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L ONDRA belcdi,)e rel•i Anka • 
ranın hükumet mt:rked olu. 

ııunuu uı uncu ,)llclonüınu munıı.scbe. 
tile Lonılra radyosunda turkte blr 
mesaj ne,rettl. Bu me.ııaJda l.ontlra 
belf"djye rol lnln Aıumramo buı;-Unkü 
<Hin,) aııa illlde et ttğl m11nn~-ı derin • 
den bjıısetmı, oldııtunu goril,) oru.z.. 
Bu mana bir ,)&ndan politik, bir yan. 
(\an m~deni bir bü\l)et ar:u-tmekte • 
dlr, 

Ankara, l8tlklAI barblı..ln kalbi ol. 
dutu kadal' m\lsbet llme ve medeni. 
;)ete lntıb:ıkm da b(r serubolüdllr. Bu 
itibarla Anknranm bllkihnet merkezi 
olllfunnn ıldônilmll bugün dünyayı 

kapla,)aıı muharip de,•lctlcrtn ar11.Sın
da dahi krndl hU\·lyetlnc söre slnel 
bat;ıraların ya.cima vesll"' olmo§tur. 
\nkara bir tara.ftall Berll'llD t;akdlıi. 
nj oelbedcrkon, bert yandan da Lon • 
Oranın eempatl ini knuı.u.yor. Bu t~ 
L:ıtlar ortasında ter.at ız olan ve bil. 
Hin zıtJnrın ara ında se\gi ve ııaygı 
membaı ol&a :rtb'ldyeclJr Bu Türkiye 
-1.nkareda kuruldu. 

Ankara lstiklAI harbini bllyilk bar. 
blo tM&tlarını ta!ifl)e etmek, l'anl 
Turk mlll tini mllı.-takll blr bU\l)'CW 
kavuşturmak için harpte ve sulhte 
bir merkez var.lfealnl ıtordll, TUrk I~ 
ıldAl barbl blr yandan Tilrklyeyl 
U!!takll bir devlet baUn.. koydup 

lbl beri :randan ela Türk devletini fç 
a.pı bakımından milli bir devlet ıu. 

ı-una crl~ttrdl. 

Milatakll de\ lct ve rullll devlet ıu. 
tırodur ki bugü.ııkU Türklycnln dliıı 
'a devlf'tlerl arasındaki menfaat hf'. 
Kaplarına mlkya!I vazJftı tnl görmü'}. 
tür, Bu mikyası elde etmek ı,.ln Tür 
k(J enln bllyUk harp faclatarını \C im. 
paratorloğu taafl,)c etmlf olması lA. 
r.ımclı, 

'.rtl.rktye lltildAI barbt Uf' ve ODU 

ta.kip edf"n menelerln e.serlerf ile bu 

ta!dl)C,)i tamamladı. 
Türk de\•lctJ Lor.an mwıJıedesl ile 

dc-vletlerle ol n mUnaecbetlerlnl te • 

ıa.tsız bir fekildc ta~1n rltf, Bu te . 
zatsrzlıktır ki Tilrklye~i Joglltere ne 
nUttellk, Almanya ile doııt bir duru. 

ma eevkettL 
Ankara bu bakımdan dtinya muva-

'<'neıılntn temel taııdır. Bu ta.em Ha. 
" ettiği be,) oelıiıllel mana Tllrk mil. 
tlnln fç vf' dıe polltlkaaında tuttuğu 
ilrUtt. sarih .Prensiplerden kuvvet 
hnaktadır. Türk milleti kendl bn • 

• ıtıarı lçlncle lnk\şaf et.mele, lııtlkl&.. 

lnı korumak istiyor, onun hudut. ha 
tlcinde gözü yoktur, Topraklarmdan 
lir karış teda~lık edemez. 

Ankaranm bu MUlı görütödtlr ld 
l'Urklyeyl bugtln dtiııyanın yanmakta 
'ıkluto harp atfıtl içinde bir aulb acla-
111 haline koymaktadır. Prensiplere 
•&dakatUe tanınan Ankaranm alyaııt 
ı.'-1.el't' değil, mtllet varlrtını konı • 
tbak hoıuımnda millet ml'nfaatlerinı> 
dayan naktadır. 

lkınun içindir \el bir mmanlar 
lc&l'Jı kar&• met~ döğü,enler mllltt 
lbelıtaatlerlnln icap ettlrclJtl tartlar ı. 
ııln&ı tttıtak bayrağı altnıda elele ver 
Qaee(nı de bilmişlerdir. 

lyt d6ğ\lfenlerln iyi dMtluk ecte -
eeldertoe ınanıyoruı. Londra belediye 
~nba 11l618Jında blı. bu nıbnn barb 

-..Uertnt glr9yoruz. 

Anıerikanın b'ir yıllık harp 
masrafı 

Vaf1ngton, l'7 (A,A.) - Runelt 
1:~trıa gUnt\ kongreye SO haziran 19fS 
t~ bitecek olan mali aene harP mas • 
l'atlanıun 74 milyar dolar olara.k tah 
lrlin ecllldlğj,n! bllıUrml§tir, 

Ekmek karneleri hakkında 
vilayetin tebliği 

Ekmek ''cya ekmcl>lik hububat te,·- susı kanunlarma göre maao alanlar 
dinden l!it(fad!' ede<ıek n etıulyccek (vaizler, dersiamlar, hat bakıcılan, 
olan klıns.!lerj ı;u trrlr l'ııte, 1 başbakıcıları, müvezziler, ve baş mll 

A - btilade edecek ollinlar: 1 vezzHer.) 
l - 3656 (DevJet baremi'. 3659 15 - Bütçelerin masraf tertiplerin. 

{mUesscımt baremi) sa~ u kanun!ara den alınan kadrolarda çalıştırılanlar. 
tabi memur ve mUst&hd<'mler. J 6 - 323$ sayılı kanunun 15 incı 

2 - 8173 (Demlryollan baremi) maddesinde yazılı köy eğllmenlerJle 

aayılı kanuna bağlı ve 2 sayılı cetvel. 8800 sayılı kanunun hUkllmlenne 
lcrdc yazılı memur ve mf.stahdemler. tabi köy öğretmenleri. ' 

3 - 3656 sayılı kanun•ın 19 uncu 7 - Teko.Ut, dul ve yetim ma&.§la _ ı 
ve 8659 sayııı kanunun 10 u:ıcu mad. rlle mal(lllyet ve hldematı vataniye J 
deler! gumulUne da.bil mUte!errjk mlls maaşları alanlar. l 
tahdemler. 8 - 2624, 3299 ve 8976 sayılı ka . 

4 - Barem kanunları haricinde hu. (Arkası sayfa 2 Sllttın ı de) 

Hindistan 
Japon istilasına 

..,,, 

ugrarsa 
lstlklAU bir a11r 
daba gecikecek 

KnlkUt,a, 17 (A.A.) - lria.drasın 

eski ba§vekill Ajag-opaln~ri bir top. 
lantıd& tıöylecl1ği nutuk.ta demlftir 
ki: 

''Hindlatanda yapılmakta olan tah... 
rtbat memlekeU hedefine yakla§tır • 
maktadır. Bu hareketler her bakım • 
dan tehlikelidir. Eğer memleketimizi 
kaybeder ve Japonların ell.M dQfer • 
sek hllrrlyet.ımlze kavuımak ıçtn tek. 
rar bir uır beklememiz l!zm:ı gele 
c:ektlr. Japonların memelektımlzıe e!. 
koymal&t'rna mtısaade etmemeliyiz. 
tngillzlerden şlkO.yetıerlmlz her ne o. 
!ursa olsun onlara yardım etmeliyiz. 
Mihvere değil, harbi müttefiklerin ka 
zanacağrnda hiç şüphem yoktur. 

ingiltere canla 
başla çalışıyor 
M. Bevin böyle •Öy[iiyor 

Londra, 11 (A..A.) - M, .Bevlri, 
programımız ve Stratejim.iz vardır, 

Blz tek bir gaye için canla bq1a ça. 
Iışıyoruz . .Adamakıllı t~klllendlrllmjg 
bulunarak bu t.şe bir son vereceğiz,, 

demi§tlr. 

Fran11z subayları 

Sarlyeye ı•llror 
Çunldng, l'7 (A..A.) - Bahriye ha. 

va. ordusuna menırup 6 Fransız ırubayı 
PeJplngden Hlndiçinlden ve daha be.§. 
ka yerlerden kaçarak Japon .ııauarı 
araıımdan geçtllsten aonra Çunkhıge 
gelmi§lerdlr. Bunlar. ya.kmda Suriye~ 
ye hareket edecekler, oradaki sa. 
va§an Fra.nsız kardeşlerine iltihak 
e~eklerdir, 

rTebliğ' 
İstanbul vilayetinden tebliğ e. 

dilmi,tir: 
1 - İhanbul beLedive hudu. 

arı da.bilinde bulunup ~pğtdaki 
maddele.rde irae olunan kanunlar 
hükfünleri dalıi1inde taiı~tn. 
olan bilftmum daire ve mPesse.e. 
ter aumıi %0.10.942 salı akfanuna 
kaılsr bu kananlardan istifade e. 
dec.ek memur ve mitstfth<lemleri, 
adetlerini bir tezlıııere ile bildirip 
o miktar beyanname ve jzahname 
leri belediye ~t müdürlüğtin. 
den a.ldumalan ve verilecek ı. 
:mlınamelere göre cloldurıalacak 
heyana.meleri tasdik ettikten son 
ra memur Ye me.tahclemlerine 
tevzi edeftk her memur kendi 
ikametglbmaı ba9d•ğo kaza 
kaymakambjına •a beyanname. 
leri en eok %8.10.94% cuma gtı. 
ntl a'kpmma tradw tetıılim ede • 
cektir. 

2 - Mllv-.nei 11111111Dİ7ett. 
msaıt almakta olan mUtekalc'll'n, 
eytam ve eramil bn'annameloeri. 
ni maaıla.rtftl aldddan malmllılür 
lüklerine ve bunun haricinC!e ka. 
lan mütekait, eytam ve eramil ele 
maaı;tarmı aldıkları dairelere mti 
racaat ederek beyannamelerini 
oradan tedfU'l"k edecekLerdir. 

8 - Ontbntkd~i 2 ikincltet
rln ve 1 lneiklnan aylan ekmek 
k3rne)erl ancak bu beyanname • 
lerin doldurulup kaymakamlam 
tes~imden !IO!lra almal:ıi)eceti ''e 
tebliğ hü'kttmleıine vaktinde rla. 
yM f'tmive-nlerin hu hal<lanndırn 
~ahrum · k:ılae:ıktan ehemm(y.etle 
'r.bli~ olunur. 

Stalingrada şimdiye kadar 
görül,nedi."·hir hamle haşladı 
Moskova ve Mozdok civarında 
da şiddetli muharebeler oluyor 

Mo<;koY:ı, 17 (A.A.) -'stalın· : deti başk ba~ka baskın hareket!~· 
gra.drn şeLir bC gesine dahil bı.r I ri olnıaktadır. Mozdok bblgesindc 
kasabada sayı ıistlinlilğilne sahip §idde-tli bir muhart>be devam et • 
Alman kıtalan tarafmdan hticu - mekte ise de dUl'l.!mun değ13tiğı 
ma uğrayan ::':ovyet kıtalrırt, bu bôylenmemektedir. Mocıkovanın ba 
kasabadnn çe-ltilmişler ı.sc de yeni tısında merkez cephnsinde birçok 
iı;gnl ettikleri mevzie ka~ı A~?1an kesimlerde topçu dilello'an ve dev_ 
ıar tarafından yapılan !jıd det ı hıl riye hareketleri ('lleuğu bildirili • 
cumları püskürtm\işlerdir. Bu, 24 ror. 
saat zarfında yapılan l.içüncü ge- Moskova, l'7 (A.A.) - Sovyet gece 
rileme hıırekctı olmuştur. tebliği ekinde deniliyor ki: 

Şimal snna~·i çcvr.;sinde Sovyet 
kıt.,hrı VoJga kıyısınıi.a çarpış _ 
makta, fn!tat nt>hr-: ı.ı:.~n ak için 
l:at a:rı ynrmaga ç.ılıiJrın Almanları 
ilu gilndlır znptetmektedırler. 43 
/.Jman tankı tııhı:ıp cdilmis, 3Ull0 
.ııazi yokooilıni!Jtir. Savnşlıırın ce
reyan ettiği mtvkil!'r hakkındn 
sarih bir Şey söylrnn•".ntckle bera· 
tt"r, en 6iddetli Çarpı~rn:ının çnr • 
şnDba gUnU AlmanJ:\r tarafından 
büyük ~cııfarla hüc•rn~ gc~ılen 
!!ehrin şimalindcki &'ln~yi kcs.min 
de yapıldığc aşıkardır Kızıl Yıldız 
gazı.-t~, halen c.-ereyan etmı>ıkte o
lan rr.ull!lrebcnin Stn:ingradın a 
l:ibetini tayın edc~cğiııı söyluyor. 
Gazete müdafilcre hitaben· "Şeh 
ri ne bahasına o~:ırs:ı olsun kurtn• 
nnız!" demektedir. 

Stalingrad bölge81nde kıtalarımrz 

sayıca Uıtiln dUıman kuvvetlerlniıı 

yaptıkları gldcleUI hücumlan pllakürt 
mUglerdjr, GilndUzlln '3 .<ıman tankı 
tahrip edilmif ve bir dllfman alayı 

yok edllm!Jtlr. 1natla devam eden sa. 
V&§lardan sonra kıtalanmız bir ana. 
yl bölgesini tahliye etm!Jlerdlr. 

Stallngradm batı fimallnde mevzii 
önemde savaglar olmu11tur, Bir ke1lm. 
de kaybettikleri mevzllerl gert alma. 
ğa çalışan Romen kıtalarr 5 karııı ta. 

(Arkası: Sayfa 2, Sütwı 2 de) 

Sta.lingra.d sav~iaıından ba~ka 
Kafkar.yadan ltoskovnnın batı şi 
maline ka.daı' oWı saha ıc.:inde p 

Munarrlrlnıl:ı Kaori Ka~ul al, Nuri Dcmjrağ Gok okulunda lmıLl edilen 
tayyarelerlmhden hlr1 ile uç.muıtur. Rlwmiml-ı, Türk eli ile ~aprlmıe olan 
bu tanare)'I s&;tertyor, (YAZUll 1 tlDcü •Jfamızdadır} 

--
Mtlblm lla ~ar ar 

Buğdal/a 
azami jiat 
konacak 

Alabra, 11 (H-ıd muhalıArtm' ..... ) - Hnhabat wı cllier p1a --'. 
deleri V.erindt'lu olkoy1ı. bllldUnlerlQla. kaldınlmumı ~p M•Mılıl 
'fiyatlıın ıuemlekethl mubıellf ~ llatka ......, 
'bu~ tik f'lrl;larla satılmaya -,1anlllll, Ye belll IJllDtakMarda ........,.. 

l<»•! 60. 70 kuruşu bulmuttur. 
Bntday ttya.tsam 1~20 lmJ"tllt1Wl m; saıu bu dUml ylll 11 ... I - ... • 

ııında yen\ ve mtlbim bir karar .:lmmak ~- Ba ~ bJldaJa a 
uml bir ttyat ta1ın edllooek +ey•dua her yerblde bu ftpıttu -- .... 
1asına aatq J'&pdınıyaoakt,ır. Bıı .. ....,.. .baım.._ kaz t "' a.llllnı .. ıl&o .. 
'ki !Jftnlerde n~llerelt tfttlıılkhıe ı~. 

