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Gndl sabe11 
üaanndaa H•N 

muavemet etme
den otomobile biati& ! akıl\uıı Kayaeri, Nigde, Kır§etılr vi!A.yetlerlnln bazı şell, çal.ı§kan, okumayı senr birer vatanda§ olarak 

~ •. .' ;!,: :~.:~ .. ; .. ~~~~.~.~~.~~.:.~!~ .. ! v.azalannda tetkik seyahatine çıkan Rei!!icUmhur uulduklarmı Nevşehln memlekeUm.lzin tlklrde ve 

(SuAkşaml 
Alman • Sovyet 
MGll lerlt ıalbl 
@labiUr mı ? 

I 

hnıet 1nönU, 8 ağustos cumartesi saba.hı saat 8,-:'0 ı:au.,mııda en Ueri bir mu.lıiti oldufunu görerek çok 
cıt:ı itibaren Kayaett villyeUne bağlı lncesu, UrgUp, sev'ndiklerlni, Nev,,ehirin Uerlainln bugtinden daha 
NığrJ.ı vilAyetlne bağlı Ne\'§ehır Arapsun ve Kırşehir iyi oıacağmı ümitle beklediklerin!, Nnf6hirlD mem-
vıı..s;ı. ttlne bağlr Avanoz kazalarmı te§ri! 

0

buyurmu • !eketın çok sevgili ve h~r zaman görmek 1.tıtlyecegt 
1aMır. bir yer olacağını'• beyan buyurmu§lardır. 

~JaicUmhur, bu kazalarda ve yol uğrağındakl ReislcUmhurumuzı yollarma devamla Ara.peun 
köylerde binlerce halkın psk ca.ndaıı, co;,kun sevgi ve Avnnoz'a uğ"!'ayarak tekrar Ürgüp'• seıbnlfl•r ve 
tezalılirlerlyle kartılanmıılardır. R!uicUmhur, adı bir müddet halk ve tefekk1lllerle tema.ata bulunarak 
~en kasabaların ve köylerin hep!llnde b3.şla men- UrgUpte sanat, ziraat, kUlt\ir ıahalarmda görcmlderl 
s•ıp bulunduklan vil&yet vali•! olduğu halde kayma.. çall§k&nlıktan ve gösterilen bağlılıktan dolayı mem. 
kamlar ~ askert ve diğer mUlkl memurlar, öfre' • nunluklannı beyan buyunnqlardır. 

Gandi 
diyor ki: 

---o--

Hind umumi valm hb 
beyanname nqretti 

menler, parti, belediye, halkevı ve odalan ve diğer Reilicümhurumuz, tııcuuya dönerek orada da 
Yuaa: SADRI ERT E.1,f mahallt tepkküller ve bllhaaaa kadm, erkek bUtUn halkm dileklerinl dinlemJ§ler ve alAkalılara loabedeD Hindistanın hürri

yetini daha çok 
zaman bekleyemem 

SOVRTLJ:lll& Al ... ay&DJD 
mUDferid blr aulb yapmaları 

lbümal. Çörçllla alelAcıele Moıkova.. 

)a pldltt haberiyle blrllkto dalıata. 
aa dalgalana devam etmektedir. Al. 
maaya ile Fransa &i'Mında yapdaa 
mütarekeye benzer blr mütarek~nln 
yapılmaaı UıtlmaU uaua zamandır 
ıekrar eclllen bir glSrilf tarz1dır. H~. 
dllelerla baır.ı clhetlerinln bemeyqlne 
dayanan ba mukayeae hadcttz.atmda 
~erinde deJildlr. Çünkü Almanya ile 
Rusya anamda mllDferld blr eulbua 
ıma.ıanmau iç!D ne ba 1kl devletin 
bllıııyelerl, ne de Alm-y&IUJI barptea 
bekledltl pye ltlbartyle lmkAn.ı 

Tardır. 

lkl devletin bünyesi buna mbalt 
~flllldJr. Çilnkü ikisi dl'l totallter bl.. 
rer rejime Ahlptlr, Hem bu rejimler 
ayakta dunun, bem de blr taraf dı. 
ter tarafla arzusunu olduğu gibi ka.. 
bul etsin buna lmkM yoktur. 

tı'ranaa Almallya Ue mllDferld bir 
eare&t.ıe aolattL Fakat harbi yapan 
Fran• ltllkamett ~kıldı, yerine Al
manlarla ıörüfeblleoek Peten yeni 
trir rejimle btrlllde seldi. Ra•yada 
Te~ rolttntl ornayaeall btr alyul 

'phal)'N bulmak mllmktln cletDdlr. 
~'üakü orada Bollflvlk rejimi ~m 
bulundakta Stalln ve arkada,ıarı bDe 

lıllm ıllreoekttr. Sta11n ve arkadq. 
ları matl6p btr aulb hmaladıklan 
takdirde mat~P memlekette kalma
lı:r.na tmk&n yoktur. Çttnktl Nad 
rejimi euJbu imzalamak için kendls'• 
n n ltlmad eclecetl bir b~metlD 
mf'vcut butunmaamı lllter. 

Dunun lçlın ıee .alha bma eden 
Boııyanın boltnlklert temldemeıd iL 
zılDSf"llr. Buna parti men&0p1an, 
bar'blo meııullyetl:te tıtlrak edenlflr 
ula taraftar olamazlar. Bu oı.. olııa 

bir lllUIAI Ue temln ecllllr, bunan~ 
a ballml ba111rlan1111t olmaaı. dablU 
mac&deleJ"fl ırfrmetl röze a111111 ı.ıua 
ream lktl:ı:ı ecler. 

On dört aylık mu.ba~ gösterdi 
ki Ruıayatla ber g\Ml beklenen dabltt 
tnblllJ vukubulmamıttu. sın.aenaleyb 
l!Wvyetler rejiminde Fransada oldu. 
#'ıı l'lbt bir Peten bulmak ml1mldln 
er. ~ıl1ir. 

Nğ'er taraftan barbln pyMI iti. 
1'8flyle de Almanya ldll Scwyet Ba9" 
3 a Ue münferld btr suJll JSPIDll el
m?. k, Rusya teslim olmadılroa mana. 
olan bir hareket aayıla~ 

Almanya t~ Basyama etaqlk 
olan ekonomik~ kdıala,..,,.. 
ıanmabm. Anupaam •••mmı lıo. 
, acıak olan Al....-ya A....,..._ tarlc 
İaamına tl&n edlleelılE lıa 79d .... 
temlekeJI de ....,..,anw.k ~ 
nın ftdfealdlr. Ba ftlllte1' ,.,.n
Roıyada llerlıaast 1'lr makaftlllet 
balata menaa ohnamalldır. Bt..-... 
ıe~ ..... B_,a .......... AJ,. 

maa okOllOllll8lpt •-"!h:ı.- lılr 

halk He y a k ı n d a n temas ederek .ku~ emir ve direktifleri verdikten aonra -.at 20 de hile 
ba ve köylerin ziraat, iktlaat, kWtUr durumları tı. t1•l!1 trenleriyle hareket Ye 9 atuıtoı pasar sQDU 

