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1 ilk Yardım 
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ilk Parti Hamule 
Hareket Etti 

Kurtuluş Vapuru 
ile Dün Akşam 

Kızilay tarafından Yunanis
tana yapılacağını yazdığınuz 
50 bin tonluk yardım için ha -
zırlannıakta olan Kurtuluş va
puru dün saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareket etmiştir . 

: Kurtulu::i vapuru, gıda mad
i delerini Pireye boşa.ltrp tek r_ar 
5 ikinci partiyi almak üzere i s
i tan bula dönecektir. 
! Birinci parti yardım maddei leri meyanında fasulya, pirinç 

ve5:aire ile çocuklara vcilmek 
iizcrc süt tozu, pirinç unu ve 
diğer çocuk gıdaları vardır. 
Ayrıca Yunan kolonisi tar a

fından hazırlanan beşer kilo
luk 1000 k oli ile İngiliz ve A -
merikan KızıU1açı tarafmdan 
gönderilen koliler de dün gön -
derilmiştir. Bunları mahalline 
t eslim etmek üzere de vapur -
la Kızılaydan iki kişilik bir h e· 
yet gitmiştir. 
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Burada Ahnan 
Esir Sayısı 350 

Bini Aştı 

Leningratta Çemberi 
Yarma Teşebbüsleri 

Zayiatla T ardedildi 
Berlin, 13 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının teb -
liği: Amerika 

.1943 için 
Hazırlanıyor 

Doğu cephesinde hareketler ev 
velce tesbit edildiği üzere devam 
etmek tedir .Azak denizi meydan 
muharebesinde kaçmıya muvaf -
fak olan düşman bakiyelerinin ta 
kibi sırasında bir Sovyet teşek -

ileri hatlarda h arbeden Sovyet ask er leri 

Bugün ;ıark cephesinde ilan edi
len Alman zaferine . rağmen de
nıokrasiler telaşa düşmüş değiller
dir, Sovyet Rusya zayıflamış ?la
bilir Fakat onu kış müddetınce 
tekr~r ayağa kaldırarak Almanya
un üzerine çullandırmak mümkün
dür. Bu suretle Almanya nefes .ıl
mağa imklln bulamıyacak, yoru
lup yıpranacaktır. işte Amerika o 
vakit bütün kuvvet ve haşmetiyle 
ortaya çıkarak Avrupaya emrede
cektir Demokrasilerin, bilhassa A
merik~nın dfü.ıünces.i budur ve bü
t ün hazırlıklarını ona göre yap
maktadır, 

M. Zekeriya SERTEL 

ülü yakalanmış ve imha edil -
miştir. 1100 esirle 33 top aldık. 
Dnieper'in doğu kesimindeki mu 
harebede bir Hırvat alayı da ilk 
defa olarak ateşe girmiştir. 

Viaıııla yakininde çevrilmiş o
lan Sovyet kuvvetlerinin imhası 
hcmc:n hemen bitmiştir. 

Leningrad önünde çenberi yar 
mak içın düşmanın yaptığı tc -
şebbüsler Bolşevikler için pek bü 

• yük zayiatla püskürtülmüştür. 
Savaş tayyareler imiz dün ge -

Eski Fransız Başvekili Daladier ce Moskovada askeri ehemmiye-
• t i h aiz olan tesisleri bombala -

FRANSADA mışlardır. 
(Sonu; Sa: 2; Sü: 6) 

Mes' uller 
Muhakeme 

Ediliyor 

" Bulgaristan 
Fedak&rhğa 

da Hazırdır!., 

Anıerikan mecmualarından 
birinde Amerikanın mü -

d&raa ve harp hazırlığı hakkında 
iyi bir tetk ik ,m ahsulü olduğu an 
la~lan bir yazı okudum. Muhar· 
r ir en salah iyettar kaynaklardan 
aldığı en mevsuk ve k at'i r akam 
lara ve malılmata istinaden A· 
n;erikanın şimdiye kadar san ıyi 
h arbi ihtiyaçlarına uygun bir ha 
le getirmek için sarfcttiği enerji
yi. yaptığı ve yapmakta olduğu Son 
muazzam teşkilatı anlatıyor. Kararı Mareşal 

Petain Verecek 

Dahiliye Nazın Gabrovski, 
Bolş~izmin İmha8ı İçin 
BuJgaristanın Yardıma A
made Olduğunu Söylüyor Bu makaleden öğreniyoruz !ti, 

19-13 de Amerikanın deniz kuv
veti şimdikinden 9070 fazla ola -
caktır. Diğer bir mükayese ile 
1943 te Amerikan donanması, 
harp başlangıcındaki İngiliz do
nanmasının iki mislini bulacak -
tır. Cümhurreisi Amerikan ter -
sanelerine ufaklı büyüklü 200 
yeni harp gemisi in§a ettirmek
tedir. 

Bu faaliyeti diğer harp hazır -
lık1arında da görüyoru z. Ameri
kada geçen sene inşa edilen tay
vare miktarı 10,000 idL 1941 de 
b u miktar ayda 2000 tayyareyi 
bulmuştur, 1942 de senende 50 
bin tayyareyi bulacaktır. 943 de 
Amerikadaki tayyare inşaatına 
artık hudut olmıyacaktır.-Yalnız 
:Pord fabrikaSl ayda 1000 tayya
r e yapmayı taahhüt et mektedir. 
Tayyare inşaatında en m ühim 
mesele m.otördür. Amerikada bil· 
tün otomobil fabrikalan lbirer t ay 
yar e m.otörü sanayii h aline kal
bedilmektedir. Her fabrika k endi 
hacmine göre senede 1000-10,00u 
motör inşasını üzerine almıştır. 

Demek ki, 1943 de Amerika 
denizlerde olduğu gibi havalar -
da da dünyanuı en kuvvetli, en 
muazzam devleti olacaktir. 

Top, mitralyöz, nıermi ve di -
ğer harp malzemesi h a z ı r -
l ı k 1 a r ı hakkında bir fikir 
vermiş olmak için yalnız şunu 
söylemek kafidir sanırım: Ame -
rikan fabrikalarından yalnız bir 
tanesi 1942 senesi için ayda 
ıoo 000 mitralyöz vermeyi taah
hüt' etmiştir. Amerikan harp s:ı
ııayil şimdi ayda 5000 top, 4000 
tı:ınk imal etmektedir. Ve bu miK 

Berlin, 13 (A.A.) - D . N. B. 
Umumiyetle iyi malumat alan 
Fransız mahafilinde öğrenildiğine 
n azaran, Fransa inhizamının me
sul şahsiyetlerine ait adli ve si
yasi tahkikatı yapmak suretiyle 
Mareşale bu vazifesinde m üza -
heret ve muavenet etmek üzere 
son günlerde teşkil edilen hususi 
d ivan tetkikatının halen R iom ci 
varında m ahpus bu lunan D ala
dier, Blum, Gamelin ve teslihat 
bürosu esk i d irektörü Guy la 
Chambre haklarında olacağı ve 
ayni zam anda gözaltı edilmiş olan 
eski Başvekil P aul Reynaud ile 

(Sonu; Sa: 2; S O: 7) 

Sofya, 13 (A.A.) - D. N . B. 
Bulgar D ahiliye Nazırı Gabrovs
ki Makedonyanin merkezi olan 
Üsküpte söyiediği bir n ut ukta 
Bulgaristanın açıktan açığa yeni 
Avrupanın ve bu Avrupayı ya • 
ratanların yanı başında yer aldı
ğıni bild irdikten sonr a şöyle d e
miştir: 

"Yeni Avrupanm doğrunun ve 
ad aletin düşmanı olan Bolşevi • 
zim ölüm darbesi yemiştir. Bu 
A vrupanın muzaffer olacağına 
kanaatim vardır. B ulgar milleti 
bun a yardım için fedakarlıklar -
da bulunmrya hazirıdr. Bununla 
ber aber Bulgaristanın düşman -

(Sonu; Sa: 2; SD: 8) 

Hüsrev Gerede 
Berline Gitti 

Dr. Clodius'un Reisliğindeki Alman 
Heyeti de Şehrimizden Ayrıldı 
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iGöreRusya 
Vaziyeti 

İngiliz Heyetinin 
Reisi Diyor ki : 

-
="Rus Orduları T ehli-i 
lkeye Maruzdur, Fakat! 

1 
Halkın Maneviyatı 1 

Kırıltnarrttştır..... ( 

bnerikanm Londra Jtüyük 
E lçisi Winant 

l..ondra, 13 (A.A.) - Moskova 
konferansında İngiliz heyetine 
reislik etmiş olan Lord Beaver -
brook dün akşam radyo ile söyle 
diği bir nu tukta İngiltere ve A-1 
merikanın Rusyaya yaptıkları si- 1 
lfilı ve ham madde yardımından 

1 
bahsetmiş ve ezcümle şöyle da -ı 
miştir: 

"Stalin'in istediği bütün tank 
ve tayyareleri teslim edeceğimizi I 
vadettik. Toplar ve ham madde 
ler de Rusyaya gönderilmek ü -
zeredir. 

Rus orduları tehlikeye maruz
dur. Fakat halkın maneviyatı kı 

1 (Sonu: Sa: 2; SU: 7) 

Bitaraflık Kanununu 1 

Tadil için jl 

tar 1943 de aklın almıyacağı bir Vaşington 13 (A.A.) _ Hull, me-
rakaına varacaktır busl::ır meclisi hariciye encumeni hu-

Müzakereler Başladı 

.Amerikan ordusu bugün zurunda söz alarak, tuccar gem:lcri-
1 200,000 iyi talim görmüş, ;yi nin silahandırımasını yasak eden bi-
~ücehhez askerden mürekkep - taraflık kanunu hükümlerinin ilgas: 
tır. Ayrıca muallem 800,000 iht i- teklifinden bahsetmiştir. Hull, bita -

( As K ER i . v Az 1 y ET -ı 
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MOSKOVA ONUNDE 
Ordularının İkinci 

Hattına Çekildiği, 

İhtiyat Kuvvetlerin de Cepheye 

Timoçenko 

Müdafaa 

Sevkedildiği Anlaşıhyor 

raflık kanununun siıratle tadilini ileri 
yat kuvveti vardır. Şimdi bu sürerek demiştir k:: Şark cephesinde Alman ileri hareketinin inkişafını gösterir h arit a 
kuvveti arttırmaktadır ve 1943 "Cihanı fethetmek için naıiler tara-
de Amerikanın en modern silah- ~ fından yapılan harbin mütemadiyen Şark cephesinde başlıyan büyiik Al-
Jar Ja rnucehhez 5,000,000 kişilik Dr. Clodius Yeşilköyde tayyareye b inerken artan tehlikesine, Birleşik Amer~ka ar- man taarruzıınun burün on dördüııcü 
blr .ıtara kuvveti olacaktır. . . kasını çeviremez ve bundan uzaklaşa- ı günüdür. On dört gün içinde elde e-

Hülasa 1943 de Amerika o v:t- Bır müddet evvel mez~nen .. ~~mle- ora?an Sofya yolıyle ~e trenle seya-, maz, . .. .. dılen muvaffakıyet üç şehrin zaptm-
't kadar yo l mış 0 ketimize gelmiş .:>lan Berlin Buyuk el- hatıne devam edeC'ektır. Almanya, bu harbın butun devamı d Mareşal Timoçenko ordıılan-kı e ru up yıpran - . Alman ticaret heyeti reisi Claudius rnüddetince olduğu gibi bugün de, B.r- an.k".e · m"'dafaa hattına rekilmeğe lan Avrupa devletleri karşısına çimiz Hüsrev Gerede, dun sabah saat da dün Almanyadan gelen bir tay- ı Jeşik Amerikaya ve baı.;ka memleket- nı 1 ıncı u .. 

dipdiri, sapasağlam ve muazzam 111 de refikası ile birlikt-? şe~ri-~izden yare ne şchrimizaer. ayrılm ıştır. Al- ı' !ere ait müd:ıfaaım: gemileri, ihbarsız mecbur etmekten ibaret olmuştur. , 
bir k UV\'eL olarak çıkacaktır . ' Berline hareket etmiştir. Buyuk elçı man ticaret heyeti 'müşavirleri de ve mürettebatının hayatını kurtarac~k Yirmi dört saattenberi Alman ta-

( Sonu; sa: 2; Sü: 1) Edirneye k:ıdar otomobille gid2cek, ayni tan•a.re ilP. Berlıne gitmijlel'dlr, tedbir almadan batll'maktad.ıC".. arruzıuıun hı.ı:mı kaybetti&i haber ve-
\ 

riliyor. Bu gevşeme, Sovyet ordula
rının şiddetli mukavemeti neticesi mi
dir? Yoksa Alman ordularının yolla
rını kapayan ölüled, kırılmış tankla
rı, bozulmuş arabaları temizlemek i 
çin midir? Acaba günden güne ar
tan kar fırtınaları mı Alman ordusu
nu yavaşlamağa mecbur etmiştir? B• 

(Sonu; .. : a; H : •> 

SOVYET · .. TEBLlGi 

Almanların 

1 Günde Kayıbı 

12.000 Kişi 
--

Muharebelerin 
Şiddeti Her An 
Artmaktadır 

-
Briansk T erkedildi, 

Merkezde Almanların 
Tazyiki Zayıflıyor 

Deniz cephe5indeki So"Yf't or• 
dulari kumandanı Maresa1 

Timoçcnko 

Moskova, 13 (A.A.) - Sovyet 
haberler bürosunun dün akşam • 
ki tebliği : 

1 12 ilkteşrinde, kıtalarıınız bü -
tün cephe boyunca çarpışmışlar -
dır. Muharebe, bilhassa Viazma 

1 
ve Briansk istikametlerinde şld -
detli olmuştur. Günlerce devam 

1 eden çetin muharebelerden son -
ra kıtalarımız Briansk şehrini İ>0 
şaltrruşlardır. 10 ilkteşrinde 27 Al 
man tayyaresi tahrip edilmiştir. 
14 Sovyet tayyaresi kayıptır. Mos 

ı kova civarında evvelisi gün 4 duş 
man tayyaresi, dün de. 12 tayya-

1 re düşürülmüştür. 
1 Cephenin batı istikametinde 
muharebeler, gittikçe ıırtan bir 
siddetle devam etmektedir. 

1
, Alman komutanlığı, muharebeye 
durmadan yeni birlikler göndermek -
tedir. Düşman cephenin bir kaç kıs· 
mında adet üstünlüğimü elde ederek 
insan ve teçhizat i.tibariyle çok büyilk 

1 kayıplar bahasına kıtalarımızı tazyik 
ve müdafa' mevzilerımizden birıne nıı
fuz etmeğe muvaffak olmu~tur, Alman 

ı 
!arın şiddetli taarruzları kıtalarımıım1 
çetin mukavemeti ile karşılaşmakta -
dır. (Sonu; Sa: 2: S U: !i' 

1 Harbin En 
Şiddetli 

Hava Akını 
-o-

l Nurenberg' e Y apıl~n 
Taarruza 300 den Fazla 
Tayyare İştirak Etti 

Londra, 13 (A.A.) - Hava ne
zareti bildiriyor: İngiliz bombar· 
dıman st rvisi dün gece Almanya
ya 300 den fazla bombardıman 
tayyaresi göndermiştir. Başlıca 
hedeflerden birini Nazilerin kale 
si olan Nurenl>erg teşkil etmi~tir. 
Bu şehirde mühim harp endüs -
trileri vardır. Taarruz müsait biı 
havada yapılmıştır. 
Almanyanın şimali garbi ve 

garp mıntakalarında hava o ka· 
dar müsait olmamasına rağmen 
kuvvetli teşekküller birçok he · 
deflere ve bilhassa Brcmen k:r • 
lesine taarruz etmişlerdir. 

Bu harekattan bir bombardı · 
man tayvaremiz üssüne dönme -
miştir. 