Müttefiki ere tar attarı Fransız muha
ripleri Amerika Dslerme varddar . 

Vafiqt;on, 17 (A.A.) - Bahriye 
nazırlığının bildlrdlğlııe göre muha • 
Tip Fran.ııızlar be.hriye hava kunet • 
ıerine meıı.aıp aubay ve eri6rden mO. 
nıkk.ep bir m.Ufreze dotu ..antndıl 
bil' .limana gelmlf vıe bir Amerlkıla 

deııjz .hava ktJn'etlerl ünftne gitmek 

9rıere NeVJOrb. ckıg'ru 70luna deıvam 
;11tm!llb. 
, Bil grup, blrieffk devletlerle 1Dllha. 
r.lp l"Nn8lzlar arumda yapılan an • 
~ pnthııce talim maJbıaAIJe 

!Amıed.lııa,.a gelen ilk tayyareet gna • 
padsr. 

ll&u açıkgo.ı: ve ktietab bıranlar, me&arlara dadan mı , ~ fu.leroo lira lle 
VUeuda ptlrllea mezarhklarm demlrlerial lllMlel'ftk satmağa •11 ·mn1hr. 
'dır. Rt.>Slmde dt>.ınlrlerj slıkülmüt Jlle7.&rlarclan blrl5lnl göriiyo ... onm. 

(Y-... S tincli aayfamızcla.clu.) 

-') 

, Quııunfilaııası , 
. . . ..... , . .. 

Çalgıll gazinolar 
Y .... n: BiR MUHARRiR 

l STANBUL'da bir takım çalgı. 
lı gazinolar var, 

Bunlann çotu, tek kelime De, IJ. 
reaçt)r: Temlr.lik bakımından iğrenç, 

mu~eret bakımından iğrenç, emniyet 
bakımından iğrenç, mu8lı•l bakunın. 

dan 1.frenç.. 
Temizlik b&k.rmından lfrenctlr: 

Daha kapıdıın l~rl ayağınız.ı atar 
atmaz ağır bir hava, claııdaracık bir 
yere tıkılm11 yWJerce ad&mnt ne.fesi, 
sigara dumanı. rakı kokusu ve sar. 
bot ağ'Jzlardan fırla,)BD ok 1 gnz.lıırla 
ka~ık pla bir ba~a ruld••nlz( bula.o • 
dınr. l'erler fıstık kabuklarlle, U. 
Hine basılıp e:ı.Ilml:ı meze artıklarlle 

doludur. Mualann örtulerl leke için. 
dedir. Ganıonlarm göya ooyaz ce • 
l•etıerı bunıtuk \'e kirli, hr aklan 
slmlfyabtır. 

Muaeeret bakımından ıtrençtfr: 

Bir maada namuslu bir ı&ll~, )anın 
da keza taJıl:seler \"e an ~lar \"ardır. 
Ar&Ü bir küfürler ve mu tehceo ııö:r.... 
ler yüktelir. 

Emniyet bakımından tğrentt!r: tı.ı. 
de bir kavgalar kopar. Mndallalar 
birbirine -.vruıur, Arkaa~laruıua . 
dan biri anlatıyor: Bayramda.ıı blr i
ki gece e'"·eı, Takıılmdekt oaıcılı P. 
:ı.lnolardan birinde Oalatnnıo Çoıfme • 
meydanı arbodoleriDdeD farkaa. tıtı 

kB\ ga çıkmııı: :ı 61.':oıe, tokat. ldllk, 
sopa, üç pelJ kiljl birbirine slrm.1*, ,.. 
.kat bın ki iden fazla adam alan ba 

yerele bir U!k pollıi bulumunallllf. HA 
dJııe kupnnllllj 'e nlWen ııoııra 11•1 po. 
Jir;; gorünmlls. 

IUo iki bakımından da lir'eDCtir: 
ımm musikimizin ne anaııeslne, .ne de 
nıahlyetine uya.o kötü bir beyHt lflk-
11, •• atalurka nıusiJ.i bir ·•uüana,, mn. 
1ilkl11i olduğu halde, ~r ve hanen • 
deler bütün ince farktan feda ederek 
) llk~k çıkarmakta blr:>lrleırlle 

kula.le tırmala) ıcı bir ya.rıı;ıa glrişlr -
ler. Bııııa 8lllonıın gUrUll\ilerJ de ka. 
tılınca mu iki di~e dlnledlflmlz '8Y 
tul. defa eski mcyl •• tot1 ıınzlarıoa ta 

le tn çıkaran bir ı;aıoat:ıdı.• t-..et 
kalır, 

Bu çalgılı gadnolar balkuı ~ 
muaı;eret 'e sanat llC\j,)cı-lnl b«sb 
biraz d:ıba ao)su:d.a,tıraıı. ulllü ...,. • 
klmız.ln ve milli terbi)enılda 110.-. 
Dl roüesseııelerdir. "llAlk w,.ı. lılt,l • 

yor,. •Jeıneınelldlr. Balk, daha "1 .... 
'bulamadığı !çln. bn nluıınıı.ız lııollt~ 

a~:ı. dlıolplln,.17 a.hb\l.: Ye P"Vlı' bata" . 
h~ınd.a etl,...nm11k ır.onııada bbJor. 

8elodl7eoılUıı ve pob.tııııtsm aa.ı * 
Vf'J'el"f'k ba Ç&lı-tll S-.1116 ..... pıllft • 
ye.'\Jnı \'e tclıAmftlftnfl ffttlttl ~ P 

-.lı t.edblrluı &lmaı&aı&Da ....-ıı 

deriz. 



Bir Fransız 
askıl • t • • (Bnştaratı ı la 13 da, 

Jrl a ıyarecıs ano.& eçmi§lcr de h r dc!attnda 1 
• ':ıkar cenubund.. ı dlrd tt z dar ter arvıamda geri 

.... çekılmeğe mecbur ol,mu,ınrd.ır. 200 

lngi. z ÜSSÜ üzer,nde den faz Romen ölduruımu~tur. 
İB&ilka bir kesimde Sovyet topçuau 

uçar~en öldürülmüş nun ateşi, dtl§manm takriben lk1 pf. 
V1'1. l'1 (A.A.) _ Bnhı1ye nazırlı. yade bölllğUnU yok etml§, 5 hUcum a. 

~. denj;: tayyareclsı ytUba•ı DaUHe. rabnsı dahil, önemli miktarda malze 
re'ln 11 ilkte.rinde Fransız b:ıtı A! me tahnp etml§tlr. • 
rlkası.nd ki bJr savıı.,ta öldllğilnU bil. Mozdok kcsjmfnde latalanmız dtlı. 

e 
B • es 

ua 
hakkı a 
alar neş etti 

ua alka
nal harbi 
Loedra, 1T (A.A. - .Tapcml•r Gu 

adalkatıal adum.ı s,gaı etme:ıt I~ ~ 
yük P71'Ct aıırfet;mektedlrler. 

Ai..ı.. YU-"-- · man hUcum IU'abalarnıa. ve plyadesl. ~'IJ'or, ...... şmın D ka:- cenubun • 
dıı. Slerraleoned ltl 1.-ı.gUlz Ussü oınn ne kar.oı lddeUi anvaaıar yapmı,tır. 

B~l)n, 17 (A.A.) - Son gUnlerde 1 Top .tc11klltma mensup ne.ter Ka .. · ,,..~ 1n .... 119 _ıanmq,tl, YuD.lrQJdan mkIIm~ 
gillz ba,,vek.111 veya Britıınya bUkt. re.sııe ezcUmle §ti f;tadey:t vermlf ve ıtı. Karnmda. bUyUk blr yara vard;. 

Dün aqam ~rodllen bjr Amerı 
kan tel>lftt, mUhim miktarda Japon 
aakeriııJ..n adada karaya ayak bu 
.ın&Ba muvat.tak oldu!Uanm bildir: 
mekted,ir. B'rcetovn istıkameund bir uçu tıı • Bir birlik lı krtben 200 dllşman askeri 

!imi yaptığı esnada öldUğt! v n yok etmiş. 5 tnııkı tahrip etml§, bir 
me!ite ise de bu h beri veren g .. yrİ mUhlmmat deposunu havaya uçur • 
reamı bir k ynak rr. T hlUlt v ril • mu§tur. B ka bir kesimde bir bölllk 

meU tarllfmdan yapılan fazla mik • yemin etm.1at1r: Bu 
Y&ralım klll'§UJ1 yaram mı, ydka& 

,tarda demeç hakkında Alman ordu. Yaralı lngWzle beraber dönüp geL Btl:ngQ yaram mı olduıtunu bllml)"O • 
ları baakumo.ndanlığı bir tebliğ ne~. diğiıniz uıman bi:z:im tuzıyt yola. yrı.. rum. Kanımın ~te tarn.fmda da b!r 

Tokyo, 17 (ııa.mı )- Salomon a. 
daJarmda ve bu adaların elra.!mda.kl 
!acla devam etmektedir. Guadalka. 
nalda ıı.mhsur ibulunıuı Amerikan ıu: 
taJıın bir taraftan ç0k ı:etin muka 
vemetıerıno devam ederlerken Amlraİ 
Nimetz bu luttı.lara yardımda bulun 
m.ıı.k için her çareye bapurm&kı.a. v~ 
Japanlarm Uerlcme8lne karoı koyan 
bu ııskere takviye temlııJ.ne çalıfma k 
tadır. 

meırıektedlr. dil§muı piyadesi yok edilmiştir. 

rotmlştir. Bu tcbılgin biri.ocf !ıkrn lan bir ;>erde ö.lU olrı.rak .eerw bul 
m:nda Dlyep hareketi esnasında Al •• dum. ElJeri hafı!çe bUzülm"•t"' Çene_· yara vardı. Aynca ç~lnln altmdan 

wg ... dn. ytıral:lnmı_ştı. Yara blr B'3ng1l ya 
mım or.iularmnı eline ve bu harekele :ılnin tı.ltmdn bir yara vardı. Zannedfl raııına benziyordu. • Dakarda sükUnet Batı cephesinde bJr kesimde bir 

topt;U dllellosu olmuş, Sovyet keşlt 
Londr 17 (A.A.) - Parls radyo_ ltollnrı faaliyet gös~ermlştır. GUndll. 

.su bu aabnhkl n~r ya'rnda Dakara 

dair o!an emrin aureti dercedllml§ bu dlğlne göre atıngü yaram id;i • .Maam'- Bundıı.n sonra ordu ba:kumandan_ 
lunuyor, Bu emrin 4 UncU tıkraa:zıın flh ka tl b!r fieY .söylJyemem. l1'tmm tcblJCl.nde czcUm.ıe §6yle de • 

zUn topçu •tC§i keŞ,it kollannm ve 
&ı!keı1 hareketı(!r bııflo.dı~a dair bir mUn!eJ"it ııUAl:ı!arı:ı ateşile 00 Al • 
Alman kaynağından vcııl ıı haberde.ıı man Olmll§tUr, 
~etml~fr. 

Cephenin batı atmallnde bir kesim 
Louclre., 17 (A.A..) - De.kar hak. de Sovyet kıtalan Alman piyadesini~ 

kmd:ı. V1§1dcn gelen ve Alman t.ırtnı 

32 rakamlı mcrbutunda eSirlertn Uzc_ f :M.athreu do ve top te3kf1Atma njllyor: 
nıdaki evrakı imha etmelerine ma j mensup daha birkaç neferden b!ı§ka Eğer tnı;nız htıkameti Dlyeptekl 
ni olmak Uzere elrerin1n tağla?l1lblle • terzlyi Josepb Boell{ngcr ismindeki batlama f§lne dair ol.a.n. Almıı.n deme 
~ğl söylenmektedir, • keu. top tcııkllAtma men.sup i§ı:i ne. cinin ıcap eden delUlerine sahip ol : 

Tebl.ft'de, İngiliz hükO.metiııln 6 ilk !crt de ölU olar&k görtllllfttlr. Bol • m.&dığnu zann dlyorse. adll eorguıa_ Tn.tblki ba am1rtıle havale edilmi~ 
bulunan V~lngton emrinde denlllyor 
ki: 

'berat ajnn.st tanıtuıd n ver len hıı.be; b r taarruzu:ıu pU k11rtmllşlerdir, Al.. 
kkinda dUn akpm Londrnda bi"blr manlar çckllmi§ler ve bir ç-0k tele.tat 

teıt1n 1042 torlb.Jnde'kf demecinde 'bu 11.nger, ezcümle yeınhue gu ifadeyi rm neşrt herhalde kM gelecckttr. 
cmrln mevcudiyetini lnkAr etmediği, vermi§Ur: Bununla beraber Alman h0.k1Unctl 

" vermişlerdir. 
1.rde bulunulmamıştır. 