?ıerinde görll§mü§ler ve bazı müracaat edenlerin p.b• saat 9 da Allkaraya muvasalat buyurmUflarllr. 
as dlleklerinl de dinlemiııer, aldıkları iyi neticeden RelalcUmhurumuz, Ankara garında, ~ll,y(lk Jılll. 
memnun olmugl&rdır, lct ı.ıecllBi Rel81 AbdülhaUk ReDda, B&fvekil Ş\lkl'U 

Relıılcümhurumuz ıstıe yemeğ1nl NeVfchir bele- Saraçoğlu, Genelkurmay Batkanı Karef&l ll'enl 
dfyesınıa tıertlbelUfl zlY&fe~ yedikten ıonra damat Çakmak, veklller, C. H. P. Genel 8ekretert " idare 
lbrahlm pafa kUtUphanelllnl teorif buyurarak eaerle. heyeU üyeleri, mebuslar, Ankara vallal, garnizon ko. 
ri tetıuk etinlfler ve bundan 10nra yenl yapılmakta mutanı, emniyet mUdllrU., uker1 ve mUlld erkA.n " 
olan halkevinl pr.erek ayrılırken "Nevı!hirlilerln kalabalık bir halk kütleli tara.fında.ıı kal"lılanıntf• 

göateralklerf candan ıaygı ve tezahürattan çok mem !ardır. 

Alman tıllUll 

Kıta/arımız 

Kafkas dağlarının 
şimal eteklerine 

vardılar 

Mayko' adotra 
llerııme devam 

edl1or 

~ batıam1a muvaffa.kıyeilc i• 
lerlemek~r. Nehirlerin ısahillc. 
rinde mı,tml:m ve takip olunan 
düeman kUtle~eri Alman savaş ve 
tahrip t&yy:l.re tıeıkillerinin yük • 
sekten ve alçektan hUcumlarma 
uğra.mıştrr. 

Voronej'in şimal batwnda mil • 
tcaddit dU~an tııs.m.ızlan pUs • 
kültü!milştUr. Burada Almsn ta • 
arrutlaıiylc mevzii muvaffakıyet • 
krle neticelenmiştir. 

Rijev bölıgeebıde şiddetli mil • 
dafaa Mvqlan devam etmektedir. 

Cephenin merkezinde diğer bir 
muh&~ kesiminde ıııiy:ıdc tcş • 
killerlm.iz 20 temmuzla 31 tem • 
mmı 3.l'Mtnda !:Ok nrızalı bir top • 
rakta müteaddit dilsman taamız • 
hmnt mağ\Qp e~lerdir. Bu mu• 

Berlin, 9 (.A.A.) Alman :>rdu. harebelerdc düşman 4000 ölll, 
lan bqıkomutanlığmın tebliği:, 1589 es1ır, 24 tank. 20 top ve 152 

Alma.n ve Romı:'n Slovak kttalan mitralyöc ve ma~'l\atar kaybc~ 
Kıif'kas d&ğla:-mın t'imal eteklerine tir. 
400 kiloınetreti.k b.r cephe Uzerin. • • • • 
de varmşlardır. 

Krasnodann şimalinde henüz 
düşman elinde bulunan Kuban 
köpıil b6§.t etrefmda muharebeler 
d eva.nı cdi.yor. 

Ordunun sür'atli tePilltti ve 
hücum kttalan La.ba kesimini 
ge~ler ve batıya doğru MaikCf' 
i&tikamet.ıııde taamıza başlflmll • 
lardu-. 

Alman bava kuvvetleri dUtımaınn 
yollar üzerindeki ricat ve tahliye 
:lıareıkctlcrlne karp ıaarruziarda 
buhımnuttur. 

Şimali Kat'kRayanm Uman ve 
demlryoiu istasyonla.rr bombardı • 
man edilmi' ve Onapa limanında 
bombalar!a. Uç kayık ha~11111 ve 
vapur hasara µğratılmqtrr. 

Volp ile Don aruında, Ste .. 
lingrad'm cenup batmmda dilıma. 
mn bllyUlt ltuvvctlme yaptıit kar 
ıı tsaruzlar ılddttli 1ll1lbare~let" 
ıı et:Sceeinde pGıııkttrttllmBtt.U.r. 

Moskova, 9 (.A.A.) - Bugün 
oğle UıJeri ne~dilen Sovyet tel: .. 
Jjğj: 
G~ ~alarmımrz Kletska.. 

ya c;evreainde, Kotelniıkovo,nun 
§imal doğu:'runda Armavrr k~im!n. 
de ve Kropet.kin'nin cenubunda 
dUtımanlA muh&!"t'belere devam et. 
ml~l~. 
Diğer cephelttde kaydectilece-k 

ehcmnh~tli hiç bir değ1şiklik G1• 

ma~tır. 

• • • 
St.-Okholm, 9 (A.A.) - Havas • 

Ofi ajamımın hwswıl muhabiri bi'• 
diriyor: 

Almıt~'\l&T DM n~rlni Sirotineı. 
kaya dolaylarmdan geçme~e mu
vaffak olm~lar ve İljinka ırmağ' .. 
ıırn 88.hlllne varnı~rdrr. Bu tt• 
mR.kta aş-Jdıktan ııonra Don ile 
Stslingrad arasında tabii hiçbir 
mania Jaümamektada. 

Numan Mene
mencioğlu 

ittifakla istanbul 
mebusu seçildi 

Merhum Retlk Saydamdan bofüaD 
mebusluk içtıı hu aabe.h Uninl"ltte 
kon!erana aaloııunda yapıJ&ıı aeçtm. 
de ikinci müntehipler reylerlD1 kul• 
ıanmrıtudrr. 

Saat birde seçim eona ermlf, Nu.. 
ma.ıı Rlfat Menemencloflu ı.tanbul 
mebusluğuna ittifakla aeçllm1ft1r. 

Yeni metıuaumum tebrik ederts. 

Tıramvarlardaa 
at1ıraa 84 11111 
cızaıaadlnldı 

Son tkl stln zartmda em.nıyeı -~ 
d1lrll1#(1 te§kllAtı tarafından beJedl,.e 
ntzamlanna aykm hareketten do1&)'I 
muhtelif ld.maeler cezalandınllDJ!lt.D'. 

Bu arada tramvaylardan atlayan 
84 kiflden birer Ura peotn para oea.. 
sı aımmııtır. 

üç foıförden k&rtaız çal?§bklan lDçl 
be§er Ura ve otomobil aahiplerlnden 
bey&nn~ vermedikleri lçlD tıçw 118 

ra almmlfhr. 
Aynca da 2~ arabacl 'H toför hak.o 

kmda e.b.llyetslz araba kullanmak, 
fazla yolcu almak ve dikiz aynuı bu.. 
lundurmak .auçtarmdan ötllrU ceza 
zabıtl&n tutulmuıtur. 

Dl#tr taraftan Sirkecide bir tokan.. 
ta da cezalandınlmqtır. 

