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HAVACILIK ENDÜSTRiMiZDt iNKiŞAF Maarif Vekili ve Parti Genel 

ısa~sı lngiltereden alınmış olan ~~~~,ei~!r!e~~, !~~~~.e~~~~:~e: 
agıster mektep t ı • • Dulda açılacak talebe yurdu ayyare erının hakkında tetkikler yapacaklar 

ri halinde yapılmasına başlandı Buaün üniversitede Vekilin 
riyasetinae bir top ıantı vapllacak 

~iğer. tayyarelerin inşası için de 
"-hen f isler ilk hazırlıklarla ve h 3sap 

)ı{aarlf vekili Haaan Aıı Yücel, 
cumhuriyet Halit p&rtlsf genel sek .. 
reteri d<>ktor Ii'lkri Tuzcrlc birlikte 
bu sabahki ekspresle Ankaradan şeb 
rlıni:r.tı gelmişlerdir. 

::ı.rnari! vekilimlzle genel sekreter, 
bu .sabah Haydarpnp. garında, lstıuı
bul vaH ve belediye reisi Dr. LQtfl 
Krrdar, C.ff.P. İstanbul idare heyeti 
re!Bl Reşat Mimaroğlu, İstanbul Unl 
vermtesl rektörli Cemil Bllsel ve d'· 
~er yükS"k mektepler mUdUr1'eriıe 
maarlf ve parti rektuıı tarafından 
karşılanmışlardır. Vekille gcooı sek. 
reter, Lstikbalc gelenlerle birlikte va 
purla köprüye goçml§lcrdlr. 

ctlşam: -
'ansa da 
Ykelıeri 
'!Yorıar 
~~ 
~ 'ı acn:ba hangi Fran. 
r.:.' 'tclJ.e..ı.,.: •. ,. '' 1 · t l ak 

tıh, _ •uu SOAU up a. 1 m 
~ t~~c benzer bir fırın 

? ~~ cezasına layık 
:~~ heykeller kıy. 

t~lunacak? Kabul cdil-
0Içu tarih ve sanat b3. 

tı_ h:Ymetsiz olanların 
~"4Ylısun~ a.trlmnlarını em. 

çalıftYaıçın 

/arla uğraşigorlar 
Japon ziraat nazın 

f japonganın 
Amerika ile 

Derhal harbe 
. . . 

gırmesını 

istedi 
---o-

Nazırın sizleri 
Vaşlngtonaa 

llayreı uyandırdı 

Bu sab!lh, kendisini kıırşılıyan b!r 
:n:)uharrirlı:nlZC maari! velilll Hasan 
AI! yuecl, c:r:ctımle şunları söylemiş • 

tir: 
.,_ Genel sekreterimiz ile birl!ktc 

tstanbula bu sefer gelişimden mnk • 
sat, kurulacak olan İstanbul talebe 
yur du rnevzuu etraimda tetkiklerde 

bulunnı.aktır. Şimdiki h:ıldo bu mlieıı.. 
sese için iki bina. el"'1rlşli görUlmek . 
tedlr. Ilunlnrda:ı biri., Unlverslt.c civa
rında talimlınncdeltl bir bina, dlJ:er• 
de cskl bir medroıı"dir. Yurdun atı. 
lacağt tarih hcnllz mnlfun dc~ldir. 

BugUn Unlvcrslted , s:ıat 15 te aııı.. 
kııdaı1arm i~Uraklle bir toplantı ya. 
pılacnk ve bu mevzu l\T,l}rtnde görü • 
şUiecelttir. 

lste.nbulda bir kaç glln knlacnğu. 

Kücük takatte bir motör fabrikası da kurularal.~ yerli 
maddelerle ilk olarak 9ıektep tayyareleri icin 

motör yapılacak 

1 
V~ington, 19 (A.A .) - Diet 

meclisinin dünkü içtimarnda, Ja. -<>--
1 ponyanm Birleşik Amerika ile reld ( J 

ingiliz genel 
·kurmay reısi 

değişivor 

derhal harbe ginnesini :istiyen Ja mareşa on 
pon ziraat nazırı Şimodanın söz- ontn ver ine 

Türk Hava ~urumu etüd bürosu büyük 
bir nakhye bürosunun projesi 

üzerınde de çahşıvor 

leri Vaşingtonda hayret uyan .7 
dırmıştır. Şimoda, mebu.san mcc G 
lisine tevdi edilen ve Birleşik A· eneral 
mcrikalryı şimdiki Avrupa har bi 
nin a.sıı mesuıu olmakla itham C'· A 11 a n B r u k 
den karar lehinde söz söyiemişti. 

Şimodarun beyanatı. T ogo ile gelecek 
Tojonmı bir gün evvelki, keza 

j Ankara, 19 A. A.) -. Tii_~k ha. 
va kurumu genel merkezı, dun sa. 
at onda Mardin nıebU&u general 
Seyfi Diizgörcnin ba.5kanlığı al "' 
t.mda altı aylık t.oplant.ı:smı yap ~ 
mıştır Ra.hıneUi general Cemal 
' 1 · . ı · "1 el in ııa.t.ıram aya.k ta ·' ersın ı ç ,, ld·'·tan 
bir dakika susuıaraık anı = 

,,.,.. n topla.nt.IYa. ait zabıt oonra g.,,.e h t• . 
huliısam merkez idare eye ının 

' ·1 -""'lar ra• calışma raporu ı e muı~.t'. 
poru ve bilanço tasdik edilmiı:i. ge~ 
nel merkez ba~nnlığına _bay Nuri 
Demirağ tarafından verilmiş olan 

Almc: nlar 

Tula böl
gesinde 
ilerlivor 

\'l~i, 11 19 (A .• \.) - Ofl<k,.ı : 
H;s cephesinde arazinin zırhlı bir 

ilklerin h:ırekı'.\.tına ın\153lt bir vazı • 
yete gelıncsi Uzcrlnc iki taraf da ta. 
urruzlarıı ve ıııulmbll to.nrruzlıra 

b ler bilhnssa geçmişlerdir. Muharc c 
:Moskova etrafında. Kalinln. Volo 
kolwns, l\lojaisk, Maloynroslaveç ve 
Tul.ada şiddetle cereyan etmektedir. 

Ruslar Mojalskt:c mukabil taarruz
larda bulunuyorlar. Moskova radyo 

ı e kuvvet su, Almanların bUyük takV Y 
teri almakta bulunduklarını söyliy.-. 
rek Almanların 1'ulıı. blges!.nde i~er • 
lcdllilerlnl kabul ctmcktcdlr. 

Cenupta, Alınanlar, blrÇOk nok:ıı. 
lardan müstahkem nus mcvzilenıun 
içine girmişlerdir. 'fns ajansı, Al. 
manların Rostof önUnde bulundukla
rmı kabul ediyor. Aıınnn askeri mab 
filleri, Sıvo.stnpolun dU~mcs!, zaman 
•mescl~si olduğunu beyan ediyorlar. 
Slvastopol yeniden şiddetle bombar -
dımnn cdilmi§tir. 

bir dilekçenin ~tıkik.ı için 20 _ 11 
1941 perşembe günü sa.at onda iblr 
toplantı ya.pılmssnın ikara.r verile• 
ı·ck toplantıya son verilmiştir. 

Merkez iclı>.re heyetiniın çal l!jtll& 
raporu aşığ:dadrr: 

harbcu nutuklanru takip etmiş • --o-
tir. Buradaki inti:ba., Tokyo hü .. f Genelkurmay ikinci reisi: de 
kiimetinin Karasuya verdiği Va. 
şingtondaki vazifeyi balt alamak ı Fcldmfirt'~aıııı.ıa tekaüt ediloo-m ba!ka bir vazifeye tayin 
istediği yolundadır. gsıenıl J on Dil edilecek 

ı l..ondra., 19 ( A. A. ) - General 

Genel mer'ltcz heyetinin sayın 
üyeleri, ihtikar •• d l • Dill';n bcyanru.unesindc adı geÇeJ. 

m Uca e es l ı:;_c:ı;ıeral P~et, -~el kurmay ~ 
l tgıne tayın e<lıldigı h2be.r vcrıleıı 

Tütık hnva kurumunun SO'll altı 

ayı ~de. bUyUk ülküye doğru 1 M 
Ver!nıJi mesafeler aş1lmL51:Ir. Gc - evcut 
rek gelirin sevindirici durwnu, ge 

reksc ordu havacılığına yapılnn u.. mıyaca g .... ' 
mıcu yardı::nları ve memlekette 

kadro ite başarıla
Vek alete bildırildi 

general Brooke'u ist!lhlif etmdctc. 
dir. 

Pnget şimdıye kadar, cenup do
ğu bölgesi kumandanı idi. Onur. 
yerine Büyük Britanya'nm "lst.m 
:l.:ö§esi .. kuıruındanlığma general B 

bir hava.c.ılik endüstrisinin temelle• 
ri atılması yolundaki te5cbbüslo -
rintlzin bilançosu. merkez idare he 
Yetinizin, dünya buhranının bütün 
milletlerden istediği uz za.mann 
ç;ok iı;, özlü jş sığ"dırmak prcn.s.i _ 
~c büyük bir özenle !bağlı kaldr
~ı göstermektedir. 

Mabteklrler bitin gizil ış· erini 
akşamları Murakabe btlrosa atll 
adi dikten sonra yapı)orıarmış ! 

1 L. Montgomery tayin edilecektir. 

1 
Londnı, 19 (A. A.) - Genel 

Jmrm:ıy ba.~aru general Jon Dil. 
25 İlkloinunda <;ekllecok, yenne 1\. 

na.vatan kuvvetleri kumandanı ge.. 
nernl Sir Alan Bruk gelecckUr. 60 
yaşnu"l girdiği Eırnda vazifeden ay 
rılan Sir Jon Dil, feldmareşal riit 
beslni ihrn~ etmiştir. Ve BombsY 
valisi .;ir Rogcr Luınjey'm memu· 
riyetinin müddeti sona erinre o . 
nun ;\·erine getirilecektir. 

Gelir i5leıi: 
Kurumun son altı ay!Ik geliri, 

941 - 942 bütçe9ldc bir yıl ;çindc 
foplanacağmr umduğumuz rakama 

(Denmı 4 üncüde) 

.İstanbul fiyat mur&ka.bc §e.filğl, 

b\J.8Ünkti şerait vo mevcut kadro ile 
1stnnbulda fiyat mura.kabc ve ihtl
ktı.rla mUcadelc i§lerinl b~armağa 

imld\.n olmıı.dığmı, ticaret vckfileline 
blldlrml§Ur. 

Et davasının 
iç ytizl anlaşıldı 
Meğer toptancı ar ~ ·komplo sit<avet:er!,, 
tertip ederek fiyatı ~ükse.tmek istemışler 
. 
ıstanbula ets z bırakmata kalkışanların 

ba barea. etl şld .. etıe önlenecek 

ı.~iynt muraltabc bUrosunuıı diğer 
bUtıin rcsnıi dcvalr glhi, nltşamıarı 
sııat l7 de ve cumartesi gllnlcr!. 13 
tc işe nihayet verdiğini Sören fırsat 
dllşkUnlerl bUtUn şUphcli işlerini bu 
saatten sonrn ynpmağıı. b~lıımışlnr 
dır. çnnıcu ucarcthaneler hcrgun sa
at on doltuza \"e cumartcsı günleri de 
yirmlyo. kadar nçıktırıar. Dlln de 
murakabe bürosu şefliğine, saat 17 
ye dOğrU baZI ihbarlar vıı.kl olmuş, 
fakat mcnrnrlurın pıı.ydoıı valtti yak
laştığı için tnhklkat bııgUne bırakıl 
mıştır. 

1'"iyat murako.bc bürosu, lıu vaziyet · 
te lk1 ekip çnll§brılmaııını !Uzumlu 
görmektedir. 

Başvekil 
Mersınde 

Genel kurmay ikinci rcisı 
Sir Hcnry Povnal, ba.,cU<a bir vazi. 
feye tayin edHecek ve 45 ya&mda 
bulunan general Nye, onun yerine 
getirilecktir. Yukarda ismi g~en 
Sir Alan Brooke. 58 yaşındadır. 

Almanlar 
Meri« ez cep besine< 

Büyük bir 
şehır aldtlar 
l~"rlin, 19 ( \ •• \ .) - Aakeıi bır 

.Adnna, 18 (Hu-.usi) _ Ba. :vc- lmynn.lctnn n.N.B. ajansına. blldlril • 
kil Dr. Refik Saydam bugün saat ôiğlr" ı;;;re bir Atmnn tUmenlnln ile. 

Son ~anlarda fiyat ıni.ira • tün .~!iyP::edn lıula~ası ş1.dur . on beşte .Mersine vasıl olmuı:, me. rt tc~killer! 17 sontcşrinde cephenin 
kabe burosuna, gık sık müraca- "Biz perakendeciyiz. Fakat ıı.ı-tjmle knı'fiılanmı~ır. n3şve.ki1 merk~z ıce lm!ncle bU;>1lk bir vehlr aı.. 
atlar v~lti olarak . herhangi bir böyle giderse maalesef iş yapa ','.ilay~Ll, p:ı:rtiyi_. garniwn kuman- mı;ılaıdır. 
maddenın toptan tıcareti ile meş mıyacağız. Çünkü toptancılar aanlıgnıı, beledi) eyi ziyar~l ctmi" Sovy<'t 'rn.rşı hUcumu, lopçu ve mit 
gul olan bazı tacirler ı::ıkayet e • bi7.c narktan fazlaya mal vermek I ve vnli kon:;~'1nda misa.fit' ~J:lmlı:- •al)"L'IZ ntcıılmizin kn1"8ısındıı. erimL~-
dilmckteJir. Hemen hecııen bü .. 1 (Del-lWll 4 ünct~} tir. ' d:-. 



Cit;c!< bo'Loğu, uzum•a boylu, 
'ırttl, cludnldnn ldifrc hazır !:Ja 
rırtka:ı, fiy:ıluıJı bir dlkizılen n 
ra ce\'no 'erdi: 

- Sl'k en! • 

Yakıt 
.Aııtm Ua Avrupa hnr'i>lnln uzak"8.r-

ka )\'lyılmasmm geni~ bir t:L-hu te ~ 
llnl ıUC!ığmdan beJı!lede.rek şöyle dl -

yor: 
ı·aım.~ hu tarafta harbin ruı.sıl 

\e ne \1\'kit ba~lıyacağmı tayin et
mek -ıorour. Japonlnr bir taraftan 
Çinle harp ederlorkcn diğer taraf
tan Hlndl~lniye ve Siblrya hudut. 
larma reni on1uhu· ~öndennekte 
de\am ediyorlar; utmdiye kadar as· 
korlikten ınUsteıma tutulan.lan 
milli mUdafna v~ifcslne çağırıyor· 
lar; fevkali.de mllli mUdafna büt. 
(e~iıı'n r,ok a!:;rır nı:ısmflar~ı kar-
ıhn nbil ek icin geı'Ck dogrudan 

iJ0 :-·rm :ı gel"'clt bilvl\F.ltB vergileri 
hirb l< <; ~nl li nrtuıwrlar. &ütün 
lıu b:-r.ırlı'kln.m bnlnn~ı Ja.ponhnn 
arM. 1 in olıınl• harbe ~ek 
kııınır vcrmi<ı ofduldrınna h "hmet.
ınelt ı· •nn geli~T. Ilunonln bera· 
ber -.i diye k:ı.d:ı7 Japonlar .harp 
hareketlerine nih~-yet )irml dört 
•ant ir:inclc bMhyncnld:mnı5 gibi 
ı:;örüncl\ildcri hnldc uzaktnn yap?" 
lan tın tahminler hldlselerlc teey
yüt etrnC;1li. Onun i~in uza!' r;nrlrt~ 
va;d..-etin 1e\lmffi.tlc vahıı.metf mey
ılıı.nda bıılnnm:ısııın rn~cn bo de
fa ~ine r;;ıcn h:ırp b:ıı;lnrundıkçn. 
uliwu mulınf z.ı. ~Uolıileecğl ilml-

dinl de kesmrmcl< doğm o!ur. 

3 A 9 ~ R • .,. Alram f)OS{M"t 

aöa ? Ekmek darlığt P arti 
Grupunda 

Bandaj ve gaz 
amonvak geuvor 

\1 

ve 

acı? 
l'n.Jıalı ~ehli. Çavalyede oynar 

oynar uskumru gözUme ili: ti. Mü
b:ırc , Uifenlen n,ağı kalmaz:. 
\'nğlı ı nuuıgııl sömlUrilr. 1'1a.tmı 
iskandil ettim. ldığnn ~ııp mUt. 
Ns oldu: 

- Altmı ! 
B rlmnyn 120. leuek 80, ispen. 

ıtck 'JO, hıınna kayası GO, isparj 
~o. pol:ınerya, tuzlu su kcfalı '70 •• 
Hele Hn b:ıl k1:ı.rm tufeytisl kancıı· 
ra, la~yıı, lıllfüi lliirya)a ne 
buyrulur? Bunlar aa elUden aı;al;ı 
değil 1 tnvrlt de nltını5! 

Kendi kcndlme: 
- Burada. is yok l Gala.tada da 

ha ucuzdur. oradan almm! 
Dedim, yüriidiim. • 
Fiatla.r ynkardakilel'in a.y:ıjydi. 

lloyoğlundan fnrksmlı. 1stanbuln 
geÇtim, Ilalı'khancnln yıın s.okak· 
larmı doln.<ıtm1, ımnı.rcılnra ~r • 
duru. li'lat, o fiat •• 
llatınma denize döl.iilen balılu. 

1.!!l" geldi. Bu kad:ır bol b:ı.1ık ~:kan 
bil' mcmlcJ.ette, barbunyanın kllo
su 1;.:0 karn5:J., lüfer sek1'elle na 
sıl sat.dır?.. Ilıınliır da mı C6lUlfm 
keyfine üre atJlnrolt! •• Madra· 
bnzbr, balığn da ı ı i~teilil·lerJ fi. 
atı koyup halkı mnndeıl iye rost:ı .. 
mm~ ln.r ! .. 

Ilu l~le Uhrrn~ncalc bir :ına:kam 
yok mu ynhu! 

kalmadı 
--<>-

rı,: er bagla 
kaymakaıa ara 
da@ıtaby ... 

Birk4ı; gUndonberi devam eden el::.. 
mek darlığı, fırınlara verilen gUıılllk 
un fstlhkakmm arttırılmaBile dUn ak. 
şama doğru tamnmllc izale edllm~ • 

tir. ı 
DUn öğleye doğru, ,;cbrin Beyoğlu 

cll:etlndekl tımııar:m 6nU:ııdc k4lc.bıı.. 

lıktan eser kalmam!§ ı.-e herkes llit!.. 
yacı nlsbctınde elcnıck ııılmıştrr. 

lstaııbulda. un boldur '~ yeniz tıe. 

il§ ve endişelere asla llimm yoktur. 
Diğer taraftan fır.mlara vorllen ek. 

meklil: unun yerlne ııa.r!edUlp sar.fo • 
dilmcdiğinl kontrol için nlifusun 
tesbit1 l oluna gidllınl§Ur. 

Bunun için evlere dağı:tılacak fi§ _ 

lerin be.sılmasma, dlin batlıuunl§tır. 
DUn çıkan blr öğle gazetesi, tJ§le • 

rln dUnkU gün halka dağrt.Jlmağn ha§ 
landrğmı yıı.zın~sa. da. b'4 doğru de
{;'1ldlr. Fi§.lcr, bın:;;rtnı:ıd~a cıagrtııa;. 
caktır, :tışler liugUn kaymakamlıkl& . 

r& dağıtılmağ'a başlanacaktır. 

