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Yeni r elen .ze.tı&1n ipekli Qrfltleri ft 1ııu.. 

sual aurette .. blrt>lrtJıbl eti ehal)'taa ... 

aenıerde bir Türk aanatk!rma yapbnlan 
yalnız BİRER ROBLUK EMPRlMELıER 

Yeril Mallar Pazarlan mağazalarında ser 
but aatılmaktadrr. 

SALOMONLARDA f Bir ingiliz ENYA -. ~ - ~ ,-, ~ ~ ,_, -- ___ ......._ 

.ıapoa lllosa ağır 
bir darbe yedi 
1 Zırhlı, 3 ağır 2 hafif kruvazör 

5 muhrip 12 nakliye genıisi batr r1ldı 
Diler bir çok barp _ve nakıtye 

gemileri basara aorabldı. 
Amerikan zayiatı 8 harp gemisi 

~ 

MonnmJ etnılnden &ğ"ır blr Japon kruvazörü Amerlkap bombardıman 
t ayyarelerinin bücumuodaıı •oora yanıyor 

\'a~in9ton, 17 f A,A.J - 13, H ve 

15 ikincitcşrin günlerınde Salomon 
ad:ıları dolaylarında cereyan et rui~ 
o1:ın denir. ve ha,·n muhnre::ıelerin

de J aponların ufıradıkları kayıplar 

şunlardır: 

Yazan : RUNE BALRU 

Son senelerde oku uğunuz, 
ciddi mahiyetteki eserlerın en 
sürükle~ foisidir. Bıı eseri takip 
ederken Fransa.nın bırdentire 
neden çökmil§ bulunduğun'1 au
lıvacaksnz. 

MuhaITiıin anlattığı harp par
çahrmt okurken , zaman zaman 
katıltrca<Jına gUleceık. ::.unan ra
man dU'ilinecek ve hükmilnüzü 
~endiniz vereceksiniz 

İşte kitapte.n bir başka rııl"Ça: 
(Cepheden uydurma hir izin 

\arakaır.ile Pari' ~ g elf'n muharrir, 
dönmek için binet:eği tron e gi· 
debilmek ü:zere im:ıbat korcıonu
nu geÇmek znnıretinitedjr. l(ar 
oıı c?:\n gelen bir esmer gfızeline 
yıLkbsrvor : 

- Matmaıel, tren e binmek 
mccburiyetinde~im. i'mıhıttl arı 
~eçinceye kadar hem<ıirem olma· 
va raır olnr musunu7? diyor. 
MatmRıel teklif ho-:una gittiği 

için kabul M iyor. 
Muharrir mal'eneıınr "'" latmıy1t 

1Öyle de\'am ediyor: 

Batırılan Japon ı;cnıllerl! 
Bir zırhlı, S ııSı r kruvnzur, ıki 

h:ıfif kı uvaıör, beş hnflf muhr.p, 
dört ~llep ve ekiz k ıt aat taşıtı. 

Jln~nra uğrntılını5 olan ı<cınilcr: 
( 'rl<1\c:.r c;:ı ~ fa 3 Sütun 4 te ) 

GEN OVA 
SOKAKLARI 

Bomba ışıklarile 
aydınlandı 

Şehre yapılan bu altıncı 
hava akınında 

ıe,eryllz llllolllk 
yllzlerce 

bomba atıldı 

Londrs, 17 (A.A. ) - E'lrvelkı 

gece Ccnovnya yanılan hava akını 
Akdenizde t narruza başlam~d;ğın 
<lanh~ri tatbik edilen alttnc! ve 
taS-rruza iştirak C'den btitün uçak· 
!arın ~allmen üslerine dönmüş tıı· 
iundukkı.n üçüncü hava akınıdır. 
::!5 dııkikacfan az bir zamnr. 7.R':'

fmcla limana !iO" kiloluk yüz1erce 
l:omba ntılmıc;tır. Görtiş şartları 

çok müııait olmuştur. Liman dok· 
~Rn o JuıdC"r mükemmel göriinmtiş 
dir ki, pilotlar bundan evvelki 
tombardmıanlarlı!. harap olan bi· 
nala.rm enk3Zınr snahaten mü -
t;ahede edebilınic'lC'rdir . 

Halifak.ıı :.ıçak fil~larından bi • 
rine ku."!lan~a C'den bir subay şt-y 

filosu 
Cebelüttarıklan 
Akdenize açıldı 

Maclrid, 17 (A. \. ) -- La J .ine· 
::d:ın bildirildiğine göre, diln ak • 
şam Akdenizc açılan bir !i~o Ce • 
belüttarıktan ayrılmıştır, Filo, 2 
uçak gemisi, 2 zırhlı. 4 kr.ıvnzör 
ve 7 muhr iptcn ibarettir. 31 tica· 
ret ve birk:ıç hastane gemisiyle 
1 zırhlı, 2 uçak gemiPi ve 2 ikru· 
vazör Ccbelüttankta ltalmı!;lardır 
Hasara uğrnyan bir 1ngili~ muh~ 
ribi dün C:belUttıır:ka ge'miş ,.e 
yaralıları ka~ya çık rmıcıtır. 

General 
Dö Gol 

Şimali Alrika«f a 
Darlan bl.kimetlnl 

tanımı1or 
Londra, 17 (A.A. ) - General 

Dögo] ve Fransız mi'Ji komite-si §U 

beyanatta bulunmuştur: 
"General Dögoı ve Fransız mil· 

li komitesi, şimali Afrikada ecre • 
yan etmekte ol2.n görlişmcle:-e 

lıiçbir surette iştirak ve hiçbir me 
~uliYet kabul etmediklerini bildir
::nektedirler. 

• 
~ l( _ Dl N I Z~r; 

ro 

Mihver ,.e müttefik lnı\.~etlerl arasında bllyük blr çarpışma~-a 81\hne oJa~tı anl~ıJan Tunuı1u göı1tf'l'fr harita 

Tunusta büyük 
çarpışma olacak 
Miittefikler Tunusun şarkına 

doğru azami sOratle ilerliyorlar 
Tı ablusta mihver kuvveti 60 bin kişi, Sicily 

Uçan kaleler ve Sardunyada acele istihkamlar yapıhyor 

Eğer, nctir.e!.eri. Vişi teyi+ eder 
r.c, Fr3.nsrz milli komitesi bunu 
'hiçbir vakit kabul etmiyccektir. ___ ,., __ _ 

rrınsa ve eıçıka Şark cephesinden buralara Alman 
aabll er nl . 

1 

__ 
bombaladı tayyarelerı r- • 

Londra, 17 (AA.) - DUn. t• •ıd• 
oğledcn sonra. Mos1titc tıpindc ge ırı 1 1 
İngiliz uçakları batı Almanya üze· 1 
rinde uçarak hedeflere taarruz et· --o-- ~l!!H!i!!UI !! 
mi l~rdir. (j' e n e r a 1 iii:itl;T Ba~a uçaklar Fransa ve Belçi- '-.:.f~ --:ıı....ı::mlliir-
ka sahillerinde hcdcnere taarruz 11'!'" 

· t·tmişlerdir. 

1 Bir Alman nakliye uçağı tah· Ne h r ,. n g ,,~ 
rip e:iilmiştir, BütUn u r.ıklanmrz 

1 ı:alimcn fü:ı'erine dönmüı;lcrdir. .~ 

iki A~6-rikan Tunustaki Mihver 
· 0··ıdu kuvvetlerine baş-generau 

kumandan oldu Biri gemiden denize düıüp 
boğuldu 

\"Cflngton, 17 (A.A .) - Harbiy<> 
nazırlığı şlcl.letll düşman ateşi attın. 

da 8 sonte§rln gllnü Orana yapılan 

asker çıkartma hareketin! idare tder 

tümgeneral Çorc; Marşalln savaıı mey 
danında öld!lğUnil ve general Bntem:ı 
nın 11 sonteşrlnde Ccbclllttarıkta ge. 
mjden denjzo düşerek boğulduğuu 

bildirmektedir. 

Londra, 17 (A.A. ) -- Fas l'Sıl· 
~·osu, dün r;cce, müttcçik umumi 
karnrgfıbmın neşrettiği bir tebliği 
oku!lluııtur. Bu tebliğde, milttcfık 
kuvv~tlerinin Tunusun doğusuna 
doğru münıkün o'duğu sUratle iler 
lemekte bulunduklarına işaret e • 
dil!:lektedir. 

(Arka., ı sayfa 3. sii!ıın 6 da ) 

şark cepbeslade 
barekAt darda 

ı-·a~ , .e Ceza)1r meydanlt\rma Am<'ılkıın nakllye tayyarelerile ta~nan 

a!k~r ve tanksal'ar topları 

Libyadaki muharebe 
Mihver kuvvetleri T rabtus hurluduna 
yakın Elageyla'ya t oğru çe~iuyorla 

Londra, n ( A.A.) - Slrenaykad.ı J bafka. Slrenayka ile Cirit a raamd 
Romeı kuv~tleri kaçmakta deva:n Bomba geçidi denilen deniz yolun 
edjyor Uzun menzilli avcı tayyare • , müttefik avcılarının kontrolllne ta 
!erimiz Agedabya ve El.Ageyl& civa j brrakmaktadır. Bundan çıkan man 
rmda mihver nakliye vaaıtalanna bü. ıudur: Şarki AkdenlzlD bUyUk bir kl 
cum etmlıtır. E!lgeylA. Srenayka il• mında timdi avcılar blmaye•lnde ee 
Trablua aruındadır. i fer yapılabilir, Maltaya da.ha kol& 

M&rtuba büyük hava meydanını~ malzeme gönderilebilir. 

- B.n valiz~nj ta~ıyonım. Jıir 
İnnhat bana doiru 1'8phe ile ha 
'ovnr. KHçiik, tehlikeyi gi)nlü. 
Birden bire .. na ctn~m diiner ek 
ilol)Ann• bttvnmna floladı : rludak 
'anma lltif lıir bue konffurclu: 

·•- Sevı;Him. d e<li. t llm cen in 
i'i111i nlclubın bi'r <ıırada ıritmiy.
'-leclntr olAn~ için n kadar mtt
t@ıeS~rim iri!" 

le ::~~:~n çık~rd!ğı t•ık'ar so- Stalingrada son Alman hücumu da 
kakla..-ı aydınlatrnş \'e kızıl :ılev· k M , . k tJ d d 

müttefiklerin eline gf'çmeal çok mu -1 -'·•• 
bimdir. Burası tlmall A!rlkanm en Berbn, 17 (A.A.) - Slrenaykftd 
mükemmel bava meydanJanndan bi. mihver kuvvetleri İngilizlerle tema 
'rldtr. Burunun müttefiklere temini keıımlttlr. Şimdi sırt çölUnUn baım .. 
Romelin kaçan ordusunun taklbeden da bulunan Ellgeyllya çekjljyorlar. 

J9 SO~~RtN PF,JU~D.O~E 
G'f'NO 'M1 JH A KKA K BİR 

HARER AT TNTZ 

l~r her tarafta -~en<~in_i göste::-iş· ırıldı evzu hare e ıer evam e iyor 
tir. C:enova korfrzın ın Ustunde • 
rüz_garla yükselen dıun:ınla:-ı pek 1 Londra, 17 ( ı\.A.) - Bütiın 
yakından gördüm. Rus ('Cphesi oo:rıınea Almanlar 

(Arkası sayfa 3 SUt~n 4 te) <lwmu~lardır. Stalin~radd'.l son 
Alman ta.ı:ı.rruz tı."ı da sönmekte • 

ka Leningraa cephesinde Volkot çev 
resinde stratejik köylei1 geri alma. 
ga kalkışan düşmanın ı~ ukerir.ı 

daha öldUrmU§lü~. Sovyet kuvvetle-

Gümrüklerden taşan mallann 
yüzde 70 i resmi dairelerin 

oir. Fabrika m2hal1C'lerinde düş- ri Tuapse §imaı doğu,unda blraz t. 
manın y:ıptığı biıkaç hücum hiçbir ı lcrlemi§ bulunan düamanı püskür • 
netice vcrrn ~mi§tir. terek Nalc;ık cenup doğ\!sunda ııert 

Nalehikin cenup doğusunda, hareketine devam etml§tlr. 
Rucılar hatlnrnda açılmıs olan ra!. Stalingradı ele geçirerek ordu kıf 
n~yi ltapatmaf;n çalı maktadırlar. !ağı haline geılrmek için Almanla • 
Biraz iler'eınire muvaffak olan nn tekrar taarruza başiadıklannı:ı 
Rus kuvvetleri bu rahrv!yi kapatır 4 üncU günü evvel! dllnkll pa.zarte. 

