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Dem o krat 
memle ketlerde 

Tayyare 
imali 

Dev adımla
-,.;,e ileriıgor 

Amerikada 
bu yıı · 

-..()...-

Havaların 
f e!J.alığı 

Harekata 
dokundu 
Suriye hududu : 5 (A.ı\.) - Ofi 
İngiliz kaynaklaruıdan gelen bir 

habere göre, mUıver kuvveUcr i hail • 
hazırda Slrenalk harbini mevzı mu _ 
harebeıılne çevlrmeğe ça~maktadır. 

Filhakika, havanm feııalrğından ileri 
gelen, hareketteki tevakkuf devresı 

c.snuında, mihver kuvveUeri Tobruk.. 
ta.n Blrclgoblye kadar uzanan bir şı. 

mal • cenup mUdafan hattı tcııl.3 et • 
ml§lerdlr. 

Diğer tllraftan İngltlzler de, Tobnı 
J,.-wı cenup doğusunda. toplanmı~ olan 
kJmU külllyf hlmaye için ha.fil ı:ırhh 
kuvveUerdcn mUrekkep bir ~rde hat 
tı vücuda geUrdlklerinl söy)~mlşler • 
dlr. 

İstanbul Valilik ve Belediyereisliğinde 

Dörcfüncü çalışma 
yılına giren 

Dr. LQHi Kırdar 
Yapı tan ve yapılacak 

işler hakkında 

Gazetemize mühim beyanatı 
l•tanbulun değerli 1Jali ve belediye ı·ei&i Dr. Lii.tfi Kırda
nn, I atan bul valiliğine vaz.if eye başlamasının dün üçüncü 
yJım tamamlaml§, bugünden itibaren de, dördüncü calıı
ma yılına girmİ§ bulunmaktadır. 

lat.anbulun YilAyc t., belcdıyo i&lı:tilı. 

de Te billıAMa güzel ııchrim.1zln ima
rı lıwruaunda valimizin söste:-t!iği yük 
sek ba§arılıır takdirle karşılnn:ıcak 

devamlı bir enerjlnln mabs"..ılüdlh'. 

Kendislle geçen çalıoma yılmm. yapı. 
lan i~leri ve yeni girilen dördUıieU ıa
ııllyet yılmdn atılacak kıymeUı admJ,. 

lnr etrafında bir konuşma yapnrak. 
okuyucularımu.a blldirmcği faydalı 

gördUm. Bu iatcğimizi lcendislnd6n 
ricadıı. bulundum • .Arzumu bUyilk bir: 
nu.aket göstererek ko.bul etti. V• 

ı muhtelit me.ııelclcr ctraf'ınd:ı şu iV\ -
1 batı verdi. 
ı "~ Geçen çalşna yılında ltıtın • 

20,QQO harp 
tayyaresi yaptı 

-0-

Rusyada 
inqiltere kadar 

tayyare ımal eaiyor 

1 lebulun umnın t.ıılerlnc bUyUk b1r hıs.. 
1ııgillzJerdcn sıznn haberlere gurc. 1 ltı. devam ettik. Aynı program da .. 

bu zırhlı birlikler , batıdan gelen \'C bil inde imar i!}lerl inkl§A!tı. devam cı.. 
Sollum \ 'C Bardlyaya ula§ma.k çare -ı D. Liıtfi Kırdar mektedlr. Bu hususun temlnl için f.tL. 
Jer1Di arayan mihver kuvwuertnın ü . 

1 

tlkraz edilen be§ milyon liradan bu • 
zerinde bulundukları Ahll boyunca u. , gtınc kadar a1ma.n para ',44:>.000 Ura-

::~:l :::~:n~?:ua;:r:::::: . ~a ac ,· f 1 'ek ı&lı'n ı·n :,:::::::. ~~= ll=nö~~ dır. Bu ltesimdc pek yakında btlyük 1 ...... ~ JI" ~ dımcı hal. Sultanhamo.mı, Beyaı:ıt. 
bir muharebe lıa.§lıy&eaktJr. j Koska, Ga.zi bulvarı, Sürpa.."Op, Bar. 

~ 
Diğer taraftan, İngiliz aakert ma • 1 • • b&roo ~ ~~liy J3<llı.3Smın imar. 

~::;~:: üniveı site gençliflı- ~==::.~=~ Yeni 
seneve r·· k k 

_.. Devamı ı lnd •ytada Y lerlnl kola.yla§tırcaak vo belediyeye 

h ilk ur parasının ıgme-

azır t · · K k h kk d 
Londra, 5 (A.A,) - Amerikan ha. ını oruma a ın a 

"a ticareU odMı rclsf albay John 1 

k b 
)'CJl1 aıJı.ııJar üzerinde varidat tcmln 

~ e l u I ::: Mrfcdllen mebl~ ko.f'!';lllıyn 
. ~. & U Bu iBtlmWtten sonra buralarm pJAn 

, dahillndc imarma başlanmJ.§, b1r kısmı 

U b. · ·· d.d ' be · ·· · d cal l 1 b b. ı· I ikmal edilmiş.. dlğerlerlnln ikmaline zun ır mu etten rı uzenn e ısı an ta e e ır ı-
1 

peyderpey devam edilmektedir. Kaza-

ne 
J~~ı::arıAm~~:a~~~cne 20 

bini KARARNAMEYE 
l&vq tayyaresi !ma.l etmlg bulunacak 
tır. Ya.nl. bu miktar, bundan bir ac. 
tıe evveı, rcsmı mahfillerde izhar 
e<11ıen en nikbin Um!Uer bile geç~ 
bir yekOndur. Rusyada halihazırda. 
bUyUk Brttanya imparatorluğunun 
lı:na.ı ettlğt miktara muadil tayyare 

ğinin kurulması münasebetile bugün saat 12 de Üniver- ı ııı.rıı göre imar i~lerini tetkik cdccıck 

E K LEN YEN 
• site merkez binasında bir toplantı yapılmııtır. olursak lstıı.nbul dn.hlllndcki ll ka:r.e-

EN 1 Bu mt.l.naaebeUe rnaari! vekilinin vekiJll.ğiıniz.oe taavip ol\ına.n 'l'alcbc j da. 135 yol, cadde v e sokaktan 189,210 
rektörlüğe gönderdiği mektup okun- blrut;i nlzamnamesinln 1941-942 ders ' metremurabbru, ns!alt ve katran kn~ 

1 
muştur. Bu mektubu 8§4#ıya aynen yılı ba§mda yUrürlUtc ginnosl uygun lııma, 22493 metre t ulll şose, '1)675 

FIKRANIN HOKUMLERİ dercedlyonız: , . görülm~tUr. Bu nizamname ile ger _ metrcmurabbc:u parke kaldırun, 43.91' 

h.pmaktadır. 

~bay Jovet beyana.tmn. §unlan iIA. 

1 

'Caiventw Ktıktörlüğüne: çekleşmeabıl 1stcd.lğlm1z be§lıca amaç metre murıı.bbal adi kaldırım. H !H 
İatanbul Onivendtesl taratmda.n eon yann memleket ı,,lerlndo;' filmde, tda- metre mikı\bı d.ıvıır, 651 metro tu 

eeııcJerde \lst'Onde dikkaUc ~lıp rede ve serbest meslekte mesullyet ve nı«:.ra, 235 tul koruluk, 1704 metr 
Türk param kıymetini koruma bakı------------ ,.az!!e alacak, bug11nkü nntversı.tc murabbaı bet.on yol, 2030 re!üj yarr' 

kmdakl kararnameye bir tıkra flAft. "rnçliğini aynı ülkü için beraber ol -1 ~ ve 2 k öprü \"e Z439 ndt kaldm 
111.ne dair olan kararname vekiller he. _. Denunı : lncl •Ylada _... Devamı:? ıncı ııayfad., 
yeti tarafmdnn kabul edilml§tir. 'te etml§ttr: 

,.1940 scııesi mayıamın altmcı g1l • Bu kararnameye göre lthal&.tçıla.ra 
ııu reıs Ruzveıun senede 50 bin tay. it.bal edecekleri mal bcdellerlııhı hariç 
h.re yapıldığını g6rnıck istediği hu-1 ten peşinen ödemne8ln1 temin için 
l!Ueundaki eözlerinl tabll hatırlıyor . 1 cumhuriyet merkez bankası dellletile 
lıınuz? Bu rakam o zamnn bir hayal a.çıla.n &kredid.lfler dolayıaile m~r 
'1atı.suıü glbl görünm~tU. Bu ıma • bankacı ithalAtçılo.rda.n '8.kredltife mü 
ltt iktarmm 1 k sene fazla t teallik mallarm muayyen bir müddet 

m ge ece az da mlekcte it.bal edilecel!'lno la geçUebileceğtnl Umit ic;in blr çok zarfın me 
q~bcbler vardtr. dair birer taahhü tname nlmacaktrr. 

Bu taahhUtnamelere, rlayetau:ıtk ka • 
rarııame hükttmlertne ayktrı hareket 

iagll ereye Amerı 
kaaıa göaderdlftl 
tayyarelerden biri 

sayılacak ve taahhlltnameyi imzala.. 
yanlar hnkkmda kanuni takibatta bu. 

1 
lunmak üzere bu taahhütnameler cum 
hurlyet merkez ronkasmca kambiyo 

ı murakabe mercilerine tevdi oluna • 

1 caktır. 1 Bugünkü toplantıdan bir safha ... · ı 
1 1 

S ovyet 
M arçuku 

Hudud u nda 

.Bir hidise 
Bir _Japon 
müfrezesi 

ı ''Beşinci kol,, 
taarruzuna 
uğradı 

TÜNEL KAYIŞI TA KILD 
Tecrübeler bu gece 

yapılacak 
Yarın iş/emeğe açılması 

kuvvetle muhtemel 

Tünel kayısı takılıyor .. 

'l'ünel kaYJ§l bu A2ı6h &lAkadarla • tecrUbo edilecek, §ayet. m\lsbot netic 
rm nezaretinde makaralara takıımı~ almabilinıe yamı sabn.h ınnumn nçı • 
"Ye geç T&klt bu ameliye sona erml.3. lacakttr. 
lir. Ka:rışın biran ,enel yerlC§tiriJm('. Tecrübeler tamanıtmnndı t~ 
ai için gerek !darc dmlrlcri \"C g erek- de tUncl &>fer~rl pa.~.J'rt> ı .. n' 
ııe teknisyenkr bilyUk gayretler ı;.ır • 11)· c l'kt -
Wr 'I' ... Bil .,... tanetm ~asi 



cev r 
lbzı nrlmd;ışbr ,ar.ele veya met'muıılard.ı osroauJıeıı.dıın turkı;ıeyc 

;ıızelle,tlrme vl"ya ııadclo LlJ'me toc.ral>::lert yapma)'o C3~t.) ortar. 
6ö.)le tılr em~ğe lllzum \"er mı, yolc muf D:ınu bir tanıf!\ bını.kn

lııo. l"ıı.luı.t bu om<!ğln •ılç de muvnrtaıc netlccJer \•enno.:Lğtni hemen 
'5Ö.) 11.) ı:lılllrlz.J 

o . Wl!.11 kellmelerl, lQgat m:uı3Jan harlclııden cnmfodekJ Oıtıva 

ct••kıcrt mc\"kl 'e blrlbtrlnl perı;lnllyerı ml\t.,.-umlm oı:ruınlnrla tn,lı 

b:ı. m:ı bl er db!de h .. 'lllne gclın1Sierdl. ÇlllıkU bu kcllıudcr, &!lll l:ırc:ı 

f1'u.ıul , Buld, Neli gibi p.lrlor \'e blr yığın n:ı.'l.lr \'C mun5nc.r tanıtın. 
ıbıı t.ştmllro.!1; onl:ırn ıa~t nmnalannıtan bıı.'.jllft göz~ \•e gönülden 
nuuı.n alun bir t-.ık m lz:ıft luym .. tlcr ve m:ınıılılr \Cl1lr:ıt,tt. \'auyct 
böyl" olun bu llellmeJ rlc terldp ettiği cllnUclert öyle l:olaym \e 
ı;ell:lgU:z.el 6z tUr ço lialıpl:ır içinde nakl~ıfü·ermelı: kolay, tnsit bir l19 
olm:ısa ı;-ettlıUr. Ş~ hnlOO ~np:ıca.ğmıız. ııe~ acele ctnıt•ınelc ve bclf' 
kenıJlmt:z.ı rııntc:ıJyc f;ı:ptır:n:ım:ıl~tır. O:e tUrlcı;ıc. !Ode ttırl•çe... cvt't? 
ll'nkat bu ö;ı ve ~<' tilr1t9(l?lln ne- laı.d.v lşlcnmeğe '~ tro.t odil oete 
!Uzumu old..ıtwıo nc.'1ba blllyor muyuz T 01m:ınlıc:ıdnn türlır.eyt' :rapı.. 

lıın çı•vlrmclerln rnuvotfıı.kJJ ct!l!zllğl bize ~111111 ı;-C tf>rm•,tır ld, tür!;~ 
m17., bmıUı. çoli büyllli \1> wklPOl mtnl'lnı muhmctır. 

