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.Bu&ldığı yer 

V AKIT MATBAASl 
Ankara Caddesi V AKIT Yurdu 

415 
BIRINCIKANUN 

PAZA 

LIBYADA 
ıng ~ z, 'enı Zelanu. 
H~nd u~ eler~ 

Tobruk 
gar ı a 
ileriiyorıar ---Ceneral Romel kuvvetleri 

to kUome !'elik ır 
cepbede çe il yor -----l obruktan çıkış yapan bir 

general neler anlatıyor? 
l.oııd.ra, 16 (A.A.) - lngillzler I..1.11" 
~ ga.rbe doğrU rlcat etmcğe çıı. • 
~ d~man Uzennde tazyiklerine 
~eUe devam ediyorlar. Tobruğu.D 
'4nau garb1sinden çekilen iki ltaıynn 
~ll'.ıen!nin bakayıı.s.ıyle birle~ gene 

~ Romel kuvveUeri 40 kllometreJ.lk 
cephede dUmdrı.r muharebeleri v~ 

~k dağlık arazide 11 per kazmak ı. 
~ V&kit k4zanm ba ç:ı.lışıyorlar, Go. 
~en.tn etra.tmdak.l çember gtttikço 

~akta.dır. 
l.ondra, ıs (A.A.) - Tanklarla 

~ctiendirilen lngillz, Yeni Ze -
' "llda ve Hı.nd kuvvetleri Tobnık 
~inde çölde miıtemııdiyen ileri 
"IQ"\lyüşUne devam etmektedir. 
~~Un gece kuvvetlerimiz Acromn 
'""IUlıında 800 mihver askeri esir 
~tir. İtalyan krt.n :ın kolayca 
~ edilmekte i:ıc de Romnıel kuv
~tleri esir olmamak ici.n fıo.zl.a mtı 

\'cmet göstermeltt.dir. 
ıı..~lnıa.nlar bırçok top ve sayınız 
~ malzemesi kaybetmi.~erdir. 
11....'l'obnıktnn ç:kan kuvvetlere ku. 
~da eden tuğgeneral mınlc.rı 
~Ylcmştir: 

~'Mtitesd-iit Alm3n topunu t.a.h • 
tı \>e iğtinam ettik. Çıh'IŞ harekc
.\ı~ptığınuz k olmde bu kndnr çok 
«uan askeri bul.ıı.c '1IDIZI ilmit 
~Yorduk. Fa1ın.t teslim san.ti gc
~cc Alnuuılarm 1talya.nla.r gibi 
~Yca teslim o!mcdtltarmI gör -
~ . Tobruktan çtkn.n yol, b1zim 
~ru.ku elde bulundurmamız neti.. 
~ otarak mihverin yemden yap. 1 
~a mecbur oldugıı kavisli yola 
~ cenup istikametini nlır. Bu 

lUıı başlangıcında ttaıyanlar ta.
~lndan dikilen abidenin üzerine 
~başka yerlerde Alm.nnc:.ıı "Ver -

ten - yasak" kelimesini okuyan 
~halara rastl:ı.mak ha.kikn.ten gü 
~ç oluyordu. Bu emir yanlı§ yo. 
~ l'la.pmn.ına.lan için mihver ııoför. 
bılle hitar:ı ediyordu. Alman Stu-
. ~nım lngiliz tan!darmı bomba
~ğa geldikleri söyleniyor, fa.kat 
• ~r ynlnız bir nskerimizl öl -
~ebilnlli-)erdir. Dahn sonra ltal. 
'!c avcı tayyarelerinin refalmtln 
~bulunan ağır dü.."1llan bombard·
~ tayyarelen hiclıir netice aln -
~ aks~ truı.rruz ettiler. Tank
ttı_~m topları dii~ı.uıı k.,ç.mağa. 
~ur etti" 

'v ''Şimdi bunların yerine lnglliz 
Ct tayyareleri ziyaretimize ge -

\> ~<>r. Karştlığnu nndirı:n süratıe 
~~eden, hava aktnlanna gö~'ils 
t~ğinıiz harp, yalnrz Tobnık se. 
~r.'' 

Mısırda parti 
iht

5 

afiarı 
'.ltınus, 15 (A.A.) - D.N.B. 
~Uktkmet maka.mlıırmda mevki sa • 

'\ 1 o!ıuı Vcft part siııc mcmıup Mısır 
•:ı 9e parLı.mcnto azal ırı Veft par 
?l.dcn ıstlfa cttıklermi parti lideri 

llh~ pa.qaya blld rmfşler<llr. 

.... -~ 
. ~ ~ * 

ı~::~ 
...... ~,.,,~ ....... i>..'1....~~~L 

muvallakiyetler kazanan Sovyetler evvelce ifgale uğramq bir ad aya ihraç yaparlarken 

uslar 571 · 
kasaba 1 ~~~enizde 
qeri aldı J ıkı ıtalyan 

lstaabalaa ea 
eski şolörl 

Moako, 16 (A.A.) - ~ radyo. k r u va z 6- Direksiyon 
başında öldü 

su dQn Kızılordımun yeniden r.7 kua• 

bayz i§S1tl etU#lni bildirmektedir. Bir r u•• tor p ı• ı 
çolt kesimlerde ve bll.baate. Klln cenu. • 
bunda dUşmıı.n şiddetle mukavemet · 

etml§tir. Buruı. rağmen general Km. 1 en d ı• 
ııetmv kuvvcUeri cenup ~ dog'nı 
ilerlemcktodlr. htanbulun en eski otomobili ile ~ıta.n ve en eıki ıoför o. 

lngiliz 
kıtaları 

Hong-Kong 
•• .. 
uze1ıne 

çekiliyor 
Londra, 15 (A.A.) - Londra uUrl 

mahfiılerinde aöylendlğine göre lıı • 
glllı: kuvvetleri KoTloadan Hoııkong 
üzerine çekilm~ktcdir. 

Roma, 15 (A.A.) - ltol. 11larak tanınan 69 YAflarmd& Mehmet, buaün la\anb.al ta. 
7an tebliği. A'lıdenizdt! iki rafmdan aldflt mQfterilerinl Ortaköye götürmüıtür. 
ltalyan kruvazörünün torpil. Fakat bu mtl§teriler otomobilden 

lendiğini bildirmektedir. !;ıktıktan aonra a.t.ık baaktıklan kapı s • ' 
lan ka.pam•ml§tır. o mrad& dem:re zyam a 

Roma, 15 ( A.A.) - Pa. gezen bir polis memuru kapılan k& • 

zarteai günü nqredilen ltal. pamaın için §Oföre h&ber vermek ı.su. l ngilizlerin 
)'an tebliğinde merkezi Akde m..lş, fakat emektar ~rü direksiyo. 

nizde iki ltalyan hafif kru. n~ ba§mda lllü olarak bulın;tur. hücum ettig~ i 
·· ·· ·· ba dJ ... • Yapılan muayenede Mehmcdin sek• 

vazonınun tır ıgı zıkTe - teı kalbden öldilğll an!AfUdığm.dan def 
clilmiftir. nine ruhsat verllmi§tlr. yalan 

Buıakok, 13 (A.A.) - DahlJiyc ne
zıı.retlnin dlln n~redllen tebliği, ln. 
;lllzlerin Siyamda. birçok \1l1yetı 

'bombaladrklan Te bir valiyi öldUr • 
dükleri hakkında şayi olan rivayetleri 
yalanlamaktadır. 1 

Amerikan 
teblıQi -

Asker dolu iki 
Japon gemisi 
Ağır hasara 
uğratıldı 

--0.-

T ayyareler taarru
za aevam eo~yor 
M.anllla, l~ (A.A.) - General Mac 

Arthur kararglthmdan bildiriliyor: 
Tayyarelerhnlz dün Legasbi ı.-m • 

mindekl dllşmana taarnu: etmişlerdir • 
İki asker nakliye gemi.si clddt hasara 
uğratılml§t:rr. Dlğcr l<eslmlerde_ vui• 
yet değl§memi§Ur . 

Londn.. 1~ (A.A.) - B.B.C. 
DUn gece yarım V&§i.ngtonda ııe.ş • 

redilen harbiye nezareti tebliğinde de. 
nlllyor ki: "FUlplnde dllşman hava 
faallyeUne devnm ediyor. Umum! va• 
~yette deği§iltllk yoktur. He.rekAt Lu. 
zon adaımuıı §imalinde Aparlye., Vi
gana cenupta Legıi.lıplyo inhisar t>.dl • 
yol'. 

Amerikan tayyareleri, bu cıva.rda. 

dört dü.'man nakliye gemisi daha ba
t.rrmI§Iar,, 3 tAnes1nl de hasa.ra ut • 
ratmışlardır. D~an lAakal 40 tay• 
ya.re kaybetm~tir •• 

Lolıdl'B, 15 (A.A.) - &B.C.: 
Amerikan b&hrlyc nezaretinin teb • 

llğidlr: Dtl~ Pasifikte Vakc ada. 
~ Devamı '2 lncl •ytaclJI 

Nev1.101·kta 
ışıkları 

söndürme 
kararı 

Nevyorit, 15 (A.A .> - Hi,lrp mil~ 
detlnce devam eb:m:lk Uzere Nevyorkta 
15.000 ki§lllk husus1 blr polis ~§ldl&
tı yapılmı§tır. Bu te.~kll ışıklan k8.rart 
ma işiyle mc§gul olacaktır. lşlklarm 

itızumund& karartllmMı için 28.000 
devre lnklta merkezi kurulmuştur. 

Bu tnıreUc tek harekeUe 250.000 ıam. 
ba söndllrlllebllecektlr. Tol>yo, 15 (A.A.) - J'apon ordusu 

havıı. kuvvettcrtnın yardam Te §lddetll 
topçu ategllc Hongkoııp k&l"f1 taar
ru7.8. geçmiş ve mUteaddit ibra~ te • 
acbbUslerl yııpllll§tzr. 

Loodrn, 15 ( A.A..) - Çôrçil, Hong. 
kong vallslle mlldafileriııe f1l telgra.tı 
gOnde~tir: 

Irak yoluyla 4000 
oto1nobil 

-lastiği g_eligor · .. [QüniinfilanosiJ 
... Devamı % lnd Rayfada 

s 

Sovyetler 
Ve Pasifik 

\ "azan: Bir Muharrir 

B U~ÜNKÜ. .~ünya sa\'a.§ındu 
u~.er b\iyuk de\'let kar~ı 

~ıyadır: Bir randa. İngiltere -
Ruııya, Amerika : iJteyanda Al,. 
manya • İtalya • .Japonya: faz!ıı 
olarak he" mlista1til de,·ıet, milı. 
'\"f'rlc beraber ılemokrasilerc lutr"' 
sa\'&.şıyor: 1'1nli.ndiyn, Macaristan • 
Romanya, Hın-atiı.tan \'c Bulnn. 
ri tan. Japonyanm harbe ~irmesi 
üzerine, Eul "'a.ristaıı:ı. 'ıırm<'.ay:ı 
ka<lar bütün mih\'er devletleri hı. 
~ilterey<' n Ameıik:ıya harp flit ıı 
ettikleri halde, Japony1111m taıföi 
dti;manı So\}"ttler Birliği Pa..o;ifil; 
lö&Va5mıla bitaraf kalma~ ı tercih 
etti. 