Vişi, ingiltereye ... "' . 
Moakova, 17 (A.A.) - Almanlar 

sanayi mahalloainde hUcumlıı.rım tek_ 
rarlndJklanndan Stallngrado. şiddeUi 
muharebeler o!mııktadrr. Bu lı:calmdo 

;'fakat emrin "stı.!Ahiyct :tıartcJ,. veril. 19 ağwıtos 19il &qamma d<>Cru h~ devletin delb.lcttle gerek buııı 
diğt söylenmektedir. Bu hususta teb. tem St:raeksf yukarda yola yakın dD. ne§redl!en l!adelerl gerek dah~ 
ljğde denlll:><>r ki: bir noktada aramak emrj aldzk. Ken,. be.şka 1tadelerl tetkik ettirmcğc ama 

'•Bu te!sir, saçma olduğu kadar da dlslni öldU olarak bulduk, ElleJ1 ~U dedir. , 

"Salomon adala.rmdaki yarma nok_ 
tası behemehal genl§letUmelidir," A_ 
mlral Gormıey, Japon .muhıı.sa.ra tem 
bcrfni yarmak lçtn iki te;ıebbUate bu: 
luııduğu halde muvııf!a.k olamadığın. 
dan kendisi halen ancak ufak bir ko bir nota verdi Jnanılmaz bir §Cydlr. Zira İngfllz har ---· ---------------

,blye nazrrlrğmm, dolayıslle :tngUız hu: 

JlladrU 17 (A_A.J - Franaanm 
.lılad.rtt btlyük .elçjst Pfyetr1 cuma 
gC1nQ İDg1lterc clçlllğlne giderek ln 
g!!iz deniz kuvvetlen tarafmd~ 
~rz ticaret gemilerinin torpJllen. 
JUllj Mdtaestne dair olarak v.ıoı bll -
lrtmıetf t&l'afm.d&n yazılan protesto 
:aotumr tevdi etmf§Ur 

kmdra.,17.(A.A.}AI.ıı.dagaskar adasında 
flııallyetto bulunan lngiUz kuvveuerı 
§1mdJ. merltezden 220 kilometre ce .. 
mıp tstlkamctinde bulunan A:mboott_ 

ra. §ehrjnl 1,ı.ıta.1 etml§lerdir. 
Vl§f, 17 (Hu wd) - Flrs.ı:sz.z mo..ıı. 

temlekeler nazın Brister V4f hUktl,. 
metj .anı:ıma l'd.tı.dagııekar umumı va 
llal Anetye bir meaj göndermf§llr: 
Bu moaa,ldıı denlliyor ki: 

"S6 gündenberj devam .cıen .ve 
.gaynmU.avi kuneUerle wkubuıan 
çıırpı,mala.r netlccainde Madagaaka.r 
t im olmu§ dcğildir,a ncak ad&nm 
bUyllk b1r kLmıı ifgal edUmlştfr, u.... 
ragukardald ırransml&nıı vazl~e _ 
rlnj :ıa.ra.lıaten ıbllmelerinln .zamam 
gel.mlı bulımmalrtadır, Her Fnı:wı • 
zm Framayı tcmsıı edenıeatne Jılada_ 
gaskarda kBlmak a&m1nf giltme.sl 
mernl keUn men.fa&tt ic&bldır. Yada. 
gaskardaki liıranımlırr adadan ynJ. 
nnyarakyam;ı uuiık 1*- mllı nle. 
ke ~asma devamla mUkelletUr 
ler. Mndagaakardakf :l'ranmElardan. 

Sovyet topçusu yüz Alınan öJdllr • 
mu~ bir çok tlınkla. be,, ağır mitral 
yöz tahrip etmiştir. Şehrin ,ımal • 
batı kısmmda .Alınanlar 70 talik ve 
iki alayla Sovyet mUdataalarma ta _ 
a.rru.z etml,,lerdir, Rus mUdll!llerj ~ld 
detll bir topçu ve mitralyöz ate§i Ue 
kn~oymu§lardır, 

;ıtanıeunın hazırlıklan on ay BUrdU 
~u b!zza.t söyledlfi bir tqebb~ 
alt emirlerden bihaber olduğu tah 
mln edilemez. · -

Bundan sonra tebliğ, o tarl'hte eıe 
geçen bu emrıo alt .Alman ordulan 
ba§kumandanlIS"mrn 2 eylW 1942 ta • 
rihlf demecini tey:tt etmektedir. Bu 
demeç, o tarihte İngiliz harbiye na_ 
Eirlığmm 2 ey1Ql 19ıl2 ak;,amı tarihi. 
ni ta§.ıyan IUnw surıotlnf ihti ... ·a edL 
)'ordu. Bu itirazda ccümle oıöyle de_ 
nfJJyorcta: 

4 •• 

Moskova 17 (A.A.) - Röyter &Jan. 
amm hurusı muhabhi bUdiriyor: 

Stallnı;-ra.dm §imal • batımndıı, en_ 
dDrstri mahallelerine yapılmakta o • 
lan muharebeler kat;t ola.caktrr. Al 
mantar taarruza çaqambe. .ıııe.ba~ 
fa!akla. beraber tekru ~ıeııır • 
dır. 

Taarruzdan evvel her b1rt otuz, 
kırk uçaktan mürekkep uçak tllolan 
an.atlercc Sovyet cephesini ve Volga 
geçltlerlne kadar cephe gerfler:ı.'nl 
dövmft~lerdir. Bıı ha.n. bombardnna 

. "Bir tek Alman es1r1n1n dıı.bi ellerj 
,bati~ olmasmı mrarıa reddede 
riz. Btı ~kilde Wrilml§ o1a.u bir • ~ 
mir mevcut lae gert lllmacakt!r,., 

1 Alman lbıı§ku.m.aııdanlığmm teb!l • 
Jlnde, bu demec,in de>gnıJUğuna 1tl 
mat edilerek ba§kumandanlığın ln : 
Pllz harp esJrlerl hakkında alman 
t.dblrleri tatbik edilmeden kahhrdr 
t?~tedir. 

10 llkte~in 1942 tarihinde iee ın 
giliz hUkQmetf demJctir ki: · 
, Diyeptcn nakledilen hiçbir e.trlıı 
elleri batlı olarak gtirUldUğüne dair 
herhangi b r dcl.Q yoktur. Bahta mcv 
zuu olan emir, mevcudlyeU anl8.§Ilnı.. 
ca fbta.l ecHlm.f&l1lr. İngiliz harbiye na 
,zırlı.ğı, blrleı71k kr4llık toprak!~ 
nakledilen battııı Alınan uıb1erlııln, 
sorguya çekildtkleri hıılde, el!erfnin 
bağltuı.rnad.rgm:ı \".e iyi muamele gör_ 
dtlkler.tnJ. lblr ağızdan sO)'!edikiertnt 
7 ~de blldfrı:W§tir • ., 

Amerikaya 
para giremiyecek 
V~ngton, 17 (A.A.) - Amerı 

tca maliye nezareti, Meksika bil.. 
yük Britanya, Bemıudes Kana 
da ve Tcn"!,DCIVcden baıka. herhan 
gi bir Yerdm geleceklerin beraer. 
le.rinde olli dolardan fazla getir • 
mleıini y:ıaa.k etmbitir Evvelce D'.1 
ı.'l'.ikdaT 250 dolar idi.ı 

Bu yeni ~kmtnmı aebc-bıi mih• 
ver tarafından yağma edilen pa. 
rala.rm Amerika.ya sllrtlımll kont• 
roı altında bulundurma.ktır,, 

ingilizler ikinci 
cepheye 

hazırlanıyor 
V1f1, 17 (A.A..) - Alm&ıılar, lıı • 

gillz komand<Mll&rmm Fr&nı1& IÜD& 

llnde Di:rep tnraf'mda arka ar~ 
yaptıkları bir takım h&reketıerin 
pUakürtWdllğün11 Parvte ~lemekt• 
clirlor. '1 llktc§rinde geoe yansma 

<1oJru motörill blr gem!. Normandl 
S&hlllnde Coutanse:tın 10 mu batı §!.. 

ma11nde Almomvil.lee İbgfUa komıuı. 
doslan çlkarmak lBtemfoae de Almaıı 
aahJl bıı.taryalan dll§manr pU.skü.rt 
mil§lerdlr. • ta.lep edilen bqbca oey teantıt n 

disip ndtr. Her Fransızm, mfll)"OOU, 
memur, kıoiontst. tacir Yelhuıl ıı.. 

no da& nzlfeaüıe dft'am. etme.<Jl mıur 
btr %arurettJr. Hiçbir bahane jle n 
hattft. ktıbul lfade eden allkOt Ue da 
hl dö Goıcuıer. tlWııak edltmeel ,e.: 
ya Y nez b1r ft!I,.. it.ıuıt gösteril 
ureei katiyen eals değildir. (E) P.) 

nı dar bir 83lı& 11.zertııde tekırft edD 
ml§tir, Bu saba bir buçuk ktlometr; 
kadar ge~kto ve b1r ~ kf.tomet • 
re derlnlllrte idi. Bln!erce bomba a. • 
tdmı§tır. So?yet Jı:aza mtıda!aaaı 16 
Alman uça#t d60Qı'mtlftUr. Ha.,& ta 
arruzu sn.uaıd& Almanlar •)'!11 za: 
manda çok §lddotl1 bir topou baraj a. 
t8f}i de açmıvıuıırr. Nlhayetytta tank 
lı11cmna kallı::zıut TC bu tanklıın tk1 
piyade tnmenı takip etmf~ir. D1JLt • 
m:ın kuvvetler!, taarruz noktasında.. 
ki aayı ttattınlDklcrf ve tık hamlcnhı 
ııayes1.nde ağtr kayıpl4r ba,boımı11 o _ 

larak b!ras 1lerlem6J'8 mua.vtta.k ol 
mlJlllBrdtr. 4lS taırk ıtahrlp ecijlml§ .C: 
ya yakrlııu,.'ltn-. ıııoo Aımaıı da. öldll 
rOlm~tllr. lıftı!ı&rebeler perıeznbe gQ 
n1l btıtQn gthı, cama g1bJ(1 Ye alqamı 

den.m etmiştlr. :Ru8!a.r mtlteaddit eo 
kak'lan terketmek zonm<!a kalmış : 
tardır. Alma.nl~dl haftalık muvııt 
fa~talzltktertmn lekeamt .ııUmek 1-
~ asam! gtryret .ımr!edfyorlar, • 

••• 

DO;ımnıım 1leı1 BfırdtlğU delfi, to • 
eyytıt etmiJ'on kendl !ddluma daya. 
ruyor. Alman O:rdıılan bll§!rumandan.. 
lrğmm bu ha:nzst.akl tebliğinde her ı.. 
ki detneCin yani l:ııguız bahriye na 
ZJl'Jf#:t 1Je 1ngms h1l1tameU demecle : 
rlnJn bu arada sabit olan olayiıt.rı bL 
le bile t;ahrlt mahiyetinde olduğu 
aöylemnektedfr. 

Alman hükQ.metı İng11tslerin btıyllk 
Brltanya ce.ııup aa.hll1 limanl&rm.da 
gemller topl&dtk3anm, komando ha 
reke!Jertni "N han. f.aaU)"eUer1nı arı: 
tırruklarm geıııman. ıettrerek 1n.ri. 
llz:terin Koııkovayı tatm.bı ı~ Di,-ep 
baskmıııa bemııer bir harek•t daha 
Japmağa hazırlandJklan kanaatint 
peyda etml§t.Jr. 

ae.ra., H (A:A.)- AlJkeı1 bir b.,-
nak.tım bDdtrltiJ'Or: 

1 Amerikalı 
pr fesörünsı 

harita 
/ 

Ha.Ji•e Krripsi.n Moskova 
görü§melerile alakalı 

•ayılıyor 

Sofya.da.n bildirildiğine ~re, 
Amcn"kan~ Kolombiya. iln•vcrsite
ai coğrafya proit'3Öril Rennerin 
Çan~ale boğazı dahil olmnk üze· 
re Ba>Jtanların bilyQk bir lasmını 
bol keseden Sovyetlerc bağı~laynn 
ma.ble ve haritam Bulgaristanda 
da bOY11k bir infial husule getir
~r. Bir Alman ajansının bildir 
diğine göre, Sotya siyasi mahfil• 
leri ba har.ita ile İngiliz nazırların 
da'!- Krip,S!n M.oskov::ıda Sovyet ri· 
caliytc yaı>trğr siynst Mrl!ı::meler 
~smda bir mnnase :t gö~ekte• 
dır. Bu bol keseden bağışlama 
ayryı (J}dfirmeden postunu payUi; 
mağa ben7.etilmr-kte Ye Du~ adlı 
Bultı:ıa!' gazetesi bu hususta şunla 
n YBZma.ktad'r· "Y · A 1 • enı vnıpn mu• 
:!ddemtımn akı:! muvazenesini 

ybetmfş olan bir Amerikatr pro
f.eslSr to.ratmdan lmra:rlaştırılma • 
«:na .mllsaade ede.nıeyiz. Avrupa· 
nın istikbali mt:harehc meydanla 
nnda faaY.YiJn ed<'Cektir." 

Rome 

mutan mevkllnde bulunmaktadır. Bu: 
gUne ks.da.r mevcut vazıyete göre 
htı.!11 olan kanaate :nazaran, amlrııl 
Niemftz, amiral Gormıeyln kullandı 
dr(tr uuııuld~n bamba§ka bir tckn g~ 
ba§vurmaktadır. Bu &mira! evveli\ 
.fDosundan utak blrliklcr!e ~ gir • 
§erek Japonları ada. 8ulanndaıı dış rı 
oekmeğe çalıpıa.ktadır. 

Ne .Amer:ikaWarm ve ne de Japoıı • 
Jarm kısmı kWll.s! bentız muharebeyi' 
girmiş değildir, ancak ufak çarpr§ma. 
1a.r o!ınaktadrr. • 

• Amerlk lılarm Guadaıkanala ta.k • 
vlye krtalarr çıkarmak ,olunda yap 
t.rkları ycnj blr teşebbüs Japonların 
denizden ve havadan mUda.taaları 
kaf'§ısmda akamete mahkQm kal 
mı,,tzr. Buna. mukabU Japonlar §imaıİ 
garbı Lltikametlrıden mUtomadlyen 
takviye alabllmektedlrler, Avustralya 
umumJ karargılh.r da Amerikalıların. 
vaziyetine çok ciddl nazarfle bak 
maktndrr. Buralarda her an için bU : 
yUk muharebeler vukuu beklenebilir. 
Amire.! Nlemitzl.n filosunu kendisin 
den DstUn bir Japon ha.va. t:ıosıın-ı 
ka~ı harekete geçlrmeğe ccsnr .. t e 
d P etmlyoccğl m lQm değlldlr{E.P.) 

• *. 
MeJburnn, 11 (A A.) - Pasj!ik ba

tı cenubu umum! kal". rgOlımın tcb 
llğt: • 

Bouın: Bir taarruz ke~ kolu bir 
llltf, bOyUk bir dllşman ticaret gemi: 
sfnl bombalaml§sa do taıırrtızun ne 
tlceler! belli değtldJr. 

Oovcn Stanley: Yeni hiçbir değl§ik 
Uk yoktur. 

Manbaro nehn: MOttenk silahlı ke. 
f'I! uçaklan nehir ıığ'zmda Ye vadld 
dll!Jman fşgalj aıtmda bulun.an kasa 
balan mltraly5z at~ine tutmu§lar : 
dır. 