EN SON D.\.IttKA 

üniversite 
talebesine 
yardım 
~ 

Bunan şartları 
tesb etH ~yer 

OnJversiteliler yurdunun artık 
uılim taburu blnasmda kunılma.sı 
kesinleşmiştir. Tallın taburu için 
başka bir birıa aran.makta.dır. En 
geç ikJ aya kadar talim taburu 
~aşka bir binaya tnşmncaktır. 

Yurt aı;ılıncayn kndnr yoksul 11. 
:ıiversiteliler için tesb.itlne ~ıılışı • 
lan yoksJllu.k şartlan, bugllnlerdc 
talebeye blldirilecelttlr. Verilen ha 
berlere glire, Fa.kO ltelerin birinci 
sınıflnrna 11sedcn pek iyi derece. 
c!c gelen, diğer s~Iflarda 1.se iyi de 
rece ile geçen ve Unlverııiteye tak. 
Slt öd1yemiyetck bir durumda o'. 

1 duğ-J k.aymakamlrkların yoksu Huk 
kfi.ğıdı De anlaşılnn talebe parti • 
::e bildlYlecekUr. Parti bunlara 
!.er nv 25 lira para yudımmda bu 
l"Jnncaktrr. 

V 1 a o oeg natı EK K TEC OBESi BiTTi 

Baskıva 

1 Verir'-en 
Sov}1etf er bir 
ş3l1ri daha 

geri aldı 
~Iosko\'3 5 (A.A.) -Alman bir 

habere göre, Sovyet k"Jvvetleri Do 
nets hııvza"rnda Stalino doğusunda 
bir maden ıehri olan Mııtveyyev
Kurgan'ı ger:! a!mıulardır. 

Almanlsr muharebe meydanında 
birçok ~111 ve yanı lr bırnkm!§lar 
ve mlllı'm mlktarda hıırp mııJzemc 
Ei Rusların eline geçmtştlr. 

Polon11a ile ,_ 

Rusya 

Karşıhkh 
yardım paktı 
imzaladılar 

--0-

Pald Stalinle General 
Sikorılci \araf ından 

imzalandı 

\mert'< c:n -Japon 
Si ft,s,. 

asa· 
"' 111 er 

Vaşington. 5 (A. A.) - Bır.e• 
-şlk Amer ka)ln Japon}'& arnsmd~ 

Lonclra, 6 <A. A.) _ B. B. C: 1iplomat k mlınıısebetlerin cllllın 
Polonya _ Rusya k:ırt:ılıklı ,>nr • Mbnlımdnn ltıb:ıren kcsiımesi pelC 

cun paktı. dün Stalinle Polonya muhtemel o!duğu b:.ırada s5ylen • 
başvekili ~cneral SikoTSki arosm. mcktedir. 
d3 imzalanmıştır. Paktın ba!'Jlıcn \"n!jin~ton, 5 (..\. :\.) - Hull • 
hUkUmJerı şunlnrdn": Non1ura • Kuruııu mUUikau. ''Gr ll 

Rusya Ue Polonya biribirine sı. vic.: saatile .. &ıot 16 da vult·•bul.-
Jtı blr mllzaherct göster.:cekLer ve cryztJr. J:ıpon'nrın ta1cbi üzerin~ 
hiltü.n hust•!lards sıla bir f~! irliğ. bir randevu tcsb t edilmi. t°r. ! ı• 
yapacakl<.ırdır. Nazi cmpcryaliJ.m.i pon resmi ajaoı:ı tnr.,"rnd·m duil 

M beşer.yetin en bUyUk dllşmanıdrr d::ı:ıam ncr;rdil!n ve ı:rrlc-:Llt t · o s .4 ova• Naz·zmlc uzl~ıak :cabil dci'{Hdir. mcrika durumunun, Joron nol:tııi 
Polonya Lıe Rusya, Blrlel!ll· ."! • nıızar.na geri!, "nrtık mü::nk -nta e-

k 
rimanın. tngıltcrcnin. ve di "'"" 1 ~ s.,s: tet1ltil cdcmiyccc~ini biltl: .. en 

Ya a rs 1 teffkleriıtin yord mı ile Alma.o İE· beyımst arnsındıı bu randevu ha • 
tilMının ioıha.sma ve nlhnt zafere beri Ö~'l'cnilmi~t r. 

Arman 
kadar ça.rp!şacakl:ırdır. Rusya.da Hindi.-;il"ldeki askeri ronllyetıcr 
bulunan Polonya nskcrleri, Rus !.ınkkı:ıda Ruzvelt tar:ıfmdnn istr· 
askerleriyle berabc!' hnrbedecck • nen izahata To!{yonu~ cevnbrn . 6: ıttnrıı!ı ı lnd ~,y:fDda 

tr.mır edllm~tlr. Aynca husu.si idare 
bUtçcslndcn ıdıırc edilen 11 kazada da 

lmar tanllyeUne dcvıım U.nl§Ur • 
t lerdlr. Japon murahhas gnnın cuma gUnli Fiy !arda dej:şlldlk olmayacak aarruzu Be:•mmam~nin sonwıda creniU - Hull'e tevcü edccr- .leri, Jrı"OD el.. 

• :}'or ki: "De\'S."llh bir sulh teGk lô. r,il!·~i memurlannciım b ri tnrafn1-
1mıır işleri mUstakbcl mesnımlztıı 

p!Anlnnnı da haz.ırlıımışur. Bunıaruı 

arosında, EyUp el.heli n~m. Slrl:ect • 
Sarayburnu tafı!UAt, Em.n!inU • Bul • 
tnnahmct. Taltsl.m • TtlJlel. Cihan. 
gir • Ayaspll§ll, BoliUfç!nln Ana.dolu 
dbeU nazım, Mıırmarn sıılılll, Çamlı. 

ca. BUyUkada. Heybclladıı DAzmı pl.l).n,. 
&armı başta ı;ö....croblliriz. 

r.~evam edı•yor t k tm d 1 en. ku dnn bnsmo söyleT' ... ,i t r. Btı me 
Belediye tarafmd!ın tophıınedckı as) bir çuval undaıı ıo. ekmek çıkabile U mın uru asın a mi tteu... v. 

k ı ı vet katı bir ô.nıfl olmalıdrr. Nazi • mtıl". şu sözleri iifıve etmiı::•ır: 
eri ınnds ynptrrılan ekmek tecrO. ccğl 8lllf411lı•tl§tu'. ŞlmdlkJ tıaıde ti • Jnpo:ı murahhnsların 1• Ameri -

beti aonn ermiştir. Netice itibarile yallarda tenıültıt kabil olmıyacakt.Ir. Lot:dm. G ( A.A.) - B.B O: !erin &....--bebiyet verdiği fel!ketln kan notasına cevnp teskıl eden ve 
B··tu R ~ı. ı~.• ~,. t" tekerrUr etmeme© anca.k bu saye-u n ua ce..,uesw.ue ~ çe ııı d te"cn hnftıı ellerine \"nrnn Ja""'ıı 
m h bel d ..... _,_ .. _~. c temin edileb:llr." ... ı~· 

u are er evam eı .. un:ı.n.~ır. siya!ıeU hı.l:kmdoJd izahatı dıı 
Cenupta Fon meist ordusu ta. tevdi et.m•leri muhtemeldir. 

kip edilmektedir. Taganrog'dan ~aarll Ve'"llln D .JAı>o~ nAntclY•: NAZınINı~ 
da çekllmeğe icbar edilen Al· &Y A SOZJ 1<;r.1 
manlar, Mariuopola ricat ediyor. lll8klllbD T.onclnı. 5 (A. A.) - B B. c: 
Mareşal Tim~nkonun Donec;. Jsıron har cive nazın Togo dtı 

Yeni otobüs hattı 
Çarşambaya açıllyor A)'rıca ıııl.oJı ve tanzim pllnlan da 

hazırlanmışur. Bunlardan biri LAlell. 
de çocuk bahı;c:ıt, Çapıı yqU &aluı.sı, 

Dlvıınyolu KaramuatalııpaJ& meclre • 
sesinin etrafı, Hasl•öy hamamı &aha.. 
aı. Unkapa.nı • Eyüp ,;tızergtıhr, bU • 
kWııot koo.ıığı (ltrafı. Mete cnddeal 
Dolmııbn.bçe arumdnkl ııah&, KAğıt. 

haDe mesıremıın tanzim ve tqciri. 
Yıldız sa.rayı et.Talı. Barbnroe tıırbul 
Civan, F..mlrgAn meydanının ıslahı. 

EmırgAn konunıııun tanzimi plll.ııla • 

ten başladığı yenJ bir taarruz _. Baıtaratı ı inci eayfnd.a şunlnn sövlemi!:ıtir: 
tstıOıbuı Beledlycalıı1D Emln:S::ıO ·ı bit edllınl§Ur. Bu hattm anthıd1zı!ekl Alman cenahını tehdit etmekte. mata ve beraber çalı§tnAğa e.ııour • - Jaronyn mit"llne rn"l"mnd·ı;ı 

Takaim arasında l§lemlye açacnğı c. ç~amba. günUne kadar açıla.cağt talJ,.I dir. Almanlar. siper kazmağa maırtır. bir b11hrnn knrc:rsmdadır. Asyadıı 
tobflJ eervtaı.ne alt l§Jer bugün ta • mln edllmektedlr vakit bulamamakta. rieat eder. Bunun için, Ok prtın. fn::ıbat ve yeni bir n zam kunnah mzlfesfn • 
maml&nmtftır. Tarit'e ve ... nzcrgll.h tc. f • ken götüremedikleri ma.Ittmeyı· .. bU·-"'k b" üd h ı -... ahenk olduğunu unutmuyoruz:. On!... ue ,-u ır m a a ''e t:b ... 

tahrip etmekte ve yakmaktadır· tı J b d. lr lh veraiteyl. öğreUm ve yönetim tıeyeti mış r. aponyanm e e ı b su 

Çiçek mektebi aç~lıyor 
lar. ı11ı öğrenmek lç!.n orada bulunan genç bcltlunda beslerii~i emeller. ue J'ı,,. 

.Moskova . çevresinde vaziyet terimiziD tqkU •ctUklcrt bir bütün o. rr.erika, ne de lne-'Jtere tarnf:ndıı.tl 
ı>ek ciddiye benzh·or. Bilhassa tarak görtıyoruz. Her tahall derece _1 h:<:bir suretle uı'""'1T1"Al"l"T•'ır. 
Alınan taarruzlarının yap:lmak-
ta bulunduğu Volokolamsk ve et.nele oıdugu gibi en yüksek mm k1J 

ndır .. 
Ayrıca mlmnrt tanz1m plAı:ılarmdası 

SUrp:ıgop aabaıındakl biıınlaruı eWd 
.Projelen ve Preskekt.tv ıtrıu: p'Anla • 
ruıdaıı. SU!llil.ı;op. Ab~ meza.r • 
lığı k&rıııamd kl Rwn .mezıutıgı, Ka.. 
clıldSy divardlbt, Kwıtnprnk Mehmet.. 
elendi, Suawyc koru dvvı pli.olan .. 
dır. 

