
JAPON HARPLERiNiN 
BlR YILLIK BiLANÇOSU 

ir·nci Ordu muka /ıt/ilii Piyango 
bu.Gün cel<ildi aarr za 51 geçti 

Bizerte ve Tun usa karşı geniş 
ölçüde harekat yapılıyor 

r ekizlncl Ur at; unun lia b yıiU~ &ar&·uzu bekleniyor 

Büyük ikramiye Elazığda 
Ankara 7 (Hususi muhabır mı:ı:den ı ~ı,ı;:sı 2805 3:">2136 813563 270'34 

t-ı:le!onla) - M!IJI p!ya:ıgonun aylık ~19797 114451 394.221 849598 209227 
keşıdesı bu;;Un Sertı"ıevıncte yapıldı. 1!14210 3059lll 4:::87 85058 18790 
BllyUk ikramiye El.Az,ğa ı,;..ktı. Kıız:ı. S22705 20~ 639G0° 55042 16041 
r:an numaralar ~unlardır: 600 Ltn.A KAZANA?lı'LAR 

25000 LiRA 
93465 

Son dört rakltamı lOU 4ı65G 6072 
rıumnrn}arla bıtcnlcrbeşeryüz; Ura 
elacaktır • 

Lava! 
Almanya ile 
ittifak yapıp 
Müttefik~ere 

harp ilan 
edecekmiş! 

Londıra, 7 (A.A.) - Taa Ajan. 
sının Ccncvrcdcon alrp neşrettiği 
bir habere göre Fransız lıilkftme
tinde yalanda mühim değişi.klik-

ler olıı.C2lrttr. Yeni hUkl:met te~ek. 
kUl edince Lli.vfil Almar.ya. ile sulh 
yapacak, lbımu blr ittifak takip e
derek Fransa. mUttdiklcre hnrp 
i'A.n edecektir. Yeni ka"lineye Dor. 
yo, MnrsN Dcd'in alınncsklan 
h:ı.her verilmektedir. 

Ruhsatsız bir ebe tarafından 

do~rtulmak istenen 

Bir kadın öldü 

elde etti~ bu mombalar ela Avnıp3.. 
d.'>kl mllttefll:lorl ll'hlne bir fayda te. 
mln et,meml11tlr E!msen A \'rtıpaya 
ka?'1'ı btr ne~ 1 aksülfı.ml'I olan .Japon 
11annylleıımesı bu membab.n ılmdl 

kendi hesabına istismar etmektedir. 
Dr lsOIAdan İnglllz, Amorll<an sana 
ytı kadar Avnıpa sanmyU de mrar 
gdrmekte lr. .lııponyanın bir yıllık 
lıarbl l.Xiyle bir blldnço llo nihayet 

SADRI ERTEM 

Sark cephesi 
Slokholm, 7 ( A.A) - Knlaç ile 

Stııllngrad anısında hüvük bir mey. 
dan muharclıcsf vuku bulmoklad.r. 
HiJc\·de Alınan karşı tnarruıu şid. 
detlenmişlır. Stallngrad içinde de 
•lddelli muharebeler ohnaktadır. 

Moskova, 7 (Radyo) - Dün gc 

ce neşrelilen resmi Rus teblıAi: 
6 hirınrik "ınun günü 1.uvı.-o?Ueri -

mız, Stallnıo-ad mıntakasınde ve 
merkez cephe!lnde evvelki btUı:a.. 
metlerde tanmıı13nno devam eyle. 
miş'crdir. 29 ı;onteşrlnrten 5 birinci 
kanunda hilen lıaftn zarfında, ara.. 
lennda üç motı5rlfl 108 taşıt uca.ıtı 
olmak 01cre, 192 dDşmıın uçnJh 
ialırip ettik. Bu mOdrtet zarfmdn 
bizim kayıb1mız 102 ucnktan lba. 
rettir. 

Stnl!ngrnddn fabrikalar mnhalle -
sinde askerlerimiz, diişmenle ateş 
teati ettiler. Düşmanın dört ateş 
noktasını ve 7 knzarnııtını lahrlp et. 
tik; 5 snhrn Te 6 siper havan ba.. 
1arynsını susturduk. 

8lall ngrndın cenup kısmındn kı
tal:ırırnız. muharebe f'rlcrf'k keşifler 
de btılıındul:ır ve bir böliif.I' yııkııı 
düşman kuvvetini yok elliler. 

Stnlıngrndın şimnl bntısında ve 
Don nehrinin sol sahilinde kuvvet.. 
lerimi:ı, tnarrıız muh:ırebel('ri yııptJ 
Jnr ve dü1fllıının ~ldd('lli mukabil 
hücumlarını ıııiskıirttiiler. 

yı:ı.pıla.o harcktıt csnnsınd.ı dllşma 

nuı kayıbl:ı.rı 1100 "Slr, i2 tank, 41 
top 40, havnn topu \'C 3i4 kamyona 
çıkmı.tır. 

