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&asıldığı yer: 
: \ 'AKIT l\IATBAASI f f Ankara caddel!ll \'AHiT l'urdu İ 

ı 4J 1 Şükrü Saracoğlu dedi ki : 
i ı v,. o L • s 4 2 l Gördlğlm yerler bana 
1 s A L ı ı kartal yuvasını hatırlattı 
l.~'..~~~.'. .. :~f.; ... ~:~'.:'.:'.:.'.:..I Konuştuğum i.nsanlar da bende hakiki 
lau Akşaml Türk kartalları duygusunu uyandırdı 
lkt lst;.s: u ... u 
Eloleıken 

Erzurum 1 (A.A.) - Ba§vekfl!mlz 
Şükrü Saraçoğlu refaka.tl~rlnde O"ge.. 
neral K!zım Orbay olduğu halde dl.ılı 

sabah saat 10.30 da şehrimize gelm~ 
Jerdir. 

'l'aza.n: SADR! ERTF.M Ba§vekil istuyonda Uç!lncU umu-mı 
mU!etti§lmfz, vali vekJU, komutanler, 

3 O Atustoı bflyllk Tllrk r.a1erlni askeri ve mülki erkAn, belediye ve 
Türk tehirleri bUytık heyee:ı ı. parti baı:ıkanla.n, mekteplllcr ve ıt1L1 a.. 

la kutlarken mııhnrlp mem1ek~er ~ık bir halk kütlesj taratwcıan Jtar. 
tadl ol:ırmda da Tilrk zaferlnlıı ml'l'"'- §ılanmıf ve bir aakert kıta tarafmc!ıw 
" izah edlllyordu. scltunıanml§tır. 

BJ yandan Londra, bir yandan P.f'r. Bqveldlimlz l.ltasyon meydanmda 
lln 80 ağul!ltosuıı yarattığı nıho fe8. , toplanan balkın sevinç tezahürler; a
rnetmeğe ç:ılı,ıyorlar. Birbirinin ca:ı rasmda bir müddet yaya. yUrUyerek 
d~'lı olan lkJ dovletlo ayni bcse.. halkla tem811 etmitlerdlr. Bundm 
canla Türk davasına 58rılmıı1 olms!:m ~a otomobillerle §Chre hareket e.iil 
Ttlrk davaamm bug\lnktı l:an ve ft>lll.. 
k~ dlinynsı içinde ııaaü tezatlart.a.ı 

kurtulmoıı olduğunu, dünyanın nnıh. 

ta.o olduğu 11ulb ve atlkfln•ı ııeneler-:cı 

ev\'el naıııl ııezdlğtnl göııtermektf'dlr. 
80 afuııtos biZimle beraber büydk 

harpte mağlQp olanlıınn naed aemtıa
tJ De karJıladıklannı uzun uzadıya 
anıııtmaya Jlbrum yoktar. Çllnktl !1'J. 

)'ilık b!r mağlQblyetln acm it-inde ay. 
nı eteoııe.rt duyanlann kendı aanann. 
da bulunanların mücadeleye ba"laL.I\. 
lannı ~rl bir hisle takdir etmeme. 
lerlne lmkAn yoktur. 

Türk 10 ağıı11t0S1J, mağlQp Avnı ıa. 
da ilk kalkınma, galibe karor ilk çıkıt 
hareketiydi. Bötüıı :mağlOplar dtln • 
l aaında bo hareket güzel bir Jm•!ı:ı 
gibi aeyredlldl ve uh1yetı önünde d'\St 
dll§man herkea ııelAm durmak lht,ıyıı. 
c:ı:ıu hissetti. Bl:ılm lsUklil harbi bt'. 
Ytik harbin yarattığı tezatıan ilk t.u. 
11~ e eden barekettl. se ağuatos l>u 
taafiyf'nln en mobtetem merha.Jeslydi. 

Oonn yarnun mağlflblyet damp.ın. 
ıu taşıyan insnn kalbinde })1 ald.~ltor 

bırakmaması mUmkUn değildir. 

Bllytik harpte blı..lmle benlber dıJ. 
\Ulflll, bl7lmle beraber mağlOp olaa.. 
1arın onlardan Jirml yıl önce yaptık. 
lan ıdeal aayılM'Ak hareket elbett~ ki 
takdire lAyıktır. Berllnln bidm 80 a
tustos hak1nndak1 ııe,riyatmila böçie 
blıılerln bllkttm sUrdOğUnU sanıyorl.l7~ 

80 atustosun 3irmlncı yılım kut • 
la.rken Londra, bUytlk hafpte ylğttçe 
dövn,mu, ıkı milletin hlrbiılnl anla. 
)'an ruhunu ifade edl)"M"dU. 

AtatUrkUn dedlkl gibi: . 
"Harpte bu kadar kahramanca m•ı. 

haaım olanlıı.r 11ulhta en ıayaııı JUmat 
doıt olmağa 1AJ,ktır1ar-

Harp meydanlannda doğan karşı. , 

bkb anlayıı bugtbı barblo f'n tt•tu: 
denealnde dahi ayni V11Znbla sarat- a.t. 
le devam etmektedir. ımııetJerln ha. 
Yatı ae yalnız kinlerle, ne de yalııız 
ııe.npatUerle blrblrlııe bağla1111'. on-... 
n bfı:blrtne rapteden knvve-tU Amtl teı. 
tatsızlık ve menfaat beuplarrdır. 

Bu bakımdan 80 ağustos bldm bu. 
ctinktı alyaıd mUnasebetler:lmW&J e. 
aaııanuı kunnuı:ıtn. Bllyllk harp •un. 
raaında bir.im Revlzyonletlf'rJe halle • 
dlleeek hesabımız yokt,o. 80 all;u ••Ol' 
-feri Ue callplerln TUrk IJ'flletlı:ıe 

dikte ettirmek ııtf'dlklert ııefll llıua. 

bedeler orta4an kalkmııı 1918 caıı,:.a. 
., ile loeanca, IM'denl vaıı11an hıılz 
bir cemiyet halinde konuı:ımuı, b1""8p 
ları buna g6re tanzim etmek tmkllnı 
llllcJe edilml&'U. Blnaeııalr.yh 110 ağuıı. 
... zaferlııtn ortaya rıkardıtı bıllrl. 
kat, Ttırldyenln mUtteftkltrle olan te
'&Uanıu ıunye ettı. -O gttndenl rrl 
'l'tırk1Yenln dt1' polltlkasmda ~dlôn 
Pota haricinde de bir lııtlkamf't bf'.l!.r. 
lrtedl. Binaenaleyh y"11 teutlar do~. 

Alman teblUtl 

Anapa 
alındı 

. 

Si1alingrad 
tahkimatında 
Açılan 

gedik ge
nişletildi 

Mühim bir tepe 
zırhh kuvvetlerımiz 

tarahndan 
işgal edildi 

' 

Berlin, 1 (.A.A.) - Rumen k:· 
talarınm Anatayı zaptettiklen 
ıı.skerl ıkaynaktan bildiriliyor. 

Berlln, 1 (A.A.) - Alman orduwı 

ba§kumandanlığmm tebliği: 

A.§a.ğı Kuban cenubunda Alman • 
Romen kıtalan §lddetli dü§mAn mu
kavemeUn1 yenmlolerdir. 

Alman hızlı hUcumbotıan Karat!e
ıılz doğu kıyılarına kadar llcrleyereıc 
bl.maye altındaki bir dU~an katileal. 
ne cücum etml§ıer, arala.ruıda bir ae 
petrol gemisi bulunan başka iki ır
mlYi batırmıglardır. Bunlar topyeko.n 
41500 tonUtl.to tutanndadrr. 

Kerç boğa.zmd& topçumuz dUım:uı 
motörlU gemileri teşklll.ne ate§ açm~, 
Udsinl alevler içinde hareket.sız brrak• 

mııtır: 
Stallııgrad cenubutıda, eer1 tefkiller 

tarafından ıurm gelen yardım gllren 
piyade tümenleri çetin aa\•aşla.rc!an 
11oııra dUıman t&hldmat si!temlr.de 
açtıkları gediği geni~letmtjler ve hrz. 
lı hllcumlan aayealnde llnemll tir te
peyi iıgat ede~k dUıman zırhlı kuV' 
veUerlnl lmba etmlılerdlr 

(Arkası Sayfa %, Slltan 5 du) 

ınJf ve ba§Vekllimlz umumI mUtet•.1§. 
lifi, viltl.yetl, komutanlığı, beledıYCyi 
ve partıyı 1zyaret etml§lerdir. 

Sayın mlaaflrjmlz, öğleyin ortt. 
evinde aeretıcrlne verilen ziyafette 
bulunduktan ıonra ,ehrln taribl e~'!lr. 
1-erinl, mekteplerfnl ve ukerl mU~ie· 
nlerinl gezmlflerdir. 

Ak§am belediye reisi ıaratm_.8ll 

balkevlnde ,crenerine 76 kl§lllk Nr 
•kaam yemeği verlJ.ın1'tır. 

Bu Ziyafette belediye reı..at. ııöyle-dl. 

ğ1 bir nutukta sevgili başvekllle:"lııi 

ve onun saym refikalaruu Erzurtll!J _ 
luların aralarmda görmekten mUtc • 
'\'elllt meserret. ve seviııç!e.ıjni &n!.at. 

mıttır. 

Baı;vekll Saraçoğlu bu ııutl!kta ver 
dlğl cevapta demııur ki: 

NDün Erzlncanı, bugün de Erzu ·ıı. 
mu gördüm. Bu gördUfUm yerltr 
bana kartaı yuvalannı h.atırlAttığ. ı;l
bl konuıtuğum insanlar da bende 'ı.'l. 
k1ld Türk kartallan duygımmu U}-:lt.... 

dırdı. Ba.na. gösterilen canlı sevgi'epe 
teııckkUr eaer ve kacfelı.lmı bu k&rt&l. 
Jar §creflne .Kaldırırım_ 

Yemekten aonra Erzurum mili! o • 
yunlan oyna.nmıı ve ba§vekil renc:~..ı 
tebrik ederek güzel birer spor 01&-~ bu 
oyunlan herkes taratmdan oynanmtıll 
ııuretfle tamimindekı kaideye ı:a "fit 
eylemı,lerdir. 

l:'enl Parti Rell!llmlz Suad Jlıyrt Urgüb111 ı:alqma masaamcla 

PARTi OCAK KONGRELERi 
Yeni Parti Reisi Suat Hayri ürgUplU 

kongreleri yakından taki_p ediyor 
Yeııl Pa.ıtı Reisimiz Suad HRyrl 

Ürgüblü bugtııı Partinin yeni ıııt)hap 
hazırllk1arlyle me§gul olmuş ve .{~:ıl 

b&§layan ocak kongrelerjnln seçlmlen 

hakkmda allkadarlara gereken dir~"-. 

tl.!leri verml§tlr. 

Ocak kongrelerim diln akşamdan 

itibaren başlanmıştır. Bu ayın 27 Rjne 

kadar ::: ocak kongreleri devam e,,e-

cektlr. Kongrelerde halkm dJlekle!'ly• 
le, ya.kından meşgul olunrıcaktır. 

Şehrimizde bulunan Parti Genel 
Sekreteri Memduh Şe\'ket Eaeııdaı 

bugün öğleden aonra vilAyet merk-uı
ne gelerek Suad Hayrı ürg-Dblü i]e 
kongretçr hnkkında görü§mtlşıUr. 

Parti Genel Sekreteri bugilıı '!>&%? 
gazetelerin ya:::dığt glbt Ankarsya 
gltmeml~tır. Yarın ak§am gidecek';ft 

Mısırda Mihver kuv
vetleri taarruza geçti 

Berllıı, ı (A.A.) - D.:N.B. ajsnat. gmlar büyUk haaarlara 11ebep oımur 
r.m askeri bir menbadan öğrendiği.ne t.\lr. 
göre Mısır cephesinde E1Alemeynd4' Al Roma, 1 (.A.A.) - ltalyan or. 
man atukaları ile av teşkilleri (!Un aula."'I umumi ka.rarg{ıhmın 827 
lnglılz :mevzilerine ve tB§ıt koUar.ııa numerolu te~liği. 
kargı harekete geçml§lerdir. Mm:- cephesinde ileri karnkoı. 

31 ağustos recesı Alman muharebe J ar faaliyette bıılunmuşlardır. Faz. 
teyYarelerı tara.tından tskenderire <"' l la mikdarda. eü almı.ı§tır. 
va.rmda bir İngiliz bava meydanına İWyan ve Alman hav tc§• 
k&rfı yapılan taarruzun pel< te91rlı 1 killeri düşmanın gerilerine bom· 
olduğu bu hedef civannda yapıla.n bir bardtman h:ı.rekctleri yapmı~r
keşlften anıaı:Iml§tır. Yerde bulunaıı .;ır. 

tayyareler ara.ımıda ve hava mcy~:ı.· 1 (Mıaır c-0phe"ine dair dlf~r haberieı' 
nının tesislerinde ~ıkaıı blr çok yan. ı 2 ncl sa~fa.d:ı) 

&~'flstoıta Almanlar 689100 tonllatolak 
gemi bahrdılar 

~ 1 Berlin, 1 (A.A.) - peni:-: Jruv. 
l' 1 ı mubarlp ı:nmre Mylece Tl1rk!. ; 1 MANiFATURA T. A. Ş. \•elleri nğustos ayı içinde topyc• 

e41e kendı sulh ve .UkOn sab&lan:ıı 1 kün 699.100 to:ıiJA.to tutar:nda 
lbQ1ınakta ve onun kuvvetli, taraf•az 1 (tzM1R) dUı}l'll:ın g .. misi batırmıştır. Bun-

pillenml~tir. 
Bunlal'druı bat.ka tr.gi1 iz deniz 

kuvw•tleri a..c;3ğıcla isimleri sayı • 
lnn şu gemilt-ri ka~·betnıiştir: 

"at.iyette balonmamu kendileri 1 ~iı:ı ,. ISTANBUL ŞUBESi Iar:i:ın 667.184 ton!!atoluk 106 ge• 
bir nhnet telAkkl etmektedirler. 1 Bahçekapı. Anadolu ho.r.! altmdıı mi deniznltılar ve 132 bin tonıla-

'l'etatlamu ~ııflye eden Tllrk~e No. 43.45.47 de to tutarmd~ti başkıı. 5 gt-mi de 
herıun dUoyt için da.ha b8yUlt bir G N hızlı hUcumbot!"rı tarafmdtın b;ı• 
~ llııllnl aJmaı·tadır. Londra re 

1 

~ Ç 1 L Ol 1 1 l trnlmr~laıdrr. Ayr t.:a 130 bin to. 
11n Padyolanııı dinlerken bunl~n Sayın halka bfldlrir. MildOrıvct nillitodan fazla tutarda bulunan 

"Utan.tük.. ••••••••••••ııi· ta&ka 23 düsınan gemisi de tor-

E:ıgle uç'!k gemisi, 12 bin toni• 
liıtoluik b!r yardnncı kruvazör, 2 
muhr:p, bir denizaltı, 10 hızlı bot., 
3 lrar:ıkol g~misi ve başkaca e -
hem:rıiyetsiz 3 gemi, iki muhriple 
!!eti birliklerden birlta<;ı da hasara 
uğra tılm.JŞttr, 

.En Son Dakika 
4 yaşına bast11 

E~ SON ltAKtKA, bugUıı clhnnı ktt!llıp kavuran bnrp ile bir gt!n t• 
dun)~j"ıi geidl; elmdl harp tiı; Y•§IDI hltiri) orko:n Q da Uı;Unil blttr 

mlf, dört yu~ıııa a)ak ba51lllş oluyor. 
Bunuıılc.beısber, En Son D::.klka, bu Uç ;),Ilık neı:lr hayatında hM'lıl 

değil, 11tılbıı dOştındU; harp Jçlıı değil &Ulh için çalr&tı. Onun )&ymdıakl 

ıııa.acı ''e day:..nr,ı (yurtda ııolb, clhnnda ırulh) dUstnnımuzdur. 