1ııtanbul bclcd1yes1 bir b:ıhçıva.n veı bqlaracaktrr. Dlfer taraftan Yıldız 
çiçek mektebi a<;mıığl tnaıırlamakta • sarayında bır hayvanat ve nebatat 
dır. Takmda bu lfc aıt haZtrlıklarn babçcaı açılmıuıı ıaaavvur edilmekte. 

dlr, 

Mo.iailk ke!:imlerinde vaziyet oek nımıanmızda OğrcUm v::.z.ıtesı eımakta Şimali Afrıı<a harbi 
cıddidir, Almanlar, tank ve pi. otan yüksek vııNılyetlert, mensup 01 • Raşturnrı ı tncı ~.)ta<lDı 
ya.de kuvvetleriyle Rus hatlarını duklan Ulm davasında bilgi rehber • mihver kuvveUcrınin euccıe ouıundll # 

yarmağa teşebbüıı ediyorlar. Utt ~n değerli unsurlar olduklar. ~nu ka.buı ve du,mAJıın Gtıırtıa ııe 
Hatta Mojals kesiminde biraz ltıldar, TUrk ır•nçıığinl re31m ve ın • b:.ı kasabanın t>stu;ında ll\r ,ı;ı.•*l!J.<ı' 
ilerlemişler. fa.kat Ruslar, bu kılAp, terbiye ve ahlMt ôrnekleri sayı..I muka\·emctte d .. vıun cyt ..ı.gınl. ue.~ 

Sevyet rtıan u 
budadanda a. ise 

Tokyo, 5 (A.A.) - Honı; 
1mıır şubesinde yeni etQdlere de .L! J D • · bil 

b 
mnn en omcı aıcuuına . 

sşlMmı;ıtır. Beyazıt • Fatih tr:ım • J" .1• 
vay caddes.ıılıı ıslııh plfl.ııı lsta.nbul ır: ıyor: . ' s· eurıan Ue Hnllç arııaındakl sı.ı.hıl, Kıı- ır Japon bahriye nışancı 
dıköy. Modn, OskUdar - ~elkö. mülrezesi, Sovyet • Mar.çuko 
yün t.afa.llAt plAnlıın, Tıı.ks1m - Kara huJudun:la "befind flo! 
köy, Tıı.luılm - Kurtuıuı VlyndUklU - " 
yol gUzerı;ıı.ıu. lsta.nbul citıeUnın be • mangaaının .t'!arru:.una ugra.. 
:ııllz ~ cdllmlyc.o yangın sahamrma mııtır. 14 kl§ldcn ibaret olem 
aıt imor planlan llzerlne etUdlere de. bu manJcı, halil mitralyöz • 
vam edllmolttcd.r. lmar tnıı.UyoU ya • ler, tüf ek ve tabanca ile ailiıh 
p:lırken eski durumlar fotoğratlA t~ lan:lırılmı;tı. Taarruz tarcle _ 
bit edllmekted~r: dü • A •• • • J 

mıı Ve;; muraaeme yerın c 
nrrtKARLA ŞlDDl.lTUD Kf)'~. mangadan bir ölü kalmı§tır. 
LE EDlLECEK: Olünün üniformam ve üzerin 

Mnıı korunma kanunur.U1l venait Je bulunan eıya Sovyet m:ır. 
<>lduğU &&WılyeUen ltu:ıAnuak hııJ.. 
km UıUyaçlanıu tc~tn lçtn muhtekir. luuım ltJ§ımaktadır. 
lcrle §lddeUe ınllcadclc edilmektedir. 
Bu l§le m~&'Ul olan fiyat murakabe 
koınllyonu azami gayret sartetmek.. 
tedlr. nu husuata • hergtırı yeııı tc1lblr 
Jıer alınmaktadır. 

Ekmek vulyetl de son tekille nor. 
mal seyrine gtnn1§Ur. BugUnkU çe§Jli 
8!'· 'll randımanlı buğ'dıı7 unund:uı L 
:mal edllmektcdır. Ekmeğin !yl çıltıı • 
rılma.sı tOln fınnlıır d:ıl.ml bir mura. 
kabcyc t.ııb1 tutuım.aktadır. 

300 B1N HASTA TED.& vt EDtLDt 

Cıdıı. mıı.ddclerinln kont.rolllne aza. • 
mı ehemmtyet. •o haatanelerimtzdo 
btılkın aıhh1 lhUyaçtan:ı.ı lmkAn nt.. 
betinde yerfna getlrmege ~l§tır. 
Muhtelll hastanelerde 800 bir.den tu 
la ha.ataya bakı1mq blr kısmı ayakta 
tedavi edllml§Ur. Bu hutanelertn lh. 
tiyaç•an Wııln ed!1m1f, • btnalannd& 
tadlllt icra edllmlf n yeııı kıınmb.r 

ll~ve edlhni§tlr. Bundan ba§ka kam 
di!pa.naerlcri de btlyUlt bir taaJJreUe 
~alarma devam etm.iprdLr. 

rENI OKUL B!NA.LA.BI 
llAZIRLANIYOB 

latanbulun en mQhlm lhtıyaçlamı • 
tan biri de f{lphems ld mektep ihtlya. 
cıdır. Yeni bina yaptırm&Ra lmk&Zl 
tabU olmndıll'tndan muhtelif binalar 
teıı&ı 8Ul'ette t.amlr edilerek ilk C• 

tul haline g~Urilme31 için sııtm ıı.ım.. 
lll:§ ve maarlt mlld!lrlogtl &:nnn.c ve. 
ı:ıımıaur. 

B !':uı.&;-a biri E!lğlık durumları uy • 
gun olznıyan eocuklıırı ye~tirmcı: vo 
Dk tahsW ftrmck ~ prevnntor • 
,_. ..ıa. CCUi u &l!lğır 9a kl5rlu 
- lti!r fl1: tl'lh..'11 mnc~csı ku .. 
nıtmll§tur. DwUara VM'im.11 ncUceler 
'l"erec~ ~ ftmtt. ~ 

llk tedrtBnt öğretmenlerinden terfih 
eden 710 kl~inln mc.a.§lıın ödenm.1§ ve 
geri kn.lnn 853 öğrctmcnJn zamlarının 
ödt!llmcsine de Calı§tlm:ıktadır. 

TEMİZLİK A.'\IELESll\'E YEllEK 
Şehrin temizlik t,lcrlnc clıemmiyet 

verUmi§t\r. Bu kısımda ıcııp eden mun 
tnzam çalqımıı deıramlı surette tatbik 
edllmlıtir. Bu l§te çalışan amelenin 
maqları ynz ve kış mevsimlerinde 115 
liradan 20 tlrnya lb!A# ediJmL,. ken • 
dilerlnc snbııh ve nk§Am sıcak yemek 
te't'Zl edllmca1nc b:ı§~tır. 

TBAMV AY ve T0NEL tŞI~Rt 
TQncl kayıp gelmi§ olduğundan 

bugünlerde seyruıefere ba§lıyacaktır. 
Bandajların geUrllmesı yııptığlmm te
~ar ncUceslnde pek yalunda Juı.bll 
oıaeaktrr. 

Amerlk&dan 28 otobüs n tefe?TU. 
atı vo aynca 18\·lr.roye de otobtle ıs!. 

parlf edllmlftir. 
BUDdan ba.ıka diğer faallyoUe:r arn

ımıda DUnlan ınnı.lıynbUlr!Z: 
DarOIAceııeyo bu yıl 2615 çocuk gir. 

mı, Ye 2n de çıkını§tır. snt çocuk • 
l&rma mahsus bir tneh ahrrınm lnŞUl 
için koordinasyondan karar atm.nıl§, 

projeal hazırlanml§tır. 
1tfa!ye !~erine knmıcuıet ,.o otomo

bil malzemcz! te:xı!n edllml§. muhte
lif semtlerde 28 yangın eö!ldOnııe dt· 
po3U yopılDUftir. 

Zire.at !,}!erine de yor '-crilmili't.ir. 
Fidruılllt mUcıısescı~rt fa.ıı.llyct co:ıtc. 

rcrclt halkn., fid:ın, tohum dnğıta:::gtlr. 
Saym voJ!m!z:ı ycnı ça~mın yılı:ım 

verim!! olmıısmı diler, ~endiıı;ıu tcb _ 
rlk ederiz. 

Rn"9ft Be4r()f:ttn 1)J..Gf.,'N 

lspangol 
hududuna 

ilerleyişi durdurmuşlardır. yonı.z. Talebfl birllğtnln teşt:lllndc be- etmektedir. 
Mosltova rad}"OSU. dUn S?'CE? C&larınm Wmde olduğu gibi -t.aıebc. 

Moskov& civarında Alman taar tikten doğan lhtıyaçıan kar§ılamad.ı r-----ıam::221!r:=1<""'1-..--..... -~ 
ruıunun biraz hafiflediğini ve da - gençliğin bo.§ıcdn ve yanındıı 1 -~ IJ., 
Rusların bazı kısımlarda biraz bulunmalarını dogru, ıtızumıu ve tay. 0~ tUt;'!.Çe 
ilerlediklerini beyan Etmietir. dalı buluyoruz. 1 /1. Alman kıtalc-.rı 

gönderiliyor 
Ruslar Tik\ JD kesiminde birkac; 1Ç1ndc bulundu.ğumuz cte~ll vo bil- ~0ff fl ş Q {,rff 
köyü alm·ş]ardır. Bu kesimde tunıu tnrlh devresinin, uzun dU§Üll .1 
hava şartlan fenalaşmıştır. mete hacet kalmadan bize teıklıı et. ~-u:oı-• 

. Londra.. 5 ( A.A.) - Röyter a. 
Jansımn Alman hududunda.ki 
muhabiri yazıyor: 
Zannedıldiğine göre, Darlıın'rn 

Fransız donanmasını Almnnyaya 
tesl'm etmek istememesinin se.
beplerinden biri, İtalyanın istek. 

,teri ycnııe ~tirilmesinde rsrnr 
etmesi ihtimaline • :ırşı bu do_ 
nnnmayı elde bulundurmak ar. 
zu...aunda olmn.sıdır. 

Fr'4n~ız donanmasmm yardı 
mı o~l!Htd·k~a. Alman ar. asker. 
lerini ve mıı1zemelerini bellibqb 
yol olarak Ispan)·adan ve lspan. 
yol Fasından eevketıneğe mec
bur olacaklardır 

lBpa:ıvol mO~itler. Almanla 
rrn, İSJ.')anyadan ~ec-.me bak.kını. 
rec:en sene Sunner Berline gitti. 
~ SJ?'8.da iıııtfhsat ettiklerini tah. 
mln ediYorlar. Garbi Atrikanm 
Fransa ve İspanyol tarafın.dan 
müdafaasma mUtealhk olarak 
S<'n husıısat. 15 ~ e\•vel. Sun
ner. antikomintern paktı imza
lamak üzere Berline seyahat tt.. 
ti~ Fııman knrarlııştırrtmıştır. 
Alzantan ~arbc dofro Alman kı. 
bı.lnn sevkedildii!ine ve bunlarr.:ı 
fspanvol hududunıı yığıldımna 
dair olan haberleri, siyn.si müşa. 
bitler bu hadise ile izah ediyor
lar. 

Yeni çamlar 
Dolmabah~ sırtı ile mUhendfs mele 

tebi arasında kalan aauyn ve txıra. 
dan geçen yoluıı elrafmn 600 taııe 

çam a!acı d!lrtlecolttlr. 

Fir.lerin Harıgoe üssünil geri tlği bakUı.at ve zarurcı:~r. bU~On bu 
aldığı hakkındaki Fin iddiaları nnlavı,şıann yerinde olduğ".ınu ltolay. 
teyit edilmemi3t1r. ca anlatmaktadır sanırım.. laUınbuı 

Vişi, 6 ( A.A.} - Ofi•den: La- Qnlveniltest gecçllği.D.ln yalundıın bL. 
doga ~ölünden Aı.ak denizine ka. Up takdir ettiğine ttlmnt ediyorum 
dar bütUn Rus cephesi boyunca kJ mesuı mevkilerde buıunnn:nr, onla
görülmemi!J şiddette (Ctin mu- rm lyt w ralıat yctl§mc:erı için bU. 
harebeler cereyan etmelttedir yllk omok ve gayret aanetmektedlr -
Son haberlere göre şiddetli ım; ter. 
fırtınalarına raıünen Almanlar Bunun karpııı:ı otarak, kendilerin. 
MMkova. etrafında. Volokolamsk den. ~'a.lııız iyi çalı§mak, ahlaklı ve 
Maloyaroslave<:, Mojaisk ve Tu. vazife aevcr olmak vo bUttın varlık • 
la ke3imlerinde tn.amız!arma de- ıarııı. bllyUk Türle •nrlığınm hayn • 
vam ederek ilerliyor. Moskova na vermek gtbJ zaten onıarm tdeaJLst 
nm gerileriylc mllnakale baUan ruıııarm.m t&bll olan barc~euertndeıı 
tehdit c.ltındıı bulunuyor. bekUyoruz. Bu cilıete verdlkJer& Onc. 

Cenupta. Rostof ne Tagant'01l mlrı, Wm ve terblyo ı,ıerlne yakın 
arasında Rus mukabil taarruzu llgtlerlnlzle her :zaman izhar buyuran 
devam ediyor. Şimalde Tikvin unu Şenmız ve Relslcumburumuz ı... 
kesiminde taarnızlar ve mukabil met İııöntı, büyUk bahtiyarlık duygu. 
taam.uılar biribirinl takip edi. ıan ilo mUjdeleylm ki, yenJ kurdu • 
yor. '1Uıuz 1ııta.nbul üniveraıteat talebe 

M.olllO-. 5 (AA.) - Pravda ,ar.. blrUğlnl de ytıUek htmayeıortnc al • 
yor: m&k nltfunda bulunmaktadır. Genç. 