İta!yan ve Alınsn toı.yvarelert BQ. 
oo ve F !ip .ıll llrn:ınUe Tunusdn. bıı. 

z· demiryolu mcrkez.lcı1nl bir kaç k• 

re bombalo.m ,~ar teJtslerdo de • 
pohrda ve mUtcharrlk maı.zemede 

lıUyUi.. hasarlar h_ısule ı:;et{rını,ıcr • 
dlr 

10000 LİRA J\A7..ANA.NI.AR 
365082 295025 244118 

:;ooo L1RA KAZANA..'-"1..AR 
251~91, 21582 327271 =03896 2428' 

2000 LİRA KAZ\lliANLAR 
146147 79611 150984 132617 83105 
116!18!i 87i824 399 {ı7 869522 88409 
~()734 851075 22i004 276837 48071 
tOS~S 119581 26984 88564 199687 

100:> LİRA KAZAN.Allı"LAR 

171677 77323 li2936 25S051 i2267 
2l26Sl 305368 394004 255120 191781 

J 00 İ.JKA KAZANANLAR 

Son 'Uç rakamı M6, 842 ile b!~ 
numaralar yUzer lira alacakt:rr • 

60 LİI\A KAZA..""lAl\'LAR 
Son Uç rakamı 508, 927 1,te n!.b& .. 

yetlcncn blletler Uişr lira ~k:ttr. 
20 L1RA KAZANANLAR 

Sem Oç rakamı 240, 660, 652, 847, 
N.9 la. nihayetlenen numaralar 31?'. 
ml~er Ura, alacaktır . 

10 LlRA RAZANAllı'LAB 

Şlm!\I Atrlkad'l cereyan eden hava , 
ınuhı:.rebelerln.3e mjhver avcılan 7 
cU~man tayyaresi dUşllr.:nilşlerdir. 

Bu harekıı.ttcn üç tayyaremiz dl:ln • 

27999 26'147 889681 177305 277612 8on iki rakkamr 55, M, 11e nlhayetı• 
34.2282 220619 210755 141528 31778-l nen nımınralar onar lira atacaktır. 
281294 305485 303246 275600 1414711 Al'ıIORTU.ER 

4t005 292309 344187 294691 881810 Sonları O - 2 lle n,hayetl~11 
372571 244 liO 279131 109530 ~872 / bütün b;letler Q.çer ıtra amorti &J&~ 
300957 21683 288648 45764 238180 caktır. . memlştlr • 

Ruzvelt diyor ki: 
Bir eşik millet erıa barp 
gayreti bakk111da hakikat 

Melcsikanın askeri anlaşıldığı Z81DBD 
hazırı kları Halkımız bu gayretin ne kadar büyük 

ve zafere doğru ilerlediğimize dair~ 
yapılan vaadin ne kadar kuvv~tli 

Gelecek seıre bir 
ouçuk milyon .. atı 

Dlr oı-'a bDlDaacak 
Hekalko '7 (A.A..) - lıl11ll mUda.1 

ıaa nazırlı°ğı, Meksika harp gayre~ 
leri hakkını.la neı;ıredUon bir raporda 
19-iS yılı ıonunda Mekslka ordusunuu 

tnmamlle talim görmU, blr mllyoa 
tlOCı bl.n kigUik blr kuvvet t.§kU ede -
ce~\nı blldlrmektedlr. Bunlarm bil • 

yUk kısmı ha!tacla en az blr gün ta 
}lm gôren mllls kuvvetıert mensupla. 
ndtr. Hnlen 800 bin kl§I aUAh altında 

ve aylard:ınberl lyl talim görm~ bu. 
lunmaktadır. 

Mili! müdafaa nazır muavlnj gena. 
nı Fransl.sko Urk.lz; bunlara bu 
aenenln llk haftaları esnaıında sllAh 
dağıtılmıv olduğunu söylemlştlr. 

olduğunu öğrenecektir 
---v··----

Vaııington, 7 (A.A.) - Rmr. 
velt ordu ve donanma mecmua -
.8lnt Çlkaran Con KaJlo Laıng. 
!ayn':ı bir mektup g5ndermi§tir. 
Bu mecmuanın ilk sayrsmda 1;ıka
cak olan bu mektupta CUmlıurrei
;ai şByI~ domekt-:öir: 

Mii~terek harp gayretimizin ba.. 
tiz vasfı bitlik, Amerikn halaınrn 
Lir'iği ve Birle~ik !\iilletlcr :ırasın 
daki birliktir. Bu birlik pek kıy. 
metli bir şey, biz~ zaferi temin e
<lecek olat! mrz1'3e""'m ucııdur. De
nizlerin ve kıt ı:ırzn harp meyılnn 
larındıı deniz ve kara. kcvv.ctkrj • 
miz iyi talim görmUş olmnnın ve 
iyi disipline mclik bulunmanın 
kudretiyle Me'!'Can denizinde, Wıt. 
vay sula.nndn, Salomon!arda ve 
Yeni Ginede old•.ı~ knrlnı $ımall 
Afrikada da parlak mis:ıllcr vrr. 
mişlerdir. HalkmuZID vntansever
:ii~ sayesinde mcmleke~iz <'le. 
mokrasinin tersanccıi haline gel.. 
mi§tir. !stcnilece-k fcdakarlıi!ın 

Ordu ve Donanma ga.ztteet ~ 
lecek say:mnda bahriy• nazın AJ.. 
bay Noksun da bir n:ablcsioi 
ncşrcdecektir. Bu makalenin ~ 
H<"o3. frlira.srr.da Albay ~l5yJe demek 
tedir: 

Pearl Harburd.:ınbcri IJir deni .. 
zaJtı in~ için lAzrm olan. nsatt 
zamanı 4 ny ve 3 giln kadar kısalt 
tI'k. Bundan evvel en luna saman 
da in~ cdihnekte olan ZirlıWan 
Şimdi csltisine nisbctle takriben 
Yedi ny evvel ~ ediyoruz. Dcft 
royerle"rimiz 1940 senC!indeki in
şa müddetinin yanmndıın birka~ 
giln fazh sur.en bir mtıdöet için-
de tamamlan1yor. Sulan yaran tay 
yare ~emilerimizin t'n yerust bun.. 
dan evvel bu g~lerin in~aın fçtn 
snrfC'rJilen zamanın yarısı ve 4 gUn 
stiren bir müdd~t ir,inde inea tdil. 
miştir. 