'l"urtda 11..ı.lh: Yurtd& tıım lstikUU \ "C bUtUıı hukukuna aahlp, ber tOrfü 
tl'CavUı: , .. e tıu.r;uza harplerin en ,tddetllslle karşı ko) niaya hazır bir ıru b : 
Yurt~lan hfrbirlerine hlr alle bağı ile bağlı3an \"C bölle Lir ha''B içinde 
hayatm bil tün nJmetıerlııl tatmnya ımkAn ,·eren btr sulh~ 

Cihanda !:Uıb: MllU hakları tanır, milli hnkları ur.ıa,ma :roııarııe ko 
ruyup aa~lamak lmk&nı dinden çıkmadıkça kılıç Vf! at* el atm:ır. bir ırujn 
Yeryt\zUriUıı butUn fıuıanlara k&rı gelece~lne kandırmış ve l.ısanıann blrb'. 
rlnln uıuvlan olclnfuna ınand.ırmı~ bir sulh! 

Bu arzurnmur.un tsteri:r. ki, kendi ku\"''etlmlz, hattA yalnız kU'ldl kuv. 
l'et!mlz bir teminatını teşkil et.Sin. "Cç 3-ıldır, ctttr.::a 511lh djleğimee nı!: :. 
bet cen.p 11lınaktıuı mahrum olsak da, ç.ok şUkllr, yurtda sulh da\·nu.ızm 

buhtlyar 6&hltlerdeıı bulwıuyonız '~ dördütıcll yıhmna bu ytirek feruhl•fı 
lçlnrle glriynruT.. Ttlrk mllltUntn sulh içinde ,.c ç.abuk ve 1)1 sulh haberlcrı 
[ctnde tnkl~afırı miljdclJyen bir 4 Unc<J yıl? IMe UçUncll ~,lrmızı bt Jrlp 4 U.ı. 
cüye glrerl.u•n lçjmlzde c.'\nh duran milli dfitUnre budur. 

BiltUn harp <".D~Derlnlıı 1'8ğm01Jl en doğnı ve çabuk haber vermek, en 
gU~I yan ve r~!mlere fntfşnr \'11.Sltaal olmn.k için de gene bu dördltncU yı'ı 
mu. ıırazet.-mtt~ mubtaç olduğu z.aman un!lurunu kazandıracak ve olmyu:,,1. 
lannuz, hiçbir gazeteyt nıulp olmıyan te,·eceUhlerlnl.n tam yertnde o!dı 

tuna daha yeni delıllr.rle rörecektlr. .... 

lapon Hariciye 
Nazırı~ istila etti 
Harbiye nazırhğı uhtesinde oıan 

Başvekil T ojo, hariciye nazırlığını 
da üzerine aldı 

Tokyo, 1 (A.A.) - Myter: 
Haber 'ltcril~e göre hariciye na. 

zın şıgene?1 Togo p.ba eebeplerdelf 
dolayı bugO.n lsWa elml§ttr. lmpara. 
tor 1Btlfayı kabul elml§ ve harlcll·e 
nazırlığını derubte etmesini başvekil 
Hideki Tojoya emretmi§t1r. Tojo ~lm· 
<il hem ba§vekl! hem bar:lciye nazın 
lsem harbiye nazın bulunuyor. 

Şonaa saıarında 94 
gemi Jlzdlrlldl 
Şonan, 1 (.A.A.) - Jııpon bah · 

riye nnzırlığı gemi yUzdlinne &er• 

visl Ş'!fi Domej ajansı muhabirine 
\'erdiği dcmccdc 9 hazirandan bu· 
güne kadar Şonan sularmı:ta 94 
geminin ytlzdilr'.ildüğUntl eöylemiş. 
tir. Bu gemilerden 20'si yük ~emi· 
si 35'i mavna, 39"u yerii gem·dir. 

Ja,on 'bfthriy'!l!i şimdi Sumatra 
saM1i e.Ç'lğınrla batmış olan gemi· 
Jcrin ylizd1\ril1Jluosi i§ine başlamı9 
t!r. 

. q ·· ··- ~' . . .. -.. /il:· .. ı.. .. . _..... • . 

. L111·11n~.. ·anası· 
• • ...... .. . · ' ....... , .. - ••• Ylil" ... ···~·:.· .... ~ _;,...,. .• . .•.. , 

Piyasanın hili 
\ 

8EB.ÇET Uz ticaret vekili~-
duktan eonra fllat mıır&k'.:.ba 

tetk.Ut.tı kaldırıldı ve ber tUrlU gıdu 
ma4dealnbı aatqı Rrbelt btrak"~ 1ı. 

Ortada bir murakabe mekanizma.un. 
elan eaer kalmayınca .,ıyaı.aum kon.. 
trolü iti ttlccara ha-.ale edUdl. Blr-Nk 
razeteler bu ualp :yenUJlfler 6nfutde 
bayram yaparlarken, bl& ber z.amaııkJ 
davamızda ısrar ettik ve bunlda, k n. 
trolsUdllJllıı, tetldIAt•ır.lığm kötü 111>. 

t)celer vereceğini yazdık. 
Serlıeat bırakılan gıda maddeleri. 

ntn karaborsa nyatlarını a,acak lu. 
dar paha'lıatmafa devam ettiği ma. 
lflln. Bu yWuıellş diğer maddelere d., 
tesir ediyor .-e daha kış gelmclfaıı, 

bolluk mevıılmtnde, pabalıiık arttık~s 
art,ıyor. Tllcearm kendi kendin[ k ııı. 
troJ et.meal komedlslndea hiçbir ha. 
yırlı neUce cıkmıumttır. BllAkJıı, y•nl 
kararlar 8nllnde daha bir Ud batta 
evvel ~nllk yapan arkaıtaınnrr Ctlr ... 
hortyet ba sabahki nllahumcla "Ne 
garip tecelli!,. merlevhaa altında IO 
laabert '91J.: 

"Ticaret odaııı idare mN'llsl ctth!kO 
toplaııtwnda pjrtnc ve bulaıır komJ"'-

Yaı.ao: BiR MUHARRiR 
l onıuuı Uç ve peynir komt.yonuna cb 
Jkl yeni aza setJlmeııl balduııda.kı ~k. 
Ut1 mllZ&kcro etnılotlr. Bu mU7.ake,.e. 
ler esnaaında. pirinç flyatıaruıın .. Tt. 

tınlmamasıoı kontrol edCC'ek koaıjL 
:.rona &t-çtlmesı teldlf edllftl f"1lhrl O. 
mur fsml.:ldekl bir tüccarıo, lbtn:lr 
suçundan dolayı baklanda takllıat 

yapllmakta olduğu anlaıılmıı. lbtn.llr 
cUnnlle maznun bir tacirin berh3·ıj;t 

bir kontrol lıtnC:e latlhdamı t2Jz gt~. 
rUJmedikfnden ıamı 11!.teOm tıkar•l • 
DllijtJ.r ... 

Tllrklyede tht.lk!r yapan tactrleı1ıl 
hepl!li mamon slra811e mahkP.meye .e" 
rUmI, değlllerdlr. Bunlanu ~ota. el~ 

g~edllclerl için, memleketin k:ın•nı 

emdlkleı1 lınlde masom ntand ''· 
lar aııfmdadırlnr. lht1k&rla m.aznra 
bfr tacir, ticaret odumm namzet tlll 
teıılne glreb!lfne, artık rea~n ma • 
aum olan bl~ok muhtekir taclrle.fn 
kontrole bizzat mf'mur edDmelerl ih. 
tımalJ daha far.la olmaz aut 

ctbnhurtyet arkadllfl!DIZ Pt~ • 
.... r:-"P rettBt !,, df!W, Oıtf'lallet .. 
tettlllde de~ ttlecann JCf'lldt kmdlnt 
kontrol etmesi kar&ı'Dldadlr. 
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fJ senelik harbin 
biliinçosu 

Elalt-meynde h'ikıim surmekte o • 
1 

lun d\!J'guDhık, dün sa.hah sona er· o" rf "ı 1• dar e 
ınıştir. Bı\tl ı:()lünde mihver kuv· 
vetleri, cenupta Kattarn bRtuki1k· 
larınm kenarınd:ın tıarruza g~ • 

mi~lerd.ir. Dıln eece İngiliz Har . ı· ı A n e d ı· ı d ı· 

(Bq tarafı 1 incide) 
Hava ordumuzun toplu halde yap. EN SON DAKiKA 

tıfı harekeUer dü§m&n mukavemetln.1 Küçük lli.Dlu Kapoaa 
kırmağa yardım etmiftlr. Stallngn.CS ._ ___ _ 

§ehrl ile Volga doğu.SUDd&ki bir çok •••• 
dll§man bava alanlan dUJl gece ~d· (Bu lıupou ek!'emılll s&ıde,PllıııMllll 

deW bomba taarruslarma utramqtır. it anma " il wmme Ullllıan .. 
Kaluga ceı:ıup batl8Ulda bafan U. Dakika.da puw •ıırı•ın'sUr. 
yapılan mQdafaa aavqlan mrumd& laDIMaa p..... &ldl•ltl l9ldJılo 
11 ağuıttoıt&nberı yokeüıen Sovyet 0ımM'D• c&kkaı edllr••'dlr. ST._. 
tanklarının ıayıaı 868 1 bUlmuotur.. me tek1l1I roaderell ~ 
Keglııe lfmal bat.Jamda " R1jev cin.• mbalas kalmak ....,. _... _...... 
auıda dU§manuı zırhlı birlikler y&r - rtDI bildirmeleri •Apmdıır, 

939 yılında: 
ı.9.939: Alman ordubn Polonyava 

lrarfl ı.a.a~ geçti. lııgUtere ve 
Fraı:ıa, Almanyaya Ulttmalom ve~~ı
ler ve umumi seferberlik ilAn ettl!er. 

2.9.939: lngiltere ve Franaa Alma:-. 
,.aya harp llb etti. 

17.9,939: Polonya hükflmetl Romaıı 
yaya Utlca etti. Sovyetıer de Polon\'& 
yı l§iııle ba§ladılar. 

27.9,939: Varşova sukut ettL 
6,10.939: Almanya sulh tekllt etti. 
11.10,939: Mütte!lkler Almanyanın 

.W.h teklifini reddettiler. 
19.10.939: Türk _ İngiliz pakU u. ... 

salandı. 

30,11.939: Rus • Fin harbt bqla.:'.ı. 

940 yılında: 
12.3.940: Danlınarka, Atmanlar .a. 

rafından istilA. edildi. 
9,f,9.10: Almanlar Norveçe aıkeı-

çıkardı. 

10,5.9•0: Almanlar Bel<:lka ve Ho. 
l&ndaya taarruz etWer. 

15,5,940: Holanda ordusu tealim ol-
du: 

10.6.940: ltalya harbe girdi. 
H.6.9'60 Parla, teslim ol;iu: 
17.6.9'60: 'J'ranaa mütareke t~ep 

etti. 
22,6.9"0: Mütareke fm:alal;dı. 
27.6.940: Rusya, Beaara.bya ve Bu. 

kovlııayı lıgale batladı. 
19.7.9"0: H1Uer sulh teklif etti. 
21,7.9"0: Baltık devletleri Sovy •. 

lere ilhak edJldl. • 
22.7.940: lngjltere ıruJh tekll:1n~ 

reddet.ti. 
18,8 9'60: Dobruca Bulgart.atana ter

kedildl. 
l&.8.HO: ltaıyanlar Somaliyi itl':U 

etU. 
27.8.94-0: Japonya mihvere ittifakla 

bağlaıu1ı., 

3.10.9"0: Çemberlayn Lstita •ttL 
Çörçil, lngiltere ba§Wkili oldu. 
8,10,940: Alman ordu.ıan Romanya._ 

1.11.9•1: Alman ordulan Kırr.ıv. biye Nezareti bu taaITUZ hakkında a 
ıtrd}. Almanlar bir Amerikan mWı . eu tebliği ne§ retmiştir: 
rlbinl batırdılar. 

5.11.941: Feodoaya zaptolundu, 
H.11.941: Kerç ve Tula ~gal et\ll

dJ. 

"Bbka.ç gUndenberi :r.omelin hat 
lamı.da büyük bir faaliyet gö'l"il · 
lüyordu. Pa:r.art~i günii, Elhıımey
rads ecnup cenahımıza ka~ı i 1er • 
lcmişler ve derhal kuvvetl:.:rimiz 15.11.9'1: Ark Royal bettı. 

20.11.941: lnglllzler Libyada 
n1za geçti. 

taaı. tarafından ka~ılanmı!!lnrd'r. Mu .. 
lıarebeJ.er de\·a.n{ etmektedir. Bu 
taaeuz hareketinin bUyllk mıkyas 
ta olup olmadığı belli ~g-i~dir. 

23.11,9'1 ı Rostof zaptedildi. LfbVR. 
da büyük tank muharebeleri yapılı -
~or. Sağ cenclıımıza kar§ı İtalyan 

2f.ll,9"1: lngfllzıer Bardiya;yı aıı:tı. kuvvetlerinin çe!ir.siz bir hamld., 
rığır z:?.yiat verdirilerek pü&ktirtu!· 
mUşl:lir. 

