
Ba,111\lbarrlrlı 

Ahmet Emin Y A L M A N 

27 EYLUL IS41 
CUMARTESi 

,. Londra cehenneminden bir gece 
Londrada tayyarelerle sivıl halk ara

sında cereyan eden muharcbcnın mahi· 
yeti nedir? Korunma teşkilatı nasıl vazı. 
fe goriır? 1f.ı cehennemin iç manzarası 
nasıldır? 

SiYASi SABXR &AZETESI Fiyatı 5 Kuruı 

Bunları anlamak isterseniz ikinci say
famızın başındaki heyecanlı yazıyı oku
yunuz. 

OTuz SENE 
TAMAMDIR 
~ki Yanıının hakiki baı· 
lıa...... · 1911 Trablusıarp mu· 
~"9eıliclir. Şifa bulmıyahm 
"9. 0 l&ınan bi-ıi arkadan 
lııı.cı klaı.ıata kal kışmııl ardı. 
ı._ hia d inç kafamızla, sat· 
"- biiJı:remizle halı:ilı:i suı. 
..,,._ tob11nııannı ber tarafa 
.... ""'Cet lhevlı:..icleylz. 

lı 
~: Ahmet Emin YALMAN 
~ «!Çen gün düşünüyordum: 
~ Sizim Trablusgarp harbi, 
~~ Üti numaralı cihan harbi 
~~ rnubarebeler var. Bun· 
._ ~l bir tek muharebeden iba
..._ detu mi? 1911 de yangın bir 
~'l'rabıusgarp harbile baş ıös. 
~ 1~k önce Balkanlara, sonra 
~' dünyaya sirayet etmemiş 
~Versay muahedesile Lozan 
"ıı) eki dijer muahede .serisi· 
~ k~~tıt,ı iş, yangının üzerine bi· 
1- löıcse serperek muvakkat suret
~ le n kaybettirmekten başka 

1ıo .. ~ ?nldir'> 
"'le • 

" 
0

[ bu iörüş tarzını kabul ede-
lıııı 1: rsak dünyanın büyük yan· 
lası 1 l de baŞlamıştır. Şimdi 
' lenestnde olduğumuza göre 
~ .:~ t&rnamdır. Acaba yakın 
~ e \rarmak ve bütün bu fe-

'<l7risini (ikinci otuz yıl har. 
'1 11..!_e tarihe mal etmek mlim· 
leııcıı rni? 
~ h ~e harp bir çapulculuk sc. 
~ lt!ınde başlamı5tı. 'Neslllerce 
~ dGnya., Osmanlı İmparator. 
" lb~ tabii bir ölümle ölmesini 
~n taksime uğramasını 

ıao. ati. 
bit lic\ı bir ucu Resne dağlarında, 
~ ~ Sellnlkte, bir ucu P ariste, 
~. lıar Erzurum ve Diyarbakırda 
ı.~ eket neticesinde me5hur 
~ :dam. basını kaldırınca ve 
~I endini Jyllc5tirmek azim ve 

~ıu. nı ibsterince Bosna · Hersek 
~ laristan gibi gevşek bağlar 

. 

MiLL A 

1 ŞEF 
Dil Bayramı münasebetile 
millete bir hıtabede bulundu: 
Büyük Atatürk'ün, Türk dili uğrunda 

harcadığı emekler boşa 
gitmemiştir 

Ankara, 26 CA.A.> - Dil bay. 
ramı münasebetile l\lil1i Şefimiz 

İsmet İnoniınün Türk nıilletine 
hitabı : 

Vatandaşlarıma; 

Dil Bayramını t;evfnçle kutlu. 

ve asla gitmigecektir • 
Juyoruı. Bu bayramın, vatandaş· 

larıma bir büyük davanın heye. 
canını tattırdığını ve ödevlerin i 
hatırlattıtını düşünüyorum. 

Bizim inandıflmız ve bağlan· 

dığımıı ~as !!Udur ki milletimi· 

ze layık olduğu kültür hazinesini 
az zamanda sağhyabilmek lçin 
dilimizin , milli dil olarak işlen. 

miş ve yükselmiş olması gerek· 
tir. Bu memleketin aydınları, bel 

<Devamı Sa, 3, Sü. 6 da) 

'------------------------------------------"' 

~koptu 
ttıı ~n cinayetler l!tirbldrıl So\yet • Alnuuı harbi bütün cephede fiddetle de\·am ediyor. Abnaalar Qer Uyor. So~Jer t-Op~nı k.,... .kant 

~ttı. İylleşmele karar ver- .. ....,.. ediyor, ....,.... ...... Mnlll 90-..S ............... .-ra ta'ke ıt.,..,..._. 
t~ bi bir cüret gösteren Türk 
~ ni zorla hayattan mahrum 

'hı t rnırasçılar gizliden gizliye 
~liti etliler. Aç İtalyayı Trab. 
~ır be sa!dırmağa zaten otuz se· 
~'lllltt\1ak.ıt vakit teşvik edenler 
"il b, u. l talya ilk hamleyi yaptı, 
~. }ıı~le Balkan har bini hazırla· 
:'it~ \1az:ene bir defa bozulunca 
ı.. tlııcı 0 ıun•ı müvazeneler yıkıldı 
.... Ve ikinci cihan harbi kop· 

l'"' ~ .:Un nasıl bir mucizesidir ki 
:"il ~ı"ıe evvel, biz hasta yatağın· 

ırı ltrnıyalım ve mirasımız pay 
rıııı layeslle giri§ilen bir hen. 

,, aıt tarafına biz bugün 
cıurı bir halde, dinç bir kafa ile 

~I :ı•Yı bu gibi fclAketlerden 
't~· r surette kurtarmak idea. 

't-ırı •rcı bulunuyoruz, 
\ı,eı : §Urası var ki otuz sene 
~ılld ır çapulculuk muharebesi 
ıt ?tı~· kopan kıyamet bugün bir 

~~ ltJtu~~lesi, bir mezh.ep kav· 
~"'ltı ta lı~ı almıştı r. Eğer ıs talan
~~lı.~sırninden ibaret kalsaydı 
lıı IQı .. ar çoktan kendi araların· 
'llt -vır ve şunun malını payla. 
>,lt~l tatlıya bağlarlardı. 
>tı f bugun demokrasi ve hür· 

l. ~aaız:rn ve komünizm adında 
~larcıhep çarpışma halindedir. 

cıurı an. her biri kendi hesabı· 
~il\ )a ınhisarı istiyor. Blrbiri
llıtrı eleri imkflnsızdır, biri di· 

tı..:ırcıa k~asını keserse, eski ma· 
..:_"Qa b 8ÖYlendiği gibi, tazyik aı. 
;')~ 1r kafanın yerine iki kafa 

bıı11~ 8Cak, elde hazır duran kı· 
~lttirı·kesemiyeccktlr. Rej im me. 

..._ "-•ı 1 her memleketin dahili 

.:"lı) 
11 

addederek tesamüh (tole· 
lı lll~ensibini ilfln etmekten, ide· 
lt~rı ısl'oncrliğinc nihayet ver· 
'~il\' . SılAhlı kuvvetl,..rl müşte 
tlt b nıyetin müdafaası için müş· 
t l>oıır hale koymaktan başka çı. 

<1ı.._ Yoktur 
~t li . 
e\1 arnzaya dlişmüştiir. Otuz 

~le\1eı nckahat halinde ik<:n 
t ıı d Uğratılan Türk milleti, 

e t ınc kafasilc, sıhhatli bilıı· 
ele tuCsaınüh bayrağını yüksek· 
ta.le lacak, insanlığa doğru yo. 
, bu. ~Ccck bır mevkidedir. za. 
1 
~~nb:iın tarihi roliimüz. değil 

Almanlara göre 
Ukrayna' da 

imha 
devam ediyor 
Esir adedi 574,000 

kişiyi buldu 
Bcrlin, 26 CA.A.) - D. N. B. 

Führerin umumi karargflhının bir 
tebliğine göre, Klyefin ~arkında 

çember içine alınan düşman kuv· 
vetlerinin imhası pek yakındır. E. 
sirlerin adedi şimdiye kadar 

Mareşal Tim~enko 

Sovyetlere göre 
Leningrat 'da 
harp vahşet 
halini aldı 

Kırıma müteveccih 
Alman akınları 

durduruldu 

574,000 kışiyc baliğ olmuş ve mu. 17. -ı 
temadiyen de artmakta bu lunmuş- ! M Q S K Q VA 
tur. 

MI. Şopoşnikof 
Budiy eni'ye 

yardıma giaiyor 
İğtinam edilen ganalm halen 

tadat edilemlyecek kadar çoktur. 

Yagasıavyada 

Dr. tv1açek 
Mihver hesabına 
çalışmayı eddetti 

konferansı 
toplanıyor 

Litv:ı:of ve Go:.kof 
s~vy ~t az::sı 

iayjn edJ dJer 

Amerikan hey'cti 
Mo:;kovaya. v~. rdz 

Nevyork. 26 CA.A.) - Nevyork 
Tlmes gazetesinin Bern muhabiri, 
Moskova sözcüsüne atfen, Kırıma 

müteveccih bir Alman akınının, 24 
saatcnberl devam cttığinı soylemek. 
tcdır. Ruslar. vaziyete iyi surette 
hAkimdlrler. 

Almanlar geniş mikyasta paraşüt· 
çü harekAtına da teşebbüs etmişler· 
dir. Geniş mayin tarlaları ger.sınde 
bekllycn Sovyet kıtala.rının, bu ha· 
rckt'ıta tekaddUm ederek, Alman ta
burlarını olduğu gibi berhava ettik. 
lerl söylenmektedir. 

Almanlar, sekız saat sonra, tekrar 
nizama girmek üzere geri çekilirler· 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyct hU. ken Ormyansk ve Karkınl~kı kör· 
kilmetı Litvinof ile Golikof'u Mosko. fczl ct'nup sahilleri istikametindeki 
vada toplanacak olan İngiliz • Rus • uzun menzilli topların ateşine yaka· 
Amerlkan konferansına iştirak ede· ıanmışlar ve kuşatılmışlaı·dır. 
cek olan Sovyet heyetı azalıklarına ı;oııo-:nlkof Budlyenlye yardıma 
tayin etmiştir. gidiyor 

Londra, 26 (A.A.) - Moskova. Ankara (Radyo Gazetesi) _ Sta· 
dan blldirlld.ğlne göre üc;IU konfc· (Devamı Sa. 3, Sü. 7 del 
ransa iştirak edecek olan Amerikan============= 
murahhasları Moskovaya varmışla.-· 

dır. 

Rus • lnglliz işçi partılerl komıtc· 
sinin :Moskovada toplanması içın ln. 
gillzle.r tarafından yapılan teklifi 
Ruslar kabul etmişl erdir. Bu toplan
tı mllmkün olur olmaz yapılacaktır. 

ing.iltere -[spanya 

<lıgı asını bazılarımızın yanlış 
rı &an tllız: fermanlarla orta çağ. Londra, 26 (A.A.) - Londra· 
ltıe~~a dünya yüzünde tcsamü· daki Hırvat mahfcllerinin aldığı 

İngiliz heyetine M. Walstencont ve 
M. Cirtracne da dahil olacaktır. 

Mad. itle .. ilngiliz 
se fi. i Franco ile 
gö1 üşüp Londı a-· 
ya hareket elli ~~ ltu. 1P hurriyclini ilk defa O· haberlere göre, Almanlar, Hırvat UZAK Ş AB K 

' haran biz değil miyiz? lideri ve sabık Yugoslav Başvekil Madrit, 26 (A.A.)- Unıted Press : 

\t~"'- rbe nıhayct vermek için muavini Dr. Maçek'e Hırvatistan. HtS DtÇl!lil • St\'A'.\I HUDUDU~· İngiltere bUyUk elçisi Samuel 
"' " Q · ı· h' k DA İLK KURŞUS P ATLADI Hoare İn"llt.ereye hareket etmczd l'ah .. cçmcnın acaba sırası da yeni bir uıs ıng u ümcti o en 

le lı.lün ne zaman idrak c. kurdunnağa çalışmaktadırlar. Yu· Vernacular, 26 tA. ,) - l!nıted evvel General Franco \•c He.ricıye 
t 11 r"f;~ nı kc>!:tirmek elimizde goslavyanın istiUısındanberi Ma· f':-. ı·ıı: Nazırı M. Serrano Suner ile uzu, 

Ilı fakat hayırlı sulh tohum. ,. ... :-.,.. .. i~n " ff'vkr J!> fl r t>• ıvıık ps i- Hındlç:nt ile Siyam hududunda müddet görUşmU.ŞtUr. 
teı~rnıncnin, toprağı elimiz. kolojlk tazyikler yapılmaktad ır Fa bir hudut hAdisesi olmuş.tur. 30 Hln- L:.zbon, 26 (A.A.) - 1ngilterenln 
~ aıt 'ii kadar çapalamanın cl· ı kat, • façek, Almanya veya İtalyan dlçint asR:erı. Mekong nehrmde bir Madrıt sefiri Slr Samuel Hoare İn. 

asıdır. cmellerı hesabına çalışmayı dai. motorle dolaşah 5 Sıyam askerine gıltereyc gitmek Uzere hava yollıe 
-'htrıt"t F.mir YAJ,MAN ma rcddetmişlır. 11.tcş açmışlardır. Lizbona gelmiştir. 

yeni rbir sulh 
taarruzu mu? 
Bir Amerikan heyeti 

Paı>a ile 
temasa 
gi1.ligor 

Vaşington, :!6 CA.A.) - United 
Press: Üç gay:çi resmi şahsiyetten 
mürekk~p bir Amerikan heyeti, 
M. Myron Ta:vıor ile Papa arasın· ı 
da başlamış olan müzakerata de· 

1 

vam etmek ü~ere yarın Romaya 1 
hareket edecelktir. 

İyi maluma,t alan mahfillerde 
öğrenildiğine göre bu komisyon şu 
zevattan mürcıkkeptir. 

Dahiliye Nezareti eski musteşa. 
rı Charlcs Franklin West, Banker 
William Cullansefford ve Charles 
Finn Williams"dır. 
Ruıveıtin P;ıJJa nezdindeki ahsi 

mümessili Lb:bonda 
Londra, 26 <A.A.) Reis Ruzvcl

tin Papa nezdiııdeki şahsi mümes· 
sili M. Myron Taylor Lizbondan 
gelerek bir İngiliz hava meydanı· 
na inmiştir. 

Ruzvelt 
Bitaraflık 

kan1.1nunun 

derha 1 ilg asını 
ist~m;yecek _, ___ _ 

Ayan ımeclisinde 

çetin m ünak a
şalar oldu 

Vqi04ılOD, :16 (A.A.) -13ıt.araf. 
lık k anununun kaldırılması için 
M. Mackeller tarafından Ayan mec 
!isine verilen takrir munasebctilc 
vıddetıi munakasalara yol açılmış 
ve kanunun lnldırılması lehinde 
\ "C aleyhinde beyanatta bulunul· 
muştur. 