"'S<rfJ'et lruvvetıerl, JCtn, Votokc- lerhniz!n bu yüksek sevgi ve u::ı e.e • 
tamsk ve TUi& llttkametıerlnde 1tar11-I rlni yUrekten sevtııerok ka!'§ılıııyc:lk • 
ilk taarruzlara gtrl§mJIJerdlr. Klln it. larma emlıı olmakla bu yenl toııckkU. 
Ukametindekl bareklt memnuniyet IUo memleket lr!nıımda yer tutacak 
•eren bir lnkleat gastermekte otdu,,.""u tr.1.§arılar g&ötermcsfnl candtuı clllo • 
glbi dllJmaııın yııptığı kn?'§ıl:k tnnr • mekteytm. Bu vesile ile Unlversltemı • 
ruzlar da muvat:ak olamamaktııdır. %ln cumhuriyetçi ve 1okı1Apeı geoçll • 
Ccpheıı.ln §!mal kesimindeki vutyet gını .eevgl ile aeınmıanm. 
umumi surette salAh bulmU§tur. ll'a • · JılaArft VeldU 
kat Lenlngrad • Volokol&msk bU)11k YOO&L 
yolu Ozerllnde ve lıfojalsk lsU'kamo • 
tindeki gergtnllk ezalmaml§tır. Le • 
ntngrad ve Volokola.nıaJc b6lgoatnde 
dLl,mısrun 9 ttımenı toplaıı.ııuıtır.,. 

Pravd& gazete.si. ounıan llAve ed1 • 

~or: 

Basın Aile Suvareai 

"Gergin vnzlyet, lıloskO\'&yt ciddi 
surette tehdit eden b!r Atman tank tu 

Şubeye davet meninin haroltet noktuı o1aft Tula 

Ttlrk Baam Blrlltt ı..t&nbul Kmta
kuınm tertip ettlğl yıllık auvarc 
10.1.942 cumarteııt akpmı Takalmde 
tohir l'asinoılu 9alcml&rmda verilecelc. 
Ur. 

Bum HUI çotaldılt " yer <lar oı. 
4utu lçtn bu een• daveU!lert.o gayet 
mahdut olaca#! &Dlafılm.aktadır. 

YcrU Emln6nU As. Ş. Basit. hğ1Jı4bıı clvannd& bo.§lıı.mıçttr. 

Emekll Dz. maklnc yUzbn~t Oamıın -------------
Oğ, Osman Gerede 802 (1107) 

Nk. Tğm. Mansur o:;. Aı:1% 328 

<HD77) Kurbanl'3TU1UZln tler'Qm. 
Muhaberıı Tğm. ömer ~. Mtıırtn!a ni Türk Haoa Kurumu 

325 (4GC30) 1 . na 
Tab!b yQzba:t Abdurrahmıuı Oğ. verm~klc, ~elzele lelalıetze .. 

303 cs:sss2ı j Je!enrıe~ kımsesiz ya"rulara 
P. AB. Tgm. sa•eyman Oğ. Ahmet oc milli havacılığımıza yar. 

~nap 312 (l~SSG) j dun etmiş olacağımızı. unut .. 
n:.ı sub:ıyııınn cUzdanııuile b!rliltt-:· rmyalım. 

acele şuooye ınUracaatUın ııan oltt -ı 
nur. " , *"~ .. ;.···,-·~··'! . . . , .. ~~,'' ... 

Doğuapor kulübünün 
kongresi 

l>otasPor klllbUnclcıu 
30 • 11 • 941 tulhlnde ya.pıt,.. 

c.ık olan fevUJAdc kongrem!z 7 .. 
12..1941 gUn~ talik edild!ğtndct! 
ınezkdr gU.n ı;aat 10 da klUp blna.
sm.da Azilarm har.tr bulunmata.n 
rica olunur. 

"TD.kııt,,m ''Trıiru1i'r Clcp ı.1111\V" 

r.u,,nda fül lm~ılığı \1lr: (!stıt:ıJl' 
nıruı:ısırı.'\) J:Uç, (lruclrM: ır. ~) 
enerji. "Gilrü yetme!•, l e:tmcaıcJ:d 
Juınaıımn dlllmidn cııltl bir doytınl • 
dlr. TabU •·talmtsw;,,u "{;1)tıy~aı.rı• 

diye tercilmc ctıne.}1:.. ''GUttyetıncı.r 

Vl'yn "gUcustU,, ruycblllrlz. 
•·lıttlfa c>tmek,, ;>erine "ycı111 • 

melı,, l,}1 bir buluatur. "hUa.} et _.. 
yet rUktlr: "h::ımm dde yeterstuıt' 
yüzünden Anup:ula bir eok fs,brf.
kalar ı lemed<ın laılmışur ... 
Kılavuzun 1)1 baluşlarcı:lan biti 

de, .. mUpU!seb,, ltal'l•lıtı .. Odlnc .. ttr• 
"Hulmku mUkteaebe.,.}'C "edlJJek ~ 
larn denmlJIUr. 

* '"'l'aarrm.. a tıen 11% alnl vo al" 
yatar hlr karşıhk bulamaıaıll. ~' 
·~,·Uz etmek,, satılırmıılttır. ••J\ • 
dcnd tec.::ı vtlz,,e "aalılıruııt<tllk,, dl • 
yonu.. l'ulnız ••ıecınUz.e "ıınldın"1 

Ye c~r "l!:\!dırgan,.ı blnıı. ım~ 
buluyoraalı "ınl!;..,.'<lavlı..,e ·•uiclınt • 
cı,, deriz. "Jnpouyn U:r.akşnrkta, ;>"il' 
l.arcbobcrl, ISAldınsı lılr poUtW' 
gütmektedir. l\ıı.stl ki Yalım rl\~ 

gene yıUanb..<ıbert, Türk potlt1kA51 • 
om temeU lıonınu:ı:u olm.'llctı1• 

•'PrevenUf,,e "konıyucu., "Pre,ıea ' 
torium,.a .. konımnlc,. derl7.. "llonJ • 
DUIJÇU poUtlka - tC(:ıfW polltl.Jal1' 
olur. Bir ••ıconmı11 barbt yapmıJ'ıl 

ve "mlJU koıı.ııııış &Nblrlert arud-" 
da...,. eözlrrinJ de yıut:rpma) aı. 

"Saldınuak,. keJlnlMkıe itiraz e • 
donler ••eter.ı41m. ln•a ~. lıa1 • 
n.a 1&ldınr! .. d~yorlardJ. Fakat ıd"' 
~mııttr ki ••tecavtız.,G ablAk ıap'
lan lDsanJ bir battket myariar1 S..
llCUI ela, lıayvaa ırttıt. "yer, ·~" 
.. korunur. •e lıazaa da lıa)'Yllll ıtbl• 
••.ıar,, "•lılınr .. "' "kudurur_ ,_ 
71 ltlerlmlzln kcllmelerl aynı o~ 
da yalam kötü bnreketlerhntzde .i 
kelime a.yıraeatız f Gerçi bir nkri .. 
1er at ve~ "yer,, eteoc!J "tena..-tl 
boyu.ruyorı!ıı.,, Şimdi o kadar &;O • 
rencll ( ı) değiliz. l'eaıvth,,C..-ı blr dC 
• ... tmlk,. ımına .. vur ld o mtnı bili"' 
ka blr ,eydir: "&ılAhlyeı aıımı . .ndı' 
olı!ul;u gibi... .. Kanunu ea1, lef~ 
il.la bakkma u1ma, ntaıldaflıfnl UJ• 
......ueııl budıarfn - Uhm (AnkN'f>) 
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• or e~e ç KOCASININ ELiNDE 

GIOECE6 1 ~ı1 ANLAYI GA ... 
işlerinizi çabuk g:>run :z. 
Ha>1atta ve işte kar getiren yalnız. bu 

çabuk harekettir. 

lardır; onlar, vakitlerini kılıkırk yar. 
ma!-la geçirmemi§lerdir. 

'' Avol ben S3nın kırçal samsun 
~öpeğı 1< ocaııı oa ne vaııacak11rş1.11, 

a, çatal tıacakh kan? ... 

Bau in•anlcu vardır ki, mnki binlerce 
ıene y~ıyacaklarmış gibi hareket e:ler • 
/er. Bu zevat insanın vanati ömrüniin 57 
olduğunu bilmezler, yahut unuturlar. 

Her genç in•an, her i~te, nasıl çabuk 
karar verilmem lCızımgeldiğini öğrenme.. 
lidir. 

~l'e sokizuıcl cıcza mahkem .. , ıon 8lıkUnctc ksvuıtu. Bundan sonra 
&a,onu çın çın öt.Uyordu. Y~llca nh:t oınral~ 7ô .Yll§tnda Fa\.ma Kıı.\Jıı. 
•ttuıu bır kaJın. bir eliyle yanu •• 

1
.;.ığrıldı.. Fatma ltnduı lhtıyarlığınaa. 

Hayatta muvallak olanların hareket • 
lerini inceler•eniz görüreüniiz ki bıınla. 
rın hepsi ka.""arlarrnı süratle vcrmi§ olan. 

Bunun kolay yolu mlur: Yapılacak i. 
'§İ muhtelif unsıırlarını,ayrı ~ ağ1tlar üze. 
rine ayrı ayrı yazmak, sonra bunları ayrı 
a}'rı incelemek en kuvvetlisini galip ad
detmek ••• 

11.Vui>.atmJn omuzunu lı.avru.mııı ötUrll a,>u.kl.A duramıyoı-.ıu. DU ıue • 
lıar bağırıyordu. lll\:k ıç.n rıyaseı kür&üsUnUn bir ta • 

Seıı ö,>lc bUU:ğiniz kadmlar<b aunıı. tutundu "'• : 
' h~ım bey. Ben ldmııeye t>ıı - O gtin, dedi. bahçede ÇllınB§ll' n. 
Cöz söyUyemem. K&rıncayı tuc &aTken Emıne tıanımın, Tı:usvtrc ban • 

lıııckten çekinirim. AJSıi lıııkaret ma tı ğırdıgıru ~tum. 
ben değıl, y ..... Jlldaltı 311 tıatun. - Neıer dıyordu: 

lit.ı:ı:ı na&l feryat euncm, a evla.. - A, nası söylcccnı, evl~~ım. 
~ rıaau feryat etmıycyun. - o da :ı" ocmek! oortını mahk\:· 

lt .Yıllık ltocnm elimden gidJyor, me Her şey &O.)h!nlr. 

IRÜIY©lll@JIF 
ÇDk©ltr 

eönUyor, <ıa susayım mı? - Olnıu evı <lıııı. Ut.anının. 
'\\'acıaı da bir :kadındı. Orta ooylu. - Ha,> dı. tıaydı söyle na kayım 

dolgun, hor lkt koıu da dlrııcğ.. Malıkc:ınc.ıe utanılmıız.. 
~r dizt.ıml§ ıwın a tın bucı..k. - Ntı.Sıl dlycy:.m, Şey, fona tenı. 

<lomydu. Ba§örtU.UydU, ama, IMlar ı;ııe-
aıı, dudak.Jarı boyalı, ltll§ıarı - Canım anlııdık. Nnsıı lı'ı.t'larT 

t:.~· k1rp1k.ıerı raauklıydı. Su1:ıu - l~te. sen kocama 00.limışsın. u 
1'.r.en mU.St.etızı bir tebeS&Umlt' nu cllm11cn aıacnkmıli3In. AS'nbeytr. 

OJ a an, ac 
h~ss debi t r mi 

1 ~Uyor: hem klııdeşın, !lem kocan. Faıa.n gıl 
i{apazıa kUJtırılmca, kendis.ru ıtı.nnr ... 
tınaıı. ıçuı nasıl bağırıyor, gıı..uer NeUcedc m1lıker .c gclmlycn bu 

~clalt bllkUyordu. pbıtlerın ı;agrı.mnsır.a ve Eytıp s.ı.ı. 
• auçıu kadına: matıkemcsıncre s-Jı;lu !tadının açt•gn-. 
~. hanım, burada bağırarak &öylcd.Si <1:ı.,·anı.n malılyetının rı.. 
~~ımaz.. Y Vll§ yavaıı söyle dt: mıuıına karar verdı, cıurıl§ınayı tııl§luı 

1ıl'll. dı)erek ıru.stul'du. Ve son.. bir gtme bıraku. 

