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6 İlktetrlnln bu ft'hlrde ifade 
ttığl ıuana) ı anlamak için 

Kou.u·oıı mııtarekeslnln btanbula afi. 
lıverdJğl mUate\ IUerl, beyaz. atı üs

tilade &en1:nl.l l' rante Deprey•ı ve .> . 

DllD SeSltlfl )Olda &lkıt tutanları, peu. 
cere perdelerinin ve kafe.lerlnlu ar. 
dulda aeıalz bir bıçk.rıkla ba)r&j'a 
ııaareı çekenlerin elim •ızılanıu, ıs 

mart Cllnll dürsmaıı ııllMıına IOD ıılper 

ular.ık bedenlerlnı açan TUrk neferle. 
rlDi ve koltanaa zincir \'ll :'d'lan bir 
,ebrln ıı:tuabını batırlam~k lAzımdır. 

8 llkttıtrln bu hAdl11elt'rden .sonra 
letaabulu.o bize, ba)ratJmıza, kaVUf. 
tutu, &'ÖJldUr. Onu tfr aonbabsr saba 
bı ır.luclre vurmuılardı. Bır sonbahar 
aa!Nabı ılık bir aonbabar ırUneşl Ue 
lıtrllkte Uerllyea ordu onu U.retten 
kurtardı. 

esir aldıllianaı 
blldlrtrorıar 

Roma, 6 (A.A.) - ltalyan orduları 
umumi, kararg!hının 862 numarah 
tebUğl: 

'DU§manın keılf kuvv~tıeri dUn ak. 
cama dofru ve gece Mısır cephesinin 
merkez kealmlndekı mevzllertnılze ta. 
arruz etml~lerae ele kanlı kayıplarla 

geri pUskUrtUlmU~lerd!r BlrÇok eıılr 

aıınmı§tır. 

Tayyarelerimiz Mlkabt.a vı Halfo.r 
ha va meyda.nlannı birkaç kere bom • 
balamıılardır. 

Irak kabinesi yine 
istifa etti 

Bağdad., 6 (A.A.) - lrak ka. 
bin.esi dahili mahiyette iktısacU 
meseleler hakkında huııule gelen 
Lir fikir aynlığı neticesinde istifa 
etmiştir. Naip yeni kıı.binen~ te 
şekkülUne kadn.r iş başında kat • 
rnasını l:>q:vekil Nuri pa§Sdan rica 
etmiştir. 

-
Şshir mümessUla
ri~den bir heyet · 

T ıtanbu! ~ omatan. 
ll~ına eıderek 
brailiın or~uya 

şlllranıaı blldirı!I 
İl'lta.nbul kurtuluşunun 20- inci 

~ıldönümü bugün parlak bir ~ekil 
öe kutlandı. 

Şehir s:ı.bahta!l iti'Jaren al !J:ıy_ 
rakal'lıı silrlenmiş, hele kapa.:1 ha• 
\'a git rikç~ dahıı. fazla açılarak 
güne~in tatlı ylizü g:Srülünce halk 
&okaklara dökUlmUştilr. 

Mcruim, Sul~nahnıet meyda • 
nında. başl:wnı§trr. Sut 9.3~ dan 
itibar:-n mer;ıaime iııtirflk edecek 
kıtaat, ::ı.skeri ve sivi! okulnra di· 
ğcr t<"ı;ekkUler Su'tan.ıhmet mey _ 
<•anında kendilerine :ıynlan yel' • 
leri aiJnağ':ı bıt.§lam:ıılardır. 

B·ı sırada nıqda.n b:.nlerce 1s • 
tanbt''lu tıu-afmdan doldurulmuş 

bulunuyordu. S83t tam l O a g~l • 
d;ğj zaman mera~im komutanının 
bptaryaya verdiği bir emirle 21 
pare top .:ıWmııstır. 

Top atımından sonra btanbulu 
kurtuluşa kavuşturan kahraman 
Ge"hitlerimiz iç.in bir dakika ihti • 
ram vaziyetinde durıilmuı,tur. 

Bundan !'<>nra alay har.eket et • 
miıtlr. Getide ittirAık ellen kıtalar 
GUlhane p!lrkt önünden Galata köp 
rUsilrıe .gclm.iıler. ora.dan da Ban 
1'.ular caddeı:ıınden Taksime çıkmıı 
!ardır. ' 

Saat 11 e d(lğru varılan Taksim 
ele de meras.lnı yaptlnuş ~anlı bly 
rağmaz hcızııol vaz.irctınde duru • 
larak ve ~limlana.rak dircğ~ çe 
ki imiştir. 