B 1 •• t k•t • • gibi olnmq!ardır. Bi günü, Sovyet kuvvetleri, oim&l un arın sura 18 çe ' mesı içın • "' .. maha lelerintle kaybettikleri mevZl . 
Moııkm;a, 11 (A. \.) - İki gün\U\t !eri tekrar geri alrnı,ıardır, Bovyet • b t nb' l o ı çarpışmada Sovyet kuvvet!eı ı St ı r. taarruz!an karfJsında Alman mUd• 

Yanı azı eu ır .r a ınıyor gradda Almanlar ıtekrar yenmj le.- faaaı gev,emiştlr. l)U~man dtln 2 
vıe dtışman•n yer.ld n l 00 aakerlnı öı tank.a 6 kamyon kaybetmlı ve Uç 

l Vautlı ayfa 3 ıİltan 2 de l dUrmuııerdlr. Kızılordu bundan bat • 11.lman uçağı dütürUlmtl§tUr. 

Basası mlessesa 1 

ıerde çabşaalar 
Maaş ve ücretlerine zam 

için kanun çıkarllacak 
Devlet müeueaelerinde çalıf&ll ve yardımc:laıı laaric 

kal.uı İKİier içla de llyihalar hazırlanıyor 
(Aram • Jf• S, sltan 1 del 



-ı-

... 
roll 

. 
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...... '• tc.iri alt11wl• 6ula1M1n bir memlelıeffir. Bınwlan. 
~ VGtıllar•n• luıü 6ir millel yarflfnlÜ lmnwlır. 

dunun tesiri 

Hllk6aııtçe 'erilen klrarl r ve 
beledlrelerce abn n bm tedbirler. 
plJ.. erinde le rinl derh 1 el • 
term ı . Bu ı ı le pek yakında 
bl~k malla bol aük(arda pl)'a ,. 
ya arıedJlfftll ala ılaıaktadu. iV 
nk f tin l llkrtr bulamachltn
ct.n dla t lanbul horu ınd mua
mele eilmamıflı. 

P ,.., durıun te(ID , lcq,tan 
ta lera lnadtr ecllbnemltUr. 1t. • 

•• mllbltll, lllcer ftyatlannıa utı· 
şı Osnlae lfekerll maddeler flyal•n· 
da hlllMlllr bl'" Ylk•lme kaJM
dllnüfllr. Kuru O&Gm, 88 kunı;ı
ıan 7.t kuru,a çıkmış n bil'Ç(llr 
baWc••nn kuru Dzim aldllaları •O
ı ....... r. 

Bat fiyatı S80 ve pekmez 20G ku
,...ıu. 

Misafirler için 
tırınlar ayrıltyor ... ........ .., •. 

da da .......... . , ......... .. 
• 

Sanayi sicilli hazırlandı 
Tlca~t .,. aD&7l cclu . m k 

timSlııle ilk defa olarak •nayı li i 
nt bulrlamıftır. fllmdl bu *il tlzc 
rsnden ur ıa.m -.-111• taaın 
lrudNt, llDeWt lıltlU&l&t -t•tlatikl 
yapılltıılaJrtad1r. 

A1tm fiyatlar' dütüyor 
Alta flJaUan dtfaek_,.. DO 

1ı1r .... .,,_ llltml M ura, ldl9' al 

-- ..... - kut'Uf& idi. 

Alılı...r.Vm 

tan lli9tel' ~ ....... 
elr CteiJed •'ıs t••4ekl ..,._. 
,.......,., ....... ıtai ........ 
ı.iy ... ~ mecbur etti 

A•••t•ryaarn illa
klndala e\'Vel yalnız ıra.ya .,_. 
.. Plf°M"a ..,.. ....... 

... ı>...u.l lıir ~ --- .... ..... ~·=· ,.,..... ....... 
............ Çelıı ...... .. ..,. ................. . 

... ..... l'Nw --a. Fı ••• - 8-et içi• clNllll( 
~~atmtu;. ....... ._ 
na. y 1 '•t:41. .... - Jllt-
Jer'le dolnMlua 6Dtı4Q& anlat
maktan ba.-ıa 111 ,. il ..._ .. 
JDllU CSo91<>YlkJUla i'ruM· 
)ti AJmanya ile haıtıa ......,... 
Cffi ilorituu çok derin ._ - • 
....ı idi. ••dofru dtlP'nedu.n e 
,._ fntllteft ba .teır _.._. 
C~rfa.vn'm taY19iade dolru 
yolda ki Te l'raDl&lllll ÇSaalo
va'kyaya olan ..UlerlDl h-... 

JKjhfiierde MJ Beşer ~etra ~ 
, dagıblacik 

Daha niUtl memurıuoundan 
çıkarkeı aynlmışlar ... 

" Bizi aldaftl 11Akim bey, astabapynn 
dedi, kızHnla nikahlandı. 
H . a11&le imiş ... ,, 

•e octa.ı. ._, dllla yapa-
taktıll. 

- Çıuuıu, diiln sonra da olu. 
- aef 
- Benin• odam var. 
- Yook, oiltm, dectim. t)yf. 

el d~n, MOWIJa almadan 
ben luzmu ruaa n ........ . 

- Amma ............. kal'llll, 
~ ne,..ye, o da orqa. 

Seain .. ..,....... .... dalla 
nildla __ ....._ .. ......... 

Wr•VIMIR, ...... atallil .. • 
u•ı ' ............. evimize, o da 
•.. lllA dlMi, 8*li. 
A-, ... .... ..... _, 

... lri ..... Jitmi.._ ....... 

la, iMi bdmla etiiimhi aımcJaı. 
.............. icia ,...... ... 
.......... Pakat .. •V dftaRe!il0 ile 
de molıilp Pnatı )'Ok. Bagtinler· 
de de ~yeriıa mi. 'iri ba lıiM 
Kinde bet altı lin bllandlilnı 
IÖJ'IİJeD damadamz, fetlDİI, &ek• ................. ~ 
mit! .. ~ .. , ......... 
mı helhi.. .. ·---..-. 
~----Rtlndelıirllra 
......... illidir ......... '--'" ..... ....,.. ........ ........ 
.... IWi ....... lıi'ıl 1auMbr. 
eh. ilfal etti ....... niMlı'-'\ ........... .....,... _. .. ...................... ..,._,........... kftC1i. 

liadea..,....... 
......... .,... wiaia 

ifaMllWM ........... ı 
-Bldaldıd:tı, ........ .. .................. "',...,.. -. ...... -- .. ..., •. .... * ........... ... 

İddWaJtı. _._...._ ................. 
au .......... ..,_.111-, ..._, 
ettiı.r. Kısa.,.,,...,....._.... 

ler, maatolar ....., lıılr ı.,ıi pan 
y~;'nlim, nilaayet dt•lud*. 
Jabt daha nikllı mamurhtlanclan 
rtkar -.... " lmJmnUD •~ak 
lladın. ......... kohm.._ tatllp IÖ· 
tihlil. Ben kooası olduianl halele. 
..._ fidntl bir def'aebile dr· _ _,,,.! • 
-ıın. 

• ..,.,.._ koeuıam ba ifHesine 
knm.,tr: 

- Ya•aa llMdla bey ,.,...._ 

Diye, ....... 
to ttr. a iM''~ .... --; 
<lunna, Ala ela bir ~t GONP aldı. 
ll"r tane de ylsllr. Nü ..... JI• 
ır.lll de attm ...., • .,._ n..,.. 
•i ...... 

lleeM: 
- IDlüm ~. ....llVI da 

b6yt. ya,. ••ıti41r. Mil is· 
terıııe ..._ı IJle §81dp ~. 

~imdi ..... brama .... ~··· 'İni i9~ 1'iklll1I .. ,... delil 
mi• Ben nerew istel'Mm o,..y .. 
itli• röm • 

- Buasma W. Jsar.-ayız. Bi· 
iın d:n ıım rtfal ve ıl1tlandı· 
~ 

- Amma, ud clolan"'"SJ OD• ...... 
- IWcalım timdi anhyaeaaız. 

M ..... .,._i, fllllr ........ .... 
IJalaitle.rciea .. Jmn\I ... lımn, 

hir ......... ~ lelüd, il•· 
.. vertlilfr. bbt .. •llddet 
sarfıada - .. ...., da ......... 
.................... ,. • ..ıonta 

T .... 118118•Pa .... .............. ,.. 
__...,......_ .. 111 

- UDıa ,... *llltJN" tda -. 
mllldullll 1ıltlrmell aı ı ... o .. . 
.. Jsadar ....... -=· 2 ... . 

.... _ ....... - ,. llJ • ..-ı •..U- 1111•1 2 ...... 
~f81d1Mwilı"-ta • 
... baDra dalltdUR - .... -4 ........ ..,.. .. ..... 
venu lfbl• a PG M•'Plllll Q 
'bap mf)anacak Ye 117111 
kara bo~ )'Qlllm ....... ti 
u. ..,.san ~ Mtıb ted. 
birlere ~ 

PllMDJn clalRdlNa ~· ..,., 
n.1ıq1ıa-...aanaa~ 

-~ .,. 1ıuDlal'a alt kapOn1a 
1tD1 ekmek ~ dalltdlrba. on 
Jul& blrUlltıe ......... Gl1m••lrtJır 

Asker aHalarine 
ucuz akmak 

Dün buı fınaeılar memurların 
aUelerlne bllhusa oocülanaa ve
rilen ekmek kartlarnu 17 ı.ra la 
pymak lslemltlerdlr. Vulfttl n 
haberdar ola beledf'8t ~ fa 
aU~ete ~ ita slbl lmnlar 
baktında ubıt latmat. tencllltrinl 
1111111 Koru11111 mal*emeılne nr 
mittir • 
~ 1-ntftaa a ... r allelerl de 

memarlarıa • o14allan tbıek 
lqahnd .. tlıluk ~l'I Bu
na alt be ~e11r luıım •ılı · 
..,. lılılıaqb~ 

lıi •inle,... ................ s-i ... ........... 
Neticede mahkeme birllllc ... ıt 

ıelmNiiinden ... .. .,. ... 
~ .... lllralm. ......... . 
""' cdlul&• ·- ..... • ....... . 
fiaıaı 

- ... ala diJot4ll, .... .... 
eyi benim vuiy.eime ..... ,.. • 

11in. Ben ta w1a "" Mr ~·
IMiılm.--. ..... ~ J 
it lkt1 

&i lilJli!ilft. 



Gümrükler en fa&an mallann htl lnildaperaHn·H~~TMAYI Ntz-----~ ........ 
yüzde 701 resmi dairelerin ı.a~.:'~~~ · i n-~11 ve buhar kazanı 

ICrnebl 
11 oc ili 

1.ao • u oe • 
C.OI • A.00 ., 
1.11 ., .. CKI • 

Bunların suratıe çekilmesi için 
yeni bazı tedbirlar allnıyor 

OantıBJe ıtndel'll@n İat.ln bul g 
.._ .. ..,.. fttl'l1"'4"S an ve aı:tık oya 

-·-,~ ... ----------·1 yan ıtl:ıalAt e ya ın 
çekim i ç y n 

1 

:tir, tcı.cırlere ihtarıat 
e811a :a lm o an ı 
zerin e y n bir t 
netle~ verm tir Bu nt! 

aınbar ve ant p 1 rt d a a o 
-~,..,.._....,._.,.....,...,..,_.., .ıaa malların yUz 70 j r nı1 daire 

'Af.- "Jı d F ıenn etlrtmiı o iiu 1 m d B • 
l\frll\8 a ransız naenaleyh t cjr1e d n 

aar daire ve muesıııeacıı.er. 

resmi dairelerin 'l•tlrtmif oldukları 

i b.alı\t mallar6ın allratıe i+hali lçtn 

tedbir er alınm lı tızerinde, dunat. 

mııı ve bazı 1$ararlar verllmiıtlr. koansyon hDkOmeti elm Jeri lUı~ıdrr. 

kuruldu Basası •leaaeı• •. ,. ........... . 
1ızu lllr vazUe 

nrıım ,. 
ıı de çaıı,aalar 

~kada m'1ttefik kuvvetlerin baf.. 
da:m p.ııeral A.yzenbovertn taa. 

ile amıral Dar!an taratmdan bır 
~ koaliayoau hUltQ.>!ıetl kurul • 

v bu hUkinııet mihvere kar -
h!r askeri yardım.da u unma ~ 

~Ut etmtıtır General Jlro le Af. 

