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, Almanlar 
Ak denizde 

yeni bir 
harekete mi 
hazırlanı

yorlar? 

D erin 
ir Uvku 

Ekmeğin enaz 100 para 
ucuzlatılması için yeni 

~ ~İ>llestndc t.oprak altında bir Alman ileri ta_!llll80t karakolu ve um
mak l('ln a~dda 9C1'ıa kuran iki Fin askeri 

A lman 
bomoardıman 

ve nakliye 
tayyareleri 

Yazan: 
tedbirler ahnıyor 

ıe)'la CailltYalçm ' 
"·-~- .... .-- Milli korunma tadilatı bugün..!! •1

'
11111

• waur•t 
~;:::;:-:,: Meca;ste go"ru"şu··ı ecek Malezyanın 
~;.~c!.:n':'~::e~=~k:11~: n g şimal 

Jıakikj maU&tlan Mosko. Ank&radan bildM-.ildk'!1n raJr.abe te~ · b t d 
'&Yı ve Moskov~ ~ almak de .. 

1 

bir tevzi ofisi kurulma:ı l~in 8!.rc~ 1 bağJeııması ~ ~ ~ Q lS ın a 
, belki bolşevi!' ordo81111U ~- :landa faaliyete geç'Je<:ektir: Of"•, JAsa, of.is UDlQbıt ~uJı; ~ t.a!: .. • • 

t ONl"S& olsun imha etmektır. . faaliyete geçtikten SOJUa l.UD.UJlli ;• ziJniııde esaslt bi ~ ~tı 1 n n ı l ı z 1 er 
ltaıyau gar.et.esini ~?':acı:.!~ 84'C jşlerinlıı daha iyi) itrilıneai be· rı-e~n l' rol".. r. ~ 

ba ancak bir ı e • 1amJnda.n tevzi.at işlerine Yepy · ~ a• ea az fUzp&ra -
··-'" ..... tte' zorla uykuda ~utulanl~ bir şekil veriieoektü-. Şimdiki ı:~ ucuzlabhrı-., yolunda ~o kı·ıometre 

yan halkıdır. Gaze~en;~.a~":a ııe ~alııpnakta bı11rı11ıar fiyat ınü- ~ biıdlttıcUP göre moa ~ 
l!'&tlındıı~ anlafrlıyor kı o.- lehine oıa-.. ' 
•ly halla ~- WIUD dttp:aek tebUle --q e]dP8k flyatıarm.. • ı d • ı 
re~ağa ha~e .vuı.11.,.or. Pirinç narhı da ucu::: tellin sçlJl hwrome~ gerı e ı er, 

•hancı gazeteleri okuyanuyaD. a.ınıan 11azırı~ ~slJldeD olmak • 
1 radyolan dhıleyemlym ve b b h OSlft'f) ~ ~ pro • uen 1 hatlara nız ttaıya propaganda eenıt&i • U sa a jealne göre. topl'8.lt ınaJllUlleri otla! 1 

müsaade ettiği haberleri alan tefkil&tl tara.faıcıa.ı daJıill merkezler • k • ı • 1 
l' ınemlıtlet alıallsiniıı hazin hal:. tasdik edildı• den yapJlan hubu~t ınUbayaa.tmda çe 1 ıyor ar . 

bgndan açık bir delil olamaz. bil hubUbatm 611. ;ta~ dem1ryol1an -•t.ıyuı radyosu bile art$ (~ 4 8ncil4e) 

'f!tm::•~~ ~-..,,.. J~:,.;:,:::tini _ 
. ::::=::.:-::.;::: I skenderun ve 1"' ta1ıw1,.11ata1a. 

bunu yaparken lıili. 1• l'ı g6ader1Uror 
~.,=~~'Mersin antrepolar .. 

""'° .. Deled:a~."·E: mal la dol 11. 
Arnerıkan a da
l~rına yapılan 
Y~ni hüc umla· gibi gayesi bolşe'ik ordusu. 

~E ~:: ..;:...: ' Vekalet tacirlerin maııarını ~~ a~:~~~:- Aakert tebliğ: 
bulunduğu anlatılmak ist.eni • ~n ileri hareketini durdurmak 

~~:vı:-:r::i~::~ süratle çekmelerini bildirdi ~=~;~~~e~~: ~~:ı!rg:!su::ı:; 
~beyi dttşünmeğe vakt.l yok. Kışı ~ _ g ~ ?'ilmesl muhtemeldir. Bu kıtalar 

~bir ııat.cıa geÇlrmek için gerı. Ticari nakl iya~ın tanzirh·ı ·ıçin ~ :ıre kadar ihtiyat olarak saklan. 
\re doğnı çekilip duruyor. Falkat l L ' ı · ı ı:Ylenen lngi11z kuvveUerinin kıa 

ıarıı ceplleılnde 

Ruslar 
Har kofa 

yaklaşmağa i 
çahşıyorlar 

ıtaıra ve 'Yua· 
Dlıtu merdaaıa. 

rmda topl•••ll 
Yeni t at11'1'1UU11 Süven Uti.. 

lıamefinJen yapıloıcaic 
.andı,..or 

Fin cephesinde Loodra, 11• (A.A.) - Brit.a.Dcn'a 
:ıjanmmn diplomatik muharririnin 

Baılarıa blJllE bir blldlrdttın~ göre Aimanıarm Akde • 

t 1 1 ti
'- nlzdo bir harekete geçmek için hazır. 88rrDZ8 1 r ' a• 1 ıık yaptıklarma dair ba.zI ueliUer elde 

ıerl bladlrlllror edllmiftir. Almanyad& ve ba§ka yer. 
renle Alman hava kunetJerinin bu a. 

M08kotx.ı, 19 ( A.A.) _ Gece ralık Deftde bulundukları aorulmak • 
neşredilen Sovyet tebliğinde Sov. tadır. Alman tı.yyareıert.ına kmDlll 
yet tebliğimle Sovyet kıtalarmnı Ruayad& tahrip edildiklerine, ~ 
garp ve cenubu garbi cepheleri. de Almanya.da tamir edilmekte olc!ll • 
nın muhtelif kesimlerinde ilerle- ğ\ma §ttphe yoktur. üat taratmm ı.e 
meğe devam ettikleri ·bildiril. geni§ ölçOde ltaıyada toplannuı oı • 
mektedir. dutun& 1'Daımıak için bir çok .eebeblu 

J:,ondra, 19 ( A.A.) _ Mosko. vardır. Alman bomba:rdıınan ta;na _ 
vada dün gece ~. aı. relerin.in bllytlk bir kıMnı muvaltkttten 
~ide aus asker~iimıf~· RlıinMn#~ yeni 11a .. 
cephelerde <fiilmanla ç~ me;Jdaa1anndak1 gar&jlaıoda bekleme'k 
lara deva.m ettiği bildirilmekte tedir. Bqka bombardıman tayyareıe. 
ve cenunta yeniden birkaç köy rl ne bQyOJt Yunkers nakliye tayyare. 
geri alındı,;ı ili.ve edilmektedir. ler1 Sardtınyaye., Slcllyay& Ye Yuna. _ 
Donetz havzasında Timoçenko 1 ni11tan& gönder:llmi§tir. HazırlanR.11 ye. 

1 

ordulan Rus sanayi ;;ehri Har. ni taarruzun snveyg istikametinde J'I.. 
(Devamı 4 üncllde) pılacağı aöylenmektedir. 

Ucuz atlatılan bir kaza 

Kasımpaşada bir kamyon 
berber dükkanma girdi 

~r İtalyan balkmm.blJnM:Dlesi I nak liyat mümesstl eri tapı.Mndı JJlt llialnden ayrılacaktır. Aynı za. 
tangcleft ha)dkat)erdır. l:oksa '-" ınen11t tebliğde Krian nehri uzunlu · Bu sabah Kasnnpaş1da az kalsın ı kal9ıll kamyon bir müddet hö;ylıec:ıe 

yan gazeteleri bakikatt"n hep 1 Ticaret vekAletı, lııtanbul tiCSl'et madığIDı, bunun ~lıca. sebebinin de ğUll~n bahsedilmiş oıması tngiltz kı. büyük bir felaketle neticelenecek gi.ttikten 90lll'a bir berber dGlı:lı:i. • 
tıksız laf söylemefc. ahdetme • ve sanayi odunıa ~bir teb. taclr)erin antrePcılardalti malJannı tal'' Muda nehrinden çekildik · blr kaza olmu~, bereket ucuz atla- nm.a. girmiştir. l)iJtHnm içinde 

~r )a! ' i Uğ ile bugtln Tnrkiyen.in bafJlmentarı vaktlnde çekmerneaı oıduıunu bildi . le~I &östermcktedir 17 ilkkAnunda tıl~tır. berber ve bir jki müşteri oJmamnıı 
HA 

... .l "'KARLAR haline gelmiş ve gel'ek itbalAt gerek re~k nıemleket ek:>tıomlSiJlin menfa. ınıil!tıerin bu nehrin sablllerinde bu. Kar.a saat. 8,5 sıralarında Kasım' 1 rağmen ksmyon ~ çaıp 
~ · ...nkü ,, __ _,_..._ balunan t tacirle k ıundllltıa- bil"' .. 11 .... i"tL İııgiUZ kuv • add d im t Şof'" · • ---t...--

~
Şunları da ttal'°an radyosu söy. ilıraC&t .,.. "-:.-"::. _ _.. .. A_ a • ati naınma l'in top].IUl&ra mal- tl~ •• ...u ........ pnşa c esm e o uş ur. or mamış ve vıtrin ~ ..... ~ _ 

. • kendenın ve Jılersın 1lllı.o-0arı:n:-u tu larmm çekilmeSiJ:ı.in temınJıÜ istemi§. ve t •• 60 kilometre kadar geri çe • Ahmcdin idaresindeki büyük bir laclıktan sonra durmuştur. 
or. · · ti · ola-"" bu t od ldl!ll-.ıerdi zl k cadded k b" d lnsa rlıa · "Mihverin ,·c Japoayanm gayesi ıa mal blnkmetA ne ceeı .-...... 1- tir. Ticare . a~ı b!Uıııssa ithalat ta. ti r. Bunların arazinin va • amyon ~n geçer en w en. nca he ngi bir kaza olım6 • 

