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tn~aranm hükumet mer. 
eıı seçilişinin yıldönümü 

münasebetile 

Bu akşam 
saat 20 de 

Londra 
Belediye 
Rezsı 

Ankara Valisine 
radyo ı le bir mesaj 

gönderecek 
~il.bire, ıa (A.A.) :Hıi~ ter: 
at llkte~rln 19U tarihinde Türkiye 

~ ltl Ue 20.15 de Londradan yapılacak 
~ lUrkçc ne§riyatta Ankaranın 
~~1'lılye cumhuriyeti hUkCımetl mer • 
l'ııUıı Olarak seçllmes1nln yıldlSnUmU 
~ l.sebetllc Londra belediye r~isi 
ara Valisi ve halkına hitaben bir 
l Cöndereccktır. 

Yakında 
harbin sıklet 

merkezi 
Şimali 

Afrikal]a 
geçecekmiş 
~rıı 
.\ı • 18 (A.A.) -
~<!bay Domlnci, Ciomale d'ltallada 

\ ~ı bir makalede İtalyanın Libya .. 
-tıı tne ettiği harbin nankörlUğün· 
~ re §lkayet ediyor. Yazının sah!blne 
'14 ' bunun sebebi, dünya dikkati • 
~11lldl gark cephesine çevrllml§ ol .. 
~dır. İtalya Libyayı muhafaza ıc;ın 

ıı. ~dakı kıtaların iaşesi vazi!eslnı 
'll?ıı rctııe çok bUyük fcdak!rhklar '•k mecburlyeUndedir. Ve bu fe· 
,;lıkıar, askeı1 sebebler dolaytslle 
~ tebliğlerde negredUenıez. 
~an ba§ka, Viyana gazeteleri 

ıı te §imal A!rikasında muhasam:ı 
~ ba§lıyacağı kanaatindedir. 

IVlerkez 
teohesin
~etaarruz 
'tavasladı 
~ll<Jrıı 
~lldr • ıs (A.A.) 
l~ llnın iyi haber alan mahfille. 

ıı tlı~Ylcndiğlne göre Rus cephesi. 
•<ti tkez mıntakasındakl Alman 
t ilk iki üç güne nlsbetle yaYıı.ş.. 

ııı~. ır U 
"I h • u y:ı.vn~lanıanın ıtebebl Al 
~tınntıaruım gerisinde yapılan te 

ikle aıneııyatı ise Almanlar ara_ 
barlaUı: hafta geçmeden takriben 
~ttıı evvel b:ı§lamış oldukları 

' taarruz ayarında bir harekete 
ıı rCCekJerdir. Almanların azak 

S°tlltanıetındckl llf'ri hareketle. 

De\'amı 2 oci sayfada 

BULGAR 
DAHiliYE NAZiRi 

Usküpie 
be9anaita 
bulundu 

-0--

Bulgaristan yeni 
Avrupayı 

yaratanlarla 
beraberdir 

-<>---

Meclis reisi de 
dlvor ki: 

Kan dökmeden de olsa, bu 

muazam muharebeye işti. 
rak eedebilmekle 

bahtiyarız 

~ofya, ıs (A.A.) - U.:N.B. 
Bulgar dahlliye nazırı Gabrovski 

Makedonyanın merkezi olan Üskilpde 
söylediği bir nutukta Bulgarlstanın a· 
çıktan açrğa yeni A vrupanın ve bu 

Avrupayı yaratanların yanı başında 

yer aldığını b!ldlrdlkten sonra §Öyle 
demigtlr. 

"Yeni Avrupa doğrunun ve adale • 
tin dilıımanı olan bol§evizme ölilm dar 
besi vurmuştur. Bu Avruparun mu • 
znffer olacağına kanaatim vardır. 

Bulgar milleti buna. yardım içln feda· 
kArlıltlarda tulunmağa hazırdır. Bu • 
nunla beraber Bulgaristanın dllJman.. 
lanna Bulgar milletlni bulandırmak 

ve Bulgar devletine zarar vermek, im· 
kAnmı vermemelidir. Bulgarlstanın 

dll§manl:ın ayJardanbcrl hasın, radyo 
§Ryla, hulft.aa her türlü propaganda 
vruııtalarınıı ba§vurarak Bulgaristan. 
da ikilik yaratmağa çnll§ıyorıar. Bu 
dU§manlar yalan ve iftira yapıyorlar. 
Bunlar Bulgaıi.stana sabotajcılar gön 
dennlşlerdlr. Bunlar arasında birkaç 
Bulgar bile vardtr. Bununla beraber 
bütan bu teşebbllaler Bulgar milleti 
nln mlll.\ blsalyab önünde aklın kal · 
ml§tır.,. 

MECLiS RE1SlNlN BEYANAl'I 
Sofya, lS (A.A.) D.N.B. 
Meclis reisi Kalkof, PleVllede eöy. 

ıediği bir nutukta, Bulgaristan için 
,pılhver devletleı·I ile emek birliğinin J 
milmkUn tek yol olduğunu bildirm!§ 

BugUnkil harp Avrupanm birçok • tir. 1 

seneler içln mukadderatmı tayin ede· \ 
W- De\·ann 2 nci sayfada • • 

Alman aske-rlerl bir taarruzdan sonra l'tlrahst de\·reslndc.., .,...-,..... 

( qününfilan~;ı] 
İngiliz. tayyareeUerl taarruza 

hıızırlıınıyor 

Sofya ve 
Berlinden 

geıen iki tekzip Bedb.nlik 
• 

Havası 
Yazan: Bir Muharrir 

S'fOKJIOL.'IDAN gelen bir 
tel~raf, Londrad&ki So\'yet 

he\ eti aınsının, İngiliz, ga.zetelerl· 
n1. nu,.\'a harbine ait bedbin fikir. 
ler nc~rettiklerl için protestoda 
bulund~klarım bildiriyor. 

Bu habere inanma'k zordur. Çün. 
kii -.ark cephesine ait bedbin fi. 
klrl;r. Ingl111. ıı;azetelerinden e\'
n•l So\'yct gazetelerinde görülü .. 
,·or. Büyük Alman taarruıu ba.5. 
İadığındanberi en salahiyetli bol. ' . sevik gazetPlerı memleketin bu 
öliim tehlik<>s1 gct;irdiğini hemen 
her giin tekrarlamaktadırlar. 

J\leşhur PrM·da cnelkl gün !1ÖY
le yaı.ryordu: 

"Tehlike büyüktür. Bu tehlike
'i &Y.mısanınk cinayet olur. Jlitlc. 
~in yaptığı yıldımn J1arblnin akim 
kal<lığı ,.e onu süratli ve kısa bir 
dnrbe ile y<'.nmeğe mu\'affak ola. 
cnğnnrz iimidine kapıJmryalnn.'' 

Bir Sovyet gazetesi böyle Y&· 
7.arsa, mih\'<'re düsmanhğı ,.e Rnz. 
velt lehlno a~ık tıtrafkirJiğile ma. 
ruf büyük Ameril•;ı ~a1,etesi 
N e\·york Taymisın ı.u bedbin mü. 
tal&ahmna hiç şa.5ıJmu:: 

''Bir ihraç hareketine tc5ebbü'i 
etmek iı;ln gereken \"asıtalarnnı7. 
olsaydı bu fırsatı pek iı iknr ola • 
rak .kat;ınnazdık. J.~a.kat bu n.'iıt.ıı. 
Janmrz me,·cut değildir. Rmı müt. 
tefiklcrimize silmtle ,.e ~ok yar -
dmı etmeliyiz, Çünkü Rusyadıı 
durumun vahim oldüğonu söyle -
mek kafi değildir. Durum buniliın 
daha fenadll'. Amerika, hattiı Jn
giltere tehlikeyi ka\'ramı~ değil. 
Jerdir." 

Görülüyor ki bil~ ük Amerika ga· 
zetesi, yalnız Ru!!ya. dc;:.ıı İn.!!,ilte · 

• f;UJ 

re ve Amcnka hesabına da çok 
bedbindir. So\'yetler, bir iki mu. 
harririn, hele mihver taraftarı ol. 
mryan ~a7,ct~lerin hayalhane in 
den değil, ,·akıaların tabii cereya
nından do~an bu bedbinli~ pro .. 
testo etmekle hiçbir ı5eY ı,aıana. 

Bulgaristanın 
umumi seferberlik 

yaptığı 

Yalan 
Almanvanın bir 

sulh taarruzuna 
hazırlandığı 

' • 

Yalan! 
mryncaklannı bilirler. Bilakb, ha. S I 3 (A A ) 

1 
kikati örtt>n pcrdeyj kaldırmak, 0 ya, 1 · • 
So,·yttlere yardım nadeden de· Bulgar radyosu Bulgaris-
mokrasi dünyasını belki daha zi- tanda umumi seferberlik ilan 
:vade harekete getiN.'cek reel bir edildiğine dair bir ecnehi 
münebbih olur, ki Rus gnzeteleri menbaından verilen haberi 
ti, An~Jl.~a1'!"on matbuatile bir 
teınj>odn, bunu yapıyorlar. katiyetle \ekzib etmektedir. 

Artı'k nikbinlik propa~andasının Berlin, 13 ( A.A.) 
~ırtr<ııra doğurduğu hayal sukutln. Alman radyosu, Almanya 
n, dcmokmsi t>fkan umumi~·~iııl nın bir sulh taarruzu hazırla. 
adamakıllı yomıu5 ol a gerektir. dığına dair ecnebi propagan. 
Bununla harp knzanılamıyll.<'.ai:rr ı:i· d f d J h 
hl 1• t ,.c hedb" · 1 k d l ası tara m an yayı an a • , ree ıs ın o ma a, b I . A • 

mutlaktı 7Aferc ı;iden yolları ım. er erı katı surette tekzıp ey. 
ttamaz. ' lemektedir. 

Rusva ilk
baharda 

Bütün 
cepheLerden 

Taarruz 
edecek 
Moskova 

Konferansrndan 
dönen ıngtıiz 

mümessili 

İngiltere ve Ameri
kadan yapllacak 
silah yardımı ile 

·Bu neticenin 
elde 

edileceğini 
söylüyor 

Londca, 13 (A.A.) 
Moskova koıı!eransmda İngiliz he. 

yetine reislik etml§ olan Lord Beaver. 
brook dUn nkşam radyo ile söylediği 
bir nutukta lnglltere ve Amerikanın 
Rusyaya yaptıkları sllA.h ve ham mad 
de yardımından bahsetmiş ve ezcUm· 
le şöyle demiştir: 

Denmı 2 ncJ sayfada 

Okuyup geçerken: - - - --
Yarım adam, 

tam adam 
B İR insana, hayatta her ne Çf'. 

