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Ruzvelt diyor ki: ı 
Vaziyet j 

vahimd~r 
--0--

Har bin önüne .!. 

geçilebilec~ ğini A k 
haıa ümit ediyoı um r R~yal 
~ 115~&B.O.) Alman denrzaltıs• 
nırı~otk Amerika reial Ruzvelt ga. tarafından 

~tecııere Uzakşark vaziyeti hakkın. 
ıq, beyanatta bulunmaktan imtina et. t ·ıı . ' 1111t ve demi.şUr ki: or pı en mış . 

- Vaziyetin vehıı.metını tıı.mıı.men 
~"ramakla beraber .Japonya Ue A --0--

~l'ika arasında bir harbin önune ge- Gem ı·den ı8 
lleceğlnı ha.il Umlt ediyorum. 

JAPONl' ADA HAZmLIK 

1..ondnı., u <A:A.> - (B.B.O.> la lJ fa 'kayıp 
lr:tal':§arkta Japonyıı.nın ba.z:rlıklan 
e\>aın etmektedir. Birleşik Amerika 
~ Cin limanında bulunan b:ı.briye 
ı.l!ıendazlarma geri çekilmek emri.. 
"etm.!§tir, Japonya bltara.tl.tk ka 
!lUtıun tadilln1, Amerlkn.nm tccnvlli: 

'llr blr harel~etl dlye tasvir lçln elin .. 
~ geleni yapıyor. 

Sa~aııardan biri 
Ark Boyalla au 
bat ıtını anlatıyor 

5 Alman 
tDmeni 

Sivastopol mu da
f aasına şiddetli 

darbeler indiriyor 
--0---

Kırımdaki Rus 
ask-rler i 

Geceleri Kerç 
J u zahının ötesine 

geçiriliyor 
Berlln, tG (A.A.) - Alman ordu. 

Jarı bıışkumandanlığmm hu.su.!1 Uıbl!. --<>--
ğl: • Kerçten Kafkasyaya 

Milli Piyango 
Ankarada ·sergi 
Evinde çekildi 

20 000 lira 393849 a ç ktı 
MflU piyangonun aekizlnel tertip 

plAnının ilk çekilişi bugün saat 1i 
de Ankarada sergicvlm.lc yapıldı 

Kuana.ıı numaralar ~unlardır: 

AMORTİLER 

Sonıan S ve 5 ile ınlhaycUenen bU 
tUn biletler ikişer Ura kazıınml§tır. 

10 AR LlRA KAZAN'A~'J.AR 
27 ile nihayetlenen bUtUn blletler 

onar Ura kazanmıştır. 

60 ŞER LlRA KA7.ANA!\"LAR 
578 le nlhayeUcnen bUtUn bfietıer 

ellişer llra kazanmıvtır. 

100 ER LlRA KA7.ASA1'"'LAR 
260 la nilıayotlenen bUtlln biletler 

ıoo er lira kazaruruvtır. 

500 LiRA KAZANANI.AB 
9559 ve 1109 la nllıayeUenen btlttm 

biletler be§er yüz Ura kazanmıştır. 

1000 LlKA KAZANA..""'1.AB 
3~81 28076 60678 17066 19670 38ill 

1 3i4S2 99537 25691 44619 

1 

2000 LİRA KAZANANI.AB 
33741 76267 55130 6~871 63~ 8ll580 
18206 72430 91539 125~ 

5000 J,ira ka.7.anan numaralar 
216787 110093 321975 266922 

10.000 Lira kazananlar 
198117 251MS 

:ıo.ooo Ura kazan.an numara 
393849 

Ruzvelt 
Gemi ve tayyare 
ınşaatının sık laşfl
r1lmasını istedi 

1 \'a5logton, 15 (A.A.) - Ruz • 
'ı velt gemi ve tayyare tn,aa.t:mm 
fazlalaştml.nuısnu isteyen bir me-

l 
saj göndcnn.i;itir. Ruzvelt, demiı:· 
tir ki: "Eğer lngiltereye lüzumu 
kadar gemi vcrlrseı'k Hitlerin mu -
vnffo.k olmasmm önfine .geçllebile-

\ 

cek ve cJcr havalarda. hfı.klmiyeti 
Bir Alman aEkerl Sov~-etler tnra!mdan ~it yerine gir.lenmiş paUamn.ımş nlırsak Bitler mnğlflp edilecektir. 

______ bl...;..r_ma:_ynı~çika-l'tıy_or ______ ı Sovyet 

Sovyetler Ruslar 
Bir Alman Veni bir torpil 

Tebliği 
Moskovn., 15 A.A.) - Sovyct 

• gece tebl'iği: Jııp0n kabinesi, önUmUzdekl senede 
'lltert m.ıı.srıı!la.rm Uç misli arhmı 
~ için parlCı.mentodan s:ıın.tııyet Is. 

llıeg.c karar verm~tir. Bundıın b:ı§
ÇUrUğe çıkanlmı:ş olan eşho.S, ye 

Alman b:ı.hrlyesi yeni blr bllyUk hüçum için • 
muvaffakiyel kaz&nml§Ur. Denizaltı 5 f, Alman p l l/ ad e alay l n l kullanıyor 

ı 14 Sontcşcin günU, krtalarımız 
1 bütan cephelerde düşmanla çar • 
r pışmı~la.rdır. 13 Sonteşrinde 38 Al 
1 man tayyaresi tahrip edilmiştir. 

ı.len btr l!llhht muayeneden geçirile 
ltttr. 

gemileri, batı Akdenlzde bir lngtll.z V 
harp gemisi teşk1Une hllcum ebni§ler •• •• imha ettiler 
dl~! denizaltı Ark Royal tayyare l para şu t c u --0--

-<>--
Şimdiye kadar yüzlerce 

Alman \ankı tahrip edildi 
Loıııdra, 15 (A.A.) - Tankları tah

rip için Rus tayyarelerinin yeni blr &I 
ıah kullanması Almanları h• git • 
mlyecek bir hayrete dll§Urmllştür 

Almanların söyledlltlcrlne göre Pur • 

1 

Biz 16 tayyare kaybettik. 10 Soll 

Erinden 12 sont.etrlne kadar Bal 
denizinde gemilerim.iz ceman 

,000 tonluk 4 düşman gemisi ı.. 

Kurusu sulh 
ümidi . besi yor! 

:::rug=: :r~~=· M: tümeni Azak Birçok top ve tank 
o kndar mUhlmdlr kl, geminln Cebelüt k l . d 

t-rmışlardrr. Bir dilşman denir.alfı 
Cemlsi, Finlfuıda körfe-zinde mayn 
lerimizden birine ça.rp:ı.m.k bema • 

1t1• olmuş ve batınışttr. tank lllllıı!lma yedekte götUrUlmesl l IJ l ar l n a 
zarureU ha.ınl olmuştur. 

-<>--
('~ ·ı . ı.. ıetec.ı ere mamayı yarıp 

·~defe varmak ümidinde 
olduğunu söyledi 

Daha baı;lm İngiliz birlikleri is& • 
betli torpil yaralan alllll§tır. toplanıyor 

...... Devamı :ı inci •ytaclıa .... Yaaaı ı Jnc1 •yfada 

\'~lngton, 16 ( A.A.) - Gazetecl• 
1: l{u?'UJjuya, suUı ümidi besleyip 
';ııenıediğini sormuşlar ve ~u cevnbı 
~~!ardır. 

[Qüniinfilanası] 
liıı. kada.r uzak blr yerden ne için 

~~lg-ımı. tahmin ediyorsunuz. Meslek 
;:_ırn Vaşington clçlsi Nomuraya tam 
it tdnnda bulunmak üzere gcldlm. ı 
~emın g{lç!Uklerlni tnma.mlle ld.. 
~ edıyonım. Fakat maniayı yo.np 
~ va.rmak Umldlndeyim. 

Mıs'r 

Dehşet 
Verici 
Rakam~ar 

Yazan: Bir Muharrir 

HÜ k u meti GENEL oon~tan sonrıı, bir 

""am bomba rdı- gün bu dünya ı.ll\'L~tmn ka-
~ ı':ı malolduğu hesılP edilirse lıay-

llıanıDdaD dolavı ;etten ~özlerimizi yumruk gibi ~i. A J ı;ircn lrnrlmnç nıkamlar önünde 
1ilh'a e ·ıa•yays ı.nla.cağrı. DlişUnünliz ki yalnız in-

• 11 anva v 1 . 1 ~Utcrenln ~iınlük S3.\8.Ş m~~rafı 00 
t\ • l milyon Tilrk Jjra .. mı geÇı~ o~. ~u 11rotesto etmıyecek 1 hesaı~:ı bıitün sın·a5ç:~.arın ~un~uı. 

' ınn..,rnrı 300 milyon 1 urli lırasm· 
l\ıı.bı . dan nz değildir. .. 

1\ ro 15 (A.A.) - 64 ölU ve yilz Bu~iln sıı.n5m 80'7 ncl ;;unlin-
~~a mal olıuı Fayumun dllşınan deriı. Demek buı:,üne kadar, a.,ai;ı 
'lıt a kuvvetleri tara!ından bombardı nı1mrı 250 mih·ar Tiir'k Unu;ı har· 
.~ h!dlaeslndcn dolayı. mı.h!rc, hU.. • anmı~tır Bu ~ama, tiıgilterenin 
ı:ııaı U. Berlln ve Romaya protesto ~\lma~:va~m, ttalyanm batan )ULJ'(I 

"' arı göndcrmlyeC(Jktir. Zlra şim "emilc~inin ziram dahil ileğil; ba· 
JI! l.aa_ bu "' • 

"'ı~ -.uar geçmişte ynpılnn. na tan \'C yel•ünu en az 15 milyon to. 
'r teşebbUsler !çln hlçbır cevap na ,·:ıran ticaret gemilerinin \e 
'\ anıı§t.Ir. Mısır hllkO.meU, b!dlse \'ilklerinin Liyanı dahil değil; Po 
ıı~"ında duyduğu ş'ddetll memnu • İonyada, Norv~te. Holaıidada. 
,~ teızıığt belirtmekte \'e tazminat Bclçikada, Fran.sadıı, t>&rk \'e tim:ı' 
~ıc~1 ınuha!aza etmekle i~tifa ede Afrikasmda, Sorlyede, Yuna.ııl"i 
\t!Jıırr. Alman ve İtalyan tebaasının tanda, Yug06la\"yada, Almanya.da, 
'ı lt da nıUsadere cdllmiıo olan malla. italyada., İngiltere a.dnlarmcla ya . 
l' -.,. lebaaınnm uf,ndı~ zarar ve rum, ydnl:uı e\·Jertn, r&brik:ılanıı, 
ttırı. kal'!}ıhk tutulacaktır. doklano, tersanelerin, ı,araylarrn, 

• 

Uyatrolann, dttkki.n ve mağazala· 
rm ziyanı dahli değil; v~, ... gl· 
bl, BClgrad gibi, Kiyef gibi, Odesa 
gibi bUyttk bir bölümünde taŞ fü•. 
tüne taş kalmıyan r;ehirlerlo ziyanı 
dahil değil; ma.~rafla.n harpten 
evvelld ba::ıırlddarda yapılan ve 
!llLV&Ş meydanlannda mahvolan çe
t-it çe it t;iliihlann, malzemelerin, 
gıda ve miihimma.t st.oklarmm zı.. 
yanı dahll değil; hele cephelerde 
ölen mil:\'Onlarca adamın yetişmesi 
i~in, çooukluldanndaııberl onlara 
ailelerinin \'e mlllctlerlnln yaptık.. 
lan masraflar, \'erdikleri emekler 
hiç dahli değil! 

Bir gillle, bir t.orpll, bir bomba. 
ha.zan milyonlarca lirayı bir anda 
ha"'&)'a ut;unıyor. Son misal: Ark 
Royal tayyare gemisi. 
Eğer harplerin haıı'i tarihi te· 

liimül zarureti erinden doğduğu dii · 
~lilmezse. bu müthiş Liyaril:ı.r 
iinündı?, in_anlnnn ~ılılırdıklarma 
hükmetmentelı elden gelmez. Fa .. 
l<at bütün tarihte insanlığa il5tlka· 
met \'eren herhangi bir fi'-rin doğ· 
nıası ~·e muzaffer olına.sı için kan, 
ter, gözyaşı \'C para dökillmesl fe. 
<"i bir tekamül kanunu halinde gö
l'iinUyor: 

Biraz tcnebbüh için bin bell, ne 
dersi haşin! 

1uan dalma uyuyan blr ma.lıJük. 
Onu nyanC:hmıak Için sabahlan ~· 
lan saat değil, top ,.e bomba t.ar. 
rakalan llzım. Baza.o bu bile kifi 
gelmiyor. Ne salah ' 'C felah bol· 
maz nu.hlükJarmışız ! 

ta tahrip olundu 
Londra, 15 (A.A.) - Yoskova 

nıdYoSUnun resmi haberleri.De gö • 
re, mcrltez ve cenup cephelerinde 
.ha.rekAtta bulunan Rus kıtalan 13 
sooteşrinde 25 Alman tankı, piya. 

1 tle askeri ve malzeme taşıyan 300 
kam.yon, benzin ta§ıyan 4 sarniç 
ka.tnYoUu, 25 tnyya.reye karşı koy. 
ma teslsini tahrip ve bir piyade 
alaynu imha etmiştir. 

Cenup cephesinde iki günlük ha· 
rekA.tta Rus tayyarecileri piyade 
askeri, veya mal:ıeme taşıyan 197 
kamyon tahrip etmiş ve 600 kadar 
a.skcri öldürm ilştUr. 