Bir bakrm:ı ~öre, bu harel•ct. 
yalnız Ro yanın ılc~il. clemokras. 
lerin de menfaatine uyp,unılur. 
Çilnkii So\'~ etler Birliği için en hii. 
yük fohli",;:c A lmanJ :ıclaıı ~ddigi 

gibi, demokrasilerin m\i:;.tcrck 
düı.;manı mih\ er de,·letlerinin h:ı1' 

kam da Alrnan~·adır. Sovyetlcr Bir. 
Hği Alman~·anın hakkımlan gcleb:• 
lir, lıfç dCKilse liendisini onun ııen 
ı:~lnden kurt.nrabllirsl' clemokra 
~ilerin dava'iına h!zmct etmj;.: oıuı: 
Ray J,ttvinofun son h~ynnRtındıı., 
da bunu nıılıulık. Ilir hı!"~ını<! ~üre 
'1e RuSJ'tuuıı l.m hıırel<!'d hem 
kcndislnJn, heın de ınüttefiklcrinio 
aleyhinedir. Çünkii Jnpooya dn, 

.\lmanya bibi dü~ma.nlannı teker 
teker yenmek ister ve iki cepbed" 
l'n.va~aktan ı;eldnir. Onun bugün. 
kil hedefi bir yand:uı Pasifikte'ki 
AngJo.Sakson üslerini ele g~ir . 
mek, bir ynndan da Blmıa.nya yo 
lunu keserek Çin davasmı sona er. 
dirmektir. Ba lıecleflerlnc ,·ardılı 
tan ,.e ılemokrn.si çcnb~rlni de im· 
ılıktan sonra Rusyayn. kar~ı bütuı 
kun·ctl"rilc sa.va"& girebilir '(' 
hııglin'ltUndcn dnlııı tehlikeli biı 
ıliisman ke<51lebilir. Uhinofun be'. 
r:ımıhndıı.n Ön<'e clemokrasiler dl 
böyle dü5ünmli5 olacaklar ki, Al 
manya Amerlk:ıya harp ederse 
J:usy:ınm da Jnpoııyaya karşı hıı 

reketc "e!;cccj.rini ummu" Ye ilmm• 
lıöy1cce ilfin ctrnlslerdi. 
l"akat isabet nerede olursa ol'ilm 

Ru .. yanın .Japon;yayn savas ilan rt
ıncsi bir imkan meselesidir. A •• 
m:uıyn \ c Japonya gibi, Sovyetl0 r 
llirli~i de iki cephede harhctmck 
i tcmcz. Bilhıı.s a Almanya. ve .ı ~ı 
ponyıı soyundan iki dü:man ar:ı. 
mda So\'yetler Birllj'önin, l.."11\'\'et . 

leriııl r.riye bôlmclrten kaçınmn. ... ı 
hir ururettJr. Japonya Pasifikte 
lngiltereyc \ c Ameriknya kar'• 
lnm galebeyi Ye lıi.ıkimlycti lamı
ıırrı.a, Hosyıı.nm bu bitaraflığı mil -
'erin ekme!,-iııc yağ sürer; hatt;ı 
he iki de bu, nih:ıj ır.af er yağı oluı•, 
faknt Pasifiktcl•i fia\".'\li rnüzmjnk. 
..;fr nı Jıı.ponya Çinde olıluğu gihi 
hur:ıdn ,ıa knv\'etlerlnl boş yere 
tüketirse Ru ynnm bitaraflığı ken 
t!I ine de, mllttefllderlne de ı;oJ, 
fnydııh olur. 

\' cllıasıl bu biL'lra.flı!:'lll kıymeti 
l'nsifik ve Alman. Rus halıplerinit: 
seyrine be.ğWJr. 
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:Bit, i.&i noftta : 

an, dikkat I 
Şclı.ı1n yeni tnu:.r pt1ru dolayrsile tarihi kıym6tl balz olruı ve ol• 

ıırynn ılbldclor )f?Ol roşt:ı.ıı tetldk odlllyor, Ar:ılarmda aanıı.tln ölmer 

J1M11gaer.ıı.ı ~nıuya.nln.r ~ :t'lkılac:ıl<! 

liaddlzataıdA işte frna. olmıyn.o bir Clklr 1- Şelırl lü~uusuz ve ~ 
enet z aUslcr.! n kurtıı.rr.ı3.k vo ıwmnk! Tıpkı dikenler ve yaban çtçıek.. 
lcı'Ue tırtfilıno, bir bohçedet..1 mUsteenA renkli çc o.sil ol:ın dl~ la)·· 

metli tJçelden rue) dnna r-..ımmıak bfb1 bir &01? 
l laıt lstn.ııbulun dilrdfuıctl a ra ı.-..cts.r sfdeıı auın maü!lnl ba 

o~rcb uaatnu)an ne kadar gnyrct et k (>C!Je azdır. Şeblr, beplml
dn de bildlt'i glbl, cm'.lllll pek aadtr olan "°e bir ı::ol• mcdcnlyotlruin ge
lip ~tlili. sayısız t"6Crler btrılktığt, tuı.tU büytlk yn.ngııı ta.hrlb:ıtına 

rn •men tıö~le olduğu bir şehirdir, Evvelce sn.prln.n tclkllderde ba-.tı 

etıerlere lllrJmsuz. kıymet lsnnt olanduğu &öy\erılyor. Ol:ı.blllr ! f'akıı1 

taymetaltlllı lsnııdmda d:ı h~ta olmıyoc:ı~ı ldm temin edt-rl' !\.mdar 
cnelPr sonra. rnUdckkllt bir mllt.ehassısm 1ıııacağı f("ylerdo yaıılı• 

bııreketlmlzJ okunın.k, gnnıı.t dünyn.sma kar,ı gıı.llba yili.Umllze mıı.."'k<' 

tnknlllyo meebar lınlrr: ve c;ok b.'ilçutr me~kle dtl~rtz.? 
imar pl:tnı mUmısebetlle tarihi kıymeti tuu olmryaıı eoorJer ~ 

bit edlldl mt? Ediliyor. yahut edllınlş ve edilmektedir- zl,)anı yok. 
Bir defa ve bir ~a. d:ıha tetkflt edelim: fnknt sonundll. mahcup o.lmı-
3'fllım. EN SON DAHIRA 

nfnıiaiı ya . merika 
ile harp halinde 

! Bi1Jm~.ş. 15 ( A.A.) - O. F. !: 
ı 1 Romanya hükQmeti, kendieivle 

harp halinde bulunduğunu Birle. 
şik Amerika hilkfımetine tc-bliğ 

ı etmiştir. 

.. in iı·z 
, teb iv· 
Londra., 15 <A.A.l - lngiU~ ha

,_.a nezaretının t~bllğt: 

Bombardı:r.<ı't scrvlııir.c menır:ıp tav 
yare!crimız ıxıza r ı; ·esi dn,ma n ır.ı • 
tarma maynlar ıiöıtmUferdlr. B 1r tıı. 
!1Jlz ta.yyarc.sı Di>k~endır. 

lngil iz ~ıl wrvıst tayyare le • 
rfie barekô.t yapnn H'>1"nde luı.\•a 
kuvvetler ne mensup bir Hudsn 
tayyııreei di.ln Non·c~ lnyıbn aç1k 
larıMa blr dUı;ma.n M<ıl7emc gen1i
ıılııe mıı.rrm: ct.nı.ı,tir. Gemi u, tnm 
lssbet a.l.'l!~ \"e ha.va.ya uçmu~ur. 

. 
merı an ebliği 

Bıı~tnnltı 1 tnd saytad3 
QDa. knreı biri haflf, ôteki oldukça ~d 

®Ut lk1 hücum yapın da lktst de 
ptl.ekUrtUlmllştOI'. İki dll§man tayya • 
resi dU'1lrUlmO~tUr. Adada hasar e • 
hemmtrstsızdtr. 

Havni adalan clvnruıdn faallyette 
bulunan dll§maı:ı denlzaltıla.ruım !ca. 
bmıı. bakılmnkt.e.dır. 

öre!<.çilerde 300 
çuval e1<.meklik 

un bulundu 
Börek, pasta, kura.biye ve emsali külliyetll unun nıısrl biriktiği a.rnş 

mamulAtm buğday unundan inı~li· t.mlm:ı.ktadrr. Bundan lxı!}kcı. börek 
ri.in menedilmesi ilzerlno beya.nna- ı;i, tstlICl ve past.ac:ls.rda 300 çuva .. 
nıeye tA.bi tutulı?.n börekçi \"c IW'• la yakin Yct,;.ı etiketli §chrin ek • 
t4cıla.rm eldeki unlıı.rı Toprak Mah- d'ıekl!k unu bulunm'l.~tur. Bu su • 
sullerf Ofüri bu fabahta.n itibaren retle ekmek fnmcııarmın şehrin 

mübayaaya oo.,!omı~tır. Ofis bu ekmeklik ununu Um.it edildiğinden 
mılarm teslimi iç!n G~lııta.da Knr. <iaha g~ mil..'}'n5ta ss.ttıklnn ve 

Moskovanın 
garbında 

Muzayık 
kesiminde 

Ruslar 
16 kö~ü 

geri aldılar 

Yfllrsek bir lı rp 

m~a~~ ~:.:.~c ~~J 
manlard.ı. Avustralya basın bü. · 
rosu müdürü ve birçok Avust.. 
nı.lya. agzctelerinin sa.bibi olup 
halen Londrada bulunan M.ır. 
doch, radYo ile yaptığı beyanat 
ta.. müşterek dava tnkip eden 
müttefiklerin, müçtcr~k hareket 
etmeleri ıamn geldiğini söyle 
mi.,tir. 