Mücadelemiz 
başlamak 
üzeredir 

Dlara blu kaab ~~~=~ 
ıısıuıı llallıa 1101 ___ .,.. __ ~_ .... _ 1_--" -~--

oadaa 
llorkmamabyıı I 

Bombay, 9 (A.A.) - TeWkat kc. 
miteel.Dde lkl aaaı kadar •lk'en blr 
nutuk aöytemı, ol&D Gandi, bmluaa 
1D7le demlfUr: 

Dünya kanlı g6aleıie bize be.ka' 
bile ondan korkmamalıyız. İçtnizde 
Aılah korkuaıı De llerleyiDlıE. Ben m. 
dUğtlm zaman yalım H1ndı.tan değil 

.... Devamı % licl •)'facia 

Star gazetesine göre 

Japonlar 
Vıladtvoıtoll 
ve cıvanaı 

ele g191rmek ıoıa 

Vakınd.a taarruza 
geçecekler 

Loadra, 9 (.A.A.) - Star pu. 
tesi Japonlann Vil.odivoetck. ve 
cıvarmı ele geçirmek için bir a., 
evvel Sovyetlcre taa.."'l'UZ edecek. 
l~i. çUnkU bu bölgeden Japon 
adala.nru aJtUst ededtıitecck olan 
hava taarruzlarına baels.niıcnğm. 
dan konktuklannı yamıaktadu-. 

Bu guete uzak ~rittaki Sovyct 
ordmmwn mUdııl5 sll!hlnra ms.I& 
olduğunu ve Japonların bu orduyu 
yenemiyeceklerini ilave cylCD'.dt 
t.edtr. 

Mısırda 

Keşif faaliyeti 
oluyor 

Roma, 9 (.A.A.) - ... 
orduları umum! karaglblmn 801 
numara.l:r tebliği: 

Dön Mmır aepbesindıe her illi 
ta'l'S.fm ke:df elıemlmlaJmm bu'eW 
leri "Ye ~ taalbeU mL 
gahadc~. 

BUytllc kara~..-.. 
savar bata:ryalıa.n, 8d <lftşmn ,.._ 
ğI cJnı;.6tmDşle"dir. l\ıSıft'l' ıa,,... 

lui, dfttmı&n kııta ve vurta. tabal
fld merlce'Zleriııe lau'll hilcthnl&ıwm 
tekrarlmnışl&T Ye yaprl9n bir _.... 
etmuımh Curt.is slstcm&ndeki ~ 
tayyare ~ir • 

Kırdan terkos 
borusu yaplldı 

Te.rkoıs ile Klğıtbane arasmd&ki 
§cbrc su veren ana borulardan btri 
dün gece sabaha kal'§I !ktrılmtg bu 
yümen şe!ıre verilmekte olaıı au 
miktnn ~al:mıştu-. 

Sular iılaresi mllbendi.tJleri •e 
ışçil~ri derhal kınlan yere giderek 
boruyu bu gün öğldcn sonra tcımir 
ctnrlşlcrdir. ~~ E:ı.a.t 9 dn şehre 
su verlle~k~r. Ancak ana ve şebe-. 
ke borular boşalmış olduğundar 
yilksek yerler yann öğleye doğn· 
normal şekild~ su ıtlabileceklerdir 

BUyUk Don direeifnde Alman '!li!t CBll eeplaeye bir dlter 
kuvvet.lerinbı tu.rrun Kalaç'lll · • ~T telpatJar ı lael •Jfacla) VAK LT gazetesinde: 

SAYIN MEBUS EMEKLi ORGENER~ ___. e1an1r btdmahtır. AJ'91 
wda A•~a De Bu9ya .,..._ 
c1üt tesa4 ~oJlk lllr raMIJl9ttlr. 
• addJYet m\inferld bir 11Ullıı De ller 
Od ttJIDıl ayakta tutarak 41nam 
ıııl il 

8a -~- A-uauua bitil .. 

.. ...... ...-nbld .. ,..,., ı.,u.. 
teream ~ J&r4nnlar mıllıdat ı 
oı. da llarlııbı _. ........ ._ ~ 
tı lntlrab bHaba btdmca lla mün. 
ferld au1b tbth•allnln yakın btr ıey 

olma..,_ anla~~ ıöfll1k !ı~kiL ... lzzeddla Çalışlar'm yazılan · 
Yınalll VAIUT'ı almalı anutmayıaız ı 

'· 
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yor ı: komıtcsinin diğer u.ıl&rlDl götll:-en i _/j_ı_ı_,_ l k l Ti ;ki CJ 1 
husus1 tren aaat 7 ele gal.p bir ihtlm. 

s:ıotarıııı ı qct eayfadll aile Poono.ya hareket etml§tlr. I 
btl~üıı dünya .serbeııt oıacakur. Ben lll?\"D ur.ımn \'ALlSlNlN 
ı. .,-wzıe.rıe Amerlkalılan:ı ıerbeıt BEYANNAMESJ ! 
olduklarına lnanmıyorum. Bunlar \"eni De1hl, 9 (A.A.) - Hind umu. 

Şehirde geceleri ve ruz.zar 
günleri doktor bulmak 

meselesi renkli ırkl&n U4ıakkümleri aıtınua mı valie1nln karannda şöyle deni!. 
~un.durmak kudretine malık olduk..' mektedir: z Al\l.\S :r.llma ı ve y<'r yett 
ça serbest aayıumazlar. Ben takip "Hind~t.aıı hU~metl, lyi d~Unce- Jstnnbuld:ı ge elerı pağuılnn 
e .. tiğtm hedc!l ve hürriyetin ı:ıe dl• lerln h&.kim olacağını dll§Unerek Dlzr.• dulctorlıırın nıuhtellf betıa.neler ııerdc. 
mek olduBunu biliyorum. lnglllzler , diye kadar aabırla beklemiştir. Kon.. dcrck hııataya gltm •dikleri yolunda 
bWıu banıı. söyleınlşlerdlr. Ben de gre ge!lerln!n istediği haklı esaslara gazete ııü • u ::l:ıı·ındıı ı1:kli . o'ln yük. 

hUrriyeU g&dUğllm gibi tefsir c.tme. dııyanmamıı.ktadır. Hind hllkt\meti, sellr durur. la, o!du mu g •c1..";.)' C p:ı.. 
ge mecburum . .Ingf l!zlerin, .RuzvelUn bu i:ıteği, kongre partiaı ge!lerinln zar günlerini d.! ll~n et llC isiniz.. Bu 
ve Çan • Kay • Şek'ID kongreııin ta. tam mesullyetilo ve vaz!yel.ln reaıı.. vaziyette ha. kın do!.t'lr bı11mak için 
leplerlni yanlış tefsir etm ıyeceklertnl telerlnl takdir ediş tnrzlarlyle tellt ne kadar ffıkıntı ç~ktl;ii ap:ıçıl< ota. 
Qmit ediyorum. etmeği, lmklUısız değtıae de zor te • rak tt>b:ırUz. eder. 

BUtUn blrle~ml§ milletler bana llkkl etmelctedir. Kongre K.ararmm Gepen pazar gıinli YedUrule llt'm.. 