Rüya ve olmadan olacağı hwecli~. :zaman :aman soh. 
bete eaa.s leskü eder ve bu a.-ada J,erkes büdiği bazı ha. 
diseleri ortaya koyar. insan hayatilc alakalı olan bu ka 
bil hadi&elcrdcn iki.si olduğu kaydilc, Avusturyalı mu
harrir, yeni cık an bir yazu;ında ~ iki hadiseyi anlatı
yor: 

JWLtl'E l\IIDI :U\lnl 
%n<1ı Mdlacyı ba§lnd< n 
l.ıı:ı! dedi. 

n"J:ıt ------------ -
"1 lnct hAdlsodo adı geı;en adan, 

b1ı çok sene evvel HolaııdaJa yerle;, • 
ın'§ bir Japon gcml aablbidlr. MUtcad. 

dil balıkçı gemisine sahip olan bu a
.ıı.mı, bir müddet evveJ dost oidugu 
bll' geml kaptanı ziyarete geliyor Bu 

un lmdm, eUert U%ortne ato. 
~14tru kaUayıp, önunaek1 rnnan 1 
>trıctUrdikteıı sonra, gene çıngı
tesıyıo nnuıtmağa gtrı~u: 

itan, evllı.dım, ~te t>enım de lste-
bu. Her §CY1 olduğU gtbı aı.ı.a. 

aa., bli kadmm l?Ulhlyetlnl or • 
ti karayım. 
~ li:yUpte Otakçılıırdtı oturuyo • 

liıı kadın dıı benim kODl§UmOur. 

Yok~ur. B1rknç ccnc CV\'Cl, a. 
' ôımııo mu bllmem, aın , ı:tuı 

~e, birde Itocnm t~den döner • 
llencereye çıkcr, keıı llsinl manıüı 

lüu:r, gerdan ltırar durur. ıı:v .. 
1 bıına aldırmıızdım. !Akin, ı;c • 
tlln, kOIJlDuınUZ Hacçanım k~o. 
~eve geldi: 
"'roı. sa.ı ıuıdın, bUdaln ltadm, 
a ~'lkııaa tu:ıbtmn oımıyacak. 0-
ttnuyor dn aen bir 17cyin :tar • 
dea-111rtn. dıyc bnııu sıtc:n et • 
~-atU. 

'~e tatıyorsun ııyot. Söyle bn • 
<llye kcnd1Btn1 zorlac11m. Nlhıı... 

~dak1 bn.ltlayı çıkardı. 
~duı, kil.dm gözUnU aç. Kocan 

-tıt ttdiyor, dı.ye bağırdı. 
"< bı.ır ntakanlar buacalt. l~çe 

töyıe dcdun. 

Uzakşark meselesi 
Ştrndi Japon ve Amcrilcıın dlpto 

mac;ilııı!rl uznt ımrk m~ele!'lni hal· 

kapt.an, Adal§t lflb! balıkı;ıllğı aynı 

zamanda spor .zevkini tatmin edici 
bır eğlence sayd'81Jldan, ilııai beraber, 
bu-maksadı.) rlne getirm k Uz re bir 

ll.tmcli l~lıı değil Japonya~"n bir ri• motorbot gezlntıaı yapmaBı karnrla.~-
cn.t ltnııı,.ı hıt7.ır1nmnk ve ho rlcotl 

tırıyorlcr. 
't'''ah!ri lrn~ara<'nk şeldlde ~r· Gcz.ntlye çtkıldıktan birkaç saat 
'11ak ıı:-'n Q!('rn~ırortar dlyl!'blhrb liOllnı l.İıde ea.metlı blr hiıdisc olu 
.Japonya IJu~inirll artlnr dnhitın ~eng bot• ıı tö~• d d 
d m h b' bl 1 tlh t • yor. -otor un mo ıu o e.rcce e e yapıı.cn.., ar ın r n ar ~· bozu ki d ız Usu de tamiri 
kil edcce~-ini nlnrnıştır. Mih\•cr ıuyor • en t n 
ulcr.ıdaşl:ırınm yudnnı 8 ne dett- lmktı.n haricinde. Motorbot, deni& U&
ecyc kadar ı:th'cneblleN'C,oinl iyice tUndc ya1pa vura vura bocalıyor, dal 
ii!~mt şffir. Kendi haşınn oımk galann sevkine tabi olarnk. enginde 
~nrl•ta~:f mlltt.cfiklcri mafüiib ede- o.ı;ıldıkç& açılıyor ve lçlnd,ıtllcr, ı.ro
mfyet'e·~nf de ~lı nıa takilir et. pik lkUmı.n_lw:gın gllne:ıı altında ya. 
mcl>tedir. Fıı.fmt 0 kndar ileri Jtit nıp tutu~uyorlar. Sus:ımlJı.rını, yanla• 
mlsttr ld tnmnmcn eli boş dönme. nna alc1ıklan pirinçten yapılan blr iç. 
nin mernlel<ctte a lceri bir isyan kJyıe ~dertyorl&r. 
do_tnrmrun \c bir atıal'(Iİ yüz gö Bu sırada, lınptanm ötedcnborl mup 
termt'ıd ('Ok mtlmlıUndUr telA olduğu bir mide rabat:sız.tıgı nllk.. 

C1oli 5:ır1• rnesefesl~in Amerl· aedıyor. Adaıııt, dostuna yardım ede
tı:anın istediği tarzda knt°i bir ~· ınıyor; kaptan ö1llncc de ccıııcd.nl au. 
ldldc hnlli kabil olmryacaktır. nu ya indiriyor. Cesedin gömu:~ugu ı;;u • 

~nc!llr JepO!l\anm us1anrhrılına. ilt" lar 11.stUndc sUrUklcııen motorbot Ja. 
ıcınln edilebilir. Şimdilik bir si ponn meçtırll yerlere doğru uzaklll§ • 
gortn primi \'crlllr ı:,1hf Japonyayıı tıkçn uzaklnşıyor. Pirinı;ten yapılall 
ufak \'e zn1ıiri bir mUsaadeknrM, tı;kı, suyunu çeklDce de. Japon suya 
la iş tofüy:ı b:ı~lannt'alı \'f> bir ihUynı; duyuyor. Azap lçtnde ıuvra • 
h:trp c:ıJn:ınlmıı.d"'n buhrnn l:cçlstl. nan ve delirınelt llzere olan Adalşiyı 
rilmeh istenee~lrtlr. Çeldşme btı ancak bu sers~rloe doln.~mn.nm li2 in. 

lc.ı.r ve yan baygm tıdamı, M&n11aya 
göUlrU~orıar. 

Vapurda blrıı.z kendine gelen Adal~ 
vapur bu yerin rıhtı.ınuıa yo.n:ışınca 

bnyretınden dona kaııyor. ÇUnkU 
karısını ve l& ya;ıındnkı kızını r ıtı . 
Lımda kendlsını bekler görUyor, göz. 
ıcrınc lnanaınıyor. 

Bunlar, onun a!inUştınU 1nanılmıya. 
cnk tarzd!ı öğrenmiş bulunuyorlardı, 
1-cızı, çokuın ölmU:ı btunon babal!wı 
blr gece rtıyıısın<1:ı ''ölUınUıı gölge • 
eınden aıyrılıp kurtularak döner,, gö. 
mQştU. Aynı uı.mnndıı gtıucn önU.Udc 
blr Uman ıeıırl bellrml~ v .:>, bu şeb. 
rtn Mn.n.ıa O•duğunun farkına varmı 
tı. Uyanınca. bu rüyasmı nnesıne nn. 
l:ıtmış ve lkl.st birden, bir vapura b1 
nerek Fillpln adalarının me. kez §eh
ri ol~n !.fanilaya dogru yola çıkmış • 
lardı. lşte bu surette de rUyad:ı lı:ıkt 
knt maıQrn olmuş, mUteaktp tıfl.dlse 
rUyacıa görtııene uygun çıkıp, heın 
ltendllerını, bcm de ba.§kalanru h'.'ly 
rette bıralcmıştır. 

.. 

karde~i, h .. <ıvn.da goıı~ bir kavla ç!zo. 
rek yoı ken:ırııı:ıaıu to.r aya yuvar • 
ltuı.mı~tır; bu aı.aoa bs§ındakt kııııkct 

de yoı Uslllno auşmu:;u.ır. 

Sür Rober uyıınınış, rUyasını dilalln 
m~. bu t.rııj:k manzara ıı~.lı ı:ı:ıya. 

lınden sıllnmedııtınden, bariz bır tes.ır 
altında kaıara , neme.o b!r aoktor 
Qllğlrtinl§ ve C•Y·P oelen daktoruı otr 
lilae otor.ıob!le- tıtncrek, . U,;·ndıı gördU 
~U kuza yer.ne yollıı.nmı.,laraır. Vo 
haklkntcn, mebu:; Co\'erın kardoJI. 
ııynı yerdeki tarın ıı;erıslnJe ölmll§ 1.

ııı.ro.k bulunmuştur. Dcvrııerck tonu. 
tıo ~evrilmiş otoınob.I tıendektc duru 
ycımıuı ve kazauıdenın kaskcU de 
yolun keıın ında ele geı,;m•ı;tlr. ıcııuı 

ycrt, t.atodan snaUercc uzakta bu 
ıunduğu lıalde, va.Ziyet, rüyada genı 
rene tamamıyıo uygunluk gö:ıterml§ 
tir .. , 

'• 

t-ıKra ·······-.... ··· .......... -. ... 

l!IAT:P'A - 1 

Kral ıtışnra plycctnde, W;,;:ırd, b... ! 

J ilk lı.lr r.afer lmrnnm:ık lçin tııırp 

eydnnma ycU~mm Uz.ere: 
- 6lr ~ı. be.na bir at ;) cık mu f' <' .. • 

, e h.'I~ ltırll' •• 

Pl)caın bl.r tenı::,w 8UU5nda ntşıd 
roluııJ yı:ıp:ın a.I\tör, rol bbı, gene 
ıi>rt duıımU~: 

-cnıı ııt ı H::.na blr nt yok mu: 
Pnmilldon blri: 

- At yok kıııJ IU§al'd! onan )e. 

r!nc olmııı. nu f 
ncı tuzıılı mtidulıaJcye li1nlrlenen 

.ıltWlr cevap v~: 
- Olur, olur: gel Dfağı: 
Fıkr<lılao nıya kı&S:Ul.w hisse: 

Size vıullc ol~ıın ~ye bumunu • 

.N ASRE1'T1N 

Kılıbık 
J ... Qtfullah efendi kılrbıklann 

şahıdır. Pazar günü kendilerine 
mUsafir ~elen !~t beylerle sa .. 
tonda oturmuş konuşuyorlardı. 
Lutfullah efendinin bavaru: 

- Bizim bay, cıgara,YJ, rakiyı 
büsbütün bıraktı. dedi 

Misafir: 
- Bravo, dedi. Bravo birader. 

Bu ikı J:Ikkımı bırakmak büvük 
bir irade kuvveti ister. Doıb-u
su bravo. Sen de bu kadar irada 
var mı.vdı yahu? 

Ev eahibi karısından yana 
baktı . Bayan: 

- Onda vok ama ben de var! 

Bir fıkra 
Artist, yani rolünde halkın 

alayına maruz kalnuştı, Hiddet. 
lendi ve seyircilere hitaban ba. 
cırdı: 

- Budalalar! 
Tivatroda bır kıyamettir kop. 

tu. Halk artistın tarziye verme
sıni istedi. Artist sahneye tt:eldi; 

- Size budala dedım. doğru 
Özür diliyorum • .hata ett;m · 

Halk arti~ti alkışladı. O. inti. 
t<amını almış. l?'e?le de özür di. 
lememlşti. 

~e aöyllye)•ını, ded1, dUn gece, 
lco~un olacak taze dUI, kocanı 
~~da çevırm1§, uı.m bir saat 

o konu§mU§. 
t ~Cak gıbi Oldum VO bir nılnde
~rek ltaJakaldım. Böylece ne ka 
t~tı bllmlyorum. Kendımc se • 
"-ııttım, bıı.hçeye indun, tel br. 
bı.ı kadını çağırdım. 

primin , .. ., ~nr111rlnflır. e! gUntınde, bulunduğu yertn civarın. 
H~yln Cahlt Yalçın <Hnben dan geçen bir yolcu vapuruna alıyor. 

2 inci hMıscye gelince, tngUtereııln 
tanmmış siyaset adamlarından Sör 
Robcr Goveroe, mmunda lıaltlkııt c.. 
lan acayıp bir rüyadan balı.set.ıni§Ur 

Bir gece, Kent dUka lğındak1 §&to 
sundıı uyurken, anaızıo erkek karde.;ı 
sürünmüştür. l\.Uyada gördUgtı kılr • 
deşl bır otomobil tçerialnde otu~·or 
ve bCyUk bir ı;tıraUe Lond·aya doğru 
G'fdlyormuıı. Bu hz.lı gldlg sıruında 
Volanda lğtlerek ~ını sall:ımış. tn.ın 
o ruıı.hk ttı araba devrilerek !kt da!a 
taklak atın!§ ve dlrcks1yonda bulunan 

~ 
Grlzemk cnstiHisündcn gr11uorımı. 

l'a? •. Kapalı mıvdı1 

~lcmcm, saııcım var. Ne ıstı. 
aö.;1c, diye bağırdı. 