(Dev (lmı Sa. 3,Sü., 4 de) 

Bii)iik Türk denlı<'l!l Barbaros Hayrettin 

Barbaros · ihtifali 
Bugün, büyJk Türk denizcisini 

hörm e tl e anacağız 
Bugün. Akdenlzl bır göl halıne so. ,

kan. TUrk denlzcilerın.n önünde za
manının kabadayı şövalyı>lerine bo· 
yun eğdlrcn, Anderya l>orya lle bir 
çocuk gibi oynayan, ta zamanındar.· 
beri deniz deyınce daıma aklımızn 

gelen dcrilzler hflklml Barbaros Hay· 
rettlnln lhUfnll yapılıyor. Ona nekn. 
dar bUyUk merasını yapsak, bu mc· I 
rasım onun. Akdeni.zdc kurduğu 

TUrk dcnizcllığınin hılkımıyet abıdc

i kadar büyfik olamaz. 
Denl:ııler ilAhı Neptun b le tuzlu 

sulara onun kadar hAklm olamamı\I, 
bl'yaz yc!l'li dalgaları onun gıbi za· 
ferden zafere koşturamamıştır. 

Barbaros öldü. Fakat o Türk de· 

nlzcllcrlnln piri olarak kalacak ve 

onun kalyonları üzerinde dalgalanan 

zafer sancağı Türk denizcilerinl:ı 

dnımt zafer sembolü olacaktır. 

Çör çil 

Mebus:uğu 
Profesörlüğe 

t rc:h edenl\J r 

[Eski Bahriye )liisteşarı Hüsa. 

mettın t'lı;el'ln Barbaroı; hakkında 

yazmı" olduğu güzel bir yazıyı Uı;ün· 

I cü ısayfamızda bulacaksıruL] 

İlim adamlarına 
gönderdiği bir 

mesajda dedi ki: 

"İlim adanı larımızllı 
hürriy eti, zaf erin 
hazırlanmasında 

hayali bir unsurdur, , Ankara, %6 ( HU8U&I) - Yük
&ek okulla rda profeı;örlük eden 
mebuslarımn.a ya mebusluk , .e 
yahut profesörlilk vazifelerinden 
bir ini tercih etmeleri ~·oıundakl 

wkllf~ ı;ılmdtve kadllr t brahlm 
Necmi Dlhneın, F uat Köprülü, Be· 
ııhn Atalay, Razım Ah f Ku~1J<'ak, 

Hlktnf't Baypr, Hasan Saka, Sa· 
llih Yugı ,.e Ahmet Şükrü Esmer 
ce\"S(l ,·ermiş lt'rdlr. Bu mehuıdarı. 

mıı, mebusluğu profeı.örlüğe ter· 
clh l'tme.kted rler. 

Sabık Şaba iftira 
etmlf er 

Tahran, 26 CA.A.) - Dün neş. 
rolunan bir tebliğde: 

Eski Şahın. parasını ecnebi ban· 
katara yatırmış olduğu hakkında· 
ki şayialar üzerine hükümetçe ya. 
pılan derin tahkikat neticesinde 
bunun teeyylit etmemiş olduğu bıl 
dirilmektedir. 

Yarı resmi İran gazetesi, eski 
İran Şahının İranın cenubu şarki· 
sinde Kermanda bulunduğunu yaz 
maktadır. 

Londra, 26 (A.A.) - M. Church ·1. 
bugUn yıllık kor.grcsın akdeden 11· 
me yardım eden lngıltz oemıyctıne 

bir mesaj gondererek harbe devanı· 
daki gayelerden birtnın hllr mllza· 
kere ve fıkır teatisinin damesı ol. 
duğunu, Uim adamlarının hUırıyetı· 

nln zaferın hazırlanmasında hayaU 
bir unsur teşkil ettlğın , ve bu ga 
yeye varmak lçın ilmin bOtUn mcm· 
balarından istifade edeceSini blldır· 

mlşUr. 

r Alaturka..,ıların imtihanıı 

Alaturka musikişinaslarının imtihanlarına dün 
de devam olundu. Halk önünde senelerdenberi im· 
tihan ıe~iren tanınmL~ h anendeler, yeniden imti. 
han teri döktüler. Birkaç zamandır imtihana gire· 
l'Ck ıtrmiyerP.k diye dedikodusu yapılan Müzey. 

yea Senar da dün sırasını savdı, amma, bu çalışkan 
talebe imiş, imtihan heyetinden tam numara aldı. 
Simdi elde kala kala bir Safiye kalıyor. Bakalım 
o imtihan olmamakta ısrar edecek mi? 

Dünkü imtihanların taf ilitı ikincı sayfamızda. 
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[ r-_H_©ı_Y_<dl_ö_S_n_A_n_lfll_~_o_._@l_R .... ı: Soruyo ·lar : 
İstanbuldıa bir 
Denizycılları 

idaresi var mı ? 

Civarda bir yangın çıkmıştı 
Alman tayyareleri bunun 
etrafında vzzlıgorlardı •.. 

c .• 1 - KoprlıııUn Adalar 1 ke
leslodekl llllfe11ln pi \O )amalı 

tcntcı;lnl gıirdlinliz 'e bu çirkin. 
!iğin ne-den uı:ıltnlıltı:rııı gözlerine 
batmadı ını dUşuntı ııü;r. ınli bil· 

laturkacı l arın imtihanı 
Dünkü imtihana, ta n ı nmış bir

çok okuyucu i ştirak etti 

l:lız il magazaıar 

Komisyon bunlardan 
birini tesbit etti 

Son cUnlcrde Fiyat MUrakabe ko· 
misyonuna. şehirde gizli tuhafiye 
mağazaları olduğu ihbar edilm iş ve 
muhtekir bir kaç tüccarın, el altın. 

dan malları satarak fahiş kll.r teın.ı. 

Yazan : George Graham 
Telefoncu kızlarla beraber mer· 

kezden çıktık. YUzbaşı, milhlm ev_ 
rakı toplamak Uzere daha iki saat 
bombanın karşı'ilında iş gördU. Bom· 
bıı. ertesi sun saat onda patladı. Kt· 
yamet gUnUnUn manzarası başka 

tUrlU olamaz, fakat civar sığınaklar
da bulunan herkes uzaklaştırılmıştı. 

Merkezden çıktığımız zaman yen· 
btr hava musademe'ill başlamıştı. Şa· 
ıapnellcr yağıyordu. Başkomlscrle 

karşılaştık. Telefoncu kızların mu. 
hakkak b.r tehlikeye rağmen sokak· 
ta kalmalarına mflnl oldu: 

- Şuracıktak! umumi sığınağa 

gırtnız, 22 numaralı merkeze sonra 
gıderler, dedi. Ben yoluma devam 
ettım. Yeni merkezim z dört yUz 
metre uzakta. idi. Fakat oraya bir 
saatte gldcbıldim. ÇUnkU vaktımln 
çoğu yere J;:ap:ınmı' bir halde geçti. 
Cwarda bir yangın vardı. Alman tay
yaı eler bunun etrafında vızlıyorlar· 
dı. 

22 numaralı merkezi gecenin UçUn· 
de teslim aldım. Blı· masa, bir tele. 
fon, sıcak bır fincan çay cmrıme ha· 
zırdı. Yarım saat sonra koltuğu al
tında dosyaları olduğu halde yüzbaşı 
gC'ldı. Yorgundu, rengi soluktu, fa
k:ıt buna rağmen keyfi yerinde idi, 
latife ed p dunıyordu. Kendisine bir 
çay uzatmak için yerimden kcLlkmış
tım ki ltcndıml yere serilmiş buldum. 
Yeniden tnm bir isabet olmuştu. Bu 
sırada merkezin kapısında başkomı. 
scı· Hcndcıson görUndU: 

- Hnydı dışarıya. • Kurulu bom· 
badır. dıye emir verdi. 

B r gecede iki defa merkez değiş· 
tırmeK bıraz fazla olmuştu. Dışarı 

çıktığımız zaman top ve tayyare eü
ı UltUsU Burmuştu. Şiddetle yağmur 

) ağıyordu. GörUnUrde yangın yoktu. 
Tanyeri nğarmağa başlamıştı. 

2:: numaralı merkeze taşınacak· 

tık. Orayu. telefon ettiın. Şu cevabı 

'crdıler: 
- Etrafımızda bir kaç yangın 

\ar. Burası da tehlikede ... Olduğunuz 
)~rde kalsanız daha iyi .. . 

Söylemesi kolaydı. E\Tak ve eşya 
yen den toplandı. Civarı yeniden tah. 
lıye ettik. Civarda gaz kokusu oldu· 
su ıçln halka gaz maskelerini tak
malarını soylcdık. Gaz maskesi ta
lulması hakkında cana.var dUdUğllc 

ı ıet Hrilmemiş olduğu için b zi 
maskeli görmek ve maske takmak 
lı!raz zıd:urına gitti. 

P1;k ganp bır cüaydı. Halkın kimi 
g ytnmlş, ktml giyinmemişti. En kıy· 
mctlı eşyalarını beraberlerinde taşı. 

)Oı laıdı. YUzlerindc gaz maskeleri 
\ardı. Şafak zamanında bu ala;rın 

boş, sak n, ıslak sol\akta ılerlcmesinl 
tuhaf bulma!< mUmkUndU, eğer her 
şey bu kadar acıklı olmasaydı ... 

B.raz sonra gazın membaını bul· 
duk. Civardaki yilzme havuzunu tas
fıye için ıııl!nd!rler çlnde klorlm bu· 
lunduruluyordu. Bu sillnd rlcr!ıı Uz~
rıne bir bomba dUşmU.'}tU. Gazın mik 
tan zarar verecek !\adar değildi. Te. 
lı\.şınuza gülerek gaz maskelerini çı· 

kardık. insıı.ıı cehennem hayatı geçi
rirken ne:cre ferah duyuyor, nelere 
6CVllllY01 ? 

23 numaralı merkeze vardığım za
mcuı benden başku. kınıse gortinme· 
d . On dokuz mevcudumuzdan ayak. 
ta kalan yalnız ben mıydım? 
Meğer oyle imiş, kim! yaralanmış, 

kımı yorgunluktan kımıldanamaya

cak b,r hale gelmiş. Biraz sonra yUz. 
başı Brown e\lakıle bcrabeı sorun· 
dll 

:.Kl-S.Z uta!' 
1260 tarllılerl ııdc, Ed irnckapı ı 

dı~ındakt ZüUıli çcı:ıııcslol n naınaz

gtı.hında, kendi 3aptığı bir kulübe· 
de Jnzhaya çekUen Bckta,ı rica· 
llnden Salih Baba adında bir ı.at 

\arını'i· O z.anıanın IJckta,ı muhip
leri ara ında hürmetle evllcn \ 'C 

ltendlslne bazı ı.eranıetler lsııat 

cdUcn bu utı, hergiln bir ı;-0k kim. 
eler Zİ) nrctle elini opcr ' c duımoı 

nlırlarını ı:'· 

Bir )az ranıoıanında, \ aktın ha · 
tarlı ricalinden bir uıt ti llh Baba· 
.) ı görme e gelir. Zl3aret l!,:ln ın ü· 
ııade 1 tenmck h em de getirdiği 

lıedlyeleı 1 tc.<1llm etmek için baha
nın h.zmetlnc bakan den ı, Emini 
nraştırırken, den ı,ııı bir ağnc; dl. 
hinde zeytin yediğini görür ' e '.'i l
nlrlenlr. lllddc•tll bir ccb ile ora r: 

- Behey adam hiç göz gore bô,} 
le halt edili r m i '.' •• 

- llaltedcn klnı, ben oruç bozup 
iftar etli) oram. 

- l'.\ e nılııı:ı .. cbet Uta r ak,anıları 

olınaz mı 'f .. 

Uer\ ı-: ı;iılcr. \'e: 
- Ö3 lroir amma, o Htarı sizin 

1;lbl ' :ı rlıklılar eder. 81-a ) ok ullar 
ıla. bulunca bö.} le \akitsiz lrtnr , 

lı:ılnıa) mc:ı. oruca de\ anı eder. 
Ucr ' e hoş görWmc:ıJnl r ica ey· 

1 r. 

23 numaralı merkez mUltecılerlc 

dolmuştu. Havadis istiyorlardı, kah· 
ve ve çay istiyorlardı. Çok şUkUr so· 
kaklarda kalan halltı istirahat yer· 
!erine götUrmeğe memur otobUsleı 

bu sırada merkezin önlıne sıraland: 
Halk orada elbise, yiyecek, yatak bu· 
labllecek, yeniden canlanacaktı. 

Yüzbaşı bizim clvnrımızn dUştUğU 1 
haber verilen bir bombayı aramağa 

çıktı. Sabah takımı henUz görUnme. ı 
mlştl. Merkezde tek başıma kaldım. 

1 Ortada sahip.sız kedi ve köpekler kal· , 
mıştı. Bunları imha etmek vazıfesl 

bana dUşUyordu. 

ıııcmY . 

:! - mr çok kiı.tseler Bli~lık· 
ndııdaıı 8,10 da kEı.lkcııı \apurıı 

9,15 <le Kopruye g ~imek \e U,30 

do. t-:terlne yetişme at Umlc111c hl· 
ner, fıık.at, ek eril etle hayal ı;u

kutuııa u •ru)arak Utlzlenlrler. 
~ ıinkü, hu vnımr 1 .öıırUdekl Alla 
iskelesine ) llnUŞlllll" için, U,:!5 tc 
J\öıırlidcıı Adalara kalkacak iki 

1 
ettıklcrl btldırılmlştl. 

öt;rcndlğlmlze göre, bu dUkkA.nla· 
1 ı m izleri Uzcrlnde ııraştırmalar ya· 
1 pan MUrak:ıbe memurları bir tcsa· 

1 

dU! eseri olaı ak bunlardan birini ya· 
kalamaya mu\•affak olmuşlardır. 

ı Yakalanan böyle gizli tuhafiye 
ı mağazalarının birinde çalışan, sey. j 

yar satıcı 1zaktır. t zak elindeki nU· 
munelerle dUkkan dUkkll.n do~aşmak 
ta 'e hangi dUkklnda fazla fıyat 

bulursa mallarını o dUkktına sat· 
maktadır. Bu sıradıı canavar dUdUklcrl yenı· 

den çaldı. Yelslmdcn ağladım. Bom· 
balar hakkında rapor vermek, ilk 
imdadı yetiştirmek, taarruza maruz 
sokaklara kordon çevirmek gibi işlo· 
rl tek başıma nasıl yapacaktım? Yır. 
mi dörl saatt.r ayakkaplarımı çıkar· 
mamıştım. Kemiklerime kadar ıs· 

!anmıştım. Sarılık arızaları tcpre· 
mlşti. 

