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Bir haftada~beri şehrimizde bu. 
lunan Ticaret Vekili Doktor :Behçet 
Uz, bugün de tetkiklerine devam 
etmişt.r. Ve il,· bugUn öğleden ev
vel zahire borsasmda tetkikler 
yapml§tır. 

Vekil bugün de 
tetkikler yaph 

hava i~lnde clddl hasbühal~l'e w
ı.ile tePil eden yemdtte, !ktı.tt 
ve tlca.ıi meselelerimiz etrafında 
da görilşın~ler ceN>ya:o etmi~tir. 

)auAkşaml 

Doktor Beh~e!. Uz, bugiln öğle 
titeri Ticaret ve zahire borsası ta.· 
rafından Taksim Belediye gazino
sunda. vcri:en parla.k :dyafettr ha· 
zrr bulunmu.cıtur. Ziyafette vek'l.J· 
cen başka vali ve belediye reisi, 
örfi idare komutanı korgeneral Sa. 
bit Noyon, g:ı.zetc başmuh:rrririlc 
rindcn Yunus Na.di, Hnkkı Tar.ık 
Us. Ethem izzet Benice, vi!Ayct ve 
belediye ve şehir meclisi erkbm· 

Ticaret borsaıı 
taraiındaa Vekil 
ıereltae Taksim 
gazınosaada bir 
ziyafet verildi 

Yemek bqlamsdan evvıel. vali · 
doktor Lütfi Kırda.r, ekmek kartı
nı çıkararak bugUnkU istihkakını 
kesip v~. lbu ha.reket, diğ& nd.
e:afirler:l de ekmek kartlarını ver
meğe SC\"ketmhıtir. Böylelikle, 
herkee, ekmek kartr muk1billndc 
ist hkakı o!an ekmeği almıştır. 

Ticaret Vekili, 2'iyafetten sonra 
A~va.n!araydalti çe1 tik fabrikasmı 
gezm~tiT. 

-------~· Cepheye gönderilen Alman nskerlori tayyareye biniyor. 

Alman tebliği ltbalAt ve lbracat 
Birlikleri meseıeıl 

razaa: SADRI ERTEM 

'THALAT \'e lhnuı&t blrlUderl. 
nln ckn'&Dı edJp etmemw Ade. 

ta günün meııeleal oldu. Epey zaman. 
dır, bu meeele etrafında blrblrfıı.l 

tutmıyaa mütalealar yer almaktadır. 
İthalAt \"e ihracat blrllkJeri sacle, 

basit btr ticaret tekıılit meseleet ol. 
M.J dı bunu bu atıtunlarda bahis !De\'. 

z:.ıu yapmaya JUzum görmezdik. MU. 
tehı\a9111lann vereceği ieknlk bir ka. 
rarla meeele hallolunurdo, BalbukJ it. 
halAt;, ihracat blrllklerj etrafında.ki 
ClüşUnceler tabaka tabaka keaafet 
pe~ da ctmektedlr. Bu fikirleri oiSylece 
tasnU pıllmkündUr: 

l - lthalltın ve lhl'Mlatm tama
men eerbe9t ~ tamamen ferdi bir oe. 
IJJde mtltalt!IMID& taraftar olanlar. 
ı - Memleket lt,hal&t ve ihracatı 

l~tnı bUyük bir Ucaret otrketl ballnde 
organize etmeye taraftar olanlar. 

8 - Birllklert bugilnkti haWe bı • 
rakmak btJJenler. 
Şimdiye kadar )'apılan ne,rlyat, 

llÖJ lenen aiSuerdeıı bunları anladık. 
Blrllkler etrafmda.kt tezatlar ltba.. 

!At ve fbraeat ı,ıertnl bllyük memle
ket lktısadrndan ayn, tamiman mü. 
cerrct bir hldlso teklinde ıınlamaktan 
ilerf gelmektedir. 

1thal1t \'e ıhracat ftlnl ''mttoertt(,. 
bir daY& halinde mlltaıee edlnoe bo. 
nunla aJAkadar olan tablatlle iti ııa. 

dece azami kir za\'lyeslnden mtıtalea 
etmektedir. Mevzu yalnız Jdr yalnız 
ÇOk kazanmak olanca :tablatfle lbtl
ıa nar da bUyUk mfkya. .. ta kenc11nl hlıı. 
settırlr. Böyle bir mllbehMeye girme. 
nln lmklnı yoktur, Çllnktl glrUdlğl 
takdirde trlnd~n ~ ve bir mem. 
leket meseleıılnl halletmek mtimkUn 
<>lmaz. 

TOrJdyentn lthallt ve lhraca.t. işle. 
rını bir cleta Tllrk oemtyetlntn ana pi. 
rendplert b&Jmnmdaa bir defa c1a 
harp içinde Ttlrk clevletlnbıı mttntu 
bOyUk poUtfkanm ana hatlan b&ln. 
mmdaa mtltalea etmeye :mecbunız. 

Çllnkil her iki noktada devlete ohun 
Tat.antlata 01- bir ~ mtlkellen. 
yetıer yGklemektecllr. 

Türk cemiyetinin ana plrelnlple • 
rinden biri. en mWılmml ve blrfncl.sl 
tek keltme 1le ifade olunur: tatlklll! 

l'olltlk l•ttklAU ekollomlk JsttkW 
tamamla.r. ftıtı aemlyebdn .. )'ÖZ 

aeneUJc •rt111 ekonomik ınlkWJa kay. 
boldotuna gu.t.ertr. :bttk1&l harbin • 
den eonradrr ld 81y... t•ttkJAltn ya. 
rırnda ıktaadl 1.ıtkl&I mll1etha ideali 
olmottlll'· 

Ne ko1011h M ~ koloni olan, fa. 
kat tam bUrı17et,lne ..ııtp bir Ttlrld. 
3"e kurmak için mutlaka Urtlaadl 111. 
tlltl&lln kuanıllDll olmuı l&mndır. 
8a 1ldıMd1 lsttkl&l ''Bflr ferdin keıı. 
ctı men1-ttnı en t>ı rJdd)de lddk et~ 
~il.. dbtarlle phakkuk ~ 
Onan bir ktU ballncle kallmnrıa ... bir 
~arlık olmaaı kin cıcmılyet baUnae 
'-zı tedbirler at..k. fenll anuJann 
clefu, devlet lh~lanm blrlnct pi. 
lılncta mtltalea et;ınek lktna ec1er. 

Neteklm leUklll llarlılacleD çr 
'l'ttrklyenln ~raı.. bir um.at reji. 
hılhı ~P eclememestnbl en kiHdtl 
tıelııebf budur. Ttlrldyenln lkıı-clf ııı
tlırllnne awpnUı ıçtıı memleket 
ltbaJ&t ve ihracatının ''blrakmız yap. 
"'lllar, lılraknuz seçsinler., formultıne 
Rlre bafıbot lınslnlmMı mDmk8D de. 
tt'tıttr. 

ltbal&ı '" Banııııail memleketin bin. 
~ ~ iMi~ sere ..pamJa. 
~ 1ııa ııebebten lılr zaruret balfnl 
-ıQla1rta4llrr. Dlfer taraftan Türkiye 
~ brbe ıtreeeJ< bir devlet gibi 
~"" almak mecıburfyefi1tdNllr. 

