
MA=:~-m;?~2m~z~~ 
r~:·;;jf~f;·~~:~:·::~,' uslar Kalininde üstün kuv- MnlDAı Şef 
ı \'AKl't MAH'\A~ f ili 

ı .... ~~··:;Y•••• ı vetlerle yeni bir taarruza ge~ti Zeizelemı~takasın-
i u ~ i . ~ da tetkılder ! i 

1 rtr.H?tliNUti as~,; 1 Stalingratta savaşan Alman kuvvetlerinin 
. p A Z A ~ I a3 e d k. b •gt·k d 1 

yapıyor 
Çorum: 12, (A.A.) - MiUt S~f 

t~met İnönü seçenlerde yer sarsın. 
tısı geçirmiş olan vilayetimiz lıöl

geler!ne gitmek üzere bu sab:ıh 9 
da şehrimizden ayrılmış ve coşkun 
tezahüratla uğurlanmıştır. 

l .. ~::::ı:.a' '!!:. .;,~~.~,2~ •• ı e~r~ııın_ a ı çem e! gı, ı çe ara ıyor 
• •• • , .... , · · Rı Tunusia!u B,r!nci smoıensk çevresin~ e mas çetecllerı Amerikan Bombar-

ldU a ~ l! ı·n .. r~ı-lız orrtusu '1400 Almanı öldUrtııer. 48 I 
: ~ u ~renı tahrip ettaler dıman tayyare eri Oadalkanal'da 
KOMA N!ÇIN 
BOMBALANMIYO~? H ll:J,.n u··z Londra, 13 (A.A.) - Alman racı- hl:r;ırtm. fJler ve 600 d~anı ~ldUrmtl§. Ru··en 'e V yosu, cuma akşamı yaptığı neşrt. "' ... 

)&.tta .sayıca çok U.Stl.m Sovyet kU\'• Stıı.ıingrad•m ti.mal batıaı.nda b;r 
Japonlar 60i;O 

ölü verdiler h 
- k vetıcrinin Kalinln'ın cenup batıS?ndn Almııa kar§ı taarruzu ptiakUı:tWmn,. 

a ~· z , .. , , '7 ı.ııytık öl<:Ude ~l b!.r hucumda bu- tur. Du§man •oo mu vermı,tlr. iz •• 
JTALlA..."l t"l.!ılMerınır. &011 LI\ :t;, ''J' - h:ncıuklarmı ve bu t.Ucumdan evvel Rljevin batıamda, merkez cephe. ucum 

mantarda Amerll>n-ı \o 1n~ı - bir ııaattco fazla glddetll tOP!:\J ha- siude bir Sovyet birliği cl~manm 

Yazan: SAm:ı ERTE. 1 

Ada üzerinde 450 Japc>D 
uçağı düıürü.ldü Uı na va kun·etlerinln nlunl:ırına ııı;ık l l zıı·bğı yapıldığını bildlrml.§t•r. bır kaç kar§ı taarru:cunu getj at~ t t • ı 

bir hedef ballnl aldığı bir hakllwtllr. a m eş~ 11. l\foslcova, 18 ( A.A.) - Rljev ba· ve .A!manA;n..::z:ıNerı,:~r.mG!şl tir. e l er 
Bu hakikat lta)yıın !'t'hirlcrjnl bo!llllt -7 tı&ında Alman müdafaa hatlannı del. ~ :.1..m.DAA 

Guadalkanal, ıs (A.A.) - GuadaL ı 
kanal •da mükemmel baoanlar .ıde 

eden bahri.Ye ııilAhendaz tllmen} kıı
mandam general Vandegritt, baf1ı. 

ca Amerlkaıı gazeteJertnln muhabirle. 
rlne verdiği demeçte, bu adadaki A. 
ır.erlkan mevzllerlılln ıtmdl eskiden 
oldu(:und:ın çok sağlam ve kuvvet,lj 
bulunduğunu aCSyleml§ ve Japonlarm 
Salomon adalar:ı çevrelerinde ka.rada 
havada ve denizde bl.nlerce insan kay_ 
betmiş o}malarmdan b&§ka, bizzat &

daı!aki kara bareketl~rlnde de 600'"> 
ölU \'erdlklerınl 11Ave etmiştir. 

tı. Oti~eye acı nutuklar sö~lctti, f::l. --o-- dlı..ten sonra ycnl Rua taarruzu şld- Bcrlin, ıs (A.A.) -Alman orduları 
ılı.t p:ırthılnl harekete getirdi. ,.n L ., • . k. f act kesbetınlş bulunuyor. Staıingrad t.aşkumandanlığının tebliğ,: Tuapııe 
ltn~yııdnlıl .t 0 Jlar T;Olmdj mııh:ı.clr lmfı f'~ utt?rc• ertn 1 1 a• cen-eslnde Kızılordu yeni lJgal ettiıt. kesln:inde bir Alman tUmenl, göğüs. 

l··lenlc doludur. ltal3a11m b ı~W• şe. I '!..'lCV7iler sayesinde bu §ehlrde sava- cöğU3e cereyan eden ıtddetll çarpt§
ldrlerı boııalırken n:ıı.nrı 1'kkati CC'I. ft rı• ! r~zu pns, • nrtnı ,.Ju•• ~:ır Almnn kuvvetleri etrafmdak! ma)ardan sonra Sovyet taarruzlanru 
heden b.r '6kıa3.ı hl'ını n herkes ta Q Lf M u ,._ ü U Ü "•'ınbcrl glttlk"e daraltmaktadır. Sta. " .. f"ri atmı§Ur. Bu tatı.rruzlar bUtUn 
rıı!ınl!ıııı l,aret edllmcl.tedir: --<>-· l rgr!ld ş!mallııdekt .-ndUstri mahaL gUn devam etmlıtir. 

.. _ Ne<lcn Roın:ı bombardıman e.. G.::ıuer ı An erıon le.erınde ve cenup ta~ıarmda eave. Terek keaiminde dOıman kuvveUJ 
dilml3 or ! ~ııı §lddeti zlyadeJe§?Dektedır. Sov. zırhlı te§killerln yardımile taarruz et. 

H:ıttA bu aual bir lugfllz :şçl mf'btı_ za~erd~9 emin YEt ~tecllert Alman hatları ger.sinde mlgttr, Ş;mdlye kadar H tank tahrip 
anna bile ıöz aö~ lemek fırrmtmı ver. b~ ., ıııa dah& fazla faaliyet 1ı1l:lstennektedlr. edllml§tir. 
cl1. Bu l~çf mebusa gı;re tnglllz tay - a.lil3e.iJ ça ucum Yıı.lnız Smolensk Çe\•reslnde çeteciler Volga. Don kesiminde mahaUt SoV• 
3arelerl Tor1nodakl sosy:ıl!<;t ,.e fa. n. ev.t11c~k 7400 dUşman aakerı öldUrmU1Jler. 48 ,_et taarruzları, ıtalyan. Alman kuv-
ılııt dUı;manı lı;çllerf oidureerğine l~o- V .. t ~ 1'I V , tren tahrip etm!ıler ve 8 köprUyU ba. vı{lerl tarafından akııınete utratıı.. 
mr.ya bUc::um edip nsıı ra,L'<t ~flerlnl Londra, 13 ( A.A.) - Tun usta ilk vaya uı;urmuılardır. mı§tır. Macar hUcum kıtal&n, Don 
öhlUrmesı Jbımdır. Rom:ının boro!ı:ır carpışmalor ;)npılmokıa olduğu hu l\lof'lw\'a, ıs (A.A.) - Pazar, öğ. nehrınin doğu kıyısnıda dU11man mev. 
drman edUmemes( sebebini lznh eden. sıralarda, iki muhacim tarııfın I }eyin ne3redl!miıı ola.n Sovyet teb- zJ!etjnt tahrip etmlıterdlr. Ell.r ve 
losr arasında 15öyJe hlr filtre saplanan. menzil tP. kifttları, hı ti çnrpışm:ı JJf.hlıı ıekl: ı;ana!m alınml§tır. Alman, lt,alya.n, 
Jar da vardır. Onlara göre Papa Ro. için gt•rekll yldek kuvvetleri top-! Staıingrad tehrınln sanayi mahalle. Romen ve Macar hava kuvvetıerj ka. 
ıoı.dadır. farn:ıkla mcşsııldür. Gı:ncrnl Anclcr· .ıı .nde kuvvetıcrlmlz 13 hlokhavzı ve ıa kuvvetlerini destekteml§lerdlr. Ha. 