, uııurun hareket ıııane,·rnl rını, 

lo;kelcnln boşalma ı ıu bekler 'e 
bu suretle~ olculnrıı yok yere tam 
15 daldka lmybettlı lr, işlerine ge. 
ı•lktlrlr. işin dnhn r;arllıl, o ırn- , 
ıı.1 <b Köpriınün H ~ydarpaşn 'e 
Kmlıkoy iskeleleri bomboş du· ---~~ ..... .,..... ............ .....,_.._. I Hö.dise şu şekilde meydana çık· 

Tanınmı' kadın okuyucularımızd:ın Bayan Ham!.}ct imtihan heyeti mıştır: rur .... ı> 
nıınu bir okuyucumuz yazı~or 

'e oruyor: 
huzurunda ter ıhikerkeıı... j b"ıyat ı-.ıtlrakabe l\ontroHSrlerl bir 

Musiki sanatkA.rlarının ımtlhanla- ( Blrlncı sınıf artısllerin klas 1tl· dUkkandıı. kontrol yapmakta iken 

1 rına diln Türbede Esna f' cemiyctıc. l barllc kendiler! ımtıhan edılmcden tzak dUkkAna girer ve: - Bu iğrenç \'C muhitin glizel· 
llğlnl hozan tentel 1 • kaldıracak, 

b:ılı rttll'\'lm \8puru boş l5kelelere 
'anao;fıraenk maknın neresldlrT .. 

merkez nde de\·am edllmıştlr. ' şehadetnamelerin in verilmesi ileri s.\ _ Geçen haftaki mallardan var 
Son günlerde sanatkArların lmtl- ı rlllmUşse de bu, mUnnl\aşnları mucır· ister mısınız? der. 

Çok şUkUr clvarımıza bomba dUş
rnedl. On buçukta gUndUz nöbetçileri 
sökUn etti. Herkesın vazife başında, 
her işin ~olunda olduğunu haber ver· 
diler. 

~ . _; J 

Mariıno s 

hanlan büyUk b!r dedikodu mevzuu olmuş hnlta he~etten bazıla~ı is llCcı DUkkıi.ndakıler 1zaka her nckadar 
olmuı;o, bilhassa birinci sınıf okuyu· ı etmek y'oluna b_ıle g!tm l şlcrdır. 1 göı: lşaretlle, kontrolU yapan kon. 
cular ve çalgıcılar bu ımtihıın karıı· llün ıapılan ımlılıanlara, luymetlı . 

. sanatkdı ımız Mllzcyyen Senar ba,.ta trolor bayanın mUşterı o:madığım 
rına ıtırazda bulunmu'i'lardır. B·I· "' . • ı ı 

olMak lızerc IIamıyct, Suzan, Muza!· söylemek isterlerse de zak vaz yctı 
hassa başta Safıye olmak Uzere bun· fer GU!er, Tahs n Karakuş, Zeid anlamaz ve her şeyi olduğu gibi an· 

Fakat ayın on UçUncU cuma gece· 
si cereyan eden Londra meydan mu
harebesi beni bitirmişti, YUzbe.şı, 

hastalığım hal<kında rapor verdı. lkı 
hafta için sakin bir köye gönderil
dim. Gazeteci olduğumu orada ha· 
tırladım. Londra muharcbes.nln iç· 
yUzUnU anlatmak üzeıe bu satırları 

v 

magaa~ası 
ıarın bir çoğu sanat kıymetleri halk. Duygulu, Hırant ,.c daha bazı san-1 ıatır. 

Adliyeye veriliyor 
Bcyoğ•unda meşhur Martnos ku· 

maş mağaz.ısında dUn bir kumaş ıh. 
t:kO.rı cUrmU mcşhuc'tu ynpılmış ve 
mağazanın sahibi ya mlanarak MUd 
deiumumlllğe teslim -.:dılmlştlr. 

ça tesllm cdılmiş bulunanlann Es· atltflrlıır girmiştir. I Mürakabe kontrolörü fırsatı gan.
naf cemiyetlerinde imtihana tAbl tu· Müzeyyen Senar imtihanında oku. met bilerek derhal lzak hakkında 

tulmalarır1ın doğru olmayacağını ı duğu eski eserlerden bir peşrevle he· zabıt tutar ve vaziyeti MUddeiumu-
lddia etmişlerdir. Bu iddiada bul:.ı· yeti d , imtihanda bulunanları da mllığc bildirir. · 
nanların iddialarını ileri gctlrdikler1 ı hayran etmiştir. Okuduğu eser cNe· ı 
nokta, okuyucuların ve çalgıcıların! dir o işveler, nedir o c lveıen dl. B·ı _ B l le dİJ8 !1İn ---911 ..... ., 
esnaf değil, sanatkAr olduklarıdır. kıymetlı sanatktır imtihanında da , - ------·---- ~ 

yazmağa koyuldum. ~O?\ 

--OKUYUCU 

MEKTUBU 

öı;ren.ldltlne göre Mar!nos ku· 
maşları yUzdc 200 kQ.rla satmaktan 
suçludur. 

Diğer taraftan bazı kıymetli ar-ı sanatını tasd.k ettirmiştir. C 0yap1ar1: 
tlstıer de bu imtihanlara hiç tercd. 1mtihanlara önUnıUzdcki cuma gU· 
dUt ctemeden girmişlerdir. nU de\•am olunacaktır. Nışantaşı saklnlerlnden K. Tez. 

Bizi kan kokusundan 
uzaklaştırıyorsunu'.l 

Kontrolörler mağıuı:ının sattığı dl· 
ğcr <"şynlar Uzcrındc de tetkiklere 
başlaınışlar, manıfatırra ve ayakka. 
bı fiyatları tesblt ec:!Jlcrek maliyet 
fiyatlarına nlsbetleri hesap edilmek 
lcdir. 

c luk 
1 

Bir tü ccarı otomob.ille Mecidiye 
mc~~~~l~~u~:~ı::;;z~::r ~~~ı~:;:: Yeniden ~o::;; ihtikur köyüne kaldıran 4 şoför yakalandı 
dahi olsalar, bizim için çok kıy. vakala rı I 
metlidir, Bu bakımdan okuyucula· Fiyat murakabe k:ontrolbrleri şe Ewelki secc, Bcyo~lu caddesi gibi Suçluların Uzcrlndc, çaldıkları 44') 

el lmı:asııe. gazetemize kuduz kö· 
pekler hakkında mektup yazan o· 
kuyı.ıcumuza.: 

Belediye şik(lyellnlzle alAkada .. • 
olmuş ve cevap olarak ı;azetem!ze 
şu notu yollamıştır: 

Keyfiyet Belediye Temizlik İş· 
!eri mUdUrlUğilne bildir ildi. İmha 
işine hız verilecektir. Halen bu 
cıvnrdaki köpeklerin' mühim b r 
kısmı tutularak Hayvanları hl· 
maye cemiyetine tevdi edilmiştir. 

rımızın go.,tenllkleri alfıkayn le· hirde ihlik~r işlerilc çok yakından kalabalık bir caddede Gangstervarl liradan anca!< 250 lirası bulunabll· 

şekkUr etmeyi bir borç biliriz. me~gul olmakta ve gunde birkaç b r soygunculuk Mdlsesl cereyan et· ıım~l~ş~tı~r~. ~:'::'~~~:::"~~~~~~~;;;;;:;;;:;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:, 
B u a rada d Un bir oku ucumuz; lhtik r vn\<.a \ 1. bl1. ct.mcktcdirlcr. mi.§. dört oför sarhoş bir tUccarı ~ 

i d zorln b.r otomobile bjndlrcrek ıssız ~~' ~ bize çok esaslı bir noktaya temas Dlln Arapcamiind ~ klmye\' ma . . ~ 
eden bir mektup göndermiş Bu de le r sa tan ceza deposu sahibi mli· bir gazınoyu götilr ~şlcr, burada fi r ~ I' 1 • 

· . t 1 t gırtlağına basarak cebındekl parala. 
mektup ayni zamanda birçok kım· rakabc memurunu l nuş er zannc • ı 
senin de düşünccsjni ifade ettiğin· tigindcn 100 kuru ıı lı; k malı 250 ku rı çalmış.ardır. • 
den aynen ncsrcdlyorı.ız: rusa s..ıtmak iı.tcmi ve kendisine- Soyulan tacir Yakup adında biri ES'K J JWA H YA C/L/K 

~ .• . r l b'l sidir. Evnlk "CCe Bet.O !unda 1· • Ölcdenbcrı gazctcnızi merakla 250 kuru uzerındc.'.I a uı a ı e 0 ~ 0 

takip ve çok takdir ederim Çiin· tanzim ederek vcrmi stlr. nınm ~olta~ındakı Ozdem bırahane· . 
kü her tarafı kan kokusu ~ardığı Depo sahibi hakkwda zabıt tu- , sıııe gıtmış, rakı içip sarhoş olduk· J2::l lektrık ıımpullcrlle ve daha 
şu zamanda bile, vakit bulur, biü tulmuş ve kendisi derhal adliyeye i tan sonrıı çıkmıştır. Tııclrl ca~dedc !.!::. sonra neonlarla yazı ve re· 
o kokudan uzaklaştırır, kendi içti. sevkcdilmlştir. Necmi, Mehmet, Andclya ve Kemal simler meydana getirerek .reklfım 
mai ve hayati derllerimlzle başba. Bundan başka şcl ırin maruf ka· adında dorl şo!or aralanna alarak 1 yapmak fikrini dünyaya kım ver· 
şa kor, dolambaçlı ve hileli siya. ramelücıları d,ı 00 kuruşa satılmn· ağzını kapatmak suretılc bir ot~ıno. mişllr cliyc dUşunmcğe bence hıç 
set oyunlarını biraz olsun unuttu. sı liızımgelen karamC'laları 130 ku dbllkc ~ndırmış!~r ve Meci~riek~ylln· luzum yoktur. 

başlardı. Bu haz ırlık, uçları veya 
bedenleri kand illi muhtelif ipleri, 
yazılacak yazıya veya çizilecek res 
me göre düzenlemekten ibaretti. 
Sonra, yatsıyı müteakip sıra bu 
kandltli ipleri, iki minare arasına 
gerilmiş ip üzerinde çekerek ve 
k3ydırarak y3zı YC r esim haline 
getirmek mArifctine getirdi. 

rur, gençliğe yeni bir hayat \'e hız ruşlnn satmaya ba 1 nmışlar \C biz e · ı epe gazınosuna r:o rnı şer· .3u Cıkri dünyaya 
verici, ve nihayet inkılap yolumuz belediyeye muamele vergisi vcriyo dıı·. şılayan muhak· 
da dev adımı attırıcı mevzulara le- ruz demişlerdir. Bura.da Necmi, Yakubun gırllıığı· ;;:ak ki Türk 
mas eder, bizleri düşündürürsünilz. Bunlar hakkında da tahkikata 1111 sıkmak suretlle cebindeki HO lııa· nahyacılar d ı r. Bu iş yapılırken iki m inare ara. 

sındaki boslukta kandiller, uçuşan 
yıld ı zlar gibi sağa sola akı şı rlardı. 

Sonra bir an gelirdi k i b irdenbire 
önUmuzde nu rda n bir ııMcrhaba• , 
ıri\laşallahn veya bir «.vapurıı, b ir 
ırgcınln peyda O· 

Nerede olsa 11 bu küçük harp ten başlanmıştır. yı ç:ılmışlnr ve kendisini Tnksıme Mahyacılık sana. 
eşleri gibi bitecektir. Fakat nefsi· Polonya Scfarethı:mcsi şoförüne getir ip bıraktıktan sonra otomob 1 .ınin başlayış ta. 
mizi ıshıh yolundaki asıl «büyük 16 liralık malı 26 liraya satan 

1 
kaçnıışlaıdır. · ihini pek bilmi 

harp]) bitip tükcnıniyecektir. Hnt. Tak imde otomobil l'Cdek aksamı Bıraz ııonra kendıne gelen Yakıp yorum ama elek. 
ta kendi fikrimce, beşeri ötedenbc- satan bir muhlckır c'lc adliyeye ve. karakola. koşmuş ve hfıctiıır~·i zabıta. trıgin ıcadındaıı evvel dahi mevcut 
ri kasıp kavuran ve daha da felıi. rilmişlir ya haber vermiştir. Tarıf tizcrme olduğuna eminim. 
ketten felakete süriikliyecck olan · -<>-~ eu"lular dUn yakalanmışlar \C der· Son zamanlarda elektrikle kuru. 
bu küçük harpler. insanların teklt i tanbul konservatuvarında hal Adliyeye scvkolunarak sorgu lan mahyalar işi çok kolayla§tırdı. 

1 urdu. 

mlil u~runda !Azını geldiği kadar hazırlıkl.:ır hakimliğince tevki! cd lm ışlcrdir. Mahya kurmak asıl, bu iş için hu· 
Şimdi e lek · 

triklc kurulan 
enerji ile kendi nefislerine ve ihti- 1stonbul konservatuvarının eski susi yapılmış kandiller iki minare 

Vali, J(a ımpa~ıı - Hasköy yol · · h • d mahyalar tabii lfi.:IJ~~,-1: 
raslarına karşı mücadele edememe muslki uslotlarının (rserlcri üzerin arasına harf \Cya çızgı alın e sı. 

in'}Aatını tetkik et ti 
~ok daha mun. 

!erinin tabii neticeleridir. de vereceği konserler serisi için ha ralandığı znman bir sanalti. tazam, çok da 
ha ışıklı ve çok 
d aha miınlılı dır. 

Son zamanda sazelcnlzde neşre- zırtıklar devam etr. ektedir. Vali vo Belediye Rclsı doktor Ll'.ıt· Ortalık alacalanmağa başladığı 
dilen mtisabakanız için ele size te. İlk kon er yalnız davetlilere Ci Kırdar dUn Hasköy - l\:nsımpaı;a zaman, htanbul ufuklarında AJla. 
şckkür etmeyi ôdeta bir borç bili- mahsus olmak üzeri! gelecek cu- yolu !n~aatını, yer.nde tetkik edeı·ck hın birliğine işaret. eder narin bi· 
rlm. ÇünkO milsabakanız orijinal mnrlcsl günil vcrllcıeektir. Bu is- bu yolun kış basmadan ikmal edil. rer ~hadet parmağı gibi göce doğ. 
ve düşündürücü olmuştur, » mail dedenin konseri için film ha. nıesl için alA.kadarlnra kat'l emirler ru gölgeleşen minarelerin şerefel c 

Doktor Turgut KAFADAR zırlıkları da ikmal cdilmi~tlr. veı miştir. rinde mnhyacıların hazırlıklar ı 

Faka t tenv ira tla ya zı ve resim fik 
rinl dünyaya vermek şerefi, hiç 
şüphesiz, yine eski mahyacılnrımı· 
za aittir. TİRYAKİ 

~--------------------__.,-------=-------------------=----------------------------" ramını anlatacak kadar öğrenirsin. Ah, o htıdisc gözlerinde büyük bir kıymet a
lır, 

Odrey ile Selim o zamana kadar bera. 
berce sabah kohvaltısı etmemişlerdi. O 
sabah sofraya otur urken hayatlarında ilk 
defa kahvaltı ediyorlarmış gibi ferah ve 
sevinç duydular. Odrey biilbiıl kesılmlş
tı, Bir düziıyc konuşuyordu. 