''\rl.:1"11 S:t~-r·~ :, ~l\tl',., 3 df') 

dan birçoklan, tanınnn~ tacirler 
hazrr bulumnu.~lardrr. Samim! bir 

vekil, yarm ~ An karaya oo· 
~tir. 

..... altuadül 
Fraaıada Otaran 

Afatı Kaban keslmin~e Almaa 
ve Romen lrıta!arı I sveç karasularına 

mayn döküldü Botun ukraynahlar 
Eylülden evvel kendilerin; 
poliıe kaydettirımezlene 

Krimanskaya 
Maya sabası Alman ı,gaıı aıtındald 
Letonya saıarıaa ka,or dayanıyor 

St,okhalm, 2Z (A.A.) - lıveç hU. 
Jrometm1fl, tara!ıızJığıı:ıı mUdataaya 
yardım etmek makııadlle dogu kıyıaı 
boyundakt kara ıulanna mayn döktU. 

tü bugün bildlrflml§Ur. Mayn dökU!en 
b6!ge Oııknıhamıım 40 kilometre ıt. 
malinde Hivrtns ik Okael!lsund 'Ve 

Krakesmd araıımda bU!unmaktadır. 

Okıelösund Stokholmdün 100 kilo. 

metre kadar cenup batııımda bulun. 

duğundan mayin döklllen Mlge Atman 

itraU altındaki Letonyanın hemen 

hemen batıııma dtl§mektedlr. 

Makin adasının me\·ldini göstrren harita 

~-----

, 

Amerlllan doaanmaıı başllaman. 
daabtmın tebllll 

Makin 
adasına 

Amerikan kuvvetleri 

.· 

·. 

'\ 

Sovyet t~aaıı 
ıarııacülar 

Londra. ız (A.A.) - P&Jiı radyo. 
su, ltı•l altmdak1 Franaa toprakla. 
rmda oturan ve önUD\Ozdekt 1 eyUll 
ta.rllıinden evvel ke.ndlleıjni po!Lle 
kaydettlrmemi§ bulu.na.'1 bütün Uk.. 
dayna!ılarm, A~an makamla" tar&.. 
tından Bovyet tebaası ııayılacal<lanıu 
\-e bu aureUe muameleye tabi tutula. 
caklarmı bUdlrmektedlr. 

Mısırda 
Devriye 
faaliyeti 
oluyor 

K&hl.re. 21 (A.A.) - Orlaprk :tn. 
giliz kuV?etleri karargt.hmm c:umar. 
teal mll§tenık teblı,t: 

20.21 •fuatoa l'ece.l dewiye faalt.. 
yeUerimJz devam •tmiftlr. Dtln f1m.al 
ve merku kulmlerlndeltj kara taaıL 
yetı y~ topçu dUelloaunda.ıı iba • 
ret olmuftur. 

Her ne kadar kum flrtın&lan bava 
faa.liyeUerlni a.saltmıp& da &V. bom. 
ba uçakl3nıruz dl1§man tqıUarile u. 
ker topluluklarma baprlle taarruz 
etml§lerdir. 
Avcılamnız Kıbruı aduı y&kmmd& 

blr ltalyaıı ucatmı tabriP etmlfler.,. 
gece bir He!nkel 111 uçatı Delta d.. 
vannda ~ze dflf1lı1llmıı,t.Ur. 

Boma, 21 (A.A.) - !taıyan ordu. 
tan umu.mı k&r&rgllunm 817 numa • 
ralı tebljJ1: 

Mıaır cephulnde ~ koD&n " 
he?' iki ta.raf topçul&n arumcta nor. 
mal taallyet olmuıtur. 

llılihver hava kuvvetleri dUn bUyUk 
taaHyet göııterml§lerdfr. Hava çarplf
mala.rmcta bir 8ipttta.yer uc;atı dU,11. 
rtllmll§tur. ltal;JU ve Alınan ı.tkil. 
!eri lııl&ltadald ukerS tuia!•ri bon:ı
balanu§lardır. Bundan bqlra Valetta 
limanmaa. demfr!i semD•re de taa.r. 
ruz •dilmiftlr. DUnk11 h&va hareket.. 
lerf aonunda uçaklarmmdan tld.ti ge. 
Ti d&ımemlft,lr. 

b • •h Akdenfzde blr ka.tııeye retaka.ı e ~ 
f r l Ta Ç l}Qp t ı la r den A.1m&ıı avcılan Mrt dütman uça. 

tı dtl§ürmO,ı.rdlr. 

Ruzveltin büyük oğlu ihraç Alman hava kuvvet: 
kuvvetlerine kumanda terinin baskınları 

ediyordu 
lapoalarıa bir ıayyare lası tallrlp 

edlldllltea ıoara kavıetıer garı alındı 

~merlllaa llanetıerlaln kaybı 12bin11111 
Şlka5o, 2! ( A.A.) - Amerika de" 

ı>ls basın servisi direktörü yOıhaşı 
Leland Loveletıe dün ilk defa ola• 
ra.Jc Amerika deniz kuvvetlerJnin 
u~radı~ı kayıpları Ot'ı~a vurmuş

tur. 
Bugüne kadar Birleşik Amerika 

dC'niz J,;ııvvetlerinı'IPn 12.438 kişi 

ölmüş, yarıılanmış veya ka)bol· 
muş.tur. 

Basın servisi direktörfi ,Amerl" 
ltıının bu harpteki kayıplarının, 
hundan evvel seı;ircli~i bütün harp· 
Jcrdeki kayıpl:ırı yekununu nisbeı. 

le daha ağır olduğunu ilfıve elmiş· 
tir. 

Berlba D (A.A.) - Alman ban 
kuvvetıerı dün Dtyepe yapl.lan lnrt
LIZ • Amerikan a.ııker çıkartma b&re. 
ketin.de ııefer heyetiJit ~ r•mtle
rı İngiltere cenup kiyilarmda bOmba. 
lamIJtır. • 

-Bunlardan no gemi t..tı!I sıantte 
mitralyöz ateıtııe tutulmut n k.,U 
uçaklan içlerinden blrtnbl ,anmakta 
oldutuzıu görmU§lerdlr. 

Bqka Alman uça.klan da hdte. 
re ce:ııup batı kıywr Umaıa t..w.riDI 
boınbe.lamq " gclf JUllDl&r ~
mIJtır. 
Doğu cepheıılnde Alm&D bava Jru-y. 

\'etleri dUn çok faaliyet ~5•t.~. 
Hava ç~rpıımal&rında 1 ~ uc;all 
dUşUrUlmU~tlh'. 