Olt nM'Ykie Çıkara& Çık ın, ko· 
laylıkla ''adam oldun,. deme:dcr dt>, 
''bir ll&an bJl~k yarım adam dahi\ 
fazla nrtm.akhrn denilir. 
"Adamlık,. oıilnil - \'<'lcv yarını 

mlkya to. olsun • bOyle cömertçe bıı.· 
ğışlayan bir CC\'heri hiç kimsenin 
kü~·OkSl'memesl 1 umdır. 

Gar.eteler Onlvenıitedc "yabancı 
dlllt>r ku1'5U,,nun açılmDk Uzere ol. 
duğunu yazıyorlar •. !Uilra~t. ımıı • 
hanmdn muvaffak olanlar 80 Ura 
aylık ücretle ve bir &ene mUddctıe

kurs:ı de1rnm edeoekler, siyasi vaı:ı. 
yet tnblllcşhıoe Avrupaya dılhl gtiıı
tlerileccklerdlr. 
"Adamlık,. mc,,eleslııl bırakalım 

ıuna, hl!;blr mUıııevver, lisan öğren· 
mcdll<Çe "taın müne\-ver,. olıMnaı. 

(iençlerlmlz bu fırsatı kııtırmamftlı • 
ılır. 

•• 

a 1 Mosko 
Bir geri üs 
olmaktan 

çıktı 

Birce 
şeh 

• 
i 

--o---

e 
du 

!vlerkez 
şehirde büyük 

mücadeieqe 
hazırJık 
başL~dı 

--<>--

Sokaklarda 
tabur tabur 

asker 
TOP VE TANKLAR 

GORüLüVOR 
L\1011kova lS (A.A.) 
Rllyter muhabiri bildiriyor: 
Sovyctlcr birliğinin merkezi artık 

bir geri il.ssU değildir. Moskova bir 
cephe şehri olmuştur. DUn öğleden 

sonra sokaklarda. iyi giyinmiş yeni 

ihtiyatlar geçmekte ve cepheye scvke
dilmek üzere bazı noktaınra gitmek. 
tedlrler. Bazıları yepyeni olmtık üze 
re top ve kamyonların da gcçUği go 
rUJmcktedir. 
Moskovaıııara milletin tehlike sana 

tlnde bulunduğu açıkça söylemnl§Ur. 
DllJmanm Viyazma cephesinde bir ke 
simin müdafanlarmı yarmış olduğu ve 
(m) remzile amlan nehir geçidinin 
muhafazası lçln günlerdenberi ümit • 
sız muharebeler oereyıın ettiği Moe. 
kova halkından gizlemnemlşUr. 
Moskovaıııar asıı tehlikenin mlihlm 

bir yola ayak basmak için d!Şnanm 
sar!etUği miltemadt gayretlerden 1 
leri geldiğini bilmektedirler. Aynı za.• 
manda. Almanların bu çevrede Sovy.ıt 
kuvvetleri gerisine Uç kere büyUk 
miktarda. para§Utçll indirerek birgcıl( 
zayiat vQI'dlkleri de bilinmektedir. 

Son 48 saatte Almanlıı.rnı Briamık 
çevresi isUkametlnde §imale doğru 
bir hamle ynptıkıan ve Yiyazma çev 
reııinde Sovyet müdafaalarının arka: • 
sına varmağa. teşebbüs ettikleri bu 
gUn ordunun malftmudur. Bir tank 
taburu vaziyete kat§I koymak üzere 
dahtı. büyük Sovyet kuV\-eUerl gelin • 
ceye kadar tehlikeyi durdurmuştur. 

Fakat büyük kuvvetlerin hareketi de 
bu kesimde yollıı.n her taraftıın bom .. 
balıyan nakliyatı gUçle~Uren büyük 
Atman teşklllerlnln faaliyeti yUzUn. 
den kolay olmamıştır. Fakat bir nkm· 
da bir limanı hnrp dı§ı kılmak kabll 
olmadığı gibi bir yolu birkaç bombnr. 
dımanla. tama.mile kapatmak dıı. ka. 
bil değildir. 

De' nmı 2 ncl sayfada 

HARP 
OYUNCAGJ 
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BUylil< musUd u talarımız ıÇln l•onscn·utunruı tertip ctm,.ı.t.c bu· 
lıınduğu koıı~rlerdcn sonr , büytll< şlır u tu.lorımız için de ehır tlynt. 
rosunıın hnrekete gcç.nıeslnl bcldl~oruz. 

Merkez cephesinde 
taarruz yavaşladı 

;~tUll\~ • ıı 1 91l)fnda 

rine d:ılr yeni bir haber alınaınam~. 
ur .. Merkez nııntakumda görilnll§e 
göre Almanlar bir ez dshıı. Uerlem~. 
terdir. 

Muharebeler ~iddetle devam etmek. 
tedir. Aımnnlar rlcatları kesilen Sov. 
yet kıtaıo.rını imha etmeğe ugraıımo 1< 

tadırlar. Rusların takvlve kıtnları 

gönderdiklerine dair bazı emareler 
mevcuttur. Geçen ıll'nl', Uyntro mlldürlüğil biri< ç uıt4. g6ndl'rdiğl bazı soru.. 

larln böyle bir hnrckete «1n P.l,ık olınıık l tcmlştl. Bu M>rulards, tıanı;l 

de\1r mensuplarının bıuıgl manzwuelc.rile temsil edilebileceği fioruluyor oskova cephe ger is. 
rn ifade tarzıni!Jln, mlldürlüğüo yı:nt hıırel•ete pek llabl l<Cir olduğu KJI• 

laşılıyordu. Fakat, bu t~ebbihı bö)'lCQ<l kaldı; faaliyet sabo.sına gcçlle. Olmaktan Çlkmışbr 
ınedl. Uaı,ta.rafı 1 od c;ayfuda 

Herhalde. o ~.ıuua.n ıılıno.n nctlcclorle iyi bir tasnif yapılmış olrın Yukarda bnhs! geçen tıı.burunun 
gerektlr. Ustel!k ehir tlyatroı;u IH2 çalı,m:ı yılına s-ırlyor, ve lı1311d tanklıı.rr, birçok kereler ı:tUşmanın a · 
h.--nblllyeti mUkcııımel san3tk!ır1Aruruz dD yok değil! Bö.) le bir nıüımmc. detçe UstUnlUğü Juırşısında kaımışlar. 

1 

re lçln muhtellf geceler wh!!ls edilemedi •I takdirde bı>r temsilden ev· dır Fakat ate§ tesirini temcrkllz et. 
vcl herh~I bir dene nit birkaç mıııizumc okun u k~bbli gene tak.. 1 tiren tabur, d \şman takviye kıtaları 
dlr olunur, Memluketlmlzde sanat muhitini böyle bö~le ynmtmnktan l{"Unceytı kndnr tutınağa muyaffalı 
b~ka zat-On hiçbir ı:nrenılz yol<tur. ıuş \'e Almanlar ağır zııyıat ver 

F.:N SOS OAKlKA lirmlştir. 
------·--------~ .... ------....... ..,..____ Ancak tehlike geçml§ değildir ve 

A ima nLar Rusya ilkbaharda \ imanların adatçe uawn oıdukıan ~ 
raf edllmekted!r. 

ft k taarruz edecek Orel cephesi de Vlazma cepbeıl ka. 
1 o s ova ya 11\P ehemmiyetlidir. Almanlar. Orel· 

Ba.5tııra1ı i nci nyfıı.dıı .. Tule nraıındııkl çev~yl mUdnfaa 

80 k · ı t Stalınln istediği bUtUn tn.nk ve ta). 

' 
Ome re eden bUyUk ormanlara varmak tçln 

yııreleri teslim edece,.lmizl vnııdettlk 
b Orelln §lmaılnde §imdi karlarla llrtll-

roplar ve ham maddeler de Rusyaya 

Ya
1.(laŞtl ıu bulunan l'lr çevreden ~çmeğe mu.. gönderilmek Uzeredir. 

Ruı orduıan tehlikeye maruzdur. vaffak olnmıı.mıplardır. 
Vl,1. 18 (A.A,) - H. o. F k h k 'I\ıla ve Orcldcn selcrı mUltec!' r, 

Sovyet Rusyadakl aake 
... vazlye! a at al m maııevtyatı kırıımamıg • A tııınlann hnrnoo halinde bulunan bu 
n • tır. Ruı nzrnl ayak altına alınamaz 

hakkmda Havas Of! askeri münekkidi İngiltere mUttet iklerlne karşı girişti ~ehlrlerdc bor evde arııştırına yn.p 
§U malQmatı vermektedir: ti taahhDtlerJ yerine gt?tlrecektlr Uk.lıı.nnı ve halktan in ilk elbleelerı 

Şlın ide Lad"""' ,,. .. 1 .. ~den cenup•- 8 11 lnsafsızcn ve zorla aıdıklıı.rını söyle • 
ve- .. u ..... .... ta ne yardım edebUmelldlr. Sovyet. 

AZak denizine kadar uzanan tek cephe ıer blrllğlne. Ukbabar seferine girer "' işlerdir. 
§imdi Uç mmtakaya ayrılmr§ bulun. ken bUtUn cephaneıeııe baılampsı im Alınanlar ccruıhtan yaptrklan bir 
maktadır. kant verilmelidir. taarruzla Orclln ııtma de bir ıchre 

ı;lrmeğc muvaffak o\mu r<\ır. Fakat 
Bu mıntakalar arasma ılmdl Al .. Ru11yaya ilktcşrln ayı için vaadettı_ Almanlar ileri hareketıorlne devam 

man zırhlı kuvvetleri arkaaı ıı.rkıı.sma ğlmlz tank mlkta.n teslim cdıımıeur. etmekle beraber bu ııehrln ışgal!ndcn 
durnuı.aan girmektedirler, Bundan ba§kıı. Rusyııya bUyUk topla hiçbir a\'antnj elde edcmem\ılerdlr. 

