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1 Odaa • lllmlr aeseıeıl 1 

Depocular odunun çeki-. 
sini 6 liraya çıkardılar 

Mangal kömürü de 10 kuruştan satılıyor 
Yarın deniz motörlerine ya·... • 
kacakları maddeler fazlasile Lıbyada 

CaldtYal('m 

pba Popolo d'tt&Ua ga. 
flkrlnee, baadu Wyle 

Mir la ...... ihtlJlım 
ilr. Avna .. latMI lrllder 

elmıJu hgiltere Jmll6p 
llaallkflmdv. ........ ...,..... 
l&Jfakt.u lqjlt.ı'e aley 
~ ... ~için 
... tik lllertade epeyce taır. 

Ilı mgfl.lr. Alman rad. 
auet.ia'n Jlelİ'l1a • 

Stalinogrosk R f 
A(I 1 os o 

man ar ı f1asıl aer 
ta rafln· ahndı ? 

dan itaaı 
edildi 

o 

Stalin, 
-O 

taıalahallaaederkt9 .... 
aetıe bir iti oldup ıçln ya 
~ 11' ok'amelll1'. 

ı-ıJarma eh~mml7et ver • 
l'Mtgele lılr 197 eöyle 

ledttlnnlt olıcald:ır. Bele 
1ma ...... bundu llOlll'a, )'L 

.. toplaatamdan ve 1 ........ 49 Alman 
dalla laımlntern aleybblcle. 

Mareşal 
Timo;enko
yu tebrik etti ltU a'..blden llOllra sair • 

lııık.. İllUJl'S kalmıyacıajı ... • tümen ı 
~ mUulZ bir söz olarü 

.=r;.~:.·: W.oskovaya 
tlerla hepli eMleD Alman 

----0---

BoV,et fıUlillarat 
blnıaaa gire \'e laümtl ..... bulunan h .. edı· 

• Banlar Berin top1ant. ucum yor 
en.ı de bltb servet by. --o-- l lıüi :altlı, biri motörlii 

A11D8aJaDm lstlfadeıdne ak"I • olmaJc iisere 
• Avrapa lota4D beşim Jtwta Leninıradd ı erın çıkıl 
. ~ ~ı~!~.!:: tetebb1üıleri muvaffak Virt 1 l•aa t ':f me 

llıtf 1er ı,-r an111 toplamnak • o am11or 
~ ortada bllamz, Bir Vl!I, IO (,U.) - Sovyet Rua .. ..... 8dlldl 

ı.acte edllea Dtti~ yeküaa yada muharebe s!mdiYe kadar kay. Kaa1>1tef, so (AA.) - Roetc-
• bd aaeaft Met cemecliJiı'. I dedilıne~ bir flekilde devam et. fun istirdadilc von Kleiılt ordusu. 
~ ,.._ menfi olmak tabii- ektedir nun hezimeti Sovyet iatthbarat 

l t.ilDal vakua ,;ehli diye 1 m iar ilerlemeğe devam et btioer..uıun dUn &kpmki buıruai be. 
devletlerinin levuan aa • Alınan l r Alman il l • -ı-..:a_ ..x l ıı..:ı .. u ... u-......ı.t 

verilerek odun mıntakalarına 
gitmeleri temin edilecek 

Fakirlere kömür daQıtmalan 
için Belediye halk evlerine 

10.000 lira veriyor 
Blmlr me881e81 lçla llldtlar a,_.. 

ilam dla ıoer• gitti 
Odun depoları odun Qarlnnuı 310 yarından itibaren ınaytt mahruk verl

kuruf8. oımaaına. ratmen daima ıı60 ierek Karadeıüze IÖllderileoelderdlr. 
kurU§taa )'llrl1tilleıı narkı dlllldeD iti• ()du11cular buna ratmen odun kumu 
bazen 800 kurup çıkanluflardır. Kan ve ,&ıdermezterae haklarında fiddeW 
gal kömUı11 fiyat.lan d& 'l,G kunaft&n tıaiePl edllecekt.tr. 
10 kurup çık.m11tır. Bir kıaım odun. FIP,t murakabe bllroeu yaptığı tet 
cular odunun gekllıbıi 700 kurup ka. kikler ııonunda lata.nıbulda halen 
dar 1t,t.maktadlrl&r. Kuru odwılar haJ. :ıoo.OOo çekiye yakm OOun oldutum& 
ka wdlaıemekte wa.1c el albad&ll (lal! C 11mlllı)' 

-~- ı..;,;;.;.----------.----...;...-Btltttıı bu vaziyete ra&men 900 bir 
ay zartmda odun ve kömQr lhtlk&rm. 
dan dolayı bir ~yet vaki olmadılı 
ve zabıt tutulmadJlı kaydolunm&kta. \ 
dır. Halk depocularm gayet mUkem • 
mel çevird1klerl manevra kal"fl8lD 
da ocluD ft kömllr bulunca her ne fi. 
yata oıuraa olaun buııu ıtkAyetalz al. 
maktadır. 

Dün §8hriıı ek.8er 11eD1Uerlnde man
gal kömllrU bulwuzıadıtı gibi depolar 
da halkı odun olmadılı bahaneslle ge 
ri çevirmiflerdlr. 

MO'l'ORLERZ YA.KACAKLARI 
MADDIP ~OB 

Djpr tarattaıı ı.taııbula 8llra Ue o. 
dun ptlrtmek lQln evvelki g11nk1l iç 
Uma.da nrllesı kara.rm derhal tatbl
k!ne geçllece1d:lr. 

Odun tqıyacak motörlere 

-- --..a..a-ı 1 mi do'd Jbekted'rler. Rus a ere. Y&Dnam~ ~Ye ~.-. ....... e-
- - er e u ed" rla.r Ruslar aa:- dir· latalara U.tqaç kalmadı yio:ini kabul ıyo . ..... . Mosk'.>ua, 30 ( A.A.) - Bu 

.._..._,f ( aayiat veTJllektedlrler. _A_lmanlar Birkaç gün evvel Roetof Alman abahki Sovyet tebliği: 
LoloJd gazetesi Amerl. Moekova cepbeatnde ~r~erlenıe 1 ktalan tarafından bir ba8km bP. 29 teşrinisanide tekmil cephe. 

-a 1 •·bk"•"IDI l Mllhk d-. let kaydetımoler -~~ ... ~'.r OBOl'Bk reketi neticesinde işgal edllmitti lcr boyunca şiddetli muharebeleı 
bıtı ILonllDaP umetmlt Je Volokolam•lu ..,_ · 28 sontepinde Roet.of cephe9irldr· ı cerevan etmiştir. 

~milletleri• KaJTetlerl. LoDdra, so (A.A.) - Moakova- ki lntaıarumz General Remilofun Muharebeler bflhaS83 Stalino 
~ ......... ...._ etmll. Blfle dan blldtrltdiiine lf6re, Tal8moc lnmuındasmda Don nehrini ııreoe • S[orsk. Volokolamek, Kallnindc 

td_- lll&ml n mablk •labll. (Dev8llll 4 ünoQde) (Devamt 4 IMllJe) ıiddetli olmuştur • 
._ O klçüx ad11etJerla beT 

evvel ldlr olmatım ve b • 
tam bir lstalll ülliJilMle 

etmiı balumalan itap et
lh ...,_. d?Vletlcr acaba 

elUn amamlyeslne bl'!ll 
lılr ._,,,,at vermele maktc. 

ı.~111...T 

ve ....._ mat'butl Jro. 
a'.pllldeW mltallm tem • 

~pa tN&aldtbatbı t.mam. 
Jall)'orlar. Bir bre hangi 
\'e ...... l'ran9a matbaa. 

1 opıancı kasaola 
• 

Namus ve şerefleri 1
LordHali/alcs 

Motorize 
3 mihver 
tümeni le 

mımz •aü tere1ı. 
lllllerı lfMetll ltlr 
•wap tal6fbdlr 
11-lra, 30 ( A.A.J B.)J.C: 
Lıbyada §iddeW muharebeler 

devam ediyor. Tobruktan ilerli· 
yen ve Eldubada İngiliz kuvvet. 
lerlyle birl•m kıtaat Tobrulı: 
ile Sidi Reaek arasında ellerin. 
de tutttiklan koridoru geı:ıftlet 
melde JllellU}dürler. Dün gece 
Kahi~ bir askeri sözcü Tob.. 
rat ~unmı muvaffakı. 
yetli hueketlerlni methetmiftir. 

Sidi Remk'ln -OeDUbu prkfsin 
de ve Ganbotun cenubunda 3 
mi)ıver ~ Wmeni~ bü .. 
yli .. mallı d •• ! ........_tı 

(Devamı 4 lbtclide > 

'"""'11t......-_, __ t ......... llPI altmda. 
: ...... --... .......... .. 

A.bDaa aafaana tibhlir. 
~elretlerd·e ..... tirli ma 
...... t.ıneie ve bllr bir ..... 

......_ -.ıa llak ve lmkiD llaJ. 

.--.. ki Befçib ve FraMa 
~ yazılan Belçika ve 

...;4-l'knun ad lerlal p.t. 
' \'eaQıa d=1e ileri sihii'.,bll. 
._11 aaeall hllr milletler 

üzerine söz verdiler a: = 
Et satışlarını tanzim edip -"Tu•ı.,ak yolu aes•" 

ihtikAr yapmıyaeakJar •• ~:ı ~!o., 
mil ve İatanıbıılun ibUyacı olD Jıa. tngllwam Vap.gtm b8ıGk 9JGlll l>Un, VmtaJsa TiıcU'Ct )ılüdllrl0-

iilnde Vali ve BeledlJe Relli Lüt. 
fi gırdarm reflliii altında bir top. 
Jantı yapıım• ~ ı.tuAıMald ~ 
leh ve t.optancı baplarla EU8P • 
1ar Cemı,et1 ileri pleDledDe yeni 
koyun eti nuta teblll olumnuetur. 

apl'k ha1ftDDi muntazam INJ'ette Lord S.ttfalul, dQn Amerika bll'ICIJ9 
tcmhı ve d'1rUet bir tekilde •tıl .. namn Bal ne Usakfark all..U bak -
Dl88I J&mm &ektillnl abl takdirde kmd& bir .... ı kadar ,ara,mllfl'lr· 
şiddetli brekete m~et bAm! tnsDls sean Ud blHdMnet .,.......1r1 
olacağım .ıl;vlemiltJr. Kuaplar, mJa lfblrlltlDcla 1-lamtadt" Ame. 
buna aı.z mtıttereten namua ve rUranm barebtbd tnsute.-m tama • 
eerefleri berine temfuat vererek men turip etullnl ~· Lord 
1'888CD arala.rmcla sene keneli kon- guetecnere, .. Artık bu ......ıec1e tu. 
dllerinl kontrol için bir komite ım. tuıacak yolu, 8eÇIDek JapoDJ&J& kaJ. 

24 saat iç·nde ki yaralama vakas· 

Sirkecide bir seyyar satıc • 
arkadaş m aon suret?e yaraladı 

ttt, t., ü 1a g~ ehi" en n küll o. 
llaefhumdar. Blil"'lyet ve 

-- .--.- mab am memleketi,.. de 
obnu .. ncak e aret olar. 

CDevanu • llacöde) 
8CSt;l'lN CABl't YALÇIN 

Vali, fevkalide hallere raimen 
yapılan fedaklrbklara llaret ede • 
rek Jıaaa.plann da bu IUDUlda g&s. 
termelerl llzuDıelen fcrapö t.te.. racaklanm l&Ylemillerdtr. l clı,, \temlftlr. 

Balldle,1Bd8 ile lllr Br8f~IGI IUllO' 

•llt•rlll•'• 11.ıaı m tatla patlattı 
(Y-•~> 



3 A 8 l!: P. • .. A'lrum ~bun St~tN-t~ 

Jltısralardan 

IPl~tm ıiıAl>i,:iEL2 
unarrlr - Kitapç dat as~ ,Adli sicil l~yi-

guuca bir tahrir lı:ıkkı verlrf .. E'. hası meci; e üksek iiraat 
Enst'tüsüne 

Zoıguldak 

'IPARI~ 
18iktatı ve l'Pl-

7 ···r .. aımdaıü orJlllll 
macen . 1un depolMr e8kfdeJI c1IJtl ~ lıfuhlll'l'İr • klto.~ı mllnnkn§a \"C 

lcdı:.od.:sa devam ediyor. İki tamr 
,la, b ir gazct:nin nç~ğ1 (ank. t) e 
{' ~v.:ı.p \"erip duru~ orlar. Anula, 
ıi· b"rler:nI lğne·ıyen de oluyor. 

Ca davn ezeli bir dava·lır Za • 
no .ı:ama• u~ızl rıI n m:-tb ınfn 

ı .!>eJcr, mnlı.srri ::er bn balı e dair 
krala:-, m:ıluı"cler yazarlar, Tııh _ 

ir ha' :ın•n nzl'b'Illdan bnh11eder • 
1 r. Utı n.ra:fa n'lket me\ZUu buln 
maman n eczi 'e n\·:ı:tılıl:" içlnıle 
"rnıı ..n b ·zı muhabir \·e muhar • 
'r :ırkn "asl'.lr f.rr.atı 'J\Mmtl)'Unık 
-tddl'rinl snnJıp muhaniıin, ld 

• :ıııç:n·n flki. l:rlni sorar:ar. Ve 
un·~~ hn tll un o;ütun yazı ~:hıı • 

rırl r. 
U:itiin mtinıı.k:ı,al rn., h:ıfüten 

ırız:ere 1'3ğıncı•. ha d~va yı'.la.r • 
danb"ri J,n11 drm·ş d 1;i!r:k. Ma 
h:\l'l'irl cl:.nlersl. iz, o ltencllrıi bııl:. 
h ı:-osterm:.k lfh hlr~ol< ~yler 
ı öyler. Kitsr.çı, blnblr dere-' en su 
~eti ~~·eh, bu ltıe yn.tkm bir esmır 
nw.ı:lc liem!ini hnkh ı;östermeğe 
(':ıl.§.r. 

Netice ne mi olur! Yuk.n.rda 
ılcdlğim gibi hl~... l:iııc runlınrrlr, 
hücum etııği kitaMlf• cscrini gi:. 
tll.rüp ~·erir. lıitapçz da, ct;erlnhi 

tılınadığmı söyledl~rf m•ıharrirhı 
ldtft!Jmı seve e\'c aln'. 

O halde. kron~ btr hal almıı; o.. 
n bu ezeli dıwıı.J"I, ezeli .::erdi ta 

ze]emeltt. ne mll.na \'ar sanki?. 
Fikrlmoe, bu i,tn, yani kitapçı • 

nm venımı telif lıakkm n :ızhğıoı, 
ha.~ka ~be lerdıı ara."nalı, bnnıın 
asıl oere<hn ~elclI~-fni incclemcli • 
dir. l\les~le, bu ~plıedcn araruhp 
tetkJk edihu~, i5fu dUğümUnU 
Qiizmek lmb•t değildir. 

Kitapçının mu!ıarrlıe az telif 
hahln verdiği mohaklmktır. Fakat, 
hana s~bep olı:.n bizzat muharrir • 
ilir. ÇUnktl. bir roman yv.an veya 
ndnpte ed:?J bir rnuhımir, eserini 
ilk e~-vel bir gazetede tcfrll:a et.ti 
rir. O gnzetedcn aJdıf.ı tahrir lınk. 
kı ise. cldden ncm:ı.<'nk bir ralmm • 
drr. Pe-lı qz bir ı?V,:ı;. n:•kar, f 
nrnmış mu~-rrfr mliste!ma • !ıot 
banbr tıu fevkalade bir para al. 
mnzl:ı.r ye 1 • dlğtt roma.aıcılar, tef. 
rika b~'ııın ufnk bir tahrir Jıal.1<1 
nlmnltt:icfu-hr. Ben, gazetelere tef 
rilaı..o;ı 75 ~-umşa lıatti yamn lino.. 
ya lc:ıd..v roman veren birçok mw
lıarrir billyonım. Yamn Uraya hl. 
kli~e yııuntar ise gırla! •• 

Şimdi, 8!ze BOrvtm, bunu duyan 
bir klta~, bir romancıya JlA5ll dol 

Vakd 
.Amm U.s, ı.tanbulun ekmek ~ 

Jcsindeıl bahsederek göylo diyor: 
Oihan buhranının bugUnkU \111.7.i.. 

~·etine gör~ her eeyde olduğu gi
bi elanek istiht!Jdnl de tahdit et. 
mek r.ınıridlr. Herkes tarnfmdan 
lıcr ~üıa yenilen ve bllJaassa mem
JcketJn en zlJBde fakir halk b1,ba.. 
kııl:ı.rmı allkalaııchru ekmeği 
lmt'I nraret o~ v•ilmya 
ooğlnma.k bltyUk ~çltikler doğu· 
rur. En son müracaat edtlmesi IA
t:an gelen ı-cstka usulllndca evvel 
tatbik oJunaeak tedbirler vardı?' 
Jd ba da şehrin nUfus nlsbetlne 
göre hı:.!tlld elmıck arff7ııtını ve 
bu sıırllyattan her tmnna blssesi-

dilşu ekmek mikdannı tayfn 
etmcftt fınnlan o nlsbette an 
\"cnn~ ,·erilen unlann mutlaka 
eJanek p~rilmest için ciddi btr 

on trol koymak. 
Biz bir mlltldet enel b11 sütma· 

lıınla fmnlara ven1en onların el 
altmdan utr51M m1D.I olmak ı. 
çin li:ob:v('a knatrol edilebl'eee~ • 
nl; fmnbra "'erilen untard•n ne 
kadar ekmek çık~ca~ mal!bn ot· 
duğuua g<Sre ber g&n her frrma 
\'erf'en nnu tltm'ir o' .. TDk ""'lif. 
tan 'IO!lra satı~ hşlm far:ıflar. 
da yapm:ınm btına klft gel"eeRtnl 
lznJı etmJştik. Bugtln yine bu fik· 
rimlrl hora!la hatırbt.ıyoruz , .. en 
kı bir zmıaa zarfmda btl 11HG· 

lüıı tatbikini ı~tlyorm. 