* Londra, 13 (A.A.) - Pazar ge. 
cesi bombardiman servisinin •ap 
mış olduğu ve bütün harbin cıı 
büyük hava taarruzlarından biri 
olarak tasvir edilen taarruzda 
dört motörlü "Shortstirling., ti -

(Sonı.ı; Sa: 2; Sü: 4) 
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5 YAZAN: Oğuz TEFRİKA No. 
- Patron sizi niçin dovdu? O, yatmıştı, Odaya tekrar ı:irdim. 
- Şarkı soylemlyordum, Elektr ğı söndu meden önce: 

Stoku Y apıhyor Zam istiyor 
Ticaret-Vekaletine Grup u Gelecek YatakOc-;:;tı;riYüzde Memleketin _sesi 

B H t N
. b . d Yazan: Nacı Sadullah 

- N sıl şarkı? - Hayırlı geceler dılerım 
- Patron meyhanede şarkı söyle- Dedım ve tekr r perdeyı ç rak i-
em 11.;in benı yanına almıştı. Halbu- çeri gudim. Kışın uzerlme ortttiğtim 

c herkeaın onilnde tarkı IOYliYKtİJ bottan yemi altıma ıcrdım Üzer mc 
d r ey degıl m... 1 de pardosumu aldım 1 • 
- Ne de ta nla1 v 
- Se best... f 
- N çın bu patronun yanında duru- Sabahleyin, her um nk nden blru 

1orsunuz? Anneruz babanız yok mu? geç kalktım, Elb temi c yd kten ıo -
- Yok . Bır ay evvelıne kadar ab- ra, cenç m ıafıriml uyandırmamak -
m bana bakıyordu. Şimdı o da b k • çın ay kla mın ucu ı b aa ak yUı u
ıyor Aç kalmamam iı;ın beni l.ıu dfim ve pordey elımle h fıfço çtını 

k dmın yan na verdı, Mıııafırım benden çok önce kallc-
Çayrmr bıur:r bıtınnez kalktım ve mış olacaktı kı odanın &upurulduiu ı 

pe eren n onune gıttim ve pcncerele ın açılar k odanın ha-
- Tabıat ne guzcll valandırıldığını gordilm Genç kız 

Dıyerek ona baktım. Ve iıted"m k balkonda ı b hın ıuaellıiınl ıeyred -
o yanıma ıelsın, meht br ıllı: defa ol - yordu, 
r k, bır genç kızla seyredeyim. Fak t Ay klarımın ucuna ha ar k balko
o yalnız, oturdugu yerden pcnçereye na doinı Jerled m. Ona y klali n1.:": 
bak kla ıktıfa etti. Sordum: - Ne ıiiıel ı baht 

u usus a ihraç Maddelerinin Fiyatları Yükseliyor 40 ıs etın e 
Salahiyet Verildi Alrnaoya ile yapılan )'eni ticaret an- tiftik satılacaktır. Gelecek hatta için- Arttırılacak 

Ank ra, 1 ~ (TAN Muhanbinden) _ taşması üzerine pıyasada başlıyan fa- de A!manyadan tır ticaret grupunun Belediye fktısııt müdürlDğü, otelle-
Koordin11yon heyeti tar fından ma • 1 yeı artmaktadır, Ahnanyanm ala- şşhrimlze gelece i ve bu grupun pi. rin ıslnhı halin1e yatıık ücretlerine 
halli ıdari makamlarca goıterilecelı ca.liı maddeleı in !cinde hububat, bak- yıısalarmıızla ten sl ra ba lıyac ğı hır mıkdar zammın kabulil 15zım l.!e-
luzum üzerine ve villyet i1te heyet· llyııt, yallı toh:.ımlar ve :ıeytlnyalı haber alınmıı;tır. leceğine dair blr ı apor hnurlnmnkta-
ler nln muv fokati ile 11rfcdilmek •u· ilk ıatta ıelmekt.edir, Bunların mlk- Diğer taraftan <'un geç , k't zira t drr, Şimdiye kad r y, pcan tf:'tkl ·lere 
ı etiylo Ticaret Vekiletine ekmeklılc darları hakkında bir ICY blllnmemek- eytam ve 1 bn, a 1 m!ldurlerı bir "öre, buel\nku rtlnr otci ucrell ri
hububat ve un ıtoklarr tes·ı eylemclı lf' bu ıırada yeni ıınla ma muclbln- toplantı yapn 1 ı rdı Topl ntı zira- nln yi"zdl' 40 ni 'octindc nrttırılmn mı 
ı;alihiycü verılmit ve bu hizmetiP ce Aımanyaya 20 mılyon liralık tutiln aı b:ınkaşında y ,Jılınış VE.' yeni Alman lorıp ettırmcktedı.. Ayni z m""ıda o-
fuı çın bu vekllet emrine yarım lhr c edılecell 11.)ylenmektedlr, t cnret ıınl ma 1 u rıne tuccnrl ra telleri sının ra , vırmnk ve bu "ıııır-

mllyon lır lık mutedavll sermaye tah· Bı• maddelerde:ı aerbe•t plyuada verıleeek a\ :ın t ır \ e çıl k kredı- 1 ı:ı kap l'ttire • 1 ev af I.! re Ye· 
ı s olunmuıtur. ıatılıır ı rm fiyatlarında 1 mdlden kilo !ere dııır b zı e ı ır kar rl tırılmı _ nldC'rt bir fiynt lı tesl teııh t etmek fık-

Ank ra, 13 (TAN Muhabirinden) _ b ıtırut l>eı altı l<urue yUktelıı olmuı- tır, Bu topl ntıdn Almnnyavn onderl- ri C'c ıleri uru'mckted·r. 
Vıl yetler fıyat murakabe tetkllltı tur, Beyanname vermek ıuretlyle lecek mallar r ınd milli banka- P(H f!;TE . 

0 

- Goreb.lıyor muşunuz? Ded m, Bırdenb re 
- Tabii,, Pek guzell. Çevirdi, Benı co unce: 

kad oların y prlacak ıliveler fç n mlkd rlıırr bildirilen malların bir kıs- lıırımızın elinde Hcut olanı rın mik 
Koordınasyon heyeti Ticaret VekllC!tİ mının Almanya için aatın almacalı dar ve kalıtelerıylrı fıyatlnrı üzer!n
emrine yeniden on bet bin hra tah. aöylenlyor, Ayrıça Ucaret oflıl tara~ de dı! ıhznrl gor ı mcleı Y pıld ı t h-

b tını ıe ly" 1 sat vermııt r. fındı.n Almanyava büyük bir parti min edılmektedır, 
Dün Bir Tramvav 

Otöbüse Çarptı 
- Ben her gun bu guze1 manzarayı - O ılı miydın z 1 

seyrederim Dedı ve ıülumıeyerek live ettl, 
Haf f hafif guldıi. Bana öyle geldı - Evet. H k katen guıel, 

k rşrmda gulen bir peri kızıdır. - Na11lıınız? lyi bır cece gec rdl-
ek ar aya baktım. Bana ıulliyor nlz mi? 

e Ydi. - Cok. 
Ayı yurdum gibi severdim Onu:ı - Rüya da gbrdıınUı mUl 

yu unu gorduğum zaman, koyümun llköncı cevap vermedı Baı nı ben 
yemyeııl agaçlarını, ı;aiilıyarak aka.ı den çevire ek uyanan t bıata bakt .. 
derelerınl, cıvıl cıvıl ötuıen kuılarr- Kuşlar neteli neıelı crvıld ııyor, kır
n h tırlardım: Onun yiızu bana ne.,,e langıı;lar bir ok gıbi uçutuyorl rdı 
ver"rdi, Ay od&ma ıirdiii zaman zan- - Eveti Rüy da &örd mi ' 
nederd m ki efnnetteyim, Dıdı, aonra baırnı onuna eierek ı-

Bu defa da ıene öyle oldu Fakat, 
b denbire, ay bir bulutun tullerlnln 
ar sına gizlendı. Ben de kızdım ve 
p nçereden anılıp Nıhalin karşısın3 
c. urdum. Ça11nı henlb bitirmişti. Ha
fı b r soale: 

- T"ekkür ederim. dedi. Caymı.ı 
çok glbıel olmuı ... 

- Dem.ıs beletulnb?, Halbuki ben 
le zetı • balacatnnaı _.annedl1ordum. 

G llimaıdi •e celdd bakıtlarla beni 
• dil •• 

Ay, odamısın tam ortaıına ılrmlı· 
t il halleden hicbJr aeı ııJm.yordu. 
D mık kJ herkff UJ'lnaJ& yatmrttı. Za
te ıenç kısm da, ıöıleri mahrnur
Ja yor ve klicfllli1ordu, 

- U1Jnanm ıılcU, 
A1qa kalktım. 
Evet 1 Gene kıs ba ıece odamcta v~ 

hem de kendi 1atatanda 1atacalı:tı •• 
Pencere)'i kapattıktan ıonra: 
- Oecllıri blru 11rin olur, dedim, 
Ve odum aal kötttindıki karyo-

lamı goıtererek, ilbı ettim. 
- Burada )'atacakaınıs. Çünkü, be

k r olduğum ic:n batka bir yatağını 
yok. Arkadaşlarımdan1 ıimdi yatak 

temek de olmaı ... 
Bana donerek: 
- Ya ılz nerede 7atacalnrnız? 
Diye sordu Batımı elerek cev3p 

verdım: 

- Ben yatacak 7cr bulurum .. 
Onan t0yaaup ,..tmaaı için odadan 

bir perde He ayrılan ve ham mutfak 
hem aancbk oclaaı •azifel,ini ıörm ye~ 
re ı rd:.m •e bir müddet beldedim. 

live etti: 
- Hom ılbel, hem korkunç 

rüya ıördüm. 
- 1 .. 
- lıter ınlı niz1 Anlatayım mı? 
- Tabii, -tabıl. 
Tekrar kar ık yeşilliğe baktı. 
Ve anlatmıya başl dı. 

- Ben hazan pek tuhaf rüy lar gli
riirüm. Bu ruyalanmı başkalarına .,. 
lattıgım ıaman on! r hıç bır mir.a 
vermed'kleri gıbi, asla zevk almaz! r 
Halbuki ben bu riıyalarımı pek mu 
kadde1 tellkki ederim, İşte bu gece 
gordutum ruya da bu turlıi ol nl r
d ndır. 

Yandan ıüzd iium yüzü pek mes'u• 
eorunUyordu. Koyu kumr 1 saçlarına 
vuran guneş şuaları, sanki onun Sl(f 

larınd::ın suzulerek içeri g rıyordu, 

(Arkası var) 
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GECE GELEN HABERLER 

PİYASADA: 

Et Darhğına Meydan 
Verflmiyecek 

Mü.ıendiı Mektebınln yeni der1 yılına ba1lamH1 münuebetlyle dün yar.ı• 
lan merasimden ltlr giSrilnüt 

Maarif VekiJinin 
Dünkü 1 etkikleri 

Y. Mühendis Mektebinde Derslere Başlandı 
Yıi\.;.t;e~ Mühe'ldis mektebinde dl.in ı MUtcaldben, kimya muallimi İlha

derslere ba~lanmıştrr, Bu münasebeUe mi.kimyanın mevzuu hakkındaki ilk 
bir tören yapılm11 ve İstanbıılda bu- deralni vermiştir, Maarıf Vekili, mu
lunan Maarif Vekıll Hasan Ali Yücel ilimin takrlrini onuna kadar dinle
de, bu meraııimd,. bulunmuştur. Vekil mis 'e dersten do'lra mektep ını•d\lru
nıektebin kon!crnn aalonunda topla- nun od smda profesör ve mu llimler
n rı mektep mü"ür ve muallimlerlylP le bu ha blhııldıı bulunmuştur. 
t lebeye krs::ı bir hitabede buluna-
rak. mektepte yııpılacak yenilıklerden Vekil saat 12 de mektepden ayrıl-
hah. etmiş ve muvaffakıyet temenni- mıştrr. 
s nde bulunmuştur. Hasım Ali Yucel, b leden onra n-

n:ıt okulunda te kıkl!'r ynpmıs ve bi
lfıhare de gilz!'l sanatlar ak demis ne 
ıideı·ek geç vakte kadar burada kol
mıştır, Vekil muallımler meclis top
lantı ında da bulunduktan sonra a
at 19 SO da güzel s natl r akademl-

Dün saat 9.:rn da Tophanede dikim 
evi tin 'inı'!P ofor Ahmed in kullandıih 
:u il otobUs mıı teri indirmıık iizere 
durmuı ve ark dan gelım 243 nu
mıır:ılı ~irkecl - D<:bek trnmvııy arıı
b sı otobü e çamnıı lır. Ru cnroısma 
netice lnc1e oto'b•lsün arka kısmı fle 
trıım\ nv ön h:ınlı~ı ha ar:ı uğramış 
<' ml:ır kırılmış ve yolcular tetı\ a 
dıisnııl lerd'r Bu ıırada 1009 numara
lı vatmıının elin,. cıım kınkları bat
mıs ve yaralanmqtır, 

Ru yiizden trımvay seferleri 45 da. 
ki<bı kadar fnk'ha u •ramıştrr. 
BİR ÇOCUK YARALANDI 

Cümhurivet caddesi yoliyle Taksime 
giden Hl1'2 numaralı takılnln önüne 
ansızın 6 yıı larında fjadl isminde bir 

ı çocuk tıkmq ve woför mımevra 1ap-

f 

mıık lmkAnr Luıam11arak Şadiye 
çarpmııtır 
BİR FllUNCl fll!:RBERt VUROU

Küçükmuıtarapasada berber Haıan 
dün komıuıu fırıncı Hllseylnden Hu
rıye iımlnde blr .1(, dm haklcmda ma
lCımat istemiştir, Hilıeyln buna ılnir
lenmtı ve aralarmda bir münakaşa 
ba lıımıftrr. Blf ııı alık ptık fazla hid
detlenen HUııeyln bıçıılhnı çekerek 
Hnsana hücum etmiı ve mijhtelif yer
lerinden yaralıım11tır, 

Rir Kundruracı 
İhtikar Yapmış 

Gal t da tünel ~addeıılnde Yıldtz 
kundura m aıaaı sahıbl Yorıı 850 
kuruş etiketi ol n bir ay~kkabıyı 800 
kuru a s tmak tstedıgınden, dıin tev-
'k'f edılmi Ur, • 
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B:.ıııdnn sonra mektep müdilrU tsz 
ol .. r,l , mektebin geçen senekı faall
yeti"t!en balısetmış, geçen den yılın
da unıf gecen talebeden pek iyi do
re C !le terfi eder.terin ismini O~\Jm\lş 
ve bu orada Öme:- İnönünıin de adını 
zilCrctmiştir, sındtn ayrılmı tır. ı 

Askeri Vaziyet Harbin in Şiddetli Sovvet Tebliği 1 Alman Tebliği 
(Baııtıırafı 1 lncıldel H llunı (Bar;tarafı 1 incide) 1 <••ıt.rafı 1 incide) 

sualle n cevap! rrnr verecek vaı,..1r.t- GVG A Ht0ftı tama111lanmamıı olan maili - ~ llususi Alman tebliği 
te degılız. Ynlnız taarruzun. nk ~un- <•attal'afı 1 incide) nata g.ore, ~2 ılkteşrınde cereyan c- ! Berlin 13 (A.A.) - Alman or 

Ram Uk F l•ya t lar l terdeki şıddetlnı kaybcıttıcını soylıye- pinde en a~ır Brıtanya bombar _ den 1i•ddetlı maharebe1erde takriben 
1
1 d l b, k d l ~ h biliriz. ı a 90 Jllm n tankı, asker ve cepn ne u an aş uman an ıgının u -

On dört gun ıçınde me kez cephe· ı dıman tayyareleri kullantl!1'1itır. yuklü 270 kamyon, muhtelıf çapta 62 susi tebliği: 
sinde Moskovaya dogru yurümele ç•· Alman tefllllw 11öre top, çok miktarda. mıtr lyöz tahrıp j Briansk ve Viazma meydan mu 

1 b 
t Ed •ı • lı an A man orduları sehrın aarblııde Berlln. 13 (AA.) _ Teblıl: edilmiı;tır, Dıin gunduz Almanlar, o- harebelerinde Alman kıtalari ta-

es l t l ly O r Vı zm yı ve cenup . kryısınd::ı bulu- Büyük Brltany ya kartı yapılan ı:ı- lu ve yaralı er ve ~ubay olarak 12 bın rafından alman esır miktarı 3!50 
nıın Br an k •eh rleıını almı~lard vaıta, tayyarelerim ı 14 1lkt11rin r~ 1 kışi kaybetm~şl.,rdır. . bıni aşmıştır. Esir miktarı dur -
Taarı u un uçuncu aUnu Moskova~ın ceıi Manche•t•r ındiiatri merkez.ne , Vlazma ııtıkam~t.ndekı bır kesımdu madan artmaktadır. 