ıar . 
28.11.9H: Almanlar Moakovaya 30 

kilometre yaklll§tı. 
IS.12.941: Japon _ Amerikan mllza

kerelerl 'ba§ladı. 
6,12.941: tngll tere FinlAndlya, Ma.. 

carlstan ve Roman~aya harp llAn et
ti, 

8.12.941: Japonya Amerika ve ..n • 
glltereye harp llb etti. Pearı Harbur 
da Amerikan donanmaama baalrm 
yaptı ve Malakaya aaker jhraç etti 

9.12,941: Malaka ve FiUplnlere as. 
ker ihraç edildi. 

11.12.941: Japonlar Prlnce Of Valed 
•e Repulle lngillz zırhlılarmı be.tir -
dılar, 

12,11.9'1: Almanya ve tıa11a Antt?. 
rtka.ya harp UA.t etti, 

15,12.941: Japoıı.ıar Borneoya c;ı..lt. 

tııar. 

20.12.9"1: :tngill.zler Libyada Denı•
yt geçtiler. 

29.12.9"1: Çörçll Amerlkaya gfttı. 
26.12.941: Japonlar Hongkongu, tn. 

sıuzıer Binguiyt aldılar. 
27.12.941: Ruslar mukabil taamın 

geçtiler. Sabık lrak Bapeldll Rapı!t 
Ali GeylADl TOrklyeden kactı. 

942 yılında: 

EHıumeyra, 70 metre yükı!ckli • 
ğmde btr tepe olup EIUemeynin 
40 kilometre cenubunda bulunmak 
tadır. 

İngiliz tayyareleri, düşman cep 
hesinin gerilerine, hava ve kara 
nakliyatın& hücum eyJemiş!erdir. 
Bu hava hUcumlan bl lhessa Sol
hım ile Sidi Barranl anısında tek
s~ edilmig, dügman kamyonları 
ı:ıitralyöz ateşi ile t nrnndıktan 
sonra bombab.nmıı;:tır 1'agyareler, 
c:.t>ker nakleden dü~an tayyarele • 
ıine de rastls.mrşlnl' ve ikisini dil· 
~Urmfütlerdir. Orta çapta bomba 
tnyyarelerlntiz, dUı;mıanın ordugl• 
hma hUeum eylemişler, birı:ok yan 
gmlar çılm.rmrşlardır. 

Cır.narteııı ve pazar geceleri Tob~lt 
Umanı pek lf.ddetll hava hUcumlar:na 
ufra.mıı birçok yangmlar çıkarılmı~ • 
tır. Ye07fl IDt!lAklar görttlmüttUr. 

Röyter muhabiri. cumsrtesl g!.inQ, 
Eddabayı bombardmıan eden İngt!tz 
muhrtpıerinden birinin bir düınıan 

gambotu tarafından ıorp1llend!ğlnl Te 

vahim bir yara aldlfı halde ııalte.eın 

11.uUne döndlltuntı bildiriyor. 
Ak.deniz lngWz filow kumandanı 

3.1.941: JapoDlar llanllll.J'I 
etti. 

ltf"l amiral ll&rvud lngillz harp .,.mteı1. 
nln Te anlan ~ etlnlf olan a..:ı: 
tayyareleri mürettebatının fedak!r • 
lrk ve kahramanJJ!mı takdirle Ö? -

•.1.9"2: V&flDgtonda 26 devlet palctı 
bnplındJ. 

Ordu mevcudu ve 
subay kadrosu 

artırıhyor 
Vlf', t (A.A.) Brezilya cUmhurrejai 

Vargaa bUtün Brezilyada örfi idare 
llA.n etmi§tlr. 

dimlyle yaptığı yeni ıaarnısıar aldm 
kalmı§Ur. Bomba ve Stuka uçakları 
mQdafaa muharebesi ve çetjn çarptf
malar yapan kuvvetıertmtu mües'lir 
yardımlarda bulunmuılardır. Hücum 
b&taryal&nmız • yeniden 30 dO§man 
zırhlı tankım tabrlP etmlftir, 

Ladora göltı cenubunda çarpıpnalv 
devam etmektedir. DQ§manm yapU!• 
taarruzlar kuımen karfI1Jk taarruz
larla püakUrUllmO,tQr. L&doga gölüu. 

lı ve iıçi anyonlar 
* Ortamektep maunu bmldall 

aene ögretmenllk yapm1f ft csa.ttıJ 

bilen bir genç kız hUMMll mDeH1111ııl-' 
de ve resmi dairelerde çalıfm&k 
lf aramaktadır. (S.A.l l'lllLSIDıl 
racaUan • 8 

AIJırınaı Buenoa Ayrls, l (A.A.), - Milıt 
mUdafaa lhtiyaçıaruu karplamak ~ 
zere hükümet pek yalwıda parl&me~ 
toya ordu mevcudunun va nt..7 IU'..d.. 
rolarmm arttırılmallDI 'derpı., eden 

de bir Sovyet topçekeri hava kuvvet- k1l)'1IClllanml 
lerimlz ıaratmdaD tahrip oıwımuo~ur. mektuplan tdarebaDem&Mea 
BJr Alman mayn gemili Bal~ deni" lan barfo) berrtbl ..._...,.. 
zi.Dde blr Sovyet deDlu.ltwm batır. kadar ve uat l'1 deD 80Dl'a a&.ılml!la'I blr proje tevdi edecektır. Bu pr-:ı1e 

jle lhUyatlar iı:iıı ılmdiye kadar dl 
olarak tesbit edilen ya, haddt kald :a

mııtır. larl.. 
Uzak fimalde Arkanjel ukert tell• (Ateı 6) <A.G.) (BUlımmu) 

ıert bombalanııu§ ve burada bir çolı: (Dokumacı) (Fen) (Bollvut> <L 
yangmlar çık&rılmJ§tır. Sovyet ha•& Serbeıt) (L&le 11) (:lıl. B. ü 

lacaktır. 
Bundan llOJlr& blltaq m11let "Mll•PL 

Jlh millet., prenalplnl güderei: a.ııker1 
vazlfeeinl ifa edecektır. Herkeı \ tı l.

darma ve bedeni kabiliyetine göre v&.. 

kuvvetleri aon iki gün zarfmda, hava (Jaaınet) o(Klm) (8. A. m.) 
savaoıarında ve uçaluıavar atqler\m.I- ..:..-------------. 

zlfe alacaktır. • . , 
••• 1 

Buenoe A;yTe9, 1 ~A ) - Of!: 
Eıki Arjantin cümhurretaı general 

Ogüstin Justo Ankyenğ' koı:ıgrey.ı tı:

meıaj göndererek Brezilya ord·ısu 

fahri generali Gfatlle uhtulııe csuı:en 
vazlfe)1 yapmak mOaaadf'alıli tatemlJ_ 
tir . 

1938 N11elllnde retacQmhur mfa 1 • 

ztn teal.riYle 182 uçak kaybetmı,tlr. 
Ayrıca lll dll§man uçağı da ye':'t11 
tahrip edllmi§tır. Ayni devre zarlm. 
da bls yalnız 11 uçrı. ı:: kaybettik. 

Son iki &"ecede Alman savq te,kil· 
ıerı ağır çapta bombalarla Ve btnlf'r
ce ,.anım mermili atmak suretiyle 
lakınderiye cenubunda ve Kahlren!ıı 
§lmal batıamdakl müteaddit dtlJman 
bava alanlarına hücum et.mlflerdL. 

••• 
le Rljoyu zlyareU unumcı. Brut:ya J4)ndr&, t (A.A.) - Moüova
orduau fahrl generali nnvamnı al - da netredilen Sovyet gece yansı 
mıı olan Juato, .on amanJarda -:~_. tebliği: 

Varga• btıımeUertnl anetmı,•.r. 31 ağuustosta cephede mtlblm 
Brezllyamn BuenQe Ayree .eftrl Ro·L hiçbir değişiklik olmamıştır, 
rlguez Aln.s, reli Vargum bu tekli.- .Moelıova, ı (A.A.}. - Sovyet pce. 
ft btlyUk bir heyeCllıDla kabul et:tıı1L 1&IUI tebllt1nln eki: 
general Juatoya blldlrmiftlr. Kevaut Kallnlll cephesinde Sovyeı ıataları 
kanunlara uygun olarak hareket et- Qç mW•bkem mevki zaptetmlflerd'r 
mlf olan Juato derhal Arjantin parlL A1maD kayıplan 1800 ölO " yar&lL 
mentoeunuıı mlMadMlnt l8temJf " dır. 

detindeıı bir miktar kaTtıetm!ftlr· 
•trnın1ar T1moçenk0nım bıD.d1ln1 

ne lndirdifl ağır darbele$ 
sarstlmı§lardır. Emn.jyetle .OyleDe 
ki fon Bok, kıtalaruu teıudk ettik · 
Ye malzemesini bir daha CÖZden g3';lr 
dikten aonra katl bir mu~c e 
de etmek tçln taarruzlarm.Dl fldd•t 
Volga hattı tızeriDde arttıracaktır 
taarruzıarm §lddeU ayni zamau 
Groıı.ııl petrol ahal&rm& 'bl'fl d 
kendlDi rısaterecektJ,r. AJr.ı takdi 
yu aetertııhı blr manam bJmJyaCa 

tır. 
General Zukof kumtleri fimcH 9-: 

)'&girdi. 
.28.10.9~: 

ba.§1.&dı. 

15,1.9'2: Japonlar Blrmanyaya t"f!', mll§tOr. 
1taJyan • Ymwa b&rM di. 1----------.......,--..,!"'" Arjanttn bttktmett ve milleti t~ stallLgradın fimJ.ll garbfalnde &w

dan Brezil1anm harbe girme.illf ıntı.ç yet lata.lan Sovyet mevzilerine .m • 

kuvveUi bir mukavemetı. kaqllar. 
maktadırl&r. ÇQJıkt1 RijeTe fbMD11 
ferle takviye krtıll&n Pdeıtımift' 
Bu bölgede Ruslar f8]ırill PJD&1 b 
mıdaD ltlb&ren tıerıemete dn&ID .:: 
mekt;edlrlıer. Rlje•e filD&ll p.rld~ 
ve cenuptan taarruz edilmeltt 
Ruslar .Abnenlarm ctvar 
takviye gOncıermeltnne mani 

8.11.94-0: Hltler ~sulh te~ 
ett1. 
941 yılında; 

6.1.941: lngllialer B&rdlya71 eldılar. 
22.1.9•1: lngWzler Tobruku aldd&r. 
26.1.9"1: lngili&ler Habertatanda 

taarruza geçtiler. 
27.1.Hl: :ın.ua-r l>erne3"1 girdi 
29.1.Hl: Jılel•lrae• IDdtl. 
7,2.Ml: Blnplll ..ımt et;ti. 
18,2.Ml: T9l'k - BuJpr bey&mn -

meal llıefHdDdL 
!M.2.Hl: JDdea ADllaraJa seld1. 
27.3.Ml: __.T)'& lı.ıık6met C!a". 

besi yapddL Kral Pl,w tdareyt elbe 
aldı. 

U.Hl: .A1maD ordalan YUMldl~.ı 
Ye Yugmi&T)'&J& t&al'l'U etti. 

lU.Nl: Belcnıd dttfltL 
18.4.Ml: 4)manlar llldl BarrulJ't 

1traı •ttL 
lU.Ml: Y'lll'O*• ordMll, ı-tma 

oıcı.. 

30.'-Ml: ~ ........ ~ 
kıtaJan tüJOıe ..... 
il.Mı: haJrt.a ı.p ........ 

• 2U.9'1: Rm)'llCI& lllttj'i111ar .etil 
.-ma a1mdl. 

ft.6.Ml: bel* - !rü ........ .,,, ... ,,,., 
11&.Ml~ lftttemder lllat)c,,.. ...,._ 
1&.~.Hl: Tllrk • Alman dcMltluk ll..U. 

abede8l tmsaıanc!I. 
2218."1: .Almaya a.,ıa,a hm?> 

Din .... 
3.S-.Hl: 11\Jl ordulan: da tw ı w 

..af. 
8.7ı9'11: lqtHs. Ra. tttuala tmza. 

landı. 
2•.7.Ml: AJmm Derl1711l atlıa~ 

devam ..s,or. 
21.8.Nl: Almanlara g&'e RulsT' 2 

ayda 1 milyon aytat nrdl 
21.8.9'1: İngiliz • Rtıa kıtaları .er.. 

il& lirdi. 
28.SMl: !randa harbe nthaJ'ft ft.. 

rlldL 
10.9.Mt: Lenlngrad mabaara ohrı. 

•• 18;9.Ml: Runelt: Allll&ll1&:ra ar§l 
-ta" bir nutuk .ıJyledi. 

11.9.Nl: banda l9Y&D oıktı. 
17.9.9'1: tran phJ tahttan fıragat 

.W ve ottu p.h oldu. 
20.9.Ml: Almanl&r Kl7ef ye Polt&. 

ft)'I Mdllar. 
29.9.1Hl: Suriye tatild6lt i• olun.. 

du.. 
7.10.Hl: Alman ordulan Jlamo9a. 

yı. kup.tmay& çalıft)'Ol'. 
U0.941: TUrk • Alman doıltluCU 

teyit~ 
10.10.Hl: TQl'k. Alman.tlce.Nt mu 

ahedellf fma1mdı. 
11.10.;Ml.: .Almanlar llcıllı:cıvaya ta. 

amma b&fladılar. Şehrtn vuty;tl 
telımuıl1 sth'QIQJıor. 

17.10.Ml.: Odeea ifPl edlldl Jıapon 
kablnul llltifa etti. 

18.10.Ml: JapollJ&dıa Tojo, ,_ı kA~ 
Mneyı tqldl etU. Uakfll•kta ntd . 
yet karl§JYor. 

28.10.Hl: BarW lllel 9dlldl. 

18,1.H2: ÇörçD Londraya d&lda 
16.2.9'2: Singapur ifgal edildi. 
Japonlar Suma~ya uker pb." • 

dılar. / 
20.2,9'2: Rlyom adalet divanı .-., 

eh. 
26.2.942: Alman BüyQk elÇUıi foL 

Papene bomba De au1kut ,.pddı. 
a.a.9'2: Japonlar Can.ya Çllı:tılar. 
9.l.H2: C&nnm i§pll t;anıamıucS;. 
20.8.942: ftcımll sUrlJra on.an 

kumandanı old-. 