Yeni Sabah 
llüseytıı Cahlt Yalçın "hamln 

bitme tarzı,, ba§lıklı yazısmda. nclioo 
ol&nık fUD)..ıın eöylUyor: 

"Alm:myD;nm lııı;Uterc,ı o ~flı• c. 
~ln yogd.no ~ olanıık 
lnglllz a431aı'ı:un. l WAaını görUyo • 
ntL Şimdiye faı.&ır buıı:ı ce:a.rot; eik'
lniJ'm. cttıtt bnldo ımn"aflıı.k olamı • 
lllll Atım.nyaııın bunclan &Mm hiD oo 
l!8!'et V'O toıebb edcıntyooe~ b.b-Jt 
olmıtmta Almn.n~n irin hn.rbt n.. 
Xmk lmk1lm lmlmıvnı,tır hlikmllnU 
~ zıınıı'ot ke31ıeder. 
~ balıtrtnda m aynı ııüI~ınn 

.,"Qmete fm!t!e ..a? mıdır~ '\ blnh'll 

bette. o dtı roms.ncıyı lstlsma.nı ~at-1 . • 
'ı:~tı~~lı:ılıntt, kötii ümıfı, mu. verılıyor 1 
hanirin, eserini sondııi:'ll ins: "L"l. Ayrıca sicil te§kiUit layihası 
n böyle alı hTTI'~ - • • ! r. Ama, 1 da hazırlandı 
dJ~·ccel ,ini..: ki, 7orln değil :ı, cserı. Ankarııdan bfldlrtldlğlnc göNı Adliye 

ne ~azetelt-rden a7. p~ro. ,·enf:0 r, Vekaleti tarafından adli sicil ıca. 1 
Inrsa, o da \~ermesin. ~~rla dc.,lla. nun liıyi.hıı.sı Meclise verilmek U- ' 

Ru <h ~0~~11 biı·. fılm-.. knt zere Ba.~vekAlete gönder'lmf<-~lr. 
ınuh rn: ıt . .ıy~~· ıÇln~.c~ır.1 ilde Layiha esaslnrı hakkında veri • 
bnı:ka lıtr tara nıı ge ırı o mıyım 1 l\ırn ta göre adli sicil ka. , 

1 1 1 E • . en mn n , 
muııarr r er •• <.>~nnı tıl!nza ,·er • nunundnn ceza kanunıımu:ı:da mev 
'"" c, aç ~lır. 1 cut tekerrür fiilinin tatbikatında 

Bunun hır de !>3'~a cıe~hesl \11.I'· bUyUk istifadeler temin edil""'iş <>
dır: Tefrika mn.Jnrrirl. sutwıhı.n'nı 1 akt 
kııyb t-n~~ i. t-cınez. ('llnl;ü, bir l<c-. r acHer ır~uçlu hnkkmdcı o suc;lunun 
re ora ·nı el n:1en ~ çı.rclı. mı. epe~ doğdıJğu yer n mUddelummr.il k 
:tanı n, oras:~ı fct.l~~·nc.ye 1aıa~ kaleminde birer bUro ve bu bil· 
l~~'B kalır. Çu!1kü; u onlanna ı:,~r. rolarda birer fill Adliye Vekale. 
dıl.enler çoktur, \ e JıunJaT o ı:ekıl. tinde t '5 kkill edecek bir daire
de bir tcfri';:ıyı dalıa ucuz-ı ya7.n. d tcrt ~o eoluna~aktır. 
caklrumı söylenıl.,ler, ,.e gazete e B ~b· suçlular hakkında ye 
hi11lerin-e teldif lia~i ctml 'erfür. nide~ kn~unJ bir ta.kibı:ı.ta lüzum 

Demek oluyor ltı, bu l~t .. biraz ..... ,1 .. u- takd' d bu makam-
,.. • 1 ~ -·ı h •·ı k ht t go.;-u ·.ı gu r e 
"~ • ı:ız <ı:ogı • mn 8

" <a ~ csa. fardan suçlunun sabıkası olup ol· 
nu ; luzı~u!ır. • ., • mndti:'l sorulacak ve n1 nacak ce -
Kıt~~:nnbn blnnl:ı . es~n ım. \ab:ı göre hUküm verilccektır. 

ı ılnc.nı;ını bilen muh:ırrır r,elsln, Ui ·ilıad ket'i mahkemeler 
m:ısnıl b<ıuıleu. kl 'abı base-.-ıu!" t rnf'!J d a:: rl mahiyette ol. 
dem~( <!e doğru dt~itdlr. Haıı~l a ' ın an, e lıııkkmda· verilen 

h • • • 
1 1 .r. mıvan ısuç.ar 

mu arrır c<ö_rıııın c:oıc s:>. • ııc:ıgı:ıı :.. 1..,p1 i-'-·i knzn ealllluyeUni 
J ed bil. E .. lts• bl kf l'Cwll cw. a w.u 

gnrant c ır. • n um .. ıL r . • haiz ma.kamlarm verdikleri hil. 
tap blnl~rce sntar,ı ~ . ohr:-tH hır kllm:er ve lflas 'Jllçlulart hakkm· 
romııncm·n eseri h ı.; hlm:ız. da da acili sicil varakaları tanzim 

Ve nllıayct ldt.:ıba ı;ağb-Ot. isim edileceği bildirilmektedir. 
m~elcshUr. muh:urirln edebi hU Adliye Vekaleti diğer taraftarı 
viycU hi de değili!Jr. Ad&::m .-:trn. bir de ndU sicil teşkllfıtJ • ~nurı 
rm~ln bir. ~öhret M1~1 ?rtilii ~lan layihası bıwrlama.ktnd:r, Bu Hi 
degcrll hır moharrinmf.ı:ın I·ullıyr. .,,·iba ile Meclisten istenecek tah . 
tmı satın nhın htr klt:ıpçınm. nrn.. : isatla adli sicil kanunun,Jn ica~ 
doğu sa.tı;:oı. bulnmaı~ı~-m- !.şi~ip do. ~Wrdiği daire ve teı;dilatm ku· 
ruyoruı... 'e h:ıU..ü ~oriı~·nruz. rulmnıs· müm.kUn olacaktır. 

Klfapçmın bir Jrıb:\hati de i me Her ilti liiyih<\Jlm mccJi,st .. !l bu 
~ınct \'erip, esere fazla p:ı.rn \er. ~tlınu devresinde mUznkcre V'? 
~i, şühret ya!)ıram a. ıız tcur ıtabul edilece!;1 tahmin olunmak 
hR'd.'1 \'crm~ldlr. Uu d~ bir lı-ta tadrr 
dil'. BlS'rlelerfntn lçlncle ö,·'eleı·i - -Ç k k. 1 
\'ardır kf, 5IH1retlcrc ta' ı:ıknrlır. .• .?c~ .! ıracı ~r~ .. ., 

Bo da bir eserln tn"Jd'i:-1 ,.e lt"Y· gurultusunden mı oldu. 
metini swlam3.k no'ctasma dayar•. Cibalide Filyokuşunrla Eminin 
yor Jd, lıOyle kült üril ıd·a~ıtan 

1 

karur Zclmı ölil çocult doğurmu.1 • 
mımı hepsinde nın..'lleset görcmi tur. Emin, karmınm doğum sırn&m· 
yoraz, ;'ia, Uı;t kattald kirocrtann fn2la gU 

HalAss. mulınrrlr ('Ok~n telif rülH'I yaptiğmdnn çocuğnnun ölU 
hnkkt al~ lstJyor a her s~yden oldu.~mu iddia etm tir Ce::.et ıno·. 
en·cl kendisini sabrw mı bJlr>e i ga ka.ıdmlm:s tahkilmta ba..slan • 

25 talebe 
girdi 

Talebele 

.. • • ; 'c dekor daha çlrki:!ı~ _... 

muhendısı 1 e.:::.t~~ "dü~~ :;~ ~~ 
1 t ~ • 16 pıyor· burnya park de111~'~ 

me.~ euıne ait~ t.nytrhk demek iaha"""'· ~ 
olacak: her halde glSz ok!td1--

ta, abe a•ındı ma~1~~~;n1\'1u-, apartmaabr. ~' 
Bir sene okuduktan aonra tar. fnbrllialar, yıkılmış clG~ 

Avrupaya gönderilecekler meb·iık ve susuz çeşmeler. .,.ı 
"111 arasmılıı beyaz , .• tenı1Z ~ 

Zonguldakta maden tdmjsyen mabnlıçe ~rayı, ll•i tarafı ".(I! 
mektebine maden mWıendili :·:t'ş- :ıbçtula çevrllml1 olno gerff J.ıtt 

8Ud çtller tirmek üzere bu.euıd bir smıf illve . bdüliıiz A\"1'111>& ;cyah~; 
cdlldtğ'm ve bu smıfa alınncak ~. oranın a~lı bah·artannr ~11 · .JıJ 

AnklJ.Ta, f9 ( A.A) - Yüksek l lebe için ln;1tih.an yapıld ğıru .yaz • beğcnml~ DolmabahQede M'..,..-. 
Ziraat enstitüsUnUn vctemer mıetık. Bu ımtihanda 16 genen mu ya:la birha-: ytU mctTe'Yı "er~,-, 
orman .,.e ziraat şubelerine yeni vaffalr old?~ anla.§ıl;n1':· {;':fs~ lan taklit etmiş! Avrupads ~..,. 
t 1 t 1 benin hastam töre hana 70 kışı girmiştir.. e ğü ,.e aynı biçlmc!e!d npsrt°!J,r" 1 
aş rya.n a e _ a . mewnu ınnd~ mUhcnd si yett~ek da lınşuna J::itmlc:ı ,.e "ıı.tmrf'· 

ni yapılm15tır. Torene İstikl9.l 1 fu:cre bir sene OOuyaca.k aynı za • yaptırmı • dJyorl;r. Bunlar o-;.. 
ben muhtelif şubelerde r.alı~acak mancla kl>mUr havzası ocaklannda takaYn bir ba.•katık ,.o:nnfvor •_.,, 
mal'§ı ile ba.slanmıştır. MUteaki bilfiil çalışacı:ı.kttr, Bundan sonra fakat ıbhR es"ki r;amn.nl:ırda _.,... 
251 talebe and ic:mişlerdir. Bun- 1 gençler vaz·y.et mtisa~t olduğu tak· 1'3 daha ~u·lmlş. lt'f. 
dan sonra 7Jraat enstitasn rek - dirde muhtelif m~:~~e!'e ataJ Bt:şlld tnld Arnp is'•ctesf ~1"' 
törü bir h tabedc bulunarak tale ~e ~ile 3'Ö~~~ecueı'.a :;=.,e :nıdsn ı~m:hklıya kad1\r 11 GI. 

cıc l a.ba.ncı mr'""e e e • sa.ha tamamivle onnr.nh!:nııŞ. ,,. 
benin ders ve hareket tarzı hak. lardır. ~ıf<;çe bir yol 

0

da vo'cmoş. D .. ııif...., 
kında şimdiye kadnr takip edilen Bn genc;lere JP:t>rek kömür havz;-. "':umıl:-n "mlam ıfo~ rtl~ 
usulleri hntuln.tmış ve demi~ir s:ndakl at:ıjlan esnumda. oldug-.ı "1t1enbi!r. çma.r. c:a.m nT~!:lfl r fi. 
ki: gı"bi Avrupadaki staj devresinde ~e cl:J bol ı;lç~Yderfo dolu ,·cşlf ~ 

-Ebedi Şefimizin n.zi:z: batı. muayyen b.r maaş verlJecektır. nr umnnış. n:ıtısr gelinr,e ~ 
.. tl k M'lll Gen;Ier yabancı bir memlekete zümrild ren"'inde blr btıh ~MI'· 

rasmı horme e anar en • ı gidemwerı::e 0 zaman doğrudan ·ı gö terlnnl..; 1 a .. Jer pnpstP""., 
Şefimize de~in ve teml.z b3ğtılık· do~ya m~htelif Ecibank maden :,.ent-.!t~clcr y~h~ni çir.ekler Jlll'....a. 
lnnmızı yenıl~riz. leriııde va.ıife alacak.~. mfı sl!sl::ırmlş; saba.!ılnn bG ~; 

Törene bUtün davetlilerin ~ . Memlek~e ilk acfa ye~'· 'erin lnr v:ıprnl l!lnncla R:.tT _,,. 
brlanması ile nih~yet \'erilmı.~ • ~ırilecek olan genç maden mUh~~· ·iy to.nelarlne karşı d:ır.:ırın tıı" 
ti disJeri tahsil ve stnj mUddeUertnm 'a nnfl-ıki bülbüller en t:Uzel fe ~ 

r . iki m"a'i mllddet devlet blzmetir.- '\"a'- a''tıc:'ıvan F:ırkılannı hn'° ~ 
ca.klArd w • d• l H 1 t d 1 de çallŞa" ır. lnmus· Çırnğn.n -.afalan bur~ 

am c ava arı 

1
_ :u:z;;r;:ı .. ,1~1~ ıt 

DUn 80.bıı.h a.ıllye birinci ceza mah- ~~ nız . . ··-tt" Osnwall~ 
d birinci - - :uıs "e ua a ,_ 

kem~ tar~~~ Haınlet -:::u: ~e,·irlerln~ .. Top!mm nra~11,ıd salonua.nda 6 __ - ~anan p:ı.ı1i"ahJar cfrar ahi ~ 
nnda Peyıuı.ıt Sa.fanın ınlldafaaınna , •· kl r ~ ... )ar' rn tımıa1.:" , .... 
kadar olan safnhaU yurn•~tık. l Jll .Belea.,>e &yoğıuodan üa1atasa .coıı e • • 1 ~d p 1 •,;' 

__,, " "' 'emıe;':ı.rdı: in e U\'8r :ın .. , Peyami saradan .,ıırıı Kuhsm Er. rayd:ıkl çlçek mezat yerini BeyOtt•U - ._...ı 
1 

1;1r.>"İ .,... , 
Da.'tk"'-~""'-nna nal<letml§Ur tlao çılınmn-...n \ıcr.ır er . -_., 

tuğl'ul SÖI', alJlUI ve Celıllettln Es.n'-'" ..-- ' ;:'."ll.zde llnll~in tl!ı c;fıöv ve yç..,...- , 
nln §ehir Uyntrosunda. oyıır.ruın ''ı>lr 1 :ç. vno.:1ct ömcrlldı?kl dlspaıuıcnn "' k 1 ?. Ü 1 Ud ~ ,,, 
m!sa!ir geldl, !!!imli p.yeııl tutmayın ıelah \'C tamirine kıırar verm~Ur. Bt. ı "aşa ~~ 3 '; ·: ·1 t ~- ;~ 

1 

cıı nıululrriri~ ke:ıcliDlne dllııman ite- dlspanser.n çok Coydalı oldutu gö • :!:ıl~i ~n:n;~~a ebUyle ~~ 
nUdlğini, her flnıntta kasten p.h.ııına rUlmckt.ed.ır. 1 !·T yanılnııştr. N"\''le!ıirli fbı-'~ 
lta.rşı hllcuınlardlt bulun:!uğ'unu, ileri * ŞChrimlzdekl aıA'kadarı.ıra gelen Paşa ;~m~n'.11-ta U:~•i'1t=şla ~ 

ti\zımdrr. Geri i. hep bo5 ıartır. Unt. mrşttr. 

sUrin~. Peyami Sa!anın da bUtUn he- mıuumattAn ıı.n18.§1ldıgıne. göre A• :ırasında bir yol nçılmı~tı. ş.ıt ~ 
dc!~nin kendi §alım olduğunu, a:ılata- rupe. ile tren mUnAkaltı.tmuz &ıfuxillz. dimin ad lle bu yolun ke...,,..
rak kendiBinln ve guctc nqr!yat mU.. c:tcki mart ayında yeniden bıı.§lıyacaıc.. buluna:vorda Bunun "çln: fi'' 

ti lif ve kemftrr. ---&-- dD:-ünUn t.eczl7e11ini ürtemı.tir. trr. Bunun lÇl.D Trı:ı.kyadaki l:öprUlc • B~Iİrta.ş:ı •ynkm bir haııel ' 
Oteller, sıkı kontrole tabi Bunu müteakip, Ziyad ı::blh:zlra, nn tamirine hız ~"Cri!m.l!JUr • nonız vardrr. 