~ kocamın 1'.onu§urken ıı:ı.n • 
~ Böyle bııkayım, ne deme~ 

tı.grqıyorsun, dedim. 
ot evıA.dım, bunu dcdım, demedim, 
tattı~ yerden ate§ kesildi: 

\oal', 1>cn senin lurtal :>amswı 
•·ocnnı cııı. ne yapncaltmııım. 

1lı~ üı knn, tıortı:ık kan. ııım. 
r6<ıın o çatn.ı tı:ıcsklarını lloyo 

. • diye ban:ı ooylcmed!ğini l)ı.
tJı, 

l1tcrı:ım blı:ı uıne ~oınin e • 
~ it, ovllt.dıın, ben kencıı.sıne bir 
' bı.c sö_yıemedlm.Hcmcn ba§Ur. 
,t'l'dlrn, Ey\\p m&hl«!mcslnc ınc. 

' td&rclc bir rtava açum. Ama, 
~ lıtt91z ov aabltıını ~şırur acı-

da bendcıı ağır t>:ısnıak ıçtn. 

\ b:r lbvn nçmtş. 
fltı:n k en davacıyn ''lltt koca. 

• ng-abcyıo ayııı za.manda'da 
'fi 'lncrnad::ı ycdlJ'in yemlt!leri. 

'lg'lralan ı.:nu twı mu? dava 
il ' e, etmesen c;e ag-zm!I. bilmem 

~;Ytın,, gibi aeyler soyıemedin 

~· a.. bunlar dn nereden çıktı 
'<ı ıı bu kadar llltı 01r araya g<'• 

~llY~mcm. b1r ae.&.. ı 
et suoıunun ı;orı;usu blttJ ve 

lttno:.eını yerlnc owrtn.rnk ııqı. • 

M 

Sinan koŞarnk alt kat:.ı. indi: 
Merak etme, ye.ngecığim! Be. 

nimki alav olsun dive va.nıhnl{j 
bir sürprizdir. Denim onlaruı 
arasınd::ı bir kerecik o!sun l?Örün
mek isteyişimin scbeblnı anla 
mac!ın mı? 

1\'ecmh·e k~.,ıarmı knldmırak 
mırıldandı: 

- Anlıyorum.. Şimdi n~·~ 
rum. Sacide seni den .. mlt ıcın 
ı?"bndernı·~ bunları BilLt ı:ıldr"'ı. 
nı duvaca:k ol ,•nıa. (Sinan dP.. 
bobstil namzed:dir!) d; ~ce1 •. ln 
snm i~te bövle avlarlar. 

- Yok canım Ben ailemin 
tıa1varosu olacak de'F;hm AV3. 
bevime haber venne~en. sizinle 
J:>t-rnher J;idcr, eğlcntilerini sey. 
rederiz. 

Sinan bileti tetkik etti: 
- Ne iyi .. Ne t~Pdüf Hern 

de hafta arası bir ~"· Salt gQ 
nU. Ağabeyim o gün daıresinJ1.; 
mr>o;ıroldür. 

Faz!:ı konuşamadılar. 
Hava kararmıştı. 

· Kimvn-rer Sahir va.zifesind"n 
dönüvordu. 

Kapın• zili çalındı. 
Ne"mive: 
- f şte aı!ı-bevin ı?ctr!i Aman 

bu ;s c:akın onun vanmda 1 onuş 
m:ı Sonra ht>.,,;m ...1,, boh .. tn nlrl·ı. 
j!umu zanneder. Ağzımın tadı ko. 
~r. 

Diyerek ~!VA kOlitU. 

• iki" 

- Sahir o ak.~ çok neşeliy. 
di. lçer1ye girer girmez karısı
nın yanaklarından öptü: 

- Müjde Necmiyeciğim! 
- Hayrola.. Teıiı mi ettin •• 

Maaşın mı arttı? · 
- O da oldu .• İkranılye de al. 

dım. 
Ka'>:nm ic tarafındaki kOr.Uk 

sahanlıkta neşeli konuşmalar 
başladı: 

- Kac zamandır benden bir 
kürk manto isteyıp durdun, ha.. 
niya! 

- EY •. Alabil"lcek miyiz, o 
kUrkcüde ~cndiiHm Uc;;yüz !L 
ralık mantovu .. ? 

- Evet.. Ev~t.. Hat~ dnh'i 
ivisini. 

- Ne diyor<mn ~ahir? Nere 
de,.. esti bu oıvnr.ko? 

Sahir palto'3unu c1l:ardı. içeri... 
-:.·e l?irrli. Simını trördU: 

- Vay, sen burada mtSın? 
- Bil"U erkıvı. 2&1dlm aiabey'. 

-

Yazan: ISKE.NDER F. SERTELLi 

Buai.ıu <:ok vorııldum da gelir 
gelmez soyundum. 

- lyı yapmışsın! Benim de 
kamım o kadar aç ki,. !çim ezi
liyor. 

Necm1veye döndü: 
- Ayşeye söyle .• Hemen sof. 

rayı hazırlasın. 
Necmıve g-ülerek içeriye girdi 
- Sofra hazzrdır. Snhircfüim! 

İstersen hemer otum 1ım.. Ma 
demkı lrn.rmn çok acıktı.. Hem 
yeme'~ \'er hem de iwnnı:uruz. 

- Fena olmaz 
Yeme~ odasına ı:ı;ectncr. 
Sinan me. e.kını '\-enerncd4. 

Sofra b.:ışmda sordu: 
- Ne ikrami\·esi bu. n;;ab.v? 

Se~in. nara \ii?.tinden bu derece 
r,c,·j.,.'f:;;.;., ilk rl,.f'l IYÖriiwn·unı. 

- J':r::ımive aldım. Fakat. 
scv::ıc-:m c!imc> para ~ec;th'i içir. 
de.:?il. :\Iii!ıi:n bir buluşum vu.r. 
dı. Buna c:oktanl-,er:i C'.ahşıyor
du.m. Nlh"".)'et btrgün bl" h~t 

huzurunda son tecrubcmı yap. 
tını. Muvaffak oldum. ve!<.ilet 
muvaifakıyetimi ,.örJij ve b~nı. 
l>ln lira •kramiye vermek sure 
tiyle taltif etti .. Avru zamanda 
da maaşımı arttırdı. 

- Bu l?iizel iı;te. Demek ki 
paradan zfvade muvaffakıyetine 
seviniyorsun? 

- Şüphesiz. Benim parava 
kıvmet vermedığimı sen pck!i;n 
bilirsin! 

NE'Cmhc atıldı: 
- A caurm.. Arada b·zim 

kürk nıanto da alınaC'ak Bö\ it 
ikrn"''' ve E.t>\'inilm ·~ mi hi<:?! 
- Hakkın var, yengec.iğim ! ~ 

nin de> cevınmck ha!tk•ııdrr Hat 
ta b"'n bile sevinh·on;.m Hatır 
lıırsm \'a nfrrıh".,;:-tı ~"lıu bir :ıv 
E>vvet bana: "E1imde ifr iş \'ar 
l\hı\•afr'k nh. ":n. <trıkt~m .. rn.. 
miy<' ~l:ıcR""ım Sıı"-ı do. bir elb •• 
se \"tPıarım,.. clem.fr.ti. 

~lıir: 

l'fft IW 
' 

SözUrnde duruvorum, dedi, 
vann oaravı alır almaz. ikinize 
olan borcumu da ~eyeceı'{im. 
Yarın yengenle öğleden sonra 
dnıre\•e uifrarsm . Hep birlikte 
Beyoğluna çıkarız. 

Yemek y1yor ardı. 
Sınan hayretını yizliyemedi: 
- Aıfa't!'y! dedi. şu bulduıhıu 

şeyin c .. ası nedir? Bir mikron 
mu ke"'fcttin? voksa altın yap 
manın vol arını mı bu dun? 

- İkisi de değli. Bır •lac keş. 
fctt1m .• Bu ilaç, gıimrilkte bil. 
hass:ı itha'D.t eşyası arasında 
ma.lıiveti mechul kimyevi mad
delerin neden !baret olduğunu 
kolaycn mevdnna l'Jltanvor 

- Doğru bu <ı<>k mühi~ bir 
k~if Keşke. hüviyeti meı;btıl 
insnnlar için de böyle bir madde 
keşfedilse .. Koklatı11ca. vahut fi. 
zerine sUrünce hüviyeti çnrça· 
bu'{ arılar:ıhverse. 

Gü'il"'tii1er. Fa 1'1lt. ~;nan mU. 
him bir ~ele\·e te:ınnc; etnıişti,. 
O "D zivade kor-"'"'l'SU ~">t"M0nin 
ruhunu anlama1t isti"ornu A 'a.. 
ba bu !ı-tztn ~::ı c:; .. .,,,~ t0-ay=.;ıu 
\.' m11ha".>"v>+i vıı.r nı"·dı? 

Bunu a"llt"'flk irin va N\·rle 
esıııre.,.y;z b;r ;ı:ıca. v;ıh11~ rı:. bit' 
m ;., .. ,.,.İmE' ibti,.q .. v~rdı f':u:iıfo 
~t.til·re m11nnı ııaıı:cı! ·ıır. n .. 1 .... 1 
mnz b:" hüvivet i"iıırl..1 kc-ndin• 
;ti?.~"~t':e c;;,lIŞTyo:-du. 

! Dt?fı'!m• ~ J 



22 CEVJREN:MUZAFFER ESEN 

- Yalnız Elyotun takındı- Harkvay kulağıma fısıl da. - Buraya otunıuz, rica e. 
derim. Mister Damleyi öldü 
ren ne sizsiniz, ne de koca • 
nızdır; buna tamamiyle ka· 
ni oldum. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMJ\ 
NEVRALJi, ICIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

ğı tavra dayanıyor. &n §ah· dı: 
san bu adamın suçsuz oldu- Damleyin daktilosu. 
ğuna kani im. Fakat" pazartesi Anita ViUets, Patronunu •,a. 
günü o da polis merkezinde rudığını söylemiye geldi. El · 
dört snnt geçirdi v .! işe yarar yotun yazıhanesinde ağfa.dı .. 
hiçbir şey söylemedi. ğını gördüğüm kadım hatır. 

lc:abında Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan brarla lateyiniz. lf 
------------~ ..... .._.. . .,-~----· ...LNL,.z...&;..L..il..Z..V~ZL> «iUftı~ ~· www . --""' .. 

Kızcağızın bu adamı çok 
sevdiği besbelliydi, bu sada.. 

;Pı~·------------............... . 
~i-- Meıllar S 1 N O E B SaaOerild 

PolisLn hiçbir şey öğrene· ladım. Ve sordum: 
miyeceğimizi anlamıştım, fa· - Elyot nerede? 
kat buna rağmen suallerime - Bu sabah rahatsız ol • 
devam ettim: duğunu haber verdi ve yeri· 

- Ortağının ölümünü is • ni mis Villet&e terkettiğini 

ka\ beni mütehassis etti. 1 
Yapmacık yapmıya lüzmn EN SON DAK-IKA 

görmede°! daktilo sözlerine 
devam edıyordu: Küçük tlanlar kuponu 

- Eğer onu öldürmek is- 1 (Bo kupona eklenerek &önderUeo.ıt. 
temiş olaaydınız köşkünüze " arama ..e it verme Ul.\nıım &ı Sun 
geli§ini beklemeniz daha ha 1 Daklkada paraaa aeşredUec~~tlı. E."'t 
ait olurdu ..• Beni mazur gö _ IODIDe celdlft göaderea okuyur.cılann 
rünüz, fakat garda onunla maJılU2 ıu.ı:nal& tı.r.ere sarlb a<lnıalert 

tememesi için bir sebeb var bildirdi. 
mı? - Onun buraya gelmiye 

Harkvay şiddetle cevap mecbur olduğunu sanıyor • 
verdi: c!um. 