Şarlo 

vıızan: BiR MUHARR/f: 

derecesi ne olursa o'sun bize mi. 
TM olP.rn.k intikal eden dcmo~rasi
Y,i muhaf~ etme-k hususunda hal 
knnIZitı gösterdii7i azimle iftihar 
ediyorum. Ölen askerl~l'imiz an'a
ndcrimizin zafer meselesini yeni 
bir hrzla parlatma.ktadrrlar. Ben 
bundan dolayı nıa.:,i'i-ruru:n, BUy:H: 

Dk lfrsatta memıe
t e imfze gelecek 

• 
1 STA...'VBULDA \-arlık verg1!!11 

ll!Ln edilmedi Ankam ve tz., 
nıJr ı;Hıt bUyUk ıehl~lerde IJstelorl 
bekll~ortnr. n·ı ~cdkıne :r.anırtdlr. 
illi;> Ult oelılrlcrln nUtusu çok, ticari 
tıayııtı gcnb olduğu gibi komisyonla.. 
nıı ~Unde de vergj tayini l\"ln taın 
ve mutlak öiçüh::· yolctur. lçtlııın.i 

adaleti sümt zanıreUne fcd:ı etme • 
ınek için aceleden ziyade teenniye ve 

dikkate lüzum ha•ıl olmamakladrr. 
Varlık vergisinin Up hedefi \"Srdw 
1. Mnli lıed f, 

%. lkUs ,,dl hedef, 
B. İçtlnıat r def. 

cıe bulunan Jıa.ranıa mcrkaz bankası. 
na cekJlmest lottra ku~eıını arttıra.. 
cak gibi ı.ergl mUkeJlefierlnln büyük 

mebJ· ğlar odcm:ı.;e mecbur olmaları 
aa pl.)asaya fazla mul dôkUlnıe!lint 

temin eılecclttlr. 

içtimai hedef, içtimai adaletln te. 
ııılııJdlr. Pahalılık en ziyade faltlr 

halk Jçln sıkıntıya 81.lbtıb olur. lkt,ısa.. 
df buhranın blltUu yllkUnU sablt gelir. 

lllere ve faklı halka yüklemek doğru 
olmıyaea~"tna göre varlık s:ılılbi in • 

•anlnrın ve zUmrelcrln de kendllcrl. 
ne düşen fcdnl,!irhl• p.'1.)ıru \"ermeleri. 

lztlnını rJuvazenoyl temine yaray:ıc:ık Malı hedef, tedıı.vütde tmlnn:ın '700 
hr. milyon liranın tiçte ı.cya dörtte bir 

kadarını lUcrlcez: b:ınlc:ısma çekuıel' Koml.syonbr, tuttukları ölçülerj, 
tfr. Böylece enflAS.) onun para kryme. bıı lçttmai adalete ve limmenln menfa 
tı Urerlndekl fenn tesiri l.lnlenmlş 0 ııtine U.)durmnk zonındadırbr. Böy)I' 
l:ıookt,ır 

lktıso.di hcd~f. ınnlm değil paranın 
ktyınetınl yiikııcllcn bu tedbir s&ye • 
airule pahaWığı az:.aıtmaktır. Tedavili. 

;}npmııkta oldulclarından da eminiz. 
Pelc yakınıla milli vlr.dıı.nı tatmin e~ 
den ıuı.rarların ııe oıduğunu öğrene.. 
cettz. 

Britanyanm, Rusyanın ve Çinin 
müke:ı:ımel mum'\ emet hamlelt>ri 
i'e ve Frankenstcin'i irifas edrn 
kana susamı~ insanlann istilasına 
uğnyan memleketlerde hlikt.ım su
ren yenilmezlik zihni'ı"eti ile de 
iftihar ediyorum. 

Amerikan ss.ne.tkt!rı meşhur komlt. 
.ŞSrlo dün gcoe Nevyork radyO.JU ta 
ratmdan tertip edilen bir konuşma. 
da memleketimize hitap etml§tlr. 

Ş:ırloya Nevyorkta bulunan bir TUrk 
ltcıdır.ı tllrkçe sualle~ &armuıı. sanat. 
k(lr buna .ngıllzce oevap}ar vermi,. 
tir. Şnrlo demiştir ki: 

- Hor ~eyden evvel TUrkiY\1dekı 
aostıarımn sell\mlanmı göndermek 
'stenm. TUrltlyeyi Uıt tınrattn mut • 
laka zjyarct etmek azmlndeyi•.n 