Ol kadcırdı:r oJ hik&yet 
Bllkisf deruğ-i hi rDha.yet. 

r.Aınmt 

Emniyet altıncı §tıb3 mlldUrlUıtll Cihat B~b'.U1, Te ?..e!'Cl CO!Jkun da bas. ~ Akaaray, Kadıköy, 'OskUdar, Be. Dcml~tı. "' 
0 on ,.fullerde "~:-imiz otcllerml ınkr t.ı.Jt•arı vazılarda hakaret olmadt#DU yogıu, ;o atib ve EmınönU kazalarında t taııbulan eski l'esirelerİJI' J 
&> " " " kömUr noksalllığl görWmtlitUr. Kadı. ~ bir kontro!c tnbi tı.ıtumuştur. tle:l sürerek beraaUerln! talebcttiler. kılmca imdi ÇJ!>!ak olan bu • ~ 

Dlln yap:lan kontroller sıramndıı. Neticede muhakeme mQddelumumf. köy ve OakUdlU' kaymakamı.an kö • l rin ve sırtlarm ,'1~ ~-ığıll ~ 
mUr va1.ıyetlnl tetkik etmek üzere ~ " " .. • r.J r...ı 

fikri lfl!.!ı ~ınlıtttr, .. nınız kıs:ı. bir 6 otelin pis olduğu gör!llmU.~. sahlo. nln talebi vo dan• hakkmtl& ha.rar \ 'e gür zğaçlarla kaptı o.,.11 ~ 
cb tıesl ll 

1 
" "' Urtll 1 lc~l ce7.alandınlmı§t.ır. Otellcr!n kor:. ver!lmcl< llzcrc c;arıısmbo. g'G11ııne bl • Şileye gıL.nl§le:dJr. Bura.dan kömür ~örüyoruz. Esld:bn bir ta\"IP ~ 

mnnıı f o :rn2yaca ,ı g • t d kti ı kıl t gcUrllccckt1r. Balurklly, Yegtlk3y ecm imiş; fllmdi yolontnm) ka:ta ~ 
mtı,tllr. Dem •k ki çak anmı hlr m'.ıd. ro'lcr! evnm edece r. 1 ra miş ır. u ıçın de Çataıcnnm Çcrkc:t köytln • 

1 
!d 

00 
JıiJW~ 

det beklemek loıı.bOOettk .. Bmıılı:ın baş len ltömllr gcUrileookUr, yor. D yorlar m era şe ,,,,.,._ 

kB, tngfUüerln hn\'21 ün!hılJ~linli te. Seh r rl1eclisinin düok Ü :op,anbsında (• Haber verildiğine g~ro sUtçtıler ~~!~e~:~;etc~:;;::~f.,,,, 
nıtn etttkbı ord:ıln.r::ın b}lillc h~n bunaan bir mUddct CV\'<'.:1 nalia 'süt ı. ru ise hiç de iyi lle~ilt fi 
bulduktnn ııonra no yapııbltecekkırl 31 V8r .18188 eS&S f atalarak tin kabul edilen toptan 22,5 pcrııkcnde Blnı1lğim tramvn.ym sıkJOI ~ 
hakkında bcnUz bir kn.ruı.nt tclıellllr l L R • N E YAR o 

1 
M 25 kunı., fiy ... tı nz bulmakta vo süt kötU demir gllriiltli üne k~ ctmmnıştır. Bnnl:ır birer me~hMdUr. E 

1 
flyaUarın1 3L. :.O ku~a c;ıl.arnıa.k ta. . ~Aı Sedl".;. 

ki mu\"D.flk l!Okllc!«ı t.ccclli cdcrlonıc t cdll6:-, SUtçUlcrin bu tsteklcrt kabuı k&ptırmı~ gidıyorum; _.r • a.ı' 
ıeı-zt)'1 onla.nn lehin<' ..,.,.lrcıcekt.lr- · ktı ';'Unleriııi ha.yallmo g'""1rdint .,.. ~ 

,..~ -~ o1un.'I1lya::a r. bi.il seslerini a.radnn. Ba nY -~ 

lngiltereden gelen 239 

vagonla be lokomotif 

servise konuluyor 

İngiltcrcdcn getirilen ,.e Sivas 
atölyesinde montnjlarr yap!bn 239 
vagon ve lokoınot!f yalan.da servi. 
l'C ba~lıyacakla.rdır. Diğer tıı.raftan 
lııgiltereden memleketimiz için Y""" 
niden bir parti lo'komotif •e vagon 

l M 1 Ult l o E 8 Eş ARTTI o 1lo1 .u:.::~~:n:::tı:ı:~~~t e~~:=~r ~:~~~;~:r ı~:~~;..;,; n İnltlMrlıır id!l.resi, yeni mantar ka ılaJıa mümkün seslerdir. ,, 
1 paklar tcmJ.ıı edillnceyc kadar rakı. Kol 

Yoksul asker ailelerine ynrdur. z:ınçlanna şimdilik yüz.de t~ ms. l bira VO p.rap ~ıertnc npç tıkaçlar 1'aJircon ~ 
ifi:1 plannn parr..nm yetmedlği g3 betinde zam yapıbnasma. kP.rar '"<· lıoy:u~nktır. 
nilmU5 buuun üzerine belc•ıiyc rflmiştir. e: DUn bir ıı.ıtm.m iıyaLı :?G ıı.ra SO 

Y?,~sul asker o.!l~erin~ . istenild~ği ():1'reni'<li.ğinc göı-e, 1..rütiln ı:chir lturUBtu. 
gıı; ı ~ arc:lmı cd~bılmck ıçln yem • de 17407 .kişiye yardım ed:lmektc- • Toprak malmılleri ofls!nln mcr 
den r !.ZI lrnynar.Jaı'a l)a5 VUrulm::ı. •. y _, k bul e<Ul ·-' kez tc§kllA.t.ızıa. yeniden §C! \"C §Cf mu 
smı i tcmi,tir. ~r. .e·'u. D: • en zn.m yudn a,·lni ahnncaktır. Bunun lı;ln açılnn 
~ehir Meclisinin dilnkil t.oplant . 

1 
GOO bın lını tentın dmektedir. Yr.. mUMbnknyı kazıman ve ,·&ı.ifcye kG. 

s?n-da beyannameye tabi kazanç n! zam 940 kazanç beyanua.mcie.ıi bul edil~nlcrdcn netler ııo, muavinler 

Mezar tatlan ihtikit1 ~ 
Mezar taşlan imal eden ~~ (J1 

4f .. ·o liraya yaptıklan taş~~• 
yatlarını 150 lirayn kadar ~~ 
nıışlardır. F;yatm bu derece ."'1111 
mesine hiçbir sebep görülnı~SI 
den hukla.rmda iht>lwr suÇU"'" yotn ~ita:rıhnııştrr. 

,·ergisi mü'~dlef1ednin y-Jhk ka - esaıı;tutulıı:rıW yn.pıla.caktrr. HO Ura Ucröt ııtıu:akıardır. 

.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!:!~~~~·~u:!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!l!..!!..!!~!!..~-!!..!?!..!!..!!..!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!~taki!!!!!!!~·u~n~ta!!!!!!ba.ş!!!lanm!!!!!!~~tır!!!!!.!!'~, 
EDEBi ve HiSSi ROVIAN li-kcsiz :rakamı SIYlmı!ı!t için epey. 

cc zahmet çekiyonlunı. Bu adamrui 
ı:e vardr bilntJYonnn. Onu görün .. 
ce yilra{;'1:ınde bl.r bulantı hltlredi • 

- Kızlar, yavrularnn .. Beyoğlu 
C1tellcri.'tdcn hirlnde milyoner bir 
cenebI seyyah evimizi bu gece zi • 

bir ~Jçekle de~tlrcrok ~ 
lar atıyordu. .,,td~ 

_, _______ ...._ __ ..... _________ ,_, ___ _., ________ ..... ._.._ -~----~------

32 Yazan 
Gündüzleri alclüdc birer robdö. 

§nmbr ile akşama kadar saJia.n.ıı 
duruyor, fa.kat glin kararırllen 
evlıı her tnra.fmda srtmnlı bir fnn.
liyet b:ujlryordu. Hepmiz bn.uın 
hep bir örnek tuYcletlerle, bir bi. 
çİ<lll kuvnfiirlcr yc.pt.Irarak mil.şlc • 
ri sa!.on.una toplanırdık. Bu tuv.ı • 
letleıin hususiyotleri vıµüı: Me><". 
la, kelebek gecesi, Knmclyn g~c -
!!.l gibi. Kelebek gc<Xl&i hepimiz be• 
yaz tüller giyer, Kamelya. gecL.J 
ate.:: alı ipe-1tli robl:ırl:ı .e'J.slen ı J., · • 
Bu husustyetlcrindcn dolayr Mn.y • 
r;Jı; her :r.aına.n t.clıı ik edilirdi ve c · 
vin ~hreti günden güne artıyor • 
du. Son ?.a.'llanlımia. bu şöhrete be. 
n.'m ismim c1c ka.r:şrn19tr. Sar:şm 

• Mc-J~t lıl<' yorntmndon bc:rıl ~"l'fü -

tirmi~U. Beni bir defıı görenler ar
tik peşiıri! bırakmaz oluyor1ardr. 

Her hnfta muba:kkalc bizim ev • 
de bir iki defn büyilk eğlenceler 
tertip ed!liyordu. G<Jen mllşteri • 
ler zengin mevki sahihi Jd.bar in.san 
lıı.rdı. Bizi hediye ,.e paro ile bo • 
ğuyorlıırdı. Rıdva.na k1U'15r göster • 
eliğim sa&J:atl onu bana fi:ddcUc 
bsğla.mJŞtl. Elime ne geÇerse he • 
ss.p IY.lnuadnn ona veriyordum ... 
Zaten bura.daki bUUln kızla.nn bf -
rer sevgilisi vardı. Haftada bir- g''
ce haklk1 aşkla mesut olın:ıların:ı. 
Mnyrlk :ısla. ın!nl otnnrordu. CUr.. 
kü kendi de Jl§.İktl. 

GUnlerfm, sak!n. ve mesut !::"{:;. 
yo::-du. Yalnız ııııı aırn Tn.yyarm 
iğrendiğim sar!m1t ılı:klarnıd011 tf 

yordum. Eğer Tayyar ~ boş:ı 
ma gitaeydl Mı:ı.yriğırı hali yrun:ın 
olurdu •• çiln'kU ben ~ fcnn değH
<lim !.. 

Ara mra uftılt tefek ta.ts.ı:z -ça • 
knlar a.ğ7. ınu.m tadnu boznıll)"Or 
değildi. B'r gece ~r iki ka: çığ • 
lrklarla ~ fl'l'lıyarat Mayrt. 
;:iin hw.usi odasına ~tular •• Me 
ger.ııe o a.k.~ bir f~r gi~ tjaD1 • 

panya içt.i.~ten E:on:rn. bu iki kızla o. 
daya knpan..'11JU olan yaelı, lrmnm 
suratlı zengin Ye ~i~n bir ada.n1 
birdenbire b!r beyin kniıanumile i
l:isinbı ara~ma kUtüiı: uihl n\\l'!üp \.\. 
lilvc.l'.:nigtf. 

Mayrik ccM kedcrlcnmiştl. E\i. 
nin b?ylc bir vakayla ldrlenmes'. 
ne tahammlil edemiyordu. Pa~ 
rz 61vrynrn!t omya buraya br..ş 'f'Ur. 
ciu. Njhnyet n~lı ve nn.mu;;lu bir 
aileye mensup olan ~~an ve ihti· 
~ :ır ç:ı.t*mm fet'J. Mt\lıcti ha.ysiyet 
namına vetJ~l,; çocu· 1'.l:"'l tnmfrl'. 
d:ın ört .... -; dı!.?n~U. 

Bir gecP yen:~kte ırayri!r heN • 
.1i, e ). ı ı .. ·iJr1e ,.CL'di : 

yaret edec~.. komisyoncular 
bugün habcır' getirdiler.. göreyim 
ehi! Öyle ha.zırt~ ki, ~öhretl • 
miz ecnebi diynrlıırma kadar ean 
venrin! •• 

Hepimiz bu müjdeye el çırpanılt 
tı.bkrşla.dık. Şlmdlye kadar bu eve 
bir milyoner gc-lmemişti. Bir milyo 
ner nasıl blr iMandı acaba.? Hepi. 
mirde deh.~ bir 1 ceeesfis uyan
~tı. 

Daha va.kıt gelmeden evvel evin 
içini çiçeklerle dmı:ı.tt?Jt. Hepimiz 
de bir demet çiı;ek gibi giyindik, 
kU§Md:ık.. Mayrlk bile o nillyone • 
rin ı:erefine Garibaldi ipek kadife. 
den bf!' fistan giyettk b!ze talimat 
vermek ~in Tayyarın koluna girip 
~!ona geliyordu. Tayyar dald se
vince de değme gitsin!. Knrt!!llla 
tatlı tatlı ~blar yap~rdu: 

- Bence, mllycmerde eğer r.evk 
denilen ı;cy vat13& seni hıtlh:ıp ede 
ed:tir, gfuıcş gibi ptırlıyorsun :ta• - ' !' letg"'ID ••• 

.H:ıyrik, bu sa!ı~ ilt.ıtab tfudat· 
12.rı lrulaklanna ftra:rat dinliyor 
·:e göğsfimldd ~ı~em yen! ~ taze 

Hcyecanmuz aon dereceye ·-w1 
kcn milyonerin geld1'iııi Jl'::J, 
verdiler. Hep.miz onu me~~a.' 
kareıladık.. ve kaııµs:nn. ~ ı 
Za.va11ı Sarişm Melek de fe~ 
de güzel ve zarif hl? tuvaietJ!l ıııı 
de, bu akşını duba eolgun, ~J 
kin kesik kesik öksürerek ~ 
da yer ~tı. tp1J' 

Bme dikkatli dikkatli bakSJl 1' 
yoner inadına uzun boylu, g~ dl 
pılı orta yqlı bir erkekti ~ 
nrkadatıı vn.rdı. Bu adnmla.tıJı ı"!I 
ş:ıımda bJrcr stı.GJU manken Sd 
oturmak b!%!. epeyce yorınu~t11o , 
durgımluk r:a.mıxuıyatar patıa1" tıd 
caya kadar devam etti.~~ 
zevk verici içki su r;ibi akın~"" 
L<ıymcıı neşelerimiz J:ıvs.~, 
kahkahalsrmuz parfamnğa e -
~tı. Milyoner de kend'nd:ı!: 
~ccek kadar keyifliydi. HeP ~!: 

- Acıı.be hang1m.lzl seçec '° , 
.1iye hulya ve heyccnn lçin'1~~ 
şup dunırlten milyoner ye JteftJ 
fırlıyBra.k, dumıodaıı kesik • tıi. 
ök&Orcn Saıışm Meleğin ııartJı 
Ieltleriııden tu.tua.t kaldırdı: ""'' 

(Devllfl'll 
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ÖV RAMANINDAN 
ŞlKAn.'ET 

Gıı oturan diğer blr okuyu. 
lleUınbcy. hamamından ıı ı.. 
• 8u da diyor kl: 

\ 'lı.rııamda ne kuru bir Pe&ı-
4e takunye ve ne de ho.vlu 
ı lı;erden çıkan bir mUştc.. 
en alman peştemal g6z. 

yenl gelen müşteriye 

lıı.~lhhı olmıynn b :ı i,e bt'l eı 
-ıtnıasını dileriz. 

, 
lıı, memuru Ahmet Fuat 
?\urı 304 (328-121 
ltı ınunı Şevki GUlıııan 

~ ~ memuru Halil Oğ. Ah 
~ (327-133 ) 

8!ların ncele şubeye m!lrn • 
·-.ıı Olunur. 
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Eskid~n haliı!I k6eeledeD yapıl • 
. k dura''I yı1:!arC& ayalı -mış hır un J Cıjmdi 1hml iki 

mızda sürliklerdlk. ~ bil' ancak 
liralık bir )tUDduraYI e 
eltı ay garanti ile eat.tyOl'lar .•• t.le. 
:.elik onl&r ddil, nıt11fteri fıııeafazs 
o1u:ror! 

B • , . ---"-" jçln dok. 
ır eczane,, e, ~-g&tt rcUm 

torun verdiği reÇeteyi beJı,tJ~ • 
l!jc~J gUlerek ~~..Aıl. İ>ek 

- Vlatot •• bu. pa.y- az 

rlne geçti kolt1Jiuna g(ımOldll. 
Kapı aralandı (TomRiButti.)~ 
görilndü. (Amiral 
(Sam Coys) un arasına oturdu, 
bir cigara yaktı etrafındakilere 
döndü: 

- Şefimizin pl&nmı tam ola
rak hicbirimiz bilmiyoruz ama 
harhatde QOk parlak olacak-

(S! r Vıh'Blll) gözterini k!rpa. 
rak sordu: 

- Biraz evvelki ~ zabitlD 
yeğeniniz ol~u neden ~ 
mediniz? 

(Tom Butney) kJzardJ: 
- Ne lüzum vardı, ?JD bir ~ 

sıf defildi' ki!. Siz "en tytmnı 
~emi istedinz .Tesadftfen en 
iyisi benim ~nim balunuyor
m~ bamın ne ehemmiyeti ola· 
bitir? 

- Ne ehemmiyeti olur mu? 
lstllıbarattaD akhiım malO. 

RAB•a-.__,__ 

mata göre bu genç en vazifeşinas 
seki aubaylanmmdan biri. 
de am1rallıia kadar yüksele. 
cinsten 

E ne ·var bunda! 
- Bu vaaıflan taşıyan bir yı. 
~ &encimis )'Ok ki! 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Demek istiyorum ki bu 

Jl!&Cel'ada bir kavga çıkıverir. 
mc:hı ba pnci kaybetmiş ola. 
lmı. 

(Tom Butney) kızmıştı: 
- Harpte ölmesin diye subay

lanmm .kavanoslarda mı saki ... 
,alım. 

- Hayır ama ••• 
(Tom Butney) e&dlnü kesti: 
- Sizin ftkrini.ıe katiyen de. 

ğilim. Bu itte muvaffak olmak 
istiyoruz, elemanlanmm ona 
göre almalıyız! 

- Evet hak)wnm .. 

Gene ll6zO keMldl: 
- Sonra eminim ki benhn ye

~im sizin emrinis altında ken. 
dini ~rmek fmratmı bulabl. 
\eeektir. 

(Sir Vılyam) gülerek ayağa 
kalktı: 

- Peki ı>eki haldısmız. Shıe 
takılmak i~in B()yledim. Başma 
bir ~Y gelmemesine dikka~ ed~
lir. Şimdi sisden benim bır n. 
cam var •. 

- Emredersiniz. 
- Bana b;r otomobil temin 

edebilir misiniz? 
- Bundan kolay birşey yok! 
Salonu terkettiler. kilc:Ucllk 

bir motörle tekrar karaya ayak 
bastılar. kumluktan çıkar <:ık• 
maz iki bahriye erinin beklediii 
yOkaek bir otomobille karşılaş· 
tılar. (Toın Butney) işaret ede
rek: 

- Memnun olacağmızr ümit 
ederim dedi. lstedliinizt vapm. 

- Kenıi! 
- Nereye gidecekıiniz? 
- Pek o kadar uzak bir ,ere 

değil. Ediınburga' gidiyonnn. 
- Oh hiçbir ,,ey bir QeY!'ek 

saate oradasınız! Slzinle gelme
mi ister misiniz? 