tilnyada. adalet n hürriyet rejimi. ki limanda antrepolN"da. hlç yer kal.. cirlerine vaz~etı billilrcrtl' mallarmı ye ISoıa:yısne Krlan nehri Uzerlnde bire bozulmuş, ~för direksiyona mt€j, zabıtaca tahkikata başkmnı§. 
ili kurmak, emperyalizm zincirleri· çekmelerini i.stet:nekte1tır. takat ta. • tutıl~aıart muhtemeldir. hô.kim olamamıştır, Caddedeki halk 1 tır. 
".kırarak bugün mahkiun vaziyet- L·ıeYA H aneı· ctrler ()day&. Meraın '\'e ısJtenderıma ~ (Devamı 4 üncüde) kaçışmağa ba.~alamtŞ ve başıboş 
~ holuna.n milletleri kurtarmalı• An geıen ınallardan 1~nbuld& haberdar 1 . 1 
'4f'. Bu itibari& harbimiz biltün Av. olmadıkları için her 21a.tn8l1 bu halin th 1 A. t 1 .., ._t.ıa, Afrika \'e Asya mUletlerinic t.ekerrtırtınUn tabii OlliuğU cevabm1 a a m a a rı m ege r 
t, bilhassa Araplann \ 'e müslü. • n Q ı• Hzl er verıni§Jerdir. lııanıann harbidir." 1 ' ncaret odası §inıdi bu vaziyete biT 

~~~~~~..:~ Bo.zpaaıatraraa ça~~lt'foFJ>NDI ned yu··kseıı··yorm ş' ~:i!'giı!ug:~;;~~n~~= .... ,,. 1111 .. ıraaı m!~:=e~(D~e~~~u;.nl:c~u-~dl~e~)U ~ en . u . 
'-leyeu birer mttstemlekeydiler, Takibe .. _... ~ ~--...---.....;; 
~h\er de\letleri onlan kart.anı•. ~.~. ı, 
~. !iıiimdi de arnı t.srzda Arapla· ~·~ 
.... ,:e müsliirn~nla.rm ı.-urtarılnı14- devam 
lba Mrs geldi. Bunu anJadıJ.-. F·ır· .,.•; 
t su ttaly:.uı miUetinl fa-· d • 1 r ,~Ui;0tıi4'%1~'f''.\~!8%'iU 

~tıı:ırin elinden kını ~taraca1'? e ıyor a '"···,.,,,,.,,,._., ..... ,; ... ' 
•• raymıs,. dlrorlll 
Oıt yanusıa strate
j ık vazkyetimiz 

sarslldı 
i ki zırhlının kcıyıbı 

'-aıezra ve Bora•· 
u lstllAm l• 1'All· 
larmı vennlıtlr 

'Yazaı .f. iiMıiWe) 

Loodra, 19 (A.A.) - .B.B.C. 
Kıtaatlmız UbyM& ~ halinde 

bulunan mihver kıtaat.mlll &me.naız 

bir 8urett.e takibine devMU ediYorlar, j 
Krtaatımız çat"fUlW>e. ~ Tlmmt ne 
MaJdliye varmlflarilr. 

Kıtaa.tımız mllıl-en:ileriu yan ve ge. 
rilerlne de taıarruc ederek birkaç nak. 
uie kolunu imha etmiıtlerdir. Tayya -

1 
relerimiz, diifma.n nakliye kolla.rma. 
ve Demeden prbc doğru ~kilen da§.. 
man kuvwtlffifte ~tie h.Ucum ede. 
rek kara hareki.tın& :yardmı etml§ler, 
eelı gecesi Taren'o Jimuı.mı, Brendizi 
istasyonuyla deniZ karargAhmı. sı - ! 
cilyada bazı yerl~ri bom-Ot\lamt§lar • 

011'. 

· • Bazı ıthalatçllar malları isken der iyeye 
çıkararak orada satmış gıb i qösteriyor 

~oara Ylkıek llyatb latura Ue 
memlekete getlrlyorıarmı, ı 

Memleketimize hariçten gelen 
bazı mallanu fiyatlarım yükselt • 
r.ıek için yabancı firmalarla bazı 
lthaliı.tcı vatanda.5larm tertip etmi~ 
olduğu J bir plan meydana c:rkartıl-
mrAtır. 

edilen bu fatura ile malt memle • 
kete gctirmektcdi.rler. 

Tabii böylece malın kıymeti ~ok 
yUkseltilmi.5 olmakta ve bu mali -
yet nazarı dikkate alına.ra.k kar 
rüzdeleri veya nark teebit edil -
mektedir. Bu planın tatbik meme· 

Yaoılan t:ıiıkikat.a ~öre . bw1lar .i lıilhassa lskendeıiye ol.maktadır. 
muhtdif memleketlerden getirilen Bu §"!kilde meml(>ket."mWe ~elmılt 
•nallan evvela Mısırd:ı bir linıa.na elan manifatura eşyası. ça}·, ~ 
~ıkartarak bu 'DWt orada bir fir - Ye otmlobil listikleti berinde fte 

l ·nayn satmrş gibi hareket etmekte>, ı ·::ıt yiik.~eltildiği anla..~drr. 
.:;onra bu firmadan bir fa.tuta aln· Bu hali önliyecck bazr te<lhiorlt'r 
rak bittabi )iiksek fiyatla. tertip tcsbit olunmaıktadrr. 
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Jltısralardan 
~:11.-~-----

1 

( etterim) de ·sıinsahlar 
, . .._~------~~~-.~--------------.-od 
.Almanya ile Alibey köyün· Muhtelis bir 

o 8 l!I 

Aiı.:ı.cıohıda.ki milli ltare.kefi dt1T. 

rmı:llt ınnkcıntlil(', ı"truıbull'l:ı (fü•. 
hmbatiyc) cıılile bir alay l:u 

tınu,tu. Rnhmctli SU:e~'111an Nn. 
f, o Z9lllnn nşnj:.'1da.kl kıt'ny1 ya_ 

t Snlt.nn \'ahidcUiun gönder.. 

dal:Iarımm üıı;erindc ~riyerck dıı· 
<iak1amodakl f;U ıızlu;:'."U dindirecek 

1 ticaretimiz de define ve~dar 
---0--

Yaln!l'H' İtlııresinin .. Vı:ı.lrnlnf'• 
mı:ı'' j mi altmd:J. a~ct n"fh 'r 
teı ıiz l~ir sc'dldc b:ı ırdrğ"I lrliı;' ·ı 
kitapta "1 •ık:ıml ' <' u c1"' b,ı.b e· 
ıliliyor. 1'"e nıiinas teClc baJıc;r.dil
dlği ı;i,l1c ~nl:-hlQ or: 

~·cmiıı. Crtl71ıll 
tek fiyat usulü tatbik 

edilecek 
Dört kişi harıl hani toprağı 5 aene hapse 200 küsur bin 

kazmakl" meyul lira Ja para cezasına . .. ... 
Dil benim, clide bcı-.lm, gi.rye 

benim. er..k benim. 
!'\eden ağır scli~or, ağlft.yı~m 

~iı.rc: 

Ankara.dan bildlr!ldlğlne ~öre T\lrk
Alman l!cııret anla.şıpıurı t:ıtb!kntındn, 
mııl flyntlannm iniş ve çıkt§lan ll>i 
tnra! tı;ln de z:ırıırlı olduğundan iki J 
htik1ımct rn:ıındn tek fivııt ~lll U •• 

--o--- çarpddı 

Gayrim0b3diller ccm!yetloin \'eZlle. •
1Jlrni ncr.riynfaımz<l 'e 1ır05Ur .. 

sli: 
Hiddet ct.m!ş;.in, buyunnu.qsun 

ki: "- Mürırlim scrtilscr 
Oldu i3yn.m cs:ı.fille makarn 

aurı ~r.•• 
MtrkUı.ziı.i fey7.idir ndU i!!Jıinin 

bu hal; 
ı-:;ı.me hiddet padi§3.bım, zulüm 

eken isyan bit,:cr ( 1 J 

Muıı.llim l c•F'J'.I 
~::. 

1 
zc:indıo: b'r prtnslp nnı11fmıı.sı yopıl • 

Bir kilise ve ma. 
arasında aıttnıar 

-.&; 

ılımaıı beklen yer 

~ru-lığmı yapan !laclt adında. birisi, 
1 b.r mUdd t evvel ayrı ayrı zamanlarda 
ı 'eme de!terıer!nde tıı.hrltat yapmak 

JC'rde -ı:mcli) c 1 a(Jar 'altıfa ıılt 
muhtelif mlnınrl nsnrlerclen bal•"'" 
~dnıi , bunlar lınl~lınıüa ('trnflı i • 
lmt 'crilmcsinc ~ !ı ılnu~tır. fo.ııJ ır. 
ka.riletfaıize bu s('fer de i t.:uılıll' 
lun <•n mUlıim al:Iıl .. erinden l i 1 

olnıı Yenjrnnıi hnli':,mdn derli t()I; 
la ma.lCmat :ı.ne~lem • btf~orııı:. 

Bilitim, gerçi öğ'rerun.clt :ıı.ar. 
\'erir. Oörmok hclki ölmckt r. Ne 
cbcmmlycti var; {'y ~ö:Um. 8en y·. 

mn 't Uzcre<11r. 
şetııc. Sava. H.ıtydnl." ve Mclunot acı. 

lnnn,la dfirt kl:i mnıdan W •1 ev • 
\•el define anı.mn.k !~hı villl.yetten nıO. 
ıaade oJamk AllbCYköyU ctvarmdJld 

· mıretilo l M.310 lira 52 kuruşu zlmmc. 
tlne ~elilrm':. yakl!-lnnnral~ birinci a. 
(:ır ooza nuıbkemeslnc vcrllıtıl&ıU 

iş müddetı r.e bak. M. Gaynn 

·~ 
~- Çekme dimcn n8.z cdJ.b üfmdt- - ı;oron çe~ıne:ıı ;yakmlarınds taali7 te 

Her ba5 ki :u:kta.n haberi yoktur. 
lk öurma onu taşın ba.srna vur, 
fudt\i o, ba.s dci'Hldir. 

lerdr.u ,.ehim kıl, Halta t:ıti.lint tabi olmıyan scc:eccl<terlnl dUıı yıu:mırıtık. 
Göklere :ıcılm:u m eller, ki müeıseselerde haftada 67 7:; ynı}ındn olan Sava, bu~da.n evvel 

, ı· [l'nınsız ve AlmtınJMla da arru de!ınc 

J\letunct '.NÔ.'-ır Uau 
o\~ 

d:unonendcdir! 
Fut li saat çatıgtla:all !çin çnlı§mı;;, fatuıt bam ee blcrdcn 

Ankar:ıdan bıldlrildl~.ne g5rc llıtl • 
1 

dolıı.yı hafriyata ~şlryam&.mıftıT. Bu 
sat v :•Aleti lı.; d:ı.lrcsl rcl~I ~ı, 1~ n1Ud.

1 

~fer hafriyata ı;cçen ayın 20 sinde 
cl(!tlertoc dıılr bir n\z.1m01nm') projesi bnşl:ınnngtJr. :nugtıne kadar 60 ı;a..n • 

hnzırlnmıştır. um )1fü6Ckllğindc ,.c kafdcsinln lrutru 

·~ 
İşlerin ü.<tttinü, imam billiı.htan 

sonra insanlan c;cvmek \"e onlara 
1 n :n doğub dı:. olmwruz tbUstcn 

eşer 

Hayvan olaydı kc~kc bu cemi.yeti 
beşer! 

Abdülhak Jlılnıid 

hizmet etmektir. Jhdi.s 

·~ Ba:isi ~ckı.'a lxtM hüznU umunı!-

DUn kı. men habsclUğimlz bu pro • so 8:ınt:m olau usUlva.n..1 ~"klllıde bir 
jeyc göre, sa."lnyldcn snyılan Y rır.rdc yo::ıtulmu~ tn~ bUlurunU§tur. 
iş ıntldt'cll hattnclıı. 4 ııant olacn.ktır. Ruhsat o.Jıuılnrd!lll Şcflllfo anlattı • 
Cum-ırtcsl ı;linlerf s:ıat 18 te ltapanan gına göre kendltcrl &l\·a.rım ~cr'Je 
yerl,.rdc ~ m1idC:cti günde O saati geç. bu i'o glrlşıniılcrdir. Ba.va.rım iddl~ • 
rn!yecekUr. Halt4 kanunu d~ı:ıu1a bi' 81na göre buradaki man.aırt..rr QOk ld 
rakıran ycrkrdc ir; tnUddctl paz.'U' ~ !mi§. Biraz aı:ınra ke.pıın blllUMeıtl: 
ıcrt s "3at olaenktlT. BlSytol!klc haf · ve tuUı1 altm para.tarxı:ı, ktllçc "e tol! 

talrk I§ mUdrletı ll6 f!aAtt!r. Bu l~ler halindeki aıtmıaraı bulQZl.duJN ma • 
bnrlclndc knın.o gnzlno, homam. t1)'8.~ ıarayn nıstge!UıtOCk!ıı!f. Şetlk, l(S 

$f} 

Gözlerin kuslartn gözlcr.ldir. Saç
~ kunı tepelerinin üsUlnc inen 
~ c;ib:l., omuzlarmm ilııtUne ya
yılır. Gô:;lerin ~rdir: Çar-
ıwı> öldilrd.lilclcrlni görerek güler
icr. Sen, Jıfr rova.5 gilırlindeki öhim 

dlr koron!, 
I\:endi derdi gönlUmün b:.Jliıh 

ı;elmcz yiıd.T.n. 
Niinnlc Ucmııl 

(':{o 

gllzelı:tn ! Aynı za.ma.uda ayın 
yıldinm.Jarın şklariie a.ydmla-

Her'kooin söyliyeceğine e.hemmi
yot vererek !ikirlertnden vaı:e;-c
"..cnler, birbir f.kre ealüp olmıyan-
l~:rdır. Hliscyin Cn'hid ro. sinema, ber~r. p!U!t.o.ne. ıoıuı.n eenedcnberl bu 1,..uerıe me§l:UhnOt. 

gibi yerlerde irl mllddcU r:Undc en ı;ok 
ı ı SllJlt. otııcn~ batta LalUlue tabi o. 
tup olmııdıkHınna ı:öre do c:aıı:ı::ıa 
mUddcU 6fi.Gi ı;a:ıti ~miyeçckttr. 

n brılutlıır gibi güı;el ve korkunç
! 

Sen ne tm.cmr ~klan öldilrdün ! 
Senin nrhun mezarlar ve kul}la.rlıı 
OOlu g6%el bir mua.rlıkt.rr. Gözle
r.in, pa.rL'}'On S'!.lMlar gı'bi eoğıılt. 
ıtzr. 

Göüerln teslimle bsşlamı dudak
Ianndıı ~dan mcnek.ı;elore b:ıt
:rmı.yı niçin seviyor? Gilnetı, y a
tceli nıh, sen nehlrlçri, gölleri, 
cığlan dünynn.aı kanınl: çiçeklerin 
ruhlan::u, biziın hayn.tımm, içlyor
~un. 

Ey ~:ı~. dcn1Ek ki sende (şk .. 
l:ı.nn knnm:ya.n, do=.'lruynn L5tlyak
ları var. 

Muallim Naci'nlD a beyti ne kn_ 
dar hazindir: 

Havada. ynpmğn döndilrdü rüzglir 
beni, 

Hm::ına munUızmm ömrümün 
balıa.r.nda ! 
J,Ab""DRt 

Talebe birliği tqkili ifin 
fakültelerde sefimlere 

baılc:r.ndı 
(l) SWeymnn. X:ı~ifin ()l.:ı.!tıı üniversite tlll"be blrliğinl teşkil e. 

Gooc;~rl) a<lhr'-ıdtabın~al buh'Int t• d<?cek olan fakült.dcr ocm!yetlerlnlıı 
um uu tara m n .o, c ar not Ja.n. 

• IJll'"·f t 1 • t i 1 ' kurı1lmnııın.ıı. dUnden itibaren ba~ ,·nr; w c· on U!to amam ~· e • 
t kil f t ~· ·ı t h' rnı:o;.ır. c,. 'e c uyı fe J ı c ec ıx o· İlk 1 k h k ' f kWte . cemf>•etı 
lmınn (KU\'&YI tn~ıbati~c) mUnıı. 0 ara u ~.< n sı 
sehetilc inr;ad ' 'C VnhiJettinc 1 nt t\..znlarım ~rnıeur. Sab:lhloyln :>-& • 
edilmiş krt.'n. Snyfn '?O. nu kıt'a }'tl.ıı.n lnUlı:ıbs dC\'arıı eden taıe™'-

ltle\ lana ij~tadm "'ra.rilıln yılan hjkUyool" n!n UÖrtte tlçUndc:ı ff!ZUU!1 •gLU UK et. 
~ isimli 1 :ta.bmd da nrıhr. Onıda mlştlr. da 

füı.ddi kryam t, gmnzoi Met, tôÖYle hjr not ynznıı : ''Jfiliı.fct or. Son Btru!lan 4 nu clilfcr rmıtftar n 
zUlfil fitııe, hattı be-la. dusn'' ruı.rn di-·erle (Kn\ &)i 1nzıhn_ 3 er a?.s scı;ılml§tır. 

Ah kim ben hfüınünlin bunc..-ı. tiye) tcşekköl oderkcn ben Maıtr.. Az. tıCçllenı~~ tdıklan rey derece. 
bc!!c:,m bil.ı:.edim! ,, idim. F~t,·n)ı rsdar ettiren inı. ltrlne giirc §Unlardır: 

Ahmet P~ de, Ku\ıı.yi MilliyeYI ••jııya.n eden -t Uncu zıuııtUln: 
"'1- 1 e afll" tmretfnde • g~temıişU, o ı Semih üzmet, NCJllmi F.rgen~. snbı. 

Ruyi i1tbt:.li f,lck ~imdi ccn:clc \"akıt in~ cttli;im bir t.rt'nyı bu- hıı. At.eo, Rwı Duyccr. 
döndü, 1 rnyıı da lrnydetmck fst,.r;m••. Say. 3 Unca r.nı!tan 

Yine bin kan akacak d&irei fa: 70. K(!nml ~ı.ıt, Necdet OU·:eıı. BUltnt 
CC\T.indc (2) Kıt':ı. Xcyzen Tc\ ~."indir. Tuncay, 

.Keşt'j devlete, m::ı.dam kapdan Ualunetri Cemal P~.a nııhrhe l\"a_ 2 t.ncı aınıftıı.n 
oldu zın olclnl:"11 uıma.n ~yfemi. tir. llallt Elbir, Orhan Eki.ne!, Nt.iZhtt 

Çok .ldlrcık.lcr, ~eker, evladı v1wıoy, 
Yatan devrinde! (Z) A k l h-J· ı lne! ımuf\.an: 

•:;. • er llTB ecııye satan Enlae AJUıy, Ferdi Çıtpanng.u, Ce. 
Ne SC\"Dldt le~U glbi lezzet tlühkanlar açılacak nan öıgarco, 

lnrdır, ne sevm<'lk h'II!2l:ll'lam lreder Yardrmsevenlcr ccm!ycU, I'ızılaylıı. Hukuk fakültem cem!yellnln ta~a. 
pa.ııılıı.yıct, erit:cl humma 'ıırd!I', mll§terck bir ç:ı.J19ma progranu hazır. 'ı men te§ekkUI ctmest içi ı ıı.zaııır rıı • 
ne de dud.aı1tlannın yaptığı ı;ihi du. llUllI§tfr. Bu arada fObrln muhtel!! z:runnRmc muclbln~ 4~ sut ı.artıııda 
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da, ekmeğin bakkallar wıırtaBDe mt. 
1lnlmtı.8mı tavs!;re ediyor 't'C §11 flkıi 
11.erl Blli'nyor: 

Ekmek aataşı fmnlarda.n alınıp 
bakkallara ,·crtUrlıcn almacak dl
ı:-cr bir t.edbir deha \-ardrr. no da 
ekmeği bir güıı 001atlattıktan ı;oıı. 
ra SDttmnBktır. Şu halde fırmtar. 

pi ekmekler bir gtiD tez-
~annda &imcUld ~i bekliyecel<. 
fabt artık bamlal'da halka satıs 
ynpılıımıynoaktır; bu bakkal her 
gün kcnd!lifne tlQA1ı için to.yiD 
«IJleccl' miktardaki doneği koo
troDil bir &cld)de fmndan bayatla
~ olduğu haJdo alııc:ık Ye bu ek
mekleri müşterilerine bedeli mu
lmbilinde Wığttııeakbr. Bu surette 
bayaU:ımıs obr.ık b~kal dükkrln· 
larm g~tirilecek olan clane1det 
üstü te l>omloğıı t.nlullrde t.ıızylk 
nltmtla lı;lcr;nhı yn.p1511nık hn.mur
J:ışmn.o;ı teh:il.:c i kalmryııeağ:ı fç1n 
muh:ıfazıı.sı da nbbcten daha kolay 
olacn.kt.u. 

EhTIJc!derln bir gün lmyntl&W. 
dıı.t.a.n 60llra ııntıbm.sı a nlil kabul 
edilince n bir tAraftaa ekmek 
pi iren \"e diğer t.a.rartan taze pŞ. 
ınlş C'kme"aleri satau fm:nlanla ka· 
H yer buhuıaıruyaawtır; taze pljcJl 
clmıckleri ooyatbltmaJı TC ba,..tl • 
~ıı.n ekmekleri tınak ~in arn 
.rcTlcr ha:urlanıak 1i.z:rm geJeoektJr. 
Onun için belediyece lıakbll.arda 
ckmPlı 1etmak veyüut ekmek :v 
~ ayn 1'Cf1er hlıoNmak me. 

eeJoül Je:ıl baftla • almak 

1e:icrlnde vn.tanda§lnrm nı:kcrlcr için t.op1anarak prof sör vl'ya d~ntıcrıfoıı 
kolaylıkla hediye alabllmclerlnl temin oir!.t1nı n!la tntlhıı.p tdcceklrrdlr. 
için (Askere hccllye) ent~ dllkltAu • Reis vekili son aı:ııt u.tobı'JS11ldeır 
1ıın tılncaktrr. o\:ı ~ 1< trr 

51 Yazan NEZıHE MUHiDDiN 
Fakat ne ben de ne de Viktvnr 
tc.-yzcdo bCti )XU'Q ıcalınrunı~. Evet 
Kerim, mut.laka. Allnh ben.lın za mı 
lI hayabıM i& ve r..on eıa.a.det.lmin 
~"mu serpmek istemişti. Eğer 
8011l tnnı:ms.tlan: senin bilyük ve C• 

bodi nurunu görmeden ölüp git ~ 
seydtm bu dUnyv;}a hiçbir hcdbn..b" 
ta ıuıs!p olm.·yan btr mahrumiyet 
kara topraklara sonu olnuyan bir 
c.cıylA gömüleeekt.i!.. Fena ve baht 
NZ bir alnı yazıni.Je dünyaya gelen 
her iMsnuı mutl:ılta ba.ya.tmda k·
r..ı.. da o!şa bir 63.lldct ve ümit gil • 
n~ doğup bn~tı.r. Son nefoo 
denilen o mi.ısll!9i3 ooıyı tatltl~tt -
nın ve eohn du&ıklarn eon tebcfi· 
l!ümü çizen 1ô lı vo taUı htı.tıresı 
olır.zya.n b&tıtsızın.r öli1mUn meçhul 
ve korkunc kıı.nwlığma çe'kil'rler. 
ken k.bnbrur ne gadda.r bir ıstır:lp.. 
lıı çrrpnurlar. 

Ben >inni amelik ömrtimdc yn1. 
nu; iki giln YlUi4dmı ! .. Bu ebedi ilci 
gün, i:ht'ynr dünyanın Ustiinde yr. 
!J8.nmre bütün w.ıadetlel'e mwıdll 
bir cennet haynU:i"r Kerim!.. S&n.l 
~ geçen yıl~ 1Jtıecd ro • 

ha.pishaneni.n haGtanesine gotlı-di 
ter .. vcr~J kr koğuuwldt\ bl"lı 
