
SON H A V A D i S L E. R iltKK.ANuN·i 
21 ·ı 

.PAZAR 
! ı 9 4 . . . 
! Sayı: 35 O j 

r"::=:==========::::.:===========================================~ ~~===--===========================================-------~-~----··_-_-._--__ ~~---·-
~~~~T~e;l~. ;24~3~7~0~~~n~e~ı~ı~~~~~~~~~~==~~~~~~·~A~ıT YURDU: JST~BUL Yau~~ııTcl23872 ~~~ı5KUR~ 

Bavranı gelecek AK ' z 
f ,, ,, 

pazaııesı gu11u 
emurların maaşı ve üc,.etle-
bagramdan eve/ verilecek 
aAşam: --............... _.. __ __. ......... 

izli 
elseler 

;.k~;;d~~;;--g;1;~-~e 
'Mtcdc b r suıkns h ıı lnnd·-

n bar. den maliınnt İtalyan 
l ha n aras.nda bu r,ibı ihtarla
C-.iddcn mu t:ıh:ı.k olmuıı kim.se

lin mevcudiyetinde süphc bııak
. .Kendileiinc kol y bir zafer 

dil"'n halk zaferin "' t ik :: u-
lac::tığını, fakat ı tırap, mahnı-
tt ve fecbkiu lı n ~ ttikçe> art

ını önir C' p k t "idir ki orw• 
ı ııı·&\ct bedbinlik ,.e ümitsiz· 
'kapl~·. 

_;,.._...,..._ _ _..._ .... ---·-· ~~-
Ya:An. 

sayla Ca111tYalçıa 
londrada .\' am Kamarasında 
li hır t'el c ~ a1 .. ıarak ı;on harıl 
\etleri hak ında izahat \eril • 
1 l\lman r. <h o~uı:nn istihza • 
, .. ~ i rn· d:n e1 cdi~ or. \ 

1Jtr" mlıRAll! 
akasa :ır cere~ an et m~I tngf

e.tkin uınunı0) e~inin 'c diğer 
lletlerin it iın:ulııu sarsmasından 

lduğn için kapat. kııınlar ur • 
. lllda kouu•mlınanın tcrdh edi'. 
olduğu anlasılıyormu ... 

.ı\.\'am K:un:lf,l"tmla gi1.li lıir < t'· 
tertip edilmesinde bu miılaha:rn 
tesir icra ctmb olnıa .. ı belki 
rudur. llıub:- :Ut .. ırların dü, -

taratınd·ın iığrcnilnıc!!>lnc 
) dan vermemek :ı ı zıı .. unuıı '1a 
rolü obna..,ı miııukiiııdiir. Her 

de, en mühim h:ır)I sııl'ı:ılnrın. 
bir memleketin her <>c~i do:.tuıı 

'dü§lllanın ~özü önünde tahlil , .e 
it ctmemeıı;i kati\"cn bir kusur 
olunamıyaca~ı u .. ikardır. Jlattil 
n bu bir lüzum '~ zaruret biı~~ 

kil eder. Yalnız bazı reJlmler 
'l'drr ki onlar hiçbir mc:.clc hak. 

da millet medlsi huzurunda ·• 
t 'ermezler 'e kendilerine biı• 

1 bile lrad cdilm~ine 1aham • 
etmezler. J;ğer a~da yılda bir 
c.elsc akdetnwk bir kabllhat 

hiç aıı;rk is görmb en bu ruemle· 
lere ne demeli? 

fıt\'ER Mt;MJ,EKEl'f,J :RiNDI:: 
DAHtLt VAZilET 

hal)a devlet nazırı Farinacd 
\iren İt.al,) an halkına hitaben 

d ettiği bir nutukta diisman c.cıı. 
lerinde, dli,mana kar~r bü,) ıik 
t fedakirhkla mü<'adeklerde hı•. 
t\an kahraımm 1tall an askerler'• 

'" bir nazire olmak üzere dahild•' 
"11\-il halkın uhde..,lnc blrç<>'k \a· 
i nzlfeler terettüıı ettiğini \e 
un da cephedeki ha.rp ~ar kıy 

~t ve ehernml\'et i bulunduğunu 
'-latt.ıktan son~ muhakl ak olaıı 
bai zafere kadar bütün itıthsn -
l'Jn kendilerinr ::,österllecek yo'• 

büyük bir ('İ~lhet \e !!adakatlr 
llrij~ Ceci'leri h:ıkkınclaki f'nnıiye -
'ııi bUdirmiıı>tir. 
liarinacd'nln bu sözleri Jtul,)80111 
hlli 'az.Q etir.e dair muhtelif 

'Ynaklardan ~('len halwrleri it
... ,...,.,_ \ e izah et mis oluyor. Harıı 

"'nanmda shil halkın da uhdesine 
tlbim 'az.iteler duser. Fakat j,.Je, 
11 iyi gitmemC'~e ba<il-ıdı~ı "ırıılar. 
~resmi zatl::ır halka bu '8Zitele • 
tinı ihtar lüzumunu hissedc-rlerı;e 
'lt laka halk~ onların ı•ck unutul 
il!) ' e çok ihma ı l-dHmi" olıııa5ınu 
liJnrıedlleb!lir :a? 'er l<aynakiarın-
n ~elen 'e Tr,·estede bir .. ui. 
'\t hazırlığından b:ıfıseı1en malı•. 
at ht\Jyan -;hil halkı :ırasmdı. 
~ gjbl ihtaılar: ci:Ml.'n müstahak 
~ın~ kimselerin me' rmUyetJn:Ie 

1.j'I he bın• 1mıa • - · ı rlne ko!sl' 
" .,.afer nındedilen halk zaferin 

lstanbul Müftüsü kurban 
derilerinin Hava Kurumu 

emrıne verilmes~ni bildiriyor 
l tnnbul nıll!t UlığUnden: 

•a· ,,carear 

2 . ıncl' ınun 941 taı llıine ınUsa 
ıan Türk ha\'a kurunıU emrine vcrıl· 
ınesi mcmlcl<etıoıı.zın ytiksclmC'sinl 
bir gaye bilen say1n nıı:ılim Zdl.!n rıc.ıı. 
oıunur. 

Llb~·ada hal't'klit !'aha mı gösteren harita 
al p. zar gunU Zilhicce ayının dokuzu 
olduğ"ıınd:ın Arefe, pauı.rtesi gUnU de 
kurb n b yramı 01duğu ildn olunur. 

Eayraıı 

s. 

nam zı 
D. 
i. 

Anl<tırııdan ıı:~r ·, rildlğlnc göre. 1'miral King 
cunıhur'yet hUkfıoıetı, mcmurlarııı PQaii•k A l .k l"lol 
"onkAnun maaşını ba ·raından ev~eı /r ı ve t antı ı arı 
ödcmeğc karar vcrıni!ur. Ultacındanlığına tayin edildi 

Bayramda kesilecek kurbnnıann Karar Uzeline tnaııyc ,ektilcti hazır. l.o 
der11lırile bal'":tklarının :ıaşl<a blı· ta. lıklara başlamış Ve vna.yct defterdar. j\.~~dra, 21 .<A.A.) - B.B.C: 
rafa sarrccı ımeylp yurdumuzun dal. ııklıırınıı ıazımgeı n uınatı gonde , "' ıka bahriye nazırı Noks, ta r • ı~·•ı(!..:k . 1 K' ,. p . 
ına hayrına, ltllasına çaltııan ve elde mlştir. :Maa, \ c Ucr in nyın 26 fi.it • ı ana.nura ı ıng ın ası. 
ettiği tcbcrruatı Kızı!ay ve çocuk et cumll gt.lnU verııt tıer t hntin I.'~~ ı Jlla Ve A!lantikte~i filo.la~ ~u~ 
esirgeme kurumlar!lc paylaşmakta o. ktedlr. ceğl • lldanhgına tayın ed1ldıgıt\1 
---..,.---7 ------....:::_:m:e:.:.:.:.:.:-------- __......._ (Dc,·amı 4 iiııcHde) 

ln'?İiz 
kuvvetleri 

Binnazıve 
150 kilo

metre 
vak aştı --

Mihver 
kuvvetlerı 

karmakarışık 
bir şekilde 
çekil ıyor 

Lond111. ! 1 ı \ \ ) - H.H.G. 

Llb)~c. ıın lrnman • 
dası ~llınd k ı rlc::ıti giL 
tlkç karmak yarııı şeklini 

eJmaktadır. Brıl:ın}a l<UV\"Cllcri ""ım. 

Ek 
diden Dernenın 80 J,llom tre garbında 

11lek f i]Jatının ::;:E: ~~~~:~:~:?.~~: ·;'::~!~ 
l l 

birle"tlgl bir noktaya lmclar Ucrlcdik. 

U C " tı lerlni olldlr!yor. Burada mUhlm bir 
Sovyetler bildiriyor: u~ a m as l mP.\"kl olan Barçc bulunmaktadır. 

Brltanya kuvvetlerı şimdi Bıngazl. 

Volokolamsk ~ 1 ye 150 kılometrcden de yakın bulu. 

Vaşıngtonda 
Mihvere kar'1 

Müşterek 

1 
42 rp olanları 
hazırlanıyor 

Fzlioinlerde 
muharebeler 
şiddetlendi. 

_,,___ 

Japonlar Min
dano adasına 

da asker 
çıkardılar 

--e>---· ı d Buğday koruma vergisinin kaldırllması ~:y:~:·t 
1

::;:.r~y:~·c~~;!ı:~ud~~:7:~ 
gerı a ın 1 k . ,. h yıfllC general Vavdln 9;10 takı il rlc. Amerikan kıtalar• ha kındak 1 lay, a yarın ylşl mukayese edıllrs bu clcfnkı h:ıre. mukavemet adl,or 

_,_ katın daha çabuk oıduğu görUIUr. 

Bir Alman plJade Mec&· t .. er ·ı General Va\'elln lrnvvetıcrl Demeye \al'iingtoıı, 21 (A .. \.) - Aakerl mu. 
.. -eni imba edildi ııs e muzaK e edı ecek 45 günde varmı .. 1aıdı. Bu d f gene l h'dl re gore Fillplnl rde §imdi bfi. 
lllUI ral Auchlnleck kuvvetleri 31 gUndc yllk bir muh:ırebe ct\rcynn etmekte _ 

B Ankar:ıdan _ha.her veıildiğinc ı,adırıınıa hakk daki ı· Demey~geçm.l§lerdlr. (Delamı 4 öncüde) 
Londrs, 21 (.\ .. \.) - . B. C: .. _ı,.,..ek fp "t uzıa~·ını ı"hllSI ,, SI ın kanun a .. 

·ı · h gore, ı.;A'" • J"- Inın uc u n- ) "al"In mecliste ,,,0örü..ıııecek -
Sov} et kıt:ı.Inrmm 1 en a reketi d için bugdayı kotııma vergisinin t•r. ;ı .. 

de\"nın cdi\or. Ku)biReftcn bildiri! - ___. Fıı'ıı 
uiğinc göre>. Almanlar. Rus süva _ uı:laylııcue ekmek 50 para kadar 
uleri tarafrndnn donmuı:ı nr.tk ova. K r a ı hor; s uc • abııccektir. 
ıara cıkmağıı mecbur edilmektedir. .O M~:~ taraftan Ticaret Vekili•! 
!!O köy i~gal ed lmiştir. J k • ~ ~ Ökmenın de meclistekı 

!zve~t.) a. g:ı.zctcsi, Rus taan uzu l IJ O,,. l : b~~iı..:tı sırasında bıldirdiği gilıi 
kan;ısmda afallıvan Alman kuvvet hU ~cı~t her türlü israf:n önUne • 
lerinin biiyük malzeme hıraktıkla- Tek~, edefı·mı·z "'ek ~ Ve t<'vzfatı tanzim eyle . 
r:nı ve bııtün ihtiyatlarını ilcu Süı ' n. e aye~Jc ekmek :ıaf.U!larında 
düklerini bild'r"yor. Tikvini alan • k~rtl v~'uiünün taıtbikına karar ver 
P.us kuvvetle• i cenup ve ccn111:ıu em n ıyet·ını iz '.1'.''\Lnt Ü<i aydanberi bu hususta 
.,urbh·c doğru ilcrlcmcktc, ıuırc: • Y·1P. t,'lktn olan hazrrlrkları ikmal 
I:ınmı olan 'lf) uncu Alman kolor. b• ı·...., • • d• tnu ır. 
c{tıSUllU t.Jk"p ctme!üecJir. ve ır ıg.mız 1 • JI_ııL.lzO·~lan:ın kıırllClerle büyükle• 

(Dt•\ amı 4 üncııde) ı c •· "C 4 
:soh·o, 21 ( \ . \.) _ " r. nıc:ıtoda 1< ~ek . 00, küçüklere 250 gram 

· ıı nul • • <' 
11 l>e \c~il<'c• g•i ve karne usulü -oy! dı: acı .. u. \" ıl n c \a. 011 it· 

ki • f ka ı.ıın takdınıi rnlln .ı.._·tıı dtin uk am 
11

• c't:. 
1b:ıı;lı büyük schirlerclc tat 

~ittikre ııza astıgını, a t ı tı • ~ l.,ıJc "4.l<:ceği anl:ı.§ılınaktadır. 
rap, mahrıımh et ,.e fedakirlığm yapııan mcr:ıslm c rıa ınd ı ımıl llo-
gittlkçe artfıi{mı ~örürse pek tabi-· ns dem tır ld: 
iıllr ki oı·t:•lıib !!İkiyet, beıJhinljk Uülgar st:ının bır lck hcd ı \'ardır: 
'e iımitsiz!ik kllpl:tl') Fiihrer son Emniyetini \'C mlllı blrJı iJl ıı lya eli 
nut.kunıla dahili <'eı>heden bah- Bulgarıstcıııın Uçlu Pakta. d h 1 d v . 

•.edllmesl 'azifesinde ku ur eden lcUeı le akdettiği nnıa§ınaısrın çerce. 
lcrin "ezalara ujtnyacağı anlatıl : \esine dahildir. HUkfıı:ncuıı dııhilı si. 
rnası ehemmiyetsiz bir 'ikıa diH• yasctınc geline.! hcp.ınız bıJiyoruz; ki 
t t•lıikki edilemez. 

1 

hUk\lmct halkın rcfahııı1 tcının ve nı. 
Maanıarih. bu "İbi hıi<lliicler her zam ve ıısaYl!il idarnc lçiıı h r yl 

tarafta görülchili•. \'alruz harbin vapmağa hazırdır. ?ıienııcı.-ctll• mnnc. 
adece silah Jnn \ctlle değil maıı{.• vi kuvvetlerindeki bera~rıllt ayesın. 

'i~·at 'km vctivh.• de J.; azanılmak liı" d birlik emcll tahakkuk edeli Bulga. 
ı.ım~el<r·ı :ı · ı 1r ol lıt":'U için 1tal • rıstanm, bUkı'.lmctln ~·Ukıcııdiğl siya 
yanın bu bal r. l, n r.<.' arlar meta. sl vu:i!eye devam etn1 ıtıc beraber 
net ..,.··.,ter bil rci{i <Hi "ilmeğe mesut bir istikbal Unı.t ed ;,Uecc~ın 
l:\yık bir mc~e t~kil edtr. t den eıniniıD.,. 

Çörçil 
Kahirede mi ? 

,ıJ. 21 
tti~ (A.A.) - Çörçılın Kahire. 

·c 
1 ınaıl a3i laları dolaşmaktadır. 

r,ruıA lcyıı orada, reis Ruzveltin 
vJ<ıı ~ rtıUmesslll Bullitt ile yakııı 

..ırktıı llg!ıız kabinesi umum! murah 
ıort ı... ası Yt.Ucton \"C bir çok askeri 

'c dtP
10

1tta lUt lnglllz §itlıaiyeUerinln 
ural<li eııeceğı bir konferansa rtya -

set eY )ecektir. 

Sarhoşluk yüzünden cinayet 

Sabıkalı Arap Şetik kalbine 
k8ma saplanarak öldürüldü 
Katil. bu sabah yakalandı 

(l"&Zllil .ı bciide) 

~lareflll ~ gtınft'lll O&rbtgte :trUştUğUnU ajans habcrlf'rt bildir~. 
Re9mlmlzdc ma~Ue Görlngi \ C amiral Darlanı blr :ırada görU~orsun ıL 
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HAFTA SOHBETı -- 1 • 

Nevzen Tevtik 
KaJH ~ifiıul• "ne1,. nasıl dinlenir? - Naime ve ahenk 
~"-'+ - BON1111G.1ıta ııuhah - A hmet Raim - 30 
ydlık hatıra - Neyzenin aJı - Timar ve kalalal - Dal. 
JaJe wıklı. IHıre..lil IHyılılı. naii~el salıaUı bir ınollocıJ. 
Tevlik! - .C-cvla VaJi. A1nıtala Sabri. Hoca A .. m -
Melt,,..et Akif ve lrluu Kazıne elendi - T e1Jli'in lelNle. 
ai - 8C"rinei Mehmet - Ociircü Sdimin nia#iy.-i -
Neyzer'o ~ore "'ıra - "Mey,. ıle Behltıtti~ "Nev,, Je meo. 
levi - frlrıkn~~eı at~! 