Blrlncl mmtaka: Şimalde Petroza ıo çok miktarda iyi top, cephane, allı. 
Vodakun Ftnlllcr tarafından !§galin mlnyum, bakır, kur§Un, çinko, ko.lay, 
denbcri h.arekAtm az tero.kkl eden kobalt, pirtqç, kauçuk, jUt, yün, fos· 
mmtakadır. for gibi iptidat ve diğer maddeler de 

İklnci mrntaka: Bedof Moskova vaadettik. 
§ehrl oıan merkez! oephedir: 

'OçtıncU mıntaka: Ukrnyna cephesi. 
dir. 

Lcnlngradda vaziyet Qmltaızdlr. Vi. 
a.sma ve Br'.ansk clvarmda ve Azak 
dcnlzl clvarmda çevrilm1§ bulunan 
Rus ordularmm vaziyeti fevk.ali.de 
vahln.Jlr. 

Moskova civarındaki tazyik çok 
kuvveUldlr. 

Stokholmdan gelen babcrıere g6 • 

re Almanlar Moskovanm 80 kflomet· 
ro yakınma gelml§lerdlr. 

Dnha cenupta Brlıuı.ak ile Ha.rko • 
!un §imallndeld mmtakada Rua halla 
rmdo. 800 kllometrellk mua7.ZIUJ1 blr 
gedik açılmıştır. Bu gedikten giren 
Ala:an kıta.atı Orelden itibaren Tu. 
laya doğru yol almaktadrrlar, 

Çarşamba 

gününden 
itibaren 

Erken tatil edilecek 
tramvay se terleri 
'I're.mva.y, Tünel ve Elektrik 

l§letmclerl umum müdürlliğij.ncc 
bu aym ııs inden iti~ren tatbik 
olunmak üzere yeni bjr tramvay 
taz:lfosi tanzim cdilmJ;;ıtir. Bu ta· 
rife ile İstanbul t;rnmvoylannm ça 
lışma mUddeti yeniden bir tahdide 
tAbi tutulmakta ve bilhassa ak -
IJ3.!lllan tramvay seferlerinin pek 
erken denilecek saatlerde tatili 
takarrür et.miş bulunmaktadır. 

MesclA, en fazla yolcusu bulu • 
nan bu 5chrin bUyUk bir kısım 
h&Iktnm ihtiyacı olan Ortaköy • 
'.Aksaray hattında akşamları son 
tramvay Orta.köyden saat 19,35 

Lord Beaverbrook tnglltere ve Ame. 
rtka t...cıçllerlne hitap ederek şöyle de.. 
ml§tır: 

"Stallnln vaadlerimlze tUmadı var 
dır. Vaadlmlzl yerine getireceğimize 

lna.nıyor. Ben de buna inanıyorum. 

Fakat atz1n de harekete geçmeniz 
gerektir. 

Ruslar bizzat cephane Yllı>s.blliyor. 
ıar. Çıkardıkları tayynre\ert.n mlles 
airllgi ve verim 1Ubarilo Rus tayyare 
ve tayyare moUirU fabrikaları kendi 
fabrlkalarmuzm seviyesindedir. :M.I. 
G. S tipinde Rus av tayyaresi, McS" 
ııel'§mltln a~dır. Stromovlk pike 
bombardıman tayyaresi de takdire de 
ğer bir muvıı.tfaklyet teşkU etmekte. 
dlr. 

Ruslar kendi meınlekeUcrtnde ya 
pılan B11Ahlardan çok Lstlfadc Ödebile· 
ceklerdlr,,, 

Alroıı.n zırhll te~kkUlierlnln kudreti 
muazzamdır Ruelarm r.annetUkterine 
göre. Rua seferi başladığı zaman Al. 
mantarın 30 bin tankı vardt. Moşkova 
ya karşı .devam eden taorruz(iıı d~ 
man H.000 tank kullanmaktadır. 

Lord Beaverbrook tngUterede tank 
ve tayyare imali için bugüne kadar 
tatbik veya derpl§ edl~n eaaslardan 
da.bn bUyllk cııruılara dayanan bl r 
programm hazırlanması ııızumuna lşa 
ret etmlş ve sö~erlne şöyle devam 
etml~tır. 

"Gayemiz 30 bin kadar tank yapa. 
bUmek ve bu aurctıc mUdafaadan 
taarruza scçe.ccğlmlz zaman latcdlğl. 
mlz miktarda tank seferber edebil· 
mektcdlr.,. 

Beaverbrook nutkuna şu sözlerle 
nllıoyct vermlgtir: 

Stalln blliyor ki İngiltere vaz!feslnl 
yapııcaktır. 1ng1J.lz milletinin nihai 
zo.före kadar çarpışmak azminde ol. 
duğunu Stalln biliyor ben de Rus mll. 
letlnln o.yııı ıı.zlmde oldueuna kanllm. 

Sovvet 
t 

tebli2ii 
Moal\o\-U.. 18 (A.A.) 
Sovyet haberler bUr01JUnun dUn ak 

şamkl tebliği: 

12 Ukt.e§rlnde. kıtalamnız bUtUn 
cephe boyunca çarpıomışıardır. Mu · 
harebe, bllhae11a Viazma ,.e Brlansk 
istlkametlerlndo ııtddetli olmuııtur. 

GUnlerçe devam e~n çetin muha • 
rebelerden sonra kıtalnnmız Brlaruık 
şehrtnl ooeaıtmışlardır. 

l o llkte~nde 27 Alman tayyaresi 
tahıip edilm\şUr. l1l Sovyet tayyaresi 
kayıptır. 

Moako\·a civarında evvell81 gün 1 
dU§man tayyaresi, dUn de 12 tayyıı.re 
dUşUrUlmllştUr. 

~phenln batı laUkametinde muhil 
rebelcr, &ittikçe art.an bir §lddetle de 
vam etmektedir. 

Alman komutanıı.gı, muharebeye 
durmadan yeni :birllkler gijndermek • 
tedlr. DUtman cephenin birkaç ktsmm 
da adet UıtUnlllğU elde ederek insan 
ve teohlzat itibarile çok btlyUk kıı 

yıplar bahıı.sına ,kıtalarımızı tazyik 
ve müdafaa mevzllerlmlı:den birine 
nuruz etmeğe muvaffak olmuıtur. Al 
mantarın lddetll taarruzları kıtala · 
rımızın çoUn ·mukavemeti ile karşı. 

taşmak ta<J.ır. 

HenUz tamamla9mamı_ş olan nıaltl. 
mata göre 12 Ukt~rlnde ~reyan eden 
§lddetli muharebelerde takriben 9\l 
A1n1an tankı, asker ve cephane yUklU 
270 kamyon, ınuhtellf çapta 82 top 
çok miktarda mitralyöz tahrip edll · 
mit§lr. OUn ~ndllz Almanlar, ölU ve 
yaralı er ve subay olarak 12 bln kişi 
kaybetmişlerdir. 

Viazma ıstikametlndekl t)lr kesimde 
Sovyet tayyareleri dUgmanın 33 tA~ 
tonr ve 80 kamyonunu tahrip etml§ ve 
bUyUk blr Almg.n piyade topluluğun•J 
boZguna uğratmı§.lardır. 

• 
~:t~~~·~~:~~~~:eF~~~ 1 Daldan Dala 1 son tramvny 19,48 de ve mukabil 
~ tramvay da 20,30 da kalkacn:k· 

tır. .. ............... 1!111!! ............. ~ ... -'J!!ll ................. ... 
Mnçkadan Emlnönüne son tram. 

vay 19,3• de, Şi ilden Sirkeciye 
de 19,35 dedir. Buna mukabil so • 
nunda tünelle rabıtASl bulunmıyan 
Şişli • TUnel tramvaylnn Şiııliden 
son olara.k 23,30 da ve Tilnclden 
23,50 de hareket edecektir. 

Umumiyetle en geç hareket ede· 
eek tramva~lar 23,30 da hareket 
etmifi ol:ıcaktrr. Yalnız istisnai o. 
!arak 23,45 de Tünelden Maçkaya 
ve·23 50 de Tünelden Şi: liyc birer 
tramva) hareket edecektir. Hıı.r. 
biycd<'n Aksaray son tramvay 
?'~.ıo Harbiyeden Fatihe 23,SO 
dadı. 

Sirkcc'd n TopkapI}a s n tram· 
vay 3 05 ve Y('(likuleye 23 10 da· 
rJır. 

Bu ) nl tarifeye göre, sinema. 
ı~rdan çıbnlar tramvaylara mü!'
külitla bwebilecek tiyatroların 
mtişterilcri ekseriya yet·semiyc • 
cek air C' lence yerlerindn cıkan
l:ır ise otomobille (bulabilirse) e. 
\ine don.meğe mecbur ola.caktrr. 

DUNKO ve BUGONKO 
MANŞ K OCA Man._s denizinden. şimdi 

yüzgeç sp>rculer llflmma 
tahtelbahirler, zırhlılar, destro -
yerler, deniz tayyare gemileri, 
tayyareler, bombalar. torpill~r 
gelip gççiyor. 

Halbuki orasını, bundan tam 
alt.mı,'1 sene evvel, yüzba,r;ı \'c b 
ismiııdo biıi, yüztrek geı;erken 
dünya yUzücülük tarihinde bü;ıiik 
bir rekor kırırustı. 

Bu adam, Man§ denizini lngil· 
tere sahilinde Dover mcvkilnden 
Fransa e.ahlllnde Kale mevki!nq 
kadar yüzerek ge<;mi.şti. Bu :rü • 
züş, henüz ilit tecrübeler oldı:ğu 
için yirmi iki ımat sürmllştu. 

O zamandan sonra Itanş denizi 
nl yilzmek sureti!~ birçok kim:oe
ler g~tiği gibi, bir kısım yi\ziicU· 
ler de. deniz kayaklar. veya de-

niz bisikleti ile geçtiler. Artık 
Man.s. bir eğlence denizi hal ine 
gelmişti. 

Fakat bu maceraların en gari. 
bl, bir balıkçı kayığrnm arkasına 
bağladığı tahta parçruıının üsijtn. 
de dunnıık ve Manş denizini öyle 
ce geÇmek suretile genç bir Fran 
sız göstermiştir. Bu Fransız da 
o mesafeyi, tam b1r mukavemet
le yedi saatte katetm!.ştlr. Uıkin 
seyahati.o ııonuııa doğru, kendisi 
ne şiddetli bir kramp ve üşlımc 
gelmiş ve qyakları mlitemudiyen 
çarpan suların tesiri!e kan iç'..nde 
kalmıştı. 