J ~ırumda ölmc!I üzere olıın bir 
knd.nç.s.ğızda.n baıJka kimse Yol.ttu. 
Geldiğ'min ikinci gilnü zavallı met 
ruk ho.sta: 
.__ Bana oğlumu sağı~! Son 

defa göreyim ! 
Diye çırpma çnıım öldü. ltal 

buki oğlu ondnn bir hafta CV\•d 
göçmüş! •• 

Fakat ben o bUyUk ayrılt0 llnmm 
yaklacy!.tğmı his:'>etlikçe eenl 1:'6r 
mek için !t;tmde j'Bıtan &~ kUlle
mei?e galzFYorum ..• 

Bugün gene yı~!.. Seni tanl· 
yah ı:uıı.d~n b!.r yıl sec.1mlşti! .. s·r 
me!ek kadar tC!nıiz ve :ıefkatli o . 
lo.n hnstabskicnn g'enc gözlerinde 
o n:b.nnJ ~ınile ı;.v,larınır ol: • 
ezyara.'\c arzularımı soma. Artık J 
cıyn.c.%'lm s:ııı.Uerln Mytlr oMufu .. 
nu onun kt>.dar b~ de bUi)'Qrdum: 
Dün sab:ıh Yokln.m~ğ-a gelen dok .. 
torun ac- b!r gülfunso~le hnsta 
bnkıcrva f ... ,Mn,1•;;, ~ılHe-rl ,qt-r'ıı 
ve lım""m<tl! !,.,,_.., .. -....., '~.de lf•·•· 
'111t!ştmn : =. bir g9a enıd .... 

'ITT •ıı•s ': T •=. l!m.:cwn m)w:mt o.du... :Rfr n3f t 
~iltJT:n!::kll~~~km ..k:ın bo&'\nmca })eni 

- Ne btem . !'!.e A!T.tl ede~ıt 
Terıniz mvaUı~,-a ! 

___ .. ---o... ... 

Teşkilatı 
e3asiye 

kanununu 
---- -e 

1'ürkçel~'Lirecek komisyon • 
lar itlerini bitirdi 

"Th§ki!Atı e50sly(I ı.anunu,, )"'nl 
g?8JUCr VO terııtılert SÖrtı değivt.lrme 
JL!lnl ele D.Jan, u.ıııvcrııite rektörll Ce. 
mu Bllselln rı~u aıtındakl prote • 
ııOrlcr beyetl çal~ b!Urmlf, b:ı. 
zırıadığl es..'\Sları llla.nr.f veldUetine 
gBndermJştır, 

Diğer tn.rattsıı• Ankara. bull."Uk fQ.. 
kWtcsi profesörleri ile 21 mebustan 
mUrekkep beyct ~ aym ınevz-.ı UM • 
rinde gal rnakuı4ır. Hu lk! beyeUıı 
nıporıı krı.qılıktı bir §ekllde ~tklk o. 
lunacnk ve ktınU!lhır, ıı.lzamnUMler, 

t.aıımatnamelcr ue bu 111,1reU• t.&ın• • 
ınen türkçel~Urllecekk'rdlr. 

Beyko:z ldübiinün deniz 
~ubeai ihya ediliyor 

Beden tcrblytıı. umum mlldOrIUğU 
dalm1 blr dentr.cilik blU'ei<et ve mevcu. 
diyt!U göstcrnıl§ o•an ~yk01:<1a do • 
rılzclllk te.sı.satı. kalkın!'1&1ar .,, ka . 
palı e:ııon yşptirınaga k.ırar vermif, 
bunun tı::ln fettP edeo telıSi~t verll. 
rni§l!:-. 

_Bu mü~aha, bu dcrfn ~ 
kat anca.it me<,;hul A.lemc yolcu n • 
lo.n~ gösterilir! .• 

118.$t.a.ı>a;kıcı:n. tö~eıine dolan 
ya.,ıan yuıta.rSk: 

- Bir (l.rtu11 vuran eöy1e raT
ru111 ! .. 1lye ellcriJni, eJıxıdf.den ö~ 
müe sarı ve ztı.Ylf ellcıiml o~-:ya .. 
ııık sonıyoröu· 

- Bu nt.vtını l7~ gece de 
ğil mi hcm.şire? 

- Evet, yıl'haşı gecesi ... 
- Ben çok iyfyim h~e! .• 

Saçlıı.nmı tar!llJll!lı:, U6tUmU de;~ . 
tirmek istl:y"Orı.tnı !.. 

- PC".ki.. ço iYi olm" ••• Deha •• 
çılumn! ! 

- Bir de ııiıe bil~ biT rJca.m 
var!! .. Bu defteri yarm!.. Vereee
i;1m rıdfcse eün;zı, gi)Ulrlip verir 
ml:s'ni.ı:! 

Hastaoo.txcmı, ~erinde pro-lı. 
yan bir dn,ınla y~lo.: 

- eötUl'Uıil'rn! .iiye öyle Tilado 
den bfr s-oeI~ cevap verdi ki ... 

Bu defterin lenin tlioe, be&;i 
ben blr Jıaranhk cuıtura gömtllme. 
den ~eçcceğin~ emtn oldu:m .. sar -
Jarmı tsradrm., l'lı:rt.ıma Viktvar 
teyzenin özene ~~ dikt'rfp g~. 
tlrdtirf enbJiyi g(!Çlrd'm •• tyi ko.lhli 
Vilı:tvn:' teJZe".!Sk! Boni hfo ihmal 
e:t.medı.. tnıd1 o ~ bir ddn~e 
dnya~ ~n<ı mırmaeno yU 
rUyor •• bir OCY o&yk!cıtyor, fakat 
Olavanl ~ğrndald o k~ lo~tın 
tndo. nrtr'lt ~ JruvvotJ kıı.İD1t' • 
drf?ın· ben ıınlryorı•m .• SUrpa.gopl 
k1 '~'·lrler vt'riuno t1"~~·r aJ'!'!a, 
P'01'ba ~n!m bbb!ltU" meQhul d!· 
~ yo~ bek!frö?-... 1 
bn dün~~ ll:m-c_~rı) bfr 

l\fuhtell.s ''eznedıırm muhakemesi 
dUn b!tlrilmlş, suçu ıınblt görülerek 
:1 ııı: l O ııy h pse. ihtiUl.s ottıı;'i pn. 
rıının tamamını ta::mlno ve bir o kıı.. 

dar da para ccz.ıı.smn. mn.hltüm edıl. 

Olmrl.:C'n ac;:ığırlaI,i sıı.tırlar u • 
:wr"nde duraklndun: 

''Yenicamiin ifü bU:ııisi E{;'Ti tiıt~. 
iri Cçüncü :Uchrnedin , 1il si ~ r • 
'.\ c Sultnndır. fosa uıa karar 'eri • 

B k •ı İln c rnim!l.rlı·. mı. İmarba"t Dınu 1 
aşve l A{;n, n:wrlığın:ı Hııfu II.ı rın l • 

Bu«ün Meninden ayrılryor t:n, ıntıtem=tliı";e do Cıı.ı un \'of'"' 
0 ıla tayin o1unmuc;lartlır. C:ıınl 11 

..\nkı!.radan ha~r vcrfldi~nc göre, temeli 15 J\Iulıarrem 1006 ( 1· 
bir aylık mezunlyetJ b~tmı., olan B::.ş- ı l 59 'Z) tarihimle ntılmı tır.'' 
\"ekiilrnla doktor Refik Saydamın bu. Onnüin mhruırh nnn Dnvnıl ;\~ • 
gfuı lfenılnc!0n hnrckcıUc cumıı.rtcsl nm 1 n~ jn C!aidiği dof;nıdur. n!ldlt 
gllnll A.ı:ıklırayC\ dörunc61 bcklenmeı~te. "Al met Rdik" in nn;nlerdeJ.I tı • 
dlr. ki',ı~ rinl de mh e (l('creJc tesblt et. 

Pos.anetlen 
çahnan para 
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20 bin lirası kenarlan. 
yaımııf olarak bulundu 

• ·;;ı bilı;Uere r;.irc broşürde nıutc.. 
1..,c ı:k denilen bbm. ominU{;iıt::: 
l>crn;ılıı!ili lr.npıcılnrm<lan }{nrl\ 
JHclınıet n ~~ t"J in cıllln lstfr. nat: 
1i\ bu ııdtun i"tiınlilk edilen \'aJnJdı 
'e hrrJ Ur.ın t'l\ 1erlle telli c ve h:ı'' 
ı-:ınm b:.v cl'~nj iki mMi otnr.ı1• 
c.rmediğl, ~eni ı a\Tn ynptmnııdı .. 

~..,, hııks zlıl< e.ttif;i fç:n lk!i.ycttcr0 

• ebep olmu tu. ryhUHsliı.m su " 
A)'dıı'ıtlnn bilıllrildi~ine göre, Ay mıil h J-~fc'1dl 'ıı.JcJo Soltaruı )nzdr 

<iın ~l korldoroOOruı çalı • f.'l lc7\, -rc•!e uA an hayrly r1lı 
nan Uç torh.ı iç:indcki 50 bhı :ı:.r.ı- ... k ız· • ı ·rfa 5: ibC'ilıı.r olur." de • 
dan 167,82 lira, Muhlıt.tln Cobanın rrl ti. .amuı ii criuo hina eırıi111 
~de 4472 lim da Bcrl:ıel' Ali zloh•nmu ; ye.-int? k:ı:ncıhlr ket : 
Yrlmamı evinde bulwımu~iur. Biri Jılidtthı N uıı Afu\ getirirınl h· 
Gazlante.pte, diğeri ,J\ydmda yakr. "Ahmot RefU" llııdlm Has:ı.n Pa. 
bnan ~ S1Jnta.ıa.rmdaP.tl ta _ ı;;a.ilnn hlc bclı etm • Amba bro .. 
ahhUUU evrakı evde ynkı> sllprlir- ilnlekl bu ls'lm ııer~en nbndı, 
tüler'.rü de Ayımı C:va.rınua Tabak ı,.ı.uımı VoY'oda kimdır. 
dcredtı.c ııttatW-mı l'IÖ)".le:ın~l~U'. 1 ltund n b k:ı "Ahmet 1tcfi1"

0 

Burada yıı.pılı:.n a.nı.nın sonunda c:ımiin t.ern.Jutmn tnrilıl o!n 1• 
blr riırf i<:f.nde biraz kennrla.""I ka - 00 ?ıtııJııırrcm 100 ) senesinJ g " 
ru1Jl1uş olarak 20 tane biner liral.~ t~ri3 r.r. Amclıı. :;öı Ull'.'n be g\ioh!l• 
bııhmmuştur. Çelman pnrodan yai- fnrlt lıir t,utlp ) nnh"ı mıdır? "\ ıı• 
ruz Muhittill 218 l!ra bnrc:ı.mıştır. !utJaronız'' !dt.ııhı o l•&dnr <llkJ.nt1° 

Ye temiz oo.~rlmı ki tcrtlp ~ ıuılr.: 1 

Malıhiim edilen muhtekirler olmnsmn ilıtlm:ıl 'emı .... '• ı;üctUr. 
100 ~ kakaoyu 80 kurup ı>.-ı. 

t.tm ve vurguncuhık ~Uo o.dliyc • 
ye verilen Tn!kshnde Cümhurlyet 
cad&eıslnde pastacı Dnv:d ve Andon 
~ürı, aşliyc iltlnc cezn ma.hkcmo -
s'nde otu:ur lira parn ve on gU:ı 
dükkô.nlarmm kn.patılma.sı cez.. ... r -
na. ın.~üm ediUni~l~rdir. 

MetN!ISi 18 Uray G11.tılnw:l Uızmı 
~elen kuıruışı 23 llrııya satan lstı"":
ıaı caddesindo c. K. M. sa.Jıll>i Cc
vnt da 25 Ul'Q pa."'G cezıısm:a Ye ye. 
d.i gi111 dilkldUımı açmanıağa nuı.h • 
kfı.m ~d lm161.ir. 

Mııüa:t.Minda 60 çift (iOOO'?l oldı·
~u hnlde saunayıp gf.zleyen !lıı..'ı • 
nıutpn,.~a. Adam Pazan f!llh 
Melkon t~Aif edilınJ tir. 

k~cye ~ilm.eyecek kadar irad -
ı:ıind~ tıı1:ı.let vnr!.. 

On d~ kn. ewel Viktvar teyze 
gitti .. e.r.t.ı.'t Mr daha onu görcnıJ • 
yeecğüııl.. 

Bn.na. bir l-utu ecker, bU' demet 
çiçek gctl:-df •. bunlo.rı. arm çalı -
ı;ru-ak ~nmadığ: Glavanı ~ııa
ğlndcld o fakir yeralU loknnU:uırr.. 
da dilcncrc:S eline uzatılan paradan 
artırıp ı;etirdiğ'ııtl biliyorum! 

4B mnı., r:ayrfb~ f)Uunuıun 
bcv~lfb1, onuıı ı$:ıııciıın wyh • 
ınek istemodiılt söueri s.-ılıve:ıiyor
du: 

- Ben şln:dJ ~ntöZ 9lüum! -di 
yordı·. beni candan u.san<lıro...u •. ce. 
fadan u&uıın.ıı.:.ışm! §arkw1 yo:t 
muydu luın1 ! Sen ... verdin onu 
Mehparem !.. Bu şarkı !:;;1me yan • 
)'Or .•. Dün gceo JOkantada ııöylc -
crm. Serj Baba dil Jr.it.ıırarle. çaldı .• 
J:klmh: d-e ~J.Utıcr kuru~ nkir:t ! .. 

Anhyorsuıı ya Kerim?,. Znvallı 
Vrlttvar teyze kısık ''c tmı:cnın~ 
oeşJ.ylc dileı:ı.lyoı- rtxk .• 

ÇlÇek demQtbı<ı ço!{ §e'Vlndim •• 
beyıus kr'zantem1cr! •. Oh, ben on. 
lan çok fle\"erWı.. \'~tvnr tel'&<: 
gittikten sonrn beyıız krl%<inte.rn 
dem~tini çözUp kendi ell:mlc yor -
t."'Mm üstll.ne serptim ... l~ klar ya.n 
dt .. e:ıki y-lm eon Ç'E!ÇCf!i ~lndı ... 
Gö?:lerinı de )"Bn1)"0r ••. Hasta'be.'kı
cı h~rcn:n 'beyruı h.aynli hlrp.z 
ötede dolaşıyor .• du~mn. bo .. 
ğrwm kuruyor ..• Glne mi knn ge ~ 
lecck? 11.. Kandan lwı ~Ul'Ortım 
ben! .. Hom.1ire ~uma. :ıo:ruldu •• 
elıurrn olt,adt: 

- Ni«:fn tııtedtn ~vruırı '? Bir 
yertn mi e.ğnyor~ •• 
~ Hk'bir y~rim ağ'rtm!~r henı· 

CıunHn in ~ Jm.ran 'c b86JJ:Dl' 
tarihi hııhlan(o.a Ser Udi lUu taftt 
füendiuin Tinde ncık \O uıııtl 
hif~ilcr \n.rdfr. Soljafki o de' JrdC 
~!'iill ~ L;nşr..la.nnı df'dmtle, \"11 • 
~,un ) ~n hir t il ti:lir, na el " 
hl•t Oll 1 n t t :ili eöil~bilinlL Vıı. .. 
lm r lı: l'<'l'

0

ıtin crncıe bnlurun t1 
mbii olm1 <'aınl \-nldiy J de tıı• 
husu ~ bclld ıruıllımat \Cl'bor. 
Volı.tiyelcrin ilmi Lıir "kilde teJd 
~e t nili Türk roedcniyctlnln J>D. 
r.! .. t<ırlnin lıiay;o•• eephclerl ha.kJ,ır." 
ıfa p~k <lej; r.J oincnl t!.r, vaıntııır 
iılarcsin:n, ilmi t:ıu-;mnbnnı bU ' 
1 RS!):J. bııııb.n\ t~l~if C'f,m sI f:ı3d&. 
hclır. 

KADlllCAN KAFLI 

r,lro ! Yalnız barnretmı vı:ı..r, •• Su .. 
•adnn! .• 

- 8ann limonata getireyim? Yıl 
baş· gece · d ye sana limonnts ysP 
tını!., 

- Oh! .. T~ekltilr cdcriın heJll
§ire, llıno:ıııta ne iyi! .. 

Hem§lrenfı: beyaz hayali uza.k ... 
la.şu ... .Arl.J.k onu sörmüyorwn .. • 
Oh Kerim! S n, sen.. ha ucunı 
geldin! Ne ~'Jliln sen Ker!m! .• J3 " 
ni ynlntz.. btreknın.. bu gcee. ob· 
scv .. gilm! .. scv ... gilim.. Korkmu· 
yors.ın !. İğrenmi.Y~nnın benden! .. 
Gözl(1rinde bir dmnla yru \•ar! tı.• 

cıyor musım bann? '·· 

*"~ 
. .. H !.!lenin al'1...ro lrn.prsın"&ı. 

cıski blr cenaze arob:ısı beklivordU· 
Ara~ durnn ka.pı biraz daha :ı " 
laııı.k gu ulh eden cılrn.rılıı.ıı çIP" 
la.k b ' r to.bnt ccn:ızc OJ"abasma ~er
le;ıUrll.lıaten, beyaz ilniforms: 
genç bir t bakıcı hem ire sol • 
muş bir clcınct b(>yaz kr:zn;~i U:• 
butun lls.tune koydu. 

A.rnba ~'tlnr taktr )ola ı:~t.ı ..... . 
FAirnekn.pı mezarlır,,'llldn. hc>psj ta • 
ısrz ve y ban ot.hn b.;liimil~ :ın 
:.arlarm araJ!mda bir cukur k , ı • 
r.-ı:k acele acele yeni ~ t:ı;,ı .. .. 
rrıüldü ... Cenazeyi ı;otirc:nlcr ın;<.!' • 
laştı'.lctan sonra ca.mlı 5Cl'Vilcr·n ı· 
r:ıs ntıa.ı 6Iynlıln S'Cnt bir c.d ~ 
reze mezara ~ ..... :b nı k eli~ e '' 
hocam.an ve tıı7e bir d m be 
ltrizantemi b:ı.şucuna. scrp'i... 
r·n, 10§ göklerden kucak ı ı 
b:mbeyıı.ı: ve yımıuf:ı.!t knr'ar ' 
yor ve dtlnys t!e e.de."ll ara"mt. 
di bil" nlı';an perdem ı-ı:>ki~ r l ' •. 

-sox-
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i - HABER (AKŞAMı P09li.SI) 19 aKKANUN - 1941 

PORTE/(JZE AlT TIMOR 
ADASI iŞGAL EDiLDi 

Londradan vrilen bir ha.bere ıUBlll• 
göre Avustralya ve Yeni Ze!an
da kuvvetlerinin cenubi Pasifik 

Anadolu a.jansınrn ı•erıJiği 1ı.n7ır • te Portekize ait Timor adn.smi 
ııe tr6re dünya t•ttzi11etine .,,,,,,,, işgal ettikleri Londrnda resmen 

Uzak şarkta ba 
sabahki vaziyet 

Uzak şarkta 

Japon baskını 
devam ediyor 

Peuan':Jda 
,;azlyet tehliKeti 

General Vavel 
Uzak şar~ ve /~f ika 
harekatını anlattı 

General 
Ağır zayia ta rağmen 

Almanların henflz 
çok ~:ilvveHI 

oldağ11nu söy~edi 

teyit edilmektedir Kıta.Jar mu. 
halefete ınaruz kaİmaımS]lardrr. (ll~ t.aratı 1 incide> 

LUIERJK.'1.N DO.VA.'··.~ 1 A ::son ı;Uz:!erde yağan yağmurlar do. 
BAŞKUMAıVDNI DEG1ŞT1 layı.sile suları v.nba.rmış oıan nehir cid 
Amorika bahrive ııazırı ;'\ok~ di bir engeı teşkil etmelttedir. 

:unları bildirmisÜr: U;incı Japon ültimatomuna k&rşı 
· "- Amet1ka.nın Okyanus do. Str Mark Young taro.fmdan istibtafıa 

tı!l!'ması baı::kuman<lanı amiral • \Terilen red cevabı bUyUk Okyanusta 
Kımmel'in vazifc~inden kaldı- çarpışan mlitte!i.kler için bir ~şvilt 
rılması için •emir verilmiı;ı;ı.. mahiyetindedir. Hongkong üç aylık 
Kon ıiraı" :\ibitz onun yerine bir mub.asa.rayıı mukavemet etıneğe 
•,C'mt'k \.n.r;ni alnu~tr:.,, l:azırdır. Bu mtiddl.!t lc;i.ndc bir çok 

Jl(,.~ TE !H.LI::R IJA..RP \ 'E ~eyl<?r ol~llir. 
Jflllll:HMAT JIJRCUSLENJ D:ğer dbelten Hongkongdaki lngi. 

KURULUYOU .ı.Jz topıarı, görUnli~c göre, .Japoıuarın 
y ..,;ngtondan verik:n bir ha· ~imtllye ltadar o.da.um önUne getırebn 

ber"' !!<)re, umumi surQt4-e iyi ha. dikleri topla.rdun ilstilndür. 
ber alan "li'oreiım Corıt;,pon. Höyterin muhabiri Çankııyşcl<ın em 
dancc,, nl<:c·muası yakında bir r1ııdll bulunı.ı.n Çin kıtalarmın faauye.. 
•·müttefik mülıimmn t meclisi'' tını lcaydcttiktcn sonra şunları ua.vc 
iie bir "müttefik harp mecfü;j" etmektedir: 
kurulacağ-ını yazınakta·:lır. Mec. "Japoııyııwn kudretini. bu meo1Je _ 
rnııa genen harpte Ameı ikanın ketin ~ç!rdlği uzun hazırlık d1ıvresL 
harbe gircü~i mnıan olduğu gibi oııı kendisine temin ettiği bUYUk fay
uzun gecikmeler olmıyneağını daları ve ant taarru.zuo eherrırn.ıyetı • 
kaydey!emC'ktedir. n: azım.samamakıa bf;:raber oeuced.? 

{;zak =:: .• I .:ta. mulıaı CLc dcvc...ıl ' L 'b d . Jaı><myanın kuv\·etleriD!n ustilrıde bir 
cdi,·or. Japon ı·da'ı'a·ıarı"a rr:•re, 1 1 ya a vazıyet ..-.•··,,.ı·ıı·n J ... ,,v qc giriştiğ'inl oüşUnmc-k .... u.,., 
.\merikanm Bii\.-Uk Al:vanus fi_ !)imı:ı.·i •'.frikad.i. ccr~y:ın l"(kn .; h , l riUr. 
!osunun ve II::ı.Yaydı:.ki hava ku,- mu are ... e.er hnkkmd ... ort ~ s:ırk 
vetlcrinin kav:hı a}!ırdır Japon ! fn~i!~ umumi karar~J.J.ırıım l< .. lllpın adalarında Amerikalılar Fi. 
pilinçosuna g-ôre. Amcıi!:r.n do- 1 d.iınkü tc~lı.~ıııde :Şıı ımı.lumat ve .ıpınli mUttefi!tlerin!n yardnnile muh-

1 •lnıcl ted telif adalarda 85 ha~·a Ussüne sahip 
nanma.sınm 5 zırhlı 2 kruvazfir I ı. ·· ~ ır: 
batırılmış. 2 zırhlı \.~ 2 h"TUva- "Bi~azi şa'rkındl'lki mihver olmak UstUnHiğilne malikUrlct. 

Pirinç nar ltı bu işgal ~dilen 
1 

b h t d .k d ·ıd. Portekız adas 
SQ Q QS l e ·l l Portekiz 

M 1 k 80 k mahfelıe ri 
.. a· açıran ve uruşa BaJr•t ve ıanal 
pirinç satanlar takip ediliyor! ı.tlltle 

L izbon, 19 (A.A .) - Otl: 
Piyaıt ~ komisyonu, diln 38 lmrw-:. Kf'molİ·ll toptan 31 !mruş 

öğleden eonra Vs.l:i muo.vini Alımot 20 santim, J.>C'r:l'!<eı:ı.<lc U,5 kunıı=, 
Kmık'm l"eisllği altında toplarunı§- Tosya, Kast.amonu toptaıı 44 kn -
ttr. Dünkü tıo!)l:uı.t.ıda lromisyon ru.ş 75 sn.rıtim, pcrakcr.de ·W.:S ku. 
pirinç vıuciyd.ıni \"e fiyatlarını tet. ru§, Hatn.y, Sc·yhln, Mar::ı.~ toptan 
kik etmiş, P~l'illCe ne.rk koymağa 36 kuruş ·.10 santim. pcrs.k.:ndc 
karar vemıiştir. Na.rit. btıglin v.i.15.- 40,5 kuru~. Anfalya toptun 38 ku
yetçe tasdik edilmiştir. Yarınki : rnş 48 santhn, ~mlcı>nde 42,5 kıı· 