\/E 

Klırcanskaya 
Şehirlerini zaptettik 
Bal•aırada ıovyetler mlıtab~em dal 

• nldlerbaden yeniden gei'~ atır clı 
Jlerlla, il (A.A.) - .Alma.n ordu. 

lan befkuma.ndanlıtmı:n t•bllll: 
Afatı Kubsn ~ııimlnde Alınan ve 

Rumen krt.al&n dtl§manm tlddetll su.. 
ntte müdafaa ",tt.tğl Kriman5kaya \'C 

Kurçanakaya §ehlrlerinJ znptetml.§1er 
dir. 

Ka!kaayada da dU,man, 1lddetll mu 
Jcavemetıne \"e çok çetın hava prt.Ja. 
rma w toprak güçlüklerine ratıncn 

mUat.ahkem daf mevzilerinden 
atılmı§tır. 

geri 

Via.zmanm dofuııunda ve Rljev ya. 
,lunlarmda t&nklarm deatetı ile dil§. 
men tanımdan yapılan bir çok ta. 
arrıızJ&r pUsktlt"WlmU§tur. 

İlmen gölUnUıı cenup d(lğtwonda ve 
Lenlngrad önUnde de dU§man llıev. 

%it t.a.arruzlan akim kalmıııtır. 
F1nlandjya körfezinde bir dil§man 

ınayin gem.Iat bomba ile batınJmıı • 
trr. 

Tobruk 
Cenubi Afrika kuvvatıerı 
taraftndam bombalndı 
Kahire, H (A.A.) - Cenup Afrika 

hava kuvvetlerine menwp orta bom 

ba uçaklan, pel'fembe geceai Tobr.:ı. 
limanındaki gemilerle teıılalere ba§atı 

ile taarruz etmişlerdir. Ltmanm fç w 
dqındakt gemilere iki tam isabet ka) 

dolunmuı ve birçok bombalar da be • 

deflerin pek yakınma dU§mUıtUr. Rıh 
tun boylarında bombalar patlamış 

büyük mendirek çevresinde tn!llAklar 
olmuı ve §imal batrdalı:j petrol tesis. 

lerinde kUçtlk bir yangın çıkmqıtır. 

Uzak {lmalde, Alman hava kuv • 
vctleri Murmansk yakmlıırmda dU§ • 
manın bir hava meyda.nma ve balık
çılar yarımadumda da b1r dU,man 
lmınpına tauruz evnl§l!rd.ir. KUçtlk 
bir ticaret gemi$! balırtlnu~tır. 

DUn doğu cephemn~. hava muba. 
rebelcrinde ,.e karşıkoyma toplan te... 
rafından tıs dll§man uçağı dU§tlrUl • 
mü!' ve yerde de G uçak talu1p olun. 
DlU§tur. Uçaklarımızdan altaı kayıp. 
tır. 

Alman hafi! ııavaı uçaluan, gUndllz 
3·aptıklıın bir taarruzda lngilte~nin 

cenup sahlllerJndekt aııkerl teıılıılcrl.'1e 

tam isabetler elde etml§lerdlr, 
Belçtka mıhlli Uzerlnde bir 1ngfllz 

tayyaresi avcılarımız tar:ıtma:cn dU-
§UrlllnıUııtür. • 

&u Baltıkta bahriye topçuları dört 
1ngtllz -.yytı.resl dUşUrmllşlerdir. 

(B:ı cepheye dair dlfc-r 
telgrafiar 2 tnct aylada) 

İngiliz 
tayyareleri 

~ır milyon toa Mtb
ver gemııı bıtırdl 
l.orıdra, 22 ( A.A) - Rö)"terin 

bilı.lirdıi;ine göre, İngiliz ha,·a ve 
ı.leniz kuvvelleri, seçen 15 temmu• 
zıı kadar Mançoc kanalında \'e şi• 

mal denizinde bir mil)·on tonilAto
d:ııı fazla mihver gemlı.i batırmış· 

lardır. 
Top) ckl'ın 223 gr.mi batırılmış ve 

arııl:ırınd:ı harp gemileri de bulu• 
nan başka l3j gemi daha ağır ha· 
sara uğratılmıştır. 

Çinliler Kuangpen 
şehrini geri aldılar 

/(aingşang şehri de Japon
lar tarafından yakılılJOI' 

ÇankJDg', !% (A,.A.) - Şunıtenin 

46 ldlometre b&tımıda Kalngfang • 
Çek~ hududuna dotru ilerllyeıı Çin 
kuvvetleri K&ingpngda bUyllk yan. 
gm.I&r olduğunu ve Japonlanıı oebri 
bo§altmak Uzere olduklarını bild!r • 
mektedlr. 
çın &ı.cWer1 ~hriıı 24 kilometre 

kadar yakmm& gelmiflerdir. 
CungldnO, '2 (A.A.) - Cinden 

gelen telsranara g!Sre, Çekiang ve 
Kiuo! Qaletlerinden KIMıbiwen· 
deki Jcarşıl* tnmız Bftlikoe sr.• 
n,Memektedlr. Kttan!rl)Pn mtıstıth-

kem şehriyle diğer ile mllbiın d~ 

mlryolu merkez şehrinin ge.rl alın· 
dını bugünkü raporlarda bildıril• 

mrkledlr. 
Son gelen :raporlar, Çın karşılık 

la:ırruzuııun t:ım hııl:ı dc\•amııı · 
k:ıvdeylemcktedlr. 

l'iıl. 22 ( A .. 4) - Şanghaydan 
alınan bir haber, Japonlann çeki· 
ang ve Kiangsi ayalctlerlnde mue 
\'Offnkı:relle ta:ırruı etmekte olduk· 
ı.naı bildirmel:!cd..'r. .ıe.-!:ır 
Fengçov limanının cl'1ın ellerhtde 
buJunduiunu söylerne1dledirier. 

• 

' 



% - ıno.· SON DAKİKA - H At'.iUSTOS ıou <JmlARTEst 

• o ça re 
Yani vuruldu mu, yoksa 

kaza ile mi öldü ? 

t 
mıştarotı ı nc.1 sayfada 

llbyle bjr memlekette tthaltıt ve tbra. 
cat lşl<.'ri )'ıılnız bir l•a:r..:uıç mC5Clcsl 
değil bir milli mUdafıın ve soııynJ & . 

cıalet meııcleııl hallol tlhr. Harp ufku. 
na bakan mcmleliet milli mlldnfaa 
davası kadar lçflnınf adalete de e. 
hemmlyet \'ermek mecburlyetlode • 
d)r. Bunun l~n ıtballlt \ 'e lhracııtı 

dllnyanm en liberal mr.ınleketıerJnln 

Sabah, öğle, akşam 

mm:;:;;:::.::.z;;;;:;ıı;;:ıızr.~~==~~=-- ı 

i EN SON OAKi t; ~ 
1 KilçUk ilanlar Kupmıu l 
lr---
1 

(Hu ıaıpoıu& eJdeoerek ııoıı.ı .:rıı~" 
iv a'l'ııma ve le verıne lll.D..l!uı Eıı Son 
Dakikada p:ıroıwı oeşredUucektlr L 
lllıılarm pz.etodc görllldU#I> fl)Jıllde 

olmaııına dlkllat edilmelidir. &vlen 
me teklln gönderen oıruyucolınıo 

mab..ttıı kal,mak !nere l&rUı acıreaıe.. 

rlnl bUdlrmelcrl IAr.tmdır. 