An ra, 13 (TAN Muhabirinden) -ırak it r k etm ded r, İ t t V - ccnul.ıunda Orel mUn kal~t merkcıınl ve Hull limanına teaırli bir turruı Sovyet tayy.ırelerı dtişmanın 33 teı~· 
uk, henilz de letçe t ndardl~s- Jetini nayı tetkik heyetı az ınd n o elden yukanya dofru ılerlıyen Al- 1apmıt1ırdır, lngılterınin dotu Vf kın~. ve k s:. k~;nyonunu dtahrıpl ftm il Briansk'ta son vaziyet 

u y pılm mi$ m ddeltrden bır dlr. Kem' l Son un ı · N zıll m f b-ı m n. kuvvtlerınln çevirme harektlnt ::enup doluıundaki tayyare meydanl - ve uyu ır :nan pıya e top u ugıı-
k dü ü H!k et At Z manı lmak ıçın Sovyet orduları Br - rın ve liman tuiılerirıe dt baıka ha· ııu bozi:una ul.:ratmışlıırdır. Bcrlin 13 (A,A.) - "D,N.B,,, ajan-

~~ ~·~k~le~ni Ad mn ;.,u~n,I l ~ ansk'~ n çekılnıegi terc'h etınlıtcr - va taarruslın 1apılmııtır, Taz11ik zayıfladı ııının bıldırdı~ıne ıore Brtansk'da hu-
t dU Zeki 

5
P l N el r. F kat bu Uç ııehrln de derhal ar- Dıin ıec:e oldukca çok Jnıills bonı· Londra 13 (A,A ) _ Loııdranın iv· ıule getırilen çeplerde çember lçlne a-

ı ı~ı'yonu mu l ı u i t oy r ı c d a- knsında kızrlordu tarafından evvrl - ba ta11arelerl Almanyanrn tlmal ba· haber alan m hfellcıriııde ıoylend ııne lınan Sovyet kıtaarı dün kendier!n~ 
Kzı pi mu ıs l Y nu mu u 1 rien hazrrl nmıı olan ıkınci rnUdaf a 1 tısına bat111na •e cenubuna akm yal'· k ıaı ka doğru b.r yol açmak için nev-

ema Sezen t m ıl etm~ tedır)er. hattın g rmlşler ve mukavemete de- mışla; ve bir cok 1erlere lnflllk ve ıore, Rus cephetııniıı merkez mınta a- mıdane teşebbıiılerde bulnmutlar IH 

Bu ZC\ tt n m da heye e Izınır P - vam etmı1Jlerd r. Ş'mdl Alman ordu· yangın bombalan atmrtlardır Hallı ıındilki Alman t;ızyıkı ılk ıkı uç ııuncı de her dcfasmda Alman topçuıunun 
muk ıhrac tçıl ... t.ırl ıy tarım tı lan cenuptan ve garptan Moskovaıım 1 d lii 1 d M h nl betle yav şlıımılitır. Bu yavaşlam~- mania tateşıyle ıerı püıkürtiılmU;iler-
ltooper t O r rı \ e t ret b r- 1 f . a.rasın a o '!' 1ara ı var ır. u ~c- nrn sebebı Alman h tlarının geriımde d S ti k . •ft 

l 50 - 200 k ometre mesa eı.ınde bulun lıf yerlerde bınıllar harap olmu:ı vcy. yapılan teıuızleme 11mellyatı lıe Al- ır. ovye er pe aeır zayıa ... uıra-
;:ı ı m ım lle de dah 1 olm kt .- m ktadır. Şım ide Valt'la vadıı ndtıı hasara uğramıştır. ..... d mışiardır, 

dırldar, Topll ntıl rın uç dört gun ı- ilerlemcge c;alrıan kol tcıebbiiaüııde Şı'm-'i Fr ... ••• u·· ••rl-~61 mllnlar aradan ıki ile hafta geçme en Bu mmtakada alınan esirlerin ve 
çın e netıc en e ı, E e n k la \ muvaffak olamamıştır, '"' ""- 6

'"" 
1111""' takriben iki hafta evvel baıılamrıı ol- malzemenin miktarı dunnaııkn aıt -

yerlı muk st ninrt tıplerin n mey- On dort gunluk harp ıonunda Al- Londra 13 (A,A,) - Hava Ne:-a- duklarr fiddetli taarı:uz yarında hiı maktadır, 
d na k nula e f mdıye k d z b k d 1 ğ M 1 T Teti tebliii: hnrekete gec;emıyeceklerdir. Almanla-

r r - man •li uman an ı ınm are,a ı- ,-ın Aaak deniıi iıtıkıımetindekı 11 .. ri Le i t' h k 
mnn zaman ılerı i.irulen p muk cin- moçenko kuvvetlerini çevirip imha Bombardıman tayyareıl teşekkülle- hareektler"nc dair yeni bır tr.ıber alın- n ngra a ava a ını 
s nem teali k iht MI rın ona erece etmek teşebbusu akim kalrıuıtır. Al- ri avcı tayyareleri refakatinde bugü., ~ Berlin 13 (A.A.) - " D.B.N,,, Bır 
blldlı lmektedır. mantar bu müddet sıırfında ı\lata çem otleden ıonra Fransa şimalinde U mamıştır b" h h i askeri kaynaktan D, B. N. aJansrn.1 

-~---------------------- hcrinı k p tınasıı muvaffak olama • avcı tayyareaı düıısürmuııerdır. g Jn. Moakoı•a ır cep e ıe r bııdırillyor: 
Ankaranln Hu""kOmet mıı. hatta kızılordunun mukavemet •u cil!z: avcı ta,.,,arHiJ'lt bir bombardı· Moılıova 13 (A.A.) - Reuter 'llQ Şark cepheııinde Alman tayyareler• Amerika 1943 için 

Hazırlanıyor 
(Battır#'ı 1 incide) 

Merkezi Oluıunun 
18 inci Y ddönümü 

Almanya daha Sovyet Rus -
ya ile harbe tutuşup şark Ank ra, 13 (R dyo G :ı:et i) -

c phesinde kendisine yeni blr Bund n 18 yıl ne' bu n Ankar nın, 
duşman ve harp sahası açmadı~ı ı rurkiyenın b ' <'hrl otm ama k rar 
z mantarda, İngiltere ve Amerı- ver im tir. Bu K r r, . C mhurlyet n 
ka kendılerine yapılan sulh tel . ildnmdan 16 gOn onccdır, O günd n· 
k 'nlerıni şıddetle reddederek 50 _ beri An. ra T ı !ye b ymdrrlrJınm 

k d 
h bet ı.- b r remzı olarak lerleml tir. Ve bu~ 

nuna a ar. ar mıye .~ a~ ve~ gun de dünyanın en buh anlı h lln
dıklerını ılan etmlşlerdı. Çunku de bır barış k 1 ol r dumı ta

bile kıramııınıetır. Sovyetler 1ımd· man tayyare1i kayıptır. hablri bildiriyor: tarafından yapılan gece açuşlan eı-
c:epheye en son ıistcm 'ılihlarla n;U- Sovyetler BhllA:"in"n merkezi aı tık nasında Loningradın cenup bölgesin-

lıh ı k ı · k el lardır. Azıık denizi mıntakasında l>u-ce eı yen uvvıt er getırme te ır. lunan Budyeni orduları burada fe- bir geri 1111iı delıldir. Moılrov;:ı b r 1 de ehemmlyotlı Sov1et hava meydan-
Hattl Viaıma mınt kasında bu taıe ~ephe şehri olmu,tur. Dlin oğledon ı ıarına taarruz odilmiıtir, B11 ıaatte a-

h h d · na bir kapana tutularak miıhım ıı:ı. kuvvetler arp attrna ıı cırmili bıı- .anra sololdarda •YI ıiy'nmlt yeni lh- lınan haberlere ıörcı dupnanrn on be$ 
lunmaktadır, Bunl r Moliltovanın mlı yiat vermiılerdir. Maamafih Alman- tiyatlar geçmekte ve cepheye sevkı·-1 tayyaıesi tahrip edilmış meydanJa,-
d f i 1 'h ı L... ı lar Roıtov önunde 1eni bir Sovyel a aası çın ayrı an ı t yat •wvvet tr- dılmek iızere b:ızı noktalar. gltm·~- d ki askeri zemınliklere ve hangarlara 
dır, mukavemeti ile karşılaiiimttlardır Bıı tedirler, Bazıl:ur yepyeni olmak iız,,re isabetlı endahtlar yapılmıştır, 9anayı 

ıır. :ıır. ıır. sebeple buradaki ileri hareketi de "a-
...,. T "T' yıflamrıtır. top ve lcamyonlann da eeçtiii gi:ıı UI- milesse1elerınden bırine yapılan taar-

Merkeı ccpheıindckl harpte hava 
kuvvetleri bUyUk rol oynamaktaftrr. 
Alınan tayyareleri ve bilhuıa pike 
t yyarııleri cephe arkasında dU,"'anın 
mıavaula yollarını keımele calıımak
ta, ordu teceınmlilerıni bombardıman 
etrnektc ve cephede1d askerin arkı\ ile 

Rostov, BakQ petrollerini R111ya mektedir. ruz neticesinde bııyiık bir yangın çı-
içine naklodon petrnl borularının bu- Moskovalılara milletin tehlike saa- karılmıştır, 
ıundqu tchlrdir Bu tdırin zaptı 01 _ t0i~de bulunduğu açıkça ııbylenmiştir. ---------
ta Rusyayı petrolıılir. bırakmaia klıi- iışmanın Viuma cepheıinde bir ke- lul..ariıfan Feda• 

timin mUdafaalarmı 1armrı olduh vıı .,. 
dir, Onun için bu iatikamettekl Al- "M "d 
man ileri hareketinin buyiık ehem.n:- .. remıi11e •nılan nehır ıeç• ınin kdrllgv a da Hazırdır 
yeti vardır. muhafuaaı lcln eünlerdınberi ümıtılz d mokrasiler duşmanın ilk ıa - dır 

r rler ne ehemmıyet verm1yor ve • 
bund n dolayı telaşa da lüzum 
gorınuyordu. Duşman yorulur -
k n o henuz ıılkinmıye başla -

_ allk ııını kcımefe çal11maktadır, Bu
n muk bil Sovyet h va kuvvetleri de 
Alman motonze kuvvetlerinı milte -
madi surette ateı altında bulundur -
makta ve onlar mUhım zayiat v4r
dırrnektedir Sovyet hava kuvvetleri 
şımd"ye kıtı'! r bu cephede hiç bir u
af ~seri göstermem ışlerdir, 

m: tı. Almanya yıpranırken o 
kuvvetleniyordu. Hele Alman -
Sovyet Harbi başladıktan ıonra 
dtımokrasılere emniyet geldi. Bu Ank ra radyos:ı bu do t ne tez hU-

* * * 
muharebeler cereyan. ettlil Moakoyn (Sa tarafı 1 lncld ) 
halkından ılllenmemııtır ı ı B ı 111 • · e 

Leningrat unutulur gıbı oldu. Çım- Son 21 ıaatt.e Almanların Briınık arına U ıar m letını bulandır 
ku Am:ınar burada artık taarruzdan ,evr•ı iıtılıametlnde ılmale dolru bir mak ve Bulgar devletıne ısrar 
vazgeçmişerdir, Voroıllof kuvv,.tl~ri hnmle y&J>tıkları ve Viaıma çevresin- vermek imkanını vermemelıdır. 
burada mevzii ve ufak tefek mukabıl de SOYJet mlidafaalannm ırkaaına ''ar Bulgariıtanın düpnanlan aylar-
hiic:umlar yaparak bUylik bir hunıç - bbü tiki rl b ü d d be b d hareketine zemin hazırlamakla meş- maga t••e 1 et e uı n or 11- 1 an ri aıın, ra yo, pyia, hüla 
gul r;örünUyor. Almanlar merku cep- nun mallmudar. aa her türlü propaıanda vuıta -
lieııinde atradddan btlyiilr zayiata rıt Almanar cenahtan Japtı1' " b!r lanna batvurarak Bulıariltanda re teıekkür etm l r, 

venı fırsattan istifade ederek Al-
manyayı şark cephesinde yormı -
y karar verdiler. Almanya orft· 
dct yorulurken onlar dı hazır'ık· 
l.ırına devam edecek ve kuvvet -
Jeneceklerdi. 

Onun ıçindır ki, bugün de şark 
c phesınde ılan edilen Alman z;ı
f r ne- rağmen demokrası1er te -
1 du muş değıllerdır. Alman -
v nın Mo kovayı almakla d 

rk harhını bıtıremiyeceğıne ko 
n cıırler Sovytt Rusya zayıfla -
mı olabihr. Fakat onu kış murt
dıetıKe tekrar ayala kaldırarak 

Almanyanın uzerine çullandır -
mak mümkündür. Bu suretle Al
manya nefes almıya ımkan bula
rnıyacak, yorulup yipranacaktır. 

lite o vakit Amerıka bütün 
kuvvet ve hapnetiyle ortaya rı
karak Avrupaya emredecektir. 

Demokrasılf'rın bılhassa Am -
r kanın du uncesı budur, ve bu -
tun mudafaa hazırlık! rını ona 
gore yapmaktadır Bu hazırlık -
lar 1943 de bıtecek ve Amcr • 
o vakıt sesini duyuracaktır. 