Bayrak merasiminden ısonra şc 
hir ır..~clisinden Ekr~m Tur şehir 
namma he~anlı bir söylevde bu 
lunmu~. buna gen~lik namma yUk 
~.k mftıtep talebninden bir genç 
mukabele e-imiştir. 

Cofjkun ve sürcldi alkıılarıa 2rk 
eık kesilen nutuklar•lan sonra 
bUyUk geçit resmi yavılmıştrr. 

Saat 16 da bele-diye reisi. Par 
ti R'!:!i, şehir meclisi azalannd!ıu 
ve Cilmhuriyet Halk Partisi kaza 
idare heyeti rti"lleri ve cemiyet 
milıne&tillıerlndcn aeçileeek b :r he. 
.ret komutanlığa giderek halkın 
orduya şilıkran1a.nıu bildimıişler 

d:ir. Vali 1>u a.kşa.m ordu ııereflne 
l·il' rlyafet vereeektir. 

l•tanbul ıatll& devrinde zulüm ~k
ıneeL haaret duymaeı, bsyra!, ve la· 

tiklll atkmı derjadea l)lHettl, 
8 Ukteırtn bu hasretin dlndiltı bu 

ntırabıa euetutu, zulmlin ulha)ete er. 
dltt gUndQr, Bunun için TUrk latan 
bu! tarUılnde büyük bir dönU..ın nokta · l 
.. olarak, talihin bir ıuuı gUnU ola. 
rak onu daima yadedecektlr. ı 

bt&nbulun 8 Ukteorln batıraımı 

anarken gözlerimde dalma blı.lm TUr~ 
lııtanbuluu I~ mabalMerlnln ıetll& ae. 
aelPrl canlanır. 

Rusların ilerlemesine mani olmak için 
Almanlar, intihar 

ekipleri kullanıyorlar 

8eM{zUte clslan caddeler, karanlık. 

ta ı•ttkball bekllyen m •ıılleler cöı:le. 
rint ı,Uı IÇla Anadolu eemtlnln ufkuna 
diker ondıtn Sl!lecek rÖqAn, bir zafer, 
bir kurtulut mllJdeıı "lbl teneffUı e
ller4L 

Blr yandan mllatevllnln baekt .. de. 
"-111 eder ve vatan ) eryer bayrak bas 
~ti Ue yanarken bir yandıln Anado. 
luııon .aferlnı kalbinden g~l~nier se 
f'ıelerla aeeelzllif içinde mUıtevlller 
tıuafındaa aranır. !<apılaıda meçhfil 
la llaklar vataaa dalı' konuıulan aöz.. 
1•rı dinler Ye eotıaklarda yabancı a . 
tılQlurı dDc1re ,·urıJlwQf bıayrata baı. 
'et cıcken ıaaanıar taktp ederdi. 

8'.r yandan delttet laaraniıkta par 
lrna biı' pala gibi TU,·k İltanbulurı 
ır.u... östtlnde ..Uanırkt!9 beri yan 
~ katiller vatan eemttnl tutar. 
et-1»hanellkler ~ılır. 11llı.hlar Talan 
"'"-•aaaı ioln mukadde• bir hediye 

Baslar da baalara llaqı tallrlp 
elllir~trf Ylcada getirdiler 

Moıkova, 8 (A.A,) - Röyter ajan. 
ııuım hususi muhabiri .Harold Klnr 
yazıyor: 

Stallngradın ıtmalt gaı blsfnde 'l'f
moçenkonun takviye kıts:arı Jlddet!I 
blr mukavemete rağmen Aln.an mev. 
.zılerjnl siper aiper geri a!ınağa de • 
vam etmektedirler. Bazan bUtUn bir 
dUtman bölilgUnUn bir tek ılpere 
geçml.§ oldıığunu görmekttdlrler. Cep 
henln bu hattında Ruslar n:Ublın bır 

ıJJrtı zaptetmlılerdir. llerı hareketleri 
unaaında bu takviye kıt.ilan buaU 
uğrayıp bozulan tanklarla voıu kapat 
mak ve bu ıuretle Rusıann !'erleme. 
l!lnc manı olmak lçln Nemıaıuılanda 
g6nderil~lı olan ''intihar eklplert,.ne 
tesadüf etmektedirler. Bı. ekiplere 
son kurıun, son bombay• kadar çar. 
pıı:mık emri verflır.lftfr. ııBunlarla 
Sovyetlerin hususi "tRhr!p ekiplerı., 