,,,,,_,,.. wrJ 

Havacılık Bahisleri .... - - -

lunuyordu. Alman GeneraU, tunu 
su haber alır almaz aeele tayyare 
ile Libyaya dönmüttUr •. , 

Alman maıkamlarmm havadan 
eaker ve malume nakline ehemmi 
yet veriıJlerine bu hldiıse, ilk mlla1 
olamaz. Gbitte tecrübesi bUytık 
bir muvaffakıyetle başarılan pil • 
nör k&tarlan Libyaya gelm..'Ye b9f 
laraa hava bikimiyetlerl.nin mut. 
lak olmalan halinde bile büyülr Brt 
tanyalı haw.ctlann önliyebUeeekle. 
ti iddia edilemez. ÇünkU. AtrDra 
kıtaaı üzerinde Alman ordulan çok 
geniıt bir toprak Uzeıine Yl'lrlelmit 
tir. Bu geniş nımtakanm lngillz 
tayyareleri tara.fmdan kontroll 
ve teeadüf edılecek na.ldiyatm ku
~maeı gü~tllr. Hatt.A. çok daha 
dar araziye aığmmıv bulunan in • 
gilis kuvvetlerini Alman tayyare • 
cileıinfn kontrol ve zarara eok • 
malan belki daha üla yakmdır. 

Bugünkll vaziyette Alman tay • 
yareeiUğinln p1An6r btarlan:ndu 
lst'fadeyt cHltllnmesini ve cephe • 
Din gcıC gerilerine, fll'88t ve imUn 
buldukça aaker ve malzeme indi • 
zııceklerinl kabul etmek icap ede • 
c.elrtlr. Çilnkll. Bilyflk Bri~ 
lnlnetleri karpwda. bu Abada 
tecrilbeYe sa.Jµıp, teeebbüs sahibi 
birlikler vardır. Bunların mevca • 
diyetini inklr etmek pek fasla d 
oinlik ol..J. 

Pllnör ka.tarlarmm yardJm w 
takviye bblliyetıerinl de yabaaa 
atmamak icap eder. Çünikll bir nü 
•İYe tayyaresine beş plAnöre kadar 
bağlanmalrta ve her pli.nör vasati 
bir beeapla yarım tondan fUla yt1k 
tqıyabilmektedir. Bu nakliye pli. 
nörlerinhı muhtelif tip ve çegitıe. 
rln;.n ayn ayn vu:flarmı tebarOıl 
ettirme« bucUıı için bnkl.nsa &i. 
bldir. Çllnkü, henüz tecrllbesini ik 
mal etıiıenüt ve bir sır olarak kal. 
mq bulwunaktadır. Bu hmuata ve 
rilecek J'llıkunlar da tahmini olmak 
tadır. Yalnrz plAnörlerin bet kili 
tqıdığma bakarak ve techlntlı 
bir ukerin yWdlne, ağırl:ğma g6 • 
~ bir şey söylemek :tımlnr ola • 
bilir. 

Oirltte«i muvaffakıyet, Oıta • 
p.rk Afrikaamda.kl ~ öua. 
yak olmUI} olabilir •• Fakat, Gbide 
klU'!I lnıgilia kuvvetlerinin ballaıı. 
tnn ile Ort~ Afrlkanıa oWı 
beğlantrlan arasmdakl fark düti • 
nWUr ve harbin neticesi llzerinde 
oynıyablleceti rol taaarlanmıa, in. 
s;illz havaeılıf'nm bu plinör katar 
larma karşı gir:şeblleceklerl mtl • 
cadele1erin şiddetli olacağı anla • 
ş:lır. 
· Ji1ir tarafm mutlak hava hW • 

miyetlne, diler tarafm kontrol J. 
ş!nde bUynk ölcllde kuvvetlere lh· 
tiyç hissetmeeinc rağmen Alman 
ptanör naldiyatmm güçlükle kar. 
~ılaşacağma hllkmoluna.b'lir. 

A. ŞARKU 

HILDE KRAHL'm 

Mukaddes 
Yalan 

-Wz ftlmlnc1e 

SARK 
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DOnden BuaOne .. ---
Alman1ar 
Rostoftan 
çekildiler 

Merkez Mlgesinde t.ırhlt müf
rezelerlc topçunun ve tayyaıele. 
rin himayesinde hareket eden 
piayde kuvvetleri arasında anu
dane rrıuho.rebeier olrnus ve bu 
arada düşmanın bir motÖrlü pi. 
ya.de tuı<?ayı imha edilmiştir. 

Libyada bir lngiliz generali 1000 den fazla esir Almanların 
t:Jl'fr diiflÜ -Amerika - Ja. ve .!talyanlann eline dli.şmtiştUr. 
ponya anlQ§mazirğı çıkmaz. Esırler ara..cıınua bu tugaya ku.. 
bir 8af1ıaya gireli _ 400 A~ mnnda eden İngiliz generallerin. 

den James Karg-e3 de bulunmak.. 
mcrikalı tayyareci Çin heııa.. tadrr. Elliden fazln İngiliz tankı 
b:r.a lmrbca'ecek tahrip <.dilmir?tiı·. Cirçok rna.ki-

ş neli vasıblarla kamyonlar ya. 
ark rephesind.? Moekonıya kılmL~ veya kulhr.ılI!' ... ı.z bit· hale 

kanıt ~ lman tazyiki devam et. ~etirilmiştir. 
rr.ektedir. D.N.B. ajansının bil. 

, dirdi'.{in~ göre Volci.olam<:k zaP- Amerika - Japonya 
tı;:diımiştiı·. Almaıı teb:i~ ise Anlac;mazlı'7ı 
Mos::ova önünrle yeni araziler v -. · 0 

• • • 

ltc.:zanıldığınr bildirdikten !!Onra ı . a.'lıngtonda . P':l\ _salahıyetlı 
divor ki:· bır men.bacb~. b1ldırı!ıy~r: 

Ro3tof civ~ndn ve Donett ha.v- ~mcr!ka hukumet1 Çın ırıese. 
!3.llmda büyUk asker toplulıı~ları lesı haklnnda. Jap0nya .. il~ l?i~ 
ile yeni hilcWl11ar yapr..n ve ver - ~nla~;n~va :n.rmakta1!: ~ıdını 
df<'Yi kayYplan ıı·~ nazara almavan .. esmı6tır. Hbldlmet. Buvuk Ok. 
ôi:';m,!lna ağır v~'.i kanlı z.ayıat .;er- yaı~o~ta sefer ede.11 Ş.ımafi, ~eri
dirllıni<Jtir ka tıcıı.ret gem1lerıni sı!ahlan· 

Verilen ·emirler üzerine Rostof- dırmı:ı-ğy diişünr_nektedlr . 
Wti işgal km-vetlcri, harp kanun_ R<.ııs R~eltın matbuat ~ 
!arına mu~ayir ol(l.l'ak Alman kı- lantısındakı beya.nat~ı te.fsır e
lıililnnı arkadan vurmak suretile den r,a.utcler, Amerık:ı ıle Ja. 
muharebelere il}tirnk etmiş olan r~a arasınd~i ~ergidi~n. va.. 
R<ıst~ halk-na karşı gereken mi • ~ et kesbettigını ka.ydctmcıcte. 
silleme tedbirlerlnl Amruısıı; bil' dir. . . 
surette n.:mıık fqin §ehrln mahal. . Ncvvork Trıbune e;v;etem, re-
lelerinl tahliye etmektedii.". ~s 

1
Ruzveltin her türli.! w· a?'~~n. 

Dtl!ımaıun Leningra.d muhasara ım.fantnı bertaraf ettıgını ~·az • 
eephc!ıinl yarmak i!;'n oldukça maktadır. 
mUhi:n kuvvetlerle yaptığı tcşe!J. Hariciye n~ Hal. matbuat top 
hüsl~~ aldın kalm.ı:ştır. lahtısında, Jnpon murahl:asları· 
Dıger taraftan diln akşam na verilen Amerika tebliiH üze -

neşredilen Sovyet teôliği blltün rine Japon hültfimett kendi du -
cephe b?.~~ıca Garpış:malarm de nımunu izah etmedik~ vaziyet 
vam ettıgı~ı 60 Alman tayyare- hakkında aöylenect>l:: bir şey ol· 
~ mukabıl 11 Rus tayyaresi- madıı'tını bildirmiştir 
nin kaybedildiğini bildirmekte. Ja.r>0nya Siyama taarruz ettiı'ti 
dlr. !vloskova radyosu Rostof'un takdirde bu hareketin Pasifikte 
geri alındı~ınt d!. bildirmekte, muhasemata sebeb olup olınaya 
bure.da 5000 Alman askerinin cağı sualine. M Hutı cevap ver 
öldürilldilğü, Kla.yset kumanda- mekten ımtina etmiı;; ve bu suali 
mıdaki Alman kuvvetlerinin sorana harbiye ve bahrive n~ 
Tanparov istikametinde kaçttk. retlerinc mtlracaatı tavsiye et • 
lan ilave edilmektedir. mi~ir. 

:Moskova radYoSU Sivastapol Daily Ekspres'in diplomatik 
önündeki vaziyeti ise vahim srör. muha.birl Glıalcs Foley Vaşing. 
mektedir. Almanlar şehre hakim tondan bildiriyor: 
tepeleri almaya c:alı~maktadır. ••uzak fi.<'lrktaki bUtUn deniz ve 

Polonya kuvvetleri ba.şkurn&n. ha.va &terine, Vaşington.dan tel. 
danı general Sikorski şimdi T• siz ve radyo ile. ham bulunma
ıı..ıkta c:arım~makta olan Polonya. farı emri \-'ttİlmJştir. Bu emir, 
tugavrnm yakında Rusya.ya eev.. Japonya dunımunun tahriki ne. 
k~llece<Sini ~ildirmiştir. iioesinde hasıl olan vaziyetin 
Libya harbı teUı:iki maksadiyle reis · Ruzvelt 

Libya hubine gelince, ~liz tare.fından ic:timaa davet edilen 
tebliği harekatın devam ettiğini Amerika. yüksek mUda.faa mec· 
hiJdirdikten sonra ha.va hareka. lisinin içümamt müteakip veril. 
tou ı:ıövle bildiriyor. miştir. 
nfü~man motörlU kuvvetleri, 5· .J ki • · l 

irııp ve malzeme merkezleri. ka. ıngaparııa uın et' 

.. .. , .. . 
ra muvasala yolları Wıerine yıı- Ka!JınlJı 
prlan hava. tnaruzlarına. Libya. Singapurdaki kıtaata verilen 
..Jaki bombardıman ve avcı tay. izinler diln akşam ibtal edilmi~· 
yaı·eterimiz tarafından cuma gü. tir, Salahiyetli .bir kaynaktan 
nU de devam edilmiştir. bildirildiğine göre, Pasifikteki 

Mıırtuba'da, Trirrhe - Kapuzzot vaziyet bu normal tedbirin tatbi. 
Barclia _ Tobruk, ElEntıbi - Faidi kini icabettirmiştir. 
:voUn~nda, Bareo bölgesinde ve • • 
Ga ";nladakl dü~man motörlil 400 Amenkalı tayycueı:a 
naldivııtma muvaffakıyetli ta.. Çin heıcıbrna harbeJecek 
ı:trrıızTar yapılmrştır. Evvelce Amerika. ordusun~ 

Trighe _ Kaouzzo yolundaki mensup bulunan 100 pilotla 400 
ar~'°)alara. tanklarn bombalar milta.ha.ssısm, şimdi, Çin hesa.. 
isa.bet etmiş, Mr,rtuba bö~esin.. bına muharebe etmek için uzak 
de:<i d~an nakliyeleri arasın- şarktt. bulundukları öğrenilmek. 
da van-gmlar cıkmıştır. tedir • 

. Elgu~i. - . Fa idi yolu ürerinde Birl~ik Amerikanın Birm~ 
e1ddeth ın!ılt\klar olnıwttur. Ce.. ya volu ü:zerinde bava kuvvetlerı 
nubta Ga~ln.daki iniş meydanı- göndermeğ3 karar verdiğine ait 
.na hUr Frnn.sız bombardıman baberl~ri tefsir eden salahiyetli 
tayYareleri fıı;aliyetle .taarruz et- Japon mahafili, Japonyanm, bu 
mıP,lerdlr. Büyuk hır tayyare tedbirleri sarahaten ha.sm&.nc bir 
tahr~ ccUlmis, diğerleri de hasa- hareket olarak telakki cde<>ej?;ini 
n:ı. t'~r~tılnııştır. beyan etmekk"'<lir 

?7 "8 t . . De . .. - - son .:.e~ın. y;cesı me Bundan maada. böyle bir ha· 
h~v~ meydar.ıyle Sıdı - Ömerde. reket, A.B.C.D. Grupu devletleri 
ki du.~r.laıı r.c . .lnl vasrt3ları bom... tarafından yapılmış bir tecavüz 
~Rlnn.mıştır. Derncde yerde da.. vakast olacaktır Çünkü aynı 
fthm~ tn.vyareler arasında y!ln- mahafilin kana.atine göre: Birle
gm ı :t:. <:ıkmrş ve meyd~ et~ şile Amerika bu grupa. mensu'J) 
fınr ~Kı ask~r c:ıı'hh"m. n;ıtr.:ı.lvoz devletlerle i;tişare etmekten ve 
at "':·~e .tutuım.11<-t• r Sıdı • öm~r fikirlerini nlmadan böyle bir 
<l:>'·• •'rı "'aklıve ..,.,.,•nu da at~- · 
, • • • • "'"' '-:r harekete katiyen karar veremez 
ıerımıştır. .., • Yine, söylendiğine ~öre, JapoO.: 
.4.lman, ltalyan teblrglenne ya, Pasifikteki Birleşik Amerika 
Göre müdafaa ~c,•resinin genişlemesi· 

.Alman tebllğı, şimali Afrikad.ı ni hiçbir uı.ma." kabul etmiyc. 
.\lır.an ''e ltn.lyıu'!. km vetlerinin cektir. Çünkil, Birleşik Aroeri
muk:.tbH taaruzda bulundukları. kanın kendisini haklı göst~rınek 
n hılöirm<:klett=". i'talya.n tebliği için beynelmilel hukuka tama· 
is:ı dahı:ı fn.zln tttfsilat vererek men riayet teşeblislcri ne olur
:<>vl...: <l.~m.-'(tedit: aa olsun, bu hareket. aynı zaman 

J)'in ~.formarik muharebesinin da. 8iya3i olduiu kadar askeri 
2 ı~ci gi\nli, mücadele ortalık ay- mahiyette bir tehdide fazammun 
dı:ı!~ndığr z::-man şiddetle başla- etmek'tedir 
m:.ş ve gC":cye kadar de\•am et- lrcm kabir:e.i çekildi 
r:.i.'.Jtir. İran başvekili Ali Firuği Han, 

S::>llum cephesinde toPÇU fao. parlinııentonnn ~tlına devresi baş 
liy ti olmuş v~ düşmanİn taaı'· l.s.u.gı.::ınd& anayasa mucibince A.
rnz tt§ebbüsleri bo§.'.I. gi~ir. det olduğu veçhlle lı:a.bfııenlrı isti-

Tobrukta. dilşmanm etrafında... 1'.-rıt \"ernılştlr. 
ki ~nberi yarmak i~in şark i~ti.. Diplomatik malta.fil. yeni kal>t
knmctinde yaptığı yeni bir taar. nenbı ~ill vaz.ifeeinin yhıe Fir~ 
ru:-; Bu?onya Ulmeninin krtalan it H'a?la verileceğini vıe mumailey 
tara.fmd3n. ~len aeri 'piıl- Jıi11 e*l Juı.blaorıfn ayn.1 olal'ak 
ı· i1'tlil'ftıil!:.t«lr. ~l OllcoetfJl )!elli bH ... ~ ~· 

•-"" "' ·~·-'"'L" 

SON HADERL· 
Ruzvelt 

Bir kaç gün 
istirahate 

çekildi 

Sivam 
Japon tecavuzune 

uyramıyacak 

ingiliz 
denizaltıları 

sımaı baz dealzlade 
'" i 8 Alman vapura 

Peten 
Göringle 
görüşece~' Y 

Londra, 30 ( A.A.J - ~& &ı Bankok radyosu böyle 
söylüyor bııtırddar 

Japonyamn ver.eceği karan 
bekliy .!cek 

Bangh·ôk, 80 ( A.A.) - Resmi 
Bangk · radyo~m dii.n ak§am 

Pariste bir lokantada ı;ıfiıı! ı 
Lmıdra, 30 ( A.A.) _Bahriye ve 2 Alman askerini~diS-<>Sİ 6 •t~ 

nezaretinin tebli~: sebep olan bomba_ ~ıı. fı1o!lt.'l'd 
v..,ını;ton, so (A.A.> - Bir kaç 

glln iatlrahat etmek tçin Ruz;vclt.in 
Var~rlng.se gelm~i V&Jingtond:l 
Amerika hllkfilneti için Japonyanın 

yakında. vereceği kararı bcklemeld.cn 
b:ışka yapılacak bir iş olınııdıgı su • 
retınde te!3ir edllmeltted:r. 

Siy{.' ı bir zaman Japon 
kıta.. Laarruzuna uğra.mı. 
yacağmı ;ılclinniştir . 

,,,. rinc diln gece Farı.sın t.lill 

6
. 

Şimaı Buz denizinde Tigris re mahallesinde ışık. ıa1rıt.,1• \_,p( 
denizaltı t?enıirniz dilşmanm mal· •ı;;t r .. ' 
zeme yüklü gemilerinden beşini me emri vcrilmt .. ~ .' re Vo 

Relsicumhıı•un etra.fmdıı bulunan 
ı., r vaziyette bir ~arışı;tlıit huaule gel 
medıği takdirde Ruzveltiu rahatsız 

edilmeden hlrkaç glln istirahat cdeb'. 
leceg·ı netıce<ıine varma!üadırlar. 

BUtUn Vaşington multiti Japonya. • 
nm bUyük Okyanusta h:ırbl mi .sulllu 
mu tercih edeceğlnl mera.kl:ı. bekle 
mekted1r. Gazeteler vaziy.::.:: d 0 'r g ... -
len haberlere ilk sayfalarını ~-nis et 
mcktedirler. Blrınanya yolu ıızcrlne 

yapılan akın ve J&ponlann hl11etk 
Japonyaya döndUklerbe dal':' \"erl!c:ı. 

haberler bUytın bıısl1Klıı rln. ucrceı1ıl • 

mektedir. 
Diğer cihetten O.ya.n 1:ın GUette W 

taben yazdığı bir mektubda Rıuvelt 
diğer milletlere Amerlkaltlıı.rı.1 tccıı.. 

vtlz.e kaf?t mukavemet siya:ıetinde blr 
le§miş bulunduklarını blldirxnekte -
d!t. 