Londra, 15 ( A.A.) - .Mosko malarmm muhakkak olduğunu 

e· 
er· 
rşuna 

dltzilmesi 
Fransada 

derin endişe 
uyandırdı 

Mumaı1eh. mütefihlerin ıx.. 
yakında, za.f eri elde etmek mak. 
sa.eliyle, harp planlar t...ı.nzim c. 
den yüksek bir harp meclisi kur· 1 

vadan gelen haberlerde, bau ilave etmiştir. Lonılra, 15 <AA) - lşga.1 nJ, 
n~tala.rda. Almn.nlann ricati :.ındıı.ki Fra.nssda komünist ve~ra 
bozmuıa. döndüğü bildirilmel..-te. anr.~ist olmakla suçlu yüz Ynbu· 
<lir. Bilhassa. bu hal Tulada gözıe ı•ta lya elinin ~una di.zileceklcli, bu M'-
çarpmaktadır. gedoki Yahudilerin yllz milrnr 

Mookovanm garbinde Moja.. te b ı ı• a"' 
1
• frank tazınin::ıt verecekleri ... e Ya. 

isk ke:ilininde 16 köy aaha geri hudilerin ~ırkta .zor hizmetlere 
~ı"'1m•<:tır Ruslar, Klinde Qel1. gönderilcoeklcri teyit edilmekte • 
ber içie iıınan Alman alayları. ıtomıa, 15 (A.A.) _ ıtaıyıı.n Ol'dul~ ı!ir. Bu tedbirlerin nlmma:ıma ait 
nx temizlemekle m~oııldUrler. n umum! karargAJımm 560 :ı:ıunuı.raıı Alınan k:ıran dlln akşam neşredll-

Alma.nlar. l{aliniuin b:r kJS- tebliği: miştir. 
mını hal& ellerinde tutuyorlarsa Yiı;i tarafmdan ncşredtlen bir 

]--'· Dll§ma.n ıı.n.va kuvveUerinin aa.yıca 
da Ruslar, gcrllere sa.r ~ ~ tısttın olınn.sma rağmcıı, hn.va Jruvvct• beyanname, Almnn ma.ka.mla.nrun 
retiyle Nazileri ricate icbar ecli. tatblliine kanır verdiği bu misillo-
yorlar. terimiz ycnl muva!fakiycUer elde e!- rı:.e tc-dbiri:ıin çok derJn teessürle 

Leninzro.d cephesind!! Ruslar, ml§ler:lir. 1 DkkAnundn. b!rincl h::.va öğrenildiği ve: 
Til~nden i:erliyor1nr. Yolkof avcı alayımız; dilirJDa.ıun altıncı ve o:ı 1 - Vi§i hUkümetinin Fra.nsn 
nehri {zerinde AJma.1'1 mUdafa.a yedinci bava filolan Ue ç:ı..-p~rek milletile beraber hlçbir 2:3ZllaD bU 
hatlarını tahrip etmişlerdir. temayüz etmiştir. lO d~ tnyya.. mılkastlan tas\.'ib etmediğini 
Rostoftan ~ilmiş olan Alman- rest dll§tlrfilmUDWr B!ztm kııyıplnn.. 2 - Kndi polis aj:mlan vası .. 
tar. Taganrogda siperler Jr..ezarak nuz lO tayyareden 3zdır.Ay:ı:ıı ı;Un 209 :.asile bu suiitast faillerinin bil'ÇO. 
yerlesmişler, şiddetli bir muka_ vo :ao numa.nılı bava flloıanmız mu. ğunu tevkif ettirmekle muvaffak 
vemet gösteriyorlar. va!faklyeUl barekeUcr yo.pmı~l rdır. olduğunu 

Bir Rus generali, Moskova Hergcın Marmarlkıı.do.kt ıuı.vıı. sava, • ::: - Bu hafta :urfınd3, daha nz 
için en bUyUk tchlfüenin 4 k~U- lan gittikçe mihver lehine dönmekte· ini! mn kUI'§mıa dizilmesi için bü
nuevvelda belirmiiı olduğunu ıf;:a dlr. Harckltm fevlwM-0 §iddct bUl • yllk tcessllrle tcşebbUsler yaptığr
e!mi.ştir. O gün Almanlar, Moj~- duğu günleı-dcn IUb&rcn y:ıJ.rus tto.ı nı ve bir netice :ı.lnınğı ümit etti • 
isk Mos~ova yolum.. yararak YM bava kuvvetlen 89 lngUIZ tııy • gini bildirmektedir. 

V~ington, 15 ( A.A.) - Fili
p:in ı,,,zılhaq idare.~i. Manillada 
ve ac:n harp bölgelerinin diğer 
verlerindeki ~ayrl muharip lta_ 
dmıarla. ı:ocuklann tahliyeleri 
işinin devam ef:ti~ni, fakat mili 
tecileri iaşeleri i.sinin zor bir me. 
sele halini aldığını V n.';ingtonda.· 
ki genel merkeze bildirmi~jr. 
Amerika kIZJlbaç cemiyeti 50 
milyon do1arlık bir yardım para.. 
sı toplamak ic:in llizumlu tedbir
leri almıştır. 

deı;im rolreğnıdnld depoyu taYin btı suretle eknıek buhra.nmı yn:rat. ı · • 
etJ?ıi'.:tir. Börek~ ve p:ıstaC'iarın tiklan kati olarak tebeyyün etmiş. 1 uso ınıye 
unlarını bu depoyn getirip teslim tir. Ellerinde bu unlardnn bulu • 

MoS'ltova}'a 33 kilometre ka.clar yarest dll§Urmil§lerdll·. Bundsn ~ka Bu defa rehinele..-in değil, faks.t 
yakla.şmı.s!a.r, fakat Ruslar, müt. 24 dU.,man tayynreslnln de bir daha suçlulıırm ceımyn ~aklar1 
~bir ateş percl® g-ercrok Al- mtıharebe edcmiyecek klldnr hıı.&l'& kabul edilse bile. :ııınhkümlann çolc 
mrı.nlan durdurmuşlardı. uğradığı muhakkaktır. yilks(-k s."\ytda olmnm, blltUn Fran• 
.:;:.;.:=~:....:;.;.;.;....;...__~------ı Bu Uç hafta zıırtmdtı. 29, 150, 163 G·uc.rda dı>rin bir endişe uyandır .. 

numaralı hav& ruoıaronız k~I! ı:c m·ştır. Frnnstt hül.."Ümeti. kitle ba.
bomb:ırdrman v:ı.zlfelcrı.nl muvııffo.kl. l llndc yapılan bu tenkil hareketin .. 

Uı.oon, 15 (ıl.A.) - Amerlkn 
knyruı.klzrmda.n bfldirildiğinc göre, 
Birleşik Amerikanın Vi.,I biiytilr el
çisi Amiml Lilıi nskc:rliK hizmetint 
~npma<Ya davet cdilmemi§tir. 

\'aprt'!'ton, 14 (A.A.) - SovyctJer 
blrllğinlll Uo.ıık.>va. bllytlk eiçl.ıı:. Ut 

:..r:.o' ~ RUZ\·eıt ile mfnt~r Kor • 
del Hnle §Unlıı.n cı~ylcm!~tr: 
Almanyıı.nm mağlClp edilme~ mUm. 

kOn olursa Japonyanm sUrnUe hak 
kmdan gelineceği.ne hlç şilphe etme • 
meıld r. B..ı.: §!md' Rmyada Alman or. 
cuların:ı öldJrll:U d.'ırbeler lndlriyo 
ruz Rusya Dlltlln kaynn.klarmı ve bU
t1ln0 enerjisini Almanyayı yenmeğe tıns 
re~tJr. Ampadnk1 durum kM de. 
recede aydmlanmadan Ruayn Uzak 
ı,ınrk tınrbine müdahale etmlyecektlr. 
.Asyadn herhangi bir harekete geç • 
mcmlz AJmanyanm ~ine yanyacak ve 
.. ıruıynyı batı cephesinde zayıf dU~Ure 
ccl<Ur. 

t şe düşen 
yavr öldü 

r Fntihte İskendt"rpa.şa mahalle • 
• "ndc oturs.n Alımedin 4 ya.'imdel-J 
kın AY§e, kendi kendine oynarken 
ateş dolu ma.n.,'YRla dil.şmllş \"e ağa 
surette yaralandığından Şlşlı Ço -
cu!< ~t:ın~ine kaldll-l'llJŞtır. 
Zavallı yavııı bugiln teda\'i edil

. diği çocuk hastııncsindo ö!m~tUr. --o-----
ir aile 

factası 
Evv ııu E;e.:e Eakırköyünde bir ailo 

facl:ıeı cereyan etmi§. bir adlım kaı-ı. 
smı tabanca ile öldUrmllştUr. 

Katll Bıı.lmklSyUrıde Hobnn soka • 
ğ:nda 13 numare.C::ı. oturan 32 yn§Dld& 

Mehz!let Alt admd.'.ı blrlıı!dir. Mehmet 
.Afi evvc!Jti gece 28 yB§mdakl kansı 

Se.ıı1!ıa De §lddotU b!r mUruıkaşaya 

~mro TC mtln~ a011unda 
tabanca!l~ çekerek karnıma ateş et
mJ~t!r. Çıkan kurjiun Seı:ıttanm ba§ma 
isabet etmt, ve gc.:ıç kıı.dın ~ı po.r • 
!:tı.la.ıuı.rak d.rhn.ı ölmtıştQ.r. 

Sıt!Uı ı:o.ıı:en ll.z:"r'.nc yc~en zab:tıı. 
meıı:ıurl:ırı Aliyi yııkalamtıi'ardtr. Tııh. 
kıkata mUddelumumt mua\'inlerlnden 
r~Ip el ltoymu, cesedi mua)·ene eden 
n.dUyo doktoru Enver Karan defnine 
Ruhsat vcrm~tir. 

Dört bin otomobil 
r..sUgı geliyor 

etmeleri mecburldlr. Bodeli derhal nan ta.tlıeı, börekçi ve pıı.ı;+...acılamı SU i kast yetle l'Upml§la.rdıl'. ~en dola.yr duygulsrmı Abnan m:ı• 

tediye olunm.aktndtr. ifadeleri almmağ:ı ve bu unlart hs.n 
•.Y.• lmnılnrma biJ<lirmekten çekinme -

Roma, 15 (A.A.) - 1tıılyan ordu- ı mişt.ir, ' 
lar. umum! kararg4luıun Ml numa • Börekçı \'e past.tlcıtnıda.ki unla.. gi ekmok fırmında.11 nldrklnrmm hazırlıyanlar 

nr. beyannameye tabi tutulma~ı tesbitine b~lanmışur. Gerek sa. -
lı.;l w,.ya.m dikkat bir netice vermie tanlnr, gAreltse ala.nhr halkm en 
tir. ruUhlm gıda m:ıd<lesi üzerinde gizli ı~or.d:ra, 15 ( A.A.) - Ti:(~t-

ralı tebliği· B I . 1 Calaz& • balge81nde devam eden u Parıs anın 
B.1.ircfu;l ve tııllıcıhnn buf,dny u- r:.;:.ok ynpme.k, me-mnu!ycl hl!Mrna tedc Musoliniye ~ı bir suı:ras 

t:.u Jnıllanmaktmı mcn...;l 'dikleri lmrloe ttatmnk ve buhrnn husule tc.rt.ip eden suçluların mn.hlro.. 
gün ellerinde 400 çuval n fazla setirerek halla nç b:rakmah gllii mest sona ermiştir. Alınan ka
ekslra ckst.rn un buluıımu5tur. B:ı nıevcut kanunla.rm ve milli konın. ra.r netiC€5iiıc1e 9 Yu~oslav kut. 
Ofis tamfmdnn kc.ndilorine verilen ma kanunun\Jll en ğtr hilkilmlcri §"J.Il& dizilecek, 113 Y JgOOlav d:ı. 

dllşman 8llwıı kuvvetlcrlmiz!n her ta. 

rafta •rn.rr;ııık taarruzuna Ç'CÇltlCBllC harp ilAnnıa l<arşı 
karpl.&Dm!§Ur. OOiıum ve Ba.rdlyr. 

mnstahkem mcvkllenne yapııan du~ • Tay m 15 in 
man taarruz tc§cbbtü;lor:l lanlmış ve 

undur. I<'nkat Ofis btmla.ra gayet ile nclHyeye tevdi edilecektir. uzun hapis ceza.sına Gall>tla.cak-
hesaplı un verdiği halde bu kndar tır. 4 k'~i beraat etrriştir. 

olimlzc birkaç ez1r gccml§tlr. MHıvcr makalaSİ 
Jın:ı.-a kuvıtcUort, dll§mıuı I:ollarmı mit 
ralyöz atqme tutmu11Ia.r, makineli '-n 
mtalan bomb:ıla.JnI§lar ve mubnrcbe • 
tere kahramanca ~tirlı.k e~lerdlr. 
20 dllşman tnyyarcsl dllşUrWm1l3ttır. 