çarpıım&kt&dır. Bu çarpı~malar e1 • 

ı:.aamda taarrua eden kUW\'tlerjn kU!. 
ıı kıamı Noman.alandd&n geçmete 
muvıı.ffak olmUflardır, 

staıınıradm ıtmali prbbiııde de 
Timoçenkonun takviye orouau yer.l 
Alman mUdataa metodlat. ile karıı • 
laımaktadır. Almanlıı.r bo.ınzln dök -
mek wretııe bozkırlann ,1!k.aek otla. 
'Nll alete vermekte ve i!~rl!yen 3ov • 
yet kıtaları bazı kHi~ll!rde aıılmar 
bir ateı pcrdeet karııaıtıda kalmakta. 
dırlar. Gece bu bölce blıı!erce qık!ı 
fltekle aydınlanmakta ve bu bal Rua 
ileri hareketin! &'ÜÇleıtırmcktedir. Sov 
yetler bu ateı perdealne lı:arıı aon 
auratıı iler?lyen motörJU TDUfrezeıeri. 
ni göndermıııer ve bu mlıfrezeler Al, 
man ıiperle:lniıı_ üzerinden geçerek 
bir aırtı geri alan ve etrafı temizle 
yen piyadeye yol &Çml§IArdır. 

1111( Anadolu yollanna çıkarıhrdL lfzlf hövl)t!tJn poıtuna 1&nhrlarclı. 1 açık bir mıııa:ı olur muf 9 Oktqrln 
8aıı ucunda mlmün bir pala gibi İstanbul bizim vatanıaıızdı, mOda. ltütün bu ıtlnforlD nlllay&t buldutu. 

'-tıınc1ıtı, deııeetln bir fvcla halinde .Caa etmek lıtedlflmlz dan dttııyaaın 1 ntırablarıa eona erdltt andır. BttyUk 
'llrdı!J mütevazı Törk matıallelerlDdf' en me,ru !la\-aııydı.Fakat davalan • 1 lıtiklAl davasında TUrk vı·t.amııın .bir 
ıı., 9'111 kapısı Anadolu,·ıı tlmlt dolu mıza ancak Mr k&1:ak gib' bedeftmlzl parçaııı olarak latanbul bugttn ~ t,a . 
iılr a;blc gibi aç•lır \e bu kaınlıırdan tcb·lil ederek knrıımak Z!lruretı var-

1 
rlbfn bu bU~Ok hatırasını kendini 

l'lutn ~n~. ~aılı lnsıuıllir karanlıit ı ıtr. htllAya t:framanın lıtlkl.ll Te bllr. l kurtaraalarm ll&fın~ olarak kutlu. 
·-·- :'ek \tıtauıa m11dafaası lı;ln :>lr ı rtyete b.ıiıVret ~kmenin buadan d&ba yor, 

ikinci cephe 
Amerika Hariciye ·Müsteşan 

Staline cevap veriyor 
~• Busrara maddeten ve bedenen mlm-

111!1 olan prllımı rapmak nlyeUlide 
balandufJamaza tekrar etmeye 

pek u ilzam var n 

ouıuııer \ela 

Bırvat kavvetıerı 

b&Jkum~d.aaı 

Mareşal Kvaternik 
istifa etti 

V&flngton, 6 (A.A.) - Stalinin 
ıkinci cepheye dair olan .90n beyn 
natı ha.kltında mütalc:ı ~1lrllten 

1 
hariciy.e müste~an Sumner Vels 
gazetec;ler top!.antısında şöyle de. 
m,ietir. 

Bu beyanatl büyük bir dikkatle 
<kudum, Ameıka Birleşik dev • 
Jetleri hükOmetinin Sovyet kuvv. 
vc.tlerine maddeten ve bedenen 
mümkiln olan bütiln ;:1-ıu'dımı :Y"'-P
mak niyeti~ bulunduğunu tek. 
rar etmeğe pek az lllznm vardır, . 

Bedin, 6 (.A.A.) - Alman Zira hilkfunet bu politikasını bır 
radyosuııun verd.fği bir habere gö. 'ı çrıık defalar bildirmiştir .• Bu yar. 
re harbiye nazın ve Hırvat kuv • dnn ~iden geldi~i kadar Sovyet 
·retleri ba:lcuma.'lds.nı mars.şat K. hükümetinin emrine tahsi.<J edil. 
vate.mik srhlıf .sebepler<?en dolayı 1 mi11tir. · 
devlet re~sinden :vazifesinden r.f. Stoklıolm 6 ( A.A.J - Alahondn 
fını istemi<-tir, Ante Paveliç mare g:ızctesinin Londra muhabiri bil. 
f<!}in bu istediğini kabul etmiş ve diriyor: "Sallthiyetli İngiliz k:ıl'• 
harbiye nazrrtğı ile başkumandan nakları, Slılinin. müttcriklerin So,·. 
lığ1 Ustilne alm.ıımr. yetJere . yardnnı ve ikinci cephe 

h:ıkkındaki demecine dair bir tel 
söyJemetnektedir. Askeri ka~ naklar 
ise ıkincl cephenin zamanında atı• 
lacnğını sö~·lemekledir. Ne Stalinin 
isteiil. ne ek \"ilkinin sözleri bu 
hususta miiessir Qlmıyacaktır.,. 