- Bırak ta çayını ben koyayım. Bunu 
yapmak bilemezsin ne kadar hoşuma gı. 

dh·or .. Ne de ~Uzel pijaman var. Üzerin· 
deki çiçekl ere bayıldım. Yumurta sever 
misin? Bahçedeki fiskıyenin ne hoş şırıl· 

tısı var, Bak , dinle! Çayını koyu mu, hafif 
mi seversin? Bunu daha öğrenmedim, bil
miyorum. 

Bu saçma sapan tatlı sözleri Selim can 
kulağllc dinliyor, gülerek cevap veriyor. 
du: 

- Ben çay içmem, kahve içerim ama, 
seni çok severim. Oh. ne iyi biıtün bu 
sabahı beraber gc~ircceği:z. Ekmeğe, o lrn. 
dar çok tereyağ sürme ... Hnyat ne harf. 
kulAdc değil mi? 

ikisi de uyumamıştı. Yüzleri saadetleri. 
rı sosteriyordu. Fakat yorgundular. Biri 
birlerine hayranlık ve minnetle bakıyor· 
lardı. Odrey sordu: 

- K açta gideceksin, Selim? 
Üçte ... 

Odrey ini çekti: 
- Gece scnsız bana burada ne kadar 

uzun \'C korkunç görunccek, 

EDBJlt ROMANı 

~ eıan: Franeis de Croiıset 
- Yalmz kalmıyacaksın ki, sc\•,illm. 

Tay~ arc beşle geliyor. ıBln bir gece» ge. 
lccek . . 

Sclım Madam Turpinc bin bir gece is· 
mıni vcrrnişti. Kadını her vesile He öyle 
çağırıyorctu. 

Fra ısız arkadaşımı göreceğime çok 
s viniyorıım. Fakat bu sevinç heni tcscı. 
lt <'lmivoı', Sen gıd•yorsun. Fakat makul 
olmam lbım, deı;ıl mi, Selim? 

Buradan tayyare meydanına gitmek 
için ne kodar zaman llızım ... 

Yarım saat .. Fakat sen gltmlyecek· 
~ın. 

Niçln? 

MC'v-dıın zabitlerle 'e karılarile do. 
ludur. Bu insanlara ııimdilik rnstgelme· 
rr.ck daha dogru ... Müşkül vaziyette kal. 
manı isle mcm. 

l\1adnm Turp nl kım knr~ılayncak? 
Arl<:ndaşını bulup tanımak gi.ıç i~ 

dcJ;ıldır. 

'L'EFRİKA No. 85 

Çevir&n: Renan A. t. YALMAN 

Robert Lindslon'dan rıca ~ltim. Gidip 
karşılıyacak ve bura) a getireccık. Kcn· 
dısinı de bu vesile ile oğle ) cmeğıne çagır 
dım. 

Odrcy, Selime hayran hayran baktı: 
Ne mükemmel insansın Selim, dedi. 

Her şeyi diışiınüyorsun. 
- Her şc~·ı degıl, ynlnı?. seni, hep se

ni düsünüyorum. 
Lady Brandmor, ycscninin bizimle 

yemek ycdicıni du)ar a acaba ne hale 
girer? Bunu gormct:i pek ı terdim. 

Bunu duymaması ihtimalı her hal· 
ele dalın kuvvctlidır. 

Öglcyc kadar proje yap'llakla vakit 
ııeçirdilcr. Odrcy çincc ve malakaca ög. 
rcnecekti. Bir hoca gelecek, her sun ken· 
disinc ders verecekti. 

Çınce çok güçmiiş, dcı::il mi Selim? 
Hiç kımsc senden çinct'} 1 bır çlnli 

kadar mükemmel ko.ıu~manı beklemez. 
Malakacaya scl.ncc iki aya kalmaz, me· 

şu bir kaç ayın çabu k geçmesin i ne ka· 
dar istiyorum bilsen .. 

Odrcy üzgün bir tavırla: 

- Ben bu dakikaların h iç geçmeme. 
s;ııi, hatta zamanın bu a nda durmasın ı 
istiyorum. Halbuki sen .. 

İki aya kadar boşanacaksın. Buna 
artık eminim. Davan ın bitt iği günün er
tesi ~ün derha l evleneceğiz. 

Odrey koşup Selimin boynuna sarıldı. 
Sonra etrafına bakarak: 

- Burada ikı şey eksik : Bir sen in rcs· 
rrıin, bir de .. 

Selim kaşlarını çatarak biraz kıskanç. 
lıkla sordu: 

Başka kimin resmi? 
- İbrahimin .• 

Selim heyecanla, niı;anlısının boynuna 
sarıldı. 

Sen de her şeyi dusünüyorsun, dc
dı. 

Öğle yemeğini bitirmek üzere idiler. 
Selim Roberl'c döndli: 

Azizim, Mister Lindston. dedi Ni. 
şanlım ve ben sizden bir şey rica edece. 
giz. 

Robert, Odreyin Herbertlcn boşanabi

kccğlnden iimit kcstl&i için anlşanJı m,, 

kelimesine için için gııl dU. Selimin, bu 
kelimeyi sırf bir nezaket ve incelik ol
sun diye kullandığına hilkmcclb'or du, Ro. 

(Den.mı var) 

Durmuyor, 
•• •• yuruyor 

J6> lr çlftlll• atılhl bir !-" 
191 kcıda.,ına bir ziyafet 

Cekmı'o; H.fıh •·:sına 1•1ft1ilı trll .. ,, • " ıııt 
yııglı bir kaz eı;lp pl~lrtnıt" 
re tını~. 

1 liall\ a, katı knrı~ııı:ı 1117 
. il 

fakat kadın kazın lştlha ııç• 
manlı ' azlyetı bnUııdc dlll 
ıııı~. hay ' anın bir bacağı nı 1' 
glııelı'e ycıııl~. 

113 Kıihyu kazı zl) afet ofru~ı 
bacaklı gctlrml~. Çiftli!> atıl 
ııu gönlncc: ~ 

- Bu na~ıl I';', hani bu 1'11' 

ki a~ ağı 'f di) e kopUrmu~ 
Kahya kekel iyeı't'k : ...,il 
- Aman efendim, bütilll :il) 

böyledir, dl'mekteıı başka 6) 
bir ~ey lıulnmanıı~. .b# 

Erte 1 gıln çl ftllk ,;nh\bl I< b 

le birlikte çiftliği dol:ışırkeıı ııı 
yüksek bir yere tek ayıığı 
tunem!ş bir icaz gbnnllş, tıcıtıtll 
rlnl çı rpnıış. El şakırtı"ınd•11 

kaz: yere atlamış \C iki a>.,~ 
rinde ~ Ur.urlhniı alla) a 
uzakln.şınış. 

~'iftJlk ahllJI lmlı,)8Sı ll3 d~ 
- U anl kıızlnr hep teli 

idi '! diye ııornıuş. 1 

- İ.) 1 ama efendim, kaı d~ 
üstünde iken tek bacaklı idi. 
nlzl çırııını:a iki bacaklı oJdll· 
f'lz !iofrado. da ellcrlııJzl çırr"' 
o kaz da ı;lft bncakh oıurd11• 

Gel de işin lı;inden ı;ık . 
Jlergünkü gıız~tc ha\-aı11~ıe 

öğreniyoruz 1.1 bir çok muJıtC 
kCıh,·ıının nıtulını ... ·aenk 1 

• - " 111) 
(:'l lıi b:ıı.lt gi>rUnen fakat l\O 
lav cerhcdlleml"'Cn hlicJerfe . " "' kalarını kurtarmakta, yntıut 
hafif bir ı•eza ile l~ln lçinııcıı 
maktadırlar. 

llalbul,1, lhtık.ır durmuyor• 
)Uf. . \ 

KÖ~ 
Nohut fiyatları l Uksefü or 

Son ı;Unlcrde nohut flyııt.l 
bir yUksekl k göze çarpmat<tJ 

Evvelce 10,20 knruşa knd'r 
lan nohudun kilosu şimdi 13 

son çuvallar Uzerlnde lG l>U 
dar çıkmıştır. ..1 

=====~ 
Sorunu z d 

5öyliye/iP. 
- Osmanbc)de ş:ıır • 1 tır" 
ı;ında 6:! nuınurııda Bıı~ıııı tıd 
l• lkrlg'l e: Şlk:ı~ et lnlzdcl1 
t unda bahsedemi) ccetınılı 
mektubunuzu nlUknd:ır nı~ 
takdim ettik. Neticesin! lı 
nlz. 

2 - Be'jfütaş, l'ıldız t'aılde5l ; . 
ra 86 Ila)an liadrl)o Aı;ı1'e P 
yor: Aııhettc denilen aıı.S 
körıınUn C\'lerde yapılırıa!1 111' 

kün ılt'ğll midir?. l\ll\Il1tı iP" 
ııa~ı yapılabllcccğlııl ıcıtftll 
r i rıiz. 

CEVAP - 100 gram ıın8 

gram klıtniş, 10 gram tarı;ı 
gram vanilyayı, lıköı Un s rt 
sını !stıyorsanız bir buçuk i' I"" 
si takdırde ık! buçuk kılO 
içine atınız. Bır hafta o 
mil>tarda su ılc Uç ıklo t 
dört bC'Ş taşım kaynatıp ' 
madlyen köpuklcrını ahP 
halde, evvelce hnzırlannl c ~ 
nasonlu rakıyı karıştınnı:ı: 
ta. daha bel\lettıkte o rıı 
şişelere alınız. 

* 

!erini ~·ıkantıktan 'o s • ı1 
ile yıkııl ıp tcmlzlc<!ikteıı .,(!il 

kUo u lt;lndc kcstlrllml, So-0 
eker içine ntm:ılı 'e ort 

Jı 
kaJ ııatnıalı. Düı. ' l' gen 'l' 

mck lııbağırıa kC'ıınrl3rı 111~ 
ı;lhlı•nnıı, bir ~ağ ] ağıdı ~ 1 

130 şer ı;rom iç haıl nılc ~31 1 
ğıııı lllrJlktc ha.vıındu ılo~ıı 
bwıs 100 gram Jıudrıı ,e n(I 

da ıılıbot eker! lifi\ esile bir 
1 

tllr lıazırlnnıalı. Ten<•crc) 1 11 ~ 
af ar.ak soğutmalı. liu~ ısıl:trı 
ile ularıık tabaktııkl k<ıgıJ 11 

11ır ne~ an3 ann \C ıı ıuııt:ıznnı rtJ 
ıle rmıell, ltr.erlcrlne ı ı:ııı 
r,n rnitlırdcn k.ıfl ııılktnrdil • f 

il. Kayısı urt:ı rsa 11zerınc lı 
11 

ku) ıs ı dah.l dlı.nıell ' e kı.ıl ll ~ 
nltllrii dokup )&.)dıktan ~orı 
ha iizcrlne kal mık par~:ıl 1''. 

ı.ıı• 
l.ıımılı . Be" .,, unıurtu nııı ıı ., • rıe 

çay kaşığı vanilya ile ııırllll 
malı. l\oyulunca totıağırı l1 
<lok m eli \'e kıısı l\ tcrsllc ' p)I , ,. 
' amalı. Hemen ort ı ,;ıcnJ:l• 

1 
fırına slırıııcli. c~rı I' nıfl(' 1 
t;ıkarııı ı<oğuttuktıın sonra 
\ermeli. 
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~I SOM H1UlHtllER j;=ı 
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~p vaziyefi ( e BÜYÜK DENİZCİYİ ANARKEN 

•tını taarruzu l B A R B A R O S 
SiYASi iCMAL 
3itaraflık kanu

nuna cenaze ~Yazan: 1 

~ c kb 

Sıı·p çeteleri 
bir kasabayı 

muhasara ettiler 
~ ......... .,. ..... .... oşan, a aran hır denizdir 

Cı ~ lnd(', Almnn ba~kuman. 
...., 

31 
lllUhlm hedef eçmlştlr: 

Hırvat tahtına 

seçilen Kral 
Zagrebe gidemiyor 

, ; areşaı Budı..:ııl ordularının 

'&r ~ k btıkaıııetlnde Don neh 
r llt'rll) erek Ukra;) nanın 

1 ...., ;ınanııamak; 
l\ırı nuıı 1 tlluımctlnde llerll· 

ı1Cll ın lnrımada ını bir nn 
,, ~tnı('k, 
~ n tebliği füycf §&rkm· 
• lot!ılrl('rl nılldarının •IOZ bin 

!&-_~~~lak hC'Ulp • .)arım mil· 
~"'tl lae dlğlnl bil diril or. Rus 

'
tıtl3'o' bu Alman iddia ını tek· 

r, ıb• 
ı~ ... ,at ~u ka) tlı koy· 
~ :;:-1 Söm1ü~tur: o;Kiyef 

•tın 3 l:ıt \arsa dn, hu hu. 
~liıcın_dilfk bir rakımı ,·ermek 

.\ı...-~"'"·» 

~~latın 'Ol ,lındl)c kadar Kurıık -
ltlllitov me\ kllerJnl ı .. ..,.ı 

trı ... -
~ttke ne bakılır.oa, Alman ta-

clu tı Hnldcn Ru mukuc. 
il rtrıu.tur. Dl~elıllJrlz ki 
lrıı l2ıllenı orduJan benliz ta-

' lıecılıa CdUememl,tlr. Birinci 
l'flne gorc ''nı.l~ct bu· 

1 lted llttı?hıc efe gelince, Almanlar 
llııııı. 'annak lı;ln yeni mey· 
. lttebeıerı \crmeğe mecbur. 
lttftı.ı il lar, kat'i miidafaayı 

be 1101 abfJlnde kabul et-
ltrı r~r Din) eper He Don 

...._ ara ındakl mıntakada 
ı.."Q te 
"il ıu azmetmiş gorllnil) or· 

lll Uka\cmet, Don nehri bo· 
~aa isin onlara zaman 

tır. 