Yine RU8 resmi ha.berleıine gl5-
re, ~te müfrezeleri c-.ephenin ce · 
nup kesiminde faaliyette bulun • 
~ l><'\-a.ım ~ lnct sayfada 

Stalin 
Polonyamn Sovyetler elçisi. 

le iki saat gÖrü!!tÜ 

moviç tipinde bomba tayyareleri so· J ı;• • f t • 
derece tehllkeU bir torpille mUcelılı~ • ._a,vıno un a vyaresı 
dir. Bu torpiller laabet ettlğl zaman 

tanklarm zmımda bir de.ılk açmak BakOya inm·ış 
ta ve sonra arabanm lçlnde patla • 
maktadrr. Ruslar torpilden bah9et • Lont!ra, 16 (A.A.) - Amerika btr
mlyorl'ar. Yalnız tanklan delerek l l leşlk devletlerlnln ?ııloskova bQyQk 
çlnde paUam&k ll.zere bwnud mer. elc;Lst Btaynhard Sovyetler blrUltnf.n 
miler yapıldtğmı ııöy!Uyortar. yeni V8.§Uıgtoıı büyük etçlal Llh1Dcıt 

Moskovada s6ylendlğine göre bu va 1 11e 1ngUız haberler :n&m'lığı: fOtıerm. 
sıtayla §imdiye kadar yüzlerce tank den Valter ?duttkonu ta§Iyan ta~ 
Uıhrlp edilmiştir. BakQya 'Varmışta. 

PASTACI VE SiMiTÇi 
FIRINLARI ANSIZIN ARANDI 

Bir çoğunda kaçak ekmeklik 
ve francalahk un bulundu 

Moskova 15 (A.A.) - Staliıı dtm 
'Moskovada Kremlinde Polonyanıı:ı ~lediye tarafından dün satıl 19 la 
SovyeUer birliği nezdlndekl btıyQk el. 1 2 arasmda mUteıı.ddll pasta.cı ve s!. 
ÇiB1 Koçu kabul etmiştir. Molototwı mitçi fırmlarrno anı bir b3skın ya 
da ı,,tirak ettiği bu görüşme ikl saat pılmıştır. 

ıstima.llerln mahlyetlnl tııllkik ft bun 
lan meydana çıkartmak tız:ere Uç 
mutettlşten mürekkep bir heyeti b'• 
işe memur etmiştir. MU!cttlşler, top 
rak mahSuUerl o!lsinde tahkikata ba' 
lı\mr§tır. Şehrimizdeki fırmcılarm ek. 
~rlst. fmncılar cemiyeti idare heyetı 
azalan, mııtcttl§ler tarafından davet 
edllerk ifadeler! alınmıştır. 

sllnnUştür. GörUşmenlh mevzuu açığa Bu baskın neticesinde pel• çok fırın 
ı.m t.l !arda kaçak un bulunmu.s ve bu un 

vunı a.mı.' r. la.r mllsa.dere edilerel•, fırın s:ıhlpıerı 

BOL ÇEŞiT ve YENi STtI 

MOBiLYA 
almak veya gönnek lstiyea)er 

RARAÇÇl 

baltkmda tr.hklknta ı;lrişllml§tir. 

DÖRT J\IEJ\IUU \ 'AZ1FEDEN 
AYRILDI 

Tepebo.ş:ndakı bir fırında bulunan 
100 çuval, yUksE.'kkaldırımdak~ pasta. 
cıda 82 çuval Boğakcsen caddesinde 
ki bir simitçi fırmınd::ı 15 çuval. Top 
hanede bir fırında i2 çuval un bu lta. 
çak unlar meyanındadır. Toprak mahSullerl ofisinde, un tev. 

Ayrıca bir pastacı fırınında da yUı ?. aUyıe alAkada.r memurlardan dördU 
KA DEŞLBB elli çuval francalalık un bulunmuş · zl!elerlnden ayrılmıştır. 

r.t."8Tl!ID ŞtBKEın'l ealonlanıu bl tur. Yapılan teftişlerde bir tırmcmm 
liBa gezmekle tatmin cdillrler. 1 UN suttSTlMALt TAlfiUli o.ylık lstlhkakmdan 78 çuval faz.la un 
tııtanbul. Ftncıuıcılar, RuApaea EDlLtl'OR aldığı, b'.r francala fL-mma venıen 

, ~nlardarı 150 çuvalm l!Jtr ~ye 
}'Okufa No. 69-61~ 

1 
T!ca.ret vckO..leti, !stanbuıda şehr.r 'l'çtiği öğrenUmişUr. 

TELEFON: 2ı060 ._ ___________ _. ckmekttk unu Uzerlnde yapılan ııu • Tahkikat& öeV&m oıumMlttadır. 

• 



ffO~a: 

Şehirde bulunmıyan 
mallar nere:. e ? · 

~ı 

~ lhmutpaş:ı Te Beyoğlunun bütlln porselen ve zUo:ıclyc 1113~ 
dof&,ını:z, t~I' bir ı:inko mbak butmımım llithıı:d yoktur. A),ıı ş<>kllıle 
lğno, 1 tediğlntz cinste siyah makn~, \"C paLonl bulnl!l.lt lı;ln de dola~ 
yınız. lluııll\r ve diğer daha baz.ı maınılu e:u-a piya.sıı.dıin kalluw-;, ts
tanhulıb • deta hcııslnln lrnkU kurumu,tur. 

ı. 1U bu m:ill:ı.rd:ı.n Jstıınbulda hiç bir ısU>lt yok muydu? Uıı.ydi m.ı.

lmnı. l~ln dıllllll arfolunan eşyalardan biri diyelim: yn iğne Ue <;lnlto 
tllbal< buluıınınrıın.cımo. ne dcrslıılzf •• 

Bu lı.ısusto. bizim fikriİnlz en't'loo mooflydL DUkkl\n sahlpl<'rlnln bu 
ka.b!I eşynları dcpota.rda saklıid.r~mı 7..annedlyonluk. Belki de kısmen ~ 1 
~e b;.ı.)lcdir. P'ıı.lmt kUçllk bir Anadolu tumeslnd;) işin bö.)IC olmadığını, 
1 .tanbulda bulanmı,ynn herhangi cins bir m:ılm An!ldoluda, hn.t ım.ti 

deree<..-dt.• ruo\"(:at olduğunu göniUk: \."O tabli \indik. Şu tııhırla ki bu 
m:ıll ın11 şf'hlrlJ t:ı.ratmılıuı nakli her zrun:ın mum•·ıın o:duğ'u ı;lbl AnıP 
do'ıı Juıs.-ıb,:ılarımız 1 lr !lilO \"al'Jfesl gömıcl<tedir. li•~ld mevcudu bul•ın. 
tr.);uı diğer Ttl!lll.-.r cL"\ lr.ı dn teıı olsa ••• 

Bilarafhk kanunu 
nun tadili 

• 

• 
Berlinde nası 
lrarıılandı ? 

~Un, 15 (A.A.} - Amerika me.._ 
buslnr meclisi tııratmdıın blülriı!lık 

kanunu tadllAtınm kabul edilmesi, 
Berlin ıılyast ınah!lllerinde akslllı\ 

meller yııpnınl<tadır. EzcUalle ııu el • 
hct bellrUllyor ki, mebuslar 485 a.zs,. 
dan mUrcltkep olduğUna göre, 212 
rey, mebusların yarısı bile değildir. 
Bir~ok mebWılarm reye l§Urak etme 

1 
melerl seboblnin ne olcluğU Berllnde 
tayin edilememekle beraber, Vendel 
Vilklnin yaptığı gibi, rey &dodinl A • 
merikan mllieti inıde.c1lnln bir tem. 
hUrU gibi göstermenin gW~ ol 
auğu ve Amerikalıların maruz bulUn
duklnrı mümtaz tazyike rağmen, ev. 
velce taklp ettiği yoldan a:rnlmak is. 

Amerikada 
Grev yapan işçiler için 

mecburi askerlik 
-konulmalı mı? 

Nevyork, lG (A.A.) - "Gre'Y ll1D 
eden Jşçller lçin mecburi askerlik o. 
suıu tatblkliıe taraftar n:ıuımı&? tar. 
~ıhda Gallop erurtltO!U tllra.tmdan "°'" 
rulan sual, §U neUccyi vermifUr: 

YUzde 76 •evet,, yüzde -4: (mUsten.. 

kil}, yüzde 20 (hayır). 

-
Yaka a n 
beş Fransız 

Sovyetler bır Alman piya1Je 
taburunu imha ettııer 

Uııo tD.ru.b 1 inci ııa) (il.da va p Uru muş, 300 lmdru' Almnn subay ve 
askerini öldUrmüşler ve dil~ 

Harp matze si ınllnaknlc hatlarını kesmi3tctd1r. 
Stokholm, 15 (A.A.) - AÜ· 

taşıyormu i 1 Gt>runu.Şe gore, Sovyet karf) h• • 
Londı'a, ııs (AA.) - Geçenlerde cumları çeUnleşmektc:dir. Sovyct 

1ngıl1s .harp gcmllen taratııdan ce • kaynaklan, Volokoltw.ınk ve .aıWja
nubt Afrika açığında yakaınlfıan v~ fok bôlgclcrllıde bazı mcvzılcnJI 
ye aft be§ gemilik katlleııln, ııakler.. t;crl al.ınd.ığuu o~uo bildirıyorlat. 
t1ğ't yük moyaıımdA tuı.rp ınaµemesı Sözil eÇcD oolgelcroeki bu muval· 
bulunduğu lktls:ıdl harp nazırı.ığı La- fa.k.ryetlerden bah:sc<len mU~abitJC
ra.tuidan haber verllmel<tedlr. vışı, ı·c &"Öre, dağuıık ve muvn.kka.t ınr 
gemilerin mUnhamran gıdn maddeleri hiyetlerine rağmen bu muvaffak& -
n.&kletuğlni n lÇ1ll'ide hlçblr harp yeUer yeni A.1ma.n hucwııiarmdaJ 
malzemesi 'bulunmadığım söyııyerek evvel Rus müdn.faa hatlarını bit -
protellt.Oda bulunm~tur. tktiıs!\dl harp p:ılıya.ca.k oı.ıı:n Alman topçu nı6"1i 

V 1 
nezaretine §imdi bildirildiği.ne gOre, lerinın bcM.ıı.nı.f edılni.CBi ıhtlmali,.Oi 

agon ayırma. gar armda varit göstcrmekı-~~-. 
b 1 

hamule arasında kösele, dert, gnı.ttt cu.u 
üyük yangınlar çı'kan dı ve denclllk maızemesı bulunuyordu. Görli.nlişe göre, Aliı:üuilar, tilt' 

lrng Uz tayyar ıerl 
Napoliye ye11 iden 

hücum ettiler 

Kahire, 15 (A.A.,) - Orta.şark Enel~, vışı gemUerl, hamulenln ned, çevirme ta.biyesi lm!lan.maktan si-

EN SON DAKllCA 
L::-::~=--..,.,llliiiı-lliııi._...,_...,_ıııİııııll_._ ____ ıı:ıııİll...., ____ _, 1 temedlği söylenmektedir. 

lngiliz hava kuvVetleri uumi ka- fazlası hariç, her zaman muharipler ynde ,Rus lutiı.larin.ın, Rus tn.nıkla • 
rarganmın tebliği: hUkukuna tabidir. sanıyen, bu mesele. rmm ve küçUk teŞkillerinfn de -

11 • 12 sonteşrin gecesi, ağır de gemilerin Almanyada herhalde vamlı surette nufuz etmekte old 
bomba tayyareleri, Italyanm Na. mevcut buıunmıyaıı harp malzcmest duğu Çok seyyal btr ceytic 1.b'.fil • 
po1i şehrini yeniden muvaffakı- ta.oıdıklıın şimdi aarah:ıtcn ıınlaşıl • lllllda bultındukln.rm.ıı. dtık.kat et -Ark Royal Alman denizal

tısı taral.nrlan torpillenmiş 
U ı~tnrufı J fncl sııyfada 

t.oyıı.I, 26 eylUl Hl30 da bir 

Kabinede Başvekalet 
muavin ·ğf ihtası söyleniyor 

yetle bombalamışlardır. Vagon mck zorund.adırla.r. &zan Rusla" ını,,t.lT. • '---t 
ayırma garıarmda demiryollan Alti:Janya, köseleye, c!rlye "Ve dertct. çevirmek istcriteıı kc:ndılcıi ~ 
boyunca büyfik yangınlar çıka. Jlk m!lWıme&ne §iddetle muht.ıı.çtır. çe.,Tilmiş vazı.yete dil§Uyorlar. a.111 
rılmıştrr. Tayyare şasileri fa.b. ve yUkBek evsafta yağlayıcı maddeler !ar için Alman çevirtnc harae't.le" 
rikası üzerine de bombalar dü§ ımau ı~ın de rrrntıte lhtlyacı vardır. rinden kurtulriıa:k ve ıruwc~ 

... ~umu esnasmd:ı cfddl hasara 
uğrnmı ve ttun r cdl ıı~ten 60nnı 

zm gırm' u. 
ıs ntşt KA1•11• 

J..oııJr.ı, 1~ (A.A.) - Ark Royalin 
torpili nmesl rıcUces!.nd~ §imdiye ka. 