ıoo kasap Musiki dersi Şirke i Hayrive =·:.:. 
ihtıkAr dan gemicilerine •lllltl..,. ' 

adhyısye veri!di görenler zam yapı dı ..:.-=:.,.~-.:::; 
Bir,__,._ 10000 lira lı4r Yıl başı ""'da ~ 11a,.;ye idare ~ .. o. ,.._ ads...._ oı.ı-. aa • 4 

~ . ' IUUc gtı. 89ft'l toplarıanık lir ...... kırll Mldıs ,...... ~ 
etmif/ mtı· "'~- ndan kette çahşaalerm maaş vaziyetle. dalgalanışı ancak kıı~ üç~ J'lıat.•IU'&kabe büroeu, muhtelif 1 . .,,. rint tetkik etmi11tir. bir ma.zJye sah.iptir. Daha eVl'P 

Vız ": 1 . NIR X . LEYM \N ÇAPANO l LU 
za~ et llltikAn yapan toptan- k 

1 
Tetkik IOllWMta ..-iciierin _. ~nya ilapUı vanll. 

ca perall..aılıı• kuaplarıa celeplerin geçece er 8lluma a..ıo ~ aruınöa DIJ1 :va -~ ....... ıs,-. 
~ ~ vwıni§tlr. 

1
....,br, ,.u.rd• AbMlan her ....._ 11111 • 

9-lu .._.. ,.uııa bar toptanamm j Gazino ve~ yerlerde earkı ll'aıkat bu zamdan kaptanlar ve s;ttn .JaponJann Jauo&ılaljtıldan .._ 

T ..... Dıltc: 4r t1ıliılıL .... .. 
ldolma ..... h ' P .... ._.. 
~ ... .,, 

gayııt mUik k.v olarak ıo bln Ura te. diSyliyen v~ya bir mU&i)d ileti ça . memurıu fayda.la.na.mamışt, Bun zlyetıea daha milsalt tartlar aıuı
mbı ettlll enıap&•tfbr. Diğer suçlu. lanlardan !aaf Cem·yetin41eid im- lar, tekrar ~t ~ine ve U• da olm111ttw. Jki dmlet ~ 
J&rql •e kadar gQri muhik kAr te. ttuıtda ~ için lıi:r .._ mQdU.rlUjlme müracaata b- llaı1te ....._ ... ·~Al/il# 
llttn ettı,tl 4' ıe~ edilmekte®'· n. , kurs aç ıımı,tır. Ydhepnda ba km- ıv vwmifleıdir. rfblılanndır!" dtlstma sebep f/11' 
ıa.t 9'UMll&lıe ~ t>1ı1 hWNSt&kl 88 airenlet'le lıarM;te ders görenle- Kaptan ve mMDurlar şirkete mil :nlmıştı; Ktilıa'nm t.alıliye edi..., _ 
t~tklklerinl tıiU~ de ad·~ 9e. rbı yeni bir ~tilıaaa ıw tutul. rc1e11atnı nı .. t bir n(?ticc vel"lll<'. ~ ist...U§U. h,.ayoQw ba • 
çJten bir eeuwanıı bu cille\l ~ 

1 

~ ~ f~. All1 lluJIL- diğl ~Ne Dlbakallt velElleti ., 1911 oJmaflllC* ...... ~ 
.ncelelMktedlr. dan sonra imtihanda muvaffak o . , ne de başvuraeMiaıını söylemet • Amerika bal UAlıaUliı çı,. il• 

Et narlu kaout edlldiğlndeberi aark lamıyan h'çbir •zende vua b&- tedlrler. 1UD1anndald harp gem ...... 
tan fıwayıı. et satarak gayri mulaik ncndeye umumi yerıeınte llftoZ çal• il • · da deniz ..... De,.. 
kA.r te ıın edenlerin adedl 100 dtlı'. ~a mak veya ~ elylemek bakkı • •ı• f tb ı ım':.u.d:!.ta tefiMmı ,:1, ..ı..'!_ 
nı 100 kit•. et lllUUnadan m':: •

1 

verilmiyecclttir. lngı iZ U O ıaiştl Bu genıller d•rt ... ...--
me edilmektedir. Bwılar, mllnfe Ya~ tıı;Jı.ldbta &öre, ıiln- lmn~ör, t'.d mnhaf•ZMD Jrrava 

ve §8.lıaa.n suçludurlar. kal& ctiye kadarki btlıaıılar Ve k1Q"8 • takımı mem- zör, bir ganhot, bir slJUab ~-
Diğer tarar.an Yeııi§ehlrde P larda erkek ea.natklrlar kadınlara ., bl k=.-a- ..ı.. 

t uz.erin.. ı 1 sa.. \o-a.puru, r ..._.. _. Aznıinın ter.glhtan Alime et naaran daha ÇQ lmıuvaft'aiayet 1 k t• • d · ·nden 'baretti. Ba d_.-
dc ihtil<Ar yapmış, Beyazıtta o~r göstermil ve nımld bilgW Gidufu e e ınıtz en ;:m.:;:.,. 1~ de Boar.11{ ...... 
başında il HU.)'ia de )'UDlbı • nu meydana koymuştur. Kunlara (in sahlllerbac ve.,..._ ı...... f!' 
J.o&uau 1580 kuruş yerine 20 liraYa dalma kadınlar gelm'ıtlr. *1uemde- ayrıldı çıklarma gitti. 
sa.tmı~. her ıkisl de astıye Udncl ce. Ierin um~tle 111..nd b!J~ iyi- Bu ilnkl dMn• t • LeU .... ~ 
za mahk m~lnce tevkif olunmU§tur. air; fakat oJnıY'UCU~ ~ AdırM~ babel' ver'ld'iine IÖ . ne : ... Amerlku ~':!..., r//I 

Slyab aaı.-. metreaınl 250 k11 • 1radrn okuyuculal'ln mueid bılglled re bsiJia futbol tat..uıe Adana : örihatl • faka$ devn.s. il 
nıştaa ,.ıtıtı 19tn .,_... sıağal&W az ve baztl r nda ise hiç yoktur. ~telifi arasında yaprlan maç ~ 1 hl~ .eki&• ... -
sahibi de m~ye ver~ktır. Ay. Notaya v&ıur olanJar da pek • ve f6vb.J8de sa•lmt olmq, ve 3-G J( • ~ Amiral •=tıoea ... 
m m• .. _. an. ._ •allP :metfeel bualarm hemen ll.,_ erkek gah • mieafirleriıa galebee le b!tmiştir. =.!..ndakl İ'PUYGI .... -
lfti klgqp •W.U.llr· "ıJardır. JCıaafir futbolcular Ba3t JT de Mı- ise~ tc* .._,...., --·------- . - ·-· .. 

l"eai AU.tllr ....... 11 ı hlli 
w.ra mllteveçcipen hareket etmiş • dl. Hatta bir ~ •eü • • 
ler ve ~ ~Jardll'. bid: 

IJldleo da ... ... •• il ... ........... -.. ........ r..,,.,,_,,_,~. 
............. MldNe ..... ... 

..-BuJarbıp .......... , 
kl~I 

Demltti. .....,._ "'""'',. --.ek karan olsa &'erektir. 
!'eni Sal>ah: 

~ Ve tub&a u.ıtuı bltmif • k...;;ia ~<111' ydmd:p IJUV~~ 
tir. Bil .ae babam Jlaltuı yurdun ağaçtan yapılnuıt demir ~
Mr tanımda ~ gUal phrinıtade t.elmeJ~dir. Haa.e,ıa Ot.illi& T&Jiaı ''AmerlJraa 

~ • ._... ........... utram-
............. ~-w~ 

8e lluaNW pçmlftir. Mekteplerde IJd mabfuak .......... 
,_,..._ mQababJarda lwuınanlara : şap gemi, aıu gan'bottan -~ ' 
~. uUıTma ve mlllt ekoao. keptl; guWW. tkü tası• 
a1 nr-.. llınltadaD cı.tıtııacaktır. 1 beliaaayo•; knvui.rleıia '-""" 

........... .,., ............... . 
l&nm .... ülli ~ 'blılk .... . 

--~...-.----- . ... lraleulmı ~ .,. ........ 
tl.Jlıe blt&Nw: .. ,_.ki ......... ~ ilk ... ........................ ........,.~ 

.....,~,.··•:111 .... _..... ,.....t ....- ._. IRf'w•n • ............ _ . .....,... .. ..... 

....... , 1 ............. ._... ........... ,....... . .. .. ...... ...... .., .................. ......... 

..... ,., ·~- ...... 111 ..... ..... 
"" ...... y ...... 4*11111r, .... 
_. UUll~ A~ bAklml • 
ye&IDla temıeUal tctllll •• Slrıppu • 
run kAft dt-reccode tallktm edUmemlş 

olmMı alda sı~ öteıclıln"8ırl tıO • 
4'ğlmlze -re. 8 ........... t ...... l. 
~....__, ..... .._ .. r _.-ki 

ollmk ~. İki büyftk zuhlmıa zl. 
>"" De llnppu.I' t.hi~-eterl kuwC?tten 
41eır ._ 1up ~ Jlpnskongwı 
l9e blo olrm.- daha ama bir ınOd • .. ...,. __ ,, lkmMlı. 

Ptrtaç, kırık plrlnç ve pirinç unu 
.. ....._ -.. lteyaıuıameler t
Glll ..,._ mtWet dUn ak1&m bibDJf. ... 
""- 11&$1 puartul gUnkü fiyat 

.......... ~ tçtimaJnd& yeal. 

.. ~ w ~t edileaekUr. 

~ hol ekm k tem.Jni iç!n tamir 
ve ..ııe J~ kapalı buluau fi. 
tl''\lana llOnUe açılmam için eJIUr ve. 
rllPllft:lr. KalM'b tlnalarm nokeaa • 
laıı del'bal lllUU1lerek h•JNll bu alqı.ıa 
açııauf bulım.aeaklır. 

Bir makinia\ parçalandı 
.Japoalann t1ır.akfarlda ilk l'ltle et. DQq alqt,ıQ. Yatupan.uı..daa Mar. _.,,. ........ "- ._rtıl Qcık ..,.t. nıv.nıya açılmak üzere ol n 120 tonluk 

mak netlceıdnl ,,.erecektir, Uıakpıtı. "Jr motöMe ıu~ısuı~ yapan İbr h'm 
.. .ı.,..a W.-.. '""" taan~-., ediJ. 9'~lu M ... IAflt ~ .l§leylıu:e 'ola • 
-. .._,. 19'1 ._... belki ıııolbll l uın :ır;,ısına sıkışmış ve iki Uç sar.iye 
slrilrcl'1. Fakat llmdl blltllıa dünya ı. tçlnd, eailenık pa~lanm11tır. Adli~ 
f1a ilk ~ f8ll •an bir doktoru ceeedl muayene ederek det. 
mtırab ,,.., ıeJAICet ..ıban ~ıbyor.,, Ainııe ..._\ve~. 

... -- -~-- ·---------------'-- .. ~----

(l Oli9) i4J. 
hpan.ya amirali bir tarata ... .,._...._r,.._.lf...__.....,.*;o<.,,. 

dıjını biliyordu. 27 11.....-.. 
dall t:drtı; S.yg ...... lltd; • 
Wtllimlar ki.fi ...... Ada ~ 
~imı ....... 
körfeziaill ~ ........ .. 
... .. 4..mledi • 

30 nlanda ı\meriba 6 r q2r 
~· s;orüadtt. ıı:rte.i lla 11a.ıt ,,,.. 
ae geldi; sahlldell ~ atewlm fll 
Hirl elmuyonhr. Am......._ ... 
hin ~rda,a ~lnlkhdar; Is,..,.. f 
la&.ra a~ "ttiler. Valat aw_:.:: 
ı{lln hP.Bllz apm Ol'da. Filo 
borda toplari!e :ıteııı ,dişor'lht; tll 
l~e sarka \e t.,"31'be ~ jfeli~ 
metı&fe iki bin yardaya lladu .... 
rildl. *":ıan~a and.._ıt ~., 
ri atıldı; nknulaa dövl__. ~.: 
ynrda; likin ~Hl atrlelr. iM* f...
de Arneribn donelllDtw.llda eer/lfli' 
nf'1tln Mtmf'k üz~re elltut- ..... • 
rilıcff; ste" m<-nzlhtcfea çdldıll tlf 
a."kcre kahvattı verlldl Ba _.., 
) aptlq b.hmhııiu. yuh ~ 

.. -·· >"'eceil = ~en tMl'rm ltafhıd1. ıtd 
&Clai!lll a~ aldı; ~ '"p kMIDI !HL'itll..W.. JBler ... 
l!'tl8ilmezsc ~ria topa twtw:J 
hakkında MaQl~ ~ gi..-1' 
len hUer ttıorfne ~ ~ 
&ular. A~rikalılardaa ~ 
)taftf farab '""1. ~ :i#. 
iltt 121 yarab "~fmitlelıtQ. 

KADIRCAN uru 

rülerle- gene JazJar •• erkat DaıDUın& 
iinlllllıeri }'il: KlçOk yafta rectı
HYetteıa tecrit~ b1*ara. ip 
inee haremafa.lan.. huan 9Ultan • 
tar .. lıal'ayülar 1ı1r emek yQ3il ıt:.. 
re..._eı1ı: I* ~ a..t•lanır • 
lar; ys.f.akia bit- dektoıw Kelilini ; i • t: li"' 

v azan: lalulut Saim Altundağ No:36 =~:-;..:=:; 1 EP-'.~ 
s..ı•• c:tl..,. birn mq iefiller miydi? Abdülhamit 
,...,_. 6ibni1'0I' ,,,.-ytirı? Diniinelerle R•rtc •• ..._ 
aleo gibi lıaynaıhklan •ır lıataJan, zavallı 6ir hoca, 

itime, ltac kiıiye "d•ra,, ehfflbili"1i1 

'-..+Pi ilet .at eytediım sultanım. 
- TeıeWtıtt ederim hoeanı, Bu 

deri.ten tle JrurtuWum. 

"'" Gecıe 8'8CI iodim. KiibYanın san 
~ ~ Nekr yoktu Yaralı 
ht! Sedefli Çelmıeceler, nadir ki .. 
tatlar. liııaü8 bbıalı bılllalar 
~ ~ ndırı ~leri 
,.e nihayet ~ en dibinde kıi· 
~ bir ~ iciııdc Ytiz elli 
!ira *"' Plnı ile bb' luldın :reami. 

- Tev~e)i değ'J. herif hoc 
-~- de~~. Sakalını 
~· 11. ıt-m ~bir yazı var. 
•• ~ cAiJlwln; 

ls..11 ...... 111ğım. Ymni 
~.,.., ........ ~ 
.. -a ... ~ ... t-
le J 1 n ..... n aperim ve treni 

ınuhwka1' bU Cl,BM geci'l6i bcikle • 
rim. J;vvclıce aiill001f;im. gibi dUn 
tvdıen catım. Yelli ~im: Şeb. 
zade-ba~ı ll'lhmudiye ııoJragt 191. 
Muhaösık Oek)lıyonmı cicim! .. 

Semihl. 
St:YD LI St]l.'l iUB 

VEliahd ~Y11UJl; .,Or.ııde ve 
'llltan ~ etı"at'flll'IDda 

hafi} eler vardı. ~ ~Ylara an .. 
k b'r hoca girip Clbb(llrdt. Veli. 

&.h t, ftt'bzadc ve 8UHan,lar aen-"1 
muayyen bir iki giinilnden bıaelrn 
nraytanndıın cıb.mazlardt . .Ayfe 
Sultaıun tabiri V(?('hite: "Dört du· 
var aramndn. haptıı ve malııııur" idi. 
1er. •vat ~at ncflee eıt ın,v. 
vetli ta.thlıır ''e sebmel•, e!n'll -. 
kiftt Ye eoınn. en •Wn Y'lfta, tı8. 

çok eh~ verir eti ~w 
dil. Tuttıte ~ ilıtU4llıerde ha- • Geçen ha.rta. içinde taMıa•z -
r!3larm öae.yak oJdslianu gömtil§. ~id n Umanlar umuın :aılldlrl ~ 
tU, Bu korlnldan hoca..,_ llÖC ııöy. Manyas dUn gece §ellrlıatlıe ..... ' 
lememi. tur. 

SWCiaıaiaı' _.. ürer ~ değıl• • Halk bankaaı u~ D11G4QrO Aiti 
ler miydi? .AbdDhmlt bunlan bil. Evcimen d ln aqam A.ıık&r&Ja pt 
ml]ıor IU,\ldl! lllblneJerle genç nıu tir. Umum, müdür halk~ 
k-.ıı birer alev dbi ~ı Ue banka aJanlarmı tdtff e~. 
biı' htaıda. sava.lll bil" hoca, kime. J/o DUu saat 115 te Be~ PWta ... 
bQ kilıtv'e ""<len" otu~? aa mda parti l<onsreat ,...__. 

ffele buı ......,. aMmttırk,. * Alpııllu !jeker türiJram ........ 
Y....a ...... r ~ .Ate • kampa"Qyamnı ~tirnUttJ,r. ........ 
"1 altaQ ili bUldtl:m 1ıir :boca C"ö- geçen yıllara nuaraıı falbadn'. 
riince ince ~ Ç&t.az-: ~ Balılür JLutaıHlllDde ,... W' 

- ... yarelılıi! .•• aıdıımun tal&Naa 78 Ylll1llda Lipr, ...... 