HARP ıJe POI.IS 
BEYGiRLERi 

1 N'GtLTEREDE harbe girmiş 
beygirler hususi bir mua

meleye tabi tutulur. Onların da 

__ ...... _ ·--·· -----
-~~~--- --- ____::- - - - --

Vuqoslavyada 
Bir çe e 
sabotaj 

~ yap :~r en 
y alandı 

Bam, 13 (A,A.) 
Romada cıltnn i\1ess4gcro ga. 

zetesinin Zağrep muhabirinden 
aldığı bir habern göre Yugoslav. 
vayıı ~5 kişiden ıniirekkep eilah
lı bir'komUnist çetesi abota i hn· 
reketleri yaparken yakalanmı!?. 
lır. 

K~ra~fıhı dn~larda bulunan 
bu çetenin mUhim mik1.o.rda si. 
liıh ve cephanesi bulunmaktaydı. 

- . 
Bulgar dahiliye nazır.ımn 

beyanatı 
Başta.rafı 1 ncl yfa.da' 

cektır. Zaferi genç ve e.ııerjlli millet. 
ler kazanacaklardır. Plutokrntııırm 
hiçbir yardımı bol§evtmıi tahripten 
kurtnrıımıyacaktır. Bulgaristan, kan 
dökmeden de olsa bu muazzam mu 
hı:ırcbeye !ştlrak edebnmckle bahtı • 
yardır. 

/Jlt \,\TN AZJJUNI!\' ·özLERI 

80(~11, 13 ( ,\ . .-\,) - O.~.B. 

ııraat nazırı Kuçef Şunınuda söyle. 
dlğl bir nutukta bUtUn Bulgar toprak 
.annda slildınet hUkUm sUrdUğllr.11 

bildirdikten sonra ~yıe demiştir : 

'•Bazı ma<ldelCl"dcn mahrum kala 
blleccg-t mlz cndlşesı yerinde değildir, 

çunkU hUkumet memleket ıa9e~!nllı 

normnı surette devamını temin için 
hUtlln tedbirleri almıştır. Eltruek lçlrı 

10 llkleşrlnd"n beri tatbık edilmekte 
1ı an vesika usu\U halkın önllmıizrle 

ki bUtun yrllnr ı.arfmdıı inşes' nl te • 
m!nn t altına aımalttodır. 

Yunanistana qar
dı -eşyası _götür an 

Kızılay tarafından Yunalatıuı· 

dakl muhtaç hnlkn gönderilecek 
yardım efjya.sı hazırlanmıştır kur· 
tulµ~ ismindeki b:r şilep bu l.<;e 
ta.hele edilmişti. Kurtuluş bugün 
ısant 17 de Sırkeci nhtımından ha· 

Ameri~adan 
ort~ şarka 

Bombardıman 
la1J1Jareierı 1 

geliyor 
Uahlre, 18 (A.A.) 
Amerikıı.n sivil tayyare mütehassıs 

lan yakında Afrikada batı sablllerlıı. 
den Suda.na kadar muazzam bir tay· 
yare teslimatı ptAnuıın tatbikine ba~ 
lıyıı.oaklardır. Atlas denlzl il.zerinden 
ya uçarak veyahut vapurla sevkedil<'. 
cek olan bomba ve a.v tayyareleri hn· 
va yoluyla ve orta.şark Afrika üzerin. 
den doğrudan doğruya Sudana ve Su.. 
dan do. or~rka sevkedllecektır. A · 

merlkan hava mUtchnsıııslarındnn tık 
f'rı;p l§c b:ı.§lıı.mış bulunmaktac!ır. Bu 
yen! teslimat scrvlalnln 30 gün zar • 
tında veya daha eV\'CI faally<'tC seçr. 
ccğlni <Zannedilip u yenJ projt>nln e· 
hemmlyetl ne kadar bUyUtUlsc yeri· 
dir. 

İngiliz tayyareleri 
Akdentzde 1 .. .,1 gemi 

balırdılar 

Londra, 13 ( A.A) 
Orta ~ark ingiliı kuvvetleri u. 

mumi ~'1.rargfilumn dün akşamki 
tebliği: 

Akdenizde müteaddit muvaf. 
fakıyetlcr elde edilmiştir. !ki ec. 
mi batırılmış, üçüncüsü hasara 
uğratılmıştır. Diğer bir ~k gc· 
milcre isabetler vaki olımıı:ıtur 

hiçbir işe yaramıyacak olsalar 
dahi, kendilerine göre tahsisatı 
vardır. Yakınlarda ölen bu çeşit 
bir beygir, 1914-18 harbine işti • 
ri.k ettiği için fc\•kalilde bir hUr. 
met görürdü. 

HattA o kadar ki, yem torbn • 
sının fistüne yapılml§ huswıi bir 
cebe herkes "inne" nevin<len pa-
ra koyardı. · 

Bu para onun g~imine yardım 
ettiği gibJ, k~men de veteriner 
müesseselerine gider. hayvnn ba. 
knnına medar olurdu. 

Kez..-ı mühim hiz.metl"r ~önnUş 
pQll.c; atları da, aynı ter<:ih mua. 
melesi görUrler. Hele bir hadise
de yarnln.nmı olurlarsa, i~ibarln .. 
rı daha çok artar. 

• * • 
OTOMOBiL REHiNE 
KONUR MU? 

• 

A VRT,JPA &ehırlerinde. r:im~I 
otomobil de rehin brrakıh . 

yor. Saat bırakır g'bi, otomobil=
nizi de bırııknrak bir miktar para 
nlabiliyorsunuz. zlrn otomobil de, 

v il 

l nkct etmi,tlr. Vapur bu ııeferde 
bir IJiktar Buğday fasulye, Pirin<: 
" e ~ıhhi malzeme ile girim eı;ya· 
sı götUnnektec:r. Bu vapurda Kı· 
ı!ılny memurlarından iki zat bu· 
lnnM:ı.kladır. 

Fransa mağ· 
lü ':>iye tinin 
mesuller4 

Muhakeme 
ediliyor 

Herlln,, 13 ( il.A.~ - D.N.B. 
Umumiyetle iyi maluma~ alan 

f.'ransız rnahafilinde <Sğrenildiğ ne 
nazaran Fransn inhiımınııun mesul 
'nh iyeUerlne ait adli ve s yasi 
tahkikat yllpmak suretile mare • 
fjnle bu vazifesinde rnilznharct \'e 

muavenet etmek .üzere son günkr· 
de teşkil edilen hususi divan tet
kikıı. tının hal~n Riom ch:nrında .1 
mahpus bulunan Dıılndye, Blüm, l 
Gamelin ve teslibn.t bürosu cskj 1 
d ·rektörü Guy la. Chambre hakla 
rmda olacağı v a»nı zamanda 
l\'.nlsles-Bains'de gözaltı edilmi 
olan eski Bnşvel<ll Poul Reynucl 
ile eski dahmye na.zJrı ~Iandel hak 
larmda da icra cdilf'ceği anlaşıl 
maktadır. 

Son gUnlE.'rde muhtelif noktai 
nazarlar serdine vesile teşk ıl c 
den usuıu muhakeme şel;linc ge 
lince, aynı menbadan \'erilen ma. 
Jümata göre, adli ve siyasi divan 
mnznunlar:n mesuliyctlııı te bit c· 
elince anaya.sanın )'crlinci maddesi 
mucib!nce Mareş:ıl Peten maznuu 
farın akibeti hakkında icap eden 
kararlan verebilecektir. 
Haklarmd:ı tahkikat yapılmak 

ilzcre Riom yUksek dh'nnr teşkl! 
edilmiş olan <ilk altı maznun Ma. 
re§al dilediği takdirde mu tnd adlı 
mnhkemel<'re tevdi edebilecektir. 
Bu takdirde devlet reisi yalnız 
Rynaud ve Mandel haklarında biz.. 
7.at karar vermiş bulunacaktır. 

bı.ı.güne bugün ".menkul eeya" me 
yanında sayıla.biliyor. Fevkalade 
bir paraya ihtiyacı olup da oto ~ 
mobil sahibi bulunan kimseler, 
tercihan otomobillerini rehine 
koyuyorlar, ÇilnkU relıln kaldığı 
mUddct zarfında "gn:raj' masrafı 
yapmaktan da kurtullll'nrl.:ır. 

31 SENE SONRA 

SON Uun.anlarda !slroçya sa
hillerinde, içN-sinde mek .. 

tup bulunan bir §i§e görilldü 
Herkes ha:rrct içinde bu eişeli 
açtı fakat içersindeki mektubu 
görünce daha bUyUk hayrete d~ 
tüler. Sebebi de, bu mektupla bu 
F-işenin 191 O senesinde Şimal de
niıinde suya a~ o!ma.ımhr • 
Tam otuz bir sene 60nra meyda. 
na lskoı;ya sahillerine dilşm i 
bir havli heyecan uyand11'm11tır. 

Nnsıl heyecanlanma.emla.r!., 
Biz, sabahlan ayağmının ucu

na diişmliş olan yaka düğmemizi 
bulamazken ... 

CALi KUŞU 

Akş m 
Sohbet~ 

B1ryokus 
merakfıs 

l Ht ~'i"i l'ül< kk 1t1ır1ıııııt 
tanı o~ı.a ındn cıurm•ı!,! \<011

" 

-:ıı\ orlur. 
Rı• bclll ~ onılmu:;lıır, çtinkU .' u 

karı doğru çıkıyorlar. Rlrı-.ı .. ı• · 
~·"' nıan, alvuııaklı, huşınd:ın npltll 

• I~ 
~·ıknrm~. şatran~lı :bir menctfllC ~ 
'ıı mm c•ıpıa-ı uğu hım u('\l tııt . ·- -' (' buround:uı ııluyornlc koıuı .. n~ 
Ötcltl bir ... -;ıtıudlnln k.rıpı ı t'"'~ ' . ı;ıı 
hrmcıı otııru .~ec.elt lmdıır bnrı. 

~ uııılll 
nı, !;l'Jiw iz. bol :ı:ılt.öhı '•' •1 .ıı 
blçerc ... nunıınla be"abcr bu ~tılitl 
ııı\\d tnl\ edlvor. 

·ınirlerl ı;~rile ı;crlle lııı:ecil< ~ ' 
~ı:~: . °' 

- Efendlm, diyor. Oaı.etciı·rdt' ,_ 
lmnı:ıdıın değil. '!ı'liksckkuldırıof r' 
ınnılrlııl l!ıtly orlnr. ır knt bu tı•ıt11 

iı• r.hrimlze bUrUk bir fenulıl• ,.,.. 
ı•·l<'t1ldarını hlC duııUnnılh·orııır. 1 
~"!erine merak "derPI•. bir .. ıır 

ııo"tııkı düldduunın 1•111 .ıckı\nuıılfl 
1 ı.ı boyalı kadın r ıdmlrrlııl .. ,.,·redr" 

~ ormıı~ ı:-lbi durdum. tiulnk ı.ııtı:ı 
tını. 