Anıcrika ve İngiliz büyük elci. 
lcri Stalinin sozlerini telluk e:diyor
lar. Bu cümlelerden birkaı:ının iıa. 
hının istenmesi muhtemeldir. 

Londra, 6 (A.A.) - Bıo&1ln Avam 
kamaruında, ikinci bir cepheııln ltl· 
2:umuna dair Stallnin Amerikalı p . 
zetecilere vardiği cevabı hakkmda ln. 
gl!l:: hUldımetlnin beyanatta bulunup 
bulunmıyacağı ÇörÇilden aoruımuı • 
tur. 

ÇörçU ıu cevabı verml.jt.lr: 
İngiltere hUkQmetlnln ıtmclild hal • 

Ce bundan evvel yapılan beyanat bık. 
riclnde bir ıey aöylemeatne ltl.lum oı_ 
madığı hakkındaki kannt!mi.al bale!! 
muhafaza ediyoruz.,, 

Muhasara altın·daki 
şehir nasıl dövüşüyor? 

Londra, 1 (A.A.) - Koınllnlat par. l '.kı!m3mııtır. Fon Bok, bur.un U.rine 
t!sinln Stallngrad komitesi s<:krctert gedik açmak lçlıı, bqka. keaimlerdeıı 
Şuyanof enerjik Staljngrad mUdafaası uı:aklar almak ve buıılan Btal. · -;nd 
hakkında m.ı.ıhasara aıtmc!akl §ehir • kesiminde t&hflt etmek auretlle hava 
den gönderdiği blr telgrafta diyor ki: kuvvetlerlnl kullanmak sorunda 'kal. 

Şehrimiz ve civarları, !kı aydanberi DUftır. Fon Bok, ıehir Uzerlne bergUn, 
bir devler muharebest sabneıldir. En 80.fO uçaklık dalgalar hallr.de 800 U! 

•Zjyade dikkate §BY&D olan nokta tura. 1000 uçak rönClermektedlr Bunlarm 
aıdır kı ateplerde flerllyen bUyilk dllt- vaıııiteal, kara kuvvetleri.ılı• llerlemul.. 
man tank kolları dahi Alman taarnı. lı1 temin etmektir. Bu uçaklar .U.rt
ı:unun muva!fak olme 'mı mQmkQn ya bir kaç yUz metrey! &~miyeıı kll. 

.-asaaı BiR MUHARRiR 

Bu •b&lıki yazıamdıa H. E. Er. 
kllet }kinci cephe taraftarla. 

ruıın ıararını manası!. buluyor. Ar • 
'kadatunu.a göre "mUttefikler batıda, 
tanı muhal bir cephe ~uaata teteb. 
btla etttklert takdlrdt! Almsnlara do. 
fa4aa lataya blı;blı' kuvvet aaldtae 
mecbur olmamaları pek ıualltemelcllr. 
Çtlııkö baırya IAum olan kUvvetlerl • 
bqluımaadaaı ı;oktaa t&J iu ve t&Jbh 
etmltlerdlr. Batıda karaya !:'akacak 
dUtman kuvvetıerlnJ kartılıracak u. 
Jaolar itte bunlardır. O rıelde bucttıı 
müttetıklerlD yeaı bir ~E. aı;m&la • 
dle aomamalan araıında, pclatlkte 
Almanya lçta •bemmlyeW bir lark 
olaııyacaktır.,, 

Bu .. urlan okurken, Jl.: .. ktletbı dU. 
~ceabıl varit görmekle bnaber kea. 
.. ktındlmlze aorduk: Koca Aaglo 
Sakaon mltletlerı. blı'. çok Amerika~ 
n lngtllz harp mUteluueı.Jan, Utv•. 
uot ve Malald ıtbl dlplon.ıatJar, lln.&J. 
ordu ~nelkurma71 n bfaat Btalln 
'lıwıuıı böyle oldutunu bUn tyorlar mı 
ld b&IA lklnci cepbe &Je tattarmua 
ıtcllyorlarT 

lklncı bir cephealn Bueı.ra b19 fay. 
d .. ı olmıyacatını iddia ollea arkada, 
MDıs, batı& bu tefebbuatt>J ~ra neti. 
celerı lııiılummdan Sovyet)•Jrtn zaran. 
a. olabllecetlnl de yazıyor. IC~r müt 
teftkler latıa bl" cepbe •cmata kal. 
k.•r da muvaffak olamar.laı ve deDlu 
dökUlürleree uzun müddet bellerlal 
d?frultup da bo tetebbüıl\ lt>krarlıya
n11az.tar: Almanlar 4a lat:da tasar. 
rııf edecekleri kuvvetleri doj'u cephe. 
ııfne ve Mıtııra yollarlar. 