Bunlarnı o:ı uça mihver to.yyarelcri 
ve ycd!si de tayyare ıınrvı koyma 
ntqıerllc d~mtl§lcrdir. Tu.yyarclcrt • 
mh:dCD fklsl llslerlne n.•,det etmeınto • 
tir. 

----=-~--~_;;.----~~~--~~~~----~----~~--------- Lonclm, 15 (A.AJ - Tayınla r;u.t!6 
t.csı ~makaleninde ounıan yazıyor: 

A 
eb 

Berlla, 15 (A.A.) - İngiltere 
etrafındaki sula:rda, Brfstol ko.nııt: 
ağz:ndn bir dilşmıuı muhribi teh:l
keli 5UJ"Cttc talırl.p edilmiştir. Muh 
ıibc bat.mırı nazruilc b::ı.lulabilir. 14 
tlkkfınun gecesi tııyy~lcrlml:ı:. 
J.ngUtcre doğu kıyılarrndalrl askerl 
hedeflen tesirli en&htlıırln bom 
bnlnrcu:jlardır. 
Manş kryılarmda hava nmlar: .. 

na ~tıcl>bU.S eden dUıµnan, 17 tay. 
yare karbetm!ştir. 

Afrllta şimalinde İtalyan ve Al • 
m.a.n kuvvetleri Tobruk batı bölge-
6hıde toplu haldcld İngiliz kuvvet 
lerine taruTuz ve blrtok batarya • 
larla 11 di!.5man tankı tahrip edil. 
mlştlr. 

Alnuı.n ve ltaıynD pike tayyare
leri dUşma.nm motörlü kollarına 
ağn- zayiat vcrdirmlşlerdir. Alman 
ve ltalya.n avcı tayyareleri hiçbir 
ks.yıba uğramadan US düşman tay
ynresini dileUrmUelcrdir. Bundan 
bnşkn Alman savaş tayyareleri 
·robruk bölgesinoc dil mamn oto . 
mobll kollennı, taşrt kafilelerini. 
laşe kollamu, depoları'll ve hava 
meydnntarmı muvaffakıyetle bom· 
be lamışlard:r. 

Sovyet bava ktJVV(ltJcrl 6-12 Hk 
kanun zarfmda topyekfln 125 t:ıy. 
yare kaybetmiştir. Bunlann 88 f 
hava savaşlarında. 33 ü tayyare 
ka.1'§1 ko:1tna ateşlle dtlşütiilınUş 
diğerleri yerde tahrip edilmiştir. 
Aynı müddet nrfmda. Alman ha'
va kuvvetleri doğru cephl'Si:ıde ya.! 
nız 7 tayyare bybctmiştir, 

İstanbul tc:u hlklmllğtnden: 
3 93G/2111 
Satvet LO.t!l: Emlımlnda.ki ya.lmn

C:a muktmken halen lka.metgruıı meç• 
bOl 
Alacaklı: Prot. EbtllulA 

ne Satvet :LJ)tfi arıı.mndzı.kl mQr:ı.f:ıda 

2.12.941 tarihli celııc lçl.n tnra.tıı:m:ı 

Is Bulr;ar bOknmcU. BllyOk Brttan,.S 
!.kı b!rle,ik devleUcrc harp llAn et " 
mekle tnmrunen Alınan ve ltaıynn ta
bakktımü altında bulunduğunu ~d 

ml~ ve tapulc:ııluk projelerine taıxı 

scmpattslnl ist.nt ctmı,Ur. Meslek t
ti!:::ırlle tarihçi olan profcıilir FUO"· 
mcm!eket!n.n en iyt nnanolcrln1 terıc.. 

Ktlklımet, bugilnldl dünya harbi 
karşısmda zirai istihsalA t.ı artll' • 
ma.k Uzere yeni ve mühtnı tedbir. 
Jer alnu;ı, bu cümleden olarak dev
let clirle geni.' mikyasta ekim y~ 
pılm::ıst için yurdun birçok y~Je • 
rinde yeru çlftliklcr kurulma.sına. 
ba§larun~. 

Kurulan çiftliklerden bir tancııi 
Ziraat Vekaleti tarafından Reyha.. 
rJyede vilcudc getirilen 80 bin de. 
nUmlük çiftlik.Ur. Bundruı b~ka 
J!"'..•Jd..c:ehirde 60 bin dlSnUrollik Bel· 
fuec çlfWği de vek&le~.c sctm a. • 
lınnırştır. 

Devlet zira.ııt işletmeleri ta.ra.rm 
dan bu çif Wkte 4 bin dekn.n mUtc
cnviz a.razl fenn! l>ir surette işlene.. 

Şili kimseye 
üs ve;miyecek 
Arjantin, Brezilya, $ili ge • 

nelkurmayları toplan'u 
yapacaklar 

Saırtıcgo, u (A.A.) - Mım moda• 
!na n'.l.~ Hernandcz gazcıtcctıere 

yaptı~ bcya:ı:ıatt.n, şuı bllkt\metınln 

kimseye ns vermek nlyctir.de olma. 
c!lğmı ve bu huswıta yu.pılo.bllecek bil 
ttın taleplere ka~ koyu.cağtnı 86y • 
lem~ vo tunınrı llAve etm1oUr: 

şııı.nın de tıeoka herhangi bir ıııll • 
Jıet kadar iyi wıkerS vardır, Şimdi ıs!. 
UUı altında bulunan 19tı kur'uı 1942 
martm& kadar terhis edilmlyecektlr. 
Diğer taraftan blltl!rfldlauıe g~re 

Arja.nt!n. Brezilya ve şnı genelkur • 
maylan ara.anıda bir tçtlms yapııma, 
ırı tallavvur edllmektedlr. 

1 
•ek hububa.t zer'iyat.J yapılmıştır. 
Buraya at.Jlnn tohumlar, E&ki~c • 
hll' tolıum rsla.h istasyonu tııro.fın· 
dan yetiştirilmiştir. Bu tohumla: 
lrura.klığa. dayanıklı evsaf ve verim 
itfbarile çoh yllksck kı~ buğday~ 
rile arpa ve yulaftrr. 

Bu tohumla?da.n alınacak nıah ~ 
s-cl, tohumluklan bozuk ve karı~ık 
ol:ı.n !;ifUiklere dağ tıclcak ve mcm 
Ieketteki tohumlukların !Sls.hı için 
1:.Uyük blr ndmı ctılmış olacaktır. 

Zimat Vckfileti elde bulunan e 
kim makinelerinden ıu:ıı.mI surette 
istifade ederek yurdun blzıjok yer
lerinde binlerce dekarlık o.rnr.lyi 
i~lctcrek· e:mtktcdir. 

Valera d~yor ki: 
1r:anda 
bitaraftır 

--o-

Devlet" siyaseti 
do fşmlyecektlr 

Dnşmanm Dcırnc ve Slron üzerine 
yaptığı hava a.kmn.11a. iki ~ı ~lmll§, 
biT lt.!r,ıi yaıli'anrı:ıı;;tır. H~r yoktur. 

Merkeı:t Akdııııtzdoid harc'kAt es • 
nasında. 1kf hafı.! knı\"C7~r0mUz tor • 
pm~nercık b&'.mt!;t:r. :MUrc:.tcb:ı.tm en 
büyül: k:sını kurtulum~ut r 

l"clemw deniz kuvveUerlne mer.· 
su:> blr torpfdomuı.rtbl batınlmıiittr. 

DcnızaltJ ı;cmllerlnıi2dcn b1rl. doğu 

Akdenl7'1e bir lngtllZ kru'w·nu8r'ılnc to·. 
p!JIO V.arrt:z: etmiştir. Merkezi Alcdc
nlzdO t.tr lngU!.ı l:ru .. ·&Zarü de tor • 
pWcı .rn!!ıtir • 

lntrUız kı~ala.rı 
OD -Kon 

lzerlne çefı ~fii rlmr 
_.. Ba1Jtamfl ı lncl sııyfadll 

"HoDgkong ılmıı.n ve krJc:ı!nl ber • 
gün. her saat mtıdııf&a eden alzlcrl 
~zden uzak tutmuyoruz. Slz:Ier, me. 
:ien!yetin uzun zamanlardllllberl Umk 
p.rkla çok me3hur b~rlc~e noktaa.ı.ııı 
mlldataa ediyol"IJUJ1U2:, Hongkongu tah 
rlk edllmiyen, bu barbarca taarruza 
ital'§1 müdıı!aa ederke::ı lng!llZ tarl 
bine ocrefli b!r 153.yfıı. d:ıha 11Ave et • 
l!ğinlze cm!nlz. BUtOn kıı.lblmiz sl • 
J:inle beraberdir. S!z1n her mlldıı!aa 

Cork "lri:ında" 15 (A.A.) _ Bir aatin1Z, her mukavemet anınız za • 
letfik devleUerln harbe giri§bıin, fcrlm!zl yakmla§tırıyor., 
trınndn ıı!yasetinc yapacağı tes.ire Londra, 13 (AA.) -· ŞlmnD l.Ialer 
ait suale cevap veren dö Valcra ya.da 1ng!Uz ve Hlııd kuvvetlert Je. 
iunlan eöylemiatir: ponlıı.rla muharebeye devam ve D!ddet. 

.. Evvelce bu sunle cevap venlik. le mukavemet ctmeld.edlr. Jnpouln.ra 
DcvleUn siy:ı.seti deı;işmemi§tir, talcvlya kuvvcUCri golm1fno de !rıglllz 
tyi niyetli ve bitaratız. Bundan tayyareleri Japo:ılann toplnDmA yer. 
ba§ka bir ııiyaset mWıara mnadJ.L, Jerinl amansız bomMrdaun ediyor• 

etmı,ur. 

Bundan sonraki, llıruıett hiç §Upho 
~'z mUteyakl:ız bulunan Ttlrklcrc ,.-e 
)'& Rusl:ıra mlltcvccc!b oıııca.ktı:r. Fa
kat Ruslarda muıı.flyct vardır. Balgar 
lann yapııcngt 1ınrp UW:ı Ruslard::ı hl~ 
bir tesir ya.ratmıya.cıı.kt.ır. 

Türk musiki koruma 
cemiyetinin daveti 

3512 num~ralı ka.nunu:ı:ı ıs lnd mııd 
desinin :e fıkrıı.sı muclbtnce 13.U.041 
t' rlh•ne tcsadU! eden cumarteal gtıntl 
lopla.nmnsı 9.12.D41 tarilıll Ak§:un ve 
Valcıt cazetel~~le UAn edllm.13 oJıUı 
umum.2 heyetimizde cluıcrtyet basıl ot. 
mndığmdıuı toplımb :!0.12.9U tartbJ.. 
ne tcıradU! eden 6ntımüzdckl cumıır • 
te3! günü saat on be:J(l bmıkılm~r. 
liı:ızkCr gllndo sayın Uyelerlmlzin Şcb
z:ıdebaşmd& Letıı.tet apa.rtıma.nmdB 

lrt merkezimiz! hcrhnlde ~rl.ficıi ıı.. 