Moıkov ya giden yollar bir kaç 
gUndenberi karla örtl.ilmete baıtamıı
tır Kar fırtınası hava kuvvetlerın111 
faaUyetıne mini olmakta, Alman ıle
rl motörize kollarının yollarını şa
şırmasına &ebebiyet verm~ktedir. Moı 
kovaya g' den bir iki yoldan maada 
muntazam yol olmadıiir ve arazi ça -
mur ve kar içinde balundata için, 1-
ler ha ekctini ıUratle inkiıaf ettır• 
mek de mümkün olm maktadır, 
Meı kez cephesinrekı harbın, ehem• 

m yeıı karıı11om c:enuptaki Allt\an 
muvaff kıyetinı ıhmal etmek veya ku 
ı;uk go mek do ru dcgıld ı Azak de
nizi kıyılarını takıben Ro tov'a dol(ru 
ıleı1.yen Alman kuvveterı bu şehrın 
50 klometre carbıne kadar varauı-

men durdUJ'11labllir '" Moılıovayı at- !~:~':i!am-=l;~:k '~T~~~~~dı~ir ;:~~; ıkilik yaratmıya çalıpyorlar. Bu 
matanna imkln verilme21e, o •a1ut Almanlar ileri hareketlerine devaın ot- düımanlar yalan ve lftıra yapı -
Marnal Voroıitof kuYYetleri böyle mekle beraber ba tehrln it1allnier. yorlar. Bunlar Bulgariltana 1a-
blr huruç haTelıetlnl kolaylıkla ba,a- hiç bir anntıJ elde edememltlerdlr botajoılar ıöndermlflerdir. Bun-
rıbilirler. Pakat ıhndlllk Almanların SOD•-1 lıattı 11.-.. ıı--.J. lar aruında birkaç Buloar bıle 
burada kafi derecede kuVYot 1tıraktı\- •~ '" rncHN • 
lanna ıüphe yoktur. Londra, 13 (A.A.) - ?.nnaliıt mec vardır. Bununla beraber, bütün * * * muasmın askeri muharririne göre bu teşebbüsler Bulgar milletinin 

Odesa malıavemctte 4'evaın edi,,er. ıiddetli hücumları ufrryan Sovyet hat milli hisİiyatı önünde akinı kal
Raınen ha11nunan4aftlrfı ıtetrettlil bir lan, aiır darbeler altında cerı çekli- mıştır. 
emriyevmide, Odesanın fevkalade Mliı mit. Sovyet kttıılıı.rı ricat etmiş. fıı- Bir Bulgar tekzibi 
tahkem oldufanu, Sovyetlerin :tM!ratla kat bu hatlar yanlam mıştrr Rnıı

Mııjino hattrrıdıın daha muhkem "'~- lar arazi terketmişler, insan ve mnl
dafaa hatları vucude retirtUrterini. hi zemece zay ata uğrP.m115l11r. fakat her 
nıenııeyh oehrın daha urun müddet defasında yeni mıid, fııal:ır ve anudıın,. 
mukavemet edebilecelinl ıtıraf ctnuı- bir mukavemet müstevliyi muvakkaten 
Jerdır. durdunnuıtur, 

Sofyıı, 13 (A ·\ ) - Bulııar radyo
ıı Bul&arı tandı umumi set rb ılı 
Uın eçl ldıi ne r. ır b r !' ncQI mem

bad n verilen b11'.ıeri katlyetlc tekzıp 
etmektedir 

Çalgılı gazinoy. gidiyorsunuz: Ve 
goruyorsunuz ki, okudukları en 

fazla alkıs toplayan hanendeler, Te

pertuvarlarınr hakiki halk şarkılariy
le dolduranlardır, 

Plak satıcıl rlylc konu uyorsunuz: 
Ve anlıyorsunuz kı en fazla ra bet 
ı:ören plfıkl r. hııklki halk şarkılariyle 
doldurulmu olıınl rdır 

Hnkikl halk rkılariylc dlyorıım: 
Çunktl hal ın, ı ır. yab ncı telt nota 
atılmı hnlk nrkı mı te his huru

sunda. ~et san t 'r meleke ı 
var: O, ruhunun , radı •ı ıd ya ya-
bancı malzeme okuldu 
sezmez, nefı t rh n m 
gılız h rdah katılmış gibi 
tıyor, 

Bu hakik ti nı ıcir'k bulunan biltün 
pl:ık yapıcıları, t r hazırl rken, hal
kın ze'\ kine hergün bir z daha ram 
ol, rak davr nrn ya mecbur kalmak
tadır, 

Evvelki ıı:un, plak satım bir maea
zııya girdim, Blr mü teri, maruf sa
nntkfırl::ırımızdan biri inin yeni plik-
1 rı olup olm:ıd gını sordu. 

M ğ za ahıbı: 
"- Hrıyır. deJI, onun yeni plAkla

rı yok. Ş"mdi pi ğa okuyanlarm ek
eriyetlnl, Anndolunun muhtelif k&ıe

lerinden gelen •neçhul köy sanatkAr
lan te kil, ediyor. Biz, onlann oku· 
dukları liarkılıın, tanınmıı sanatkAr
lara sli>"letmcyl de tecrube ettik; i'a• 
kat o pl5klar tuLmadı. Çünkü Anado
lu, sade kendi şıırkıl rmı değU, ayni 
zamanda kendi ~arkılarmın kendi ağ. 
ziyle okunmasını d isliyor, ve bizim 
Aanatkftrların O ruyuş stilıni nedense 
zcvkme aykın buluyor. PlAk basan 
firmalar da, mecburen, onların arzµ
lanna göre eser t.azrrlıyorlar: ÇünkQ 
plfık :ılıcrlarmm kahir ekseriyeti, A• 
n doludadır!,, 

Bu sözlerden ı'e bellidir ki, Anado
lunun zevki, fsta!'lbulun muazzam ser
mayelerine tamsmiyle hükmetmekte
dir Ve Anadotu.,un, plAk fabrikaları
nın' kal ntor m ıdurlerine verdlli bu 
se siz emirden anlıyoruz ki, memleket 
ruhunun bAkir ve erkek aadası, Türk 
musiki inin İstanbul eehrinde kozmo
politleşmeye başlıyan ıeıinl, herıün 
biraz dnha bastırmaktadır. Ve efendi 
Türk köylUsil, alaturka muıikl Ue a
latranga musikiyi birbirine kanştınp 
ortaya acaip bir çorba çıkarmak is
teyen üstleri smokinli kafaları feıll 
a çıl ra, o bal r:ıbi tarhanasını plıir
t yor: işte Anad'llunun, s nat geveze
leri ar srnda vapılagelen netlceıiz 
münakaşalara verdi i belagaUl ve filli 
cevap, yerine getırilmemeııl mOmkün 
olmıyan bu se ız ve mutahakldmar>ıl! 
cmird r. 

Sahte Filitler 
Bazı balı:katlann kendiler ne .rerllca ...

! !il ınaıoıla l<arıştırarak fıl t din Ye ~ııo .. 
ı 10 k11nı$tan aaıııkları JörillmUıtDr. '.Bıııılu 
1 hakkında talı:lbaıa baılıınınııtır. 

lngillzlere Göre 
Rusya V azlyeti 

(llattarafı 1 iıtolde) 

rılmamıştır. Rus azmi ayak al • 
tına alınamaz. İngiltere miıttefik 
lerine karşı girlstışi taahhütleri 
yerine getirecektir. Stalıne yar
dım edilmelidir. Sovyetıer Birli• 
ğine, ilkbahar seferine gere";en 
btltiı11 cephelerle başlaması im • 
kanı verilmelidir. 

Rusyaya llkteşrin ayı için vl· 
dettiğimiz tank miktarı teslim e
dilmi§tlr. Bundan ba~ka Rusya • 
ya bilyük topla çok miktarda tyf 
top, cephane, alüminyom, bakır, 
kurşun, çinko, kalay, kobalt, pi -
rinç, kauçuk, jüt, yün, fosfor gi· 
bi iptidai VP dili-er maddeler d~ 
vadettik.,, 

Lord Beaverbrook lngtltere 'ile A
merika l:ıçilerino hitap ederek IÖYle 
demi~tir: ı 

"Stalinin vaatıcrfmlıe itimadı var· 
dır, Vaadimizi y<•rlne getıreçetimlze 
inanıyor, Ben d • buna inanıyorum. 
Fakat sizin de l arekete a..,....-ı. •· 
rekttr. 

Ruslar kendi JT1emleketıennae n• 
pılan sılahlardan ~ok lsüfade edeblle
çeklerdlr. Alman zırhlı teşekkülleri
nin kudreti muau. mdll', Ruaların 
ıannettlklerine ı;o:e, Rus aeferl bat• 
ladıftı zaman A1manlarm Sj) bln tan
kı vardı. Moskov-ıya karşı devam cıden 
taarruzda düıman H,000 tank .kul· 
lanrnaktadır,,, 

Lord Beaverbrnok, inıflterede tank 
ve tayyare lmall ıçln bul(lne kadar 
tatbik veya derp11 edilen eaallşrdan 
daha büyük e.ulara dayanan bir 
programın hazır! nması lüzumuna i
li ret etmi& ve :.;ô.:lerine 5oyJe devam 
etmi tir: 

"Gayemiz 30 bl:ı kadar tank yapa
b lmC'k ve bu uı tle müd faadan ta
arru geçece lmız zaman i"tedlğimlz 
m kdnı da tank ~• ferber edebilmekte
dir,,, 

FRANSADA 
(l!Sattarafı 1 lftehle) 

eski dahiliye nazin Mandel hak· 
larmda da icra edileceği anlqıl
maktadır. 

Son günlerde muhtelif noktsi 
nazarlar serdine vesile teşkil e· 
den usulü muhakeme şekline ge 
Jince, ayni menbadan verilen 
malümata göre, adli ve siyasi dl 
van maznunlann mesuliyetinl te 
bit edince anayasanın ymlncl 
maddesi mucıbınce ma~şal Pe -
taın ma'tnunların akıb tı hakkın 
da icabeden kararlan vereblle 
cekMr 



Şark Cephesi nde 

Son Vaziyet 

Alman kaynaklan, çembere slm-

c·o~Nn·~en·o:nK···iBAH·a·s·i:iE·~·n--1 
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Atlantik Muharebİ!si 
MUAZZAM iNGiLIZ FILOSİLE 

GEMiLERİ A RASINDAKI 

KÜÇÜK 

BÜYÜK 

A LMAN HARP 

ÇARPIŞMA 
rn!Ş Sovyct crdularınm pek ya

kınd::ı imha cdile-;eklcrini bildirirken 
İtalyan ve Japon matbuatı, kızılor: ı 
dunun inhıtrıl etliğini, Sovyet reji-
"'inın ta fiyesl a··:rcsiQde: ... uıunuldu- - 2 - ....... . , 

unu bılyuk bir H:vınçle iltın etmek- Ati .:k h b' d ı ı· 1 d .r-- Çeviren ~ ' lC'Clirler ıın.. ar ın e ngı ız erın e- i 
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Aparhman Arıyoruz Yorucu Bir Seyahat 
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OlfAKYiNDfril 
~~i&YA~~ --KalD Edebiyat 

J'azan: ULUNAY 
<ya - NQ) sevimli, munevver, tec-

rübeli, yazdığı zevkle okunur, 
kuvvetli bir edıptir Fıkralarını lez
r;etle okur ve me~kla takip ederim 
Geçen hafta ıçinde okuyucularına hı
tabı ufnk bir sekteye uğradı, Evvela 
sıhhatinden endi&e ettik; fakat kü\;uk 
bir faı;ıladcın• sonra yine fıkr.ı • 
larındıı.n bın bu sükutun mecburı 

Lond;a k::ıYna:dnrı ise. Sovyet or- 1 ~iz ablukası ile _Aımanlarııı :.=Tahsin A . Gökcingöfi 
du1 rı ın mfıskul Mr vaziyette olduk- ~ukabıl ablukaı;ına bir goz gezdire- • . :'$ : 
lırını kabul e~ "kl b b Al Jım: ••••••••••••ttn•••••••••••••• .. ••••••• .. •••••••••• 

1 
'Ti c era er, . m::ı~ İngilizlerin malzeme ve ithaUit Gc- I .. . 

t arruz nııı 1urdurmaları ihtımalı mileri yardımcı filoların f k t" d Buyuk Brıtanyanın arzusuna uygun 
Mk nld ı •;ımı, A!Manlann kıştan e'l.·vel carpten ve cenuptan har ~et a ~- ın e bir t::ırzd::ı şimali Amerikanın takip 

1m·ık lC'rlııdcri tcş buyı,ık ş('hirdcn lardı Her partı ııevkiyat: ~ ek ıyor • etmekte oldutu deniz harp siyasetı, 
ırrnn yalnız Kıctın ellerinde bulun- zor ie bır muavın kı-uva· r nıvak Amerika bahriyeslni yüz misli fazla 

Avrupanm büyük davasında alakalan-· 
mnk istemlyen Cenubi Amerıka mil-1 
Jetleri v::ırdır. Onların b:ııkalariyle 
yapınak istediği deniz ticaretine ne-
den Amerikalılar mini olsun?., 

Bayım, Ne Zaman Ta§ınacaksınıı. '? - Kalörifeı·lisi 
Değil 1\faşalJahh ı Bile Yok. ve kudsi bır uzakJa:ıma yuıundcn ol· 

Bıri dugunu bıze anı ıttı, S yın arkada!\ıır 
ı 41ı- 'koy hayatı., yaııyor; ve nerede l>u· 

Junsa onda okurucularmı tatmin et 

Atlantik muharbeıınde lktiİadi nnk- Rab. t mı batl,ı, nedır, mal ıı hıbıy- davetlere ıcabct etmekten ıb.-ıret, 
t::ıdan alınan tedbirler, siyasi cephede- le konturatımızın bıtmesiııe y - olnıal: ş, bır başk sı n.ı&ıl olsa 
kendini göstermekten hic bir vakit kın, evdekılcr, oturdugumuz apaı tı• nıızc gelı:cektır 1 !., 

ı Jl!unu ve onUmüzdeki on, on beş denızlcre varınca buna 1~or t ve a~ çalışmağa sevkediyor. Batırılan va-
ın ıı;ındc dıı:er <lort liehri y::ıni Le- muhrip gemiı;i ile bi ~ a~e e~ • ır parlar arasında en büyük partiyi yiık 

nıngrat. l\toskova, Odesa ve Harkof\J Gemileri refakat edıy: d u 1r one~ ve iaşe gemileri te,kll eder. Miı;ter 
znptC'dcrnedikleri Uıkdirde, Alm::ın or- bu işı' başarmak ı'çın rhu. 1ı:ıte ınr. Roosevelt bizzat bu gemiler hakkınd.ı . • usus surctt:ı b. dusu~u:ı ~sgal cttığı çok geniş ve tah- inşa edilmiş olan ve ynhut sonradan ır rulkayese yal parkAen l~k41 yılıntda l~a 
rıp ...... ı mış sahal:ırda ı;ok milşkül bir tadi!At ıle bu maksada tahsis oluMn tın an arın Yer ne,. men a ve n&ı ız 
\ 'll'IVE'tte knlucıı4mı tebarilı: ettirmek- m•kil vasıtaJnrı İn,.ı'I' ·ı . tersaneleri de dahıl olduğu halde. he . ...., " • .. ız gemı erı sa- ·· · ld trdırler, hillere yakJa .. tıkça s· d nuz yarısının yerıne konmamrş o u~ .. , .ıyıııız yar ım ı;e- " .. 1 . - B . 