.\.dUyeye poll!!le birlikte getirildiği da anrılını , iki ucu kırmızı 
uıoınn derhal etrafını büytık bir ka.. mUhUrlenmıııtı. 

muın~ blle çoktun tekrektmlıt oldukbrı Is. 
temlere gllre nlzamlnmak mllmkUn 

Her yemekten sonra günde 

dişlerinizi RADYOLIN 
üç 
ile 

defo muntazaman 

f ırçalay:ınız 

Evlenme teklifleri: 
* SS yaşında, lnce yapıtı, haesea 

dUrUat, Avrupa tahsilli ayda 200-2~ 
Ura kıızanı:lı sarıaı ve ticaret tıdamı 
bir bay; içli, sıhhatli, ne§eli, uzunca 
boylu, tyf alloden, cldcll ve güzel bir 
ba)'anla evlenmek iatemektedfr. (Do. 
kumacı) remzine mUracaaı. 

l&balık çevreledi. Hafol:ır birbiri U. NlhGyet çocuk alll)e doktorunun 
ıcrtnden, U7.aoı:.mlc suçlunun ne oldu. odasından çıkanldı. Ve lklneı oğır ee. 
ğu, nedrn ellerine kelepçe geçirildiği . r.a mnhkemoıılnJn kapı ı UnUne ı;etL 
onıldu. rlldl. Blnı:ı aonrn evraka D'l1l1 tut l'a. 
18 ya5l:ırmda kadar bir genot,i. ııı bakkmdakl morg rnponı da eklen. 

Dine vücutlu, kalın bilekli ve ırl par.

1 

djğfnden do yıı mahkemeye günderll. 
maklıydı. İkide bir. geul genlıı neteıı dı ,.o ııat beııe doğru da çocuk mah. 
larak keh.•pçeJI kıraca!< gibi ellerini keme huzuruna alındı. 

ı;erlJordu. Ne de olsa PavU dııba )'ap~fı ı,ın 
O kadar f;'Ok sual sonılmuııtu ''I nf. bUyüklüğtınU knvrıı.yıunam~tı. Adeta 

h:ı;-ıet f3zl an madı ve or.ıuzlannı gunır da duyu3ordu. 

oıltk rek: Faluıt söJJfyettğt &(izleri çok güzel 
- Adtım öldUrmek ! dcdl dUşOomliş \'O Mdlseye bir knza nınhl. 
O mmıın nnbdım k1, bu çocuk ev. 

yeti vcrnırğl kurmuııtu. 
V<.'lkl gece .Bc)oğlunda Bnhkpozarıo. Rcfsfn: 
d:.ı işlenen clruıyetln failiydi. 

- Nasıl oldu nk • Anlat bnkahml' :)imdi de, ynııı lttlçUk olduğundan, 
'ldllye doktonına tınklki yaıımın tes _ suali Uzerlne merhamet verdirecek 
biti fçfn a\'kedilnılş butwıul orou. Po. bir bal alarak şunlnn söyledi: 

ıı , biraz sonm kendisini adliye dok- - DIU.kAndrı. çah ıyordıık. Ya.ııi her 
torunun odıısınn soktu. zamnn benimle ıılny eder. Bir arıılılc 

ıcntııbalık arnsmdn bir kadın bUn • gene ııJııya başladı. Bt'n de muknbt'ie 
;Ur hüngür ağlıyordu. ettlm. Fnlınt J' ıa"waya döküldü, Bu 

- Ah, Yire. bllmezalnf~ ne &us non üzerine hr.m kendisini korlnıt,. 
pus rocuı..-tur. Nasıl oldu bu 1~ anlıı. mak, hem dt' acnr:ı ı;ıımelc frıere elim 
ma:ı, hlp kimse". deki bıçnğı m:ı ya doğ"nı attım. 

PavU ndrnda olanı çocuk lrun. 

dUmcJ)dı. EV'\·clkf akoam llzerl Ba
hkpamnndnki dilkldlııdn çalı~ırlıır • 
ı,e.n orkııd.a§ı 1tıınl kendi loe takıl • 
ını,tı. Olur, a, iş \'ıı.ktlnde anı.da bir 
böyle şııkalar yopılmazsa iş lnSl.lnı 

ıkar. Pavlı de ce,ııp \•ermlıı, fakat 
, oko bir aralık k.Bvgu hnliol alarak 
delil<ıınlılar birbirleri üzerine ahi • 

Po\ IJ korldu, falmt bı~ da yay. 
1adı \'O maıındıı.:ı fırlayıp Yaninin göğ 

Une saplandı. 
-Bu !'Jekilde saplanan bıçak, sa. 

pınn kadar girer m)f 

- Belli ki sen \Urmu!'Jııun. 
-Hayır, ben \'Urm:ıdım. Yıını Jtazn 

ile öldü. 
mışlardı. Bundnn sonra phlt;ler çağrıldı. 

Netıoede de Pavl! yediği bir yum- Şahlllerdr.n bir kısmı, Pavll.nln vur. 
ruğa maMbll elinde bulunan 22 ısa.~. dn,'llntı, bir kısmı do vururken göre. 
tloı uzunluğuoclakt ınee, keakln kun. mt'djlderlnl ııli)ledller. 

daracı bıçnğmı ı·anlaln güğsüne dibi. Netıccd" nuıhkL•mc, Pal'fl~1 t-Ovklf 
ne kadar aaplnyıvcrml~tl. ederclc dtını!ımnyı ba~kıı. bir gllno bı-

fne bır.ıı.k, şimdi Pavlb1 getlrm rııktı. 
polis mf!Dlnnınun cllndeydl, bir 1.-fl •ı- 1 ADL1l'E MUHAntru 

k ce besin e 
1.ondra. 2.2 (A.A ) - Dün ı;ece 

yıırısı Moslto,ada neşredilen resmi 
Rı.rs chJiaındc ~öl le deniliyor: 

'!21 nRustos gilniı kıtııcı:trmu;. 
Klelsknynnın cenu'bu şnr'kislnde. 

Kotelnl.gorskun ocnubo şarklsindc 

ve Kra nodRr cenubunda düşman· 

Cevat ık alın 
Molotof tarafından kabul 

edildi 
\1 1, 22 (A.A.? - Tlli"kl~nln yeni 

bUytlk elçial Cevat Açılcnhn, Ruıı ıın. 

rlcly'l komı..crı Molotof tara.Cınd:ın 
kabul cdllmt§Ur. 

in çarpışmışlardır. Diğer kesimler• Gir • e çete aaıı eti 
de de~işiklik yoJ..1ur. il. 