Milli korunmc
kar un unda 

ta1.:J ılat 
--<>-

Parti Grupu nda 
b ir k omisyon 

kuruluyor 
Ank:ı.ra, 18 (A.A.) - C. H. P. 

meclis gnıpu umumi heyeti bugnU 
t'!s. ı ı. 1941) ıınat 15 de reis ve
Jdli Trabzon mebu.eu Hasa.n &ıka'· 
nm reiSliğinde toplandı: 

l omanya bl~ff 
lhıaç mlsıafle 

ver 1 

lier..mcı dcfndır lıi ~ 
le.in d~\1 tlcr nrıu;IJlc» e ı l.ınlunaL-o.ğı svy~yor •. f)ID ' 
o luıd:u· mmn \'O 1Jü3~ ..,.ıı :..ti t.J 
höriiltlenılfi, tnr.ilıt.c pe beP 'f 
f • Innn bulunmnhına se beP ~.J/ ' 
tir mal<aın son ıısırda ıJdl ~ 
lcriy;; u~n>~ıyor. .Eski -..JJ 

BUkrC§ bUylllt olç1miz: Hııaıdullo.b ğın bir de hllliliınd:ıJ'blı ..... 
Stıpht Tannfü·erden al •dar xnak m. dı; orrlıı ,e donaJ111Ml ~ 
Uı.rn gelen bir tclı:nıta göl"' Rumnn harpler nrıyor; z:ıfetl~~,orı ~ 
ya hilk1ımctı gaz, amony:ılt ve ban- l8"' ...ı ., 
da.jlnr l!:ln lhnıç mUsaadt!sl vermiş.. yor, m.: J,,lllb•yctleri d~" t 

hir h::ı~ nttnıı ziynde li~ i' 
t1rRumanya. hUkftctiıün ta karan u • hayat tirüb·o:-du. :n:ıJJS ~.J 

vor ~ ı>:ıpalık maı.nınt 'llf'l'f"' 
terine K"ostencodo .bu~unan tramvay ~ıe . nmber !i.bi !iilalllllı, ... a ' 
idaresi mUmcıssilinın bUtUn b:ı.nd j • • l ~ g __ , g 1.: diıı:~· 
ıarı §Chrlmlzc knra yoluyla. gtınderc. 'c rn..z.Uumün nıe\b'""u. ~1Ü' .,~Mı'I 

,,,. ... n su ı ne ., ~•" ceEl n.nlqılmalttadır. - -•-.ı 0 .. _~ e\I\• 
Buz J.m.<tll 1 in ııu:ım olıı.q gaz a • E,."UPllt lhluuu ı. Dhu.i.W.ll 

9
,._; •-' -

pur:ı or nnn ı::u ı uw d•ffl'J 
manyak d:ı, çelik ttlp!er lı;lndı& bir aya Pnp:ı ıı.co.ba harbeden ,... ır 
kadar gct.lrllcblleclıktlr. Gna o.mon • • 1 • .. terini diJıle ..,., ' 

ı.s erme soz rı 
yak gelir gelmez buzhane istenilen mit> Hlr. iimit etnıJyorııııa. ,,-., 
miktarda buz çıkarabllccck ve lmlıl<.. !anlan: Ye Jw Jan]ardl ~ ..J l 
çılar da bOı miktardı b:ı.lık nvlayo.b!· ,. 1 ... p t e~-.' 

t>o~-ı.ın arın .,.., u r.ıV ıç f 
leceklerdlr. dlr. Uir nnayu ~apur~# 

le milletler arasında d ~ r" 
n:iik lı aA nın SD u:ma... ouııu biltUn kul'\:etiyle ~~~ 

IJ.u sına usôas ı·e ~~~e~r ~~~:· o::r~ 
l \um \'Unı. yola getll'fll tıı"~ 

lir. l'apalıt:rııı dün)a s:ılbit ~ 

Gavrimüliadil beraber ağhyan =~~~i(1:~:!~:~n:ı~~~ 
tasfiye bonoları MahkOm oJan ve çırak e~~~~·i::~~r~s~:;;~ 
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ll7Jcrln ÇOK hodgiınl da.vnuıib'ldaıma ": # ~ 
JM!k kol:ı.ytılda, ~k satııt ded!kodulaır 
1n inandı. mtıcrtmıe ~ duyduğu 
inctza.p onun rubuını!A bu eeylere l • 
nııUJD!11. ltiUd.ulını eB86en ~ • 

11. İşte oo~1e oldu~ lıJ1lde gcllO Al • 
ıııı:uıya De nn~ Niçin~ 

iCb: huna :ıncal· ~ sureUe imh ~ 
(Jnbtllyonız: nu ~k Fnuısa. :I~ • 
d bUo \'&tnn muhabbeti \C FransrrJı'k 

Jımi truır.ınfün sönmlı6 ltorlcmı:ıılş 
değildir. Sulh z.-unnomda. Alıruuısa 

ti blrl lk üs:UncU Fnuısız cumhorl. 
~ct1 nle~hlndo eııtrikalı:ı.r y.t.pma.ğa 
J.1\11.ruış \o .Alm:ın prop:ı.:_,nn..-ıd:ı.sı Ue 
l ~ oloyhlnde blrl ola.o bu. 
: damfar "Fr:ın5rı: vutu.nrn Ue ''Frıın
MZ cıunlııırll eti,, n.rıısuıda bir fark 
gü ctıl ort r \'O ltımdllertnl vtod3n • 
1.lrımb. hu!n trllld.I et.mllorl:uw. Şlm 
til Alı ı:::wy::ı. llo blrl n:ıot-o ,;e oııl86 • 
111 .:ı hn1.ırilırlıır. Jt'alnıt "3.tn.nlarmı 
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truu•tıı. ynlıut \ıı.f,mlarınm hayati 
ı ı oıf" fi -·ni reııa ederek Alru:ınya • 
ıı ıı ._ ~ :ıli h •rne glr:mtığ<' n•z • 1. ıı -

J ile dost ol ~· • .st .. 
n)~yıl~rine\ctU

ya hlilöbn gürme!.: Lstcrni -
r aradaki ihtilAf bu lmda.r 

l n 'o ti(ld1t obwu;::l;, dı. Ş lıı;. 
r ( '.llctanberi Alınan. l mn-

- Ben haftada. iki defa gelirt;l 
sana hediyeler getiririm, .:iiyerek 
gitti. Biraz sonra annem içeri gir,. 
dl Cebindeki bol parayla çatlıya • 
cak kadar içmişti. Hiç.bir §ey gö:- .. 
miyen gözleri elimdeki !iki lirnj\ ı 
hemen gördü : 

- Ver <>n'arı -Oa.na! - diye YEl
Va§Çn hücwn ett; •. 

Ben paraları koynuma .sokarak. 
- Yağma yok! -1dlim- onlar <l:ı. 

benimdir! Sana p<ıl"a verdiğini gör 
med'nı mi? 

Annem ısrar ct.medi. Hemtn c. 
rncrkta bir ölil gibi S1Zip kaldı. 

Ertesi glinll o paraylı kendime 
kordelfı, pudra aldnn ve süslendim. 

İhtiyar :ı.cbm sözilndc dumıu.5ta. 
bnftnda iki defo &eldi ve bann he· 
cliyelc: ,etirl)ordu. Rahat raha!. 
~ ~nor<i •r. 

Bir sc c bôJ.lc devam etli. li'a. • 
::<-:__.:.."iJİ!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU,k t bit- P.i.ın ihtiyar dostum beııi 

teııketti. Bir daha. ön güriinmcdi. 
Bir mlldıdet onun hcdiycleirini sat
tık ve ya.,cwiık fakat bir gün gene 
müthi h1r zarurete dilştilk •• n.rtık 
atDlemfn ~ !Uzum görme. 
den kıranlık sokaf,":m ba§mda her 
gece av beklemcğe ba;ladmı. Şöy. 
le böyJe ynş~'t>~uk. Bir gün uy • 
kud;ın lkalkmca. ruıncrııi yataj;'lllda. 
hıtn'"kı:te:Z lbuldıım. Ölmü.,t.U! Kü • 
ı•ük k:ı1'd~;Jmlc beraber ltoın§ulara 
haber verdik. Belediyeden gelip r:. 
lüyil kaldmlılar. l•'akat ben evden 
lmmn.~trm .. cüııkil kon1~nr bt)ni 
kard~imle bcral>cr Darlilflcezeye 
vereccltlerini söylemislerdi. 

;Brtcsi gilııil odaya döndüğüm 
zaman bom bof; huhlmn. K:ı.rdc • 
,;iın.i öksüzler yurd~ aL~la.r. 
eşyamızı da. ik.lı'aya mukabil z:aptct 
mi~leı:-<U. 

Omuzkır:mu silkerek eo'!tağa frr
lııdım. Kendimi ktt<> gibi hafif bulu 

yordam- 1Bir !l'rkt mınidananik 
arka so'keklarda dolqmağa l*.f1a • 
dım .• :Ka.r§1DUI. çikan eSi ~· 
dan bir kaçı beni kolumd&tı tltblp 
çektiler. Hele lıir tane.ı mrla ısU • 
rlJkJemde laı.lctr.. Sura.Uma ortam 
na bir yum'l'!lk llikederck kaçtmı. 

Gala.ta. eğlenceleri artJk beni ~
:nı:ryordıı. UUsanmışt:ım onlanlan.. 
Meçhul, fakat daha gUze1, daha 
zerBli, dllba kibar bir Aleme kam 
mak istiyordum. 

o meÇhul ve ı;üzel ülem beni a,. 
aı.ba hangi yol götilıilı'dii?. TaliJıj.. 
mi denemek içi;ıı 5nüme !:tknn yaı
bancI sokaklara dalıp çrlmıağa ba.~ 
ladmı.. Bir c:,ok dola.5tıktan sonra, 
ön~ merdivenli dik mr yoku." 
dktr. HHiç dfiıünmcden çMnağa 
ba.sJa.dmı. Yerslı;, ym1suzdum. Bi~ 
geceyi nerede ge~irec::ğimi <lil Un
müyorduım. Fakat serseri bir kuş 
kadar nC6cliydim. D:k yokufflı ka -
uatlı bir mahliık gi:bi uçara:'lt kin 
için c..•-ıldaynrak geçiyordum. M~
hul ve ta.t1ı maceraların lıUIJcumıa 
ltcndimi tamruniyle kaptmnıljtnn. 
Bııııa. rağmer. ueıı ve ~evik yürü -
yiLjimiln arkısindruı bir çok istek
Jı e'l"kek ba3a§larmm sürüklendiği.. 
ni luaiıcderclt ~ordum. YoikuDU 
~r nefest.e ~~. Birden kcn 
dinli ;ısiklarb. pınl pnil bwmıt 
geni~ ve kohıbalrk bir caddrnin oı--

tasında buldum .• Tnllhim beni ne 
çabuk hiilya.ma kavuşturmuştu: 

'r.emiz ve kibar etıkeklcr!.n doldur -
dul:,"u bu a:ydmlık cadde; bu silsin 
dükkanlar beni, sevi.nç.ten fu:leta 
~.ıldirtmJ§tı.. Acaba bu uzun ve gi.i 
zel so'lu!.b'tn adı neydi? 

Hemen yaşlı bir kndma sokula -
rak sordum: • 

-Bu sokağın rulı nedir? 
1{adm garip bir bakişla beni süz 

dU: 
- Bur.ısş sOkok değil Beyo ;ıu 

caddesidir kızmı.. 
Birden kendime sahip olamıya -

rak ellerimi !:I?Ptmı: 
- Beyoğlu mu dediniz? 
- EYct Beyoğlu!.. S1z 1stanb•ı-

!n yeni mi geldiniz? .. 
Kadıncağıza cevnp vcnneden, 

ha.tt:fi. ~elddit' bile etme<len uzak· 
fıu:tmı.. Ah ni:hnyct Bcyo,,luna 
ben de aynk basmıı;tnn !. Dizim 
Suna d:ı. B:!yoğlunn ~stı. Ah 
Snna.yı bula.bilseydim! . Arumn i~ i 
ce bastımuştr. İtimden g i '!izli 
hasret!C?rl f)ektiğinı Beyo lu cadde -
sin.de iki Q!33ğı b~ yukarı dola ma 
'?a lJC..cıl:uiun .• YanırP1an ge en her 
uzun boylu ,.e güzel kedml Suna. -
ya benzeteı:e!k Myecnnlıım; ordum. 
Aydınlık caddeden ne kadar ho .h 
n::ıN'k ee<:'yorı:~m. d::ır \'c k rnnlık 

sokaklar, arirn eookak~ ~ ~ 
kendilerine doğru çekıq / 
mlarda, nlrşı:k olduğ~· ~ 
zanı gibi koyu '\'C ~ ,!, 
kaynnrdt.. _... ~ 

Bllyük c:ıddcn.in keo--~ '. 
gözlerimi kanuıstrrm:, te ~ 
dtm. Karı9ma çXın _JP 
hul ·r yan aok3 -n ~ 
farı hep loo, OOzıiarı 4f1I ı':i. 
firi Ciı>blrine do~ 'fe ~ 
la rdI İlk balm;ta te,nlıS ~ 
rUnen karan' 'k, :usta 1:1"1' dl~' 
ranmm duvar köselentl .,ıt ~ 
nn.u gül~elcr ~yord:CıfJ' ....d ~ 
ha dola.rtt!nı. Artı c dit. t~ r 
nıc ~ e lı~ mı •. Sa~~,~ 
cluııru:ı.dari cilrten nrtt~;,,. 
lıuldc '}!:mı.is olı!.ctJc:tL ; ... 'ld _ ~ 
ki keGllill..~, sya'k~ı ~ 
bana clinlE'nmek nıtiync ~'11~ 
tird: .. F-..... 1 .. :t ncı ede_! •. 'tne1 ~ 
L-il ~3.lı}ordu .. 1 ter ~n ~ 
<lUm. Gene e:ıdd ye tJtl'l ., 
ı:;uı başnuı. ycl<Ll !lll "~ r 
ta.m d- ıem~·mıcıı ~ ~tf, 
l•Uğunu taJım,!1 et '1!!1 tııı1 ! 
k m h it h 1ı i iı•dC palı~ 
·~um • ., ptr. Bir ıı1· GC 
1 inin dibinde durınıu :t~~ 
cim l ııım.dan lıtzll g 115 ıd 
'ln te:ı bir çılgın G1 1 

' ... (D -· 
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karşı karşıya bulunan Jcuvvetk- Şa· rk cephesı•nde sı yakınJarmda ve arkasından 
rm harp nizamı" başlığı altmdıı 300 kilometre uzaklıkta bulunan 
yüzbaşı Eddy Bauer imza.sile n- Kursk şehrinde ve nihayet bur:• 
şağıdaki makaleyi n~retmiştir. karşı karşıya lara zıt bazı istikametlerde bulun 

Hus, kışı. ııark cephesinde Ya· duğu bildirilmiştir. 

pılmakta ol~n harekatı, bazıla. bulunan kuvvetlerı"n Muh~kkak olan bir nokt.n şu. 
rmın tahmin ettiği gibi, UyUŞu.k dur ki, 22 haziranda teşkil edil· 
luğa uğrat.ımğa şimdiye kadar miş olan il<: büyük ordu grupu 

YABANI BiR KISRAGIN 
KAZANDIRDIGI SALTA ~AT 

muvaffak olamamı~tır. Sovyet harp nı·zamı değişmemiştir, Bunlardan Mare Lehistan kralı beşinci Kasmir'in 
Rusyanın Londra Büyük elçisi şal Von Lcep emri altında ~h:- devrinde saray, rcltı.h, sefahat ve 
Mnisky nutuklanrun birinde bü . ----o-- nan Kuchler ordusuyla I~nıng • inee zevkin, §ilr ve sanatin muhtc 
yük Britanya ve Amerikada bu. Al S t k tl · ra.clı sıkıshrmakta, ve General f;Cm h:r yuvası olmuştu. Krnlm 
Iur.~ dostlannı bu hususta faz. m'?n ve ovye uvv~ erı. Busclı kU'.manclasındnki ordu ile mal.rctindo bulun::ı.n ve asaletleri 
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Suya Sabuna 

Dokunmadan 

Y'llksek 

la nikbinliğe uğratmamak husu- · n e kımler kumanda edıyor? d~ Volkof nehri imtidadmca mı.• güzellikleri dolayisiyle seçile~ 
sunda ikaz dahi etmi§li. Her hal -o- hcısara hareketlerini kapamakta gençler, sarayın yaşadığı ihtişama 
?e ister soğuğun. tesirile olsun, kof Stalinin umumi karargii.hına dır Marcsal \'on Bock kmnan • k.-ıt kat par.laklık veriyorlardı. Bu 
ıstc_r h~enlenn ;·orguruuğu büyük ·genelkurmay başkanı sı· daSı altında bulunan ordular dn maiyet gençleri içinde bilhassa. bl
netıccsı bulunsun, sava§ bir iki fatile celbedilmiştir. Sovyetlerin 2 ilkteşrin 941 uırihindcn beri rl .\·ücudüntin çevikliği, yilzUnUn 
haf tadır yalnız Moskova, D(>nez Mare§al Keitelin Çar İkinci Ni- esaslr teboddüllere uğramamış • n~iistesna gilzelliği. ve Ba.hsiyoti .. 
ve Kırım topraklanna münhasır kola zamanında genellrunmı.y al· tır Yani Alman ordusunun zırh nın nadir cazibesi ne göze çarp .. 
ka1malrt.~ır. baylığına yükselmiş eski bir ns. 1ı kıtalarmdan beşte dör<lü bu ma.ktnydr. Roman \'e macera ha -

Dcmel• olmhl:mn da hıs:mbr . Bu mun~ebetle harp cephesi- kerdir ki bugünkü kızılorduda ordunun eı11ri altındadır Eğ~.~: vas~ icindc ynşıyn.n saraynı en çok 
gibi birdenbire ı•a.rln~ııı orUıyn nın Tcodosıada ba§lıyarak Mur. eski Petresburg harp mektebi • bay Hoeppncrin kumandıı t'ı..lıgı ~.ılen ırlm:ı.sı bu genç, :Ma.zeppa 
c;ıkanlan, c leri, iimcklcri nnısm· ~an~lrn ~a.d~r 3.000. ~ kilometre nin yetiştirdiği za:bitlerin tek Panzer tümeni Katinin k:ırşrnıı • fd.i. 
cıa Un knzanımlnr:ı, ro;,bet bufan· t~rınde ımtıd3:t ettıgini gözö • l:>a.şma kalmış olanı sayılabilir. da \"C General Reinhordtun. zırhlı 1 B!r. mürfdet ufa.k tefek :macera.
lan oluyor. tsre, mh.:ıli Yükselt. nunde tutmak ıcap eder, Vakra Şapoşnikof QOk ihtiyatlı bir ku • tümeni de Oka nehrinden ınerok l~r. ıç nde Yaşryan Mazeppa gUnUn 
kııldınm. Eu solcak, mulı:ıl.kıı.'1• ld bu uzun ~)>he boyunca mihver mandan olara.k tanınmıştır serpukov önlerinde ise Moskovn ·j bırınde h:ıkild bir aşka :bağlandı. 
~ıldığmdnnberi hu ünkü lmd:ı.r ti· !~uvvetlerının yckfuı:ı umumiyet Harp başlar ba.slamaz ateşli bi; istikametinde !\fojaic;k ve Toru· Bu n.~k •. fnsa.nin.n mnhveden, ya • 
nemli bir geçit yeri olın:unış, mu· uzerc. 250 ?en 260 ~umene kadar kuman<lan olan Tim<><:enko ile a. t.ino bölgelerinde düşmanı sıkır· h?t Yenklen yaratan ateşli, mUt • 
hnkkaJ iki semt nnı.sıntla ~imdil.i t~kını~ ~tamlm1clrtc ısc de bu bü ~ •rasınm açılması bundan ileri gel tıran zırhlı kuvvetlerin de Gc- hış blr aşktı. Bir !kere sevdiği Jca. 
kadar knlu..b!ılt;c bir inc;:ıo :ı•uomıu yu cuzu aı;n. aynen karşr mi.ştir. neral Hoth kumandasında oldu• ~: kontes Platin'dl Evli id1. Kcn 
inip çılasma s:ılıne tc 1 ;1 etme taraf ~uvv~~~nnde olduğu gibi, Orbay Youkov görünüse na • duğu tnlım;n olunabilir. Orbay dısı Mazeppa ile ynşrt olduğu hal
nıistir. c~phenın bütun İb<?~:ınca ne ayru .zaran, şirnaldeki buz denizinden Guderian nasıl bir mihver üze • ~ ~oc~~ı kendisinden otuz yaş 

ra.kmıyııcn.k şekilde aıayvanın aır • 
t:na bağlanmış, ıknfası yelenin gür 
kıllnrıruı görnülmü.~lü. 

Bütün bunl:ır ) apıldılüan sonra 
Kont emretti: 

- Hayvanı salıverin! 
Ve hayvan serbest kalır kalmaz 

ok gibi fırladı ve srrtmdakl yük • 
ten kurtulmn.k ffiçin uğrn.?Jıngn ba 
lııdı. Kısrak yerinden sıçrıyor, şa
ha kalkıyor, tepiniyor ve sırtında 
ki yükü ata.mayınca bütün kuvve
tiyle koşuyor ve koşuyordu. Hay
vanın her hareketi sırbndald adam 
için de, hayvan için de bir i kence 
kli. 