- Hiçbir sebep yok. S'aın. - Hayır, Nevyork hüku .. b 1 ki• . . . } Dl bUdl.rmelert l&zun.) 
u uıma §e mızın garıp o • . . 
duğunu söylemekten kendi .. Evlenme teklıllerı: diş yazıhanede çalı~an me .. meti dahilinde olduğu için 

murlardan etraf h tahkikat buraya ge''"irmiye icbar ede. 
yaptı. Darnley müessesede meyiz. Köy tahkikat hiki • 
daha fazla sermayeye sahip. minin bu salahiyeti yoktur. 
tir, ticaret aleminde daha ta Jak ve ben bu odada ra -
runmıştır, müşteriler daha zi battık. Oturduk ve polis ko
yade onun müşterileri sayı. miseri bizi bırakarak birinci 
lır, binaenaleyh ilk bakımda kata çıktı, çıkarken de: 

mi alamıyorum. Diğer taraf. • Y&§ 24• boy ı,63, mütcnn.a1p §1§. 
manlıkta. koyu kumral saçlı, orta 

tan, Miıter Darnley birkaç tab.sllll. biçki yurdundıı.n mezun. ev 
zamandanberi öyle garip iş. ve cı işıertnl tevkallde bilir. Tcı.ıılz 
ler görüyordu ki sözlerinizin &bllk sahibi, §en. zevki, eğlenceyı se. 
doğru olduğuna kolayca ina. ven, asil allcnın §erefli bir kızı tıp 
nabiliyor.un. Muayyen bir mevzubahs değil, lise tahsllli SM~ 
niıbet dahilinde, ölümünden yaı,ıarındıı. lyi karakter sahibi, yu • 

va.ama a&dık, ça.lıııkan bir bayta. ev • 
Elyotun arkada~ının yqa • - Bir bakayım dedi, yu - kendimi de mesul sandığım ıenmek tstemektedlr. (24. Şereru Kız> 
m;:ısım arzu ettiğini kabul e- karda ne var ne yok? dakikalar oluyor. nınzine sarih adresıerlle mUracaat. 

de biliriz. Fakat bilinmiyen Yukarda olanları tahmin 
bir sebebten ötürü Elyot ide etmek çok kolaydı. Doktor 
ta katilin bulunmamasını is- Rant tahkikat hakimi sıfa • 
tiyor. Bunun için zabıtanın tile celseyi idare ediyordu. 
İJİne yarıyacak hiçbir §ey ilk dinleyeceği ıahit muhak
söylcmedi. kak Con Standiş olacak'a; 

- Meıul saydığınız daki- • Yaş 23, boy ı.10, kilo 6:5, kum. 
kalar mı? raı kıvırcık saçu, a!yah gözıa. bir 

tekıılkon me.zwnı, 210 Ura maqlı ~ı. 
(Det"tlms var) siz ve radyo mutchassısı blr bay. sa. 

-------------- r1§JD veya kumral boy, 1,65, kilo 60, 

Elyotun cinayet gecesi ne jüri heyeti macerayı, katle • 
rede bulunduğu hakkında dilen adamı, 100.000 dokrı 
bir sual sorup sormadıkları- ihtiva eden valizi, komiserin 
nı sordum. Bu so~wn Hark ağzından dinliyecekti. E • 
vayı güldürdü: minim ki Standit ifadesinde 

Franklen Elyottan katiyen 
- Elyot gibi mühim içti. bahsetmiyecekti. 

mai mevki sahibi olan bira.. Uzerinde bir sürahi ve bir 
dama böyle sual sorulmaz. bardak bulunan yuvarlak bir 
Fakat o oöz arasında o ge- masaya yaklaımıttım. Anita 
ceyi Katskil tepelerinde av. Villets hala ağlıyordu ••. Za. 
lanmakla geç~rdiğini ve bu vallı kızın önünden geçerken 
tepelerde bir pavyonu bulun başka bir mendil arar gibi 
duğunu söyledi. bir hareket yaptığını gördüın 

- Yalnız avlanıyordu? mendilimi yavaşçacık eline 
- Gündüz beraberinde koydum. Y aflardan kızarmıt 

bir kılavuz varını§. Standiç gözlerini bana doğru kaldır. 
pavyonun bulunduğu nokta dı ve kısa bir tereddür&:en son 
yı haritadan tetkik etti, bu

1 
ra, mendili kabul etti. 

nokta ile Grokfort arasında Bir bardak su doldurdum, 
280 millik bir mesafe var. ve yava§ yavaş içtim. 
Çok yol değil rnı misters Bir lahza sonra Mis Villes 
Storm? - Siz, dedi. Lola Storm ~ ı 

• • ıumız değil mi? 
Nihayet per§embe geldi, Batımı eğdim ve yerime 

gÜnC§li güzel bir gün. Hark- doru yollandım, fakat kızın 
vay, Jak ve ben tahkikatta bir hareketi beni şaıırttı. 
hazır bulunmak üzere bera- Daktilo elimi tutmuş ve sık · 

IST4N8UL 

m::ı ~n Wlliııııl 

BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
TEPE.BAŞ) 

Dl.Rill lilısAUNDA 
A.lr.fam ~,ao csa 

Müthiş Aile 
•• ı::: 

htlklı\I OaddeWıde 

KOMEDi KISMINDA 
Akpm 20.<SO cıa: 

SAADET YUVASl 
--<>-

Beyoğlu Halk Sineması 
Buatm Mat.ane 11 de, cece 8 de 3 

Bliyllk Film Blrdenı 
ı - Dişi ranıu (Ttırqe). 

1 - Btıytık Vals (Stran). 

S - Klng Kong - Tttl'kçe. 

19.00 Konuııma (İktıeat saati), 19.15 
Mozartm muhtelif eserleri, 19.30 A· 
1ıı.n.s, 19,45 Kla.stk Türk mUziğt prog. 
ramı, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Muhtelif §&J'kı ve tOrkUier, 21.00 Zi· 
rnat takvtml, 21.10 Oda mU.Siklsl -
?dozartm eserlerinden, 21.35 TerMD, 
22.00 Radyo salon orkestrası, 22.30 
Ajana, 22.45 Radyo aalon orkestrUI 

her yola çıktık. Gideceğimiz mı.~şt_ı_. ___________ P_rogm __ mı_n.ı:_n_d_ov_a_mı_. -----

yere yetişmeden çok evvel a .. 
rabamızı bırakmıya mecbur 
olduk. Kuvvetli heyecan a • 
matörleri yığın yığın Grok .. 
gorda gelmi1lerdi. Ve hem 
caddeleri hem de kaldırım • 
farı dolduruyorlardı. Jakı ve 
beni derhal tanıdılar. Ve 
Harkvay bize yi>l açmak için 
bir hayli güçlük çekti. Ha\ı .. 
ra diye eşııı'Pımdan bir par. 
ça koparıp almak istiyeu ve 
hakaret eden bir sesle "da.. 
rağacında siz.e eşarpm ne lü. 
zumu var!" diye haykıran 

.. . .. ,,.. . " . 

Gayrimenkul Satışı 
Şi§li Bulgarça~ısı Abidei Hürriyet caddesi (Yeni Aa:alt) ll2 No. 

1ı iki yüz kUsur metre murabbaı arııa üzerine bina edilmi§ Uç taratı cad· 
de ile muhat olan ve zemin katı muhkem kA.gir, lçl ve d.İşı yağlı boyalı 
tahtalıı.r ve doğramalar Rumanya kcrestcslndon mamul, apartıman şek
linde kullanılmağa mUsait, nezareti kAmlley! haiz ve havadar ev\n ta
mıı.mmı:ı ııatışı açık arttırma suretlle 6 kAnunuevvel 19U cumarteırl gll 
mı saat ond:ın Beyoğlu 4 Uncu Sulh hukuk hA.kimliğlnde yapılacıı.ktır 
Zemin katı: Bir ta§lık, Uç oda, kiler, garaj, mutfak ve bal!, Blrlncl k~ .. 
t.ı: Antre, sola, Uç oda, iki bU:,Ult salon, hamam ve halA, ik\nct kat : 
rn>rt odıı, ikl bUyük salon, hamam ve halfl, UçUncU kat: Sofn, dört c-

~ da, çamaşırlık, hnlA ve O.Stil kapalı taraça. ' 
·• . ·• . :• . • '..ı. . • •.. ' ... 

:d:=~~:;:;;ı:~:nuna Nafia Veka~etinden : 
Şimdi bö7le sözlerin söy • Ekslltmcye konulan ış: 

lenmi§ olduğu bana İnanıl • ı - Erzincan su !.§!eri 12 lnci ~ube kontrol mUhendi.sllğl mıntakaeı da. 
maz bir ~y gibi geliyor. Fa. I hlllndekl Vazklrt dcre~nın ıslatıı ~ı. muhammen keşif bedeli vahidi fiyat 
kat o vakıt bu &Özler efkarı esası n1.ertndcn {688184> Ura (60) kuruştur. 
umumiyenin hakkımızdaki 2 - El:eiltmc 16.12 941 tarıhme ra.stııyan salı gUnU saat 15 te Anka . 

hislerinin tercümanı idi. rado şu f!ılcrt relsllği blı.ıı.aı içinde toplanan su işletme komisyonu o.ıruıuı. 

Mahk k da kapalı zart usulllc yaptlıı.caktır. 
e .eye saat i iyi çey 3 - lstcltlller. eksiltme şartnıımesı, mu"ııvcıc projesi b:ıymdırtık tglcri 

rek geçe girdik. Celse birin • genel şnrtnamcsı, umu:nt su iı:lert fen:ıı şnrtn:ımesUc ııusuııt ve fcnnı eart
ci kattaki oalon-da olnGakb. mı.mctcrl ,.c pmj 1erl (34) ııro (41J kuruş muknblllndc su ı,ıcrı rclsll~'inden 
Allah şükür ki bizi derhal alabııttıcr. 
oraya almıyar k §clıitlerin 0 4 - Ekslltıneyc girebilmek lı;:ln !Jıteklllerin (31277) Ura (88) kuru:luk 
dasına s~<tular. Bakkal çı .. mı.-vıı.kkat tcm\nı:ı.t vermesi ve ekslltmenın yapılacal?J gilndcn 00 o.z tıç gn 

evvel ellerinde bulunan vcıılltalar!a birlikte bir dllokçe Ue No~!a 11kAI tlniı 
rağı D ... nie Kl rk knpının ya· mUrnc:ı.ııt cdc•ck bu iŞ<ı mahsus olmak Uzcrc vesika alm".llan "e bu vesu'tn. 
mbnşında oi:urmu~lu. Biraz yı ibraz otmcıcrı ('l.rttır. 
uzakta yaşı tayin edilemiyen Bu müddet içlndo \'csiktl taıcblnd .. bulunmıyanlar eksiltmeye l.lllrıı.k 

bir kadm :özüme çarptı, omı edcmczıcr. 
derhal tamyıın.1ndım ; ba~ı e- 15 - Iııtcl:lllerin teklif rnekt:.ıplarmı lklnC'l maddede yazılı !:nnttcn bir s:ı. 

ııt evveline kadnr su işleri rt>iGHğ!nll' ma.ltblız muknbllmde vermeleri ıazım. 
i:oikti, mcndUi ;,,.. ersinde ııea · 7 dır. 

aiz a.&Mİ& ağb,yor.du. i'OlrtAda olt\n gcclkmeler kabul cıt't~~. (S67S .. 10*) 

geçmeyen güzel ve temiz bir aile kl. 
zı Ue evlenmek letemektedlr. (276 
H.Z.Ş. > rem.zl.ne fotoğraf ve aarih ad_ 
re&erlle mllra.caat - 35. 

lı ve İfçİ arayanlar: 
• Kıırakter aa.hibl.. ıı sene oku. 

mU§. muhabere, doeya vo evrak ~le. 
rtııe tama.mlyle v&k:f, dakWo blllr, 
Eak1 ve yeni harfleri mükemmel okur. 
Senelerce Maliye §Ubelerinde çaıı., • 
mUJ, yükaek bir o.Ueden 32 Y8.§mda 
blr TUrk sencl, çocu&unun, allealnlD 
lhttyaçıannı temtn ıçın herbangt bir 
mQessesede 1§ aramaktadır. Kefalet 
de vereblllr. (Tal.A.t) rcmzlno müra • 
caat. 

• Ortaokul mezunu, S38 doğumlu. 
yazısı güzel. bir genç herhangi bir 
mUeasese veya tıcarethanode lıer 1§1 
yapablJlr, (T..K.C.> remzine mUracaat 
ehven ttyatıa çalı§ır. 

• ncaret Uaeat son ıımttmda. mu • 
hasebe ve tlcaı1 bllt'lmum bilgilere va. 
kıt, &tatlaUk de yapan. ellndo re!e
ransı bulunan bir genç I§ aramıı.kta. 
dır, (t. T. Kut) remzine mUracaat. 

• Lisenin aon 81llıfında, yazısı gü. 
zeı ve hesabı kuvvetll bir bay resını 

veya hu.su8'1 bir mUessesede öğleden 

sonra ehven bir QcreUe i~ aramakta • 
dır. lD. fl) rcmzıne müracaat. 

~ Evinde bir yazı makinesi bulu • 
nan tUrkçe, f~aı.zca, ve ingıllzce 

bilen bir bayan günde bir iki ııaat lçln 
i§ aramaktadır. (MuhabOmt) remzi 
ne mUracaat. 