Şi~nmn ı.damın to~ :-c .. ı: r' 
- \'ukıııtıı tamir ctmt'!Üt' d•' -:tll 

ruııı 
fenalıl• ~ apıld.ğı.ıır .''eni l'jUlyo ı" 
"M•I olurP Bir.im blldtı:;rınN: ner ır' 
ınlr te'1ebbtıslınd('n bir huy ırı.· ıırtpı 
tı , .. ıı nlıır. n ı!•ın, ·ııı~ lll!llll~t' .... ,,, .. 
nıl lnı• c;ıl.rııı o ulk ~okuı:ıım nıı f 
ç ll• h i hııtırlarsııııL. Ullnıt-ııı h'1~ 
tırkcliH~ l'l'bi ")'{ı ~rttar .. dh •rt'" 

ı,ıı.z.ma ltlirt'k b\r (nillh •'te ;';ft"~ı~ 
ti?... Birim" a \ lçlr.ılı· ı,oı;koC'O tJll• 

~ • ı 

'ırı d ınıdüz <'tııv•di m:ı. hiç otıu', 
"' ıın kolu:ıo hklıı tım\Unıhıbll et•k 

h:ılı• ~etirıli . ., Frnaını rttl? 
- lllç ı;Uph" ı1 rıııa t•tnılştlr' 

- \nla\atnı\'orunı'': ,. . ' "" z.ı;\ ıf nılamııı ('trl:ı3 ılı ı.rshıl ' 1 

den dU) dum: , 
- fcn•ını dh ordu ht;ınlnıl 

4 ... • • • ıı. 

tahlı d ırumıııııı bir dll<kut cıtııı. G 1 
rası bir ı.ıınr nıl'mlf>krtldlr. 1 otıl' 

ıı 
hıırn~ 1 .. por yuıınr.ık. nhall-ıtııııı ' , 
Plı\ ilşUrı,. hiçbir ~ nck ı;üı iılnı •ftl 
bir ı.arnfet, 8"\lmll 'bir hnpıı:ılıl• I! 
ti rnırk için lıu rklldl' •Jrl'l' a 1 " 

t ,, 
nıu-:tıır. F.;er dindar tılr n t ::ım 

ılını, bta..'lhul uknklarında ;1 ııruı· 

ğe alışmı hlr nd:ımın, ~ ıırııı tı:ı, 
ıluıı)ıul:ı ırat 1 öprU.>ı1Uııü rJIP 
-.ırıl<. r:ınHe donlu rnmb.ııdar ~ ... ,,ı~ 
O\ ıı:ıyıı n"nnnı ... eçc!ıilrcı·ğlııl ıo 

• • J ~ e ~ 

eıl ·bilirdim. St•bebl, bu 11rı:ı:nlı .) ullll
11 

da bih Ulı bl r nıa h:ı r••t rldı· ('I mi" 
nıa ıcl;r.. H le ) ol;:uı:larııun !. .. 0 11 

•" l:ırııı çarpık Qttrp•ık l;:atdırımturı , 
r.· rlııdr, ntr,te 3 ürln rn mııhlfıl·1' 

pi 
ı;:ibl sıcr.ı~ o •;ıçnı3 .ı lılr o~ 111111 

tı113ıı.u:ı )tılpn \"Ur:ınıl' \ilr J\l'l>ıı ... 
nıl'k , tlı•ğıııe insan ııj:':luıııııı ı.urı ti 

d 
,ıı. 

j{i111i r. \ •' bl1 tıunu <hl' roddr t' • 
11 

rıinwk ı,ııd.ıı imla~ lıl.ta )lll• ıb•ll) 

rıı~ ' 
\ ... ır ar•n \iirlimrt- bıı .. ı ıd•I" 

• ft ~ .. 1 

l'••ıılerlne tulnldım. \'ol.•ı. J rnUıl 1 

b::ı,,toııuıı:ı kal :ıırrmların ıU.tlNI rırtJ' 
11111 "snlmnık ~dun ı:ıdıuı llcrll,. or '1 

lnr.ec!k srsllı• çalrnl r,tbl ~ur ıll 11 

ı:ııuır.ını!. müı!af.ınsınıı •l•'\ ın ,.,:ı 
y(lr!lu: ııt' 

- l~\·et ... htnnb:ılun \ oım .. ı:ır r' 
tamir etmek. nnlıırın blı" \C.' r,,1'•1' 
• fD\ dnlı m \~1,;Ul:'ıtı., ort.ıd ın ı,ıılı''~. 

• fi' 
r nl•, por nıınııııa, hR\ntııı bıııp 
l;cnmrl,; bllmlrrn -ınriuld:ırınn 11''

1 

• il 
ı, , em •t etmek ıınmınn bir ıJ,ı •11' 

tıır. 

';'l~nı:ın tıd:ım: 

- Anll) orııııı... ı.rı 

don,a: ~ 

- Smııl dn bihtin!.. ıınnyn'I) ,-
rahat ,·ok istıuıbulıın boı.uk ı11ıt 

~ • rt'~ 
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hiçbir :r.orundnıt :r.errcce ,,ımııırıd~ 
ah~mııl< jçln, mükrmrnel bir ıoıtllt" 
ıreıçlrlyor.. , .. • o 

O lmd:ır tazl:ı \'e heyec!\nlıı ı; ~ 
111ı ·mu,tu ki \'nk!t v.ıldt yıkılJlrJI ~ 

d('~ıt 
ı;ibl oluyor, fa.Jnıt ortasından - , 
\"Untlmu c:Urtlk bir n&ac ~hl l~ <' 
t-Onuna dayandıkça doi;rnılartıi' ~ 
Uzlerlnl tam.unlamağn uğnı..ıt'" 

1 
,ı,man Mlanıı yoı..-:ış felSl'f~ ine 111

111 

dırmııi1a çabf1yordu, 1, 

Ll\lire mi 'apn·or; rld:ll ml 1<
0111 

,, . ıı•" 
5uyor; Jıh;iv "'~·a tllltlddde nıl ıı 
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rtıl·· 
ıının onu bir hnmlı•ıle knvrn~tı 

' d-.. ı·· 1 ı .. ıı - :\mıın birader, ..,, ı.:-ııı . 
tinı. &n yoım,u nılıdafııtt etli~··~, 
sun anı:ı, bmn.11'.Jıete d:ıyıınnıntı' \fi 
tnırken tu:.ynta k:ır~ı tahıunıtlU~ 
kalmıJıu·.ıık ••• Şu h"llh\'Cdc bir p:ı 
oturalım uıı ~ 

nerlkt: ~ 
l ,.cı• 

- Hay hay, dedi. ı;trrııen 1,1r 
~~ ~ btlp KaroköfdPI' 

tram\ıı.ya bineriz 
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torunma kanunu varl ,, diye 
~en çıkmadı'klarını görünce suyu 

m. f a1<a1 dayağı da yedim 
cı <le 
Ilı tdlni, bafma ı;clcnlc_ 
~ licnıen sol koluyla o.. 

mı~: 

• ~.,.urın, dinle. Sen aklı 
<><:~a bcnz(yorsun. Hnl· 
~e b&§la~. bir saate 
' &'e,tftl Jıa.lde de BWJ 
t. .. ·llt boylu, bn§örtUlU ça· 
'il~: 
h\Prunı diyordu, bu ynata 

il!~ BCbebleri bir bilsen, 
e~ hüngür hllngUr 

' 4t ki, ? 

~lsun. Malın olur bir 
t bir tUrlU . ..Ama maı 

~ttıa. Derdin bitmez. tU. 
~ l'tlan da, .neme lA.zım 
h llyeyıın. .ııı, bir oik4yc,. 
'ltr 
~~ ay tırıng kirayı veri· 
it :forlarcıı ama, gclgele • 
del:l.::ıı da sokakta Jroldl. 
ita ~ sonra bozuldu. 

'nıanaaı olacak kan, 
bir dJttnı bırakmadı. Kı • 

ift"zyat, bir .figan ovo 

~ :tıaııeye. Benlm danın .. 
\. ~ lnaandır. Ama. bir 

't bu zamanda da ı!ç
~ ~ ZOr bulunur. Kan. 
~l ac bari, sn.çla.r sU. 

ar Çin mi japon mu 

~ 
°tluın, decUm. Bizim e'~ 

llıitıı aen onu, dedi, bu· 
~ korunma !kanunu 

'~&7.anı. 
~iti ~dUm. Ama, n<ı ks. 

• Canım dğcrlm. Bu 

t' ~larnalıydım. Ak • 
,. ' 1d!, kendisine söyJe • 

~~adı: 
di, ınmı korunma ka. 

t ~ bir yere çıkara • 
~~ istemiyorlarsa 
bit ~ buluruz. 
~ 1tn ki de pek ~tahlı 
tı.e; 0lea. benim kwm a· 
t~ kızı,. Eğer btzım 
'ırııtıler, §Uydu, buydu, kı,, 

, ~diye çektnlyordu. 
irtn!rn, peki ben onlnn 
t~ ! Hemen aşağı koş 
l{ 1\ ınustuğunu kestim 
~crbellya. döndtı. Kiracı 

ltıııuz duramaz, hant 
lıin aşağı silecek bir 

ıtır ttlnıı kocası geldi. 
tfe ll'1ne la.zun: 

.:ııı,, dc~ı. blzl:n :mus. 

11 
'l'or. 

~ hı. Ana boru patla· 
'"Zô k. Gelip yapa • 
tlıbtıtr, kaç gUn sU-

lıı. ~ ll<lı, gltU. Lı\kbı gel· 
tu01acak, blr gUn bod. 
~ kapaıı gör, aç. 
~ ŞakJr, akınca baba. 

tıs ru btzım eve, Ben 
~ ttlnce kapıyı açma • 

~eriye ne saçımı 
'- ~1• nen! bir g1lzel döğ 
~1.1 hanıma yetl§U de, 

.__il llnden JturtardL 
tlttım Kıı.rıyı ya ... 

~ , tlirınuı:n,. but mab • 

to<ı V&r. Öyle bir mad 
1 \ , trııa Kan ~ger 'kur 
~, ~1hka versin. 