Maaş ve ücretlerine zam 
için kanun çıkarllacak 

•kl l'raıunz kıtalan:ıın baıkıı 
danııtma t•7in edUmiJtlr. .. .Ankuads.ıı bild ,r"ldiibıe. g re, 
8ritanova Ajan ının i>Jlf uıull:tl'"" dev!et i;abıika ve mUesaeaeltıi de· 
._ n teuUtı e 1 ne ıüı'tl, Anı r ki jş;iJıerin J: evmiyele inin U'W'·l· 
1-n Yare ı Petaio n boş mur nıasz hususunda tetkik er yap1l· 

olarak tanınmıttJr. Aınır 1 l>at makta Ve b zı iYib laf h~1an· 
n bu BJfatla tanınması bütilo ma adır. 

ttefiklerln arıusu nçbile mil ıe Diğ r taraftan kazançlan fev • 
t'le Fl'llll ızlul' arasında her ıuı ltalide artm odu u ha de bir-

•lllaşmamazl ıı izale edrek m. Çok hususi f a ırket ve ma-
ebe de nizam ve asayişin bir dSCSe:::::::::l•::;.rin:::.;.:i:::::::.:.::,::;;:;;:,:;:;:;~4.;o.;.;.;,._;~~~~~~~-~-·~ı ,.., _ 

il temini mat16p olduaıt lçın sır( 
erı sebeplerle Amiral o bu aııa 

tı JJalua bil' ihtimalle, mııvalşkat bı 
illan ie n tanınacaktır. 
!>iter tanıtan l'l'8alUI JaU84Ua • 

..aJinaa baıberlezıe giSM A.lman 
~mıan tarafmd&n tevkif edildiğı 

ilen.. .gener-..ı Veyaıant mUhlın 

Bern, l'J (A.A.) - Ztırib gazetesi 
1sviçrenin iktı.ee.dl vaziyetinden ba.h • 
sederek, Barokolon ve BU'bao Uman • 
iarnrdan ye'niden mal geJıebllditiol, -

d n ...&om bulml*"11qlt Nd1ayı 
ce at eder~~n-a b · 
reket ettıat'i'tiliiftP..J"j;n ~rda 
kalıo.ca boı;nn ok ~~«.e b"r 
ırda~9'8. Bünue ~·b 
et.ınet 1'İi• ~et eltllilıtir. Afrl• 
ka t•~ .lıll zırman i)ana e 
tnarı9t ...... ~, oı.n Praqa Jılkü:r l 
yetk\f ı~ etmek vulffthll A. .. 
miral ~ tevdi etndflkD. Da• 
ha iHi: Ç4l'J!llflllldı kmlrif ıaftlltevif 
ile tema R gl!çftll9kte terHCflt et 
memtf, t ş kes emrini '"f tlhıden 
evtel vererek mukavemeti tio muş 
ve -kıt r n maneviyatını kt ş • 
ttt. Afr n n .mlklal ası lçhr l ı .. 
cfi memıti 

Ru.I.ar bir _.nlf gemisi 
battrtlılar 

Londta 1'1 :'(A.;ıL.) Şt.mal tm de 
n1zıncı., Ruı deDinltııan IOflO toaJ. 
I&iqlulc bir ~ 81.l'DIO pa!abııl 
ba. t.mnlflal',dır. 

MI 11.Rapar lıua.~tlQ sinir &ir makine kazanım dolduran buluıta 
benzer. Pl"d/a tazyik lnırıısında leveran eder. Bin bir 
emek ile uüCJUle 11etirilen bir hayat binasını bit sqniye 
için"e yere serer 

Şeker 91tq,\armm dUn sabahtan t. 
ti~ aerbdt ~rak'1dttmı yaz • 
ml§tık, Jilillıalll perak4nde 1&tlf f~Y&t 
tarının nakliye ve amballJ farkla.r.ı 

da beşap .edileNk ı.ylnl belediyeler 
bıra:ıuım~ı 

Belediye daim! encttmeni d\ln top • 
ıanm11 va.zl~ tetkik edere!t kara. 

Makinen lımanı patlflm4ktan lıoruyan emniyet 
süpabıdır. Brınlann lala tazyiki karşısında açıla, laltr 
sını dısan at•. llU41tın emnVet mpapı i•e ktJ-.lır. Si
nirleri lada gerild'ifl zaman 4)na m•maanı ve liiıva al
masını emret/er. 

ruu VC)l'Jliiftir. Bu karara göre 11r1. 1 .J 
mizde pera.keb.d olarak keame şek ._ __________ .. ,~ ... ----------· .... 

530 ve tos teker OOi kUl"Uft&n utı T •• l l 
j~~ıarcemitetın~dtlntek•r•~ ~ıccar o mıgan ar 
rndpıcı.n bakkalla.n. .aeıı:er ~vzttne 

:ı:;:ıı;;,:·ı:::::~:':u::.; stok gapamıgaca '-
itibaren halk& ,eker aerbeat aattl& • K 
cakln'. 

Salomonlarda 
T• !rler 11• ııuıaı aabaıan 11ma1-.bı --••rl ...... , ... , ...... 

9r" (88ftlldlı 1 ı.ct .. , ... , 
8 taş • bir zırhh ve 8 muhri)>. 
Amerikalılar ıki hafif kruvazör 

ile 6 muhrip kaybelımiş1erdir. 
JaPOD don m sı, p ı r ıı bnlıı 

alır katJ.pJara uArareıt ilir vazıy t 
te şımale doim ekilml tır. 

Stoklar bir ay içinde tasfiye edilecek 
kömüre zam kararnamesi çıktı 

.... -Lıo~ 17 (A A::J - Yeni Gine-
(le ntiittetik k\\Vvı ttiıt yeniden ilf~r 
lepete mııvatrak Qlmu•lardır. 

Bun ~einde yapllan harc
icAtı ~ Mal( Anllr biııat ida 
N etmektedJr. 

• •• 

Her tilrlt1 sanat ve ticltnt er
ı,.bının f~et 8&hale.rı h a • 
ric,lndekl mad&tlerl. Qacar cılıııısJ&ll 
ıarm herhangi bir malı ttcuet 'D1U 
aadlle •tok etmeler.bıbı pak tcDUn.: 
at hakkmd& d1bı bir •aranı&me Mfl'8 
dilmiştir. 8U kararn&menill llefİ'l taı'1 
hine kadar gerek ~ ~ 
har cinde Ulaıi maddelerdell atOil 
Y8.PllJll o!an ıaa.,t ve tt.caııet erbaba 
ve prek ~ Ol""Ul'ıJOa'ft iaatd! 

Vqfll8loa, 17 (A.A.) - Geçen ttea,et 111akııadile berbanSI; bir i11M 
ıı fbt- lldnunda Ainerıkan ruosı,ı deyt stok y&pDUf oJ&aJar ~ 
JUU6d muharebesinden beri yapı f baren r ay lçhıde .ıoıaanac ttııı! 
lan en hü.yB,k, deniz aavaıını kaza~ ftye e ınedtklel'f ıaıt rde bu bir Q : 
JJU1br. Japonlar Salonlon ad Jarın • lık müddetin httamuu ldp edea -
da kaybettikleri menılermi tekrar gtln çlncte matnı nevini. miktarını 

eJdo etnaek için. üçüncli v,e en cür'· mallJet Aya.tını ve bul~ ;yeri 
et!J\r teşeJ.üı;lewni ~......,ıarıuı da göetereıı bir beyaMame ile ellerlDde. 

tevil ıl>ffir.•"yecek şet iide yenı1- kf ıtoklan bildirme)'e meobur oıaaak 
mişlerdir. Resmt olmamakla bera-
ber, her Japon taşıt gemisinin 3 1 •1_•_rdı-:-r-.·-----------------------
iJA 5 bin nsbr 1~.tı.kiana göre, Ja
pon l:mn 25 ila 30 hin kişi kaybet
tikleri taJımin olunuyor. Stılonıon 

... 
Londra, 11 (A.A ) - Salomon n- ~ 17 (AA.) - Diba geee 

dalan sulanttda.. irbç aüa.d Dılteri Fas .nıdyosu tarafından Defl'Cdi • 
cereyaa ebpe}{te olan deniz ıtınha· len bir teb\iie iare Brttanya ki
reb-=.leri hüicmda V şinsto11 t bli- talanııın öncüleri 'hll"8UD tar • 
lılüıi JJeŞretti. lunda azami süratle ilerliyo\o• 

Difnta.ıı donanmaeı ı>eztr sabahı Hava m\lharebeleriııde 42 lnihyer 
gen atıln,ıştır. Ulradıkları kay.ııplQr açağı diiş\lrill:r.Uı yerde 19 upk 
•lırdlJ"• BahnJan lelPİlel" araııında tutultuıi1!mt.:1tur. ' 
21 btn toaiIAtoluk bir zUbh bultlll- Bqka bir tıebliğde birinci Bri • 
ı.akta4ır. tanya. oıduaunun aenv Amerr 

Japon d0nanma11 ıt :barıp ve 12 kan cQz).erile Jmvve:tıendtrildiii. 
..nakli:ve ıemi.si lra)'f;etmişlfr:. kUçtJk Franslz asker! ~n Ce 

l----'-~------------ zayir ve Tunwf.a Amerikalııarla 
• . i3'Jirijği ya.~ta olduldan bl dl· 

Vilkl• riliYor. Tunu&ta ile ~lflll& Ol • 
m111tur. Pazar günll eden aon"' 
ra motosı"klett~n ve ~h ı kdv 
vetlt-rden miir ... klr:t-p bir A ıı 

Ceıon aolraldarı 

keeif kola bir Framıır ta~ruaan 
afe ile eıi kı1me e • 
dilm1'tir. 

!1'1.JNl ATA MtllVJ.'!R 

vetleri kumandanı en ı,. 
Fas au.J.ta.nı ta.rafmdan ıww~ıa 
k.a>uı edilmiş ve keadiaiue. 
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.. Toplayan: Muzaffer t:..sen l NS.Ar-."LI.K tnrlhl bir filmdir. Ha~ikatc, doğruya ve iyiye, yUrU. 
yo: rnmi. tıtsanm varlığından kopan blr fstek!o Lutulan bu yol 

dOz şoselere benzemez, orada çukurlar, hendekler, uçurumlnr, tll.§lar 
\'ı: dıkenler Yıırdır. Ayni zamımde. birçok yollara nyrılmı~tır. lnsruılnr 
küme kU:tı" o yollara dağılmışlar, sağlı sollu ve fakat daima zikzaklı 
bir yUrüyUdc yUzlerce yıllardanbcrl yUrUmeğe koyulmuglıırdır. Aş_ 

t•kları :vo.ı:ı.rın gQçlUğUnU, zahmetini U!lutup vardıkları yerin zevkine 
ımıı: olıınlıır var. Durup dinlenmek nlıınctıno erml'yip h6.ltı. yUrUycn. 
!er clduf,1 1 gı~,l. Tarih filmi ,bUtUn bu durumları tcsbit eder. gösterir. 

Anlillcrdc, Kiib::ıda, H:ı} lidc bu· 
günlerde Kristor Kolombun ,.c kps 
koc:ı bir cografi h:ıt:ıd:ın ib:ırl't o
lan Amedknnın keşfinin 450 nci 
yıldönümü kullanıyor. 