:ıcmlo rica olunur. 
MO:z::ıkere olunn.cak buııuSlar: 
1 - Ana VQ daJıtll ıı!zılmnamclerl • 

mıztn b3zı maddelerinin tad1ll 
B - Cemiyete yeniden bir ~ 'fO 

idare heyeti a.zsslle muhaaebeei vo u.
muınl kMlp lntlhn.bı. 

Bir ayakkabıcı 
Taraçadan 
yuvarlanıp 

öldü Gir." lar. 
De Valera, harbin Amerlkaya Japcml&rm hedc.tı, Peıwıg adam kar Bugiln Yedikulede Knr.hç~e 

czanuş olma.smm, 1rlandndaki be.- (>-::mid&ki ııahlllen 1lcrlcmektlr. Bu Demlrlıano caddesindeki A!ekO 
nş sevenlerde endişe ve ~r u - mo.kll!ıtla Japonllı.r, dlln 8 defn Pe.. Pulonun kösele ve deri fabrikn. ... 
yandmlığmı söylemiş ve: "Müda· nang adaanıa tD.o.rruz etmL.'.}lersc de S1nda. feci liir kazn olmu;Jtul'. 

M"mlck tunız S!:ln Etparl§ edl1 n g6Dderllcn dnvetıycye, po3ta rnQvczzll 
4-000 otomobil llst.Jg1 İrıı..ka gelm!§ ve f tanı fmdan lkamctl"'lUınuztn r.ıeçMJtye 
y-ıkınd:ı. yola çıkanlzı.oaktır. tf h!ldlrD~ oıdu~undaıı 5.1 942 gtı. 

Kaiıthanenin iman fe.amızı tamamlamak için knzıındı. Qç dcfasmda da ptı.skürtWmU,,ıcrdlr. nu fabrfkan."Jl rugnn dairesinde 
KAğıthıuıcnln tma.n için ham1aruıD ğı her saat bizim için çok kiymct. 3 dU.,oznan tayyaresi dllşUrOimU,,tUr çalI§an Emin Rugan, t:araçayn çt• 

pro!e bltmJ.ıı Ve Anka.nı.yn gandcırll Udir.'' dedikten eonra mllinkun o!. Siy&mdan hududu gcı:cm Japonıa; karken ,mcrdfvcnfn 4 metre irtf• 

Şehı1m!J:~ckı ~ı~ıı.yun otomoblı 110 sa.et H tc tstnnbul ic!'a tllllmlf • 
ve otob11.1let, bu JA:ıtnı1cr ge.ld.ğln~~ ?tndo wıunmanız alaıi takdirde b!r w.
~Uye<:tıklet'dlr. Halen ecln'bnlzin 2000 ldl s-~ndermcniz lUzumu. d:ıvct1 •a mıı. 
ıo.ırt.;(;o ihtfyucı vc.rdır. Mevcut JA!. ıtc.ınnuı. k&lm olmak Ozcrc (20) g"{ln 
t.1'.lcr oo <l:ı.Stlmaya başla.nını~tır. nıUdC1~1e ilAn olunur. 

ml§tlr. duğu bdar fazla fneen toplamak ' B!rmanyanm cenub'.ında pek az iler • tamdaki ~ss.mağmda mtJVa%ene .. 
Bu plAna g-öre. derenin ağı:ı tcmlz. l ve askerl~ göntıTiülert fcvbltdc 1 Uyebllmi§ıerdD'. · Hauctonı:d& :bıaüll l sin! kaybet.ml§ w ~gı yuvarlıu>

tencoek, ~ vapur S:skeled yapııacak. talbn ettirmek ltlzurnunda ıs~r p.rııl2ıona anud:ı.ne mukavemet edl • mıştır. 
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ah keme 
alonlarında 

Hizmetçi buhranı 
karşıs .. nda ••• 

' 

'(Ben onun hizmetçısini kaçırmadım. 
Kendisini düqüne gölUraum. ,, 

\mel sulh cua mabke.meSlnın ka- mı, ttıı.aU~ Y&r, y&rm gene bh1. 
Ötıt.ndck! m.rads. ~ kadm otuı-1 birimize bakac&Rm! diye Jllh'Vmn.ğ'a 
t&Uı taUı muhabbet edlyOTiar- ?:aıı)&d.I. Bir ta.r&ltan da elini yakala• 

tıUıde b!r •llnl evrak bulunnn bir YlP öpmek 1.8Uyordu. Fakat Aliye Nuıı 
de koridorda rı.rag-ı yukarı gezi. cll)-Jr peyS"S-Mbe" demJyordu. DaTa&ın 
U. Belllydl ki bu kadınları mal.• dan vugeçmedl 

t getl:rmi§ti. Bunun Uurlne Mlıdm T&J&l"l 1~ gUn 
'lt:ı.t böyle gtı.zeJ gilze1 kon~ 1 müddetle hapM mahlrom ettL 

balalm::ı, beş kndmdn.n her • YB.§&r karan öf?'en!Dce çoc.-uk ı;ibt 
b!lis1nln dtğ~rlle dancı olnıa• ağla.mata b&§ladı. D19&rı çıkarken: 

~dı. Yalnız OT"ta yll{lt, ba{- - Ben hapse gtreraeuı yawum ııe 

Olan b!r tanesinin lrur:ıu ar.- yapacak• Ze?lra:yı d& kaçırdın !un.zır 

~'Z. ka.§ı yanlmL,tt. l~adm! diye Allycye battrrp eunıyo1' • 
~~ gtırilltU kryan1ct ı;ld.l• du. IAkln Aliye: 

Nihayet mllbagir müıkomc kc- - Gene scnı mahbmeye nırlrlm. 
aça.rak kcndller1ni l~cri ç$r.. Söıle~ dikkat eti lht&rmdıı. lrulu • · 

ı •J.9 yaşında bulunan bir 
ltacım suçlu,, bu:11u ırorılı kadın 

\\'IS.el yeri.ne geçtiler. 
tın SÖl:ll evvcıa ırurnu mnlı 1-ı:. 

•trdl. Adı Aliye oıa.n kadm, bir 
~~ı. lıtt.ndi&le tsUı t.!ıUı konuftı; .. 
ttııç lta/Jıru gl>3t.ererck: 
l3ak1n ?ıa.J\un bey, dcdı, f§te buı

bu hn.le bu ka.din ı;eUrdi. Nııb 
" 1-a.ı:am kadar bir kaya parça. 
burnuma. v-.ırdu. 
1-i!Çlıı? sebeb noymlo? 
l'ie olaca.k, gOya. ben lıametçisl 
h knçırmı§lm. 
lıuki Zch:ıryı kaı;ırmadnn. ken
kız karde.~mln dllğUnllne gö • 

Dugilıı halt mal~. 1ş çok. 
Çok. 

l\ızıın Zehra ib!.r gnn için bize 
:a G'Cllr m1ııin? dedim. 
luı., hOj} kız: 
.\, olur, teyzecıgtm, d!ye derhal 
tttt ve slyinlp kuşanıp benimto 

t ... _geıdi, Ncyııc, t3-l~tık. $&;• 
:-lli11Dl1 aınnn.ızm akile görülme-
~ tekilde )'3.ptık. 

t çckllmemi§, çllemlı: '\'lUDlll, 

knrşı henllz yat.nµ§t:ık kt, bu 

~ .. ~laca.k kadın kap:mıza dayan• 
."4fllrQn bini bir paraya.. Yok ben 

t.cıat Z6hr:ıyı kı:ı.çmnrıım d:ı. 
IOkakta ka1m1§ da, l§t.c ben 

da, kaltak m~m da.· 
yı açt.nn, c:&ha m:ı.ballell • 

~lltnıaallf olduğu, 6.leıni rahat. 
~emm Zehranm aq&.ma dot' 
l:"'Ceğ1n1 e!Syledlm. 

t eözlerlmi blUrince ba§ınu 

'°kıııak kısmet olmadı, koca bir 
~ı ınıratıma yedim. Ker.
lıa.Ybederek dll§Up b&yıldım. 

1... - ı,t.e. bumum aonra da.vul P. 
. •1.1, kaldı 

bt.\>a.cı ıiısm fimcll kencllslnden: 
~Şiddetle cezaya çarpılma• 

tn, auc;ıu Yapra d&ıdll. 
fltn ne dlyccekaln? diye .ordu. 

kadm ııe;rec:ıı.nıı heyecanlı: 
'°&ıan efendim, diye ~ladL Or
btı dUğUD var, ne bir ,e:r. M&k • 
~ koyduğ'U b1mletçtml kaçır • 

~ zamaıı ekmeğe kalmadı. 
C!a. ağla 1I1Aaıia M§ladı. Btııııez

l'a vrum bendan fazla ona a.llt• 
. ~eyse o gün sun ııctl1 olduk. 

~ G'iln anladım ki Zeıbrayr AIJ
~ı3tD". Hemen kalktım. QC>Cı:• 
~J'utz.rak Altyçlere gttUm. Zch
;.~dı, Aliye peneereC:"n b&§mı 

?11z1erce ~ ort.asındn bana 
\._ ~lnl brrnkmadı. Ben de ltendJ• 
>t>ettım, yerden tı!r tal alarak 
~t malur&dım kendisflıe vur 

'1ettıdl, adeoe evi t&§la~k • 
'bu ı,ıe, suratına ge1dl: 

Otran ve dlnlenen ıahlUerlıı 
,......_ -e Ya.:;ıarm suçu sııblt görW
.. ~ hWm kararmı bildirmeden 

.\!iyeye barJllP barışnııyaca • 
'-~ etti. Aliye reddetti. 