Mo kova konreransından döne>n nüleri ile ithal~t ynpa 1 gunu soy emıştır elkı bu sene fO-' a u n ma zeme ge- k d h' · . 
Lord B~averbroock'un: Sovyctlerln m.ileıini karşılamağa çıkıyorlardı nuna ı·t arrı ı~ oı7azs: zny.ıatın yarı 
buyuk bır tehlike içinde bulunduğu- Harp gemileri, acır çapta topları ta: sı. tt~ aEı ec ı m bl. ~ aclaa~nhaa ıvharebtl edt
nu, fakat kahram::ınca dcwü~t\iklerini şayan kruvazörler ve tayyare ta:ııyan mış ı, sasen ırınc" cı n ar n e 
ıivledıkten son:-:ı İlkbahar har kfltı gemiler, engin denizlerin serbest yol- de aynen boyle oldugundan. yl_nl _ba

ıc:-in knılorduyu yeni silAhlarla tnk\'İ- Jan uzerinde manevralar yaparak kat'i tı.rılan ~ar? donnnması yerıne ıkl11n
ye elmC'k mum geldiğini ilfıve etme- emniyeıi temin için çalışıyordu Bıi- dı. g~?.1ılerın çoğaltılm::ısma gayret 
sı, İngiltere hJıt(ımeUnın, bugünkü tün deniz hatlarında hem İngil~z tay e~~dı~_md~n, b:ı~oktdayı ABlmadnlar btec 
\:aziyetin vahametine rnğmen harbin yareleri hem de b;'hass A 'k ru e uzerıne ı ıyor u. un an aş 
de,·am edeceğine kani bulunduğunu tarzında in:ıa olunmııı uç:kıa;,1er~ıi~~ ka İngilizler A~erikahlıırl11 bir~cıı;tırek 
ıınstcrmektedlr m::ın denizaltılannı vakt'nd 1 Almanya aleyhınde daha hır ı;ok • ı en evve şevi b'J' l ç·· k" 1 k b p H .A d" • dalmaca icbar ediyord ı ır 1 . ,, er yapa ı ır er. un u ac; ı ?. -

anama a 1ses1 : refakatte gelen mıılz~e ~: ::h~~~ lu~:s~nı~ ~esisi b~a~?J ola~ bl~ ~ok 

B
ir kaç gfin evvel ajanslar Pana- gemi kafilelerinden birı keşfcd.ilir e- ~ı ae e~~ ızrahr"keQ e ıtır. u .. Y bzb ~~ 

dilmz, Yll dıi:iman dniıaltılarma he- zıy n. goren ıı me ~r,' muse ıuı 
mada bir hükümet darbesi ya- qıen hücum ederler, yahut etrafta a~ey~:ne ayaklandırılabılır. Harp v::ı-

pıldığını. La Guardia'nm dc\•let reisi bulunan emniyet gemilerine telsizle zıyetıne rağmen blt~raf kalma~ nr
ıılarak ikt dar me'l.•klinc şeldi8ini, es- ihbar ederlerdi zusunda bulunan tacırler, kara lıııtt:Ye 
ki Reisicfımbur Arias'ın bu haberi 0 zaman Şi~all Birleşik Amerika- sok~labilir. Dünyanın her taraftnd l'l 
ı:uzlerini tedavi ~ttlrmek ilzerc Ha- mn b.itnraflık karakol gemileri kru- denızaşırı gelmı:kte olan postal'lrr 
v naya giderken yolda öğrendiğini vazörler refakatinde bu kontrolü ta- }_'.oklıyarak ve ?ıek~upları ortadan kal 
h be>r vermişlerdi. mamlardı rurarak herkesın tıcaret ve kar ve 

12 Tarihli bir D. N. B. telgrafına . kazancına mani olunabilir ve hntta 
göre, eski rcisicUmhur Arlns, bir A- * * * sulh olduktan sonra da rakip men\le-
rnerikan gazetesi muhnblrfne verdiği A tlantik muharebesinde denizci- ketlerin firmalar!yle temasa geçile-
beyanatta: Vaşington ile Panama a- lik bahislerine meraklı olan her rek Almanlara wrar verilebilir. 
rasında çıkan bOyük güçlüklerin ken- kes görüyor ki, muazzam Ingıliz do- Bütün h\I ihtimaller birtnci cihan 
dı ini rcıslcilmhurluktan çekilmeye nanmasiyle küçük Alman filosu ar.ı- harbinde vukua gelmiş ve denenml5 
mecbur cttığinl ve Panama bayrağmı ıında durmadan çıırpışmalar olu)or. sahnelerdi, T.ikin bunların tes!r de~ 
l<: IYan ticaret ~emllcrinln stlAhlandı- Bazan denlzaltılariyle yapılan küçük recesi 25 yıl evveline nisbetle bugün 
rğılh'ıasının aleyhinde bulunmuş oldu- hasarlar, 42.000 tonluk dunyanın en çok daha azdır. 

Unu söyleml:ıtır. büyük zırhlılarını batıracak ;şekil ::ılı- * * * 
d Yalmz başına bu beyanat, Panama- yor, Sonra, t::ıraflar arasında intikam B ugün bu hallerin Almanl::ıra r,lic; 
h kı hükCtmet dıırbeslnln mahiyet ve maclan cereyan ediyor, 1ncılizlerin gelen taraflnn olsa olsa şuntar-
d~dcıfinl gBstcrmcyc kftfidir. Bu ha- Amerikalılarla denizcilikte clele ve- dır: "Şimali Amerika henüz bltarnf 

1 nın Panama hükCtmetlnin ticaret rişleri bir gaye ufrundadır: O d::ı, Al· vaziyette İ&e, neden İngilizleri hi-
~emnerinin silAh'andırılmasmı mene- manlar istediği kad::ır iaıe ve malzeme maye eder? Amerika limanlarına st

en kanunu nerınden bir knç gün vapur kafilelerine hucum ctııin ve di- ğınmuı olan mihver devletlerine ait 
~onra vukua gelmesi. mihver taraf- !ediği kadar vapur batırsın; onlar el vapurları, neden serbest bırakmaz~ 

rlığı ne tanınım, Trlbu.;a gazetesi- birliğiyle bütün Amerikan saııayiini Haydi serbeıt bırakmasın, neden 
~ın trhrir heyct'ııln tevkif edilmesi, aynklandırarak dalın fazlasını yeri- e İngiliz menafiine hizmete tahsis eder? 
t rlas'm yerine Ameriknya dost olarak koymıık ve böylece bu sonu gelmeı: Bunun gibi bitaraf olan bir devlet!n 
,_ .nınınıs bir zalm ~elmesl, yeni hü· deniz maceralarında Almıınları yıl - tersanelerJ neden İngiliz hesabına if
"um(!tin ilk ~ olarak Panama tica- dıfmaktır. Acaba buna muvaffak ula- ler? Bu cihetlerden de sarfınazıırln 
1 et gemilerinin sılahland[l'll(Jlasma mü caklnr mı? İşte herkesin merak ettıci Al manian mütee11ir eden başka bir 
:ade etmesi, bu t.OkClmct darbeıllnfn cihet buradadır, Bizzat İngiltere bile nokta daha vardır: Bu ikinci cihan 
h hver nQfuz ve siy ısetlne karlil bir bu sualin cevabını kolayca veremı - harbinde tamamen bitaraf durmak ıs-

1 
reket .:~unu teyit eylemektedir- yor. tiyen ve bu rejimler kavgası olan 

er. c:; 

" kt l<tmur kf, Amerikalılnrm en bU- .......... ..,_...,..,r•~rr-."9"'1""'"P'l,..'7"'_....,.__.,.,...,.,,....,~.:,:...:;: 
... ı. ve hakiki kabusu Panamadır 
d Amerika donanmnsmm b::ıikun{an-

ALMALI? 
anı Richardson'un blrkac; sene evvel 

50Yle>mlş olduğu Fll sözler bu bakmı
dan çok ş:ıyanı dikkattir ve Amerika
nın Panamayn nlt endişelerini çok 
kuvvetli, belki de biraz mübalı\ğnlı bir surette ifade etmektedir: Sıtmalı bir yerde insan, bayağı bir rak bir çeyrek snat arayla, tabii biı·az; 1 

''Tek bir insan, Panamada harbi yorgunluk gibi bile olsa, hemen he- au içerek, alınır. İ 
kazanabilir. Bir deniz tanrnızu esnn- klml davet etmekte hiç tereddüt et- O gün sıtma nöbeti artık gelmese 

memelidir, O ehemnıiyetı;ı'z rahatsı7.- b'l · "kt ·ı · 1 ı d sında donanmıınıe"m Jruvayl külliyesi ı e aynı mı ar ı cı yrne a ma ı ır. 
t rruzun vuku bulduğu snhamn aksi Irk sıtma hastalığının asıl başlangıcı Böylece tlç giin sırayla devam ej,-

olabilir, O vakit hekim kuvvetlı" b.'r ı· S d"" t •· b k 1 E ıstıkametindc bu\unuyorsn ve bir f&- ır... onra or gun ıra ı ır... r-
lıal ıhı kanal kapanacak olursa, mc- kinin tedavisiyle hastalığın nöbetleri tesi hafta yine üç gün almak ve ddrt 

meydana çıkmadan onun önünü al~- g··n b k k IA d y· b- 1 SC'le bitmi~tir, biz mıığıQp olmUIUZ- .. u ıra ma zım ır.. ıne oy ece 
d bilir.. üç hafta .•• İnsan sıtmalı yerde kalırsa, 

ur,,, Fakat böyle kuvvetli tedaviyı' in- s t a • · d d d Bunun içindir ki, Amerlkaldor Pa- ı m mevsımı e evam e erae, mev-san kendi kend!ne yapamaz Hekım · • k d b'" l d namayı bir Ccb.•lltarık hnllne getır· _ · 5ımın sonuna a ar oy ece evam 
bulunmıyan yerde, gerek hastalı.hn t k dah · i 1 

mek iı;in bilhassa son senelerde büvük .... e me a ıy 0 
ur ... ... asıl baslangıcında gerek kısa bir mi.ıd- s 

gayretler sar!ctmektedirler. 20 milyar • ıtmalı bir yerde hastalıktan ko-det sonra hastalıgın nöbetleri mey- k · · · 
dolara mal olan bu knnalı 20 milyar d. runma ıçm en ıyi çare yine kimn dana çıkınca ken ı kendine alınacak k t 
dnha sıırfedere"" ı. hklm etmeye çalış- k" . d b' alma tır. nsan daima cibinlik içinde 

ç. .. ının miktarı gun e ır gramı geç- b ı b' tnaktııdırlıır, Amerikalılar ltanıılm memelidir. u unsa ıle kinin almak yine ihti • ı 
Pa ifık tarııfmd::ı uzak müdafansını Yatlı bir hareket olur ... Hastalık'tun 

gerı durmaz. Eı;kidcn de İngıtizıe.· mana çcı§ıt çc'jıt kusurlar bulmaya ba'i- Evden 1;ık.ırken. y ptıgım hesap buy-
(Şetland') ad'l11ından Norveçe kuclar !adılar. Valde: du llJtta evden çıktıktan pek az son-
vc bir taraftan da (Calai& ile Douvrc) "- Ben kışın, kalorifersız , paı tı. ra, yeı ını ev halkınır sıpar ~ ne uyı;1111 
arasını açlık ablukasına maruz bırak- monda yapamam: Bır sobanın, insana hulducuın b r koşe b şınd.ı, ınş ı oluıı • 
mak istemişlerdi Bu abluk::ı çcmbc - beş uvey evlat kadar eziyeti vardırl.. nı::ısı hcnJoı: t.ımamlanmış bomboş, ve 
rinden başk::ı bugün için bır üçUncLİ dedı. koskoca hır oparuman gorunce, uzerı-
çember daha vardır Bu çember Al - Küçük yeğenler: me ııldıgım işı, umduğumdan da kolay 
manlar için en mühim ve can alıcı "- Burası bizim mektebe uzak tiu· tamamlıyacugıma manır gibi olclıını. 
7 noktayı ihata ;der. şüyor: Mektebe dnha yııkın bır yı:rl 1'akot, apartmııının kapıcısıylc konu:ı-

1 - lzlanda adasının işgali, 2 - bulalım ı .. dıye tutturdular. m,ık benı bu ınanışımd:ı derhııl su-
1040 &enesindc (Dakar) !imanına ya- Büyuk yeğen: kutu hayale uı::r tt. Çunkıı benı ~r 
ııılan hücum, 3 - (Kanarya) (Kap "- Hem, bu apartınıan b•ze -t.ıı ev salııbı z mctıyle tepeden suzen lm-
V erden) ve (Aııur) adalarına hakimi- geliyor: Biraz d. hu buylicııııu tuta- ı ıcı: 
yet arzusu, 4 - Mı ırda yabancı or- lmı. Üı;telik odalar. kli.fı derecede v.u- " Şu boş dııırclerı geıclıılir mı· 
dular tahşidl, 5 - İrnk hiıkümet!ne neş gormuyor Hele denizin r,.nı::.ne Y m1,. sualını adeta mıınıısebeısız bır 
yapılan tazyik, 6 - Suriycycı hücum biıtun bLitun hasret kaldı ki., d.ycı ~.- trklıfm.ş g·bı. kaşlarını çatarak kar,ı
meselesi, 7 - lnsilizlcırle birlikte Sov ötekilere ıltihıık etti, Vcı bu telkııı- ladı ve: 
yetler Birliğinin Iranı zaptı 1 lerın tesirıyle ıçinde otıiı duguınuz a - .Uızdc bo~ daıre yok!., dedı. 

lşte yukarıda sayılan 51yasi bu 7 ııartıman, beni de adeta bır ı:e:ıa vı o zaınan partım:ına bir dah b11k
mesele, Almanlıırm hplen dLİ:i\İnduğü gibi sıkmaya başladı Ev snh.bıne Ev· tım: O yedı katlı apa.rtımanın ıhıınnl 
üçüncü geniş ııbluka. çemberıd,r Bu lül sonunda biten kontura.tı yeıı•leme· henuz boyaları bılcı kurum mış olan 
bapta Alman bahriye kontr::ımiraJi yeceğimizı bıldırıp, apartım 11 rama- daırelcr nden hiç bırisı meskun denıl
Liıtzow diyor kı: "İngill:ıYer Şınıalı ya koyulduk. Ben, bu makı;atl 1 evder._ ılı Fakııt kapıcının. o daırelerden hcp
İsveçin demir madenlerıyle Roman va- ,ıkarkcn, va ide sıkı sıkı tembıhledı: ın n .ıpartım nın yMpılışının tamamla
nın petrol kaynaklarını elde edeme:- "- Evli'idım: s kın kalorıfcrs.ızı· ·11şmıbn ıkı, uc Y evvel tutuldugunu 
yince, Almmıları d;ıba çok vasi hır ne. girmeyelim ı soylemesı. bende hayret urandırdı, 0-
ı:cmber içinde muhasara ctme&e kalk- Kuçuk yeğenler dıleklerini bir da- * * * 
tılar, Bu itibarla ve Almanlarla So,·- ha tekrarladılar: orad:ın ayrıldıktan sonra, üzerin-
yetler ar::ısıııda üç buc;uk aydanb.:ri "- Aman dayıcığım: Mektebe uzak de: 
yapılmakta olan diinyanın en kanlı diışmiyclim: Hani, cönul istiyor kı, ''- Kır::ılık apartıman., veya: 
harpleri, Atlantik muharebesinin önem • K 1 k ı h l 1 pençereden bakınca, derı;haııeco:ıi.ık- - ıra ı ev,, ev ası >U unan bır 
derecesini bir kat daha arttırmıştır. sün!,, bina goreb:Jınek umidiyle, boşu bo~ 
Amerikalılar İngilizlere yahut Sov - b h ı· d ı Buyuk yeğenin siparişleri doha dol- ııuna ır ayı o aştım: Ve bu yo-
yetlere yar!lım şöyle dunun, evvela gundu: rucu seyahat uzadıkc;::ı anladım ki, ;8 • 