Papa bomba.rdım:ın eıınnsmda Ro • sonun k:ııl z:ıfcrrkn emin olma• 5 mitralyöz yuvasmı talırlp ederel: va carpışmaları esnıısında ve uçak. 
ımd:ın çıkmayacaktır. Papanın nUfn. dıkça geniş ölçüde bir tn:ırnız ynp- bunların lçlndekı düşman teşkillerin! l!a,•ar bataryalan tarafından 87 d1*o 
n Romayı ha\'a taarrozlırına karşı mayacığı muh:ıkaktır. Aksi halde cie imha etmttılerdlr. man uçağı düşUrUlmllı:;tUr. Uçakları• 
~nrumaktadır. Diğer bir görüşe göre bu knıl. r az r.rncklc şımdl)e k:ıdar Stallngradın ılmaı batısında (N bir- mızdnn 7 si kayıptır. 
de Roma .ldlltür escr1cri ile doludur. 

şimali Afrikado knz:ınılınış olaol:ır llğl) Almanlan 16 blokhavzdan çı. Rljev'ln ccnubundn dU.,manm hat-
Bunun lçln bu şehir tayynre hücu tehlikeye girehHcecklir. Mlltlcfik kr.rmıştır. lıırımızt yarma teşebbUıılerl akamete 
mun~ kurtuluyor. mm·ns:ıln h:ıtlnrı uııın oldıılıu k:ı· Bn .. ka bir keılmde blrllklerimız bir uğratıımıştır. Yenldfn ıırn tank lfe 
Romanın ate§ten kurtulup knrtub. dnr ileri lıöl~clerde bir iniş ala• .Alman tank ve pjyad! te:,klllnl ce. yaramaz blr hale getlrl!rni§ veya 

mıyacağını :ı.am:ın ı::öat;erccektlr. Bu ııındnn dn mahrum hulunmnklndır. vırd!kten sonra 9 Alman tankını br· tnhrir> edllm'şUr. 
f'.mdlkl h.ııldo ancak erkiinılınrblye Nehriııg, veni tnnkl.u ını '.'ılelezbnbn -----------
doayolannın vli1" 1 o!duğu bir sırdır. doıtru snlrlırtınışsa drı u~r:ıdığı ka· 
')'alnız bir ııehrln bomb:ırdıman edlllp j 
f'dllmeıneı>l hakkında ltati bir hUkilm yıplıır kendisini çekilmek rnrunda 

hırnkm15tır .. Tıınustaki mii'cfik ku• 
vermenin fnıl>~nı yo~ııa da bugilnltil 
hnroln 3art,Ianndan, lnld~'lf tanm. maudıınlı~ı btı çarpışmanın netice-ı 
cl:ın lstldtıl.l cdllcbllecl'lt bir taltm1 ne- sinden çok mcınnuııclur. 1 
t~eeler vardır. Bu neticeleri bonıbar. T.ondra t.~ ( A.A.) - Şimnıt Fran, 

s:ı~ınd 1 bulunan miltcfik umumi 1 duuaıı edilen İtalyan ıJchlrlcrl üzerin. 
Jrnrrırı:iihı tebliiti: 

de df.l mUı:ahcde etmeıı: wUmkunfüir. 
Simııl ,.e l\Trjurclıı ke<;fmlerinde 

1tnıya e;on zamanlara k:ıd.u havıı 
lııUcuınlar:ına u~rıımıy.ırchı Ç~nkü h:ı. mih,·rrin ''nptıltı iki knr~ı tnarruz 
Ya akınları asıl rnUlılrn ol.ın ke:s;f r.a_ mııı•ıırfokıvt'tle pfı<;kiırt!Hmür.ıtfir. 

nih l"r njnn-;ının ınuhnhiri hu t:ıa'lyl mmtnkıı}arma ll•pılı)ordu .• \..1 • 
ına.rıyanın ?rP kııtmındıı yapıl:ııı tah. :ırruılnrının kiiı;ük mikya•ta tnar 
rJpleı bu harbin heder ol.ın blh lilt rıızhır oldııihındnn hııh•Plml'klcdir. 

ı_,.,,,cıra, 18 CA.A.) - ş mc:'I uıma. 
of'Ddllı.trlyl tnhrııı IJ:ık ıı.ıııctan mnn·l. 

mtıe temlz1enm'ş bulunan P.lngazı ve 
bdır. lla\'I\ kunetlr.rlr,ln t>ll mlı?ılm 

'Jt'brı..k 1 mnnle.nnn hergUn bUvUk mik 
vın:Helerlııden lıjrl tılr n t•rulekcliıı 

::ırd .. mllttefik gemllP'1 r.ırmektPdt ... 
nıUdnfıın 'ıısıtnmrıııı ,.e niha3 et en. 

l.oııar aya gelen ıon foto!! rnflaı-. bu 
ıfüstrı memb1tlarını J I unak yolları 

dlnlz üsler r.dekt fnııt~y~tı göstermek 
b·ızmnk, mllııaltale şt '""''cs!nl yok et. 

ıccll,· B'ngnzı limanı ııe'k':o:lncl ordu 
!c;lıı <;olı önemli l>ir Ustur. 

nıf'kt)r, 

Sekizinci Ordu taarruza 
geçti mi, geçmedi- mi ? 
Berlin evet, Londra 

hayır diyor ! .. 
Berlln, JS (A.A.) - Deılw ıudyo. l'latarma :mukabı! yapı!an müttefik 

suı.a söre general Mongomerinln ku rareketlnden galat olmak gel'fktlr. 
:nondam altındaki sekl;.!lncl İngi)iZ Hcfif İngiliz zırhlı devriye arabaları 
c.rdusu Llbyada Eldgı-y!Ada geq blr 1 uuımadan dUşnıan h!lt}ann•n gerileri 
ctp!:ede tıı.urruza geçmiştir. 'fnarru ı ne sokulmuşlardır, Bu hareltet, kU<:Uk 
za 2. pıyade, l tank tllınc::l, bir çoı· lt.r ordu Uc geni§ blr blıJgcoe tutun.. 
t•c:ıık iştirak etmektedir 1 mağ'ı kabul etmesinden ileri gelerı 

Lorıdra, 13 (A.A.) - Royter ajan. 'ı b,r hatadır. BlrÇok düşman mitralyöz 
sının Kahiıedek1 buımst mulınbirl dil!! yu,•a!arlıe müstahkem mevkileri, gUn_ 

teıdh edilir. sk~am !}U teli gönderuıl.ştir: l l"rl'e düşman hatları genlerinde ka 
; - llal)a~a yaıl'lıın ha,·a akınla. C'~:ıer:.ı.ı Montgomeıi'nin bUyUk lıın bu mUltdik clcvr yelen tarafın • 

--0-

18 Alman avcısı 
düşürü,dü 

Napoliye de g pe
giaadlz bir akın 

yapdıu, uman ı8Skl• 
ıerıne taarı uz edUdl Gt>neral, Amerikan hava kuvvetli". 