gazetel.crle Han edilecek pirinç ru!'I. 
nark listesini, bug(lıı aynen neş.rt'. ! Pirinç sa.ianl'lrdan istenen be -
diyoruz: : yan.name verme mühleti yarın bi • 

Viyalona toptan 41 l.-ıın.ış 60 .san • tt>cek1Jr. Dün J:"iZI bakkallarda 
tim, pcra.'kende 46 kuruş, k&.ıınn be. ' t·irinc 80 .ktu"Ui~ :ca.d:ır Mtl~mIFtir 
yaz topt3ll 39 kuruş 52 s antim pe- ' Bu gibiler yakabnıp adliye~·e ,~eri : 
raken<le 43,5 kuruş, kırmı:zı ve leec-ktir. Bir k1;:ıın1 pir:nç satıcıları 
penbe toptan 35 kunı~ 36 santim, da mallarım Arı2.do1nya ka<:ırmı.r
perıı.kende 39 kuru~. Naratelli top- I:ır:iır. Bunlar {la lakip edilmekt.e
tar. 34 kurtı.S 32 el811t.im, pentkenctc <lir. 

Babrdan Portekiz 
şllellbldea 
kartalaaıar 

la5je lflerı 
(Baş t a raJ'r 1 incide) 

isttuıyonlarına nııkillt>ri için hAlen ih. 
tiya r ed!len m11.5raf nisbctleri indiril _ 
mekted!r. 

Her zaman iyi haber ala rı oıaJılll ' 
!erde beyan edildiğine göre h~ 
ne kadar vahim e>lu?M olsun, ırılcJ 6]0-
tarar$ızlık gtiılen bir milletin il"' tı., 
ıuiyeline tec~vüz ne kadar hO~ k 
ynpılmış olur.ı::ı olsun f'orte.k~ il' 

seleli hızlandırmak ve nisbet ~ı llıı. 
munu unutmak istenıiyeccktir. JJıf 

I.izbon hükılmetl herhangi babıut' d 
olurııa oısun 'Nmor adalarmın ~~ 
lini kabul edemez. Ve bu musteııı.I 

1
, 

!erinin hakimiyetinin idanıe etti~ 
c~ği hakkında ilerisi için )ceD ,J1' 
\'erilecek teminatı nazarı itib&l" fi 
nıaz. Portekizliler Timor hAdflll~ 
ortaya. çıkan yeni vaziyetten ,, 
le hlıkeler doğdu~u fi.l<ı-indedirJıet· _.ıı. 
tehlik~lerden b!rincisi tıırafmz bit 
lcte yapııan bu :r.orlama hareıce 
milletıerln serbestlllği için rnll 
<?ltlklerinl iddia edc:ı muste•....ııt 
rrı.anevi. vaziyetini .!ar.eınış ol~ll'

zör de ağır hasara u.ğrntılmıq_ ~uw~leri ı-ıimdi tam ric':ıt hn· 
trr. Anıerıkan hava kayıp'aı. 1 lmdooır. Beş gün .sürtn ~iddetlı 
450 tayyaredir. j Qarpı.~m:ılar esnasında Alman ve 

Amerikalılar müstevlileri atır za. 
ylata ugratmışlardır. Jııponya kaU Lizbon, 19 (A.A.) - Atla.nlik I 
bir muvillakiyetsizlığe uğramıştLI'. denizinde iba.tı:rılan Cassequel is " 
\rnke ve Mitlvay adaları ııen~ dayan. minde'ltl P~ !}ilepine ait dör • 
makta i\ıc de Borneonun cenubunda. düncü bir ta.hli9iye sandalı bir Por 
Banjennasln ve Java bava merdanla. t ekiz harp gemisf tara!mdan görü
rında gözleri olduğu muhakkak olan Icrek sandalın icinde bulunan ıs 
.laponlar Sandaka:ıa kadar kU\'vetıe . kişi kurta.~rnıştlr. Bunların ara • 

Timor lı!disesi He ortaya çıııaı' Sf 
<'.i tehlike bu J1Aöiscnin muharlP ıJ 

Şöyle ld, bu nakliyatta kilo ba.,ına raflardan biı'lndc, bunlarm yaıısd 
verilecek Ucrct.i allmış parayı geçme zak topral•tarında değil tperilt Y 

Tebliğde sunlar ilave edilmek. İtalvanlarm ellerınde mevcut ka_ 
t.edir; lan bi.ihi.n ku\1vetleri ileri lıare-

mesi karara bağl&nacaktır. Bu husus. 
t.aki kararname yakında ncşredılccck. 
tir. 

adasıntl ı da l>ir aki:ıı uyandırrı'I 

cıır. 

Aym mahHlcrtle netice oıaralt 
le denilmekted:r: Bundan bflşkıı uıt'tl:ın lüks madde . ııyt 

Havay adalarında yapılan ha- ~timizi geciktirmek t~el>bü. 
va Ye deniz muharebesi esnasın. suyle muharebe safüırm:.ı. sevke
da Japonlar "hususi <lcni?..altı 1 dilmiş olmasına ra~men dücıman 
lar., kull::.nnu~larrlır Buntardaı; 

1 
ccplrnsi rarılmıştrr. Dün, kıt'a· 

biri .\rizona_ ~mıf1~1d~n bir eaL l~rrmıT.. dü!imanı ~a vrimil<•ai~ ha. 
h harp gcmısınc bır ısabet ka.y- 'a ~artlarına rrıg-men takrıbcn 
detmiştir. Bu denizalt!iardan ba- ~O kilometrelik bir mesnfe dahi-
22Ian muharebeden sonra dön imde amansızca takip etmiRler. 
memi~ler<lir. Bu tarih: muhare- dir. Ak.<;am üstü piyade kum 
bede hiç bir Japon harp gemisi kuwetierimiz. Tmimi - Makili 
hatm&mış ve lıa.<>ara uğrama- .roluna uia..cımıl'i bulunuyorlardı ... 
mrştır Alman t.ebliğinde. dün şimali 
~ Paslfik adalarında ve Ma!C'z- Afrikada büyük muharebe faali·, 

-E. da cereyan eden hare-kat ha.k
4 

.veti olmadr~ ve 7 1ngiliz tayya_ 

rinl yaymışııırdır. s:nda 11i1eP.İn ka!)tsnr da vardrr. 
lt"r imalini meneden kararın dA.ha Timor t~bbtistiuün nıcııu . 

. . . 

1 

yüklenenlerin bir günl!ik şUpM11 

~tımullendırilmesı etrafında dıı. tetkik. nf t il A d rı•·ıı.bU Japon kuvvetleri gittikçe genişlıyerr ı Casscqtıel'in bütün yolcularmm 
cc.plıok:e dnğıtılmı.şt.ır. ve mtir'3-ttebatrnm knrlanldıih zan 

General Tojonun Japon diYet rnec. nedi1mekt°e<lir. ~ 

me ~a e vrupa a .. "' 
!er yapılmaktadır. Mf'MlA. undan ek _ I kar;:ılıldar arasındaki nl!!t>etııizllli 
melt ve makarnadan b:ı.,ka b:.SkUvi 1 rak edemedilderl görUlUyor." 

llslnde bir tarnftan Abed (.Amerika, -·--o----
lngilte;c, Çin, HoJanda. ı cephesinin 
ı:Ur:ıUe yıkıltlığmı söylerl:en diğer ta. 
raftan da Japonyanın uzun ve masraf. 
lı bir harbi göze alması li\z.ıın gel -
<liğine ışııret ederek l"nakıtıa diiş. 

dahi imal ettiriim{'mı>ıı;i bahl1' mevzuu 

Fransa ile Ameri 
arasında 

da a.Tf)On tebliği l3U malumatı resi dUşüriildüğü kaydolunmak-
rmektedir: tadTT'. 
''Luzon ııQasırun ljimalinde General V avelin beyanatı 

Apmı:ri'de karaya c:rhınlan Ja. İngiliz Hindistan başkuman. 
r"-n kuvvetleri bir düşman füı- elanı general Vavel gazeteciler<! 
~ :ııU i~al etlikten .sonra cenu.. beyanatta bulunarak Japonların 
ba doğru ilerlemektedirler. henüz Malayııyı ist;ıa etmi~. ve 
Br.~ka bir Jaoon kolu Lumn'un Si 

s mali garbi sahilinde diif;Illanın ngapura yakla.'?nnş bulunmak-
tan çok uzak. oldtt.klarmı, bas-

fflUkavemetini kırm<ık ii7.eredir. kın hüc:umiyle bazı ilk muvaffa .. 
Aynı adanın cenun sahilinde kıyet!cr kazandıklarını, Malez.. 

k:ı.rava c:rkan baıtka Japon kuv. 
\etleri Legaspinin t;i..'llali garbi y_anm şimal br..tısmdnki vaziye. 
bölgesini işP.;al ettikten sonra 8i- tın endi~ do~urmnkta olduğu · 
mal istikametinde ilerlemekte- nunµ, fakat Japonlarıı.:. da bun· 
d.frkr dan darhal ic;tifade edcmfrecck 

Honrr _ Koi1gta Japon krtaları !erini. vaziyeti halasa cev"irnıe1( 
taarnızlarına deYam etmekted~r- için tedbirler alındığını söyle 

mis ve Afrika harel(atmn dnir 
lc~al""zyada bir Birmnnyn bava Efuıılnn iliive ctmişt:r: 
iRısü olan Vict.oria _ Point'i j~al ."Son nldığ:ım haberlere güre 
eden kuvYctieri.mi:ı: Km. berza. Lıby.a mu.har~esi cok memnuni
hı ·böJ~t>sin<le slira'tlc ilerlemek- yet verici tıır7..da iıild~:ı f ~tınck-
tedirler. ' leclir. Muharebe talımin edildi 

Singl)ra ve Kotabahg.ı biil,ge. ğinden daha ağır pahalıya mal 
~riııde bt'ruarımız tn~iliz kuv. olmakla beraber, sonunda iyi bir 
vetleı·iııı tahriry ettikten F'1nra durum alaca<Ymdan hiç hir za
i!eri h::ı.rekdlcrine dcv:ım etmek- man .şüphe etmcmif;tim. Öniinde 
t..;;ı· , rl'.', sonunda da Almanlarla ftııl. 
~ırıer.,, 

Han~ Kon'J ,ı:'.{'hri 0 .. toplr.:rm yanların haklandaıı geliıı"C"ek 
da yardımiyle .Tapon tayvareleri tir .•• 
t.rarrn; ·1 a~1r blr ~cltilclc ·bom General, Mihverin bu mııhare. 
b&rdıman edilmic:tir. Vali1ik bina. belerdeki esir miktarım 8 H.1 10 
1tmda ve miitca.ntlit re-ı.1·ı.~ b;na. bin o1ara:k tahmin etn.ektc ve 
)arda tahribat yapx1nı1cıt1r. ölü ?.ayiatmın müstesna bir a-

Yinc Tokı:odan ve. ·1"n bir h:ı. ğırlrh-t:ı olduğu fikrinde bulun
bere göre, Japon halu·ivesi dfüı nıaküıdır. \ iihYcr ha.ı p rn1lze. 
üç rnütcfik dcı:i.zaltısı 1J.1tml- mcsi ve tayyare bakımından da 
mışhr. Bu haı-i!k~t çrn:ı.smJa a~tr zayiata uğramıştır. 
l!wir .TaTı::.1 m ılır" i ı-. t:>"ı·~t1r. General Vavcl, Rus h;ırbırıin 
lngüiz ve Amerikalılara fovkalMc ocsaret Yerici bir du-
C:öre rum aldiğınz, fakat ağır wyiat 

Uzak Şark l nrd;::itı 1'c.k!cmda larm:ı rn.~m ... n AJm:ın!arın h!:'niiz 1 
t ngiHz _ Amerikan muhfillcrin- c:ok kuvvetli o1dukhmnı f'öv:c 
den gı:.len lıaberlc:r<le i -e Mütte. mistir. · 

mesi d!kkate şııyanwr. 

lNGlLlZLER l'ENI 
HATLARA ÇEil.ILltoR 

Lolldra, 19 ( A.A.) - .Malez
yadnn alınan haberlere göre Bri_ 
tanya kuvvetleri şirnali garbi 
bölgesinde yeni hatlaı'a çekil
mektedirler. 

Singapurda da yeni nı.evzilere 
çekilen Britanya kuvvetleriyle 
Japonlar arasında henüı çarpış.o 
ma. v;.ılrnbulma.rnıştır. 

Hoıt;{ . Kong garniıonu da
yanmakta devam etmekte ve bu 
mmtakadıı topçu düellosu vuku
buinMktadır. 

BATIRILA.V GEJ.'lfl LER 
Va~ington, 19 ( A •• 4.) - Bah

riye nezaretinin neşrettiği bir 
te-bı iğde Amerikan denizaltıları. 
nm bir nınhrip ve iki J<ı.pon n ak· 
!iye gemisi batırdıkları bildiril
mektedir. 

FIUPINLERDE VAZJYET 
l"ltŞin~ton, 19 ( .A. ) - Pili. 

riıılC'rde Japonlar kar .. da bir ile
? i lınrc:keti yapına.ı:ıuşlardır, 
Dün bu adalarda Amerikan tav 
.rarelcri 12 Jap0n tayyar esi au: 
8iirmüşlerdir. Japon tayyareleri 
Fil;ninler gı.nı.ıpunda Panay ada. 
~rnda (İloio) f.iehrini bombalı. 
mıfi}ard1r. Ehemmiyetsiz hasar 
vukua gelmi~tir. 
YT?'N! nf R inRAÇ TIAR.EKETI 

Fi~i, J!) ( A.A.) - Alınan ha
berlere göre Japonlar bir ihraq 
h"'lreketi yapmıya nrnvaffak ol_· 
r1u17lardır 

,,1 VUSTRAT.JY A 
TAYYAREl.EE?I 

Sidney, 19 (.11.A,) ..-. Avust. 
ralra bombardıman tayyareleri 
Ja'f}O:> Grinic adasına bir hava 
hi.icumu vapm.ışlarc!ır. 

----c 
fikierin Filip\n'erd•' , .ı iJ·et..: $i)·derine nihayet ,·erirken, gc
hAkim oldukları, ). Ialtzyayn se. neraJ, 1942 yılının çetin olacağı_ 
feri bir Amerikan lntVY<.>t i gön- nr anlatmış ve demiştir ki: Ta) m; s diyor ki : 
derilmcti me,·zuu·bah_; olm::ıdığı "Dtinyanın dört büyüle milleti 
bildirilmeklc.<iir mihvere karşı yaptı~ınuz müca- Lonc.Irn, 19 (A.A. ) - •rayın s 

Uzak Şark tr)glliz umumi ka- de!~de bi2Jİnlle beraberdir Makul gazetesi b~Lnınalrn.lcsindc şöyle y;:. 
rarguhmın tebli~indc \falc7.'J ı bir müdd"t :zarfm<la bunların zıyor: 
yarımadası ve Hong Konı!; hare_ Uısallntundan kurtt.labileccğimi- "Prlncc of Vrlles ve Repules 
katı ha.klonda şu m:•h1ın:ıt vc.·il. zi iinıit etıneme1~ için 1ıiç bir sc- zırhlılarınııı :t.ıyaı büyük Okya.nus.-
mektedir: be!1 mevcut değildir... ta umumi st ra.teji.k Yaziyeti sars -

(";rt-oo)eyin Kedalı'm eem buııda Alman - Rus haTbi ınrs vc bilhassa Malezya ve Borne• 
ve Vcllesley cvaletincc:'d l,ıt.ı. Sovyet tebliğinde şöyle denili_ onıın istilası lınkamnı vernıi!iür. 
!arımız, parlak surette ~ıvnim:ı- yor: Fakat Rtm !iye ka<lar hiçbir hayati 
ğa muvaffak olmuşlardır. -V'\.' "17 ilkkanunda kıtcılurımız ııoklanın dümnan eline g-N;medıği. 
.ş.imdi Singei Krimı c·~ t•b;..ın.:!:ı bütün cepjıe.lerde dieynania çar- ne !<;arct edilmektedir. Bununla 
tekrar te~kkiıl elmekt~ır. 1 ~~. hcrııber SL'lgapurun ınuhafaznsı 

Hong- Kon;.rta ne~ı-. clilm tcb- <;;arp KaJinin •·c c~nubu !!arbi n~ ti~~e Japon lmtlreti.nin merkP1-
liğde jse geoenin F.akin gcctiı~i, ceplıclednin bazı k('simlcrinae lcrini nırma.kta gösterilecek şill • 
yalnız sabahleyj~ı ~P1'r' ~ bct.ı_ kıt'a~ız dili;manla. ~iddetli c1clr bn.ğlnlrr. T:ı.'lrnı1 inhiı:arım 
bardıman edıldı~ı. h<1$'i{•T<J· ıı az nni~r~lor y~aruk i!crkmci!e dt'.-rnaı.:ı brrakmamahlır. Japorıln
olduğu bildiriliyo''. cl 'vam: etm!-şterai.- ve Scepukof· -:-ın ~1..Uezy:ı ve Birmrıııyr..y:.ı. karı:ı 

Şarll cepbeılade 
(Baş tarafı 1 inci.de ' 

kof'a ~/~ iQin büyük gay_ 
ret sarfet.ınıektedi:rler Moskova 
bölgesinde Rus kuvv~eri Volo
kolams'k'ın ilci tarafına sarkmak 
üzeredirler . Bu muharebelerde 
esaslı h a.TP mal:rıerrM!Si de ele geçi 
ritm.iştir. Bunlar arasında 73 
top, 8 tallk, 58 siper havan ifr. 
pu. 110 at vardır. 
Vi.şi, 19 ( A.A.) - Rus cephe. 

sindeki harekat hakkında Alman 
kaynakla.ıı cephede t ashihat ya_ 
pılınakta old'l.lğu.nu ve bu hare
ketlerde vhava kuvvetlerinin düş
mana ~ kayıplar verdirdikle
r ini bildirnıektedirler. 

c.lmaktadır. 

Diğer taraftan m:m ko11m.ın~ 
kanununda ya.prlıwaic: deği1'iklikle
re <hi.r !aymayı ~~en, mecE~ mu 
vn.kkat encümçııine. Sarah "K.,cac
H" reis, Faiık Ahmet Barutçu 
"Trabzon" mazbaıa m1ıl1:ı.rriri se • 
çilmi~lerdir. 

Encümen dün akş-ıun geç vakte 
kadar çahşara.lı: tetk1rklerini tamam 
l::ı.mıştır. Ta.dil layihasının mccösin 
bu~Un~µ toplan tMmdp. mi.ı:ı;tacel'

yetle görü~C'si kuv•.'f'Uc muh • 
t emekHr. 

POLIS'te: 

Odun kırarken gözünden 
yaralandı 

Martinikde bir deni:ı 
itilaf r imzalandı 

Loı!ıtlra, 19 (A .A .) - s.s.C. 
Va§!gtoııda beyan edildiğine 

:Martinik adalarmdaki FraJUltZ 
komiseri ile Bir1 .. !lik Ameril<O. Jı ...., il 
met! ernsında cere~an eden J1l 

reler neUceslhdc bir denlz ;tilM'f 
tlü~tir. lt!IA! hükümleri nıaiiJJll 

~.uııl'l. 
ğill!C de bu mıntakada r ı..--
mel'lkan menfaatlerini uzlMU 
matuftur. 

o ~. 

Yunanistanda İ'lfe ıJaZ-'1 
düzeliyor Şimal~ Finlandiya cer>Iıesin . 

da Rusların büyük ibir t aarruza 
başladıkları öğreni~tir. 

---#0~---

lsllellleraa limanın-
İçcrenltöyue, Ho .. tancı caddesinde 

142 numaralı evde oturan Huriye tlUn 

\'i1'i, 1 9 ( A.A.) - Ofi: ...,;ııd 
Almanya ve İtalyada.n rie 

len erzak sayesinde Yu naJI r 
iaııe vaziyet! h~scdilccek dt 

da 1teldı1en mallar 
(Bq tarafı ı incide) 

tı ya.p3rak bugünkü ıerait iÇinde ve 
gerek kara gerekse deniz \'asıtalarmın 
yeni seter tarifelerine göre nakliyat 
işlerinin l.anzımi ve Ucrctlerin yeni. 
den teSblt! üzerinde görUşmilşlerdir. 
Nakliyeciler ticaret ve münakalat ve 
kA!euerindetı bazt istcklcroe buluna~ 
cakıardır. 

Kayıo deste anahtar 
Gıııatasarayla Taksım arasındaki 

mesafede halkaya bağlı bir deate a. 
nahtılt" ka1bo1muştur. Bulan zatın 
42.240 numaraya telefon etml'!si rica 
olunur. lıtukabilinde mUkAf~t verile _ 
ceıttir-

odun kırarken srçrayan bir parça gö. 
zünc gı.>lmi§, kadın, gözilnden tehlike. 
ll surette ya.ralanm~. nlim'lne h:ısta. 
nesine lcıı.ldırrlınıııtır. 

l\l.\IL\NHOZ Dt'KKASl.!';DA 
\'."A~GII>i 

Horhortla, Simıtr;i ~.~kir !'o!,ai!'ınd:ı. 

!' numarada marangoz Mehrncılc alt 

tiUkkiı.nda dlın ltatrım tcneke~inin dev 
rllmesile taıaııtar tutu.,muştur. 

DUkkıln kı.ıımen yand1ktan sonra 
yetişen itfaiye tarafından söndürül -
mUştiir. 

Ağacı kesti, altında kaldı 
Orta.köyde Fıstıklı sokak 10 num:ı.. 

rnc!n oturan Mehmet dUn evinL-ı ba.h. 
çeıılnd~ki ağacı kesmiş, ağaç devrilir. 
ken altında kalarak muhtellt yerle • 
rinut'n ağır ııurette yııralıı.~ıştır. 

Mehmet Beyoğlu hastanel'ıne kaldml 
mI§tır. 

,. .. T AKSiM Sinemasında ., 
BUGÜN MATiNELERDEN i TİBAREN: i 

B a rU,alar arttııtl !ft 

CHARLES LAUGH1 ON~ 
NOTR DAM'ın KANBU R U fllmlnd<'n son ra oynadığı 

TORKÇE SOZLU BÜYÜK MACERA FiLMi 

Kanlı •eybaae 
D ilbe r MAURE N O' HARA''n ı n 

İşlil'llklle blkytik Ok,Janu!IJard:ı ~f'~n beye<-:ı.nh aşk, ent rika \'e 
Baştan b.,,a BP..rg~t Ye mlkaıtMr llr dolu süper mm 

• ,\~nc.a llih·e olarak 

de düzelmi~ Lir. 
~~~--<o """""' 