~ 1'88ll _. labnır?. pe11eereden <l\iflllUf ölmuptir. 

Diye mlamnağa lııllltrdı. * Topn nı.-.UNf __.. ._... 
~ re~ .. civelek gördü lttll 9'1.besiae yeniden 1We V9 ~ 

mi: me11tep mesuaları abna~, ...... 
<Hırlerl birll*' hareyle 8'limeğe iQiıa per1J91Dbe stbltl bir ....,. ~ 

ballar: pılaoübr. 

- Siılr ~ hiç litr •eDiz.. * Ş m z raat Mzılruı'le -.ı ,.. • 
sile 1*' 4lln ocbeı aYJl'8lm .• ~ c.ı rı taratmw kablll edllm _,. 
de ............ o.._. •--.r' r lfti rut tv tkincilr.Alla .._.,te 
ki .. w. -.. ,.,.. ...._ •. -.. b c r Ytl'd9 •ır.ı edlwk _., 
:111'1Pt1r. (~ 'Hr) l:ir. 



8mventtedB 
1./ıi..apıı lalliib.N.e i4i şene 

d4>neni•rin hydf. silineeelı 

Bar.o dün toplamlı. 

Şeliir tiyatrosunda yeni bir 
telif eser 

a beııım yüzümden bu ta
de-mek' istcdi?tni kat'i. 
mamı~ oldıığumu gö-

Yazanlar. .... " ...... 
. \lm.a.n Babriy<' Miiteha~sısları 

Kencti kendine konu.'"1UYor 
gibi: 

- Nasıl'? dedi. Fakat ~ i 
bakımdan meı.elc pek güc &Ürül 
ınüyor!.. Heı:haldOı siz,de bili .. 
yorsunuz ki Almanların Pltinla 
rmı tnı!ilterenin kara a.sfferı 
dai~. bir milis teskilı1tın<laı; 
baelta bil"' şey olamaz!. Btrkac 
ay "1c:inde milyonlarca talim gör 
müş aske 1 hilba"!!-~ ~ub~y. helt> 
kurmay suba) .vetıf:tırmıye im 
kan 'ar mı? .. 

Mühendis bird$Bbire, kendı 
kendine ~arip, zehir!· bir ~lüslc 
gülmi~ ba§ladL 

_ AJmanla.r lıwıu böyle. dü 
ııünüyorlar!... Dedi. _ · 

Sonra kupkuru paımaf(mı bos 
lukttı dolaştırarak; dalgın biı 
hn.l<l , \ i ki bardağmm Ü7Jetrhlr· 
koydu: 

- l:ıte D planı! .• d~.!i. Zavallı 
Dom Ha.ym plam! .. Birdenım-.. 
altüst oldu!. 

Gözleri kan c:ana:gına dot\!ftü,; 
olan mühendis kum 'e iri ı~e
mikli onnı.zla.rmı oynatan.k'. iıı. 
sam ;kortmtıaoo.k 11ir ~lf! g;i. 
ı ··---ıu U . .,v.au • 

B!rlftt~ dek: 
- .Dornhaym.. Doru.bayın .. 

Domha.}119 .• 
DJ:ye 1*&1'.id .. 
Soma itap kWu a~u 

yüzüm& 
1

daj;n; ıı .... bir ittth. 
za ile~ aı; aV: 

- Z6wll ~ .. G<irdi:inti 
mü •dıılıa? •• 

Bi1iM G11aeRk=t.'dılf teeRii 
belerimiz., • .Mi! .• D~ı ! .. ~. 
eli!.. Bil d1111 • ·WI l&'le 

~! nal --- wıecw .. 
~ - UlWm - viıııiiof •• 

B .A. B il 1t - .üpm pa&taaı 

O :ıuda. ]~<:'Yecanımdan tiril ~i. 
ril titredıg_ımi itir:ıf ederim. 

Bizzat bu· <len~tı ~;ibi. ,, 
, aıkte k.~daı: Gestaponun ~( zli 
projöktöı:f<m .ötı\hı<Je. daima Ar 
ıarın de~lerll\de )-il~fu ol.ut 
tsveçi~. m~theltdis, birdenbire de. 
nizin !-1s~Une c:t~or"\e ~srar hn
muıesını boşaıttior · ı görtin ·,_ 
vordu. 

Gar!OD.U, heye an.1 .~ cağır. 
dım Vl! hc~a b" " ~ın da' ::ı . ı.r 
ı?etirtıtım. 
"' Sonra da, btt ~ dtreee m ı 
hinı . ~~~!'eyi lcesıztemiş ol 
mtık ı~ın gule:ek; 

_ Evet, a~ <lostUllı. D plaıu 
diyo(<iun~z~;· Bu planın basın 
geleıt nedir . 

tsveışli ın~stıa. birdenb _ 
re dehşetle YU.Zıi ..... ,.. ,eetrafı na 
ba.İdrğnrr gördii;

1
'' 

Kadthi adeta ~herı ti~riyere-ı~. 
masa) a bıraktı ,.e aşikar b!r 
dehşetle: . 

D pl~nı ll'lı? Bunu kim 
... ()yledi . Dıyc keke'ı~ı. 
·- F3kat _si~. l! ... ~·ma· bun 
dan~ .• 

Mühendis ~· ~öıtler 
biiyiımÜ.'llJ l5ir_~a!de 'b~dı: 

- Ben II?,1 • Asıaı . 
Sonra ~e ~tı. Ba.n,ı 

değn.ı eğilerek Blıitbt fil. hayretle 
ve seP ~& c~ ~ tavırl · 

-Azisftrll,._1l. ~n h<··~ 
le bık"~ ib~m! .. 

Dedi. 
· tsveçli mühendisin l.ı·::.kin du 
dakl~rmın titrediğini farketın· · 
tiJll. 
Etrafına tekr:aı- kPfkulu göz. 

ı.ıe !baktı ve lSit'deıJblre ayağa 
~: 

t 

Ka.pll8elller S()ı]mğYnd:t Şannua,·ı 
ÖldürdıiiJeır; W.İı SIWıiıı.L etlik, lbi.ı 
elbiflelet'iıffn ııit#C m-nra lRl-emelc 
ı in: söküp aldı; saati alan kuvun .. 
Ctl M.adan'I: Jırey~ gÖUi.İdÜ) ~r· 
r·a.rasm.I ıre gUnt- .ıtııdar' ~eeelf .. 
~ö~ liyere-k saati aldt, fakat. eri -
~i ,ıttu de te*lf edfmı ve ŞMö 
zrn.clanma: a.tddr • 

O za.manlac, eu kibar be.\.a.nl 
lJLle, hır mesir.e)e giö.l:ı;ormu~ lk 
dar serbeı;t bU .?J!llda.na gid"1tı 
.uıücrim...ltaidilll28ft 2Waret eden m
uilerinc ufak tefek- yat-dıımla1'd 
bulunmağr bir in.sani}et vazife»; 
ı eliltki ederlerdi. MBhl>us kadllliııı 
ds, lıer an ziyanrt; kalml edebilir -
l rdi. ~ 'lh"i16 Raftiat- w 
.Madan1 Brcı~ i görmi~ e :rl.ttileı 
Maluıatı.a,rı, kuyllm-OU3iU ka~ır.ı.k 
ı ı, .kuyumcu kadu:ı.. ~~an. hasta. 
1.:ms.ı<ı&k, ar.Uıa :ide h81lta-neye ~hı. 
ı iOOriren a.pB;tlar taratmdah. .k84f -
• 1.ı.ea.ku. MaiMıa Buy, ha.'.\idut r..a 
fiata. iki t~ almul igaı 1 
altın verdıi; fabt, ti hqdut ~ 
dandan çdracaMjt>or acnıda. ~~ 
tarafmdaaı lkıskwrak yaılm.lanu•C!ll'" -
d:ler; a~~lal'llllR da. ~yı ~· 
le vemıesi uıuu sürmedi. Jl'abl 
Pa.risi ka8al> ka.'ıHu.'an-lbu !Ica.tll ~ 
ıarm malilteme5i t.aJll bet -,11 8'i:ı\. 
dil. BüWD. Fam hu ~· meae. .. 
1e811'riıı hqecu:lı :alcJ#M"i iJo: çal -
'"aıidt. ~din ......... bu büıiı
?1 ('~ ammnda, taimı8'iıaim .. 
ıe-ıt& cııL.aaii vo ~ siiiJlem 'Xl
ca~ 6~ ~- l'taki .. 
kat olan bİl' eıBY vmıı&, o. da, lRı 
.ko1*u:n'ç ~ artuwıdıı, ıs. 
15 ~ C}QZ' r m da. ibulu.ud\ı.. 
ğu idl. Chllliih~e ufotleı i al· 
t ınö;. liile,.lit-pei, 6ityillt biı: cesa.ro 
g~ v~ cinayetler.ini 'tira 
cüllfldi.tıiıı-; ik~, ka)'D4U:" st.ı, ki.". 
mHC J(taırllilly ~ keemt, den ;ı. i,· 
me, JtiQ1it' sey ırovıete-meui. 

lnı&yel'e!li: 
AJab-.•.. .A.llıaJiJJn ! ~ iSIJ ... 

mum! •• m~ fa. . beni ölaul". ı~c •• 
c,ooen li't.trCm"! .. 

Diye l:ıağn§J;,.'<lrlarcjı. 
cın namhılan idıım& .mahkü.m. o. . • 
lar; ~ ii'lie'nce gırltma. 
l.&:mır~ ~ r.e'littrmllten etınr ı 
(bv zu.Wenmda asıbmığA. W)t 
~. G'lrtJ;t' ~ Mdiiiedfi· 
:ş~cmıu·a.ne tHüın • 
t~ mı ~ • .Koltiuı:ııt 
~ demir. löblıtl rl:ı. k11 
dl!ltJrn.; son.m; ~ pl g ·, 
rir.t ~ <;~ olan cel ·• 
dnr: ~JJda. öintiı!lct.ini. birk 
~ olttın u~ ic;!n: ~n·ı m 
dMt'; 

-RuMet '"" na da i -. .. 1111•1 h' -

Yarın aynı seıiil..a ue Üft ,;t.n •fö DM ,,,,,_ ıırr W. 6. 
~bir ~l4fq•a. 
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1 
Sl YN~ 

bır gemiyi Aj;-rr hasara uğratmışlar - ' 
dır. Bir Jnpon deniz tayyares: denizde 1 
dlişmanm bir df'niz tayyıırcsını dü:;iir _ ı~!Bmıa••I · Jo,,..., 

- QADER;(AKŞAH POfftAll) 

ınü;ıtJr. 

Bf'c;ka bir tebliğde d~ Japon 
lıt ,~ıa:ıcm.n ı• ı.erdiiji hıılJ"·. nsk,,.rh~rinin dün sabah Ji'ilipin. Hong _ Kong 

göre aünJ3 tazi11,.,tinr 'htı ,~ leıu Mınclan::ıo adasına bir cıkı .. ' 
~ bildirilml'ktedir. · A-

ingiliz er 
Derneyi 

işga ettiler __ ,..,_. 

imanlar Swastopola karşı 
mi taarrıız:a gcçti'e"" -

zak!arkta Japonlar b:. a
ya asker çıkardılar -

ir Sovye~ §ilebi baıınldt 
olonr.ı1a ·r J vm· 

lerinin mukavarul'_ du·· şmedi 
1 ı ve j::ıpc.n iledc-yi 

:,mırı ·uı at.t· inki~·at ettiği biı· ingiUz narnizonu. 
diriliyor. u 
Hong~ongu müdafaa eden mitdalaaya 
lngi.ı.dc.r .a 4. 

Hong - Kon·~·n n'Üdafaa eden 1 '48V3m 8 lyOr 
ln~il,iz kU~\'<:>.Liet i~1i11 .. \;ictona · Loııdr:ı, :Jl (A.ı\..) _ Alman son 
P.eak a cekılcıı.·.lerı ~oyıennıckte telgraf haberlerine göre dU.ıı eo.bah 

dı~. JTon""lton"" ı smda harekat deva .... et 
. ı.;"n~~okta Penan rn 'tahliye mckteyd!~ Japonlar İngiliz ve.Uslııin 

sme <laır alınan 'on ıar r aı::ı d d rıld•"" iddl etmi"Ierdt. .. l 1. 1 . . l k t ,, a an ay "bını a ,. 
~orc nrrı ız;crın ncat: 12.!(' C 1 l d B" t Japonlar • · Hu h:ı.l:>er ya an ır. ızza 
mu\'al'lak olnmammtn·. a·ı tu..,.~e 

1 ngiliz kıtaku·ı ~ct bl'st oh •ı bile llon?irnngun ellerine ı ş ~~ek 
;rapın bin<liri!iılen bii\ " k Jıtı wrdlklcrlhaber!t:ıı;bih c 
· kısmı Hin~lılerdcn mi.ırckkı.:p mecburiyetinde kıı.lmı.ştır. 

Lıbyadaln lı :ı!z ileı' · .~i büt " ı· 1. t· 1 . Dom"i aja.ruıı her a."l. dU.mıesı bek -
.. ' ti 1· . f)i y~ 1 d ~ ı;. _\cr.ı ., a aı ı_ . ı· ....ı1J..z1eri:l 
•r a e gc ı,;:ı .... m ":ı..~ 11re e :L:atlar· Pt'nang'ta ka.n. ..ı· 11~·1 n bu mustenııekenin n.,,. 
~redilf'n k b •. ~cle şöyle deni- - • mu:ı ınid:ıne mUdnfaa.31'. ltar~mda ge. 

ordu: B~ So yel silebi batıı ldz 1 ciktiğ!ni bildirmi§tir. Filhnklk:ı. tn -
lngiliı; kuvveti· rı <lüıı .:.ahah . . nilizlcr bizzat Japonlarm bile tak -

icbir mukavemete ra~ıao Felemenk Hındıst~n! sut· ı "". · ~ k bır ııddctıe a ı makta. -
la Japon tayyarelcnnın ta ı rlırı. 1 ,,e en " ç rp ş ... 

i\ lckilivi işt{al c _ · ·;.:: , . . , ıar. D<>mc cesurane fakat !ngıliz -
rdir Üı'Tle vakti ileri irc • k zuna ugra' an • ov,·c~ gem ısı tı d ı '"~dil · b'r ınu 

· n • 1 J- · \T:ı·,;ı· -··t . kt S . 1. : ıc:ın evvel en rny"" mtş ı · 
rnnı.z Giovanııi • Berta.t. 1 ° aı ~' 1 <ıul\>•'" 0 •111 ~ura ı:ı- , ıı od ~nu ltaydeL . . •. . ya aıden Pcn~kop b aır. hare be ~ flP makta ı u.,.. . 
lometrc baL'-'mda hır l"Oı,i \a M. 1-· d b b l ınektedlr Dundan evvel Dom"ı ı:ıjıuısı ·. ı d B d - a ezya a om o anan · ta uaşrnış ar ır. . u ~~.ra a - ~ ı . taıafmdan n redilcn bir teıgraf 
.. hl.ı .k1:1vvetl~rı dUPmar. /~;1u Şehır . . . _ . . ta .ı ... pon ıutalarınrn adeU:ı I>avno tl'. 
.ullı:S'."t takıp cd~rek ·ı sur n~1l~ . B~_ta\'ya~a ı>:~ tı olı?;<ı~ bıldı. pcınnd n n vı.vana kadar uzanan is. 
lek!lı batısına <logrıı ı.~rkmet\- rtldt.~·ne ['oı.~ .• fa}ı;z~ :ı. ıle no,·. tıhl·funı:.ır sı: ilcsinl müuıı.fıuı eden 
• ıl€r. , . . r:eo :.u ~m-:ı,l Anamda tr!kın~ a_ iııgıll;>; kuvvctıcı·ini mağlOp etnıekle 
Orta Ş(ll'1' lngılız hava km \'C-t. ualarrncla Tcnrnıpa scl1l'ı ı;-tnL'l nıcş;ul b·ııundukları bilclirilmektcydi. 

9ark cepbeslude 
(Baş tara.fı 1 incide) 

Meıskova, 21 (A.ı\..) - Re&mi 
~ ajaıısmm bUdi:rdiğine göre, 
Le.d0ecra. gölfuı'Ün ef'!nnbunda cereyan 
Cden , t. Voib..ı. .Alonun zaptı 1le new 
ticelenen mu.harc~forde 221 inci 
Alman piy:ı.\le tümeni 251 üncli Al
ll\an piyade tümeninin :l;ki nlayı im 
ha edi~t.ir. Bu bö~ede bir.kaç 
nıahDl ile yukardA. istni geçen şeh· 
tin i~.galıi: c.snaısmda Sovyct kıfah· 
rr 55 tank ve lıi!"QO'k mal:roruc :ıl -
ln~brdır. 

foı;1IO\'n., 'H (,\,.\..) - Ta.<: A· 
jaru;mın bU<lirdiğinc göre, Tikvirİ
in ?~'lptmd.a.n sonra S<tvyet krt:ılnı-ı 
tiJh~~a cenubu grırbide Budogos -
!'ın doğru iJeri harelcetlerine d"vnm 
etlrrek ... \" şchıini alnılfil:ı.ı.1ır. 