rln.lı:ı artr§ı ve son ıteni..e carpı~mala 

LoodJ'a, ıa ( A.A.) - Ağır Amerı. r.ııda deniz b.rllklerlnln bUyUk tes' 
Iran bomba uı;aklan dün öğleden sou rl1 ıı harekete geçmeleri yUzOnden 
ra Rucn'e bUcum etm:aterdlr. On.o .rapcnlllntl, fena havalardan iltlfad• 
aeklz Alman avcısı dUşUrUlmll§tUr. ı ederek Gadalkanaı•a takvjye w 
Bu hususta neoredi}en tebııgde. hl'l. mıt.IZeme cıkarm:ı)arınm muhtcmr• 
vamn :fena olduğu ve ncli~clerln g;). 'ı o:ınadı~ını, diğer tarnttan ada Ustun 
rt:J.medlği kaydedUmel<ted r. MUlt~. ae 450 dUşman uçağının dU;JUrlllmU 
fık avcı filoları bu harekeli himaye bı.tunduğu söylemekle sl:lzlerlnt bıtlr 
~tmlşlerdir. Dll§man avcııartle yapı.. n;~şt r. 
lan çarpışmalarda H U bo.ııba uçak. ---------------

Iarı tarafından 'Ü rle müttefik &h Galatasaray 
cı!armın ateoıle düşUrllımu,tUr. MUt• 
t~!ıkierln ikl bomba. ve dört avcı u. F b h 
çağı knyıptır. Avcı p!lollanmızdnc ener a ıçe maçı 
bırı sağdır . 

Kahjre, ıs <A-A·> - orta şarktakı yarıırıa kalnı 
.Amerikan kuvvetıcrl ~ı:pumt knrnrgO.. U U 
hımn tebliği: Dostluk kupası namUe tertip edilen 

Cuma gUnU Amerikan 9 uncu hava .Peri maçlarına bugün Şeref stadında 
teı.-kll!ne mensup ağır homba uc;;al;. bn~lanc1ı. GüııUn ilk ınacmı Ga}atn• 
lArı Nnpoli llmıwmda bulunan blno. oaray Fenerbahçe takımları yaptılar. 
!ara gUpcgUndUz taarruz tıtmlş1erdir. '!'akımlar şı>yle diZl~ti. 

Rı... !!E'hrın Hman tesls!eri de taarru. Gaıata.s:ıray: Osman - Faruk, Sa. 
za uğramıştır. Jlm - Kemal, Arıt, lsmall (Orhan) 

Vlltorjyo Emanuelo ve Vlglıena - Gazanfer, Muzaffer, C<ımll, Malı. 

Dnlga kıranlarına tam isabetler kay. mı.:t. l~kmct. 

dtdllmlş olduğu mU§ahede c<hlml~Ur. Fenerbabçe: Cihat - Murat, Lebib 
B11ntarı müteakip bUvUk yanı;ınlnr - Ömer, Ali Rıza, Esat - Halit, 
.,.cı. if:tllA.klar olmuHur. Mns:;ruıiello l!Jrahlm, Melih, Nııcl, K. Fikret. 
ı•ıuga kıranına bağlı bulunıın orta to- Oyunun ilk devrest Cem lln attığı 
nnjda blr gemide tam iS:\betlcr gö. l go!!e ı.o Galatasarnyın galebesll• 
rUlmuştUr, Hedef böl~es!nde buluna:ı I hlttl. 
h:!ı:kn gemilerde cfo ltabetıer mu.., • İkı:nci devrede .Fcncrlller KUçUl< 
hede ed,lmlştlr. Bu aı ma tşUrn.k e~ lt"',kreUn ayağı .le Bcraberl![:i yaptı. 
ıı.Jş o1an bUtun uçııktanmız sal' men ıar. Gıılatasara) lılar yine CemU ,.a. 
ıl~ler.ne dönmU.~lerdlr, sıtasile buna ıkınel golle mukabele 

Kanadadaki Alman 
esf rlerinin 

zinctrlerı çözüldü 

et!,iler. Arnaan iki d:ıY.ika geçmeden 
l•'enerliler Hali din ayağı ,ıc beraber· 
lığl temin ettiler. Devren·n .sonuna ltal)"B A\·nıpanm blrlnel smıl en 

ôU~trlle!jınlş bir nıınt.ıl<.-ısı ıı.ııyılm:ı.ı:. 

Onun endılstrı kı)mett anrnl• baı;ılia 
11Plıcblerle bir .ıru_)a ı;ddli';l znm.ı.ı 

manalı o}ur. NclC'klm ltaı~anın lı:wa 
hüCGJDlarına ınaruz ı, ılnuuı ı;cbrblt·ri 

ıuylece hlU!§S t-<lllcblı.r: 
ı - İ(,al)Bllın wu.u clıctte 'bul:ın. 

« 'gl! meınlcketferle ırt bııtııu kesnı<'l , 
onu tamamen tecrıt etmek. bu bal.ı ıı. 
dan Almnnyıınm garıı kısnıııl'rı nıtı e. 
nıııdI bir surette boıı lı.ırdımnn eıll). 

ııtc~ı 1tal3ıının ltliJht:ıç olduj'ıı b r ı:oı. 
nıaddPlerlıı ııııkJcdllemenı "'I jmlıfinı 
nı lıazırlıyıı.caktır. 

rının lklııcı rıclıcbf ttnlyndan ı:ılmalf öl~fıdc bir tnnrruza 'tııt§ladığtna dnlr, ı dan teker teker, tahrip olunmuştur. 
Afrlk ıy:ı )ııpılnn mlhvcr naltllyntını A}manlar to.ra!mdan yayılıı.n haber. Romei, Ell\'emeynde u~radı!tı hezlme. 
ı;c<l,tr~<' uğmtmalıtır llu sebebten ıııı ler teyit edilmemekle berııl>ı'r sckl· ı re benzer bır mıığlllb yelle karşılaş. Oftll\'81 13 (.A.A.J - Alman ı:ıarp 
knıı .. bakımından eh~mmlyetll olan z.!ne• ordu devriyelerinin };!a «.yla ö. mail ltorkue'le tanld.uım gerilerde e1' r!erjniıı zincire vuıulmaaına, bugün 

t:o~ru Cemil bir gol daha yaptı. Bu. 
IIP. h&.kem avut karan verdi. Galata. 
sar&.ylıtnr itiraz etti. Hakem l:arnrı~ 

nı del:;riştirdi ve penaltı verdi. Uzu 
mt!nnka5adan .sonra hakem aaha) 
terketti ve mıı.ı; yarım kaldı. 

lt.ıl~·ı,nın ft•nltll lşıne bir t:ır:ıftnn 
da (!r•ıl?drn ~a•ı«ıl:t.<'alttır. nunıın 1 -
fln 10Unrın, ınlln:ıltulı: ı;n .. ıtnlarınm, 

ım•rj ıncmbal.ırmın tnlırlp eıliln.e"I 

" ııtenılı bjr luırekct '''"nılt dm nm t•dr 
CP.ktır. 

Buıııın tı:ln Torlno ntı'ıl•n bir mı" 
ke7.dlr. :n.ooo doniıııı :ıraıı ~ .. aı ede•ı 
1"~ııı.• lııbrlk.:ı]nrı burn 1 dır nurı·<h 

t0.000 ı~·ı çalı m:ıkfadır. 1• l:at fab. 
:r;kalan harp dnla3 ısilt mth\•er lı;ln 

U.yysre moturü ve tmklor Jm:ıl .-t 
nıektP.dlr. 