Yeni l>uny:ı)fl 'r.rıleıı \merıl 
nclı ilk ol ırak 1 :i'l7 t:ırıhınde co 
r:ıfy:ı fıliıni llılokolinıus'un Sendi\ 
s lırindr lı:ısıl ın küinalıı mcclh:ıl 
simli lilabındn \·crihniştir. ı: 
d.ı ~ır.ııburgcl:ı L:ı<.ıl:ın lılr co • 
)'u kitnbııırl.ı ve 1520 de B:ıl'da 11 

~ıbn Pomponius }lch'nın harilal 
rındJ dn \mcrika ismi kull:ınıJmı 
tır. 

l\onc1or;c burachtn ı:ıl tıktnn 

onra gceel i a<:ıkt:ı gec:irdı, ı::r· 
tc i ı•un d l.ırl.lrda clola~tı, ~ı·n 

derrrc ;>or~nn dii lti, co;ascn O· 

fur:ıruk r ı, ... mai'n alısını. hır U· 

dnm olaıı ril('zof. dokcz ny<lnnbe· 
ri s:t.n.Jandı~ı ~ crcle lınreket-ıi7. O· 

tur:nu-., :\ iırüme itiyntlını adeta 
unutmıı"lu. Bu it~barfn ıki ~ün 
,Jc, nn1 <:'dcıı bu uıun 'iird) lişiin 
Zn\ al'ı ntl:ımı ne J,:ıd:lt' :\ ormu~ 
o ıfo,.:ıır.u tnbmin etmek ııel• ko
la~ dır. 

1 ı>ncloNe hayatının soıı gi!nlf'· 
rini ı.ap'tı .illi im tlık ni an ~üuii
ıııi \ c ~cc \ i Pnri-ı eh :trıııın en 
~üzcl ın:ırıznrn.l:ırı <>nldn~·an ~e\'· 

rıYl '-ıdi-;inı1<', I\lnnmr isimli gii· 
.7C) bir lw} <·\arıııdakj kor ıluk~n 
'"c-c;irdi. 

hoııdorsc'nin siınrliy~ l,:ıcla.r lııi· 
l:i"a ct1i.ı;1imiz }ıayntı ihtilallerin 
1 :ızan ne ~md:ır n:ınkôr oldui;.u· 
ı.u ö"~rcn bir i.ırnclitir. Uu iin· 
(• ~1 , bil0 i.,ilc, k~lbile 'atanına 

' insanlı ~a bü\ ül. hizmetler et· 
'111 bir :ı.tl-oırı; ömriindc 'iedanına 
ll\ Lırı biç h:r lınrel.ettc bulunn:n. 
ı ı .. hattfı ~alan hile iİJ lcmcmiş 
l · · İtı"-"ln \ar.. Hn~nttıı.n ldığı 

r 
ün mUkfıfat. krrl• Yn.stndan son. 
"C' eliği b;'r kızla C\'lenınek, 
ut lı'r ymc. kunnak olmuştur. 

T'. • ... ~n j-.led!f.i uç büvüı.ı: ih
t ... ,ı; ~11imsemesi', om; insa?ılf.c 
ir <\ t" a' \ur ettiği kemal nol;.tn· 
... \ ı::i~~n bir ~ol ı.nymnı;ı ve l.a 

"<la siJ.n-;ct ahnc;ına ntılmıs 
ııı. • !•r. Yok._-.n • Kondor;c hii-

' 1 
·~ "ilim, ; ,,. riy:12iyeei, 

('IUmEl bir filnof oln.rnk knl· 
"1 oı .. a~dı, lnU.i ı]c ihtilalin hn 
1 • 'ı !!Ününde, bir nİ<::nn g-ec~i 
: ı'.tn aı: 'e yorgun dolnc:mnk fc· 
r ~"tin~ ui:'Titl11azdı. 

ı;rt•si n;ün s:ıbah olurkep nrtı",;: 
"lndorc;e'nin 'tirlimeğc. dolttc;nıa· 

taf-:ıtı knlmnmıstr, karnı r:ok 
. çtı i'>ter İ<;tcmcz mnmnr'ı:ı girdi. 
) k:ıb\ rsmde oturılu, biraz ye
m k 'ecli, c;;arop kti, onra \'ir jiPi 
ot·umnl.t'l. dnvam elli'. Öliiıne a
dım :->dmt ) n 'dn'itı~-mı bilen bir 
iıı..,anın "011 rlnl,iknlannda ''irjil 
rl n 1e\ k :ı.1 ına ı 'r lıanuııla \-nlkİt 
ı::~f'irnı,,c;i hii.'iiilc Stiıı 5aİriıı~n 
yer '\ iizünün en l u\\ etli sa.irle· 
ıiıırl n lıi"i~i o~clu)ınu ~ii'itcre11 
hi,. fl<>'''I ol ...... ,'\,, s.,yı1s:ı yeridir. 

Rı \tin il-:ri ~cknlcrinrfen ,.<" 
;ht T lin ı.o~ u tnrıtftnrlarmdnn 
lıir f,nf' 1 jc;;j d" O\ ni lmlı''Nfo otn· 

'ilmanra, yaln•;: lıarplc 
mağlUp edilebilir 

ru) orlarrlı, bir lıöşcdc ıınıcle kı· 

l lıklı, MC:I 3kalı h~'!'biriııe karıı;
ını~, r:r.-:ıt elleri heml>eyn1. hir in

. snnııı oturdujt:ınu, hem o adnmııı 
bir kitaı1 olmmalda ıncsguJ oldu
ğunu gorüncc bir knçal•, bir rnnlı· 
kiını. bir miirteei oldııi;ııou c;; ... zni· 
lcr 'c yalm!:ulılar, hiil<iım~Le tc.,· 
lim içi'n giitürmck btcdiler. l<':ı· 
knt zn\'allı l\onılor e'ııin ny"Jda. 
rı şi~ıııi~ 'kahn nnrstı, ~'lirüm~j;c 
takati' yoktu. 1htivnr filczofu o
rndıın ı;ıknn bir kciyhiniin zn) ıf 

bir beygirine adeta yiiklcılilcr, .. e. 
fa1et iı,:eri<;iıu!c, arko!'.ıııdıın it:\· 
knretler bnğırnrak nu~rlaren 1'.ı· 

ı;nb:ısına kadar ~etirdiler, 1.as~b:ı. 
hapishnnc.,inc attılar. 

O ann l..ı<lp.r hiç lcimı:.e tı:w~c • 
dilen mürtecinin t>im olthığ·ııııı 
tnıııynnı, mıstı. Fnlmt 1\.oııtlor~~ 
kemli-;in;• be:diyf'n nluhcti hili~·or. 

Lı\k n şurası muhakkaktır kl insanların hayatında en kuvvctll 
bir tebı> ı uıı.. l:l"ndlnl teşhis ettiren htı.dlse, fikir iBtlh:ılelerldlr • F..skl 
ı-:ığlnrın trlamizml, animizmi, natürizmi yavaş yn\•a:ı bırnhmnnlzm 

bud;zm, lsrnjll.zm, egli.zm, Uılfi1"9l.zm olmu, ve en son çağda bunların 
yrrlnı t.::ışk.a fıklrler ve prensjplcr tutarak nlhııyet ortaya sosyalizm, 
1<0mU1 -ım, T&şlzm çıkmııwr. 

Tarih !llnıı, ap:ıçık ve olanca i:lplaklığile gösteriyor ki nıı.syona. 

.IZ"lll'ı. mlll•yct eııııamJ. dayanan cemiyet en mesut soııyal heyettir. 
Otekl lstUı::ltlcr hııkjltııtc doğru yapılan yolculuğun seraba bağlı şek_ 
:.ı.f ifade tl.er 

Ve Tu:I< .nllletlnln nasyonalizmi, devletçi siya.seti. son devrin sı.. 

yası sistem•er1 içinde en orljinalldr.Bzlm nasyonalizmLnıizd", bıı:ıka si 
teın:t··t"l, b-ışlm m!lll;ct sistemlerin gölgesi bUc yoktur. O bizim öz. 
malımızdır Onu biz ynrnttık. 

Yar:ılt:gıı;ıız sistemin, blzl sa.adete ulngtıracnğına ln:ıncımız }X'k 
l•uvvetlıdir. LAEDRİ 

du, cc;asen gıyaben irfnmn mah· ~--=----------------------------"" 
kfım cdihniı;ti, tanınıp ihtiliit mnlı-
kenıesinin karşısınn cıkınca bo 
gıyabi hiiJaniin hu sefer" de yilzline 
harsı tekrar edileceği ~iiphc .~L<li. 
Bin:ıf'ntıloyh biiyük ihtilfllin hn· 
lı!lsr, bu ihtiliili bahn katili olm:ık
tnn lmrtnnnak istedi'. Jforıi hnne· 
de p;ırmaj~mtlak: yil7.ühtc snklı 
olan zehiri t,'dmrdı, ~·uttu. se-;<;İ7. 
s:ıdasız, tıpkı yas..'l.dıi:'l ~ibi hn7.ur 
\'e siild'nı iı:eri in<le ö)ijnı~ kant'5· 
tu. 

Bu ~ün Kondorse ndı, ynhıız 
hıiyük ihtihll-i'n <'kğil. bütün on 
seki1inci nsnn biiyük -;jma!rın n· 
rn'iındn ı.;a~·ıhyor. Bu hiiyfüc ins:ı· 
mn hayatını kaplayan fnrıayı dii
r,1tnfirken onıı. nt'ıyonı1~ J~akat hır 

ncnnnda birnz da imrenme Jıis!'İ 
yok mudur? 

- S01'" · 

Genç luzları 
zehirleyen doktor 
J.AI"DRO KAIU~ Df.Şt~N J \K 

ı' 
Adliye tari1ıincle seri ciııa~·etlcr 

rekonınu kırını lnrdır, bunlnr n
rasıntln Dllktor Nd mesleğini' 
kötülük yoluna iılet ctm~i, 'c ilk 
uçunun me}:dnııa çıktıl<tan on

rn yıllarca hapisnnedc kalmrı; 1)1· 

Tünel se/ erleri 
h~onbııl J'.lrl<t·ıı., Tramvay vo Tilncı 1~1t'tnıclcrf Umum Müdilrlilğilnd<'ıı 

ı~ tklncttc~r.n 19!2 çar§amb:ı gUnUnden itibaren t.Unel seferlerinin 
aş:ığıd.-ı. ı;öster.ler. saatler zarfınd:ı. yapılscağt mı.yın yolçulara ilA.n olu.. 
m•r. (1474) 

!ık harı.le 

Saat ':' 3'1 
sı:uı.t l'. --

H~rgUn 

pazıır gUnU 

Son hareket 
Raat 21.-· 
S:ıat 21.30 

İGtanbul Belediyesi ilanları,: . 
Temi7.!ık l!lcrlndc kullanılmıı.lt UZ'!'.'rc almncnk 40 ndtıt araba hayvanı 

knpalı zarf usuille cksj11Jmeye konulmuştur • 
Mcrmıı.ınun •ahmln bed:Il 12000 lira ve ilk teminatc llOO liradır. 
Şnrtnamc~ı z lbıt \•e muamel!t mUdUrlüğU knlcmlndc görUlcbilir. İbıı.. 

le ,20.11.942 e:ımn gUnU sar t 15 tc <'lalnıl cncUmcndc yaprıacakt.ır. Talip_ 
!erin ilk temtı:ınt makbuz Tcya mektupları ve kanunen ibrazı llı.zmıgelcn 
diğer veslkal.tı llc 2490 No. 1ı kanunun tnrifntı çevresinde hazırlıyactı.kta.rı 
tekllt mektup armı ihale gUnU saat 14 c kadar dalmt encUmene vermeleri 
21!.zımdır. \ 1097) 

M.M·V. lst. 2 No. lı satınalma komisyonundan: 
1 - K~!i mı.r.l~nce tahmin edilen bedeli 1998.70 llrn :>lAn vek!let ma. 

m:.ı! nnbıı.rınıı. aıt oin)l.nın bozuk elektrik tesisatının tamlrt 2S,ll.942 pazar. 
test &UnU sn:ıt U te M.M.V. lst 2 No. lı aatmnlms. komisyonunda açık ek. 
sll~mesi ynpı1ncııktrr. 

2 - ll:C tem1nntı Hll.90 lira olup oartnamesı herglln fş saati dahlllnde 
mezktır komtsyonııa görUlebllir. 

3 - lstd.lilcr!n 249!> ırayılr kanunun ıstcdl~ vcslkalerla ve be!ll S"ilD 
ve saatti! komleyonr. m:ıracaatl::ın. (J}.70) 

ınaIDla rağmen hapi<önne<len <•ıl<n1• , M.M.V· /at~'nbul 2 No. lı Satınalma Komiıyonur:dan: 
çıkmaz hiynnet yohmdn miithi-:; • 
bir l111}n :vüriinıcsi itibar'ılc l1::ık[. 
katen tct~cike <1eğer bir tip it'~kil 
eder. Cnni doktorun havnt ve mn· 
ecrnlanm "Tnrihin Hüyük Da\ıı
lan'' serisinde 

Anka:&da .M.M. Vekaleti iÇln 100 adet portaU! ah,ap b!\rnka yaptı. 
rılac:ıktrr. MezkQ::- fnpata ait keşif ve p!Anlar komlsyonum•ızda görO!ebllir. 