kendi cephelerini müthiş telakki et - "- S::ıkın, dıyordu, odal:ın beııten :ız tediğim semtte, istedığim evsafı haız 
tikleri Hltlere k!lrııı (İzlanda) da, olmasın: Havagazı olmazsa yapama- olmıyan bir apartıman veya ev bulmak 
(Ncw Funland) sahasında, (Bcrmo- yız. Mutfağı ferah olmalı. Ev sahıple- bile, dilene:! suratında hayrı bulmak 
das) d::ı, ve nihayet batı Hindlstanda rine de dikkat edin dayıcığım: Ak$: kadar imkansızdır Bunu anlayınca, 
t::ıkviye etmektedirler. Hele Atlanti- in ı nlar olmasın. Hem, yine burası evm ç:ırşıya uymıyan hesabını değ:s
ğin ortasınr\a bulunan ada grupları gibi, denizi görmeyen. güneşi almayan tırmckten, ve bir ev bulabilmek içın 
Amerikanın müınakbel selameti ba - bir apartımana dlişmlyelım kuzum!,. ev !ıalkının nrzularından fedakarlık 
kunından önemli olduğu için, İngili~- Ben, bütün bunlara: etmekten başka çarem kalmamı~tı. 
lerln ne (Dakar) limanının zaptına, "- Pekil, derken, başı:ırı\maı;ı müş- Kendi kendıme: 
ne de (Mısır) da ve Sıırktaki ilerle- kül bir taahhut altına gird'gime kanı "- Anlaşıldı, dedim, İstanbul sem
yi~lerine bigane kalamadılar. Kaldı değildim. Çi.ınkü 0 arzuların cUmlı:ıı- tinde umit kalmadı: Yedıkuleden vç 
kı bunlann bolseviklere yardımı, '!kıl ni tatmin edebilecek bir apartıma-ı Topkapıdan ta Sirkeciye kadar bıitiın 
almaz bir şeydir 1 Amerikalılar bu bulmak, bana, bir, nihayet ıki saatııı • partınır.nlar, bütun evler, muhtc~r 
hareketleriyle demokrasi hiırriyetitı. içinde becerilecek bnsit bir mnrHet gi. cuzdanı gı'bi doludur. Çocukların meıf
konıduklarınr göstermeğc çahşarıık bi geliyordu: Hattli telllillara baş vur- tcplerıne biraı uzak duımeleriııı go
gerek (Kanada) da, cerek (Atlantik ~ı:ıya bile niyetim yoktu, Kendi ken- ?.e ıılıp, karıı semte taşınmak lar;ım: 
ve Pasif~k) de Bliyük Britanyanın hl\- dime: "'Tozkoparan,. da, Tepebaşında mu-
kimiyetlerini ellerıne almak istemekte- "- Elın adamlarına ne diye uste nasip bir yer bulmak, zor değil a?,, 
dirler. Bu suretle lnır;iliz dostlu{:u para vererek minnet !!deyim, diyor- Fakat ne ''Tozkoparan,, da, ne TC'
yapan Amerikalıların eline daha şim- dum Kiralık apartım.111 kıtlığına kı- pebaşında, hatta ne de iitmeyi mec
diden büUln deniz ticareti geçmiş bu- ran girmedi ya? Hcrgun yollarda ~u- buren •ıze aldığım Tarlabaşında, 1' • 
lunmaktadır. Bu hallere uzaktan şim- rurken, hiç dikkat etmediğimiz halde, lımhnnede, Cihangırde, Harbıyed':. 
dilik bigane ve seyirci kalan bız gözlerimize yüzlerce: Nışantaşmda, Maçkada, Sişl~de boı a-
Almanlar, ne kadar geç olsa o kadar "- Kiralık apartımanl.. levhası p"rtıman kalmamıştı: Ben tam dort 
fazlasiyle, İııgiliz ana vatanı da d:ıhil çarpmıyor ınu? Bugün yapılacak ış, gun taban tepıp by hakikati o~rendıl:~ 
olduğu halde, bütün Avrupanın hur- saca ~-ol~ biraz d::ıha dıkkatllce b.ık •

1
• te~ sonra, k rşıma dikilen ev sahıbi: 

riyet ve istikb1lini müdafaa edeceği- rak yurUmekten ve o levhaların bize - Bayım ne zaman t::ıı;ınacaksınız' 

mı...,·z•e•ş•U•p•h•e•y•o•k•tu•r•ll .• I. •••••••ıh1er1İgl\ıin.a1d1ı1m•bmasmda tckrarladıkl11rı j MalOm Y•, sizin daıreri başkalarına , , ..._ kiraladım, Onlar da eelip yerleşmek 
• • ' lç~n sabırsızlanıp dunıyorlar•, demez 

Bu Akşam s u M E R Sineması mi~arestz, Mecidiye!:öyünd~. hattil 

Mlıanscni miıyonlara mal olmuş cm&alslz bir fılm ... 

AMERİKALI MİLYARDERLERİN LÜiiSÜ .:. 

BÜYÜK REVÜLERİN ve MUSİKİNİN FİLl\Iİ ... 

i R E 
Baş Rolleı·de : 

ANNA NEAGLE • RAY MiLLAND 

Bebekte oturmayı goze alıp, yemden 
yola koyuldum: 

Fakat muhtelif yerlerden, muhtelif 
niyetlerle ve lideta soıbirliği yapmıı 

gıbi İatanbula ayni zamanda hücum 
eden bir kalabalık, oralarda dıı işg, 1 
olunmıımış bır tek ikamete elverıı;l: 
bina bırakmamıştı. 

ı:ve dönert.en, yorgunluktan zonkla
yan kulaklarıma, halden anlamıyan ev 
halkının bir ev aramak için evden çık
tığım ilk sun yaptıkları talepler ge
lıyordu: 
"- Oğlum. kaloriferl unutma,,,. 
"- Dnyı mektebe çok yakın olsun .... 
"- Aman dayıcığım: Dıkkat et ev 

snhipleri de guler yuzlu ı:ılsun 1 A~ .. r
tımanın odaları da, beşten aşagı el
masın .... 

kmln makıadiyı~ İngilizlerden Koko Bir zaman, kinin ilacının sülfata korunmak için günde yarını gram ki-
adasını da klrahmışlardır. denilen iller kullanılırdı, Onun terk:- n.in yetişir, Fakat onu her gün dalma 

ık il 
bindeki kinin nisbc,ti daha az oldu- öı:.leden sonra ıaat u"rte, y~nı' ... · .... ~ ·ıı- Bu filmde işıtilecek şarkılar, herkesin ağzında ıiolaşacnk, bu filmde 

Amcr a c Japonya arasında çr- - 6 
" " " ..... ·· ül k J t kacak bir harpte Pnnamanm oy- gundan ondan iki, iiç gram birden a- difer saatiyle on beşte almağ::ı dikkaı gcır ece mu ı e cm tuvaletler. billlin kadınlar tıır;ı!ından giyilecektir. 

Hıılbuki, ben bütün bunları birrr 
birer çoktan feda etmi:ı. kaloriferdrn, 
bol odadan, bol manzaradan, bol gu
nc:ıten mektebe yakın, işıme yakın ol
mnktan çoktan vazgeçmiş, hele ev ı;a
lıibinin giiler yüzlüsünü bulamak eıbi 
engin bir htilyayı çoktıın kafamd.m 
uzakla&tırnutı. l>u Teşrin ayının orta
sında, şehrin en uzak sayfiyesinc ta
~ınmayı bile göze almaktan, hattli üs
telik oradit da bir yer bul;ımamaktn:ı 
korkmaya başlamı§tım. Nihayet, su
sayınca, biraz evvel kirlettiği karpuz 
dilimlerini yiyebilmek için kuru ve gu-
1 unç bir teselli bulan Hoca gıbi, icimı 
beş gün evvel bırakmııya karar ver~ 
dıgtm apartımana yeniden ısıtuırı. Pa
kııt gelin göriın ki ,ev sahibi her ak
:ıam, benim: "- Biz çıkmılktan vaz
geçtik!,. diyerek halimi anlatmama 

nıyacağı çok rnflhim rol dolayısiyle !anlar olurdu ... Simdi kullanılan (bro- etmelidir, O saatte alınınca illi.ç, lıeş Muhte§cm ve büyük haynt ... B::ılolar .. I-:n son modı• tuvaletler Yeni 
mihver devlctlermin bu mıntakada mitrııt dö kinin) deki kinin n.isbeti da- saat sonra, srtma getiren sivrisinelt- danslar ... .öu akşnm için yerlerinizi evvelden aldırınız. .. 

kfl 
.. t ha yüksektir, Jerin im,anı ııoktu.r.u ıı:amanda onları -.._ 1' 

gizlı ıeş .. • u yapmış olmnlen muhte- s ·.r. 
6 ~•••••••••••••••••••• •••••••• mel görUldU~{i gibi Amerikanın Pa- ıtnıa nöbetinin geldı.,i saat herkeste zchirlemeğe, insanı muhdnza etme - _. 

1 
bellidir. Nöbetin geldiği saate diklrnt ğe hazır bulunur... ' 

nama ve c vannd:ı vukua •elecek her t k k l" d K" · "l" d!s ., e me pe ..zım ır, ının ı .. cını iyi Böyle, sıtmalı yerde kalındıg"ı müd-
ne\i ba eye kar~ı gayet hassas dav- tesir etmesi için onu nöbetin gele- detçe, orad::ı kalm:ık zaruri oluraa sıt y ARIN AKŞAM Gençliğin sevgUisi lıerkesi 

aaa en eı saat once a ma ı ır ma mevsimi geçtikten sonra on b"" ""/d" d ·· " d rnrunısı ıayet tabiidir, ' ceı"i tt b .. 1 1 d 
M Ant

e B' b' d h k' · .... gu ure11 ve uşıııı u"rn•ı A-
,--~------.:.::.:.· _::.::.:;:;,:",:_..:.:::,ı:,:r..!g:.'..ra.:!!m:_:~ı!;r~e;~n~y~a~u~t;...!ı:_ı~y:;e~ayrıla:_g~ha devam ed~il ... ir_._ • ...,..,______ M E L E K <-u 

NUMARALI ODA Sncmasında 

merikada dii11ya11m J inci 

artisti U11vanım l(azall(m 

YAZAN '.Cl r u~ llcıce 
MICKEY ROON E Y 

JUDY GARLAND - CECILIE PARKER 

- Nasıl i:ı kolay mı? Buradan 
memnun musunuz., 

t k . - Eve olay, memnunum 
- p.dınrı nedir? • 
- Adım Lila'dır. Neye soruyorsu-

nuz? 
seninle dah 

- Jtizırn rı sıkı fıkı dost ol-
mıırrız icldiji fikrindeyim de 
ondıın. 

ıtıxın elini tuttu. Kıı bu hali ef
lcneclı b~~:rduyan d::ı, zııhircn hay. 
ret cd!Y & gibi göründü 

sızın flortcn bi . · 
- J10rdum k r tip olduğunuzu 

611~ sen on~ bı~~~~ Groy, 
. r kızeftğızdı şimdi! Hanımın 

lyı ;. Onu arıya' onu kaybedeceksin 
sım '~·et ayrılıp ca~~ıın değil mi? 
~ 1 ıı.rıyncı:ıtınıı ~;t.lkten sonra ken 

aısın fyi yürekli bir liyorum, 
- ~et llyle>, k kıı değil mi? 
- ocası da iyi bir a-

d:l11\. !(ocııı;mın iyi n 
]du

,.unu sanıyorsu! dt<''kll bir adam 
o "' ı emek? 

J{IZ orınır. ıırmı kaldırdı· 
t' et, öyle sanıy · 

- Evet ben de öyle sanıyorum. 
Çok seviyor gollba. Beni daha :fazl::ı 
alıkoymayınız knplten Gray, ÇilnkU 
çok iıim var, dedi, 

- Dur n canıJlh hemt>ncecik kaçı
verme, DUğunler T>ıına romantik fi
kirler verir, Abnyı bu sur<'tle yakan 
Major artık senelerce terütaze karı
şının yüzünden gözUmı nyırmaz. oaş
ka kadınların yliz{lne bakıımaz Hem 
haklıdır dıı! Karısına bııksan n~r to· 
pu gibi, Onu senelerce kendine kul 
köle edecek gtizellikte, Mutlaka Ma
jor geı;mişlnde kadınlarla bir si\rli 
ıışk sergilr.eştlerlnde bulunmuştur. 
O tlpjte bir ad::ım. Bana öyle geli
yor. Sen ne dersin? Bu gibi adamlar 
!ı~ hoşlarına glde>n kadını, ı;lr;ek gi
bı koklayıp da bir kenara atıvqrir· 
le>r, amma bu sefer, kendini kopar
tıp kolak kolay bir kenara attırmı
yacak giizclllktc bir kızn çattı. 

~ızm yanaklarına kan sıı;rndr, .:töz
lerı tulıaf tuh11f parıldndı. 

Tefrika No. 18 tarafmdnn nefis bir surette yarııtıln'l meydan bırakmadan soruyordu: 
• ''-Bayım, ne zaman taşınacaksınız? 

Öfk.~aıfer d~~rmıyac::ığım, grdeccğim, A N D 1 H A R D ı• A ş 1 K MlalOm ya sizin daireyi başkolıırına k raladım. Onlar da sabırsızlanıyor-

- Bana ne? oturup da burada Ma- ı ı 
j 

Fl ar " or oyd'u milnııka~a ııdecek değilim Bereket ki, korunma kanunu ı~dadı-
8 Eg" e b ı 1 k k Şahane komedi filmt t::ıkdim cd&lccfiktir ... • • r en m e onuşaca snn~ ... , • mıı yetişti: Ve o sayede, cu'"mlern·ı· 

E t 
• · 

1 
k 2 eaat d'.rmadarı kahkaha - ne c - zevk ve e"lftnfte ~ - ve sızın e onı.ısncağmı, !ıem il. 6 • ' kalorıferi olmayan mektebe uzak du~ 

de> yeni ı;iftleşen çifte kumrul::ırın ~-••••••-•••••••• .. • ••••••• ... ••ı' Şl'n, denızi görmeyen, güneşi almıı-
bnlayı hakkında! Onları bir defa ha-1 ,.•••••••••••••• •••••İlll••••ı .. y~lıne. getıı-. Sarmaş dolaş olmuşlıır, tir •-
gül~rın arnsınd::ı bir knyığa binmiş- 1 6 i L K T E Ş R 1 N En Rahat ve En Gcnı"ş 
ler, Como gölüniin üıl'rinde kayarak • 
sevgi ve se\•inçlerini yaşıyorlar, Me>- I Per.c;embe Abmmı 
sut mnhlüklar doğrusu! Adamı tnsav- .. .. Bir Salon ... En Giizel 
\•ur ediniz bir kere, ge~ı,ını ve s E s geçmişindeki k'ızları ve aeklarmı hep Filmler ... 
unutmuş, son ve f'n gtizcl s vgiliıinln 
kokusiyle sarhoş oımuş. damla dnm- S i N E M A S 1 Tekm·ıı Şaheserler 
la saadetinin ekririnl içiyor? ı 

Bir çekişle kız omuzunu John\ın { T b ' 
ııvucundan kurtardı, Ayağa fırladı. l epe aşı . 
Yüzünde kan namına bir şey kalma. A l J inci AÇILIŞ Filmi 
mıştı; öl!i yiizii gibi bembeyıızdı Çl ıyor. / 
Gray'a karşı taslarlığı hlirmetten v~ İMPARATORL.UK RU&VA&ININ 
bir hizmetçiye mahsus ltoatkı'lrlıktan 
eser kalmamıştı: 

BUTÜN AZAM ETi ile caıılandırnn m.ıazzarn 

MARTE HARELL 
ile "RUS B4L.ıı:T HEY'ETI" 

bir film 

WİLLY 
ŞA ŞAAilNI 

FRİTSCH 
ve DON KAZAKLA Al 

mek kaygusu her duşunceye ustuı 
geldığı ıçin bulundugu Samandır& k\)
yunde de ras;cldıgı ( Avrupil) tu 
köylu kız tlpinı bıze "adaptasyon 
bır roman r;lbı tanıtıyor, 

(Vi - Nu) fıkrnsına fena bir baş
langı,ıa gırıımııtır. Bu aı; i'koylu ın
zının ancak Avrupa koylu tilennde 
mevcut olabileee{:ini anlatmak ıc;ın 
yazıcılık mesleğinin unutmaz bir > ,,. 
rasına dokunuyor, adaptasyon romc1.n· 
!ardan bahııediyor. 

Çok yazık ki aziz arkadaşımız mclT' 
leketın irfan hayatına. guzel kalem.y
le bu agır yarayı açanl;ırdandır; h t 
tl yalnız açanlardan değ:) o yaran ı 
kapanm::ıması ıçın onu yine o gu?.el 
kalemiyle da ma kurcalıyanfardandır 

Adaptasyon romanlar! 
Edcb!yatım zı kısır bırakan; mıhı 

ve telif eserleri rngbetten iju5urc:n 
ıyi, kotu- kendı fıkirlerinın mahsulu
nü ortaya koyup kendılenne edebi L ır 
mevki temin etmek ıstiyen gençlerı
m:zin gunleree çalı~rak meydana çı
kardıkları eserlerinin matbuat paza. 
rında mezat malı fiyatına bile surul
meınelcrıne sebep olan adnptasyon ro
manlar! 