BIHtbı bu mtttalealarm d.,tra olma-

aıı bir büyllk ıart.a bııj'lıdı.r: Erklletln 
iddia etilli ıtbl Al.maoJann latıd.a 
bll&'llll ı::o tilmcollk blr u.Ud<lfaa or
d11au bulunmasına. Eler böyle l9e ar. 
kada6ımız b.."..klıdır: lklnl.'i bir ttpbe, 
buclin r.u .. ya Uzf'rioe ab&-.an mlbve-r 
kuvvetlerlnlo baekıauu aultmata Y•. 
rlLIDlyac&khr. Fakat Almanlann batı
da bu&'ila 181 tUmen bu\•..wdurclup • 
!'&kamile birlikte • ve iKi ksd:ır keala 
•larak naeıl iÖ) leneblllr: ~jt?r bü)le 
ı.se, biç tüphe yok bu balilkatl eayın 
l~rkllet kadar StallD de bWr ! :t;tcr 
8'ıelar da !.unu biliyor \"e gene ikinci 
eepbe l•temekaen .H•zıeçmlyorlana 

bu ıararda bambqka manalar arama~ 
ll&ımclır, O halde Ruılanıı pyeıl, tn
&'Wılerden lıukAnıızı talep f'derek zo. 
ra &elince a) rı bir aulJı ;apmak itin 
labane baıtırlamak olablllr • 

Biz bu .dcllayı abeıı dej'U. fakat bu. 
&'ilnkli duruma göre ırJyadece tara1.i 
cörtlyonız, Alman ot-t.rtMll&n dotu. 
daa batıya yıldınm eüratt." aıku nak 
tine mttaaıt olclutu eöylendltlne gtire 
Almanların boftta batıda bUyttk blr 
on1Qu Atıl bir halde be!dettlklertııe 

blanmak ı:ordar. Anılo • 8ak110nlflr 
Avrupa11111 batnına bir Ulraç yapıp 
da tutuublllrlerııe Almanların do;u. 
4U MtJ,ya luınet letlnnf!lerl mtlm . 
kn..dOr, aaaıyoruz. Böyle bir tefeb. 
bQe .. kı olmadan, onlann batıda bil. 
J'Dk bir orduyu meft.ıç bir halde bek. 
Jfttmelert trtn mutlak bir .ebeb olma. 
m &'erektir. Yokaa Rualarm lklncJ bir 
ceplaede bo kadar .. rar etmeleri, Al. 
manlarcl:ın mttnlerlt eulb twtemell!rf. 
ne muadil bir hareket N) ı::nak lAı.1111 

gelir ld buna taanmak ,.-. deftlw 
bDe eldcll!n menlmtli&dlr • 

çUk bir kealm llzerinde fuUyett9'11u 
lunmaktadır:.&r. 

Kuvaftakiyetalzliklert tlzeriuJ! kel' . 
dllerlnl hiddet bUrilmtlf olan Alman. 
lar, bu hlddetJerlnl halktan çıkar • 
mak l.stemelttedlrler. Almanlar, hqlıı.. 
ce, ifçf mahal!elertDl, ana okull&rmı. 
diğer okulları ve Unlverslt~yi bombar. 
clımaD etmlflerdlr. YQzlerce kaclm Ti 
çocuk lilmUıttlr. 

Atuatoata tullm olm.mak iGlıı 
verilen emre itaat edeıı Sfgller ldl&ba 
•arılmıflardır. !tçiler, aokak mub&N
belerf ba~yıncaya kadar bhn.maa. 
e& ç_.ı.prak cepheye aUt.h Te ~ 
ne bazırlamlfla.rdır, P'abtjkalarmm 
kaldırımlan tıaerinde mtıcadele edlL 
dJtl halde dahi trakt6r fi! brlku llGl· 
ı.rı tam randımanla S,lerme ~ 
eım.ı,ıerdir, Ne havad&ll :M Jrarad&lı 

dlll halde dahi traktör fabrikul SfGI 
lerlai Volga yolu ile tehre 8DUa n 
cephane t&§tmaktuı .,,. m0dafllet9 
takviye kıtalan l'eçlrmekttn menede. 
memt§tlr. Stallngrarldakt sokak mu. 
barebelerl, tarihte hiçbir zaman mt•U 
görülmemiı derecede tiddet,lldlr. Al • 
man tankları Uzerlne, evlerin damla. 
nndan ve pencerelerinden bombalar 
ve lntilO.lc m&ddelllle dolu fiteler dur. 
madan yağmaktadır. Halıttan binler • 
ee klfi, kızılorduya mtlm!~'Jn olan her 
tarzda yardım etmektedir. 