.. ar§? ayaklansalar bile, Hin • kabulU, Hmdlstanı mihverin hariçten tind3 cturnn b ' r tanıd cmıın tocuğu 
d16tan hıı.ksu olduğumu beni inandıra gelecek hUcumlanrnı maruz bırak. birdenbire has ulan.!l.ı~!... Yaııilucnk 
mağa t.eoebUs e · .ee bile oon yoluma mak demek olacakUr. oey clvnrdakl doktorLsrın kaprsmr 
dn'am edeceğim. BUytık Brltanya Dahllt bakrından ise, İngiliz idare- ~lınak olm:ı, ... ı aıc:ı· doktor be~ler. 
aUnyaya karıı en bUyllk tahrikleri elnin çekıtmeıl, dahili harbi, umumt den blr tn.."lu::ıı evındc lm;ydıın a bul .• 
yaptı. Fakat bu beni alA.kadar eı.mez. nlzamm yıkrlmaıımı, cemaatıar ar~ 1 mmı sayfiyeye, k"m ; gezmlye, klınl 

Blrleıımııı milletlere ve BUytık Brl. ııındn mllnaznalıın ve lktısadt ha. hastaya ( !) gltmı, : n •r katında her 
ts.nyaya hitap eden Ganıll, sözlerlne yatta lnhlltılt davet edecek ve bunun od:ı• ı dol•tor m:.ınycn <"lıtınl"ııi ol:ın ve 
ııöyle devam etmiştir: neticesinde de bir BtlrU mahrumiyet.. knııı ınılıı ıo-ı-ı~ doktor tıı.bclllsı ta.. 

Blrlcılk milletler ve Büy1.1k Br!. ler doğacaktır. ıııyan Cağ loğlu \ "C c.vnrındakl apnr. 
tanya.. olmdJ Hindi.elanın serbest ol. Hüktlmet, kongre parUslnln bUtllıı tınıııolarıı l•o~ulmuıı. Burolnrdu dıı tek 
duğunu nan etmek ve hakiki ma1'. Hllldlııtanı temsil ettlğ'I hakkındaki ld bir doktor yok? çoc:ık tse evde sıuı
aa.tıa.rmı meydana koymalt fırsatına dıasını kabul edemez. Kongre, Hind cılar t~lnde kıvranıyor. Bu yok!u:ıluk 
mnlik bulunuyorlar. Bunu yapmıya. 81yal!1 hayamda her ne kadar ebem. kO.rıiılimda çocuk nlhnyeı Hnseld 
cak olurlarsa bir nesilden Ud defa mlyetll blr mevkii haizse de, Hind ha totuı.neslne l•aldırılıyor ve onıda 
ele dll.,memlyecek olan bir fırsatı hü~metl.nln vazifesi her smı:f balkın hayatı kurtarılıyor. 
kayl>ctmlf olacaklardır. dU~ncc ve mcotaaUerlnl korumak. • • • 

GandJ aralarındaki mUljltcrek nok.. tır. HUktlmet, kongrenin bUtlln Htr. 
-x _,. 1 ı-. 81 .. h' 1 Devlet fevkali\de :ıhvnl dotayulyle 

ta.La.nı rağmen fa§lzm ile demokraal dlsts.n namına nvZ .,.,y e:metoe ıı "' .. 
&nı.smda d&inın blr fark gördUğllııU yelli bulunduğu hakkındaki iddiasını 1 be.nzlnl taa_ıırrufla • hnrcam~ karart 

.. kk tmekt dJ '""'"kU \"erdi. BUtün husıısı otoınobıllerln de. ve bu farkı faotzm ile İngiliz emper· e.988.!ız tclu t e e r. .,..- . 
1 14 1 rl tara.tından nlı. motörlcrinln ben:ılolerı kesildi. 

yallzmi araaı:nda bile gözettiğini bra ::k :,:m~l~~~e e~~ılıı.n birçok Tnk5tlf'rc veril~n b<'nrJn t:ı.hdlt edlldl. 

11.rtmJ§tlr. protestolar da bunu göstermektedir. Fııkat ... Dol>torların otomobllleriDo~ 
MU.1Umaıılar mesele.31ne temas e. kıırurdan istisna e~ildl, sebep! -

den Gandl, cıe~'•tlr ki: Hürriyet tıklrlcrinden mUlhem olan 
u..u,;> torların hastalara daha çabuk yetı.. Müs1Umnıılar'" anlaşmadAn evvel, bu p~tolarda, mihvere kar§ı yapı. 
,... k •- •- dl ııebil~lerlnl teml.!ııll. 

Hin .. •-•-"nı lnglliz hAklmi"-'etlnden lan harpte ayı ... ı:z onr...,u. yar m 
.............. "' Doktorlarınuzm verllen bıı mUsao. 

Jcurtulmaaı lAzımdır. Ben Hindlstanm taahhüt edUme:.t.edlr. 
del ı tamamen h lkın lehine kullun.. 

..n--' ... ·eUnl daha çok zaman bek.llye. Kongre partisi tekliflerinin ko. 
u.u ••., dıkln.rmda.n §ilpheıtylm doğruı;u !_. 
mcm. Mllcadelemiz ba§lamak Ur.ere- bUlU, kongreyi, halkın bu kudretli 

ku Oumıırtesl \'e pazar gUnlerl şehir dı-
dlr. Fakat bu harekete ba§lamadan uruıurlarmdan mahrum edece r. Bu 

k •- r;uuı. gidip gelen hususi to.bel!ilı otc. 
evvel kıraı veklllne blr mektup göna unsurlar, kongrenin takip etme .... 

rdlr C mobiller lı;lnde oııc glyinrul§ bııyaular 
dererek cevabım almak istiyorum. tedlğl siyaseti takbl.h eml§le . c.. 

tm ve çocuklar göu carpıyor. Hnfta. ara. 
Bu on...," Mı- veye. Uç hafta eilrebl. maatle.r, halkın umumJ ha.ya ı -re 

""t1 b""' k aı d şehir ,çl4ıde dolaşan bu otomo-..._. • _ .. __ ..,..,.,.cck zo.man içlnde harp gayreUerinl lnhllO.le uğra.taca 
.-~ "'"""'" blllcrde bııcak ba.cak U~tüne ntmış 
,,.,..,......,..,," yapıcı pr.--.-,..,mm 13 olan kongre kararma ke.~ı muka\'t• 
--.·- Yn•- b:ıynnlar görmüyor cı~ğlllz! ... Benü.. 
m-'"d--'-• tatbik edebilmek i"ln bazı met azmlndedlrler. .,.... .,..,..... " nln daha taaarrunu kullnnılm!\&l lçln 
,_ ..... ,.,er .,.pa""~ Her Hindli keıı.- Kongre partisi bUtUn Hindiııtan na-
...,........, .,- ---.- iııtibkıı.1• miktarının yarıya indiril.. 
d,_,_, :1erbeat bir ad&m uymalıdır. mma söz aö.Ylemeğe ealA.blycUi de • 