Dün de Balgari•tatl~t: 
mangal kömürü I 

Dün Bu!.qarist..'Uldan u1'J 0tJ9 
ı.cotörile 4 O, •• İlhrım i" rııot it· 
ton m<'ng:ıl kömürU gel~;18 
veice de lıirtrnç motörle ~ 
kömtir geldiğinden son . 
Bulg·arist.'.lndan gelen ıcliJll 
yekllııu 426 ton o.lmuştu~·~ıı 

Fiyat miirakabe k~ -1' 
kömürün perakende kHofl~,..r 
ka. 8 kuruı;1 ı:atılmasma. ~;fllş 
diği hald" kayık~ılar 7 6\l 
vermektedi~ler. Sebebi ~ 11 }( 
r'stnncln. mangal kömüriıııU 1 
sunu 5 kurı.ıtja almış olJJI~ 
:'.fa~maBh komiı;yon, dlln'S t 
lantısnıda yeni gelen ıoS 
miirün de 8 kıırustan sa 
faka.t bu sefer sade h81lf 
<iilkkincry=ı da !!8bim.aStn3 

vermiştir. Yalnız dükkan 
mürleri 8 kunı.cıtan yırka 
mryacakt.ır. 

Yeni E$erler: 
tıarıı 

HA VACil.IK. \ 'E SPOR ,_. cü fi 

ve Spor mc::mu:ısmın 300 Oll r. 
zengin münderecatıa çık~ 
Rıfkı, Sadri Ertem, H~.f{S 

; Ynlçın, Abidin Daver, şaıi~ye 
i d~ğerll yazılan ''ardır. 1'• 
j riz. 