Veni. Gı·ne eden taama a-.yutıe ıtı-twdtlt ~- maaa muntfak olan bir dll§man gnı.. 
118.DtlcHl ba v..U. De lMatırJ&t=tm. pu * flıddıetle çarpıfDUllardır. Aln.ıan 

Japonlardan· .., __ ,._ __ ,-:::; ~~ ~utral~:~r. 
Harbin dörtliincli 7dıno Btr takvt78 kolu lmı;ılordu tarafm~an 

temizleniyor - gİrm•• miinae6di7'• T::eaı:. SoTyetler u. 
Loaclıa, • <AA >- General Kak Ruzvelt beyanatta ıüete pçerek Uerleml§lerdll'. Bu 

Artartbl 1larargfıbmda ~- t«>. :a.lm( mUdafa& eden ltaıyaıı ıatalan 
ut: bul d makawmet etmete tefebbb evııı, ... 

YmS Glıaede, illa MldwlDdıı m.•ı .. 00 U • de muftttak oJNn•m..,.rdJr. Bal"L. 
nan .Japon ubr'la:lnln tem' 'eme L LaDdla, 1 (AA.) _ Blzletik Ame. da 88 ıop. ~ maldllellttıtell 15 adl. 

1arma bqladı: mellyeejne deTUD edilmektedir. rtka deTlet re18l Runelt. dOnya harbi., )'OD 100 blll mermi ?e blrOok lmm)'all 

1M.H2: L&vtl P'raw hlfftıldid Müttefik bomba uçaklan, Laede mn dördQncU yıla beamaaı mllnıaae • ele ~ eetner •'ımnlftlr. 

27,8.942: KJrtpa Hlncliatand& t,wıN 

~ıdu. dtl§man hedenertae taarnlZ et;ml~ı.t' be~ aöylediği bir nut,ukta 811C1lnıle Kotıeln1kovonun fimall §A?'k1mıde 
16.U•2: Hintmer 1ngtlb telı:U&rL ve yangmlara sebebfyet TermJılertıtr. demfftir ki: "Üç ııezıedenbeıi Alman, Sovyetıer tank ve piyade hQcumlarr-

nı reddettfler. Daha batıda, Kokolıa bmgeetDde çar 1~ Japon birkaç ga)'Tl !DMD1 m geri pUakürtmlitlerdir. 
pıpalar d--.ın etmektedir tatdn Bir kelimde dUfman, SoYJ'et meni. 19,4.942: ~ TokJıo>'!ı • mnateblt, ke,oU ve a.rzularml 

bomb9J•chıv. Vltl. 1 (A.A.) - Tokyodan a1mMı için~ at;qe vermifler, blrcOk terinde blr çıkmtı huwle getlrmlfttr. 

için RijeTln prbmı da ..ııa bir ... 
a}tlDda bulund\ınD&]rt.adlrl • 

Loadla, 1 (AA) - t..ııdıur!"!I 
~OllUllun bugUn bi)dlrdll1Dıl 
90D tkı gt1n içinde elli .Alma 
il dtl§ürQlmO§ ........ ~ de 
eepbed9 ıauara ~. 

Vi,i, ı (A..A.) - Alnwnlar 
Bgnd ıehrine 2'5 ~etre 
1afmt1 buiunuyorlar. Rue mtıdel 
hatlannda gem. tın' Nime a 
tır. Alman hava nvvetleri 
auımadıa.n dlmnektedirler. Bir 
de Alman ~an '70 Rm 
tahrip etmille'l'dir ı 

Cenup Kubanda, bl~ 
ve bir me*iUı mahal geri a 
ve 26 Rııe uçağı dfltUrObDltllr. 

l'U.942: ~ Yeat Ka1eclonya. btr habel'e g~re. Japon~ A. mnı.tıerı emılflerdlr. Dftpn•na muk&Yer.ııet eden SoYJetlR 
-.ı , __ , .et!. wstuaılyadaki bedeflertne dotn& s.. 'D<rl.....nr Amerika bu bakaıalıi ve aoo Almanı yok etmi§ler " .. ım M--'---- _,_ 

- de etmlfl D ~ ......- tank tahrip etmifl.erdlr. dir. Fena hava, Ull&~ ..a 8.15.9'2: lngDtıder K&dagaskare. knılarma vam ~ "poıt !lr. .mQafttmıl•klan ortıadan kaldırın..,_ ., n ~ h-'-- -- 'Dm kuTYe 

Rijev dolaylarında general ZU 
kof taarruzle.rma devam etmekt 

"fjDl bomb • JllM'dlr Jtnaodarm oenubanda acn,etı"r a ...- ~"Ç 6"A"• a 
uker gakaıddu. -----' ----·-----_ ttım:netmifUr w lıuBdr. · da muva,tfak dtlpQln taamlZW'IDI l'lrt po.kUrt _ lcrinin harekltmJ fena halde 

•ANI: llSC&D -- mubare~ Londrada olacaktır... .u,ı.rcur. maldadır. 
eldll. Polonya bapeldJ1 Blkonld de u11i... Bir Alman par&§QtçQ grupu l!lo"19t Moako-, 1 <.A.A.) - ~ 

13.1.949: AhnMıkt Ke~ -taarruR k!lndıa, Alm&Dyamıı tedrici llUl'ette hatlarmm gerlleriDe iıımlpe de ~ öğle teNiti ekinde Stalngra.d' 
Plltller. Milli müdalaa lıadrom için ycaıala~ ılltJtnT''ftiJ'. dilJntlt:tr. Bu cepbıede 

18 
dUşma1l tay. batı şlmıLQnde fiddetli bir 

1TJJ.IN2: Jterç 11ht1 t,..ı edildi. 8 m;•.Vftll ka.f.... • • • ya.reel tahrip ohmmutbar. Dl811JJl devam ettti!Di ho"11ı'41'İ'wıd 
ıe.&.941 Barlr9fta 1'I Rm Cll'dua ff J'"' CIUlll Vili, t (A.A.) - ~ eemi • Prokladnaya cepbe8lnde 200 den 3 Janoer- taammı 

cnrildL f bar adİtdİ Jıetinİıl ~ceı yıldtsnlmtl mthıa- ı--•- ... ..._ __ ötdQrlUmn•t1lr. ttir. Preekaya bölgdiııde _Alma 
as.ıs.MI; Mnwııtar Lfbyada taarr11. S8 eP. ~ reie R_.,. eczacı ve - _._.. - la tank pi ade vuıtUile 

• ıeotL I ' dOb>itara bitap e*'iı ve demir Loodn, 1 (A.A.) - Staliı\grad r _.._~~-A .Y 30 
do""'".ııannda fiddetll DlQharebelcr ruz ~':ır. hllcum ara 

l.6.N2: lngtltUar 1000 tenıaııe it• Wıi, 1 ( A.A.) - A~oıı ay:ı bl. Tir ld:· d~ etmektedir. Bu tehrin ce • tah~p. edilm,ıı. c:Ulerlert de 
........,,,_,. t;aal"l"U •ttuer. dıı]'f:ttDde T..ondTada mmt mQdııfu ~ hıaM nmharebcleri 'W: b ... --..:ıı. ~- Alınan htl • çekılmi'}lerdır. Alman 

T&.94.2: KiıdTQ deDla harbi Oldo. bdrolıınndıı calıştmrhnak fi%ere denls nakliyatı aj!r b~rla n· ııup &~ vu~OMC. • ğır haaara uğramıetır, 
11.1.9'2: JtıpODl&r AlllnJım fd61a ~ tımı 8 mfljıon hdın Mılemer edU· plbyor, Sbıiı:ı :yımdnmmz bizim~ eumlan geri ef+mpe da bir tek Kote1nikovo'nun dolu ... l" 

ıma çıktJlu'. ml.şllr. b~ ol:sııütır. böJiırde dOanııan hatlarımızda rabo de~ hücum ara.balan bi 
12.6.161: Almenlv ~ _._ ~=--..;...------~.----------..,...------ ne a.ç:mqa .muvaffak ol~uftur. Alma.n: hllcmrılarmı pıDııılı:Drt~ 

rua geçtiler. 
1 

Cepheye ~imanlar yem takviye ik1 mi:lrver bG11ii1ln1l tınlı& 
11.6.942: DGDeG pçlldL krta1en genrmlolerdlr. 1--'..._ n:.ır. '- • 1 rd .fOO 

Rije'Vde Rm taarrmu gclf§mekte Cft]U" ...... er ... ~mı e e 
U.8.MJ ftlkut 9!JÇhmn mallkftm RG t • 1 1 .u- ...,. ·..a- ,_,_l..l_ ...an-.ı. 3 mee man atdürlllmGettlr. 

oldular. por 8JCI ar a uu-• .Aen:luen, ~IU&~ Kraanodanıı eenubulMla bl 
2CU.H2 Ubyada lna1Jizler geri ...,_ k6n mahal ge11 almmJltD'. taa.n-uzdan eonra Sov)'etler me 

ldJdl: ÇOrçl1, Amerika)'& gitt,1. , rGportaJ·lar Doluda, Kaflr:uyada Gromy k{)n bir mahalli npe~itle 
P~M2: Totıra dGlt'Q. pebü -..ıarma dotnı Alman ta· Almanls.ra büyük kayıblar ve?dj 
M.&.H2: Klhver ordtılan: Mu.ııı arram inkişaf etmes bir hale gel· i!} • 

.-.._ mil buhınmaktadır. Karadeniz ir m ~kıuadna böl ee.inde 
6.7.HJ: 8lWllltopol dC1ftG- Jllla,·•·· T,.t1rk -~ r6po~ ı.er ıerıe.a ~. w.t .epomJ. ~~tindeki taamız da hafifle • rin geçidini ~ ~çin ya 

ordul&n J!Jl&lemeJDll kadar llf.rledi. ularla röport•J tik defa ya..-,,-. 1111~ 
8.7.9"2: Almanlar Don n~b.riDI gec;. Ea ı~Hıretlt almalan llOl'p)'a '*en, perde aıtlMıada bhmt lı:ı7met- K~odarm cenubvn.da kazak- biT Al!!ıan tetebbUsn aldın ka 

leri ortaya ı:ak ... aa, en tekJnga blMDlan bile cllle ~ lılleD rif- ler gerilerine inmiş bulu'iıan 200 mıştD'. 
toer. portajcalanmu, Dk c1efa M>~ ~or. Alman paraşUtÇQsttnQ imha etmi• LerJngn.d ~esinde puau ku 

26.7.941: Roetol dtlfttı. 
1 
• ...a.ı- .,,.. muo çeteler faaliyette bulumn 

9.8.M2: Blndiıttanda lngtlilllere lrar. Bu röport«i en •enç röportaicı Kaılri K.ayabal. tart.ıhnJan .. ~. lard 
1 ır. 