,. ıcı rohrlyc nctcrloln kayıp göZU~ 
, nmlralllk tarafından haber ve . 

r 'm •tcdlr. 
um UBA \'lN A?l.'LA TTIK.LlUU 
Londr , JO (A •• \.) - Amirallik 'bl

r'nel lordu Aleksandr, -dUn aqaın 
Lonc! ıdn şu beyıınaltn. buıunmu§tur. 

!ngiltcrc bahrıyesi, ağır bir darbeye 
>lornmışlır. Ark Royall kaybettik. Bu 

,.nbcr, insanca telefatm pek 
81U 8ğrcnmelc teselli bul • 

\ < Royııl, hizmette bulunduğu 
ı:-lında, tayyarclerl, 100 den 

n tayyaresi dil§'.lrmllş"İer· 
P..oyal, millete mebzul hlz 

mette JUmtl§tur. 
Londrrı, 15 CA.A.) - Bl.r İngi

liz muh. lbi, samına kadar Arlt Ro
vııUn ~-unıuda kalmıştır. Arlt Ro • 
val ~ .. varı.si, geminin kurtanlamı • 

car;mı a.:ılamı.5 ve tnhlislye em .. 
.ru \•ermiştir. 1kl r;aat sonra Ark 
:.Oyal, mezarınc dalmıştır. Ark 
toya' ıı muhribc sığınan. subaylı:. • 
rndıı.n L:.: demi~ ·.ır ki: 

" 'i\ı.m b:ı.ta.cağı arrada, Ark 
'1.<>3' al f!!lllcak tanı.fma doğru 35 d~ 
rece ya.tm~b. Bu artrk sondu. Ge
mi, yorgun bir çoc\Ik gibi yana ya.t- · 
tr. Pup:ı. bir nn dJcildi. Sonra Ar.k 
Royal, ~ avaş yavaş dalgaların em.-

na g mUldU. 
Ben, çay ismeden evvel, kama -

ramdn lu"."Ulet yapmakla meşgul • 
düm ki. torpil, geminin ort.asma 
r.arpu. Ani b;r sarsıntı Oldu ve bir 
< • Jı ic;itildi. Işıklar söndü. Sar • 
mtr beni duvara doğru firlattJ ve 
emi tam bir daldka, bir mu6ikt 
'et nin kjrlşi .gibi titredi durdu. 
o.rplllendiğimizl anlamı.,tım. Bir 

c::ınkut1.a.ran kemeri ya.kalnyıp ko
rld 'r boyunca k~um. Xoz:idords 
~Y:~ l/r rş1c vardı. Merdivenler • 
den il t güvertelere doğnı -subay .. 
1arı ve neferlerin çıktığım gör • 
d · . Bahriya nefcrlertm.ızl.n tclıli • 
ke n nda.ki soğultlmrilılıklarm.ı s.ok 
de <:itmışrJm. Filhaıı:ika btm.1ar, 

;cl>eJfitt r!Kta kanıya çtln • 
1'Ill!i gibi sakindiler. 'Bu arath 

P..oyal, ~ele tarafm& doğru 
u verccc'k §cldlde yatıyor -ve 
· in içlııdc -dola.şan beyaz bu .. 

rl , koyu renkli mazOt d!JDl8l],o 
1 :.r e ka.rışıyor, cndi§c uyan.dm • 
\crdu. Mri.klne dairesindeld malı • 
n: t, bizi hm.üz ileri doğru götilr • 
m<' ·teydi. i'almt güvertenin meyli , 
her an artıyordu Ay$.ta dur.mak 
'll'du .• Birdenbire, makinelerin a • 

tl:ırınuzın altındaki ilttluw dur 
ıu, bir llhza. sonra -tekrar ba.§Ja 
ı. Sonra bir dah& <1urdu. 

Sonra, yıkardan bir opa.rlörün 
sesi geldı. Herkes sancak tarafına 
~ rJiı. mnuldamağa vaktt bul • 
madan ses devnm etti: "Gemly1 
tc iketmeğe hüZir1nnm." 

"Güvertenin açık kısmına geç • 
t • 11 .. akat, fazla. meyil yüzünden, 

otörlü tekneleri denize indirmc-

Ankara.dan verilen bir hnbcr gö
re, kabinede bir B:ı.5vekület mua -
vlnliğl ihdası bahis m ruu ..-ımnk
ta ve bu yolcl:ı tetkikler yapılmak
tadır. 
ötcdCllberi mevcut bir l}ayia son 
günleı'de yeniden tazelenmiştir. 
Bu rivayetlere gfü-e, Ticaret ve İk· 
tısat Vekti.lctlerl "l\Illli !ktısat Ve
kfıleti" adı nıtmda birle$tlrilecek 
ve Hnşvekiilct muavinliği de Mili\ 
lktrsat Vekili olacak za.tm uhde -
sine verilecektir. Bö;y-lcce memle -

Ramazanda vara
lanan vaşh kadı 
Dün hastaha

nede Öldü 
---<>

Kadının belkemiğinden 
çıkarılan kur§un tetkik 

ediliyor 

BOyükdere mUddeiumumfüği 
Ramazanın son günlerinde cere
yan eden ve bir kadının ölümüy
le neticelenen esrarlı bir vakanın 
tihkikatına elkoym.u. bulunmak. 
tadır. Vaka §Udur: 
Sarıyerde oturan 55 yaeların

da Hacer adında bir kadın, ge. 
ç<:nlerde bir gece birkaç kadın 
arkada.5iyle camiye giderken 'bir
<ienbire nereden ve kimin tara
fından atıldığı anlnşılamaya bir 
kursunla yaralanmış yere yıkıl_ 
mıştır. Kurşun Haccrin belkcmi
ğine girmiş, hemen baygın bir 
halde Beyoğ'lu hastahanesine 
ıkaldınlmış ise de aldığl yaradan 
müteessiren oün hastabruıede öl
müştür, 

Ha.ecrin herhangi bir şekilde 
bir cinayete kurban ~ttlği ihti. 
mali varsa dn, bir kazaya uğra_ 
dığı da sanılmaktadır. Zira Ha.
ecrin outrdu,..."u semt teriha oldu. 
ğundan sık sık aveılanıı uğrağı· 
dır, Herhangi bir avcının attığı 
eerseri bir kurşunun Hacere isa. 
bet ettiği kuvvetle ilt,ri sürül
mektedir. 

TahldkatI idare eden Sarıyer 
milddeiumuınisi li'a.hri, vakanın 
U z e r 1 n a e e1ıemmiyetle dur. 
maktadrr. Haccrin belkell)iğin. 
den ~ıkanlan kurşunun ne nevi 
bir Bilaha. ait olduğu araştırıl· 
maktadrr. 

50 Ustaşı 
ıtalyada tabsU 

girecek 
z.creb, l6 (A.A.. )- ~ 

gençlik ccmlyet1 azasından 50 ldşi, 
tahsil gGrmek tızere ltaı,.aya gitmj§ 

Ur. 
ıun imkwısız olduğunu gördük. GQ. 

ertcve birlmç yilz bahriyeli dol • 
n.ıştu. Klm.inin Usttinde geli§f€11 • sallryorlar. emniyet altına giren -

zel bir esvap vn.rdı. Kbnisi yan so. Jerle şa:.kalaşıyorlardı. Geminin ön 
"Unmu.~tu. Uzaktan muhribin bi%e tarafma doğru, denizde, kauçuk fi 
oı'.;rJ ) '.t,.~tığmı gördük. Bir su- lilta.lara binmiş cfrad gördüm. Yü. 

y, <'frnd3. d6rder, ddrder diz:I • zenler de vardı. Gemiden atılan 
eleri emrini verdi ve torplllenen flikala.r bunlıırı birer birer toplı 

fminin hM" rın yana devrilip bat..- yorou. Bir saa.te yakm, halata. tu -
rnası ihtlmalı bulunduğunu bildik • tunamk iniş devam etti. Sonra 
Teri hJ.lde. onln.r, bu cmr" derhal keskin bir mlı'k fşit.t.lJt. Yukarda 
itaat 'tiler. B:mz sonra muhrip havalanma. güvertesinde, stlvnrinin 
Ark :r. l"n yanıba.511la geldi. Bi - aşağı doğru iğilerek, mtihriptek; 
zc ha attılar. Subay, ilk s r. - <'frada gemiden inecek dahn b;ış· 
dakı ııe tlerln grmiden "krınl r ka a.rkada.ıılar iç.in yer ay:ırmalan 
mrinı ' rd . Dahrlycliler, hala.ta emr.u:i verdiğini gördük. Ark Ro • 
ı tun-ır ı.k muhribin ~ tarnfı.na yal, bir parça muvazene bulmuş 
'ime. :c ba<-'ndılar. Bir yer buldum, ı gibiydi. Silvı:ı.r!, bırknç yüksek rUt· 
en de luıbta. tutunup kayarak bell subay ve mUhcndisler, kain -
ııhr.l>in ı;üvcrtcsine indim. Ik - balı'k bir mUfreT.c ile beralx>r ge • 
- Jrllvcrtccle bulunanlar ellerini mide kaldrlnr." 

• 

ketin bUtün tktısadi işlerini ted • 
vir edecek olan milli iktısat vekilı 
aynı zamanda BaıJVekil muavini va 
ille ve snl5.hiyetlni haiz buluna -
cakt.Ir. 

Diğer tara.fta.ıı ia.§e işlerinin al
ıtığı vüsat ve ehemmiyet kar§xs~ 
da in.'e mlisteşarlığrnm da genişle• 
tilerek biT fa.5e vakaleti teşkili ba
his mevzuu olmn.ktn ve iaşe vekfı · 
Jetine şimdiki Ticaret Vekili Mfun,. 
ta.z Ökmenin tnyln cdilecegi riva
yet olunmtı.ktadır. 

Kadın 
çorabında 

ihtikar 
.-o-

Malı mevcut olduğu halde 
satmayan Galatasaraydaki 

Ankara pazan 15 gün 
kapatılacak 

BeyoğlundA Galata.sarayda, "A":z1 • 
kara çoro.p pıu:an,, a&lılbl Luna ı.ar. 
ko adındaki kadmm, dUkkAnmda kül 
llyut mlkt.ıı.rda., -çorabı-mevcut oldtığtı 
halde müracaat eden birçok kadın 

mllşterllere malı kalmııdığmı 86yle .. 
dlgi anlo.şılmlf, yakalanıırak :Beyog-. 
lu eUrmUmeşlıut mahkemesi tara.tın. 
dan 7 gUn hapso, 30 Ura para. cezaa?
na ve 15 sun de dUkkQnm kapatılma.. 
smıı mahkfim cdllmfatlr. 

Bfr tatyan 
a.ır mınıa keşli 

---o
Duran kalb bir iliçla 

auyormuı! 

.Mf1An, U (A.A.) - MllAno, Qn! .. 
'Versitest, Dr. Giuseppe FMblnfDID u. 
ZUD t"tebbUlerden ISOllr&. bazı b.ayv&n., 

lamı ytlre!'lnden, kalbine ımuntazam. 

darab:ın kııbll,lyet1nl iade etmek gibi 
sarlp tir hassası bulmıan bir .m.a.d<le 
lstibsnll.ııe muvat!ak olmll§tur. Kub. 
telif tıebeblcrla nonrıaı ab§ lıca.biltye. 

tını .kaybetnıış oıa.n bU1 hayvan yU 
reklerlne e.z miktarda. zerkedllen bu 
ma.ddcnln, yüreğe, es'kl daraban §ek. 
linl iade ctUğt görUlmtı:tnr. 

tü.(ffi görülmQş, elektrik santra. geri çekmek imkAnı mevcuttur. iV 
1ı oldu,ğu tahmin edilen bir bina- Basın mensuplan çağrılıyor manlar bilmt:dikleri bir arazide ~ 
ya bomba isabet ettiği, pek şi~ Tttrll Bıl4m birliği l mbbol mmt~ sert blr ıôilim altında. harp ediyor' 
detli infilaklar olm~cıtur. Sicil- 1ca8ı reis1lğliıden: la.r. Bundan dola.y:ı herhangi bit 
yada, Siraküza deniz tayyareleri Mmta.kamız adına.. Ttlrk ba8m bl.r harekette bulun:nnk l:k~ 
üssü ile şimendifer gann3 da ge- ltğt umumi kOn.greStne L,tlrak eden gönuunuyorla.r. Şimdiye kadar .ı
ce hücum edilmiştir. 130 kilo. murahhıı.slnrın kongre nettceıert hak. rUklan mevzilerde saplanmış kal -

kfiıd& '?erecekleri malQmatı dtnte ol 
metre mesafeden g-örülebilen yan ek 1 m.ışlardır. Soğuk, 'kar, çamur, R 
gmJar çıkarılmıştır. m Ozere birlik arkadll§ ıı.nmızm ı:a.ıı.kları ve Rus ıeetelc.rfnin bir atfl' 

Salı • çarşamba gecesi, Libya.. 19·11·941 çarşamba gttnQ saat ır; te da beliren ~ altında çok de -
daki nedeflere hücum edilmiş. Birlik mcike1:lne gelmeleri rtca. olu. fa kar§I koymaktan bile aciz kalJ • 
tir .Bir vagon aynına gannda _ıı_ur_. ___________ yorla:r. Rus ktmıa.ndaniığmm e011' 
patla.yan bir bômba üç projektö. rız harek&una ~esi ~ 
re isabet etmiştir. Berne'de mal- Denizaltı maynlarmı bugUn mevcuttur. Yalnız eu dit. vil 
zeme depolan ve motörlU nakli. kesmeye mahsus iti, bu ha.rekat bilyük öl~Ulerde ol-
ye vesaiti bombalanmıştır~ mxyacak ve M.oskovanm mlldafn'-