ADlrara. 1 ıtanJJal 
f rea ıe!erıerı 

Ankara ıle latanbuı araamda Demt• 
y.:>lu arızası bertaraf edil.::tı tçln mü 
nakalA.t bu;lln bqlamlfht'. Ankarl 
ekspresi bu a~am aaat '10 de, poatıı 
treni de 21,30 c:ı Haydarpıı,aya mu 
\'8.8alat cdecektır. 

İstanbul • Ankara poata katan bu. 
gUn 14 :;o da ekapreı de ı~ dt' Haydar 
paıadan An'karaya harek:>t etrı;~tfr. 

- - --o---

lllrvatlı~u: l!aM 
Almınltr 

tallllrı edildi 
Stokholm, 1 (A.A.) - Huvatjı! 

tanda.ki Alman akal iyeti lidert 
Dalı??açya, HirVatistan, Bolna ve 
~!'!'>ek bölgelerindeki blltlln Al • 
manlann 4 köy müstesna otmü 
i.lz~re tahliye edildiğini bildir.nl~. 
tir. Ude:rin söyleJ.iğine göre bu 
ta.h'iye Ahl".an hilkümeti>1e Hırva. 
tistan aramnda ir zalanan bir an. 
la~ııa gcreginoe > apı'mıştxr. L..ı 
bölgelerdeki Almanlar Almanyaya 
göndf'tibnittir 



S .-.Zll S()l't D~ - ' lLKTEŞRlN 1 IH.2 SALI 

Amerikao!a mahkeme Salonlarında 
Y..HbD işçi Sljlii oa - • 
... , mHyoııa çıkıyor UÇ genç kızla Uç 

\'ağington, 6 (A,A.) - İ§ dnirc 

Sır.in bir ta.hm~.lllnc göre bu )Ilın de~ı·kanlının kır satası c.:ıunda Amerka BMc lk devlet. 9 
.:-rinde yeniden iki milyon kP.tlı. 

na iş bulunn.caktll'. B.ı suretl! kn. 
Jın i."<;İ sayısı onbcıı milyon:ı yiı k. ' 
t<lecc'ttir. IlunJarm arasında üc;. 
ı uk ni:konu harp ı:ıan-ı}ıfodc 
1'1!."Cı? ktır. Gcl~cek ilkbahnrdn 

b" r n.k3m bClj :ııil ;·onu 1'ulncaktrr. 

!l~r anyadan 
'4 1~Hen ve 9tn ~ı:ı

tandan geçen 

B~nlerce 
{~inli asker 
A~nerika subayları 

tarafından 
yetiştiriliyor 

Alman aıaı ve 
" aldelerı terkedllcU 

Doğu 

(A.A.) 
llbıdlltanda bir yerden G 

Blrmanyadan çekilen ve lifndiatana 
geçen binlerce Çin ukerl , yenı si _ 
J1hlarm kullanılmasını öğrenmek içltı 
Amerikan subaylarının ıdare ve ne. 
zareU altın~& hararetle t~lm görmek 
tcdir. Hlndiııtanda bulunıın Çin kıta. 
lan halen Alman askeri usul ve kal" 
delerini terketml§ ve Amerikan slııte 
IT' ı kabul ey!emlıtır. 

.lkan subaylan, Çinli askerle
: ı ıı, r türlU teknlk :ıorluklan yene • 

ı eK en kUçUk teferruatı ile çok çabuk 
öğrendiklerini eöylemei\ted!rler, 

Hindiatandakl Çin talhn kampları. 
nm kumandanlığını yapan albay VfL 
yam Hol Dombe, Birmanyadan Uk 
ı;ell§lerlnde maneviyatı çok bozuk o
tan Çtn kıtalnrınm, §imdi. Amerika. 
nın neler yapmafa muktedir olduğu. 
nu anlıadıktan sonra sıt.ayı,,e il.yılı: bir 
maneviyat UstUnlUğU elde ettiklerini 

ıylemlşlerdir. 

Çin generalleri °'oplantıya 
çağrıldı 

'' Nerede o seki ser verir, sır vermez 
erkekler, kızın şerefini kendi şeref in

i en üstün tutan erler ... ,: 
-ll-

- 1 ı.ımall I<arıııdun sel 1i diye an. çUmUz Kazlıçeıımeden Zeytlnburnur.a 
latmağa ba.,liidl, bl4:c "nu yapıyorl!U. doğru geliyorduk. Sedln üzerinde Uç 
r.uz burada? Utanmıyor musunuz?,. erkclt çocuk oturmuılardı. 

diye bağırdı ve ııuratıma ş1ddetll blr - Kimdi bU erkek çocuklar? Ta.nı. 
tı.kat vurdu. yor muııun, kendilerini? 