Ma.zeppa ilk önce, dirscklenyle 
hnyvanm ciğerlerini tazyik etmek 
ve çabUk lkesilmesini tem.in etmek 
istedi. Fakat muvaffak olamadı. 
Hayvarun geçt.il;'i yerlerdeki dal • 
hır, dikenler, ~.ıpla.k 'iicudünü hn"· 
pa.lıyordu. Mru:eppa tüyler ürper .. 
tici bir ölüme mahkUnı edilmişU, 
Bir aralık hayvan duraklıyaralc. BU 

içmek için boynunu uzatmış, fu .. 
kat bu da lra:z.eppa lcin e.yn bir 
işkence teşkil et.ıni§tl. Hayvan 
boynunu uza.bnoa Ma.zeppa'nın 
boynundan ip, kendisini boğacak 
derecede gerilmiş ve Mnzcppa. ne
f cs alamıya.ca.k hale gelmişti. 
Akşama doğru ovnlıı.ra Tardı• 

lar. H.nyvn.n bütün gUn koşm.ak • 
tan, hiddetten lköpüıınıüş, kesilmiş, 
Mazeppa. da 8USuz.lu.ktan, mütcznaı. 
di 1']tenccden §Uurunu ka.ybetm.iş

Tünel yoJduğu, tramrny lcrtlığı nı"bette ne 9e ge1ışıgü~l da,~ıl son 7.aru.anlarda dü;-man eline rinde hnre!{et ettiğine dair. ~P"' 1 ~ıyilktü. Onun ltara, ateşli eözle
gibl ntlycttcn istlf:ıc'!c edzrek mamış ol~uğun<ln da şuphc yok. gE:Çmiş olan Koursk Jcrı.sıı.-basma heleri yukanda işaret etmiştik, r1;11ın her bakışı Mnzcppa, her 
btı birden p:ırh),ı;Jll:ı onu lınrı> tur. Hatta Moskovn önünde ya. süren bütün cepheye kumanda şunu ilave edelim ki Moskova giln. ıtı:;~~lan bir fedakarlık hikü 
zenginine, huf.rünlin muht kirine pılan muharebeler her iki tara- e.ier gibi görünmektedir Bu SU• cephesir.deki hareketler birden • ı yesı s~yluyor ve ikisme de i.~en· 
benzetmemek elden ~elmiyor. O fın çok .kuvvetli ihtiyat kütlelc. retle ]\,fare.şal Voroşilof ~e Timo bire esaslı bir duruşa maruz ka • ce Yenyordu. Kendisini bu vn.zi • 
dıı 1ıplu öt.el.ilcr gibi )eni rajbc- n;-e ~alık ~~duklQ.nnı ve bu küt· çenkonun yerlerine geçmiş olan hrsa Mcuse ~alibinin Volga ve Y?lte. ~uı~ bir genç, bUyUk bir va 
Uru A\"Mlpa hnrbine borelu. O il ı J~,erı ya, 11;(,~.lnn kuvvetlen • Youkov sert, aksi ve dediğinden Saratov istikametlrinde bir yar- zıfeyı ilzerıne almış sayar ve her 
öbürleri gibi OC3b'1Tl!l. clü enlere, o. dinnek 'e~ a müdafaa tertiple .. v~~ bir kumandan şöhre- ma h&.reketi yaparak ileri doğru fieyden e~-vel bir halaskar olmayı 
na muhtaç olanlara 1 r ı merh:ı· rınde açılan yanklan kapat.mnk tini beslemektedir. Orel ve Tola- atılmasına intizar olunabilir. \'o ~m:rar. nöyleler~ne. ahlfild endişe
nıct duymuyor. Onlardan h:ı~Iıca h~susunda k~landıklarmı sarih da kendisine karıµ hareket eden ronej şehrindeki son bombardı • !erden f~zla tabiat.in kıuıunlarr il • 
rarln kendini <ln.lın. p:ıhıılıyn. s:ıt· bır sur~tte gostennektedir, Bun hasmının, istikıb:ıl için 'bir çok manlar belki de bu yoldn bir ha· bam venr. Ve hunlar nrzularma 
ııınğ teşebbüs ctrne:;i i. o, !ny- dan çıkarıla~ mftna muharebe vaitlr veren eserlerini bütün te- reket baş.la.ngıcıdır. ~1 ~w"3.ll her engeli, tamir edil
rnet\'O uz:ıyıp :ı.rşmc:ı lus:ılr.ınğa. hat?~ın mesela 10 mayıs 1940 ferrüatile tetkik etmiştir, Le- .Nihayet Mareşal \'On Hunds • mesl la.znn olan .bir hııJunzlık ta • 
katkı mı~or; bugiiniııı cŞ}a fi:ıt:- tar!Jıın~c. Fransa cephesinde ol. ningradda ve Vaklay dağlarında tedt kum.g,ndası altındaki ordu • nırla.r. M.ı_ızeppa ıle se\"gili de böy Hay'\"a.n bir ru: dinl~ten son
l:ırma uynrnk oldu-;unil n uahıı. d~gtı ~ıbı lOO F_'ransız • İngiliz doğru Volkof ncihri istikametin,. lar grupunda Mareşal Von Rei.c le ~Uş.Unuyor.ve vakit Cc<;;lrmeden rn tekrar bir ok gibi frrlıyarak se 
fazla ) üksclmiyor, dalın dild~mi. tumenın~. mu~a?ıl 120 veya 130 de olan harelciita kimlerin ku • henau'un sol cenahında ilerledı· ka' ~yr, bırll'şnıeyi, en büyük c.cnin karanlığı ~e koşmuş, a.. 
Y11r. Eskisinden <lah:ı p" , dr.Jıa ~ ~lma_n tumcnının 650 kilometre. manda ettiği 'belli değildir, ği, Harkov ~rini onun emri nl· gaye bıliyor ~e karşı .karşıya gelir radıı. kenclino gelen Mnzcppn, 
ınurlu da dcf;il Zaten lıunu iste- l~k bı~. cephede !oplanması şek - Buna mukabil Moskova önün• tında bulunn.n kıtaların işgal et- g~lmcz, ~1 a.kılla.rmm üzerine kurt.lnrm ulumasını ~terek mu -
~ldl, böyle lıir c;Clo belki imlcln Jınde ust~ yıgılmış kıtalar ıa· de hükumet merkezini müdafaa miş olmasından anlıyoruz. l\farc b.ır perde. ın.~Yordu.. hakkak bir ölüme doğnı sürüklen 
da olamnzdı. Sırn. ıra dül.kfrnln.n, rafından mudı:t~ .edilmediği ve etmek üzere toplanan ve Katinin şalın sağında M~arlarla Slovak . Kontcsın adeti, §Chlrden bir kaç diğine inan.mışt.J. 

U. 

bo-r.uk Arnavut lın.Idmnu, U:ılıl:p:ı· g~n .~arp~~ı g~bı ~e bir hU • de General Komonko, Voloko • lar Dontz nehrine varmı.jlar ve kUometre. mesafedc'ki şatosunda I<Ukat hayvan durmadnn kendi 
zanncbın pe"ö fıırWı olmıyn.n Is- cum t?Inenının bır kilometreden Jamskdn General Govor, Moja - İtalyan kuvvetleri de Voroşilof• ':~ıdt .Ceçtr:nek~·-Buradn, meraklı öz yurduna doğnı yol alıyor, o dıı 
Port:ıcılarlylc o, lıcp :ıynl Yiiksck. darw bir sahada taa~ kalk • fakdc General C.ollubev, Mora- grad istikamet.inde ilerlemişler • f>"O~en.n ~essUsundcn uzak knl - titriyordu. İpler etine fşlemi5ü. 
knldımn. ma~a mecb1;1r olm~~ merkezin Jaroslavelıde General Boldin, dir. Sağ kanatda General Voı1 rnaga. imkan Vardı. Mazeppa da Mazeppa gerçi ölmemtşti. Faknt 

na nrt:ın rağbetle clc!:işmeyir;lni, dedır. Bu .sıstem •. bınbirine ya • Se:rpukofda General Zokharkine Sti.ilpnageHn k'Umanda.smdaki Al bura)a geliyor, Ve şatoya ynkm ölllmdcn farksız bir halde idl. Ni
l tiknınm bir me:d)ct sny:ırs:ık pı~ık kuV\ctle.r~ ıstin~t etmediği TuJada General Konev kuman • man krta.Ia.rı, sağlarını Tagamug ~lan ormanlarda Kontesle ibuluşu. lıayct Juıyvaıı bir dalın. kalkmamak 
ildnci i~i tarafı <la. insan lmrakte- ı~ın, harp hart!ketlerıne müsait• dalan altında toplanan bütün or ve Rostova dayanarak ilerlemek .><>~u. Ozere yere d~tli ve Mnzeppa d-a 
rini incelemek irin bir nevi mi- t~r. Bu hareketler es"3:8ı!1dn ile. duların Orbay Eremenko gibi tedirler. ~ gece MttzepPa line buraya kendinden geçti. 
henJ; ta ı io;lni ~örmesi. Or:ıdn. n ı:ıc~zıler yar:ılmca ıkı taraff diğer bir zırhlı latalar mütehas• ,Kırıma gelince. Perekop ya .. ge~ ve Sevgilisini beklenıcğe Meğer, hayvan, bir gUn içinde 
ra.stıa<lıldanmz amsmdn. h:ırekcU genış ~~~talara, ceplere ve çevri- sısmm emri altında oldukları rırbadasindalti müstahkem ve ~· .9<* geçmeden o da 6& y(lz Jdlometrclfk mesafeyi aşnı15 
atalete, ~ ürümeği durın:ıi;'ll, açık len mühım kuvvetlerin esir a • anlaşılmaktadır kuvvetli hattı yarmış olmak şc • tonun lriiçucllk blr kaprsmı cça • ve Kaz.aklar yurduna girmişti. 
ha\a zc,k ,e lıUniyctini tnumr- lınmasına dayanan siddet.li sa - Mareşal TimÖçenkoya gelince :refi, daha evvel maktul dUşmüş rak dış.arı çııktı ve ikisi kısa bir Köylü b!r kız kısrnkla üzer.inde 
yın h:ı\"ıı ı 7.ehlrll s ~ıc;ılt es:ıreti· v~larJa karşılaşma.lct.ndırlar. T~ganrok ile Rostov arasında olan General Yon Sclıobcrtin ha ~rsılmadan sonrn. ormanın karan.. bağlı duran adamı görerek hemen 
ne tercih edenleri görü~orsunuz. Bu ~funata dayanarak, ar • Aza.k denizine dayanan ordular lefi Ger.eral Yon Monsticne ait• ... gına dnldılar ve ta.biati& baeba- Yardana k~u.,, ipl çözmeğe ha§ 
Onlar baslrol:mnılan )nrdIIll 'e tı~ tnrıhe geçece~ derecede ehem grupunun harekftt Usulleri hak. tir. Almaların bir hafta y,arfır.• Ş.'\ k:ıl?-1ta:"· • hımış ve mütemadiyen bağırarak 
ınerhıımet bel.lemi~en. ı.."ideeckleri mıyct P~~da etmiş olan Bialys • kında hemen hemen hiç maluma da 250 kilometreden ibaret bir Gerı donmege karar verdikleri fazla ya.rdmı teminine mı. • 
Yolda kendi knyn:ıklarma güvenen, tokda, :Mıı~sk~. Sınolenskte, Ki. tımız yoktur Demek doğru o· mesafeyi katederek Perokoptan ~ :O~~~ ... lıi"r gürültü ak- kan bulmuştu. Mazeppa deı'ııal bir 
kendi bacakl:ı.ruıın i stüncfo <lur. ycfte ve şımdı de Moskova. önün lur · Simferepol şehrini de zaptetmek 8~ • n es cwa.ını3: baknıdr Ye ara.baya alınarak köye götüriıl • 
mayı bilen. sın ıı~ı fnc;ımla.r. ''Ya· ~e yapıl~ :Savaşlar istisna edi .. lngiliz ve Amerikan kaynakla· surctile Feodosyaya kadar var • bır çbuı;rn altmda~ sliz!llen bir a- mUş, \-Ucudil ıba.,...tan ~ o\•ula • 
\'a gitSck de lıer '.\eni o.dmu1a. he- ııı;e her .~kı ~rafa ~ral~ ve ölü rmdan gelen telgraflara. göre, mış olmal~ Orbay Von Kleist damı g'ö5tererek bir çıglık kopar rnk kı:utları yeniden deverana b3§ 
defimlze birnz cbh·a. l aldnc;ırız; Ö• ol, rak yukletilmek .~~nılen ka- Mareşal Voroşilof ve Mam~l kumandası altında bulunan zırh• dl. ~~ppa dn. derhal o :vn.na ook ıanuş ve gözlerini a.cmışt.ı. Burası 
litrüz de dönmeyiz,, diyen azimli,; rıpl~r hu~~a buYük miiba - Budiy~niıı kumandaları altın. lı tümenlerin süratle Hostovdan tı ''e ~e~ ik~ n<lamın kılıçlnrmı bambaşka bir füemdi, Kazaklar, 
k<>ndi alın tıerleri) le }(ll7Jındıltıar1o 1 ı:;.ı .. ar <:1i ~ ?.h.~p Olınadıgı sor da yenı lki ordu grupu da teşek• çekilerek Kırıma getirilmiş ol • ı;~m uzerıne YÜriidilklerini .Mazeppaya mihmn.nnevazlrğm lıer 
nı hazım ıwnu~.luğn. tercih _f;l.ldA J).~ d~~cr gorulur. 10. kilornet. küı" ve toplanma devresinde bu • malarmı tahmin ettirmektedir, gord~ F~t Mazcı>paya karşı çı. turlüsilnü göstcnnişler ve onu 
kimseler. re uzerınd.~ ~arbeden bır tümen lunmakt.adır Bunlardan birinin Don nehrinin deni2:e döki.Udüğü ~ı~· B~ 19:1" ~nlnız bu iki kişi de- kurtarmak i~in ellerinden geleni 

Onlann \.:.nıııd;ı bu bUtun başka ınsanca buyuk kayıpla~ uğn • vazifesi Mdskova hattı delinirse yerde mühim addolunabilecek ~ 1
• • 

1~ !l. sonra her ağacın esll'gememişlerdi. Bu sayeck M • 
Lir 1Jpc d('. ıru thyorsunuz: bu, be<; yam.::z. Volga hat.tını müdafaa etmek, bütün hareketlerin durmuş ol • r;o!gesın e bir adamın beklediği zeppn. kurtulmuş, ve çok gecme -
kqnı ... tramrny p:ırn.! iylc n)nltlm . Dıger tarafta.'1 muharebenin diğerinin vazifesi ise Kerç iboğa· ması da bu tahmine kuvvet vere• :uüa.cpldt ve 'buniann. lhepısi de lkı· den nyağa. kalk.nuştı. 
hı ınm ) ıprnnmMı arnsımlıı derin c~re~ tarzına b:ı.kılırsa b:ribi. ?Jndan ge<:erek Prekop muvaffa· cek mahiyettedir. Şimdi Alman- Irç~ Ma.zep!><Ulln göğsüne da • O zaman, biltün Avnıpanm Ka 
bir hes:ıp ,auıp bir kuru<; ı.fır için rıne taoantabn.nn zıt tnnnza.ralar kıyetlerini Astrakan ve Baku is- larm Kırımdaki galebelerini Ha- )ad . '?' sonra Ytuılıırrnda get"r • zaklnrdan ko:ııktuğu bir devirdi. 
bu yolu sc~.n ı.ötiı cimri! Ne ye-- karşısında knlm~}ır. Şu_ noktada tikaınetlerinde istismar etmek zer denizine doğru istismar et • d~len ıplcrle ellerini ayaklarını Herkes bunJan barbar, h:lydct sn· 

• l ip ne ~ cıli n, cl.onomik h:ıyntın ılerllyen asker t~~lerı omuzun istiyecek olan bir Alman taamı me!erine intizar edebiliriz. Yal • btıg~~e Kontun kendi"i kan- nırdı. Halbuki M.azeppa, bunların 
bu en mu. ·•-:ılıl"ıku zaten hep da rahat rahat şururken bunun zuna karşı koyan ve Kafkasyayı ruz bunun için gerek Von Monr• 6~. k ~~ §aloya götilrdü. hiç de öyle obnadıklarmı, görmiiı;
o loku~o u .. :ı ıırdı. CıJrz \ÜC'U• 50 kilometre .~n_da_ veya solun müdafaa etmektir. tein ve gerek von Kleist ordula· d ~~ ~a .. sonrn Mazepp3 tü. l\:nzn.klar kendisine fyl ibakmı~ 
dundan umulmı)ncnı. çabo!.luğa da yukarıda ısmmı 7.ıkrcttiğimiz Buna mukabil Alman ordusu · nnm mühim surette kuvvetlen • .a. .. ene Silrüklcne şatoya gö lar, yaralarmdan berelerin.den çn
da bu tılnşn. iJ•uanlı olduı.,"Unıı gii • cehennem savnŞla~ı~dan biri ya.. nun hareket w.ziyet.leri hakkın • dirilmeleri ve belki de hedefi ;ilrü~~~ "~sabaha kadar bir tara- buk kurtulması için ellerinden ge. 
terir. pılmaktadır. Her ıkı tarafın i • da da Un'in verdiği malCtmat Kafkasya olacak olan bir dör • n ~ ı.ba.hl endlsine ne yapılııcağı leni yapmışlardı. 

l"olcnl:ı.r al"".ıMnı1n. tir mıf dnlı:ı tat~s~ik husu~~n~~ .. büyijk mü • hem çok dardır, hem de, ekseri· düncü ordular gmpunun teşkil anc sa eyin anlaşıldı. Kon • Mnzeppa iyile~kten S-Onra mı-
..,öze çarııı)or: )cdeltt;o gidenler. balag-a.lara duş_tiıgu $U sırada ya, vakti p;eçtikt<!Il sonra veril • edilmesi muhtemel görülebilir. ~un a.d=·"· ~ıı.bani bir krsraJt bu :o:nklnr nrasmda yerleşti. mlznk 
nunlar ı ... neli ic;k?ıini b:ı.<ılmlnrma şu noktanı~ d~ .unut1;1lmam'1.Sı mektedir. Bu haberleri Sovyet Her halde okuyucularımızdan 7P ge şler<li. K!smk, kendisi kızları onun etrafında pen·ane gi
t:ördıimıel(c nlıŞmış, öteki-;.in, beri- icap eder In, res~ teblığler, kul genelkurmayı nc2Xiinde çalışmak bu yazıları bizim yazarken g()so- ~1• tu~lann elinden ikurtulınak bi dolaşıyorlardı. O da mızaklarla 
kinin sırtınclıın g~inmeği iş etliıı !anılması tamrunıyle m~ru, bi • ta olan E."tchangc Telgraph mu. terdiğimiz derecede bir i~tiya~!& ~:ıu~Y<Yr, tepiniyor, fakat birlikt~ Fefere <'ıkıyol", onla:"l:ı be
nıı açık gözler. Onların, yruıfann• rer harp va~ıtas;d1!:• f:ı-kat tari • habirinin ~ekliği telgraflarla ~ ka.rşılamalannı rica edenz. Çün ordu. Kontun adamları ra.ber silablnrını pnrlatıyor ve on
'la1'1Ierin ımıunn. sepet gibi asıı.. hl bireı vesika <legıldır. zan itmam etmek kabil oluyo~ kil harp savaş meydanında dö • Mıı~eppa~'l tutarak soydular ve o- larla be:rsber kılıç eaklat.ş)ordu. 
dıklarım ,.c bincUrclil<lcrl yiikün Diğer taraf~. başka bir şüp. da bu da ekseriya yaniış netice- vüşen muharipler için olduğu ka nu ı:&ragnı sırtına snnsıkı bağladı Okur yazar ndam olması. kııvra • 
:lğırbf.'tm <lil iftıme imkanını ,er- he mevzuu da ıkı t~rafm harp ler doğurmaktadır. Meseıa. bir dar askcıi mulıarrirler için de ~:zeppanm eli kolu, beli ha- yış ,.e görilıi bakımından cia·ıa il~ 
tllcınQi için öbür tarafı mütcıruull. '-'.n~iza;;m~l!an~d!ı r!.!!!!i'.!!!!Iareş!!!!!a!!l!!!!!!Ş!!a!!po!!ş~n!;!. !!!!h~af!!;ta;!!f~a~r k!;!!la~Al;m;!an;!!!zrr.;;!!n~l~ı~t~ilın~en!!!!!!!b!i~r ~e~m~n~i~y~e~tsi~· zl!!!ik!!!sa.h~!a.s!!ı!!d!ır!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!k!ıp!!!!ırdaınas!!!!!!!ı~n!a!!!im~k~a~n!!!!b~ı!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(D~e~,~·ıım!!!ı!~!' !!'n~cl~l!~c~)~ 
}en filfa hıttu1tlnrmı görürsünüz. !' -= 
7.at~n bu parazitlere Juı.yntm bcr 
~olrnsunı1n nıc;;tla.nnuız mı! Ekseri. - Şifre anahtarı yanımda de: .. Amiral (Ritti)' tekrar kızardı, Amiral da tasdik etti: 
)a hn)nt s:ıhnC'Sinde bizler oyna· ğil. nasıl olsa açarız, aoelesı küfredecekti, kendini tuttu, fakat - Ben de! 
l"ız p:ırs:ı~ 1 ba kafan toplnr... şimdilik yok, oturun konuşalım. susamadı soruverdi: Bu sefer (Sam) la (Tomas 