'aı ve darp Ne dersin? 
1.i~ta bir nef\:ıte an ... 

- Eyvah, kadın bfl§DlJ .t~ ı;arp -
m~ a§k olsun, .ııana hanım, diyerek 
yanmdıı.n .sn~t.ım. Fakat biraz sonra 
cürmümeohut sulh ma.hkcmeslndckl 
muhakemelerin! de dlnleme(:i dhmaı 

etmedim. Ancak dava, suçlunun alqy. 
hine yürüyeceğine da vacmm ıılcyhf • 
ne yürüyordu. 

Suı;lu kadm, orta boylu, 20 yqlarm 
da oldukca gll.zel bir kadındı. 

Muhakeme neliceslnde :mnznuıı Me. 
llhıı.nın, Şadiye lıarumm evine t:aarmz 
etmediği, Şadiye hammm kapıyı aı:ıı. 
rak nırtllne N'ÜrildllğU. ka.qllıklı oJa· 
rak blribirlerini döğdUklcri sabit ol
du. 

Bunım üzerine mabkem , Meliha 
hakkında CYe taarruz suçundnn bera .. 
at, dôğmekten de üı; gün hapis ocza· 
sı verdi Ancak, Şadiye hıunın da kcn. 
cllsin! döğdüğünden bu ceza da !skat 
edildJ. 

ADLtl'E l\IUllABlR.t 

'ile 2'UJodar ? 
-. - - ~ __ ... ._ 

Rıu .. Alman harbine .dair 
Almanya lbiç o1mM-<;a Kafkas • 

yaya -yerleşmeden, 'Mosko\"aYJ ı;ar. 
ka doğru geÇmeden, IJıa.ttS. Uralla· 
ra dayanmadan blr mütareke '\Cya 
snlhü aJdmdan gcÇiremez. Ru ya • 
nm en 'ise yarıyaeak lhavali mi 
zaptederek !Rus harbinin birinci 
safbasmı bitirdikten sonradır ki 
biraz "De.fes almayı, istila etdği 
yerleri istismar içiµ tanzim faali. 
yeline 'rntnt bulmayı düsünebillr. 
Bu ıJ:•Ye hıe henüz elc1e edilnaemlf. 
tir. Bir mütareke ıilc So'-ye!.lcrin 
kenamklerinden 'bu par~yı Al
manlara t.eslim etmeleri de imki.n. 
sızdır. Binaenaleyh, mulmtele de. 
\'am edecektir. Büfün feen.ııtile, 
bütün lnsanf rz1ığile ve lbütün deh .. 

tile. 
iBugün1'-ii harpte yan teöbirlcr, 

nıla malar ve pamuk ipli,b<ine is 
bağlamalar nkıldnn ~ıkanlınalıdır. 
Vuran öltlüresiyc \'Ur.acaktır \'e ~e
re serilen bir daha Jmlkmıyacak 
surette yıkılacaktır. Bu harbin 
lllllhİ.Yeti bunu icap ediyor. MUca. 
dcleniu ilk ~nllndenberi J.,'°1zli gi7A 
JI ulh teşebbüsleri \'Ukua geliyor. 
Fakat bunlara daha zl,Yadc ulh 
entrfkalan adı verilmcliCljr. Sinir 
harbinhı bir safh~<;mı da bıı suTiı 
) oklama lan teskiJ etmektedir. o. 
nun fçjn r:imdiJd halde R~ ada 
bir mütareke olaınaz.. l'nlnz bir 
teslimiyet ,·eya hezimet mm-zu -
hah olabilir ki o da heniiz mc\'• 
sim izı1ir. 

Hüseyin Cahlt Ynlçın {Haber) 

Öyle ~ a. Nerimanm nişanlısı. 
na karşı kendimi hiç de ciddi ve 
esaslı bir şekilde müdafaa ede
medim. Bunu, annemin hesabına 
da olsa, yapmalıydım. Fakat, o 
d~kikada beynimin na ıl diind ı 
ğünü, vücudumun ne müthiş ür. 
permeler içinae sarsıldığını di-'. 
§Üyorum. 

Zavallı babacığım.. Benin: 
böyle bir hakarete maruz kal
dığımı ~örse, her eyden c;c'k 
.kıymet verdiği aile namusunu 
kimbilır ne canlı delillerle mud3 • 
faa ederdi, . 

Babam, cidden namuslu bır a 
ile reisidir. BaşkQlanna zarar 
vermek istemiyen vegR.rıe doğru 
adam bence babamdrr. Hastala
rına bile canla başla bakar .. Hn~. 
tanın ıztırabmı, kendi ıztırabı 
gibi duy~r ve üzülür. O, mesle
ğini hiç bir 7,aman, bJzılarınm 

:J5ic 11aAiAa 13aŞSaşa -- --. ,_,, ~ ,,_,, --

1 aşlanılan r · ş 
şekilde bitirmek mü 

6 'L A~A YD1,, Jeyip geçmeyiniz. Bir 
ı~ adamını mahveden, onu lela. 

kete ftirükliyen 'budur. Lakaydiden sakın. 
malıyız;. insan dimağını .bir sis gibi lzap • 
layan lakaydi., insan dimağını kısa bir za. 
manda ta§a ~evirir ve neticed.e insanı da 

.de şevkin 'kırılmasıdır. 
Genç adamlar! herhangi bir l§e yanlıs 

ba§ladığınız zaman şevkiniz kırılmama/,. 
dır. Ha.yatta her yanlış bir derstir. işine 
yanlış başlamak bir şey ifade etmez; çün. 
kü 1'Q§lailığınız iş ilaha bitmemiştir. So -
nunu iyi gcti.rme'k IJıer zaman için eliniz • 
ileRir. 

i§ini Je mahveder.. 
Sakınmamız Uizımgelen şeylerden bir! 

1 
M anş üz rinde ve ortaşa 

/aal·yet erde bulunuyor 
GtındUz hına taarruzlannm gerek 

yer müdafaası ve gert'kse hasmı tıv .. 
cısı taratmdıuı §idd Ue ınu~le 

görmekte bulunması a bu bombardı. 
man 'taarruzlarında tayyare .za:rıatı.. 
nın kabarık, yckfuılıır tutması, mu ... 
harlp dm·ıeUcri gece bombardıman • 
lan yapmağa mecbur etti. ıBır günde 
yüzlerce tıı.yyarcyi feda edecek no 
bir memleket bUtçcSi bulunur '\'e no 
de bu kadar ZB.yintı yerine 'lı:oyab!lo 
cek bir ha.vıı. sanaY'.l vardır. 

Ha va slllhınm nnzik, pahalı !\·e 
tedariki mfiikill olll§U, lbilhaıı:ıa, bir 
tayyıırcn!n ~asındaki ham maden 
ÇC§ldi.nln .fazlalığı, tan"nrclcrlıı eş • 
heler üzerinde tiUz b!r aeltlldo kulla. 
mımai.armda ve mUmkUn olduğu ka.. 
dnr az harca.nınaiarmda Amfi olmak. 
tadır. 

Bombo.rdnnan 'BllAhmm az harcan.. 
nınSJnı ıtemın maksadlle C\'1.•elA, ev 
tayyarelerlnın himayelerine l'Crllmcıe_ 
ri dllşliııfilmUg, da.ha sonralan mcc. 
burlyeUer kar§lsmda himaye a\"Clla.. 
rmın sayıları çoğaltılmış ve hnttA 
o knd r ki, bombardımana giden on 
be§ tayyarellk bir g\lndUz tnarruz 
filosuna otuz tayyarellk bir nv lıi .. 
:aınyesi bile verilmiştir. Fllknt ne y r 
mUdn.faasmın l\"C ruı de mUda!a-a ve 
mukabele avcılarımn faaliyetlerine 
mani olunam~. !llolar !azla .zayi. 
at vermekte devam edegelmişlerdir. 

Nihayet bombardıman t yyareclli 
ğ"Wln zayiattan kurlu arak selbıete 

erm~sl cecenin karanı ""ına gömülerek 
mUmkUn olduğu kadar gözcren korun 
malt çaresi ortaya atıımı.,tır. Bu su 
retle ve bir tasla iki kuş vurulmuş • 
tur .. E\ ,. !A ;yer mUdafaa&1nın tcsiı1 

azalmış ''e sonra da, en mUhlm bir 
kazanç olarak hamm avcilarmm :fa 
allyctlcrl durmuştur_ Geceleri, büyük 
bir dikkat ve ihtimaml!l ya,pıl n hava 
mubarebC'lt'rlnin tatbikine imkAn kal 
mnını tır. Şu halde, ibomb:ı.rdıman tıı
nrruzıan gece olmakla, sadece bir ha. 
sım yer müdafaaslle ıığl"a§Inak z run 
da kaldı. bu bUyUk bir avantaj ı . 

ÇUn rU ; ~er müdafaa topçusunuıı 

tay!•arclerc karşı olnn tcsır ve i.!abet 
lhtımaU gündllz göztiyle bP.c çok zn. 
yıf iken, ect' karanı• nda.n v yahut 
dn ışıi'daklarm aydt1atacaklan muııy. 
yen mmtakatardaki bomb rdımıı.ncı 

yaptığı gibi bir ticaret \ası 
haline g"tiı-memiştir. 

Bu gec~ uykum ka"tı. 
Yatağımın i~inde hatıra def. 

terimi karalarken, ece.ı gün ga
zetede okuduğum bir ·;ak~yı ha
tırladım 

Çok i.nrin,. Çok ülunc bır 
\aka. 

Bır hasta kadın. doktor M z • 
har O mana gıtıni : 

·• B n. "sab mdan muzt rı. 
b m. Beni tedavi edin'" d n · . 