Lancla Te birçok klnıl f'\i tııbrllm 
JRr cta 'l"orlnod:ı hııfoınr> al. t.ıı'ltr. r;u "11. "'°" 1"fldatı tı:"rnn:lıtrrn randınunı 
topye1<fın h:ırp tıalıını•n•h!l mlltalı·ıı 

tdllmrı.tı•ıllr. llıı lnktmıl.ın rlhc! tr 
'orl.no eııdUatrlbl olmı3nn Uonı.ı~a 

r.oktul.lr at~ altına ulmnıaktııdır. rıt.nde İngiliz 1!erl rr.evzilcrlnın dör' tutmaktadır. reı.:ımen son verilmlııtır. 
8 - Nihayet ltalya politik gayeler. !; n metre ilerisinde ulr noktaya dU·· ı Lonılm. ıs (A.A.) - Hiç b r lngl.. Hıııi mUda!na umum! kararsa.hm 

le. propaganda mııl<s:ı.·ıile nteş altına ı ı:!uz ettlklerı anlaiılınaktac1ır. Ge- 11z mnhfıll, Elageyla oephee!nde Al·. <la zahat isteyenlere, gecen peı. 

nlınm:ılct.:ı.dır. Jtnh:ııı hallunın n<'lık. ccleyln Almnnlar, bir gece evvel yap. man m vı.ılerlnt< karşı taarruz cdll<Iı.: ı;-·ınlıt. gUnU bu mesele hakkınd:ı b3§
tıın sonra hnvn tchlll·l' 1 önllnde &i:ıir. tıldarı {:'ibl rrellşl gUzel arcş etme. ğ!:ı< el ~ır AJman haberini teyit etme- vcıtl! Mrıkcıız Klng'ln vudlğj emrin 

Bu maçtan ev\•eı y<!pılan Beykoz • 
BeGllitaş rnaçmı Beıılktaşlılnr 4..0 kn° 
z.nrıdılar. 

İslanbulspor da Kıwmpa~ayı 2.1 
~t>ndi. 

ıeıfııj bozm:ık, rn.,ıst n'z.uıııını dııhl'. ın::;ıcrdir. lll• ti·.. ... ~<-rine getirilmiş olduğu sBylenmfıı- Haydar Rıfat 
drn s.'lrtım:ılt. nr7.ııs•ı i>'.ırlz lılr 5ı·kllde Londre, 13 (A.A,) - Genrraı Mon. ıs,~ı·iln, ıs (A.A.) - Alman ordu.. tir. 

ri•zr ('"UT1mnı t dır. gc.ınerının ı-:1a.gcylfid11. dUşmıına bir !arı b!L§kumandnnlı~mm tebllği: sırı-. Hak!ltatte, zinclrlerln ~ıknrılmn:ıı go··~u·· ırtu·· 
r·rı rı,•nı boın~ar<l:n·~nlnr nl't!<'rııln. darbe daha vurduğıı tlakltmda gelen ı.r 'lm cephcrlnde şiddetli .lngll;z tıı. curr.r. altşamı vukua gelmiın r. ÇUn- U 

d., hnıııl lll:ııı nmbntrrct dalgıtsı mevs mslz habe?rler, şlıphe yok ki, Al 1 ı-rrı.z an Alman zırhlı kuvvetlerinin kü, seçilmiş olnn eııılrlere zincirler 
ftnl~ ııdn b!rtalıını lmrı,ıldı'dRm ne • ı mnn:arın gcce}cyin tenvir fl§eklcrı.:c ı ·p b!r arada ynptık!!:ırı karşı taar- yıı!nız gUndUz takılıyordu. Ö!UmU11..ı tee.esUrle haber verd<ğtm; 
l•rb olmai.tndır. I>u~c ııııtnl•lıırmıla bu Ir.gil.z hatlarına karş. b."lraj ate~! a<;. r'.lz.ar neticesinde p.lskUrlt..!mUııtUr. merhum A~ukııt ve Muharrir Hayu::ıı 
nokt:•nın tıııı:ıkıcııı. etını~ •'<'r~ını ıd • Aimaa devlet reisY l .Kıtnlın ccnıızcsı. bugtın Nışıınt:ı::ındn-
cı1:ı et•nMlnr m~"n h~\\'a ukmrıları A k ~ i ki evinden nlmarıık Te~ldye camls.ı. 
"'· m:ıl•sadı tnhnltl;•ık r(mr>;, bir emrl n ara 2' yarıc.ıarı Elektrikle ısınan yeni bir d= ı.nmnzı !•ılındıktan sonra Rumeli. 
so~n'"1mnktnrı rl ır. H.ı \RT.İ'l'ctr n:ı:t.a. ~ tren yaptırdı 1 hlsanna nakloJunarak oradaki aile 
'"'" ltnh..ıd:ı nonı:ı şr:ırhı ... bomt>ıı.rdı. Anl:ıtra, 18 ('J't·lrfonlıt) - Ank ıı. cevlan ikinci, gıınyruı ısı. pltı.sele!' S<''"l'ork, ıs (A, \,) - FUhrer'ln r"'itberesine gömUlmU~tür. 
ı ınn ı•asırım en s::ııı ı;rlerrı:· tnlımln 1 tıt ) 1rışıan bugUn kaı.abaltl< bır e- UJC'.105. Auupnda ve b!lhaı;sıt Rus cephesln- Cenazede Vali ve belediye relaim .z 
e-nl'f'hllır. ÇllnltU o, Jılr nna~i c;c.-hrl y.rci kütlesi Bnılnde ro.pıld!. Nct!t..clcr Dördü:ıcU koşu: Dabl b rlnci, Hı.. deıı.f kara yolculukları l<:ln eJPktrlk!ı: LUtıi Kırdar, Basın Birliği lıtanbul 

dc~l'ı11r. Tahrlblnd<'n fn~<ltt hasıl o•. .ti~lcdir: zır tk.ncl, Can U<:üncU Dablnln gan. ısınan yeni blr tren yaptı.rdığı ör,. r..ırtakası reis! Hakkı Tank Uı, Mat. 
"ı.n A!!>1'<'rl n• ılıly<'tl h iz der.ildir., B'r'lııci ko§u: Buket birinci Dt-"IDCt }anı 10 lira 85 kunış. Pltı.seler 19.ı. I•WilmJştir. Bu trende dO!lmaların ö. huat erktı.m ve avuke.tıarla, merhu. 
l\frl 1·r n"'.'i ·tına tı· 'rl o1'1•ın, lı·ıvııt llrlnei. ı.: .• ı~o. nllnc geçmek Uzcre \eni bir sistem ı un dostları hazır bulunuyorlardı.. 
lr.rı llc ı..-eflnır ııınııııl<• b~~lı in !lnl<l. I 1klncı ko~u: 8oyd:ı:ı b!rı "i Rede• Bı: jncı koşu: Heybeli koşmadı. tıı.t~ık ed ldıği gibi, a)nca al•ı uçnk· A\'Ulmt Adnan Emin, mezar bil. 
rır lırı.a f••tll •ı- tmhınc ı f.ı b'r ~ehlrlllr. 1 ık ncl, Yo.lunr,UIU Uı;UncU. Soyd:ını:. Hu·tır. paralnr1 iade ed.ıdi. tııvaı topu da ycrleşt hılmt:ıtır, Hua~ f Lıda vcc.z bir hjtcabede bulunlllllf, 
1'1ır111•, •ı ırnb ırdıııl'ınln fıt'!l"t ııbı mı. 1 ı;anyanı 2GO lmı uş. 8' bir vagon Itührcr'ln arabasını ıa-

1 
n .cıhumun mezayasından bahset~ 

aı bcım • .'< nıUınkllıı de,llıllr. -.>, Üçüncü ko;ju: Sekt-an b rincl, Al. Çifte bahis 10 lira 9i:> kunı,. fırnaktadır. tir. 