Bunları tervlc; eden muharrirler, 
(Vi - NQ) da. dahil olduğu halde on
l::ırdan hic bir münasebetle bahset -
mcıtıelidirler, Cünkü adaptaı;yonun 
bizde yapılan ıekli \lPaçık (a:ııremı:n
tuni) dir, 

Alfred, Ahmede; Fanni, Fatmay:ı 
tahvil edilir; batta ecnebı müel~f ka
zara Camılle ve Su:ıanne ısimlerını 
kullan&a, onlan da Kamil ve Suzan 
şeklinde :ılıvermek ortaya hiç hır .!:ah 
mele katlanmadan hır eser atmaı;ıı 
kfi.fidir. 

Bu ıtıbarla milli duşuncclerimize, 
ftdetlerımııe an'anelerimıze uygun te
lif eserler gitgide nadırleşıyor: beş on 
sene sonra ne yerlı bir roman, ne de 
onu yazacak edıp ve muharnr kalac.ık 

_(Jeneviyev'iıı pa•a çantası), (Ner; 
mının bohçası); (Madlenın .. §kı), (Ma 
cıdenln aevdası) şcklıne girmekle c~ 
scnn muhteviyatı da ihtida etmiş sa
yılmaz: o "kırk yıllık Yanidlr; Kini 
olamaz: 1., Yalnız bu, na kiline zahmet
ııızco pııra kazandırır 

Oentler, nafile çırp~nmasınlarl 
Adaptasyon e&cırlerlcı ugra:ımalannı 
ımkaıı yoktur. Bulun müı;tahzaıat. 
adııptaı;yoncuların hemen ellerinin al
tındadır, Aşk mı? Serguzeit mi? S: .. 
yahat mı? Z bıta mı? Ne ,cŞ"t roman 
ı&tersenız bır haftada hazırdtr 

Kapn aı!Jı;ınd;ı G'eçen bır vaka BU
yukad ldJ neden olmasın? Onlar ıçm 
kurenın altında değ ;jen bir 3e1 yok
l\ır •• Yalnız ıı hıslann ısimlerinde::ı 
ba§ka .•• 

Ben edebiyatımızı bu hale koyanla
rın içtnde Va - N6 gibı değerli b:r 
edı_bi görmek istemezdım. Çıinkiı o 
telıf hır eser yazacak ve\Udiyett'!n 
mahrum bir ad:ım degildir ve benı 
l!_Ctndıran nokta da budur. _....:;:.:;.-=== 
yan ve bu kusurları yıızunden ıçimi::i 
iı<1eta bır ecza evı ırıbı sıkan apaı tı
mımda ıkamctc devam etmek hakk n:ı 
kavuştuğumuz icin, maaıle, ıki gun ıkı 
gece bayram yaptık .• 

*·* * Şimdı bızım daırcyı kiralamış olan 
m::ıruf vatandaşın ne yapacağını 

bilemem: Eğer buna guvcnip yerındcn 
olduysa, hali dumandır. Zira, biçarenin 
mesela polise bir iıi dıişerse, tıır elın
de kontur tı, cebinde parası, cemıyet 
iç_ln~e de iyi bir mevklı oldıığu h::ılde, 
bır ıkametglih adresi veremiyeceğı j. 
~n adının yambaşına ;şu kelımeler ya. 
zılacak: 
"- Yen;İI:, yurtsuz takımından! 
Fakat bı:n. halden anladıfım içi~· 

snvabm:ı şahadet ederım ki, o vatan. 
daş, polisin Hnacağı gibi avare güru
tıunc1an değildır 
Ecer onun vazıyctinde baıka vatan
da,~r d.a varsa, gazetelerde tez gundt 
ıorccetımlz bır havadisin serlevhaııı 
fi\I olaı:aktırı 

"..- Ista~bvlda ıerıeriler ı;otalıyorl, 
Maamafıh bu llitifcm, pek mübala

ğalı sanılmasın: Çünkü ap:ırtıman ar.ı 
mak peşinde geçen gunlerimin en so
nuncusunda Bcıyoflunda maruf bu 
tel,~lila k~nuımuıtum Tcılllil bana: 

- Hıç sorma Beyim, kalorıferli
&İnl, "modern.ini., değil ya, maıallah 
lısını arasan o bile yok!,, Deyince bu 
cevaba apartıman olmadığım haldr 
ben de tutulmuş, ve öfkeli öfkeli sor· 
mu:ıtum: 

"- O halde, hAll bu dükklnda otu
ru unun manası ne?., 

Dertli dertli içini cek~n te116.lm bu 
liU1~lime .ver?ıfi cevap da şuydu: ' 
. - Bıze ış kalmadı, Bayım: Burad 
ış yapmak ıçin oturmııyC>rnm: Dı.ıkka
na bir kiracı bekliyorum!., 
Y!llanmı:ı tcllıillar, d4kkinlarına milş 

ten ararlarsa, varın kıyas edin 
İstanbul ıehri, bu kış nı,ın b~ kadar 

k~!~balı~tır? Onu bilmem. Fakat bil
dıgım hır şey varsa, 0 da şudur: "-Bu 
şehir, ağzına kadar dolmu:ıtur Bu ~ti· 
b::ırla, haUi sayfiyelerden, vey::ı tas~a
dan gelınclc niyetinde olanlar varsa 
ıimdilik onlara, tıpkı, dolmuş otobiiı;~ 
ten kaldırımda vasıta bekliyen yolcu
l~r~ tekmil haberi vc:rcn kondüktor 
gıbı savabınıı Jınykınyorum: 
"- Tamaaaaın !,. 

Naci Sadullah 

l\f iiessif Bir İrtihal 
- Mi Kt'yn'i ı:ıldorum, dedi. 
~I rıı 'B r kızı, on~asıya ı;eviyor 

d ,en bir erkeği hnl lil'\•dıgı k::ı-
cl r ç görmedim 

- fJen Mııjor Floyd haklundıı bir 
şey bilmem. Hem nf'nıe> lfızrn, der
kr.n kıılkıp gıtmek u7ı;re d;wra ıdı, 
fakııt Gray'ın rlı omuzunu ka\ r -

- Ne demek lstlyor"<ıın Grny? Zo
run ne? diye haykırqı. 

- Zorum nnl ııı ıktır, Knc:mıya 
kalkışırsan alım ıll ıtı ıenl bura ıkla 

( N İÇE VO) E B E D i 
Bnbam•.,. tüccard~n 

Ş K n" uf•lın~lt!~.1!1 ~~!?.rır. C"enm i 
14 '10 41 Nllı ırunu •Hl 14 de Uarhly f 

Bnlalaykalar Ç Ş k 1 Ç k • t Q f j v,.ıı •"n<•f• C..ddul Ercly,., '"' rtnnın d ~ 
A 

d ııa' 
J{ ; guc hatlc bir fc •. 

.. ....ı ... b ıdi. Sonra hn·cın htekıeınl :wp-
- . ırçın: 

mı u: 
- Dur acele ctınel 

verme a canımı 
Hcmı;u kaçı-

clyakkadak boguvcrlrim. Bil h::ı! l " Peteraburg., 

(Arka11 var) 

•• ıoıın ar ı arı.. o n-.ueu r ve hızın 5arkılar., Bir S PER F LM... ıLK hlıılırıhp ıııle hbrioıanıu d.fnedıl•cok'" •n 

• G A L A Gecesi için blletlcr 1lmdlden satılmaktadır, Telefon : 49369 ......... ,, 1 All•h nıhmrt w:rluln. "'· 



' 
Cümhuriyetin 18 inei Y il 
Dönümü için Yapllaeak 

Donanma Tenviratı 
lsta16ul Elektrik, Trq1nvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden lıletmeleri 
htanbul Beledlynl. Elektrik, Tramvay ve TOnel lıletmeleri Umum 

:addilrlOIQ, etımhurtyet 18 inci JlldönQmQ münasebetiyle yapılacak ten._ 
Ylratta qalJda yazılı hususatın nazan itibara almmaımı ilin eder 

1 - Resmi c!&ireler ve muhterem ahali tarafmda!l yapılacak ten,rl.rat
ta alt tealsatm ruhaatlı milteahhlt~re yaptırılma11 lAzımdD'. 

2 - Bu tesısat her ne kadar muvakkat .be de, rr.evcut saYJO lcUd
fttlnl tecavQz ettıtl takdirde, umum mOdürlOk, nihayet 20 Birinci Teı
rbı aktamma kadar yazı ile haberdar edilmelidir. Bu kayıtların hillfı
_,.. baıeket edildili takdirde yalnız bir tesisat müteessir' olmakla kal
~ tenvtratm heyeti umumb'esi Qzerinde tetevvüpıa sebebiyet verll
JDll olacatı l6z öntınde tutulmalıdır, (9117) 

Mersin Liman 
inhisarı Türk Anonim 

lıleri 
Şirketi 

Umum Müdürlüğünden 
..-frkethnlz romorkörlerlnde maaıh iki çarhçıbk tnünhaldir. Talip o
~ her torlil vesika ve bon servisleriyle Şirketimiz Umum Mü
darlOIQne milracaatlan Uln olunur, 

! lt·ı:ıı Lt•\ .ı11ııı :-;.ıtın,ılı11a Komis~<Hlll İliınları 

ı - Tahmin olunan mutıammen bedetı 1aı2ao) ura otan (llVWJ "'' 

.-lıunhı lı:Geelenln 18/1, Tepin/MI Perfelllbe ıono saat 14 de pazarlık-
la eblltme.ı yapllacaktır. 1 

2 - tik teminatı (2342) lira (25) kuruş olup şartnamesi her gün 
....ı ... tleri dablliDde komisyondan (158) ~bedel mukabilinde a-
lınabDlr, • 

1 - lsteldUerln belli l'lln ve •atte icap eden vesaik ile Kuımpa-
.. buhman komJayona miraeaatlan. (9007) ---1 - ~abmbı edDen bedeli 5'120 Ura olan 5200 kDo '150 metre çelik 
~ borusunun 15,10.Ml Carwamba l'llnil saat 14 de Kuımpaşada bu
.:Jıman Denli Levazım satm ahna komisyonunda pazarlıtı yapılacaktır. 

2 - it.ati teminatı 858 lira olup fartnamesl her ıün lıı saati dahl
:tıbt• mkktlr komlqondan bedelsiz alınabilir. 

1 - llteldllerin 2490 saydı kanunun fstedlli vesalkle birlikte be?il 
p: ve saatte. adı ıeçen komisyona müracaa~lan Uln olunur. (9020) 

Samsun 

JOSE 
Valirljinclen 

INŞAATI 
- ,Sammn - Bafra yolunun 31+ 140-39+580 kilometreleri arasın

,.. H40 metre tulilnde toprak tesvl7esi, f09e ve ~I lmalAt inşaatı ka
- arf UIUlf7le lhalf: edihnek ilzere ekafltmeye konulm\lftur. 

1 - Dal1tme 20 Btrlnd tetrtn 'MI tarihine rastlı;ran Pazar1est gQnQ 
,..ı 11 da Sem.sun Vlllyetl Daimi Encilmeninde )'8pdacaktlr. 

1 - lnpatm 1ı:eflf bedeli (2'1032) lira (75) lturuı ve muvakkat teml
mta (202'1) Ura {41) Jmruftm'. 

t - Ba ite an wralı: p.ınludır.Kettf defteri, proje, stı.net fl1'8t 
-..U., huud ,.rtname, ekailtme prtnmneıd, Bayındırhlr işleri «enel 
•*...-1 w mulr:nele ıırojeslncleı ibaret olup Samsun, Ankara, tstan
'lııUl Nafta M~e ve Samsun Vlllyet Daimi EncOmen Kalemin
de bedelslz olatak drillebotr, 

1 - fsteklllerfn bir mukavele ne en az 5000 11raJ.ıJc bu lfe benzer bir 
J11 taahhtıt ft blıllırdllma dair iP )'8pbran mil....-den alacalı veslp 
ile lbaJe ıantınden en tee ~ ıDn ewel SdıSlm Yalil111ne llılda ile ınO· 
neaat edeielr: aı.eilı eJiUyet vesfkamn ve car1 llefteye alt Ticaret Odası 
-.ur...., teklif mektlıplanna 'eiderıllelerl llmndır, 

e - 'Dst1tnHr1e lftlrak edeceklerin yalnız teklif mektuplarmı havi 
ft kaı-h bir zarfı w ~ maddede 7JlZlh muvakkat teminat mak
Jımunu ft IMıflndl maddede yazıb vesi.kalan bir dq zarf içine koyup ve 
mtJhGr mumu ne kapQ'aralı: ihale ıona saat 15 e kadar makbuJ muka-
1ijnlnde Daimi Znellmen Relllllfne vermeleri veya iadeli taabbütlil ola
iü: posta ne s&ıdermtl o1malan Jlzımdır. Postada olacak ıeclkmeler 
~ oJwnnn. fR8"2) 

OSMANLI BANKASI 
TCU: ANONİM ŞIBKBTt 
Tmls TARblt 1863 

Stattllerl 'ft Türkiye Ctlmhurlyeti ile münaJdt mukavelena
meıd 2292 Numaralı 10/ 8/1933 tarihli kanunla tudilı: 

edilmlfUr. (24/8/1933 tarihli 2435 Numaralı Resml Gazete) 

SermaJesi: 10.000.000 İngiliz Linm 
1.250.000 İngiliz Lirası İldQat Akçesi : 

·' Türkiyeniıı Bathca Şehirlerinde 
PARIS, MARStt.YA ve NIS'de 
LONDRA w llANCJ!Sl'ER'de 

Ml8JB, ıamus~~=-~=~ FtLISTtN 
Merk• " Şalteled 

YU~VYA, ROMANYA, YUNANlBTAN, SURlYE 
LtniJfAN, 1'11,.ııert Ye bOtOn l>On)'ada Acenta ve 

Mutı.bfrleri vardır. 

Her ani Buka Muameleleri yapu 
....... eni .... meftaat .... plan kilpdı. 
'l'leut DMller ve ...wt krediler ldipdı. 
Tltld)e " l'.cDebl .............. taeriDe keflde --.ı .... -.. --...... Mem " ta1ı...nat altm " emıu aseıme anm. • 
................ saire. 

l:nribet emniyet prtlarmı haiz kiraJlk 
K••ler Servt8i vardır. 

,-,,,...,.,. • müalt ,,,,.,,.,.,,,,. (Kumbanılı Nl/G 
«....,._z) ,,,..,.,.,,, ,._.,,.,, aplır. 

Emniyet U11111111 Müdürlüğünden 
1 - Zabda memurluı tem us 4000, çoeu IOOO adet bel kemeri ıs. 

ıo.tll Peqembe ıoua mt 15 de tapalı zarfla mQnak-1'8 konmut-
tur. 

s - Be1ıerlne no tuııq ft7at tabm1D edDel) bel ~ernwlerlDln namu-
a. ... prtnamesiDI ı&mek ~ Umum llOdOrltlk •tm .ıma ko
~ mtır.caattan. 