\'oJ.u .. un bir bu ,0 !yeti de iki Odadakiler sinirlenmişlerdi, a· -;:- Mademki bizbizeyiz, ~im ol. ?vfurdok) bakıştılar. Amiral sor. 
ıra dlikknnl:nnnın nl'U!:II!d:ı Jrus miral tekrar kızarmıştı, fakat dugunuzu öğreoo'bilir miyiz? duğuna soracağma pişman ol-

katcsinclen tutun da. bançoyn, ar- seslerini çıkannada.n eski ;;rle. (Tomas . Murdok) tekrar gü- muş gibiydi. (Torna." l\Jurdok) 
rtıoniğc, b:ıl<lan mercimeğe Jmdar rine oturdular Bu dereccsoguk- lümsedi; devam etti: 
her cins eşyanın hnlunu&u. Nişan. kanlılık mana.Sızdı, (Tomas Mur· - Demek bu kadar öğrenmek - Mademki böyle. size (To. 
C!1lıktaki. üstünlü\'iinüzü mü gö;:;. dok) ta ayakta dumıatan va.z.. istiyorsunuz? mas Murdok) un kim olduğunu 
ten11clt istiyorsunuz, ırnwetinizl geçmişti, ilk yerine oturdu, aynk Amiral kekeledi: anlatayım! (Tomas Murdok) her 
mı . rnarnak niyetindesiniz? Ifolay. (Sam) atıldı: ayak üstüne attı yanında ?uran - Bir beis yoksa demek iste. şeyden evvel İn,gilterede Alman 
l'a. ağınızda, ya solnnuula. bu ıs. - Aman bulalllh, etajerde si~ra vardı. Elınf u.. miştirn casuslarını jdare eder. 
leğinlıJ yerine getlrclıileceğinlz _ Mösyo (Sam), (Franz Ha. (Toma.s Murdok) sakindi. zattı ve lb:r sigara aldı, ~aktı, - Belki beis var! Fakat ~- Amiral tokat yemi§ gibi oldu: 
hir bayram yeri sahn Iıu1nrsunuz. ber) in üzerinde b~lunan . .,her dedi-:-. Mösyö (Sam) siz arayınız! derin lbir nefes çekti, üflodı. rakınızı izale edeceğim. - Ne! 
){nllanılnuc; ~:ınıofoıı pliiğı mı, şey şu masanın üT.ennde mı· Odadakiler her hareket.ine şaş. A.nıira.l dikkat kesildi. (Tomas (Tomas Murdok) daima sa.. 
~kl kitap mı istborsunuz? Para· _ Evet! .. (Sam Coys) masanın yanma km şaşkın iba.kıyorlardı. Murdok) sigarasından bir nefes kindi: 
tuı yettli,1 lmdıırmı ~·olunuzdan (Tom-35 Murdok)° masaya. dog. gitti, gündüz kanşbrdığı defter. llk sözü (Tomas Murdok) SÖY. çekti: - Evet. İngilterede Alman 
1~ı>lurın. l"nlnız bu dültkfmlano ru. Birka<: adım attı, fakat dur. leri knğrt.Ian tekrar elinden ge- Iemese, diğerleri saba.ha kadar - Biraz evvel dostumun bildir- easnslannın en mühimiyim, fn
clııtıiş ım.smc'!a ufak bir değişiklik du geri döndü: 'Çirm~e başladı. Küçük mavi bu adama aynı ş;ı.şkm nazarla;la diği gı."bi ben (Tomas Murook) kQ.t aynı zamanda gene İngiltere. 
Ynııılsa. da yokuc;un alt tm.5111clakl - Bunların arasında. kü~ük kaplı bir defter detıhal gözüne bakarak oturacaklardı demle. um. de bulunan komünist partisinde 

,~ ...... ı 

"~ lc\'azımatı sat.an dıiltlwn mavi bir defter olacak. Bu çarptı: bilir. Biran durdu, tekrar gillümse· Sovyet hükftmetinin mümessili_ 
~t ba.5I1111. geçe da.hn mm·ııfı.'k o. (Franz Haber) in .kUçü~ .~t .. - Allah bi~ yardım ediyor! -Mösyö (Lionel) saatınızvar di. Ve sordu: lim. 
nr, hem bu <lüldmnm -.:ı.tısı bir defteridir Ama bizım çok J.C?ımı- dıyc 'bağırdı, mı ? - Bu isim si7..e birşey ifade Bu sefer (L ionel Forver) keke.. 
~!li artardı, hom <le hu miıbn.rek ze yarayaCak zira icinde Londra. Defteri aldı, (Tomas) m yam. - Evet. on buçuğa on var! etmiyor mu? Jedi: 
"'U.ldınnı'lan tırm:ı.nmai,ra teşebbüs ya. giden on kişinin ve ~tarın:- na geldi, uzattı Amiral (Ritti) (Lionel) adeta kızgındr, bu garip (Amiral R itti) (Lionel For. - Ne! 
eden tıknefeslcr ilk adımlıı.rmila daki (Friç Fon Ştas) m ısımlen ele ayağa kalkt.İ, (Tomas Mur- adamdan sıkılmış gibi bir hali ver ) e bt.ktı; o da. bir şey söy. - Alayın strasr mı şlma;., 
böyle cesaret lnncı, iç Jm.p:ıyıcı blr 1 bulundukları mahaller ve ne isim dok) un başına toplanacaklardr vardı, (Toma.s) gözlerini amirala liyemiyordu, sıkıldığı belliydi, (Sam) mükalemeye niha.)"t't 
•llanzarayla bumn bnrunıı. gelmez. altında olduktan yazılı. lhen de f~at (Tomas) gayet sakin hep, dikerek tekrar etti: nihaye titiraf etti: karıştı: 

._ __ ..._....._~~.....11...-.-..a..s....a&.ıı:11~.a.ııı---....._ __ ......_.-...::•~--------------------:..:.......L.-a__....._ __ _._ ________________ ._..r.._~~J~----------------~ • -.o+t ....... •AT- ı ~'-----------



ı - llAllF.Il <ArtŞA:ıI POSTASll 19 1Kt. ·ctT~RlN -1941 

--
Anadolu a1ansının ı·c,-dıqi hab!'1 lere qöre dıinya vazit1etınt bakrş 

onezde yeni 
opraklar 

Bir Alman generali kazaen 
Oldü 

A l m a n H n v a Levazım 
umum kumı:ıo"anı genero.ı Udet. 17 
oonte,rln ""-Zaı teei günU, yeni bir si· 
lAhı tecrtlb-:: .. ~ı:rken, bUyUk bir lta • 
zııya u~rsmış ve bu kazo. net!c•siııdc 
hastaneye nakledilirken at.11~ yara
ların teslrlle 5lmil,tDr. FUbrer, \azı. 
re ini i!a ederken fecJ bir ~ekllde ö. 
ı n bu s:.ıb:ly için cenaze töreni ys • 
pılmwıını erorotmı,ur. 

can 
eze esi a ,~ :!~. ~;~,~~!<~~~~~~~~~~! Sivas. ! 

çok ya.klnşml§br. Bu iyi 1'er;min ts.ki atölyeler lstanbuldaki husu. l 
elde edilmesine, her %.!Ullanki gibi, si koatrplıi.k fabrikaları ve deniz J 

l•ir yn.n~an yi.ıce milletimiz:n görüş !.ezaablnn tetkik ettirilerek ra .. 
ve SCÇ~fi kud:et..ıı.e, bir yan\ian ~:ı pol"lan alınmış, istihsallerir.dcn is 1 
sayın dare UirJl"lertyle şubelerı • ilinde edebileceğimiz mllll fahri • 
mizin idare heyctlcnnde vazife n· · kalarla yanılan tem.aslardan iyi ne 
lan deı:erli arka.daşlarım:zın ı;i.i - tice elde edilmiş "Kanıblik ve 
rcı.ıer·nı doldurnn sönmez ntcşc "Klrlkkale., fab~alarma t~ 

Sovqetler 
afkasya yolunı 
tahkim ediyor a ındı 

Dün gece neşredilen Alman or 
duları ba"'mma:ıd~nlığmm tel, 
Jığinde demliyor kl: 

insan zayiatı az, evlerde 
haso.r çok 

Kırırnd~ sava~ uıyr r~lcrt ve Stu.. 
kalar Slvastop:ıl 1stıhhAm!arına ve 
llm:ııı trsblerlnc .mha edici darbeler 
tnd.rml3ler, bUyUl.. bir nntrıı~·c gem! • 
alnl b:ıtırıruş!nr, bir torpido ıuuh::-lbl 
1l bir Uearct gemlalnl bc.'l:l.ra uğrll•. 
mı:ı~rdrr. 

Havııt:ır lylle~t ği \'C yollar da d~\.. 
celd ğl i~ln Doneç h:ıv:::ıstn:bk. h:ı • 
rckAt.D. devam rd,tmlstır. DUı;:mon 

kımneo r.lddetll mU:ltLf :ı. edilen sa..'mı. 
mcvz:!lertndcn atılmış ve pllsltUrtUl 

Uştllr. S·na! mınt:ıkııds yeni top • 
rakl:ır l~gal edll:nlııt•r. Ant b!r bas. 
km taarruzu ncticeslndc barelaıt ha,. 
Dnde bulc:ı.nn mUte:ıdtJlt m:ırşo.ndlL 
katarl:ırı ellm!zc geçmiştir. 

Ceplıen!n en §f:n:ıt kıınnındn. uva, 
t.ayyı:ırelerl, I~tıd:ılakchıı ktSrtc:ı:i ba.. 
tli!tııda dU~manm mUte:ıddlt baraka "'° kı:ımpl:ı.r.nı tahrip ctmrvttr 

Hava kuvvetlerimiz ycnid~n Mos • 
kovn ve Lcnlngrad'l ve Volo .... dı:ı. böl_ 

gestndckl hava meyc!ımtarma gece 
tasrnıı:ıan yapmışlardır. 

Alman hava kuvvetlerinin 
Alunları 

Alınan !uva kuvvetleri dün. 
kara ordularının billı:ıssa. mer • 
kez kesimindeki harekfı.tım mü• 
csslr surette lıimnye ctm~tir. 

Alır.an hava ku\-vctlcrine men 
sup r.:iiteaddit teşkiller Mosko
va<hki ı:lııni ve askeri hedefleri 
tam i;;- "tlerle tahrip ~tmişler • 
c1ir. 

Alman teyya.releri cenup kesr
mind~ ~ çok faaliyet göstc::mi.~ 
!er ve ma1zeme ve asker taşıyan 
lki Sovı;~t tren;ni truıribe mu -
vaffak olmu.~lardır. 
Leningradda. taJ..liye 

Son !(Ü..i~ercl.: Leninzyattan kr· 
çrp Alman hatlarına ılticay.ı. mu 
va.ffal: o!an bir kısım halk, son 
bombardımanlar neticesinde, 
şehrin cen.:ıp maha.lle!erinln si • 
vil lmlktan truıliyesine mecburi• 
yet hiistl olduJunu söylemişler 

On binlerce ihtiyar, kadm ve 
çocuk ~ka l&!a.halle!cre n:ık • 
ledllmi~er ve oralarda. şehrin 

p·larına yal-.ın gayri s.ı:hht ba. 
taklık yerlerde acele yapılım§. 

r~nlara. yerle;tirilmiştir, 
Sovyet tayyarelerinin 
Fa!lliycti 

Dünkti Sovyet tebli:n .zeyli: 
C phe f.stlltametlerindc:ı btrln~ 

Sovyct t:ıyyarclerı: bugUn de 118 kam 
yon t hrlp ctm•s ve 500 d~an as-

eri ölJJrmllştur. für SoV)'et birliği 

Leni:ıgrııd cepb.esindn dUşma.nm bir 
Unk ltol ın..ı. tı:ı:ırruz ctm~. Alman 
lı:uvvc.tl"rtnrn !r..ıtWlnc mani otmuş, 
bc:J t~nk ve mtıbteut bıtrp maizemal 
:optctmlıttlr. 

Ukrııymıd:ı ~ete mtth:ırebe3t bel' 
gün !ıızlal:ı. maktadır w mtıstcvlllere 

l!lr z::ıyi:ıt vcrdl!:'m~kte:lir. 

su 
ar cıye 
ç saat 

Kurusu, Amerikalıların 
haı-p temayüllerinden 

hayrette kaldığını söyledi 
Lonclra, 19 (A. A.) - B. B. C. 
Vru;ingtondan b"Idir!Idiğine göre 

Japon delegesı Kunısu, Japon se;• 
firl Komum ile b<:nilier dü.n Ame. 
r.i:tnn Haı-!ciye nazın Kordel Hul! 
ile ilç saat kadar görilşmüştür. Ja.. 
pon e~firi, gazetecilere, Amerikan 
gıızctel .. 1 :r.m ynzyc.tl bu derece 
cAdi td.:kki etmelerinden ,.e A • 
mcrüalılarm h:ırp temaylillenn • 
d~ l cyrette lolcı !mı söylemi~ 
ve netice 1cn um·tv:ır bulunduğunu 
Jlc~tir. Nomum Amerika ha.. 

ricl:,c r.rı.z.n ile görli~lü.kten sonr.a 
eh gn.u.-tccilcre ümit ttmekten 
vıı.zgeçmediğını söyleml tir. 

C!haıı harblnd~ b!lvıı muhueb:!le. 
rinde 62 defa muzııf!cr olan bu D\'Cl 

borçluyuz. mahiyetinde çelil: ısmarlanmıştır. 
Anlmradıı.n hı.l>::r verlllığine sö~e, Ha..-n.cılrk çalı~rı: Kırıkkale fabrikamtzm, motör fnb 

tayyaresi subayının mUstcsn'.l m"'v:I • 
yaUerlne blr şU!{ran m1Jk:tb!'lcsı oı • 
mıık vcı Alman hava kuvvcıtıcrlnln 

tell31kl esn sındB. yapu~ b!lyUk biz • 
metı rl mllkAfaUan::brmnk Uzcrc, 
FUbrer, 3 numaralı avcı !llosunn gp. 
nemi Udet adını verrnl ttr. 

r:rzınc~nda son de!n vukı.bulan ear _ Bu yıl hı:ı.vaeılık k~~arnnı_ı rlkııs:nm muhtaç okluğu kıymetli 
smtıların husul:! gcUrJ,l'I hi!J:>.rl:lrm Y!ll.nız orduya uçucu yeti~rme ı. "elikicrl temin edebileceği karan. 
tcsblUne dcvı.m oı:.ınrruıktadır. fillll . .Program.larma almışlar ve ~- mı. varılmıştır. 

So:ı gelen mamm:ıta göre, :r. ız le ~t?r gençler üzerinde çahşm.nga Hususi '\'asıflı çam ağacy, D11?' • 
gUndUz olduğundan lns:ın ve hayvan 1.~~n bulamnmı:llard:r. Bu ;>nz g'~ sunbey, Bolu ve Knstı:ımonu or • 
z:ıyiatı nz. b~:ı:ı m..ı •:ıbıl binalar®- cı, lı ~O'mmo. :> uvwnıza ıstcklı manla.nnda birkaç bin tayyarenin 
ı. ha nrlar ! z.19. ol nu. ur. çr;::~ bu;1crce gençten .51?hatlen, yapılmasrruı. yetecek lkn.dar bulun.. 

ı::~mııb yolunu l oıtın.:ı ı. ıomctre • tahsılle:rı, y~ı~lnı'l elvenıli. 01 nla. mufi:ur. Sinop, Giresun ve Riz:e or 
sinde lkl yarm"l ın<?,>.:1 :ıa & 'mi!' ve r.ıı uçuculuca yıırnr en ıyı vns:.f m:ınl2.n11dıı metre mi.kfi.bı 1000 • 
b·ı yarma! rın bulul'du,;u :>- rde top. gW!tcrcnlcr piı~tıugn. ayr~tş, 6 - 1400 liraya sahlan l:idin ağaçları. 
rak 30 kilom t { blr ç J; ıt,\ y:ır- tcbler haYn<:ılıgın ~c-.ka hızmetl - nı bulnın.k iç:n de araştırmalara 

Et davası 
(ll:ı tanılı J incide) mıştır, Ayrı mıntak üıı Ç!lrJı.kıı ve r .n~e çak. trı: lm:ık uzere uç:ı~ ~- b.ı.şlaıun·ştır. Kontrplfilc ihtiyacı f. 

te. fak~t faturaları nark üzerin-- kın . .:; • eltıp.:n. «n ve oto .mrıkın:ı.:lti, cı·n kontrp'"'- fa.brı·k-1--1 ile ,,..bi_ 
de 

Ç4te Muro.t kuprill.!rl yı!:ıl ı:,ıtır. Ha ~ ~·. "'2 ' · 
n tanzim etmektedirler Biz lcl.s:zc.ı, ı;u.:ınçı ve teknik muluı. • 

1 

liği ..-apılacaktır 
fiyat müraknbe rne.muriarınm aarn uğrıyıın ltöylcre bugüne kad:ır &;p olarak s~çihr4;lcrdir. C. y • 

~özü önüncıe::ı;iz. Daima kontrol lilzılay tııro!ınd:ın 3!5 çadır tevzi c.. Pilotçulu.~o. ayrılan geclikhlcr T - lru-dır.ıcı cnddüstrlk :11 
edilebiliriz. Fakat toptancılar, dll~Ur. • 1nö"1.ü" .kı•mp•nuz±ı bu ynz, pı~~ ~yyare ın~o.ntın n u anilan 
faturalar nı!rk Üzerinden İn"";ffi Zelzele dolayıslle vukubulan ll.rıt.a n.ör Ve }'ltl.l""-Ul r:ıJ.:smı:ıJan:ıı bitı - c:mut, boy'!!., yapıştırma r:ıaizeme-
edildiği için. kanun na.zanda ytızUııdcn mUıı:ııınıa.ta kapanan Er rcrC:A ( :ı. b. c. l brovelenrJ nim.ıe.. lann 1 k • ı..·,, d h l • ,...., · ..,. "' • · l "t ve yıırdımcı klmve-.i mustahzar 

su~u ~deıdilmemektedMer ,, zurum, Erz;ncan, Hı.ıydıı.rp:ı.şa dog"ru lar, nt lganlık, so_:;"Ukkıı.nlılıJ:, yıl • sı .,, mfemab~,_ e~ .... ınt ke aztrl . 'anl.mbca,. 
Bu g b . .,;~- ti k · d haltı tumlrat bittl..,"'l clh~tıc evvelki ı k b , _,_ a'--·'· ı'll n, '"""anın e no OJIK a •• ı ı ~uu ye er arşısın a nınz ı ve t.:ı uıt ..... vrnnma _ ç vı.ı.ıı. mtuv:ınnrln in 1 ek fi 

kalnn büro şefliğinin, ihbarlarla ııııb:ı.htan itibaren i§letm :o açılmı~ • luır.!I' çerme hn.s.:ı:ılarını sagl mlD..'I n ti ee ener m spct 
alakadar olması kadar tabii b!r tır. t.ırnc::..I. sporlarlıı ıyfce piş1 -:ilerek e ceye: vnr:lmmt:ır. Bunların elde 

• . . cdllmcsıne yunyacak malzeme lbu.. 
~. y yoktur. Büro 15ef1iöi, .,;kfiyet -o--- Et.ime u~ ka.m·)~I2.t\ get ılmqler 1, nd ık ·t _, , t dır 1?. 