11.li.~~UN 19U PA7.Alt r:--------. rraü-lıcıa tok partı 
BiR, ıKI ia~liycte geçin :a ahkeme '1-llll: aıonıarında ... + 

i 

ı EN SON JAKIKA 
1 Kü~ük ilanlar Kcpnn-.ı YU\ODA 

OJ YADA 
Şehirde: 

Çemberlitaş 
NOKTA Mareşal Pelen 

Batvekilimizin dünkii nu•,kı.ı 
ve Tasarruf haftası 

çekriec3km · ş ! tsu ııupoııa eklenereı& ıü.ı h'rllı:l-l'Uk 
İl 8fl1LDll •• ,, ~erme u~r.lıırı l~ll ti •• 

Uaklkıılla pa ruıın ı.ı~>'rl.'ıl ll•·t·t'H ı ı r, 

lll'.l:ıl:ırıo ıaıctede görUtdıl~D ~ ... ııtı r 
olmuaıoa dikkat edttutetlıilr ~\ı1t-ıı" ,. 

teklifi ıöDdereo ol,uylll"Ubrm nusııJuw 
kalUlllk ııure ..arUı ..areıııı:ıı.u ı Oil·~r. 

melen tasımdır. 

c'nayeiı • 
sıne nası 

"' Hususi olarak kullanılan Ziyaya 
.ı1t 2749, NuretUne ait 21~9 ve Halidın 
ltulJaadığı 2040 numaralı taksj!er n 
plA.kalan sökülmüş ve sahıplert hak 
kındı.. tfiktb:ıtıı. &lri~UmlşUr. 

~~~~~~~~~~ 

~vekilim z tasarruf haftuını uU:ı ) 
açt•. GUnlerdcnberl b~klenen bu nut : 
ku t:cr TUrk vatandıı§ı ya radyodan 
dınlcml§, yahut da gazete!crdtn oku. 
ZDU§ bulunuyor. Milleti ve vatanı en 
dcrın saygılariyle seıAmlıyarıt.k sö:r..ı 

başlıyan Saraçoğlunun nutku, Türk 
yurdı:nu dipdiri ayakta tutabilmek 
:~in tktlsadl cephemlz.n do askerllk 
c.::phtmlz gibi birlik '7fı bcraberlik:e 
1lcrtye götUrU1meslne l,.coarct ediyor 
.İ.'liilll:U muha.rebcsL'lı .Y.aznndıran 

'l'Urk blrl!A'i, bugün TUrk yurdunu 
cı!ıar. kavıasından nuıl harp dt~ı tu. 
tuyor&& ayni birlik, 'k tlsadl kalkınw 
mayı da bugUnkUnde!'I de.ha UstUn 
bt. be.§ıı.rı ıle temlıı edeceğini aöylQ• 
y(lr. 

J.onı!ru, 13 (Jt.ıl.) - J"rıın~tııl:t 
tek siya\i p:ırti ihdrısın:ı :ıil pliin 
J.oııdrada }'eten rejimine son ,.:r
mek makc;adiylc ":ırfedllcn bir e· 
nıek seyılmokladır. Bu parti faRll
yete geçince Pctenln fktiı'lardıın 
çckılme"I beklenmeklt'dlr. Dory~ 
nun hllkümetlc husust bir mevti el• 
ele etmek için pnorhk ~·nptırl· 
kıııı:ı:ıtl olılui!u ızihl, hunu ele ~eti· 
rinct ba~ında bulunduitu fn]rupun 
t ek parttye illihııkını ilun edece~1 

de tahmin ediliyor. 

<· Son blr hattadanbcrt İstanbul& 
c;var sularda ender gllrUlmllş derece. 
do mebz1ll çıktı.n balık ve bilhassa wı. 
ııumru akını nihayet et tiyaUannıı da 

"Yed· sene yadi ay nedir ki Güzin, 
göz aç'p kapayıncıya kadar geçer ... ,, twlenme teklilleri 

• ~8§ 2" DUy l.~. Afat tenlj et. 
yal. kıvırcık saçlı ıtae ta.bslll oıan dı:l 
bübayao, ıtumra.ı ıır.ın bOylu 1Y1 ta:ı. 
sUU J~ liradan yuıuı.rı ma.a,u dUrllııı 
t:.ır bayla evlenıneıı lateaıelttacllr, 
ı .!Lhroın) rena.ne mo)racaaı. 

esiN> ba;ılıı.Dll§t.tr. 
Bu cinayetin ;Ik n uhakcme ini 

Yurtcla: \w lıatilJn sorgusunu 3nzmıştıın. 
:1- Ankaradan b!l:ilrJdjğine gore Cinayet ÇenılJerı:tn,s sinemasın. 

,akmda Hlndistıına tir TUrk matbu.. cln <'Creynıı etmiı:;tl. llir gere Hi. 
.tı heycU gidecektir, rinci film' biter f-itmcz b~lrnndn 
~ lzmlrdcn haber verildiğine gö. bird~nbire !'ıti'ıh !3CS1eri iııitilmiı; 

:e fazla fiyatla şeker &atmaktan \'e bir genç lmıbnln birlilite bulu• 
•uçlu ol:ın Denizli tac rlerlııdcn D... nan bir a .L-.ıl'Jl kanlar içinde- yere 
ıo oğ!u Fehmi hakkın:iakl muhakeme yuvarlnnmtŞtı. l\ntll bundnıı !>Onra 
tritirllmtştır. Mlllt Korunma mahke. tabanca)ı kndmn çe,·inniş, fakat 
rr.csı taclrt bir eene müddetle hapse ı,ilnh ateş alman•15t1. Bunun üze. 
\C 17 bin Ura ağır para cezMıncı mah. rine c-;ilil.hı bir tarafa fırlr.tmı~ ,.c 
1:1mı etmı§t.lr. rehindeki bı~ab""' çıl.nrnralt ka-
~ mımur tasarrufu maksad yıe ae- drıun üzerine scıldırm•ştı. 
hntıerin mübrem ihtiyaçlara has. Tabii bu sıra'iıı inemada bu 

• hl;.ldund& bazı tedlıır}er almmış oı. panik bnş göstermiştJ. Hnll• birbj. 
n·a~ma. nazaran, talebeler bu bay. rini ~iğnlycrck, itişerek drsan 
rnm tattU.-ıde teıızııo.t.ıı biletle eeya. kn~mnğa çaiı!'ıyor, kimse kadını 
ı nt cd mlyeceklcrdir • kurtarmnyı nkhna getirmiyordu, 

lf. ltalya ile aramızdıı ycnl bir tt- 1 I<atil ise b•çağmı kınından çı. 
,ret anıa,maaı lçln mllzııkerelerdo '-nnnağn çıılışıyor'1u, Fakat her 

t.ulurmıo.k uzere memlcketiınize b.r halde kaclmın son santl gehnemiş. 
ltnlyıw ticaret heyeti gcıecektlr. Ro_ ti' ki, tıılıauca p:ttlamadığ1 t::ifıi 
r..enLrle mtıukerele!'i.n lyt bir hava bıçak da kınından çrl mıyordu Bu 