Sovyetlcr ~imd· doğnıc::ı gnrp ısti
ks mcUude ilcdcrnckteı:Urler. Bıı 
kesimde Sovyet!er takriben 70 k'
lometre kadar ılerletnişfordir. Vol 
İ{of .bölgesinde· Sovyetler Almanla· 
un "'ıuanni<ltın" mukavemetiyle 
ka ı ~ rlıı !'.m rnlııl'dir. 

l\Jıh~;o, ,{. 2 t (,\ .. \. > - Bu gece
ki f:oYyet teblif-{i: 

20 ilkxa:mındn. muharebeler bü .. 
tiin cophelerde devam etmişt.i.r. 
Sovyel krtaları Vol<Molam..skı vcı Ln 
do~a. gölünün cenubunda. bulunan 
V<'ih:l~rn.lı geri cJnu.~llll"llır. -----o----

fWpllllerde muba
nbe şiddetlendi 

(&..., tarafr 1 incide) 
dir. Japon hareketi görllnUşe gö<e 
bilha..'V!a :Mindanao ada~ına ve 1''illpin 
adnlarınm uınumi b<!yeline mtıtevec. 
cilltir. 

Ha :·biyo nezaretinin tebliğinde ha. 
rekat hakkmda tafsilat vedlmemek • 
te ifi<' de Filipiıı t:uvvetıcri başkuınıı.n 
danı gt>ncrn ı Mıık Artur tarafından 

göııtcrilen bir mesajda Jnponl:ırın ye
nid~n D.- ~aoya aııker ~ıkarmağa te • 
çebbüs ettikleri bildlrilm~kt~dir. A -
halisinin büyüi{ bir kısmr Japon olan 
Davarıdn t<>!>ı, ;'.!;m yüzde ellisi ziraate 
clvcrl~.Hdlı·. Burada bir t;Qk fabrıka -
Jar da vıırdır. D:ıvnoJıı beıılııci kolun 
hilyült bir faa!iy"t ı:öslerdiğl tahm n 
echlcl11Er. 

GeııP.ral 1fak ,\rlur ltıtalnrmın slr.ı- 1 

Japon 
denizaltıları 

Amerikan 
sahillerinde 

görüldü 
Lonclnı, :0:1 IA.A-) - ( !i.B.C.) 
Amerika, Pasifik aatı.ı1le-rl denı.z l.."\l. 

m'.lnd.ıı:nı amiral Grinsveidiıı bildt.rdiği 
ne gür~ Japc•n den.Jzalt.ıl!ırı .Amerl.kB· 
nın Pa11ifi!t sahillerinde götiHmüştur. 
Kaliforniya .sahillerinde 13 liman ,.e 
rleniz vollarında müd fa.a tertib!ltl a. 
lınmı~hr. 

diye l:n,lar muvafinkiyel'le muka\'e - , 
met ellı ,ıeri nnla~ılmnktadır. 1 f ransada mıllt yardım işine 

Bahriye ncz:.ı.retıııill tebllğln<re ye - bir teberrü 
.ıiden bi~ .repon no.ldiye gemisinin bir 
oe11izcı,1 tt t r.ıf;:ıd::m battrl!tll~I J;ayde_ 1 ' İ~İ. 21 (,\.;\,) - O.r.l. 
cillınek~ -'!r. Paristen bildirildiğiı:ıe göre. dörıluf' 

Gı:'çen P"r'}embc ı;ilnU Am<'riken cü L,,gal mtntaka!'<ı J.."Umarıd~nı yav 
fllosu b!r Jr.pcn nald!yc grınlQlni mu- Jcrl, Fl'anııız mllll yarılnn işıne 4oo<' 
hal•lmk o1am;.r '"~ bir muhribi n~uhtr. me.rk tebcrrli etnıi.5lcrdlr • 

mel olarak batn-mıştır. Cavite neniz 

· tebliği: de"'a olarak 18 ilkkanunda bom· ' 
Bomba. ve avcı tayyarelerimiz •b11lannu.ştır. Zarar azdır fakat Yi~i. 21 ~A.A_.) - O?: _ 

:uma günü Mekili batı böl.ges•n- l:i tL"i.ür. Dün ı.~dem'-nk Uzakşaı'Atakt harekat hakJcrn.chı. 
e ve A~~ai~iye'de.n, Barc;e'yc !-:· _w ı ~a~ı.:mıdn taıın:uza ~ğ '"on haber;cr şunktrdır,:; iz.O _ 

sarllo,ıuk 
,Ozöndea cinayet 

UssUnün Japon ta:vyareleri tarnfmdan 
bombardıın::.n-. Ye Luzcm adnsm3. kar.,ı 
yapılan diğ··r h::.rn t:ı.nntı2l~ rı, askeı1 
mü~ıı.hltlcr,. g~ir:ı F'ilipinlcıd~ hareki. 

ı trn ltati blr safl:nyıı ~irdıg::-t! ~ö!lter • 
mektedlr. 

Malezyadaki 
vaziyet 

yol uzerındl.! ne at eden duş_ rarJıg'l ·bildıl'ıleıı Pontıanak ü.:c- Ho~ Kımg<l~1d lng.Iı.z garn <lir 
n birliklerine ~ğ-ır zayiat rinc ~arıilan hüc~rı1 1G dakik3. m~. müdafaaya. <le~ etmekte : 

Dün gece Kfü~ükpazarda. sarh~
luk yüziinden bir cinayet işienmiış, 
bi ıi.o.;i kn l \f..nden \'U11J 1amk öldü ril ı~ 
nıüf<tür. Cin.."ıyct ::.öyle i~lenm.lii -
tir: 

rctirmişlerdir. sürmüştür Dii~man gec:e avcı Dun sabah hu.rası tlc Londra. ara 
Avcı tayyarelerimiz ~man ve boırı;ba tayyarclcrı tnı afındaa mdn. yeniden m.u._harebe 1:3-5~~ 

amyonlanna. sahra bafaryafa pusklı.rtülmüştür. ttr. To~Y?· 1°?1Jız garnızonunun 
a zn lı~ı o~o.mobfüere ve taşıt Takriben 20 ki~i ftlmi.ıs, 50 c~~retı~~ ~a.kdır etmekle be1;'b~r~ Siirtli &ıbrkalt .ı\.rap Şefik dün 

a.Jtıiam arkaclasıarından Hakkı ve 
Ali Ue buluşmuş ve KüçU•kpazarcla 
bir meyhanede ir.me2"~ ba§!am.rş ~ 
lal'dır. loki geç "·a.kte kadar sür -
müş ve üç a.rlradat1 kendi.lerinj btlc
miyeook de:recede sarhoş olduktan 
sonra. solmğa. çtkllU.~lardı:r. 

ma.17..emesıne oır srra muvaffa_.kr kiFi ağır ve 100 kiı:;i de hafü\c L.uL~~'. r:ı 11 l~ın~ ?okt~ ele .,e~ 
etli taarruzlar yapmışlaroır. yar:ılanm:stıt. rıldı~mı 1.J.:.Idınvor. Dıger tara.fta.ıı 

Bir cok arabalar alevler içindt. Henüz teyit edilmivcıı habe!"- Çin 1."U\'Yc~!crinin Hong Konga 40 
akıl.ı:ııış ve diğerle.ı~ ta~nıen i~rc göre dış vilaycÜcrimi.züel<: 1 kp~ınıetre mesa.t:ede .·bul~nan. ş~: 

ullannmaz hale g-t:tınl.nıı~tır. petrol kuyularınuzdan biı i düş. Şı) e ka.ıiar g!'l.dıklen haoor vorı 
Bomba t.a.yyarelerimız motör- man bomba ta:11y:ı.relerinin hücu- Llyor. 

lü birliklerinin tam isa.betlere muna uğ-ramıştır j ----o--
he~ef old~kla.rr 1.Iclci!i batt .. böl. Amerikadaki Alman Amiral Klng Sa.rhoı;:lar sokaJtta güle oyna.ya 

giderlerken aralıı.rDlda bir meeıele -
den kavga çıkınlŞ ,.e biı'blrlerir.i 

dövmeğe ba.'.?lanıJ§le:rdtT. Bu esna • 
da Hrukkr cebindeki kamasını çek
miş ve Arap Şefik"in kalbine UP.
tüste iki defa f!S.Planuştxr. 

gesındc bılhassa faalıyet göster· Manevraları (Has ta.rah 1 incide) 

mi13lerdir. Birleşik dcvletler<leki Alm~m bildiıın'.~Lir. Amiral, Pasifikteki 

İtalyan tebliği de mihver kuv
vet .erinin GCkilişini şöyle anlat,, 
m:'.'ıktadır: 

ltalynn ordulan umu.mi karar 
gidunm 500 numaralı tebliği: 
Düı;;manm zırhlı , .e motörlü 

birlikıerı Sirenaik'de şark cebe· 
lındeki tertibatrmI.Y..a. karşı kti'tie 
haliı.<l~ harcl{dc g"C«fllişlerdir. 
Büyük bir ~...:tlıramanlık ve ma
novr:ı. kabili) etiyle Deınenin 
~arb·nde :; eni mc\ ı.ilere <}al"PI~ 
ı ak çekilmiş olan İta.ly::m ve Al
man 1nt..-ı.ları dü1<manın hedefine 
Yarm.a':lma mani o)mu~!ardrr. 

Derne hava rneydanı düşma
nın clindedir. 
Şark cephesinde 

Ş:ırk cephesinde ise Alman 
çt-kili~i devanı ediyor. Dün ak. 
.c;ıamki Alman tebliği merkez kc· 
sim.inde anudane muharebeler 
o1'l~nu, Sovyetlerin ağır 7..a" 
yiata uğradığını bildiriyordu. 
.:'v1oskovaoon 'I'as ajfl.mllnın ver
diği na.bere gere ise Almanlar 
Sivastopol önlerinde şiddetli bir 
muharebeye tutuşmuşlardır. Al. 
manlar şehre karsı umumi bir 
t~"lrntZ vapnrn.ktadır. Sovyet 
~uvvetlerinin ise dayandıkları 
bildirilme.ktedir. 
lonJramn verdiği haberler 

Londradan gelen haberler ise 
şö~ k<iir: 

Cenup cephesinde Rus ilel'i 
hareketi az sür'atHdir. Fakat 
ba.şka taraflarda devam etmek
tedir. Ha.rkof'a karşı tazyik baş_ 
la.mıştır. Kursk ve Orel teıh1ikc· 
dcir. Merke2Xle Almanlar, tekrar 
Kolu~a. Viazma ve Rezev üzeri· 
ne düşmektedir. 

Ru.cı tazyiki Leningrad i.V.erin. 
deki Alman sıkrnmı geni~letmek 
icin Valdinyet tepelerinde ve 11. 
men gölünde ~işlemektedir. 

ıbüyük elçiliiti, mcmurlariyle Al_ Amerikan bahriyesini tamamen 
ma.n muhabirleri bıLtı \'irginie eline alacak ve yalnız ba~ıriYe 
de Vhite Sulphuı-e - Spıfog-s'c na.ııriyle ci.imhurreisi-ne karşı 
nakledi.lmiş!erdir. Burada Birle- mesul o1<1eaktır. . 
şik Amerikudan ayrılmaları için Amiral lngerol'da Atlantık 
lüzumlu tedbirlerin alınmasını donanması kumandanı olmuş
beklemcklcdirler . ./\imanlara ya- tttr. 
pılan muamele ,Almanyadaki ----~)..-----
Birleşik devletler elçili,ğ-i reemur. 
lariyle ı\ merikalı muha:birleı e 
yapılan muaınelenin a.ymdır .• \-

Amerikan sahillerinde yeni 
müdafaa tedbirleri alınıyor 

merikahlar Aimanyuda Bad _ Ya:;-in~tım, 2l (A.A.) - Ame~ 
.r-.r~ulıeim'dc t<>pl:ınrnı~lurdır. b:ıllriye nezareti birleşik A mcrlkıı.nnı. 

Ar:ıp Şefik yere serilerek he .. 
men ölmüştür. Yetişen polisler Ali
yi ~·akalımrşlardn'. Katil ik:açnuşsa. 
da bu saıb:ili saa.t 5 de ya:kalannul't.ıı 
trr. 

Cesedi adLye doktnru muayene 
etmiş, va.kaya :nıüddeiumumi mu:.l• 
vini Necati el kOYarak t.ahkikata 
ba.~. 

Birleşik devletler nezdindeki f.ark ve garp sn.hlllerlndc 13 ınUhiın &ltrnda :refer edeceklerdir. 
Jap.:>n konsolosluk memurlan liman etrafında deniz milda!aa 1<eslııı.. • Portı:uıd, Portsmouth, ı::e.n Dic"'c 
Spring-s · Vir;rinie'de Hot'da top· leri ihıla.s eu!ldiğlni bildirmektedir. ~u ı Nevyork ve Nev • London ou kesirr~c~ 
!anacaklardır. Japon büyük el- te imlerde gemiler gilndUz ve kontroı re dah!ldlr. 

çiliği muvakkaten Va. in~n<l::ı ·~.ıııı.lUillllillllll,.,,..,..lll••&J"'I 
kalmaktadrr. . dl ~~~l!llillMHllmlll • !llf . -
Polonyada tıfo var ı ~ Günlerı.lenberl biifün İ!ı{Jlll'11ıltın gö:.ı:lcri. fok bir pel'de~·I} bağlandı ..• ~ 

Nevyork Tim~~ ~·az:y.?r: . il mUıkalıaları ~I;: blr salonda topl.andr • ., li.:ılbleri d•' te.k bir n~·~ln il 
Polonyada hi.iku.m suren tifo \~rpr~·or .. Bu .. ereli ka7,nnan: Rlr muclV'l gı;,.tercn 

.salgını doğrudan üoğ"ruya Al. 

rnan ~addarlı;':'Tllln bir netic~i. LALE Sı .. nema·s d 
dir. Fa.kat Almanlaı· bu salgının . ~ ', 1 1 r 
Polonya hudutları icincle ka.ia- -.
cağından emin olamamaktadır_ 

H erke«!n lı::ıyrnnlıkln. "C\\'Mıttlğl, dı-ha.nın t'>ll pl\r1nlt 1..areri cl:uı 
T A :'\1 A l{ :E N n J.:: N K L 1 

lar, ibütim Balkanlar ve Rusya 
tehlikededir. İspanya ile Fransa; G • "L,. VER 
nm cenubunda tehlikeli addediI· im~· u 1 
mektedir. Bir ~ok Avn.ıpalılarm 

zehirli mikroplardan ve pireler- ~.;,. Cu"'a celer ·u"lkesı"nde· den verecc~i zayint bomb::ı. ve ~ 
kurşunların tahrib:.tında.n daha 
müessir olacaktır. ~ l;'alıcscrlni sız de alkı..ıa.mağa ko,ı:ın.o.ıt. 'J'l"lefon: 1s.;9;; 

Türk - Bulgar münasebetleri G-RuJPin ııı.ıııt 11 ek t("n~m\.tıı matmc••Dlllllll•. 
Türk ve Bulgar hükCımetieri !!I~ ll!lllilll'\ 

lıa.lihn.:mda Türkiye ile Bul~~ric- F'J]Jj ı;: 1!111111 
tan arasında yararlı iktısadi iş HOLL YWOOD"un EN GÜZEL KIZLARI· .... 
birliği talıak1 ıruk ettirmek ~çin r. EN p AALAK GENCLİK .... 
büyük ga~Tcter sarfetmckteuir. ı~, KARNAVAL GECELERiNİN BÜTÜN NESESi 
ler.Bu suretle Türkiye ilk de;;:rı ti Anne Sheridarı - Helen Pat'riıh ve 
olaral< 1912 y1lı~1da Ploydik ~·ı ~4~ Robert Armstrong tarafmdan ~"9.ra~J:ın 
arma ve Bulgam:tan d:ı.. 1zmır ~ AVA 
funrrna.. i~tiral;: eclcct>!derclir. ~ KA !)N L~ 

Tiiı-kiyc Ye Bulc.;arittJ.n lıi.lLO - • ., ~1!"ll ~ 

Manillada A merike.n umumi karar
g!\hr, n<ıkliyat güçf'ikl'rin!n Japonl:ı. 
nn cHln çfütıkl:ı.n D~·;:srı:ıun V:lZiyetl 

lıakkmd:ı ıı:ıı·lh mallırnfll aıın.-na.sma 

imkıln T'crmed!ğin! bildir~ktedir. 

Taarnı.zd:ı.n e,·vcl Davao Japonlar ta. 
rafından !ihL!c~k L>ombardıman edil -
mlştlr. 

'rebW~dc Luz()n.dı. vaziyetle bir de. 
ği~iklik olnıad•ğ'ı. lmydcdilmektcdir. 

Bir çocuk h·amvaya atlarken 
qü!tÜ başından yaralandı 

Beyoğlu ·18 inci Hlrnıcktep taJe
b~'mlen 11 y:?.~aıki :Muzaffer 
Erdoğan dün KltrU'Çe;:roede bir Be
bek Eminönü tnırovaymm röm.or • 
kun.a. binmiştir. Muzaffel" y<>lda bir 
denbirc muva.zcn.cşini kaybederek 
yere yın-ar!annu.,hr. Sukut e3ll.3~ 
.sm<l:ı haş-...ndaıı. Ye vücudunun muh• 
telif Yerlerinden ,·ar:ılanan çocuk 
Bey.:ığ°ıu hastane~;ıe kaldmlm~ -
tır. 