1 - "' ır . -: ~ ça ca ıuwrrunaıt a • \lln • 
çı ere şu cevabı vermektedir: Moskova operası ve t.D.Y}arc!cr uc:r.nde çalı."Illaal - rb t d '" tik 

''Peki alakadar olaJnn, tn.hki • r.n:ı t!lıılnmlfJlardır. _ a ora_ uv~ 2 ayrıca, puıs 
kat y~palım. Fakat sizin de bize temsillerine başlıyor Gedikli ııiloUardan ~ka harbi. ~lz~me uzm.n.d11 de tct.kf'!.ler yl!. 
.... - d 1"' (A A ) B B C l' h tl . 1 mlm:rn:tadır .r.uuım etmeniz l!tzımdır. Ya.r2- on m., ., • • - . . : ye ı nvn subay ıınmze erıne de • 
cağ:mız cürmümeşbutlara sizin Moskovn operası cumartesi gU.. kurumumuzca planör ve paraşüt D - H:ıva ndilst:rif'i: 
de iştim ·iniri istiyoruz. Bizi nü ÇnykofS'!tınin op~e temsil. talimleıi yaptırılmış meslek <iers- T:ıyynrccili;;'nü~n muh·m ihtL 
y:ı.lmz bırakrna.nız doğru değil • lerine başhyncaktır. lcrj ile ecnebi ıisa.nl öğretilmı,.tir. Y:1~l"rınd:m ve i!>tiklı!l faktörl~ .. 
dir •. , Bu Iaş aynca 104 harbiyeli daha 1

1 
rını:Ien biri olnn "aeroclinamik tü -

Bu da g:ı.;·et tabii bir §ey, de. h k geniş programla yetlştirilece-!ttir. net,. temini için ecnebi al!m "c 
ğil ml? Fakat, hayır! Petaken • er Q ŞQm Son altı a.y içinde 19.124 tnn<ı- 1 müteh~ları ile tcmn.s~J·ız. Ya. 
decilerin bu ricaya verdikleri ce. re u<}UŞu, 16.710 plfı.nör uçuşu, Uıy. kında bır karara \'artlacagnu umu 
vap, insanı çileden çıkaracak kG.· ynrelcrdcn 1.352 pa.rnşUtlc nt.laJQ, yoruz. • " . 
dar cüretkaranedir. Bunlar: (E:ıs tarafı 1 incldcJ kulelerdan 11.02t atlayış ynpılmı.- Fnhr :ırada blitun hav:ıc-lr.ıt bil • 

- H~yır, d.iyorlar. Biz sadece lir? Pıırlsln Cont:orde me!"il!ınmda tır ~ gilcrini h'ir :ır:ı.ya toplıyarnk bi:-
ihbm- etmi~ olalım, fakat irtada tahrip olun:nu_ Alsnoe Lorrn!nc"i Cumııunyetl:n ıs inci yıldöntı • f-.itıınhane!llıı kun.ılmasm:ı b:ıslıın -
görünrnil'elim. Zira, bizim ihbar temsil cclen heykellerin nrtılı kıy- m.ündc ıoo e yakın pa.raşUtçümU- mıştır, 
ettiğimizi toptancılar anlarlarsa meti olar mu? Venitomc meydo.· zi.:.n ntla.yışlo.r yap:ırak törene iş.. -------------
bize bir daha mal vermez!er Hal nuııla Napolyon'un dil~Wın iğ. t.ira.k etmesi halk Uzer:nde genlı A~tTian 
ib'.ıki biz onlara muhtncrz "· tinam ettiği toplan hatırlatan sil· bir coşkunluk ve heyecan u)·a.ııd.u· 1 

Netice bu ro:.ddeye gildil:ten t ı.:n Alınan • Fııı.nsu dcstluğu na. :m.:;tır. 
asın 

eye ı sonra. büro §efliğine düşen vaz:. mııııı yo!t edilm~l• llzmı değil mı.. Ha\-acılık endfistrl ça~m:ılan: 
f e, yalntzta. ferden ferda, top • <lir'?' 1914 • 18 harbinde Fransayı Türk kanad nı Tilrk ham mnd • 
tancıla:fa mücadele etmek-tir g:ı.lelıeyc götüren Clemencenu'nuu 'iesile Türle fa.brik.alarmda \'ilen .. D 

şe 

n n radan 
i8 iyor 

Heyet dün matbuat umum 
müdürünii ziyaret etti 

Anl<ara.ıhı. bulUD.!ın Alman mat.bu
at be:ı-eU bu.,ntın öğ:edcn 80l1l'& tay. 
yare ile şehrimi= gelecek ve bura • 
an geno uyyare ile Berlıne d3ne • 
c ittir. 

Tmna:m! Matli!J> h~sıl oım·u~- Jıcyl>cllni mümkilnsc getirip nteşe da ~e!t iilldisü, yılla.röanberi 
tur. Kontro; edilen. fikirleri sc- atm:ı.k ic:ı.p elıne2 mi':' Şruızelize • btitiin memleket nydm.lar.nm gön
rulan toptancılar, artık diledik • t1el'i taıa zaferin ötesinde bcrisin· liinde çarpmaktadır. Kuvvetli bir 
!erini, istedikleri gibi müraka:be de det~ t~inat n.rtlır. Bun. ihli.s::s heyet.ini bir araya topla -
bürosu şefliğine e.nlatabilirler bn nlm:ı.k i~in truu zaferi yok et- mak fırsatını ddc e~ olan 
Böylelikle, kendileri t~rafından mek neknd3.l' mu\'af& olort HMillr, '!'ürk hava kurumu, bu ideale doğ. 
doğrudan doğruya hiçbir mili-· lunn:ılJ, P3l'!:ll~ eritmeli '\"o ru yol a.lı:n3Jk i~ bu heyetin b[lg.· 
ccat yı:ı.pılma.dan toptn.ncıf ara menni l ap:ııı:ı.k ccpsini havaya u. ı::inıicn ve tecrübesinden Uıti.üı.dc 
narktan şiki:rcte, fiyatların is • ÇUI'Ll:tlı. :Caı;ünkü Fr:ıns::ıb Voı. etmek ~tını verdiği günden.be • 
tihs:ll m.ıntnkalarında da yüksel tıilie'in, on seh'izlncl :ısır filozof. :-i, dünya dl!I1llilunun bütün zor • 
miş bulunda~ dnir iddialar hrmm, \"1'.tnnı terennüm ctmiı;ı ~ıı. luklarmn göğüs gererek ınllmklln 
scrdetmeğe fll'Sat Yerilmiş ol • irlc.rln n~ lüzumu nr? Onl:uı \1- olll!l her tc§eblıüse ba§'.•urmu.-;t.ur. 
maktadtr ehy lıü rumc: ;.nin eli pa.rç;ıJı:ımas~ ~ bUyil{;"Üm.Uz nz:.z Milli Şefimi. , 

Tabii, bunlar d:ı. biTcr i<ldia • t tlle <Jalılt oldukları fclii.hetler bi z.in.: "Tayy:ı.recllik. dcnd;ği zaman. 

Al n b!lsın lıeycU başkanı orta 
eıc:ı Dr. ~ it dln, yanında Alman 
b 1ytlk e <:ligi mUstesan orta. eı~ı 

Krvll Ye B::.snı ata~esl Seller oldu~ 
halde, r.1~ tbunt umunı mOdilrll Selim 
6 :rp:?::i rnıı. mmmd:ı %1yaret etmi§Ur. 

dır. Tahkik l'C tevsik etm~k la. ~nrclcri oldu!mn yenle eritip mnh- pilot kad::u: Türk miilıcn-dtslruı ve 
zım. Derhal "mahalU:.ıe" telI!Taf. '\"ctmc.";e k!l.fi ckğil midir! &d san::ı.tJdlımm milli malzeme ile ken 
lar c:e :-ôliyor, müra.knbe komiso • biı nn cn·cı hepsini pru-~J. salar di fubrikala.rmı.:zda yaptığı tayyıı. 
yonu içtimalar aktediyor. g<ı.Z2k· tl onhrın cb ~clrtikleri i.shenceye reyi ve motörü de kaıstcdıyoruz.,. 
ler ~'Tiyat yapıver ve netice bir bAtcmc ~&ilse! vecize.sinden ilham alın ga~Tclliı" 
ne oluyor, biliyor musunuz: Top ~ riniz Cümhurlyct hükümetinin en 
t3ncı nadanın artırıJm:ısı f Geçen günl•U malaı.lemizde R<b genlş ölçüde himaye ve kolaylık 

Bu, daima böyle olmnstur. O. mnnyı:ı. r:adyosunun TürW::u- al~y· görmc-lttedir. 
nümüzde, peynir, odun, sadeya~ı ilinde bir ne51'iyatı mUnnsebc.tilc A - :b'timcsut atölyemizin bir 
ilh •. s:ibi maddelere nit misaller tecsslirlerimlz:i bililirmi!llik. Şehri. fr..brilaı. h:iline konulına.st~ 
vardır mU.cb1ti sa!iı.hiycttar I:runen mah- Bu i5c, tesb.it edilen plana göre 

Fiya!: mürakabe bürosu maha· fil~ı·i;.ıı1$ \erilen maliımnt:ı söre, devam edilmektedir. 1lk olarak 
fiHnde artık ı:;.ıyeleri anlaeılnn lı:ı n~y t UzcrQc Rumen rııdyo- lisnn.sı İng:Utcrcden sa.tllll'hnnuş 
bu gibi müracaatl.:.ra "komplo" su iclı:ıt ''ermiş ,.e ırl cskerkırc olan "Mag:Ster,, mektep tayyare. 
§ikayetler nn.mr verilmeğc baş • hitaben y:ı.pıbn Ur konfer:ın t:ı lerlnin seri lıal!nde yapılm:l!>ınn 
lanmıştır. L"l:.ziyc nlt tnrlhl fuı.tmıların Tur. ba.şlıı.nml;itır. Etüd büromuz bu .. 

Bir f>('rakendeci, toptancıyı şi Wy~da ~ir sultefe~llmc sebep o- ytlk tir ruı.k.li.yc plıi.nö.ünlı.n ııro-J • 
ıdiyet için bilroya geldi mi nrk~. • la~.!mcs:ndc~ ~crs_s~ ve.esef duy. ti Uz.er.inde konu,.~dır. l3laııl.'_ 
mndan toptancı na~mm idare duklarmı su3ıcra.ı t3r. Şu 1'.alde rün maketi llc bazı pnrçq.lau ta -
etmediği yoludaki iddialann sc• ~le dostane bir Bekilde knp:uı.. maıniannustrr. KU'\"\·etli mücııdıs 
kUn edeceği nrhk a!a~t!mıştır. mı5 oluyo~. ve t~"t:nle in vazife görmek. 

0.;ıruşıldı döğüşlcre oonziyen il Onhit YALÇIN te olduğu etüd bürosu ayr.ca dı. 
bu şikayetlere, son zamanlarda ğcr cins tayyareler .n inıası içi ' 
t etraf . W• Hk haztrlıklarla. ve hesaplarla m~ 

c mevzuu mda tesadüfe • serlıgmc \'ermek mec~uri.ycti 
1 

gul olmaktadır. Mektep tayyare • 
fliJ.meğe b~lanmrştır. Filhakika kon.~u~tur •. Fııturasl "erilmiyen ı ıerlııc lil:ırumlu motör bord:ı. alet . 
son zamanlarda, birGok 1'(!raken et?erın, o gün, mezbnhailo.n çı~a- leri ve bazı parçalar lngiltcreden 
deciler. büroya mii1'acaat ede.ret. ı:!m~:ıst da. alma., kararbr ı gelmek tizeredir. Birleşik .Alneri • 
toptancı k.;ısaplann kendilerine cumlesındendır. kayn dn aynca malzeme ı.smarıan. 
nark harici et sa.ttıklan ·olunda Bu kar;.ıtar, en·eiki ırun vczil ı:ı:ştrr. 
~ikfıyetlcr<le bulunmu.o:;lardırt m·sti. Dün, d~hal ak ülfmı-::lle B - KUçük uı.Jaı.ttı bir ınotör 

Büro, derhaı, komplo eikfiyet- k:ıışıl~ı.lımş. b:ızı topt.ancr!.nr. fnbrüası: 
lcrden bir yenisi ile daha karşı bu ~raittc. et li~Eeır.:yec klcı ini Bu işle p,enc kuvvetli bir mühcn. 
knrşıya. geldiğini anlamıştır, alakadarlara bildirmişlerdir. Fil· dis e:tip'ndcn milrekkep bir bUrn 
N~tekim, tahkikata b~layınc:l lıaklli~ dün. birço~ toptnncıiar, meşgul olmnktadrr. G:ı.ye: §imdilik 

topt.;ıncı tacirler, kasaplık haY· ke::im yaptırtmam §lardır. To-;> - mccktep tnyys.resl mo'tüı-lcrinı 

Mat.b •:ıt umum mUdUrU, d.>kt.or 
Şm.tın bu ziyaretini Anltarap:ıl:ıst!ı 
iıtd e.:;lcmlştır. 

merikan ava 
o dusu 

c .. 
Vn~in~ton, 19 (A • .A.) - Rw.· 

veaın ~un ordu içlıı lstediğ! lak • 
r ben 7 ı:-il}ar dola.rltk tahsisat, 
diger c:r A ~otr: a ku\·veti seferi
~·~i.!lin le. küme matuf değildir, 

1itimessiller meclisi bütçe encU. 
met:i tali komit ·, bu tem:ııatı 
nldık!nrım söylemişlerdir. 

'l nli komitede ilk iıuhatı veren 
general Mıu"Shııll, ordunun fazla 
bil.} Umesi bahis mevzuu olm~dığını 
.töylC>mış, faknt hava oniusunun 
ı?l'Dl!iletiJcl"ek 54 ten 84 grupa ÇI • 

kani:xıası diişlinilldüğilıııil iUı.ve et. 
mişlir. 

l\foSko\s, 19 (A.A.) - Sovyet ge. 
ceyartSt tebliği: 

l santeşrln gUnO. kıtnl&nmız, bil. 
tUn cephelerde d~ ça.rpI§lJU§ • 

lnrdır. 

J npo:ıya.da i""'J \'nziyet bunun 
abincdı.r. Jnpo:ı Lı.tt!.si, Amerikt.• 
yr u::a.k şJ:r'!ı:ta hnrbin uzamnsm _ 
d:ın mcs u1 Lutruı kararı kabul cL 
nıiJ, Japon zır:ı.at nazırı da <:enga
vn:mc bir ııntı::t suylı~ erek Obtı • ı 
stn::tU Aınerllia.n r:calinhı 'bir ya • 
m tcşltil ettikler;n· Jııponlarm bu 
yamyı d...1Çmclc:i %a!IU.nt gcidiğiru 
ve d~mir t.ıı.vında Ecen Joponyruı:n 
darb~yi indirmesi iktıza ettiğ.:ııJ 
söylen::~. 

vnn fiyatlarının ''mahallinde." de tanc:':ınn bu kararlarında ısrnr memlekette vilcuda ge-tir~'* bir 
yükseldiğini, binaenaleyh toptan ederek fazla fiyat koparımı.ğn fabr..kn kurnın:ktır. Bu fabriktı.yn 
er 11?!.k~nm bu~n için idare et. çah-:ıcn?tlan ~neciJme!;tedir. lllzumlu il!t maddclerln, baş!angıı:
mcd!gıryı iddiaya başlamıqJardır, Görülüyor ki, tu sefer, konıp- ta, ~ardan ı;ctirilmesl ve yavaş 
~t ıddıaları da diğer iddialar Jo • :kayetlerd~n umulan netice yavaş yerli m:ılzemcni.n elde ~dil.. 
m ı ~c~kı!• ctm:?k lfı.ztmdı. Bu • edilemeyince topfancılnr, şehri mesine ~alşlir3Sl dü~ünUlmektc • 
nun ıcın mfirak~be komisyonu. 1 iidcta etsiz bıra ·mxda cehdit e. clir. Sayın llp.şvckfüm',.,Jn yilksek 
k~a)hk hayvan yetiştirilen mın ı d~r bir vaziyct almı~~ardır. Fa - nllliuı1arı ile Aıneıikadan Jisaruımı 
ta ·n ardan telgraflarla vaziyeti ı kat bl>yle bir vn.z.iyct tahc.ddü • sa.tmaımak iı;ln giris.!lcn te§eb • 
S?rmu:ıtur. Gelen ce':ap'ardan sün!? nı:ıla meydan .verilmiyccek bllsün mUspet bir neticeye bağlan 
fıyatların n?rmnl oldu-.,ı anla • ve bu menfi h;ı,reket ı;;iddetle ön· me.s,na uğrnşı1maktaclır. 

Muharebe, Knlin!n ve Volokolınsk 
kesimlerin.de Ye cenup batı cephesi • 
nin bir keSimlndc bllha..-s3. r;lddeUl o~ 
m~tur. Bu muh3.l"Cbelerdo kıtahrı • 
mız, diŞnanm hUeumıa.rmı tardet. 
mt:ıe", malzeme ta1ırip etmı~ler ve 
Alman kuvveUerini 1ınh3. auretllc 
dtı:man:ı. tclctat verdirmtıılcrdlr. 

Jngtltere hükfuncti, Japon • A. 
mer~ c:ı.n mlizakercler.nden mufrus. 
ac.bn hrıheıı:Iar cdiilnektedir. Va .. 
ı:hı'?ton İngiliz m:ıslaha.tgUZ'.ln, J:ı 
P<>ll delegelerle yaptığı mlllika.t • 
truı "Onra Amerika hariciye nazın 
ıl görüı;:nı.Uştür. · 

§ılınca komısyon, ruı.~kı artır . lenecckfr. c - Yerli hgm madde: 
mn.m:ık kararı.n~ vermış, ve ihti· Burrun ö :ted?n evvel yapılan Tnyynl"e ve motör endüstrfsm • 
ıran önlamek t<:ın de mezb::ıht"d:ı h::?.}"Van cors:ısı meclisi idare ir. de: kullanılan ham madden(.n ta .. 
yapılacak satıslarda c~cp ve top 1 timn.mia bu ~-e~0ıe de etmfi?e mn.miyle yurt içinden temhıi gn . 
tancılardan !a!ttr~ }t'tcmi~ir. görü<-ülme'ttedir. Du toplantıya sile mütehııssrslıırımrza mernl ~r; 
Fatuı:at~rı'.. [~nu r,unune m~~- mmt~·rn tıca;et rrüdriirü 1'\ec • kı:dret ve takati ölçtUrülmüş, ~. 
ha m.UdUrlugune ve borsa komı- rr.ettın <.l ... i tııak C'trnektedir. 1-irıehlr, l{mkk<ıle, I\'nrobUk N:ı.y-

l 7 sont~rlnde 18 Alman ~yyarc ı 
tahrip edllmt1tır. Bız 4 tnyyare kny • 
botUk. 

\1:!1, 19 (A.A..) - ()fiden: 
nustar, Kerç boğazının ırorşw 

kAln olan Trunıııı yarmınd&BIDI 1 
!kim \""e KafkaByanm mUda!aumı 
zlm etmeğe b3şlam1i1lllrdır. A1mO 
lann mUstı:ıkbcl hede.fi Knfl;nsya.' 
cıığt beyan edilmektedir • 

------~~~--~--------

Rusya ya 
yardim 

Londra. 19 (A.A.) - (c.D.O.) 
Rusya.ya yardnn f,şl hızlandmlr 

t.adtr. Her iki günde bfr Rusya 
malzeme ve e~ya. Ue dolu bir va 
E:ı.sr.ıya. varmn.ktııdır. 

lnguterentn Rtuynyn cöndennt 
bulunduğu buğdaylo.r mııh:ılltne , 
mağa başlamıştır. 

Saf ye ımt=hand 
muvaffa t oldu 

Mtıgaımlye B:ıyan Sa!iy beled 
nfn esn:ıf' cemlyctıcrind .. ııç•ı'-ı in: 
hana girme '.J, konservntunrdıı. ln 
han cdllm"!t lçln vll!yetc b r is1 

ite mUracaat etmişti. 
Vl!AyeUn ta.B\1!:>1 Uzen.ııc bnyıuı 

tiye diln knnservıı.tuard.ı b!r bt 
huzurund.. !mtlhıın edilmiştir. 