Cenubt Afrika hava kuvvette. Bır c~h~z ta.biyesi harekô.tma dahil bulunr. 
rine mensup Ma11•land tayyan> 1 a ca.ktır. Almanların bazırlaya.ca.kls-
leri, perşenbe günü, Benina tay. rı sürpriz ha.rekab ise şUph~ ~ 
ya.re meydanında dagmık bir bu 1 un d u muvasala yollarmtn nıllsaadesi ııi' 
halde duran tayyarelere hücum betinde düşecekleri ümidsiz)lğiı' 
etmişlerdir. Toz bulutlan, gönııe GljoD, U (A.A...) - Gır.on eyale- derecesine göre g~ öiçUdc ola • 
imkanını azalttığından bombala.. tine tabi xtVnre, mcvkil balıkçıları. caktır. 
mı tayyareelr arasına dü:Şt.Uğü den1r.de aldlyetl meçhOl bir cihaz bul. Almrı.nlar, §imdiye k.a.d&.r hiçbir '.Bt<> 
görülmesine rağmen. ha.sarat m~ır. Bu c1ha.z, denizaltı mayo. dlno za.terln1n açı:nnğa. muvattak ~ 
derecesi tayin edilememiştir. la.rmaı demir te'uerttıt keJJmeğe ma?ı.o madıgı Napotyonun meşhur yolu ~ 
Aynı gün, daha başka Maryland .sustur. Cihc.2: bir torpll biçiminde o.. tine kUll1 kuvvetı.criol yığınak ~ 
tayyareleri, Berna kışlasına ve lup dllmenl ve uskuru va.rdlr. Aşl.ğı tile M.ooltovaıuıı bUtlln yol.la.n ~ 
tayyare ıneYdanmda dağını:k bir kı:mnmda bfr çengel vardır k1. tel ha. do aynı zrunandn btr hamleye Uı§eb 
halde duran tayyarelere hücum ıatı, cüuı.zm a§tığı laSmmn. kadar ke.y bUs edecekler mi? e.bemmlyetsız blt 
etmişlerdir. \Kışlaya tam bir lsa· drrmaktA n hal~t, ora.da, otonuı.tlk mevki ol&n Tuıayı her ne bahamn& 'O' 
bet olmuştur. bir m.aka.ıı vamtnaile kesilmektedir. ıurı;;:ı ol.sun ele gcçı.rmck tçln .AlıılaD" 

H'abeşistanda. oenubl Afrika Cihaz, muayene ecınm uzc Fer. lamı elinde daha 'kullanabllece!U~ 
hava kuvvetlerine mensup tay_ 

1 

rol tersanesine göndcrilml§Ur. whlı kuvvetler vardır. '.Bu mevkle ~ 
yareler Feroaber düşman mevzi. . manlar vasıl oımıı.~lars:ı da~ 
!erini bomba. ve mltn.lyöz ateşi- Krrımda bes Alman turnem ıchklan kuvvetler bir neUce elde et.-
ne tutmuşlardrr. Tuna gölUnUn • melerlne kAfi gc.ımemektcdır. ~ 
şimal doğu kıyısında siperlere Londra, 16 CA.A.) - Deyli Tel- mll,,r.abıUerin ~mltı etti~e gtlre, JJ, 
· b tl al · lrn . 1 gro.f gazetesinin Stokholm muha - 00 ısa e er v tı o UŞ ve mıtrn - birinin bildirdiğine göre, Kırımda manla.r §imdi mnmkün olan btlt 
yöz mevzii susturulmuştur. yollo.rı lmııanmakta V(l ~lıcıı. tıef 

Bütün bu h-~1.a~t netı· ....... ~ .. ..'Je Almanlar Sh"B.Stopol ve Kere; kapı- .... , aı·~ .... ..,.,.ııu larmda gıöi gözükliyorlar. K.uımda büyük yoldan hücum ktt.ıı.ln.rmı ge"'· 
2 tayyaremiz no1~sa ıdrr, melttedlI'ier. vaziyet vnhhndir. Beş Alınan tU.me _,.,ı 

ni Sivastopol mUdnfaalarına §ıddet Fakat meçhuller cldd1 mahlyeUel'l"" 

lngiltere ile ittif akma 
· sadık kalacak 

Bağdat 15 (.A..A.} - lnık naibl "E. 
uılr Abdulliih, mecll.ıllD ~mda 116y. 
lod!ğl nutukt.ıı., er.cümle İrakm, 1n _ 
gil.tere ne yapllmt§ olan ittifak mua. 
hedesl hUkUmlerlnc riayete nzmctml§ 
olduğ\ınu a!SylemişUr. 

Harriman Avrupaya 
.geliyor 

Nev,vrk, -16 (A,A.) - ~ A. 
merlka devlellerlnbı .U:05kov'a -heyeti 
'f'el.ı!Uğtnl yapIJ11§ o!An A verm Ha.rı1 • 
maıı, bugQn Cllper tayyaresU~ Avru .. 
paya gitmek Uzcnı :yola j;ıkacaktır. 

u darbeler indirmektedir. Alman muha!azad& devam ediyor. Bunı.ı' 
topçusunun <lıı.i.m! bombardımanına hepsi aynı 'meÇhru.ıerdli'. 
mnruz bulunıın Sivastopol eehri ve Kı§, yollar, Rus ta.kvtye ıata.ıst1• 
Hm.anı Sov~et 'lionanmll.51 t.a.ra.fnı • la.znngelen gUıı ve a:ıattc ht\rck~uıı 
dan artık lb olıı.ralt kullanıl:ımaz yapılmaımı::ı. lmltCUı bUluVU'P tr.'ltUD!l • 

Kırımda Sovyet askerleri şfuı.didcn mıya.cağt. 
gt"Celeri Kerç berznhmm öte u.ı.ro,. Blr ı_Jey gerçek ola.mk lciilmakta4ıt': 
fma geçirilmekte ve -orada Fonta.n Alm:ı.nıtı.r, cepheye getı.rdlkler1 ta~ 
ve Kemllndaıki tabii mil~tahkem ye kıt.alarmı karda bayırd& bti'alO 
müdafaa mevzilerine yerleştiril • m:ı.zlar. Banndlrılmatan lçln k!Ul ııır 

_1 ..... ~;... yer bulunmadığmdaıı bunlan (lcrlı~ 
mÇA~. 

Djğer t.ara.ftmı. da Deyll Meyi kulııı.nm.a.ır. r:oruııdadn1ar. 
diyor ki; K.a0m$ya.ya Kcrçtcn tc. Lo:ndra, 16 (A..A-) - (B.B.0.) 
febbüS edilecek hllcum içln 50 Al • Moskma radyos:ma göre 'al ~ 
maıı ~ -tümeni h3k <teni- muharebeler 'nkvtnde cereyan ~ 
.zl Juytla.nnda toplıı.nmış bulwıma.k tedtr. Almanlar, Lenln.,radm .ıııı-'' 
tadır. Aynca Runştcdde Roetofa earamnı tamamızımak için tdçbir P" 
kal'§J hücuma yeniden ba.çln.mıya retı ~em.tyorlAr. l!08kan.mD P" 
lıazirls:nmaktadtr. Bir kelime ile bmd.a vazı,yett.e pek a.z dcg1.§1.ltllk ~ 
bu aabe.hki lnglltı gazeteleri va • dır. Bu mmtaka.da tıara:tet llfbrdr#> 
Eiyetin son 24 aa.t içinde vahim • ~ 18 dereceye dügm.ll§t1lr. 
leşmiş olduğunu söylemekte mllt ·• Gene Moskova ını.dyoetUıa ;gGre ~ 
tefikürier. tıof ltemmıncıe on ~ g'tlndenberl ..a? ---......:.-----------! ;ret durgun gOrQnQyor. 4-lman!&t 1"' 

MaDf denizini Karadenize 
bağlayacak yol projesi 

Bertin, 16 (A.A.) -Alman radyoeu 
1 !4ADf den!zlnl Kataden:1Z.e bağlayan 

b1r otomobil yolu lıı§UI lÇUı büyük bir 
projeıı!n tatbik •Ulmek l1ze.re oldugu 
haber nrmlştlr. 

ke.slmde taarruza. ~aza etmeıtttll 
var.gcçmeğe mecbur edllıDlflerdtr. 

Doneçtc de Alman htıcumlan dııt 
durulmU§tur. Dem neJ1rln1 f!Dl&I~ 
~ek lçln d~manm J&Ptlğı m~ -
adım ~bbUslcr tarde4llmı,Ur. 

Çılgınlar KDlllll ~ kilometreden a:aun cbCak olaıı 
bU bll,wt yol, Bi'UkBel, Kolon)'a., Llntr.,. 

1 den geçerek bt:anbul& Yaracaktır. Bu 
bQyQk Anı.ıpa :yolundan ynlıı.cak 

Londra, 16 (A.A.) - M.oekoıra ,-4' 
yoeuna gOre, Moekavanm oımaı ~ 
BUDdııkl Sovyet mevzilerine bir noıct'
&.n girmeğe çalış&ıı Alman tazıkl& -
rmdan mürekkep blr kol kuptıltı.r.11< 
tahrlp ~tir. 

( ~aza~: _ıs:K~~~ER~ ~F. S~RT~Lll ) 
Aşk, cinnet, ihtiraa, heyecan. • ve nihayet ölümle biten 
bir maceranın romanı Bob Stillerin resmigeçiai _ Gizli 
bir aşk mabedi! - Baskınlar - Kulüp~e kimler bulundu? 
• ~nç kızların el üstünde ta!tdıkları bir tabut .. ilah. 

ÇOK YA 1 N DA;===:==::=::::=::::::::::::::= 

Son~Dakl a 
S'OlflJNLARINADA., 

l kollar, So!yaya ,.., BUkr§ete uğrrya 
caktir. 

Tramvayın çarptığı adam 
Bugiln ç.eınberlll&§tan geçmekte o. 

lan btr tramvay ônüruıe çıka.n Rt.fr.t 
.isminde btt &damı altma alml§tır. Vat 
j man dedıal frenleri ~ RI!a.t ynl 
1 ı:ıu; başmdan a.ğtrca yarolan.rn~. 

Yaralı CCrrahp!l§ıı. hastan~ knl 
dtrıl:mlştir. 

j Bir taksi ile tramvay 
çarpıştı 

BugOn Karaköyde.ıı Takaime gitmek 
te olan Harb~ • Aksa.ray tramvıı 
yma 2661 rıum3ralt :tsmau !Bnreslnd:.-.. 
k1 t:nltsi otomo"blll çarpın~. lns:ı.ncn 

sayiat Olmuştur. KUR. hal<kıbda t.nh 

kikata ba.'lannu.,tır. 

, 

Londra, 15 (A.A.) - B.B.C. 
Diln Moskovaya hllcmna kaJltl ' 

rJnD Alınan tayyıırclerbıdcn 31 i s,-r 
CJ tayynrelerimiz ve M.w defi tdP" 
la.nnıız tarsfmdan a~nştıır. 
Bazı dilşınan tayyareleri :ınrna.ı< 
bombaları a.tmI.'1a.rdrr. Beş tnY'Y11' 
re ka.ybettik. 

Mektepliler spor bayra11l1 

geri bırakıldı 
Mckteplllerin 1941..42 dem sene ' 

{f!):>r mevsiminin eçılış töreni ı;ugllll 
l<adıköyUnde Fenerbahı;e at.ııdIJla• 
yapılacaktı. Fakat h3va.nm bo!:UltlU.-
ğu d:>lnyıınıe teken lct'<!k cumart 
ine bırakılmıştır. 
Dııvct.lycl<'r o ı;Un ıçtn muteber ol<l" 

cdktir. 

' 
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elin, kaynana Ve görümCB 
birbirlerine irmiş 

hıce hağrrı o·du : 
'Bu bir tane deyi'. ki hakim bey, 
ha tam dör\ davamız var dört L .. 
~ ~ hAklml R~it Nom~I", 1 OçUncU §ahit, 19.20 yn§larmda bir 

t. Yan lıltı!c yollu: 1 t.!l!cbeydi. Damdan 'dilştt gibi: 

~ aız glSrUır.co, .ııız. gclın \•c I - Dilğ(ln& 'bl>yle bir ~Y olma~ 
~)bana ~c aynı zamo.ndıı. d:ı. dedi. 
~le ını? j - Sen de dUğllndc miydin. 

~ ki d:ı.vacı yerln.de kuca. j - Tabil. 
~ tocuk bulunan ortayU§lı b r - Ne mn.nnsebetle g1ttın. 

~e.rca diğer bir ko.dm, atı<;. - Gclın ha.nım çağırmıştı. Annemi. 
~ de, ilk ğlylrı.ınlfı ı;au ra'lıın, fakııt onlar gttmetıL Bc:n yaıncı: 
, bir kadın oturuyordu. 11 • nışanıımıa gltUm. 

• 

!lfit ıJaAiluı 2J &ı 
- --- --~- şa_ 
Kadmı cemiyetin vansı 

telekki etmemiz ıazımdır 
Bazı insanlar kaJınnz Y«§ıya.ma:zlM; 

kaJın, mevcudiyetlerinin yarısıdır. Bazı
/an kadından nefret ederler; omı iptidai 
arkadtı§ •anırlar. Bazıları da ne kadınla, 
ne de kadırm.2 yıqıyabilirleı-. Bu üç tipin 
üçünde le ifrat vardır. 