Sovyet y{ilcsck kumandnnlr#rnın l.oııdra, 22 (A.A .) - Giriddeki 
verdi~li tamamlnyıcı tnfslllıtn göre çelecfler birçok mU\·nrtakıyctlcr 
Sla1ingrnd'ın cenubunn düşen Don 1 elde etmfş!er ve bnskınn u~rattik• 
di~lnde çok iknnh muharebeler ları Alman suhaylarını yemek e~ 
oluyor. nasında esir nlmrşlnrdrr. Giridli çe-
Mnreşal Tlm~en'ko ook kuvvetli tecılcr general Emm:ınuel Mnndn" 

"btkviyeler getirmiştir. Don nehrini kls'fn Jrnmand:ısı altındndv- Al· 
ı::ecen Ahnnnlnr, üç günlük çarpır manlar burada mntcınadlyt'~ hır-
maıdnn şonra gerf ııtrlmışlıırdır. pıılıınmakladır. 
Nehrin şaru kıyısında kalan Al-
rnanhırın e.ınirlenmeslne devam e
dilmektedir. Rusl:ır, .CO Alman tnn• 
kı tırhrlbeylemlşl erdir. 

Kotelnikovo'nun şimali şarlctslrr 
dt Alman hfieumları neticesiz kal • 
mıştır. Küolik bir Alm n tank ~ 
kili Rus hatlarını ynrmış, fakat p1-
ynd ile lt1ibn.tı !kesilmiştir. so~· 

yeUer bir dflşmnn tank leşkilinl 

femi:demeklc meşı:ıuldilrler. 
Knfka-ıyada, Knısnodar'ın ccnu• 

bunda Rus1DT gene rJcat cylomiş

ler, yeni meni1ere eçkllmf!llcrdh'. 
Oc sOndo iki bin Almıın öJdüriit
~tür. 

Piyatigor&kun cenubu prklsindc 
na.d hiicumlıırı tnrdedilmcktcdir. 
Btıllık1a 15 bin tonluk bir Almnn 
~nrnsçh gemi i bntınlmıştır. 

MoSkova, 2ı (A.A.) - Sovyet öğle 
tebliği: 

21 o.Custos ceccat kuvvetle.rimtz 
KlcLılcaya cenup doğusu ile KoteJnL 
kovo çevrelerinde ve PtaUgonJlı: cenup 
doğ'usu Ue K.ramıodar cenubunda dllş
manla çarpışmrşlal'dır. Cephenin baş. 
ka Jrestmıerindc hiçbir de~şikljk ol. 

mamIJhr. 

lspartada harman-
lar veni başladı 
İtıparts, Z2 (A.A.) - Bölgemiz 

yayıa mmakam olm.Mmdan dola11 
harma.n1ar yeni bıa.§1&.ml§ olmuma 
rağmen mtıatalıııll hUkQmcte venncsl 
icabeden yU.zdo ytrmı bc~lerlnl alan 
merkezıorine göııdermeğe M§lanuıı 

tıt. 

civarında 
SFmoııstovn deniz üssünde 

111klar karartrlacak 
Kap, (A.A.) - Pazar gQnQndcn 

iUbarca Kıı.p eivann4U;i Simcmatovn 
~ oannnn bir Jmmı ş~ıarıhlB 

k.ıttvtı!acatı ~ ~ • -

Parti genel •ekreteT'.i 
Ankaracl an geldi 

C.H.P. genel s krct,erf Memduh Şev. 
ket E8cndal. bu sabahki ek.apreaıe 
Ankaradan 17ehrlmlze gelmfftlr. 

l ktuat vekili geldi 
lktısat vekili Sırn Day, bu sabah. 

ki ekspresle Ankaradan ochrlmlze 
gelmlftlr. 

Ahmet Kınık Soluya gitti 
İstanbul vali muavini Ahrnc! 

Kınık, hir hnfta müddeUc mezunf" 
Yet almıştır. Vnli muavininin mezu
niyetini Boludn gcçlrcc~ öRroni?
mlştlr. 

lUan>alih yavnş yovn etmfıınıp 

daJd mıııır.ara, dalın SCTfmlll~ 

bıışlıı.dı. Ornınnlar göı;Uktll, \"e ilerde 
blr iki tepecik farkcdlldl. YllJuıokte 

kJ bUytlk bir çay:lak araba.sının yolu
nu takip ediyor ve arada smı.cln ba
ğırmMllo etraftaki ııllkfıııett bozu • 
yordu •• 

Birden keıılf bir g&m ormanına dal. 
dık. Bir mttddct eonrn omund&n ~
kınca, önUmOzde bir küy g3ründft. 
Bir iki aokAk kapett bizi Jıavtıyarak 
ka~dsdılar. Bqka klmııeclkler gö. 
Hlninedf. Ytllnız köyUn nihayetinde 
''Belıız knzo,, 18hnll kahvenin ııabibl 

btr ecl m tınktt. 

öncıe köyün takriben lk1 bin yanla 
kadar prlcmdak1 bU;>1lk beyaz blnn
noı Nortolk ptoıa olduğuna zannet.. 
tim. Fakat olmAdığmı bflMırre öğnın.. 
dlm. Zira bu binayı geçtik ve tıt.rafını 
bUyllk bfr konılıık lmplıyaıı gen[§ bir 
blnnnrn istikametini tuttuk,. Atlar 
hı71ıınnı ualtt,ilar ve atabcı genft bir 
merdivenin tintinde durdu. 

Albııy ll:cflston btr.l bizzat menl)Te.. 

nln 6nlinde karııılııdı. 'l'nh 1)1lllert • 
... tahakkuk etmedlflnt kendf ken. 
dtme itiraf etmek meeburtyet1nde 
lmlcbm. Orta boyhı, z:ıt)'lfC'll bf1o r.at 

değlldfr. 

Şlmdı bu na noı·t.alnrı g6zünUndc 
tutnralc ileri eürUleo lddlnlnn gi:Jzdoo 
ı;C1:lreljm: 

Birlikleri ortadnn kaldırınal{, llha. 
IAt ve ihracatı ~oınmeıı ııerbest bı 

rakm:lk, belki nazari surette mUm
L.;ındür. Fakat bııkUuıtte bu mUmkUD 
değ'lldlr. Çllnlıü ttbnl ,·eya lhra.ç e. 
dllooek mo.ddelerln nznldığı bir za. 
manda rekabet de snbaıımı darnlt.mıı 
olııcaktır. KuV\·e'tli fiCnllBycsl olı:ı.n 

haklı lnhlsnn tesis edoooktlr. lJa bir 
ınahzurdur. Fa.kat bnşıbct bir şekilde 
~'&lnız bıızı fcrdlerln anuswıa t,nbl 
olacıı.lt bir sJıtcm bizim fçlu faydalr 
oıamar.. 

BJrllklerı kaldımrak, bUyUk llflr • 
mnycll r;lrketler kurmak sistemi bir 
ne,·ı trtlstlr.r cUcuda gef)rmeL.-ttr. Bo. 
nu bizim kanuni rımız mll ande et • 
medlğl gibi, rrjlmln bllnyrsl de milsa. 
ado edemt'z. 