U hed fc .. elince, bu Al 
il 1\ • -

"1rrı llracl<-'nlzdc lıa\ıı "\e de-
.\ş,t 1Yetını teminle al katlar· 

" 
1 

l>in) l'Jterl Kerson 'o 
~il tıı lı.;Jerlnden geçen Al· 

e~;• Kının berzahı ıı:lma. 
ita 0 1><>1 \O Dcrekoı•'a \ar

baı tıa Almanların ldllla ına 
t"':l

1 
ku,"etler berzahın şark· 

"l <llnıten inerek Danko\ a· 
'-.'itli thıuşlerdlr. ı·anl Alıııan 
;.~1tı llrtlk Kırım yarımadası 

ı da ayak ba mı~ bulunu. , 
rıoı tın Kırım larıınadaınnı, 

h.ı harp llnıanını blr an e' -
e llıek i tenıcleri, kendi· 

~erinde bir k rardır. 21ra 
lll( arıak oldultlurı t kdlrde 

f l daları temin edecek-

' li ı 
0 

l'lldcniı.deki Ru donan. 
ftacıan ı,aldırmnl \ C.) a iş 

' tt~k hale okmak. (Denlz 
' ) 

~fkll5l ya l>adar hava a-
l, hııabıımek. (Ha\ a hii.kl· 

'() 
~~ d(' la denizden lDJlıla-

J htı menetmek. (Odlll!lanın 

't 
' 1 °tııı eephe5indekl ordular 

'ta.manda Kara.denizde 
lt ~ln!. (lkmal \C 'eri iş. 
b Ylık) 
il Uı; Jıedcf lizerlnde AJ-
erı,tıklerl me,kller ,e 

:ttıııı rı!kl karşı Din) epcr 
'kında kııı.ıımlıklnrı ilk 

Ali Rıza Seyfiye. 
Yazan:~~~~~--. 

i
l • Hüsamettin ÜLSEL 

E:>kl Bahri.Ye l'tlilst~~n 

Bir siln, Akdeniz.in lacivert SU· kalanan tekneler üzerinde diln) a
lnrına ağır bır baş şeklinde ) ac:lan. ya korkular salan, ta biatin en a
mış Anadolunun garptcki şlrın kı· mansız unsuru denizi bile kcndi
yılnrına bir ineı güzelliği veren lcrlne bir dost yapan Barbaros kar· 
<Bodrum) kalesine milli gururu· dc:;ler: Oruç ve Hızır reisler •. Hı· 
nun verdiği dik bir baş ıle yürU· zır, bülün manasile her şeyi ve 
yen bir ı;enç geliyor. Vakur ve kendini buyüğünün emrine veri. 
muztarip . bir Tilrk genci!. Pıırlak yor. İki olgun genç denizci. inli· 
g~zlcrinin esrarlı ?crinliklcrindc ı kam 7teşi ile dolu kalplerinin a
bır elem taşıyor. Bır keder saklı· levlerınl düşman gemileri üzeri· 
yor •.. Esir cdılmlş btlyüğuniin sa- ne saçmak zevkini , e bahtiyarlı· 

lıverilmesi içtn Rodos şövalyeleri ğını yaşamak için yılmaz hamlcle· 
ile müzakere etmek istiyor. Na- rine başlıyorlar. 
musklır çalı§malar ıle topladığı al- Her biri zaman geçtikçe biiyU. 
tınları vererek kardeşıni almak yen ve yükselen birer filonun ku· 
teklifinde bulunuyor. mondasını alarak Akdeniz.in ht'r 

mayı da unulmadığımıza elbette 
temız ruhu emin ve müsterihtir. 

Ah!,. Ne olurdu!.. Barbarosun 
manevi huzurunda yaşarken titri· 
~en kalplerimize neşeler saçan rı.ı· 

hunun samimi bir tebessümle ya. 
rının denlzellerinc baktığını hisse· 
debılseydik!. 

Barbaros, satırların, sayfaların, 

cllt!C'rln arasına sığmıyan yuksek 
bir varlıktır. Coşan, kabaran bir 
denizdir. Derin bir engindir, dün· 
yaları kaplıyan bir semadır ve hep 
sinin üstiındc, tarıhler yaratan kıy. 
metli bir Türktür ve Türk olmak· 
la mutludur. 

Jliisamcttin VLSEL 
Eski Bahriye \\lüsteı;arı 

RuzveH 

Rodoslu parayı az görüyor. Tek- kösesinde başka baı;ka bir kahra· 
lıfi reddediyor. Zavallı genç milte- manlık yaratan bu •iki kardeş ül
cssir döni.iyor. Yaşlı gözleri ile bağ kC'ler zaptederek hükümetler ku· 
landıf;ı imanın önünde kardeşinin ruyor, bütiln Akdenizi saran deh· 
intikamını almak için denizcilik· şetıeri ile yalnız Rodos şövalyele 
teki yolunu deifütirmiye kar:ır ve- rlnden değil, bu büyUk deniz kenar 
riyor. larındu imparatorluklar kurmuı; o (Baııı 1 incide) 

Yine bir sün ul;runda servetini lan büyük milletlerden de (i~tf. Ruzvelt derhal ilga 
feda ctmeği tereddütsüz kabul et- kam) larını alarak onlarııı tarih· taraftarı de&:il 
mlş bu temiz yürekli genç, gemi- terinde de ibretli ve hürmeti say· Ncvyork, 26 (A. A.) - Ofi: Ruz· 
sinin güvertesinde yalnız, dl"nize falar kazanıyor ve bir lrnsumct \'elt. kongreden. bitaraflık kanunu 
bakarak dalgın ve derin kardeşini dünyasının devamlı, usanmaz ha- nun derhal ilgasını talep ctıniye
düşüni.irken ufukta bir gemi belirl reketlcrine karşı hclecansız. kor- cek, yalnız tüccar gemilerinin tes· 
yor. Muharebe etmek için tertibat kusuz siper yaptıkları mtinevi var- lihlne muleallik maddenin ilgasını 
aldıktan sonra bir şahin süratile lıklarının, mflll gurur ile beslen· istemekle iktifa edecektir. Bu u 
gördügü gemiye yaklaşıyor. Heye. mlş yılmaz ruhlarının ne harika· fiUl, sUratle neticeye ulaşmak arzu 
can ile rolu 'kalbi, ilk intikam a. ar yarattığını gösteriyorlar. ~unu gustermektedir. 
vını kaçırmamak için, hızlı hızlı Çok sevdiği arkada:ı kıymelll İn!ırat taraftarları, muhalifet 
çarpıvor.. Fahat.. gözlerine inan· deniz kurdu Turgudu forsa olarak j ımkAnına malik olmadıklarını iti· 
mıyor. Düşman diye beklediği ne. kullanan amirali kovalnmaktnn u. ra! etmektedirler. 
minin bir Tilrk korsanın::ı ait ol- sanan Barbaros, onu ve onun hlıku 1 Bıtaraflık kanununun heyeti U· 

duğunu gösteren sancağa, denizci- metini ilaata mecbur ctml'k için mumıyec;lle ılgasını istıyen dcmok
llk ananesinin verdiği bir saffl'tle bir sabah ansızın biiyiik ve kuv. rat Tl'nncscc ayan Mnckcller'nin 
hiirmetkf:ır seUımlar yollamak vetli donanması ile diışmanın en trklifi reddedilmiş gibi goriınüyor. 
üzere grmlsini durduruyor. güzel bir şehrinin onünde buluna. Bununla beraber, hukümet, lıyan 

Gemilerin kıç taraflarında görU· cağını, Turgut gönderilmediği tak. aza ının sarih mutalfıalarının a. 
nen iki reis, iki denizci, .coşkun dal 1 dirde bu şehirde taş taş Ustunde hı lınmac;ına müsaade edecektir 
salar gibi biribirinc kavuşmak is· ı rakmıyacağını ve bütün İtalyan hal Ruzveltln ne';:redllcn nutı~u 

1 

tiyen iki knrdc ... kının Turgudun bir parmağına bı· Ncvyoı k, 26 (A A.) - Buglin 

İşgal altındaki mıntakalarda 

sabotaj 
Zürlh, 26 (A.A.) - Hersek' den 

Milanoda çıkan Regime Fascista 
gazetesine gelen bir haberde Sırp 
vatanperverlerinin Mastar mınta

kasında çete muharebesi yapmağa 
devam ctt ikleri bildirilmektedir. 

Sırplar hiç yolu olmıyan dağlar 
da harekAt yapmakta oldukların
dan bunları oralardan çıkarmak 

çok mu~küldür. 
Son günlerde vatanpen·erlerdcn 

mürekkep bilytik bir çete etrafın

da muntazam bir muharebenin ce-

reyan etlisi Adca kasabasını muha 

sara etmiştir. 
Nevyork, 26 (A.A.) - Nc,·york 

Tin1cs gazetesi yazıyor: 
Hırvatlstanda gundclik işler ma. 

hi;-ı. etini alan kargaşalıkların, Nor. 
\ cç ve 1''ransadakl gizliden gizliye 
isyanlardan daha biiyük bir mAn~
sı varım ve e~er Hın·a ların itaı. 
yanlara karşı çarpışmağa kadar 
varabilecek müthiş kinlerine bir 
kurban aranıyorsa, mevcut o!mı· 
yan Hırvatistan tahtı i~in ltalya 
tarafından seçilen kralın tacını 
giymek üzere Zasreb'e gitmt!ğc bir 
türlü cesaret edememesi kfı!idir. 

1 Küçük Haber!er 1 

Nevyork, 26 (A.A.) - Ste!an! bil· 
diıtyor: 

Haber alındığına. göre Poslfık mc· 
selesını halletmek üzere Amerika ile 
Japonya arasında yapılmakta olan 
mUzakercler 11azık bir devreye gir· 
mlştlr. M. Rooscvclt mlizakerelerın 

kat'l olarak kes.lnıesıne mani olm.ık 
için bUtUn gayretlerıni sarfctmckte· 
dlr. 

'l'oklo, 26 (A.A.) - Unlted Pıc s 
blldırıyor: 

Japon sözcUsU M. lşu şu beyanat· 
ta bulunmuştur: 

Birleşiyorliır, çılgın bir srvinçle 

1 

ıe değmiyeceğini bıldlrcn tehdıt· Colliers l\laı::nzincde nc,,c:rcdilmiş 
yekdlğerine '"Drıhyorlar. Koklaşı- kar ültimatomunu vererek Turg u. olnn nutkunda Reis Ruzvelt, ez· 

l
)·orlar, öpüşüyorlar. Bır Rodos ka- ,dun hemen gönderilmesini i tl~or cUmle ı;ö~lc demt'ktl'dır" dirgasının güvertesinde kurek ce- ve kurtarıyor, Denizlerin çok sev- Sıllı.hl r üzerine mc\·~u nınbar- <- IJdapoUnyuadıı Unliç!U pbakıtıın imzası· 

b ğı t
. _ . . nın yı on m m ase et e hususi 

1 
zasına a anan mc ın Turk çocu- dıgl ve pek ıyl tanıdığı bu kahra- gonun 1031) senesı temmuzunda t hü t k ed 1 1 t · 
ğu, kendisine talih ve ıroadrt. duş manı gemisinın fılU\lcrte ine buyuk kaldırılması harbin bu kadar ça. eza ra yasa : m ~ ır. . 

1 
· ı l"k t ı b .. . M lıy t 1 !ıdcr Nak:ıma ~Uc öy· 

man arına ıse ~e ... e ge ırcn .r merasımlc alarak dcnızln vcraığı buk patlak \erme ıne mAni teşkıl fırtına ile Antalya sahUlcrinC' ilti· saf ve riyasız bır samimiyetle aı. edecek kuvvetli bir fımll olacaktı ı ııycceğı nutuktan \azgeçmek mec. 

d k 
_,_ · 1 ı b · d · . · burlycllnde kalmıştır. 

ca c ere • \.K:mır eme t mcc urıye • nın an 'c 1:ozlermdcn öperek !I· Böyle blr fcsh, h:ırbe mlıni olur- ., 1 

ti d k 1 1 k d d b ı · d ğ t k 
1 

· .. İ Bern, ~6 (A.A.) - Hdslnkiden ıı· 
n e a mı~ o an a ırga an, a. osunQan ayır ı ı e ne erı yuk· du, dıyemcm Almanya ile tal~n. 1 t 1 ! blld' ili 

ğ d k
. · · ı ı k k k k d · 1 ..... t . t v ı;re e gra ajansına ır yor: 

ca ın a ·ı zıncır er esere gece· ~c ve cesur ar a aşına vcrıyor ve 10rp patlc.ıuık an sonra blzım ngil u S t 1 E t d 
nin içinde bin bir meşakkatle de· lorsalık ıstırabının intikamını al- tcreye bir tek tayyare, bir tek tank Al nsı· uo~nı 1 gazc ~ bb~:Y~ a 
nize atladığını, saatlerce dalga ve masını ona bıraktığını sbyliycrek \ 'C b ir tek top vermiyeccgimlze çok 1 ma:ı ma ~~arını~ e~ d "'"' e· 
öliim ile çarpışn çarpısa karaya çı. denizlerin sonsuz ufuklarına sal· gilvenmişlcrdır. r 1n: r k~~I ;ec 

5 

r ur~\ u~~nu 
karak kurtulduğunu ve geçirdiği clırıyor. Reis Ruzvcll netice olanık dl· b 

1 ırme e r. u mec ıs da 
11

. ş er· 
hayatı anlatıyor. İki kardcs bu ha· iste bugün türbesi önUnde bil· yor ki: le m~~gul olaca~ ve memleketın ih. 
rcketin acısını düı;manlarına duy. yük hürmetle eğilen torunları ola· Yer ~iizilnd<-' Nazi gayelerinin yası ıç n derhal .azım gelen tcdb rle· 
duklarından daha ziyade his ettir. rak destanlarını, zaferlerini yadet· hnkiki mahiyetinin tedrici surette rl alacaktır. 
mek için beraber çalıı:mağa ahtcdl- tiglmiz o büyük amiral cihan ta. tahakkuku, dişine, tırnağına kadar Meclısın beş azası vardır. 
yarlar. ı·ihlnde eşi bulunmıyan bir kahra. silfıhlanmn{!a 'e mütearrızlara mü· Hamllton, (Bermud) 26 (A.A.) 