MUzakerclerimizde. kararlarımız 
da ''e hareketlerimizdeki birlik de 
be"nim için 1-ir iftihar \'C'!!ne"'iriir. 
Başl:ıng<C'ta müdc:fnada kalm .yı ııoımuııtur: 
kabul ettilı:. Bunun sebC'bi bize - Eminim kl bu güzel mem!eketl 
indirilen darbeler ve tnrafırr.ız _ görürseniz çok memnun olacakamu 
ds.n yaprlan hesnpıarrn yanlış ol ve orasını çok aevecekslniz. Sonra 
ma.s1 değiJcUr. l\!fu:ait z 11mandu t<?.. slzt Tllrklyedc gllrmek lstemlyen tok 

Şnrloya hitap eden kadın ou suali 

arruta geçe-ceğimizi l:iliyorduk. bır kl.nse tahmin edem.yorum. 
Birleşik milletlerin harp gnyre~i - Dostıanm, benimle muı~t ya 
haltkrnda h:ıkik!?.t a?"Jll"Jidığt :r.~. pan bayan çok güzeldir Te Tnrklye)-1 
man halknnız bu gayretin ne k 1• ıdyaret eımeyi istememe ı.a *' lııtt 
clnr bil~1ik ve ~ere do~ru ilerJc- ı Bebe\ltlr. 
=i~1mize dair ynprlan vaPdin ne Şar~o bundan sonra Nasrettin hocn 
k'?dar kuvvetli olduğunu öğrene • nm bir egek b.lkO.yeırınl anlatarak SÖ' 

ce-ktir. ~rlııe aon vermi§tir. 



-Şehırdc: 
.ı; IKt.ı:ıat nk~letl buabma Avru 

pa vo Amerık dn tahslle gönderıle • 
ceklcrln hDtlhanlan yapumıg, elli bir 
K'"!l m11va.r!ak olmuıılu:-. Kaz.uıo.n 

ge.nı;lerin simleri mı.ntaka lktısat 

n;tldı.lrlll~Unden bildirilmektedir. 
il- L>Un öğ.cdeıı sonra Yeşilköyde 

Nurı Dcmıra~ hava alanında bir tö. 
ren yapıımıg, bu mtlnasebct,1c yUksek 
n.ühcndts mekteblıı.deıı 50 kadıı.:

g•nç kendi arkıı.da,.ıan tarafından 

uçurulmu~tur. 

4 Emn yet m:ldUrlllğü blr mUJ. 
dettenbcri 1stanbulda geçvem § olan 
otobUs \'e otomobjllerln kontrol ~ını 
çok sıkı bir oekllde yapmıı.ğıı. başta 
mınır Ye.nl emniyet mlldı.lrll.nlb 

HaU~k • Nlhııl Pepeyi bu hususla bll 
hassa alAkadıı.r olmaktadır. 

4 Hıı.rblyenln 1318 aenes mezun • 
lan dUn Harbiyede Orducvlnd:ı tertip 
ettJklerl, bir çay ziya.fetUe m-:ızı.ını -
;}'etlerinin kırkıncı senet devrtyes.nı 

t~slt etml§lerdlr. 
H- Yakında Bulgarlstandan §elırt • 

mlze llOO va&on mangal kömUrU ge • 
lecektlr. 

Radyo 
fabri · alar ı 

• 1 

1 1 

500 tayyare 
tarafından şiddella 

bo balandı 
Amerikan bomba tayyareleri 

lil §Chrine de hücum 
ettiler 

Londrn, 7 (A.A.) - Bu akşamk. 

ıebHğde 11'arct edllen pıı.zaı günU 
yo.pılnn Aydhoven bııva akınına tak 
r.ben 100 bomba uça~nın !.§tırak e• 
tıgı b.ldirllmekt.edlr Koruınıı işı -10'.> 
av uça.g-t tııratından tem,n edilmiş • 
tir. Bu av uçııklıın ayni zamanda 
gUn içinde Holanda ve Fro.nsa Uze 
rnıde gııoır'tıcı çıkış bıı.reketlerindt: 
tıulunmuş}ıırdır. Bu av uçaklıırı için.. 
de. en eon model Spllfayerler, Nor . 
vııç, muhariP Fransa. Amerika Ka 
naaa, Polonyıı tılotlllAlan ve blr ı:te 

Hınd t loUllnsı bulunmaktaydı Bu. 
.l'f Bir b&ttadıı.nberi memurlar ve gtlnkO hareketler, blr tek gün içinde. 

ı-.eJka odun vcrilmesl 1.:11 valinin em 1 lı.giltereden yapılııD tıava taarruz 
r1le durdurulmu§ olan mahrukat ott. ııırmrn en bUyUğlldUr Alman av u • 
a'nln depolarmda.n oduI18uz bulunan çaklar mlltteflk av uc;aklannı göT 
ibUtnn Ukmekt1?plere odun verilmlştl:o. dlıkter z:ııman tedbirll davnın nış • 

il- Tasfiye halindeki oark deınlryot lıı.rdır Bir :1Uşmaıı nv teşKill dôııU: 

lan kumpıınynst aleyhine esk1 me _ ~nlculuğunda uça.nkatelere refakat et 
ıınurlardıın 200 U taz:mlnat davası aç. mekıe o!aıı birkaç Sıplt!ayere taar 
mıotardı" Dava, 1stanbUl blrincı tlca r.:" etmeden b r çeyrek saat buo 
nıt makmcseince reddedilmiştir. A • ıar. takip etml§ ve nlhııyet asıl te, 
ym lft 1ndtı temyiz; ticaret daire.sinde kilden ayrılmış bulunan iki Splıt& 
,açık mUda.faa yapıla.ca.ktrr. yere taarruz etml.ştlr. 
Yurtda: Aynclhovendekl ra:lyo fabr\kasınm 