, 
Kadın 18 inci anr 1airlerinin tasavvur 

ettikleri rekiltle peri olmadığı gibi, ilk a
ıır erkeklerinin •andıklan gibi sadece eu 
idare eden, Ç!'Cak yapan makine de 'değil. 
tlir. Kadını bir cemiyetin yarısı olarak bi· 
tiniz ve ona, o felrilde muamele ediniz. 

• 
Ş~HRiN İÇİNDEN 

Kadın lostracıltıc 

MTJl'A -a 

Fıkra 
. c::: t • 

Şaşırmak 
Sarhoşlann ltlyadıdır: Rola ~ 

mck hll5U nda ~1mlarma aaalbat 
'llCrirtcr; ı;Janm bın bir masa.rratm 
d:ın b:ıhsodcrler •• Ama kcndllerlbe 
gelillcc: - ~ barın bakma, derkıl'; 
bir defa alı tık blı.! yani tıpla ~ ili,. 
l<lı.}C: 

Ad&ının biri ııaınu. kılmaz matın. 
dı olnuynn bir zındı~-n nıımazm f&l ... 
dnlıır:ııı ı aıı latt3·ormllti: 

- Blru.dcr, dlyormnş n~ dinin 
dil" ğidlr. \ync:t ınÜslünıaıı Olaft 
b!r adanı& f:tn.aır. Jl;ıt"!n kılınıyor • 
sun': 

Oteld 00\'tlp ''c.rmı,: 
- h orm:ı~ııı efendim; kusunı. 

• nıu l)lJphosf:ı l:IU.) onım. ll'akaı l•U!:Uli 
l ·';ı.tmd:Mıbcrl ııl~o.ınadım gitti. N&o 
nı:ı.z kılnuk bana çok gilı,ı gell.fo.r. 

- Çare!!i kolay: ICulq;ün WUDıUA 
crovıım et: bak bil" daha bırakabllı.. 
yor nımıun'.' 

- Sen Uç gün t riiet; bak. , bir 
daha kılabilir misin. 

To'i"Cl.l,ell ılemeoıl"lel": Allalı J.ıı • 

NASI~ 

~",°"'""' ••• ., .. ,. - .,;;.~:.:,~:.:: ;;;:-:.:':: Bu taammüm ederse lostra salonlarındaki 
'~diler. ııt kaça kndsr dUğündeydln? • B ,. L ,.. y O R ? 
• ltaam gelln, orta yq}l - BıtUı.Ccye kıı.Uar. Fo.pt dediğim k' s kan· çl k 1~r1 b; r .. 1 · M . k .. ı ·· b. ., . 
.. • :.:.:::::. .:,:::; .... :;-:;.:~: "-'..':..:: °'""' I .. ı ~ : . gorme ı - ~nı ur u ır 91 t M U S U N Uz 0 

t~ g~rnmoo ve ltaynıuıayt Del~kaa~7ıı.~;::~m.tn§lndI kwu-dı guzel kadın ehnın ayak kabınızı boyadıgınt A .k . . h 
Clll§uren valm oıdukça ga - bo d bulatnBd;. 1 •• t • t • • • ? merı a reısıcum urunun 

~~biiile incir cutrdeğü\ı ~r~n:~::::yıe!cndlm, d~ gormeK IS er m·sınız . - Aile ekonomisinde sarayına neden airilemez? 
Diğer birkaç phlt gclmenU,,U. HA.. b Amerikanın \Taşington şehrin.. 

~tt ıwveı, Snrayburnunda kim bunlo.n celbi için dunı:mayı baş- oya ve fırçanın rolu.. deki reisicümhur .sarayı.na şimdi 
Slln.nct dUğünUnde gelin kabir~ bıraktı. Geım, kıl.yııan&, • y~bancrlar asla giremeiler. 

~~in çocukları da sUımct glSrümcc, arkalarında kalabalık b1r Esktden pek serbest &.vranı. 
~ ;yatnklan y:ınyanıı lru • meraklı k&tııeSi 11e dı§a'l'ı Çiktııa.r. lnla'la.bmnz ~t!e TOrlt ka4mı mak tçtn. bir lostra nıonwıa gtrdlm, ~ mWıltn bir mura.t kapısını 

1 
yorlardı. Mesel lreisıcümhur 

~ M.llhkemede sus pus durmuoıaraı. ama peçeden, y8.§maktan kurtuldu, küçük koltu.ta oturdum. Salon. lWca ~ ~. K&labalık bir ailenin •yakkn. Hers zamanında İndiyanapoli8 
YcntımL•, lc;;ilm!ş, saba.lı - koridorda birdenbire b0§8.lrvcri1lle1'. tereddllUerdeD sonra kendJ.nJ. '• ha • I""" mt nedir, ,.,. __ te-"'a ı..a Dal • ..... bo al t=hrinde Mis Emlfn isminde bir t " ';/ '.ıfMA . .,.,..... u.u ..... ..,. yası namı tmda harcadığı pn. j ·r-

tl:ı l!ğ'rcnıım•ı. fakat nabBhm Blr tnraltan gclln, bir t:arnrtan, kay. yatında buldu. gmdnn. Sağ ayağımı pedala koydum, rayı hiç dll§UndUnllz mU"! bayan kartvizitini göndermiş ve 
ı... de bir tat&iıik çıkmış. nam\, bir tarl!.ftnn da. görtımco ağız Kaduı dokt.onmnız '9V, avuk&tzmız, sokaA'a bakma- ..... ladnn, 1 reisicüôıhur tarafından kabul e 
"lllu _,.. ın.. ın.... o- .....,.. ·- Htı.yil'. Fakat her halde mUhlm dl ,.,ı:;.: • etm" · • "'--·un.an gelill, görtlmcesl Ma. !arma geleni ....,y ...,or .... uı. htı.kim.1mls var, mebuMunu:I, prot~. ı Mg;ı nca ıştı. 

:.;ııa.ııası lfnkat vo dtğer bazı J Bilhassa gelin: rUmUz, b&tiblmlz, mub&rr1rimts. ga • olmıura. gerek. Kendisini içeri aldılar. 
0tul'\ırla.rken yanlarından - Peka.ıA .ııöytedlm. diye bağ'myor. zetecımız, tayya.redmlz var. HattA, Yamn: 1 - Mlllılm olmau Wıarrutundan ne Mis Emlin içeri girince: 

~~"In.§ ve çocuğun karyoııı. du, ye.ıa.n mı? gene de .ayıtycccğlm, j h&tU. vatmab ve tramvay bJletçtmız l'J la,~,.,.,/,,.,,):: zarar gci!r? Malo.ın ya damlıyn. dam. ' - Siz rcisi<....mhur Heys mi-
tlderek: o.ma, orasI mahkeme., e.ğznnı ııçıı.mam bile var. Hul.1Aı&, q AhUuım blltllll .,,. v•.....,~ h,Ya göl olur. siniz? 

'k kJ, haııtı:ıhkh !ıısanlnr. da., .• diye b:ığtrıyordu. kollarmda k&dmlanmızm vazıre alıp BJr an dü§Undlıkten ısonra umlnl Diye sordu: 
lertne pnrn. girdi de burunla.. Bereket iki taratın avukaUan ~~~ muvattıık olduklarını ihcr &1ln sörUp dabi bllmedlğlm meçhul arkada§ıma - Evet, Madam. 

ltablllnden bazı ıscylcr SöY· t1 de, herhangi 'btr Cürmfunedhut telı- 1.§tUyoruz. Benden bfrnz soııra, ımnen b!ıııen hak vcntlm. Zaten eskiden delliJ bU • Amerika reisicüıhhwıı bu $(.. 

~~Yılana ne gor..1tnce atılan lit«:Sınin kcndilerln~ hemeneccllt su~lu Demek ki TUrk bıkılAbı .sayulnde be.nimle bera.ber dUkkAııa giren ~ .VUk konaklarda, kUçUk evlerde blle zü soyiemiş söylememişti ki !-.fa· 
, Uerıne an. olduğ'wıu anla. • m"Cvldino d~fircblleccğinl eöyıeaner lm<lmlanma;, erkeklerle beraber at.. ııca blr zat da yanmıdaltl koltuğa 0 • böyle bf.reket cdilirtli. BugUıı hangi Emlin hemen onun boynuna :ı 
c3crhnı karaltoıe., orıı.dcm aa \•e blnblrtnden w:akla§tırdllar. Ko. ba§l gidiyorlar. Bunun için lftllıar turm111tu. mr dakika sonra, §öyle İnglllz atleslne giderseniz gidiniz, ev. tılara.k yüzünden öpmcğe ba.sla-

i"e tnUrncaat etmi§ler. ridor da eski sl.lkQ.netıne ka:vuaabUai duymamağa, bazı nevzuhur iktıaat • bir eUmle duydum: ıerlnde ayakkabı boyası için IUzumlu dı ve kendisiyle evlenmek isted 
çdar gibi (ctcııd!m. ekonomik olu§, - Estağfurullah kızmı. :tırça, cı.ıa, boya ve ks.dl!eyl bulabilir. ğini söyledi: ".\meriknyı :senin! 

~ h._·~ıın ""'"'• a ............. , ma1v. ADLlYE MUHABtRt ......... , ..,.. __ .. tıısıumtı) dl- vkalA- ...... ılnlz. Blzd11 de bu rnıçtn İldt:"t olmasm! birlik'U! ku'rtaracaötz. diyordu. 
, ..,.. .,..., ~,..,,.,.. ~J- .....__ ,. .,- ...,.,,n<Jtlrn, baktım. :Ad!ımcnğtıl, ta • 
a.darıruı. da artık göz yumul. lık yapma~ l.Mldl.n mı ~'ar? banma çtvt batmıı g!bl, cslrgiyerc'k Malftm ya. harp ckoiıımılıtl t:ı.tbtkı Hemenakbir e~az ge?rt.!" 
~ ın dl Bunlar nıecburlyeUndeyiz. - F at ut:.11 evliyım. 14: Cdıgınt koyma . LA.k!n dikkat edilecek olursa ka - ayağım geri çekmı,,tt: _ İnanmanı. Beni r.xldetmek 

rııtdır! İmktıru yok art.Ik 1 or.~..,,. :" dmlanmız, Jıe.r e1nıı1 lAtt! gibl, ~. - Ne mUnasebel lazım? Et>tnğtu • Ayakktıbılanmr bOyıyan kadau, es. 
llem 'bızıın dört te.no cb. - ./ .. • ı~ nlsbeten nz bedenı yorgunluk isteyen rullııh klBen de tanıdığımı hatırıamrşt.ım. için bir t>ahane arıyorsunuz. Ben 

'\'ar. Dört tııne •.• dlyordu. ~1 Bay, bayanlara muıde ~4 t~crlc 113.§lıı.dt. Bu da onların hakk'ı: -Niçin beyc!endi? Zıı.nncderaem, salonda o Mman kocası seninle evleneceğim. 
ı....~ davasından va.zı;eçml •

1 
~ • Hastab.'-klCJlık, doktorluk, avuknUık. - Ayakkabılo.rnnı sız mı tıoyııya. çalıgıyordu. Sonra kocasmnı öldUğQ • ı Reisicütn.hur Heys, bir nıesele 

.'«llrdl ~ Maroken koltuk tnkmıları, Tallı.-~ k rrtdtp h ll k ~aksınız? nU, dllkktuiıfa çırak çah,.brdılhnı ,.,.., çıkmama.mı için kadım içeriki "' . ~ ı mckte _._ .A ... _ ~ muıılllmllk durur en o• ıı.:ınn ı ,. o~ "l>' odaya aldı V" az sonra ni'-A'-1 

~bö"'e bir -yı \tatiyen •~ c.r, P '"° C\•ou~ çan__.-.. ~ k d ıw 1 d1 •n _.,h - Evet, efendim. renm~tun. O uman bu dUkkAhnı " ~ 
J• ,..- "\ lhasıl ~- tUrlU A--ı •· yapn.CA e6 '

1 er ya... =atı.m'"' ' yap-ft'· u··,,..re p"pa.zlı>r !!el""~· 
ili ileri sUrdU. 1 ~ ucc """ W nıu,. .. ~ TQ k "A"' d .o- ""4ltik ......... n mfi~tertleri arn.sJhda ben de vardım. Ul<U\. ..,.. " n • • ~·""'n' ~ ::ımb:ı ~'·· 1 r: r '""umm a ,,... ö• t'C .........,c O zaman ben de !§in tarkma var. ni bil8irdi. 