Kanije 
Muhasara 

nimık kemil'ill 
rsdletttrtteo ~ 

Londranm sald.Jıi:;. t i ını1ıiil. un cenubu g:ırbisiııdc Alelmm tanrnt.7.1e.rmda hare-ket Usl0r.ini teş 
ll'rine atfen verilen Nr habere ~hriyfo T1fan111 cenubunda «::;c ıdl ;dc•n HimJi :·ni ve TaYland elin LA 
~ Kedab ey:ıl('tirıın ~nup kino ~ri de da.bil olmak üz~r~ :·ct'r-r})i-'f'.:eıh bir yerdir. Singapur . 
hududu boyunca. u.z::Pi rı T{ı-:rn l'ir <;o!( Jrnla.b>ı.lık m~rkezleri i~- h !JıiJt~ ola.bilir. Faltnt bu düı;- ı Et.~ 
nehri cenubunda' ı f ıı il~ ır, tıl" ga l etnı.i~erdir. · ı' me•ıın üııl0ı1ndr rahn t r:ılı~t hazır. j' =~ ,,1 IMIWlı 

GONGA , 
....... ,... baJdD-... 

kadm, erllell, ~ .... 
ıertr '~ ~ ........ 
a. llftM . 

mesi Penangdaki tclılikcyi art 16 ilkkanunda 7 Alman tayya.- lanma.srna meydan vçrmek iç;io bir uıılit.,.. 
tlmuıi1br. resi düşürüknüştür,,. s&bep değildir." 

I 
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'r azan: Mahmut Saim Altuııdağ No:34 
llk vapurla gidelim! • dedim. Para h~rr. Param V al 
harunda, Acem Hüse31in Efendide duruyor. Onda. iki 

\liram ve.r. Gerçi sen din adamısm, faiz almazş:rn ama •• 

sana yüz lira da. hediye oirnak üzere altı yüz lira ve. 

ğim. Simdi beraberce Valde hanına gidelim alalım. 

Yim! 
'btninı beş vüz liramı ve-rirsin, 
°'2 saht~ır diye sıu"l'l.yla.rda 
ltepaze ederin:ı, hoca' 
aha kadar müsaade almişt.Dn 
~~ da.h:ı. sekiz saat yardr. 

iz sr>nttc dünyanrn dönU~ü 
d ğ' e'biUr et·~ c dQefuıilyor .. 

knryolf'y u1ıı.ndım .• o ba.'}U· 
!l. oturdu .• Oda.da yanruı iki 
lım I!'i!'"Tı ııltmda ara S?Ta gc~ 

nçrp ki'i.hya be'ri ba.c;umımdrı 
-.rçc ölii ha •n la bekliyen kay 
ıı::ı.nne<füoroum. F~iibhıllla·-
~u m hu reva da nerc-

ıü tum .. b ~ uykum kn• 
.. gözlerim k::ınn.lr dfu''inilyo:-. 
ne :ı '.lop am '! • :ncııl ltaçsıı.m? 
~'\4' ıı. Bir adnnın~'-'111 
~emed n u Jı ıbis klihy&.!1111 

:tı na .. 1 kurtul.'>! m . 
'f bn t..C'l nd f'Ünde bir 50-
lll'U • 5.'.100 ;ıa k dar belki 
U bile klroM~dı. ı. 'lni kar:;·o-
inıp de i'd ::.dm atsaw: 
Ya alla.h, Ya htıfız! diye clJr,• 
tı:ıyı ense kö~~.'.J>ıe Yl'l ı_.şt:-

geldi. K15prli 
il Vıı.lde h:ı.."ltn ı tra1ılı HU
t:r ::ıwi i. H lel.ıclcn !stanbu• 
-l'ken Ha!c'J isfnc:.ronunda üç 
" oı ... cr soynn tu. Bir tan~ı 
lialcbıe J.Dlalcnmış. 1kmi· 

oulda oldu· u nnln IJ'Jll§ • 
t bunlar kimdi ? Hii"cyin 
bunta.roı :eJrj,llcrlni :vıınro 

'• tarif ede-biliyordu. 
hedp.. uzun boylu.. kip es : 
~'l .. bir z sskllınlt vardT; dı• 

·"'n Ef ndi Ic:ıç clc!a ~efik 
'l ~, .m:ıd.:ı hana tcsa.dlif c>t• 

l.raıımut ra.n .. apar s:.u he?·ifi 
itıı., Snn.'l. b".h"Iı; "erirf.m .. .hel 
~-tirim ha • demi ti. 
~lı:tno. g ld'-
1'1<> in ~~A:lıva efendiye: 
<!{ vapurla ~·?elim· • 'e\llln
ı;az~ Pamm "-,!-io lıı:nında, 
liUs.e; in Efct. ·.~ ~·or. 
<.ti bin liram v--...r. Gerçi seıı 
:ı:ntsm, faiz ı.>Jr.ıozsın ııına .. 

l1;ı yiız ı:ra do. hediye oln'nı.Jr 
attn1iı Um \'ercee~. ş:l'l" .. 
'e~e Valdc h nmn gidcll.-n 
"ereyim !, 

!Jlur ... Gördün rr.U 7. Böyle 
ne iyi olur. Ne ~ ynna.r, 

"ah!., • 
~ l'dn kt\hyıtyı biraz da başa 
t tloı 1urdum: 
ıf ~11 Acemde b .. nim iki bin l'· 
-~l' nma .• belld para vermek 
e~·· ben senln ıc u1 Ha.lcbclen 
ıtıl· Yine Hnlebe gi lece!~ d~ • 

lya seninl~ Ha.lebdc bir ti • 
t ine girecek tm iı:üz g','Ji ~<'· 

lıf l':ı:-n..>n1 böylelil:le kurt.arı • 
. " \•tt" ,1 -rı ne so ·ıersenı sen e "' 

... 
~ 11eki hocam. Ben de p"ra.mı 
~ da nasıl olursa o sun. 

}t vn de ha.nı:ıa glttjk. 
tı ka.uınm 15nUn<:le bım';fJ:n. 
~~ına girdim. Odsda on 

ltw1 oturuY.'.>rlnrdı. 

- Hanisi Mahmut ôm? Menim 
param~ soyaıı.!aırt, 

-Evet. 
- lk'.sini de derdest ey!edin? 
- nay;:r .. biri .• ötekini de an-

'\'()runt. 
. -Nerede~ 

- J~,p-nm önünde. Şimcii i~eri 
..-etireceğim.. hepiniz birden y~a,.. 
"' y ı::!ef' ~ma yap~~ır clogru "" ık Paşa.ya 
:;öLü.rilrGlinüz ! Malılı::emeniz nerede 
oluyc.-r"!' 

- Ha.lebde • b.rda§ı:m Ora.d;ı.dtr 
J]ıınl:ırın öz ~erikleri de orada tu ~ 
tulmm<tur .. 

- lyiya , bunu da Halebe yo~
?arlar . 

Beni, odanın başka bi.r kapı.."1 da 
vardır <lıı. oradan kaçar 7.311nile 
'.kfıhya efendi de odaya girmez mi? 

- 15te dedim. Hiliıeyin Efendi 
Halebden geliyormuş!. 

.K!lhya. ~'lll salladı. 
Acem: 
- Ta kenc]jsiydi. 
Di:ı-e JW.hya.nm ilatüne atı!dı. Ne 

-. e uğradı.,,Vı:ıu b!hneyen kfüıy:ı. 1~
j ?nunu ka!dmna.k istedi, Fa.kat o.. 
Cla.daılüleı;in hepşi Klh~"3.lltn ile • 
ı.Une hiiıeum ettiler, Zavallı kahya: 

- Aman, ne oluyoruı? 
Demkye kalma.dl. Acemlerden b:_ 

ri: 
- Fol.is ı;ağ?nn, diye bıığrrd?, 
Ben ıro,tum, kf)şede-ki poliıse: 
- Şu y:u'Jlhs.Deye bir haydut 

ı.."Olnıi.5, boğuşuyorlar; kOŞU!RU2 ! 
dedim. 

- Hüaey5ııı Ef~ ~ele ~ 
oldu'! -diye aordum. 

- Yata be Mahmut can.. dedi. 
l lelvayı h* eyledin. Herifi tut .. 
tuk. KIS.-vrak bağl.adrk. Doğru 
7.:::ı.bt.iye Il(!Zarctine. 8iz'm ıadca • 
(t'l..51arm oürnlesi C!$lıit.lik ctılJ.Je't'. 
J\ reni :staayorııd& eoyan budur, de .. 
<li:ın. Eski-den hoca kiya.fetmde ge
~~rıniş. Sorın.dan ıı.aıkelw tua..'j ey 
I1:ıniş. On beş giln evvel de sul .. 
ta.nm biriııXı yalana Ju.ıllı*çu ol. 
mu§. 

- Net'.ce ne oldu? 
- On tanıe tU.Ccar arksdaş şaha. 

cı?t eyledi: "Budur!" deıcWer. ~ 
fik Pil@ eh herifin ellerini kolları
nı bağlad.·~ Halebe ee.Ub.. Dün aık • 
cr.ın Halebıe yofla.dı. A.ı,koleun Malı. 
MU.t can. Herifi naaü yakaladlO da 
41yağilc buraya getirdin. Şimdi bir 
tane51 kaldı ha. Onu dl. bir yaka .. 
lıys.b'dGen. 

- Artrk bahtına Hüse;'iD Ağa, 
r.sld def~lcrdeıı ylnı; bLri çııkıp 
da Ayna.roz pa.pw gibi sa'ba.ha ka· 
<l:ır ka.ryo!-n.nı:n başucunda bekler. 
se o:ı.u da tut.ar geUTJrfım. 

BEKTAŞ1 AY1Nt 

B:ma: 

- Evlcnscne.. hocaf endi.. di • 
, orla.r .. ntı!'.ıl cvlenirdıı ben 1 
• Sultan nar-.ıylaruıda iğne ipliğe 
<i3ndüm .. Batı sara.ylardıı car Ye • 
ı re ders okutuyoruz: bazılmı:nda 
iın:ıınl ğrm~ var; bazılo.rmda sul -
t o..nları:n milroh!.bi buhınuyorllZ; 
L:W ıııara.yla.nn da mutemcdiyiz. Je • lius-eyin Efendi ,.:1(1<).in:. h~ 

l\t ll.p getirdim. 

~ıau• '*' ±..!!!'!:az: 
d~şhk eden Selimi hiç u· gerek. 
'1;rordu. Hr.: .. ta onsu7 Diyor, yu,.·anrn içinde ger-

n çıkışına da pek mü- cel::en bir kuş gibi büı:ülü. 
~:ı. todi. :.ord~. 

! ll.:m üstünde enginlere ;, Sevgi, Tah:rin batJn& ne · 
~i\!;: ler cetirmcmiiti ! 
leh oldum, §imdi gir. ZavaUı delikanlı aıırlarea 

dim yuvaya yaşa8a, kaleden tabut içinde 
zulmet çöhtü kaçacağı ve nihaye'( ~~ar -

oıJaya. ı~kta bir leylek yuvatı ıçınde 
le söylenirken, g~e ltu~ rıccdiyooeği aklından geçer
i} kanatlarını gererek miydi? 
~l'lnı seyıediyor ve ür· l~te bir baykuf •• kanatla -
d nnı biribirin~ vıuarak Tahi~ u. 
'il.", yarasabrdan ~aha. ıin karşısındaki servi ağacı· 
rküten baykuş!r.r şımd: mn üstünf: konmuştu. O san
lı 'Tın bütün ııervilerini ki Tahire · hoş geldin! - di. 
';r ye tüyler ~rten yor gibi ba&ınyordu. 
'le uğuldC\r ribi bağrış· Bu esnada Tabirin gözü • 
hn§lamışlardr. nün önüne Zühreıinin haya.· 
ır: li geldi. Tahir sevgilisinin 
~~sb,,.Ui, baykuş!ar bu i ayaliyle konu§mağa bqla. 

·r'·· .. ::ı ::ir ya' ~--.~, Jı: 

c~:-::-: sez.::li er •. b~ğ - Bu gece çok komvro· 
lt\rınm sebebi bu olsa rum, Zi*•l Ba e-=• bitin 
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yazan: A. Atıerçcıı1W Ru~<tadnn c:cviren: Serret Liitıd ı.;ıııc u .nl.ır P•"'•;ıı ı ı~r .. ıuııur 
Af:t~daki J:ıikayed~'· mutat v~ tıedcn elektrik ampülündcn Evlenme teklifleı i: 

hi~sı 1\oel 11i.ka:yeJerıne mevzu sıyarn. yakılmryacağını katiyen 
te::kil eden her e(!y va.rdrr: Kü. bı l'llüz.di 
dik çocuk~ onuıı annesi ve • 'oel . %eıi ·irfanına gelince bu, va. 
ae:ıcı. !aıtat_ hikftye ta."llamcn ZIY(:t icabı söylediği üç darbnne· 
ba§ka bı~ şekıl aluı;ıktadır ... On- sel(! inhfaar etmekteydi: "Fakir 
da Jıi~"'11ıkten eser bile yok, de· cdeıtince aeceler kısalır''. "oldu 
nılebilir. olacak kı;ldr nacak" ve "semir· 

Bu. cidd~. biraz haıin Ye kıs. :Jllyol'~ için dc?;il, y~amak kin yi-
mc.n a.cı. şimalde Noel Mğukları · ~z.,, 
Ye lıaY8:tm kend;si gibi acr bir Bıt Fonuncu darbmıeseli, tabii 
hi ıtaycdır. . alll4:sinden öğrenmişti. İlk iki-

Volodl>a ıJe a.ınesi ıı.rasmda s.11~ gelince kimbitir kimcLn ... 
Nod ağacı b:ıhsi, Noele üç gün /1•ttYu.m..,ıı dUk~canına girince 
kai:ı açı\Jr'.:Rtı. ~hsin açtlma..sı. \ 0 ()Qka, ellerini cebine soktu 
nr-ı .ı.ı..arnmüd ~egıfde, aaha ziya_ ve Sorcıu: 
de bııtl~!3ca bır f()netik uygunlu- - l>ır!anta alıyor musunuz? 
J'tlt w.:be;p olmuştu. ""'() alıyoru3, ne olacak? 

ıı~ Yo.ş 29, boy lı:i.!, bnlık etinde, a• 
cık lrnuıruJ ı;ş.çlı, i ' tahsilli orta hal
li, tanınmı§ t.enıi7., namuslu bir aile 
kızı. yaşı ıle mütenasip, maaşı 100 1:
rndrm :ışnğ'ı olmıyan devlet memuru 
veya subay, alkol ve kumar!A alA.Juı.• 

sı olmıyan bir bayla evlenmek iste • 
mektedlr. (Gllven) remzine mUraca • 
at. • 6 6 

:.;. Yıış 30, ciddi bir mi!el1.<;esede ça. 
ırşnn, 160 lira aylıklı, bir e\i ve mun
tnztıın <'şyası bulunan, uzun seneler 
yalnız yaşıyan bir bay, ya§t 23 ten 
ıı.:inğı, 36 dan yukan olmamak Uzere 
cıuı bir bayanla göril§Up anla§tıktan 

sonra evlenmek istemektedir. lade C" 

dllınek iizcro fotoğrafla (H.G.E. fı!'lı Al~şaın ça~:ı ~sı1asında annesi, -~'l'cıl'tır.ız "h:?kalnn, bu nesne 
• "-'ag au- , ı.. 1·r 1'\ar k " r~ıro:ıne müracaat .• 67 el:meg<} ·' ., .. : .. rıı:en " ,., ça a.. ır :..t? 

:reırtlı ve yu:unu hu~turdu. J\lh,.,.__ I~ ve iıçi arayanlar: 
- !{u. ~~'.1-n"'"'da, diye }ıomurdan- ~.r umcu gülümsiyerek: :r- Orta tahsllll otr genç yazıhane.. 

dı. bü.sbiıtUn acr... di. :Bu cam p::ı.rça.sı, yahu.' terde, • uromda ve buna. bent.er yer. 
Yolodka, k<Lfilktaki çayı hö- r 1 ıerdo:ı ış aranıaktadır. (A, O, Emnl • 

pUrdeterek: \ u Odka ciddiyetini bozmadı: yet) remzine mü~a.caat. 
_ Ba.n..-ı Noe} ~acı alacak - ~}iniz böyle ~öylüyor.su. * u.enm fen kolundan mezun muh 

mısın? diye SOrd.u. ııuı· d.ıl'e itiraz etti. telli! ortaokullarda öğretmenlik yap • 
_ Bit l:>u eksikti! &na Noel - ~una da ba..1.c, hala konu.:ıu- mış busust bir k talebe yetL5tlrnıiş 

aö-acı aJa.ma.ttı. Semiflilek icin yor; ltaydi bakayım, yallah! bir genç almanca riyaziye ders.eri 
d~il. Y~. İçin yiyoruz. .h~ Pırlanta, oldukça fena ,·ermek istemektedir. 1stıyentorln 
Kendim. eldivenaıı, geziyorum. • bır fnqameıeye tabi tutularak (H.A.) remzine nıüracaatıarı. 
Vol_..ı,,ıı: . 'l·erc \ııvar1.andı. 01.m -' ::: 20 ya.~mda, orta ü<;e kadar oku • 
- Buna dıyecek Yok doğrusu, .. ~n'l:l.~y gidi, dedi, ve itibardan muş eski ve yeni yazry1 iyt okur, ya• 

dedi, .saşka ~'Ultlw iztedjk. du.,C ~ı almak icin ıhlıya.rak zar. daktııo b!lcn tıir bayan, husııst 
leri kadar . Noeı ağa,çte.rt var, :r<'te ~ldi Fakir evlenince ı:;c· çeya rCRmt bir mUcssesede iı, ara.mal• 
halbuki ~m.Yok; sa.nki bm <~e!e\ftaaıı'r. Keratalar! Sanki tadır. <C.T. 2oı remzina müracaat. 
adam ,.. . .__ ha.Jtdiı. ~ırlantayı _kaybedemcı- * Lise mezunu, frans17..ca, ttıgilizeo 

- Kendi" yap..;ı &öreyim· ler~ · ._u! Buna diyecek yok. oldukça. almanca. bilen, daktilodan 
- Ya.parJ?ll ya? San.ki ror bir d~ğı"U~. Eh, ne yapalım ... &;- anlayan, tecrübeli bir genç muhasip 

şeymi&. genın yap~IJbndaJl d;ha mifJl1,. , ,,~ lçin değil. yaşa~ak içın lş a.rryor. Aslterliklc atA.kast yoktur. 
güzel olur. K.asketlll\ ııerede · )l)~'ıı""'· Bc·n <le g;der, tiyatroda. tstıklıll caı:ı. 33!! No. ya mtiraca.a.t.. 