ı - htetlllet1n •ıı Urahk teminat makbus "79 badb mektubu· 
im mubtıllVI tMllf mektuplmm M80 IQ1b tanumm 4 Gncl1 maddealnde 
,_.. btı1P14"Je birwn. ...,_ 1C1DG la&t H de Ud-.r kcıaılqona vw-
m.ıı.t. CTMs-ibcn 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 Kaşe AJmabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

Adres: 

lstanbul Levazım Amirliği 

Satınolma Komisyonu llônları 

demektir. ÇDrıkD: 

HEDiYELiKTiR 

',_DiKKAT: RADYO PAZARI. 
Her Nevi Radyo Satılır, Alınır ve Tamir Fmlir 
Galata, Tünel Karsısı No. 17 Telefon : 42685 

14 - 10 - 941 

Üniversite Rektörlüğünden 
Yabancı DD Öğretmeni Yetiıtlrllmek 

Üzere Açllmıı Olan Frans1Zca, lngiDzce ve 

Almanca Kurslanna Talebe Alınacakhr 
Alınacak talebe bir yıl V'nlversltedekt yabancı dil kurslan04l devam 

edecekler ve ıiyasl vazl7et norrnallestlll takdirde tahsilelrlni takvlJe et
mek üzere bir yıl da dilini ötrendlkleri memlekete gönderilecelderdlr. 
Her birine burada ayda 30 lira verilecektir. Seçme smavlan 27 ve 28 81-
rlnclteşrin 941 Pazartesi ve Sah l(lnieri İstanbul OnlTersitesinde yapıla
caktD'. 

Smava girmek için: 
Türk olmak ve yerli veya yabancı bir kollej veya liseden veyahut 

bir öğretmen okulundan mezun olmak llznndır. 
"Olgunluk prt delildir·" 
Namzetlerin 21.X.1941 de Üniversitede muayeneleH yapıltıeaktır. 

Evlller alınamaz. 
Smavda muvaffak olanlar ~ahsfl müdde\lerinln iki misli Maarif Ve

kAleti emrinde çclqacaklarını taahhüt edeecklerdir Kurs talebesinin biç 
hlr işle meşgul olmaması earttır. 

Talip olanlann 20.10.941 akşamına kadar Rektörlüğe tahlil vaika
ıan, nü!uı hüviyet varakalan ve 8 adet fotoerat ile müracaat etmeleri. 

(9112) • 

Devlet Limanları lıletme Umum 

Müdürlüğündeı . 
Trabzon 1Ubernlz için muktezi on iki kalem eV1'akı matbua v.alre 

pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin pazarhla lttirak ~ek il%ere 
15.10.941 Çarşamba ıtınü spat on beşte Galata rıhtımındaki umum mil
dürlilk blnaımda toplanacak olan satm alma komisyonuna müraeutlan. 

(9037) 

~..................................... ~ 

Tophanede 2 No. lı aııtımevı oın.tsı 
tamir ettirilecektir. Açık eksiltmesi 
15/10/941 Carıamba günü saat 15 de 
Tophanede Lv, Amirllll satın alm:ı 
komisyonunda )'8pılacaktır. Kesif be
deli 9470 lira 12 kuruş, ilk teminatı 
710 lira 26 kurustur. Keşfi komiı -
yonda görfilür. İıteklllerin belli va
kitte komisyona ıelmelerl. 

lstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden 1 

M~s~~~! !~!,.!A-~~~! ,.~·~~~~~ 1 
Ura aylık ücretli vazifelere müsabaka ile memur alınacaktır (277 - 8707) ,_ 

Beher kilosuna 44 kuruş tahmin e
dilen 15 ton pirinç alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 15/10/941 Çarpm
ba günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amırllli satm alma komisyonunda 
)'8prlacaktD'. Kati teminatı 990 lira
dır. Nümunesi komisyonda ıörülür. 
TallA&erfn belli vakitte komisyona 
ıelmeleri. (295 - 9049) -İki milyon adet buz mıhı almacak-
tu-. Pazarlıkla eksiltmesi 27-10-941 
Pazartesi g(lnQ saııt 14 te Tophanede 
İst. Lv. Amlrllti satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Nümunesi komis
yonda ıörfilür. tıteklllerin teklif e
decekleri fl7at üzerinden ilk temlnat
larlyle belli saatte komisyona gelme
leri. (301-9150) 

Dr. İHSAN SAMİ • 

Gonokok Aıısı 
l?rlaolalıhl.. ,,. DıtOltlanna aarıı 

.. 1ı teeirU ,,. taae ........ oı .... ,,.,." 
lulıanmahnnat tGrbeel No. ı ı 1 

Belediye Bil 
Müdürlüğünden : 

HAide 138 No. lı kavun - karpuz 
sergisinin milst«irlert laman isler ve 
Şeriki Nasr! Güney terki ticaret et
tiklerinden mumalteyhlmde alacalı 0-

11 ıan mo.tahsillerin bir a:r zarfında 
mQracaat etmeleri. 

Beyotlu Uçüncü sulh hukuk hA
kimllllnden Ml-1898: Zonguldak va
purculuk ve kömürcillilk prketl ta
rafından Şfllide Hürriyeti Ebedlyede 
Tutla harmanında mukim Kemalettin 
Balcı aleyhine açılan alacak dırvasmın 
muhakemesinde: Dava edilene tllnen 
yapılan tebllpta ratmen mahkemeye 
plmemfş ve talep veçhfle ehlivukuf 
marlfet17le davacınm defatir ve toc-

1 
carlyNinln ehlivukuf marifetiyle tet
kik ettlrilecelinden bahisle 15 ıürı 
mOddetle gıyap k ararmm illnen teb-1 
lltlne ve muhakeme sOnil olan sı-10 
941 saat tt de mahkemede hazır bu
lunmanız veya btr vekil göndermeniz 
akai halde davanın ıı;yabmızda -rü-
leceli ıı;rap karan makamma kaim 

, olma küzere fJAn olunur • 

llULt.fACA 
1 2 3 4 s 8 7 8 9 

.ı--t--+-1 

2 - Yazdı müsabaka imtihanı 17.10.941 Cuma ıünil .... , onda ta
tanbu1 Vlllyet konalında yapılacaktır. · 

3 - Taliplerin imtihan gününden evvel nOluı kltJdı, tahsD dere
celerini ve askerlik durumlarını glllıtererı veslkalan, sıhhat raporu. bOs
nühal mazbataıı ve dört kıta fotograOarau bir arzuhale ekllyerek tatan-
bul Orma" MOdnrlyetinf' rn0racaat1an llOll') 

:\skt•ri Fabrikahtr Si.ltınalma Konıi,_:.orıu Il:ınları 

vu Kilo ::SO&ilr 
800 ,, A:nekadm 
800 ,, Patates. 
300 " LAhaıu 
400 ,, Bamya 

1500 Adet Patlıcan 
500 ıtflo Ispanak ,. 
300 ,. Pırasa 

500 " Domates 
Birinci ve İkinci teşrin aylan için yukarda mlkdar ve cfml yazılı 

dokuz kalem ıebze 18-10-941 Per,embe ıünQ saat 14 te Sah pazann
da askerf fabrikalar yollamumdald ıatm alma komisyonunca pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şeratt her ıün komisyondan ötrenılebllir. İsteklilerin 
o ıün ve ıaatte komisyonda bulunmaları 18'783) -8200 Kno Arpa 

7000 " Kuru d 
4700 " Saman 
Tahmin edilen bedeli 1882 lira olan yukarda 7a.zılı Qç kalem hayvan 

7eml 18.10.Ml Perşembe günü gat 14.30 da Salıpazanl)da Askeri J'ab
rlkalar 70llamaıındakl Satmalma komisyonunca pazarlrkla ihale edlle
ce-ktir. İlk teminatı "124,85" UntdU'. Şerait her l(liı komlsyondan 61re
oillr. İsteklllerin o gün ve ıaatt. teminat makbuzu ne komisyonda bu
lunmalan (87ft'\ 

Türkiye Cümhuriyetl 

ZİRAAT BANKASI 
Karala• Tarihi: ıaa. - Serma:real: 100.000.000 Ttlrk Llrua. Sabe Y~ 

Ajana adedi: Z65 
Zirai ve Ticari beı nevi banluı maamelelen 

Pan biriktirenlere 28.808 lira ikramiye veriyor 

..driaat Bankasında lnlalbarab " lhhanıı taamaı beaaplannda "' 
il 50 lirau bulananlara ..... ae 4 defa celdlecelı kar'• lle qatıdaki pll 
na ıare ikramiye datmıacalrtırı 

4 adet 1.000 Llrahls 4.000 Lira 1 
4 • soo • ı.ooo • 
4 • zso • ı.ooo • 

40 • 100 • 4.000 • 

IOOadet 
120 • 
ıeo • 

50 Llnlık 5.000 Lı· 
40 • 4.100 
IO • l.200 

DiKKAT : H ... plumdaln paralar bir Mile ~de 50 Draclaız atıı 
dllllai"91ieq Duamı~ cıktıtı ~dlrde '5 ZO fu laai7'e ftrilecektlr. 
•<uraı. aenede 4 defa 11 E~lil, 11 Blriaciünun. ı ı .... 

11 - -•-.... . .... · •rin-' .... 1.:•-.,Jrtty 

TÜRKiYE iŞ BANKAS I 
Küçük Tasapmf Hesaplan 1941 ikramiye Plim 

Kqldeler: 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 A&uatoa. 1 İktDdtep'ID 
tarihlerinde yapıbr 

1M1 ikramiyeler' 

ı adet 2000 Uralık - 2000,- Lira 
1 ,, 1000 • - 3000,- • 
2 • 750 • - 1500,,... • 

5fM'I - 2000 - • 

ı adet 250 uraıns -- noo,,... Lir 
as • 100 • - asoo.- • 
80 • &O • _. 4000,,... • 

ıtno • 20 • - flOM- ' 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amlrlğlnclen: 
1 - 10,000 metre k11lık er elbise kumaşa satm abnacaktır • 
2 - Kati temlnab olan 42'15 lirayı Bakırk6y mahnlldürlOIODe )'8b

rıJarak 23.10.MI Pe.-,embe lilnO uat 14 de Yetllköy Hava llmtab De
oo AmtrHJt •tın alına komls)-onunı müracaatları. 

1 - NQmunealnl 16nnek lstfyenler her ıün •at 8 dan 17 ,. kadar 
Yetllköy Hava Mmtaka depo Amlrlfli satın alma komisyonuna mtıracaat. 
lan. (9025) 

Beyotıu QçQncfl sulb hukuk bA- 1 Askerı·.L lılen· 1 ldmlfJlnden Ml/1471: Mustafa Hakla it 
tarafından l'lortmo~ Lm. lzot YeA- -----------
lre aleyhine açılan lzalel IU1U dava• 
11nm muhakemesinde: 

8UBEVll DAVIT 
...,.,.. terU ...,..Ilı .. ......._ı A11 • 

,.... umtı, rltlıeal. ba11a -ı. lemi nalı Yd. 
eabaplana acele .. ....-.. ıdncaata.n. 

Top. T... Ahmet PaUı otl• ~ Dava edilenlerden l!lvln'7a Ulnen 
yapılan teblfaa~ ratmen mahkemeye 
phnemfl oldutundan 11 ıtın mOddet
le lllnen ıı;yap kararmm tebltttne ka-

~----------------•••••••••~ rar verilml• oldutundan muhakem• 

4471ı ), P. Tsm. lhhinhı otl• Ali OlbıcG 
(47114) P. 4tsm. Nedim otla Ceıa lopmu 
CllMI), P. Ati& laHJı ofhı lf .... Ceftl 
147111), P. Atsa Ha•• ICUı:rtl otl1I lesal 
(14141), P. 4tsm. Omer C...dın otla Manafe 
Numl (14241), P. Atsm. Apttlltaıilr othı Hl 

7 
1--1--1---1--t-+--. 

E 

Mubamrnenb ecıeııı 3. ı ura o11ln !:S ıacıeı MuzamJU ,ııaya perçu. 
loWall .... , 1 _ Bir .... -ıı.•• . çekici 3 adet muzanfJd hava kılavm mot6rO ve bir adet ll\IU.17Ud bava 

Bir y- ....._ ı - ._.._ - 1ıı1r .-ır et zımpara lllot&rtl (27.10.1941) Pazartesi ıano aut cıı> on ~ -
~ ·~, \t ::...· 1'*_ •c..ı ~~ darpqada Gar binul dablllndeld Jı::omiqon tarafmdaıa •c* eblltme UIU• 
n ı - 11....a olma ı - Uılaıtma. llyle aatın ümaeaktır. 

9.._....., .............. ----.--~ 

':::'~.'_-~ildi;_~ Bu ite llrmek lst.e7en1ertn (212) Unbt muvakkat tıemlDat ft tanu-

sOnO olan 27- 10-Ml •at 9,30 da 
mahkemeye ıelmenlz veya musad-
dak bir vekil ıı&ıdermenlz abt tak· 
dlrde davanın IJ)'abmıma -raıecet• 
11yap karan makamına kaim olmalı 
üzere DAn olunur, 

iHTiRA ILANI 
Y .. ..,... ...tıı 1 - 81r Aaienka .... DUD '87fn ettfli ftRf1de blrlilde ekliltme 1GD4 ... UM kact.r ~ 

lltl • nralama alad • .a.. - Yllbeltmelı • 'Tlüracaatlan llznndır. "B• cim maklneıt a._ llllblann· 
.. ... .... • - ..,..., - lıallı ... Bu ·-- alt _..._ __ · - ... _ ._ .. __ _,_ ............ _ ..... _ .. _ '-
Uııılaı ..._ 4 ,... Tanı Anurıı ı - Ata • - _ ........ ._ .,UU&aT_ ~ _.. ----. dan üJl1fkU hava ile taUm endahtı 

Wr harf clelfllna: ttctıcft - • - T-= -------------------------~<.;:;112=4,_• ıctn tı181at.. baJdmıcla a1mm11 oları ... .,... lılr .... - !tir lıarf ......,... ... -
_.. ilk •lılr f - Terar lııir "9rnlı • .,,.t o L. ite R kfarliiğü" -.1:..iı:. , 111.1911 lilftlO ft Da U7dl 8ttfrll 
papmafa parar 1 - Ten: bota sldea •• ftnrers e 111i1Wft beratı bu defa rrıevlrfl ftDe 1aıamak 
8-tw"..r'.,.t;;. ~r.:=b'!.~ı 1 _ Qzere ahere devrflferal ft7a .._ e-
Ailm • Mira ı - 1e .. .., - ı - l1h TOttK INICILl BI TARi Hi danal lmtlbanlan m7m 2'I fnd paarteaı dtJecetlDden taHp olaUnn Oalatada. 
• ....._. ' - hl • llela 1 - fAla • ..,._ ,. t d ..._._.._ 1r ..... ı-... ı nd - 1·--- Al ..... ad l ........__ nda, R...._ . ___. -c,,..> • 1ıac1 4 _ 11.....ıat 1 _ ... 1 _ •"""'" saa o .. ı.IMIA -- A onu a ,._ ...... _ _ ..... ar ana ba• 110 .. t hanı ...-.-. •-n '19 --
Afta 1 - De • hbo m bulunma'\ (1111• racaatlan DlD olmmr, 

H~ Hüi (llSIJ/&6271), P ..... ..... 
otl Aail 05012), P. AtllL Rica otta .. .. 
air UIH), P. At.... Sel~ 

1
otla 1.mall 

ı•aitl), P. Ati& Htd ot• .ltlh. API 
14daa), P Ati& Mehmet Adil ofJ• llaı. 
- leYlıet (44111), P. Atsa o.maa ~ 
l'allrettl• ClltH), P. Atsa 11111ıWI ot'• Allıo 
IMt lllua Srterlı (36t2S), 1. 1 111. 111• Fa 
at tıChı o- lf- (Ul/71), ~ ,. .. 
luıi of)a lallll Per1ft (Miti), .... Aqııa 
N- aut ofla Alıeet lhırbaaatda (16111) 

~ .......... ~··---· llQrlll. ,..... l9tUdılm ~ .. oth 
·~-.. (10914) - palı .... olanl 
.. alncaatl, 

...... .. .. .... ,.. mlftrt ll!mll 
UDIAN. Ouetect& •e N~ 

ı". L. a. ı"All mathı• 