"' Milli Şef Rct.sıcünıhurumuz ta • uçaksavar ıopııın ile tyl çevrilm f 
met lnönU, dün Ankarada toplanan o:duğu ve bu topıardao damlarda b: 
mühendisler birliği senelik ko:ıgrest_ le bulunduğu blllnmtyor '1eg1ldl Sl 
nin tazim hlslerfnl lblAğ etmek üzere vıı &baU arasrnda !Ula kayıplara 
ayrılan heyeti, Ankara tpodroınundB sebebiyet vermeden bunla1'B taamı.ı 
bulunduklan ıırrııda, trlbUnlerınde k.lı etmelı iç n bir tek yol vardı Bu u 
bul buyurmu~lardır. / aul ı1e. gUndUzUn ve çok alçak trtlfa 

q. OnUmUzdckl cumnrt.Mi gtınU dan taarruz etmekti. Şunu da ayn 
Bqvekil şu <rU Sııraçoğlunun blf zamıuıdıı ııa.ve etmek ta.ztmgellr ıtı. 

nl:tku U. baflıyacak olan 13 QncO ta tıu bede!, av uçakJauııı.n koruma ıs& 

aarrul ve yerllma}lnr ha.ftaııına &l: hı-.ııının dışında bulunuyordu Bu t&b 
hazırlıklar bitirilmek llzeredir ılka. Avrpııda, radyo, lAmbalan lm'll 
Dünyada: · lı}:nde en mUhlm ve en geni~ s:ı.h& '' 

• Amertkanm doğu luyuımda b'.r (al e~n tabr,kadır. Bu te.sLI baklkat 
tersane yenı b"r uçak geın1stnı suya te 15000 k~tden fazla lşçı çalıştıran 
dndırmlştir.Bu son 3 hatta lçlnde Sil- 1k1 fabrikadıın mllrcklrepıJr. BUtUn 
:yn indirilen üçUncU uçak gemlsidir. l.ııtlhaallerl Alma.o ordusuna gitmek.. 

4 Amerlltan harp haber bUrosunuu te.dlr Taarruzdan hemen sonra. b r 
kent" uçU§U yapılmıetır. Hedef bö~ neoretut' b1r rapora göre. Amertk&n 

lı&rp endUstrtst 1942 yılı lçinde 49 ııJ.nden gelmekte oıa,, tntl(Aklnr ~ltlı 
'bin uçıık, 82.00Ö tank ve motörlll mekteydl. Hedefl.D merkeztnde ve do. 

ğıuundakl blnaları.n hepııl yanmaktay 
top 17.000 uçaksavar! tkopu Taıie 8 mJl. dJ F'abrlkanm b r luıımını teokll edec 
yon 200 b!n tonUtı.to u ge yap I · 

d:ğer bir bina grupu duman ve alev 
mıştır 

• Amlrallllı da.resi •11nlk., den.la ler ile örtOIOydU. 12 bomba uça~. 
altısınm geç kaldığını ve bu denl.zal dönmemiştir • 
tıyn kaybolmuı nazarlle bakııma.sı AMEIWiAN TA1"l'ARELER1 
!A7.mıge1dtglnl tee.asllrlı bildirmekte. LlL ŞEllldNE IHC UV<.JUM 
dir. ETTlLEH 

,,. bpanyol devlet retı general Londra, 7 lA A.) - Amıınkaıı ba 
Ji'rankonun 50 lnd doğum yıtı mlln&. n tebliği. Ame

0

rikaıı 11ça.nkaleler'lnin 
sebetile, Hltler Frankoya Bentz mar. paz&r gUnU öğleden ııunra LU ıetırın. 
Jta 8 Sillndirll btr otomobil hediye et. .ıeıu demiryol atölyesıne taarruz et 
rııt~lr. tlkıeri.nl b)dlr'mektedtr, Hedef UatUn. 

• Nevyorktan b'ldlrltdiğlne göre, de hava mu.a.ıt olduğu lçln iyi netice. 
iMlen Amerikan barp aanayilnde dört ıer &!mdıfı gllrUlmUştllr. Amerikan 
milyon ka.dm ıoçı ça!.ı§maktadır. Llberalör uçakları ayni zama.nda Abe 
- ,,i! bava alanma da taarruz etml§ • BuzvaltiD O(t tu lerdlr. MUttet.k &Y uçak tlloları tıet' 

Düıman mevzilerinin lk1 taarruz barelleUnl deateklemlş 
Ye korumu~lardır. Bu arada 7 dllş 

lotoğrailannı çekti ır.an uçağı tahrip otu.nmu::tur. Mllt • 
'1' VMlıı4't.on, 1 (A.A.) - Şlmaı.t M. tetiklerin bir a• .,. iki bomba uçağı 

t'fka Amerik&ıı umumı kararr1.hm dı.1lktlr. 
dnn b1ldlrJdlğine gtıre, refı Ruzv•ltl"l 

oğlu albay Elyot Ru.zvelt. dllıman iki Alman nakliye gemisi 
:t,opraklarmm en uzak meııafelerinu 

kadar uçuı yapan Uk Amerikan pllo. I batırıldı 
tudur. Bu uçuı geçen h&tta aonunda MHkoy6, '1 (A.A.) - tk1 Alman 
7&Pllml§ttr. Albay Ruzvelt bir lteştt 1a1ıt gemlııl alman F10IQ.ndlyadarı &... 

uçu§Utıd& dllşman mevzllerinl göııt•- çık denize çıkıp uzakla11n&l<ta bulun 
ren çok büyük aayıda fotoğratl&t 1 duklan ııırada Sovyet kıyı batarya -
ahnl§tır· ları taratmdan balrnlmıttır. 