1'jmor: Orta bUyUk!Ukte mQttcflk 
bomba uçakları, Vllaman§tutuede b!r 
kasabaya hUcum etmişler, blnalaı ı 
bulunduğu çevrece yangm!ar çıkar: • 
ml'.§lardır, 

Tuıı.pse yolu fl2ıcrtnde Rııb&n ndır1 
ayaktarmdan olan Ptı!ı; bynaktart 

(._,1ı1Rfı 1 faol .. ,.,._) bu nokt«da biıtıfrin1 lı:a~ w-..._k 
mınta.r ::fho'e atan yardımcı mu.: "'""'1""' 
eJlimter. 'Y<>Uann k:aYU§llk noktaeuu.,. bu cep 

Alman orduları bapumandaıı1$ T 
.~in ıea ~de aadeoe Dlyep 
salı1llDde tnsııısıer VU'afmdaıı IJD1I 

vakka ten ea1r edlllp '90m"& aertıest m: 
ralalan Alma.ıı ukerlerne 'l\:>dt teo 
,ldla.tma mensup dradm eDe:ı1 lJeth 
oldağunu Ye befkumaad&nlığrn ba hu 
ama 4e1Ulere sa211p lbtt!unc:ıtı(?u:ıu t!ly 
lem.ekle lkt;ita etmı6fi 

0tı aj&nm, Diyep :ba.Uamn aldJlı 
~tmb"ot verici duruma hatır. 
latan tesir aıtmd& Ya.zılmlf bir yazı 
DegZederelt ahaJinfn &J'!l1 eolnlkka.n _ 
lı1ıtı gGılta mest t&Tldy~ buJu 
nuyor. Ahn•n:ıv, Norma.ndlya aaııi., 
11 tl.zerlne eylQlde Ye IJ.kte§ı1.nde ek 
8Ik ~ komando akm1an ~ 
ğmı tala(16t 'Nrm«Nö bll4trmeke 
ft bu akmtarm İngillslertn yakında 
.A~ latMı 11soriDd9 1k1nc1 cepb4J 

71 tegkD etınek maltS&dfle bt1y1lk ~ 
akm ~pmıa.k tasananmda bu.. 
hmduklan:m teyit ~ "°J'lemek.. 

Açılan bir ergi 
m8naseb tiyle 

' Bo1ıevikliğe ka.:rıı açılan 
.savaım manasını izah ettiler 

Kokoda: Bir mUtte!ik hDcum b!I' 
llğl, Bouna 1Je Kokoda. aramnda ka. 
saba.lan ve yollan bomba w mitral. 

9 E& bede yapıltM3t mastak'bel ..,..lar i 
- ıotezı_ tdrt;trl.1ıe.nlerle kadro.. ı.ı. Onem! olan b!rlt& ~ 11IJ&} • ca...., Jrmllu, bir kohmdaıı hıı.tıt 

yaralı ntmasma rağmen bag.laumt§tır. .u ilga edneıı ve nldU.et emrine aıı • mtşludtr. ~ et.. 
nıın D"llD11tZ:laı- 'Ye açrktan ta)in o • S~a!armuz. derin v.a.d1lae in 

dl~:":.; memar ve mUstahdemıer yamaçlllrd&kl .Boitevflt batar,..lan: 
~ yayrm mtıes39sele:-in • !ilddet:ll hftclın:ıla.r 'ı>m l rdir Daha 

de 4ıııltnl aure'tt;e çalışan yevmiyeli' bir ;gün eVYel dağ ~~ abunAa bir 

:M:Qller elleı1 arkıı.sma S'ctt~ 
ba.§p&rmakla~ MrbUtDe bağlarum, • 
tı:r. Ot.e:tı askerler de ayni §4fide 
:1Jağ-lanmJ§lardı. 

Mm3tkarlar. • bofoevik • 
11 -.ıa.ı_-.,.. kagııınJ:a kunılan tapcu lnr.mayuu n bir lleırt 

liln&W .kGmOr lıav:r;am anğl.rk te~i ot&ra8t"1t me'Ytdlni ele~erm. 
, Bl:1nci mntt OD'bafıl AJbert !>oerr, 
uc11ml8 dmdet!r ııı: 

lb v.•aele.blrilğt mcrnurkı.n. • 08 1 ..... 
D - Y a l.ll inci maddele • 3 lilsA•a •-'A-

. ~ fu. çaqu1ıfta ~. o_ 
!'ada lıep.stnin eDerf b&~ tcıp tet -
;kllatm& m~ ~le efrat )'ere 

~ ~dtlklerlmfn 12....ı ti 
~ dilcnlerln harcırab karnr .,,,,,,.. UIUitlll 
m.t.ı:ıeal:no göre beslem mecbur ol. 

®ltlaa k.1rn.selcr. (eevce, ~. anno: 
W;f.1llt anne, Juz kar6~. t n,) 

- t86l (aı !:ert b rom) t;jyıll 
bmma. tabt ol!Ulları.n. 

n - 3779 (g ı l r baremi) sn _ 

Londr~ 17 (A.A.) - Brl'-h Uid. 
ted P.ret::iin ~daki mob&blrf 
:lı!o konlda normal ba7ctım Jl'ellkten 
~I Ve ır!lıemaJAtın,; t(yııbo 
lurn ve mekteplerin yeniden açıt • 
drğmı lıflcllrlyor. 

Şehr1n nııtaS"J, lmdt geri cmnenler. 
~m·ıyone bulmuıtur. 

~ lmnuna ta'b! ;:cdH-:ll erb:l§!arla t:ı 
b~ ve ~.il subııylıı.rm, • 

K"ndr.ert harjç o!mak Uz.ere, yalnız 
besle~ mccbı.ır o!duklı.rı kimce • 

•-ktU:lde ctmJy,oet, ~·: o·yoromaJar 
1 - mul4 kanunlarm:ı ny gi ~ 

T'fl3'!!. Dtık<!on nc!cr tayını zammı ser: fi =A dcl"\f!t.çc ııı..,.sı temin ed . Cu.mhurjyct bayramında açılmak 
• Uz re hıı.zırhkları nertlycn Duylk r.a 

2 -Yukardn A... kı: IUlnd ,ı m '.'1§ '.!er er di,yoroın:ı sedgisl, z:ı.ter Ye in~ 
V9 Gcret ~rtlplerınc dalın ol nıarm 1ft.p dolu taJlhlmialn m!lhJm s:ıb ıcrt 
bealelJloeCe mecbur oldukl n kim er. nl J atacııktrr Dl •oromaı 
df'lll oluiJ da llerha.c:i\ bir r;ekP ~C"'9 . . ) nnn optik 
&aylı luuı ~ ., le prens p'cre istinat etmes1 
kWlcnı- :uıa t.nbt UJtl<'.$11•..oıc ve t' k. hneye kcnıın vnkanm hakikat de 

~~'ıı. t4}:&UL dul, ~ im n c t k canlı: olmaıımı temfn e~ 
v ,.... hlıd uı&tı ntan.lyo l.ertip erin . m edlr. Bu tarz dlyoromaıar bizde 

g .....,. lkı\.t ~ yc.v-..aıye al&nl.D.r. buı;Une kndnr yııpılmndığmdan cDm 
ın~ ~IU'C.t.'IQ (1') '· tncı hurly t bayra mda aı;ı.acak olan • 

~:J9Alerln beslenıe:e 'htı.J!Ult r.s!erler dlyoroma serglal • 
ımc""...b\u ~.t~ '2mseJerden lıerlıa:ı " • 
ga bir ...,..a., 1 ·~ UlilUUlcb mcmlekeUmls aaııat 

cı.v.ıeıo. p&ralı vo~ f vo tt'loıfk ha:yat,md& da bir wı .. 
0 

lel( arJı:alltrma baf11Iydt. ônbıde ~ 
t~ efradrndaa btri azımtl!ll ~ 
trJoordu. Onan da .nm1 artcamna. Te 

ba.z>arma.JcJarr IJ:ıl!'blrtsıe bağ!~. El. 
lerlndek1 fp 'boymındiuı gec;tp tdı:raT 
ellerf~ dog'rıı dohBtmlmr:tr. !Bınttm 
net~de eller~ a,.ak1ar yoraldu 

ğu zaman °bo)'ı:ıundnn dtı!B'8Tl tp bağ: 
h buhmen adamr ~~dn. Ne.ter 
:J'abaruı S<ı?ıu~ da aynt ,ekflde bağlı 
fd!. Ke!er ~r do Sebunı De beı:a 

• bep, :.eJl.bcet ~n Sohtmı:, ~ 
:XCJprt !C'Jlte8Ji ldln11 b&glı ftl m:n cı?a • 
rttk mlınde bu~ be«t.T 
lem'6tır. Ellernıı ~ tp boynun. 
du do?r.nıyorcta. Ona (la m>b bnc!t, 
ırf ~l bağlnmt,."'1ardt. 

Bundan aı:mr.. f;oeb l~de, top tıeaJd _ 
ldtma metı!Np fpçl neterl ll'r!~Qlr. 
ııeclıtın ftad:e!ıl Zjkrecl)llyor. O da tap 
teşk1la.tmn mensup e!rnddl.\ll A'.'ldreas 
.Mntlıess ve Jncob Master 11e birlikte 
esir edihnlştt. Garrecht demlştrr kt: 

tedhier. '( 

Tobruk'a 
hücum 

Kahire, 17 (A.4..) - hgmz hava 
ordusu~ ibtl..}1iklllkte bomba ~ 
lan ı>el'J•mbe l'ICD81. yenideA 'IObnı • 
lm lıllcmxı ~Uman~ 
bombıtlıenml§, bU7mt nhtma :tımgeıst. 
ne, a1taryakıt teldalerlne kea btl 
cum ~- Solh11n ft Bardfya: 
dakt heıll!IOeı"I de ~r ~ 
tır. 

P ştede 
iki idam 

B11kr4!W l'7 (A.A.) - Dlnyester neh. 
rı Ue Pug nehri araamdakJ topraklar 
Vaıtıdn1n t.ettp ett:iğ'i Tra.rumtstna 
8e.rgis1 d1ln BUkre§te başvekil mua 
Vhı! MlhaJ Antonesko tarııtmdan açıı.: 
Jn.l§ttr. 

AQ!ış merasiminde bol§CVlkllğe 
lmrp &&'Yafta Romanya ile mnttcfik 
buhmaa deYletlerJe dl~r dost mfllet. 
leı1n 81yut mllmeulllcrj do ha.zır 
bulumnu,,lardır. 

'Praruınlatrıa valial profesör Acıksa 
no l!O,.t~ nutukta bu serginin o · 
de.azrm zaptı )'Il<WnUmUne teaaduİ 
etttgınf kaydetml§ -nı aon SoYyet 
&~leı'fnln de bu topraklardan çı • 
kanıarak ilk: imar işlerine J>aı lamı 
1?11' olduğunu belirterek deml§tfr ki; 

"'Harap bir mııde bulıman bu top. 
rnklardıı. bugün sQkdnet ve asayı, 
lıtıkll:m atırmekted.lr. 

yöz ate§lne tutmu§tur. 

••• 
Sldney, 1'7 (A.A.) - Cuma a~amı 

blld!rlldiğlne göre Terre • Növe ne 
yeni lskoçyıı arasın& yolcu tll§mlak. 
ta olan Carlbou vapuru Cabot boğa 
zında H ilkteşrlnde torpUlenerek b3-

t.Inlm1117 ve 1937 ki~ ölmUBtllr. Kana.. 
da?ı harp gemllm Y"Olculardan n ve. 
pur mUrcttebatmdan 101 tı,ı kurtar. 
ml§lardrr. 

2.200 tonn8.to?uk Cnrtbou vapuru 
bir denizaltı tara!mdan batırıtmıotrr. 
Bu denizaıtmın mürettebatı .sular j.. 
çlnde ı:rrpınanlar aeyretmlşlerdlr, 

lspartahlar 
Ku moaa 

o ı ra teberru 
e tiller Başvekil muavjnJ Mihe.i Antoncslto 

da bir ııutuk .söyliyerek deml.§tlr k1: 
"Bu sergt, .A\TUpa)~ ve beaeriycU 

tflhdtt eden en btlyllk tclıllkeden kur. 
tal"Dla'lt 1Ç1n Bol:evtkJlğc kar§? açılan 
aavlı§ta Bitler ordularmın ya.nmda 
Romen orduaunun ve :mıııotlnJn gl!s 
terdiCf aynı azmi Romen Idor6dnl~ 
de g&termektc oiduğunu hılx\t eder. 
Romen idarem bir acne. lçjnde bu top. 
r&klardtı. yalnno: harbin tahribııtmı L 
zale etmekle kalmamı, ayni zamanda 
Roman:ranm ve Avrupanm taşesı ı n 
fma. malısul verehllceek olan bu top 
rakle,rı f§!etmeye baflam~trr. • 

lııpo~ 1 '1 ( \.A.,) - Valinin tıs:. 
kanlğında ve mebus arnnrz buzurlari· 
1 hıılkevinde blltUn e.snr.t oemlyet • 
!erinin mum lllerlle kay :n:uııatacı-. 
rınm i'§tirak ettiği bir toplantıda bil 
t kUller Umcsstllerl TUrk -~ 
kurumune. .)'ar ımcı ıı.r.a. yaz:na ffiJli 
b tlrm · !er ve bu mtlmeuiller te,ek • 
l.uıı r adına ı:s liralık bir teben'd • 
attıı bulunmuşlardır. Y&rdUDıCll ..,. 

k dı !çın m rncaatta baJunan va • 
tan rın ayım artmaktadır. 

Altın )'Üflaeliyor 

Ohinlek Hindistanda 
'p&ftAQ ..,. .W • · 1 l&c.nktır • 

ônce bize diz ç!lktl1rdtıter. Sonra, 
baş parmaklanmno:. orta parmııklan 
mız ve acrçe parmaklnronu: brrbJrl • 
ne ba~ıuttı.rak el!erimlz fplerte aard.. 
dı Sonra tp Ud b!ıc31tnf9e dolandı, Btt 
tekı.:ue bir- Dtf aat ı.ctr ltal<MC. 

Bu~ n (Bıslllll) - ıp ka 
rartma eeııumda mria.,. bratta~ 
btftade auret;ne hırazlrk eden fk1 ki§l 
nrtı idaTece idama mahJtdm edilmf§ _ 

tir. Bu mahk1Unlar cuma g1hı11 fdam 
edllm.i§1erdf r. Bunlardan bhiai 6' :ra. 
ım&ı blrfabrfka i§ç18I. cft#erl de 80 
)'af1Dda bV dam akt&r1CI6idlr, Bu a 
dt\mlar ~ ~nhl d. 
'llımnndıa bir 1'flrde lflıemlllerdlr. 

. Teaı DeDıi 17 (A.A ) - General 
otu..ıu.k 7801 Delhldc bulunmaktadır. 

Al .. ın fi.yatları yeniden ytHmeJ • 
ıneğe lxışlamış, dUn bir Refad11e 
aıt nı 35 ?riın 5 kuruŞa çıbmftl'· 
mn~e altmm bir ~rn.m ~ j/11 
4 77 lwnııDm.. 
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, 

4 · kişinin oturduğe evde, illa da hela
run <a ısı ön·· nde yah ak istemişi? .. 
Birlııcl tiUlh CC7.ll mahl•ewf.'ı.lnln - Ha~ır. Hlı:bfr §Cy ııti)Jemedluı ve 

suı:lu vo da'-acı ycrlııde iki adam o. gene knrukolıı gldlp §lknyct ettim. 
turuyordu. İldııl do blrlblrlnden <b. HAklm, baoı önUno lğlk. dlliJllnllp 
'"&CJ1dı. Dıwıırun mevzuu b karettl. durruı :E:ııldo döndil: 

ll.AkJm CV\'el.A ıılizü ııar' t ırnft,& o- - linlk bıılm.J..mı. ded!, neler yap. 
turan uz.un boylu, :ı:.a) ıf adı.ma ,·erdi. , mııısm acn hö) le T lfol kokustt tı) • 

:ttu Hnsan adındnydı. kunu mu gctfrJyor yoksa T ... 
Ayağa knlktı vo ynnıodal•inl gös - lia) ır beyim, lı h:ı: de bö)·le dc-

tere.rck: tlldlr. 
- Bu S:ı!t. dcdJ, delirdi ml, oo ol- - J lı nasıldır, söyle öyle ı~e't 

du, blrduııblrc "ban hrl!lnın kapısı ö. - r.rcndlnı, ev mnlQm yn, nhsap, 
nünde yotacuğım,, dedi ve yııtağnu ah3:ı.p olunc:ı. da tahtnkunısu gırla. 