Sendeledim, yere yuvar.andım. Bu. - Hayır. 

nu gören Muhlerem beni kurtarmak - \JUrada görııen ? 
makııadile tsmaılln Uzerln:- atıldı. Ka - Tanırım. • 
p15tılar ve beraberce yere dU§ttilcr. - Kimdir göster. 
Muhterem alta dUGmUştU Ben de İl. Kız, salona göz g~zdlrd! ve Muhle. 
ma!lln üzerine atııdım Sonra lsmaıl remi, HUaeylnf, Salimi gösterdi. 
silkindi, kurtuldu, ayağa kalktı. Fa. - Peki sonra: 
kat Muhteremde hiç ha. ekE't yaktu. - Bu aırada kareıdan bmail ağa . 

1smo.ll benimle yalnız hı!ınca, ben: bey geliyordu. 
yakaladı, yere yatırdı, elınde bir b:. - temam t.şrur mııın? 
çak, vardı, ınm gırtlsğın•ı kesecekti. - Bizim mahallede oturur. 
ki uzaktan b.rkad&§Jm Sai!ın görUndU. - Çocukların yanında kız var mıy 
Benı bıraktı ve gftU, dı? 

- Koıarak mı't - Hayır. 
- Hayır, yavaı yavq yUrUyerek - Hoppala • 

gtttl. - Yoktu, e!endjm. 
- Kızlar bu ıırada ne yapıyordu? - Na.ısıl yok canım T Herkes var 
- Bağrıpyorlardı. ' diyor da ııen mi yok, diyorsun? 
- Salim ne diye ıjZden uzaklaşmı~ - Ben görmedim, eff'ndim. 

tı! - Ee devam et. 
- Kız.ıar:ian birisi Zcytinburnunda - Lımall ağabey birdenbire döndU, 

oturuyordu. Onu evine bırakacaktı. çocuklara doğ'ru gltli. Kavgaya bil§-

- Kimdi bu kız? ladılar. Biz korktuk, kavganın ııonunu 
- Vallahi elendim tuıımıyorum. beklemeden kaçtık, evimize gittik. 

Galib& adı Nerimandı, DördUncU §ahit de Halimenln arka. 
- 1ama11 Muhteremi b:çala mı ya. daıı liU§Crreftl. M~erref erkek ayak 

ralamıı? kabılı, baMn& entarilj, sert sJya!ı 

- Herhalde • ııaç!ı, MeUhadan biraz k.ıbaca 12.13 
- Sen bıçağı gördUn mü? ya,lanndaydı. 

- Hayır. Meliha gtbt anlatarak: 
- Eee?.. - Kavga..Ya tutuşunca kaçtık. 
- Bana ~a çekti de ondan. - Yanıarmda kız var mıydı 1 
- Canım :Muhtereme vururken gör - Yoktu. 

dün mU? - DogTu söyle. 
- Hayır. - Görmedim ,efendim. 
- Pek9..1& çekil. - Ya alz yalan s!SylUyorırunu:ı:., ya. 
tklncl phlt de Salimdi. Bu iri ya. hut da bunlar? 

n, aUet vücutlu, ablak auraf!.ı, irl a- - Blz doğru ııöylüyoruz 
yaklı bir dcllkantıydı D!SrdUncU ıahft de Nadide adlı kız-

- Etendlm, dedi, kızlardan birisf dı. Bu diğer iklainden de daha büyük 
yakında oturuyordu. Onu evıne bırak tombul vUcutlu, oldukça güzel, kısa 
mak Uz.ere aynlmqt1m. boylu bir kızdı. 

EN SON OAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

öu ırupo011 eJdenereaı ...,Ocrüıı.:e ~ 

te arama ve 11 vwme lll••n .. ~'I• 
IJ&ktkada puaaıa GeONClfl...,llt'.i 
JlıuılartD p:ı.etede ıörtllcltattı teKttOt 
olmu.._ dikkat eclllmeUdU. llM.-nt'l)e 
kllWI röDderea olrUJ'QODlane mallh:> 

ka1m&al Uaere ııarUt •""-lertna b&Jdlr. 
meJerj lkımdır. 

Evlenme teklifleri: 
t./o Yali 22, boy 168, llae tahsiline de 

vam ederken mecburjyet altında tah. 
siline devam ctlemiyeıı bir sa!lat oku
lu mezunu bıı.ba yanında bilyUmU§, iyi 
bir aileden, birnz da geliri bulunan ve 
yardım ede!>ilccek vwyettc olan 25. 
26 yaşından kUçUk bir bayanla evlen_ 
mck ve lç gUveyai girmek istemekte. 
dlr. (26 GUşeden Ak) renızlne müra
caat. 