Jmtıhan heyeti ltorur-rv tuıı.r tt 

dilrU Yusuf Zlyanm rc~llğinde 'l' 
musikisinin teknik ve nıızo.riyatı 
lhtls:ı:ı s:ı.hlbı zevattan te~kkfil 
mlştı. Heyet mtidUr Yusut Zly~ 

rly:ısctln1e icra hcyetlnr.len H'.e 
Niyaz!, Alı Rıuı ve Snotur1 7.ıya 
mUrekkeptl 

İmtihanda S:ıllycyo kı!stik T 
musikisinden parçalar okuttunılD 
yeni fnrlnlardıın biı"lncr BIJyl~tfle 

bunlıınn ııotıı ve \!SU !eri hııkkt 

m" ller sorulmuştur. Sııfiycr.ln bu 
sustıı.ltl b lgisi ı,ô!l dereccd \-C ol! 
tutan pıırçnl:ırm nota V"' usullere 
gun olarak okun:Ju~u ve b1llın'I" 
sinin fevkaıMe mllsatt ve TUrk rr 
slklslnc uygun bulundu;'.?u görtl 
tür. Bunun Uzerlne b:ıyan S;u y 
bir tasdikname verilmiştir. 
Diğer tı.ım!tan kon rvntuar 

heyeti .. ses s:ı.n:ıtkl\.rr,. kimlere de 

lebllcceb'inl ve bunlarm nerede v~ 
§cltfide imtihan cdllmclcrl iktıza E 

ceğini tcsbıte l<arar vcrm!ştlr.ÇU: 
gazino ve birııhcnclerde çslış:ınlıı 
rasm.da bulunu, d~ h:ıkfüat"n s!U 
kar \'e TUrk musikisind c 'Ilı ı: 

sas S."lhibf olanlıırm d:ı c.s:ıo.f say 
rnk csn:ı.! cemlyctıerlndc lmt.ihıın 
dilmc.lcrl mııva!ıl: ı;örUlmemektcd 

ı..tanbul nsllye d5rdUncü tıce 

mahl<cmcs!nd:!n: 
Tebliğ ettiren: Lambert Llapi 

kıb Av. M.. Sanlh İstanbul Asınnrı. 
dıı. La.zari Papazo~u hıı.nmda ll 
Tebliğ oıuno.cak to.l'nf: Andre J 

B<:yoğlu Taksim Sırascrvilcrde 

No. d:ı ve GOmUşsuyu caddcsl 
No. 49 da (Ayasp144 l!. Mn.tmıı 
Pıılaçl ynnmdo.) 

Cellbolu ve Seddllb:ıhlr muıtııka 
da bulwınn Fransız mez:ı.rlığmtn t 
zlm ve tesllyeyi turab.lycsl f~in ' 
ten 035 senesine kadar malıiy 
llro. UcrcUe çaltitığı ı;o 035 sene.e 
alt be;:ı aylık nereUnl nlmo.dı~ clh 
le tutan olan 1125 liranın falz mıı 
r1!l muhakeme "° Ucrctı vcktıleUo 
likte tıılı.sillılc hUkUm, vcrnmcsl t.n 
bile da.vacı v<:kill tara!mdıuı 21 
039 tnrihlDdc aleyhinize ııçılıı.ıı d.'ıv 
nın icra kılınan muhakemesinde: ı 

rnınıza çıkartılan davetiyeye ven 
m ru~ta güre lkı:ımctgMtınızm l1l 
hul otdu'"U tcsbl.t cdUdlktcn soı 

ınUltcbaz kararla d!lvctiyo ve Sll 
kararı ilo.tıen tebliğ edilmek ı;:.ırel 
ı;tynbmrzdıı. yapılan muh:ıkQine n 
ce3iııdc talep ve lddla \'CÇhllc l 
liranınm tarlhi d.:ıvıı.da.n itibaren l 
de ti falz \"C 5125 kurul) ma:wifi :tı 
hıı!.te.:ne Ue dı:ı.vact vck.111 lçtn tak 
edile.ı:ı fiO Ura ncreU v k!letln o.yı
alzdcn ta.hsllino 15.9.lOU t.arlhir 
llllfakh karnr vcrlmlştır. 

l3bu ıın.m suretinin tnrlhl teıbUğ 
den ltlbraen 20 gl1n z:ırtuıd tem 
ve sair kanunl lı:ıklarmızı ı.stınıal 
medlğinlz trı.kdir<!c hUkmlln kesbi 1 
Uyet lt.irtıeceği TC ahkAını umum 
ye da.lrcslnde hakkınızda muam 
yaptlac&ğı usulun 141 lncl madcksl 
tevfikan tebliğ makı:ınıııu kaltn Q 

mıılt Uzere illllı oıuııur, 

ZA:\'1 - Türk tı~ct bailkn.st 
ş. lstanbu! §UbeBlnde a.çtırdtğım l 
umaraıı kll~k alacaklı hcsıbu 
alt atam.eyi z:ıyl ettim. Yentsını ıı. 
cağandıuı eskisinin hUkmU olma• 
ğnu nıı.n eylerlın. 

Hacer KUltUr mrkl!ırel bw 
haoo sokak N'o 11 



'-at kadar bekledik.. Zil 
lirdik. ReJs ve azn.lıır 

• ~ed.i; sen nc:ıkıı-özsim 
~ah eUnnct oocukln 
"dnğıtııeo.k. Şa~ct B<i· 
e evvelfı ımg ~lini uzar 
an hemen ıkinei elinı 

e k;tcmcnin scbeı>i 
4hut "bi.ı.- tane :> etcı : , 
li«iakayı atııı.nedc • 

ti> 0 &ün derhal sihir -
& kO!tU, )"aptıkla • 

mektuhu 
huzuruna 

- SWtuı Huliıt ~ ...... 
tu Hamit geliyor ... 

Yarunda ikj yaver ve bapi.tJp 
paşa, a.rkasIDda birkaç haremağas. 
SultaJı Hamit ~. 

Ben .söylediğim g:ti f0.11 kıdmı • 
cı karyolada. ya.tıyord~ 
Gümüş bir tepsi içine ~ 

~leı'e pe.roJar koymuşlardı, Suı. 
tan Hamit her karyolaJUB öaUMc 
duruyor, o çocuğıw ~ Gık 
suyor; güın~ tc'Oılidcn bir kete a• 
Ic.ra.k çocuğa veriyordu. 

Tepside bir keec ka~ .• 1'e 
vet benim kıµyol~ ön~ncle dur. 
d.t. Pnditaıh bfr aıeava.I ~ 
kesey1 aldı. Bana uzattı. Sağ el m. 
ıc k~yi aldlr:n.. Sultan Ham~e 
henı.c:.n sol ef.ıı::ıi uzatt.m:ı. 

Bu tuflıı.ııe hareketime gtilmeğe 
bat:bı.d : • 
~ '.Herkese bir tane de aana m. 

~n iki tane? - Hye sordu.- Bahe.m.ın 
ö~~ttiği maliun eeVabı verdim: 
~ Ben, esda.kayı padişahidenim 

de •t>nun ı~in. 

ElvJıamlı padi~m rengi birdea 
bire Nrardı. Bu cevap ona~ te 
ıdr et.n isti : 

_ Pe~i.. ~i. Yanımda i>a§:ka 

yok. 
Bu cevnn karşısında da eliuı.in 

vaziyetini bofJmadmı. Bunun ~e .. 
rine elini yeleğinin cebine götUrc
rek s:ıa.tilc kordonunu çıkardı: 

- Mn.demlti esdakadan i~n. 
Ben sana AU hediyeyi vereyim eı;. 
15.clım .iedi Baş k-.ltibe de eınret,. 
ti: in' 

- Bu çocuğun ism 1 bana Yru. 
Cevabı çok ho§uDl8 gitti. 

Heyetle beraber çekildi, gitti. 

.Bi!abare, bir gün Fehim PB§a 
Yıldızdaki mulıstemenı eafahatnu 
bana şöyle anlatmlltı: 

- Meselenin sultan sa.rayla.rına 
-.ZUUr.u ba.ııebUe 1'tiıı*V, •\lb.a.kc.. 
mcn1 dinl~ ;ştemJIJt,l. Saat.inci'" 
haber v~dl Ben., bir mabeyinci, 
bir baremağasile beraber ı>el'de 
nin aı:kamna geldik. 

Sen birdenbire bir silnnet düğü. 
nünden bahSc ba.şladm. Padişah da 
hatırladı ki gülmiye başladı. Son • 
ra bir aralık söılerinden çok mtlte. 
beyy·ç o\(tu. Muhakemenc nihayet 
verilmesi icin perdeye üt defa 00. 
kundu Ve bildiğin gibi sana üç yUz 
lira ib.san verdi. Hatta Dııi.ilbUda 
Efendiye ÇQk kızdı: 

- Ne yapml§ bu lılabmut Saim? 
'!de~i. Saray~ giriYOmıWJ.. ~ 
tufekle g·rmiyor ya .. iltiyorlar, ~ 
ğmvorla.r ki gidiyor .. onlardan pa: 
rn ~lıyo1'11U.'."l .. b·ça.kla, ta.be.ilca ile 
mi alıyor? Herkese Allah akıl \"c 
iz'an vcrnü.cı. Ka.ıunasmla.r •.• Veti • 
leeck parayı ayn ayrı !iiki ke.aeye 
koymayı unutmayın. Bu hocanın 
i!deHclir; öbUr elini de uzatır! 

Postu kurtarmıştım ... 
Ta.t.anı kaldirdırn. Ne olur, ne 

olmaz, be)!<! pi!PflM olurlar da gc_ 
ri çağmv~lrler; Olur ya!,. 

Yıldız maltkemesine smic:irA, sa· 
raylar ruıı.sıuöa ~ek süratile d-ı:. 
\ ulm!J§tu .. O e«;rarcngi7. mahkeme• 
~in taıjhj:;ı<k eşi görUl:ıncmMı bir 
~ilde t.a.bliyeme karar veı: lmes.i, 
Ustelik ile Yi4z altın tuanı &fıluuıe
vc de na.il olmam ~ldırmt si.katile 
;·ayıldı. ,Ayfle Sultan bile: 

( Dcı·amı var) 

- Dünkü ntwtadan devam - den §Üpheleı:ımemialerdi. 
••Şimdi hAdiseyi iı.ah kolaydır. 

Aynı ban~ot §Andi .Ulpiğin lşde bir kadın parmağı var. Kır 
~edir. A~ iıa.h edemed~i 
ve gi7Jcyemediği bir heyeca.nla kıra geçmiş. hayvan gibi bir a. 
MJıeti kıvramyor • .Kamar'a hay- dam olan Mulinede uzun zaman 
kırmak istiyordu: "Sus! be Alla.. kadında mahrum kalacak, bir ta.. 
hm belAsı sus! Bir dakika.cık ol- kım. ihtiraslar uyadırıştrr. Bir 
-..... ı B kt dti üne • gün gür.el fakat ahlftksız bir k~ - sus. ıra a ~ yun .•• ,, k 

Fe.ka.t :uc)'i aU@iınmek istiyor. dına rasgelmi§ olabilir. Bu a. 
sun? Bunu kellditii de bilıniyor. dın Mulinenin kalbinde küllü o
K.rasında kınk .trxrık cümleler lan ateşi yakabilir. Aşk Muli
~yor: ''Gece yQrlSında öl. neyi çıldırtır ve çaldırtır. 
mij§, ocakta bir ınğın kül var, "Fakat akşam zavallı adamın 
bardaktan boşanırcasına yağ. aklı başına gelir, yaptığı işten 
mv yağıyor" Mul.ineyi bir ~ ürk~r. sonra bankQ.notlan yakar 
kmı kaihtlar yakarken göı:üyor. ve kendini asar.,, 
Bu !\ayaJ QOk ca.nlı_ Muli ne k!l· Löpik cevap verdi: 
ğıtlan ~anken ara sıra bakı_ - Güzel bir izah. Fakat. .• 
yor, pencereye kadar ~liyoT, al. Komiser hücuma ge<(tneye ha .. 
nını cama dayıyor, biraz serinli- z•:::- bir tavırla sordu: 
yor, yağmurlu geooye b&kcyor, - Fakatın da ne oluyor? 
sonra tekrar işe koyı.".luyor. - Muline bu parayı bir kadı. 

Komiser h3.la anlatryor: na vermek i,.in ,.!!Jsa~,dı, 1000 
- Yaktığı kağıtlar ne'_ydi ı.ıi.. franklrk hatta ~,, franklık 

YW musun azizim. E.irtakım bankanotlan tercih e:deoekti. 
bank~notlar. Hayret etmeyiniz, Bwıları kü' ,.:u. ı.1·r .,...,.ı...et vıaprp 
nt\lis kimyallanesi c:tin verdigıW• '!(uın. jJ .- J~ 
tJV cebine sokabilirdi. Neden sokiz 
raporunda ocaktaki kiil1erin yeni bin bankanotluk koca bir paket 
çıkarılan elli franklık bankanot· taşısın! 
larm ~asından l:ıa.sıl olmuş 
old~u isba.t etti. Ulem de bu - Belki o .gUn gişeşinde baş. 
par~lar külliyetli miktarda imiş. ka çeşit para yoktu. 

1,.Qpjk ııçraml§tı: - Haydi bunu da kabul ede. 
- Btt bankanotlar rnhte miy. yiın, şimdi bana şunu izah eıdi· 

di? niz: Muline nisin yalruz 7999 
- Ben de evveli bö)'le d~ ~anot yaktı? 

düm. Bu takdirde ister cinayet - 7999 mu? 
ol.<:Jun, isterse int,iAa.r ölümün - Evet, çüınkü 8800 inci bm.. 
sebebini izah edebilirdim. Fakat kanot buradadır. 
jş böyle değil. Yapılan künyeyi Avukat ölünün parmakları a. 
tahliller neticesinde bcınkanotla- rasında çıkan elli franklık ban.. 
rın aa.hte olmaıdıiı anhşı1dı. kanotu gösteriyordu. 

fif~~cfl>~ 

ingiliz Futbolcularmm Anka
raya gelmes" tahakkuk etti 

Galatasaray ve f eııerbahçe
de Ankarada ingıiızlerJe 

karşılaşacak 
Ankara, 18 ( A.A) - Aldığı · 

mız me.lfımata göre Anknraya 
pek yakında Kahireden bir 1n • 
giliz futbol takımı gelecektir ().. 
yuncularımn hepsi profesy~nel 
olan bu takımda bes milletler a
ra.81 oyuncu vardır 

lkisi ıdareci olm~ üzere 18 
kişiden mürekkep olan kafilenin 
'baş idarecisi M. V~kelam Anka· 
raya gelmiştir. 

Maçl_ar 29 ve 30 Sonteşrin CU· 
martesi ve Pazar günleri ile 6 
ve 7 llkkinun cumartesi ve pa • 
zar giinleri saat 11 30 da Anka· 
rada 19 mavıs tad}omunda Ya· 
pdacaktJr. İngiliz tah,mı ile bu 
tarihlerde Ankaradan Harbjye 
takJlllı ile Ankara muhteliti. ls
tanbuldan Fenerbahee ve Gala • 
tasaraY takınır kal'f'ılasacnktır 

Ancak hangi tarihlerde hangi 
takrrnlarm ~ar&ılaşacağı tespit 
edilememişlır. 

Kafilede milletler arası ha • 
kemlerden Miı:ıter Knox de bu · 
unmaktadır. Mac!arm üçünü bu 

zat, dördüncusfuıü de bir Türk 
l kemi ıd~rc cderektir. Maçla • 
nn alından radyo j}e İngilizce. 
olarak Londrnya verilmesi ve 
Türkçe olarak memlekete yayıl. 
mnsı dü.criinülrnclrtedir. 

lngiliz sporculan huduttan 
Arıkaray.a k::ıdar geQecekleri bü
tün spor böl olerinde spor idar 
cil ri ve t 1ill 11tı tarafmde.n kar 
ı:ıılanaca.ktır. 

Bu fırsattan istifade cd'lerek 
ecnebi futbo!cular tarafmdan 
futbolcu! rımıza tatbiki oyun -
lar gös.terilec"'k ve talCJitlJll baş 
idarecisi de lnrtilterede ve lngi· 
liz orduc;un a c-JY.>r teskilatı ,ve 
futbol tekn'ği ha1~mda ,bir kae 
konfer:ıııs verecektir. 

Öğrendiğimize göre Ankaraya 
illtbalıarda bir de InsrlHz ntle • 
tizm talmm gelecektir. 

Dünya Tarihinden Bir Yaprak 

YABANI BiR KISRAGIN 
KAZAN01 mGı SALTANAT 

Demek oluyer ki r.ec:e yarısına K uzı ilk_.... 
D aınar om arını 16 ~A ce.. (Baş tarafı S üncüde) vr.lA I-""--- 1• 1--ın üzerine "1lri1Ye -kadar. ayda yalnız 130 fraı* ~ rdi .... ~ ~· J 

"" ı· b' vap ve : ~ı bul·· .. -· .. ı, sonra ~"'1-kan. r ... ır ......... 1 .......... mahvetti ve M"•en.. lan orta halli memur .ıwJU ıne ır S' h ak•t bö' 1 ' " .. ... •• ...-.. ~- ..__ ;p.u .......,. ~ ..., .ı· 
servet ~ı. Ve ancak bir - ız er v ı Y esınız 7.n- vı1t bir yiğit ol l!ğunu g- enncs ra kral on ikinci Şarl'm karşı6in:ı 
Hint mihracesinin ynpabileceği ten ,olmayacak şeylerle uğx:aş.ır_ vau bütün K lar sevdirmi ti bir mül efi!t ()}arak değıl, faka.t 

bu baöi•da> ıııonra fakir bir arnLöız.pik nül' ::--~=: Nihayet Kazak <> uz biri· ya.- "lr muhacir <>1nrak çık&b"0di. Fa -
h,yata beklenmemiş bir netice .., ~ p~az oldu:lnr. K ~ıann başın • kat talih Şarl'a da yar olmnuuı:. 
v~ieti. Bir ip, bir (fe~, yağ- - Si7.c göre Mulinenin int~ t.1aıld saınail<>\; • ida.,.esizliği yU- '.'\!azeppn. ile J!ldsi, Türk hududlına. 
.rnurlu bir gece ve l>ir 'imim. n gece yar,ısuıdan biraz evvel zünden azled·l.nı~ i ve Siberya.ya . ğmara'k canlarını kurtal"abi~-

Löpik, Xamar'a duvara asılı 0 _ düşünmüş olması icabediyor, de_ c-röıtderihnesi üzerine Mazepp:ı Ka I Jerdi. 
lan resmi ıı66terai: ğil Jni? ;,aklaJ'lll batmanı olnıu.'}tu. Demitlba.<ı Şarl Umidi.'l.i kesmedi. 

_Bu Ge~ kadın k'ımdir? - Bu mümkün dejil midir? pata.t l1lazeppa'nuı bu .lıAdiaed.e Fak t Meseppa, ller şeyi 1myıbet • 
- Etki madam Miuline. lemi - Hayır. Çünkü ipini cumar. k" hareket; utaı ınc bir mahiyet. miı:ıti. Bir ya.bal'ı n.tm hürriyete 

Gloeya idi. tesi günü ıikindi üzeri yani para- t 
1 

idi Çilnkü Sa · viç onu k r k.n.vu.~ iein gö~terdiğl hiddet 
Mtüinenin eski karmı çok gü. ları çalıp bankadan ~kar cıkmaz t:nPJ:i ve oııa "'iı:k etmişti, S~ yüztlnde:ı kezandığr me~lek ti 

~di. Sofuk bir K\izel~ Fo.kat <:.iz. Jmıştır. e:ı gelinCe oıı.uıı n8llıkörlük göst.er'p kaybettiğine yana ya.na öldii. 
!tileri çak temiz ve ince. Mükem- - Demek oluyor ki .sime in. bu adalJla yardım etmedikten bas-
mel bir .kav\& t~il eden bu du- tiharı kabul ediyorsunuz. Bu iş. k iki oğıunu <fa f d~ etmesi Kn -
d~klarda. bu dUz bur.t!nda, b-;.ı teıı yağlı bir müşteri kazanaını. ::ı,\<Jarın Uzeri.nde fenn bir te ir 
Yüksek almda tnisil'siz bir le.ta. k ş· d' ..-ı· · · · :-.:apırıı~ı. Fakat .Mo.zenpa.nm hat -vaca sınız .• ım ı ""''mız sız!ma • .. 11;;.. .ft.., .:irmi yıl ı.ilrdü \e 
fet var. Bir eski Yunan ~li, ""'•rad" bı· e e n"'t··..- 'm de~ ......ı;• ..,_..." ,..,w ... r y r no u.-J•ı .,~. •· ndı'sı· bü·•mr Petronun da itıma-
bir mitol<>J

0

i kadım. tam mana- t·f l 1 Uf k b' t "e 1 ••n :rer apara ı a e. ım. a ır c- .... _. ,,_-~~Ar. Fakat hı ili.mat u-
siyle bir Diyana, Nasıl olmuşta seıı· ı a· m ı.,..n v<' ·..u- .. ~ 

ı o un ıye 'J)aras ı ~ - •ım su......,edi. Çilıık. ?. Deli Pctı'O Muline cnbi bir adran böyle bir ...,,.e-·m 4' ~- _ 

~· ....... gı • Rus' ........ t"tb ;k ettigı ıslnhatı Kı.ı. _ kadının .kalbinde )'·t:r alabilmiı:- u;· ik 11. f kl k ........ ... 
ı· 1 r> • boyuna e ı ran ı za:klara da teşmil etmek. i:;tcmi , 
ı.K.. rubn " .. ~ banko.notu katlıyor ve k,atlanm "!azePil" bu ise karı:. ı gel ııee Deli tmıar yl) ad BD SÖZUı~f' d ... .. 

d açıyor u. Petronwı vOJllan b r J>apanı.s.n evam ediyordu: " 
_ Mulinenin yarltlğı serveti - Sizce bir nıa.ııi yo}CSa bir.:ı.z -uğratnm ve Deli Pc_trod ... n ilk fır. 

nasıl temin ettiğin; bulmak güç daha burada kalacağım. s;ttn int.i.kam nlına n and i~ ti. 
bir iş değildi. Bı·ınu bir çocuk - Nasıl isten;eniz. Sizi karşı- Bn fırs.-ıt aııcro.k ı.708 de el Yer-
bile keşfedebilirdi. Bu paralar... daki Şop kahve.:iodc beklerim. Jf. lsvcç kralı J>~ ~as Ş rl Dc-Ii 

Löpik wlisin seminü kesti: Yalnız ri('a ed,,.rim rüyanız çok ı Petronwı yirın. bm ki ı~~ b r or -
- Bu paralar 1'nnk dö Frans- uzun sürmesin. • dusunu k~ ı;e rnlh ıstu n Ç · 

Askerliğe davet 
Ka4rköy askerlik §Ubesiııden: 
Şubemizde kayıUı yedek subay ve 

As. memurlard n bu defa terhis c 
d.Up de terhis muamelelerini yaptır. 
mamış ol nların şubemize mtıracaat. 
hn, l\.ksl takdir~ h:ı.ldannda luuıu. 
n u meli'.' yapılacağı llA.n olunur. 