Memlckt't ltJıalAt ve lhnuıatını ba. 
tı gazetelerin yazdığı. haber verdiği 
ı;ekllde btiyUk crmııyeJI ıttıalAt ve 
lhrncnt §lrketl kurmak vaıatte Fele
men kte \'C lngllterede J•unıl:ın Hlııd 
kwtıpa.n~abn nevnden t,etcklrtUler 
\1\oude getirmel•tlr. Buna da mcınle . 
ketn llrtısndl lstJklAI plrcnstpl ve 
mevcut harp varlyetl manidir. E 
sen ıttıalAt ve ihracatı hokakl bir in. 
hisara tabi tutmak için ıııemfek&i

mlzde bir takım r.lhnfyet ve kanun 
dojtt mclerjoe lhttya~ vardır. 

Blrllltlcrln ça~maya. devam etme. 
lerı diğer d,UııUneeler kabul edllınr.ıyln. 
ce Adet kcndillğhıden ortaya çıkar 

Faka.t bu nolrt,adn. da gö:ıönllnde ta. 
tnlm:ı ı ıcııp ed('o esruılar vardrr. E
~ blrljkler sadece bUrokroı memur 
dairesi olae:ıksa ondan fayda bekle. 
nenıe:z. !Azım olan oey ne bir ferdin, 
ne de bir ~Umrenin menfaati defli, 
bir tnflletln lkf,Jsadl lstfklAI dn.vıuıma 
hizmet edecek bir oeldl vtlcude getir. 
m"ktfr. Bu ~-Ol de modem U!!Ul. 

lerl nrntıo ve ı' tıo uıtbllı e. 
dCJl, ı::ıb k l.ş çıkarım tica.rl zihniye. 
ti kıı.vmynn, lnlmt llmmenln mtımlu. 
bı olan dt',;letJn rnunılm.bcırlndo ., ıı.. 
d:ımln.rınrn da ynrdımmı temin eden 
bJr teeekkUJ olabtıır. 

Neteldm tlmret vek111 enym Behçet 

Ur. da son demednde birliklerin gs. 
3 esfne hlnnct edecdc kilde tannuv 

aslf4kte 
ir darbe daba 

indlrllml 
Loındrn, 22 (A.A.) - Pulfiktok1 

Am<:rikan donanması bagkumandanı 

amiral Nlmıçtn ncıırettlği bir tebliğe 
göre, Japonlara yeni blr darbe lncılriL 
mıııur. Bu tebllı'te göre, Salomon ada
larının ııunıı.li ııarktainde takriben 
2000 kilometre uzakta bulunan Makin 
adıısma Amcrfkan bahriYe sllAhen 
dazıarı 17 ağustosta karaya çuuı.rak, 
Japonların bir dcnlZ ıayyııro Unsunu 
ve tesisatını. 2 tayyareyi tahrip et. 
mlşler, 80 Japon ne.ferini öldllrmll§ • 
ter ve mUteaklbcıı pll!n muclblnce 
çckilmiıılerdlr. İhraç kuV\·ettne Ruz -
veltln bUyük oğlu binbn§ı Jame,, Ruı:. 
velt ve diğer bir subay kumanda edi. 
yordu. 

Japon tayyareleri. yaptlk:.&rı hn . 
cum esnumda., kendi kuvvetletjnln 
zayiatını e.rttırnuııtardır. Bu hareket 
esnasında .Amerikalılar kUçQk blr nak 
llye gemlsUc bir gambot kaybet.m.1§-
lerdir. ZaYiatuıuz hafiftir. 

Amiral Nimlg tarafından DC{lredi • 
len Iklncl bir tebliğe göre Salomon 
adalarmuı Japon kuvvetlerinden te • 
mtzlcmnMine devam edilmektedir. Ja... 
ponlar. dağlara ve ormanlara kaçlnl§
?ardır. Japonlarla çarpışmalara de • 
vam odllmektedir. 

Japonlar 8011 gilnlerde saıonıon a -
dnlarma 700 o.aker çıka.rtJXııııla.rdrr. 

Bu askerlerden 670 i Amerikalılar ta. 
rafmdan öldUrUlmll§, geri kalanı da 
esir edllmı:tir. Amerl'k&lılarm 'tayla.. 
tı ı.ııe 28 ölü YC 72 yaralıdan ibarettir. 
Ça.rfamba gnna 19 kişilik bir Ameri. 
kan sUAhenda.ı: mQfrezesi, er TO N.. 

bay olmak O.Zere 92 lc:l§fUk bir Ja.pon 
mütrezea1nl imha etm..i§tir • .Ja~r 
son ncfctlcr!~ kadar ça.rptfllll§lar vo 
teslim otmıı.lnl§lardrr. Bu 19 kiJ{llk 
Amerlkan mUfrezcalndcn O c aJ.mU§, 
18 Q do yarnlanml§tır. 

Mclburn 22 (A.A.)- Neşredilen 
mUttefik tebliği ofjylc dem.ektedir: 

Timor adrumıda: Mllrtefik arta 
bomba uça.klan Moa.bissc'e taatT~ 
ederek büyük yol ağ:&l:na ve blııa· 

etınesl lehlnde konnıtu. 

SADRİ ERTEM 
• laT çevresine isabetler kaydetmiş 

ve ynngm\ru' çıka.rmlş1ardır. 

Ru•yayı boydan boya uçakla 
geçmiı olan bir Çek 

generaline göre 

Bas o d sa, Alman. 
ıarı yeneceııne 
emin bu1anayor 
LOnclra, 22 (AA.) - Ruayayı boy. 

dan boya uçakla geç:mı, olan Çek 
generaı İııknrt Londra.ya dönm~ 

Karşılık hücuma knlka.n Zero tt 
pjnde S Japon uçağı hnva çarpı:ş
masmda dUşilrlllmilştilr. Mfittcf:ik
ltt bir uı;ak kay'betnüşlerdir. 

Bir Alman denizaltısı 
batınldı 

Rlyodajaneyro, 22 (A,A.) - Bah!a 
eyaletinde Sllıeııaden blld.lrllı!111ne gö_ 
re, blrleoflı: .Amerika hava kuvvetıo
rlne men.sup btr devriye uçağı dtm 
bir Alman denlzalttemı bavmu§tr:' • • 

Batrnlan dQşman gomlshıln, aon 
günlerde Bahla açıklarında 5 BrczU.. 
ya gemlıdnı torpllltycn dtı.şmaıı de • 
nlzaltnn olduğu sanılıyor. bulunuyor. 

Çek generali yölcuıuııu 
§Unlan nOyle~tjr: 

h&kkmda Fransculan Almanyaya i§çi 

BUtUn Rus memleketi toptan bar'b!D 
içindedir. ~rllerdo cepheye yardım 

etmekten ba§ka bir fikir buluna.mı -
yor. Rwı ordusu Alınan ordusunu 
durduracnğmdan değil ~ğfnden 

bile emfndlr. 

akım 
vt§I, %% (A.A.) - Llyonda.n bu aa. 

bah 508 kl§Uik bir foçl katllesi Al -
manyaya hareket etınlDtfr. 