Bu mektup ba.=ı kimselerin fikl'!nce 
verilen karar h.'lkkında Japoıılar tn 
ral'mdan yaptla.n m\iz&kereıer esna .. 
smda neşrcdllmosl lgin yıı.zılzruştır, 
R~elt mektubunda §Öyle demek· 

tedlr: 
Verilecek kararlar hııkltmda. gö 

rll<J ihtllt\!ları mevcut oldul!U lcanaa. 
tini vereb!l~ec\t beya:ıe.t ecnebi mem
leketlerde hiç ldmse tarafın:i:l.n mU 
lettmiz o.ra.smda !!kir birliği olmadığı 
§ek!inde tefsir ed:tmemel!dlr, Amo 
rlkada siyasetlml.z hakkında. blriblri.. 
ne uyınrysn bazı kanaatler lzhar edil 
mekt.e ise de bunların prensip fıı.rk1Bl'1 
değil derece farkları otduİ1Jtıa ~ 
denberl kani t:.ılun:na.ktay11n, 

Marmaaık 

capbes:ade 
Sovyetler teşebbüıü 

ellerine aldılar 
Moskova., SO ( A.A.) - MoskOV'l 

radyosunun cumartesi. akşamı l-"• ıır • 
di~lne göre Rus kıta!arı §lmdl Mur. 
maMlt cephesinde te,ebbUs kabUlye • 
tlni. ellerinde bulundurm!lkt!l:iırlar. 

A; n! radyoy:ı. göre Alma.nııır geçen 
ı.~rtıı. Rus botlu- karşr muv:ı'"f:ık 

ol:ınııyan taarruz\arı esno.srnda 1000 
ımbay ve M!cer kaybetml,ıer ve Blper. 
kri:ıe dtlnm1\.ılerdlr .. 

R•ıslar SonOO,rlnlrı ba.şlangıcmda 

Almanlardan aldtk~a.n Vaznay& sırt 
Iarmd:ı!d mevzilcrln! tahkim etmekle 

meşzu1d '\r' ~r. 

her akşam 
........................ 

fütdyo bu suretle Hindiçini
nin ccnuöunda Japon kıtalarının 
Tokyodan emir alır almaz Si. 
yam'ı istil:i cdece!dcriııe dair A. 
merikan radyosu tara.fmdan ve. 
rilen habere doğru nazariyle 
baktr.amaktadtr. 

Bangkok radyosu bcyanatın1 
Japonya.nın Siyam•a vcrdi;U 
dostlulı: teminatına istinat dtir
mcl\ Lcdit. 

Birmanya 
kuvvetleri 

bs.tLın?ş, birini ağır hasara uğ. jansı bombanm lngıhd 'ftlı:ııı. 
ratmıştır. Aynı deniza.1tı a va- taraftarlarmm igi ol uılıdll~~ 
purdan mürekkep diifor bir va- Peten ile Görin~ a~s~,J ~ rüşmeden evvel mu11 !Jl;ıı-
pur kafiiesinden 2 vaın:.ru batır. bozmak için yapı1dJğln1 
mıştır. 'l'irdent denizaltt gemi-
miz düşmanın 7 nakliye ve mRl- miştir. ,.../. 
zeırıe gemisinn taarurz etmi:i. şoı 
bunlardan Ü<;ünU batırmış, dör. Tramvaydan atlaıxıe.ı>JJI 
dünü vahim hasara u_ğ-ratınıştır. ~ 
Bunlarm da batmış olmaları KU<;ükpaznrda • .\pfl~:' otö1 
muhtemeldir. kağında 17 numart.ı •t 

Bu denizaltr kuvvetle hima~ seyyar satıcİ l\feb!l1ifJ'"1 

edilen 4 g-emiye uc taarruz et.. dilil Eminönü _ Bebelr .,~!.Jl 
mi$, ikisi tam isabet alarak biri na atlarken <lit;:mii.Ş. a~g,l'dl 
bat.'!!JŞ. diğeri yanarak yana elan ıv:•r surette . ya kS' 

Te-k k.ımanda altına girdi vıu·~ytmau·~.ştır. Bu v2;.;ur asker }Ük· Gmuıı•ş·taı.~.a. hast~han:nc / 
R.a;ıgooıı, :30 ( A.~~.) - Bir. =--- ·~ 

manya vali':i C:ün Blrmanya or- e~ 
dnsi.l kuman:!anma hududdaki eı·r çuval undan 112 ekr'1 
kuvvetlerinin kwnn.ndunhğm1 

d.eruhtc etmek salahiyetini ve.. çıkaran fırınc•iar ren bir beyanname neşretmiş ve w 1 

e~t~~r~~ ~u.;~u~~~~::ya~~~:~ Ekmeg ... ıc kırk para noksanıdl girmesi temin edilmi!)tir. IJ 
Bu karann Birmanyanm her 

türlü dUşman tecavüzüne karşı 

mukavemet İGin hazırlık yapma· satmıya başladılar s1 imkanını veren mühim bir ted- · 
bir uldu,~ teslim edilmektedir . 

Hududdak1 kuvvetler harekat dl J jO i~in iyi yeti§tinlmiş bir çok ta. Bele ye narbı indir l1tek fi 
burlardan mürekkeptir. to&kli""ler va~ıt!Jo~ 

Bu kuvvet bütün bava mey- · i n -1 r ~ a ~ ti 
danl::ı.rının ve iniş sahalarının Şeiırin b-ızı ;;eıntlerin<lc fırmcz • ı.;:imrıldığı anL<ıŞtlu·.,.~i ~~) 
karadan müdafaasını temin et. 1ar narktan hırk pora noksanına lumıa.n 10 para ten~ 
mektedlr.. ekmek sa.tınıya. b:ı.,laımşlardır. Bu· 

nun yeniden fı:rnılar at1·larak, f;. L•b d~ 
Bft stoı nasll rıncılar ara.smda. rekabet temin e- 1 ya " 

'V dilmesinden ileri geldiği unlar;ılmak , ~ 
geri abadı tadır. Belediye. yenideu fırın aç - (Da.:;; tı:.rııfı JU~:<ı 

(Ba, tarafı ı tnc;de) mak istiyen Uç klf3iyc izin vermi!'! • Brltanya tank tP.sc.~1' ~ 4~ 
rek Rostof şehrine girm.1.şler ve tir. nıan kuvvetlerini çol~nf ~ lf 
Alman krtalarile §ehrin sokakla. • Ekmekçiler cemiyeti rdai ise bu ınışsa <la bunlar teKl~ ft~ 
rında çarpl§DllŞlardır. mc:3cle hakkm<la. ekmeğin ucuza mişler ve kendilerine l'>l ~ 

2~.29 sonte§rin gecesi. General , aatı!;onu.2nım mfünkiln olma.d·ğnu, tümeni de katılmışt!t ..... ı,. 
Haritonof kuımandasmda.ki Sovyet günkü z:ımr edil~cğinJ söylemi.., .. vet huduttan garbe d0&~ ~ 
kıtaları Atman krta.lan tarafından tir. Beladiye, ilk tetkiklerde b'.r ken taarrtı2a uğranlış ~~ 
vllcuda getirilen tahkimatı yar - c;uval undan 103 cıkmek çrkarıldığı Britanyalılar y~tişere~, 
mışlar, dlli;manı çenber içinde kn'. neticesini! varmıştı. Halbuki bazı etmişlerdir. Bu mubs.,.dJJVr 

ak .. ~'-·lik·"'ın' -· .. btr",,_,.,,lar frrmi:urn bir ruval undan 112 ~ı. . l!p~ m u::ııı. ..., e ma~""' ~ ~ ~ ya harbinde şimdiyedJ!s> ~ 
!mali ar' • · ._,,___ t•nd R mek ctlm.rdrın0- gi\rülmU.<>tur. Beled;· , ve ş ı; .rı ıs~ıe ı e oc. ., en şiddetli çarp;şros. -;.#11 

tofa glrerek şehri işgal etmişler • ycc~ bu vaziyet tetkik edilmekte- rafın kayrbı hakkın~ llj~ 
dir. Rostofun kurtarılması için y~ <lir. Eğer bir çuvaldan 112 ekmek hirede haber yoksa dS. "-
pılıı.n mu..1ı.areıbelerde 14 Uncü ve bir sÖ'~Ü "her d~~ ~etl\d 
16 ncl zırlılt tümenlerle 60 met mo. Alman taarruza imham erari bakidir •• aeD.tt 
törlü tümeninden ve bir hücum • Gia.lo vahasmı za.pte >:.~ 
t~eninden milrekkep olan GP.nc • · · (lia' ~rafı ~ lncıcl~) \•etlerden :.eni h~~ jıSUg 
ral von Kleist ordusu r;ru.plı:ın irr .. ~ 1~Lu:~ımelm.:le dagmı'k bır şeklide Durada 200 değil 'İV" t~·.;I 
ha cdllm!ştl.r. .,:;ıü c-Oen Alml:ınlar Sovyet kuv. 1J1l'.' ~ 

l\loskova, SO (A.A.) - Sta.Un veUed ta.rafından ta.kip edilmek • esir edildiği anlaşr tJlj . 
diln Mareşal Timeçcnl~oyn ve ce • leclir. Almnnl:ı.r harp sa11ıımnda. 5 tanyahlarm zayi~tı ~I 
nup cephesi kwın.andanı General cin ölü ve çok mtktar<ln ganaim ibaretth·.' .. i.JldC 1 
Çereviçenkoya. b:Ter mesaj gönde- i'ır:ı.kmı:şlarctır. Uu gaııimeUe-r şirr.- • Mısır ı:·~dut bölgeDsri~~~ 
rerok Rost<>fun ~rlulduğ'U•m hil • di Sovye~.let· tarafından sa.yılmak,, \ krt:ılar duşmaıı ha rdıf· ';t 

h<ln· kmlarıut aıttırnuşl!l tı'\l~~I 
dirmi~. · · · dn. "Cğu ltalyanlardal1. tjl'Aj 

St.alin mesajda l}Öyle <lemc'<t· Lm.ıdra, 29 (A.A.) - Moskov:::. l " l 1 lJ ıer ~,. 
dir: · ... - .:ıa çarpışmalar bütün şiddetiyle de o an fır m ar Hineı .1 .·ıi> 

Dll.ı}lnana. kıırşr ka.zand:ğınız .~ vr-'ll .. ~y_o~. 49 A.t.m.a:ı. lümcııi.nm dan bi~ 
Rostofu faşist Alman müstevlile • 1 ~zy~AI h~ tehli;k~.li<lir. ~lınruı iki yaral8;} 

(
u-o. t.:ı..,.,fı 1 ı"ncı'de) rhden kurtaran muzaff r·,. +t 1 v olo;ı;ola.lll."-lt ve l{IJ!l ı c le geçırdık· 

1 _.,,. '"' -C ·~e •. cn 11 · · b"ldlı" l R l St li 
E~er Avrup:ıcfa b,r tesa.ntid n.r dols.yI sizi tebrik ederim Şruı •ı ~D" <?rHl! 1 ' -.yor ıır. ns :ır a ne• J J 

63 bu A\·nır~mm blr su:?: ahdet • vet bayra~ Rostofa
0 ~·a. ~ c· . ' goı·ü. Volo:.:ola..'ll.Sk, Kl.i.n yakml~- vakaS tf;; 

m"sl icap etm:?:ı mi? Doı:ıt, m\ltt<. neral Harotono! ve Remizo~ 'k~c: ı ı·ında şiddet~ t:-arpışm:ılar oMuğu - Düıı gece tilrkecloa J:Jlı;e~/ 
filt \"e mUtes::nid memleketler suJh mandDs:ndaki ~uncu ve 56 nc1 or. "hl :aoul edi~'ol'ia.r. . . vıı.kıı.sı ce!'eyo.n etmi~. pır ~ 1 
•;u?iyetine :ı.vdet ı:>~nı~k \"e nomıal r:;u!arın kMra.nıan. kıtalıı!"Trıı selam h;r.mda Sıvastor.oıa hUeum ıçm er urkada.5uıı bıçakla sğff ~ 

)arını. . 1 
• • • .\.lm;whı:n oilyük kuvvetler top . .... 

~\&yata b·':!I mak iı,ıln ne bc~dlyor. li surette yaraıamıg!Jl'! .,.(il"' 11J 
lı:ı.ı:'! Zecri sr-ferler, her günkü i. Slkorıkl Baıyada . l::irl'ltlat~ ıu~ı,er el~ıştır. vaıca sirkecide, oerıı!'~I 
damlar. ~ı.botafar nec.Ur? Bu ne e.. kX. A d dl lamoııun meyh:uıeaınde ce ııf.'df f. 
h'&rlp bJr tesanlldcmrf J\lütesanıd Lond1a, so ( A,A.) - Polonya ıı:ı.U, umur er tir. Demlrkapıda 33 nu!ll !)O aı 1 
:\.vrııpa İnJ?;iltereye lcarşı hıı:rbo gı.. ordulan başkumandanı Sikonıki (Ba5 t:arafı ı irıcldeJ re.n seyyar .satıcı eevdat ~~ 
r:şıniş midir? n·r 01'.~S!l etrııfmd1tr dün Kubişe!'e varmıştır Stalin tctbit etn1lştır. ırakat bunların kısmı oturan nrkadaşt .Mu.stııJ~a ~ 
toı>lanılınak. ziyafet1er tertip edil ile gör~c:tnek il.zere yakında 1\Ios. azo.nu frrm vs ltülha.n odunudur. gece burada. berııb:rcc tl' 
tllek Ye nntoMn sövlenmek l!e kova va hareket edecektir Bu ~fANGAL n:öMUBlJ DARLJOı geç vakte l<.adnr tn.tll tıı ...ı ı 
hıu;ı kazaıu:!d ğı görü!ınu, bir şoy münase~ette Rusva.daki Leh as. Şclırin nıuhtellf semtl<ırinde mangal muşlardır. ~.,, 1 ı 

-m.:i=1f=r=!=============k::e::rl=e=ri=n=ı=t=e=ft::i~=:ed:=e:;cel:;:c::t::ir::·=== kömürü kıU:ğı da ba§gö.stermlştlr. l(afula.."'1 ııd~ı:.kılU •,;a~ f 
All!Mlll'lll STh'"E~U.NIN lDEAI. ÇlFT ARTISTt ~l~lillllll 

~y LiLiAN HARVEY ~ W!LL Y FRtTSCH 1 . ....... ...... ,.....,... t•ııı>NSIZCA .. ,,. , 

~;M0~~!.~0~~gatl 
.·auGüN SUMER sinemasında _· 

İllvetea: 6LfJll 0111111 -·-Bugün .-t ıı de ~tıı matmc ~ --

rm parlamento huzuru.na geleee~ 
knnae tindedit, 

İngiltere ve Rusya ile tran ıı. 
ı'll!tınd:ı aktedilen paktm l'ftza.rte. 
m rinti l~<te.ıı.ğT s'Syleni.YtW· 
. .. ..... ·--· .. 

Bu suretle lranm. tngillz • Rus 
ruvvetleri tarafmdo.n ilHraJinden 
btori müphem kalım sfvast -e 119. 

Jreri YuiJ(ot ayd1nlanıİı.ıtJ olacak ... 
tır-. 

Aksaray, Kadlköy, ÜskUdar, Fatih ltada.a bir :ıralık, blr pa 116el' 
Em:nönü \'e Beyoğlu semtlerinde gö- mini p:ı.yl~amama.'< yıu:~. fi: 
rülen bu kıtlığın önUno geçilmeal için 1i bir kavgaya tutu§lllu,ı~ ,,1 
alA.ka.d&r makamlarca icap eden ted .. Ka.vgıı. csıııuıı:nclıı. 14118 

1 )IJ~ 
birler almmaktadrr. Bu meyanda üs- kıı.masını çekm~. cevJ~ il"" 
kUdar ve KndıköyUn ihtiyacını temin dan ve baJdı.n.-ıdlı.n oı .. J 
iç!.n Üsküdar kaymakamı b:ızı kömUr yerinden ya.ra.lam.ı,ştır. ~ t 
cület'le dUn Şileye giderek mahallinde Carib. kaçmak jı;terl<"~ ~ 
tetkikler yapmıştır. :ıncştır. Ağlı- yaralı oll\Jl ~- ~ 

11•AJURLERE YAJWIM. gm bir halde ha.ııte.nıır0 .J 
Şehir nıeclistniıı dünktı toplantcn:n. tır. ..A°'~'l"I 1 

da fakir halka. kışlık yardım meselesl Bundan bB§b., dün Ji.&"'cı ııtl ~ ~ 
g-öriişülmUş, yardrmm belediye ka. • bi: yaralnnıa. vııkaSt oıı:tıu,~ 
name yapıl.Irsa gecikeceğl ve esasen haneci sarhoş bir rnu.,tt d,,1' 
bütçenin ya.rdml faslında balkevlertne kula.ğınI patıa.b:nıştu'· ıtJıf'_._ I 
yardım tahsisatı bulunduğu lçiD tev • Ca.rih meytuı.necf, ıı::ıı~ııııl~ 
z!ıı.tm hıılkevlerine verilecek para ile nayot adında. birisi ile 0 ptıJI ~ 
yıı.ptlması tekli! edJlmif, bu teklif hanecllik yapan blridJ.r• ~!'1 ,J y 
ittifak!& kabul olunarak 10 bin ııra... meylıa.neslne, Şlno.sl ,;ol<t> Jl~tı
lıl: bir yardan yapılmam karar~b: _ mıı.ra.ds. ot:Jra.n BU.0Cyitl ıgtlf•/, 
nlnuşbr. da blrlsl gelmi6, rıılU içtJl ~ ıı' ... tlı f 

HAKiNEYAöl., M.A7.0T GELDi sa.mo, olduktan sonra. .pıı eııY"lı • 
Dlhı Karadenizdc:ı memteketlmlze, <len dolayı Receple ıce.~ 14;J 

8 bin ton ma.kine yatı. 9 bin ton ına. cep yerden ltaptrğı bir ~ ~ 
3ot. 7 tı4n ton ~ beulll fl'elnültlr. • k~dan ~ ~ttıe \ 

, ... ... . .. .. ' 
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- Yanmdala &eQIDek b1ı11 ele. 
fil. Peııcereden atlamaJryn, dj. 
ye aöylendİ. 