• • • 
KMllkö' aıtkerlll< fJUbeel ~kan • 

lığmd:ın: 

Şırbcmizde kayıtlı yedek BUbay "ftl 

as. memurlardan bu defa terhis edl.
Up d terhis .mus.melelerinl yaptır. 

mamr ol nlann ı;ubeml.ze m\lracaal
rı, kB1 h ld haklarında. kamnı ı 

l ~ llAn ohınar. 
tan c:aluımışt:I. . "' .., ra nnc k Mo koı: da s•ılh ;ı.ap <: - ı 
Avuk~tm tahm;;ni clo'!ruydu. Löpfü cok dalguıdı. Kendi 1 ğmı w\liycrek ilf'rlc · U. D i mn•••••••••_. 

Bu pa.r.alar Banlı dö Fraostan kendine sö\leniyor: retro {!a.h'.l Çllı k davranaral< )o. Birinci sınıl 
çallllDlıJtı. Cumartesi günii iş.ini - M.i.imkün dtjW, mümkün de_ lan bozmu , o\:ı!arı, 'mu.~ "c " . mu··tehassıs dokto:r 
bitirdikten sonra r.amus!u ve ör. ğil. Kam.arın tefsiri m~ırtığa k.ilmi ti. Bu vi.ızdcn h"e<:l ler ile 
nek memqr ala.n ·iluline hepsi elli u~ un. Böyle olmakla beraber lireme:ıni · tol'}!an çamura b1 tm NUR! BELLER 
f-rankbklarda.n olmak üzere ~00 bu tef ir herhalde yanlıştır. Bu \'e atları ncl•ktan olmü tü. 
hin °fr.;ı.nk ç;ılmııştı. Tam se.~z iııtc ak,sayan bir taraf var. Mıızeppa bu 51 da Dem ıh 
bin bankanot . .A;rkad:t§ları Muli Fakat ne? Mulinc jntihar <!t· ~arl'.ı n.dan1 öndcrerf'k kend· ·, 
nenin daireden qıkarkcn koltuğu mişti, Bundan şüpheye imkan le b'rl kte hare' et edeceğini 
9.ltında bir guet ı-ye '&<U'lh bir ıxı. yoldu. ledi Ye Ça lıı. nlfıkrırnu kc ti. D 

m ,.e ınrt, IL\S1 1\ 1.11\ t.Am 
.\nknm O:ıddetıi No. il 
, ıu• s'.l'ltl rl: 1 ~ tt>n l'lha rPı 

kc-t görnıüşler f a.k~at~h!!iç;!!b~ir~şc~y~·!!!!!!!!!!~!!'!!~!!!!!!?~(~D~c~ı;~·a~m~ı~ııa~r~J!!!!!U!!l!!'e!!tro!!!!,~b!!u!'!'~'·~i~~· ~t~k!!!·r!!ıı!',-tt!ltnd~11ıa !"'e~\i"'.-~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!!!~ = !!! • ı:: ~-· 

~eldijini aöyliyerek ou mek. 
tubu efendimize baraktı. 

Diyerek, enelce hazırla • 
nan mahu"L mektub':l hükUm· 
dara uzattı. 

Bu sırada Vezir KuUD .da 
hi.Uıümd-1"ın ~oıada t.ulu .. 
nuyordu. 

Kutbettin melctubu o1ru -
yunca hayret etti.. vezirine 
döndü: 

- Hiiviye'i ~ .,ir in
sandan gelen bu mektuba _i· 
nanmak icap ederse Talıır 
ölmem it·• : 

Dedi, mekt»..bu vaaire u : 
24'ttı. 

Kasım mektubu okudu, 
fakat ioanma~ı: 

- Bıı ISir hiledir, velini • 
metim! Tahir ölmemiş olsay• 
dı. şimdiye kadar bana ve 
bilhassa gece gündüz gözya· 
ıı dök«Ul eııesiıll ufak bir 
aMiktup 011"11 y.aıardı. · , 

. 
YAZAN: lSK.ENDER f. SERTELLi 

ııo 40. 
Ku•daettiıı har~Jn aiası;ıa : 
........ B'61lektubu getiren a • 

dam .buralarda iıe y-aknla -
Y.ıp yanıma getirsinler, de • 
di. 

M~ getmm adamı .a• 
raddar, bıılamadılar. 

Vezir Kaspn büsbütün 
şüpheye .d.ü,tü. 

- Ba cerçek olsay.dı, mek 
tultu getiren -adam kendini 
saklamazdı. Zava1h Tllhiri· 
ıni kurtlar pıuç.alamış.. ne 
Yılzık ki .onu biı keı:e dl.H. 
dünya .shüyJe töremcdisaı. 

Dadi, hükümdarın buzu • 
randan çrktı. 

Karaçalı her işin içine gi • 
riyo:r, her şeye parmağını so· 
kuyor ·ıe ortalığı daima ka· 
rışhrmaktan gerı durmıyor. 
du. 

TAH.1RDEN 1 !ABER 
GELDi 

~reket ver.sin .ki, vezirin 
gönderıdiği adam Mardin -
den çabuk .döndii ve Kası -
.ma: 

_ Tahir yaşıyor, velini • 
metim ! dedi. Onu gözüınle 
gördütn ~·e ~cndi~i)c )<onu~ • 
t.UJll· Sıhhab ye mc!.c... ıs"ıı 
rabı azalmış .. beni görünce. 
ilk sezü ~'U oldu: "''Babam 
beni ne zaman 1 uı-taracak? 
Zühre b~ni d;· iinüyor mu? 
Yoksa hf'nt hepsi Wl.Utt:) 

mu?,, 
• :V eziı· Kası"1 b .ı ıaberi a· 

• • 1 
lınca sevınc1n en verind~ 
duracıadı. IU önce karısına 
koşaTak: 

- Uzülme .. a -1ama !... 
Tahir hayn_~L~ yr:ıı Duyd ~. 
larunızm h pc;i d.,, yalan 
nuş. 

Dedi ve gelen n: ... • b•ın 
ha'kil ate y .-m o'du -. Tl i · 
nandı. 

Ondan sonra KuLbe.ttinc 
koştu: 

- Ma-rdine g&nderdi[!im 
adam. Tahirle gôni!;m ı . 

Oglumdan bana ve anneşr 
ne. selim getirdi. 

Deyince K....:~bettin şaıaJa
dı: 

- Evet. ~len adam o· 
nunla Mardin hapishane"in· 
de görüşm"ş. 

- O hdde ilk haberlere 
d il, "On rr.oktuba ina11a • 

hm. Demek .ki Tahir ölme 
M F kat hen kızıma T" 
hiri nutmasıra tavsiye el • 
~ · s'"İın. O ·n yaşac\ıgını d\l" 
yunca tekrar yeni ümitler 
kap lacak ... 

- Erorederseniz, Zühre 
s ' '\na Tn ıirin Yatadığ1nı 

· . mes · ;ıle . Belki bu ~u 
r ~ı . Rradan rrünler ge<;!İk 
cc • luzınız Tabiri unutur. 

Kutbe-ttiı1 bu haberin şa· 
yi olmamasını tenbi~ ede 
?'ek: 



.. ,, 
• 
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(~...... WJ'lıN6 -~ 
....... ro•rtH &ıutlt (IU~mıl -
po1111J1a blra'de ı~l 
EVLENME~ iŞ ABA 
MA, lŞ VERl'IE, ALIM. SATIM 
&:ibl ticari ma1117etı hıU:ı olmrya.a &;.U. 

ı;ük ilAnJar parM:111 nflfrolmlur. 

Evlenm• teMifJerı 
* Orta tahSilli, yükuek bir ailey~ 

---- . . - --- --

saııatkAr i§ aramaktadrr. Tap-aya da 
gfdebnır. CA.K. İş) remzine müracaat. 

• Orta tahsilli. eski ve yeni yazı • 
ları bil.an bir genç, kAUplil< veya bu. 
na. milmasll blr ı, aramaktadır. Her 
yere gidebilir {Muzaffer HepUnlU) is 
mine mUracaat. 

13,30 Karı§:k program, 18.08 RadJO 
danıı orkestrur, 18,2!5 KonUfm& (Dıf 

poJIUka Mtlf.seleri), ıs.•~ Radyo go
cuk. klUbU, 19.30 Aj:ıruı, 19.45 Ser~t 

10 dakiltn, 19.53 MUzlk: Radyo dans 
orkestrası programmın ikinci kımnı, 

20.lf.i Rndyo gazetesi, 20.45 Müzik: 

Bir ha llt tUrküsU öğreniyoruz: Haf.ta· 

nın t{iı'kilsU (Mentc§Cl!), 21.00 Ziraat 

takvimi, 21.10 .Müzik: KartBık şarkı 
\'c tlirküler, !!l.30 Konuf1ma. (Posta 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZPAA 
Nf VRALJı, KIRIKLIK VE BOT ilN AGRILARINIZI DERHAL KESER. mensup, ev f§lerlnl fevl:alMc bilen 

·bir bnyan orta 15lşmaıılıkta, açık 
esmer, lç'k~ olmıyan bir bayla ev~ 
l~nmck istcmeh."tedir. ·<Şcr:min 17) 
r.ınlZlne mUracaat. 

~ Liec son sınıf talebesi bir genç, 
ö~leden sonra çaJ11mak Uzerc fış ara. 
maktadır. (0.H.A.) remzlne müracıı.. 
at.. 

• On sekiz )'qmda, orta mektep 
mezunu, daktilo bllen blr gene, iş a. 
ıamaktadır. (l§ araşan) remzine mu. 
racaat. 

kutusu), 21.45 Müzik: RiyaseUcUm- t ·ahında Günde 3 Ka .... Al b·ı· H y d p il K l I 1 J t .-: .. ifo u:: :r- ına ı ır. er er e u u utu arı arar a ı e7_.-
hur bsndosu, :.!2.30 Ajans, 22,45 .MU· 

zik: Dans mUztğl. 1 ~'"'-~llıll--~ .. ıft--Wdl,...,._..-ıııllllıiıil'4~----llllılM!ı"""'.-ıM1Mllıııılıır..M••--~ 
c 38 y&fmda, !cvk..'lllde kazanç1!, 

vUcftd t\nzası bulUlUlUJ'Bn kun:raı 

blr b..•.y., zevk eldi, ne§dl, iyi 
ahlAklı tiplnin gtmell, ~'8§iylc 
mQtenaaip bir bayanla. evlenmek is. 
temektedir. lstiycn1erln (Neşeli 17) 
ı-emşlne müracaat. 

• ~rlln ısteno ve dakt!Jo bfrllğl bl. 
rlnclliklerint havi, Almsuı tecim oku 
lundan diplomalı blr ge~, aımanca 

{pratik veya metodik), steno, daktı. 
ıo ve Ucart dersler vermeJ;tedlr. ı Ye. 
rebatan Ne§e apartman ltat 6 da trfan 
özturga mllracaat. 

· ı--.. e-a .·.-zo-:-:;: :;;_ıı .... __ ..._ ~KAOIN8LA;R"DA'Vö'ER KEKLf 80 
(1 S7 yqıOOa. halfn1, fstikba.linl 

yapmq blr bay, gtlzel, mliteD&Sip vU.. 
t:uUu, temiz bir kadı.nlıı. tanlJIDılk Is,. 
ıemektedir. VUcut am:.ııBI olmadığı 

ı;J.bl sıblıi vaziyet! de iyidir. Kimsesi 
0

'bulımmlyaıU tercih eder. lstlyenle 
rtn (C. 17) remslııe mQracaatınrı. 

cı Askerlikle ~iği olmıyan ıı""' 
mtzunu bir genı;. herhangi resmi \e. 
ya huawd bir mUesscscae vasat blı 

Ucret mukabil! çalı§I?Ulk tstemektedlr. 
(Ş.E. 18) remzine mQracıı rtt. 

(3000) kilo mangal kömürUnün komisyonda mevcut cvsatm:ı. göre ~ G 
21.11.!Hl cuma gUnU sant H tc Kaımnp&§ada deniz Sllıtınatnıa. l{omfsyonun. ' ~~ BE LSO G u K L u Gv u HASTA L' 
da pazRrlığı yapılf!~aktır. İlltekll~rin belli gl\n ve sa:ıtte meZkur koınls • ~~ 
yona mUrawatııırı tlıln olunur. (10075) r." 

iş O• rf~ aravanl•: 
• Ayda. on nra OeNtıe haftad'l bir, 

ak§amlan altıdan sekiZe kadar ça. • 
lı§&blleıcelt genç blr bayana ihtiyaç 
'ardır. Qooatıla veya. çocuksuz fakat 
ihtiyacı olan tercllı eanır. ''Mtıh~ .. 
temzlnc mektupla müracaat. 
• :ır- I..be tabtrillm vardır. Ak§amlaı·ı 
Mat, 6 da:ı l1 e kadar be§ 88.llt mat.. 
baalard&, husu9l tıcarctllanelerde, ı.. 

ılarehanelerde musahhihlil<, kfıtipllk 
\ e buna mUmas!l yazı i§lerinde ça • 
lı§mak istiyorum. Oldukça süralli 
cıakt1lo yazarım, En Son Dakikada 
(O. Saadet 7) remzine miirncaat. 

" Lisenin Fen !<olundan mezun 
muhtelit ortıımekleplerde öğretmen 
ıık yapmı<ı, husu"! btr çok talebe ye 
ll~tırml .. bir genç, lise ,.e ortamek ~ 
tep ta1c1Jcler!ne almanca \'e riyaziye 
ae111lerl vcrırıek istemektedir. CH.Al 

rtJtızıne müracaat, 
:(. YUk e!< llttısat ~ticaret mektebi 

t>ıı!lkn şube ıı:ıtlcn mezun, iyi transı.z. 
ca, nrapç:ı, eıık! yazı, daktilo ve bl.. 
r11.z d'! tngll\1.ce bilen bir genç, her• 
hanı;! oususi bir Ucaret mUessueain. 
de ~cıış:mak ioıtemektedlr (Bcyoğltı, 

AJ~:on ı.okai<, 1-:&mllbcy apartıman 

No. 2 de ~ec:n! Arana mUracaa.t}. 
* E kı yazıyı mtlkcmmel bilen, mu 

ı asebedexı anlayan daktiloyu iyi kulla 
ı:.an, hukuk takWtesindc okuyan bir 
sene. tabsillııe de•;am eôebllmek Jçin 
ı;alıfmnk lbtlyııcındadır. Bir avulr.ıt 
\"e~ı. b\r tUC"car ya.nmda öğleden ıorı 
ı aları ~slı:ıııbııır. {A.T. 23) remzine 
ııracaot. 

* O.ta.mektep Qlezunu, askerlıkL 

ı ~aı;ı oımıyan 33f de>i;~mlu bir genç 
ş -nr nııktadır. Daktilo lmllanır, be. 
ıı.p ve yazı itlerinden anlar. (Edin Sı 

rcm?.lt.e müraca:ıt. 
• 24 Ytı9Jlda, latanbulda bir fabr.I., 

k&lUn elektrik tamir J§lerJııde çalı§an 
b!r sene;, tıerha.ngl bir ~uessesede 

her;ün muntazaman Ci enat çaltşablHr. 
<Ayal) remzine ınUraea.at, 

• »5 yqı:nda, askerlllfle llifiii ol • 
ırıtJ'&ll, ort&mektebiın ikinci ımııtma 
ksclar okuma:, efil yuı;yı bilen. ..rı 
da.kU&o yua.n &Jlr bay l~ aramaktadır. 
(0.:U. 332) rem.aıne mQracaat. 

• Ytik11ek tahlilli bir genç, il.ile ff 
~ ta1ebeıerine beap, cıebir, 

khn;Ja, ft&lk deralerl vermek ı.t. • 
ınektedJT. (ll.B.) remzlno müracaat. 

• ADev1 ,,-azıyet.l dolayıaile taktil 
telıiDe devam edemlyen blr iln1Terslte. 
U gene. t~ aramaktadtr. Her tnrıu ya. 
a. J~ yapar, deri verebWr. (Or , 
un) remzine mllracaat. 

• Çalı§karı genç bir bayan mat.ba&, 
JdmNalııuı.e, yamaııe, mu:ıyeoeb&De. 

tıeaUı&ne ve bunlara mllmaail mlles 
a.elerdo acele n ciddi bir lf arıyor. 
tlllaçka. • Tet) remzlne mııracaat. 

• Eaki vo ymıt harfJer1 okur ve 
y4.Zltr ve b~ da daktilo b'.leD ba 
bayaıı, mOllulp bir il arıyor. (il. 

A.. K.) ı-cmzlDe mllrae&at. 
"'İatQbul Dnlvemtesi !en fakülte. 

sinde okuyan btr gezıç, fizik dersi 
Yermektedir. c•. A. Fen) rem.ı;Sne 

milracaat. 
., u.e mezunu ve askerlikle Woli1 

olııupD blr genç, ehven bir OcreUe 
ı, aramaktadır. (İyi arkadaf) remzine 
1lltiraea&t. 

• Yeluıek 1..U..t ve tiC&ı"Ct mekte. 
binde okuyan bir genç, ortaokul taıe. 
belerlne eeblr ,hcndcae, fü;tk ve tarih. 
coğrafya dertılerl vermek istemekte • 
elit-. ({SankayJ remzine mUracaat. 

3 Bir :ıene ortamektepte tabllye b.o,. 
mlıttı yapmııı, yOksek taMil talebesi 
bir ~~ :flz1k, kimya, tabliye dersleri 
•C!l'mek ~tcmektccHr. (M. SabJb) rem 

.:ı. •• 

• Kabala§ llse.sbdn tıc•lneı sınıfın 
da okuyan bir ~. maişetini temin 
etmek i~n ~n sonra çnlıı:;mak t 
temektedlr. l')aktllo ve muhıısc\tcde.:: 

anlar. JIVazıye3l lmvvcllidır. ( M. Pek 
can) l'Pmzlne müracaat. 

8:i0 auet !!Oba borUSll 
22.J ,, alaturka dirsek 

30 ,. alafranı;a dirsek 
1000 ,. ylln eldiven 

ı ,, btl)iik ııarxoıu ynzı mak!nesı 
Yukarda cins ve milttan: yoztlı C§ya !!O. 2. tcşı·.ı.n 941 per§ambc glinil 

saat H te prznrltkla a:ılmaı::sktır. 

• Ortamektebln seklzlncı sıoıtındıı 
okuyan -bir genç i~ nramaktııdır. Bi.• 
kıl"Uu!lyeci ve kitapçı dUkktlnmda ~ 

sene çnlışmı~ olduğu için tczgAhtar 
lığı tercih eder. <L.ü.r~) remzine mu. 
racaat. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Ke.sımpa~da buTunan komisyonda ha. 
zır bulunmnları. (10005) 

:(.~ * 
l - Tahmin olunan mecmuu bcdcll (99000) lira otan 4500 kilo tire çorep 

lpliıtJnln 21/2 tl!'fll"in P4l cuma günU ııaat 14 ıte pa.zn.rlrkla ckslltm~i 
yapılacaktır. 