_ Gene nu. SO~;ı, '> 13u nasıl b' ı.- ll.ı'. -~ 
""""·'·, .... rabbı! ! __ 'Y:ıı,. •. • ·a. Wsbü- ır . arım. ~'.: Muh:ıscbe, ticaret, borsa tşlerindo 
""""._ ,- - -uıa !tifılt etmeli ki, bu fikir çok. çnlı~t!J, dakWo b11etı bir ünlveraite, 
tün sokak çoetıgU olacaksın~.. lan})eJ'lcd. Volod.k.anın emelini teş,. talebe.si bcrgUn öğleden sonra çalı,.• 
Baban sağ olaydı O. ~ann... ki! .~~?r~u. . Bazı kimselerden rnak il.zere ı~ ara.m!lktadır. Rcfer~s 

Fakat Volodka, ba,basmın 1ş1tıJll iti. kı tıyatrolarda, bazan. yıe kefalet velebilir. (R.K.A.) remzıne 
kendisine ne. yap~~ı öğrene· oyun tin ~lara lüzum ol· ınUra.caat. 
medi • .AnflCSl!. henu.ı iltinci cUm. ma~ • f&kat bu iae nasıl "' ortaoı~uı mezunu.. 338 doğumlu. 
foyi söyler;ııege hazırlanırken o, b~ll!1llt1 0

,,k icabctt.iğini kat'iyen ~azısı güzel, blr genç berbang1 blr 
"'-- dö·nenıeçlerde h...,b-""a at. bilm Y •d,. ,. 
...-c\.Q lernek '"'ili 'iP'' A '"· mUessese veya ticarC;thanede her 1§1 
lıyara.k Her S1ıret.iyle koca. IAkid~Yoı~a'~ ~ara~i, yıı.pa.b!Ur, (T.M.C.> rcımzl.ne mUracaat 
ına.n adJ_nl}.a.rla. ~veıılerden fa.zla. ~un.mege mll9aıt degıldi: ohwn fiyaua çalışrr. in.ıneğe ibaŞ~tı hile T a.tf01 bi 
Soı.~r..+o (lerhal nwı:: ... cidd. i lY JtRA~ geldiği zam.an r sa· :f. Oruvers!toye devam eden, muha.. 
~- ta)andt "'-ı.uut niye """<lr eşikte takıldı kaldt, ~ebe ııırerlnden ıı.nıayan. rtyulyesi 

bil' tavır . • lıirJıaÇ bı.n 9onre. ntltnıını cesaretle ileriye h-uvvetll bir genç, hu.iUSI bll' mneme. 
~blelik lı~ tiahi'p ols.Il bır doğı'U ~ ve kendi kendini can· ııede vc3•a ticarethanede öğleden "' -
ınea.n, ta.bil ~ ~ket landıl'!Jl\k ve cesaretlendirmek veı yahut sonra Qıı.lı~k ı.etemekte. 
e&ceıkt.i. jdj· Voı icin 11lU'tldandı: "Elı, oldu ola. dir. Me§bur ve cmnlyctU bir ;ı.vultııtı 

Meeele ~-ı.nw. ı.:<><lkaJUllfCC. cn.k, k11t!<l.ı nacak kcl'll göstercb!l'r. (R,K.) reı:nıtne mU. 
binde dün ~14 "\l!UuiU m- nııetla.. ... ı 
dıic bii-.ın,ı~ ı>a.rlak }1ir ta§, .DU ~ koparrnakla meşgı. t!lcaıtt.. 
hl .,-~ta vardı. buluna.n adama yaklaştı, ve ba- * Ltsenio birl.Dcl smıtmdaD tasd!k-v: bu pır!fuıta, bfiyi.lk ~ ~:X kaldırarak isgüwr ua.mc aımı~ bir genç m lıerllaDgi da. 
Ülnitler ?>şğl&mlftl: Jl~:nıa. yş.l· bir ta
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':·1(l SOi'd 1: irc ve nıUesııeaede telısilUe mOtenastp 

nıa Noel <J,eğil, aynı~ a.n. ~ ~ .... burada çocuklar ıa.zım bir l!J e.ramnktadu·. llıtiyenleriD Ut. 
Ile8in.in m&Jletini de tcnıin et;.. nu, o~a1ak için? N.) remzine m li:tupıarı nınra.caatııı. 
n:ı.eıt kabil olacaktı. . • -.!!ıl<U, haydi git buradan. rı. 

Volod.kaı Jcoeama.n ~tini Iula~..rt.I\ ~tme. * G.S.A. yil~k miuııu1 tubeBi aon 
büyüt bir aza.,rn.etıe t, burnunun _vol~.11., biletçinin başını ~e. eınıf talcbz.ı;.nı;\"'n bir genç mlrn&l'l t,_ 
ucuna kad&l' çekerek 3'otda.rı ge. vııınest ..1 bekledi, içeri gi~e~ ıerı.lc ~llrolat J 1, h•şaat mUtec\bbldl 
lip geçenlerin bMak araııı.rırıdan ka!e.?al~\ karıştı ve kcndisını, r:.ınır,\J,ı resmi '~ busu8i ln~aatıard, 
~Ylllırken: ınü~ıkıı. ,.,.a_l,ına.n saadet kapısının &Ul"\"ebant•k vt <lealnt'lWrll.ik yapmek 

_ Bu ı.s.ş, aaıl>a k~ kıf8.t çe- öntindc .. 'Udu. ı:.emektedır. oumıc 5-S sant <:altşa. 
ker? diye dOfÜllÜYOrdu. . !{ap~da <lurnn kadın, onu dur· t>!Ur. (ll.. 7&ı rerr.zino müracaat. 

Sırası ~ııiıifken Şuuu da ~·· durdu. ileti . .. .. 
1 

:<- Tü.rkÇe, tW:ııallC3 muhat:>erata , .. a. 
lemeıt ıa.zmı ki. Vol<>dka.•n.ın ka. - ~~ır~.nız, küçük. kıt, kAt'l derecode Crarımcs konuea.n, 
fnst muhtelif ınal<1mat l'>arctalan, Vol~. dakUlo yazan ve a,.,kerllkle a.lo.kam 
bilgiler, f.edkikler, keli.ıne!el' ve • - S 

11 
hakın:z. dedi. Burad~, oınııyan t>lr t>ay ı~ n·a.maktadrl'. ıstı. 

JıiKtne•ıerle dolu aeaYiT> bir an- tıyatrO llıcia sıyah sakallı bır ıenıer <Horı rem.ztn., raUracaat. 
bardı.. ı.. bay var. ~inde bir felaket ol· • zs )'n§tndn 1181rerlikle alAkesı oı. 
Bazı hUSUSlar<:J~ o, kara caJıil. 11 du, ]\3~ 61dü~ Beni, onu çağı~. aııyan b!r genç a.ueaUe birlikte apıır

di· Mesela kimbilır nettd pır· n.ıaga ~~era.ııer .. Bana kcndı. uman kapıcıııaı a.ramaktacın. Ço • 
l~talarm kn'ı\tla. ölc:Uıııu~ ına- sın! c;iı;rn it nıı.cmnz?. . cukları yoktur. cT.S.) remıioe muro-. 
liima.tını l'1llta.l~ıetı, haıbuJJ:i o- _ - §11r~ok~ scnı!1 ~ıvul~ sa· caat. 
tu .. ...J - ..,..htın hanı:,. ...... te l\nllmı ~agıın. gıt kendın :ı. :t- Lı.şe me~u. muhasebeden an • ~ ... ugtl ._..,. 

2 
. ....ı v1Ja v... rn ı 

tabi olduğunU.. 3 Y1 l8 iJe da.I'· · · ıays.ıı, esk! ve yeni tllrllçeyt mUtceın· 

60 liradan a§ağı olmıyaca.k bir Uc-re~
le mUnııs:p bir L~ a.ramsktadır. (Sön. 
mez tlmlt) remzine müracaat. 

:f. TJı ... mt>zunu, bir seııe muh~be 
ı l rmd r alı,..m:ş, askerlik la ili§'ğ i 

oırıuyan, d '<tllo b!.len b!r genç. vasat 
l r Urr tle ış aramaltt.'ldır. (Seyrocn 
li 6) remzine mtlrııcaat. 

'(· Uulıuk fııktlltes!ne d~va.m e(j.en 
hır ı;enç, to.lıs ILııe clt>vanı edebilme~i 

ıçln, ııcrgUn öOleden so::ıra ve alqam
ıan, !L<ıe ve ort okul talebelerine. fi • 
Zik, kimya, r!yıı.ziye Te tran~a der~ 
!eri vermek istemektedir. (Zavallı 15) 
remzino ınOraeaat. 

* 7 yll§ında orta 3 te okuyan bir 
genç., öğleden sonra her hangi bir yan 
~ed iş nrama'.ktadı:r. (İ.B.K.) renı.
zino mUrn.caat. 

:f. Llee mezunu. askerlikle U:Ş!ğl oı
mrya.ıı bir pno. tabsf.ll ile mütenasip 
resmı veya hu!Sllsi bJr mt\esaesede \ş 
ıı.ram6lttndır. '(1-ı.1.FJ,) re:rnzlne tıııU ., 
racaat. 

* RJ.mıfüsiz, aak.er bu· genç orta c-. 
k\ıl imtihnnlarmıı. girmek ı.st:emelrMI • 
dlr. Rltnplarınm temini için yardım 
etmek 1stlyenlertn (Yiıcet) ~ 
m!iraca.a~ 

* Hukuk faklllteslı:ıdo okuyan,~ 
siline devam *biımesl iÇln ça.lı§mak 
m~buriyotlııde olan blr ge.n~ Ull0 ,. 
orta okul talebelerine edebiyat, tnl"k. 
<.;~. tnrih. coğrafya, fransı~. de?Ue
rlnl evlerillo gitmek euretile "t'enQek 
ıstemcktcdir. (Kader 17) remzine mll
ra.caat, 

.,,. PTa.nsızca To tnrkçe iyi bD.m " 
setl da.lttllo yazan bir bayan hu.Qld 
bir mUessesede iş aramaktadtr. Yıuı;p; 
sokak Şilkrilefendl apart.nna.n ~ 
No. (P.B.) 

:r- LL9enin fen klımımdan mezun tıtr 
genQ, he!'gÜn eaat 10 dan 2• de kadar 
çatışmak istemektedir. (M.A. B;); 

remzine mUracaat. 
• U.cıo mezunu, yzun ~ı. nı~ 

~beden anıayan, da.ı:tllo bilen tıl!' 

genç vuat bir Deretle iş a.ramakta • 
dl?'. ( A. N. 22) remzıne mtı.racaıı.t. 
~ Orta.mektep 3 tıııcl1 :mıttmdan 

man vaziyetinin bozukluğu dolıı.ytl!ile 
aynlmış, rly&Ziyesı kı.ıvvetıı. yazısı 

işlek, biraz da dn.ktl.ıo bUen 19 yaşın• 
ds btr tıa:van. rcnı1 hususl bir mUes. 
acr..ede .-eya Ucarethanelerin birind" 
u bir ncretıe galJfnıak istemektedir . 
(S.M. Kivcş) remzhıe mtlracaat. 

• Kara.kt:.er aaJıibi, ıı sene oku. 
mua, muhabere, doıısya ve e'Vt'ak ~e
rtııe uımamtylo T&kJf, daktilo bilir, 
F..slt! n yeni hartıeri mükemmel olrnr. 
Senelerce Maliye 9ubelertnde çalı§ • 
mrş, yt\.kMlk b!r Nloden 32 yapıda. 

b'.r Türk gene!, QOCU~mı, alleal.niıı 
nıllessesede 13 a.rıunaldadr:r. Kefalet 
de verebllir. (Talat) renız!ne mttrıı. • 
caat.. 

l!'• Olıiversitc talebesi bı.r g~. ~ 
m1 Vf.:ya busuııl bir mUess~dC MveJJ 
bir UcreUe 1§ aramtı.lrtadır. <N.B.) 
rcmztne mUraeasıt. 

Aldırınız: 
ı\pğıdo reuıhlerl pzılı otan • 

truyuculanmJVD aamlanııa ~ 

rııı•ktuplım tıın.rebanemlzden (pazar .. 
lu.rı lı:ui~) beı rlkn ~taD öğt'0'9 
kıul3r W"C Q3t 17 den eoan Ndınnll
ları. 

(0,P.K.2072) (M.A.K.) (Kuhaberat.) 
(T.I".GWen) <Kıu-d~er) (M Aydo~) 
{1.!enck 311) (Lcınan Y.) (lt ~ 
('i ıı ınıznn benim ol) { S.E. > <İf} 
(T.R.B.) (P,t. 24) (ÜÇyıldtZ) (F .Z. 33) 
(27 F.G.) (Ii.G.E. 69) (~ M) 
(?ı.U<. 5) Uıl.K.A.) (1, Gllrbtlz) 
(B.Ç) (F<ıv!uı.lMc) (L.S.) (Aky{lz) 
(0.K.) (WC.79) (mm~kli) {Vanat ll'i) 
(İmren K.44)(27 F.A.){Babar çtçcği1 

(D<'rdi çok) beclersen ba.sılmın kac: <>lacs~·m (Somı. t1arın) meı bilen. dukülo ımııannn bır ı;enç, 

~!!!~2!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!.'!!!!!!I!!!!!!!!!!!~!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

l' 4zAN: ISKENDI!~ F. SERTELLi 

.&7 
rrıe:ı:arhktaki ölülerin rublilrt 
etrafımı saraıış da bana . hi
leklr - diy~ bağırıyol'larroz~ 
aibi korkuyorum. Oysa.ki be· 
nim bunda ne suçuttı var? 
Sen buradaki ruhlan rahat· 
aız etıneğe gelmedim, bu yu· 
ve.ya kendi arzumla çıkın~· 
dmı. Hiçbir nıezarı u~ktzı.n 
yakından tecessüs etnıek f ik 
rinde değiliın· imkan buJssrn 
f\I nıe2arlığın esr "rın1 keş~ 
f etmeden uyk-.ıya dahi> sıı · 
mak bterim. Ta ıa' 'ı liit'e· 
ıf doğunc.ya kade:r t6:züJ11Ü 
~mak -re hiç bir ~Y gör· 

memek etl'lelinrleyim. Fakat, 
~u baykllşla.rı görüyor mu -
sun, zu:tır~? Onlar beni ra. 
h~'t bır?-~n-tty01.Jar ... 

Ta!ıir Pllrıları söylerken 
kıa.rşıoındaki hayk.usun uçu~ 
gittiğinin f'ltluıda bile olma· 
dı. 

Biraz 501:.ıl"a kendi yuvası· 
nm kentltl1l.(l bir küçük kuş 
kondu. 

Bu, ne 5~Viınli ne cilveli 
bir mahl\ıkt'ıl Ya. ' 

Tahir ~dttll Zühre,. in; ıör 
nıil! gihi ıe'\>iniyordu. 

- Söyle hakaYJ11'l, benim 

mini mini kuşum .• sen bana ınezarhkta ve baykutlar yu
Diyarbakırdan haber mi ge vasında sabah güneşi doğun· 
tirdin? Yoksa Zühremin ya - · caya kadar uyuyabilir miy -
nından mı geliyorsun? di? 