Doktor, kadını mu y n et.. 
rr.iş Cidrli hır r~ ts· ı bul 
ma.mış \C kendisine: 

·•- Bır şeye sınırlenmışsiniz. 
Bünyenız de zayıf. Bıraz kuv. 
vetl! şevler ycyiniz .. Muhitinizi 
değiştiriniz .. Temiz, haYadar bir 

1 ra ka~ı alacakları netice pek kısır 
kal cal<tı. Nite'klm de öyıe oldu .•. tr. 
llf.ı ve 'tayyı&re sUraUııhı fazlalığı llo, 
havaya kal'§J atan bir topgunun sıın.. 
dllz gözüyle 'Cldc et.t.iği 2100 de bir 1 
sabet, geoo muhakkak k1 beş misline, 
:Oeli<I öe altı misline çıkarak 1200!> 
de bir isabet halinde kendini ~stere. 
bllecektır .. 

l§te bu derece az bir muvaffnklyet 
kaqusındıı. taarruza ug"rıynıı t.are.tıa.. 
rın da ke11d!lerin! konımağa başvur. 
muş oımaUırı tabii oıacalttir.. Gerek 
mihver, ger kse büyük Britanya im-
paratorluk havacuığı bir gece 
:ı.vcılığmm ihdasını z a .r u r il 
gönnUPlerdir. Esasen hafif mikyasta 
mevcut olan gece avcılığı biraz dabn 
lnkJşnf etthilmtştfr. 

Gece avcılarının 1kt klgllik olma. • 
lan ve rasıtın bir türel Uzerlnde ha.. 
reket ederek her tarafa d!SnebDen en 
·az ki ve ha ttA <dört makinelltUfeğ'i.. 
nln bulunıunınna itina edllmlştır. 

G cc av.cılarınm faalcyet csasıan 

ışıldakı;ılarla berabercllr. Blr dUJmı.ın 
tao. ı ruzu hnllnde 1şıldaklar basım tay 
~arclcrlnln bulunduğu bir mmtakayı 

.nydınlatmakta. ve av 'tayyaresi 'ka • 
rıınh < nnnta'tada giz!encnik bruımuı 

uçu istiknmctlnc muvazi olarak ~ ık 
lI mmukayı takip etmekte ve rasıt 
dn ~ana doğru at.C§ etmektedir. De.. 
m k ki, hasım ışık içinde, avcı ışığ'ı. 

nı:l yanı ba!Jmd=ı ve karı>nhkta blriblr 
J<-1 ini takip etmektedirler. Bumda e.v. 
Clllln kazancı, ışıldağın kuvvetli hUz.. 
m i içindi.' kalan hasım bombardıman 
cıları tarafından görünmemesldlr. 
ÇUnkU avcı kıı.rnnhktadır. ıukabll 

olarak di avcı bomb!ırdımancıyı gayet 
net olı;.rnk görmektedir •. İşte avcmm 
!ki ki ilik oıuau da gUndUz olduğ"u 

gibi tayyB.l'enln tayyareye saldırması 
!dinde hava muharebesi yapilma.. 

f'lnın önUne geçmiş bulunuyor .. 
Mlh.ı;._r havacıııtum Alman toprak. 

lan Uzerme ve :lsti!A Umanlarma kar .. 
~ tavsiye -c~men IBUyük Britanyn gece 
tıombardnnanlarrnı k~amndll 
M rşm!t 110 nvcılarnıı kullanma.L 
t:adırlar. Bu tayyare çift mot8rlll ve 
ki k" l.il:t.r .. Ü.zerinde dör(IU ön,, 
nası arkaya doğr:ı ateş eden alb ıma.. 
ktn<lltUf i \'C aynca iki tane de u.. 
'fak ç plı topu \•.ardır. sııan ba nmm. 

'.1,'Cre gidip beş on gün ıstirahat 
<.'diniz .. Bir şeyjniz kalmaz!" 

Dtmiş. Hasta. recete 'sormus .. 
Doktor: 

·--:- ~te, anlattım \'.l. Bu <le
diklrunı aynen yapac:ı.ksımz. 
Doktor rc('etesinde \"alruz ilaç 
yazılmaz.. Ba7.an böyle sıhhi o
;üdler de ilaç yerini tutar ... 
C{'vabmı vermi" Mazhar Os· 

manm tavsivesi. böv!e sinirleri 
h r hangi bir sebeple ani olarak 
bozu U\'eren kimseler için her 
lınld ... çok fa}d:ıh neticeler Yere. 
bı iı. 

Bm dl", şimdi, tıpkı o hasta 
mn vazi' etınde görüyorum ken
dimi Bünyem zayıfladı .• Mane. 
viyatım bozuk .. lstaham vok .• 
Bes on ~ün mubitimi d<:>ğiştir· 
mek. her Ş€'ydcn uzak ' ~ :ı~amak 
lüzumunu his edivorum Faknt 
nac;ıl: J<;vimiz en güzel bir say. 
fıv v rinde. Bu muhiti d0P.iştir 
m \jcı, ortt1nnrs1lb.rbehanc 
nt •h'lir·m., 

H le • , ı ın babam l\:onyadan 
gel ın .• 

Bıı '{ll'lhit d~0tırme tavsiyesi 
b..,nn pel\ mi.ı'avim geldi. Annem. 
d r. b r m .. ddet uzak yaşarsam 
h m bım suki'ınet bulacak .•. 
H m <l her gün biraz d~a bozu. 
lan dimağım bu ihtilallerden, 
mu\·azenesizlikten kurtulacak. 

Deftl'rimi .. Benim için en kıy
ın tJi bir arkadaş olan hatıra 

dan muhakkak ki çok kuvvetli olan 
bu av tayyare inm gUndUz avcıhğm.. 
ela da ihmal edilmez bir kuvvet oldu.. 
r,u inkll.r edJlcm z.. H m gece, h m de 
ı;ilndUz iş ören bu tayyarcnın mu • 
vaf!ak olduğu Almanlarc:ı kabul edil. 
mckte 'e bDyfik Brltanya akmlarmm 
sık sik Alman toprakları içlcrlne ka. 
dar uzıı.nmnm13 olduğunda ll.m!I ola • 
rnlc gösterilmektedir. 

mgillz hııvacılığmın lııe, gerek 
.Manş üzerinde ve gerekse, l;>lUınssa 

Afrika ccphcsllıde gece avcılığmı Ha.. 
Tıkan, Deflımts avlarma vcrd mu .. 
hnlckaktır. Orta§ark .Afrlkasmm gece 
sUAhı DefbntsJar olmalttadır. Bu -:av 
tayyart'lc:rl Uzcrınde (1400 C.V) ııı: 

:motörler vardır. Tayyarenin hareket 
sllesı t(2700) kflometreilen fazladır. 
Bu uzun mesatc.ll 'U"1J~ yap b!tm 
dolayısile Dc!iant.e avcllarmm b m
bardımancılan gec Jıfmıı_yosin ala • 
rak Londra _ .Berlın ıırasmdakl arazı 
lızcrtnae müdafaa cdec ği dil ımtne. 
bilir. IBu ayede Bcrl.nc !kal'§l tevcih 
c.dllecck gece bombardıman taarriız.. 

lannda Brit.anyalı ğır tayyarclcn .. 
nın himayesi temln edllınış oluyor .. 
İ)ct'lat!l n • tayyaresinln sUrnti d • 
tazlnd.ır ve .s:ı ttc 600 ldlometrcy!. mQ. 
tcc:ıvlzdlr. Kanatınr üzerinde ilç ma. 
klnelltU k ve gövde UZarınde de he: 
tnrafta!' d6n bilir 'b r turd Uzmnde 
iki uf k top vardır .. Altı makinelltU.. 
fek ve iki topunun bulunması dolayı.. 
s.k' hasmı olan .Messerı,;mlt 110 av 
tayyareslnden geri kalmam mı intaç 
eder •. ve Manşta her iki muhasmım 

gece avcılığında birlbl:rlnden geri kı. 
ratta oımadığmr meydana çıkanr. 

BugUn için :Ma~tan zly.ndc ortaprk 
Atrıkıı.sında mlhvcr ve büyUk Brltan.. 
ya arasmdn bir mUcadclcn!n hüküm 
ııDrmeltte tıuıundufu dllşünülecek o ,.. 
lursn, gece nvcılarmın dnha zlyad 
bu mmtnkada fnnllyette bulunduklan 
da anle.,ılır .. Dcfiants Rvctlann:ı. kar. 
ı bUyUk Brttanyn imparatorluk hava 

kuvveU rlnln büyUl< tnanlan vardır. 
Tesadüf ettiği hasmı tayyaresini ateş 
htizmesıne oturttuğu takdirde hava 
parçaladığı lddin edilm ktedJr. Bu ld. 
dianm doğruluıtunu d:ı. ynı sil!lıı t • 
şıyan avCJlann elde ed e k'crl netice. 
le .. le anlamış olal' ~z. 

A. ŞARliı.t 

defterimı kapıyorum. Yavaşç~ 
başımı vast~~ kovup uvumak 
ni ve tin deyim. 

Bir an idn her şeyı unutmalt 
vt- uyum.~ k çok iyi olacak. 

• • • 
~ABA:!\I KONY \DAN 
Dö. :1'Df'KTE SONRA 

Ertesı gün komşumuz Mt.lı in 
Turgut pa nın kızı geldi .. Geç 
vakte kadar kah odamda. l· 
bahçl'de oturara\ \ n ıt gedrdı 
Annemi hem .. n h m r. e:'ddi hı 
bir v konuşmadık. 

Zaten. babam e ecck diye. an. 
nemin mutfakta b'r ta!{ m hazrr 
hklan \: rdı Sofi ile b r . '1 r 
yapıp duruv~r \ mm a ara sı 
m uğrayordu. 
.Bir aralık bana da surdu: 
- Lcylit! Biliyorsun ln bu ak. 

şam baban Konvadan ~ lecek. 
Sen de bir şe\ söyl e ı~ Ne y 
palım ba~ kin. ? 
- Sen b:?b mm sevdığı ye 

mekleri benden iyı bı ir n "Dn 
Hem babam ö:. e mide ine dü • 
kün bir adam değildir }; ı.. Her 
zamanki gibi iki turlü : mck, iı 
soğukluk kafi d ğ'l mi, 

Annem cevap \'" '7l1 ~den yürü
yüp gitti. 

Muhsin par.anır. luzı hayretle 
soruyor: 

Fıkra 
.., .............. ................ 

llau 

ar 
nl \nı· nı; n: ı ~o.k; bazılnrma ra :. 
gcl(.}onız: ı ~•.sok '\cznl var.Ho 
b:ızıl:ı ruul:ı ne 'rz.in, ne nuuıa \'1ll''? 

)il':' 

'fnnzlııuı t paşalnnndıııı Eftlm p:ı. 
ı sa llr rut'rnltlı ı lnıi,. Bir gün baJı

rnaııı lUehmedl cagınıııı:;: 

- Sö.sJ b:ıl<nlrm ·lehmet) ~. 
be ılm ismim ııe ! 