" Sinemacılığın her tUrlU Lc~lnden 
'.lnla.yan, J2 !ene .ırinemacılılt yapmış 
IJ!r genç herhangi bir slnemactlı'k işin 
de çalışmak Jstemekledlr. ( lşlek ı rem 
zl.M milracaat. 

2 - Katı teminatı p485) lira olup ~artname\!I heırgün kom!syondan para .. 
sız olarak alınabilir. 

8 - İsteklilerin belli giln ve saatte kanunun isledtiğl ve&kalo.rıa Kasımpa .. 
şa<IR bulunan l<0mlsyonda. hazır bulunmaları. (10017) 

~ 17 yll§ında, ortnmektep mezunu, 
daktilo kullanmn.sını, bilen bir genç, 
!'esml veya huswıt bir mUeucscde iş 
aramaktadır. (Kanaatklr) remzine 
mUracaat. 

İNŞAAT ILAN\t 

• Orta 2 den a)Tll:nıt ıe ya.!mda 
ırtmsem b!r :ene öğledt.n aonra bil 
mUes1esede 1.§ •ramakt&Oır. Haberdt 
(T.R.) remzine mllracaatian. 

l - Keeif bede!l 12989 llra •~ kuru,tan ibaret olup ga.terileeek bir mae 
l:ialde yaptırılacak olan bir bina lıışantınm kapalı za.rf u.rulile eksiltmesi 25 
!klnclt!!§rin 9H ııalı gilııU ısaat 15 te tzmltte tersane kaprmıdaki komlııyon 

binasında yapılacaktır. 

• Ortıımektebin 8 inci 6Ullfına ka. 
dar <ıkumuıı, ~erl dnktno lrnllana.n, ya. 

2 - Şartnamesi ve proje:ri komisyonda. görülelıllir. Muvakkat temlnatı 
974.21 liradrr. 

Zll!I dllzgüıı rlynzlyeııi kUV\°Ctli bir 
gen;; az blr UcrcUe fş aramııktndır. 

(Fabrl KAz.ım ı remzine mUracaat. 

3 - Ekailtmcye i§Urak edecek taliplerin, bu gitl i~leri yaptıklarına da1t 
Nafia mild\lr1Uklerin~n alacakları vealkalımnı ve yukarda yazılı tcımlnat.. 
ıarile birlikte tanzim ~deceklerl taklit mektuplarım 1~111 giln ve saattCD tam 
blr saat evveline kadar komiı.yon reisliğine vermeleri. (9728) 

• Aııkeriılde a!liıuı olmıy&n, n. 
yaziyest j(~vve~. liatı r.:ezunu bir genç 
reamt nya n:ıııust ı,IJ mtieueşede 

kAtlpllk g!b1 olr ~ a:-ami.ktadır. (N 
l'Ork) remzine müracaat. 

«· YUk...-ek tktmat ve Ticaret .Mek • 
teblnln blrlncl smıfmdayın1. Tahsile 
devam edebilmem için bir iş arıyo • 
rum. Çok ehven bir ticrctıc \"e ders 
eaaUerl haricinde tatil gllnlerinde 
çalıp.bilirim. lst.lyenlerin ( Y.T. 12) 
remzine mektupla mUracaat ctmelc. 
l'l. 

* \"tikııek ıkUıı&t n tı<'aret ınekte. 
b!nln birinci sınt!ma 1tayı&h bu genı;. 

öğleden aonraıan çalı§ıwı:.C istemekte. 
d!r. Fransızca ontr, daıttılo 1euııa.nıı 

J(. çanta. !~den &lllıyan bir baya_ ı 

nn ihtiy~ v(lrdtr. TaUplcrl:ı ('f'cmeı 

X) remzlne a.ce~ mUracaat. 
:to Ll.senln fen JUbesinden mezun, 

nıubtelit orta.mekteplerde muallim • 
llk yapmış, husul'lt bir çok talebe ye. 
tlEtlNni§ bir genç; llııe ve ortamek • 
tep talebelcrlne almanca ve rlya.zl.Yc 
derıılerl \"ermek istemektedir. (H.A.) 
remzine mllr.ıcaat. 

• ıs ya1;1ında, ticaret mektebi me • 
zunu, steno ve daktilodan anla.yan bir 
genç tabsillle mlltenaslp bir ili arAmak 
tadır. (Kntot) remzine mlirn.cs.at. 

* Llscden pek iyi derece ile meıun 
bir genç, müeneııelerdc ehven fiyatla 
çal13mak istemektedir. (Beşikt.ll§ kö. 

Ye stanograf!ye vakıftır. ınuhn!ebe yiçi İlhan sokak 12 numarada İsken. 
den de anlar. (S.U. H; renıztnl" mil. der Erkmene mUracaat. 
racaat. ıı: Kabataş lises1Dln be~lnci smıtında 

• 29 y&fllld& Ceklr, uk~rlikle a1l. okuyan bir gc.nç, maI§Ctlni temin et. 
il.ut olmıyan 7eııl .,. eald yaııls.rı b!. mek lc;ln hcrgiln öğleden ııonra. ç:n.lı§. 
ten blr genı: tı•r ne olilraa oıwn t>1r mak istemektedir. Daktilo ve muhasc 
lt aratnAktadtT. ı B.8.) nm!ln~ mn. beden anlar. (.K. ı-;vveres) remzine 
raeaat. müracaat. 

• Fen derslerinde öğretmenlik yap • YUksek ticaret. mektebinde oku • 
mrş, tilecrübeli ve yıu:ısı gU .. 1 bir yan bir gen~ mail blr müesseacdc ağ. 
üniversite taJebo3 i. pek ehven fiyatla ı leden sonraları çalt§mak !stemektedlr. 
orta. ve JLse talcbelcrlnc ders ,,·crmcl< ....__ _ _,__ fi t. . (vzener) re~ m rııcaa 
tedir. (0.S.P. 866) rl'.IWnc mUracaat. 

* Muh;bcro ve dosya t3snlfl, mu. ~ Yllkaek ttcaret mektebin.in son 
ha.berat istatistik gibi, tıearl bilgilere sınıfına. d \'LIM eden. iyi !rıınsızca, 
vlkıf, Ucarct l!eeslnln ııon smnmdıı dnktllo ve eski hnrt'lerl bilen, biraz d<t 
okuyan bir senç, 14 ten 17 ye kadar ıırapçodan :ı.nlayan bir genç, bunk:ı 
il a.ramaktadR'. (K.T.K B) remzine veya tıc:ırt bir mUcsscscnln muhasebe 
ıııUrac:ınt. sinde çal~rıı.n.1< istemektedir. (Ttcaret 

• Jo"ransız liseainden mezun, bir talebesi) remzine müracaat. 
yttksck mllhendis mektebi talebe.si, * Yi.ıkrel< fütlsat ve tJcaret mekte. 
u.e talebelerine !ransızca, riyaziye, binin ildncl mnıfmda bulunan, hesap 
fizlk, kimya dersleri ?ermektedir. ve ri~·azı~·e!l kuwetıl bir genç: ö~le • 

!ılUhendis okul imtihanlarına sil'le. de.n &0nralan c;al~mak !atemo.ttedlr. 
matik blr \ıckllde lıaurlar. (Y.M,71) (A.R S.) remzine mnracaat. 
inşaat. 678 Sabih) adresiııe mtıraca.. • Ortamektebln birinci ımıtfındn 
aL okuy&n ıt y&17D1da bir ı;cııç, hctörUn 

:fo 8 ay müddetle bir ticarethane. öğ'leden sonra hul!IU"1 veya resmi her. 
de çalı~mt§, daktilo ve muamele ~Je. hangi bir mtieaeeııe veya ticaret.hanede 
rln.i iyi bilen, bir genç, berha.ngl bir çall§t11Rk istemektedir. (S. Aydemir 
ticarethanede 20:2!5 llra Qeretıe ça1J§. H) r f"mzine müracaat. 
mak ı..temektedlr. (H.K. Dinç) • Yükeek lktısat ve Ticaret ınek. 
remzine mUraca&t. tebinln b!rlncl smıfmda okuyan bir 

.Y. Fraruı ı:r.cnyı oltuyup yo.zan, dakti. genç, cok ehven fiyatla öğleden sonra 
lo bilen bir genç, hususi bir nlfi088()oo çalt§mak ~re bir IJ ıı.ramnktad1l'. 
sede çalı§mıtk l.stemektedlr, (K.U.) (Y.T. 12) reınztne mUracaat. 
re~ne müracaat. =t- Yuksek iktisat ve ticaret mekte. 

:f. Devlet mUcssc.selerlnden birinde 
çalışan bir mub:ısebc memuru, her 
ak,,qm saat :; ten sonra \'e eumarte1'1 
gUnleri 13 ten itibaren husust mQeue_ 
eelerde, ~lrkctlerd:ı:, tlca:oet.h:ı:ıe ve 

bhıin birinci ıımıfmda okuyan bir genç 
ehvcu bir Ueretle i§ aramaktadır. 

Mııbucbc \ e transızcayı i>i bilir 
(A.B.A. !l:S) remzine mUracaat. 

1STANBOL BELEDIYESt 

ŞEHiR 
TiYATROSU 

TEl?F..BAŞI 

Dllt.~\l Kl '.\IL~DA 

D.ı A.qaın 20.30 dl?: 

Merdivt~nde Bir Işık 
btlklilı Caddesinde 

KOMED•l KISMINDA 
Bugün c:;ündUz H de: 

ÇOCUK OYUNU 
.Ak§a:tn 20.80 da: 

Kör Döğüşü 
Beyoğlu Halk Sineması 

BııgUn 11 den, ıtlbft.ren 3 biiylik filoıı 
birden: 

1 - Büyük Cıız, 
2 - Allbaba Etlndll't&ndıL (Tiir1't-e) 
3 - Si1llb~r Hovboyla.r. 

Son Zafer!. 

~ATIL"IK BAN 
Gala.ta Osmanlı Baı:ıkası arkası 

R9man hanı k&r§tsmda EyUbi ha. 

:u 

Müracaat: Gala~ Rıhtım c:ıdar. 
.!il aıtrncı Vakıf ham 3!5 numara ... 
perşenılle ve cumaır~s!den bafka 
hergtln saat 14,".1~,5 

veya ınüatalt bayav~annıo.kt•1 . 
dır. tstekllleriıı. tercıımeihallerl ve 
sarih ndresler.ni ba.~ı mektuplarını 

Şf.§11, osmanbcy, RuPJQcli cAddcsl 63-2 
do Saftct Kobalta mUıracaat. 

Aldırınız: 
Aşağıcla remlzlert yuıb olan 0ıo 

knyucularmn:z.111 •mlarma p&en 
mektuplan ldarehaaemJzclm (paıııar • 

tan dalın) bergtbı ealıalltaa 6tte,e 
kadar ve !l&&t l'1 den eonra al4ırma. 
lan. 
(H.99) (Kardeşler) (İngel 27) (Sat) 

(N.Maskell)(13 Ifm) (S.U,A..)(Narln) 
(HarLlta) (S.A.) Clıfaçlca • Tq) 
(Y. Akın) (27 F'.~) (Deyer) (8 Karael) 
(Teoman 25) (L.S.) (Çiğdem 112) 
(H.V.) -CM.A.,K.) (Muzaffer Hepün. 
lU) (27 F.G.) (M:, K. 79) (Ret.ek) 
(Hülyalı kadın) (Nil) ,. 

lline mUraoaat. bUroıarda çalı§mak istemektedir. (Mu 
:f. ı .. 1sc talebNi bir genç; öğleden 

v.ınr&, herha.Jtgl b1r mU~sescde çalış. 
mak istemeldcdir. tst.eııirse pazar ve 
cumartesi gUnlerl de çalıpbillr, 

(:Mttlıtarnttln) remzine mUraeaat. 

(Bülent) (35 A)'doğan) (Tes "1) 

(Leman Y.) (Gelinc1k) (lleııekffl 9) 
( •'!ıledlç,, 'Apaydın,. ''Görgil,. remtz.. 
lerlne gelen mektuplar bildirdikleri 
adrese gönderllmi§Ur.) 

:r. Ga1et iyi kWUk fizik bilen bir haacbe f].Ş) remzine mUracaat. A.,ağJdakl J'ftDlz ..aalplerl lılr ..... 
.eee taratmdaa ldarıeluu;4411lo,tee a. 
~. Blwıe ııntlncıu& ettikle
ri takdlnle ar&Jall aı6ı s e rılllD a4re. 
81 verileceldlr: 

~~ 

Tttrk genci, az zamanda.. vilcudu b!. ~ Ortamcktebln eeklzlnoı ımufından 
fiımlE olanların blçlın.!lzJiklerinl ve mezun, fakat devlet fmtlhan!a.rmda 
~ f51manlıklan giderilir. Ders muva.i'fak olamamış on yedi yapnda 
1.e venbllSI'. (A.R. A.99) remzine mU. bil' bayan, berllangl bir mtle.Bsese, t•. 
MCa3t. caret.ha.Dt veya mağa~da. ltuiyertlk 

• P'aytııU çini, serontk '" moa.ytl< kAtlpllk gi.bl l§ler aramaktadır. Keıftt 
~ttlDdc senel"!'ce ettl§ınış. ust.aba. de g&ıtereblllr. <PJ. 2f) l'&DlıSlne 
~ ~ lww•lıllıvi ......... bir ndırMtt' 

• l :J yaşında, lise mezunu blr geıı~ 
t~!i ne mUtena.slp bir ı.ı, aramakta 
dır. Bo!Jiktagta Çırağan caddeelnde U 
namarada Safder Hraza mnracaat. 

• Kadm terı:lba: •?sinek! çallpnak 

...... --~ dUdfia' dlıaf 

(Sal) (Pl. 24) <S.U,A. 15.B. 1!) 

(Edin 8} (İyi arkad.,) (lluZ!ltf~r 
HepQnUl) (İş arayan) (Ş.E. 18) 1 
(FMe•....,. (H. ~~ 

(Bakımı, ve tutulmamak çareleri) Müellifi: O,.,, 
doktor Cafer Tayyar Kankat 
inkılap Kitabevi fiyatı 1 lira 

·stanbuı Levazım amır11ğmuen 

ı1ar.cı asKer Kıtaat, 

Aşağıda yazılı mcvnddın kapalı Z.."u•fla. cksiltınelerl 111zaıarıııdJ ~ 
gün ve .saatlerde Adnpazarrndıı askc>rl satınalma komisyonunda ıı 
caktır'. Taliplerin knnunl v~slkıılnrllc tck.lf mektuplarını ıh!J.lC -~ 
den bır saat e\·vel komisyona verınclcrl. Evsaf ve sn.rtnıımcıerl 
nmirl i~i satrn:ılma komlsyoııu.nda görlılür, ( 14:'.!J-1010;) • 

Cinsi .Miktarı Tutarı Tcmiııntt ihale gün ve 6' 

~adeyağı. 

Sadeyağı 

Sığır cU 
Sadeyağı 

kilo lira. li:a. Kr. 
10.Q()O l7.000 1000.50 4.12.041 16 
2:;.000 42.500 3187.50 4 .. " lö.30 
~0.000 21,000 1575 4 ,, n 11 
10.000 17.000 1000.f,iO ı:; ,, ,, 16 

.\'o .ı[. * .t 1 
ı:ıo.ooo kilo kuru fasulye alınacalctır. Kapalı z:ıı nıı c'<siltnl 1 d' 

perşembe gUnU saat 16 da Gclıboluda o.skerl satmo.ma Jrnmi!JYoıııı~ 
pılacalüır, Tahmin bedeli :6,400 lira ilk tcnılnatı :.!550 liradır. ft 
bclll saatten b!r saat evvel kanuni vefllkalar!lc teklıf mektupııır(!ll 
yona vermeleri. Evsa! ve §llrt.namesf lst. Lv. Amtrllğl sntın:uıııa " 
nunda görUlUr. (142:.".10106) 

. -Aşağıda ynzılı mc'l'addrn pazıırlıltln cJcsJıtmeıc.rı lıizalıırındtı ~-
ve santlcrdc Toplrnpı Maltepes.nde nskcrl salmatma lrn'lllsyoıııııı.oııt 
lacaktır. Taliplerin yUzde ıı:; lcminntı:ırllc belli v:ı.lot1erllo ltorııi!> 
nıeleri. (1427.10105) 

Cinsi .Mık tarı 11ıaıc gUn ve saati 
ıcııo 

Kurıı ot 200.000 28.11.041 0.15 
Saman 100.000 2S .. .. 9.15 
I\:uru ot l00.000 2B ., 

" 9.15 
Saman 200.000 24 V.15 
Koyun eti ti.000 :?6 .. , . 9.15 

otfo.\':* 
120.000 kilo kunı !nsuıyc ıılınaeaktır. Kapalı zarfla cıuıııtmeli 

ı;!ınU saat lii te lskcncicrun :ıskcrt :ı:ı.tınalma J:omlsyonunda Y.,P 
Tahmin b~deli 25.800 lira ilk teminatı 2160 lıradır. Tııilplcrin 
kalar.le teltlif mektuplarını ihale E:lntındcn bir s;:ıat evvel k<> 
melcri. (1423.10104) 

• • * 
As. Dol<tor ve tn t.bıl<nl okulu otopsi binasının 23.202 Um ıG 

ı:;if bcrll'llt tislknt lllt\'<'sl 5.12.!Hl cunm gtınü ııaat 16 dıı. kapall 
siltmeyc konmuştur. ı1hnlesl Ankıırada .M . .M.V. satınalmıı kOlll 
yııpı?acııktır. İlk teminatı 1740 lira 16 kuruştur. Keşif evrakı ıı• 
komisyondan alınır. Taliplerin ı.nnun1 vcslkıılarlle t eklif mc?<tU 

le saatinden bir saat ov\'el komisyona vermeleri. (141 ::'- 10100) 
.y. .y. .... 

Bcherine 10 lira tahmin ediıen 10.000 ndet yUn batt&nl.}C 2 
g\luil saat l1 de A.nkarad:ı l\LM. V. satrnalma komisyonunda. p 
alınacaktır. Taliplerin 12.GOO liralık kati t wmlnatlarlle komiı;yona 
Şartnamesi 5 llrayn komlsyondıın alınır. (13!)~."954) 

'I'• ~ * 
1500 ton çeltıl< kömUrU nlınacaktır, Paza:olıkl:t ckslltmcıı! 2 

ma gtinU :;:;.at !l,SO da Erzur:ınıda askeri satınaırruı komisyonund• 
tır. Beher tonun tahmin fly:.ıtı 20 lira lutarı 30 000 lira ımtl te 
1iradır. Taliplerin belli vakitte lrnmlsyona gelmeleri. ( 1325.9385) 

Devlet Demiryolları \·e Limanları 
Umum İd«\resi ilanları 

:Muhammen bedeli (4003) lira (CO) kuruş olo.n muhtelif eldi.,
!?O kalem lokomotif ve pulzomctrc su tesviye §lşcsi !f!stlk ba 
klape, rondela, conta \'G rct'Illanlaı (5.12.941) cuma gUnU _.,, 
c!örttc Haydarp~da gar binası dahl:lndekl komısyon tarııf_.
siltme wıulile satın alınacnktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 3C}t) lira t 77> kuru§luk muvak..ı 
ve kanunun tayin ettiği ,·esalkle birlikte eksiltme gilnU santlll• 
misyona müracaatları lüznndır. 

Bu 1,e alt §artnamelcr komisyondan parasız olarak dağı ~ .. nJ 
(10µ."' 

:f..Y.$ ~ 
Muhammen bedeli ( •~.000) kırk beş btn Ura olan 100 ton ı6tt' 

l.12.9U pazartesi gUnU saat ı~ te kapalı zarf usulilc AnkaradS 
smda satm alınacakfu.. 

Bu l§C girmek 1stiyenlerln (3375) liralık muvakkat teınınat il' 
t&yln ettiği veıdkalan ve tekline:1nl aynı gün saat H de ka
retaliğine vermeleri llzımdır. 

şartnameler parurz olarak Alıkarada malzeme datresmddt 
pda teaellUm ve sevk oefilğinden dağıtııncaktır. (9902) 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

İ§let~miz sağlık §Ubesin~ 100 lira kadro tl<:retll bir ~ 
batdlr. ..,...,~ 

TaJ!p olanlarm ,,erattı anlamak üzere tekmil vesikalarfle ~ 
mUdUrlUğUmtiz zatl§lcri ı.ıubesino mUracaııl etm<:ıl":-1 lli~~ın;~ 