~~ Yapr kcı41e!N dOI' 

~ ~Wm. ~ •tme kudlflm. 
';?atını öpeyim v.ı.z.geç. Bugthıe 
~~~-

Dtmca. 15 ı-llnlllk bapla oeıasını b& • 

t.'Tladı. Sesini keırt:J ve arkAda§m.ı ko. 
ıuna. gi.rerek yUnldU, gtttl. 

ADLİYE MUHA.BlRt 

Mihver propagana123ınclan 
Bazı nümuneleri 

• 

DURUMA GORE HAREKET 
ETMEMiZ GEREKTiR 

Tutum lıaltaıı içindeyiz. Har vurup 
harman aacurmakla muvallakiyetin b:r 
aracla yürümiyeceğini bilenlere değil, 
bilmiymlerc hitap etmek iatiyoruz. 

Muvallakiyetler tutumla birletebilirler, 
ba iki ıey araıında biribirine kaynaıma 
görülür, fakat, muvaflakiyetin yok yere 
harcamakla birleıtiği göri.ilmenıi§tir. Bu 
hareket, mevcut mavaflaki.yetleri ııfıra 

indirmekten bQ§ka bir şeye yaramaz;. 

Cemiyetler, normal durumlarında bu. 
lunmadığı :zamanlarda, fertler ııazıyeti 

kavrayıp kendilerini bu dunıma yakı§an 

bir yola sapabilirlersc, mensup oldukları 

topluluk kendi.ini sarsıntıdan kurtarmı~ 

bulunur. 
Ferdin kazancı, topluluğun, ferdin tu. 

tumu topluluğundur. 
Bugünkü durumun gerekdirdiği yol, bo 

ıuna harcamamaktır. 

s • 
1 NEMA 

Kadınların· sevdiğj bir erl<ek yıldız 

ŞARL BOVER 

SAYFA-S 

t-ıKro 
:ıc:: : ::::::: 

Terazi 
GazetelorJn >azdığma gore fa:ı.la 

mlktnrda UAç almaktan bir kadın 
lğtr h:ı..tdanlJU3- Bereket ko~ 
ıemcn ) etiŞl.)J'Ck kurtarnıı~lar. 

\ lıktllc blr ı;.:ı.rrafuı lmrı"ı bast.alıı. 
ııır. ILocaııı doktor getirir. Doktor 
.ıtr toz ı.•rtıp eder. Sarra.fa: 

- Jlu tozd:ın gUııdo bir Ura ağu
.rğmda verlıtlz! der. 

Ertesı ı;Unu knduı c.ııur. Dolnoz 
lı.::wer nlır ıı.lıaa.z bir koş11 gelir; """"' 
mfa: 

- Korkarım ld, der, toua yanlış 
\ordln? 

8:Lrrnt: - Hayır efendim, dcdJği. 
niz gibi ya.ptmı. Ailca.k yanımda bir 
lira olmadı&11 l~ln tenadye b&J med-

1 
dlye koydum! 
-f ... 

NASRE'I'Tt.N 

BıliYOR'?) 
U UNUZ a 

Şoförleri uyandırmak 
için alet 

Bir İngiliz mühendisi uyukla. 
yan şoförleri uyutmamak için 
bir 8.Iet bulbulmu.5tur. Uyumak 
istemediği hnlde sık, sık içi ge_ 
~en şoförler bu aleti boyunlarına 
geçirerek uyumaya m~ni olmak. 
tadır. Alet bir top gibi yuvar· 
laktn-. Baştnn boyuna geçiril. 
dikten sonra, otobobil dümeni. 
nin başında bckliyen şoför başı. 
nı dalına dik tutmak mecburiye. 
tindedir. Çünkti, ~för, uyukla. 
maya • başlayrpta başı nşa.ğryn 
düşmcğe b~ayınca, §Jetin üze
rindeki düğme içeri <lo~ru çekili
yor ve bir düdük çalm:ya başla. 
maktadır. Uyukln.mıya başlıyan 
§C.föril bu düdük sesi uyandır. 
maktadır. 



Arnşhrmalarıma devam e· 
derken ikirci valizde Lora 
nın yoldn giymek için yaptır 
dığı robu bu?dum. Danteller 
le süslü gri poplindcn hiç gi· 
yiJmcmiş bir rob. Cebinde 
Fransız banka&ma )'azılmıı: 
bir itibar mektubu ve bir pa: 
saport ... Lorenm pasaportu. 
Bu paı;nporliaki fotcğraf ba· 
na b~ı seyahat elbisesinin yr!.: 
kışıp ynlnc;:nadığını ~orar gi· 
bi geliyoı·du. 

Birdenbire kati bir hüküm 
le kararımı verdim: Lora Ti· 
vinink Franımya gitmemişti.. 
Fakat o hnlde neredeydi? 
Bah~eyi, açık çukuru düşün· 
dükçc Lorn Tiviningin bun 
dan sonra gevezelikleriyle bı 
zi aı'Lık taciz edemiyeceğini 
dü~ü.."lerek titredim. 

Vnliderden çıkardıkları • 
mı tc1·rar yerine koydum. 
Bu sırada bir gürültü beni 
durdurdu. Kapı önünde biri· 
si vnrdı. Hiç şüphesiz .Jak. 
Endişeden çıldıracak gibiy • 
din1. F aka'ı.: Jakm bu kadar 
çabuJ~ dönmesine imkan ol • 
mad:ğını düşünememiştim. 
Kapıya yaklaştım ve seslen. 
dim: 

-Jak, Jak! 
Cevap yok. Adrmlftr du~ 

du ve sessizlik binayı dol · 
duruyordu. Koridorda hare • 
ketsiz duran birisi beni gö • 
zetliyor. Kapmın kanadma 
dayc.ndmı. Bir kibritin kutu· 
suna sürülmesinden hasıl se
si ve kapı tokmağının kilide 
takıldığını işittim. Kapı ya• 
va§ yavaş açıldı. Bütün kuv. 
velimle dayandım fakat ya· 
va§ yavaş artan bir tazyık be 
ni çekilmeye mecbllr etti. Bu 
korlc.ınç mücadele devam et 
'i.i ; nihayet bütün kuvvetim 
ve iradem kesilince mağlup 
oldum l(apı ardına kadar a· 
çıldı ben de l..apı kanadı ile 
duvar arasına sıkıştım. . 

Muntazam adımlar divan 
istikametinde acelesiz ilerle· 
di. Karanlık sırrını iyi muha. 
faza ediyordu. Zira hiçbir 
şey goremiyordum. Tahta ü• 
zerinde meşinin sürtmesin · 
den çıkan ses .•• Kısa bir fa • 
sıla. Sonra kapıya doğru ge. 
len aym muntazam adımlar .. 
Yeni bir sessizlik. Bu defa az 
kalsın ölüyordum. Zira bu a• 
dam odada yalnız olmadığı• 
m biliyordu. Haykırmak üze• 
re ağzımı açtım fakat boğa • 

• 

f~ • ••tllDr ·:i'ıllıı-a laatıerıaıa 

ıf ~~ç~~~-~~~~~ ! 
1942 MODELi 

ı.''"""'*" ınamuı fevka16cle da,...mıt 
~• ku!!a.ıuıJb olan lııa maUa ...ır;n-1 
ltrmud olarak 17 ro!lla IDertnde tmaJ 

.mlmle ~ doğru 7şleır Ye hl~ p,. 
••z. Sıuatin arka kApatTnda bir kıa. 

b!srt.nla •'Lokomotif,, reıımı nrdır. 

ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

osu ı.-upoaa eı.ıeou9 ıaoderilecc.·" 

"' IU'IUD:I ve 111 verme IJt.nll\n t!:B Sorı 
Dakikada l"ftrMU oetrf•cnleeelnlr. S. 
ıoo.me teklifi flSDdert'V Gkayoealarrn 
oıııhftu ı.aırnak ııı.erc vrtb ad"'91ttl 

rrrATI 25 Liradır 
't'qrad&n aı..,_rı, vu.lanuMla bir Ura 
lllırealle be:ieff petln glacleriltffii 

rik fenerini alınca sustu. l~ı
ğı yaktım, Lora Tikvinin va· 
iizleri ortada yoktu. 

-13-
Cama fırlatılan bir avuç 

kum beni titre'•ti. Pencereye 
yaklll.flım. Ji\.lc aşağıdaydt ve 
neşeyle haykırıyordu. 

- Merak etme hiçbir şe 
yim yok. 

- AJJah al'>kına sus. Buı a 
da neler oluyor bir bilsen 

- Derhal ya.uma geli yc. 
rum. Birkaç sa.niye sonra a 
yak sesleri koridordn cmla 
dı. Knp: açıldI fakat b{ı defa 
Jakın Jmvvetii kolları benı 
sardı ve dudaldarınm sıcc k· 
. ığı dudaklarımın üzerım 
yaktı. Anlaşıl mz birkaç söz 
söyledim ve omuzlarına ka· 
panarak hıckıra hıçkıra ağ • 
ladım. Biribirimize sımsıkı 
sarılarak hayaJ~tler köşkün
den aıağıya indik. Merdive· 
nin mahzeninden inerken· 
deği!cn hararet bizi takrar 
ıaıırttı, demin buraları buz 
gibiydi fakat timdi ıslak ve 
tatlı bir sıcaklık vücudumu· 
zu sarıyor, gaı·ip gir koku 
burnumuzu yakıyord~. Gü • 
neıte kuruyan lastik kokusu· 
nu andıran tarif edilmez bir 
koku. Birdenbire şikaye'Lli 
bir inilti yi;kseldi. 

- Dinle. 
- Röben n .... olacalc, zavallı 

hayvan onu unutmuştum, gel 
Lola. 

Jak beni dı!arıya itti son· 
ra Röbeni aramaya başladı. 
Hayvanı 'beraberimize ala • 
rak köşke kadar koşt'.ık, her 
gün oturduğumu?. odanm tat 
lı ıtığı altındr1 hayvanın ya • 
rasını korkutğumuzdan da • 
ha hafif o duğunu sevinçle 
gördük. Fakat yaradan bol 
bol kan akıyo"rdu. Jak ten· 
türdiyotla kanı kestirdi, ya. 
rayı sardı. 

Bugün Öıle yüzünün nas .. I 
birdenbire sarardığını ve ba• 
kıtının korkudan çılgın bir 
hale gelen ifadesini hatırlı • 
yorum; yanağını yanağıma 

dayadı ve b:ma: 
- Sevgilim dedi, hiçbir za 

man iyi bir ev kadını olamı· 
yacaksın. Gömleklerime duğ 
me dikmek lazım olduğ'.1 va• 
ki\: onu unutuyorsun. Fakat 
elinin hamw-u ile kafa işleri· 
ne kanşınalrta tereddüt ctmi· 
yorsun. Haydi omuzumun Ü· 

zerinde ağla bakayım. 

ut bUdlrmf'lPrt l~r;uu.. l 

ister· Evlenme tek/illeri: 
hak lf. Ya§ 23, boy ı ,48. ltilo ;;o, <:irkin sen bayı bu cezaya 

ettin. 
denilmiyccok kadar güzel. buğday 

renkli ve tılr ~utu nlıııı bir oayan, 
~·qı 4C'-15 arasmda nıemur, subfly \"e 
ya herhangı bır meslek ııahlbl blr bay 
ı:ı c\•lenmek !stttm~lctcd!r. (H.V.l rttm 

Gülmeye koyuldum. fa · 
mt Jakın öpaşü şakacıktan 
Jeğildi "°" bir dal<ika tatlı bir 
jeyccan içerisir.de yaşadık. :Pine milrııcaat • 61 