2 en: lahmut Saim Altundağ No: 16 

llıüda, lıanetlanın kadın 

' Altın Köpek 

Dikkatle ıerfye doba bakt7. 
fakat dqarı atılmak Jştediif Zil· 
man, köpek~ ~Y&rak. 
•Jaiım yüı1edJ. l,ıe bu anda 
Banis tabancasını cebinden c;ek. 
ti, bir siWı 8e8i duyuldu. BUtUn 
Alaska.da eöbret veren Altın kö. 
ı-ek. derin, &el leller çıkararak, 
kanlar içinde can c;ekişiyordu. 

•ına musallat dige beni 
iillıamide jurnal etmişti 
~ beA1 bekliyordu. 

~· ~g!n 

yordu. Bu ~ ~ kı
zaiı ~ken bymeW bir diti kö
pek ağır yaralanarak, yan ylda 
kaldı 

Jfl•in hayatı, bu köpeklere 
ı.afhydr. Hiddetten kCSpOrtlJor
da. Haniya Almanm en IJi 
hayvanları onunkilerdi. Kalan 
iki kBJ>ek)e yola koyuldu. K~ 
ler ain'lqan maıı büyUk bir 
mrlukla çekebiliyordu. BirU 
tıoara °fl'olla l8mindeld k.,.,.. de 

Ptmellhf. Niba • 

~ 8c; dart peeslnJ 
earaymda •~ rt.yor! 
ili i.lr işitme•, • emen 

.__1.0llamıt. 

..... &&..ilnce kqlarlm (at. 

•en mJ buaa yaptm? 
bir §eY yapmadan pa • 

tte saadetini lateraiıı'z. 
lle"riyorlardı. Onlan ev 

. 
Bllamettin ağa vaaı. 
yayı çok muvaffm • 

bnJf olmalJ kJ .tekrar 
U. Fa.kat daha ikinci 
blldlğlm lç10 benden 
yollarmı aramıy:ı. b1ş 

f;efiJ: 

ltencereden T ahirj 
iıL laeınen yatağım ıir 
.... •ıın ihtiyar bir aca· 

Tabire: 
C.. oiaJ 1 dedi • Kmm 

• aeai ılrmek isti· biruac......_., 

BaatDUIDlll! 
Derdtlnd gld Yddlla naldecuı. 

d!::n. B:ına kGc8 ... - •erdller. 
Bir hafta da onda blılml. Nlbayet 
bmusf bir tahta be)'9tlala .._ • 
runa ~Jcllm. 
Tıdtkik heyeti nW, Kaheısabt 

Mehmet Pqa idl DllhlldMm l • 
deta csn dltfmall' olan bu at be • 
na bu oyuma DOllıtldaırn OJll&dr. 
~ 01 ç!lnkU onun bir l!U'!W ele ge• 
ci:-d:ğiml ve ancak bunu Saltan 
Haıni:ie ifga edeceiimJ söy~. 
vAkıayı Hamide anetm!t !. 

Yedi defa temeena ed'lee >•le! 
Ben bibi mJylm onu! .. 

Bir baremajam bu- sUrtl tefrttat 
.Sğretti. 

YOrejml 1111t d&mlll ~ li'!ll 
atıyordu. Eter 16yllyeoeklerinıf 
:abat edmıesaem muhaüalt il.ar • 
marayı boyb)~. 

Gece yat.ti namuı.. mlt.ea&uct 
koridorlardan gtÇtlk. Miraca dsat 
gibi ondan ona tesl lll oland'*. 

Nihayet bir odaya giı'dit. 
AbdWhamit bl.r kı.napeye y-. 

ıaıum, otunıyord•. 
Hmuru pbazıe tefritatmı hık 

ut.ör g:bi yapbm. 
Padiph beal b9ftan ..-il 8llz • 

ttl: 
- Belli alç!ıı a&mek w.clilin•. 

si 86yler adslnis'? dedi. · 
- Şevketlim, lt!nct defadır Jd 

lftiran mara btyorma. 8be bir 
(büyİ) maaJı uydurdular. Bwıu 
t-cn.:m haber verecejimdeD litpiae • 
lendiler w böyle bir ifUra ile betı. 
den kurtuıımk iltiyodarl c1e4:.. 

Ve haremajaı HUeemeUJniD F. 
UiWılida tarafmd8D tertip ~ 
ela 1 ıh Jerl ........ ......,... 
nasıl ~ &Dlatbm. 

Abdülhamit nihayet: 
- Btıaamettml pğr:nn! dedi. 
Uama boyla. ib~ bir-... 

ğaaı geldi. 
- Btıaamettta. dedi. Btpl ınq 

dana çiltı. Bealm pyan War 
affmı da çoktur. Eler fıilklr .... 
sen aana il; 7k IOlla a.ttıno.pa 
ve J'll8na .......... lfier ati • 
kati söylersen, dOpn•nnnı bana ha 
ber nrdiilae memmuı olank llelll 
taltif edeceltm ! ~ecll. IMlhtMa 
EtencJlain IUA vcrdlii nldmlert 
kanepelerin alt:na; yaıııt*ların al. 
tma nasıl koydan! 

Am.p Pflrdı. Arabm bu f8lkaı • 
lığında meeeleııln dotra olcluianu 
anlanuya klflYdi. 

HllsameıUn Ağa, isparmos tut • 
mut gibi Utriyorda. 

- sa1ıesenet 
O v ..ne $DJ açamadı. DlldM • 

tarı~· kıpırdattı. Bir teYler lnyle. 
m~k istedi. Ona da mukt.edll' ola. 
madt. 
Kunwı Kızıl Sultan: 
- Bazı hakikatler vardır ki, b:. 

tanın dili söylemez; etvan •e ııa. 
r"katı söyler., Peki Mahınut 8eiın 
Bey .iedi- Sen hakikaten daba Ob 
~·8.f·nja bana verdiğin *de duru. 
:; ormUi,!6UP. 

llD l . 
Ve Talair airerkea, ıhti • 

yar kadın. delikanlmm oanr 
zuna okpdı: 

_ Bir daha kızımı lizmi · 
yecek~in.. ona iıtediii ilicı 
Yerecekain, dejil mi? 

_ y allahi nine, onan iıte-
diii iliç bende yoktv. 

lendeleJeftlk Jel'9 yuvutandı. 
Ayala kalkmak istedi, muvaffak 
olamadı. KaYJl)ar berinde w. 
lı bulunuyordu. ~dan kan 
gelm1'tf. Jil bunun ne demek ol. 
duiwm gak iyi blliYordU. Tek 
altm ldSpeJiyle eYini buJamıya. 
eaımı da (C>k iyi anl&mllb. Kı · 
Z8k çok aiJr, karlarda hayli 
yUbektl. Diler bir gok 8lbc1at 
ıan ıibi, o da donup aecekti. 

Geee karanltia ve kar fJrtJn&. 
siyle ~ aatıerce yürü
mek f&)'dasadı. Tıollayı :bir kur. 
pnla, çektiii ızbraptan kurtar· 
Ddlh. Sonra ,altm k~ yanma 
eabJıcb: tucaima aJdl. Kendisi 
ve k6peii sm•m ktlrklere aanlı 
olanık mukadder ölümi1 bekit. 
yorJardı. ll'&kat cesur k~ ~ 
mek istemiJOl'du. Bir ok R'ib1 im· 
cağından fırlayarak, tekrar ki· 
zağın bqına ~ti. kaY!llan 
~ başladı. tnuyor, inli. 
yor. arbk kendini kaJWmek U. 
sereyten 80ll bir gaJftl}e ,don
muş parmaklariyle Jröpeii ima. 
ia bai'a.dı. 

Sa.ilaha doinı, nefeei daral. 
D1DJ bttkin ,tOyferine buz fb\eleri 
saplı, penqeleri kanayan bir kö
pek. yan domnuf :bir adaım, ~
limetAt ~. 

Bu sefer hastabelnc! vazifeei· 
nı Gjglia yaı>l)'Ol'du. 

Mel1banede Giglia'nm kabka· 
halan keıaildlği zaıııan. mlışteri. 
Jeriıı de ayağı Jremll~u. Baha· 
sı ve kardePıri bainnk, yal· 
vararak. onu. tekrar' ~~ la. 
tl)'O!'db. lfftif tfrıtMai. Jil'ln 
yanında kaldı; hatti bUyilk san 
köpeiJn, ona itimatsız bakması
nı: verdiii yemeklere istemiye· 
rek doıkunmasma rabften •.• JILID 
iyi}eıtip kalkblı saman da ait 
medl, yanında kaldı; ona yar. 
dım ediYordu. Günün birinde ha. 
bersizcesine nllılhlan ~ 

Jll, fimdiye kadar bir kadın 
tan.fmdan kendfıdne bakdmadıfl 
ve bir ka.dm eJlnin fefkatini u. 
mrttuiu idn onu çok aevtyordu. 

Glglfa. bir JDeWe okn1Jlbı, bir 
evi vardı: sevdiği bir erbiin ~ 
methri Jriliriyor, cam•prlarmı 
yıkıyordu. PunJar onu memt 
etmişti. Bundan bqka erbii 
dinçti, onu delicesine aevi~u. 
Kocasmm altın kGpek)e kODUf. 
luiu zaman, aesinin titrediiini 
ve köpeiini bllA deli4'9 eevctiiinl 
anJavmca. bu hal ona pek acaip 
gelmifll. 
İnsan hayatı kıymetinin be. 

men hiç olduğu bu memlekette, 
yaşama.1' pek de kolay deiildi. 
Burada tabancalar daima tetik· 
te bulundurmak gerekti •. 

GiR'lla. mk mk yalnız kalıyor. 
du. Yatnıa kalma.ta da bfc: alq. 
kın değildi. Şehirden getirilen 
R'ftl;el elbiaelere bile. vahancı bir 
2& bakmaz ve onlara hayran 
otmua ne faJ')uı vardlr? Bu 

YAZAN: ISICEND~R F. SE.RTEW 

• 41. 
- Su.. yalan aiyleme ! 

Benim Jaum çok temlr Jil aç .• içsi pr. Kızım orada ya Yıldız: 
reklidir. Sen ona haatahi• · ~or, otal! . - Oaüyorum, Tahir!• di • 
nın ilicmdaa bahlederek- T dit kapı'ı açb.. JeNk, hazin bir aeele 80l'dud 
"Bu iliç bende var!,, demir Yenle Mrilmit bir yatak - llicımı ıet,irdin mi? 
ıin. Eier para iatiyoraan, ha· ıörclü. Tahir ayakta duruyordu. 
buı ftrecek. "Tek kmm Yıldız yatıJordu. Kalbi birdenbire çarpmata 
ıyileııin.. yatak\an kalbm,, Zindancınm kızı biran ör bqlamııtı. Ba temis yürek • 
diyor. • • ce .. maa tiitabü yapmqb. li delikanlının kalbinde J& • 

Tabir tatkm ptkm ihtı1ar Benzi •Pllwcb. Bu aan çeh nan bir tek ateı vardıı Zülr 
kadının yüzüne bakarak İ · 'raln altından beliren pmr renin q!u. 
çeriye tirdi. Birbç ba•mak be Jll•ldan yayq J&Y&f kr O ne wman bir kadın P.-
merdiYen çaktı. Bunda bir Ol' zarl)'orda. 'H, onun çelu.incle Zühre • 
da kap11ile kattılqb. lhı;JU - Gerpkt. hutaJ'IDlf, nin hayalini sezerdi. Gene öy 
kadm alt kattan aeılendi: eledi, billefdim daha ince le olda.. Y ddı:sa bakınca W-

- Kar,ma selen bpıy1 ıelirdim. ~du litredi. Zühre sanki zin 

kadar ~t arsu edilen gerdanlık 
ve bilezikler ara sıra bir kadeh 
~ b. f.o!ıuetunnki ağa plmiyen, 
.:oaAI ır ı aeinaya bile göeterl-
lemedikten sonra st.lıirini kay. 
betmitti. 