• mvil lta&tlisllll balladı. lngilt:;Ju yapı mıffcr. -..ııe1m, ı (AA.) - BGJtıerı ÇinlUa bir ıelari tlalta 
Gandl ve dtter Hint teflerfDI tevlrlC • \'allıada BABBB ıltanlanada Rualar merkez cephealDde acır MI. aldılar 
.ı:;.942: Amerikablar SabDor. ada oka1acallllDIZ Jaıarmı deT&m etttrtrJııeıı cenupt.. .mı Londra, t ( A..A.) - Çunld~• t 
~~~ ~--------------~~--~~----~"~~~~~~~~~~a~t·~--.~•d•_lll~: . 19.8,M2: Don dtrMtlnde R\111&1' ıı Bundan blrbe gtln .....ı 1 

maııap edildi. 12 bbı ellr almdı. Al. Her Akşam~ TAKsı·M cdlldi~i bJldirilen eunhlfen'd 
manJ&r Katkuyaya .Uratıe llerllyo". • 28 kilometre 6tede bulunan ti 

w. KR.STAL'd R d y ld I bfr ,ehfr Cin lmvvetlert tarafın 
J0.8.942: İD&'flbler Dlyepe &.•iter 1 a a yo 1 iZ İ!lfl8l edtımı,ur. 

ihnO ettiler. :ruat tutunamadJlar. Şimdi, Cekfanı:r t17aletf"'" 

Yakmfark tqws orduıarmcta cıeıtı- NEVZAT AKAY'JD cenup k1smr Clnlflenn elinde 
fWllı: yapddr. hınmaktadır. 

Zl.8.942: Brezilya mihvere harp i . Vtıcl. 1 ( A.A.) ... Cunkfnl'den 
Jln etti. Lllmtl -anı: blallıı.hm • bGJ'* iman bir hııbere g3re, Canb 

26,8.9'2: Almanlar Don nehrini ıee. s A z H E y E T • kuTfttterf Ktangsl demil'JOhı bo 
tDer. 8taıtngradda RU8 taJa]dmı:.tı ı :ı:unca taarnrzlanna devam etm 
JUlldL ledirler. Bazı haberlere s&n 

•.8.IKt: Balo:mon adal~ tl07!1k lleıfabttDde cllDle7bda. r. ~ ldıl lttfen ukm pllntF. ~ kuvvetler Kinh\·a fehrint ll!rl 
bir .. carpqıma.- b&fladı. -··. ...... ............. 1'!111: "'* mışlanllr. • 
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EN ~ n.&lttf{ \ ·-1 'ln"LtTr, 1M! ıı.~u ---
Mahkeme 
Salonlarında 

iki musevi çocu
ğunun marifetleri 

Bayram olmuyor mu, sevine sevine 
rozet dağıtmıya gidiyorlarmış. Meğer ... 

Ba bayram günllnde (IO atustul) 
nö1JetG1 uUye OHA mabkemeetnlu ka. 

P• önllnde bllytlk bir kalabalık var. 
dı. Bir k6fede, birkaç pollı.ln ort;aı»m. 
da kucakJannda rozet ııepetleri, ~e 

kumbaruı olduğu halde iki ÇOC!l!k .>ek 
Uyor, korkak göıı.lerle et,rallarını ~

vtru kalabab#J abllyorlardı. 
Btru dalla ilerde koıtutandakf ynz_ 

\erce pze*eyt yana dotnı efllmt, ı:-

llarak tafmlakta olan .kanl)'a4'1Z bir 
mllftaıl lae, etratmdakllere göptınU 
tllln ı~lre: 

- htene blça.lr tanesi aatdmasm, 
diyordu, istene eve bet JM'l'a trötllrml. 
;reyim, yeler ki devletln. mllletl.D, bıl. 
...._ bir bayır Jnınım-llll p&raa'Ua 

söz dlkeıı luraızJarm Jiyık oldakl••• 
oezalarmı bulmalarma \'eaUe olayan. 

Bu dftlkaalı, aabableytn guetele•:...ı 
reakll bayram ntlsbalarmı •tmak il.
sere blrluı4ı mtııll fula )'Wdenen.k 
caddeye fll'lallllf köprtlye yollanmı.t. 
ıı.. &öprtl kalabalık, Ulk nete tçlıldl'~. 
dl, Mllvez.zl de, saUteJerln lam1 nl 
bnlı blZb ı.tuarak vapurda dola., -
maktaycb. Derken, gözü birdenbire bir 
IKltede rozet datnan iki çoeup Wt-:,. 

11dttL 
Baalardaa -l•llnde mepea oı.ru, 

dllwlD1 .aper edecek bir tekilde clurU. 

yor, dfterl de kambarayr yaa ltmJ" 
-.Dıyorda. • 

Mtmıulla ıözönde blrdenbAn bil' 
..... oaımuttı: 

Bualar, bayır için ftrlJeD t;e19err.1 

,.ra1armı çalryorlarcb. Mtlftıml n•l
>..ıa kavradıktm ....., ps.ete sat • 
matı bir tarafa baakmJt 'ftl bmlları 

tetkike. Saklbe betlamıfta, 
Nllla7et. bu çocukların ber dolaş. 

madaD aonra, bir köşeye çekildlkle!'la.i 
, ~, ........................ ... 

'e bir taneetnlıl arkamm dlhlerek 
kumbaradan paralan _.....tmı. oe
biae attıtını atce aörmUtUl. 

Nihayet ziraat bankaamm bir k~. 
r;lnde çocuklar sene bu bareket)erl.n.. 

tekrarlıyarak kumbaradan paraları 

çekerkeJI mllveulln bir polbe haber 
nl'!DNI ör.erine ollnntlme,but laalbıde 
yakalannuflardı. 

Mllveul: 
- itte böylece karakol, adll,e der. 

ken ıazetıelertm olclutu flbl kotta • 
tumda lmldı, bu -,.ram ıtlınbde 6 
kul'Uf blle kamna"'Nlım. a.....taa~. 
rt de atzıma bir lokma ekmek koya. 
cak ıır-t balumdnn 

Fakat dedim 7&, De Dl'U'I TY' • 

Devlet, mlDeı -t oı-. 
Slmalyab boncuk ıtb1 shJeri pı. 

nl pınJ yaıuyor 'ftl BD~la ~ n 
dövecek &ibt blddettndeıll yerlade daa • 
ramryonıu. 

Nihayet malıılwne ~ Te l'ftot 
paraamm 1unmlan IOert alındı. Ban. 
ıar, Kaaımp&f&da otana •e ~raPOıh?l 
yapan Neetm Yada Çltyaa De aym 
yerde otman. 17 yafDlda Anam Aıı
celdl. Roaıtlert ... ,,.. lmrumau mtt. 
racaat ederek almqlardı. 

Yallacll ~ maltlıremeye rlrt\I' 
glrmes lldal birden bopllddar, Kor • 
kularmdaa lltbtsGr btbtıtlr attıYorlar. 
dı. 

Nlbayet ene1A ~ BOl'IR)a çeM. 
dl. Yada: 

- &abebleJta, ..,....... ..._.._ 

yola odltdr.. Kanmn amidi. A-. '.:r, 
~k acdEtl. Puam - Yokta. 

- 8M.t DRa Mlk1I, lı:anun T 
- • da. . 
- 8alııalı evde ySDfJlr yemedin mi f 

- Yedim. 
- ı:ee, lılsamn karnı mat ı ela •· 

cıalm mJ1 

Hindistanda -Aeddı, itte. Param da olmayın. 
... mecbur oldum ça1mala. 

karışıkhklar : ::::::''11tUBa..,.. PL 

Dombay, 1 (A.A. l - Dlln akcam :~ sır-. _,. pıQe &117or
neşredil~n bir tf"blife S?Öre. Almcı. 
rada hllkiımet mak2mlan tahrik • Bandılll .,...., Uldm A~ clh. 

dtl. ATNlll T1idaJa llM&l'llll daM •· 
çilere ateı edtlme:5inı emrettiğ: JdlJcll. F4ra lıeedl8I ..._,_ ,...Ultk 
zaman bir kiei ölmUe '~ iki kişi etndl. pua ~ 
ağır surette yaralanmııtır. 7.ekl ır&ılertnt fildir fddlr ....,. • 

Azam:garah bölgesinde toPlantı- nk: 
lur dağıtıld•ğJ esnada Uç kişi öl • _ lklllnİ ftllabl bir teYdeil ~ • 
ıcı.:ş, on kişi yaralanmıştır. rlm yoktur. ı.:ter ben gönem arka.dllf 

Bisbar hü.k\ın:eti tarafından o.eş )»öyle yapıyor, ~ lrendlelnt. 
redi!cn tebliğde ııimalb münferıcl Bmulan 80Dl'a pblt mtmıa.t ile ar 
bölgeleri mUste,na olma.k Uzere lleAallan "polllıler dlnlenl140er "';_ 
Gange eyaletlerincte vaziyetin sa 1 ticede Yada De ATnllD aaolan .;. ... , 
kin olduğu kaydedilmektedir. ıöröJdlt 

Saramda kıtalar balyacrlara atet Yada· 1 •J bapae, 0 bdar da emnL 
etmek ~~dl!: k:ılmıı~~· _Bu • yet nezareti a1t;mc1a bım.ta, AwıtJD 
rnda bir kı§i ölmllş, dert kitı ya• da 11 ıtla mtlddetle 11apee mabk6m 
rıılanmı,tır. 

p •--""- bir k" · ··ı ··Mür edDcll. Bu karar ls.ertntı derbal tevkU euw.aa ıııı o mu~ . edlldL CJe-lder, Midi edlllp dlltın 

~ Mrlıll ----- tlJle 
llÖylenlyordaı Darülacezede sünnet 

tliifünü 
Dlll'Dltc.ede büılıp b8yütil1• L 

..... " lıUun: çocıak1anll dntJet 
41tlftlnö pel'lmlbe cttnU 8Ut OD ye<lt • 
.. ppdacıütlr. • 

- amc. ftrll pTrUa TUlrm, ro. 

98& ~ - ....... ..... .arife 
lımılara ftl'fllne itte Myle olar. Allll 
... lııalllara rout nrenlerdlr. 

ADL1YS XIJllA.Btat 

$it VaAiAa 13aş6.aşa 
~ -- ,_ ,_.,, -

Boşuna çalışmak boş 
durmaktan iyidir 

Bir~olılarına ratlarnnız. Bir tayya1 c: 
piyans,.. ,ı1uao artiiatü yatıp, aTtık çaltı. 
maya Hila etlecelılerini bile •öylemekten 
~lıinnialer. 

veda etmek inaan yaraclıllfında bulun•ay. 
dı, bugün milyarder olarak gördükle•i
mizin hepsini sırtü•tÜ yahp keyillerinı:. 

bakar bulurduk. 
Z.,..in olmalı, fÜphe yok iri i;yl bir fey. 

tlir F tılıtıt, sengin olur olmaz ~alıımav" 
80§Una çalıımanın, boı durmaktan l.\ i 

oldufunu bilmeliyiz. 

. 

En Son Daköka 
nasuo çok.oyor '1 
Arkadaşımız K. Kayabal gaze
temizin hazırlanışını anlatıyor 

Her aqam, size dilııyanın dö - ~ 
bucaJlnda olup bitenleri. ~chr'n 
ı;ürültülil hayatı içinde geçen Çil

şi\11 hAdiseleri ayalınn11 kadar He• 
tiren fu gazetenla nu:. bir emek 
-mahsutn oldu#uıuı, bu "ütunlar a. 
nasında ne kadar alıntcrJ, s&z nuru 
bulundıı~nu hiç dftşilrıdlhıilı mC? 

Zpnnetmem,.. Okuyucu pek ln• 
safsızdır ve bb.Jıer bu insıdsızlığ. 
daima hoş görtırüz... F:ıkat b118iin 
sh:leri biraz inallla davet ed~im. 
M&aade edin de, hlç delilse yıl· 
d6n6mam0zde blru kendimizden 
bahsedelim. Su her ak;am elinize 
a.ldılınız ve okudulttan sonra e.,ı
nizin bil' k6şeslne ka.)ılsuıca fırln{ 
tılınıı psetemfz:n nesıl ı.tr çelı~· 

.medan sonra bu baİe- geldıtkıl bil: 
Yol' musunuz? 

Dedim :ra-. Sizlerde fa.f J'Qk
tar. Banlan llkhnıa Jtile ıetınn.. 
slnla ... 
Şimdi ıeHa de - tler ...,..se

nh -ha1dkawn lftcellec'elh - fili" 
setemlı:ln nasıl butrlandJlını be., 
beraber s6reJfm. 

Yahut haYlr 1 Buraya kadar zah
met etmenize lllznm yok, - görii" 
,,orsunuz ya, yint' sizin raıh'ihnı . 1 

d6şiio().yorm - ben a11lateYMD dıt 
siz dinleyin. 

Bizim mesatmk bajta lfJtore h·e 
benıemft. Komik ve acı tırra.fları 
pek Q()ktur. Aeı taraflannı aruat• 
•nııyayım. Ylld6nftmtr..1ihde sizi 
mülee•lr etmek istemem. Fakat ko
mik taranannı 96ylem-:m fena o!'" 
mu. Htı1t benıl>er IJfl!efla. lttf9 
baflıyorum: 

Saat 14: Ya~1 müdilrftmftz Yekl:ı 
Ragıp, bir top n~z1ndr.n fırlayan 

gülle stbi odayn iı l'r. Ne.fes nef.'.!.
sedir. Ha ... Şunu da haber v~reyin-. 
Kendisi aynı zamanda Haber refı• 
kimidn de yuı işleri ~ntidürüdür. 
Yani birirottukta Dd karpuz ta~ı
maktadır. Sabah ııeealsinf ta:narn!a 
dıktan soma yemeline sNJlp Son 
Dnfkayı eıkarmak fizere geliyor. 
Hızlı gel14fnln sebebi dl' grı;. kaı• 
maık endişeııl™'en olac:ılc! ... Odaya 
cfrlnce hıTa ı.ter solak olsun, is
ter sıcatl.. O muhalcktık h'va ~.· 
eaılml .. d>t "of .. Puf .. " yapmak 
itf)'Mmd•hr. 
Maıuıınna otunır c:ıtunnaz n•nnn• 

relen mektup '"' mecmualara br 
kar. 

Fakat evvelA hiç birini açmaz. 
- Bonun sebebini ben bir türlü 
anlıyama.dım - Gueteleri telkih 
ettikten sonra meidupları \eker le 
ker açmala ıbaşlar ve Jı:endl kendı· 
na bir şe~er sö:YJer - söylecU!kJe
rıııden de hiç bir şey anlaşılımn -
Nihayet a,Jans te]graflannı alır ve 
cıılışmda başlar. 

Saat 14.30: 
B119ma!ıarri.rtırnb Sadri Ertem. 

yazı .mü.dQrümüziln aksine odaya 
aheste aheste wtrer. Boynu yn ~a 
veya sola bnJdlktQr (Qstat mebus 
oldulıı halde nkin boynu bükük. 
t6r anlamaın). 

Onun da ilk iti nvell radyo 
bflltenlerJnl tetkik etme~tir. Maa. 
mat.Ilı tetklketmlye ln*ln hulabl• 
lirse. Cftn1cQ on dakika 80n1"8 teerl 
bir zat girer. Yerlere k.tar elilip 
bndWI bir sel8ım •erdikten son. 
ra mHelA '6J'le ~: 

- BrendJm beadeals, lidn fa
ltmcı yerden tanıdlftnıs, falanca
JU.D teyzeudeskıln a*adaşınım ar. 
hdaşıyım. 

- Eftl! .. 
- Efend1m bir iş anyıomm!., Bir 

memuriyeıt ... 
Sadri Ertem, yine boynunu bftker 

ve "vallahi" diye yemin ettikten 
sonra - ıbu onun adetidir, her 