l"•ndt.ı cereyan ettlği an1a~ıl.mııktadır. \·aziyct karşısında hnla aldım bn-

5mn tophy.ımamış olan k!ıtil lıir 
Dünyada: 1 küfür sa\'llrnml< bıçağı kınından 

.lloeV)ork, ıs (A.A.) - AlmaD baş.. ~ıkarmaılar: knclının \licudunn 
kumandanlığındaki deti~ikl!k!er Va_ Latırmağıı bnşlrun15tı. Kadın: 
§lı.gtonda, Alman iç durumunun va. I - Deni öldürme Cemil, günah. 
h wıtıımek~ olduğunuı bir aı.a.meu tır. kr~Titn bnna ı 
<'hrak .ayı!maktadır. Mllttefik uke lliye yııhnnyor du. 
:r1 ma.h!llleri, bu değiş!kllğ_ telfikkl et. Nihayet polisler yefi§JniS ,.e lıa. 
ı:.rektedirler. dını katilin elin-:len Jmrte.nnr~lnr. 

Ta.nen, 1B (A.A..) - Emin bir kay. ı'lı. 

raktan öğroa.Ud1ğlne göre, Oran • Oe. Katil, C'erniJ ndındn biri i)di, 
t:ıyJr demlryolunıı. karvı yenı btr bal l\nchn lmrN Gıizindı, C'<"ntİI ka. 
taıamo. hareketinde bulunulmu~tur. nsııır siaenmcln l\fauıffer ndındcı. 
Orle1U1B Vlllo garında raylar arıı.sma ld docıtu ile bir J,oJtukta baş bao;a 
konulmu§ olan bir bomba .ı;eriSi maı :rakıdrunış \"e kendic;ini l<nybcde. 
zemc dolu bir tren geçerken lntllO.lt rek cine~ eti islomişti. 
ctrnıottr. LokQmotit ve birçok vagon Cemil mnhlremcde: 
hattan çıkmıııtır. Maklnl8t ve nt~Gi - Karımm l\fuznfferlc scviştl 
'lll! olarak ölmllıılerdlr. ğini ben bmirrle~1rcn knrdeo;im 

Tiyatro: 
mektuplıı bi,dinnişti. Ochlim, im• 
rnn bir evde oturuyordu, Kendio,i. 
ne lıund:ın vnz ~etmL ini ve be. 
nimle gelmeşİnl «öylf"(}im. Karınu 

.~yogwlu Halkevınde oynandı rok scvdif.lm için kendi'iini effet. 
miştirn. O h3fta dn benimle İzmi. 
re gelmeyi kı?h~I etmi5ti. Ancak 
~:ırekct edec-eğlmiz gün, nüfus kfı 
gıdı dıL!ta çılmıaılığı için bir hafta 
sonra ~efcccğini, benim gitmemi 

Müteaddit delalar Jerek Ha}kevle.. 
nde gerekse diğer t.e11ekkUUerde 07. 
ıan lbnUrretlk Ahmet Nurlntn Be?. 
.,.u; piyesi bu dc!a B<ı.}t1ğlu Halkevlıı.. 

de Ali Altaylının ta::UlAtUe tekrar 
abne~ konmuııtur.Yck nazard!l de

ı<or vo makyajlnrm !evkn!adell.ğt gö. 
"'1 a!Jyordu. Kendi çerçevcJeri dcı. 

blllndo mUtevnzı çal~malarlle btrer 
T.ırlılt olıı.n Cavldo Algın, Sen ye Ba. 
'"all Ulya, Raut Hn!Jlm Eıgt, Musta. 
t ı Ei':;ctekln ve Suat, gtrdiklerj ka.. 
r '.tc len benim.siyerek muvaffak o!. 
rc.:.;,Jıırdır. 

P- ;;ü?ıkU temaııtıe vyatro merakl.L. 
J • ıı '.l gtlzel bir gün geçirten Beyoğlu 
Ha'l<cvı tcIMll gençlel'inl tebr,k ede. 

öylcdi. Knbul ettim !.fıı.ln o Q'fiu 
\"npura knçrrarnk g;cc eve ~İl" 
meılen en•el, "A~Jırn Göz l'a~b. 
n 11 filmini fmç•rmn<'Ian görmclı is. 
tedim. 

l•akat ııinemacln k:trrmı '"ıTic l'lln 
1.nfferle Ye lnıeak kur.ıığn ~örü111:e 
kenrlirni im~ b Hlm. ne yap~1ı;rımı 
bilmiyorum/' de111işti, 

l'nr.ıhnan Güzin iyi!e5mlşti. 
ttl:ıhkl·mede dıl\'a•ı olınndığmı SÜ\' 
lemi. ti. • 

.. .. * 

ŞEHiR 

ııı I '~ l 
1 ı I 

DUn sabclı Cemilin knran ,·eri. 
reeekti. l\lnltlteme koridoru bıı dn. 

T/Y ATROSU \"a~·ı mera~ cdcr<tl' gt"lcu Jmlobn• 
DRAM KIS1\D l•t.la doluydu. C'cını1. diğer mev. 

. ,,,,. 
1111 ! 

Saat 20,SO da kufi rln. blr•Jkte k·•pının <lib:ne 
ts 'YUK lHTll .. \J ı getirilmi..,ti. H<>ngl nimu~, heye. 

Yazan• candan dud:ıldaıı titrjyorrlu. Ban 
ffomıı'n RoDand ce bir nılicrimin en rolı n1ap Çelt. 

TUrkı;est fiği dnkiknlnr kararını t•ğrcıınıc. 
M. KlPER ılen evvel lıclderliği :mnınnlnrdır. 

KOMEDİ JUSl\ll flemiı de im hn1eti rnhiy .:!rloyrti. 
l'E liORK()'l\1 YE T.:ım im sırad:ı lıorirtorıın tı• 

cımrla Gilz.ln gorllncfü. GUzfn tm:ı 
boylu. e<mı!?r tenli, iri iynlı f!Öl. 

ds lü ı·c ~8 k~lı bir ı;cn~ Jmıh~ıl • 
Ifondini göı un re bir ·•enç luz cJn 

Yaun: llol>f'rt Nenner 
TUrl<çe81: Oemll Usbh Cfom 

Her peroembe güno saat 16 so 
Tarihi Matl.n~ 

Şubeye çağırılan Y edck 
Subaylnr 

Emlnönil AB. Şilbes•ndco: 
Aşağıda sicil \'C kayıt ı umıırnlnrı 

yazıl ı cdck Sııbnyır.rrn 6 gün zar. 
fınd.ı şubeye mUracant' : ıild:ı oh; 
r.ur • 

106, 43'S 2 
S2~0f, ö0ö42 

{!:6Zl, 3[1? ö 
4,c;ı;ıı;ı 3,;:,3 
4C>3G;:ı, 416i7, 
::'9ZSı. fHGi 
1202 3El470, 
41il7t>, .'i01ti9, 
.;N23;; 3:1:'.ldl, 
4"-" .. ,,, 3öı jj, 

~r,n .... ::mo;, 
'"10-" 40404, 
41G~ ı 3879'i 
(2,0!• 4.COfıl 

1291 ~3222 

U61/ H!Ma 
1614( 312J ... 

4.495'5 
23:?:?~ 

4Z~~1 

39.,;ı7 

-!i899, 

4174''. 
41421 
41705 
60!34. 
ss:ı.sıı 

l36Hl, 
•16101, 

... rıon 