İşte dünya tarihinde kendileri· mandır. temadiyen mukavemet edenlere - Amerika Bahriye Nazırı Knoks 
ne en yiiksek sayfalar ayıran bu Onun yadıyla zevk duyduğumuz sonuna kadar yardım ctmeğe nz· bir Amerikan vapuru ile buraya 
iki kardesi ateşliyen ve parlatan bu günde onu yetiştiren ve mezarı metmiş olan Amerikn milletinde gelmiş ve bu İngiliz müstemleke· 
küçilk bir intikam (kıvılcım)ı... yadellerde kalmış olan baba Oru- tam bitaraflık ve uzlaşma hissini sinde Amerikan müdafaa tesisatı· 

Ve i~le Akdenlzde senelerce çal. cu, vefakar arkadaşı Turgudu an· tamamile ortadan kaldırmıştır. nı teflişe başlamıştır. 

letı r gbzöııUııe getlrlllr· Bay Ferdi Saf otuz senclık me· 
1- \llziyct ceııu(l cephe:!ln· muriyet hayatından sonra nıho.yet 

\ tın alc)hinc bulunmakta. tekaüde se\•kedıJm,ştı. Maksadı al· 
~la 

1 

lUycf ,ehrinl bir kaç mış olduğu ikramiye ile istanbulun 
rtllllUdufaa etmek kn:gu~ıı sakin bir s emtinde ev almak ve to-

BllY Ferdi mahalleliye karşı, <Ye· 
rinc yenisini yaptıracağız, bize dar 
geliyor> glbı sudan bir bahane ile, 
aynt mahallede v ran bir kira evine 
taşındı ve e\•inı yıktırma.ya da başla· 
dı. Bir hafta iı,;inde temele \·arılm117, 
fakat de!ineden hlla. eser gorUnme· 
mlşU. Zaten Bay Ferdi defineyi le· 
~elden başka bir yerde bulacağını 
dUşUnmemlştl bile. Xe olur, ne ol
maz diyo bUtUn ameleler! savdı, mak. 
sadı defineyi bulduğunu hükQmete 
haber verirler diye kimsenin görme
mesini temlndi. Yaşına bakmıyaraıt 
kolları sıvadı ve yalnız başına Uç 
gi.ln lçlndo temeli yarıya indirdi. Ar· 
tık elbetto zengin olacaktı. Bu dil· 
şllnce ile ertesi gün evden gelirken 
ıl<i boş ÇÖ\'al getirmeyi de ihmal et· 
mcdl. 

q larııı cenupta bu \DZI· lmüt maaş!le de ömrtinün son gUn
ıı, ;)J gozc almaltırı doğru !erini bu evde asude bir hayat yaşa· 
r l..ı~ker ı;vz.lle bitaraf mli· yarak geçirmekti. 

.. <ıde buna. met dl)e<.•ek Ahbaplarının tavassuUle niha)et 
'ııcı bu.ıuıııımaz. Bu '!'.iz.ilet Uskü...-ırın sakin b r mıı.'halleslnde, 
lı)o lorıun J 80.'.i Uiın ~el erini vaktlle zengin bir Errneniye ait olan, 

DEFİNE 
Yazan: E. O. 

~l•a. t, Je~dan dururken ka· iki katlı yarı kA.rglr, şırin bir ev bu· 
1ta,;:znak \C.)a kalemin cnz.I. lablldı . nin muazzam servııtıni rnuhakl<ak 

nıılırı hareket 'e ınnneaa Badana, boya ''e saire gib ufak bu evde bir yere gömdüğUne kani ol 
'" kalbetnıek dalına lıııta bir tamirden sonra Kllçükpazardıı ki· dıı. GUnlerce uğraşarak b!r şekil ver· 

· llıağ'Jfıbl~ etle neticelen- I ra .le oturduldnrı ahşap evden iki meye ınu\•affak olduğu bahçesini DU 

• gUn içinde kendilerine aıt olan bu 1 hırJn iki gUn lçln~e altllst etti, fakat 
--======:::!!-!=:= yeni eve taşındılar. Aılo efradının bulmuş olduğu s kkeden başka ne 

se\'inc ne pnyan yoktu. Bay .l<"'erdi· b.r altın, n<' de bır güınüı;ı parça.sına 

Hür Fransa 
komitesi 
kuruldu 

Yeni komiteye GI. 
de Gaulle riyaset 

edecek 
Londra, 26 ( A.A.) - Ahiren Ge· 

neral de Gaı..lle tarafından teşckkü. 
iti blldlrllen mım Fransız ko:nlteııı 
a:z.alannın simlerı Londrada 1IA:ı 

edilmiştir. 

General de Gau!le, ıstm!eri aşağıda 
yazılı dokuz kom ... erden mürekkep 
olan komltenın riyasetini deruhte et·, 
mıştır. 

Pi enen: Uttısnt, MUstemleklt H 

mallyo kom seri, 
Jean: Barieıye komiseri, 
General le Ge. t.ıhomme: Harb ye 

komıscrl. 

Vı amiral Mu elıer: Bahriye \'C 

Deniz tıcarctı komıscri, 

Profesör Caffın: Adliye ve Umu· 
mi terbiye kom serı, 

Dıcthelm : Mesni, Dahilıye ve İ s 
tlhbarat komiseri. 

• 
resmı 

:'<azan: M. H. ZAL 
~ nglo "'ak on nıe.ınleketıeı i· 
~ nln kanun !tleıni ıı:lnde ~er 

~er me-ıarlıklar \ardll'. nır takım 

kanunlar re men hukilmden knldı · 

rılmadan, tnblı bir öluınle blu~ or 'e 
kim e bir dalın bunları tatbik et. 
mcğl batırılan seçirml) or. l\lcsel.ı 

tnglllı. kanunlarını a~ nen tatbik et 
ınek lüzını ı;cl e Dan inin, ..,(lCııccrın 
kltaplan hl~; bir zuıııan lııgllterc<IL 

neşredilemez.dl. 

Amerillanın bitaraflık kıınunu tl.ı 

t,oktun olınll~tür. Hangi bıt:ıraflıl•, 
b:mgl knnun? Amerika, ortaııı,ı .. 
mücadele eden iki taraftan biri.ı. 

11ınıı.ıkı tıılınıış. ona bedınnsınn 6l 

lfıh, eepane ~eth;tirmek i\·ln bütU ı 

mcmlrl>etlnl bir tek lnnıla t ~eri hıı 
llnc ko~nıuş ..• ~ozllik mah\ olunca 
)a kadar çarın'iınadan b:ıh edi~or, 

Cenubi Amerika) ı da orka!.ında 

ı.üriıklemek için hcr~e) 1 .}apı~ or. 
razfa olarak dh~man tarnfın deni· 

oıtı \C u tü cm! ini 'e tunareslııı 
ıııııa~"lCll bir nhada gurur gornı ı. 

derhal \Urmaları için dt>niı. \C lıa. 

kU\ 'etlerine 'ur!• eınrlnl 'erml-: 
tir. 
Ö~ le oldu~ halde bu olli bltar . ı li Şe 

(Başı ı incide) lık kanununun etnıfında bugunl 
ki ~uz ~ ıldanbcrj eksigi gormüş· de Amerika iki taraf olmuş, ı;-arp. 
!erdir. 1'1illi diH arıtmanın bu ka ~ı(I duruyor. 
dar uı.uıı ve yava:} surmesi, ay. I ıselıebl şu: Bu knnun sünün o J.;;:ı 
dınların kendi zevklerinde <'Ok ılar C'aıılı ınc elclcr!ne dokunu;\ or ~ı 
kıskanç olmalarından ve he;kc tabU hir olllmhı olduktcn sonra tın 
sin kendi olçüsünü en u tün c .. sızce gönıutmC!ilno. iınkuıı .}ok 

t u t m a 1 11 d a n d ı r • Eğer Mutlaka bir cenaze r "mi ynııı u 

T ü r k 1 e r b i 1 i m i n h e r cak. 
dalında ) nbancı diller için ı;alıştık· Hu 'C!ille ile de Amerikan fa~ht-
ları knılar kendi öz dlllerl ı~n emri• Jcrl, )llbancı emellerin J\ınerlk:ıd.ı: 
ccksclerdi, 'I ürk dili ı;ok ı.anıamtaıı· giz.li nccntal:ın, ı.ar ruhlu lnflrııt ta 
beri ek lklertnden tnnıanıilc kur. rnftarlnrı heı• birlik olıırak bir "c:~ 

t ulnıu' 'e medeni~ et dun) asının or. 
nek bir dili ol~ bulunurdu. 

ı\ynl alı~:ınlık, bugUn de blz.1 ko. 
la) ('U elde edece •imlı çok ilerle~ iş· 
ten olıko) ııı ktaılır. t.:lu a, söz ı.,ıt

tiren 'e okutııbllı-n her n~ dınımız. dil 
iı:lııdc bir tek ynhaıın krliınenln clt· 
ı;fk olınnsını, oıennıeğe ıleser hlr 
Zf"\ k ay n~ hlr çok sıkıntıyı hlg f.J.r• 
"ketıneıleıı geçirebiliriz. 

1 
DU ba) ramı, bu~ iik 'e ulu al bir 

deulnıln gerçekten işaretidir. Bu 
de,rlnıln yolunda inanla 'e C\gl ile 
yol almak \C ~ol aldırmağn çalış. 

mak hepimiz. için· borçtur. Hiı) ük 
bir mlllet, milletler arasında kendi 

herlik .}Upnuı:Inrdır, nıCC'burl n lir 
lik, kirıı \C lnre kanunu gibi ıncs · 
leler etrafında ;\&ııılan çetin nrn _ 
demeler ,imdi olu bltaruflık ı.nıııı 

nunun gumüllıp gömlilnıcm ı ct .. ı· 
tında n) nen tekrar edlleock1ir. 
llnrııtcn kaçınmak !bte;)enler l;eıuı 
haluııılıırın<lan bii hütliıı hak ız ıl 

{;ildlrlcr, !;ÜnkU bitamllıl< kanunu 
nun gc.ımulmC!ıl, resmen harbe glrl, 
mrğe doğru en kat 'i adım olac :ık 
tır. 

Sovyetlere göre 
dUlnl, yapma olmı~an öz yaradılışı <Ea~ı ı incidcı 

Ue go krmek zorundadır. l'llllletler linin skcrl mU av rı Mareşal Şopo 
arasındaki boğuşma \"C sava,, ,a. nlkof M resal Budıyenlye yaı·dım el· 
tanda tarımın ı;ozlerlndcn kaçmn1: ınek Uzere cenup cephcsıne gönd rl . 
ki, yulnır. demirle ı;atı!ma değUdır. mlııtir. Bu haber Sovyet oroularını'l 

Milletlerin benliklerinde.ki guc, ~ a. umumt heyetinde bır sarsıntı olduğ'• 
~amaları için l'n ağlanı kaynaktır. na dair mıhvcr ırnyııaklarından ,. 
1~te bundan dola~ ı \ e milli benliğe rılcm haberin doğru otnıadığını , 
doğrudan doğruya dokurıduğunu dli· Rusların Ultraynada d yandıklarını 
!;\inerek dıl çahı:malarını c\'gi ,. ı;ostcrmektedir. 

il'I ile ;-enişlctme,) iz.. Lcnlogratl harbi bütün deh';'CtUC 
Yeni bllıın terlııılcrlnln okullarda de' m edl~ or 

'erdikleri netict.>lerden memnunum. Moskova, 26 (A A ) _ Unıt 

Kult ür dillmi1: >uzla ıınnma ) olun· Press: 
~adır. ı:enUz eksik olan terimler de Cepheden gelen haberler, Len .• · 
anıanı anırsa, dlllınlz birden sok grad yakınlarında iş tılmcmııı '" h· 
gell,mlş olacaktır. Bu meselelel'.ln fette nrnh rcbelcr o duğu b ld, 
her biri bizim isin B)Tica önemlidir. mektedır. 

Bil) uk AtatUrkün, 'l'iırk dili uğ. Şehr n büyUk bir tchlıke gctlrd 
runda

1 
harcadığı emekler b<ı'jll gıt- ı kabul cdı meklc ber b r müda!ıler 

ınem !ltir 'c asla hosa ı;ltml~ ecek· ti 
0

> k ' Şiddetli bir JOUkaV('nl('t SÖSlC:l"d kJ ı 
r. nun ut~! adını derin e\gl Jle ve hattA bazı nokt lorda muvaffak 

anıyoruz. l ürk dUi irin on anına yetle b9. ıınlan htıcunıları c tıklr 
ı,ador beslediği grnlş tinıltlerJ ger· habAr v ... 1 kt d r; ç 

ki ti 
. " eu mc c .r. 

~·e eş rec.·,.ı;ız.. Bayramı 'atanda'j· 
larıma bu diJ~imceler , e duyı;ulula Londrn, 26 (A.A.) - Umt 
kutla)orum. l::sMET t:SO:-iÜ Prcss: 

Ankara, 26 (A.A.) - Dokuzun Bir kaı: gUne kadar beli om.:ak " 
lan Lenlngradın akıbeti h:ıkkın , 

cu dil ba~ramı münasebctile 
Jlalkevinde bu gece çok canlı \'e Londrada büyük bır ye s duyulmak 

tadır. Bununla b raber La. n d JJ 
co~kun bir §ekilde ya:ııılan kutla· 
ma törenine l\Iilli :cfimiz İnönü ne göre, hücum edenlerle mUdafaa 1 

bulunanlar arası d ı r m 
yanlarında Basvckil Doktor Re· 

vıdır. 
fik Saydam, Hariciye Vekili ~ük 
rü Sarııcoğlu Ye l\faarif Yekill l\losko\ a, 26 (A.A.) - Kızılo 
Hasan Ali Yi(,cel olduğu halde du umumi karargahının 25 E~ Jul 
~eref YCrml ler ve öz Türkçe ör- tarıhll ak§aın tebliği: 
neği llrler oku ·an genç şairle- 25 Eyluldc kıtalarımız du rnan
rimlzi takdir ve tebrik buyurmuş la bütun cephe boyunca ~arpı~mış 
!ardır. !ardır. 23 Eylülde 138 du m:m tav 

nın bUtUn kurmuş oldnğu hulyalar ı tcs:ıdll! etti. 
hakikat olmw,, nihayet ailesini kendı Bay Ft>rdinin ll.dota rahatı kaç· 
malı olan bir çatı altında yerleştire· ~ıştı, ne uyku uyuya.biliyor, ne de 
bilmişti. Artık sabahlan erkenden bıı· lokma yemek yiyebiliyordu. Ak· 
daıreye gltmıyecek, bUtün vnktinı lı, !ileri hep zengin Ermenlnin g!Sme· 
aılesl arasında geçirecek ve aldığı ı ek kaçtığı o muazzam defınede idi. 

devam kırk Jıra tekaüt ma~llc bu evde mU· Otuz: senelik memuriyet hayatında 
tovaz:ı bir hnyet yaşa.yııcaktı. yapamadığı şeyi, bir günde zengin ol· 

Ferdi, Uışındıklnnnın Uk baltası mayı istiyordu. Zengin olmak, ah bu 

ye yetişti. Bu· gece rUyasıııda, yeşil 
sarıklı, nur yüz!U bir hoca onu elin· 
den tutmuş Ye duvarlan göstererek, 
<Hatun buralan arayın> demişti. 

I\:nrısıııın bu rUyasına ltcndisl gör· 
mUş kadar inanan Bay Ferdi, kazma 
kürek derhal duvarlaıa girişti. üç 
gUn ç.nde her taraf dclık deşık ol· 
muş, fakat dc!ıne mcydnr a çıkma

mıştı. 