* Y~ 17. boy 1.64. k~lo ~i. Esmer 
Hislerimi açıkça itiraftan uzun ooyı:.ı. mutena.alp vücutlu caz. 

· Jdnmcdim: ~oman, s1nrmay• l!evc.,, her spordan 
- Az l:.al:sın kork·.ıdan ö • anlayan. 1':3dt! \'e opor giyinen gUzeke 

ecelctim. Simdi sandık oda · bir tısıyan. tabs1111. ooyu l 67 den ;ışağ· 
nııa giren °adamın kim oldu. 1 •)l!lr: • r.~:; -.·aı;tarındı!. ıç:.i k•Jlıan 

· l · . mıvan tr.r b3yl11 evlenmek ıst~mekt,... 
{Unu zannetırc~ek 11çb1r ı rJlr·. R";ılnıl" (fncı\ rl"m::!!nl' miırace 
nokta hahrlam1yorum. f at t>2 

J ..ık cevap verdi: 1 ~ YniJ · G. b~y t7lı. kııo 70. saç. kıı. 
- Bu adamın !cim olduğu ra \'e göz ~lycı. AHupad:ı ~ahB!l l't• 

hakkındC\ cloğruyn çok yakın ~ltı. scrbe3l mesıok sahlb. o::ımusıu 

b. d ·· ·· t l · · d \'<' dllrlist bir bay. 19 yll{mdan aşağı 
ır uşuncem var. nmız e 1 - t '"h fili b a .. ı·ara .,. .. _ • • r, nııyun. or ıı .... ır • <'\'~ ' .u .. 

bu şahsın böyle vahzlerı al· ıu. kara keştı, mlltenaslp \'Ucutıu, te. 
mak için lıer tehlikeyi r;ö;.:e rnlz bir aı!e ıu1.: İlr cvle.nmel< ıs~mcık 
alışının sebebini biliyoruz. tcdlr. Foto~rafta ıs.A. Uzur: ömUrl 

Herhalde zemin ka• .. ındnki remzine mUnıcnat .• 63 

sıcaklığı ve burnum\1Z'.1 ya · l§ ve İfçİ arayanlc:r: 
kan tuhaf kok'.mttn neden 1f. l..ie" mczu •. u, aııl<Pr lkle il 'ğl oı. 
ileri gelebileceğini sen de dü mıyan bir genç,, tahsili ile mlltenaatp 

reamı veya husu!! blr mllc~ede iş 
!Ünmüt olmalısın. Biz yukarı araınakt.ııdır. <H.t.E.) rem..":ine mu • 
'ti odada mahpusken kalöri • racaat. 

ferde bir !eyler yakıldı. Rö. :/o Orta.okulun son smıfından, mali 
beni aramaya giderken ka - vaziyetinin bozukluğu yUzilnden aynı. 
lörifer ocağının kapısını aç • mış Uç sene datre 1.§Ler!nde çalt§DU§. 

biraz dakWo bUen bir ge.nç tı ara • 
tım, kapı henüz sıcaktı ve maktadır. Otel klUpllğt de yapar. 
küller arasında bunu buldum Ana.doluya gider. (A. Alcşer) remzine 

m 11 racac. t. 
~ ıs yaşında, orta ikiden !:ıkml§, 

ISTANBUL 

t:..kdi nle ıııa..ı t ıöndttUI r 

A DRESll:: DİKKAT 

llN8BR Saat Mağazası 
--ıSTANBUL EMıNÖNÜ Cad. No. 8 _ _, 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5, on ve 20 paralıkların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

Eski ?ıtkel. G, 10 ve~ paralıklarm yerine dantelli bir kurUfluklarla broıı' 
on ps.ralrk:ar dırr ve plvuayıı. klfl miktarda ç•ka.rrımıı oldufundan eıll 
!llkel 5, 10 ve 20 paratıkl~ rrn S(I 15.tH:? tıı.rib!noon soura ted&vUlden kaldtrıl 
ması kararlqtırıtmı,lrr. 

l!ıtlez;,or ufRk paralıır l teoımuz 9!2 tari.bindon 1tib&ren artık ted&~ 
etnıiyecE:k ve lr.ı le.nhtm \tlba.rt.n ancak bir sene milddet1e yalnız MalSJ"' 
dtklaril" (;uınhurlyct Merkez lAnkast !fU'lleler!.ne ve Cumhuriyet Mer~ 
tıankuı !lJbeal olrorynn yerJ!rde Zfraat ba:akasr oubelen tarafmdan kalı 
ed\lebılecekttr. • 

Ellerln.:ie bu ufak pıır.tlardan buluna."11.a.nn bunları Mahandıktaril' 
C-..ımhurtyet Merkez bınkıuır ve Ziraat b&ııkur §Ul),lerloe teb:lil cttırmeıefo 
ll&n olunur. (5001i) 

mQraeaat. tuwna mOraeaat. 
4 Ortamel<tep S Uı:ıeli smıfmdıuı ~ :!O Yl.§tndlL. eakl Vf )"eni tU:l<Çt 

mali vazJyetJnln borukluğu dolaynrllf b'Jen, dnktflo kullanan bir tıa)·aıı; v 
aynim~. riyaziyesi b."UneUI, ya:ıııı carcthııne ?eya hertıang1 bir mueP' 
iflek, biraz da düttıo bilen .19 ya3m• ı de !ş aramaktadır. (S.T. 2) rcmH 
da bir bayan, resmt busut« btr mlles • mllraeaat, 
aesede veya ttearethaneıertn blrlıı~ .s ı S y&fOlda, orta mektep md"' 
as bl.r Uaetl~ ı:abpnak t.temelctedlr. bir genç reaml ve hwıusl btr milet"' 
(S.ll. K!veO) remzlDfl mUracaat. .9ede muhaslpttk, kAtlpllk ve tııııı' 

• Orta me~tep 8 tncı emıttarı me • benur işlerde çalışmak iıtenıekted 
zun. 17 nımda bır ~a. bc~ngl bl• 

1 
(1. Deniz) remzine mllracııat. • ; 

mtıeaeee, tlcaretfıcııe. veya maj'Mad3 1 • 27 ya.fJDda, ukerıtkJe all.kaal fi 
le aramnktaıta. (f. CstQnaJp) renuıı • m.ıya.ıı, flk mektep mezunu. edfett" 
ne ro!\raca.at. yen! yazılan bilen. beaptan, d r 

tutmaktan ve buna benzer ioludetı 
ayan b!r genç ıo aramaktadır. (!f ~ 

remzine müracaat. 

• Karakter aabibi, 11 eeM oku. 
miJI, mul;abere, !kw1a ' o en-ak t..,~. 

rlne tamamlySe Tt.ktf, dakWo blllr, 
Eski ve yeni harfleri mtl.k9mmel,2kur. m~ııT 

~ ınır 

BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
tstlld:'il t".adde!li 

Komedi kmnmda 
~kşam 20,SO da 

tanınn1I§ nıUe.sscselerde ve Anadolu
da mUbayaat. ı,1crlnde çalı§nul, biraz 
daktilo bllen, telefoıı santralından an.. 
!ayan blr genç ı:ı.z bir UcreUc herhan• 
gi bir mtlesııeaec.c çalr§mak isteme'{ • Senelerce <MaHye JUbelerSDde ça1q • 
tcdir. <Muammer) remzine mtıracaat. mt~ yük.Bek bir aU~ 82 yapıda 
~ OrtP..m"lrtebin 2 inci sınıfından · b!.r :rtırk genci, çocuğunun, alltalDtn 

ailcvt var.iyetinln bozukluğu yüzlln • nıueoeırede 1.1 aramaktadır. Kefalet 
den aynl ., tllrltçe ve rtyaziyesi kuv. d$ ve-ı<ebtUr. (TalAt) remzlıır, mtlra • 

• Orta ta!ı.aUU bir ıenç yuıb.ıı' 
lerM, bllrolarda. n buna ben.Zer 1" 
!er de 1' aramaktac1ır. (A. 1>. ~Dlfll 
yet) re~..Sne tJlUracaat. . ~ 

vctu ve yaımu gUgeJ bir gen~her- ca,t. 
gt blr mUcıuı• de mUriaalr 'bir OcreUe .- ~aret; ...... - ,..lftftelaı ma-ı 

SAADET YUVASI 

- i;ı ~ra.ınaldııdır. Adtes: }'~sl'i. ısaııpa.u.. Msebe ve Ucar! bilftaıum ;bµg!lt:re :vt. 
Beyoğlu Halk Sineması n çıkmazı No . .(/1 Ahmet ~amyo.tlu. tuf. mttstik de yaparı. ellDde reft. 

:/o Universiteye d<ıvam eden. bir ae r. r.sı buluns.n bir P.nC i!!' anmakta.. 
Bugün matine l 1 d~, gece 8 ic dJT, tt. T. Kut) reıııalne nHlracaat. 
3 büyük film hirdcn 1) R.'!Z ali. ne ortamejtep matema.Uk ötrcbnen. ;;.. Hukuk (akilttee 'm11da'1m.JertD . 

iği yapmı§ bir ı;-enç, ortaolrul talc • 
BUyük revU, 2) Asi generalin son bc!crtnc matematik dersi vermek I• den bir genç baltada Pld a1bl 8'1edeıı 

· 3 K ı T---·•- Ma sonra~ ditôr ı;ilııter tam olarak iiıer emn. tilrkçe.. ) an ı <U.H.A, tcmektedlr. Ayal'lt'~ mezarlık ııo 
tıa.ngı bir 16te ~ıpıak s.'t.em~ltte • 

c_e_ra_f_i_lmi_. __________ k_a_k_B_u_§_c_a_p_a_rt._N_o_._s_1ı_•_~_c_o_s_._Ye dtr. (O.U • .9) remzine mQracaat. . 

Memur ahnacak 
Devlet Meteoroloii Umum Müdürlüeünden: 
Devlet Mo.ot<'orolojl işleri umum mUdtirlUğil leı7kllfllmın ~ra meteoO. 

ıoıuji lstMyontarındo. çalıştırılnıak üzere ortaokul rneznnlarındtın mUeabe. 
ka imtihanı llc 25 kadar erkelt memur almac&lttır. 

Müsabaka. imtlhanma girebilmek fçln memurlnr k.·nwıunu.n 4 !lncU 
madde! inde sayılan evsafr haiz olmak ve (3~) ya.omdan yukarı olmaınak 
IAzımdır. 

MUsabaka imtihanında. kazananlara 3656 sayılı btl:-em kanunu muelbtn 
ce ma&§ verilecektir. 

İsteklllerln 26.12.9U tarihi a.k§amına ~a.clar umum mtıdllrJUğe lstida 
ile müracaat etmeleri ve asıllar. bllAhtre tstLDmek :artlle r.ufwı kt..~dı, 

sıhhat raPQru, ol.ut belgesi, a<ıl<erllk vesika ı ' e doğruluk klğıtlarmm bi
rer suretler! le 4 der adet iotoğra!lıırmı biler~ g6ndermelerl. 

lmtih ::ıların hangi tıı:'lhte ve nnde yapılaca~ı taliplerin 
adreslerlr..- cyrıca bildirilecektir. (88H· 10484) 

•:r üni~rstte ta~best b!r geno, rea. 
ırJ. veya buırul!1 bir mUe!H9ecle eh'fen 
bir ücretle i~ arıurıaktadzr. (N.B.) 
remı:tne mQracaat: . . 

,. 20 ya~mda, llee :! tnct arrutmda 
okuyan, bir gme, taluıllhıt maıletlnln 
temüıl ıı:ı.n ~~i veya bueu! btr mn.. 
Clllle84?~. ö~leden 119nra ı, ai-aniakta. 
dır. (:-:.,4) .remzııie milracaat. . . , 

'4<. Kl.ıruıea1.z, ~br .blr.cenç orta. o. 