~41-~ 1 

4357f, 
35240 
187Hl 

il22i0 
4231f., 

481u6 
49226 
114479 
4tii03 
HH:-.5, 
8öl!l5 
1:!306 
381)2j 

<l21illi 
·~1300 

11~G4 

16036 

ıuo~n. 

4G~GJ 

504~9 

45347 
m:orı 

Bll§Yekjl, önllmUzd..:kl yıllarda ya. 
pllacak haınlen.n tekn!k bilgiler ve 
ıeknllı iııler gayesini 1-edet tutacb.ğtnı 
s6ylıyerek Türk çonık1armm Ata. 
tllrkt! dalma ya§&tmak ve bugüD 
etrafında toplandığımız 1nönUyU ba?ı. 
ttyar etmek suretUe mes'ut bir vatan 
yare.tacak.larma eml.n bulunduğunu 

blldlnyor. 
Bajvekll HO mjlyon Ur&lık bir var. 

lıA'tJl blr çapta. memlc>1.ete tem:nln n 
gUndt bir kuruo fazla latlheaı ve blr 
kuru!f noksan istihltı.k ile kubll olaca. 
ğ1 hakikatini ortaya koymakla fert 
eıfatl!e mem!ekete yapabUeocgimtz 
tıu;:.rnıt blzmcttnı işaret ediyor. . .. ~ 

ing·liz denizalll~arı
nın faaliyeti 

T unu•a asker t(Jf ıyan 4 
mihver gemisi tor pWendi 

Londra, 13 (A.A.) - Batı Ak 
c!\.r.tu:e 1ngU1Z denlza!tuarı ra:ıl!yet • 
lll• ııe devam etmekted'rler 

Tunusa takvt:re götürmekte oları 
• c:iU3man ı:caret getr.isine bu dealza • 
tı'ı;r torp.llerle ısabııtıeı k:ıydetmtş 

}erdir. 
Bir lngUjz dcnlzaıtm da: ltalya ea 

htll ac;ıklannda suyun aath•na ı;ıkmıı 
ve lki trenl bomblı.rJnnıuı etml~tlr. 

Ecnebi kadını arla 
evli otanıaırın 

m ~ busluğa 
T qkilcitı eaaıiye enciimeni 
tıeriien takriri kcbul etmedi 

Ankrmıdan bildirlldl~inc göre, 
l\focfüiıı cuma ı:ünkü toplontısındıı 
mcb'u!; ~eçimt h:ıkındakl k:ınunun 
ıııüzııkresi sırnsınd:ı ecnebi kadın. 
I:ırla et"li olanların ıneb'us olam:·. 
ın~l:ırına dnlr \"erilen t:ıltrir Uztfine 
yapılan teklif te.~kil:ııı esnslye en. 
cilnıeninin dünkü topl:ıntısındu g(',. 
rli~iilmıiştür. Encll111eo lcklifi tcc;. 
kiJ,itı ec;nsi~·e konuııtı h{ildimleri ile 
lrnhlli telif f{Örmcycrl'l' kobııl clınl'
mlı:; ve m:ızh:ıtno;ınt hrııırhynrnk 
Mı;~lie ıımuml he:reılnc yoll:ıını~tır. 

~·ır;.~:tı. Rer..-:ı \"c tı~ııllı o,:- ıa~r:. F. ~ 
mjnoı ı: a~ket •. k ul~ı;in l,o o:ıJ. r. 
:lıı z.ı rfı açınca, t' rn:: 

- .c::•uı.ım:cı:.o 

ıı.lı.ı J\atl~cn ı;Hrnı:ı~·.,r, h1ıt:> <•nll;t ı. 

bı> tıııl'tnıel< ı :slenılyrrnm, ıo;;ıı lı .ı hl 

11 Kırk ya§ında, orta t>oylu nartrı. 

.kara gözlü kumral, ev ı,ıerlnS iYi bJ 
flr, eeyası me\"CUt, tagrada S~&beyt • 
ı.nd6n batka klm.Sael olauy&e l>.l' ba.. 
yan, yag ılle mütenaıı!p bl.r bayla 
evlcıımek latemekudl.r. (Kumral 4-0ı 
:cnızlne müracaat. 

:t· Yaş SS, orta ooylu, dik~ ve e., 
ı,ıerln1 1yi bilen ve t'1r od&lık qy&.51 
l·uluı;an b,r bayan; yq1 lle mUtenall9 
ooğru. nnmualu bir bayla evlenmeli 
ıttem1lktedtr. (Uyaa.ı 3S) rem~e mu 
cnat 
~ Yag 19. boy 178 •.rıce yaptlı. kum 

ra1, temiz ı;tyinıneaını bilen yakıtı!: 
n bir lise ta.1ebeal; ıatuııtne devam 
OtllrebileCek O>a~ mf'\'ZUUbahl de{: :) 
th bayanın evlenmek tstemckted.r 
ıC.D 139) Nmı!.ne ll"üracaet,. 

I§ vı ifçi arıyanlar 
tir HuJr.ık takilJ!c;lnc devam ıd<''l 

bir venç; m:ıli vnzivr.tlnln ııiı~:ı t 
'51ziliU ~'il7.ün<len nı!innc;ip ufak lılr 
;ş nr:ım:ıktodır.. Keııı11sl fRwl ı'· 
ol:ıc:ıAınd'ln emimlir. (S.A-) rc:-.l 
:tine mlirat'ııa t. 

* Lise tnlehe'll bir PP'1C; her s;ıJıı 
lllileden C\'"\"Cl veya c;at fi ı1an s:ıb'1 • 
h:ı karlRr cahc:m:ıl..: üzere b ir 1 • 
ıırıımııktııdır. (E.T.} remzine mü· ı 

cont. 
* T.l~t' tplPhest lıtr 1-'!cnc: Jtün 

tfilı li rlQn 12·,·e k:ui:ır trılısmııl.: ic: 
tcr'"'Klt'<lir. (K.S.) r~mılne mfir:ı • 
caRI. 

Cı Hiıkn fen f.ı1<illlrci fü:ik k'rı · 
yn, lic;11n~ı iki:ıci sımf lr1 .. h 0 inci,,., 
bir •·:-nç: mııli ,·ıııh-.~ıln!n hn?'.n:; • 
lıı'hıntlnr. re-;ıni h•ı~ıı<.i lıcr h:l'ı~i 
hir rhiretlc ç::lıc;m'lk i~:,."ıcklc 11 · 
<Sn~.) ren·r.iııc miır:ıcrıl. 

o:: nır tıp •n1<"1ıc~ı 1 <'rırii~ini :ıi 
ma:rc~lnc ol:ırrıı: 1 ir h:wır •r'I"' · 
~r::mpl.':ırlır l,•1• ,ıj nın:ırı'l "C1 1i 
rıwl: •:ır?h·l(.' l.ı:ı.:'IC' f", lcr<'lıil°r. 

<!'mil ~.l rmezi:ıe ıniir::ıc:ı:ıı 

~. YOl.:sck tic:ırc' Ti'"'"''":· 
o:ınıfıncln okıa·:ın hir ı::r.nc: '1 ,•; 
,·oıh·P.'lcr ılnl'ln•dlc cult!lmnk hl" 
mc1'•c,l!r. nir nıüc~!\C',Pnln '"'·'' ı 
hlr tlr:ırl'tlrrıneııin :n·ıhı .f'!ır iş'~ 
riııi \"fln,ılıılir. 1.\ln\"İ Cii:-.) rrın.,.ı.,,.. 

rl'iirnro:ıt. 
..,,. . 

.,ııuı • ; 

2 
Ronusan Ud adamdan biri bir tıolt... 

tor, &teı:ı de bir ınıılmttı. Doktor 