Jil, her anan uzaldara ava 
~. eve ancak &qam karanh
jmda d&ıerdi. Fakat diierferi, 
~~~ .anlar her gün e-

Jil'ln evde olup bitenlerden hiç 
haberi hile JOkttt. Her giln, ta. 
fek elinde av ı>eşinde koear• u. 
fi miktarda tilki ve kunduz• top. 
ladıir saman, satmak için §e)ıre 
ıJderdl. 

Gene b6y!e bir günde kanama: 
- Ben ancak sabaha kartı 

~eceiim, altın köpeiimi 
ıana ~ .dedi. Altm 
köpek, tabancadan daha iyi bir 
koruyucudur. Zaten sa.na fena. 
tık yapmak kimin haddi? 
])obılsıı Gigllaya kfmae fena

bt J&IJIJIM. istemiYordu Herkes 
onu emmli. "Ha.rris" blle onun 
evine bir dıoat ~bi ~liyordu,,, 

JMf7le oJcluiu halde, ne diJıe 
ba bib'Ok an ka.>eır, ıtarn.e, 
efendts\IÜD lranmnı ]mcMJMbfr 
aman• dJslerini ~ w 
}dnurdam)'oıdu? . 

Gi«\İa bundan ~i ~ 
dl ki! Onmı güıııe) beyaz eli Jr&. 
pele kapı kenarındaki yerine 
gitmesini işaret ediyordu. 

ı,te fimdi kapının önünde ·-"-- ·~ ,... ııyor, ,,. .......... ı e .. _.,.&n, )rMlma 
yak!81J11188In~ kollan araama a
larak 6PmMine nanla balaJw. 
d1I. Titriyor, tehdit makamına 
ku~u döşemeliğe hiddetle 
VUl'U70rdu. Gece yarısında Har. 
ri8 ~P hazıtlandı. Kapıya 
ilerle4iKi zaman. köpel-te .ayak
lan araamda yatan başını kal. 
dırdı. hafif hafif homurdandı. 
Gifdia? onu yanma çaiudL fa.kat 
0 ~den kımıldamadı. Daha 
kllP1 homurdanıyordu. 

Barris kaşlarını çattı: 
- Gitmeliyim .~ JD beni 

bUrada bulursa, ner ikfiiıfm hali 
h~ptır. Köpeği yanma ~. 
diye WJrdı. 

Giglia köpeii ~. fakat 
k~ yerinden JmnrJd&rnmJ')I'. 
du Ba.nia tereddütle köpeKe 
~·o da iıi, aivrl clieleri. 
ni göstererek havlıyordu Har. 
ria ürkerek geri 'çekildi. • 

Gig!ia. ilröpeğin son nefee;ni 
ftl'IDeSiDI bekledi. StiHnetle 
raftan tUfeilni aldı, havaya bir 
kW"fUD sıktı. Mutfaktan bir bı
çak alarak elini kesti. ak.an kan 
damlalariyle elbiaesini kana bo.. 
yadı. 

Bir mfirldet llOlll'a JU ne gt!. 
miti. G&ıUne ille çarpan klipeii 
oldu. KOl1nmç bir çığlık kOfl .ra
rak, eeaedin yanma çöktü. Bap. 
ru hayvanın yuJDU§8k, kanh Wy
lerine soktu. .Ağlamıyordu. 

- Altın köpeği kim mdilrdü? 
dJJe aordaiu saman, bemıl 8&P 
eank~. 

Giglianm sesi sakindi. 
- Ben öldOrdilm, üzerime hü. 

cum etti, ba.k ne yaptı! diye. 
yaralı koJuımı matb. 

Jil lbapıı alladı: 
- Yalan 116yill.y.n8U!ı. Benim 

Mdlk ~im böyle bir 19yi 
uli yapmaz. 

Gt,dia lrebkah•Jırl& gOldt1 ve 
dedi ki: 

- Ölü bir ._.. bnndan 
lliyacte mi inaDıJomm ! 

JU acı aa bapnı ealladı. 
- Benim l~n hfgbfr a

man kftmeyi mımadr. Myleee
:ne. ben :YOl*erı banda neler oL 
du? 

- Kardeeim geldi, diye cevap 
verdi. Köpek ,Ptmeeine mlni ol
du. sonra omı yakalamak 1$
yince, beni mrclı. Tüfeği aküm 
ve onu CidilrclOm. İtte bu kadar. 

Jll'in etlert, 61mUş köpejli ek. 
§!)'Oldu. 

- Kardefini ook iyi· tanıyor. 
dıı... Ona ne diye ııaldn-acak 
sanki? 

Kemin bçliJnı eline aldı, o. 
nun1a JWpeiin yarasmı kanştı
nyordll. 

- Sen ne dersen ·de, köpeli 
sen öldilnnedin, ~nkü yaradan 
~ıkard•ğnn bu kuı"§Ull tilfek 
kurlmıu delil, lbir taibanca tur. 
fUllUdar. itte tak! 

B.ınwı berine G lia bir teY 
söylemeden odadan ~ıktı. İçeri. 
deki odada ~ topladığı 
işitıliyordu, Gidia elinde kuMlk 
bir bawlla evden uzak'~ en, 
tan yerinden. eönük k "'ı gUneoi 
yülalellyurdu. Jil ele. köpeiin 80-
fumut ctWedinl MlA Jmcaimda 
tutUJ'O'du. 

Maliye Vekaletinden: 
, ... , "108,. llar ... ldllarm tedavlltlea 

llalenı .. 11 llaMlmda 
oonıtıı tıU .liralıkların darp " ~,. JcAa m!Jdarda pUn1aul u. 

serine ı.2.9'1 tarihinden iUbaren ted&YOlden kaldın(lllll olan gQmtlf J1b lru 
rutJukl&flll 1.2.9U tariblndenbert )'alma me••n"'kıartıe 'l'lrki,e aumluaflr•t 
merbS ı.nJc.aaıncn ve merkez bankuı bahmmıyaa yerlerde slraat bukul 
pbelertnce yapılmakta olan tebdu muamelt.tma aı.ı.HI alrpmı nlbaJ9t '"
r.JeOekUr. Ba tariht~n llO!Jta rrıezker paralar nakit oJarak blçblr ft'VlllJe b. 
'1ıUI eclllJDl,.cektlr. 

!lllllde gtlmüıı Yüz kuruttuk bulunanların aı.t.M2 akf"'mma kadM ban. 
ıan maı-ndıklarUe, TnrkJye eumburlfet merbs b&nk•aM& .-ıt ... a. m.ıı 
kUI 1ıUID1ll"1yan yerlerde ziraat tıeuua tubelerlnde tebdU ettlnnelert ilin 
olallUI'· (8-~836) 

•· M. V. Deniz Mllteıarııtmdaa 
şehit olen denız eri 9~/lOM tertip No. ıa ve ıss• doğumlu İbrahim 

J:rttlrkUD babam SWeynıan Brtllrk la&lee lkalllet etueı aarlh adrulııln 
delllll muate§&rlıAuıa blldlrilmek aıreme mnracaat etmesi. (1043P.~10) 

daarmm kızının kalsbına ıir 
mit d•. lcarıııında dikilmiıti. 

Tahar dalsın ve dütünce 
lirdi: 

- Ben hekim değilim de· 
eli, bende İliç ne gezer? İ ke• 
lin tımalı olıa, kendi ba!ını 
Uta··· . 

- Haaiya aen bana söz 
98rmİftİn? Haatahima bir 
çare bulunun, demiıtin .. 

- Bir yerin ağnyona, ça 
resi nrdır. Biraz kifunı ik 
bir miktar zeytinyafmı atet· 
te 11ıtıp vücuduna ;ür... ne 
•in kalır, ne de hastalık ... 
Hepsi ıeçer. 

- Fabtc, benim kalbim 
ainyor. Bu söylediğin illç 
ancak aoiukalsmlıiına iyi 
ıelir. Ben iifüdüiüm saman 
annem bana ba ilki ,apar, 
iyilef irim. 

- Kalb afnsı için Ulç bil 
meditimi ıeçen s6n de sar 

lemiftim sana. 
Y dcla birdenbire ajlam..,~ 

i• baıladı: 
- Seni .eYiyonım, Tahir! 

Ben artık semiz yqıyamam .. 
Tahir biranda beyninden 

yıldırımla vun,lmuş gibi sar· 
sıldt. 

- 8\IDU ela bana ıeç.en 
pn söylemittin ama, ben de 
sana, batkaaını aevclifinıi 
aöylemiıtim. o sün konut • 
tuklanmızı ne çabuk unut • 
tun? Ben Zühreyi seviyorum. 
Bir abn ona kavuıacafı:P
dan, onu kucald11acai11D • 
dan, onun b&fllU söieüme ko 
yup kendisine maniler, tür• 
idiler aöyliyeceğimclen em1 
nim. 
Yılda yor1UU11 altından 

çıplmk kollar191 çlbrarak 
Tahire uaattr 

( Devtımı var J 

• 
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ı.;:r 't ;öy Uısırlıoğlu 

trarr. y dur.ı~ı ı.2 No lı kat 5 Cihat 
Rr ' ıı. 

11l QÇl 
Gençlerbirliği ~ - O ye~ıiidf.. 

Anl:ara. ;w <A.A; - Şchı i.

1 mizde bulunan in;;iliz füdbolcu -
hn ı bu!;.ın ilk mac:Iarını 19 Ma
vı:. stadında lıa•,nnın çok soğuk 
o!m:ı-;ma rağmen mahşeri bir 
,,.erirci kiitlesi önünde Gen~ler 
lnliğ-: t <ıkımiyle yapmışlardır. 

lar buiu" ,t • , • ı ıu 
da esaslı bır ;-ınla~ma tcınin -=dc
m~meleri. "' ı.:ınları iiz"rin::l' mü. 

~~ Yıl§ ~i, boy, 1,68 kilo 6S vücutt., 
bır atiulliı oın11yan aııkcrllğlnl ya.p • 
mı~. elektrik ~:u-cslnd<ı 3S Um m:ıa~
h t;lr b:ıy 39 yı~md erkokatz bir nilo 
yanına fç t;Uveysi girmek istcmcltt..::. 
dlr. Dul da olablliı. Elektrik, traın. 

,•n.y ldar;ısl Aksanıy deposu 4\o :!550 
lbrahiın Kınaç • 21 

,,: ı:~ı.ı yazıyı bl.len. askcrlfüle ili5!ğl 
::• un b!r b<ıy r~sml \'C hususi cıa.. 

1 l;-.;ler.Je kn.löriferclllk aramaktadır, 
~!cktrikton ve tcrkos musluklamım 
ı4nıi. inden ıı.nıar. Adres: Sultanı.ıh.. 
r.ıct ps.r1, ıcaı~ımıdn kasap Şakh· Lut. 
flye n"\irn~t. 

:VIac umuır.ivct :t ·ı;,~riyle hcve 
canlı olmuştur. 

foı:!iliz tak ımında h·i onmcu -

sir olmu~tur. 
Buna mukn.bıl (; 'i1'tl ... ı bir H~i ta 

kımı. enerjik \"t• OlU\ "ffok o;r O· 
\'11:ı cı' ... a rmışl~ dır 

l\kc bu .şerrıit nltm(ia devam 
cln1is \"•~ 1-0 lnviliz takm11nm 
~alibivt:frılc bitmir;ı ir 

MekteplAr arasında 
futbol 

i•canhul Bölge San:ab 5 - 3 , Hayriye Kabataşı 
4- 0 mağlup etti 

M<'k.tep}cr ıırrum:da futbol mOsa. , l'a:.Zml.ıı· sah::ı)·a ~u adroıa:-!ylc çık 
ı'4larma dUn ı.·cnerbahçe ve Şeref tılıır: 

tadlannda dC\ilID edildi. 
Hayri~ e: Frı.nı ı.. - l'tı~ııı., :SiiJeç 

~uc.f stadrnda ı;ünUn ilk oyunu ls ımı ~üı , . •. · 1 • • u - .-. c~ ınruı , • Rraı ..: • ııcm -

Jf· Yaş 24, boy 178, kılo G:S, J!Bc tah
.ııı nyda 70 lira kaznn<;lı husuın blr 
mUcsscs~de ç:ıırı.ıan bi~ bay, ya..51 i\c 
rnllten3slp bir bayşntu c\•lenmek ie • 
tcı.t•:ktcdlr. Hı:!. A.lp) remzlnıo nıl\ra-

c~L. ft 1 
~ Ya" 30, boy 179, kilo 71, Uı;a talı. 

&lll, ayıla 130 lira m::ı~,tı bir devlet 
memura, Uzunca boylu balık etinde 
beyaZ kara kıışlı, kara gözlU \cyu 
sarışm mUtenaslp vUoutıu ku; veya 1 
dul ıf.'.!::i yaşıatmd:ı. bir b:ı~ıınm ev. 
lcnmd< istemektcdlr. FcıtOJ;"rnfla (Eş 
arayanJ remzine mllrııeaat ... ~3 

:.:- Yaş ~7. boy ı.631 kilo 5ti, 6v lira 
maa§lı devlet memuru bir bil:; 20 il!\ 
27 yannde Uk tab lill. mUınkün mer 
lehe uıyıf bir ba~•anl::ı. evlenmek iste
mektedir. (l-\ati 5> rcm:;!nc mUraca

at - '!?-4· nbul lisem ve Bölge Snn'at, ikinci Jh• L"- -.. • <- ... ,, • • 1 'r. . 
. &ı.n '~""" ..-u. ... ıp. ı,c,. , . ec<>p . 

uıuu• itada. Hayriye ve Kaootaş li· K b :__ :.,. 1.h 0 _ :;. YnJı ve t.aJ.ısll oıtn, mükıııuılp vil. 
:ı a.-"': ..... ı - .~n.>f, Hır.ıe· . ...., 

~1"li a.rasrnda cereyan ~ttı: • yıo _ s~.nilı, 2\'aıınli ('~bit _· Ta- cutı:ı, lıUsniı hal salıil>i, lmra sözıU, 
nk, A hmC'f. -.:nphf, ,\il: ı .. r.nrnl . kara kaııtı, hayatını dilti§ dikme~c 

kaz.anruı. sazdan anlayan, bir evi dö 
Takımlar ı;ab.ya ı:;u eekildc rılctıla:r: Hayriye daha. oyun ~1ıı.m:ıdan ô~. , ş~ycc~'ıt eşyası bıılıı:ııın ölmUş blr as. 
.ı: -.tanlml : E!!llt - Ahmet. • \l.h _ cc, rakibine nazaran c-ok lmvvem ı;-o· kt r ı,rzı. li:ırakter ımhibi ı,tr llayl C\'• 

tı5tanba1 - llölı;e . 11 .. ll: .>-.'l 

JWlflt, Mmıt.afn, ~-:met - Xe<Xlet, xllkUyordu. ıc:nnıek istemektedir. ('!>J.N'. ~o. 1) 
t f(T, oı:.1 ,. l\I ı • mner, ltı7ıı. Nctckim birine! devre, Ha~·rlyen!n 

" ' .... J - rerr.z:n<:ı mQr, "Mt. .. 2~ 
Hul ... A :-s&.Q•ut· f ncl "'I tıl ~ cok rahat \C ilııtiln oyunundan sonra .,·~ ' • - " • •' ' :t• \"aş 30, ı:ıoy, l'i9, kılo i"', lmmral 

d M - :;ıt.ban. Halit, bdllllah - Sa· ;. - O lehine ı:ıclioclcndi, lise t::ıhsllll. uzunca boylu ka :ı. gözlU. 
ııetfüı, Ma5 fü, Iu!!e.13, Ali, İbrahlnı . İkinci devre T~ b&tO.§lılar bll '1:ı.ssa >ara kıÜ!lı 120 lira ma.a .. 11 devlet mc-

Sa.ha hayli çumur olduğu için top mudnt~a gli.zc.l cvnadrtar. Haf hat 1 MUru, 1S..'>' ynşlıı.rıııda ~rta veya ıiao 
kontroıu ve pasltifm:ı gü~ oluyordu. tı d.ı birçok htleum fırsatlan b~zn·. ta~lllı '.lzunca boylu beyaz, kara 
Birlncl devre İstanbul llaeslnin 3-1 ladığ"ı halde, hücum hattının anl~3 göı:ıu, kiıra ke..,ıı b:ı•ık etinde, milte 
~alcbcsiyle aonn. erdi. mamn....<:ı Ko.bata§&n bir gol atmasmır ' naıılp vUcuUu iyi bir aile kız veya ı;o ... 

İki.ne! devre çok heyecanlı oldu. Bu Lnani ol uy rda. Bu §Okildc. bir mGd , cıı{i!PJ<: dul bir bas nı11a evl nmclt Is 
clc\'rede her iki takmı da ktırşıUklı •let dc\'e.m cı:leıı oyun csna.smd ı hiç. ttmckt<.:ı. .. ,r. faile edilmek Uzere 'En.. 
iklı;ir gol yaptılar ı;c neUcc<lc lstan· bir §ey yapıımıyan Kabatn~ ınuba
'JUI ll~ıat müıı:.bakayı F;-! ker;ımnı.t.:1 clmlerl yonıluncn, Hayriye tekrar 
c'du. bA.kinuyeU ele aldı ve bıı <levred"' 

IL~\ lU\"E - KABATAŞ: 4--t 

'Cı"Uni.ln ikinci orunu Hayriye ~.-e Ka· 
fAli ı•ııelcftl araamda C(!~ynn etti. 

yaptığı iki ~olle mü.•'\bakayı 4 - (1 

ka::ıı.nd ı. 

Her iki macm üa lıal,eml ::;:ımi 

Açıköney idi. 

De.l~t DemiryollA rı ve Liman lar ı hletıne 
Umum idaresi ilanları . 

1 

• 
' Muhammen bedeli (26'0) lira olan 1200 Kg. 1~ yııanu, Tilrk ~z.tı 
<9.12.9U) salı gUnU saat (11) on b\rde Haydarpatııı.d~ r;o.; binası dahilin _ 
deki kom~yon tarafından açı!< eksiltme ınr.ıl!lc sa.tı'l alınacaktır. 

Bu i§e glrmelt lsUycıılcrin (19S) liralık muvııkkat t ll'lnn.t ,.o kar.unun 
tayin etU,b1 vesalklc blrlfüte ck.siltın<ı gUnU saatine kad'l" komlsyon.cı. mu.o 
:racan.Uarı l!zın1dtr. 

Bu işe o.it §nrtnamclel" komisyondıın panuıız olaı-n.k l:ıgıtıl:"'uı.,tadır. 
(10tıı.Q) . ------~-~~--~~~~~~---~---~ 

Tor nacı ve Frezeci ara ı vor 
1atanbul Elektrik, Tramvay ve T ü n el isletmeleri Umum 

Müdürlüğünden: 
tda.remfz ŞIBli Tramvay tnmi:lıaJıcs! i!:in imtlhandn gö t .. receklcri krı

ıı)·etc g6ftJ gUr.r!c ıu;.1mt S~ kuru., 1lcret \"Orllmck sureUlo 1 tornacı ile 

!! ı'raec!ye lht.ıyaı; \'ardır. 
Askerlikle ali.k'am buıunmıyan t11tekl!lcrin nüfus, bUviycL clizdnııı hU~ 

Jriilıa.l lı:f\ttdı aeı raporu ve §imdiye kadar !)ahşmı:ı oldukları mUcsse~lcr. 
den alınnu.:ı 1.)1 hizmf!t vesikalarile birlikte 4,12.041 tnrllıind" Şişli 'J'ranway 
~ dahilindeki mnteharrtk mal7.eme mucmrıUğUne rnUrnca'ltl'ln liizıı. 

mu blldltWr. (1M29) 

<.eı rc-rnzlnc,. mU:ııc.,at • :!6 
::· Yaş z;; tlcarctıe nıe,.,gul, olr ailE'. 

yl i) ı gec;ludireıbllc<:cl~ k:ıxancı olan 
blr b:ı.y, Yılfl ile nı.Ute.nasip u1;unca 
boylu, s.ını;m, c1ı·ino ve koca.sına sa -
ı!Ik {müzll<tcn anlayan tcrcıil edilir) 
bir bayanla evlenmek lstemck?.ed!r. 
Cqel!r 6) remzine mUracanL • 27 

I f v~ ?~<;:r arı yanlar: 
:.:. 'Bir r •uY!! fnörlkıuıı için a.ccle 

ı ı:-.~ı cılınııı:. •·tır. tsUyenlerln lste,nbul 
1 t..ksiraj• Cc:::T&bpa:.a c:ı.ddesl 17-13 

n m•ai:aya mıirncnatlnn. 
.cz.~.A'. yU'l(sck mimarı ;;u0081 son 

&m•f tnl lı< "~nch3n bir genç nılm:ırl iO
lerdu J)ü~lardı1., itı~n:ıt mUlc:ıhhldl 

:;t.ntnd.ı T ---rıı \"6 huı>Us:l ID§U.8 tl:ırd:ı 
sl.\n•t'l):ı.nlfü ve dc11inntiirlllk yıı.pmnk 

ıs~cmektedlr. Günde ~·; s::ınL ~ıı~

lı\Hr. (H •. iS) rP.nl'Ztnc n\Unı.caat. 
~ ~:.:. iill!lmd:ı esld \'C yeni yazıyı e-

l 
kur ,-r..znr. daktilo bilen bir b:ıyan 
t,ica~tha:ne, yazt.Jıane veya nılieasesc
ıerde bir ı~ n. ıı.mc.M.ndrr. Su '" remzi• 
ne milrnca t. 

:t- 21 ~mda.. lise mezunu, AL"lc• 
riknn lisesinde .f. scno ingilızcc, oku- 1 
m~ bir bayan, h-erba.?lgi blr m <: •• se. 
sede çalıı-tnak istemektedir. (NEM) 
remzine mUracaat. 

"i- TUıkçc, alnınnca mubabcrata \'İl• 
kıt, klli d"rccede frcınsLZCa konuşan, 
du.ktilo yazım ve ırnltı•rllklc alıiknsı 

olmıyan bir bay ~ amınaktadır. !su. 
yenler (Hor) remzine müracaat. 

D 
:(. t~nlv••rıutcyc d vnro eden, mubıı.. 

uruşma ttıbÖ \•c ri._\"RZ))'eSi l.llVVCUf bir ""eDÇ 

buaus1 bir müeli::Jcsc veya Uc:ı::\'.lt'!uı. • 
Akcakoca sulh h·.akuk mahkemesinden nede öğlcd~n ovveı veya sonra. ı:.aı~ • 
Davacı: malı: ist ... mektedir. Kefil de ven:bllir. 

Akçakocanın Ka.pklrli mab:ıllcslııden Ömer oğlu lreolımet Bllırfn mah- (R,K.) re:ıı~mo mUra.caat. 
kemeye mUra.caatıa Kmık köyU Jıududu !çinde "t' Taıjpınnrı, d!ğer adlv ~Kız. v~ erkek orta okulıarmda. öğ 
le \:ayacık kovan yani mcvkllndc bıılun:ı.n dol','US'.l yol, batı~ ı öz l.uzayJ, ı-.•troeıılik yap:n~, buırııti ders vermiş 
Rl:.!<ıll Yusuf fındıklığı vo gUneyi Ak~a glu Ali iıııdrklığL ile m:ı.hdu: b;r öğret.men Jeomotr, bcs:ıp, cebir, 
80 clönUm ve 300 lira değcrindelti arazinin tapuda kayı'lı o!m.'l.drğnıdan ve alnı: n.ca c. r er • n~'• 1 • ek • 
namm3 tapuca tesciline karar verilmesini dn.rn eyledlğindrn bu ga.yrl tcdlr. Evla" .ıe gıd bıllr, (H.A.) rem. 
menkulde hak iddla edenlerin bir ay içinde Akçakoca s-Jlh hukuk ı:nall z!ne müracaat. 
~emesi.ne 239 doaya numara.sile mtıracaatıa da.vnya. m!1.hb'llo etnuıle- :ı~ ı..ıse mezunu eski yazıyı mm.em. 
.:ı na.n olunur. (105l9> 1 mel bilen bir genç, lise \-C o:-t.:ı mck. 

---------------- -------------- tep uiıebeleıinc f'izU:, ldmyıı, rl:f3.z • 

Ari 1 
1 

1 ...., ye, 1'"ra.ıuıızc!l, ılcrelerinl ehven UcreUe ua ar ma müdür ügün aen \'ermek lstumcktı!J~r, e\·lerln-:? gide -

~cm ti • levkli 
Balık \"Olisl Burgar. 
Pert.if} • Part.ik 
ManostıF ,. 
KöyönU .. 
K.amiılo BUyUk«da 
~e~! acıası ., 

Cin3i 
Bn.l•k \'Ollsl 

" .. 
" " .. . . . ,, .. 

liuhammcn kln:ı.sı 

'2100 Ura. 

891 " 

100 .. 

tOO •• 
1200 .. 

Yukarda evsa.tı ynzılı G adet balık \"Ol! mnhalU tl.11.9U ı:a.r".hlnden 

itr.uen bfr ay mtlddetJe \'e pazarlıkla kira) veril('Cc ~ınd ... :ı talip olanla. 
rın ll.12.941 J>{'rgembo günUn!' kndal" •ruılmtidürl.lğı.i'lc!c mlite.şı:ıkkil satı.!! 

c.ı31ısyonun mflrn<' ntlart. (10550) 

Adalardan köprüye ilave sefer 

bilir. (r'illbc '.!4) remzine mUra.cıı.at. 
.y. Orta lkldcn mezun • .?Bl;i ve yeni 

yazıyı bilen, daktilo ya.zan bir bııyan 
herhıuıgi bir milcs<:.ıeııcd" ça.Uşma.lt t!I. 

tcmektcdl:-. (S.E.) remzine müracaat 
ır Llsc mezunu, eski yar.ıyı bilen, 

oskcrliklc mııı~ oımıyan, bJr !n.bril:.a 
'\l'luhnscbcsındc S ay çalışmış bir genç 
orta bit ücretle çıı.lışmnk istemekte 
dir. (Göçmen 11) temzino mQraca.nt. 

~· Fransrz l!scşlnc devam. eden bir 

genç s:ıat 4,80 dau &0nra çalışmak ü
z1c:rc iş aramaktadır. TeT.CAlıta~lığı da 
"°ardır. <Sen Bcnu'.l) remzine münı.ca. 

1 

at. 

:f. tyl ın_sili.ZCC bilir, Ucaıi muha • 
l;cro ı:.a vtı.ıuf v dn.ktllo bilen bir Ro.. 
b<.!rl~oicj mezunu bir genç Uıluıill ile 
mtıteruı~lp bir ııı aramaktadır. (A.B.) 
remzine mUra.caıı.t-

:;. Lls!: t::ı.hS1im \'lrdır Ak§amlar. 
53.3.t, 6 dan J.1 <' • "Ul:" b•ş saat mat. 
u. rıl.ı.rda. husıı• tı~ il. t!ı:ın tere!-, !• 

cl::ırebaneıcrdc musahhlbllk, l<&i:.plik 
,~ buna. mUmas!I yazt l~lcrlndc ça 

lt-mak istiyorum. Oldukça. sUratll 
d;ktilo ya.zarım. En Son Dakikada 
(O. Sandet 7) remzine mUrı:ı.coat. 

:;. Lise son s·nı.t talebcsı bu gene; 
öğleden sonrn çnl~nınk üzc!"c ış ara. 
rMıktadır. (0.H.A. l remr.lnc mUr:ı.ca. 

.ıt.. 

• Orttımektebin scklzıncı sınıfında 
okuyan bir genç l§ nramaktnd:r BI• 
kırtasi~·ed \'O kitapçı clükkCinındn 4 
tıene çalışmış olduStJ ıçln tczgılbtnr 
tığı tercih eder. (L.Ü.P) rcmzınc mU

rııca:ıt. 

• sınemacılığm ııer türlü lı;ılndcn 

rwıayan, 12 sene !lncmııcııık yapmıe 
blr gen<;: ııerb:ını;ı bir sıoemecılık ışın 

de çalışmak istcn:ıe!ttcdlr. ( t~ıckl rem 
~ mUraca.nt. • 

• Lisenin 1',en kulundan mezuı 

muhtelif oruunekteplcrde öğretmen 
tık yapoıış, ııwıu~ı ~ çolı taıcı:ıe ye 
ttl!tir.mi.' bir genç. lise ve ortamek I 
tep ınıebelcrlne ııım .. n .. rı V!'.' ,tt ~ıyc 

aergreri vermek ı tcıne .. ı.odır. (1-1.A 
remzine mllr:ıeant. 

Aldırınız: 
A sğıdı\ r~mh~lcrt ~'117.ıh nlıtn o. 

t.;uyucuıamnızıu oamınrın:ı ~CIP,D 

m"htupLuı ll!tırı:hnul'nıiLd<'O ( pnx.ur 
lan hariç) her gün s: b bl.u!ı uği 't " 
kadar , -e sıuıt 17 <len onrn o ld•rın •• 

•7;,'·arıı tKo.r~k.5lcı·ı (İLgeı 27) (Sa.fi 1 
{N.:M.ıu;keli) (lS T,'Jın) (P.l.~4) 

(Y.~!.71.) (Yoldaş 28) (S.A.) (H.K.H> 1 
(Ba.r) (Y. Akın) {Nll) (Safa) 1 
tSMeılıl) (Teoman251 (L.s.ı (Denk) 
(H.V.) {M.A,K) (MU7.afier HepUr.. 1 
lill (2i F.G.) <Şermin 17) (1ıım) 
(G!lçl\l) (35 Aydoğanı (S. Harika) 
(Yllksek a\llhcndlsl (~nıan Y.ı 
(27 F. (i) (Scmrlz) {Ztlhal 2) (T.20) 
(H.K.Din~) <Bahar çlç.og-1 1) ( 4.A.Fon) 
<Emel•ll) (Denizci) (Tez 41) 
(Den!.;:) 

("J. 40,. "Sut>:ı.y,. "Jenk 520,, ".\luh
taç,. "Medlç,, ~mlzlenııe geleli mek. 
tuplar bildirdikl1;ri adrcııc gönderil -
mlştlr). 

18.03 Radyo dan6 01-

keatrası, 18.40 Fasıl :ıeyet1 19.:ıo 

l\jar.a. 19.'1!5 Serbest 10 d1!tika, l9 ~5 
Pi3ano Jle caz parçahrı, 20.15 Ko 
••1J~ma (Mesleltlcr koııu~uyor). 20 SO 
Müzik: :Muhtelif makam'ı:ırıle.n !jllr 1 
!nla.r. 21/IO Zl·aat ııaati, 21.10 MU I 
zlk: Kanfık earkı ve tll~. 21 3~ 
Ankara Sonbahar at yar'Olarmın ne 
tıceıerl. 21.45 DnılB mlklğ!. 22.ao A 
jans. ~2.45 AnndoJu •jansının spot 
senisl. 
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l~tll:lAt Ca.ddl'!lindr. 

KOMEDi 1< ISMINDA 
Gündüz ıG.:ıo da 

Ak§anı 20.:k. :ıe 

SAADET YU l' ASI 
-0-

Beyoğlu Halk Sineması 
Bu~ün 8 bil;) ük Pilim birden: 
l - Oldlir n Ort\moek - BüyUk 

&!rl Tekmlll bi rden . 
ı - Lorel Hanlı - K an Ka~IM' 

T°"urkOf' söd U. 
S - Rlyo Gntııdi Glllll. 

Ademi lktidaruı çaremdlr. Reçete 
ile kutusu 200 lturuştur. 

ile saban, öğle ve aKşanı 
Her yemekten onra ~ftndP. ~ dela uutuamıuı 

di~lcric!zi fntalayımz __ ... __ ../ 
~~~--------~~~~----~--------~~ 