(13011) 

M.M.V. lst,,nbul 4. No. lı Satınalma Komisyonundan: 

Kristof Kolombun iic gf'mi i ol n 
Sanln - MıırJ:ı, Pit:ı 'c Ninıı lsırnn
yndnki P:ılos llmnnınılan 12 iklles
rin lıf92 de Juıreket cimi~ ''c 3 :ı

~ustosdn nıcçhui hir sahile )orıa5· 
ınlfjtı; saf Ceııov:ılı 1,urayı vnrırırk 

islr.diği llindisl:ın kı~·ıl:ırı snndı. 
h:ılhııki Kolomlıun yırnıışlığı Hr Kii 
ndnlnrındnn lıirisi, San S:ılvadur u
h:ın ın şimnlinclc lıulun:ın B:ılınmn 
dnsıydı ,.c Bin<lic;lan ıfOOO fers::ılı 
u1.nkta buhınnyonhı. l'fok lıir ):ltı· 

h.,Jık! 
Bu, Kristof Koloıııbuıı J..ec;finin 

kıy:nır.lini \'e k{ışifin h:ıkkt ol:ııı ŞC'· 
rcfi :ız:ıJtmıız. Bıınd:ııı lıi r <;ene ı;on· 

r:t Amcrik Ycspucc Hoird:ı serer hr· 
yetiyle V-:nczuelln i-;ınini 'erdiği 
bir yere )'Dnoşlı: lııı kıyıda <i:ıJıildr. 

lkazıklnr üzerine ~:ıpılmış lıiııal::ır 

lhafif tertip Venediği h:ıtırl:ııtıj:lı i
çin kiışif hu kıyıyrı lıu ndı ,·ermiş

ti. A.menk Ycspuce de bu snlıile Y'l· 
n:ışırken Kolombun şcrcfio<lcn bir 
prır('n ~·:ıl<lı~ını ne biHyor, ne r!c l'l· 

ıfjyordu. 

Fn!mt bu kilJplnrı okwnnmı~ 
hu haritaları gömtemiş olan Yr 
purc ismin lıfr kıta nClııın vcrilrn 
suretiyle idi5lirildiğini bilmiyor 

Bir müddet sonrn Hl:ıkobmus 
ııırri~nyn ilkdcra Kristor Kolonıb 
yna.1şıı·ını o~rcninec ldt:ıhı'lt 

''ıptı::"t ).mlışı düzellmiş, kıln' 
J\olomhhn ndını Ycmıi5ti. F:ı1' 
hır düzeltme gcc k:ıldı. Herkes N1 
rik:ı) ı öğren misti bir kcr<' .. Arucri 
ismi ) ıışadı. 

Amerikanın :ıdın:ı dair başk:ı b' 
rh·nyct vardır. Meşhur gemici Jıı 
K:ılıo ve oğlu Sc-bııstiycn 1497 ı 
Tcrnöc adasını kc"reııil,ıcn son 
ııu ı:ıdn civorınd ı'ki bü) iik 'kıl ' 
da or!:ığı Jliş:ır Aıneril.'in adını ' 
nıişti. 

Jh~.M-Y. ltrt. 2 No. lı satınalma komisyonundan: 
ı - Keet: muejbjnce ta.bmln edllen bedeli 1S96.85 Ura. olan sa!ı p~ 

ruula vek!Uet deniz yollama mQdllrlllğQne ait b\,ruuun l:ıozıık olan elektr 
tesisatının tamtrl 23,11.942 pazartesi ı;OnU saat 15 te M.M. V. 'lst, 2 numara 
mıtınalma kom!111onund& açık cluıiltmesl yapılacaktır. 

2 - l!k t<ımfruıtı H2.23 Ura olup aartno.mcsl herglln ~ BM.U dahlllnd 
meürQr komtsyon~a gf)rtUllr. 

3 - !l!lteklilcrin 249:1 83yılı iuuıııoun istediği veslko.lar-la •e belli gilt' 
ve saatte 1vın1lsyo:ıa mUracnatııırı. (1177) 

M.M·l'. lıt. 2 No. lı satınalma komis~onundan: 
t - Keı,ıt:: mucibince tnbmin edU11n bedeli 54!1~.66 Ura olan Bakrrk~ 

barut !abrikaHn::ı n.bş&p kömOr fskeleslJıtn yeniden yapt.ırılmnsrnm 23.11 
942 p:ıznrtcsl ~J .ııaat 16 da M..M. V. 1st. 2. No, b eatmıüma kom,syonuA 
da açık ekslluncsi y11.pila.caktıı.-. 

'.! - llk tt'ıd:nntI 411.35 llra olup şartnamesi herglln iş snatı dahjUnd' 
nıezktİ1· komlııyo.:ıdn görOleblllr • 

3 - lsWı'.llerın 2(90 sayıu kanunun istediği vesikalarla birlikte bel 
gün ve saatte lr:nmJayona mUraca.atııı.rı. (1178) 

M~reşal Şap 
60 yaşı a 

Bilindiği üzere Mareşal .Şnpoş· ı t:rkanıhar.>iye mektebi mUdür!Uğ'tl 
nikof, Sovyet Rusya ordul!ınnın etre;R, sor.ro 1928 sencsind~ u:ınl1' 
umumi erkfı.nıha'rl.1yr. reic;i ve n".il mi erkanıharbh•e reisi olmu~tuf 
dafaa komiser mus.vin~ir. Bu va!ife Uzerinde olduğu haJdt 

Mnre!';.'.11 Boris Şapo~nikof, lfll7 harpten evvel, Leningrad, Mosk 
teı:ırin ihtilfı.li srrasında. carlık or· vn ve Volrra ordu mmtnkalan kil' 
dusunuu erkanıharp miralayı idi. mnndanlr~nl"r yapını ve bu ordıı' 

Urdu sıhlıl ihtiyacı iı;ln 189 kalem muhtellt ceza pazarlıkla satın n!r. Bu zat. Bolı:cvik rejiminde hizmet Jarı tanzim etmi•tir. Sonrn 194 
1 \'İCl'e):c :ıt:ca etmiş muhacır- "Genç kızlar• zehir/iyen nacaktır. 1nn'<'!'l :!1.11.9(2 salı gUnU saat lG da. Fındıklıda. :ıatınıılmıı. komiG ctmiye nza göstermiş kızı.c'rdu- senesi ağustosunda umumt erkan 

ıerc yardım ir.in te~kkül.eden· Av- doktor,) yonu bınnsırıda. yr.pılacaktır. Katı teminatı 1172 ~ıra ıo kuruştur. Hep~~ ııun tanzim ve ısla.hına çalL5tlktan harbiye reisliğinden istifa etmiş' 
rupa yardım heyeti reisi bı•lunan bir tal.ptcn ai..nablleceği glb! birkaç talipten de aımablllr. Bu hus1ıstıı. d:l_ ba~kn, eı-k:inılıarbiye t:~S:.-Hatınr tir. 
A""•rik:ılı 8a:rı Jorj, 11 ay 1sviç - bn~hğı nlthıd:ı ~ nrın ha Cazla ıa!ı!l.1.t ıstfyenler hergUn komisyona. mUrac:ıı.ıı.t edebilirler. TallP- in tiz.ama sokmuştur. Harp bac;ıladıktnn sonrs, Alm:t 

f' ulundukt<ın sonra Amer\k:.· okuyacak ınıı l~r.n mu:ıvye:: sllnde komisyona r;eleme!e!'I. (1445) Mareş!ıl Şapt>!3Dikof. bir miiddct ordufatının ileri hnrekctlerinde 
3 o < \.İn'lll!c:tür. . t Moskov:ı mlidnfaa l)rcluJ:ınnn in> 
ŞarjJo~.Ame~ka ~~etclerine .~~~~~~~~-~~~~~:~~~~~~~~,·~~~~~~~~~~~-·~~~~&~~~~-~~-~~~~~~• m~da Mm~. ondan ~nn d~ 

ynptrğı be! anntta: tc-krar tımum[ erkdnrhtırbiye rcı 
'• Miıttefiklcr. A}rn!lllvayı ma~· .M:ı:ınıafih, Sarfçıl:ır lıcrkcslcn :•\' kuııı:ı~ :ıhrl:ırdı. rffeine ! t\'in olunmuştur. 

hı;) etmek ı in al.luka\a güvf'ni _ 'l'( f.ı:ıliye1.c S<?ccrlertH, \C i5c lı. V/ q v -· lhilüıı hu ordu he11 lıirliklc 'ol:ı Ş:ı.pı">"'nikof, 1910 seneEi ikinci 
Y' 'r. Halbuki, Almanva. ancak • • .... ~ • y " • ____ ::ıı .. • te~rini'lde Mareral ve aynı sene '·:ıncıJar '·arı"ıı· } arıc:nl"Z ikenrlıJrı ===== o •---- r:knr, liıp:ı pisiriı· \'C ktnlıı konak 

i altm<lıı hıılunnn memleket- t:ıb:ınl:ırı 'kaldırıp dü\ iişü seyrel· .,....... laı dı llçr hlrinin 'itrtınd.ı hır ç~. nin a.frtı.-ıtosundn Sovyet rnUdafıı 
ı.... ··1 ınck fı """k k .,_.,, 1 "ı'·:ı" ,·al, lıunun jrincle de lıir ~om'" lisi, klmi!cn nç •"tan o - ızrrr en ,,.ı se · ,,1.:r f'rc "' ·• .. k-::miser muavini olmWjtur. Ken 

k lnrd S. • 1 J ki fi ''C bir çift kundura bulunurdu. lliı • ·ten soıırn, kendisin:n aç aı -
1
• • l)nra sıyn 1 uzun "' 1 

• 
1 

- Y:ız:ın: 2 nusçndan çc\·iren: i, :>elitik:ıcıiıkttın ho~Janmndtğl 
d hnı Ye b..ı vüı:•icn baş eğmiye lozorıar orl:l\:ı rıl.nrl:ırılı Ye ııih:ı. SERVET LONEL hiyatcılar çok muklc~it \'c !nliz:ıl'ı c:jvast icıl~rle uğraı;madtğı halde 
Tre<ı:bur bulu•ırlu"'·•ııu itirnf ettı • Hl geniş ş:ılnrl ırı ııı~. n:ı dchşı•l N. V. GOGOL sahibiydiler. Çizmelerini, l'skilnıe. 1930 '>enecıindenberi komUnist p3 
1er. Eter biz, lt<ırbi zamanla ka - veren k:ılın enseli :iliıhiy:ılçılar k 'I· 

/ ınch: çin, :ıyaklarınclan çıknrıp hlr t:C\inde ::ız..<ı.dır. 
znnmrra calı<ı:ı.e~lrs.ık bütUn Av - brı 'lı\'arl.ırdı. ve Lu takdirde boyu l\iyc\· çan ku· liği altında civnr lıost:ıııhırı ll'nıi"~ değneğe o'l:ır ve oınuıl:ırınd:ı t:ı~·r Marec::aJ Şapo"nıkof, bunllnn t'' 
tupalt dostlarımızı k~ybetmckten l"l'li<'ccl(' lıı:r 7.0nıaıı ;ı:ılıiy:ıtcıi1r lesinden kı'ln olmı)OO ilahlynlçılar. lemcı;e sönderirlcrcli. \'c o gun m.ek Jardı. hun:ı bilh:ıssn ~n~mıırhı h:ıv., vel, ikinci rütbeden Lenin, Krıı 
b~ ka bir netkeyc ''l\r'.lmay :. Er· hC'psini lrpl'lerkrdi, , '" flioıofl:ır d:ııı birisi, lroıliad:ı ynlıut Mısır lıii- leple kabaklı darı Hip:ısı pişerdi. farıl:ı ılikk:ıl ederlerdi. O zammı b:ıvrak J\ı .. ılvıldız ikinci ve biri 
ııim r.on • zıim· DJ~nm, a•:C:P.V. •vll:ırırıı kıışı):ırıık <;ınır:ı rir".ıl küm<laruıın kansı Pentefrio rolünü Meclis iız:ılnrı o kadıır çok nıiı.- şıık:ırl:ırını diıll'rine k dnr k"ırı· e; :riltb.c;i nişanlarını. K·zılc:ırdu 
ı ir D.' k~ri h'"2imctlc rnağlüp ede - rrler1<'r '"<' i'>llr:ıhnı l'll11 t,; ıut're ı.: ,, mııvarr:ıkı)clle oynuyordu. hırda kıırpuz Ye lrnı;un )erlerdi ki, Ye vold:ıl.i ı;:ımurlnrı pcrv. o;ızr3 • • .,tin yinninci vılrl~nUmU vesile 
Liliriz onı n i.ktıs:ıdi darJ:•;'l dile:- eli c;ıral:ırırı:ı Hrlrşir'errll.. ·ıııır1 Mıikür.ıl olur:ık hır top keten ku. rrlc<;i r;liıı sınıfhaşıl11" onlardnn rnf:l sıçr:ılırlnrdı. Civnrdn h r 1: • le, ihtili'ılin b<i!llııd-ınberi ordud 
me ini bckl ·mekle dei?il." gırcn \'C bir z:ım:ıııl:"ır hııdi ı ele nıış, y:ıhut bir çuval d::ırı \•evahut bir ders yerine iki der'i birden dh. R 1riir gömırr. o İıır:ıfıı !<ô;ıp rlar ,.c hi?met etmi'i tulunanl:ırn mahttU 

!l'!mic.;tir. hu gibi dfü·ü.,ler~ ıo;lir:.ı- elmiş ol ı:ı pi.,mi hir knzııı \nrıc;ıııı ,.e hu'l:ı lcrlcrdi; biri nğızdnıı rıknr. diı!erı l'n gi\-;leri'lli bir evi seçerek ·nkh madalyayı a'm••tı. S'n.di. nlt:nıır. 