Diyerek elini kuşa uzatt1. 
Mini mini kuşcağız aynı cı 
vıltılarla pır diye uçup gitti. 
işte Tahir o zaman coımuş · 

HAYDI OGUL, ATINI 

GET1RDJM! 

tu.Bu coşkunluğuna sebeh Tehir, ertesi sabah göı:le
neydi? Omı kendi de bilmi . rini açınca, nğacın tepesin . 
yordu. Fakat, bu kuş 6~~i~i de, güneşin doğu~unu seyre 
ona Di/arbakırdan, sevgılısı dalcl1. <:;~~-- sürmede~, kend~-

. d b" haber <Tetir ne gcldıuı zaman, agacın dı· 
nm yanın an ır "' • b' d b' d d · · y A nn. Hay • m e ır ses uy u: 
mıştı. c guya o . - < H , r ~ l ~ -
di yat, uyu .. ölülerden ve kuş . -d. ' aA} c ı ~osu ," ad~ını )ge 
1 d t e-elmez t cı: tır ım. şagıya ın .e y una ar an sana zara c • • 't , 

d 
gı . 

yor u. . . Zı'n-'n.n bekt";.,,· Tal· ı·n 
Tahir kulağmın dıb:nd· o. ~·"' 1 ı .r 

• I abnı getirmi~ti. bu sesi duyar gib1 o rr.uştu. T h b 
a ir u sesi duyunca a. 

o gerçekten bir hak aşı 
kcydı. Bu sesi d,1vun<::a gözle· 
r~ni kanavrp · afyon içmis d~ 
•rzmfş gibi - çarçahvlr uyayç· 
'VP.nni ·.i. Böyle olmasaydı, 

ğaçtan indi Ve atı görünce 
revindh 

- B".lnun ~T'Mmı kim ve. 
reeek? 

'(Dct rımı l''t ' 
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Amerika da 
casuslar 

<~ tanlı 3 iilleöde) yük bir tehliWen ıkurta.Mık. 
lJti eeneden evvel C88U8la.r Ame-1 Qc günün harlıi yalıuz harp sah 

rJrada serbest serbest calı5ırlardr. nelerine münhasır değildir. Bugün 
llD aenedenberi .monlekett.e yaban 1 fa.br.i:kala.rdn, çiftl!jklerde, mektep. 
er easuslara karşı tedbirler alı)o. lerdc. hatta evlerde ha.I'bedilrnck . 
-.. Bu tcdbtrl~rdcn aldığımız ne· tedir. Bu harpte casuslar ·vr . abo. 
ticclerden pek memnunuır:ı. Harbin tajcılar ordu kadar mUhim r rol 
iMıı~ndan. ı:onra bürom.uz memur~ oynar. Bunun icindh- ki harp ha .. 
n şUpheli mse.nl~ ?~ cetvellnı f linde bulunan veya harbe lıazırla-
ya.pıruşlard.-r. Her .nfil.1.k, ht:!r yan nan bir miU t dııa .... o" · ti18smd 
gm oJduikça derin tc-t'ti!kat yaparak . e "9" ........ ıs . an 
t.mlann b. kaza •. bi kast evvel düfman c881.1Sla.n ile mücade 
....: ,_, _ ır .. - •CY:" r 1.a•·•·e- le etme.ık mecburiyetindedir. D~ 
....... oıuugunu ogreıım:ııye çıı."'"J~. ,. • 

Son gUnlorde G Menler Amerl • man. C88U1!t :rr. 1ı.teU. ~ekıllerde ça. 
,__,,._ı.: ,.,.,1~ • l··'· t""""'n. llŞJr. ---.. ~ genış casus UA ~n-

tma son verdik. !ki senedenberi Fal>riıka.Jarı, ve askeri e-hemmi -
nezaret altında bulunan bu teşki • yeti olan noktalan yakar, elde et
iitm nası ~b~"Dlt yakmd:ııı bl· tiği malüma.tı memJekc• ine gönde. 
llyordulı:, faka.t valı:ıt!ız bir hare. rir, kötü ha.herler ya.~rak :m.em -
bıtJe fahıo Yermemek ~in kendi _ leketin manevi kU'\'VPtini bozar. 
luine iliş:niyorduk. Bu gi .li çalış. Amcrikadaki ca.;; ... sl .r yangın 
-.1ar memurlnnnuzı casusların sa yapm:ık için bırrok u..,uller kulla w 

botajcılann lrnl!a.nciıklan usull&i rn,!a'rdır. Eu u:ıuUerJn en basiti 
halddnda U!.nı bilgi cdlıımclerine bir kiğrt seı)etine yırtık bir zarf' 
sebep oldu. telgraf makinelerinin atmaıktır. Casus bunu hcı-kcsio ge. 
Yet"~lrini, dalga tullcrini, gizli §if- zü önünde mahsus bir lıare!;:et gi
releri öğrendik. Ve artrk ıaalnete bi ya.par. Fakat zarf biröbirın<len 
gec._;.mj.Ej ibuhJj.uyol'Uz. Amer.ikadn ayn iki boı;ıluğe. maliktir. Ve bu 
~ casuslann elinde çok mil • bo6J.uklıa:rda biribiriyle birleştiği 
.h;m malumat olduğunu gizl~ye takdirde yangm. hUBule getiren iki 
lüızuın ydkt.ur. Bizim saııayiıim.ize kimyevi mackie vardır. 
ve faıbrikala.nnuza ait büWın taf • Diğer bir takım sabotajcılar da. 
sHit bu :ıdsmht:nn eli?ld<? tmevcut • pa.tlayreı ve ateş alma.z m8.(ideler
tur. le dolu küçük msdeni tüpler kul • 

Bu çalışma. çok telı' >li !bir :ııe - lann-!ar. Bu tüpleri fabrikalarda 
ildi almlljtt, Onun ;r'inı.1.r ki mayıs nmelc csvaplannm asıldığı yere 
ayından itibnrc..i1 cıddi i.hliyat tcd.. brralurlar. Bunlar muayyen bir za. 
birleri almıya mec.our olduk. Ve ınan sonra infi.liik ederek fabrika. 
bu )iizden .Amerikan sanayıfoi bil.. ela yangın )'8.par. 

Toprak Mahsulleri Ofisi lıtanbul Subeainden: 
ıı~ırmlardan öfü;ımtz namına çuvaı toplamakta bulunan mütchhltlen. 

m:zlc mUn~lt muka\'<'I' 12.12.941 tarihinde fes!ıedilml§Ur. ~bu çuvalla. 
rm bu .kı;re Galata ıı. balıkpa:.armda. kardetılm sokak 50/l numarada. ofL 
~mlzcc tesis edilen depoya nllkı;dar !ınncılar tarafından tealim edilmesi 
muktczidlr. Bu itibarla 1" 12.9U sabahından il.ibaren teıekkUlllmUz namına 
hiçbir kimseye çuval tcsl YJ cdllmcmcsl ve bu tarihe kadar müteahhitlere 
çuval te.llm etmiş olanlarm alm~ olduklan makbuzları b!ş gUn zarfında 
şubemize ibraz etmeleri lüzun.u ill\n olunur. ( 11137) 

Toprak mahıulleri latanbul Şubesinden: 
Şubemizin muhtelli S<'rv·sıcrlocL 50.120 J ı:ı. kadro tahsisallı momuri. 

yeUl'Tc bllimtlhan memur olınacalttır. Bu mUnhallerden 50.100 lira tc1hsüıat. 
lı olanlara lise \'~ 100-120 lirnııl.larıı. ela yUksek melttcp mezur.ıan lıarcm<' 
göre al.al)ilcceklcrl ücretle tayın edileceklerdir. A ıdakı kabul 11artlannı 
lla.1z taliplıin 25.12.941 perşembe gUnU saat 14 tc yapılacak imtihana işti. 
nk etmek Gr;crc 2:1.12.941 ııJ,şamın::ı lrncl ltlzunım \'csai'kle birt!kte şube. 
.u: mUraeaa.Uarı ıUın olu:ıur. (11 li4) 

-...ı prtlars: 
1 En u li8e veya l:UDa muadil bl .. rnekt~p m z.urı.ı ılunm t. 

2 Aslrnrllltlc .ı ·:· olın::ımnlı::. 

3 Y~ı ıs d n şağı, 40 dan yukarı ımama1' 

mn J 9 1:...~~~ANUN - 19414' 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. ROMA TiZM~ 
NEVr<ALJı~ KIRIKLIK VE BUTuN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyiniz. 

U{/f/[1/{/// Ttl;Jlı,su 
Wı/,111r1lf / ., ...... , Kl•MIND• 

ı\k~m '!0,80 da 

Müthiş Ailr 
* •• 

lııtlldAI Caddeı.lode 

KOMED1 f~iSMINDA 
Ak~ıLm 4!0,30 aa 

SAADST YUVASI 
~o~ 11., .. "f.\ 

Doktor Hıfzı Bakım 
OAHILffi; MUnm \:OSSI ., 

·ı "ı'ukıılnı: rallnıııanfıh c•a.ııgör 
apartrm3n ht'FıtUn ol(INll'rı •Onra 

j-__.IMD:':ı::l!!1!!!91-•I 
, ___ _ 

il OK 'l' o R 

1 HAFIZ CEMAL 
ulOKMAN HEKiM,, 
U.\ Htl.l\'E !\IÜTEHA:;;~ıı-;ı 

vı..·anyolu 104 
Muayene ~-ıatıerı: 2,5-6.Td: 2239~ 

' .. . ' - . -;; . . .._ .. 
. . . 

TURKiYt 
iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesaplan 
t9U tKRAMIYE PIAJ{J 
K.EŞlDELER: 2 Şubaı, f 

'ia.yııı. 2 Apto .. ı bdP
rJte.şrtn carllllerinde 

.-apıJrr 

, 
"' :z''i::t 

<.~ 

l'l42 l.K.l~M.h"ll!:LERI 
ı adet 2000 Llra.!ık = 2000.- Lira 
8 .. 1000 • - 3000.- .. 
., 750 - ıGOO.-.. 
a .. 500 

10 • 250 

•O • 100 

50 50 ,. 
290 .. 25 

200 • 10 

.. .. 
• .. 

... ıGOO.- • 
""2:M)O.- • 
... fOOO.- • 
- 2500.- • 
-~.- .. 
::: 2000.- ~ 

Türk Hava Kurumu Subesinden: 
NaZilll ~ubcmizlc bağlı nahiye -.<Ubclc inin bu sen lt1ırb:ı.n bayramında 

toplıyacağı kurban deri \"c barsakları bugiln~l'l ltlbar«'n 25.12.941 tarlhinı.> 
kıı.dıır n~ık nrtbrmııyıı konmuştur. 

t tl'!<l'lerln r.nrtn. m"ı<'rlnl görm k Uz r ·a21lli ur,e•;ı' ı tnnl.ml !111 

be ınc ve p y •Urmc it ıc:ın d .. Nnzrıı FUb<' nl' mUr c:ıaUnrı n m olunur. 
,~, 

1 
1stanbu· Levazım amıriiğınden verııe;-1 

.ıarıcı asker. i<ıtaatı Hamar. __ J ---600 ökllz s-o ıı~ıç dlng.llt ıntıstnm«'l 15küz arabası, 1kt öküz bir . .ı:.: 
koınpl olıuak p . en Je ur tile hryet huzurunda komüıyonun t.P""'_ 

kıymeUcr1 Uzcrln:i•. tııacııı.tır. Sat§ !: •-12--9U cumartpı gUnl1 lflll 
JO da Balılte.sirı:l h yvnn p:ı.zannd satılacaktır. B!llıaaaa. ta.Jlp ;;,..
belli gür. -.·e sqattc ııatış ycrınde koıuısyona mUracaatleri. (1662-ıCJelO) 

* :ı. * -~ 
d5ti,OOO ı.ııo odun° alınacak' r. Açık eksiltmesi 22-12-Hl ~~-

gUnll ıı-; J 15 de tzınft+e asl:cri satınnlma komısyonunda yapıl~ 
l'ollp erın bcllı \.R .tt I taııyon ote dek! aııkert satmaınıa ko-•,mt111J_, 
gelmeleri. Tohmln lıcdcll 12,840 l rn. il kteminatı 963 llradn'. (16156--1 

ııı "'* 
Bchcrlne t.abmtn cdı o tıyat.ı 1209 kuru!! olan 10.000 adet bat~~ 

patı zarfla ekst.tmeyc 11.onmuıtur. 1haıe i 23.12.941 salı gilnll saat JJ 
Ankarada M.M.V. ı;atınaıma komisyonunda yapıle.ca.klır, İlk teınınab 
ltrrdır. Evsat ve şart.nam 1 GO~ kuruııa. komisyondan alınır. TallpterlJI 
nunt 'csikalar.ı t"k f mektımlannı ihale sa tinden bir saat evvel 
yona vermeleri. (1546 .. 10684) 

latanbul Deniz Komutanl:~ından 
Yıldıran motörUnde Ucretıc c;alıştırıın.n' li:!X're 

tıyaç vardır. 

İsteklilerin a11ağıda. yazılı vesikalıır e birlikte Kasımpaşada 
İstanbul tlentz komutanlığl makine mUtehassısliğına mUracaatJarı .• 

1 - NUfuıı cllzdanının iki kıta sureli. 
:! - AJıkerllk terh!s vesika.sının sureti 
3 - Çal!§tığı yerlere alt bonııervlslcrin suretı. 
f Makinlflalk ''motiircU , ııahadet.'"\nmes~nln sureti. 
5 - Altı adet \'eslka. fotoğrafı. (11171) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
İmtihanla ve gösterecekleri liyakate göre takdir edilecek aaa~ 

nacı, tesvt~ı. bakır borucu, dımılr borucu, akUmllUSr tamlrcls! roo 
elektrlltçl ve türbinci aluıacakt.ır. 

Gidip gelme yol masrafları kendilerine ait olmak Usere icap -
ııikalarile Gölcük deniz fabrikaları umum mUdllrlUğtle müracaat ol 

(10852) 

Komisyona ıı•a•arı 1 
Deniz Lewamm l atlaalma ____ ____..... 

Marmara tlwftbalnt ~omatamıtı Satmalma Koml11yo111md111a: 

Plrlaç llAlll 
1 - Tahmin edilen umum bedeli 67500 liradan ibaret 160.000 -ıfll 

rinç kapalı zarf unııne ek$1tmeye konulmU§tur. 
2 - Ekalltmeli 20-1. KA.nun-941 cumartesi gllntl 118&t 11,30 '* 

mitte Tenıane Kapııımdakl komisyon binumd& yapıJaca,Jd:rr. 
3 - Muvakkat temlnatr 462S lira olup !J&rtn&metll 338 kun.ıf 

bilinde komtayondan alınab!L.r. 
• - Ekai.ltmeye 1§tlrftk edecek ıateklilerin Ticaret v~ 

yukarda yazılı temUıatıarlle blrlllcte 2490 aayılr kanunun tarUatı 
tanz!m edecekleri teklif m'?ktuplarmı muayyen gün ve saatten ~ 
aaat evvel:ne kadar komisyona vermeleri. (10563) 

Türk Hava Kurumu Ödemiı Şubesinden 
Türk h&va kurumu Ödemi§ §U'beııinln kurban be.ynmmd& 

kurban der! ve banıaklarmın açık arttır:naaı 23.12.9'1 tarihine 
perıcmbc gilDll Ödemig gube.sindc yapılaı'.'alı::tır. ht.eklllerln ,, .. rı•.na...-..,ım 
&'örmek üzere İstanbul §Ubesııe Ödemi§ ııutx:slne ve aynca pey 
de Ödemiş şubcsln,. mUracan.tlan 11A.n olunur. (10901) 

~ .. - ........................ iiiiiiiiiiiiii 
Tlrldye cambarıretı 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarUıJ: 1888. - Sermayesi: 1800.ooo.etO '.l'llrk u ..... 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelfıri. 

Ziraat Bankaanıda kamberalI Ye ihbarsız ta.ııarrut besapl.a.rmda ell 
GO Urası bulımaDlara eenede 4 defa çekilecek kUr'a tıe aptı

pllna g6re lkTamlye dıığltılacaktır. 

' • MM! • • • 603 • 
' .. 250 • 

40 .. 100 • 

z.ooo .. 
%,000 .. 
J,000 .. 
4.too .. 

l:lO 
ı~o 

JffO 

• ıo 

40 
• ıo 

.. .. 
• 

4,lllO • 
4.800 • 
s.ıtO • 

DlKK.Nl: Heııaplarıııaakl paralar b r ! :il! 1cı.ı::ıe .ıO liradan 
J~mlyenıere lkramıyc c:ıktığı tııkdlr~e c 20 f:ız!l\st;o,1e verlltt('ktil 

KcşldelcT: 11 MaTt, ll Hazırım, 11 Fylf.ll 11 nır· nr.kCı.nun c 
rinde yapılır. 