3 organını alrp helAom önüne ıterdl.. Uyku uyuynblllrsen uyu. 
Hıılbtıkl ev mll3tcrektir. Delki ~ Sabahlara im.dar göı:Umü kırpmı • 
~ oturmaktadır. Du arada benim de yorum. Ne yapayım, tuttum, bir ak. 
kanın. lm:lanm vardır. Bunl~u tabU rınm yat;nğ'ıını helluırn bnlnnda{;ru so-
gooo belftya da gtdecelderdJr. Bu va fil;; 4lın, orada yntny:rm, dr.ıUırı. 
ztycte tablatue mil mab.a ed me,.,_ .terek oturulan evdo bö) le 
dlm. He~ knpıııı önUnde nasıl yatar D<lY lur mn? 
tnaaıi?ı... - Mndem mU5tcrel• oturu~onız, ne 

- Dur bakn.lım birnz. Birdenbire 
tıAdJııenln orvı. ına daldın. Rv\·cl~ söy_ 
lo baknlım. Bu adaıu dıı 5lıin e\·de 

1drecı. mıdır' ( -Evet. 
- Başka kiracılar cm Tar, tmaıek. 
-Vardır. 

- Oda odn mı klradad:r. 
- Evet. Bazdan da kat klrnlmnı,. 

tır. 
- J.>ekl btı adam niçin beın kapm 

önünde ;,atmak ı te~ ~cabaf 
- Bllmem. Akıl erdlre.mcdJm doğ. 

l'U!IO. 
- Peki 80Dra ne olchıT 
- Dedim, Snlt efendi ba ~yle ol. 

maz.. Bu evde bu kad r kl31 otura • 
yor. Kadın, tın; belAya gl4ec:ıck. Sen 
oaaıJ yatanın burada. 

- Yatacaflm t,te. Oanım ~,ıe Is. 
ttyor. inat deitfi mi T f - . ' 

Diye tutturııu. 
Bm de: 
-Öyle tae karakola gidip haber 

veıeytm. de o zamım nerede yataca. 
tını U renlrSiD, dedim. 

Vay llClD mtaın banu eöyllyen. Ar 
taundan kotta, kBpıdAn oıkarkcn O.. 
name geçti: 

- Ne karakola, ne de 413arı cık&. 
bUlnln. Ben ada.mm haddini blldlrl • 
rtm. dedi ve f;tlrlll t;12rttı köftlrler sa -

~-
- &m a mukabele fltt1n 1Dl T 

den olmnsm El!U mln kansın.l'ln kı_ 
r.rndan b: na ne'? Hel!l.yd girsinler, 
çıksmlnr, nereye ~derlcrst' gltı•lnlcır .. 

Benim istcdlğlm ııoy mdece bir pn.r 
çıı. rahat uyku uyumaktır. Fnknt bu 
adam kızdı, köpllrdll. Uzerlmo y~ 
dll, tUrlU hakaretler sıı.vurdu, 

Hasan yerinden davrandı: 
- Efendim, 5(1ylemcğl uonttum. 

Bu adam ııonrn beni yere de yatırdı 
\'O boğazıma bir bıçak dayadı t 

- Nasıl bıçak nn dnyudı. evrakta 
böyle bir 15ey yok. 

- Olmasın, aüylemeğ1 unutma • 
~um. Fakat doğruchır. Şahitler de 
nnlat,.acnk et:r.e. 

mdm bundan llODra phltl •rt ça, 
tırmala bn§lada. ŞaWtıerden Uk Ud
SJ vıtkayı Ha!anm anl ttığı .,e.ktldc 
btldlye ettncr. Yalnız bıçftk meeele • 
sinden hnberlerl olmadığını söyledi -
ler. Balbtıki Şadiye ncbndakl lıadm: 

- Evet, dedi, Salt Hnsanı yere 
yat;ınh, boğazıll3 da bıçağı dayadı. 

KesecekU, ba~rdım, UrktU kesmedi. 

&Jt ayağn l.ttılktn 
- Bu kadın julan &Gylllyor, 'bı\y 

Mklm, vıı.ktlle kendi lndf'ln ırn:mı ıs • 
te.mL,tlm, vermedi. Bundan klzıyor. 

Bana ınıra atıyor. 

Neticede mahkeme, dlğt>.r phltlertu 
do celbine Jmrar vererek mohakemc • 
yl ba§ka bir &1lne bunktı. 

:ADLiYE MUBABtnt 

Mezarhk demirini Kadınlar hamamın-
söken hırsızlar da bir hırsızhk 

Son birJmç glln zarfında Maçka 
.tıezarlığma 1.rirtalmn hırsızlar dıı. 
danımş ,.e mczarlarm demir par· 
tn&klı1da.nnı söküp çal:nışlnrdrr. 

Bu suretle mermerleri (ekiçle 
kınlamk demir parm:ıklıklan sö
kilp kaçırılan tnm 6 mc:ardrr. Di· 
ğcr 12 ıuzann da parmaklıkları 
Ulltülmüş. fakat k:ıçınltur.amıştır. 
J.armalı::lıklan çalman mczarl&r 
caddeye n8.%lr onlnla.rdır. 

Yapılan tahkikat sonunda hır-
1::rzların yıkık etki duvardan atlı_ 
~crrn.k girdiıüeri anıa.,tlm1~trr. E~· 
ki duvar yeni9i yppılmıı.k Uzcrc yı 
kılmış bu~onmaktedlr. 

Cihangirde, Kumrulu sokakta 
l•turan Mediha adınıia bir kadın 
evvelki glln, Çukurcumadaki n11rf 
hamama nitmiu, MYUUUP yıkanma 
ğa b~Jamıştır. 

Mediha içcrdc }'lkımrrken ha • 
mam mil.<ıtnhdemlcrinden Cemile 
\'t' Eıxrine, kadının ~entns:udaki 
67,5 linı. parayı calmrşlnrdır. Çık.. 
tıktan sonra hınmlrğm farkına 
\•aran Ml'dihanrn şlkllyeti !}zerine 
kadınlar ya!kalanmıŞtır. 

PanıJa.r st>..!dadıklıırr ycr1en hır 
lunup salıib!ne inde edilmiş. sur;-
Jular ad:iyey.c ve-ıihniştir. 

; 

SBit ValiAa .13aşGaşa 
._.,, __ ., .... ,_, .... ... ...... ,_, ,,_,, zrır-o -

eçio giden 
man değildir 

r CJ§tanaıkça, yahut günlerin gelip 

geçtiğini gördükfe dudaklarımızdan: 

"zaman geçip gidiyor!,, sözü dökülür. 

Bunda, ge~en günlerde yerine getirileme" 

miş arzuların, işlerin rıellı.ası.1 her istenen 

şeyin hüsranı vardır. 

Unutmamalıyız ki gelip geçen zaman 
değil, biziz. 

BOfıına g~en her günün acı•ını ya' 

rın duymaktansa, yapılan, tecrübe edilen 
fakat muval:lakiyet elde eJilemiyen fey 
lerden der• almq bir halde yarına kavuf 
mak elbette ki daha arzu edilir-

..... 

Demirağ 
le cevelan 

Pilotun bir lise talebesi olduğunu 
öğrenince h·avret ettim 

•• u e is e:t ebinin tedrisata başladığı 
g .. n b·r hava nümayişi yapılacak 

J{anat.lnn.an genelik arastnda 
g~inliğim glln\ln sıcıı.k hcycco.nmı 
lıfılil hissediyorum. Şahsi gayretin 
en mükemınel bi.r niimunesi olnn 
Norı Demirağ Gölt o!<uluno bitiren 
gençler, 1stnnbnl semalannı pervn 
ııelerirı.iu u~"tlltulan ile doJdnnır • 
ı·en sade bir emniyet ha\"ast Yn • 
ratmnkla kıı)m1yorlıu lı."Oca bir 
gcnı:liğin tiçmnJ: nrzula.nnı dıı lmm 
çılıyorlardı. 

Kaynıyan knnlarmm barnrctiıh 
serinletmc!ii l!;in yeryUzUnılen, gük 
yttzilnc btıyük. bir feVklc fırbyan 
gençler. hlir ha\'nlnnmıun i~nde, 
s:ığa, sola, yukarı, n nf;ı zlkzaldnr 
yapıyor, hele'J,OD!\lr çiziyor, alçalı. 

yorlar l"e yükseliyorlardı. 

Onlan Y esiU.öy meydanından 
zevkle seyre<lcrkeıı, yarattıldan 
beyecruun ihi'rll cazibe Jne bende 
kapıldun. Urmnk arzusunda o)Ckr 
ğmnu söyledı 1im zaman bana: 

- HP..men, dediler, ddkuz na _ 
m:ı.rnh tayyareye n.tlnyın. Arka • 
daşlnmnız.la röportajmm yerde 
değil. haT'ada yapınız d ha iyi o. 
lur! .. 

Bunda ı;olt haldrydrlar. Omtyt\zU 
ntln cvJatlan ile ycrylit:tlnde tıınrş 
nıak mfınrum.clı. Onlan dRhn iyi 
tannnalt için, onlarla beraber uç • 
malt, gökyüzUndc hem.bel' bulan • 
mak l5.mnd1. 

9 nmnanı.lı Nuri Demirnğ tny _ 
yaresine, bir taksiye biner gibi nı 
hst l"e mUcıten'!ı lıindim. Bıı.na: 

- Ne bağlımmnıma ne de pa • 
mşlit almanrza lilzum yo!d 

le.rce insı:ln mfiba)i.ğasa karınca. 
kn.dnr görlintır. IIa.ni bir film 
vardır, "Pamuk prensesle yecU cil· 
ce,,. Oro.<lı:. cilceleıin ederini hatır 
lar&UUZ. İşte nltıınızd~ :le§ilköy 
cvlcıi, cücelerin evleri gibi ufacrk, 
lideta oyuncoktnnl 

Arllk tayyaremiz meydana dok' 
ru y:l.l'8' ya~ stiztUttyor. İslınn 
Anım hü)iik bir ustalıkla inişıni 
tıımıunlıyor. Gen~ pilota te"Jekkir 
ettikten 90nra tııyyarNle-n indim. 
Ha~hğanınn ~ ülıseimesi Ub'TUa 
ela sen·etlnl son meteliğine kadar 
harcıyacağmı söyliyen Nuri Demi_ 

Kadri (ayabal 
l rağ, kendi mektf"binclen ~ chıen 
l genç pioltlan ayn ayrı tebr'k edi-

l 
yordu Ye ben §1J hakikati öğren • 
ıllm ki: Gök okulundan yeti~:n 16 

. ___ ......, ________ gencin hepsi de talebedir. Banla -

Tayyare sağa doğra 71lttı. Gay. 
riibtiyn.ri ta.yynrcyj dUz.eltmek ar 
&usik> kendimi ol tarafa iliyonını, 
Oözttm pil<>t.A nı,tl. Benim ha ha. 
rekctime tebessfün ediyor. Denrze 
tlof,'111 dikildik. na fevkalade r.e\'lt 
li. Mavi dt'niz fimrılıde kibrit ~ • 
pU kadar görtlnen baldcçı kayık • 
ton gittı'kce bUyllyor ve tahta par. 
~ı hl sini veriyor. Deniz gerili 
bir km:nnş pa!'tMI gibi harekettıiz 
Snnki ~il bir !'lftl'!'lafm 7&nm" 

nn 7 si ytlbek mllhendi4 mekte. 
l>ind~ 2 "İ mllhendi'!ıi mektelıin • 
den, 2 si Universitsdcn, 1 i teknik 
okulundan ve f 11 de Kabatq er • 
kek Jise5indendir. 

Benim bindiğim ta.yyareiııln ıti' • 
lota 1man Anını ela Kahataı ~e
limde talebeym~,. Buna dayunca 
[:CJk dil~: 

Lise talebesi bı1e ~ bir mil. 
Let, elbette ki bavalanna lılkim 
o11ıeaktır! 

bir mavi çarpf serilmi!}... Kendi lam8&timce armam.n zet'. 
Ynld:!.! tek, ynklqtık. Artı1t ha - kini ahnak içıln yolca tanareslle 

hkçı kayddıırı iyice seı;Uiyor. J:y _. seyahat etmek kifJ değildir, Yc!ii'l 
\"ah! Dmne giriyoruz... Büyük köye koşunuz! KUçük tnyyare1er -
bir uğultu ... tekrar yUJ:sf'Jiyonız.. le uçunuz, havanm sons111)o~unda 
Bu pek ho,nma gitti. 1h~an An.. 6:ığa tola atıhn;z, giireccksiniz !ki 

· ~ d --' bu <liinya.nın eıı ze\'kli ~eyidir. mıı ısnn:ı .. c en;.ı,: 

- Btı hareket~ tıekrar edelim, Bu arada l'llftU da h her \'ere -
demek istiyorum, O, ba~mı "1llh • yün: Kıymetli profeıMJr Sadi Irmak 
~·or ve bu ~fer ltarayıı (lO~'Til a;vm kfttük oğluna havaerlılr n~kını .,., 
t;ekilde ynltlaşıyonız. San"di C\ ler lamnk için o gtin pocuğona a(lll't. 
iğfliyor, knra pnrçıım yan dönftyor tu., Kiiçtlk Irmak, ,ere indill n
''c ben gözlerimi kapryornm ... Yi· man: 
ne bir uğultu ... tekrnr yiiksc!dlği. - Aman baba, cliyorcla; ben. 
mizi his<Jediyorum. ya hergiin gehelr ne olar! 

-3-

NE VAR 
YOK 

Garip kulüpler 
Amerika ile İngiltere, kMlpltr 

diyarıdır. Buralarda Lafta seçrr.eıı 

ki, garabetiyle tabi! bir hayalin 
budullaruıı aşan bir ~lüp açılma_ 
•ın. Ekrsisinin A7.:un birer •liı 

Eineden i~rl seçmn en bu gRrip 
klüpler:in m~an.a sclmesinf, J11a. 
r:ızı \'e delice bblr f!Unıra sapan 
kimselerin glSosteriş bndıı1alığı temin 
otmektedir. 