.......... dlğl şıı gUnlcrdo bu noktaya ~aret 
~-u elde etmeıı.e veya elde et. ~'ildir. Eğer kongre yapıcı gayretlere 
n.u~ .... y " ,_ etmek faydadan hali olnoşa gerek!." 
meğe uğra§trken ölmeğe hıızır bulun.. muhllefet etmemi§ olaaydı, Hlndua 
malıdır. Hllrrlyet talebimiz.de mu· t.ruı ştmdl kendi kendin1 idare eder 
va.kkat bir anıa,ma bsJı1s mevzuu o. 'bir hU~mete ıuhlp bulunacaktı. 
ıa.mıız. Alı;nk olmıytılım.. ÇUnk11 aı. ŞimdJye kadar tnklbedilmiı, olan 
\.akların ya§tl.tDAğıı. haklan yoktur. eiyasetı teyld eden kara.r §Öyle de. 
Gen mııtbuat htırrlyeUııt istiyorum. vam etmektedlr: 
Matbuat ağzının kapatılmuını mü.sa BUytık Brltanya parllmeııtosu ve 
ilde emektense ausınağı tercih et • halkı tarafından verilen teminatın 
melidir. lılatıbuat kendini feda etmeğe HIDd halkınca kabul edildiğine tama. 
azır bulunmnlıdır. Hindtatan serbest men kanill:. ln.gillz idaresinin Hin. 

olduğu zaman ga.zıotıeler yine çıkabl.. diatandan "kendi nrzuau ile'• çokil· 
ıır. Matbuat ı.zzctinefainl muha.faza meaindon aonro. tııtllo-arll muvakkat 
etmeli, tahkirlere kaUanmamalıdır. bir Hind hUkQmeUnln kurule.c=.ğı 
Prensler m.lllelerlııe kefil oımalıdn'. hakkında kongre §e!lerl tarafından l· 
ıar. zamanın derslerini anlamalıdır • ıert sllrUlen iddialar bir esasa dayan. 
tar. Bunu yapmıyacak olurlar.ısa .eer • mıımaktadır. Üzerlerine mesullyet a
best Hlndlstanda yerleri olmıyacak.. lanlarm vaz1!esi, mevcut ibtılAflıu-ı 
ur. Serbellt Hlndletanm mukadderatı bale ederek dll§Uncelerl t.eltl etmek. 
Pandit Nebru ve derebeyllğe ecmpatl tir. Bu ltnarıarm ortadıı.n kaldmtmıı. 
s i olmıynn ba.§ka adamlar taratın • l!I §imdlkl Hind bUktlmetınln arzu ve 
cısn tayin edJ]ooekUr. Prensler otok. Omldinl teşldl ediyor. 
rat gibi yaoamıı.ktan vm:goçmelldlr.. Hind htlkCınetı, kongre isteğinin 
le!'. Talebeler 'ft profeeörter bQ.rri- Hlndiııtanın dahilinde ve haricinde, 
~ ilham almalı Te koagrenin ye. mllttetlk milletlere bir blyanet te"kil 
mbe§'l'da bulunmaltdır. Vaziyet ıca.. edeceği kanaatindedir. Bu, bilhassa 
bettirlree bunlar iflerlnl n :m~k- Rusya ve Çine blyanet, Hlndlstanm 
ıer.tnı seve MVe tcrketmıBlidirleT. . hsldkt ruhunun ve haktld kalbinin 

Qımdl, oopunak lst:ıedlg1 mUcalea evvelce olduğu gibl bugün de destek· 
ıemn b!r kütle m.Dca.dcle.ai ~u. ledlğl ideallere hlyıı.net, p.n ve Ş4rcti 
~bir mtıcadele ddugımu ~lemio- bu derece bU.Ttlk Hindli aııkerlerc h!. 

ya.net V'!! kongre partlııiııc muzaheret 

t.l!'Gandl., netieo olarak demfotlr ld: etmlyen famt tıe.rbln tdame81ndc bu 

~ olmasmı gizli gizli faaa derece faal ve bu derece ktymell bir 
llydıere meydan verilmesini ıstc:ı.. rol oynayan Hindlııtannı bUt.Un bu 
yorum. Bıı hayatımm aon mllcade- sadık ve IDb!rllkçl unsurlarına. hlya. 
lceldlr. Deha fMJa boklemek hepimiz net olacaktır. BugUn Hindiııtan, ma.
içln k1!ı;Dkltık oıur. Hllrriyet ~et• zlde hiçbir r.am.an maılk olmadığı en 
v~n diğer milletlere yardım edebil.. sağ1am ve en ~msll edici bir htlkft .. 
__ ,.imb lçtn bizim aerbc!t "!aıa. mete sahlpUr. HU.ktlmet herkes~n 
'"'~- ... 1 lhtJld.flan btr tarafa blrakına&nı mn: ,.....ımuır. 

Gandi, eh u, Azad Ye 
diğer kongre icra komitesi 

azası te kif edildi 
Bombay t (A.A.) -: Oandi, Nehni, 

mcrulcke mQdafaııııı ve mll§terck ga.. 
yelerln gcrçekleşmeııt lşln1, harp de.o 
vam ettiği m11ddetçe hel"§cyden Ustlln 
tutmasmı tstlyor. Ya.lnız Hlndlııtanm 
değil, sulhu ııcven b01tln mlllelertn 
lafkbBli buna bağlıdır.,. 

*. * 
Hıuıtnlık; lnıııına doktorları.n mna-

yenchancJeruıde bıılund 1ğu sırada 

gelmez ve hastalanan btr insan, 
doktorun muayenetııı.nestne geleceğt 

te kadar s:ı.n<".Jlar ıctnde bcJtllyt". 
mc:ı. Sıbb:ıt işinde santyrnln bne ne 
kadar kıymetli oldnğunu dolrtorln.rm 
bend"n iyi 'blJdlld,.rtnı 83)1emlye ha.. 

cet yoktur. 
P<'kl ! Dolctorl:ırın dln!enme, sayn.. 

yeye gltm" ihtiyacı yok mudur! Bu. 
nu da inkı'ır edrıılerd .. n doğlllm. 

Fnkııt._. ! Şehirde gecelt'rl \ "e 

pazar gilolerl nöbetçi doktor bnlnn.. 
durm:ılc mecburiyeti vardrr, 

Bu takdirde halk lnst:.ısı lnvranır-
I~cn tem, itinde tucal; barok doktor 
ammnktan, bulduğu toktorta da pn. 
r.nrlık etmekten lrurt:ı!aoak, tesblt 
edlle(l('k ücreti \-erip dol.-toro erlue 
gtttrooeıc \'C)ıt h:ıstasmı onan ayağı. 
na getirecektir. 

Nöbet tatmryacak doktorlar da 
bol bol gezebilirler ve kimsenin do 
kendilerine bir diyeceği kalmaz. Bu 
nokta;. Sıhlı:ıt VekAlellnln dikkat 
n&l'.llrı<il bir defa daha koyuyonn.. 

YEKTA RAGIP ONEN 

merl 
çı zı er 
idam edil ı 

Londra, 9 (A..A.) - Alman deniz. 
aıtılan tarafından Amerikan aahll • 
lerlnde karaya cıkanlan sekiz nazl • 
den altısı dUn elektrikle ldAm edil. 
ml,ştJr. 