Yeşıl sarıklı hoca heı· gece Bayan 
Huriyeyo rliyasında, cHatun, yılma
yın muvaffak olacaksınız-. diye yeni 
talimatlar veriyor, Bay l<~erdı de er· 
tcsi gUn onları aynen tatbik ediyor
du. Artık aranmadık evin bir teme
li kalmıştı. zaten en mllhlm yer de 

Nihayet kazılmadık temelin ııon 

bir ~öşesı kaldı. Bay 1''erdl temt'Jin 1 
bu köşesin! bile bile sona bırakmıştı. 
Her yeroen ziyade defineyi eski bir 
sarnı<;ı ıhUva eden bu köşt'tfo bula· 
cağından emindi. BüyUk bir itı1'14 ile, 
h:ıflf kaz;ma darbelerile ta~ları teker 
lt'ker kaldırmaya b~ladı. 

Milli Şcfimiı: ~aat %3 te llaJ. yarcı;i tahrip cdılmı tir. 
kcvinden ayrılırken kalabalık bir Londrn, 26 (A.A.) Ccnuptu, 
halk kütlesi tarafından coşkun Rus kılalnrının liarkofu mitdafa. 
alkışlarla seJamlannuş.tardır aya memur edilen Budıt'ni ordusu 
BAŞVEKİi, DİL KURU!\IUNDA na Alman çcmb<-'rindcn kurtularak 

Ankara, 26 (A.A.) - Başvekil iltihaka dcrnm cttıklerı alınan ip 
Dr. Refik Seydam bugün saat berlcrdcn onla ılmaktadır. 
16,ŞO da Türk dil kurmnunu d· Şimdıllk Alman zırhlı tümenle 
yaret ederek doku-ıuncu dil bay. rinın Harkoftan 33 mı! mc afcdc 
nmını kutlamış ve kurum genel bulundukları bildırilmekte~ir. BUGON 

LEK'te 
~fıg sv· ••hane bi' 1'lm 

t~ OD~ş 
UZik ve güzellik filmi 

tt>Ja lla rollerde: 

.. iLLA BORlf 
~~t 4 tJ L J A V O B ., oı 

• lf! arak l\JATBUAT u 
11..EKET .JURNALİ 

tı No. 2 
saat 1 de tenzilAtlı 

matine 

büttln vaktini cvınln nrkaııındakı ne biıyük bır 6aadettı. 
ufak bahçeyi tanzimle geçirdi. Niha· 1ptıdaları ışı kırk yıllık kansı:-ı
yet bir akşam, mutadı olmadığı bal- dan iblle saklamıştı. Nıhayet ona da 
de, ltomşularını tanımak maksa.d le açtı. Yaradılışı ıcabı basit bir kndııı 
mahalle kahvcsıne gllm!ş ve işte ne olan Bayan Huriye kocasının her so· 
olmuşsa o alcşam olmuştu. z;Une olduğu gibi buna da inandı ve 

Kahvede tanıdığı, mahallenin cllı kolayca zengin olmıının hulyasıle ko· 
senelik emektarlarından aktar Ra- casını her hususta teşvik etmekten 

:!:1, z:!::ı:·e;:ıy~r:~~;~c~\:~~~~1~; l ~:c!c~a~~~;n~~~r~:.k d~~~!cr~c~::~ 
\'e llı.f arasında .Mütareke esnasındıı ı olabil r diye sabahlara kr""ar dUşU· 
memleketten knçan bu adamın ınu · ı . Uyorlar<lı. CUndUzleri çocuklar ev
azzam scrvetıııi muhakkak o civar· de yokken Bay Ferdi, sırtında kaz. 
laroa bır yeı e gömmüş olacağını a· ma kürek, yeniden araştırmalara 

det.a ısrarla söylemişti. başlıyor; evin kilerini, mutfağını ve 
Başlangıçta bunu bir hlkAye ola- odunlu~nu altUst ediyordu. Evin içi 

rak dınleycn Bay Ferdi, bır gün bn.h· kısa bir zamanda adeta yangın ye
çesinde ı;atışırken çapasına takılan rine dönmUş, fakat define bulunma· 
utak bir altın sikke bulunca, bütün mıştır. 

şüpheleri dağıldı ve zcngın Ermenı- 1 Nıhayet 1mdada yine Bayan Huri-

burası ıdi. Şimdiye kadar bulunan Akşamın saat doku~ olmuş, Bay 
defınelerın ço~ evlerın temellerin· Fero Saf htı.l!ı eve dönmemişti. Ba
den çıkmamı~ mıydı ? Bay Ferdinin yan Huriye hem kocasını merak edi· 
defineyi evin temellerinde bulacağı· yor, 'hem de getireceği altınlan au
na sarsılmaz bir ımanı vardı, nms. şUnUyordu. Nihnyet knpı çalUldı. He· 
bu iş için ev n yıkılması icap edıyor· 1 yt""candan nefesi kesilen Bayan Hurt· 
du. !şte onu da m zıyadc dUşilndil· ye gllçbelfı. kapıyı açabildi. Mahalle
ı en bu nokta idı . nin bekçisi Bekir Ağa ile manavın 

Nih:ıyet l<ararını verdi, muazzam çırağı, baygın bir halde Bay Ferd yi 
bir defınc bulmak varken otuz sene· getirmişlerdi Bekçinin ifadesine gö
llk memuriyet hayatının yeı;Ane .pıU· re kocasını yıkılan e\'lerlnin son te· 
kıl!atı olan ıkı katlı bir evi düşUne· mel taşı yanında. kendinden geçmiş 
rck bundan \"azgeçecck değ:ldi ya. bir halde bulmuşlar, herhalde başına 
Zaten yeşıl Garıklı hoca da. Huriye güneş geçmiş olacaktı. Bekçi He ma· 
Hanıma bir gece ev\'elsi, • <Hatun navın çırağı <Hanım abla, başına 
yüzdünUz yUzdilnUz kuyruğuna gel· s.rkeli bezler koy, bir şeyciği kal· 
diniz, ib!raz daha sabredin> deme- maz> diye giderken Bay Ferol hlı.ltı. 
rnlş miydi. Demek ki defıne muhak· cAh bulamadım, bulamadım, o aktar 
J<ak evin temellerinde ld. ocağıma incir dikti> diye inliyordu. 

sekreteri ''c kolbaşları ile görü . Şimalde, ~imanların Murmanskı 
melerdc bulunnıustur zoptetmek ıçın yaptıkları ikin 1 

TÜRK DiL KURUMU HEHETl 1 taarruz~ da nus ordusu durdurmu-
ATATÜRKlİN l\IUYAKKAT ş.ı ben:z.ıyor. 

KABRİNDE 
Ankara, 26 (A.A.> - Bu salıah K ı · • k 

dil ba)"ranıı dola)ı ile Türk dil onya va ısı ve alet 
kurumu he~ eti başlarında kurum 
baskanı ve Maarif Vekili Hasan 
Ali Yiırel olduğu hal<le saat 10 
da Atatürkün muvakkat kabrine 
giderek bir çelenk koyımı lar ve 
kabrin onünde aygı ile eğilmiş. 

!erdir. 
Bu ziyaretten sonra Maarif \·e. 

kili kuruma gelerek dil ba~ ramı. 
m kntlamı ve calı rnalar üzerin
ıle kurum üyeleri ,.e uzmanları 
ile tı;enn'}m:ıl:ırda bulunmu!jtur. 

emrine alınmadı 
Arkara, 26 (Husuııl) - Bır rrf 

kimizde Kon:ı a Valls Nizametl, 
Ataker' ln Vekalet emrine almd ğ 
yazılmıştır. Al kalı makamlar nn 
dinde yaptığım tahkikata nazar 
bu haber doğru dc#ildir. Mes'ul m!i 
kamlıır, N!zamett!n Ataker'ln öt(' 
denberl olduğu gibi vaz fesini mu"\ af· 
t idyet fa etrnt-kte o duğunu b.J. 
d.rmektcdırlcr. 
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BAŞ, O 1 Ş, NEZ LE, G R 1 P, TIZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

İcabında rinde 3 ka e ahnabilir. Her verde pullu kutuları ı rarla isteyiniz. 
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BUL ACA 

, t • ' ' ' • .. '" 11 

soldan &ağa: 2 - Hıyar 3 - Em· 

lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: ---ı 
Harici Askeri Kıtaat ilanları .. _J 

Aşağıda yazılı işlerin açık eksiltmeleri 29.9.941 Pazartesi gUnü 
hizalarında yazılı saatlerde Eskişe hirde askeri satın alma komlsyo. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi İhale saati Tutarı Teminatı 

Yol inşası 
Tretuvar ve hem çukurları inşası 

• 
15 
16 

Lira Lira 

291,42 
2520,33 190 

(1058-8117) 

Hepsine tahmin edilen bedeli 14,408 lira olan mevcud listesinde 
cins ve miktarları yazılı 15 kalem evrakı matbua 29.9.941 Pazartesi 
günu saat 15 de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda pazar. 
!ıkla eksiltmesi yapılacaktır. isteklilerin 2171 lira 20 kuruşluk katı 
teminatlarlle belli vakitte komisyona gelmeleri. (1044-8075) 

nlyeUI; paraya müteallik. <t - Geni~ ••••••••ANA - tr.ı.;: - ORTA ,.e LtsEl••••••~ıtıı 
dUzlilk; kinaye; seciye. ~ - Yap· Kıı •c BQGAZIÇI LiSELERi• 
ma; b r unvan. 6 - Llhza; hayret Erkek • 
nldnsı; kurum; bir nota. 7 - Bar· 

Yatılı ve 
yat1'ıı 

saklar; verme. 8 _ Fasıla; ceylAıı; Amavutköy • Tramvay Caddesi: Çifıesaraylar 
Kayıt için her gUn mektebe müracaat edilebilir. iyi mi? 9 - Gramer tcrimlennden; 

erkek dadı. 10 _ Acele ve gellşigil· İlk kısım 29 Eyli'Ude, Orta ve Li se kısımları 25 EylUlde 
başlıyacaktır. 

derslere 

zel yazmak. • 
~--••••mımm Telefon: 36 · 211> ••Z'•••••••r6 

YW<nrıdan aşağıya: 2 - Memnun ~ -------------------ı 
olarak. 2 - Derlnlıkler: başka. 4 - •ı••••••mmmmımıac:::::ü•m••••••••lliI._ 
Bir erkek isml; avuç lçt; bir böcek. ' 
5 - Bırdenbıre; cet. 6 - Btr hay. Terkiye C111:ı .. -urlyetl 
\an: bır nota; rahatlık nidası; biri 

nota. 7 - Kör; başına ve sonuna z ı• r a a t n k a s 1 
ayni harf gelirse bir uzvumuz olur. 
8 - Çok iyi; serkeş; fakat. 9 -
Bir hararet derecesi; elbiseye konu·! 
lan kaba dokuma. 10 - Muayyen 

1 bir mUddet için para mukabilinde 
vermek. 

DO:XKÜ BUL~CAXL'\" IIALLt 
Soldan sağa: l - ts; tokat. ıl. 

2 - Cı {Ci): avene; ya. 3 - Al; 
adi; ip. 4 - Taka; kasa. 5 - Hlıb, 

ulu. 6 - oklama. 7 - San; aka. 
8 - Pıke; rabi. 9 ·_ E\·; ima; ıı. I 
10 - Çı; ulema; da. 11 - El; çaka'; 
en. 

l'uknrıdan n,ağıya: 1 - İcat; pe
çe. 2 - Sılah. Sivil. 3 - Kayık. 

4 - Ta; abone; Uç. 5 - Ova; lllı. 1 

6 - Kederlenmek. 7 - Ant, lımP.. 

8 - Te; kumar; al. 9 - Alllka. 
10 - İJı su; abide. 11 - Lapa; ıllır.. 

TAKV/}'J 
27 EYLUL 9U 
CUMARTESl 

AY: 9 - GÜN: 270 - Hızır: 145 
ltUi'Iİ: 1357 - EYLÜL: J.ı 
HiCRİ: 1360 - HAl\lAZA:"J: 5 

\AKl'l' ZZ:.\.'ALJ ELA.'11 

---
GÜNEŞ: 5,53 11,53 
ÖGLE 12,05 6,05 
İKİNDİ: 15,26 9,27 
AKŞAM: 17,59 12,00 
YATSI: 19,32 1,31 
İMSAK: 4,13 10,13 ' 

Kuruluş tarihi : 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk liraaa 
Şube ve ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 liNı ikramiye veriyor 

• 

Ziraat• Bankasında kumbarnlı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet 
' » ' . '° )) 

1,000 liralık 

5H " 
%50 )) 
lot » 

•.ooo ura 
2,000 )) 
1,000 • 
f,000 • 

100 adet 50 liralık 5,000 Un 

120 ?) 

160 ,, 
• 
,, 

t,800 • 

8,280 » 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
qatı duşmiycnlere ikramiye çıktı~ı takdirde o/o 20 fazlasile 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylıll, 

11 BirincikAnunda çekilecektir. 

/(agserihaberleri israfla mücadeJe 
Tasarruf cemiyeti 

bir piyes Tezgah ve çrkrıkların çalışması 
Kayseri (Hususi) - Mıntakamızl mek için Beledıye encUmenl Uç nak· mÜsaba:<.aSI açtı 

İktısat müdürlüğü kaza. ve nahiye· l!yc kamyonu nlmağı kıırarlaştır· ı Mılli iktısat ve tasarruf cemiye· 
terdeki tezgtıh ve çıkırıkların çalış- mıştır. ti bir pıycs müsabakası açmıştır. 
ma şekillerin! kontrol etmeğe bıış· ı llu hususta terl'iaslarda bulunmak Propaganda kokusu taşımadan me:r. 
lıımıştır. Bu iş !çın muhtelif istika· üzere Belediye Re sımlz Bay Ncc. ktir cemiyetin israfla mücadele, ta. 
metlerde teft şte bulunan memur ve 

1 

met tin ı-~evzloğlu ı\nkaray .. hareket sarruflu yaşama gayeleı1ni uç per 
ustalar çok ıyl netıcelerle şehrımlzc etmiştir. delik bir piyes halinde en iyi can-
donmUşlerdlr. I -o-- landırana 150 lıra telif hak ·ı öde. 

nc-ccktır. 
Hir zengin, et nakliyatı için bir ı sazı hatı'arda otobu" ~ 

kanıy on hediye etti >J Pıyes bir komedi ''eya dram oıa. 

ş rımızn mühim ıhtıyaçlan ııe seferleri arttırıldı :.!!~t~~~· kadın eşhas üçiı geçmiye. 