M&rsllyad:m 12 fnci l§Çl katJiesı dUn 
Sen Ş&rlo garından hareket ctınl§ • 
tfr. 

KARA ELMAS 
4 lngiliu:eden çeviren: VEHIP TAYLAN 

bana t"Jlııf arattı. ve keskin rlJzJertıe 
beni bir kere &lluıtlkten &0nra, elimi 
llmlhnfyetıe aıktı. Ga;rei kibar bir 
tal'Y.da, ptığımız yolculotun ~sil&. 
tı hakkında malo.mat alarak bi7J 
gent, bir hole trötürdü. 

Bo holde 1Ik rumN'I dUdcattmJ cet. 
bed n duvarda aıııb ımıazuun geyik 
~ıuile dlğc.r av mavattakfyeUe.rl • 
nln dcllllart oldu. Gayet uıngln, me. 
edoo mamul mobilyalar etrafı süsll1.. 

yordu. Duvarda büyük ebatta ~tJı 
boya tablolar asılıydı. Ponoo.relertn 
c-.amları renklJ olup ortal&ğı alaco ka.. 
ranhğn bürUyorlardı. 

Beni gayrtfhtlyart fereddtldo llCvke
den belki de bu ~ kamnlıktı. Or. 
tada hiçbir aebeb olmaltsızm gcno L 
timde ho(if bir ürkme bla~ bellrdl. 

Burada havada bile ciğerlere tıul

ytk edm bir aflrldıı: ...-dl. G&yrilhtl· 
yari bu genı., Mlonlal'lll hiçbir ııcııe 
tcuı.blirlerlne eahtt olmedıtmı clGılftD. 

, .. 
dlbn. Mcfer bu ~ ne kadar 
haklı ı~şlm? Bunu hldlseler göııter. 
dl! 

lkJ upk panleSllle.rhıil!:! a1dı. 03. 
:ı:Um bu alaca karanlığa &lı~r ctbl 
olmn5tu. MerdlTenln ağmıdl\ bttşftlı: 
bir tablo naz.an dlkkat,lml celbettt: 
Geniş, siyah bil' pelorlııe bUrUnmU, 
ııolak benizli bir adam. YüzO ne ka
dar :ren~! Yolma bu salonun la,.. 
lufonclan mı llel'I geltyonJIL Tabloyıı 
o laıdar dlllmı,tım 1'1, ııesslzoo mer • 
dfvonlerl inerek hhlm yannnrr..a ka
dar ytlkla~ kndmı tarketınedfm ve 
farkedlnoe ilk anda tızerlmdQ tlrpcrtt. 
el bir ttJSlr yapt.ı. Sanki tablonun için. 
den 91luverml gibi. Bıı hlr kadm mı 
ldtf Bu ım:.11 .kendi kendime Nor. 
folk ptosmıdn flerde cereyan eden 
garip Takalar esuıamda blrı;ok ke. 
reler sordum. Bof!Wm laıdar dt\l'me· 
il, ııtyalı ipek elbtseı!Pe, kna kesllmJı, 
krvmıdc ~laıf1e, profllden PJet 11' 

~ ır atistand 
10 kişi 
kurşuna 

dizildi 
Znrlh, 22 (A.A.) - Basler Na.b• 

ıihtcn gazetesinin Berlin muhahi" 
rinin bildirdiğine göre, askeri ma.h 
keme kn.rnl"jyle doğu Hrrvatistı:ı.n• 
da St:ıra Pwıova §ciuinde 10 ki§! 
kunmna diıti'mi~tir. 

Bunlann hangi suçla itham olun 
dukla.rı n.çığa vul'Ulma.mışttr. Belg 
rndm birkaç kf,Jometre ilerisinde 
Tuna üzerinde Semlin şehri polis 
mUdilrlUğünUn neşrettiği bir teb • 
liğ, bu nytn 1lk ro gilnn zarfında 
bir pol\s Amirinin öldUıiildUğünU 
ve bir AJ.m:ı.n suba.ymm Şehir eo • 
ka;k]n.rmdıı ya.ralnnd1ğmr bildir 

mektedir. 
St.mlinin her ta.rafında, bu aym 

!lk hnftalarmda komünist unsur • 
lar ve taraftar gruplar isyanlar 
~şla.rdır. 

Surlyede gıda 
sıkıntısı varmış ı 
\1şl, %% (A.A.) - Fillstlnde, TelA. 

vlv ve Hayfada gıda maddesi alkm • 
tL!t devam etmokt;edll', Surfyedc de 
kanşlklıklar olmakta.dır. Halep • Boy 
rut dcmlryolU blrkıı.ç yerlndc.n kesil
m.tot!.r. 

Franıada 
Verici mtrkine kullananlar 

idam edilecek 
Londra, 22 CA.A.) - Vl§lden alı. 

nan 1:ıfr habere gare, ll'ranau: adliye 
nazın verici mıı.k1De lrullanaıı herke. 
ıtin amme mahk(lln odilocegtııl blldlr
nılJtiT. 

Sovy t tayyareleri 
Varşovayı 

bombaladılar 
Londm, 2% (A.A.) - VUJOVaya 

JBpılan hava a.Jmıı lıakkmda Moa • 
kova radyosu ıröyle deıııektecllr: 

"ZO atustoa gooes1 Rus hava kav 
...etleri, Varıto\'&da ve dotu Prusya 
De yukarı Sllezyada bazı askorl he.. 

lefleı, bombalaml§tır. DllJlD8D 
harp rıana)1bıı hedef tutan bu akma 
mtlhfm bomba fe3klllerl !::ttlrak ot
~Ur. Varoovad" dördü bQytlk oL 
mak ör.ere 14 yangm ~lnuttır. 

VUna demlryola l11tosyoına eh'& • 
nnda 12 ve Vareovada 9 tnftlAk ol
du~ görUlmllştilr. 

Vaı:eova bftyUk demlryolu gardı.. 

da da no tam ı betle b:lyUk tnn • 
lAklar olmulh keza fe.hlrdek1 bftyUk 
mllhbmımt fabrJ.kaalle ycnl ıtman. 

d&kl ~im bir mUhlmmat deposun. 
da da lsnbet;ler neUceıdndo lnfUAk. 
1ar çıktılı mUoahedc l'dllm.f,tlr. 

bfr ~r brrııkıın muntacm bıırnn ve 
enerjik çene eşldllUe dnhs. rJyade na. 
ncsnns devrlrılıı bir Kondotlyerfnl ha.. 
trrlD.t.ıyorda. 

Allıe,-.ı duyuldu: "Sfr.e rnls 
Ma~antı mkdlm e4ebl11r mlytmf,, 

Bu kadın muhakkak kırkım ~kin 
dl. Enerjik bir Mkek alowmıı andı. 