12.11 '.\lı ıl.. t Pl.l J:?.t:> \jııııo; 1ı 

1 t'rkrı. 11 . 13 30 1\:ırı'lık s-ırliı 
mı•ırılrk("I s 

.ı ;n~rı, lSOJ li:ırho •rnloıı or!, . 
t ~ , ı, .1 • '·ııı:ıl.. ın:ıo ;ı• n•lr 

ııt :ı' rı \e \·'.111 1 :ı!J rkri. I' 
4·, <ılı ınıılİ~•. 20.1;, Hnd}o J;.u· 
t · ~)4:; mızik (Pi.) 21.0flKonu. 

ı. 'lJ 15 :\I ıif. 'lJ.:rn l-\o:ıu5ın 
21 .4:> Kli ik Türk mfü:i~i ~.30 ].!rır 
1 -;:ı:ıt ayarı \'C Aj:ın~ Jı:ıherlt'ri 

2::! O Y:ırmkl m '. 

profe•ôr. rlinle.} iı·ilrrlıı ıı 1 •7:n nıı~ h"'lzrr "<'~ter nlırl:ırdı. meclis iıznsının J,o.rnındıı homurıl::ı- şır, pcııcerclerln öniinde lnr sır:ı "r e: yıldôntl..'llÜ mUn 1 ebetile, Stali 
~iizlt>rine !Jıık:ır lı:ıkmnı. ılö,ii~ilı' llırhır!l'rlnc l;nrşt•cz~li husumet nırdı. Yatılı ve ~11tısıı t:ılcbckr. dizilir ve nnızl:ırı cıklıiiı kad:ır hı· l:endicılnc birinci riltbeı.len J..cni 
hiç de rcn:ı ecre,. on l'lnıcıııış oldu. hc~lh en )·ntılı 'c ) ıtı~ıı kı.,ıııılar,ı topııklarn kaclar inen rcclingoı J, • ~ırarnk il:ılıi söylerlerdi. Ev !linhibi ııi anım ver:ni tir. 
~uru :ınlıırrlı. \'(' o. -;nrfr;ıl:ırın ıı:ır nı 11\l!Jl lıülün hu ulcrıı:ı ıziıruhu. dml cıippc giyerlerdi. ıhlıyıır !\anık - muhacir, bnşını tl:I MaTC!':a} Eoricı Ş~poşnikof re 
nı kl:ırını t.leJııırJ, t• ·riilı<"'-inıkn """· ııı:ıi-;rı h:ıkımındıın ıw,·el f:ıklrtli 'c l'npns ,mektebinde C'n rı::ırlJk rlinc rlııvıy:ırnk on':ırı uzun mürl· yliksek b!Pili bir a ke-rt profeı: 
çirirl,f'n, rliğer ı;ınıft:ı h ı~lrn bir hl'nı ılc ı;ok pfıunlu: öyle ki, lıun· Jıadıse~erdcn hlri rlc lı'.!zıran DYl'l· <lct ılinlrr, sonrı ncı ::ırı ni:hır ', ve mrıh:ıretli bir tt>5kilatC'rdır. Fı: 
profe~iır, rıilnclnn m:ırııtıl Tıımısi <' ·ı J.ırtl:ııı her lıırislnin lıir olııruşı.ı dn hrşl"'n'l '" herınntrırl hfıliiıı tn. knrmnn <;c~lenirdf: ordu!;unu ı. h'ı Ye tanzim eden' 
,·rllrrlc rilozofl:ırın :ınıçl:ırını k.•. •ıônlue 1.ııı;:ır tane ı.ı:ılı• k ı (l) ~Ö"l lchcl<?rın <' 1.lerinc tl.ı,11ılrırnlı.ırınıı sc· - H:ılıııı~ MeklC'plilcrin sü)lcdık onu lıur.iinkü ~udretin~ yUksclte 
s1niı. ılrrılF'ini hes:ıpl:ııın'' inüı"ıııs 1 hir hchi)rl veren ~:ız tnti!iyıli. O 7.1.. lrrl e:r çok nkıllıcıı hir şey olsn g~. nd ... m, MarP"''.tl ş,poşn:ko!dur. 

li:ilıi\·rııçıl:ır I.:;<' f.ihbiillin h.ı~k ı r:ırıvı .. ~ r r .. ıı rl. h~~;.ın('ıl. rı !hun ma:ı iıfılun ,.oll::ır. 'ltırf\·ı, bcynn<'ı, rek; onl:ır:ı <1on1uz )·ıığı ve hizdc nı 
m•ııınrll'•:c li'ıbi ııııulurl:ırciı; onh - l:ır.ı •ı:ıı:ın nırrlh i\r:ılnrı rl:ı iltihak filozor ve il:ıhiy.tlçıl:ıl'la do'nrdı, 
r:ı. il:ilıi~at pror siJriiııiiıı t:ıbıriyle rılrr'<'rrli) sır'l:'trıno hirrr <:11\'nl \r. Rcıııli e,·j oln•nnn talchl', nrkcl. 
hirrr iil~·ck iri n'lhut ikrnın rdıli•. rcrr1• fil'> 'lfhrıl n hlr!nin rchber- d:.ışlarınd n birin~ misafir olurdu. 
ıli, ki hu d:ı HkCil. sinirinden örııl· --- Filozorı:ır Ye llôhiynlcılnr "ııhkfıın 
ıııiic; kırh:ır;t:ın h:ısk:ı lır ~c,· d". ft J nir 1ıt'ı 1i lof<rr bürcyi. SJ.. çık:ırın:ır;a., Ridcrlerdi. Yııni zengın 
ğilrli. i-.ıi, lmu 1 ın r'ol::ı~ ı uııgin <'\. -;:ıhip çocuk'nrınn derli ı:erir ~ nlıut onlnrı 

O:ıyrnınlJrıhı, ):tlılı \'r :ıtıc;n: 1.1. lt'riniıı lııı ihti~·nri ~:ırdımlJrı ı..·ırı lnııihnna hazırlarl:ırdı. bu hizmet. 
lchetr.r rırı•p':ırn nyrılnr k c•\· <'": :.... J:ı"l"me111i. O znm:ın rilrırof ,.r ıliılı:. lcrinc ınııkııbil senede hir ı;ifl yeni 
l:tı11rl!lrrlı. 'l::ır.:ın komedi ovn:ırlnrdı y:ılçıl rd. n mnıec;ckkil ıncr•·sin kı· çiznıc, b:ız:ın rl ı hir kat rlhi~lik 

\':ıro;:ı ond:ııı ver! 
Ye büyü'• hir lenger gnlııo;a ÇU\H· 

l:ı dc,·rilirdi. Koc:ıman bir p:ırc ı 
domuz )"'lğı, birknç tane hürek, bP 
zıın dn oyııklnrı h:ı~lı c:ınh hir tı 
'\'ilk ynnyan:ı :rl'r nlırrlı. Böylc"'C 
sloJ,l:ırını t:ıkviye <'den s:ırfçı, he 
yancı filozof, ,.e ilıihiyolçıl:ır yinP 
yollnrıırn ıll'\':ım cclf'rlN<li. Yol tr7:ı 

SEHIR 

ı~ıı· ırıı 
1 , ıı 

ı ııu 
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Asrileşen Baba 
OUmıırtesl ve Pouır gUnlert 

WO da Mııtlne 



_11 SONTEŞRIN-1942 

TARiH·ı 
.93, YAZAN: 

- Tuhaf oeyı l\lemlı.:kııtte a1:lılt bıı 
kadar çok nıu '1 Ben!! herkes rcfnb 
\'e Aaa<lct l~ltıdcı ya:ııyor ı;anıyoruııı. 

- AldılnıyorsıınU7., \'elinlmetlm! 
~lenııe.ket tıtlarta, scflllcrlc ,ı;ıııtaklar 
la doludur. 

- Tuhaf OCYl A~lan nıı!iıl doyur • 
rna1ı ... ? ~ıplaltları n11Sıl giydirmeli? 

- Har.ine nazırmm ell::ıdo sal!!.hı 

lct ol , bunların ht·plll biranda do • 
Hırulu r \'C f,rlydl rillrdj 

- Adıım sc-n de .. fırralc ııu hnzln · 
llazınnı O, He idin nyağma u bile 
dokemez.. 

- O bıılde hnzlneubjıı ıınııhtarları. 
nı nasıl ona emniyet ~dlyorı;:ınıız.! 

- ltımııdım nır. Fakııt, ona iti _ 

llıat göstt•rrnek. onnn liyakatli \t' 

llluktcdlr bir ad:ım nlıluğnııu ilı.ul'.! 
etıtı~. 

Sokaktan akıedeo gllriiltlller arn 
anıda ı;ö) le bir ıı duyuldu: 
"- \'czir çıldırmı ., uyuz bir c:wf;e 

~ra blnmJ, •. Jlcle şu çocuklara ba • 
lirn: ı·~ıne tıılulml!ll r. krııdlslltı 
lllay cdlyorlıır., 

l~tt: bJr aca dııhn ... 

··- Haydı canım, \CZlre bcn:ıiycn 
bir adamdır bu. ltc-~lt bıı)'\-&na t crıo 
binecek kadar budaln değildir. Hal"" 
hayır ve:ı.lre çok bcn:ılyor bu adam .. ,. 

llaccr tçlnden glUmrğe bft!Jladı., 

l'ertnde otıırıımıı.dı .. 
Uavuz başından kalktı: 
- Vellnlnıetlın, mi\ aııdc edersenlı. 

ıu kuleye çıkalım da, nı.ar.gaUarm a. 
l"aaından aokağıı baknlım. Şu uyu1. 
!:liete terı blnen \"C vedr çok benr.l!. 
dlğf liÖylenl'n adam klmclır acaba : 
Onu uzaktan cyrctmck herhalde h()!oi 
Olacak .. 

Uallfc de bu e.sJcrl duyunca • 
hıUa.ka dllstİı. Yerinden kalktı: 

- lla.ydl, dU\'llrlarm lit.Und.eki göı. 
eti kulesine çı.ksbm da sol•aktan ge. 
cen 1'U g1lrWtWü kanteyl aeyrcdellm. 

. DedJ. Çarçnbok kuleye çıktılar. 
llaccr zaten kulntJ kirişte bıı 

neticeyi ııabır trlıkla bekliyordu: sı. 
lıirbaz IÖz \•ercıı dört gUn olmu,, hl'I. 
liı. vezlT çıldırma.mııın. 

lfaJUe Ö) Je bir ıokağa göz attı: 
- O ne! Ge,.çokten bir uyuz eşek. 