BiR, ıKI 

Dandinin ölümü ve 
"iğne meselesi,, 

A .oi KAltAOA dUnkD at yıı.nşl:ı,. 
rınıia ulıuı mliesslf btr b.il.d1. 

.. cyl otrendlk. OçUncu koşu baıııuma. 
dan evvel ringe ceten ıuıtrettl\r Ba.y. 

ram keoıll!lln n blnooetı atın kolanını 
ıı.uayeııe ederken bir~ tıerde durun 
Dandı '3mlndekJ attn vıı:ı.lyetlnde bir 
~arabet görüyor Hayvanın göı.lerl 

dışan fırlnmı,, vücudu ter u;lnde.:. 
oyle ki tcrdço basu olan butıarııır 

hayvanın lkleto y1L11dığı hla.'\tnı VMf 

yor. Uayvanm bir kaç adım atınca 

t-allandığını görüyor. KeyflyPtteo 
b:ıytnrlar heyetini tınberdar ediyor 
Ot>leo heyet bnyvnna Doping (yaoı 
ha:n-anm Asabını fevıuılAde Ustun tllt 
mıık için lt'11e) yapıldığ'ı netlooa ne 
varıyor. Oo dnl<lkn ıwnra d3 hayvan 
;tere dü,Up ölüyor. 

Bu hAdlse üzerine yarış ve ıılıı.b en. 
ctı.menl tahkllm.ta (irl(Jml:t bulun 
makta.dır. Filhakika Oıı.ndlye iğne 

)Bpıldığ-ı Dblt olul'SB encümenin bu. 
ııo yapanlar bakkındu olddctll kanı.• . 

lıu ver~ğtoı Umlt edem 

lllllD blr sporumuz olan auıılıtm 
)&ŞDIU3Sı ,ı;ln bUkficnetJn geniş oıs _ 
b<'tte blnmyeıılnl eslrı;omeJlğlnl. be • 
4ttil) eterin do bu ~ıudırııa l)tlrak et 
tfklcrlnl, A.nkarıı., htunbul lz.rnlr ır. 

t.ı bUyUk oetılrlerlrnll.de tıalkm bu 
Apora karşı rağbetinin ırtJn:len gü.nP 
arttığını beplıul:ı. pek tyj bil yoruT. 
llu çok z.vklt, bcyecımlı 9porumuz.da 
bu &ibf karışık ı,ıerto yer almasın• 

da tablatUe lstemeytı.. 
GU~ naaıl blr ln"ll.nın bile!< lrnv 

vellne dayanan btr sporsa at )"&nf• 

da hayvanın ayağına bağlı bir epor. 
dur Anası, babası iyi 9e sağlam olan 
lyf btr surette t,ıırb1ve edilip iyi be 
kılan hayvan, yarı,tıtı atlar a.rasm 
dal' bUtUn bu baııletlertle b'rlnr.IU~ı 

kn.Y.anablllr Ye bo birinciliktir ki at 
sııhlhlnl'! bir teref atQıhıtırmz be"°''" 
nr. dn bir kazanç teşkil eder Yoks'l 
tımıı:ah hayvnnrn kın.anat'.sğı birin 
rlllk değil f-.• 

Geçen tmftalardB da blr b&'k" 
hayvanın p.'l.dokta, tıavıı.nm eotuk ol 
maımıa ratmen bomm bur:ı•n terle • 
alğt, ağundan klSpllkler saçtığı. PY. 
rltabl1 va'l':lmler g~t~rdltı şeltllndt< 
kulaJtımım bıızr şavtıılar rehnl,tJ 
Van,tan çıktıJtr zaman ter dökme.f 
lnap eden bir atın yannan evvel ter 
ıome!ll tabUdlr ld bir fevkalUellk L 
nıb eder. 

Hayvana ttne yapmıı.'k memnudur 
lıöv\fıı oldntu halde Dandlve l~e ya 

pılchtı tesblt odlltrse bunn yaımnto.. 
mı artık bir d!lhs ıtlh:U-n'h:ltn ISnl\n 
t!e d"laşmsııına. eu veya tnı ıı.trn sır 

fmda balnnmasml\ mfl!l!lade etmem,. 
ll)1z. nınte~ vatand!l,m at yan,ıa 
nnıı. ral!'bet etmesinin ~bl'lbl bu IJ>O• 
M hıırh:ıne:' bir "hile.. tnıhrnmayı,m11 
tam ıttmat be!!lemf'!lnrtdlr 8•1 hAd1'4t 
hıı itimadı 11al"l!IM'J\k mıı.hlvrıttı-dlr. 