< "Jd • o an Adana. ?>11111 Mensu-1 '"I kt 1 l 1 b G d 1 k 1 "Ik ., e ep er n açı ması munase e· on erı ece C!;er er ı teşrin 

ut 1
" > ',.ısı sah plerınden sııy:n tıle otobıis scfcrlcrinın çoğaltılma- ayının on bC' ine kadar Ulusal E

h ı cıımıL ll::ıy l"urı Has sık suc sı kararlaştırılmıştır. Yenı tarik konomı Arttırma Kurumunun An. 
rda bu u ımaktadır. ıle Kerestccıler · EyUo otobUslert karadnkı mC'rkezinc gönderilmış o. 

• ıt teb rruu B ltdıyemlze • 
abahları c:aat 6 dan oğlcyin sa:ıt lncaktır • 

. • ı ıymct.ndc bir kıımyo11· ı:ı e, saat 16,30 dan 22 ye kadar 

lşliyeceklerdlr. 
toplanan Beled )e encilmı.nı Kadıköy otobusleri 7 30 dan 11 

kıı bulU ile Bay 

ı. 

..., ı ,am)on. mezbahada et :,l\k !· 

) tı ı lerındc kullanılacak ve böyle· 
ı.k e n k,lynttalcl zorluk biraz olsun 
h ! t ıyecektır. 

Zeoginlerlıı tıınılr ettiği <·aml 

c, 15 den dC' 19 a kadar .. erer ya. 
pacnklardır. 

Yıldız . Takc;im otobuslcrl 7,30 
dan 10 a; 16 dan da 17 ye kadar 
lşliycccklerdır. 

Diğer hatlarda da bazı ilfıveler 

yapılmıştır. 

Kııyserı zenginlerimizin 
.e lıımır edilm.ş ol n Uluca· r. Hafız Cemal 

h ı ı tamamııınarak dun ha· LOKMAN HEKiM 
ı e .meye başlanmıştır. 1 Dahiliye Mütehassısı 

Pa tırma mevsimi Divanyolu ! 04 

----o---
Paltoluk tnıııınşlarıl:ı lhtikftr 

Son günl<' de pıılto \'e pardesUIUlt 
kumaşların flyatlnrında çok fazla 
b r yüksel g ze çarpmaktadır. , 

Komısyo,a vaki bir çok mUraca· 
atlar uzer ne Fiyat MUrakabc me. 
murlnrı şehirde tetkiklere başlamış 
lardıı. 

Kumaşçılar fıyat yükselişinin ku· 
mıışların ş pka lmalıUındıı kullanıl· 

ma,;ından ılerl gelmekte olduğunu 

iddia etmekte bu .sene fötr şapka 

imalo.tı azaldığı çın bu kuma.şiar· 

dan knskct yapılarak Anatloluya 
"Önderi d ğl söylenmektedir 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti U. Merkezinden: 
Lastik Levha Münakasası 
Cemiyetimiz caz maske fabrikası lhtlyacı ıçao yaptırılacak 

c1so.oooı adet lastik levha veya top halinde lastik kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur, 

1 - 30,000 den aşağı olmamak uzere yapılacak teklifler ka· 
bal edilir. 

2 - Bu levhaların imali için ikiiza edecek ham kauçuk bedeli 
mukabilinde cemiyetimizce verilecektir, 

3 - İhale birinciteşrin ayınrn ?O inci pazartesi &'Ünü Ankara. 
da yapılacaktır. 

4 - Teklif Yeren müesseseler nümunelerinl 15 Birincite~rinde 
teslim edeceklerdir. 

5 - Şartnameler cemiyetimiz İstanbıll deposundan ve Ankara
d:ı umumi merkezimizden bedelsiz olarak alınır, 

6 - Muhammen bedel bir levha için bir liradır, l\luvakkat te. 
minat mektubu teklif edecekle rl miktar üzerinden yüzde 7 ,5 he· 
sabiledir. 

Istanbul Belediyesi llan .. arı 
Tahmin B. 

620,00 

576,00 

648,0-0 

480,00 

480,00 

237,50 

552,37 

60,00 

İlk T. 

46,50 

43,00 

48,60 

36,00 

36,00 

17,12 

41,42 

4,50 

Arnavutltöyünde ikinci Elçi sokağında 
65 kapı numaralı evin satışı. 
Aroavutköyünde İkinci Elçi sokağında 
61 kapı No, lu evin satışı, 
Arnavutköyilnde Lütfiye sokağında 14/ 
kapı No. lu evin satışı. 
Arnavutköyünde İkinci Elçi sokağında 
69 kapı No. lu evin satışı, 
Arnavutköyünde İkinci Elçi sokağında 
57 kapı No. lu evin 5atısı. 
Aksaray yangın yerinde Mimar Kema. 
leddin mahaUesinin Llleli caddesinde 28 
inci adada 755 harita numaralı arsa arka. 
sında bulunan 23,75 metre murbbaı sahalı 
arsanın satışı. 

Fatihte Kirmasti mahallesinin Boyacı ka· 
pısı sokağında 75 inci adada 78, 91 met
re mttrabbaı sahalı arsanın satışı. 

Beyazıtta 'Mercan ağa mahallesinin Te· 
rihane sokağında 266 ncı adada 6 metre 
murabbaı sahalı 'Çeşme arsasının satışı, 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı iş 
ler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 6/10/941 Pazar. 
tesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin tık 
teminat makbuz veya ınektuplari le ihale günü muayyen saatte Da. 
imi Encümende bulunmaları. (8397) ,,. 

Temizlik amelesinin iaşesi için alınacak 110-0 kilo sadeyağ açık 

eksiltmeye konulmuı:tur. Tahmin bedeli 1612 lira elli kuruş ve ilk 
teminatı 120 lira 94 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdür. 
lüğü kaleminde görülebilir. İhale 13/ 10/ 941 Pazartesi günü saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları • (8638> 

Istanbul Fiyat mürakabe komisyonundan: 
115 No, ıu Uftn 
Bu ilanda markası ve numarası tesbit edilmiş olan kaşar pey. 

nirleri toptan 120 kuru~ perakende 145 kuruştan satılacaktır. 
H. H. 372 
H. H. 287 • 286 
M. B. Çuvalda 301 H, A. Peynir üzerindeki marka 
C. Y, 
U. D. Şakir SUtcr 
A. A . 302 
M. A. 295 . 296 
S. Y. L. 
H, Y. 
s. 

581 
30 

243 

NOT: Yukarıda numarası bulunmayan markalar Anadolu ma. 
mulatı kaşarlarıdır. Uludağ U. D. markalarından yalnız Şakir 
Süter'in kaşarları yağlıdır. Diğer U. D. markalar yukarda zikredl· 
len peynirler meyanında değildir. 2619/941 günlü gazetelerde ko· 
misyonun 2519/941 tarihli toplantıi!ında kaşar peynirlerine toptan 
120, perakende 145 kuruş narh konulduğu tarzında nesriyat yapıl· 
mıştır. 

1\tezkür neşriyat komisyonun resml ilanı olmadığı ve kaşar pey
nirleri hakkında 115 numaralı ilan cari olup yukarda intişar eden 
115 numaralı ilAnın ise yalnız işaret edilen markalarına ait olduğu 
tasrih olunur. (8654) 

Bir çocuk attığı taşla bir adamın 
gözünü çıkarttı 

Kasımpaşada camiikebir mahal· 
lesinde 20 numarada oturan Hüsc. 
yin adında 20 yaşında bir delikan 
1ı dün sokağa çıktığı sırada 12 ya. 
sında Süreyya adında bir çocuk 
kendisine takılmıştır. Hüseyin de 
çocuğa kızarak kendisıni azarla. 
Jnıştır. 

Bunun üzerine Süreyya yerden 
bir taş almış Hüceyinin sol gözü. 
ne yapıştırarak gözUnü akıtmıştır. 
Yarnlı tedavi altına alınmış, suçlu 
yakalanmıştır. ---o--

C'crmhpa~n ha .. tane<ılnde yeni 
pa'i~·on 

Deniz altında kalmı' 

çıkarılıyor 

demirler 

İstanbul, Çanakkale, İmroz ve İz
mir limanları dahilinde bulunan bat· 
mış gemi, demir, zincir, şamıındıra 

ve emsali malzemenin denizden çı. 

kartılmalan karaı'laştırılmıştır. 

Bunları çıkaracak olan dalgıçlara 
beher kilo demir içln Liman idaresin· 
ce 6 kuru~ Ucret \'erllecektlr. 

o 

Gümrük memurlarının Tekallt 
sandığı 

Gilrnrilk memurları Tekailt Sandı· 
ğı kanununda değişiklikler yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu sandık ahkAmı Devl<'t Demir· 
İstanbul Belediyeııl Cerrahpa~a yolları Umum MUdUrlUğU memurları 

hastanesi röntgen bevliye servisleri· TekaUt Sandığına benzetllecekUr. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

> 

iKRAMiYE PLANI ' > 
> 

8 > > 
lıi.qlDELEB: ' ~ 1 ._,.. 86 " > 100 > 
l~lfkb 1h .... 80 > GO > 

~~ aoo > ıo > .. ~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğü~ 
r. 

ı - lzrnırde Çamaltı tuzlasında kapalı zarf usulile tuz 
yaptırılacaktır. 

2 _ Muhammen bedcll c2034S 50 lira olup muvııkkat 
<1152:S.9b liradır. 

3 _ Eksiltme 10.10.941 cuma gUnU saat 10 da levazım 
mUtcşckkll alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 _ Şartname, proje ve keşif mezk(lr idareden ve Ankara 
başmüdfirlUklcrınden 102 kuruş mukabilinde verilir. td 

5 - lsteklılerin 15000 liralık bu kabıl inşaatı yapmış 0 

dair vesika ibraz e<lerek ihale gününden 8 gUn evveline kadıır 
mUdUrlilk inşaat şubesinden aynca. eksiltmeye iştirak veslka!1 

~~m&~ ı 
6 - Eksiltmeye geireceklcrin, mUhfirlU teklif mektupıarııt ıJ' 

veslkalarını ve münakasaya. iştirak vesikasını havi kapalı • 
1 blh 

ihale saatinden bır saat evveline kadar adı geçen kom syon (D 
na makbuz mukabilinde vermeleri ltı.zımdır. 

Ist:ınbul Deniz Komutanlığındall 
Deniz Gedikli Ortaokulu için her tki mUsabııka mtihanınıı 1' 

kurların kabul listeleri gelmiştir. Ala.kadar okurların acele ·ısta11, • 
tS• .J. niz Komutanlığına mUracaaUarı. ~ 

Devlet Dem1ryoliarı ·ıanl~ 
Muhammen bedeli (730..0) lira olan 500 adet vagon sıı ~ 

500 adet yassı kUçük su kovası, 50 O adet kapaklı faraş, 500 
ıak boşaltma kabı ve 500 açlet de çöp maşasından ibaret ~; 
hirat malzemesi (10 10/1941) cuma gunu sa::ıt (15,30) on 
ta Haydarpaşada Gar binası dahil indeki komisyon tarııfltl 
palı za.-r usulile satın alınacaktır. ıı 

Bu işe girmek ~steyenlerin (547) lıra (50) kuruşluk tı1 \ 
teminat, kanunun tnyin t"ttiği vesikalnrla tekliflerini mutıte 
!arın aynı gün saat (14,30) on dort otuza kadar komısyorı 
ne vermel~ri llızımdır. ğı 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dil 
ta<lır. ____;;; 

r ' · Abone ücreti 

1 

fitre, zekat olarak Ha\'a Ku· l Türklfe dnlılllnde: 
rumuııa 'ereceğlmlz. bUtlln ~ ıl ..tıl' 

Senelik 6 aylık Sil)'.-/ 
har<'adıklarımıt.ın en ~erindıı __.,, ı 

olanıdır. 1400 ıso 400 "' _______ ., Hariç memleketlere: 

nl tevsi ettirmiştir. ~ 0. N 0. N 
Hastanede yeniden açılan sekiz ya· _RADYO [ \...:. J 

tıı!<lı cildiye ko0ıışuna dUnden ltiba· 

Senelik 

ren ha La ıcab:.ıll\ için Vali ve Be!e· ı :J B Q R SA S J 
diye Reısı emir vermiştir. PROGRAMI - -

Cerrahpnşn hastanesinin orta kıs. - 26 EYI,UL 9l1 
mında kalan nhşnp bınaların istını· 1 7,30 Program 19,15 l\ltizlk 1 Sterlın 
l.'tkl tamamlannılc cephe duYarı ya· 7,33 Milzık 19,3ll Saat nyarı 100 Dolar 
pılacnl<, Cerrahpaşa bahçesln n te.s- 7,45 Ajans 19,45 Serbest 10 > Yen 

5 22 
132.20 

v yesl yapılarak ağaçlandırılacaktır. 8.8,15 MUzık dakika 11 Peçcta 12,89 
--o- 13,30 Program 19,55 MUzlk " İsveç kronu 30,75 

· · t t · b ı &ham ve bhvHAı Lastik tevzıa ı pazar esı aş ıyor 13,33 Müzik 2~15 Radyo Gazc. 

Son günlerde şehrimize gelen 
külliyetli miktarda otomobil ve 
kamyon llıstiğinin tevziine pazar
tesi günü başlanıyor. 

Öğrendigimize göre iase müdür· 
lüğü tarafından, ilk olarak husu

13,4!5 Ajans 20,<t:S Müzik 
14,00 MUzlk 21,00 Ziraat 
H.30 Ankara ftt Tnkviını 

yarışlarının 21,10 Müzik 
tahminleri 21,4:> Konuşma 

14,40·15,30 MUzlk 22,00 MUzık 

1933 Türk borcu I 
1918 İstlkrazı: dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas . Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

XUKUT 

L. K. 

21 40 
22 00 

20 25 1 
20 15 
47 25 

VATAN GAZEr~· 
iLAN FIYATLARI / 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci > 
3 üncü > 
4 üncü > 

!,{ ' 
Sahibi ve Neşrıyat • " 4 nur da gerek pastırma. mevstmı., : '.uııvene saaı en: Paz 

" g ime, ve gerekse et nakllyıı· t> ~r he~vün 2 5. Tt"'· ;? ' C\ Komisyon tahkikata devam 

si otomobillere ve taksilere lfıstik 

1 

ıs,oo Progrıım 

tevzi edilenek Salı gUnü de kam- 18.03 • ·uzı .. 
eL yon sahiplerine tevziat yapılacak- 18,40 MUzlk 

tır. ' 19,00 K?nuşma 

22,30 Saat ayarı 
::2 45 MUz.k 
22,55·23 Yarınki 

Türk altını (Hamit) 
Türk altını (Hamit) 
Kalın beşi birlik (Reşat) 
24 ayar altın gramı 

25 35 
24 30 

129 00 
3 65 

AH~lET El\11.N l' ,\VV 
Ba.ı:ıldığı yer: VATIJJ 1' dah ıntızams ztığı bertaraf et· iııiııı••••••••••••lii program 