ı,ondra.. ıı ( A.A .) - MalezyayıJ 

gelince Singa.purda neı-r~ ~.icn .son teb 
ı KdP. l\.falc:ıyada yenl J,n r y oim11ıfı. 
gı luı.yde>dllmekteydL Bun lan cv\'eı:ıu 
t.::bliğde iae yuh"Rrı PcreJ.ııla Grlk yo. 
hı llzıerinde ı;::ırpr5ınaı .. r oldu/i1ı bildi 
rilroekteydi. Buı·ada nllmışdan fa:ı:13 
Japon öldUrUlmUştUr. Jl.fpon ~l bO 

~·unca ilerledıkler:nL blldlrmektc ~e
ler de lıi!n il& Kedah dt\ letrıı Pera.1> 
de\'ıetintlen ayrran hudut llzerinde kıi. 
in Krin Krian nı;-tıri:ıin ccnubunda)(ı 

yeni İngiliz mtidtıfııa hatları !le tenıa 
s',ı. geçmenıl.§lerdlr. 

Tokyo, Japon kılalaı ının diln tngU~ 
ler tarafmdan tahliye ed!ldl~l bildiri· 
len Penımgı ll'gal etlikl0rını haber 
vennektedir. 

Vl~i, 21 (A.A.) - O.F. l. 
Libyadı:ı. lngi!iz tararuzu ıkvam e • 

diyor. Roma, önümüzdeki gUn!erde 
daha giddetll taarruzların beklen.diğı. 
ni bildi.rmektccllr. 

HAFTA SOHBETi --
Neyzen Tevfik 

Yazan: MÜNiR SÜLEYM~N ÇAPANO~LU 
(Ilaş ta..rafı 2 incide> 

men- itikad \ 'C "clıli iman·• hal, • 
kmdaki fikir , .e tcfa!.\;jc;ini helirl
ml'l,tedir: 

Çillci cinnet i1c oklu tamam, 
!t.ik.n.dmı daha elts.iktJ, ben m. 
Topta..~da h<?def oldum garaw; 
Ehli iman dinimi ... ti benim: 

Fakat ne olın'Sll olsnn Neyzen, 
her şeyden evveı yoba7.m, mollanru 
ve medrıesenin düşmanıdır: 

:\IeclreM ... bir 13.fzı piiı' mfı.na ki 
indimde benim, 

8lyes'nde balduıın!Tk oldu Mhm 
• güh<;eııi.m. 

TeYfik1n feJı;:;~i ,.~ indi teJal.~•i .. 
lere ait baz1 pa~.alan da \'Rr<hr: 

Ne!'J'e olur, gizlenirsin ruı.rabda, 
Helal, ha.ram yazılır,'>m kitabOO. 
~e\•,lal:ırla ~ inlcven rtib2..bda: 
Sensin. 5..c:ıklart n319n edersin. 

Serserinim düş ti.im a:.kınla 

Olm:ı.dmı rncftunu malın, ı üt.be" 
nin, sim ve ze.r'iıt 

Zevki, !}f'vki ''n<!y'' le "mey" diı 
rindi azade serın. 

H:rnme\·ki, karı, cok oldu gözüıw· 
den döeşti 

Bunlann hiçliğini ben bil&rc1' 
öğrendin'I· 

Şimdi de kalmadt nakdin, naza" 
rmıda kadJ'i. 

Kirli el.let"de görünc:e, parada.J1 
ığrendi:rn' 

Uıı.lbok.i, insar.r dünyaya bağlı "' 
~-an şe~ lcrden lılri de -muhabbet 
\ e kmTettcn c,onra:- pıı.ra değil 
midir\" 

Tevfik, meN"cb , .e meııhebini: 

"Mey" de bekt.ruıf göründünı. 

"ııey" de oldum mevlevi 

ML.,.raill' tarif etmiştir, Ye btt 
doğrudur. O hem hel.'ia.~i, hem de 
:ue\'Jana eoc11ğudor. Kend~i için : 

Fon Leebsi'n durumu Sı:l:u.'iık~ 
tır. 39 uncu Alman kolordusuna 
kumanda eden general Ohimit 
68 kilometrelik ıbir sa.ha üzerin .. 
c1e ric'at etmiş ve tamamen cev 
rilmek tehlikesin<le kalm~tır. 

metleri Ankara \'C Sofyadaki il KR L ·çEs· miinıcssilleri vasıtasiyl~ bund:111 ~ ~ A 1 1 1 
b~yle kendi e.n<lüst.rikriııi bu ::er Ui ~~ 1 il 
gılerde temsil. e~tırı:1ek I~arnrl<' ni . 1 1 bil s.\Lf al• ımdan itıbart'il 
rmr resmen bıldırnm;lcrdır. ;; s A İi A y dnemasınıa . 

"mey" c, 
Nasıl girdin elimdeki şu "ney'' c. 
Hem beni seveıs;n "Ne:rzenim·• 

diye, 
Hcım de sarhos diye deslıin 

e:ierslıı. 
tlstadm hayatta kı}·met "i'ertli:::i 

hiçbir şey yoktur. Ona bi~11k 7erı • 
~inler, ri<'.al, -bu meyanda Stılhrn 
Re~ind Melım(l't Reşt.d'la, llidh· 
.\bba,s Ililmi, ~adra7.am Sait IIalim 
ka~i Ahba"' llaHm Pa~lar ön 
pJanda gelirler- ona. ederinin, 
konaldıtrrnm, sn.ıııyhrmm k\pthı

rmı açt~•Lı.rı halck daim!! mfüıta~
ni kalını", her · liıtnf n~ ih"'!lm rNl. 

Fels.e-fenıdir kitabı imiumn, 
'fap.ı.rı:ın k~11cli ruhumun ~esine. 
Secde eyler hnılükatim her an, 
Kalbimin ateı'i mukadde3ine ! 

Krt'asmr da y:ızma11ma rağmen. 

biç de bu met'ICk ~e meşrebde bir 
in.;;ıın değilclir. "llnkacldcs ate"'", 
'' rulıomun oıesi." el.ediği 'te;rlerin ne 
olduğomı kcmfü•i de bilme-ır:. Sor..;ı>• 

m·.ı: da sö;yleme'7.. ('iinkii onan ruhıı 
tıir mtlJ\Oınuı<lır: Vollmnlar gibi 
&.ayruya.n bir mu:unma . ., 

Huslaı', cenuptaki ileri hare· 
ketin ravaşlı.ğma. ra,.,Oıııen son 

Parti kaza kongreleri -~-~)Yeni btr nmvaual•iyett olncıı.t;:tır 

günlcrde yahll"?; bir kesimde 500 c H.P. Eyüp ka.z:ı.Rı kongresi b•J - E O O ı· iL AN TOR' U f'Qn Y'l\m.th~ ~ :!!111 
den ıazla kasabayı geri alm~la r- gün saat H te Eyüptc yapılacaktır. 8 ~ r'- T -O R K ç E ıııö7hi ""111111 ;a 
clır. Yarın d:ı. Silivri kB.7.a.ı;ının kQngrelcri ~ 

Uzak§ark harbi ... ~rc]•r, Gelecel< cumnrtecıi gilnU yııpı - _;:..:AL; BABA Kızıa·r 
Uzak şark harbi 1ıakkmda Ja. lacak Be~iktll.11, pıxıır gllnU Yalo\a mi U 

pon imparatorluk ka~hmın ka:ı:a kor.gresind~n sonra lstnnb-.ıl vl- ~ s u 
deniz şu'oesi şunları ;bildiriyor: 1 l~yetınde kaza kongrckrı tamnml:ın ~-~ PAN ""ıYON NDA 

Japon tayyarclcrı Filip u-cıe Del. • mı.ş olmal;tadır. .:,-:::; 
rıırnıt& hava. Ussllne taarruz etml#iler. Vilnyct ko~~eleri ikı senede bir ~ 
di't, Bu harek.-t esı:ııuııı~ dllşmanın ,ıqııl•ltf;'1 ve bu kongrelerin blltün \"İ. r-o;ı• 

altı büyilk tayyarM! d~'ürülm~ ye layı;tl('rclr' :;eçen sene yapılmış oıdu- ı~J 
)"el'de bulJtıS.n be.- ta yftl'eRi yal! 1miş ğıı -'D bu l'Cne Tillı.yet kongresi yt . ~ 
trr. .ı ı- ı • kaza kongre d"lcge!er! ge_ l '1(i 

Japon kyyareler Al bfı.§ka reslM iştirak f'tınek ü. . 

ı~ dcn~in r.enul"rt>nrla thıı~ınanın ?Je -1"gelerinJ usulen ve ıh ın.1 
b r deniz hlYY'!reı!lı\l dt.~ftrm~ler ve U-at. ,, r.1..-<;nı~kteulrlcr. ~~ 

N•"''f'li, lt.""1krtbl\h rilmindn 

SARAY Sinemasındil 
Giirnıclt lizcrı:ı son S ::-ününden ~tifııde ~inl7, 

Bııı;-Un saat 11 drı t{!nzUııtb m:ı.tıne. 

'•" ı•:ı ~ ': ·. . .. '.'!' ""'. • . "' ı: ... . . : ...... ~~ .• : .. 
• • .. \ • • 1 ' ·~ ı' . . ' ' 1 1 

, cletmlşUr. Jfatta, Sull:m Re-,aulm 
kendlo;fne hediye ettiği bir nrıdiyc· 

' 1 ~-i. Crle.!ii günü lrir ba.~n."ma w.r. 
mi~I ir. 7..a.nnede~em, bu nıstlye, 
Ücüncü Selimin iifiedij;'i rusfi;relcr
ılentli. 
X~yzen paraya rhemmi;rct ver. 

me?.. P&ra onu baaıam:ıx. Korkuf.a· 
ınnz, tatmin edemez. nunn ~iirlcr·
niıı hirçoğunda h:ıy'kffm15tn : 

İste onan M.~indir ld, zaman z~ 
ın.an çevrlmeler yapar. e\'\'Clce yaz· 
c:..'.:.tlarını balt.ulırarnk ::eyler 8Ö, .. 

l"'r, <'Y\'elki ruh lıaletlerine l!ıyaıı 
<"ılerek e-.erlt'r orl.ayR. atar: 

Hicran dcslaıwu kendinden oku, 
Mecnunclın dU)'llP rla rivayet 

et:mc! 
A~km leyliisııu göı diinse söyle: 
Söz temflili bulup hikfıyet etme! 

;\liiııiı Stile~ maıı C . .\J'.\:\Olıl.t" 

ih 
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Paris havvanat Tor p i 1 silahı ba .ç s no- al yor 
rü~::~~~~!':n~~~:! Nasıl icat ~dildi, muhtelif memle! etlerde na· 
~ ,;~,:t{i~~-k= sıı kullanıldı ve bugünkü inkişafa nasıl utaştı 

• 
ihtik&rla mücadele kurumu 

A A 
~.ede.ki. hayvanları beS emek mil. (~ tara.fı 3 üncüde) zin dibinden y.aıkla.snraııt g muün nil kulla 

Yazan: , ver~enko h~ b~r ~eseıe h~ni aımı~tır. .~ittabi wıoo bu yu:karda zikret· gövdesine infJlfık maddesi ba"tr • lıarp gemi~~~~,.;'l ~~~ 0 
a 

1 

. . . . . !-'."' .:ı;:-ıs haY"':"•l h"!'çeoı t\lonız destroyerler tlplerinb> tay. ynrnk infilil otfüc<eklerdi. i:n • oillyor) bütün bah~~~ r kas~ ,~dan ~'lren: Servet Lllnel 1 ve kendlBlnın de ... ŞeY... ,.,ınd gu ~l 3l'!li) ~ılo de luzımı !~e k•m1 ko,.... top ve mak;. ~.et Amerika dahili harpte -ördtl· c,ııı gemilerin to ~ ';, ~= 
htikArla mUcadcle ırurumu'" - E? vaı 11 • :""~ten e<'·el .bu hay. ı!"'Ufcltleri de .....ur. Bn ep des- ğilmüz gibi tnaTn" eden d;,_tı renh ra.., 1 iler i- t 

0

'.. .' 
. ıllc toı>•&Jlbsında. ı.ununun - Yani.. Şey_.. Sürgiin ceza. ,.,,mara h~k leıııiz et verılıyordu. ce Y•. ler 3""' d.W. i<in aoo dere- <ia berober """>ordu. Torpilin icat mtl ve katetti ; · m·;;.,, 0:,-pil,n s • 

l!ri gelenlerinden Golenduhin, ı •m• ııarı>tmlsın demek lı;tiyor B"q'i':. ':, •~n nıiJ<tarı azalm11; kullsnışl-lar. Fakat sahiller- odilmosh>don sonrada- ki den;,.aıu- c• artu Fakat" ~>k 1ac
1 °'.;,;'~ 

le bir hitabede bulundu: durn. Kahrolsun mıthtekirler'. • ı de~. t:
1 

~.at cı.nsi,,taınamiyll! 1~e. seec ta.a.rruzlarmda )rulla.n. nm fayda."1 ~örüldu . .Maamafih u· pil silahının ('büyük ~avn 3.l" mil r-
'Baylar! lhtikarla mücadele Qlılopyev, ay:ığa knl"tı: d<"J'.li;l '~ m.,.,_ır. 8"JIU~ hayvan· "'- ;çln fazla bllyillrt.ilrler. Bun• zun seneler sahili muhafaz.' eden r!tclel __, ro,k· to ;;:' ~ e • 

c:. yalnız idari tedbirler kSfi - Baylaı ! Mu h teı: ~. kim 
0 

lar ·':,.ı . ~~ vı ınsanlaıın "'< dola;> bir<-_,ok b,'iliriyeler bu • bir Slôh olırak ımmct gördü. 1914 edemeııi;ı g,';riiltl.' KP lıl:t ahcl ~kür! Halk , .. cemiyet, clcle 1 ıursa olsun. isüsna•ız en ai;~r ce- yem. '.fm k~'lllları bu h.ayvan!~· k.:!U harpte ufak torpidobotlan 1918 de teHmU! göron Alınan de. bul ""' 'bovaLırd~ to'."~d a v: ~rek hükfımc .. in yardunuuı. za,y& <::ırotı:nlmalıdır... Fakat ra \e~at \ edh tr. :sugun Parı& la,. nnıakıadırlar. Meseli Alman· rhAI~k.:r'I uzak mesafelere açıla ok 'rtifade temin ed'f :.n J:ıt ~nahdır. lııgiltereye bokmI" tıununla berol:<!r, bu dliııedüz h_a,-va• . a 1<8ine patnte. ye· bug;ın kanal sahlllerinde en rok ve uzun mütl<iet denizde k ı - edildi To 1 ':"e"' . ~}ıe~i lngiltere:ye baktılar! ~euluk dev> inde henUz nln>•:"0~"'.d~. Patats• yerıne ;:;:. •i•tmn nındern T tiı»ndc tor - 1 "':"'la dünyayı ha;" ette brrakttlaı·. hez bir :o:l.'ım~ nla.n i\;"°;;e"
"Q.a bir vakit tüccarlar, ~g vıcdanlannı kır!etmi"en, asil l<ahV .J:n 

1
: er fa}>rıkaların~~n hıı ~Uar kullanıyorlar. Bunların Alman denizaltıları har.bi denız ımva ih m ~m;,~ ~ş :ı. • 'ıaUanru yllkııe!tmi§:erdi - ki- ruhlu insanları da takQ;r ve hiir· "''!J e 

11 
"\"• ve par.car küs- ;,;>nı 600 tondur. 10,5 snı. lik bir Ustü kuvvetle<inh> , .. ram;dlidan d,,: ve bu.;.. yv: d r • ham·'::' başına ~lnlZ iki kuruş - JlC metle yadetmeği unutmaınuııyız I bela ;.:n..\~~ \,teüir.. . .. .. ır 43,.7 sın. lik bir tayynreye kar. ~halara t<ışın!l ett'ler: .Al.deniz tlğ:i u~erinde ~~· . 1 z -

1 

.
1 :;ı: 

•U biliyor muaunuz Bütiln in. Bu meyanda, toptanCJ tUCcaı'. . a , d .. : .. ahcesı .n•.durun•: nıı.""' Uıı>u ve .ıtt to>VJ kova- Bın.denlzi. Atlantil< >e MrikauU: ,. ~ taznn.'. . r 

0 

uırnnu' • 
tere, bir tek insan gibi ayak· Çuni~'e bir tak 1irnume gönde. cnd:e~·~a· ... ı-J~{ '"'n sebt"P gıda~ız.. ~ :mücehhezdirler. JJu ,-a.ziyet garp .s:ıJıilleri, hatta :imnli Amo • Büyi!:k harp · .1 da rdı, hig kimse yağ a!ıoadı. tı· rilıncsini teldi! ediı·onmı. Diğer tık.· e ~. '·: ~•n-nt••t b.hçesı"· bıı. torp:dobotı.nla ""3hea •,ıa • rika '"'1tllednc kedar gitWer. 1914-18 de ben "';:"'"' h""""" ·ıını isyan o dereceye vardı ld. t.optancılar. koYU'?.°'1..,lmı§ SÜ. c:~: d/'zfm atın ı:ii•d.ı:n güne ıi> 10krnr torpil olduğunu göııte • I Ba<ta ufak salul denizalt= ikon '"•horo ,'UJ<_""' :~ ':""'hl'. 