söre başlamadan en't!ll mutlaka bir 
"vallahi" di}"eCektir - sö:zGn -; ,&,
le tamamlar. 

- Eter a6z0m0z geçene t.nas. 
sut edelim. Siz bnna edreslnld Tf!' 
rln, ben Sizi aranını - e.c:Jreş nJnıek, 
tıtlatlrıanın en rahaıtıııhr-

Biraz sonra içeri bi!" ba~a ut 
~irer. Ustaıdın bir tan1dı(t'l'dır. 

Hafifçe selAm ver'IT. Cilnkn iş 
fıstemiyeceartir. Yal1111Z bir dakika 
kalıp, kahvesini içtikten sonra 1\• 
decektir. - Kaıhveml içip hemen 
gideceğim, diyenlerin lldctinJ hl. 
lirsiniz. F..n u bir Stıaıt kahrlM' -

Artık zlyaretcııer Jaa fasılalar

la gidip 4felirler. Bir lltln heyeti 
tnhrirlye odasına uzun bo'\ hı. efen
dice kılıkl1 bir genç girdi. Dolnt 
b:ışmnhamrimizln lkanıınn:ı diılrtl
di ve dmndan düşer dbl f6yle 
dedi: 

- Ben kemik )'ul&aml,. 
- Efendim' 
- Kemik yuttum. ·~ 
- Sea ttmt an)IONlll'I ,..•tın' 

- Sizi. 
- Ben doktor deftliın. 
- Biliyorum. 
- Peki ne istiyorsun. 
- Acaba öl lir mtiyüm t .. 
Herkes birbirine bakıştı. Me!eıc 

anlaşıdıyol"du: Bu bir kaçıktı •.. 
- KemiAi ne znanan yı-"un? 
- Nisanda. 
- O... Üzülme olhım çokt~n 

hazmetmişsindir. Sen onu hiç d '!
şünme. Mqallah arslan ,.·b· in. 

Genç &dam çekilip gitti. 
Eğer bir rfin başmakalenin bir 

yerinde meseH ''keml~i ne zaman 
yuttun 1'' veya "vallahi gayret ede'" 
riz, biz iş buluruz" gibi bir cOmle 
görürseniz ... Meseleyi ın11 ... •·• • 

Saat 15: 
Bir muharrir (Peyami '=':ıfr )" ga

ıeteye gelir. O, ekseri yazısını y31 
mış bulondulun&uı, yazı müdüre.• 
ne tertemiz bir kAlıda yazılmış fı•, .. 
rasını matır. Kendisine ı -·1ün en 
mfthim meselesi hakkında ftkrinl 
vermek Adet olmuştur. O: 

''- Efendim ..• " diye ııöze başlar. 
8e,ım hafifce yukan kaldın.p, aıt. 
zını kısa bir zaman aralık tuttu~ 
lan sonra fikrini söyler ... 

Derken, M.ilnOr Slileyman Ca
pan(\ğhı Mef püılk.iirerek .rellr 
MuU&ka bir şeye kımıı~lır. Esasen 
başm 1a eiretı dunın ~apkasın1 
aı1kıya fırlattıktan sonra, kudıl:ı 
hAdlseyi dudaklarını sertçe blriL·· 
rlndena)Varak "-Pillı... Ohır re• 
:r.alet delil!" şeklinde bir eOmle 
Jle başlayarak an•atır. 

Saat 15,30: ' 
Foto Ali, tabirime darıhnasm. 

- bir ördek gibi sallana s; lk na -
içeri girer. Onun pek aiinyaya al
dırdığı yoktur. Çünkn malfmı ya 
artık patrondur. Belki bflmiyorsı:. 
nm o, btr 1dffe ıt~Jyestıe, Al atın 
sıth.Lbidir. 

- Neden~e blzl~r eo1k r"-· • olu
yoruz. El ollu Taziyetten _httfade 
ederü çifter etfter 11nar1manlar 
diker Rönneyfz de. sen~lette ahıı
teri dalıerek çalışan bh' arbdaşt. 
mızın at sahibf olmasını bovur.a 
bahseder dururuz - • 

Ali atzını burnuna eM'J)tlarak: 
- ı, ftr' mı Yeikta } ... . ~ 
Diye aorar. İfl aldıktan sonra di-

liyle bir ••Gırr:r4rkk" 791P1p. 
- Haydi ABahaısmarl" •·· • .. 
Diyerek ~r «f<ler. 

... üerlDe lı:oJdu; •:KahM& d.aaaa 

a.nrtadel" dedi • KARA ELMAS mete betlaclı. 
Jlaemaftla Nwaıbdıııı abvallnde ae.e 

çarpan bu t,ebecldtUAtm bir Rbelıt eL 
malıydı. l1.akıa an..,a baktım. Onu• 
da katlan tıatııktl. Mnbak.kak ki ke>'
fl pek ,.tnde deltJdl. Berblılde • ~ 
benim zlbDlmt im~ 9ll&ller"n 
ballyle JDefgulcltl. Şöpbeıık o .. fa. 
Din ....... etnıfJDda otannlanlu biri 
elup olmachjmı anetaaqorda.. 

Saat 18 - Sermfireltibtmtz thıaa 
TtltOneftolltı bermutat hurnl!:ıu cıe
kerek - onun nezleden kurtoldn. 
~nu gören yoktur - }"Hl. mftdfir
nün k8"'ısına dikilir. İl' 'nıılan 
eline aldıktan sonra, b8f1D1 saJl • 
ynrak: 

.... kata ile vakaJt ........ '* 
>A elle& s0ıwl7orumı. 

"Ao. aörtlnılbt f" 
Merüla atız atlr&'tldnll ('elrtlnı -.e 

.... 'M"fn mabtevlyatuu stirilnce ~ 

' waJralcbm. 111AM*"6, 
"'Falsaı lıa '*·-
"mftt. portatif bir av tllff>ll!,. 
.. Pelı:l ama, lıaraya nasıl" f,. 
-Norptntn nebata çan~ llud 

.......... dlyecekalıl 1 MMGle pyet k. 
llt. On llell kendim lçlne koyda"Jl. 
S.. M4ece 18pat etmek lıtt.edlm .lıı.I 

- CADt;aDID lçlılde neb&nan .. ,~ 
191ler de tqmablUr,, 
..._ karıtmllU. Norpta T ıı;ç 

la Bltlıml venımlJOrdam. lla adam. 
... lllr ............. bUe lo1'\!~'9 ............... 

&ela ._._..rtml anla1m1 ,.W 
..... dftam etti: ''Falllm bu, arw. 
lra sDıl ıtirtbtf'n ilim oldafwıQ ldılb 
9t;IDell al)'etlnde del'Wm. 8adecıe s,,..,, 
.... t8PMlenmekle beraber Nof'l'~nJ 
te ,..._ atm~ıı llzımgeldlfine 

lleat llma etmek latedlm. Kokla beki, 
ftlell lıanılllll1ID dtlllne tatta. 
.._ töfelde ook aman evvel at .. 

edll ........ 
"Aferla, doatum! Bakıyonım, 9t'.r. 

14 l..Pizcetlen ~ren: VEHIP TAYLAN ._ ___ .... __ 
aııe tenldll edl>'orma. Dedlttn filli 
laU aulbıltı - ....... llledL,. 

"Oııla nerede baldan' .. 
-~ ..... da1.N81Dc1e. Dlpçl-

llal lılr kere ..... pçara.. 
Bana bir l*tı&tills .-tO. ifadeni 

kmmla alltap Jama1n blrleftlll JM. 
de bir .. Pilde lmmmı topnlı h. 
natdan telllla ~ &ola c1ftUI et· 
tlı 

.. Bıma mDfıalı&b 1mmm tıaprM kL 
rmtdanaı ll9lla*-t ~taaDda lıalclam. 
Ba elDa toprata J'Olda blO l'Mt,pldl.. 
tını Jaa~ -.f 

Ormaa cıt+araa6allt arasbdn ba PY· 
rltabll rap -. dlldalıt;bııll tıellmll 
oldutmuJlın al8mıla)w ...,eadlJ._ 
deD ıöpbelenenıll allıaJla da • lla... 
...ta flkrlDI WDiillf-

llola aklnndllll seeHa.t ·eh-.. 
slbl: ''Bu cim &OPNlııı - lalo .. ,... 
ı.ncr detfl, delP mlP Meeele )"Otr! 

O halde mister BOT IDOllUsdm. nelk-t: 
.... vaneatık. Zlıa *"ti. lıuJundll~ 
clolaptJlll ahp aalkUtJ mtttealdp tıl*
rar ıatoya pllp clolabm ICbae yerlff. 
tbmlı olmMma Dttııml ft..0-. 

lll8&m lforsrt.a l(ılD TMl,Je& o kadar 
~ sGl'blt.7•· Jkammla bera1M!r oann 
.. ma- ....,.. .... edem b'.r 
4elD ....... 

""N..a lılr delll T,. 
•-.ı.ter NOl'pln JmTUelleyl temin 

.. ıp .. 
lloı.. .. .....,... prtp balmı.k

..... dimi .......... 

} ... 
lh'All m.MAS 

~bip ... 8Ulkut.ı lctm tertip 
_....., .... ftl'ap lıbl ,...,.ıe 

~ lladar sllmlml ..... eden 
IMıp .... ~ .. 

'1'11118k ...... lndltlm ..... UL 
..,_ ............. kt ..._.....ye 
8Ülll ...... almlne olaralE, .. talı: -
..... ,.,.. ....,. bir baJett ıaldye .... 
..,... ml9t,er lfoıpbal ~ C'l. 

du. Norplll Utrek ~ lı:n. 
ta&Pe oJDayor, w aı- ıoım. ko.J-
1197aD .. .,..... w. ft lmlWs ... 
IUlar atf~orda. Oaatı alllllm lıeL 
t*ta ~..,.. ..... ~sel-

Eddl Bidlboma lıütmı. Mo.telml • 
yaııe gtllttmdyor n ikide lılr Noqrl • 
ne ve VlktOrJaJa ~ • 

Sofrada nAhot bir ... ,,.. ..,..., -
laava berlı:eııe ll(ra,et ed17ordıL 
Mı. Tlmmteln blle J'UlÜ)al'I lmu

llUI. gGdert pulQ'oftlD.. ll!ldallk MJet1a 
deki altm ..... lıalayor ... >emet49 
bltecefl MI aabumblLtlio beldedltlal 
gayrtlllt,lyarl .... diyordu. 

"Ba ...... ... ml8aftr' .... • 
doktor B1S7t wvwww • ......... !aı.. 
tDral ettirdi Kola ......... kanft.J: 

"Sebalt _._den, -. bir onma 
~. ııUlb atete bamr ....a,-.e. pu. 

-- beldem* ...... llGf b!r ..., ... 
anar edıendyoram.. (Wılıklana .... 
8IDda av, tebllkedell blluıbel', Derli • 
'Jflf. Boma tttfeil ,. ... ,.. .......... 
l'Ulyeıtne cetlrmelr, •lala bml•lr 
n tett11 ıtütllrmelr. Me 1aw1ıar be)e • 

caaJı bir 187• delU mi. ml9tıer Nors. 
n.r, ~ ... ~ 

'"- Yani .•. Yani ... " de:yip duru:, 
f8at hJ,ç bir ~Y ~ylemeden c*ar 
Bider. 
Beş d•kftta sonra muavini Tur. 

han Ccıhtnolthı damlar. Sermnreı• 
tibln "yani.,, Yani-." deyip te bir 
türlü söyllyemedl#i şeyf söyliyc· 
eektir: 

- Entertip Abidin doymamış! 
- Entertlpfn ıçhltı, 'kann aclı~t 

defidir. Abldlrı4nki ynı aelndır. C.. 
na ne yan ı,1erl ne mnrettiphane 
ynı dayandıramaz. O ııaıtırlan diz.. 
mes, adetA yer ve bitince elSyJenıp 
durur. fdcender Fahrettln bile bu 
n1tertiple başa c1kamas! 

Entertip Mir Sahin t~e Abid!· 
nln atsine i'ki satın ıfte halle dl .. 
9er. 

Saat 18,(5 - ':maffer Esen, "· 
linde kocaman bir çanta oldul:u 
halde girer. Kevfl y~rfndedlr. Cft • 
1rft ht~ d~he nrı llltnn yaı:ı :rar 
mı!lhr. Cantmınnı mua,•a dayadı\ • 
tan sonra nefeslle ıenzinJ latylk t• 
denılt: 

- Hımın ... " dı\·e bar - r,ıiı.utw 
't' ilk !IÖZÜ şn olur: 
"- Yekta Ragıp 8e)' ne yapa;

lar . ., 
Hoca, Yekla Ragı.l.un ne y3ptıl}ıı ı 

esasen görmüştür. Onı:n' için cc. 
\ abı yine kendi \"erir: 
"- Yekta Ragıp Bey bir Londı 11 

telsrafını okurlar." 
- Ve bu cevap birk.ıç de!a teli· 

rnrfanır - Sonra bir aşağı bir yu. 
kan dol:ışmaıta başlar. . Kerdislne 
herhnn!(ı bir şey hakkınıla fikı 1 
sorulduğu Y:ıkit, <'Vvel:i ta,'11nn lıa· 

kar -;onra orada bir ,-ey görmı.:ş 
gibi, elini cıgarasirll' berabc • 
- onn cıgnrasız görmek kabil de. 
':ildir. Ağzından 5iddellc çe' ·erek-

"- Bence bu böyle d~ilJir! .. " 
Veya: 
"- Du çok doğnııiurl" 
Diye sert hir sesle t'l'\, J> verir. 

ve odada kim kahve j o;fer~c, od:ı 

mutlaka. 
- Bir kahvede han· Dıyttektir. 

~nnt 17 - Artık faali3 rl ıırtmıştı,, 
Oir y:ından ajan~ lelgr:ıfları yağar
ken bir yandan lclefonlnr ıır.1 
r.ırıl işler ... Ankara telefonu nlınıı
ken heyeti tahrirh·e odnsır ia ~·• 
yoktur. 

Saaı 17,15 - Adliye rnulııı.biıı 
Nihnt Şazi pürtelaş gelir - O:ıu d1 
lel:l~sıı gören ) 0 0';,.tur - Atlllyt'l~r 

:rıık:ıladıltı v~ sizlerin her ıık~aı ı 
ıe,·kle okuduğunuz enteresan h r 
mevzuu, peynir ekmek yer gil.i 
bir cırı>ıda yazıverir. Sonı .ı onu 
- bilhassa at yarışlarının arife. 
sinde - muhase"beci Emer Olcay 
,.eya \•eznadar bchrı:ııı t:r.r:ın Y'· 
h: ıtta idare mü Hiriı Ahmet Caıı';ı 
<lcri ;andığını RÖl'ilrih:. 

Biraz sonraRe;,at Mahmul sökün 
eder. O da Nihat Şazinln tam ak. 
sine gayet soğukkanlıdır. Bütıirı 
memleketi alakad1r edecek •ııülıın· 
bir iktısadl habeıi yazaıicen da'ıi 
kılııı ı bile o~ natmaz. Yazılarır.ı o.• 
lirdikten sonra: 

- Benim kilciik, - Reşat çocu• 
~unu cok sever - dün bana şöyle 
<!cdi, böyle dedi diye anlntma,·~ 
hao;Jar .•. 

Hasan Bedrettin 'Cl.Renin ıelişi b'lı
hadisedir, Burnu11un gölgesinden 
onun ıeldillni anlarız. Bilhassa 
mekteplerin açılmasın:ı yakın zl• 
yaretciJeri eksik olmaz ve o bel"" 
kese aynı cevabı verir: .. İC9bına 
bakarız!'" 

Gazetemizin stajyer amdaşı 
Remzi Kardeş, - bu arkadaşımız 
hukukta talebedir - koltu~nun 
altına sıkıştırdılı bir yılın kitap
la sellr. O. küçüle çapta bir Alim. 
dfr. Mütemadiyen o1rnr ve kuvvetli 
fikirlerlval'dı r. 

Saat 18 - Yazı müdüril muhabır 
yazılarını okunıuf ve bath~lanııı 