"e il tünde ~ide cak benz.lyt'n bir 
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ROMAN 
ISKENDf.R f. SERTELLi 
ııruun \·ar. F.şl'ğln lmyrağıımı çcldp 
duruyor. 

- 1'a ~ocuklar, V<'linlmetlın! <>, 
nunla ne kadar ula) Mil) orl:ır. ller • 
halde bu udımı t:ılr nıcezııp olsıı gcreh. 
Uô)·Je saray cl\·arıncı:ı n'.ıllı bir 11 • 

daın uyuz eşe~e ters biner de gt>ırue
ğe çıkar mı? 

Halife dikkatle tıııkıı: 

- nu ad:ım UP::l1ııı ta kendlshllr. 
Raeer! Ta kendisi·-

- Anıan e!cndlml1., y:ınılryor u _ 
nu7. BnşVC'ı}rlıılı bütün nulığmı, 

,,.-rvl'tini, göıdelcrlııı, hııttli günün bl 
rinde mı•nılekt:tlııf l<ı"·bcılehlllt.. lıı. 

kat aklını knyo~tııı~ınıı lmldin \1\r

mıdır'! 

Uıı •ınııl:ı soknl<lakl (1<wul<lar•lm 
bjr kıu;ının hcıı bir ıığı1clı111 h;ığırına 
lıırı, ıııı me) dana çık.• rmııji;a k!Hl geı 

dJ: 

- Baı.;\'t•zlr <?ıldırmı,;. hnŞ\CZlr nk. 
tını lmybetmlo; .. 

Bunlar, b&I}\ e:ılrl Cc>k ynkındıın ta. 
nı~nıı çocuklıırdı. 

llallfe l:":ı•ı du~ unc:ı fenala~t 1 •• 

Nöbetçi kulr. lnı• d:ıvıındı. 

- Aman, bann hlr tııırt'lotı ı;n .• 
Hnrrmıı~'Ul;ırıııılan hjrl <;nrçııbulı 

u (:'t'{Jrdi 

Sokııktakı !;O<'Uliların gürlıltıısli g~~ 

tlk~·c artı) ordu. Ul uz e ı kil yotcrJ 
hını ... nrn~·ın oniiııt• gclınlştl. 

01111•1 Hcı;lt olduktıııu hl(' klm!'e al•. 
ima getirmiyordu. Hull hNIU~s: 

- .Rl'!şldin ı;ok bt•nzcrı bir adanı. 
IJlyordu, Htrlm9 ı.ıocıık bu l:iil m•\\ 

dıına ''urınaını ol!ıuyıh kafile- lı1 ~ 
bir n16kıı uyaııdırnın lan ge~lp gide 
cektJ. ıratuıt. ıırnydan okal;.s fırtı. 
yruılnr Re:ıldi tnnıınakla gU<;!ük ~·ı-1 •• 
mc·dller. 
Reşit o kadnr sapılaıııtı ki .. 
Yanmdan g~cnlere hnğınyordu: 
- Benim e,C'ğlm ııcden hızlı koıı. 

moyor~ Benim kadar cşc-ğP güu:l 
binen \'ar mı? Haydı söyleyin baka • 

, .. m ... 
\.'e bunlArı söylerken kntılırcasm ı 

ı:;ülUyor, gülerken dP sarsak, ha.ata -
tıılıklı bir !;OCllk ı;lh! •R"zındnn çenr. 
slnıı doğru ııalyaııı ııkı~or, s:ıkııllıırını 

ı81ntıyoTdu. 

U"sidin çehre 1 h«'ın güfünç, h1'11'1 

~ --
I ::; er 
- -ı .. -
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H A B E R - Ak,am Poıta11 

de ifrenı; bir mnnzııra arrodlyordu. 
E!icğln ctrnfını yü:ılerce çocuk ı;ur 

mı11tı. • 

Halife kendine gcllna-, harem nğ'l. 
ına. ı;u emri \'erdi: 
- ('.ııbulı, muhıılı~ara haber ~·er., 

Bn maııkaralıırı hemen samyın önün 
den u:ıııklaııtırııınlar .• 

Jlar••nınfa~ı lrn amit uray kapıı;ı, 
na gitti. \'e halifenin t'mrlnl nıu!ı.ı 

fızlara. tcbllğ ı·t tı. 

Saray lı.-ılluııııı p .. rınağı nğzıncb 

laı.lnııı;ıtı. llerltcs, no gö:tlerlnc fııanu. 
blllyordu, ne de lıulııJdnrına. 

r.u ı;ırnda hızlı hız.1 ı 6U rnyu gelen 
bır Rl gürdülcr. 

- llnzlne nnzırı scllyor •• 
Dediler. Se.} it H:ı,ım s:ırny lmpı . 

sına gelir ~elmez. Attan indi. 
- Çok miihlm bir haber rnr. 11.ıll 

fe Jınzref)erl ncrcdl''f 

Diye sordu: 
nır ynndaıı ıııuhalızll\r &olmktıı!.i 

lcalabahğı dağıtm:•Lrıı çıtlı ırl<GA, blr 
yand:ııı d3 hodno nıu.ırı hulifo)e l<o. 
~ıı~·ordu. 

:S!'~·ıt H:15vu: 
- Uıı lmlnbıılı!• nedir': 
oı_n~ sordu. Jlıı rcnınğn,.ı: 

- Ua,\'l'Zlr ııl,!1111 liO~·betml Jr, 

ı:ekle deHi!ilcm srynhntlne çıkmıı;. 
Ot'dl .• Hıı:ılne ıııızın hiddetlendi: 
- Hınzır fellı'\h benimle nlny mı ... 

di)or!ıUıl? 

_ Eııtağfurııll:ılı efendim, kulnnuz 
silinle nlııy edece!• nılıım mıyım? Hıı. 
t<füatl öytU;vorum. 

c e.ylt Haşim hu ö~lı•ro lmlnlc "'er. 

medl. 
- Hııllfe hazretleri nerı•de! 
- Hııbı:rdc,. Hııyurunıı~ gldı-lim. 

Harı•mıığn~ı ~ol gi.iı.ter()I. 

l\:ıh~eyo geı;;tllcr. 
Halife NAsır kuloden lnml5, ha 

nı:r haşmılııl<I ııcdlre u1nıımı5tı 

ıiıılHe dnlı;ın 'e nı\ltcbayyırdı. 
Etrafında Hııcerle haremııjtaııı <Ja. 

rr.rden h&ıılm l<lmıır ynlctu. 
NA .. ır haremağntlınB ordu: 
- Bu ne rez.alet P 
- Kulunuzun aklım dordu, efen • 

dlmfz! ~öyllyC<'ek stil'. bu!nmıyonım. 

- Çocukbırın dedikleri doğru mu~ 
- Çocalclardıın öııce gö:derlmJz" 

inanmah;>-ı-z., efendimiz! ı 
- Demek ki R~lt g<'rÇckten ~ıl • 

dırmış •• Onu hnmcn evine götUNiln 
lcr •• ht\:ıllt tnblblt'r tmdndına ko!jSnD. 
tar, İ)ice tedayi etsinler.. 1 

(Devnmı \'ar) 
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H~ber'in bulmacası 'il'~ 
\ Uuzctewlı.ın birinci ı.ıı) ııısıodu 
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Sağdan sola: 
ı - İsyan, 2 - Derd, raci, 

3 - Hakkı vnr. yoketme, 4 -
MUnzevi p:ıpaslar, 5 -- Bn~:ama. 
lngiltcttde bir mrntako, 6 - Ha· 
mamda kul'anıltr su knbı, anla· 
Yifllr, 7 - Gnzyağı , sonuna R ge-
~irse su:ıl et dt"ınektir 8- Çoba
nın bası, sonuna A !!clit1Se dc,Jdur 
ma olur. trenin son istıısyonu. 
9 - Mekkede bir dni?. inkivad 
etme. 1 O - K~merin iliştirme ye
ri, baro. 

Yuk:ı.rdan a.şaf;ı: 
1 - Tembih edntı. kampana. 

2 - Kö~iln zengini, jıırnal. 3 -
nansöz, beygir. 4 - Yiik vnpurn, 
bir sari hastalık. 5 - S·cak St:\':> 

biraz soğuk su katmnk. 6 - Zarf 
edatı. balık iğnesj S - 1'ert"1tlcr, 
eski bir nevi tüfek, 9 - K"f'ak"ı-.
n renkli ve c:ı:n s;'ibi cilalı \'akit 
aleti, 10 - ·ezre'3cr. kital.:.ın 011 

altı sayfalık lnsmı 
62 numarnh bnlmacnmıznı halli 
ı·uknrdnn n5aJh: 
1 - D's dolttonı. 2 -- Eza, ~uu 

bet, 3 - Nitra.m, Adıı 4 - 1nn. 
Pa~. 5 - Zafe. Resim, 6 - .o\Ja. 1 

abluka. 7 - Popçu, rz, B - Tıı 'k 
Zuh:ıl, 9 - Istlt. kazı, 10 - Çim. 

Giyime merakh 
Bayan ve Baylar ! 

tm,,lık yanındııkJ taruı çcrçcve5lııl ek. 
U;>·erek göncıcrec:ek oKuyuculunmızm 
tlcıırı m:ılılyctl b:ıiz olnll)'D n kiiı;üli 

lllhılıırı parııııız oe!Jroıunur.) 

I§ ve i~çi anyonlar: 
"'' Oir lın.rnıı yalnız bir lınyın O\' 

işlerine Lakınıık iizcrc iş ııramnkt.ı. 
dır. <Giı!cr yüz) remzine miırnc:ıat 
• Hıı:r:ıt pnhalılı~ı .vnziiıııl"n ı:ıh. 

sıllııı orta mektebin birinci sınıfın 
dJ terkctmş 17 yaşında bir sene 
bir ıııücsscscdc lıcrgun 19,30 n kn. 
dar c:ılı~mıık istemektedir. (A .. -\,) 
remzine müracaat 

* Orln ' '<' ilk tnhsll fcin hususi 
derı;ler ··erilir. Beşiktaş uzunçeşl!le 
caddesi çeşme sokak 20 No,do 
oğretmcn l\fusınra Alnbckc mürn 
canı edilmesi rica olunur • 

'il Y:.iksck trıhs!lli mulınscbc u 
sullcrıne bih.ıkkı n 'ııkır bir,hn~·.lıiı 

zi bir ücretle ö~lı-clcn sonrıı ış nrn. 
ınnklndıı. m.C.) remzine murnca ıt 

• Fski 1'ürkçf', yeni llirk~·c obr 
ya1.ıır clinrlc ılaktilo şndclnıımcsi 

bulunan bi,. bayan; her hn.1gi hır 
miie~<;,. rd, lısmak isten ~ktııı)ır 
(F. tez ) reınıir.c mllrncnntları. 

ilk mektep mezunu t• ki ve ·c 
ni ~ azılnrı bilen muarnetaı islerin 
den anlayan dnktilo bilen f,sker~ı. 
ğin! bitirmiş c!indc lıonscl'\"lslcrı 
hulunnn hir bay şirket \"<' lıcarel 

h:ıncJC'r<lc. ınuamcll{ıt fc;lcn vcy:ı 

d:ıktiloh:k nramnktndır (Ye ilkih 
Sofrı könındc Şükrü :\klıul ık) ad. 
rc-;ine miirac:ıııt .. 

• 18 yoo;ınrla f'rla mPklchin ikırı. 
ci sı rıı friıclıın mezun hir genç hı!r 
hnrıgi bir işle ı:alışınak lstcmekıı-. 
ılir. Sirkeci k:ınıdlvnn olclind.: 
Yıışıır Kul:ıpluıı:ı miirncant. 

• 17 yaşında, ortamckteı> mezunu 
bir gen~ kız. yazıhane veya maJ!'aza. 
larcıa çalışmak istemt-ktedir. Yazısı 
güzeldir. Biraz dal<tııo blllr. Kadı 
köy, 'rallmhane. Misakı mllll sokak 
No. lll kat l de Fatma A.kaoı:ıa mU. 
racaaı.. 

iyi bir Teni mi nnyorsunoz? • ~O ya;,ınôıı., lise tnhR!!li. bir yıl 
ı,te Size bir Adres: postanede memurluk etmiş. bonser • 

S visl hıımll bir genç. tktıımt fakülte avuz ezen sine devam edeceğinden, herbangı 
· . . . . 1 bir mUesscsede yalnız öğleden soı:ırıı 

Parıs Terzıl!'< Akndemılcrrnclcn çalışmak istemektedir (S.A.Ö) rem 
Dıplomalı zlnc mUracaat. 

tstiklii.1 cad,lesi Nnmam 113 * İstanbul bölge sanat okulu elelr. 
Gayret Apartımımı • Bcl'Oğlu trik şubesinde okuyan bir gerıç. mat' 

şctlnl temln edcbllmek !<:l.n berbanı;ı 

-·.~ 
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-
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blr mUessesede puarları bıı.rlç, her. 
gün saat yediden sonra ça!ıımak Lste
mektcdlr. (H.A.Ç.) remzine mUra • 
caat. 