"2alardan Ohlop)-.v: . tiin kutc•un•ı 1.500 r b' y sal ':'"'"':"'. ·vıra artık mu·~le 13 "<. Sümtlcıi 36 mildir. Alınan • tckfönül gören deılza!U, 15 sın. ~k vrblı ı-n ;n as.::da .""' ""Y~~ 
' Affedersiniz, dil'!' tashıh bİcilU'I halde ~· fı~atlann dahıi ı,~ı;1 ~.:' getf ı·aııan~ cllerd n 13~ullorullkbn bu to,,.ıdobot • top.•, z>.d>h kule "' si!Ahlı güv•rte- tane torpH .;:, .. , ko~~~ v~f;:;,.i·k'. ~·. İnglll<rede kunııı y<ıktıD". dA artmak ihtimalı b'11unduğu h t \z b ~ ;ınk•nı kıı.lma· ıın,. nelere karst muvaffııleyot rnle <lciUZalh kruvozöni haline ı rln Nelson ı;p· eem·ı . · "it) ' 
'"'• pens vardır. bu sırada, aynı süti" n kutu unu m ış 1\"a es. "'1en ve f e~a ~da ıı .•tm'<lcrdir. geldi. Horuin icu bınn göre hkçok ıı ve kruvu.Ur :,,..,.,;a'"' .;;

1 

= 
1 

' Bunun eııemın•yeti yok. 1.100 rubleye saınnlıt• ır. al~• •• ,ii:c;;,rm <rın W< hıalende ..,_,'<Um!ıoU:ırı da ba><lıoa cilah o- vazifelilri karı;ıbyacok §el<ilde de. Um Almanl=n 10 000 ~ ": 

0

• 

, misal olarak ı:;bt.•ledim. Dik. Bal>':in .di.i.,1ünce iç· ' son .. •1 • onun ~avııı yapmamak- _,..._,:t torpil ~nlar. HücumboUarı ni7.:ıltı tipleri me"dana ırel<li "emııen· , . •- · d ...... ..:· arp 
J • • t d·rlar n 1 · h<"C g" d ""~e " ~ · 

0 

• ı ....., e O.."- }d~ torpil ı.: nazarınJZI Almanynya c;evı- . - Bu tüccar ne~de oturu- ~ · bOŞalm k Çın b:l. un ~ıı pi<l ayı·tlır. Sürat botlJrI Ye tor- :M sal olarıık torpil ve topçu de kov 
1tarı ile miıeehhezdirl ~ (hepoi dikk•t nazarla.rını yor? diye sordu. gUP~ m·vm" tadır. ~1CSC:A bah· ,.,.'!'"otöri>ot!au. Inı:ilizoesi C ırlzaltcu olnrok >unhnhr' • z rı ltlarb z:ıhmm in '!".:. \ıı;.nyaya <ıevirdHer), orada - Ne yapacak""'1zl çcnın .vW Unlar ~ıSllıında bor , 3 taı l M (o tor) B ( a:ı.ts) ; it.al- Alnın.n' U B 1 (Ul ı 5) 125 ton ==lan ..;,. öldlı 

0

'!';;' iıa • 
'/iomun bir kilosu... - Hi•

0 

can!!ll, evine ıı~"far tek ~~"'may;., lla1ıoşıstaJ!d•n gel. S ~'ası hıe. M lol"""'-'i) A (nti) ild •5 ""'· lik kovan, ı maôinelittl'. ku"'Ozbı-lcr için .,;:;;"'!. ..,,"'""' 
blopycv: . T.~~r ~e:im. ~ydllr:~ i·f: I me ır -~n kallllıstır. birıd ~ergibili) dird. 1~14.18 har- 1ck, süı:_c.t 7 .mil, dol~'lbileceği· me li bir ::-ilfilıbr. zira ani~-

....... Sözünü kesiyorum, de<lı. fa. tılrnr hıslerım kendısıne anlatır- v '-Q..--- ' 'ı}.y~e ~ynlıı kaplı denlzierde faa- safc !650 mil. la'l'dn zırhhia:r !kruvazörlerle to 
tadyum kilo ile satılmaz.... l, dım •• er ger. sur.u u p göt,ıterdilcr. 1 U 53 (116) 7::?0 ton, dört tane I•il sebebiyle temastan daima r _-

' Ben. kunu; dffiıllk b;temı~· - Sobımıava 53 No. da otu T '-' • ı~!i<ı.n.ıern. Rig• kôrlezi ve Adri• 50 sm. l!k ko>~n, hö- tane 10 6 top nir ve Jturırazür böylece ğ ~-
• """'" fakat 115!. m :•;;· . Lii~ek:i ~U!ı•ndtS fünnin~ '°" d ıı:ıhıne;ınde k_•ndilerinden bir tanô S.8_ sın. lik aürnt i1 mil: yükten klutulur. • ır 
.......-·~ ağırlık ölçiisii de~il· Turpa<:O\', }ennde;ı l.a ı:.tı: iaını .AJn.an}ada ç k ıncchurdur Ja.t' :ı eıo<!e istifa.de edildi. Bu bot- dola...<ı..ı..bılcceg: mesafe 5300 miJ. 1914 18 ti 

- To,,Ja,.tmm C'"':"d"'n ... rııra- Zira bu a~ }eno ıı:c:!er~ açnıa: n;il 0, ve_ 50 ~ a.rnsrnd!I., 30.40 U 142 (1918) 2?00 ton, döı t ta- vazın • . ~ ~~ sn-asınd ıkr~. 
l' lloııoi biri Ben. demek isti. ya bırahlıruı•ını tlM cd•~·onun, dan <''·el ~u haw• 0ıarın etini JOIV•Oliraiinde, bir vem iki toq>il ne 50 run. ı;k kovnn. ;ki tane 15 ıım!r :anız ~; •el" dd>J rrtıltl ki: Eğer biz, §imdı RlJS.: ve hattA... Toplantı bu günlük bo§aıtan bır makin~ icat et:mıs· <:eh>ı~ _ve makinclitüfeklerle mü- ~m. lik top \ t! iki tane tayyareye ~ne t 

0

. ktt uz r~ üç ~yn dör 
•ft-"".:n" do··--~-1- (ve be!J$ı tatı'l edilsiıı t' - --~irle~ Bu ım.rcUe h .. rnten ka.nr ko'-·ma 8 8 &..>n lı"l· Su"-t 21 - orp 0'\'3.IU ıle mucehhez • ~ ... rıcı~ ... ır eV"tl • -.. " • • '· .... ,o eti.der B · bu Sinif · 

b'' a tarsf ına döndüler), ora. - ~:eden ? ıiu l<,Ş ev k"<inıı ~azır Y<n. .ıı !oıııantlaıı toıııidobotJıırı tem mil. mesafe 5400 mil. , · u~n . ~ııeroe 
""· Ne ,.ı;rdünliz? - Sıcnk ... \' e hewde. •• Tatil gcc sucukları •• .::;: almak im· ur ~•r ~ bi.\-Uiler. Bit.tabi bu bot• U 25 ( 1936) 7t 2 ton. altı uıne 'alruz deruz • kovsnları >Wll• • !lı.:bkin, i'liıti gekerck: . ederoek daha iyi olur. Yarın kanını elde etını,ıı dir ,,.. .' tck>.mül gönlüler ve Jm:rbin !oııY.i kovam, hlr tane tO 5""' ilk ınlmaldado-. ln,,it •!erin o=ık bir 
' lyi hie bir §eY ... dedi. .. tQplan·rız. . • Alrna.11 balıkçıla~; 

11
_:. sene ni. nln a,?;a Alma.nya.nm 32, İngiltere· top, ~ürat 18 mil. I'm~lnr 53,3 kaç kruva

7

örde torpil sil~ı bulu ... 
'- E,-.t.. siz )run\l oak ı:uJll'I 1 GrÜlo\", Abnımovıç ve azans. sandal' son \esrin l<I'dar fiınal p.us " ltaıyanm 4<, ve Sovyet ""'· !ili. :•r. ıo.ooo tm'.'uk Amen•ım kn. 

buyurdunuz. iyı iri<; blı lciy, bir ağu.ilan' clenizi kıııbnnıı,, ~5 nü yon kilo 
1
,... ...,.,, muhtemel olıu·ak 120 lnı;lfö: Clyde tipi (l034l ıS.50 ' zorierın he nde vanhr. tw · 

. Bizde ihtikar. alabildiğine ._Evet! de~ile~. ~iz de iltihak yengeç avlar~ar. ~iındiY~ kad:ır ;\lın:ı~tu vard:r. ~ sene zarfında !on, altı tnne 53.~ sm. 1:.k kovan, ) ~lnrm. tu n ' ~eni iru ettik -~·or ne bir ölçü. ne bir hu- ediyoruz. Tatıl cdıl~ın. bu )etlgeçl.erın Yalnız yüzde 10 ~~ı tezgiı.htan ne ko.dn.r bir tane 10,2 sm. lik top. SUl'!l• lcrı g--mılerd(I h' tonıil bu unmnz. 
talııyor .•. Ve hiç ki~se _!.>u· Q:>kluğun isteği.vl~ toplantının u insan mıdesine 'de!, 'bakiye. il'· :kleri mr olarak. sa'k~lnnw • 22 5 mll, mesafe 20,000 m·. Alma~ !!afi! kruvazi:ı.I nnde dori 
~ çıkamuyor, sanki agı:z. tatiline karar verıldi. si hayvanla~. J:>ilh~a domuzla.· ııe k..~cunıbotları genıı kafılclcıı • _I''l':ım.:ız: Suroouf tipi. 2' 00 ton, ~ne ~ 5.., 3 sm. 1' torpn kO\ • 
a su doldur:rnuşlar! NiC'in Sobomaya 53 No. nun kapı~ı }arı bctletnek ıçit\ ıculla.nıhrdı ı:ııtt~ı ~"3p!l n tnamızlarda kul... ı.1., tane 20,3 crn. lik top, iki tan<' ru varoır. 

lıuizi yiıkseltluiyoıı.Jz? Muca. nın önünde Abramivi~· Babkin Mösyö Hem~ing'in :;a.yesind: ı.n<hı:ı-~~adtr. ~~oatleri ?~-40 mile :~.7 sm. rk Uıyyarere ka"ım ko~ma Son z:un ul rda, " ek sıra i 
. edeceğiz, bağıracaiız. bu ve Gribov. karşılaştıl.ar. mesc~e t.tı.manuyıe t~i>le <l • aliS ı. :\~~ee~ı.5tir., ~ ~:e es - t~pu, altı ~le 55 an. lik kovan, \'C ~lan Jı olduğu oibi ufpk '1e -
~i ıncyd na ".ıkaracağız, - Burı:da. ne arılorsunuz? ği§lllış ou hususta ~iılıdıd"n fba . m ı rllwlt hlr deği,.<tiklık gornw •

1
f.U:tat18 nul. mesofe 12,000 mil. oef ost rmC'k su.-et le torp ıi t • 

'l\.1-ı·mı .tı-atın almıya.cağız! - Y~ sız?. . . rikalar ~tlmaya ba ı.arnıt;t1r. • 1.1ı',.,_, • • • • • ~?ıp·1 ir- cöi 'Jıcc butiln den.b; cnk ide-ıl bir" olarak o. ~urpa~v: - Hic ... Z~yaıd ctm"k _ıstıro. Bu vaz.ye~ do!uılaı· art:.k JıJllla~- fa.ı:Jjyctlerlı den re mı !ffltu lıar.p '?~~eri torı. il ::rova.nlan ı tava ta;'} f' c tı. in
6 i~ r ibu • 

'Bunların hepsi bos laf, do. rıın1 ••• Umumı soyguncul~ıgun bu ycngcQ bulamıyacakı rı kin bun . dil u lt-bliğle:rınde sık sık bahse-. L
1
e teQhız edikliler. Top dah:ı. faz.ia nun tccrulıe i um mi ıı r-ı ten ev 

'l'encere dibin kara seninki k~ günlerind~, aydın hır :;riin~ tarm J.;abuklariyte 1~t;ifa et.mi~· t~~\ına.n hüeumboL~ gliYc.r !ekfımül elti :-e isabet im'ka:U :t .z. \ J s Pl)oıioı-dı. 
den kara gıbı parlıyanık etrafa nurln.r mecbur k:ılacaklarQ.ı J;O'\'allı Yanlama olamk ıkı torp1l , ... ı:ı,.tı. IhWı 1905 te, çw;ım:ı 

1 

Torpil ta\'\arc'cı , m tak'l 
" Yani ne elemek istiyorsu· sa~n bu fedakfıt• vatandaşı, ku· ~ ıı.ıtı:ı-ıı Vardır. Torpiller atıldığı 1 ('f-.,-uschim ) den::z ha! 'nde tor - olam!t fan:li~- t ô ~ . kr ıs o 

1 

? ruınumuz adına tebrik et.mek... botı:. ncyın abnn. ltalyan pil k ıllamnadım 4.CJ00-6.000 me r k ndtle,.ni ı. " ta~ nre v ! 
'- Azala.nmızdan Gadyukin - Btmlarr bıralcnız Hepiniz K ~~Uarınm torpil kovanlnn ôcn tnp n ·y r benin fü. • lcrindcn h ket c<l 1

J T ı;emı • 
bahaediyon@. ""CCiktiniz! 1 aniı•e tratla. ıt- .luı.p3.lllr hususi bir tel'li • COSi el~ C'!ildi. Torpil silfibI a.:nct:Jt cmilennden har.<'ke1; ~· l ayynrc 

'- Evtt, bavla.r! Bn bizim vü. .., - Nasıl .•. Geciktim ha? 1 ~l~ tamflarda\lrr. İng'l.ızlc • I~1 l :ırp ~mı crı top m r.milcriy· kerlekli oldukl nd 11 c;-n . r •- • 
J B G 1 d h' d M h n ._-'llldtı"-·u- • il . k. [ d d .. "Jd cıenız ı..n • UTJda bir cıbandır, VC bir . -:-

0 

ll 1') en U JTI, . OffillZUn u ~ s ası lcfİ)'C d~x.... uu~rın ıf!C .torı _ı • C ':1 l C.: CC "' • U ~~ SOU• yar le?' ntlen Mk dJhı:ı. ku l lıdır-
~ ba..~ını ezmcliyiz. Baylar, bırıymı~. Hcın qe. re.ıs olacak! ar ı1 . ~'T'U :ttılnut. "'Cr'l ~ dohrll ra Jnkla...::r.n Japo;ı. torpı.a.obotlan r. T<-lccılek i torı 'J t ,ı:ııe:lcı 
ll{rm malumata. göre. el ilan Ueri gt)lenlerden bırı... I !.Iğı tQ t_ı'aktlır '\e hUcumbotu sal- tarafmd:ın kuUanıldı, \'e gem lcı Amcı ika doruıuruı 1 

d . b bi. ın bostırılm" 
1 

için kiı.ğıt - ııepsini mi alını.ıı? 1 niı.mı ı keınö.1 'in ' ... 14 'ı>ile 1<ıtMon gitmek l<;i.ı bU· torplll-0 imh• edil.diler. Çucim~ har rol oynar ve iıDıc;.knn "'!; ~ . ". 
ita menıur cltföntl• :izahın. _ Son kutusuna kednr. Ne '"'""""'""" ,..,. !.:,,,·ııı, RUr"tle seyrederek att·ğı •inde deniz üslü harp gomil ri to• ı mtl ,.. rh mmi>et ~<nnl tl~ıY«' 

Gad\'Ukin, <\aba cv•·el buyurulur, ha.? 1,100 ruble?en·:· 1 ~u teyrcdcceği ~·olrlan C"ıkın:ık - · 

t 
- .:ı. ı · " d ke. Dn·nse a<lanuı.kılh ywek _bıle '··,ı- cı:uırt:t)an !lakı:, ıarıJI illi 1211nrı~'tolncffi ka.ltr. . . d~u-::':.' ~ ~;;,\~ ~' d;::.~ ;,nedim. lo!<malar boj;azımua ....,.,. ,,...._ ... ,.., ..,.... .. , 1;;~ dolayı tm • "" atan hır stanbul Deniz Komu\an lığından: 

örmUs dördüncü depoda ise kaldr .• aru baf'Tyı da ~on hıziylc ~. ıı ;~ telU'8r ~r oıwıuıc:ı:uı ~pı. hucumhotu .. ka .. vis . <'.iz.c. ren< '"ıldırım motöıilndc Ucretlc çalrntınımak Uz re b r motorc.l rnakın st 

1 

" ,.,._.. w•.r:- w.ıı :\'Ol··--' büyük b t ihtivaç "nrdır. 
na 4000 ruble istemiı:1ler... sürdüm. . . aa 1 ~Sı_ılti: UolAI~ ır sura • o, bu depodan bil" ton kiğrt _ Hayret! Ha 1Jı: ve cemıyctm t. s• lrıU'Qt _:..cı bit· To:rpılin bu ıtek.ilde atıl. İsteklilerin aı :ı.f;ıda yazılı ve ıkal rilc b rl tt K sımpa ad:ı. bulunan 

~ ve ilk depolardan birini! mü~.:.dekyc ~irışmcsi ical:wcn ~~-zı ve~ 'i\J\ı·~ ı;itllbe~ 19ıt.. lo;bi iyi netiee \'erm.~. lsronbul d n z kom•Jtanlığı mnltlnc mUtchassıslıgmn mUracaatı rı ~ nıbleden ıı.o'mı• bu günlerde ... Kendi'i nerede? "" ',~...,., ~•""''" ~ııJb.1$ de achk ohiukasma kar ı - "'""" '"'-"nmnm iki ıuın mmu ·• 
Chlopyov, icini GCkcr k: _ Biıaz ew~l ~Ö;"C)'İ dönd~·l, _:::::::::==::::-- _ ~ )C~aıı. ~enizaltıbr diy:bilirlz 3 - A.«l(ttJik terhis "c Uta.sının sureti. 