Biri mUebbed küreğe TC diğeri de 
30 sene mUddoUe kUı::ck ceu.ımıa 

nı&hlrom edllml§Ur. 

·Mahkeme Salonlarında 

"zerken e bise 'zi ça ,d k a 
rm. törürseniz e yaparsımz? 

( 

Kıpti, denizde yüzen ayıkçının elbise-
S'ni kapm~ş, l<endisine de bir nanik 
yaparak var hıziyle kaçmış, gi miş ... 

Uzun boylu, uııturah kafalı, )clken I - 16 Um. Ama. cebimde de l<l llro 
lmlaklı bir lupti delikanlı ıydı. Uzak- ,·ardı. 

tn olmaııına rağmen, gUnlln bu ıı·. Neticede mııhlrnme, çingenenin te"V" 
cak s:ıattode, havasız. mahkeme a. 1 kllLne karar vercll, muhakemeyi ~ 
Jonuna ya.yılan lğrcns; kokusu, hepi.. ka bir gUne bıraktı. t;ılntıJI ceketsiz 
ml:ılu bumuna geliyordu. kalını olnn ko.yıkcı dı'ıı.rıda, polis 

Ayakları, bip ayaltkabı görmeınl:t çlngeııeoln eline kelepçeyi takarken 
olduğ":ıııduo alablldlğlne bUyUmu.,, dişlerini aıcırdatryor: 
parm:ıkları iri patates kıuı:ır tom- - Haydi seni yalnız yakalayay. 
bulla,mı:t ve tahtala:tmııttı. dum, göstcrlrdum, g\lnunu! diyordu. 

ADLİYE MUHABlBl 
SırtınC:akl oeket de her ttlrlü ttnk• 

ten parÇ!llar vardı .GUmltj;rtnln orta.. 
&ı beline kadnr yırtık ve al~lyahtı. 
Paltalonunun aol dizi, ııyağmıı kadar 
a3nlnıı,t1. 

- Adım Abdullahtır, dedin, amıı, 
bak nUfus ktğıdındn Abtlüllltll ola. 
ralt yaz.ılı. 

- Eh bann öyle de derler, bö~ le de. 
- DotnJsıı hanglaldlr. 
- Udsl de. 
Rcls, yA sabrr der gibi bft,mı 

ynna eğdi ve sonra birdenbire hatır• 
lamı, gibi: 

- Hem sen 1;1eçenlerde de buraya 
golrniştJn değil mi f 

- ....... 
- Hanı bir daha ka"'ınıa çıkmaya. 

calthıı T 
Kıpti, t<-1Aolı telAşlr atıldı: 

- Geldim ıı.nıa, beyim, yalan yti. 
zünden, kabalıııt51z olarak. Ben ora. 
da ytlzUyordum. Bu-

- Dur, dur bakalım, daha. bııray.a 
gelmedik. Knc aabık ::1 var, onu söy. 
le evvelA! 

- Eh var, bll', on iki kadar. 
- Çok eey. Bu y~ta., bo kadsr 

sabıkayı naıııl da yapm.ı,am 
- Hep iftira. 
- Öyledir, öyledir, Rab, 9lmdl an. 

lat bakalım, nasıl e&ldın T 
Hrnnı, yanındaki, yUzU gttnC!lten 

yruıılt genç sanlalcryı ~ret ederek: 
- Çalmadım, beyim, bu adam 

b:ına ltt1ra l\tıyor. - ve ıı:uıdalcıya 
bitap ederek - ııen demedin mi bana 
be, lıAydl kard~lm oçlan, borııdan 
şlmıll mavuna kıı.lluyor, diye. 

Karadenl:rJI l!fUldalcı, d~ fazla 
kayığına mavuııa deml'&lne kızmıştı, 
Hiddetle ayağa kalktı ye: 

- Ynlan deduğu ourıMl.an belll, ki. 
Relz bey benim knyuğum ma\rurur. 

değil, tcunnuh - tenezzllh olacak -
eandnludur. 

IBklm: 
- Sea yerine otur bakahnı. sen de 

no Bllyllyettkaen bnııa söyle. Buran 
mahalle kahvest de(;tı. 

- Hnnı, nasıl ittir attı bana onu 
diyeceğim, beylm. 

- De ama bwıa de! .. 
- Ben ora.da yl1.ı.Uyordıım, be. 

~1m, bn ha.na "'haydi uçla.o•• deyince, 
ben de eh, dlyo dU,Undilm, bamda 
olmıu:sa l'"enlkapıda gider, yüzerim. 

Sonra ben kendim karakolıı gittim, 
yoka hıNID olaa.m ~eler mlydlm. 

- Demek çnlnıadın' 
- Hayır be)im. 

- &n söyle bakalım AH, na!l1 nf. 
du bu l§. 

- Nasıl olaeak boytın, C.elı:et1mt 
kayıtın bap.ima koyarak denl:ıe 
gtrdlm, bu çingene, ytızerkea kııyrğa 
girip <'lOkcUml aldı, kendi ceketinin 
lt"fne top yaparak katt>ı· 

- Beyyy, dorrr! diye b&fırdım. 

Fakat bana nah burnu Ur.erinde ka.. 
mmı atnrak, ~yle lşaretl"t" ye. 
parak k~ryordn. Sonra .:-&l.den kay. 
bettlm. 

- Kaç para eder eekc•tn 'l 

Şark cep esinde 
Londra, O (A.A.) - Stalingrad 

gnrbinde :ız deği~iklik olmu§tur. 
Almanlar Ka.fkasyaya yapmakta 
oldukları saldmşlardn. bir mik'"..nr 
tc-ra.kki elde etm.!ljlerdir • 

so .. -yet gece yans? tebliğin~. 
Koçevskaya, Kotelnikovonuu ~ • 
mali §2.rki.o.inde Armavil civarın • 
da Krcdponklni de knnlı muharc • 
beler devnm etmektedir. Diğer 
cephelerde esaslı bir değişme Y'k
tur. 

lüopot.ıd:n, tebliğlerde ılk Jefa 
zikredilmektedir. Burası Armavil 
şehrinin 70 kikıınetre şmın.li ı:ıa.rlrl 
sindeı'lir. 

Sovyet kuvvetleri, Kuşevskaya 
istikametinden Kresna.vur ve Ma!• 
kop rıehlrlerine doğru 9Cldlmektc
r~ir . 

Don ve Kuba.n da kaza.kle.r A1. 
manla.ra ka~ı muvaffakıyetle mu
kavemet etmektedir . 

Stalin.gradın slrnali garbisin~ 
Don nehri civarında Ruslar biraz 
geri çekilmişlerdir. 