- t.ttlııı 1111 h!ızl'f'tlerl elendJm. 
- l ol. nını, p .sı f lan bir ta. 

rnfn bıral, d;ı ismimi M>;'!l ! 
- !Lftim hnzretJ •rl CfendJm! 
- C.ıınun, bırak u t~rifatı! ıs.. 

ınlm no, ıl ismim ne? 
- Ettim! 
Mclıınet bunu Ö)1cr sh_slemez p:ı

a arklı md3n bastırmış! 
- Ben l<annı <iııtfim! 
Tabü lUf'hmctte bet beniz atmrs/ 

l"ntı.unmu ; iblr 31er söylemek ıs. 
tcınmlş. 'Bmıu gören pıışn: 

- Ama 3nptm hn, d~; sen bel.. 
nlın ~r oldu~'llmu bllmlyor 'DU1sml '! 

Knfive mesf'l 1 bıı oğlum! Hem bu..I 
nun ~-eznt uır, n!ilr ~ok, meral· et • 
mo sen! 

Arndan bir !hat ~ Bir 
gDn IehnıE't, pa n,n fınzunına dam 
ı mı : 

- Pn.oın hıı:r:.tttlerl, demlı , benim 
1 mim ne? 

Pa bir ani •e <!umm cevap 
ve~: 

- Iebmet? 
Fn:knt pn n.nm rlm mdan t'b Meh 

m!!t basttnm ? 
- Ben Jcnmu iipttlm! 
ı l ani ynn :ı.: 

- 'Y4k, d mi Ettim. aptüm; 
bu kafl.s ooir :nmn, Mehmet • Cipttlm 
bn 1 afiy<' d ~ı .. ,ynnı ;ne vezni '\1lr 

' 8Ö'.)'lf'4iğlnln ne de knfiyeSl • 

folımo.t <Ce\ p 'VeJ' • 

et a nz.retlcri, dcnıi , 
ve:r:.nl, l•aflJ esi yok nma ne ynp:ıhm 
ki bunun d:ı a<ilı ' r! 

NASI?E'I'!'tN 

(Ba k t tm 
denizden çıkana): 

Deni:::de hf.ç ııskumrn 
u';; m tV 

Bir fırsat 
Kütüphanelerle, 
Tarihçilerin dikkatine: 
Sandıkl:ınncb.n fıkm:ımıs bir b!ll. 

a , b1C lruilanı1ın:ımı Ui mtikcm. 
mel dltll nsiklopcdlyn Brlt nikn 

neşri) ntından 

Tenew Historians, 
Hıstory Ol Tlıe 

World 
:\.clmd3ki tllr1h ldllllyntı 200 Um. 
ya hldrtır. :Lu ar gazCte. 

m17. e F. O. TeJT.zfno mektupla 
nmcn:ıt edPlıDirler. 

~'O\ mu 

• 



CeviTen: MUZAFFER ESEN 

ı E Ol tim'(! 'te'lil tn t!h. 
* Orta ya§lı bir b&yıı.n gündüzleri 

ev işleri görmek, a'K,şamla.rı evine dôn 
mck .iStemekt.cdlr. Yemek yapabilir. 
ev i§lerlni lyi blllr. Kimsesiz yaşlı 

bir baya da bakabilir. !stiyenlcrln 
(Ar. Se), remzine mllracantıan. 

I f ve i§çi arıyanlar: 
* Bcrlin istcnoğ'l'afi vcı daktilo bir. 

liğtnin birinci mllkll.fntlarmı havi, 11'. 
tanbul ticaret okulundan diplomalı 

bir bay tUrkçe, nlmnnca, daktilo, ti. 
cart dersleri ve alman istenogra.!t_ 
sini öğretmektedir. Şerait ehvendir. 
Çağaloğlu, Yl'rebatnn Neşe apartıman 
kat 6 da İrfan özturga. mürncao.t. 
* Yüksek iktisat ve ticaret mekte. 

binin ikinci sınıfmdıı okuyan, muha. 
scbcdcn anıayan ve fransrzcayı iyi bl. 
len bir genç, herhangi bir mUesscsede 
öğleden sonra çalrşmcık istemektedir. 
{B. 16.) remzine mUracaat. 

• Lisenin fen kolundan pek iyi de_ 
rece ile mezun olmuş, olg"Unlult lmtı. 
hanmı vermiş, askerlikle al.Ukası 01_ 
mıyan ça11§knn, dUrUst bir genç, rcs.. 
mt ve lıusus1 mUeSS<' clerde iş aramak 
tadır. Beşiktaş Abb:ısağa yokuşu tı.. 
han sokak No. 12 de lsltcnder Erkme_ 
ne mUracaat. 

• Ticaret 11.sesind"n pek iyi derece 
ile mezun olan ve hallhazrrdıı. yUksck 
iktisat ve ticaret mekt binin ikinci 
Eımrfında bulunan, Ucaıi bUgUerin ldl.1' 
fesi ile mücehhez bir genç, resmı ve. 
ya husust mUesscsclerde öğleden sonra 
çalışmak üzere az bir ilcrct•e iş ara. 
maktadır. (İktisat Ye ticaret 96) rem 
zine "mUracant. 

- IBTAIUroll ~ 
~~~~~~~~·· tsTtKr.ALoAJ>l' 

. -o--. 
<Ba lropoaa ekleaere11 gGndel'llcoett Bevo'ğlu Halk ~si 
vemıe tlAn1a.n ita Soa Dak1Jm4a s-. Bugün 6~ ruo: 

0 
_ _...11__...... __ ETienme cekU1I matine 11 de, .... ıef 
"V''"~..u 1 - Lorcl Hardl: ~ 

gUoderem o~ mabfas UI,. 

mak tlzerc SMllı acır.ıertnı lt1l41r.- 2 - Pamuk P'ttn.Wl.9. !'edi 
lorl IAZDJL) 

mlş bir Unlvcrsltcll genç, fizik, kfm. 
yn, nlmnnca dersleri vermek istemek. 
tcdir. (A.T.S.) remzine mUracaat. 
* Eski bir lisan mualllml, husus! 

okullnrdn. ve husust derli almak fstı. 
yen talebelere ders vermek arzusun • 
dadrr. (G. Kemal) remzine müracaat. 

" Şekerci 

1 
H. MastnfB ve MJıh~ 

ÇIKOLAT C E ~ 
ltlna De hazırladığı nefi§ !.dl 
lılt tıckcrlcrlnlz.ln mllb6~ 

• Elinde 6 l\f.M. lik prejtıksiyon 

makinesi ve !llmıcrl olup da satmak 1 i.am••••••lll.,. 
istfyenlcrln (Film) remzine mUracaat 1 
tarı. raz komlsyonunda odacı 

• 27 ynJında bir bnyan, kasadarlık tupla mUra23.t. 
veya tczgO.lıtnrlık ynpmnlt istemekte. • Fransızca.dan t 
dlr. Türkçe, !ransızca ve rumca okur yazıyı blleu l::lrlsl iş l.5 c' 
ve yazar. (Sllmer) remzine müracnat. Haber gazeteslndo ('foı-c:!llll 

• Askerlikle a~tı.k1121 olmıyan rı. mUracsat. 
yaziyesi lruvvetıi, llscı mezunu bir ~cnç • Bir üniversite taıe~,e 
resmı veya hususi tılr mücsscsedcı llae talebesine her tQrlD 
kılUplilt gibi Dlr i§ aramaktadır. (N. vermektedir. (Alkaya). 
Türk) remzine mUr:ıcaat. 

* Llaenln son sı:utında bir genç 
öğleden sonra çalış;na!: Uıtcmektcdlr. 
(N.L. 88) remzincı müracaat. 

* 30 y :ıınd:t, "alI~kan, cidcll bir 
bay, husust veya resmi mUessescler. 
de kalori!erc!..lik arar.ıa.kta.dır. Sultan,. 
ahınette cezaevi karşısında. bakkal 
HUseyin eliyle (K. ~ezere) müracaat 

• Desinatör ve k\.IIUl§ dokuma ma
kineleri ustası bir bay l§ aramakta • 
dır. (R. Desinatör} remzine mUracaat. 
* Lise mezunu bir gıınç, herhangi 

bir mUesseS<')dO, çalışıı:ak üzere 1.§ ara. 
mo.lttadır. Ort& ve lise talebesine ma. 
tematlk dersi vcreblllrl. (P.K. U) 
remzine mürclcaa.t. 
* 1940.1941 ders yıl.r, eylW devre. 

si bllirmc l.''ll tibnnmdtl n .. 'tilale kalan 
bir genç, tahsilllo mütenasip Ucretll 
bir iş ara.makta.dır. (S.S.) remzine 
müracaat. 

caat. 
• Herhangl blr mü~ 

larnk çall§Dlalt Lstl)"OruJXl· 
1 r ve seri 7azı yıı • 111- 'i/ 
r1m vardır. lstıycnlcr (/.. 
zlnc müracaat etsinler'• 

:t- Lise bitirme lmt1.n~ 
ten muve.t!ak oı.runaınıJ 

lmtihanDU verlncey~ k»d~'.,,r 
mütenasip b!r ı,, anıma!dY. 

ilkle lli~!ğt yokr:r. ~J' 
·besine ders vcrobWr. t~ 
ne müracaat. 
~ Ortaokul 6~tmcnIJ!l "I, 

yUksck tahsil talebesi ort$ 
lerlne ve dışardan biUtlJlC 
verceilklere 1ere vcrebUlt• 
gidcbllir. {A.B.) l'(!mz,iJlC 

* Fransızca., lngiı.ııce' 
italyanca ve bulgarcayı ınO 1 
len bir zat, noter dalreleıill 
elime evlerinde çaltşu..alt ".J 
dlr. (S.S. 6) rc:nzlnc m~ 

:ıt- Kolay metod De t:r ,,ıt 
llzco, ltalyancn .ıers vetı" 

yapılır. Her tUrlU ınclt~~ 
(K. G.R) rcmzine mera~ 
* FakWte mezunu bir ~ 

ortamektep talebelerlııO (ll 

kimya v.s.) derslerln1 
mektedlr. {Y. Akm) re 

Müteferrik: ;. 
* Damgalı ve da111gııııı" 

ıu posta pulu, bUyUk IJ1 
alınır (Gcron S) rcmzll'0 

Aldrnnız: _,,1 
Aıaflda remh.lert ';I, 

llUyoculanrDIDD ~§ 
• mektuplan ldarebAD~ 
' lan dahil) bergb __., ~ 
kndar ve uat 11 dcıl -" 