1.."• l'ıııan, "-"yle blr -y ol • ~ " Cfi.r....... enn1 surette ~ h ti 1'"" .... .__ -&""At Sonra no oldu bilmiyorum, bu dllk • 'ili "" ... - h __ , ... _ " ızmc ... eyen .,..ere ..... sı .... o"" ınıştım, bcntm de aynkka.bı1anını blr F-ilh"kı"ko, nz sonr .. dıa~ .... dan 
o :c f'-l' H:iUU<> boyanır 1';!4 l dı .,...... 1A k d AJtft kil.h kapandı, bahsettiğim ''patron" • U. U' Y'44 & 

ıı. 1 ~ görillmcğe ba§ a . .ı;:.one... a m ,...,1. taze boyuyordu. ayak sesleri du.n1ldu. Fak~t ge-
"<trin mahk ... "ttl -' " ~ t t · lı:ndınr görmez oldum. Senelerden son • e eme !i"'""' en " !4 çillen gördük, Bonro. \'& man ve ram Yıınımdnkl zat, bana dönerek: len papaz d('ğildi, bir timarhane. 
f lıaz.ar vcrdl. llk şahit Yn:• ~;; Bayanlara mah,tnıa . ~~ vay bllet.çllcrl Ue ~tık. Daha - Etendl e\·lAdıın, dMI. ben e,.,,.._ ra o &Un lllt defıı kendisi ile knrıJl nin iki in "'ardiya. mydı. 

l:ıo .. ı ->• ıı bl b ~ .. IOD " bo ... _ --•- karşıya .,.eliyordum. ~, ,,n r, .. urme r ıı.ye.n. ~ u ASI GEÇM!Ş, "~ 60nl'& da ayo.kkabı yacıın .,..ya.ıunr ııı. hayret ctUm. lnsan g~rmedlgi, "· 0 l(adrnı alıp ~ötüroül~. 
!\ ~ RENOt SOLMUS ~ ıruhur ebneğe ba~latlL Uzun yı r lşnadığI bir manzara kaqIBmdıı. Lostra salonlarmda, genç, ellen 
hı <le, bUttıhl de, e!cndlm, ~~ ' o;.~ tUttln ışçııı~ gtbl ytpratıc'I, birkaç hayret ctmcstnoon daha. ta.blt ne ola. manfüUHU, CIVIi cıvıl krz!o.nn çalı, • 
aı. llUğüntln b:ı.3mdan sonu.. .~ El ~antaları ~~ yıldır mllrettipllk gibi katı !§lcrdc çıı.- bilir? l<~akat §lmdl memnun oıduğu.. ması to.n.mmUm ederse e.ruk iskarpin 
• l'aı.ıaydmı. Anın, selin hıı- ~ tamtr eıtlllr. ve elbtaelerln ren • 4 IL,an Terk kndmlarmı tab!11 bu tn.... mu ııöyleraern hayret sırası ı;alib:ı ııı. ıe .. ımıttn hnllnt görmeli. Pırıl pırıl, 
~bir y .Uyl '~ını tluy.

1 

~ gllıdtJ ınoda bir ~'glln ob.ı-..1.k ~~ nlte koyamayız. Onlar, nnihakkak kl, ze dOıecelt. gıcır gıcır ll#akkabılıırımız, günün 

.: le ç:ı.lı§an ka.dtnlar ztlmrestnden Aııa- - ÇünkU bu ev kadınlnrma. Omek • Salonlnrdakl kıskanc;lıkıar cfn ca • l lepycnl yıı.pUır. ~ diğerlerine tekaddllm ebnf:lerdlr. Uo. - Niçin efendim? her saatlhJe bıttr nyna ... 

· at-tık dllğün bitti. Tnk. ~ Adres: Kanıklly Mumhane cadde.:~ dolunun bozkır kızla.mu unutmağll olması l!ızı:mgclcn bir iktısadt neti • bas. 
~· l!öyle bir ~y kaUyen ~". Hasanptl.§& h&n. No. 3 ~~ ı hiç lmkliı yoldtır. ccdlr. Bir ev hanmımm. ~o.k olma • Yo.nımdııld zat §Öyle diyordu: 

~'4 MODA BOYAEVl ~~ Bclki hOfıle.rm& grun~ dl3e, ad \'\? dan dıı C\"deki bayan elleri irıı ayak • - Buraann çılte.r çıkmaz ilk lş\m 
il&e tıı.m:ımcn akil ita.de ~~ ~'4 j yer 'taarlh etmlytecğiln. kabı boyanabn~ğtni anlıı.tnaBI, nı • blr kutu boya ile blr fırça almak ol. 
Ru, bir müessesede h~ ~ "" ,.. "" ,., ,..., ,..., ,.., "' "' ... "' !4 Geçen gün, ll;'akkabıl:ınını I:ıoynt- hnyct bunu tatb!ka goçmcırl nUc bUt. sun. ırnçllklcri iktısac!a. alıştırmnlı. 

ı!:Pan ve ma.hkemeyo bor. " ""' "" ""' ""' ""' "" "" """ """ """ "" """' 
;:~~1 ;-n.nm met.re kadar 
'.""11.a. Ue gel~tl. 

l:ok kalabalıktı, efendim, 
ı ~Ol?l oturmutıtu. nen 

~""\ ~ l'Up!!.enğmı tıytc oturup 
b ~kıc .. Oradn.n bir parça. 
~ Parça daha gtlT.cl doya. 

ı b 11 ercndlm, &e!ln hanım, 
~ •!' ~ktıde alı 11.ı, moru mor 

• ~çtt ve: ı 
''lk it~ hastalıklı insanlar . 

~ 'tı.r f:l!yler söyllye.relt ı;lttl. 
Beyı cll o.caba bunlan. Kay 

f>örume!!stno mi! 
t kıı kime ol c::ık. 

. 
~ bıtnı~zsm. 
~ baktn dun ıd. 

'ına. ben ıınn dakikası j 
llQyı d m~yorunı, ki tuh-

b ktcıum 1ln1 
ı c nas.ı tallınw J 

ı1 Y<ırunı eı odlm. cuna, ye- :ı 
() k. 
~ lı.a.dın bir tUrlU sanlı ııtiy. 

~I bu yolda. ce\·apl r \erdi. 
':ıııtıı ıoylc ımınrn.. dl.ter 

1 

yorum: 
"- Hele bir kere de kalbini 

yokla bakalım!,, 
Kalbimi yokladım .. 
Bom boş. 
Ben, bundan sonrn kinıi sev 

bilirim? 
Bııl:m gibi bir mUteverrime kim 

kalbini verir? 
Doktor Sedat . ., Yeğeni Feri. 

J 
dun .. 

'~~ii:İ~~~~~~~!~~~~~UI~ Bunlar, hiç şüphe yok ki. bcı-
, .. ı; •• r.ıı .. , p ~ bamın hntırı için beni teselli c 

-------- • diyorl~.... Bl'nimlc arkttdaf>lıkla. 
Feridun ~Y birdenbire kolu. 

ma girdi: 
- Bunları samimi olarnk mı 

söylüyorsunuz, Leyin hanım? 
- El!:>ette. Yo.lo.n sö~liyccck 

değilim ya, Hakikat budul' .. 

Koridorun öbür ba~ından bir 
~o'~ göriindü. 

Doktor &-d:ı.t gecı• \ oldnması • 
ım çıkmıştı. 

Feridun: . 
- Daym1 geliyor, ;dedi. l>izın 

bu saatP kadar uykusuz knldığı. 
nızı ~oriir'ı.'!e, sizden zivadc bar 
kızar. Haydi, Allah r:ıbatıık ver· 
ı:;in. Levlu hanım! 

- ..;ıze de 
\'e h~m n··a'.'f'ılllrk. 

* 
Odamcla uyuy~ıyoı um. 
Scbebı .• T! 
Burru ben de bilmiyorum. 
!çimde bir scırinç vnr: Feridun 

bey, yann N'erimamn geleceğini 
müjdeledi. Herhalde onda bir 
sürü havadis varorr. 

1 §tc, bwıun icin seviniyorum. 
Acaba. sevincimin ı:eoobi yal 

:ruz lbu mu? 
I:Iı.ı.tcl'tcn blr ses kttlağıma fı. 

sildayol': 
"- Hele bir ktmdini ~okla ..• 

Bisll'.'rini Rontrol et .. ! Bu ı; vin. 
cinin ba~ka sebepleri d" ol•a gc. 
rek ..... 

Tuhaf ~y! Kı.ıla~ırncla cmla
yan bu GCS nedir? 

Cinler, periler mi koııu~uyor 
benilnle )1 

H~lbuk·i· ben, cini re, 1 ·rlle 
inanmam ki •• 

Hisl~ı·iını yokladım: Hiı: b'r 
şey sezemiyorum. 

Ben budala mıvrn1? 
Niçin sevindiğimi bilmez mi. 

yim? 
O ne?! Aynı sesi tt>kr~r duyu_ 

rmm ı;elıobi • aşlm. ne olabilir? 
İkisi de münevver insan 
Benim bu hastahanede boİ bol 

gilneş ve gıda almamın sebeple
rini onlar benden iyi b1hnezlcr 
mi? 

Gözlerim gülüyor .. 
Fakat, kalbim bom boı:;. ıztı. 

1 :ıbını pek derin Be-nim icinıi 
kim::.ıe ~öremiyor." · 

Yoksa, paçavralaFmış bir in· 
nı~ J>arc:asından h:ilô. bir !Jalu• 
elbisesi yapılabilec<'ğini umanlar 
, ·ar mı? 

Oh .. Srhhat ne büyük saadet 
mi. 

f.\~riduna "saadet'' i inkar et. 
miştim •. 
Halbuki, en büyük saadetin 
"s.hhat'' olduğunu ona söyleme. 
lıydim. 

!çini kurt .Yemiş bir ağacın göv 
desinden ne beklenir? 

Aynaya b~ktım .. Ç.ehrem bal· 
mumWldan yawlmış bir he..ykclill 
suratını andırıyor. Gözlerim. 
ampulü sönmüş bir profektör gi 
bi fersi:r. Parmaklarımın ye~i' 
damarları gittikc:e meydana c:ıhı 
yor. 

Kt!ndlll'ıi bu gece neden bil 
mem ~!<: korkun~ ıtöıilyol"um. 

Halbuki. onlar benden hala bı 
ihtiras. \'C bir sa:ıdet umuyor. 
lar ... Ke y:ızüt! Ben. killlenmış 
bir at.eş vığmındmı ilıJUtücü bir 
buz ua._ı·ra~ndan bar-:lrn bir ı;e~ 
l'nivim' 

SCSıınc baluvorum: Akortsuz 
bir pıvanonun kafa ~i,..ire-1 d:u·. 
l;t'lcdn_ l: nziyut ... 

işte. şimdi de bir oksüı iik. 
l'eı dimi ko~ıtrol ctli'.cc dn.lın 

b n".n n~l"Mt' 1 aı'fıtlnsn~ğım. 
J ,ı1 öl c uri!k < huıı:üıı n•e\·d:ma 

c ktı, II~r öksılrü t tak\ imin 
blr \'ıllığını birdPn !.oL ırnPR. ':ı 
hnt ilN·krcn ~'U::>an vaı ı olmli~ 
btı h:ı:ıtu kuJrctsi-l•ği hirn~.1ivo 
ı um 

Bunıı diiRünü~utu '"olum• d ı 
korktuğum icin midir'! 

- Rnvır B:n kere lıa\'ır •. 
Ren ~himden kork~:wdım ,.~ 

ha.yat>ma kıvınet ...... mydinı. he: 
eeyd~n OOCE' ann~mıtı n'UlPUe. 
rini ilk önet' kendı yü7.iiTlf> vu
rur. ondan eorn. da ber eeyi bira
bircr babama anlatırdım." 

Ben, ölümden korkmam .. 
Taputla karyol:ıda yatısımın 

• 

300 lira lmzandıracak bir i~ 
adnm a'ranıyor 

Ayda. Ur yUz Ura kadar kaZaDç t.. 
tn1n tıa~n bir !illi 'lieklUcUo \daresl lCln 
b r zat lhtiynç \ rdır. Kentılsıntn 

v k ktı sırasınd:ı. bqytlz lira temlna.t. 
göııtcrmcsl l!ızımdıl". lstlycnletin en 
~nç pazartesi günU s:uı.t 14,.15 ~ 
~m<1;ı tıc:ı.rct odnsmdıı. neşriyat ~u~ 

itıdc Hlk"f' t Knt.ronn mUracaaUarı • 

farkı ) oktur. 
Maar b ni hk de - başkala

rını oldu~" ~;bi .:.._. tethh~ etm\ 
\Ol" 

Bcu, bir l:"C'Vden l,orkuvorum: 
~ezaletlen Alemin dili~ <lu 

un mı:uıkara.olmakt:ın. 
F..h . Y'C'ter arUl( Haydi, fil 

~ezaıa erir d uvumağa çalı§: 
Zaten, yüz cene de yaşasan, yirıt' 
bır ~n 61~ deV,ıl mi in? A ır. 
lnr ara~ında ifl~an ömrü kndar 
kt• bir ~v vır mıdır? 

il \~TAH \..:'EDE' BlR 
.... ABı\H ("AYI 

i\hzar.nd hortlayan bir ölu 
...i~i. uh:-hle'•İn er'·r ndt-n karvo
ln.mdaıı fu adım. 

A u !nı 1 a mı bır d~v ht-n1ıı: .. 
t\ ,(' ı •ncer \C' ı.,, L ım. Giiı1 

ôo ... mu . \'<> bir ha\ li vüksel 
lll . 

11 ı~tub .km !rndtt. .ıpın;ı \'11. 

ru' or. 
- G n·ı z. 
Y ban ı bir hemşire .. 
Gut re'~ clfmı verdi: 
- Bu sabah "a' m·zı bah<:ede 

ha~l'l'adık. Le\la hanmı! 
- Pekala . Gelivoruın 
- Hava birnz ~ıin1.r 1\1 r. 

ıonuzı• nrk, nıza ;.\ınız! • 
- Pckı. 



ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

Kahve köşe başında idi. damdı. Bu akşam komiserin si işitilmiş miydi? Hayır. Bu 
Bir masaya oturdum, kapıyı ağırlığı canımı sıktı, fakat bana hiç hayret vermedi.. Z i. 
gözetliyerek ve menhus heri sükuneti fazla gergin sinirle;• ra maddi şartlar, havanın 
fin savuşup gittiği haberini rimi yalı~tırdı. b?.mun bende ı hali, arabayı bıraktığımız 
almayı ozliyerek çikolatalı farkındayım. nok'La, bir tek kelimeyle her 
bir dondurma yedim. Beş da Arabanın etrafındaki ka· şey vaknya çok uygundu; 
kika r::eçti. Gayri ihtiyari, bu labahk artmıştı. Standişin fazla olarak cuma akşamla• 
a~şamki h:diseleri zihnim • gönderdiği iki polis mem•1nı rı biribiri arkasına geçen 0 
den geçirdim, telefondaki halkr da~ tmaya çabalıyor - tomobil!erin gürültüsü pat • 
sesin def:iştirilmiş bir ses ol· du. Komiser otomobili, kal· }ayan silah sesini pekala bo. 
duğunu 'Lekrar hatırladım... dırrmı ve cesedi muayen~ et· ğabilir ve alelacele evine git• 

Bu ses meselesinde bir şey ti; cncian sonra Jaka döndü: 1 mek üzere yürüyen birkaç in 
müknmdiyen zihnimi kur · - Bu muhakkak biı cina san da afiaç altında duran 
calıyordu ... Gölge gibi yaka- yet. Bildiğinizi baPa söyle • kücük bir otomoJile dikkat 
lanamayan bir şey. Fakat yiniz .. Kim öldürdü bu ada· e~eden pekala geçebilirdi. 
ne? Birdenbire anladım: Le· mı? Bu suallerden sonra Stan .. 
visin sesi telefondaki ses de- Ja.l< yorgun bir sesle ce • diş orada bulunan insanlar 
ğildi ! Başka bir şahıs, ismi • vap verdi: dan birisinin belki de Levisi 
nin Levis olduğunu iddia e .. - Bunu ben de bilmiyo · tanıyabileceğini düşündü. 
derek, Jaka telefon etmişti! r.-.ım. Katil hadisesi vukua Köylüler birer birer ilerledi. 

Sıçrıyarak yerimden kalk- geldiği sırada otomobilde de ler ve ölüyle burun b~runa 
tım ve koşarak dükkandan ğildim. geldiler, fakat aralarından 
çıktım. Biraz uzakta, yolun - Neredeydiniz? ölüyü tanıyan çıkmadı. 
karşı ltöşesinde bakkal dük- - Yolun öteki tarafında- Biraz sonra doktor Rant 
kanı bulunuyordu; Jak. al • ki bakkalda. Karım da kah· geleli. Grokfort müddeiumu • 
dığı eşyayı taşıyarak, ora • vedeydi. Levis o•Lomobilde misi 60 yaşında bir adamdı. 
dan çıkmı§tı, paketlerinin a· ya!nız bulunuyordu. Otomobilin arkasını cep 
ğır yükü altında ezilmiş bir _ Ne kadar zaman yal lambasiyle aydınlattı. 
çırak kocamı takip ediyordu. mz kaldı? Işık ai'ı:ında Elmer Levis 
Yoldan geçen bir otomobil _ Azami on dakika. Olü· acayip bir ~~};:ilde diri görü• 
ta1 rafıknclabn çiğknl enmeyib~ö.~ mü anlar anlamaz karımı si. nüyordu. Çcli .: kenarlı göz· 
a ara /. aca arımın . utun ze gönderdim. lüklerinin arknsmda açık 
kuvveLıyle yolu geçtım ve Le . . d a· . ? B gözleri sabit bir noktaya ba. 
be . .. k k ld , - vıs mı e mız. u a· k d el d ki b" 

nı gorere , a ırımın .&<e-1 damın adı Levis mi? ıyor u, ince u a • arı ır 
narında tevakkuf eden ko • _ El er L . E h. • parça açıktı. Lakayt bir va· 
cama doğru kostum. . . . m . evıs:. v sa 1 ziyetle oturmuştu• bir eli ce-

- Lola ne .;ar Allahe.şk.. bımızın, mısters Luel!a Kon• binde öcki eli dizinin üstün· 
na? tesna~ın bir dostu. Bugün deydi. Artık evimize kadar 

-·- Levis sana telefon et- kendisini Nevha.ven istas .. gitmek için bize ısrar edemi. 
medi ! Bunu biliyonım. Bu yonun dan almrştık. yeceğini sadece paltosu üze
başka birisiydi ... Farklı bir - Nereden geliyordu? Ad rindeki kan lekeci gösteriyor 

resi nedir? Haber verebile • d ses. u. 
Jak ~cıdığını gösteren bir ceğimiz akrabası var mı? Müddeiuµıumi işe koyul • 

tavttla basını salladı: Levise dair hiçbir şey bil· du. Paltonun, yeleğin, gö mlc 
- Bu h-ayaller seni deli e- me<liğimizi 0 anda far'ket • ğin düğmelerin· çözdü. Kuı-

decek yavrum ... Levisin tele· tim. Jakm tereddüt ettiğini, şunun giri~ zaviyesi araba • 
fon etmediğini farzedelim: sonra uzun uzadıya telefon nm zemini iizerinde kurşu .. 
Katibinden bu işi rica. ede • konuşmasını anlattığını gör- nun çabuk bu~uİımasma ya· 
bilir, bir memuru onun ye • düm. Standis birdenbire et • radı. Miidddumumi üzerin• 
rine telefon etmiş olabilir. rafımızı sa;an kalabalığın de pılıtılaşmı§ kan buluna?! 

Bu izah basit ve makuldüt farkına vardı ve kocamın kurşunu aldı ve Standi~e ~.ı -
bunu düşiinemediğime şaş • anlattıklarını yarıda bırak'c.ır zattı. 
tım. Jak, bakkal çırağı De- dı.Hakikaten,etrafımız haki. - fş\:e bir numaralı delil. 
nis Gark ve ben arabaya yak ki bir mantar ormanım and: Zavallı adam bir kur~unda 
lıısma': için yolu geçtik. Le· ran açık şemsiyelerle sarıl • ölmüş. Ahreti boyladığmın 
vis hala otomobilin arkasın· mıştı. farkında bile o!mamıştır. Q .. 
da dimdik oturmuştu, koca • O vakit komiser um:.ım1 lümün üzerinden ynrım saat 
man kara ağacın gölgesinde birkaç sual sordu: kadar geçmiş. Şimdi cesedi 
dimdik ve hareketsiz. Sonra Biz yokken otomobil~ bak morga götürebilir,ıliniz . 
geçen bir o\:omobilin fener - mış mıydık? Hayır. Silah se· ( Dc1ıam 1 rn r) 

leri otomobili ve yolcuyu ay- lf - -- -- ----~ 
dmlattı. Koyu kırmızı bir le· 1 
t::!~:~ü~iJ:a~~s~e~:rinde Toprak ahsullerı Ofisi 

Denis Gark: Umum Müdü lügv u·· nd~n 
-Kan. -
Dedi. 
Bir sıçrayışta, Jakt otomo 

bilin ba~amağma çıktı. Er • 
zak paketleri yere yuvarlan· 
dı. Kocam Levisin üzerine 
eğildi. 

Şef ve Şef ~ 
Muavini alınacak 1, 

....-----.1 
EN SON DAKiKA ! 

1 

Küçük l1 d\ıtar kuponlı 1 
(Bu kupona eldenerek s~nıjeril~ 1 

il arama " it verme llAnlan Dl 8oa 
DııktkMa pa1'UU ~. &.. 
lemue tek1lll göllderm o1ıu,...,..ıan. 

malıtıız katmak tbaoe artla lıdre91ert 
Dl blldJrmeJert lı\um.) 

Evlenme tcldifl•ri 
• Y~ 2:S, uzunca boylu, kumral, 

mesut bir yuva kurabilecek vaziyette 
11.ııe tahsilli, ki.bar n hisli bir bayan, 
lyl tahsil görmU, bir bayla evlenmek 
istemektedir. (18 IŞIN) remzine to.. 
toğmfln mllrtıcaat. 

~ Boy, l,C5, kUo 68, Ya§ 29, esmer 
renkli, elektrik fdareaUıde 60 lira ay. 
lıklı bir elektrikçi, y&§iyle m.Utena&1p 
esmer, sevimli bir kızla evlenmek 1ıı. 
tcmektedlr. Biraz geliri olursa daha 
iyi olur. (M.Ş. A) remzine mllr&ca&t. 
~ Boy 1,65, kilo 65, esmer orta 

halli blr aUcye mensup 19 yqmda. 
günde 8 lira. yevmiyesi olan bir dOk. 
mecl, ev i;ıerlnden anlar, temiz ~ 
ltı.klı orta taıısllU, orta boylu, on se.. 
k1z yaıılarmdo., pembo beyaz, gü7.el 
bir kızla evlenmek istemektedir. Ev .. 
ı enecea-ı lcızın dıpı:-da çıı.lışm.amıuıı 

şarttır. (Dölunecl) remzine mUracaat. 
=!- Ortnmelttop mezunu. açık kum. 

raı s:ıçlı, beyaz tenli, 1,65 boyunda, ıs 
yaşında, 11ercru bl rnue kll:I, YIL§l 35 
ten yukıın olmıyan, eerefll bir meslek 
salılbl bir baylıı. evlenmek Iatemek. 
tedir. (Deyer) remzine mllracaa.t. 

ır. Yaş 21, boy 1.67, kumral dalgalı 
saçlı, asil ve zengince, Univeraiteye 
de\"am eden bir gen~. güzel ve ahlAklı 
bir kıına evlenmek ı.stemektedir. B! • 
rnz geliri olmnsı ve en qağı orta talı. 
sllll olması ınllrcceahtır. Muallım mek 
teblnden mezun oıanlar l!!e daha Ziya 
de tercih edilir. (İ.İ.) rem'Zlhe mUra. 
caat. 

:/- Ya,, 21, boy 1,60, kilo 60, aylık 
kazancı 75 Ura olan bir devlet memu. 
ru, yn:ı kendisinden k11çUk okur, ya. 
z:ar bir bayanla, tıı.ruıımak ve nlhayo 
güzel bir yuva kurmak ı.atcmektedir. 
(MeneltŞe 9) remzine müracaat. 

:r Yav 211 boy l,•O, buğday tenli, 
lisenin son smıtma kadar okumuş ve 
balen bir hwıusi mllesseaede çall.§8ll 
5MO llrn kazancı olan bir bay, has. 
ııas ve duyg-ulu, lS..30 YB-§larmda en n. 
şağı ilk t.ıı.h.Billl kız veya dul blr tıa. 
yanla cvlen:nek ie:temcktcdlr. (K.Kot. 
6) remzine müracaat. 

f ş ve ı~çı aravanlar: 
lf. Ortarncktebln ııeld.zıncı .ıımırmaaıı 

mezun, fakat devlet imtlhanıarmdo:ı. 

muvat!ak olamaınqı on yedi ya.5mda 

. 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum müdürlüğündef1 

Değirmenler için 
kontrolör alınacak 

Ofisimiz emrinde çalıtan veya vilayetler veY" 
lediyeler emrinde işliyen değirmenleri ve bunların jtl 
salatile kontrolüne memur teıkilatı murakabe ve b 
nn mesailerini teknik icaplar dahilinde tanzim e , 
üzere 3659 ıayılı kanunun 10 uncu m ad deai mucib1 

mezkilr kanuna tabi bulunmıyarak 300 ve 260 li1' 
lıklı baş kontro!örlük için afağıdaki evsafı ha iz 
nanlar imtihansız alınacaklardır. 

Bu vazifelere tayin edilecekler merkezlerinin 
cinde vazife gördükleri m üddetçe harcırah ka.rarıı 
sine göre ayrıca harcırah ve yevmiye de alacaklardıf 

Namzetlerin a!ağıdaki evsafı haiz olmaları r 
dır: 

1 - En aşağı orta tahsili b ulunup valsli ve ~ 
büyük değirmenleri mal sahibi ve kiracı sıf atile bı 
itletmiş veya ihtisas \eminine yarıyaca.k vazifede s• 
10 sene çalıfarak değirmen ve un tekniğine hakkile 
kıf olmak. 

"Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika ile ve 
ofisçe yapılacak denemede iıbat olunmak lazımdı1'' 

2 - F iili askerlik hizmetini yapmış veya l·aleıt 
kerlikle bir ilişiği bulunmamak, 

3 - Çalıştıkları yerlerden ayrılmalarının fen" 
ferinden ileri gelmediğini ve tavzihlerinde mani 
yetler i bulunmadığını t2vsik eylemek, . 

4 - Sıhlıi dur.mılarının çalışmalarına müsaıt 
lunduğunu Ofis doktoru rapori!e tevsik e ylemek. . 