:t- Astı suıa.ıeye m.e.ıısup y~lı ve 
tecrUbell elinde ya.ua.ı da bulunan 
bir hayan uygun bir fjyatla tekaüt. 
yalnlz bir beyefendınln her 1ş1J1I gör. 
mek Uzere iş aramaktadrr (Haydar), 
remzine mUracaat. 

:t- Llso talebeııl bir genç, herhangi 
bir radyo mUesseııcslnin tamlrat atöl 
ycsinde veya hergün radyo tnmjrntL 
le uğrn§an bir radyo mUhendlııtnln \'C 

yahut ta teknlııyeninin yanında öğle. 
den sonra(rado tekniği.ne me?'&klı oldu 
ğund&n) meccani ça!ı,,"'lllak istemek. 
tedir. (R.T. meraklı) remdne mUra. 

caat. 
:t- Ortamektebl maddi ihtlYaçlar 

yüzünden terketmeğe mecbur kalmış 
bir genç kız, bürolarda, tıcarethnn~ 

ve müesse.eelerde, iki ay parasız çalıg 
mak ve ehııyeti tnkdjr edildikten son 
r• dolgun blr ücretle daktiloluk, krı 

tlpllk gıbl yazı ı::ııerinne c:ıılı~mak is. 
tcmektedlr. (Şensel Bavan) remzi. 

* Ycr!i ve ecnebi .şirketlerin yUI<. 
sek. muhasebesini id :ı.re et..'lllş mille. 
h~sıs (muhasebeci \'e reuam) hor. 
hangi bir ınUesseaenln nıuha..tıebesln! 
truızjm veya bunlardan bır kaçında 

çalışmak için iıı aramaktadır. (79 
ressam) remzine ml!racruıt S 

:öo Lisenin son sınıfınd:ın ayrılan 

genç bir kız.; kardeıılerinln la~eajnl 

temin etmek mecbuı iyct: nı'le 9lduğun 

dan herhangi resmi veya hususi bfr 
mUessesede lş nrtımak'adır. (Y.N. 

İ!i) remzine müracaat 

* Ortamektebln son sınıhnda 
(yurt bllglsi) dcrslnnen lkml\le kal _ 
nıış bir genç, bir sC!lesınf bOş ge_ 
çlrmemek için kO.tlp~:k ve buna ben. 
zer bir 1§ aramaktadır. ( Kumkapı 
Nl§ancası Nalband cami sokak 'N. 37 
do Ali Rıza Duran) a mUracaat. 

1(. Yeni ve eski yarıları dUzgUn w 
seri yazan, muame!Ata bihakkın vA.. 
kıt, 4 senedir daktiloluk yapmakta 
otan bir bay, bir ay ic;;in ehven bir 
Ucret?e j§ aramaktadır. (~ Y, 117) 
remzjne mQracaat. 

Aldırınız: 
(A.G.) (Asalet) (A.U.) (Acele &.~, 
B.Ş. klmsestz) (Blunmaz) (Bay Faik) 
(Buluşalım) (Çabuk olsun) (Dadı) 

fE,F)(Ebedl yu~a kuralım)(E.M.GUn) 
IF.)(F.U.Ş) (F.D.K) (GUn) (23 f§ l.stf. 
yon) (Kısmet) (Kim) (M E. 49) (Nclll ı 
(0.İ.) (Özbnba) (P.A.) (79 reasamı 
<R.A,) (Sa() (S.S. Ça l'uk) ı Samimi) 
(Yağmur) 
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Resmi dairelere • • 
.,., :sO'NTEŞRIN::::: T94J 

Resmi ilanların mercii Türk Basın Birliği ve ortaktan resmi ilanlar kollektU ıirketidir. Bu sirket istenen 2a~te 
terde ve f?r:sterilen s;cünlerde ilanıarı muntazaman nsrettirmektedir. A·nesi fstanbuJ Ankara caddesinde Kavahsıt 
Türk Basın Blrlii!i ve ortakları resmi ilanlar kollektif 3trketidir. 

r- VEFA BOZASJ 
L, .. -ÇıKTI 

11111-~•UMUMI HEY'ET TOPLANTISJ--nml!!!!! 
~ar.siye Şeker tabritiaları A. ş. 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Şartna.me!ine göre lc:ıp eden kösele ve va.keta.sr aynen verilmek ve ~

riye kalan malzemesi müteahhidi taratmda.n temin edilmek §&rtile behar 
çifti için ( 2~~ • iı;ı:ruş ımaliYe Ucretl ta.hm in edilen ( 5000 ı çltt jandarma 
Kundura.,ının ımaE ·şl 30.11.942 pazarteSi günü saat 15 te kapalı zarf el<. 
~iltmeslle İstaı:ıbul • Taksimde J. Sa.. Al. Ko numuzda. ihale edilecektir. Mu. 
v-ıkkat teminat (1106) Ura (25) kuruştur. NUmune hergün kom{syoı:ıumuz. 
da gt:rülür. ~artnamesi parasız almır. !steklilerin ves[ka ve teminat mek. 
tup veya ·m .. kl>u:z!arrnı muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme 
vaklindı>ıı 'cd' -: .. at evveı:r.e kadar komisyonumuza vermeleri (1324) 

•..sıı----· 
M.M.V. İelanbul 4. No. lı Satınalma Kominonundan: 

Ordu thtly:ıcı 1çin ikı kaıem eczayı tıbbiye paza.rlikıa satm almacakt 
Kati teminatı 1041\ liradır 

İhalesi 24.1 ı .94~ salı gtınti saat 15.30 da Frndıklıda sat.ını:ılma komisyon 
binasında yapılacaktır. Daha faz~ t8.fsll~t almak jstjyenlerin hergUn " 
tnlipler!r mua.,,yer ırtın•'t- komisvona ı;;"elmelerl. (14461 

M.M. V. 'cta:ıbul 4. No. lı Satınalma Kominonundan: 
Ordu sıhh! !Niyacı ıçln 20000 'ldet :10 gramlık amp'Jl klort>til 18.t• 

alınact.ktır. 

Katf temınatı 3000 ljradır. Taliplerin 24.11.942 sah günU 'J,11.a.t 115 r 
paza.rlıgı yap:!ıı.cağından muayyen saate kadar Eii:ndrklıdak! lfomisyond'!I 
bulunınalan. ( 1447) 
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TURKin iŞ BANKASI 
~ üçük Carı Hesapla 
943 11<.RAMıYE f LANııı 
KES/DELER: 1 Şubat. 3 Mavu 2 A~ustos 

1 lkinciteırin tarihlerinde vapllır 

1943 IKRAMlYELEJ<l -, 
l adeı 1009 Lira.ilk _, lU99.- Lira 
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Men=upıarı Yardım Cemiyetı 
idare Hey'etinden: 

İdare lle~"<'tince (;Pmi~·etlmlz umumi Hey'etinln ıı. 11 .9"2 ta.rl. 
'line ınu,.;vtlf C11Jmartesı günü sa.at 10 da A.nkaracta 4.tatürk Bıılvar• 
.'llo 3-l7 de l\.trrlfez blna<ıında tevkaUl.de ola.ra.k toplannıava. da,•etı ka. 

mrlaştırılmış olduirJ.:ıdan ıha ve milroe!tSlllerin yukarıd" yd:tılı gün 11& 

'aatte ( 'eııılyet Merkezine teşrltleri rica ve ilan olunur 
RU '/,N.-' l11<~: 

ı - :'\ iw.oına.mfldtı tadillt lcra.sı, 
2 - 'J':ıdiluta gore yeni idare hey'etı seçimi, 
1\ - J''ldil:tta ~öre ~-eni murakabe hey•etl ııeçtmı, 
4 - \Nt<. Pnin tadili. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
··-

M;ktar 
kilo 
250 
150 

3(){1 

100 
25~ 

50 

Hususı yaldtzh•r 
Cinsı 

Altgoıt 

Bileıchgold 

Ya.ıdız verrılğj 

~ .valdı:ııar 

Alsoltgoı~ ı sarı to,. ya 
Bıeigold (sarı .oı yaldız) 

Beyaz toz yaldız ıatU"lllnyum) 

1 - Yukarda ciru. ve miktarı yazııı tıusus1 ve ala yalclızlaı şartname 
.ıelert ya!u:z \•er .• iğlle u\lJuunesı mucibince pazarlıkla. ~atL"' alınacakttr. 

2 - Pazarlık 24.1UH2 salı gllnU saat 10.50 de Kabatıı~ta •evazun ıu 
>"sındekı mnke~. aum komj5yonunda yapılacaktır. 

8 - Yaldız ~artnameıerı ve yaldız verııtğı oUmunesl .ıergün ö~:eder. 

..,nra sözU geçen o.;ubede gbrl11ebllir. 

4 - latek..ılertn pazarlık ·iÇln tayin o!unan gijn ve 9a:ıttt teklif ede. 
·ekleri fiyaı Uzerinden ytızde 15 temjna.t para.sile birlikte •nezk.tır komjt. 
ona. müra::adtiarı jla.n olunur. (119R) 

M.M.V. latanbul 4. No. lı Satınalma Kominonundan: 
Ordu ibt 'acı iC:in Hti ton klor kalsyum pazarlıkla 'llltm alml\C&ktır. 

naleei ıs .ıı.o~:.: çarşam tıa gUnU saat 15 ~ Fındıklıda <ıA.tınalma komiııyo. 
nımı.la yapılacc1.ktı. Kati teminat 24C Uradrr. Taliplerin mu<1yyen günd• 
~elmelt>ri. ll44l-ı) 

'1.M.V. 4. 'Vo· lı Satınalma Komiıyonu Başk.;,n/,ğınJan: 

Ordu s1lıbi ihtiyacı için 20000 kilo kroziloı sodik Dis.su pazarltkla sa 
n -ılınacakt.r. 

Muvaklı'at trın.•nat 1600 ura olup ihalesi 24.11.942 salı ı:tınıı eut 14.S~ 
la Fındık!ı~alti komisyon blna!!mda yapılacaktır. Fazla ı.z.ahat alma.k ı... 

rıvcınlerin her,ı.hn ııt: ta.apıerın mue.yyen güo 'le sa.a.tte komisyona gelrnt 
ı»ri. (144'' 
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ZiRAAT BANKASI 
tiCULl.IUf 14rltl!: lMM - Sermayem: l00.000.UOCI &.'Wll ~· 

}ube •e ajam adedi ı $86. 

Zir&' n. tıca.ı1 aeı ıı•YI tıaıı.k& muam.leleı1,. 

ara bfr1.lrti1'9Dlere ıs.ooo Ura lkr&mJye nrt,aıt 

arsa • Ba.ııHa.ıU.D'1ıı. aumt>araJ.ı •• lllba.nıa t.a.4&lTW ııeaapıar:mda 

~ıı u 6'l 'b'a.&> tnıJunuJara ııenede ı defa çeiıUeceıı ıuıra U. llof&8'd&k1 
_..,1.J:uı ~,.. uuamıye dagy:.ııacaın.a. 

ı ...ctet a.ooo umıw t.oou un tl ralı:IJ 6, 000 t!J9 
• • 5Cltı • 21,()(Mj • • uoo • 
• • 850 • LOOCl .,· • ı.ıoo • 

u· • lOO • "000 .. 
DlKKAl': Reaa.,ıstmdAltl paralıu' Dtr ıene ı~de !'IO llr&daıı qa.t 

~u.mıyenıen 1..ıa1un..ly(; ;ıktıg; ~ııcıroe % ~ tazıasııe ..er1Jeceıı:uı . 

~ur'alar seııed@ ' ı!e.tll 11 Mart U Haztr&n. U tgylQL 
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U Birtııclka.nunoa çekUecekt.ır 
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