F.nr.llmf'nfn bo hnıınııtak1 nıponınn 

kıııa bir f.llmanda nl'!'lretmıııılnl, kl'!V • 
fl'\'ef,' tavdh ~mestnl dl'! 11.ynca bek 

teriz. 
fl!<ır: ~!: olarak 111nn ıılS:v11vellm ki 

tnırtlterecl" oldnl':n rrtbl ko,nv11. f!'frc 
tek bOtltn havvanlann Padokta lkl'n 
tl"rlflrtndP.n 'Ve ıısl\"Rlnrını.'lan nl\mırn,.. 

lrr ıılm'"!l!l!lt, ko,.,..vu hltlr1l''te" 11on 
ra d" rene tPr nı,.,,on.,ll'r1n'n &lm!l. 
rat. t 11111 edll'D·~ l''n:rn1ı• R,"., ,. 
,a!I pren!lp olar k lt'\b,I eden•lı h!c 
bir ktm"lfl hllvva~ t~ne vnnmrvıu•.al< 

hr. A l<sl sabit nldntn tn'kdlrdro bir dP 

lkramlyP.yl kaybr.de«'~f'lnl aklmn kor. 

ea." 
Dsnd\ t:'lbt btr h:t.vvftnm kavı'mıa 

m11mll'k!!t ateıh~ heom.,ına 11.crt1ıl< 

1Ahmlnlml>t. brı h&vv""" ltne yapıl 
drtmm ııııhlt n1'l11'ıtt&"ıdrr. 

Yekta Ragıp ÖNEN 

11da1 eevlnt'Jnl cötrteJ"flll bir hare. 
keti gtzll1emecll. Bu eırada bloln 
tekllt, bu tekllt kadar eski deol.a Ml

ba71nm ho;,unıı gidemezdi. Bu tekW 
ft.ZlfeslnJ ook kolaylaştınyordn! 

7flu ölü de kim ? 
- Eter bu ıı bir aaygw:z.lık aayıl 

muaa memnnnlyetle bu tekllfl ka. 
bul ederim. 

La1:aee pnarlo btr arlmıdat tan1}e 
eevap verdi ı 

- Matmuel lAtuta takdim ede. 
eettm ilk arkAdat een olmryaoaluın. 
Zııten denlı.cl arkA~r M&da wnu. 
tolycUe Jyl kabul olunurlar ~htma
ıre.ı Janın aalonlannda Mftada tıo 

gUn akp.m yemeğinden aonra brlc 
oynanır. 

Udnyı 

- O luı.Jde, dedi. Sanıı ıtmdldell 

tqelılcOr ederim btedlğia vakit ee 
nJnle oraya rıdrblllrlm. 

- Bn &k,am için be:ıl mazur gör, 
~k <' ' c1dl bir modo\'llm var, ne deme!t 
l!!tedlğ1ml tabu anlıyorsunuz. Fakat 

lnş:ıJla.b Jkl J;Un ıoora, mııse.IA <".Um:ı 
ak,amı gtdertz. .... 

Uday ve ar(Jn.ıla'ı Şııpon Fen lo • 
knnt:ıınncbn ı;ıktığı vnldt ııa.at Uctll. 
Lın~o tek gUzJ.lğilnü dllzclttl TII 

lJdayı fevkulA.do aıkıın aıcap ratmcıı 

13 Çeviren: frlUZ.AFFER E"EN 

arkadaeına TUnıJ cıaddeelne doğra 

l'ebberl!k ettı. Bo •ırada Ja arkada. 
ema Bordoya da.lr bol bol izahat n. 
rl7onta. 

- Bordom~ gtllfll bir ff'blrdlr clol 
ınsu. Bu eUT.tl ııöylerken tebrln sG • 
beğlnden baheetmlyorunı. Zlra nb • 
tınılar ıatısna edlllrae eehr1n merke'Zi 
kargacık, burgacrk, •ok ıklartle içi". 
dtn çılahnaz bir lftplrent hallndedlr. 
MeseJ& eebrlmlzlıı iftihar ettJğ1 Sent 
Uaterln sokıığı Parbln l'ılufi.ltan ka. 

r vnrdır; blrk~ gUo sonra daha 
gtlııtcreccğlm '\lerlyodek mnhallrsl 1. 
""' Bordonun b tün huııuıdyef)erlnl 
Jıtlrn eden gnrlbeler ytıvn!lıdır Fa. 
lmt berele t verSln kt resmi daireler!. 
llf'ledlyc bah:;-.cleri, yıın, )·Prlerlnl Uı 
tıva eden p!ırt3l:ınn g'lwTiijt-1 bura. 
ların Jru urunu kapıy.or. Sonra bl\yllk 
(ltelJeri-nlz'n gllzelllğl!.. bu otellerin 
arka luıpılannıı hcrhııl:ıe dlldGt et. 
ml,.,lnbıUr. nu kapıl!ırm kanatlan 
lnymetll tahtndBndır. Oyınalıı.rı ve 
L:ab:ırtmal:ın ltlba.rllo lıakild blrcr 

ııaııaı eserı •yılır, es:ıaon b~ Bıordı\. 
luJar_ 

Uday artık ~ını dlnkımlyor. 
da; ılmdl biran evvel odaıtma kavat 
mak ve orada dll.fjUnme(erlne blr par. 
ra lnllr.a.m vennek ıçtn eabırsı~Janı. 

yurda. Luvn.19 gtız;cllıklerlnden bah • 

lll'ttll'J TurnJ cadde&) esltl deniz eıı. 
bayma ~ok manasız bir yer Kfbl gö 
rOndll; fa.kat Luv~o bir ttırlU kendi 
ffne aman vermiyor kolnna girml" 
liAğ tumftakl kaldırım tızcrlnde onn 
llyotroya do~ sUrDklllyordu. Lnva. 
ee onu b"r mUMet Komedya meyda • 
nındskl knbvcnln önUnıle tuttu ve yor 
ı:nnluğa b:ıkmıı.dnn vtllyet konajttnm 
~anma kndır g!Sttlrdll. Antt.k oradan 
döııcfüklert vakit Ucmy bu eski arka 
c.!aı,m elln:len lmrtnlmıık için atzrnı 
ııçabllı11: 

- Bent boı;Un affet. Gece~ Pınen. 
difeıde geo"rdJm, ~ok yo•runaın. 