:r. Ll!ıe ten şubesl.Ddcn mezun bir 
.sene devlet mtiesaeseıı! muhas.:beaı.n.. 

de ç3.ll§llll§, a:slterı ldle allU{ası oınu • 
san bir bay herhangi b~ mUesseee. 
ticarethane Yeya dcvıet dairelerinde iş 
ar&maktadır. ( N. Em) remzine mUra. 
caat. 

:;. Hukuk fakUltesi mUdavımteri.n 
den bir genç lla!tada iki gUıı öğleden 
ı.onr& ve diğer günler tam olarak her 
hangi bir ~to ça.Jışmak istemekte • 
dir. {O.Ü. 9) remzine müracaat. 

·"ı~ 17 ya§mda, tlctı.ret ıı.scsı • sınıt. 
ta blr genç 63.nt S ten 6 ya kadar tab 
Elliyi<? mUtenaslp blr i;:ı arıımaktadır. 

(Ticaret talebesi) rcınz!Do mUracaat. 
~ 20 yaşmdl\ bir genç kız eski ve 

yenl yazıları okur yazar. dakWo bl. 
lir, hw:-.ıs1 veya rcıımt rullesscseıezdc 

ç3lı1'malt ıstcmektcd!r. (Suat) remzi • 
ne mUmcıınt. 

.\~ Al~ııı yaşmd:ı bir ba.y kendl!;lne 
ö!Unccyc kııdar bakacak ktmııeeız b!r 
hem~irc aramııktııdır. Adres: Cumar 
lem gUnlcr! ıı.aı.nazdaıı sonra Etye • 
mc,.ı. trıımvı:ıy d'Jrak maballtnde lrundu 
racı Ziya \'nsıt .. ne makinist Nusret. 
~ 19 yaşında ortaokulun ikinci sı 

n·fma kn.dnr okumuş k!ınscatz bir 
g<'nç. otellerde gece veya gUadUz kil. 
t::llllt aramaktadır. tatiyenlcrln ~fü • 
rtecl Karesi otclinJı3 (Ali GülJ ndre.s'
no mUracaat. 

• Genç ve tecrübeli b!.r bayan bu 
ın.st bir mUesscacde ve::nedarlık ar 
maktıı.dır. Santraldan anlar. B y > ı ı 

postacılar sokak Santa • M.ırlo hı:.ıı 

Numara 14/• (V.C.J remzine mUra. 
caat. 

~ Fransızca 'VC tilrt.çc iyi bilen "e 
eori daktilo yazan bir bayan lıususf 

- mttNıeceode .'cJ aramaktadır. Yımcı 

1942 Modelleri Gelmiıtir: 

En dakik, en sağlam, en has
sas, en zarif, en uçuz. 

Çelikten mamul ince modem saat. 
leriml.z az mlkt&rda geldil\nden, bu 
saaUert görmek iç\n muhterem "mil§. 
~rUerimlziD mağazamıza bir kere 
uğramalarmı hassaten rica ede~ 

SiNGER 
SAAT Mağazasi 

1ım---.-ı•Iıtanbul Eminönü Cad. No. s •••• ...... 
~=-~~====~--==-=-===-================::::::~ 
eokak ŞılkrUefend1 apartunan 24/l ııım.. Çok ebnn bt.r Dcreue ·~ . ..ı/ 
No. (P.B.) 1&&U.rt tıarıclnde t&W ~r~ 
~ tJnıvenri~ye ~ovam eden Bursa çaJJpbWrtm.. tsuyenlerln ('f·:;,, 

11e tie&ret 1.§leruıde Çlilı§llll§ "e mu remzine mektupla muracaat e 
tıaberat ve mUhucbeden anı.ayan blı ri. ,11 

genç taıı.ewıe mUtenaatp bir 1f ara • YUkeek iktısat Te ticaret ~ 
ınaktadır. Referanaıar ve kef&let ve. otnın blı1Dcı auuı.::na uyıuı Dlf:,,, 
rebıllr. tE.K.A.) remzlne mllrac&&t. l)ğleden sonralan l:allfDla.& ~ 

• UDJveritenln feD fakWte81n<1e o dlr. Franaısca :rillr, dalrtilO - _.-
kUyaıı blr genç auevt vazıyetı iyi ol- .. etanogn.flye t'alaftır. m~, 
madığı lçln bil eene tah8illn1 bırak. den de aoıar. (8.B. n~ renadl' 
mak mecburiyeUle 1mrfJ kaftiıya buo racaaL 
lunduğund&D cıddl bir Y8Z1ledo ça • • Eski yuıyı mükemmel ~ 
l.ı§mak ıat.emektedlr. Ortaokullara n. tıasebeden anıayaıı dalrtUOJU t11 
zlk, kimya, matematik, tııbilyo ders . &an, bukuk takWtesınde okUY" 
tert nreblllr. (Mine> remzine mUra- genç, tabslllne devam ede~ 
caat. çalışmak lbUyııcmdadır. B!r • ~ 

lf Tıp faldlltealnln beşinci sautma voya bir tttccar yaııı.ııda 6ğtecftSI 
kadar gelmiş bir genç, hayatını ita • ralan ~lıqbillr. CA.T. ~) 

zanmak ve ma~ttni temın etmek l • mUracaat. 
çın tabsil1Dden ferı:ıg:ı.t ederek 1, ara. • 2t yıı.gmda. btanbuld& b1t 
maktadır. Hamlyetll L, aahipleri tıer unm elektrik tamir l§tertnd• 
ae 1.f oıuna ~ venblllrıer. (ı. t&b. bU' genç. ııertıanst bir m 
blyell) remzine mtıracaat. ııergtln muntaaaman n ııaat 

:t- 19 y~md&, ort&mektebin ikinci lA,.al) remztne mOrac&&t. . .Mı~ 
amıtmı kimaeslzliğt ytUUııden bırak lf 25 yqmcsa, aakertllde l1IP" 
mış bir genç; nerll&Dgt b1r işte ~ mıyaıı., ortam,Jrtebln Udnct 
mak istemektedir. M ay bir otelde kadar okum~. eakl yazıyı tAlfD-1 
ça!ı§tıguıcıan oto.ı L§lerinl torclb eder. d&kWo JU&D .ılı' bay lt ~ 
(1. GUrbtız 26) rcmzı.ne mtıracaat. (C.U. 832> remzı.ne mtıracaaL"' 

• Hattanm Ud gUnllDde akp m 1 • YWuıek tah811ll btr genç, 
dan 8 e knaar çalı§abıloccık bir baya. ortamektep talebelertne tıesaP• ıjl 
na lbUyaç var.ıır. Ayda 12 Ura ven. kt..ınya, tızik deraıert \-erme!' _J 
:ecektlr. Fertköy TUrkbeyl eokak No. mektedlr. (M.B.) remzine ıxı.DP""".ı 
86/8 de Hasa.na mektupla müracaat. • YOJuıek tı:uııat vo tıcaret 

• 16 Y&fmda ortame!ttep birinc1 m. binde okuyan bir ge9C:, orıaoırol 
n.ıfından mezun blr genç reamı veya belerı.ne · cebir ,hendeııe. ns1k ~ 
ııususı bir mUesscııede c;alı§mak iste. coğrafya dereleri vermek tste t. 
mektedlr. Herhangi bir 1.§ yapo.hlllr. dlr. (Sankay) remzi.De mu~ 
Fmdtklı Cantez çıkmazı numara 12 ~ Bır aene ortamektepte caa;;ı: 

Mehmet Aydm. caıığl yapmııı. yüksek taııaU 
• Liacntn onuncu ımııfmda bir genç bir genç, tız1k, kimya. tatılJ19 

~ğleden sonra, tıerbıı.ng1 blr mUeese • vermek latemcktcdlr. lM. sablll1 

scde 1§ a~amaktadlr. Ehven bir ile • Eine müracaat. 11 
reUe çal1§8b111r. Pertevniyal ııeeııi sı. :ır. Gıı.yet iyi kWttlr fizik tıll dl' 
nıf :5/B de 266 numaralı Turgut Tllrk send. az zamanda. vC~ 
Kaşkaıa mllracaat. çtmıı1Z ol&Dlarm b!çtmslZll p 

o Llse mezunu el yazısı ve rlyaz! • ltızumsuz fl,fmanlıklan gtdertllf 
yest çok iyt bılümum mUeMeııclerde te 17ereblllr. lA.R. A.99) relSJJJS" 
en ll§:ığı 30 Ura UcreUe Lş aramakta. racaat. 
dır, (A.R.K.ı remzine müracaat. 

• LJ.se mezunu; yzısı gtıul, muha. 
tıebeden antayan, daktilo bilen blr 
genç vasat bir ücretle l.f aramakta • 
dır. (A. N. 2'.l) remzine mllracaat. 

• 28 yu§ında askerlikle alll:tn.sı oı. 
mtyah b!r genç allcsile blrlikt.e apar. 
tııno.n kıı.pıcıuğı aramaktadır. Ço • 
cukla·ı )"Oi:tur. ('1'.S.) remzine mtir<ı
caat. 

:t- Ll:-e mt.>zunu eski ya1.ıyı mUkem. 
mel bılon bir genç, lise ve o:ta mek. 
tep to.!ebeleruıe, ttz.!k, klınya, riya.: ... 
ye, Fransızca, derslerini ehven ücretle 
vermek ıstemektcd!r, et'Jerine gide • 
bı llr. (Flllbe 24.) remzine müracaat. 
~ Un!verslte trp f&l<Ultest talebesi 

blr genç. orta ve Use tatebelcr\ne 
(kımya > dersi vermekb:'dlr. 1stıyen!er 
&şa6ıd:ıkl adrese mflrac:ıatıa • 
Kadıköy tnllınhane Mu11rı:oğlu 

tra!'llvay durağ"ı 1-2 No. lı kat :ı Cihat 
B:ıl'aran. 

.ıı; Orta iltldoen mc•un. eski ve ycnı 
yazı yı bilen, daktilo yazan olr b3.yan 
oerbı:.ngl bir mUesaeS':!dc ç.-u.şmnk ıs. 
temcktedlr. (S.E.) remzine mUracaat 
~ LUK, mezunu, eski yazıyı bllen 

askerllltle U4flğl olmıyan, bir fa.brıks 
muhasebesinde 8 ay çalılJDU§ blr gen( 
orta bir ücreUe talr11mak istemekte 
dlr. (Göçmen 11) remztnc müracaat. 

"' Ortamektebln !:! tnct ıınıtına ıtıı.. 

u:ır ->kumuş. seri daktilo kullaııan. ya. 
ıısı <ii.1%gilD rlyazlyelt ıtuvveuı bu 
11enc; u bir Ucr~Ue ı., arama"ta® 
{ Fabrl Klzım > reın:ztne ınQracaat. 
* Yllksek tktıat ve Ticaret Met . 

tebinin blrlncl nmfmdayım. 'l'abail• 
devam edebllm.m ~ tıtr to ~ • 

Aldınnız, 
A,attda rrmlzlert ,,mTf ~ 

ıruyucularunwn aamJanU ~,; 

mektuplan ldarebanembdea <,......ıı 
lan tıarlO) ber gtln eababtall "".Al 
"uı:..ır v~ eaa& J'2 den eon.ra _,,,,. 
~n. ~ 
(l:l I§ık) (Tez il (GWen Sl) ~ 1 
(Cebl.r Gl (P. 1. 2•) (il• '/. 
(!etek 25) (Sata) (Pembe~ 
{Y. Akın) {M.N. No. 1) (T.lt. ~ 
l YUkı:ek MU~endl.!) (M.A.K.) ("jf 
(Leman Y.) (Ke:!crll) (~I, 
i.35 Aydoğan) (27 F.G.) (OeıılW~ 
(Sensiz! (E."lçc) (Kara) -(4 ,..,, f 
(!,.. arayanJ (A.N, 23) ·(G(JO,,//' 
(S. Aydcmlr 44) (Emekli) (O'°' · 

11> beyg:r kuvvctınde ufak~ 
ran ma::otın. l§le~ğe el~ 

:;elt!e .&0kulabUccek olan gayet.
la:ıılınış Vlktorya markall ~ ~ 
petrol motörü satıltkbr. TallP ~ 
!ıı.rm Ak.saray Ordu eadd- 1 f 
lumba. sokak ytlkl!!el apş.~ 
ya mnraca.ıı.t. 

ak 
Eh s:ı,rt rb

1 
turk( , 

~IZL'a, almıınca e§cr daJcti1~ ' 
\'e buna bemer herhangi trif 

işleri bbal olunur. a.-
Mhmıt*: <Wata poet• ,_.., 