l•nı;t,ıılnkh bir lnı;a.n ı,-tbı kesUc kesllı: 

konu:)uyor, sıl.s:k nefes nlıyor~ ı ,\. 

• ukntm tı.'\ldm bir se l -rnrdı \"C kc)i. 
ı rlcrlni tnrtıırrll< ı;uı; ııu.; 1Uyord:ı. U. 

Çcııiren: MUlAFr"E.11 ESEN 

r:mn~n Hı ın'.ldd::tcn lıu lrnd:ır "''"il 
<.lnn bir ıı<l:unıo ı.t-•:dlnl bı ı ı•rmı•ı.111 

1ab.i ı:;-örnll'I< l:uııu rr'lr. I> {;rr tıııar. B~nl:u ı ı · ·il mcs rnr .~J~ıı c·. cidJi ilir:ı ıHfomtm. i •''.in bu n~:ımları gumıU.)Or, fııkııt 1., - J~\Cf, <lN!I. Uu dl> Lir lt.ıı.tıılıl•, 
lttı[;ı sUzJ rdt•n vnı:ljetlcrln} sl'zebl. ı.ı;ıızI~on, 

ı:yordu, ı - :r.c detllnl:ı, 
Sılt a:k n~f"ll alan .ıdıırn: - fü;ld bir Alm n fl}o:ı:orıırıu., lml 
- A::fa U trt, dlycrd.ı; e"•cr Jlrn: lıındı~ı bir t.aı..ırııır bı•. Hu tı:ı ... tnlılc 

burnu ol "~ .:11 en clıt! 
ı. ok r;' .acı o' c:ık1ı ! 

iDn lıu rnll(c>m•,r \" !ı:r.ıı ll rtırrn \ 11 

ta~dı, f,ılrnt !'ahi doktoı, ııı.ı cı·ıı •• ıt. ı <'tıdı:n: ı ıl ıı blllrj~orJ ı. ı;ıı ıratıı. ıı . r, 
ııır. :z trd "• ttmlşttnfı. ll:ı~ı:ı:ı~ı 1 ! :·'•i" Lllrne(li~lmtı ıı·, ı;-ı·~ lı>r ı1c ı~ • 
ı.;t)dl'.' ı l :.rı·.-tı lıunı.ln ı; un Üt" · ~ 1'\\ 1 ı ı:; ı.11 :111 

- '" 1lıi bir fl!lwjnlı" ıııııtr•ı h;ıı.t L l·lr:nrJf'. hfJdlı~inıJ, c h• .tır., ortıı•mıı 

111:1. IHl\hohhı. 

ll "ı or rırLlınu~ ı;ıbl hlrclt'.ıb!rc \·:ıkııt clok ttırıı t •l'\ltl' "rJl: 

te:~~~ki t ı::. 1,· ..... • ..... • • • ,..," 1 ........ ... :a:r v.'1 ımn kulianı~a çıkar· 

<' ık!arı her i'a.;. en f;Üç i r.ıti:ınnlımfan r.n

\ a ff nki ;·etle ge• .. nı15 dcınc!.•.ı.• tD .. · • r..c<·~ııı sa:i!)i 
bur.un l:c: il iJfr. 

, 

w- Docoru ı.öylJ! o:;o.:n d:ılrtor, dlrar 
~ :ı:n:ın blr t' b..ı,ı ı.Jı, II. pjml ... M f i 

tıı çoh sanat '•i!rl:srd:ı orun ur, ıı .) d ı. 
n:ı gctırôil:lerJ ııanat e'' rlrrııılıı nr.' ı 

ıııJn.ıı.dr mı ';U;'l'n nrt ı;tlt:r, ılı, : 'cm. 
len oUk:.lllı.m f, 

~L"tu t dı.ı;, ıı ıdcııı olr ~e. .. , ı.ap;.ııı:ııı 

lıı ı.uııı 1 ap.ı t'lı:ı çıı ur.tığı t11•ı.1 .-.il. 
t . ~c ı 1 1 u.llrn ıl l~tuı tir h.;ı;• 

- :•t· tl• ru~lı ı.ı,• !lı;'ıılı :ın•l\•ırıını 

ı'ııl.<cır. F"krıt bu alılll n·r '"• ı.••11· 

:..'111'' Ulr ı.uıA'tttt mı" ı ı":ırın nWll<'"' 

~ . r_ • ul.ı ... 1.(1 Ulı .ını ı .. a ounr:, • ı ·1;: 'ıı.,'1111 Corll .!'l tı~:· •' " h Ilı ı .. ı 

EW -·=-1' 
fi ·ı aldı ı u 

t.,.. , ıı:ın ı:vrh:ınzf blı ı:c ıı:ı J ıtıı ı'· l r·-.-.-.-,., .. 1':\-• ' ,, '- ~• ""~v' 
u. k • ..,, ol«:ı,ıdı b':I d"clili l'llll lll"llllchr 1 ;fJ 

l.• cc.:•ıı .~u ,ulıırdu. l· n!•ıf :>ı-lkt <t•· 
lD? • Zlm onun ilini t>;:Mcdl j 111:·a\. lrır:.ı\·c. "~':11;1rn e•\·el b'lj;.l.'\ ı Jıf;ı ' " ~ }/ e ,,. , .; 

A \ ul;aı erf:a :1 :J .ıın filtrlnl t:ı1'tlı\ nıu!llt u : • 'I" c-:ı ı ;ı ı r tı'\ d il ı. : lı : m a ıı lmln n•ıııı 'i ulılıı~·ı·ıu tıen . l '"ı oldu J ıama'.l hlı,; .ı:liru~ nrdl~ı ~ '· 
etti: 1 - ''al "hl hım hunu nm.ı .• ıll nnl ı }'l.·.ı. ı;llı jJl,n. l..\\ ıllı R:.l.1m blr ı l lı la!l'r:::ı y:ıo1113 ::!tıı•io:lfr. ~ • •• • 

- E-ı.-ct, bıı ad:ım İ"ltl.ı ı;ıılı,m:t&IJ.' ~ anı."ldını Jlra .:ı bl•. :ı" re J .Hl.ti• I ''" ~ ı znr.ı:ıııl:ır, rvgı yc•!llP mrrh:ı 1 - Uıı::~ı kim~ hılnıcr.. ~·1 fV 1 u e s s e s ~ s 1 f""l d ~ r1 : 
fl.1tf, iten ini ı.ıldartıyord·ı. Occ" ~a bir rr.cr.h, ,.-,::: r: rl'lı or'ııJ.:ı ita\". ıt>'t llm•ıı• "'n•ı'!c (':ıl•ştı \'C lı11 ~Ilı. A\•ı'tn~ ltlrn:t l'tfl: ~!C 

. • ı 11 .. ,. ,. 'hıt \•l .. wlın. ,1:Jı "C •utlnLl•re VPrtıcn ttn,ı k ırtııt ı i lr oı •ft•11.a. 
ı . J •• o Jıra u:ı:ıt l.•;~c )ıt1a,. ı::ı. h•Iı -:.r.·ııı !I' ..ı 1;ı:ı 1'1 ~ı1ıh h1 ı oıı~ <..' ı '"" ı•tır·ııı re'ıtı ~ /.arınc.:ı·r~f'nı • rıırın \l••-:.n ı , I'~ . "' . 

,.t'. rıra ııclı.Lı.!· tclı ı:ır ı. ıxı.ı•. ı , ·r· '· (, :• · oı .,,. ,.,, ı .ı ı ı.'I. •r.r:ı r•.:ı':r d 1>:01, c rıırırı ııır 

1 

ı.::,'Jlttr bu:ıu !n•l•"Cl•!:>.Jl'lrh tıır ıcı ~~ ı.1111ıur.11ıt ,.ıpılJn ııu u·ıklu mıınımr~ı( •11~•t•ıaınıl.l ar.ıtnu \f'rilı.:f.ll,'" 
fi <lğ 1. \, l. a l'tra ı IH•111i ne rwl: ı lrıırı!ı";I ~o;. mtılılllf dın \ardır. • >~ mllH!rırın '!" •11 4 1fe o'mııyrp 20 nıetr~ murabbu olar.afı fdııhlhıın 

1 <ıcııt gört1ı.ı111\crılıı, l<:ı rrsı tl1!rra tı:ı~ - \.ırr.ws. Faltat Jlrnr bu ırn~de -Kimdir bu krıılınll(l)c\&lnt \ilr) ~,,~~ 
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