"- a<.Jyle ;htil•arla milcndele!"C Henliz yetiı;ebıltı"Sııuz. üçyiız rttbledcn~tr"ı:rnıaz mı rrfı'3· ll c . Jiıh ow k t.orp.ıl ta• 

3 Çall§lığı yerlere nit bons r\lsl rın .uıct. 
cek k aecı· Evin kapısından \,)kan Tur. d"ı'Sı·n·ız?. "' : ın ""' ilsim dcuiz3lt.ılnr torpille~ 4 

- Makinlııtlik "motörcü, h dctn mc ın n sur ti 
ı · ro . ı. ... ı ~ ' ""'ijtı · 5 Aıt a "ıalardan birisı. bir ne\·i ha paçov: _ ~·c .ır.,e .. 1..cr! Ben, 

1
.400 t · lif • ..unltu lı bir silii.htır. Denizallr - t n el vesika foto r .. r. c ıı ı7ı) 

c:· - }3ayl~r! dedi. J{urumumıız Ll\l...., rı 1•1 ha11>tc, oı-dunun diğer sr. • l l k ~ttim. CTU u ·or, l!:t>er bi?,, bay. n c:ı b , . 
\"ay, m;ıkO'oı dedi. r• isinin bu tnkbille layı: lare ·e- lar. dikJ·at nazaı·la.r'.i'n ızı tngilte JJC> ~1ı a.~· roılı ovnamakla -Acıkgöz olsaydı. yaknlan. ti c.;z~-·z bırnl·ılınam lıdll'! Va.. rcv~ ccviı'ısek... l • ~~ ik~"llı fikri yeni dcğih:lir. 

~r. tammı7., acılar içindbc. 1m .. randı~r Fak.at, artık l~ı~ kirnSC dikkat uahn lSI)~ Fui;~;.:·c Alıı~aıdı Ha.uı:r 
~lPnduhin. devaınl:ı.: \"e güzel Ru yamız. ır gllllC'? ~ı- l11l.7? rbr•nı !ngıltcr v rcvırıni- tı :llı> ve vv senes-ıı c denl- tıı·mo.y:ı. konmu tur. 
'-. Dikk"'t, b•n,la.rı, d di. Gad. bi ~enidcn dof{ırnk Uz.ere :t>ulun. y r ltı B:ı:a. d~n'-

1 

etmcğc konılmu, ardı. "" ••.r d ' C U "'3.ltıln k di lim l lsteklılcrln rtnnmc. 'nt 

n'in lm harek0tinin ıe~' duğu bu zaman ,\ .• ldu'tmla vurtıl~ d'ınmüs ııJt11I ~ ur en aı nrrnm 

Türk Hava Kurumu Ca.nakkale S".lbesinden: 
Bu sen<' lmrb: n bııyrnm tr ilMrmı t rafından t pl 

ban (1000-1200) dc>rl il" {.C00.600\ rs le 12 90 gUnil:ı ı,ad r 

k Jur 
ık nrt. 

~a?:etedc n~ir v~ takbihini - B:ı.k;;amza. 'furprıC'O\',., Bin Ha :..ı·r ntn:ı naa .. kull:ırırlabi_liY<>. nhıd. n.(' ıbeslne \C pey RUrm k ic"n :r - ... Q nur. (111S:l) 
";!;'•- -·-,, = _ _ - - a _ ~~!!u~şı!!!!n~a!!!n~g~c~m~ı!!!e!!ı .!!!n!!e!!!!!e!!n~ı-!!!!!!!~!!!!'!!~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!!!!~!!!~!:!!!!!!!!!!!!~!!!" 

cin geri kalmı, dedileı·. dan bakakaldı. ' Bu öğlen sıc2lğında ner lerjn eline dü§erse ne yap~
Relip nereye gidiyoraun; caktr? 
? Y oloo~ ı!Jrdu: 

- Yemek yedin nli? '- Mardinden geliyorum. 
~t olursa Diyarbakıra 
~eğim. 

:--.. Yolun çok uzunmuf. 1· 
de baıka yola sapacak 
! Zira kürtler Diyarbakır 
nu keştiler.. Dikkat et 
Onların eline düıme ! A. 
rin hatunda bulunan §eyh 
t'at çok hai, bir adamdır 
ru ö!diirdel ten sonra 

'sini yüzdürüp davı:la ge· 
l>r •• 

~~' ece · çeşme basında -
llf;J.l'ak yemek yiyorlar · 
l nhir zindandaki arka • 
1-rmda:n ayrıldığına pelc 
teeuir<li. Hiç olma7.S!L Sa 
l' ekindeğil, Osman eın • 

1 Yahut Selim Güngörmez· 
~biri vanmda ol!Pvdı. 

&hir bu gidi,Je ui kürt -

- Hayır .. 
- l<arııın açıa gel de be. 

raber yiyelim. 
Köylü a\:mdan indi. 
- Dün alqamdanberi bir 

teY yemedim. Etraftaki kürt 
köylüleri bana yiyecek VEır • 

mediler. 
- Paran yok muydu? 
- Var:lı ama, para ae de 

bir şey satmıyorlar. 
- Evet, oğul! bu bir h~in· 

liktir ama, ne yapabilirim? 
Onlar §iİ mezhebinde .. ben i· 
se sünniyim. Bunu için ha -
na bir şey vermediler. 

- O halde yollarda ben 
de senin gördüğü:ı zorlukiar 
la kar•ıl .. ~ct\"tm, öyle mi? 

-Şüphesiz ... 

~ 

y,4ZAJ\': ısıdNll1:;R F. SE.RTEUI 

sa. 
- Kürtlerin içine di.işme. 

rnek için ne yapn1a!ı? 
- Şu gördüğün dnğırı do-

ğııya bakan yanıatıncian gi· 
d.ersen onları ı eline diişınez
sın ! 

Tahir b:.ı ha~eı·den cok ke· 
der duy -~tu. O, korkllk d~. 
ğildi.. c.esurdu, atılgandı, 
kuvvetliydi ama.. hir sürü 
kürdün karşısında tek paşına 

b·ı· d·? ne >' apa ı ır ı . 

T ahirin bcliı de, be1'çinin 
verrliği küçük bir hançerden 
~--aşka siliıhı da yoktu. 

_His l . . k 
. bir k o mazıa ıyı ve es-

kin •lıc1m, bir ok ve ya· 
ynn olsi.t.y ı k d' . k .

1
. ·d· l::.. en ımı oru· 

yabı ıı ltrı. 

D')'e t'· 1 0 Ylenip duruyordu. 

Tahir b' .. ır aralık yolcudan 
sulta1'1 l\tıtb~ttir.ı hakkında 
nıaliı~1~~ almak istedi: 

rıult .. - \lnıdıum kızı Züh· 
re Irat> §<thınm oğluy!a ev • 
leniyorlll-.ııt ·· ı ·? f. 1'·• oy e mı. 

- V~\, bunu ben de Di · 
yarbı1';;hcla. iken duydum a. • 
tna, Z r~ kabul etmediği i· 

• - 1e dedin .. Zühre kabul 
etmemiş mi? 

- Böyle diyorlar., hatta 
Tahrandan bu iş için gelen 
elciler bile ters yiizüne dö -
nüp gitmiş1er. 

- Demek ki, Zührenin ci
hazını Tahrana gönderdik · 
leri doğru değil, öyle mi? 

- Yok canım. Sen hangi 
cihazdan bahsediyorsun? 
Zühre yatağa dü~müş .. gece 
gündüz ağlayıp duruyormuı-. 

- Demek ki duydukları · 
mın hepsi yalan ... hepsi uy -
d'.lrma imis. 

Köylü k~rnım cioyurdLlk · 
tan sonra Tabirden ayrıldı: 

- Yolcu yolunda gerektir, 
aslanım! Vakit geçmeden gi. 
deyim. Güne.5 batmadan Mar 
dine vannalıyım. 

Taltir köylünün arkaı,,ın · 

- Bu ne temiz yürekli a· 
dam! Allah onu, yola cıktı • 
ğım ilk günde karşıma boş 
yere çıkarmadı. O bana Züh· 
remden lınberler verdi. De • 
mek ki, Zührem Iran şahının 
oğlunu reddetmis .. ve yata 
ğa düşmüş .. Cihaz fıikayeş} 
de uydu,·1 imi~. Elçiler ters 
yüzüne dönüp gitmişler. Çok 
şükür sana Tanrım, bugün 
de sevindirdin beni! 

Tahir köylünün gittisi u • 
zun bir yolun dönemecind<! 
kayboluncaya kadar gözünii 
ayırmadı. 

Köylünün izi kaybolduk • 
·~an sonra, çeşmeye iğilip S\1 

içti.. atını suladı .• 
- Haydi, seu de sı1yunu ic:. 



1 
•stanbuı Levazm1 amtriiğinden ~erılen 1 

.ar,c. asKer. ı<ıtaatı . ıamar ------1250 ton odun almacaktır. ı•azarlılda eksiltmesi 22.l~.011 p~.::artcsı 

glinü saat rn tc Silrtte nskcrl satmalma l>oml.eyonunda yapılacaktır. To.h. 
nıln ~deli 2S.OOO llt'a !Jk teminatı lSI S liradır. Taliplerin belli vak:tte l<c.~ 

misyona gelmeleri. ı ı;:riF-1Cli03) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden: 

BABER 

c;oous; u cıwu· 

Ahmet Akkovunlu 
ı:ıl•ı;tın l'allmı:.tıne Psw No. ı 

p:ı7.ıt1'dan mııad:ı bcrgUı !\allt uı 

21 tLKKANUN 

İmt.ıtianlıı \'C r,ö:ıter~clderi liyakate gik<' tı;kaır cdııecck snll.ldl tor
nacı, cl"rolr borucu. ı1dlm19.tör tamircisi, nıotörcU, cl('lür ıkçi ve tUrbincı 

almnca.kt1r. 
Gıd r geı.•1: yol rırnıırııflar. kendilerine n't olnıak fü:crc icap eden V('!lll. 

1klc Golc\ik deniz fabrikaları umum ınUdUrlUğUn" mtırac.uıt. olunması 

f) o 1\: 'l' o j{ 

HAFIZ CEMAL 
" LOKMAN HEI<IM,, 

BAŞ, Diş, NEZLE, GRiP. ROMA TiZM~ 
l) \HH .... ı :n; !'1 CTEJIA:O:::.msı 

Dirnn)olu 10 1 
NEVriALJı. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

(10 ~2) 
Muayene saatleri: 2,5-6.'rcl: :!28~~ İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyiniz. 

l \j&~MY. •r- .,,.._., 
'"""il ...... ._..J a. rl lo ~""'mı tı:•. 
_..,.~ ..,,.~ kir. s;-•ııdıorlfetttı I 
V\ J .t~ :"\ ~1,., TUiUFLt!l~t. I~ .:\1;., 
'.\fA, 1 \ m:J\IY,, .\ 1.1 '.\I "°' ·\ flM 
~i'bl tiC1l rı ına ıı ıyctl tı:ıt.r. otıruywı ırn. 

\'ilk 11 İİll1ıt1' ıı• rasıı nf'•tolumır 

Evlenme teklifleri: 
* Yo.ş 20, k:lo 66, boy 17.!, huısusi 

t.ir ml!c d" 60 llr;ı .. ~retle ç:ıl~an, 

aıgara, içki kullanmryan, boş zamıın. 
ıarmı speırl:ı. geçiren J.:!mııcs!z b!r b:ıy, 
ıklmsesi:ı: 18-22 yn:ınd:ı temiz bir· aileye 
mensup gUZt'!l ve sporu seven bir b:ı. 

ya nla c\•lem"lck ısteaı ktccllr. (61 K) 

rem z:ine mllnıcnnt. - 70 

~temc'kle1ır IKnd r 17) ıcnızine mU• 
r cant. 

>;. 1' ranııızca \'C tlı:-l,<: ıyı '11len \' 

._rı d:ı':tllo ' z.:ı.o b.r u-;yau hus:.ı 

bl: m;.c-s~se<Jc ~ ır'1m ktııdır. Yazıe. 

sokak Şiı'o-iicff'r.J no:ırtını:ın :!4/1 
~~o. ( P.13.) 

Jf. L!.!enln tc.1 ıusmını!.ın mezun blı 
genç, h~rı:1J::ı eant lU d-n :n .ı, krd'iı 

ı:ruı~nU! ·, ıııtrorockt~d.:. ( ~1 B ) 
~cmzinc :uüı-.ır:ıaL 

* ı.... mcıımu, vzısı ı:lızeı, mu.ı . 
·~eh:-: .ırıaı.ıın b.len b!ı 

nç '·. : .r 
iır. (.\, :\ :!.!) r ııın ıı ır1c nt. 

Satıhk Cam • Toınruğu 
Sinop Devlet Orman İsletmesi Revir Amirliğinden: 

- Sinop dcv!et ornı:ın l&lctrnesi cunl>ııı tarım ucp<>sund:ı. lsU!le mc~. 
cut 593 adede ınuadıl 2:;s, 331 mctrcrıııltdıı ı·amın bcbcr metre mil•dbı 20,85 
muhammen be<lcl Uzcrınd n açılı nrttnına. ile satılığa. çıkanl mL-:tır. 

~ Toml'llklo.rın ııyrıc.ı baş kcemc pay!.nn m~vcut ve k:ı.buklnn soyul 
mu olup lmbukmız orta lrnt.ur Uzcrtnd<'..n lle~ap~annııştır. 

3 Tomruh ıra ııit satı~ ı.rtnanıesl or:J.an umum mUdürıukleı llt ts. 
t.:ınbul, Samsun, I{astnmoou oraıan çcvlrgc n U ,uJ<lerlle, 1neboıu, Bafra, 
Tnşköprli Gerze. Doynbat, >\Y«"lt, şcfliklerilc Snop revir tımlrliğlnde gö. 

uıebl ılr. 
4 - Tu'lı •ıkl:ırın muhaınnı n bedel Uzer,nden yuı:de 7,fi muvakkat tc. 

nı.natı 419 Hı11 GO kuru§tur. 
5 lsteldller muvakkat l tr.inatiannı ham lc.n 5.l.942 günü sant 14 

t" Sinop d \'lct orın:ın ic;lctmc ! bin sındnkl s:ıt.Jş lconılııyonuna mUr:ı.cant. 
lnrı nrın olunur. (lllitl) 

* Boy 167. kilo 65, n): cıımcr, yUl<. 
sak tahlll111, ha!!l!:ıs, çok şen, güzelce, 
:ı.eman çnlan, devlet memuru bir ooy, 
:mütenasip vUcuthı dul bi r bayanla e\•. 
ltnmck irlerocktedlr. Ç1)Cuğu dil· o!a. 
bilir. ( A Bli) n:mzlnc' mUrncant - 7 .ı. 

~ 20 y, •ırı ı e lu ,., y"nı tlırkç;.,y. 

b:lcn. da .t.!l l:u'ı rıun L r b )an; tı. 

C"'f~thııne \CY·· ( • ., nı;ı t.ır :-:ı..ı~SSC"l> 

ele :.ş o.r. mn:{t. ı.. (S.T. :!J remzin' * 
nıllraC<J!I t. 

:,~ I :ı ,·aı:ında, cırla melıtcp ıne;n;ı.1. ' 
bır gcnÇ r~snıı ı·~ li\lSQ•, bir mUcrS<.'. 1 .• 1 

Ya, 85, kilo 4!!, boy l öS. ı:umral 
g\i%el temiz kalpli, hayatı bilen ev eş. 

ya.sı, Fehit kocnınnd:ın 3 ayda 3:> lira. 
maaıır ve dı.arda asteğmen b!r oğlu 
b-.Uun:nı. btr baya.'l, yn.<ıı ile mütenasip 
orta boylu, şen. ınco ruhlu memur Ye. 
ya meslclc salılbl, yaş.ımaeını b:Icn, 
c .. 1.ne merbut bir b:lyla c\'lcnmek iste. 
mektedir. Çocuğu da ole.bilir. (Anla. 
Ş3.lım) remzınr müraraat .• 72 

lf ve İfçİ arayanlar: 
.:.~ v a., 29, boy ıo::, lıalılt etinde, a

< ık lmmrnl Sa!:lı. ıfü t&hsilll, orta ha!. 
l. tanınmı;1 tenıiz. namuslu bir aile 
k•ır, ya~ llo mUt na i maaşı 100 ıı. 
rad~n a.,_'lğl 'r.'ıynn 1.lcvlet memuru 
'cy.ı. ı:uh:ıy. nl.llul ''e ltumşrta. alAltR• 
.ı;ı ~lmtyan bir b:ı.yı.. cvtcnmek l!te • 
met;tcdlr. (GUver:) remzi.ne mUraca. • 
at. • 6 6 

lf. Yıı§ ::o, cladl L r mUessesedc ç:3 . 