Almanlar Vorc, ej ke!'lminde 
Ruslarm almış oldukları yerleri 
!st.irdat için semeresiz hileumlar 
yapm~lar, bir miktar zayiat ver' 
ıni~lcrdir. · 

Lerilngrad cenubunda Ru.s kuvıo 
vetlcıi biro.z ncrJeme kaydetmiıı • 
l~rdfr. 

vı,i, 9 CA.A.> -- Şimali Kaf· 
kasyoda Alman ileri hareketi str 
ratlc ~va.m ediyor. Alınan kolla.n 
Maikop petrol havznsıın varmıştır. 
Krasnooar.ı. da 30 kilometre mcsa. 
fededir. Buralanrun bugtin, yarın 
zaptı bekleniyor. Alman ha\-a kuv· 
vetleri Karadeniz Rus limanlarmı 
bombardanan ediyorlar. 

Almnnla.r Ruban ne-hrinin ear -
kındıı.ki ilcrj hareketi hakkında 
bir ~ey söylemiyorlarsa da Alman 
kuvvetlerinin Voroşilofun cenubun 
da Georgievsk snnn.yi bölgesine ve 
Grosny petrol havzasma ooğru i• 
lcrlcdikleri anla.~Ilıyor. 

Şimalde Don nehrinin cenubun• 
da Alman kuvvetleri iki koldan 
ilerlemektedir. Kollardan biri boz 
kırlardan g~er'!k Astnıkana doğ· 
ru gidiyor. Diğer kol !Jimale. Sta· 
lingrada dönmU~tUr. Don kavFinde 
Alır.arılar Kl~m şimalinde yeni bir 
tr..amızda bulunmuşlard!r. 

Vişi, 9 (A.A. - Almnn ileti un• 
surla."t Kr:J.snodarm önUne vnrmey 
ları.lxr. 

• • * 
Berlln, 9 (A.A.) - 7 Ağustos 

ta Almnn kuvvetlerl 50 kilomf'tre 
ilerlemişHr. Ru~lnr Krasnodnrm 
!limalinde evve 1 elen hazırlanmış 
r.:ıevzilerde A hnan kuvvetl~ni dur 
durmağa !;!\l!•pnrslnrsa d~ muvaf. 
fak ohm.smışlardır. Bu suretle ce
nuba doğru yol :ıçıJmrştır. 

Azad n kongre icr& kom!~ Sarayh hamm: 
dığer ftza8I teTJd! ccmımattr • - De7clt-lm.. no oldDD f 

Dombay, t (.AA.) - Bom bay kcmg Dlyerel' aflamağa. ba.vlamıştı.. ka des Uçurum Sara1lı hıınuıı seıdnl bir perde in. 
dln!I: 

- Allah onnn eanmı alsaydı da, 
ba ~lerl görmestıydlm. Onun yU _ 
zünden öldil kocacrfrm. 1.ılreğine ln. 
dl .. o dl\ha ölecek bir adammıyclı 'l 

:relıı1 ile qalet komitelerinin Doktıor, Beclat beyin danımunu 

sckret.erlerl tmk1t edllml§lerdir. tıo, görmedi_ 
Qcmı11n1n t.evkJfl b&kkmda UU mııJ4 Yata.ta fğlldL. 

mac: ~lr. Kalbini inledi.. ve lm,Iarcıı kal • 
G de Uç poıda otomabttl Ganc9 dılank: 

ıı.ln eTtmn. 6nl1ndc dumıuotur. Gandf. - Geç l•alıntŞlZ bNıımfeclendl • do.. 
ye b.fmrlanması lçtn vakit ibırakılmr{a dl • beyiniz ahlere ömür .• 
tır. tına Gandi ya.ta#ınm lçlndo Doktor söztınn \amamlıyamadı. 
duasmr okuduktan aoıma kalkmı3, &.mTh tıanrm, Sedat be~ ln 1luırt.ne 

tınaJcthı1 y&p,m1§ ff k.oııgre • n.tııdl.. 
ntn ~ e lı!rifkte mukavemet - Ah yarabbt! ben ne tnll iz bfr 
etmıedea ~.. kadmrm. Rem otur. yılhlc koeamr 

a:ı:mıaen !ıa§kn .Amd, Nehru V&llb kaybettim. Rem de alkınln ~roft 
JıeU'n.tct ide ıtovkU edllmlDlerdlr.Ga.ndl k&yboldn. 
mn .1dWbi MlB Slade ile kangrenin Doktor: 
ımı!ıaDl yirmi ~ ge.lcni tevkif - B:ı...'IIln:ı sağ olsun, hanımcfen -
edDmf§lerdtr. Gnııdinlıı rcnkıla! Sçin dl? dedi • Kruruz kurtnlda yn. Ona 
tet1df mtizekkeresi kesilmemiş ise de şllkl'edlnlz.. ya ikisi birden g-ıt8Cydl. 

poBll kendbılnc kooasm& re!ıı.k&t ede" SAraylı hamm bayktrn.rıı.k a~ • 
~ 86y1eml§tir. F'ak&t ma.dam yordU. 
aımtU bu mU.aadflden ı.tlt&d9 etmek Pervl.n ıte 1Mı ctırWtUlU ~lamaya 

lııtemel!:.f.,~. o.ıMS& n. konpe Sora ııttra.k etıı. · 

• 105 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
E\iıı Jçlnde mttthlt bir vaveya 

kopııwşu. 

Doktor ı,:nntıı.sınt alıp çıkarken, Şa 
blko.ıuıı odasına bir daha tJğrıulı. 

ŞalılK& gllrUltU)"e mı uyAnın11tı f 
Yoksn korknlu blr rüya 1m ~rU. 

)C>fdnf 
Bw:ıun farkında dekfldl.. 

nd<'OO gözlerini nçarak etrafına 

Mtunıyordu. 

Doktor: 
- Naaıbın kı:ımı? Diye sordn. 

Şahika enokm pşkut do!'torun yll. 
zUne baldı: 

- Ne vnr'? ben baSta mıyım 
- Hayır. Haııtnlık falan yok. Bir 

aftlk atıılr a.k8esl ieçlrmlşslnlz de. 
- 'Ye...1 ! demek ld ben bir ufak 

91Alr aue.ı s~dlaı, öyle mit - - • 

- Evet.. Evet.. ufak bir ak~ Gf)!.I 
mlıt olsun.. ııakın laı.lkmaym ve tek. 
rar alnlrlenmeytn! O aman hnsta • 
lanınım.ır., kUtıtık ıwum! 

Doktor baıJlle Şahikayı &elAmlıya. 
rak odadan çıktı. 

Çobanoğ'la cok l'fodaıılı bir adam • 
dı. Pervtne: 

- Sedat beyt tanırdım~ lyt bir ar.at. 
tı. Allah rnJıınet eylesin. Fnkat, ha • 

nımefendlye Söyleyin. ç0k bıığınna • 
6W. Kız.mı giltlUltle a.yılttnn. Şlm. 

dl bn kına haberi duyarn, çok fena 
olnr_ 

boynuna Dedi. Penin, bannnmm 
.arddı; • 

- Kmn~ ol.!!Un ııeıyın, lmnnne • 
feadU Bakm doktor ae d.l,vor1 , 

- Siz anğ' olnn .. kızınız aağ olflnn, 
hanmlCJ'-ım ! Ne ııöylodJğ"lnlzf bllml • 
yoraunoı;! Şahika hnmm gibi blr me. 
tek kı:ımwı. bl\htmı etmeyin! O ba
bastnı hlcblr zaman rencide etme • 
mlştlr. Ba kadar Jyt ruhlu bir kızı • 
ııız varken ... 