* YaD 85, orta tahsUlJ, fransı.zca 

bflen. oldukça yakı§ıklı, rakı, meze, 
tUtU:ı aau,ı yapan bir dllkkft.nı bUlu. 
nan, günde 8 ılra kazançlı bir bay; 
dUkkAn aermayeshıe GOO lira kııtabL 
lccek, ta.hsf1 görmüş, mClzlkten anla
yan, ince ruhlu, cldl.11 bir bayanla ev. 
ıenme:k istemektedir. (Uç vala) rem. 
zıne müracaat. 

* Yq 26, boy 1,60, kpo 60, trp fa~ 
ktlltemrhı d!SrdUncQ emı!mda okuyaıı. 
klmseBiZ blr genç, tahsııtnJ idame et
Urebllecek, gUuloe, ııamıWu, dul ve. 
ya kız bfr bayanla evlenmek tBte • 
mektedlr. (Kim olacak) remztne mtt. 
recaat. 

* Ya§ 22, boy ıpr, balık etinde, 
kara gözlU, buğday renkli, orta tatı.. 

aıuı, §&hEl servett ve bir evı oıa.n bir 
bayan, Devlet memuru. yüksek talı

ail g&rmO§, vicdan 88.hfbl bir bayta 
evlenmek ıatemektedir. (A.tq 6) rem. 
zlne muracaat. 

* 40 y&.§Dld&, cııaalJ blr meslek sa.. 
hlbi ne zung'fn ne :fakir. ne ııifman ne 
zayıf, ne kusa, ne~ l:ılr bay, aıı1l 
kibar, mutenaatp vtıcutıu ve \'akur 

b1r kıZla evıenmek iatemektedir. (Bu. 
ıunmaz) remzine mtıracaat. 

lı ve ifçi arıyanlar: • ~ 
* Askerlikle hlcblr Ulflği olmryan, 

lfııe mezunu,~ sene, muamelAt. mu
baberat ve muhaaebe u~rtnde çal!§. 
ln1§ tecrObclı bir genç herlia.ngt bUro 
veya ayak tşı uama'ktadır. lyi re!e.. 
rans verebUlr. (0.E.) remı:ine münı... 

caat. 
* Bir genç bayan; 'ftZne veya btı.. 

rolardıı yazı, telefon, dosya tanzimi. 
dcttcr tutma tolerfnde çalı§mak bte.. 
melrtedlr. Kefil göııtel'fr, Ucnıt ve &ıe. 
raltln (H.M. 0) remzlne bfldlrllmc~ 

* 19 YB§mda, Adana Ucaret ~k. 
teb1n1 bftlrmt,,, dllktllo tınen, mu?ıaee. 

beye vAJaf bir genç, mektep znml\ • 
nma kadar b1ltllıı gün, mektep z:ı • 
mıı.nm~ öğleden sonral~ <:alr§malC 
l•temektedir. (Kenan) remtlııtı mn. 
racaat. 

• Yüksek lktısat ve TicRrct mel.• 
tebtne devnm eden rlynzf)•e ve fn• 
glllzcesf kuvvetli bir (.?eno tatilde 
hntfin giin ve ders sene f fclnde 
öR}eden sonraları her:hnngl bir mü~ 
sesede calışmnk veya istenilen yeN! 
gitmek suretfyJe ingilh:ce ve rlya9 
zfye derşf Termek fslemelttedlr. 
(OR • BAY) remıtne müracaat. 1 
Aldırınau 
Aşaftds ftlltdderl 1udı olU • • 

kayucnlarmıızm umıan.. .... 
mektuplan ldarebaneml.,_ <ııuar. 
tan lıartç) ftersb ......._ IJfleJ'9 
kadar ... ııaat 11 dm ..,. alclını:ııa.. 
lsn 

<AeE.:. No. fi) (A.. 21) <A..G.) (l31ramıJI 
(B.F.) o(Değerl (EmekJJ l!llbay) U!l.%5 
N.) (E,N.S,) (F.D.K.) (İ. B. ~at) 
(82' !.N.) (İD. 28) (Kare1D) 
(Uılc 11) (M.E. '9) (M. 16) (N.B) 
(Neren) (N.C.D.) <Ok) (Piraye) 
(TQrkln) '('Omlt) (Yuvam ve Egiln)! 
rıı z.U.) 

Beyazıt SEMtliA İLDENiZ 

BiÇKi DIKIŞ YURDU 
Kayrtlora baılanmııtır. 

ZA. Yİ - Eminönü knymaka.mlrğın. 
da.n a.ııker allelerhıe yardım olaratc 
verilen ma&§ c!lzdıı.rımda kullandığını 

tntblk mllhrilmU kaybettlm. Yenisi ~ 
ni alacağımdan eskf.sinln hükmQ yoıc.. 
tur. 

ran bu 9Cfıreyc zaman, ancak yakın - KUçUkpazarc!a t~le.k t10kak aD No. 
dan göze çarpa.n bonııtıklar Te lan. da KlmO. (169M) pklnr fŞt'klinde lntlafaa:ca damgaıunı ı,. _____________ .. 
vurmaktan çoklıımenıl~tl. 

Albay Edlston devam ettt: ''Mf.e Param var if anyorum 
Ma~nt Nortolk ptoaunun idari 18- t&lek mevkllerde bakkal '\"e ttlttln. 
lerfno bakar. Size ıtmdl oclalannm oG veyahut ba§ka .blr dllkkAııcılıkto 
gö terooekttr. Slmen rtcam. eduıl sermaye koyup bfrllk~ ç!lb)mal< 
kendi evfnlz gtbl tt>JAkkJ edip t;am&- ımrettıe ortaklık etm6k yahut bu 
men eerOO!!t hareket etmenh:dlr. AJ<. gibi ı, ve baok& berbangl sanat ve 
eaın yemeıınııe göril OrUz, 1>aylsrt,, 

1 

ıa ve~ahut dUkkAn uhtplerfnhı pıt· 
Mis Mn1'83ntı takip ederek btrlncl raya lhttyaçlan vana kendJlcrlJIO 

kata pıktık. HAIA daha bizi eeıtlmlar. sağlam bir 6('kle bağlamak f&ltllC 
kt>.n elimi sınımkı kavrayan ba soğuk ödünç para te.rlp yanlannda mllntı
elln temasını hissediyordum. nkl 5İP bir llc.mtlo çnlreıp parama ~ 
bJr yılanın vücudu U tema• etıuJ-s • almamak Ur.ere çaiqmak da lat,erlrJJ. 
t.ım. \'cyahaı IJl.ek bir dtlkkt\n dev.rcJl 

OCblıuımız 17fttonnn btrfncr katman 
~tıp t.e.rafın<la ynnynna idiler, pcn. 
lıettler ._ b~1ll4 Vır ba~e ..... -

yordu, -
(Devamı var) 

• 

tın almak bu g1bt it .ıüplerf var· 
Balnrk6y Fllcllhane cıa4dell !O 

No. lı :tın.neye h~en mtıraoaat. 

(18980) 