Bu garip klüplcrclen biri "Kiog:.• 
ley Uüp" yani "kekemeler klübb,. 
dür. Bu klübün mües.'iisi, kekeme_ 
ilk yüzfinderı de olsıı, şöhret ka• 
unmayı kurmuş olan bir adaımdır. 
Bu a.:lüple. m&llemeler pek yavat 
cereyan etti.Al için, içtimalar, P. 
een.in 41eç va'kti~ ltsdar devanı 

eder. 
Birl~Hı: d-.lıetler Aaerikaunda, 

uzaktan ~attJtdan tan-urecllft\e 
alMcadaT btr s11ri1 klüpler .-.Nw. 
Bu diyantaki bdar !ıan eporı.n_ 
na merak. d'lmY9Dın ba,u yerin(le 
yoktur. 'Ba klGplerin Pn aristokratı: 
"vııktinden evvel yetişmiş ~ 
klfibtı., tl lir. Bu !<l.fıbe lıza ıyaZ'I la_ 
bilmek iç.in, 1918 sen~indcn e,• 
-veL handa ceaaret s3stermlt ol. 
mak şarttır. Bandlln dolayı, klftp 
Aı:UJ. pınmırlda sayılacak kadr.r 
azdır. 

Ameribda, lııil" cta, .. Tırtıl ldflbil. 
ftnl... Bu bıdw ~rlp lstmn bir. • klllbe ,Amer:lbll. kafasında ol• 
ek.iz yüz ldJf bydolunmuştur. Bu 
tınbe inU.. .._ tçin, r.mrilnde 
lıflo defa par..mae ıt~7areden atla. 
mı.t olmak prttır. Klübün llldrneU 
farıkıısı. ~ bir tırtıMw 'c 
Amerltada, p bı ...... lf~ Uir 
kıymettecfir. 

Nnyoıtmn ~r ~ aln 
tayyarecllitie ide btr allbsı ,ok_ 
tur. Bu tımri, alellKı. bl.r tes:MIOle 
medylndu.r. Btııır8D lsalaT" Neovyor _ 
kuıı yüksele binllları~n biri olan 
.lrt111>Dn en üst katında 'llkşam ıc~. 
ylfterinl y~r. ~ yem=k· 
Jıerde aıoesibneadlr. Bu &, !JIT 
Amerika l1Gbft tesisine tlftdlr. 
Gaaotelerdc, bir nevi yeme't rekoru 

UAn edlJdlll lllDd., bu b.tıse "'· 
rlşenlerin., nnıluılk11ı:, ltM571ıt bir 
klftbe meDSUp bnlundulune, di_ 
f6Bmedeın hiikmedfnis. Ba tlilpleı• 
den birine mensup olanlnrd:ın b!n, 
bir bahse girmiş ?t' be$ dakiJ.:nrJ:ıa 
n btr zamanda 6ç karpuz yenılş&i. 

En çılgıııea ktftplerden biri ~. 
Minnezota eyaleti dahilinde bulu_ 
rıan Mlnneapalis şebriade, ıt30 d ı 
meydana 8etlrilell "'Y~ni eşekler 
klühü., dür. Bunan lılrkaç yftz lzo• 
aı vardır. Klftb6n nhanmamesina 
göre, Aıası, lııllltu.tta HyJ .. 
daha iyi mmmele etme.ini iste. 
mektediır. 

Birletlk AmıeıAildıa, giinün bil. 
tün aaaüari it6p tanı ~uşıur. 

Bu klü,perinl • Amerikanvari oları 
"s.t 7 klllbl,. dür. Du ldllbiln M. 
ttm lalan P'DAdetnyade ikamet 
edcıter .... Nnyorkta çal~ırlnr. 
Asanı hem. )'erlerine ıitmek için 
aat 7 lreatne lılnerJer. Dediler. Sonra genı; pllotla.r • 

dan tbsan Anın tayyareye atlııdı. 
Ofilerek: 

ŞOOıdi meydan üzerinde heıan KAJ>Rl KAYADAI. 
snğa, bamn sofa yatarak, kın·isler ~ e.lrn ~ Londrad:ı, 
riziyonn:. Yere do~"l'O ıJikiK!omz, Not: Yülı:aeılt mfthendi5 mekte _ "Ebed1 ...,_ llllninde ı.h- klüp •. - Tamam, dedi, 9fmdi oçuyo. 

rm:! 
Motar, ağaltfadı, pcl"\"l\ne toz:n 

dmııa~ lı:ntb \'e blri<nt saniye 
BOnra iruınnhr, ağaçlar, binıılnr 
kfi~Jmei;c bn.5lndı. Gitfikr.-e yllk • 
seliyonı:z. Mey<lıı.nı dolduran yn,._ 

hn"3ya do~ fırhyoruı ... \'e ben binin tedrisata başladığı g{ln Na- çıO-. B. MllJ6ıl 81
"' *MDcsfne 

evvclii korktu~'U'Tlt bir hareketten, ri Demirağ tayyareleri 1stanbul 86..., ,andlıılln ,,. ..-in. ._. 
İ'ı•ineJ defR gtlıel '\le tnth btr he • · Uzerinde bir nümayiş yapııeaklar. ııutinde cılnrsa ol.9aa, tact.n biri. 
yecan duyuyomm. Bu ntbna}i§e gıu:etem namına ben nfn, mutJM:a, kldp ilııfnMında hu• 

Uçmanın c:-n bUyilk ze~i de i" de ~tllTtk edeceğim. v.c intrbala~ lanması lkımchr. Ba MAıl, Azası. 
·---..,;._ na, hlı)'llllH zevk almayı lJlret. 

te bumda.. ını .,~...... K. K. melde m~. B.nun fçfn de 
~mr .soygun'!lllan oidc?etlc a

raştırılmaktadrr. 
------=ı::ımı---. ........ mıı:!llllnllmll'::------:a:ıı .... -.ı::::m ... ~ısıı:------........................ :-.......................... ,~dcletll ...... henınt tMt~ 

Kadın eşyasına 
mera dı hırsızlar 
Beyoğlunda Biıyilkhendc-k ca:r 

dts!nde t hn!iycci.tık yaptın Nesim 
A.njelin dilkkan1, evvelki gece 
tr>cçh.uI hırsızlar ta rafında u kee 
Pengi kırılarak soyuhn\!ştur. 

liır.mzla.r dükkA:ıdan ikl düzine 
ttı pahıı.h cinsinden kadın çorabı 
ile bdın glimleği veıraire kadın 
g;Ycc:ği çalm~Jardtr. 

Kadın eşy.amnn bu kadar me _ 
~h hırstzla:r tfidd<:tle aranmak· 
tadtr 

Reci l'az ıs n 
kon er ı. 

~cc:p F ..... ıı Klsakürck yıı.mıki 
t~ıaı- güttU UskUdnr 1ialkevinde 
ır !konferans verecektir. Konfe

~ana (Abdlilhak Hiur.id ve yeni
ıe~"nıc cbvamız) isimtidlr. Konf~ 
~an.sa r.nt 15,30 da başlanncaktır. 

• hc:'l•es i_wt scıbcstthi 

Mı:ııee Uzerlndol:t vnzonun içtndeki 

tauı s'-OD'bnhar çlçeklert odada nefis 
bir koku yayıyordu.. Bir etnjorln ~ 
ttlnde duran kadm l'llfml Allse OOk 
benziyordu. Bertınlcle auneıı1nf tem. 
aII cdlyorchı. Bir eerl klf;np IDMtuım 
rıstünde muntazam n tertlplenm!~. 

Ayaklıırımm acun badrnk l:Jnıt • 
tını. B::ıltt,mı, hep birinci smtt mu • 
harrlrlcrln eıscrlert. Kltnplarıo birisi. 
nln nr:ısma bir kAğıt parçMı sokul • 
mtl§tu. Mcrnkmn tatmin etmek için 
o sayfayı açtun. O ylanm sol lillt 
~nde bir bcbis sonn erlyoıdıı. 0-
kndnm: 

"GCJll' kız berinde DerleOj~I yolu 
eonana kadar kendi bü~ma ytlrUmek 
mecburlyetflıdoydJ. ı: Uret-t p~m • 
pnrça ıcn, çnnktı onu Eeriyordu .. ,. 

Bu kelimeler bcına. yn.boncı gelml • 
yord'll. AUs roekt;ubunda ayni stnlerl 
lmllarun:ım mıycbT 

Tek yaprak balindekt kStı<Jı güz -
den geçirdim. Nelestmln <lurduğoua 
h!saettlm. Bu ym:ı: AHı:tn ıydı. 

Mek(up eöyJe hyordu: 

"Seovglll Alfrcd! 
Albay Edlstoııc ae clcreoo mmnet. 

tnr olduğumu tıllly'cnmn. Ea mnztar 
'nzlycttc lkeo burnda iyi l>~lnn • 

ELMA~ 
57 lngilizceclen ,eviren: VEHIP TAYLAN ,_,, ______ _ 

dıaı.. Ve albny he.r luısuBta bana m11oo 
avenet gösterdi. Ha Jıtadar IYillk giSr. 
dUğfim bu nd:ım:ı karşı k6tülllk ya.p. 
maun lstlyormuı. Gve.t, ben de blll -
:rorum: parayı temin etmek tçln bir 
~~ye ~rmal< !Azım. Albayın bo 
mcblAll bıuıa veroooğtnd n cmıJnlm. 

Fakat ba takdirde ona bir maval o • 
lmmak icap eder. Zira ba para ile 
kumar borçlan ödeneeeğtnl öğrenir • 
ee kaUyen parayı vermeğ'e yanDf 
ımı.r.. 

O halde ona ynla.n sö mekt;en, 
bnkllratl gtz.Jemekten b~n ~re yok. 
Brak sakince m16Uneytm? Satı gecesi 
matad yerde buluBtJroz. Giz.ilce ye. 
mefl mfttoottip 1~ talı,ooB. 
ğım. ı llaJı farkımı. varm:ı.dar. Ne 
kıs.dar vtednn auıbı duyacağımı dil • 
5UnUnce..., 

ı;.tn sonuna kat'br kendi baoma ~ 
meğe mecbar olduğuna anladım.. Ay_ 

nı anda 'knfamd:ı bir elmşek ~ktı. 

Bu deln Kolsun nl9fn MaksveMea, 
)em olnmk kullandı~ kan• hakknı
da Dl1llfl.nın.t aldığını ka,T&r gibi ol. 
dum. 

Zira lllanvcllıı n. a4ı AJfrecldJ. 
Ve Alis de onan kanaıydl. 

MDtenldp ımotlerde bir ~k c1etalar 
Allslıı melttubmm, mablyetlııl terile 
hnktın bahşedecek bir tpacu ba.J.mak 
gayeelle okuchım. Na.tile bt*tapta 
kararlaştınlım s:ıJı geceıaJ albayın ft 

Boranm ıstdlirilldlıklerl gece idi. Bor. 
gudn tttra.t ett~ği TI'Çiılle geee ~ 
ııından l50nra 93toya d3nmllşttl. Do • 
mek onaoln, ~ddotle Jnklr etml'9fne 

Şaşlmm dönmllştllm. mtnbı liapıı. rağmen, kttçUk konılu'kta bulaımuı • 
dnn, yerine koydum ve, Alisin me-k • ıa. 

tuba ellmf\ odnma döndll.m. Maksvel ondan hiç behsetmemlıttl. 
§Jmcti Allısln, t;ıklp ettiği yolu nı- Demek ODUn le.n;ılal - loe kanKır • 

!mit ~. O ı.lııle eaan • • 
Jattıldarı ela beUd twı-IMll bakllm. 
&e tentak eıt.m170l"dn. Doktor BraJt 
acm11ıa totra ma ıOrmtlıfttl t 

All8ID mtlcrlıD olmauaa kaf,lyan ~ 
ttmal" nırmemekle ben.bu )"&nlımm 
9datlleba ite karJlmrıt baluD4ofuno 
lııeadl Rııdlme ltlraf etmek mecburi. 
~e 'bahmayorclnm. Ba battı ha. 
reketlndeıa 8IJ'f kendisi meımldU. Ve 
neflcelertnı de tnertne ahııaaı gayet 
t,abltycll. Ancak tfmcll bana karııı 

kullanımt oldntu kellmelerla ka~ 
bk nmn&1mı bvrar &1bl olmuştum. 

G'oıngua derinden seıe. JMıel akp.m 

,emelini b.alıer verdi. 8Jreldo 11D.lble 
lıMmaktaa çekiniyordum, Mtltemal 

•• AJlsl g&letllyorctına. Alla J'• • 
SUll sörtlntl;:ronlu. OözJerbdn altmda 
ıl)'all halkalar peydablanmqtı. Bir 
c1eıfumda lı:mıdtlfnJ &'hetledlflmla 
farlmla Tal'llllf sllıl. benim buJUDda. 
tam t;anfa bekti. Ok SÖR pJdlk. 
rakat beahıı l&kayt baJlml rtlrbce 
ll9tmı 6nttne ftdl .e bir daha ela a.. 
.. ba\mam. Yemeti müteakip be • 
men kaybolda. Bütlln yemelı __... 
da tek kelime komıpuamıt olaa 1$ 
Mar1nnt da Duf lur kolnndıuı ..... 
oda~ı torketl 

ko)'IDDfllJI'. (.,, 

Ergani tahvillerinin 
ikramiye keşidesi 
Ankara, 1' (A..A) - lkraaılyell 

ytlsde bet faizli. 1933 JCrg&Dl jst;1krL 
sı tab'rillerinln bugtln merkes ban.. 
kumda maliye vek&.let;1, llerku 
bankuı ve diğer bankalar mOme..U
klrlle not.er huzurunda ıcra edilerek 
19 ncu Lkramlya ftıdde•inde: 

.No. n. 
1 

ıaoooı. ao.ooo 
101880 Jl.000 

20788 a.ooo 
MG82 1.000 

122780 1000 
2671 I08 

'6Ull IOP 
90029 909 

101872 909 
110966 909 
1UUI -ve &J'1'1Cll 2811 :ıutr.nrayfl dl\ l :!' 

ı .liN ~ )ll&bet •t.mtfllt 
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ava ar 
• yor 

· {. KA 
Küçük llinlar Kuponu 

tJu ırupoıuı eınenrn-ı. ıeouoerLl..c• 

t.; anıma ve 1$ ventK ılJı.c!.lln Eli "ı:ı 

Usldkada par11H12 •~redjt-k ~'l 

ilanların !t&:ı:.tılCdt' ı;örUldUt1' """l"Gf 
olmaaına cıııuuıı eclllmP.lutu E•ı ... .
Wkll1i ı;onderen okuyucııbtrrn nttthfnt 

Kalmak uure tll1rltı 41lrt'&•t·rı.ııı oilc11r 
rııeıart uuımwr 

t::. utenme teklifleri: 

BAŞ, DIS. NEZLE, GRiP. ROMATİZMA 
Nevralli, kırıirlı ve b t n a rııar.ınızı 

erbal eser 
icabında üç kase alınabilir. Taklitlerinden 

o muha eme devamınca, 
apo yonun bir saç demeti, 

bir milyon fıranga yükselmiştir 

se • 
eı 

• YB§ 84, boy 1.73, tıcarcUe me;t. 
g ul ve aylık kaz.ancı 150 llrıı.dA.n faz.la 
olan bir bay, uzun boylu a.hllıkJ f,>1, 
t.v 1.§lerindcn &..nlayan bjr bayanla 
evlenmek fa~mcktedır. (Acele .M.K) 

rem.z.ı.nc mUracıuı.ı. 