5 - isteklilerin aranılan vesikalarla birlikte İ~1 
tefrinin 18 ine kadar Ankarada umum miidi;rı::d,e 

~zat veya yazı ile müracaat etmeleri. (8302.980•3•)!19~ 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5, on ve 20 paralıkların tedavülden 
kalc!ırılma.sı hakkında ilan 

Eakl nikel, 5, 10 ve 20 pnra1ıklarm yerine dantelli bir kuruşluklar!' 
on pıınılıklar darp ve plyn.snya kG.!i m!lttnrda çıkanımış olduğund~ 
nikel 5, 10 ve 20 paralıklann 30.6.0'2 tarihinden sonra. tedavülden~ 
mıısı k.a.rarla,,tırılml§tır. 

llılezkQr ufak paralar ı temmuz 942 tarlhlnden itib:ı.ren artık 
etmlyccek ve bu l!Lrlbten itibaren ancak blr sene mUddetıe yaln!S 
dıklnrlle CuOllıurlyet Merkez bankll8I şubelerine ve Cumhuriyet 
bankası r;ubesl olmıyan yorıerdc Ziraat bankası §Ubelerl ta.ratınd~ 
edirebllecektlr. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanlann bunları: Maısan 

Cumhı .. ·ıyet Merkez bankam ve Ziraat ba.nka.Sı §Ubelerlne tebdU c 
ilA.n oıunur. (IS60~) 

bir bayan, herhn~I bir mUcsse-e, t!. olan. ve derslerin! yalnız hazırlamak 
careUıı:ıne "eyo. mağazada, kruıiycrllk için rnUşkUIAt çeken talebeye yardmı 
l~Upllk glbl Iıılcr aramakta.dır. Ke!U etmek istemektedir. Beyoğlu Tarlaba
de göstercbillr. (P.t. 2-l) remzine şı Turan sokak No. 42 de Bayan 
müracıuıt. (N',N.)e mUracno.t. 

r.asebeden anlayan daktilo,Y'l 
can, hukuk fııklllteslnde o~ 
genç, tnhs!llne devam edeb 
ı,:slışmnk ihtıyacmdo.dtr. al 
veya bir tnccnr yanınd:ı OCI 
ralan çalıaşblllr. (A.T. 28) • 18 yaşında, ticaret mektebi mo • :t· Tnşr:ılı bir genç. 'Onh:-ersiteye de. 

zunu, steno ve daktilodan anlayan bir vam el!ebllmek için TUrk veya ecnebi 
genç tahsUlle mlltenasip bir iş aramak bir aile yanında paD.!lycn aramakta. 

mUnıc:ıat. ~ 
* Ticaret llııesl son ımııflll 

ı:ıı tadır. (Katot) remzine müracaat. dtr. Beyoğlu bUyUk Bcyram sokak N. yf muhasebe, hesıı.p ve 
J ·--d ı i l d u b!llrim. oıı-ıeaen sonra blr 111 • ..,.,., en pc ~ Y crece e mezun 2 de Tacet.Une acele mUracaat. t> 

bı • U 1 d eh fi ti de "allsmak Uzere '" :ırndl.tL r genç, m cssese er o ven ya a • On sekiz yaııında, ortamektep me " • -v er 
ço.lt§lllak istemektedir. (Beşiktaş kö. zunu, da.ktllo bilen, muhasebeden an. (T.T.T. 181:>) remzine mnra 
;>1çl nhan BOkak 12 numarada İsken- uyan blr genç; resmi veya hususi Aldırınız: lı 
der Erkmene mUrncaat. müesseselerin birinde fg aramaktadır. Aşağıda rem.izleri yar.ıll 

"' Kabnt.ıış llı:ıcsinln bctjlncl zınıfında ı Şans) remzine nıliracaat. lm~·ııcuhırnnızın namıarıııJ ( 
okuyan bir genç, ma~etlni temin et.. • Ortamelttebln !! ıncı smıtına ka. mektupları lıl!ırchnnemlıdcSI 
mek için hergUn öğleden aonrıı çalış.. dar okumuş bir genç, ticarethane. lnrı dahil) hergtln snbab~ ,ıı 
mak istemektedir. Daktilo ve ınuhase lcrtn birinde ayak işleri yapmak ~ kaclar ,.e 11:ınt ıı dtu t.o!lr11 
beden anlo.r. (K. Bvv~res) remzine temektedlr. nı:.Z,U.) remzine müra. ı lnrı. 
mUracaııt. caat. (l{ardeşler) (Bcllds) (S.J\.l 

* \~Uksek tlcaret mektebinde ok~: 1 "' El y!lzısı gayet sUzcl, Usc mezu. (H. 93 ı tln!;el 27) (MnçJ.-f 
yan bır genç, mail blr müessesede of;.

1 

nu b.r ı;cnç. bilümum mticssese:erdc! (T. ZO) (Arda) (S.U.A.) (~ 
leden ııonralan ç:ı.lt§ınak ı.temekt.edir. asgari 33 lira Ucretle iş arnmaltta . (Y . .ı\l:ı:ı) (Harika) (27 J!:._,,; 
(zuner) rcıwıinc mUracn.at. tiır, CS.t:.A.) remzine mUrac:ıat. I (Teoman :!3) (Klb:ır E.) (çu;~ 

li- Yüksek Uca.ret mektebinin son 1 * 1!) yıı.şmdo., l!ııe mezunu bir genç. 1 1 N. Mnıı!:ell) (M.A.K.) ~ 
smıtma d~vam eden, iyi fransızca. tahııllı ile mUtcnas!p b!r iş araır.altta Hı>pilnlU) (L.S.) (T.f\:. 
daktilo ve eski harfleri bllen, blraz da dı:r. Bc:tktaeta Çırağan caddesinde H ı·..,eman ı.) ('•Mediç.,"Sutıa.Y '' 
arRpc;adan anlayan blr genç. tanka numarada Safder Hraza mUracaat. reml..:leı·ine gelen mektupııı,t ı 
veya tlcaı1 bir müessesenin muhasebe • Kadın terzihanesinde c;:alışmalt aiklerl adreslere gönderllıJlıştJI' 
sinde c;nlı§mnk istemektedir. l Ticaret Uzere. lmdın elbiseleri dlk.lşinl! vtLltıf ı ;;ı 
talebesi) rem•lnc mUracaat. u it b 1 &:;ıA,'lıt,st;ı csc.ı.w•I' 

Sonra titrek bir sesle: 
- Geriye çekil, Lola, de .. 

di, bu adam ölmüş ... öldürül 

" .. VE'yı:ı m stı:ı ayan ar aranmakta . 
M k * Yu.<B"l: lktls!l.t ''C ticaret mck~. r.ı:-. ! ·te:uil .. r!::ı. tercamcıhallcr! ve • 

er ez teşkilahm1zda açık {170) ve (140) lira ay• binin !kinci emıtındıı. bulw1an, hesap s:ırıh nclrcsıer~nı havi molttuplarını ''\ ı,11 Ş E il 1 0' iti." ı .. ·~ı , 
müş ... yahut ben öyle sanı -
yorum, zira silah göremiyo· 

· nım ortada. 

-3-

Bundan sonraki dakikala· 
rnı kafamda yalnız müp .. 
hem bir izi var. Kulaklarım 
çınlıyor. Böyle hnller"de, san 
ki yerden fışkırıyormuş gibi 
daima zuhur ediveren bir ka 
labalık otomobilin etrafını 
sardı, Jak haykırdı: 

- Kipıse yaklaşmasın: 
Bana: 
- Git, dedi. Polise haber 

ver. 

lıklı ~ef ve şef m'.lavinliklerine yükııek mektep mezun. ,.c rlynztyesl kuvvetli bir genç; öğle .. şı~ıi, o.a:nnnbcy, Rumeli cnddcsı sv-2 
}arından 3655 "659 } b k 1 • · den sonrnl"rt "al•arnnlt !stemcktedlr. el ~ t K b ı ve ..., sayı t aren1 anun arına t::::: .. "' -s c ~a ret o 3 <a mUrııc:ınt. 
d · ·· 1 d '> l d h lA.H S.) l'enızıne mUrnce.nt. "' 1 1 1 r k 1 d 1 1 1 d aıre ve muessese er c ~ yı ve a a ziya.de; hizmeti 0 • 

0 
• 

1 
• sen n en o un an pe < y e 

l h ki d · · f 1 · * :-;.n.mcktcbln b!r!nc stntfındn rece He mezun olmuş, olgunluk lmtt 
up. a .arın a ıyı re cran.s a ınabılecekler imtihansız ~ oırnyan 16 Yll§md:ı. bl.r genç. hergUn hanını ,rrm~. nskcrllkle ııltı.lta.sı,ol . 

ti'yın edıleceklerdir. tıı. o., eden sonra hususı '•eya resmi her.. ınıynn, ı:.auşlrnn, dUrUst blr genç. çok 
Bu vazifelere alınacakhrın ücretleri yukariki hnd. ~ j h:ı"lgl bir rnUessesc ,.,,ya Uc:ırethancde ehven ncreue çalışmak czerc iş arıı.. 

leri geçmemek ~rtile 3659 sayılı barem kanunu bükün; ç:ılı. mal<. l.ııtemektedir. <S. Aydc:nir maktadır. (İ.K.E.) rel'l".:lne mUracnat. 
lerine göre hesap edilecektir. 44> r:mz.ne mUracaat. * Lisenin Fen kolundl\n mezun 

- M.. ac t 1 ' I · .&1 • 't llltııek 1kUsat ve Ticaret mek. m~htellf ortamekl~plcrdc öğretmen 
1 ur ~.a. eCi~Ce.,: er~n: . . !'!! :ebinlr. blrlncı ıımrfmda okuyaD blr tık ynpmış. ııusutl b!r çok tnlebe ye 

1 - Fıılı aı;kerlık hızmetını yapmış olmaları vey;. ij), ;.cnr;, ı:ok ehvcc !lyııtln öğleden son:-a. ıt;tırmlş bir genç. lise ve ortamek • 
lıalen askerlikle ilişiği bulunmaması. .;:ııışmak tızcre bir iş aramaı~tadır. t~p talebelerine ııı.ımancıı ve riyaziye 

'i 2 - Mezun oldukları yüksek mektep şahadetname ıY.T. 121 retnzınc mUracaat. uerslerı vemıck ıst~mektedır. (H.Aı 
asıl veya tasdikli suretini ibraz etmeleri. ~ YU!tsclt iktisat ,.e t!cnrct mclüc· j remzine mllracaat. 

3 - Çalışmalarına mani fena lıl\lleri bulunma~hgvı. binin birinci sınıfında okuyRn bir genr. ı ·'f. YUksck iktisat ''e llcaret mc!ttebı 
Ch\'en bir ücretle ~ aramaktadır. banka ,ubcııind:?n mezun, iyi franınz. 

t~ nı •,evsik etmeleri. ~1 ı MuhMebc ve fro.nsı~cayı iyi b:ıir ca, arapça, esk! yaı;ı, daktilo ve bl. 
~ 4 - Sıhhi durumlarının müsait olduğ\ı:ıa d"it ofiz ~ c A .B,A_. 25) remzine mUr"l::ı.rt. raz da lnglll?:ce b!len bir genç. her. 

doktorundC\n rapor almaları. :O· .. ıse tnlel.ıc::rl bir genç, ôğlcder. hangi ııususı bir ticaret mUcsscscsin. 

5 - Ya~larmm 40 \an yukarı hulunm;ı:nusı l~zım· 1 sonra, herhangi btr mUcsscscde çalı~. de çııtışmsl< latemclttcdlr. (Beyoğlu 
d mak istemektedir. 1stenlnıe pazar ve Alyon sokak, mırullbcy apartımaı: 
ır. cumartesi günleri de çalı§abntr. No, 2 de Necm! Arana mUrncaat ) . 

"Hububat ve un i~lerinin tekn!i}ine vakıf olanların (Muhtarattın> remzine mllracaat. • Yeni ve eski yazılan bilen, kayıt 
• • • • ecnebi dilini hakkile bilenler te:-cih olunur. :ı~ Bir genç, ortnmektep Uı;:Uncf.1 Ye daktilo işlerinde tevka!Me kabl 

C isteklilerin aranılan vesikalarla ikinciteşrinin on sınıfm rlyazJyc, ttzi~1dmya dersı.a.. ı!yetıi 380 doğumlu bir ge.nı;: iş a ra. 
on Standı"şı" evı"nde bul · ' 1 rlnl almnk ist1y r..--s v k ı •• sekizine kada~ Ankaradıı um-..ım mildüriük Zatisleri , . or . ..,,,.., erecc o an mal~tadır. Herl:ı!lngi husus! b!r mUe.'1-

dum ,· YemeiJ.e bac:lı'-·ordu Po 11."' d 1 b · Beyıızıta ""'km olması terclb olunuT. ae"" , ttcar"thnnc veya re .... t dalred~ " :: - • ;vıı.1 iir.ü!!üne iz .. at veya yazı ile ınfüacaat etmeleri. ,,~ ""' ~ .. ... lis komiteri, orta yaşlı· iri vü. , • - <N. Maııkcll )remzine mUracaat. t;nlı~ablllr. Kef!l de gösterebilir. (S.B. 
cul'Lu, ağır hareketli bira. (8300-0 801) ~ TOrkçe ve fransızca bilen bir ka. 18) remzine mUracaat. 

'4tiiiJm!D!!l!lll!l•ll!l!ll!!!~!!!l!~~----~m~111:ıet~a:.l~l!'ll!I~ dn:ı, ehven bir tlYatıa. .ıınnfmd& za.yıt • Eski yazıyı mUkcmmel bilen, mu 

• 
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f1 A"J LE T (5 oerJ' 
--<>- o> KOMeDı KiSMlff 

Kör Dövüşiİ 

15.11.1941 
ııe 

18.40 Radyo ca.z ve tango ot ıt' 
1•t 

~::~ ~~;~~ <:e~=:n ot(~ 
19.30 Ajans, 19.45 ıı:on~JtJ• ~ 
ati), 19.1!5 Muhtelit ısı• ~ 
§&rkılıır, 20.15 Radyo gsı;ct )Jı,o 
Keman, Viyola, Kemen~ ~ oO '/) 
menc;edcn saz eserleri. ıı. 15ıeJi 
tal.."Vlml, 21.10 Dlnteytci st t 
21.45 Konuşma (GUnll:ı ~~. Y 

22.00 Radyo salon orkclt'";, 
A jan.s, 22.45 Radyo s:ııon or 