koymu,tur. 

1 
Tam mürettiphaneye çıkacalı sı• 

rada - ve hilhıssa rüıılerden c..:• 
malse - Niyazi Ahmet selir. Cu. 
martesl dnn "En Son DaıkJka" yı 
kendislnbı çıkaracatı111 lrildıll 
halde, Yekta Ragıbı beJkl dalp)' 
getirir, atlatırım ümidiyle (o hiç 
bir zaman ümitsiz olmamıfltT,) 
iceri IJfnmeden, başını kapıdan 
uıatıp sor11.r: - Yann 1en mi (ben 
mi de.na) calışıYorsun1 

Ve alaıcalı cenp fUdar: 
"- Zantıederimf" 
Cumartesi dnleri "En Son Da

kfka" nın ~ına seren Ni79Sf Ah• 
met'ln aklı fikri Vatttte'dit'. 
- Yınlıt anlqılmasın, f~ vatthıhı 
bitmesinde taı.n delil. yeni TMıi 
gazeteslrııdedir. llellım:p o,,Vllbt'ıı. 

yazı mftddrllll\ntl )'lll)'Datta:lır. -
Ni)'9zi Ahmet. haftada bir ... 

çalı·~· "'En Soa n.ktb" de ~ 
rj de en IOll ~ tadar etıh.
maya mecıbur eder. Bunun kolayı• 
•ı da bulmuıtur. Meseli bam: 

- Dellflll• muninlm, elolnaa
ıpaık istersen şunu da Y8P!Hr. 

Diyerek, tehditle bnpt bir ı.• 
tffatta bulunur. 

Onan malt vui7"l.ini anlamalı: 
eok kolaydır. S141ara içlJIOl'Sa itler 
hosok gidiyor, puro n:+a pjpo ~ 
Yol'lf işler ,,olun:la dem~r. 

Saat 19 - Gazetemldn hU,i 
Hasan Rasim Us, gazeteslnhl ha. 
şında bulmımadJlı halde ltJerinhı 
iyi bitmesinden memnun, neşe ile 
eıllr. - Aslına bakarsanız bizler
den ba~a herke, gazetemizin u
htbinln kim oldulunu bilir, fabt 
bi1~ bllmeyh, Oftnkfl anns 19tedi
limlz zaman şu cevaıbı ılı.ns: 

- Geetenln safıihf blrederfru• 
dlr. Ona milracaat eti 

Fakat bir bata mı isledfk.. Us 
kardeşlerin hepsi ırazet~nln sahibi. 
dlr. 

Saat 17,45 - CeUk çerM8" bft
yük bir ululto eıkanırn, alzl ı 
C:ünya ile irtibahnısı kıaa bir u 
manda tenTir edecet olan "En 
Son Dakika" YI 116rd61in4k ,u ıc· 
kilde çıkanr . 

Ve bu satırlann muhanWI, 8iP 
nün hAllseleri arasınd:ı )'ftodle
"'"ktan htt11p evine yon ..... 

Snaı 10.3') - Makıııe daire~ fııe 
nliyettedlr. Mithııt Ye Emin çn fklıır 
ırasında dolaflllak•11dırlar. 
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l~tıOO@W]G!il 
Harp yıldızlara 

olan alakayı 
eksiltmedi 

Sinem:ıya giden ha~tan yiizrle 
scksenlnın şu \'e bu yıldıza karşı 

hususi bir bal,ll ılığı olduğunu ista
tıstikler göstcrm eklcdir. En yüksek 
devlet nd:ımlarına varıncaya kadar 
herkesin lıazı s inrma yıldızların& 

hususi bir le\ r cciihü vardır. Amea 
rlkn cumhurrcisl Huzvcll Geri Ku· 
perin •is idadını pek heğenir, ln. 
giliz baŞ\'l'ı.ııt Çörçil Yivi) nn I.er . 
sin hlr fHınini fistüste altı de f.ı 

seyJ"clmekten bıkmaz. Esasen sin~ 

n13n ın busünkü l liksek telakkisıni 

yıldızlara karşı duyulan bu mer.ı k 

ve atrıka hazırlamıştır. 

Fakat sınemn fılcminin en ırnrlp 

vaknhrınclan birisi herhangi hır 

yıldızı beğenen kim:o;efr.rin kurduk. 
lan "Fansglöh" ferd ir. Amerikada 
bu kulüpler ) nlnız yıldızlar iç!n 
dl'lll, boks şampiyonları ve m<'~· 

hur sporcular için de kurulur. Bu· 
ralara sevdikleri ve be~endiklerı 
şahsı görmek için dünyanın her 
tarafından binlerce insan gelir. 

kaç bnsamnk yükseldimi derhal bir 
kaç bin dolar feda ederek o yıldr~ 
için b ir klüp kuracak bir Teya bir 
kaç akıllı daima bulunur. Bır 

klübün resmen kurulabilmesi için 
yıldızın o kHibe hiç olmazsa b:r 

defa şeref vennlş olma~ı şarttır. 
Ancak bundan sonradır ki klüp 
resmen teşekkül etmiş sayıhr ve 

ismi sinema mecmuasına geter. 
Klübe ginnek için senede en az J 
dolar ve.rmek JAzımdır. Bu pa.·n 
khibun masrdına ve yıldızı meth 
için senede dört defa çıknrıl:ıcık 

hir mecmu,nın idaresine yaın ... 
Bu mccmııalarda o yıldıza ait batı• 
ralar ve hiki)'eler bulunur. Bol 
bol resimli olan bu mecmualarm 
yazılan klüp azalan tarafından ya. 
zılır. Bu yazıların bnşınrln yıldızla 

görüşmeler gelJr. 

Bu yazılardan size ufak bir mlsııl 
vereyim: 

"Hisseı1tiğim duyguları ifade lçın 
kelimeler bulmakta ~ıkındı ç"ki. 
Yorum. Benimle beraber aynı sı
kıntıyı çeken sizlerin beni anlaya_ 
cağınızı ~anırım. Fakat bahliyarırı 

çünkü bugün size yıldızla konu•· 
ıuktan sonra candnn iki dost oi. 
duğumuzu söyll1·ebiliyonım. Artık 

eminim ki o beni bir daha gördi.;· 
l!ü vakit tanıyacaktır. Şimdi emi. 
nim ki hepiniz beni kıskanıyorsu· 
nuz. Fakat sizi daha fazla üzmiye. 
yim, sevgili yıldızın bana söyledik
lerini size de onlatııyım .,, 

Bundan a~alısını tns:ıv,·ur etmel. 
kolaydır. Yıldızın hnynhna, Ze\·k. 
!erine, ne yeyip ne 1 -;U~ine, nasıl 
yatıp nasıl uyanrlııtın:ı, f(ceeleri ne 
çe~it rüya gördii~fint'. hangi tırnak 
clJusını ve hnnRI dudnk boyasını 
kııllandı(tınn dair sütun sfilun yazı· 
lar. 

,:railar inle yıldı:lara kıyme tvtrmeJ.:teılir. hofıurc Kırau nı•ıncı Jorju 
lu re.simde bir Amcrikaıı ocmisiiıdt lıalırlue subayı olarak bulıınan l't' 

~on Dlyap baskınına iılirak tdcn kıiçiik Duglas Falrl·anks'ın elini 
Rıktırkl'n onriiynr.~ıınıı: . 

An Scrzclan keneli klubilııde hayranlari11le ko11uşu11or. 

Bay ve Bayanlara müjde 

Şundan 
Bundan 

Kıravatlannı bağlamayı 

unutan gen~ kahramanlar 

3 •tu•tOll t•rilıi Fraıı.tanın g~l 
bir aıkerlik hik&yeılııiıı yıldönUmU• 

dür, H üncU Luı devrinde 1692 yılrıım 
3 afuatoı gUnU maref&l dö LUkeem. 
burg lru.manduındakl Franeız orduu 
BeJÇik&da Stenkrek mevkUnde İnıtJlz 
orduaunu mağlQp• etmiştir. Bir caıu., 
tan m&lQmat alan lnglliz bqkuman. 
danı katı zafere inanarak Fransız 

ordueunwı en zayıf noktaama saldır

dı, fakat umduğu zaferi bulamadı. Ru 
en zayıf noktada 12.000 er kaybede. 
rek ger{ çekildi. 

Fransz orduau bafkumandanı m~ 
repl dö LUkaemburg İngiliz hUcull"~. 
nu haber aldığı vaklt hastaydı, Fakclt 
orduauna ou emri yolladı: "Yarım 
ııaat d&yaruımlar, ondan ıonra lngl· 
ljzlerı yenmek için tek b&§ıma geU. 
yorum . ., 
Mareşal dö LUklt'mburg kambur-:u. 

Neoellydl, çok içki içer ve kadınları 
çok aeverdl. Fakat buna ragmen jyl 
bir aakerdl. 23 düello et.m.lf ve 23 '1n• 
de de hiç bir yara almadan kar,ıet:ı. 
daldnl yaralamıotı. İngiliz b&,kuruan• 
danmm keudJslnln kamtr.ırluğU i!e a. 
ıay ettiğini haber verdlk~f'.rl vakit •U 

zarlf cUmlaYi ıöyleyerek mukabe:e 
etmi§tir: 

- İngiliz bqkumand&ıu bt:r.l.m 
kambur olduğumu nereden bUtyrr? 
Şimdiye kadar harp meydanmda ıı•• 

trmı görmedi ki. Fakat ben onun 
kambur ol.madıtmı birçok defalar 1a. 
kmdan göldUm. 

Sttenkrekte mare§alln emrı altu:.:5a 
genç aaılsadelerden mUrekkep bir ~ıı· 
bur vardı. Bu tabur lngllta hücumu. 
na kal'f? derbal harekete geçmek G

zere uykudan kalkmtı ve kıravatl:.r:r. 
m b&flayaellk ftkltlert olmadığı irin 
ada boymılarm& dolayarak harp n: ey 
danma Silmlflerdi. Bu hareket Ver. 
say ııanymda derhal moda otmu~ n. 
Boyun etratma aanlmıt dalgalan:ın 

kıravatlara Stenkrek kıravatıan adı 
nrDml§tlr. 

Senegal lM>I pamuk 
yetittir iyor 

Frıan!lada dokumı buh~nı devam 
edıp gidiyor. Bu buhran ıııraııınd~ 
ııeneıcalin bol pamuk yell:ttlrrliit• 
havadisi yüreklere bir parça ııoiluk 
su serpmi,tlr. 

1697 de Fransız milst,.mlekesl 01-
muf olan Senecal eslcide'lberf tanı&
ıııııs bir pamuk memleketidir. Fakat 
fngiliz ve Ameriltın 1nmukıarı At 
rupa piyasasını tul11'111Ş oldıık· 

pamuk ekilmiştir. Fran1ıaltır blrtao 
sene içerisinde billlln lhtl"elırıal 
Senegal pamuğu ile bltmla edebile
ceklerini ummaktadırlar. 

Marıeyyez ve Domat.. ı&JDI 
günde Parile ainji 

Bundan hlr huçuk a11r eT•.t ya. 
ni 80 temmuz 1792 tarihinde ıa.
risten yükselen "Vataa tebllkNe• ht 
tabına cevap veren 800 kadar lfar
silya gönül!üsü inıparatorlula :rıt. 
m:ı.k üzere Parlse IJrdl. Beraberle
rinde iki yeni şey pürlıorlardı : 
Fransızların miJJl ma"'ı olan Kar. 
seyyeı ve o vakı t ''Pom dadl1ll' • 
aşk elması,, adıyla anılaıa doma. 
les. 

O tarihte Paris mulfıklan doma
tesi bilmiyorlardı dlpıutyecelfı. 

fnkat muhakkak ki 11 acı anrda 
Meksikndan Avruı>a)'a 18tlrilea "' 
lıalya ile Provansda ekU.. ba la. 
zetli seb:ı:eden llrenlyorludL 111-
tün Parlsliler doma ... ıa Bldlrild 
bir zehir oldutuna tnaamtttı Te 
hiç kimse yemek lstemndl. Parllle 
yalnız eczahanelerde domal• bu. 
lunur ve eczacılar domatesle arlan 
do~ıtmak ve romallzma11 ıeelrmek 
tein kullandıkları blr merhem 7P 
parlardı. 

Meşhur dolwlor ŞomeJ ıt17 de 
yazdııAı "doktorlukta kulleDılaa 
nebatlar,. isimli ldtebında doaaa
tt'sten şu suretle bahsedl)'Or: .,Do
mates mantar kadar zararlı bir 11-
dadır. Midede ve banaklırda IU 
yapar, bazımsızlıla sebep olur 
hattA sıtmanın en ileri p1n eeb_ep. 
lerlndendir .• , 

Faknt domates lfa...U,.hJntın 
çok sevdili bir Y179Cektlr. Blnae. 
naleyh Parise kadar ıelen Maniba 
gemicileri beraberlerinde clomat8P 
te getrrmişlerdf. Parltıe llrd.lktea 
sonra yaptıkları Ut it Partı 16nW. 
lüferine bir ziyafet wnnelr oldu. 

Bu ziyafette ilk defa olank Kar. 
ııeyyez çalındı ve aofn" ...... 
getirildi. 

Marsilyalı1ar sofradüt domateP 

{ 
lerl göstererek: 

- Bakınız. dediler, fhtllll bana. 
lı renginde. Lenetlldlr de. 8a7Q" 
runuz yiyelim. 

Parisliler fereddOt e:ttiler, fs~t 
biraz meraktan, blraı dı lbUUI 
rengine hakareı.ıtea kontqlrlan t. 
çln, yediler. Falcat herine tal ,.. 
pllmlş ve sirke datlm- olaa do. 
males hoşlanna llttl ,,. o ...... 
sonra domates P:arkte nJlldı. 

llu tasarruf de\Tlnde Nkfd1, hoyaaı 110ldu, renflDln modası ıeçtt diye b 1 Bazı klfiplerin muhtelif şehirler. lari Te Fransız fabrikaları un ar. Şubeye davet 

Yıldızlan be~cnenlerin ve balfln. 
nanlnrın sayııt;ı innnılm11yacnk 'ka· 
dar ç-0ktur. Holivuttn son günlerde 
yapılan bir i-;tnti 'i/,le göre belli 
ha<;Jı bir sinemn slüı'lyosu her ay 
yıldızları için gönderilen 18,000 • 
45.000 mektup alır. Yıldızlar kendi 
klüplerindeki ikalabalı~ın say151 i!e 
öğünürler. Ameriknda 200 yıldızın 

hıırnsl klübü vardır ve bu klüplcr. 
de kayıtlı olan a:ı:nnın sayı~ı 
!i00,000 den aşnifı deAilair. Yıldız
l:ıra yazılan tebrik \"e takdir mek· 
tuplarındıın ekserisi 20 yaşından 

küt iik in s:ınlar tnrnfır.d:ın yazılır. 

Du mekhıplann dörtte üçlinü ya. 
zanlar henüz evlenmemiş €enç kız
lardır. :Fakat hıırpten beri deniz 
ve kam erleri yıldızlara mektup 
ynz:ınların ekseriyetini teşkil el• 
metedir. nunlnr beğendikleri ),1. 
dızlnrd:ın birer foloRrnf istlyorlrır. 

Nevyork $!k:ıgo gibi bflyiık şehır