1 
Deniz Levazım Satmaım=ıJ 

komııyona albları ----- 0 v l~ 
l - Tahmin edilen bedcll (12!598.74) lire. olan 9909 kH•> 1 " dl 

mara Çinkonun 2.12.1.lU snlı gUnU ııaat 14 te Kasımpaşıdn ouıunsD 
ıevazun su t1t1a1m:ı kom..syonunua pazarlığı. yapıl.a.<'.a.lttır. ~ 

2 - tık teınınatt (9H.fl1J llra olup tartnauıesi neı1;Un iş saati 
l!ndc mezkur komlsyondıın bedclslz aluıablllr. &" 

3 - tatelilllcrin !?-100 sayılı kanunun istedl#I ,.·~ssfklc b.rliktc ndt 
komisyona muracanuan lltı.n oıuaur. < 10405) 

:t- •• 
TAlımhı ~ J.c:li 

Ura Kr. 

17 Kal-em mubtcllf cins malzeme 
Çell~. şerit, Bronz çubu\t, Makkııp 
Eğe, :Mcnc;"ene \·e snlr 16187 40 ı:ı• "' 

6 1u1em muhtelif cb'attıı cıvata so-
1188 04 ~ mun ve pul 

17385 44 ~;. 
l - Yukarda ll:i knlcmde yazllı maızcıncnın 2/1. KA.nun19'l 

nü s:ın.t tf de paumıkl:ı. elu;ıılmcsi yapuacaktır. t/., 
2 - İ!JbU iki kalemdo gösterilen ve tılzıılarmda ilk teminat .,e ,f 

bedelleri yu::tan malzeme bir istekliye ihale edile >llcceğl gibi ~ 
isteklilere de ılııılc e;;lllcb!Jecekttr. / 

3 - !stekliler in belli gUn ve aaat te Kasmıp:ı.~s.<ln bulun:l.n ı;o 
kanunun ıstedlll'i vesa!kle birlikte ınnrecao.tıarı. (10380) 

~~~ "'" ı - Tııbmin edilen bedeli (2727-''.iO) lira oıan 500 adet burıın1• ~ 
1'50 o.det tahta Cırçll8ı, 1500 adet borda fm:ası, 500 adet çn.:no.şır ~ 
50 ad"t l'aJ~na fırçası. ıoc adet n.bdes::.lı::ıne fırçası, !500 aaet yd ~ 
500 odct toı; trç:ı.ıruıuı 5.12.941 cumn güni~ q<>-;ıt 14 tc Ka.sımpıı,nd& 
no.n deniz ıevnzım satınııımc. kom ı:yor.un:ıa pazarlığı yapı:acakt.ıı'· ti/} 

~ - Kati tcmınatı (409.13) lira olup şsrtna..'D.etıl herg1ln l' ts1 
hUinde mezkQr komlsyondn.n lıedel81Z aımabılir. 1 

3 - !stekl!lcrln 2190 sayılı kanunun tatcdiğı ~esailtle blrUJ<tC 
çcn kombyona mUracaatıan Uü.n olunur. 110469) 

M.M.V. Deniz Müsteııarlı"md~n : 
Muhtelli cinste huaus1 tip ct"ktrilt empulii ıı.tmacnktır. 

deli uzun olacaktır. ı 
tsteklılerın izahat e.ınıak ve rcsım veya ailmuneıertnl ı,rtirıJ1C•f' 

mUJte;ıarlığımıza veya Kaııımpa§nda deniz levazım s.-ıtmalma t:~1 ' ,,) 
lö.12.941 tarlhioo lmdar mtlrncıın.tı:ırı. t87'!C'. t0"94) ~I 

Levazm 

1 
stanbu 

.ar c "sı<er 

~er .e11 
. ıan.ar 

~ 

1 ------·-40.000 kilo koyun etı nlınncaktır. K&pah zartla ekııiltm~ -
pazarteı::ı gunu saat 16 da Konyad:l ıuık •• sauno..ına konwıyonullJ• 
ın.cel-.tır. ınhmln bedel! 32,343 lırn ·~ kü?U~ ilk tcmınatı 2425 ur• 
ru!}tuı. ı nı.p.~dn knnwı! \"Ceıkn.1nrılc tek ıf mektupların. ıbnıc ~ ıl 
bır saat evvc:l kom ıııJone. vermeleri. Bvsa! ve ıı:ırt.namcb1 Anı<~nı 
ouı Lv, Amirlik eri s.ı.unnıma komısyonınrm'.la g6rUlür. l l47;J.:037" 

:(. ~ :/-

A'ja~ıda. y:ı7.ıl1 mevadduı kapa.u znrfla ck.sillmeleri hlzaııı.rıod' 
g-U .. ve saa.leru" bauırı1koy.ıe A\"cllarkö • .;üııdc askeri satııııu.nıı 1'~ 
ııunıla ;;Jp .ıclrtttr. l'alı,P.erın kn.n.ıni vesıkaıa.dıe teldt~ mcl<tuPU

1 

ıcı sa •. tı ru1J<!.1 uır saat -evvel koınlsyonıı. \'ermeleri. t ı ıs:>.10416) tl 
~irLııL M.ı.aarı nıtnrı .ı.e•.ı.nl\tı ıhalc gUn, s:ııt 

Qd;ın 

S:ıac.,' ğı 

ton 
::vJ\l 

ııra 

40.000 
'2 l:.?6000 

ıırn 

3uu0 
!14:30 

23.12.{Kl 1' 
2ô ,, ,., lt 

* * "1: ıctl 
Aı:nğıda yıızılı mcvııddııı hizn,arınJn yazılı şekilde cksittınt ,. 

D U gunu t .. ır ,.ı&ı ...ı .. a ,, .ız..ı ı.a:ı.Uerde <;anni<kalede nakcrl satıruııı11 1 
:, o..ı .. ;ı :ı yap . .aca::tır. ı\:upnlı zarflar ifj.n lhıılc saatıcrlnden bir s!I 

" l(ant.ni vcsiımla.ıa u:klif mc:Alupıarının komısyona. veril esi ""' 1, 
slltnr er ,çın Lha e ımaticrlntle komisyonda bulunulınası. {14.8:5.,103;; 

cıruıı lı J.Ları .ı u.nn Teminatı ıh:ı.le ;ıcl.lı , • ., 

::>·ğır "'i 

:::1 b • eti 
Sııtı.- c~ı 

Sıgır eU 
ı::ıı;.:- eti 
Sıgır eti 

SığLr et! 

kilo .ı. •• n llra J 
bGOO aouo 4SO K. zarf J 

2!5.vOO 17.5VO 13ı3 ,. ,, ,~ 
35.000 17.500 1313 .. .. 1 
ar..ooo 17.ôOO 13ıs ,. ,, ı 

l0.000 
6000 
4000 
0.000 

0000 
3000 
2000 

0000 

37~ 

2:?!5 
160 
375 

Açık ek. 

• .. 
• 

" .. 
1(- :;. IS- ,y. 

Aşağıda yazılı mcv:ıddın kııpalı z,. ih ckslltmelerl btzBJarıl111, 
guıı b.lat ~e nıah:ılıcrd:?ld ruı:<cri satına. ı.ı Konusy.>olaruıda )'9-P d 
ı aııplcr.n ıt:ı.nunl ve:ı!kalarıle teklif mektupıurını ihale saat.ıerlt' .rl 
~nt c~vcı :ı. old'J!';'ll komisyona vcrmelorı. p,tS~ .. 10310) oJO rY 
CinSi .Milttnrı ruuın lcmınatı ı.ııaıc gUn, aaat 

kilo Ura lira J&ııct' 
Odun 1.950.000 Z9.250 2191 12.12.9U 15 ı;.ol~ 

Bu~daydım un imali 4.000.000 li4.-tOO 26.160 10 .. ,, 16 aeJI 
Sı:J'ır cl1 50.000 25.000 1S76 15 ,. " 16 " 

Buğdu.ydan un tmn.tl 300,000 13 OSO 2070 16 .. ,. 16 " 
~ığır eti 210.000 56.700 4252.M 16 ,. ,, 10) 
Sı~ır eti 100.000 27.000 .!02b 16 " ,. 11'.1) (1 
Sığır eti 100.0oo 27.000 20:.:5 16 ., ,. 16> ı~ıce~t 
Sıgır eU 100.000 27.000 2026 .16 ,. ., 161 ~t 
S:gır eti 160.UOO -tll.600 3720 12 " " 15 ";.ne" 
Kundura. çift 12.000 102 000 G350 12 ., ,. ırı.so 

16..so .. 
Yemcnl çift 10.000 ~0.000 37M 12 • ,, 

" İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Malı 1 nen tebliğ Uzerıne murn&.ıe>;::~ 
komcslndcn: gelmemesi veya bir vekil ~...o 

9U/1178 mE'8uıe mobni hakkında gır· ıııı> 
Müddei: Halet Yılmaz 1A "ıl~. dl 

i\.tllıaZ OiUruDU§ ve iIIl ••" 0,-
MUddclaleyh: Feyzi: Eytl;> Tabak rara alt lhba.rm aynen bir 0 ... 1~ 

aa.Jle caddc:ıi No. 25 ~ 
MUddei Halet tarafından mUdd1lla- mahkı:ıme diva.nhant)8ille t.l ~ , __ ,,... .. ti blr m Udde c (1 

!eyh Feyı:.1 aıeyblne açılan boitannıa nr:ı,,."#e n ay ııU s."'t l.12.9U p:ızıırtcırl r;ilnUnd.::n !tibru'cn BUyükadedfl.n ıııı.at 5.uıı de Hey • 
lııeliden 6.00 da Burgıudan 6.lv te. Kınnlıdan 6.30 da hareketle kliprUyc 
i.20 ıle varmak llzere muvakkaten ill\;·e bir ~fer y <pılacaktrr. Bu un.ve ec. 
r .. r pa.za!' sfuıleri ya.pılmıyaca.Jtttr. (l<Kf>l) 

~ üniversite tıp ıekilltesl talebem 
bir genç, orta ve lise tıı!ebelerlne 

1 (kimya) dersi vermek~r. tatıyenıer 

dava.<n için mUddelaleyhln 21.ll,9U La.hkikatın 6.1.942 sııJı ı;il crııı" 
1 

Cuma günil sı'!at (14) de mahkeme ı de bıralulml§ olduğu tebli# ~1eııı' 
ı mi.zdc hazır bulunması !Uzumu lll mok Uzore UAn olunur. 