Sarnylı h.:u:um koca!llllm çeneelnl 
kendi Jeliyle bağlııdı .• 

therlne temiz bir örtn 6ttt"l1: 
Ve Perv1!14' döndü: 
- Kocanım ka.tlll kızımdır, anb • 

yor mnsanT 
- \' llıı.lıl bir . ey nnlaynmıyonım, 

hıı.nnneığım ı Ktiçllk hanım bayıldık _ 
hın aonra, beyefeııcll odBama glttL 
o ela ba.yılmıı~ kalbt tui~ KllçOk 
hanımın bu.ncla ne ~ n.r'l 

· ·- .(Sona. rarm.ı 

tF c ı:=zw -- ..... ; 

c.. 
Küçük llan.Jar Kupono • 

.-..... -~ 
(Bo knponıı eklenerek ~öoırerııuout; 

ta aoraı:oa ve ~ çerme UAnlan En :son 
Daklk&da parlM!D nqrec1llooektar. L 
l!ll!Arın go.ı.etede görllldU~-0 tel<lllle 
olmasına cllkkal edllmellc1ir. Evlıın. 

nıe teklifi gönderen olruyocularıa 

mnhluz kalmak il.zere sarih aclre.ste. 
rlnl bildırmelert ınzımdır. I 

Evlenme tekli.ileri: 
• 89 yaıımda, sıhhatll, serbest mcs 

lekten yllkaelt tahsilli, n)'lık kazancı 
ayda 400 lirayı §8.n blr bayan. 2S 

yaıımda, sarışın, batık etind!'· gUzeı 

gözlll, uzun klT'J)lkl1, mutenaatp vtı. 

cutıu, s.thlıaUl, oen, dul, cocuksuz bir 
bayanla evlenmı:ık is:emektedlr. Kr.a. 
kanı; olmayanı ve makul olanlar ter. 
c1h ed!Ur. (Mutlu) remzine müraca. 
at. ıs ~ • 

lı anyanlm ....,,.._ 
* Orta boylu, eski t11rkçeden t&h • • 

sıııı ve darlllmualllmat mezunu bir 
bayan buııuıı! mUeasese veya ynuh& 

nelerde 1§ ara.maktadır. 10 sene dev. 
let hizmetinde d&hlllye ve bıırlclye 
vekAieUerlnde çal.J§mıııtır. Bonııervlıı 

lerl vardır. (DarUlmu:ııllmnt 12) rem 
zine mtlrnc:ıat • 6 1 

Aldırınu: 
Apğ'lda remfzlert yantT Dl1M7 • • 

kuyuculsnnuz.m oaınıanna ~en 

mektuplan ıctnretıanemlzdeu (paı.u. 

lan hıu1p) lıergUn aabatııan Gğleye 

kadar ve 888t n den eoıı.ra aldınna. 

lan. 
(Akgün 211) (A.M.) (A.T,A.) 

(Bahar) -(B.V.) CB.L.M.C.) 
(E.25,N) (E. Ural) (E.0.) (E.4), 
(E.N.S.) (Gar) (H.B. 888) (HUly&} 
(H. Önsal) (H. 45) (H. 4'50) 
CI.D.26) <1.N. 824) (KıbC) (KUre 
D. 87) (K.A.l.) (M.T.R.) (M.E.. 

49) (Mavi Mektup) (N.N.) (S. 

C.K.) (Nelll) (Neriman) (N.O.D.) 
(R.G.S.) (R.H. 1) (Sa.bire) 
(S.T.) (Sevgi) <Ş.C.K) (Ş.P'.) 
(111 Tulay) (T.A.) (T.A.Ş.) (T.H.R.Z) 
(Tel.can) (Talllm kim) (Ticaret ve 
ııanat) (Temiz eoy) o(25 V.Y.) (Ye. 
dek denlzct) (Yuvnm ve F.şlm), 

Dikkat~ 

Uzun zamandanbert aldmlma1.a.n 
ua.n edildiği halde, henUz aldir1lmsıo 
mış bulunan mektuplar, bu arm 1fj 

ncl gilııUne kadar d& aldınlm.&mış 

bulunursa imha edılecoktlr, 

Lonıtra, D (A.A.) - Lolıdra radyo_ 
.ııu Moakovada mühim görU§tDeler oı.. 
duğunu teyit etml§Ur. Maama.fth 
radyo Çörcllin bu görU§melero l§ti. 
ra.k ettlğlnl, teyit etmeml§Ur, 

Ankara 8 (Radyo gı:uo;etcsl). - Moe 
kovadald toplanU haklanda beya -
natta bulunan Japon resmJ ııözcüall 

yardım ycU§tlrUmediğl takdirde, RW!I 

yanın Almanlardan mlltareke tale • 
binde bulunaca.ğuıJ Anglo • Sakson.. 
ıa.nı bJldlrdlğini ısöyleml§Ur. 

Londra radyosunun Çunıaı.tg mah. 
fillerine atten blldirdlğlne göre. Ja.. 
ponlar Mnnı;uriye bUytık kuvvetler 
yığmnktadırlar. HattA. maruf Japon 
ge.nerall Yam&§lta Mongollsttı.ıı& g1ll. 

ml§tlr. G4ıneral Yama§f ta, Malezya 
ve Flllpin ba.rekAtmda eöhret kazan. 
mi§, bUyUk rol oyne.mııı goııiırıı.ller -
den biridir. 

Böylece Moskovııda toplan .. n dip _ 
lomatıarm, Japonıann Rusyaya sal. 
dırmıı.aı lhttmııllnl mUzakerc; ettikleri 
de sanılmaktadır. Bununla beraber 
bUtlln bu g8rUşlcr tamamen tahmln
lere dayanmaktadir. 

Bu sa.balı, Çatalca ile BUyU.kçek
mece n.rnsmda fecl bl rltaza ohnue 
tur. 

Ke.zayı yapan otomobil, ooför 
Hüneyiııin idareeindeki Çatnlca 54 
pin.kalı o.rabadtr. Hüse~in otomo • 
bili ile asfaltta slira.tl gelirken, 
karşısma çıkan Mabmutp:ışa.ds, 
Knnta.rcrlal'da bakkaJl:Ek yapan Ah• 
mede çarp~. kendisini birlraç 
metre sürliklemiştlr, 

Ahmet muhtelif yerlerinden a• 
ğrr ve tehlikeli surette yamlruı
mış, l>lilm halinde hasta.neye kaJ.. 
dmlm~t.Ir. 

Şoför ya.lrolanmJŞt.Ir. 

llU 
yunlar 
e uvau 

H.22 Ağuato. 

duhuliye yok'tu7 
Konııwna.syon 

tlflcrl piyango 
gifelerlle Festival yapılacak gazino. 

larda ııatılmaktadrr. Bel' ttıdll 1za • 
h&t Telefoc: 2UiO 

' 