Lov11&e haykınr gtbl oevap verdi: 
- llaycll koca yal:ıncı ern de, ce. 

ne bana. De nmaal okııJorsan. Beal 

ı 
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1 "--K-ü·ç-ük- ilanlar Kuponu 

aıu •uvuwa e1'1ene..ek cuu.ıcrıı_,. 
ı~ uruma ve ~ ~erme lllalan llD 8oe 

·S~. salibi bUtün dünyaya yapllmı~ 
ol:ın denenmiş ildçlar için bir garanri işa. 
retidir. ·~~· ilaçlnrını bütün dünya dok
torJarı h:ıscalarına vermekte ve bu ilaçlar 

mıiyonlnrca insan tarafından kati bir emniyet 
ve itim:ırla kullanılmaktadır •• 

batmdan •vmak lıb.ıdlt\ııe fÖ"' bu. 1 
nun muhakkak mllhlm bir sebebi ola 
caktır. 

. 
Ve Uday dudAklannı bth:,.,rek ma • 

nah tebeaaü.mlr.rıe arltal'.1&1ınm kata • 
eındaa geçen ı.ötll nklrlerı hararetle 

prot,est.o ederken Luvıı.ee llollıuıDJ 

havaya kaldırnırJ, gene b'ldıtfnl oku. 
yordu: 1 

- Bir lıcadmrn .eni beldf'dltfrıf nf' 
dPD daba eV'f'el b.&ber vermedlıı. Bn. 
oon ne demek oldnfuna herk6St(lf1 

111 bllJrtm (Bn 11rada Udayın e)lnl 
kunl'tıe ı;ktı) nnut.ma. onma ~nU 
akı):lnı «&at doku7.dıı blrl~lyonı~ 

Smok'n mecbnrlıllr. Ren otele uğrar 
seni alının. 

tçertstndf\ ~in klı~ bir mclrtn 
bu bulunan btr ıt:ırh cama !lllb:ıhı 

lidaya verdllrler! vak't. eski denlı: 

enhayı hentız yııfaktayı!ı. Luva.'8 br.ı 

mekt:cbıııııla o g1ln tein .at on birde 
t>ele4fye ba.hı;eahıdo arkatla,rııa nı.n. 

Eııki c'lenlz sobayı J~er:ln ka.nJına. 
mnclan korkarak alel~o g1.31ncli 
<lenı veriyorclı:ı. 

(Devı.mı vır>. 
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Şubeye davet 
Emlnöau As. ş. Bı>ı< dnn: 
Aşağıda sıcıı ve kııyıt numaralıırı 

blldiri!en yedek sub:ıyl lrın 6 g:l.n 
zarfında §Ubeye mUrn~ıı. t,J.nı·ı 111rı 

olunur. 
SS474 99..321 45011 
1G3M 318.28 463~ 

44919 1194 15 4782() 
31Ş90 19912 44092 

37605 3~2 4.5125 
322 78 6/670 360SS 
51510 2/570 49948 
31076 29107 37712 

46603 14603 
14'78 50980 
'IH'1 4968T 

Uaklkıuıa parsını. CM11redll~•'1r 

llAol:srın gıaetede cörtUdtıto .. kUdr 
olnı:ı,,,ıno dll<knt edıhuPllCIJr IC9lenme 

ft•kl fi ~bndııreo okuyurularu mallto1 

kıılınak üzf're sartb ıMlreatertıu bildir. 

mı lrrı Ulzımdrr 

Evlenme teklifleri 
* 45 ynşındn znyıf esmer, fstan

hul ılc Oırndırmıı :ıra!lında mal gö
llirıip getiren 110n1Uk kazancı 10 llrtı 
ol::ııı bir bny; zııyıf, bcynz, tocuk • 
lu vcra çocuksuz bir bayanlı ev. 
le'lmck islcmckledlr. (Komisyon • 
cLı) reınzlae milracaat. 

lf. Otuz yaşında, uzun boylu anım 
"~ namuslu, asker ailesi.ne men.au1> 
\C Uç bin ıra parası bulunan bir ba. 
yıın, C\•tne sadık, asker veya 8tTfJ 
(Ge:11kıt de olablllr) bir bayla evlen
rcek ıstemektcdlr. Baym esmer o)ma. 
eı ş:ı.rttır. (2~ 3ru) re.lD%Ule mllr6. 
caat. 

Müteferrik 
PUL &IERAKLILARINA - DaDI· 

ııastz damgalı TUrktye cümbıırtye•I 
rt- Ttlrk bUkfimetlerlle, levan. ecnebi 
bUkOmetleri posta puııan toptan •• 
yıı cins cins satı)ıktır. Arsu edenler 
•l!tanbuı krz Hsesl idare meıı:ılll'U C., 
v.:ıt ŞE'nmıına mllrncaauan. 
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