kul lmtilıanlarm~ ~ek l5temekt~ • 
d:r. Iü~lapnm . temln1 iç!ıı .yard.-m 
etpıck ist!yenlerln (YUcet) rem-ine 
mµiııcaat .• 
* ~ölyede çalıımr, ~l qinden an • 

l(yan b:r .be.yan, a.rcmyor. Taliplerin 
( Vanat 1 li) r<:nuı\ı!e müracaat. 

J) l\:im~:ısb: . okur, ya.u.r. bir C.XO:t 
araumıktadır. (Galata 163T) poıı1a kc 

'>i< 16 Y8f~ orta birden çıkP"" 

bir genç, herhangi bir mu~~ 
aramaktadır. (T.R.B.) remztııe mi"' 
c:aa. t. . _,,, 

*· tngtu.:e, ~.ua. bWllJııt dll'".. 
lıir veren blr baJ&Q, pJet klllS '1 
mtı.dd· t 2SU'flnda koiaylıkla lale~ 
n.! ıJerleteblUl''. tst.ıyenler (lmren ıc. 
remz-.ne mtlracaat. . ~• 
~ LIAıeyt pak ıyi derecede bltırY.:. 

mubuebe .lflerlııden anlayan. d~ 
bUen bir genç; bertwıgl bir mu~ 
eede mtınaırtp blr ücretle 1§ araıısJJ 
tadır. (lıfer!ç Suyu) remziDe mtıt' 
caat. 

• · Hukuk fak.IUUainde okuyan, 
afllne devam ed&biUDMi için çal 

mecburiyetinde olan bir genç, tı.e 
om okul talebelerine edebiynt 
çe, taTılı, coğrafya, :tranaızca, de 
rint evl~rine gitmek ır.ıretlle v 
l.etemektedlr. Otai:!er 11) renıztne ı9 
racaat. 

'4 Lise mezunu, mubaaebeden -' 
!ayan, eak1 ve yeni tUrkçeyl mölı 
mel° bilen. daiUlo kullanan blr 
80 liradan .ıı ohnıyacak bir O 
ı.e 1 mllnasip bir fo aramaktadır. < 
mez ·11m.lt) remzine mtıracaat. 

zımdan hiçbir ses çıkmadı.~-----------~-------------------

Kapı açıld•ğı gibi hafif ve H .k >- 1 

• Yüksek t.alıa1l talebesi blr 
hacfdlnden fazla m&ddt zaruret tç 
olduğundaıı tabslllni de bı~..ı; 
temrıdtttntıen, Uee ve ortaokul taJ""'. -------... ~--~-ıı---.. ----.sıne, evlerine gitmek prt.lle ri~ 

sessiz kapandı neşeli bir l a g e 
kahkaha kulaklanmda çın • MiRAS 

Nakleden• 

L. L. 

ladı; sonra kapının tolana · .,.____ ·---
ğı tekrar çekildi ve koiidora Tahir bev bir müddettenberi \'İne gidip kenıiisinin mucize - O utanmaz, o nankör. o daha namu&u. mirasıma. li.1J'k 
atıldı. Yeniden odamda mah hastaydı, Ağır hasta. Şöyle ki. ı ... bilindcn sıhhatine l;avu.,,c:ması vicdansız Zühtü, cena.bı Allahm daha iyi bir adam mı bulacak. 
pus kalmıştım. iki hayırlı ye{-eni ve varisi, ı;c. Uzerine mcmnuni)~tini, sevincini inayetiyle tehlikeyi :-.tl:ıttrğmızı tmı? 

Uzaktan geien ve insan ae· nelerdir bekledikle'rı mübarek ve temennilerini bildirm~e ka. öğrendiğ.i vakit ldm bilir ne su. Şimdi. bu müjde • Hatice ha. 
· b · b" ş k günün yaklaştığım örmekle se. rar veı di. rat asmıştır, ne kadar ü.ziilmUş. mmm kulaklarına naeıl yetift.i? 
sıne -~nzemıyen ır ses e s , ,, 1 . k' 1 Bu, m--'enı·n -rarlı ~--'ı• ... vinr-le ellerini u..~ stunıyorl:ırd!. - Şimdı nasılsın n.mcacığım·: tilr .... ası üzülmesın ·ı, o A . ı;ı:ııı:ı _. ı.ac&1. 
pirden bir manzume okuma. Fak::ıt na yazı!{ ki T:!hir bı,.·-.yin Arlık iyisin ya inşallah C1ı: lalıtan korkmaz adanı daha ~Ji. l\tatüm Ve kat'i olan bir şey 
ya başladı. meşhur bir do''1;onı vardı. Da- Oh! Mükemmel! Bilsen bu has- ne miras namına bir şey geçme. vars& 0 da ~.o~: Ertesi. 

"Kasırgaları önliyerek ge· biliye mUtehn.ıııo;ı B. Eren bütü:ı talığın bana ne pahalıya mnl den pa.Jıalr kostilmler sipari~ et. ~~v~= ·~ ~~~ 
len yolcu! Yılan dilli zebani· ilim lrndretıni istimal edere!{ oldu. Cok. amcacığım. GOk! Eem miy~. veresiye muhtelif lüks mo- ........ ~~ .J.:.- _ ..... ;a..;.._ efftldi. 
ı · · k k t nctı·c~...ıe kl''"letlı· mü.,terı· v"" a... 0,..ördüi:ıün ::ribi, o hayır~z sii' bilyalar, hatta. bir de rad.''O <!<',·. ,,_.......,.u .,._, ~...,.. 

Fizik, kimya, tabliye, trr.nınzca de 
lertnl cok ehl"tn flcretle vermek 
melctedlr. (Derdi çok) nm:ıtne 
e&,at. 

4 · Uae mezunu, bir aıeae muh 
l.ııleı-inde talıptJI, ulıı:erlfkle 

olmıya.n, dakU1o blJen btr genç, 
blr ücrette l§ aranuı.ktadrr. (Se 
H 6) remzine mllracaat. 

~ Hukuk !akWteelne devam 
biı' g-enç, taballine devam edeb 
iı;ln, htf&11D 6tleden aoma n I 
la.r ı , li9e n ort.ao'lml talebelertne. 'J 
zik. kimya. riyaziye ve fraıı.eqca ""' 
ıen -nmnek llt'emekt~. (Z11VaUı 
rıınuine mttracaa• 

erın ınsanı ayn ar a ran ~ J il ':4 .... • - ~ -' er r;i .. c «.%.le .-.~ tAi.... keDdil cliy:. 
k d ı ........ _.. .... ;;,a -&f-'· kardAC.inı Rıza.\'O. benzcmh.·orunı. m~.;., +~'-'ı...n. -'--·'"tir' _ .. , U'('l .T ...... - ... ~ dolu kazanlara attığı cehen· ·a a.ı;ıını mı ......... laf; muvü.l <LA ~J • ....... ~ ......,...uu_, ~~ • le mantaT yünili TJitirmif ~ A,ldınnıa: , 
olmuştu. Aralan pek iyi olını· O. hayvan!... Onclan tir hayır Tahir a.mca yalnız kalınca ~ da 'J'ahi IJe)' bu 

nemlere ineydin de bu şato - yan iki yeğen, amcalarının ö. b klemck caiz değ;il Id ! Sen bu. yeğenlerini t.eemilfle takbih etti: ~ ~.,...... ~ er . , ANıda ft!llllzlllrt ,....., ~ 
ya gelmeseydin! Kap!smın lümden dirili§ine nıli~ ol. rnJa yatağında tehlikeli ıztırap . - Eh, ya.ra:bbim! Göroün mü )~aJc°!t~;rılıh;r·~öiQ: lnlf11GU1arm ......,_ 
üzerinde asılı koca kili\ üze· duklarmı aleme 'belli etJoomiye l:ırla kıvranırken o nankör he. sen hayırlı yeğenleri? Vefatını mürle • ~ ~ rıltiyar mektuplan ....,...... 7 Pta <Po"" 
rinde örümcek ağlarından çalL'jtılar, Esasen o roe.mt, bay. rif, ser.den alaca~ı mirasın ~ere- bcklemiye lüzum gönneden mi. Hatice hanım bir iütı .dnn. Ta. lan buto) :.er s9n _...._ 
yapılmış kalın halıyı görme • ram gününün krsa ı.>lr mücdet fine. arkndaşlannn. ziyafetler ce. rasmı işlet.miye koyulmuş. kera.. hir beyin yejeni ~ın e'flenme Kadltr " ...a n *"' ..,. 

Y 1 için tehir edilmesinin tashih ~- kiyordu! talar! Dur, göstereyim ben onla. ~ini bandıffıt M:ııwdirı' tııabal ı... 
din mi? olda pencere erin. dilmez bir f.-Jaket olına.dığmı Ta;biatiyle bu "irkin hareket. ra... Tahir amcanın ne demek ~.-• ..-. -~ ... ...,. --..11i den taşan kızıl ışı' gözleri " Jd v ı 'l:UI...,.,,. ....., nm.sı ıırı- ~n Cl! lfm) (Mlinııtıtıılrw) + ... t U) 

nin nurun critmedi mi? Bu· :s:!~~~ tyae&~~ ~~~r.k~~~ i~1~ı:~:TV'~a~~ry~n'~~ ;::~ 
0 
~=·k~u. vasiyetnamesi. kocası t.antllidul lllıtlldlliJa'- (C.Mr •> (P. ı. »> (JI. S. 

- .N -~ Ckı. ~ • •rf. - ....,.__ (ll.Z) (0.K) (O.P.lt .a) 
raya ne cesaretle geldin yol geçmesinin daha maldlule g~- vetnamesi.nden silmeğe karat' ni bozarak yenieini tanzim etti. dm ·~)CX w ı-.. bamı (l.T. Kat) (K..A.K.) (~> 
cu?,, ceğini nazarı itibara alıp, her verdi. Bu sefer bütün eervetini Badik h~ ~- (Denmcl) (8"11 , 7 ) (G. Kblıe) ( 

Bu ses uç saniye mi konuş· biri ..!!0 etinden gizli olara'i ZühtU ile karnst bayram yanı. hizmetçisi ilıti. -ar Hat.l(,e ham- Nihayet .bir tıç Ciill ..ra. 'Ifmu T.) <Kardefler) cıc.icJ" 
şeytani bir pl!m hazırlar~ ~(T ... ~n yordu. Zühti.iden varım saat ma temediyordu. Evine dönün_ suiw..t 1rultluı' lllıl!llımn ~ir , ....... ...___> (2'1 -a > .1K_._ .. tu yoksa üç sa'"~ mi? Bilmi • - ., ... ... 7__ • · · "' .--
ba.c;lamıştı. Zühtü - bh ·· ı sonra RP's. da amcasını ziyaret ce: • be:rfn •,;_,....,.,,,_. ·8Climca, (K: y •> (8.RJ' .A..) (Y· .. " 

yorum. Yalnız kapının önün ycgcn - bu suretle düşünüp ~.ı. etti. nutad lı~tır sormaları mü. - Bunu önceden ~- sıerwtinm Oll IJin lishıN& tı.. <il.....,....> {hıpat)Cl'.fim> cJıL_:; 
den duvarı tuta tuta divanın .• , ' .... , ,.. ,. .. ı i•· }-.a·.,·n ~ .. .. 1.;., .. ~.ı rtıN-zuva npldi. livdim. Bknrc Hatice lrnnrmdon laPJJHıf ~ W\fi,,..... .. ('lhhaberst)f1"ena1cllkl (T.ı;.gll 

yanına gelinceye kadar de •---------------------------------~ııı----1!!911111111111-""'"""'""'lllJllll!-~ıııı-~~~> (Jlim> (Katl ~ı l<" 
vam etti. Divana iğilip elek· , r ~. tMeı~ "'~ x. "> 