ı•tın.n, 160 ıırn ll.liıkl1, bir evi ,.c mun.. 
tsr..am ~8YS-S1 buluna-ı, uzun .seneler 
yalnız ya<ııyıı.n bir bar. ya§ı !?3 ten 

ısğr, ::G d ·u yut>a.rı oınııım:ık ilzeıc 

cıuı bir 't )':ınl.ı görüBUp nnıaşttl:tnn 

l!Oı:ıra c·. ıenm:?'> \,temcktcdir. lndo c::• 
dtlnıcl< uzcrc foto:;-rcfl H.G.E. 69 ı 
ı :nzlnc müracaat . • 6i 

ıı: İ!d cocıilc eahıl.ıı, t.<.>ca,,ı hasta b!r 
ıuulm, hocasının ılilçıarını ' 'e (;OCult. 
iarının el•mc~inl t.-mın etmek i~1n 
hcrgUn .ııant S den li ye kadar h lz. 
metçUii<, od:ıcılık, l{apıcıl·l• gibi bir 
iş aramnl•tadır. Bu :.adınm !~den 

ınecnun kalınn~ı :;ibl, çok yüksek 
tııaani bir vazife de yapılmtıı ola ca l<
tır. tI•" L(.Ö.E> remzınc acele mUra • 
caıı.t .. 
~ Alnıanca b.lt:ıı bit· un!vcrsite t<ıle. 

bul, en münasip 5eraitıc rlyazl)C ve 
alm anca clt'r!I verir( A.R l remzine 
nıilraca:ıt. 

ı:• \ ·era llııc•r 4 uncu sınıfta oku • 
yan bir genç, i:ı"lcdcn aonra çalışmak 
ııtı!nıclttedir. Her tnrlil resim iıılcrin -
den nnıar. Aurcıı. FnUh Sarlgüiel 
i'.U111l C'CıJm" ~ıuıl< :-;o, 16 Ejder Va. 1 
rıı.n..cu. 

·l' İlk ta.hsı1 gormllş bir genç ddril 
\)ır mliesscsede, teslim ,.c telefon lııin 
de çalı§mal~ istemektedir. 1sUycnlerln 
Kumkapı kadlrga hnmııın So. No. 2 
B.N.E. remzine mUracaat. 

w 16 y~mda, orta mektep mezu. 
ııu rlyaziyesl Jru~·ctıı, yazısı ;ttzcl, ça 
ııı:kan ve ciddi bir ~enç, resmi veya 
hususi blr m!ic!IScscdc çalq;m:ıl{ iste
mektedir. (Çalışkan .Akansel ) rem • 
:::ınc müracaat. 

ü Pe.rtcvnlyal lisesinde okuy:ın t;ır 

~Nıç mali vaziyetinin bozukluğıı dola. 
y:sUe öğieden sonra, hcrhn.ngl olr mll
r!l5Cscd~ \'cy;:ı. otellerde 'ıven bir Uc. 

sede muhaııipllk, kl\!1plll• ve uun'l 1 
benzer i5leı d~ ç.ı!ı• k ıslcııt.::kteı.J\r. 

( l . Deniıı r.:mzıı.t• mUı c:ı.:ıt . 1 

:ı~ H ul::Jit t'eku·tcPı rnlid:nırnıcrtn l 
den bir g-cnç t;aı ::nda lkı ı;iln ..ı lcJrn 
sonra \'O di:;c r :;ünler tam olo.ıak ber 
bangl bl r Lgte çalı~mal< ~temcktc . 
dır. lO.ü, fi) remzine rnuı-ıc.l!lt 
~ 2Q ya.şınd3, llsc !? ine.. sın:.fınoa ı 

okujı·:ı.n, blr gen~, talısllini m:ı.L,ctin!n 
temini ıc!.n resmt veya hususi bir mll. 
esl!escde, öğleden soı:mı lı:; o.ram:ıktıı. I 
dır. ıx. 4) remzine mUracaat. 

1(. L1sc~i pek ly. deı .;ccde bitlrml) 
muhasrl:ıe ı~1erlnden ar.'ay:ın, dnkl!lc \ 
bilt>n bir ~cn1:. lıcrhnngl bir mu' ., • 
scde mi.ln:ıslp lıır <ıcrctlc ! arnoıa le 
tadır. ( J.lctlc Suyu> rcnızıne mora 
caat. 

:j: Orta taıuıııı Lıir genç y:ız!lııın,,;. 

\erde, bll:-olard:ı. \ 'C buna bell?..cr yer. 1 
terde jş o.ratt'!.ktııdtr. (A. D. rmnı ' 
ye~) remzine rrUrncaat. 

ıı.: Lisenin fen kolundan mezun 1'lUh 

telif ortaok ıllarda öğrctmenlfü yap • 
mış hususi bir tol< tıılew • •tı tırnı 1 

bir genç almanca rıyaz y tl~rslcrı • 
\"ermek istemektedir. lat:j enlcrL'l 1 
( H.A.) remzine m1lracaatıo.rı. 

* 20 ya17mda . on• Uçe lrnd.ır o:; 1 
muş eski ve yc.ni yazıyı iyi okur, )tı.• I 
zar , d:ılttllo b!1en tıır bayan. hmnm 
\eya ıesmi bir mlicsscaectc iş ıtımal<, 

tarlır. (C.'r. 20} remzine muracaat. 
ı::ı Lise mezunu, fı,inS1Z(..n, lngı:ızc<! ı 

oldul:ça. almııncn bilen. dRl•tU<.tdan 
anlayan, tec.rübell tır genç muha. ip 
:ş arıyor. Asl>crllklc alfı.ltas: yoktur 
h tildill cad. ~32 No. ya. mUracao.t. 

* ltull~ere, ticaret. borsa ısıer.n<l"' 
Ç3lt§llll!!, d:ıkt.ıo bilen Lir Unlvctsit~. 

talebesi hergiln oe;ıeden aonra t.ı lı~· 

roak ı...zcre L' ııram3ktadır. l-!cfcrnn3 
,.e l>efalct vclcblllr. {R.K "·> rcmzıne 
m!ıracant. 

"' Ortaokul mezunu, ~3S doğuınıu. 
yaz.ı!l ı;Uzeı, bir ı;enç berhanr;'i b!r 
mUcsseM veya tlcaretlıa.nedc bcr ı~ı 

yapa.b!ı ir, {'T'.M.C.) rcl!.l:ı:ln nıUracınt 
ehve n fiyatla çalıı;ır. 

~ \Jnl\'cnrlteyc \!C\'.ını 1:Jen. muhı. 
toebe işlerinden anlayo.::ı, rıyuzlycsl 

kuvn•tll bir gene:. busus1 bir muc;o!"· 
!eı:ıc veya tic:ırcı.tı:ın~dt ı:v,ı-::dcn C\ 

\'el yallut sonra <;.nlı,m:ık istemekte. 
Gir. Me,..bur \'e cmnıyctll bir avukatı 
1-tcfil gbstercbll'r. ( R.I(.) reınzine m ı 

:ac:ıat. 

:;. Ortnme:<tcp 3 tncU sınıfından 

mali vazlyc~nlıı bozukluğu ~o•:ıyrsile 

c.y111 11"', rly:ızlycr.ı ·ku\·v ... tlı. ~·au ! 

1 
ı:Jcl<, biraz dl dıı.kliıo bılen Hı )tı~m· 
da bir bayan, rcımıt busust bir mü a • 
sescde veya tıc!lrE!Uınııeıer'n 
az bir ilcr.,tle çalt,şma'; . ı..ncktrd.r. 

(.:3.M. l~:velj ) rcml'lnc nıt.ıracaat. 

rcUo çaıı:ıme.k i.stemekt, lır. (M.Z.K. Aıdırınız: 
367) remzine müracaat. 

• A'•i!ılıt rc ııılılcr l ~ıı 111t olırn o. 
::. L~ :nezunu, a:-l>E'rllk llış!f;ı o~. ı ı.ııy11cola rırıı ı 1111 muııl :Hın ıı ı.:' 'eıı 

mıya.n b1r gcnı:. tahslll ne mütenasip ıııcklııpları hl:ırı tıancınnıı r.ıı ( Jlltl.3 1 

resm! '\"ey& hususi bir n-Uesscscde ı lan bari~·) ıwr ı:tııı ~bıt :ı tıııı Jğlı·'-'c 
aramaktndır. IH.1.E.) reııızlrıc mu • lrnıla r ,r. ":ıı.ı ı ; .ıen ıurı r A 11 ld ıro1:1. 
racaat. ll\rı 

40.l .r.::.2Ui2) ı ı.ı.A.1'.) lMuh:ıbcrat) 

(1.K.GUten) lK:ırdc,.lcrJ (3S Aydo:nn) 

* l·musesız., asker bir ı;enç, ortr o. 
kul imtlharuarmJ. ı;ırmck l"tcnıckt • 
dir. Kitaplnrımn temini iç!n ) ... dın 
etmek istlycnlcrin (YOet!I) rcmz!n• 
mliracııat. 

1 
(Menck 35) (Lcııum Y.) (1§ nrıyan) 
(Sadık 22) (S.1.<;,) ılıl) rP.t. 21) 
(Üçyıldız ı {F.Z. 33J *·Hukuk !akulte.'lınde okuyıın, tal.· I 

siline devam edcblımesl iı;:in çalışmak 

mecburiyet tnde ol:ln b!r genç, lls~ V(, 1 
_. okul ttı.lebclcrln~ edebiyat, tUrk~ 
c:(', tarih, eoğrtı.fya, tran~ızcsı, cl~n;;ıc. 1 
nnl c~lrl"'lnc g1lID<'k suretllc vermek 

•!!7 F.G.) !H.G.l~. GH) ıı•rrmızı giln) 
(M,1-.'.. 5> ıM. 1-.'..A l ıt. GUrbtlz) 
lll.ÇJ (Fe\'kalaıle) ıL.S.) rAkyUz) 
10.K.) ( l .... .1<.70) (l:mt'l{ll) ( \ 'nnnt 1:0) 

(1mrC'n K 4.4 ) (27 l".A. ) (l1:ılı:ır çiçeği) 

TuRKiY 
iŞ BANKASI· 
Küçük T a sa rruf .. ... 8000.- .. 

~ 7r•O - lüOO.- · 
Hesapları s 500 ""'1500.- . 

llH2 IKHAl\ll \ E J>LJ\:N ı 10 250 c: !?:)\, . -

illi , iI>E LEH: 2 şutı:ı t , 1 40 ıoo ., = 4000.- .. 
\l.l) I", 2 .~ı;'1.l .. tcı ... 2 fkilı 50 ,ŞC = ? ... 00.- . 

<'iteşrlıı ııırlhlrrlndL 1 200 :ı!5 = woo.- ., 
• o. Jl'hr 200 10 = 2000.-

Satıhk Köl<11ar T on1ruğu 
Sinop Devlet Orman · dctn~ı:"i Rer, i::- Amirli ğinden: 

ı Sinop de\l t. ormrın i•lı.tmc:s can 'Jr:._.r n d ;ıoııu'lcl lstlftc mcv. 
cut 1204 adede rı u~dll 160.000 mctrcmllttı.p ı,o·.r.-11·ın hchcr m tre mll«l.b 
li.15 muhrmmen bedel uzerınucn ı.çık nrttırm-ı .l S"'t lı ,. çıkarılmıştır. 

2 - Tomruklann a/rıc bnş kcsnı p.ıy~nıı ın ; ·~ \'O kab•ı1'1 rı soyul 
.us olup kabuksuz ort...ı. kutur Uzerlndcn hc".,pınıı-n• t•r. 

3 Tomrulı:llra ait "atr ı;artnnm s orr.ı ,, u num mHdUrlliı,:.tı ılc I . 
tınbul, Sam ,un J{aııtamonu or nan ç vir~e ,nJdLi-.u· · rllc tnebohı, Uafr 
Taşköprli, G,..rzc, !l..yan"ık. B:'lyrıb:ıt ı:cn • • ıl<' ,·e • l()p Revir fını rll,,lnı.lc 
g<..rUlcNlir. 

4 To nrukl.ı:-ın ın•ır oım n be ı .-. ,.in! n · · ı:J<' 7.'i muvakhnt tc. 
mıno.lı 592 lira 83 lrnru•tm 

'1 İstekliler muvnklc ' tcmillatl.ın·.ı haınilı n 5.l.!ll2 gUnU s.1at H t(' 
S~op c<'vlet ormnn lı;ılctmes, l.ı!::'lııın lalq s~tış ltl)m ııyon•ıua nıllrn~ ın\ln r 
ilı\n olunur . n ııso J 

Türk Hava Km·umu Aydın , Denizli, Muğla hö\~e 

Direktörlüğünden: 
Şubemiz t.•u fm ı n kuı· nn bnvranvn.lı. top! n::ı .. ak kurb:m derlltl'İ ' 

l:.:ıı sııklarmın açm ıı .. t:rr.ı · h ... 'ı ı e yrı oıaıulc 2i.1::!.0H tarı l.ne n:ıstlı~' 
cumartesi ı;UnU y pıl ·.:..ıı-. OOIJ <l ı inin Irnnıtme m". ı ·!'1 p ·!< 11 

l•tmmel olarak hl ıı l ı ••• 11 .. tır l '.ı.ın:n . artn.ımc:sini ~v :':1 '.t üzere 
1 

tnnbul şubcsılc ~\;). d •• ı ıb in<! n:: rı y sUrll' ': ır.ln ele Aydın ııb r.tnc rnUt 

caatl:ırı illin olunur. cır:J03) 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fa :ültcsi D!rektörlüğündef1 ~ 
ı - Dil ve torih • coğrafya takulte<ı, \'C 

1 

deı·s yılı iç.n dc bastırılJ.cak 1•.taplnrın tab) c 

~ nsal bilghcr ol>ulu iç n 1' 
l • ı ııçıl< eksiltmeye ~oııll 

muııtur. 

! 
2 - Bu kitaplar SJ.ııi SO az ınıl 200 foır. ad"n .baret olaca!• \ 

formndan da asgari 500 • " mı .o r ıı.l< t bst.ml:ıc tt.r. 
3 .Mnlzeıncsl f kii:tc t :ı.ırııd rı ' rı d. t ''im!" b h r form.ı 

muhammen bedeli ıs ı.rnı.lır. 
4 - flk teminat ııs~aıı hyatı uıcıinucn 192 lırndır. 
:; ş· ırtnnmcslnl görm~l< !ııtlycn erin i ı • nı ı ı "Cb~ine 

l:ın. 
6 - lhalc ~.1.042 p zn ı l ı i g:ıı-:ıu t 1l t • AnK.ı.ra m~:{tcplcr muıı 

scbecillğlndc yapılacn~ınd n lıl plcrin lh\l 1 n b' "rtt C\'vdin• :mJ r l • 
ınlnat akçcıcrini yntırmnları l~z.·mdır. {9lG'.!-l' 2S9 ı 

- ------------------
1 No,. lı Dikhnevi Md. den: 

Trrzı ve maklo •:su ;,I rlınııc.:ı.lttrr. 1 t..: dıl ~·n EyUpsuıtanda 1 
dıl•lnı l'vl müdUrlüğOue ıııUr,ıc:n~ ıııı ı. nGGi'i. ı 1 ~07) 

............... aıııı .. Dl!maRl::::lllll:. .. 11131 ..... an 
'türk tye ~ul'liil riyeti 

ZiRAA T BANKASI 
l\uı ıı lu o; tarihi: 1881:!. - ::,ernı ı ~ ı·ı;I: 1000,000.000 l'ürk Llru1. 

Şube ve Ajans a dedi: 265. 
Zirai ve Licm·i her nevi banka muameleleri. 

Par:ı blrilitlrenlerc 2S.e00 llrn lttra:n!ye veriyor. 

... 
Ziraat Bankasında kumb3.ı wı \'e ,.,..,arım~ t.'lsarrw bcsııplarındıı e n ., 

50 lirası bulunnnl:ıra sene .. fn çcldlccek ltur'n ile ~ağtdald 
pl~na göre lkrıı.mtyc dağıtııncaktır. 

4 • • 600 .. 2,000 " 
l :!O .. 40 .. 4,800 • 

4 • 503 • :?,OCO .. 120 ı o .. 1,800 • 
4 .. 2Ml 1,000 ıl IGO ::o • 8.200 • 

40 .. 100 .. 4,000 .. 
DI.KKNr: Rel!nplar mllnkl p1rnlar 'b ı s ne ıçin1e 50 tiradno aşd1 

dUşmlyenıerc 11tramlyc çıktığı tr.kdlrdc " ·•o fUZl"lSfl in \'rtrı:ocektlr. 
Keşldclcr: 11 Ma r t. 11 Hıızlrpn, 11 'ylf•I, 11 B nn ... it un aırı~ 

rtnda ynprllT. 

IR":'tT!5EZ l> ·• 