• Y &§ 30, orta tahallli e1.• ~erini 
mükemmel bilen, yüksek aileden. 12 
ya§mda bir kı.zı olan ouJ bir bayan. 
40 ya,,larmda, esmer, ı.ıi§man, orta 
boylu, bir bayla evlenmek istemekte. 
dı.r. (16 kimsesiz) remzine muracnat. 

Üniversite Rektörlüğünden: 

lickim!lk ve eez&eılık ıçin Qniverai~e başvuranlarm lmtnıanı 21 ilk. 
tf'ert:ı ça.rvam.tıe.. saba.hı yapılaca.klır. 

Nam.ret olarak yazılanların numaralarına göre bulunacakln dcrsha.. 
ne~ 'ltontera.wı snlcmu keplStnda aadıdtt>. Dünya mahkemelerinın dosya _ ı için kıymetli bir hatıra olan "kürdanı 

lan lka.pştırılsa bum arda ne da • na. pıukabll, bln frank sigorta parruıı. 
valara, ne muhakemelere ve ne nı almaya muva.ffak olur • 

d:c, milz:lerin bi.ri tarafından, 
rek yüksek fıyatla satın alına.bile· 
c.eğ~ ileri &ilrilyorlar ve §artı ta.t. 
bik etmjycn Türen cemiyetinden 
saçın iadesini istiyorlar. Mahke
me, on sene<ienberi devam et
mektedir. Sebebi ise, Türen cemi· 
yetinin. Gaçı vermemekte ısrar et. 
mesidi'r, da.ha doğrusu, vermc.lt 
imkfuımı buJammnasmdadır; çüu· 
kü bu "kilçük onbaşı" nın saç dt-. 
meti, elden ele geÇmi§, kol eksi· 
Yondan kolleksiyona ttşn.amk, 
btı.g1ln, bir milyon frank kıymeti· 
ne yil.kselm.iştir • 

• Boy 1.70. kilo 65, orta boylu, 

Ona gtlN: naınutler ı:aat 9 da yerlerinde bulunmatıdrrlar. 

Dl§ hekirullğil:ıe isteklUerln sayıaı 60 ı bulmadığından unUhan yaptı.. 
mr;-acaktır. (646) ikAraralara teoodüf edilmez. Bu 

dosya.1.:ı.r içinde en, gUlünç en ga· 
rip olanbrı:ndan tutun dn en fect 
'bulunanlarına tesadüf eder, dUn • 
pda ncrer olup öitiyor diye hay -
ıette kalı:rsmız. 

Burada., açılan garıp da.valarm 
biıka.çından balısederek okuyucu· 
lanmıza hoşça vakit geçirtmek 
istedik. 

Bir lngiliz baltkrınnın 
davası 

Bn harpten biraz evveldi. Bir 
seyyn.h mJU:ssesesi, bıl" seyahat 
rclı'beri neşretmişti_ Bu rehberde, 

• h1enda.nm gezilip gerlilecek yer • 
~ sayılırken trıa.ndanm bir ır • 
mağmdn. ba~ edf ecek derecede 
~ bolluğu olliuğuna da işaret 
~. 

Londra.b: bir balıkçı, bu seyahat 
rehberüıi karıştırırken. lrlandanm 
balığı tıol ola.n ırmağına gö~ ta • 
kJ'lır, ondan aonm da a'klınt bu Il" 
mağa kaptmr. 

Londrah ba.lıkçI, meraktan çat· 
1zye.cak hnle gelir, ill~ bu boı ba • 
liklı nmnğI ~k is+.er. Bir gün 
de, blr vapura atlar, lrlandayn 
çikAr ve doğruca. seyn.hnt Tcbberi
nin tasv.ir ettiği mm.ağa gider. 

Londra.'ıı halıkçı ırmak boyunu 
tutturur. balık arar durur, ama tek 
bir bnlıc,~ olsun tesadUf edemez. 
Etraftan soru.~u:rur ve anlar ki, 
bu mn:ıktA. oldum olası. be.1.ı'k gB
rlllm~t.ir. 

Balıkçı, hem hayal oukutuna, 
hem de ettiği masrafa cam slkı • 
lır. Londra.ya dönünce, doğru mnh 
kemeye koşar ve rclıberı neşreden 
müesscsese nleyhinde dava ikame 
tiler. 

1&ılıkeme, ~çryı haklı bulur 
ve yol masrofmI müesseseye öde • 
ta. 

Vilsona benziyormuf 

Bu da bir Amerikalı garabeti. 
Amerikalı sinemu :ıktörlerindcn 

biri, eski cfimhurrcisl Vilson'a t" < 
benziyormuş. Çevrilecek bir film 
de de, Yilson'u temsi~ edecel.-miş. 

O günlerde, aktör, bir azgın kö. 
peğe rastlamış. Köpek ,ndnmcajfı· 
zın suratını ısırmış. Aktör, U7.Un 
l>ir müddet hn.stnhanede yattıktan 
sonra cı:krnış. Çıkmış amn, Vilson'ıı 
benzor yer kalmnmış. Tııbiatiyle 
filmdeki vazife5ini yapamamı:ş. 

Aktör bunun üzerine mahkemeye 
milracut etnıiş. köpek sahihini da. 
va etmiş ve muhakeme neUce.sindo 
2000 dolar tazminat almış. 

Napolyonun saç lan 

sarJ.§ın, 22 yaoında, adapazar mcv • 
kilnde genlş bir çi!lllk sahibi o!an bir 
genç, çlftljğıni çalıştıracak sermayell 
18.25 yaşlarmda dul veyahut kız bir 
bayanla derhal evlenmek istemekte • 
dlr. (Akfırııt) remzine müracaat. 

• Y8§ 27, boy 170, kilo 65, Az. ser. 
aıa.ye Ue kilçUk bakkal c!ükkluıı bu • 
lunan bir bay, 20 ile otuz yll§ araaın. 
da sermayece yardım edecek namusıu 
bir aılc kızı ile evlenmek istemekte • 
dfr. (Ergin) remzine müracaat. 

1 § ve i§çi arı yanlar 
• ~ Uksck Teknik okul:mde..ıı en [Y1 

drrece ile mezun, bilflll oıı dört sene. 
llk tecrUbcye ııa.hip, denjz, kara, havı& 
ve emsali bUO.mum molör erC:e, ahşap 

15.00 Temsil 18.0l> Program n ve kauçuk ve elektrik iflerlle !abrike. 
memleket saat ayarı. 18.0S Ra·Jyo idaresinde çalıoınış bir gen~: bugünJtlı 
dnn!ll orkestrası. 18.45 Rarlyo ço~ıık ikt.ısadt durum ve memleket ihtiyaç. 
kulübü. 19.30 ~femleket saat ayarı !arma uygun çal~ma siatt .. mlerile, az 
"<? Aisns haberleri. 19.45 Seı-ht-ııt zamruıda !azla 1§ almak lat)yonlere 

Fransa.da on Scnedcnberl de- 10 dakika. 19.55 Sıırkı vetürkii'f'\r.. ınUfit ôlmak istemektedl~ Beyoğlu 

Ehliyet No.: Elekt trik 180 
Slneın.a: 26 

Yeniden tesJe ett)ğfmh Atelyomlzdo 
TEKNtstYE~ .. I lerim~ ~rafından 

her tip ve mukB RADYO, RADYO. 
GRAiılOFON, l\fnnyctolu ve otoma
tik TELEFON makine Vf' SANTRAL 
LAFı.I, öLÇt} cllınrJan, BUZ, YAZI. 
HESAP, DttUŞ, SINEI\IA mnldnelt"-
1'1, Elektrik l\IOTÖRL len. Ev id&re
@ine mah508 Elektrik Alt'ltlerl veııaır 

nıaklneler tamirntı ve bunlara aıt 

tetlııat to.nhbüt ve kabul odlllr. 

'"'lektron ve fennt ANTEN tesisatı 

Her nevi BOBİNAJ işleri .. 
Telefon: 4l'798 ...,,aıata, Ytlluıek Kaldınm No. 140 1 

P . K. UM Galata 
........................... iDii ........... 

vam eden ~ heniiz bitmemiş bu• 20·15 Radyo ı::a,;etesi 20.45 M!jzik P.K. 2319 adreı:;jne mektupla mllra 
lunan bil" muhakeme cereyan et. 21.00 Konuşma. 21,15 fstekler. 21. caatı. okuınut. btr g~. eablı.Jıtan ak§ama l ve memleket 1htiya.çlarm".. uygun ça.. 
nıektıedir. Davanın mevzuu da, Na· l '5 Konuşma. 22.00 Rrdyo saıon ,. 19 yavrnda, ortamektep mezunu, kad&r ya.zııuu.e, bUro veys bfr mağa lırma. slstemlerile, az zamanda fazla 
polyona. ait bir lille saçtrr • orkestra ı. 22.SO Pt•emleket saat a- bir genç, herhangi bir mtlessese vey.t. I zada. çalqma.k l.atemektedlr (aG.ı 1.§ atmak iııtıyenlere mutıt olabillrtm 

Bu lüle saç Bolonili bir )mdr Yon, AJans haberleri ve borsalar. ticarethanede çall§Dl&k taı.emektedlı reınsıne rnüraca&t. AJAkadarlarm: Beyoğlu P.K. 23Ul 
mn elinde ibuİunuyonnuş. Bu ka.. 22.45. 22.50 Yannki program ve (F. Derman) rem.zlne mUracaat. .y. Almanca derslert • unııa tedrtm kutu adresine mcl!:tupln mUracae.t et 
dm, 1830 senesjnde öldüğll vakit. kapanıs. • Lise mezunu, m&llyede bir sene mUkemmel olan blr Almar. ögntmenı melttf. 
'1rilçtlk onbaşı" run snçmı, Türc;n -------------- çalrşDU§, he.5abt kuvvetli, biraz da.itti a.lmanca dersleri vermek~dJr. Pazar 11- Genç bir bayan mnhasebede mu. 
hayvan hinucyesi oeımiyetine vasi· Ş lo bilen bir genç, hergtın ııaat 12 den dan maada bergtln Mat 4 ten 7 ye haberat veya dakUloda tıı aramakta.. 
y:et e1'lli§; fakat cemiyetin bu sa. EHIR TiYATROSU itibaren bir ticarethane veya mtıu • kadar. t.Ukla.J caddesi l3' ~o. Ihsaıı dlr. (R.A.) Ue gazeteye mUracaat. 

ça sahip oml>!hnesi için bir şart 11111~\'ı" Raat ın 80 da aesede çalıomak iSteme°'tedlr (Canan bey apa.rtıma.n 2 tncı merdiven ı inci il- Bir baba yao 24 boy 1.56 kilo 85 
.o:ı- ........_,,!'I •. ,.. __ , ... et, rn:\-....nde ne D 8 A M 5 1 8 M 1 Ne~·t) remzine müracaat kat & No. ya mür&c&&t. 
u<1o ""~-.: ~ .a.u~ KIŞ MASALI r kumral orta tahsllli tıari~te çalJJm& 
k_.,. __ ..... --rı"kö~ı. • ...,..., .. , onlan • Yüksek bir aneye mt>nımp mtı • 11- Bayat~ hiç ki~ olmıy8Jl blı 

WJ.i1.C ............. I"""" ..... .,... ı• mış kıznu 85.tO a.raaı içkl.!t oımıyan 
toplayn.cak, onlan ölünceye kadar ~ KO)IEJ)J KISMI nevver ve her iş elinden ~elen, kim • bayan bir erkegl.n eT iller.ne b&kma..ı bakJ.r veya tek çocuğU bulunan muaı 
bMı;ıiyeoe!k, lfiU y 'A L A N C l sestz, « ya.şmda btr kadın. yalnız blı tırtemektedlr. <U:ygun) remzi.ne mtı 

· racaat. llm veya d!§çt eevtyesinde meslek a&. 
Ccımiyet, kndmm vasiyet ettiği Oum~ Pazar günler! 16.80 dıı baym ev l§lerini mükemmel surette hlblle evlendirmek latemelıtedir. (Ha. 

saçla. lbir ~dk k5pciklerin d'eğfl, bir matine n her Qareanıba H ele td&re etmek l.BtemektediT ~$dald * Beyoğlunda, tst.1k1ll cadd~ 
~apeğln bıle beslenmi}~eeğini dir Çocuk Tiyatro. a.dreae muracaaı. <Bay a H.ampar . lclra.lık dllkkADJ bulunanların f&rtlarf yat • l) remzine mUracaat. 
şilnmlliı, Napolyomm saçını kahul mmyan, otel Tokatllya.ıı ~ ~ birlikte (D11kkA.nl remzine bildir. • 19 Y8§Dlda, ortamektep memnu. 
etmiş, ama §13.rtr ıta.tbike yaruı..,ma.· --o-- • Gllzel yemek bilen emnlyouı tr.!elerl. eski tıarf!.eri bilen, taaı b17 genç, btt 
nnş. Bunun üzer.ine, BulonJ h:ıy. namuslu ve kimsesiz bir udm, az bir 4 YUlalek teknik okuhn:ıdml (D 1Vi prket veya bir müteahhit yanında 
vıın himaye cemiyeti. Türen cemi.. kıf'lflJ Rca Tiuatrosa 11CreUe bir &ile.niıı saat 7 den 2 ye derece ile mezunum. BiUW oa dört 1

0 a;maktadır. Ta§raya da gtdebllir. 
ycıij aleyhine d:ı.va ikam~ etmiş. ~· " kadar ya.lniz yemek işlerini yapmak eenellk tecrUbeye B&hlbim. Denl.I (.l. · 19> remzine müracaat.. 
Buna, kadının vnrislerl ittiha.k Halide Pl11.:la Bt'ra,,_, istemektedir. Mektupla ~ağldakl ad. ka.ra. Hava • ve eınsall bJ(lmum mo ~ 17 ya§Dlda u çok okuyup yazma. 
et~ler. Bunbı.r, dünya mllzcleri- Kadıköy Sfireyya Sinemasında rese müracaat. (Bay li. Hampar. törler, ah~ap ve kauçuk ve elektrik 81 bulunan, çocuk ba.kımmdan anla • 

nm pdk a:zmda Napolyonun aac;ı Bu Akşam; Reni Öpünüz: Komedi eumyan otel Tokatllyan). jşleri!e fabrika tdareEinde lht!sasup yan, na.ki§ ve el l§lerin1 bilen bir as. 
btrlunduğu için, bu MÇ Iül~inin - 3 - Perde. • Liııenjn on birinci atrrfmR kadu kuvvetlidir. Bugünktl lktrıı&dt dunım ker ailesi, bu gibf toıercıe .:-alt§mıık Js 