lerden E(e!cn mck ltipJarın soy;-;ı 

harhc rağmen eksilmemiş arlm}Ş• 
tır. de şubeleri vardır. Bunlar dnlnııı kıymetli la rekalıet edemedikleri için &at' 

birbirleriyle mektuplaşırlar, Şubesi ,. •• ,, • El CANT ALARJNJZJ lam ve dayanıklı olan Senegal pa. Emfnönıt ,.erlf Hl ı • - •ıı • 
Bu mektuplnn yazanlnnn bir olan kJ!\plerln her a~·ın bir gece- bir k8teye ahp terk~tnk •_tölJ"lllds lstecUtlnlz renk«' .. ıbl~,le~l.llT.e muAuna bakan olmamış ve hu yftr. Eminönü yerli A& .. De lrılıltll e. 

kısmı hiçbir maksat lbr.klemeyen sinrle muayyen bir saatle bir to.,. uygun olarak eskJ ÇANT&LABINJZI tmnt S1U'Ctle hof&r ve yepyeni yapr1r. den Sene~alde pamuk ekimi ~hma! mekJt ve Yd. Sb. 1al'lll •181* 1ılMI. 
plı'\tonik sevdnlılardır. MeselA lıo- edı"Imı· .. tı'r. rilen günlerde diploma mlıJd -Jnntılnrı v:ırdır. O muan·en saql Aynca her tirin tamir "t& nmarlama çanta yapar. ., ·--
rlor ~rimnn isminde 20 yaşında bir gelince yıldızın bütün .hayranları TuvalctlrH~n 'l't-ı:ıgine uyar 'f'n al& a bU tırnak cllll&rmızı ancak atölyemi.&. Bugünlcft buhran Senegal pamufu. ve nerede hizmet •ttud911 lüt.llı wr• 
hademe Con Krnrrordun hayranı· t b" k k · na bi--· .. ..,. ohn- '-la be-ber •ski mUeueaelerden .ı-- ....,...il - ·· am ır ç.cyre susara y:ılnız yı i• de temin <'debıt!rshıiz. • ... e-v - • 0 "' - -- -

dır. Evinde yıldızın muhtelif poz- dızı düşünürler ve ondan sonra K:ıraköy lUonıhane cadc!Mf ıı...n,... ban No. 1, 1 itibarını larle etmiştir. Bu yıl Se- tezkereleri ve iki adet toıtotnme '*• 
Jardıı alınmış 8000 fololfrnfı var- konuşmaya başlarlar. negalde 200,000 hek1ar1ı'k araziye llkte oubeye gelmeleri. 
dır. Bu adnm Con Kraffordun Nev. Piyade 31 a.ğuat09 MI dla ı eıtll 

york' seyo!hnı1ine ait gazetelerde ' cı•·,---------------.... - --------------------------.. ---------------·~ ak§amma kadar, 
kon rc-;imlerinden tnm 1000 tnnc<.i· ..i',. Nakleclen: Topçular: 2 eyUU NI lld, 

,:·'""::.~~'.m'' ··hl, ••lleb•r·· HikAye Bir ıaş_ la iki ku-~ MUZAFFER ESEN 94:~~ n&kllye. "'"'" .... 

Frim11nın Con Krnrtorda ol:ın Y Tabtbler, 4 eyltll MI 
.. evg isl 10 seneden berı devam et. \ Eczacı. klm~r. 1 _,.. N9 

mektedir. Drlikenh o vakit telgraf Güzel ve zengin bir delikanlı ol:ın turor. baktı, kaşlan cahldı. mtbııRde al. ciiretle söze atıldı "e .n~zlelf sesıy. ey:s::
2 

ve muamele IDelD1lltule • 
mlh·ezıiiydi ve IJ>ir giir: )"rldızn bır Neodet talılo se)Tetmekten ziyade Gene kızlar lcabııl etiller. Ye adla• maclan kalktı, tunlet salonuna gfı• le: 
telgraf götünnck b:ılıtiynrhAıı:a cıınlı resimler görmek ve imkün rını sö)lechler. Büyüi'.;n Macid:, dl Te asık suratl:ı dön dil; bir ~ey _ Beyimin ke\-fi yerin'•, . ıuıllba, ~gctnlz, jandarma. T eyHU MI 

• n -ı il olmuştu. bulursa bunlarla konuş.mak niye- nezJclisi de Canandı. söylemek isUyor fakat bir türlü derli. Alay rtmek istiyor bizimle. Mara~;:~~;::.:. 9::1~ 1a • 
ti ı 1 · • l ı t" Gö Otomobile hindiler. YaI'11111 saat cesaret edemiyordu. Bunu gören l\ta• N d t ki dM ü i ı t k' -Delikanlı yıldızı gördüklrn son· Y e res m sergısıne g rm ş ı. z ec e e~ uş nces n n ·ıp macı, demircı 9 eytQI MI. 
uclyle etrafı dikkatle :riiıerek lJer• dola,tılar, sonra Şişlide zaril bir elde ayala kalk tı . ediyordu 

ra onıın iç in deli divane olmuştu. s.partmnnın önflnde durdula't'. Ne::. - Gali'ba hMtalandını!!, yahut <la · \{ızıka, hakim, •llt•dll. ..._,. 
Her ı;iın yıldıza bir mekllup yazmış liyordu. Birdenbire irkildi. Kendi• ,.. - Söylemf'k Memlyorsunnı öy- muallim, tt.fekc;I, oto. Mftt ..... -. ı • ~ d · ı i ı "k" - ı det biilün pişkinli 11 iyle: yalnız kalmak lstlyonıunu1. ,_ brr mcktuhundıı bir f'otoiırof ve im. sın< en .,- ... a ım 1 er < e ı 1 gm:e • e ~ mi Peki.' hen de şimdi polise te. ıo eylUJ 942 

"enç kız ı.ır çıpla. k kadın tablO!\U - Çocuklar, dedi, size bizim be- Necdet ÖfkC'Ji öfkeli ~öylendi: J r d . 10 .. k"k ı· 7.a l~temişti. Dclf.k:ınlı Krnffor,1•ın " ·u e on e ertm. •ı:ı ı a sonra po ıs --------------
.,... " " d 1 d ,... d t ı. kAr orlnsıncla hir kahvaltı lcklif el• H f kal ı k ı: ı tf F ın l\lühunde kayıtlıdır. Bu snmi· onunde unnıış ar 1• nec e .... ıın. - ayır, a s z • ·açma· 5 - ' ~izi söyletir. Fakat bunıı ~ize ynkı!f' 

Jarn alıcı "ÖZiİ'-'le baktı. Ve kendi sem n~ dersiniz. yorsunuz herhalde, yoksa ben ha-;• mi aliı lrn Con Krnffordu da rnüta· " " tıramıyorum, Yüzüitn verin d" barı· 
h kendine: Caıınn yine itiraz etti: t.ı değilim. ı 

:ıss ı~ clıniş ''e delikanlıya kıy. ı ıraLım. Ha bakın aklıma bir '"eY. gel. 
t ı · J . k l ı· l 1 . t• - Yam:ın parçalar doftru:o;u, diye - Benim nez em var. Ve .sonra pannalını tehdit eder v .. 

ınc ı nr o san ı ıec ıye ctmış ı r. - Size de bir a,pirinle biraz di. Ben dışan çıkıyorum. şurada u• 
Bu s:ı~tin arknsındn şu cümle kazı· mırıldandı. KnçınlacnlC av değil. bir fekllde sallayarak: 

,... det k ı t kibe başla• konyak ikram edebilirim. lıdır "Con Kra fforddnn İzogarn... '"ec genç ız an r. - SÖ)'leyfn bakalım, ileC:ll, bu 
,. d O l d b r k d ' b" 1 Geni• btr merdiven. 1engin kibar 

facık oymalı bir 
)iizük ldmdeyse 

altın kutu vnr, 
onun içine koy-ı. n nr n unu ıır e er gı ı o • / mnrifetl hanginiz yaptınız 

L " ff d ı· ki - A "k d "lk 1 1 n· k d k"k b" . . hir daire. Sokak üS'tünde büyük . .. B il 1 beJJJI im nrn or •an · up mcrı ·n a ı · c ıı :ır. ır ·nç n · ı n c:onra ırı"'ı İyi taklit edilnıi .. , Lir hayret lıJ sun. u sure e a an o nmı~ 
• 1 Jd ' ·l" 1 · d b" ... · f , . d h kt ince bir zevk:le ıı;fislü bi r slüdyo. " ı K s:. "-d ı k d açı :ın yı ı:r. " ııp erın en ınuır, başını çevırd , !"ec ete ıı ı ve ıözleri karşıladı: o ur. apının unun e o uza a nr 
Birkaç ~<'ne evvrl Lonk hl:ıntlı bir ı.ıiilerek yanındakine bir şeyler Arkada bir banyo daire."i. sav. aca•ım. Tam otuz dedirol bu. 

- Ne demek istiyorınınııı: 8 
genç kız tarnfrnclnn kunılmııştur ~öyledi. Delikanlı biraz daha sokııl- Stüdvoya girdiler. Necdet: rada:rım. anlaşıldı mı? 
Bu gcrr'ç kız sinema seyrettikten du, lıfrkQc adım dn böyle. yfirücli.ı• - 'Müsaadenizle yüzümü yıkaya.. - Şunu, blraz evvel ellerim( yı• Delikanh kaııfrım dı~ında sayı• 
;;onrn film lııtkkındn bol bol omı, . ler. Nihayet ı:enç kızlardan birn.ı: yım, dedi. kurnak kin parrnaijın:.laki yüzOğıl d 1 ., 3 30 ı bo yor u. , -· •.. . 
m:ı't üzere nrkncl:ışla riyle toplanın ılnh:ı yaşlı gibi E?Örüneni dönclıi, Banyo odasına geçti, tekrar stfid• ava nnn taşı üstüne .ko ymu,tum. 

Et f 1 Delikanlı içeri ı&irdij:fl vakit genç münnkn5ıı elınekten zevk duy:ırlnr. tallı ,.e pişkin lıir c!>lc ~ oııdu: yoya döndHAü vnkit sordu: rn ı pır antah, tek bir ynkut yü. 
-k 200() ı· k k kı7.lnr mantol:ırım gi)ıııiş, kafnr Bir E?İin birknc arlrndn-; olurmuş:ar - Bir ~. e'-' mi o;övli-.·ecektinlz? - Affedersiniz, belki sizde tu· zu · ıralı ufa bir şey. 

" ~ " p k" 1 çııtıfc, ,.omurtkan dışarıya çıkı:ror-ııwn uz:ıdı yn Con l\r:ıffordu n:r•· Her ikisinin <lu.dnkLırındn aynı valetini:d düzeltmek istersiniz, ban- - e 1 sonra "I 
l:ırd ı . •• acide küskün 'esiyle: hctmi.,.lcr. İ ş te hu 1op lnnhcla E?eı! ı: illifatln tebe!\süm gözlerinde aynı yo odası emrinize amadedir. - Sonrası şu, yüziiA!1 tekrar 

k -•· ı ı b" d ı · ll ak - Yüzüğiin gösterdi111n ·.·ercle de• ız n .. rnc ne nrınn ır en Hre şu parlaklık vardı. Kıılar tuvalet odasın da iken d-e• ramıaeıma t mayı unuttum. ~imdi 8 

ki i df. Fakat biz de Ridi'-·oruz. Senin u.ıli sonnushır : Necdet bu fırsatı Jrnçımıadan ce- likanlı dOşünüyordu; mesutt11, ma- a ıma Reld , aradım yerinde yr J- "' 
,·ap verdi: sasıntn üzerine şarap, bisküvi, ler esi yar. gibi ,akadan anlamayan kaba bir 

- Niçin Con l~ rnfforclun hıır. gencin yanında işimiz yok. 
rnnl:ırını toplaync:ık bir kliip kur· - Söyliveceklerfm hiraz uzun. koydu. Simdi yanında iki güzel kız Macide omuzlarını silkti: 

Şuradan ıbir otomobile binsek de oıurııcaklJ. Daha ne lstlyıor, am<> - Ş:ınıpanyayı fazla ka""ırdınız. Hızla çıktılar. NP.c~,.f 1 inı::: bcı. muyoruz" Böylr hir kli:biimüı olcu " 
daha rııh~: konu~ıır ve ."Se,•cliğimız hira:r. hava ahnk. hu iki kızın hangisini seçmeli? O Yanımıza geldi~inlz vakit parmağı- ruldu, .~caba lu7.lar htı.l\llcatrn ,.-

• ikinci grnc kız itirpz elti : sonrnki iş canım. Tntlı saatler geç. • nızıh yüzük filür yok•u. kft mı ,apmışlardı1 O ·niınt1sız b'r ıl<lızı <t ı arnmq:ıı alarak kendisint' ,/ 
hol hol ikram ederdık. -İyi olur ama benim nezlenı tı. l\l:ıcicle neşeli ~şeli ııonıt,u)·oı• Necrlet l(enç kıza sert sert baktı. vehim yüzünden bu güzel fkJ parça• 

var. Canarı siımü#ünü rekiyor, şarap su Bu bakış Mııcideyi korkuttu, Canan Y1 elinden kacın'nıştı hat 

. -1/~~-~ .. ,-d~' . ·-·\:,. __ .., 

i~ ti {j J -
~~-- · 

18,3 Radyo .. ıon or ... = 11,tll ._ 
beyeU. 19.30 MemleJıııet, .aı .,_. ,. 
Ajana haber:~rL 19.tl llallle9lld""" 
klor saaU. 20.115 Rad1a ..-ı-L .. 
fl5 Dana mllzjği tPL) 11.00 Kı t'M 
21.115 Keman parçalan (PL) ... 
Konu:ma (Sağlık .. d.) Jı.A mı._ 
sik TUrk muzıgı. 21.ao 11emJe.11ı1t ~ 

at ayan, Ajana haberlerl w - .. 
ıar. 22.415. 22.60 Yamdd pnwraa W 
kapanıo. 

Bu:up getirene 10 lira 
ZAYİ - Şlıll NQftm •• ur • •. 
dan aldığım nıı.tua olft••• w •. 
kerljk vea1kamı zA.1t ..._ .. __ 
rm qağtdakl amw l'llll•ı ti 

takdirde 10 Ura mllklfat --·
ü-ı balda yenlBiDJ ~ 
eakfllinbı hUlanU oJ•trnl• ,. 
ederim. 

R•ı teklif dcrh:ıl le :ünıl erlilm:ş - Zararı yok, geniş bir olomo~il ı:ibi akıyor, cıgarslar tütüyor, 'ya- biraz evvel usulca kunrlurasına ao. Bu dilşfinceyle kftçOlc l·ufuyn al.. 
-... ilk klüp bu ııumle clo~muştur. buluru:r.. Siz arkada rturursunu7., şamnk ne tatlı. kuverdiği yilzOilü topufunun alıfınc:!a mal btedf. ortada ne 'kutu -nrd:. Tlllratm ~ ~ ••r.-; 

Ru ldüpleri bh:?.nt ~·ıldı7.l:ır•n nrkad~~ınuı da heniml<> berıılıer t i' ~ccdl'l hirdenbire kol ~aıtine rfaha fa~la !'laJrlRmavıt rılı,tı, f•bt tıe de yih01c. Anlat Pap&zyaa *-1• Q1t--..: 
kurdt.Aıınu %nıııı('(!cnln n'danırhr . ._ _______________________________________ •••••••••••••••••••mirlkaauıda Bedros o ... - ..... 

'Ur Yıldız şöhret merdiv~ninde b ' r - ...... 