.---------------:.------------------------------... --------------.. temektedlr. Ev l§lerlnde çalı.ırsa a.k eamıa.rı evine dönecektir (19 !ıLK,} 

Tunus Be)'inin talebi 

pq, Mopasan•d&a nakleden: 

N~ Hikaye • Lise ten uubeııtnden mezun bit 
genç husus1 müessese, §irket veya 
mağazalarda iş aramaktadır. Asker· 

Twıwı, daha O.smann idarestnde bu 
lmmrken. Tunus beyi, Fransada iııti. 
gaT etm~ olan bir seyahat rehbeııin. 
de. kendlsi ve kanları hnkkmda bir 
~kÜn me.saruı.r görür. Bu uydurulan 1----• ·Kadının fendi 

._. ___ •1 ukıe ili~iğl yoktur. (Enerjik). remzi 

~lcrln bcp.!i de hayslyete dokuns _ Güzel kadın odanın ortasına pat- dınla allı.kadar olması ve bana bir Oç gün sonra Roz ısimli esme~ - Ne de çabuk anl.ıdın. ne müracaat. 
ca1t neyler. myan bir hoba gibi dllştü. O ko. resmini ı;ctimıesi için yalvarmak güzeli bir hizmetçi geldi. Roz d~ _ Onunla merdivende karşıla),. • Gayet iyf kazançlı blr 11 sanatkl 
Twnıs beyi, deriınl Fransrz hUldl. nuşmeyor, kah:kalı:ıla.rla siliyordu. oldu. dim buraya ne mııksalla geld!~ini 

metine bir protesto gönd~r:lr ve reh. tıpkı bır ay evveuld giili arkaıluşı_ _ Kocanın rnelre..c;inin resnıini biliyor mu~un? 
tını. Bcnı durduttu. !;:onııştu haıt:i rı sermaye!i bir ortak aramakta.dll'. 
öpmek bile ı~tedi amn hen kıırtım. (Sanatkll.r) remzine mUracaat,. 

lıe;ı:i ynzanuı glddctle tcczlyesinı ister. na çok ahmak ve kıskanç olan k•J" ne yapacıı'ktın? - E\·et bayancığıru işimin t'hli. 
P\-enaiz hUkdmeti. Tunus beyinin casını bir defaya mahsus olmak ü. - Hiktıyey:i dınle sonra bımn yim. ŞimdiYe kadRr vedi karı ko-

:bzı.gar.lp tnıobi önünde gültlmser.,a.ma zere nasıl kurnazc:ı aJdaUı~ını hnk verino;in. Onunla birkaç saar. ca ayırdım. 
b!r fCY yapmak mecburiyetinde bulun pürieJUş nnlntıyontu. lik nrkad~lık karrlcşim Burhana - Cok iyi. Ne k:ul:ır bir z:ıınan 
dtığumı da. anlar, çtınkU Fransanm Emel o~ umaktn oldııiiu kitabı kı.· tem 15 lirnyn mal oldu. Fakat ro.. siırer aca.ba1 
Tmtuslıı. mUhlm ticari mUnasebctıeri napeye fırlat.tı. Mülr.ct>ssis gözler•• to~rnfını da gotiNii. _ Kocanızla b~ı; dakika h~lxı. 
ıv::ır.Bcyin kızmasile bu mUnasebette~ Jnleye bııknraŞ>: - Bari güzel mi 1 şn kalmadan hiç Lıir !)CY söyliye-
aıtilat olabilir. Fransız hariciye neza. - Amnt bakalım ne yaplJn - Evet müşklpesendin hoşuna mem çfinkü müddet meselesi o. 
:ıetı ne rehber Balıib[ b8§b:J.;la veri,rler dedi? ıdttiğine bakılırsıı. N~yse öğıer· nun karakıerine bnglıdır: Metreı;i• 

rehberi, ikinci bir defa. olarak bas. - Oh sevgili doslıııp o kadar rnek islediği.ın her şeyi öğrendim. nin hangi parfümlen ku!landı~ını 

Ot 11~:lık rıararoı ve11rseni:ı: işiniz i 
on beş sunde bilirı ... Jm. 

- İstediğini ful:ısl:rıc verrce. 
~im, sen ınüınkiııı •ılclu~u kachr 
çabuk ttl dedım. Fazhı ıızatm 1yo• 
yım I~ıelci~im. Bu pii?:el hizmetçi 
bir hafta içinde kocamı yoltınn 

koydu. Benimki rııece nöbetine de. 
~il .ıtiin<IÜ7.Ün ıbiel işe ıticleım~ bir 
hııle r:eldı. Artık dostum cünıi. 

trzu'lar. 'tnnus bcy:i, rehberin bu yeni tuhaf bir vadye1kl kırk yıl dil;.fin. O bana boyu, göğ.ı;ü ve ten1 Jııık. öl!renilinlz mi? me.,hııt sırası gelmişh. 
§Ckllnde eski fıltrnlar yerine, kendisi sen aidınn ~lmeı:. Şıırıu bil ki ben kında uzun, uzun jzahnt verrlı. - Vervcn. Ararnız<la perşenbe 
~ kanlnn haltkmda medhU aenalar nrtık se11bestim.. Bunun üzerine ~chirde akıl ho- - Ben de bu knlmyu severim. beşi L:arBTlaşhrdık. 
g&1lnce memnunolur ve rehber sahi- - Bn ne demek? cası di·ve tanılan bir zata ı;ıittirrı. Ya iç ,.amaşırları? ı " ' Anneıni, hahamı, d:ıyımı t11nı 0 ı. 
binin teczlyes:lnl Uıtcmcktc ısrar et - - E'\"et tomornivle serbestin:. Kocamın metresi Suzanıo resmır.ı - İ""k d-~n donl.elli patiska. · h 

" ,,~ "ti l:ım hir h:ıkimi aıtodaşJarıyJt '" 
mez. Cünkfi koe:ı.mdan... gösterdim. Üç aya mahsus olı1~nı. danmış. nıber davet ettim. Sa:ıt c de kcca• 

- Ayrıldın mı? • üzer-e buna benı;:-r siızcl. zarir, '"'. - Gıy:ı.hen hu k:ıdını beıteodinı • . mı Roıla bıraktım. Çarşıyıı r,idı• 
- Ne kadar da saf,;ın Emel ln· miz bir oda hizmel~isi aradıijınıı Son günlerde kibar kadınlar. ipek yorum diyerek anahtarı aldım. 

san ftç saat içinde bı:ışanabilir m1' söyledim. Bin Hra ol~a hiJf: çamaşır mcbzulleştl cliye, giymiyor Çıktım. Tam dört :ıuçukta ı;.esc;lzce 
ParlsU açıkgözlerden biri, bir gtın Buna çalışıyorum. !3imdilik elimde inat de~il mi ı.·erecc-ktim. Adıı!'ıca· lor. Riz böyle tat:ı, tallı konuşuı• 

dl! t la md .... birinin... 1 eve ıJirdim. Bıru: S"ınra misafirle. §1men er IS asyon r .... "'" beni nldattı.ğıno dair kuv\"etli de lbıın il;k suali şu ol•Ju. Ahlıikı na. ken knpı çalındı. şte kocam diyc-
ıı.lr Ü a der bi • rim g~ldi. Snklnda tatlı, tatlı ko• gaj d esine m r caat e vece n. Jiller var. o:ıI olsun? rek koştum. Beraber ; ukarı çıkhlt. 

den ıka dl,._ bir kllrd:ını. Tuloja nıışuyorduk ki, bir çıjthk lıepirnizl ç r ''" - Vay' hain, vay nasıl oldu 'IA Emelci~im o anıia hen im v1111· Oda:vn yoyılon ver,•cn kokusunu 
~d k ı tcdllW i söyler yerinden fırl:ıttı. Bu Roıun se ıl-"""" erme 8 e.ın · senin gibi güzel bir J.ııdınn ihanet yetimi ıiüşün iı:tıkam Te SC\"f!İ duyuncıı bir nn rturaklaıiı. Yezit 

B:ı.gaj memuru, birkUçU cUk çöpUn etti. Ya sen bumı nasıl ke<;fettin:' hisleri arımnda kızardım, honır. herif kim ,bilir neler hatırlrıdıl.. dl. Benim yalak orlarudan J{elhor-
gönder1Jmesinı garip bulur, itiraz e - Üç aydnnberl kcııdi-;inde S:tY" dım. Cekti/fün acıyı brlli etnıer1iye Rnz:ı geHnce bu işlerde o kaclar du. Hep hqober yukarı ı;.ıktık. Od:ı 
derse de, Parisli bagaj nizamname ritnbil hareketler ser.meye hıı.5ln. çnlıştım. Çünl.ü onıı Ml{ı ~evlyor- ıı !skin ki: Başını kaldırıp bir kere· kapısını açınca on lan :rakal:ı•lık. 

Bir kürdan 

günü snııt 

• Ticarot llsesinlA son smıf'ına kil· 
dar okumu§, muhasebeBl kuvvetli, def 
ter tutmaatnı b!len, dakUlo kullt\11!111 
bir ccnı: yoksuzluk do1o.yısile tah.silllle 
devam ed"mlyeceğlndcn her ttı.rtO 
l§te çnlq;mak l!ıtemektedir. (12 K.) 

remI-lne müracaat. 
• Orta okul mezunu bir genç melt. 

tebe devam etmediği için herhangı 
bir yerde çall§mak istemektedir, Al<· 
saray Ywıufpaşıı. Şadi çe,mest sokal> 
14 n"umarada Hayrettln Ozgeye nıU. 
racaıı.t,. 

* Malt vaziyet.inin bozuk!utıu yUzWl 
den mektebine devam edememlf, 1ıı 
gUlzce ve !ransızcayı biraz bilen, dlıı; 
tllo kullanabilen, hesabı kuvvet}L ot! 
u.ltı yaşmda. bir grnç kız ticaret nıO. 
esseseselerlnln birinde çalışmak iste 
n:ektedlr. (D.F.) remzın~ mnracast 

• Çalı§an bir bay, t.er Kolaylığı ~ 
iz kUçUk apartımanmın ev t§lerll' 
bakmak Uzere bayan atamaktacııt'· 
(Ev 1§1) remzJnc mUracanı. 

Alduınız: .. 
sinde tstcd 1 §eyin yapıımasnuı. ma, dım. Beni ihmal edıyor her vr.slle dum. Fakııt nyrılmnıta da karnr cik olsun ona bakmndı bile! Motrt'. Benimkini sörseydln nasıl arana. 
al bir kayıt bulunmad ğma dayanı' ile f:ıhrikada nöbetçi olduğunu vermişlım. Re:refendi dedim. Bu !ılne benzeyen ve aynı kokuyu SÜ- mıştı l Aeatıda temh::ıerl n.nıı "1a•_.!ı,' 
ve kürdanı b gaj:ı kabul ettirir. üs. ~ealarmuun ııam.ıarma 15.,.._ 

"'Öyliyerek geceleri gelnıiyordıı. oda hizmetçisini beni aldıılnn ko. ren bu km kocam mernk etmiş Doğrr.su ya pek bu~ala imi . Ro-
t.elik o çOp patç smı bin franga da t:. ' n ı- . nektuplAn klatth&nemlzden (~ ..,renç, mfistebit knbıı vrllı:ıc;ıl camı evde vnkn:wnnk için isti,·o• olacak ki teU.ş içinde: zn gelince hiç diyecek yok. no un ı .,, 
sigorta etttr r . h L E ·x.· an barlc) herg11n utıahtan att~r la ıımmül edilmez bir hııle grlrli. rıım. Dışarıda b:ma ıhanet ed~n - .Ta~ bu da kim nereden gcldi1 Ç()A 11üzet oynadı. melcı .. ım şu an. . .. ---. 

Pnrislj, birkaç gUn sonra, Tuluz ıs N'dsimle uzun miirldet müc:ıdcll'- evimde de edt':<'~lir. Adamcı.ı(:ı7. dedi. dn evlendi~imizln ilk p.ünlerinf ıa· udar .,.. ıaaı 11 dOLı. ıua ~ 
ta.syonun müracaat eder ve Pnrtstcn den sonra boşanmıyıı karar ver lıtıkurnazC3 h:ızırl:mnn o\'una :tııl• nen la:kavt oda hi7.metdm ıliye hrladım da içim o.;ızladı 1 Bil,t'n an. 
kendi naınma tagıı.j verdiği kürdanı lı F'. 'k t b b - • S 1 k h 1 l .. t 1 ti 1 ( •"U.)(A.G.) (Bay 3•) (B.Ş. ltt...J-~ı rn. R ·a una ir türlü mU\·:ır- dii. D:n·an iizfilmeyitılz c;ckiz ıninr cevnp verdım. onr:ı oce e :rem" ana ne er, ne er va"'e m ~ ""' .. =~ t.ııter. ıre dan, ei)alar arasında bulu. ) 

Cıık 0Jomıy0rdum. O Alemine kndar ı.~cnnızın metrrsinin ne ko. vcl "p gitti. Ertesi ı;:iıı:ü gene Roz. Jale, birdenbire gayri tabii bir (Bulunmaz) (Dadı) (E~ merb!Ji 
ııur y m " T >il bulunamaz. Kcn 1 dl • , • zl ft,d A L k ..:ı <E."'' Glll) (F.U.S.) (FJ) ..,.) nıo-" ~) dislne, kaybolan kürdanı yertne, çe • c evam ~ ~ordu. Bir arkndaşunın kulan siirdültüniı ol!reniniz. l:ı haşhaşa knlıncn: 'l\ocarm nasıl va yet ~ ı. ı1ı~ onu~muyor ~... -. ..-. " .... ~ 
fit çeı; t ,batta. kıymetllco kürdan!ar verd 'lti fikır fize11ne, onun metresi MaJt'tm ya parfüm erkeklerin c• huldıın'!,, dedim. lyor kahkahalarla ~illiiyordu. Bıı (H.Ç. Hakikat) (23 tş iSt;iyen) cı.ıı.s'l 
teklif olunur. ParislL 111., rdıı.mn olup olmadılhnı nr:ı,tırdım. rn .. ~-eı :rerinde büyiik rol O'\"n:ır. nen ne<;• O adi jestleriyle: "Oh! hayanmı gülüş acahıı onUtı neşesinden mi (Lale 11) CM.K. 19) (:M.t1>

1 
d3. 'kürde.ıtıo dly r k keMl kürdanını netic~ alınca <leli ~ıhi oldum. İlk içinde hu dert orl:ığındJn n~ rıl• <1<'di. l'anırJı~ım di~er erkekler le~ yoksıı ızhrabından mı geJiyoi"dıı (M.E. 49) (Özbaba) (Pellm) ~..:;. 
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