1 § ve ifçi arı yanlar: 
:f. Hayatta hlç klmseııı ulrnıyan blr 

bayan bir erkeğin ev i§lerlne bakma:{ 
istemektedir. (Uygun) remzine mU 
racaat. 

:ı. 17 ya§ında az çok okuyup yazma. 
111 bulunan, çocuk bakımından anla _ 
yan, nakı§ ve el 1.§lerır.ı b!len bir as 
ker allesl, bu gibi l§lerc1e c,:'aııımak ıs: 
tcmektedlr. Ev 1.§lerlnde çalı§traa ak. 
§amları evine dönccekUr. (19 M:.KJ 
remzine mUracaa.t. 

Mütelerrik 
:f. Beyoğlunda, 18tlklll caddesinde 

kfralık dUkklnı bulunanlorın şartlar! 

le birlikte (PUkkln) remzine bildir 
melcrl. · 
Aldırınız: ·~· ·,.; 

A.tatıda reıÖtzıert yanh nl&D e 
lmyucuıarunraa ııamlanna releo 
mektuplar:ı ldarebaneınhden (ıtaur 
ları barit J tıerrttn .. babtao ötley~ 

kadar " -· n dCll .... ,. aldırma 
ları. 

(A,G.> (B.Ş. kimııealz) (Bulunma&) 
(B.T.R. 3) (Bay 34) (F,U.S.) (F.18.F) 
(28 tş ııttyenı (Krizantem) (12 K.ı 
(F.D.K. ) (25 GRU) (İnan' (!yi gUnl 
(LA.le 11) (?d.S.26) (M.K .) M .E. 4!11 
(Mua) (P.T.) tP.A) (A.U) (S A.E, 
(Samimi) (Tukku§ M. T.~ (Y.P. 181 

MEVLUD 
R&dyolln dl§ macunu stUılpleri Ne. 

e\p ve Cemil Akar karde§lerln peder. 
lerl 

Merhum • HVSEYIN AVNt 
\'1,J, 8 (A.A.J - Çin gıınerall Çan. 
Ryşek bUtUn Çin kum:ın ~anlarını 1% 
rincite§rlnde toplantıya davet et. 

ruıştlr. Bu toplantıda Vendel Vllklnln 
u.c bulunacağı zannedflmtktedlr • 

Derken diğer kızların feryatlarını Bu da arkadaşları gibi ifade nrdl 
duydum, koıtum, yanlanna gellncc ve delikanlıların yanında kız olma. Beyin 
:Muhterem\ yerde lamam de Hllaeyl. dığnn .ı:ıyıedı . vefatı eoneyt devrlyul mUna.aebetıle 
r.ın Uz.erinde gtırdUm. Hlklm blrdenbtre lif anladı: • ramazanı ıerifin 26 ncı çarıamba ak. 

- Elinde bıçak gördün .nü? - Sakın onların yanındaki kızlar ıamına teıııadüt eden MUB~ftEK KA.. 

' ··-·~· •• .,. ·-·,,..... 1 ~ • ~'.1·-,~· '". ;;~ ~"f'r-4' ··.-. . ' .. ' - ; ..... ~ ~· ~ .-.~.:ı-ıı~ f';,,~,/ 1 ., -
BAŞ, oıs. NEZLE, GRiP, ROMA TJZMA 

Nevraıır, ın.rılllık ve biitan agnlanaız1 
derhal keser 

lcabında üc: kaae alınabilir. Taklitle1"inden 13.kınınız 
"' ' ' . . - ! : . : . • . • ..... • . . .1 -~ 

m!m. -- SfJMER BANK 1--··ı-•···· -:::: ... .... 
Yerli Mallar Pazarları 
Mleııeıesl Mldlrlyetlnden : 

lspaı ta Mahsulü GOL SUYU 
Satışa çıkarıldı 

l'!iparta Glilyağı }'nbrlkasının 0!2 scnesı mnhsuıu 
Ankara, 1ııtanbul \'e lzmır l'crlı l\lallar l'ııı.arlarınd& 
satıtll çık.ırıl:nı11~r. , 

250 ıcrıı.nıhk beher ıılıtt>nln fiyatı 50 

1500 .. • " 80 
J 000 ,, " ,. " 1,20 kunı,tur. 

hali" ı::m~uları 

§lt('Jcr lı;lndl' 

Geri \••rilooek ııtııelerln 260 gra.mlığına ınukıı.bll 9 • ~00 ı;ram 
lığımı. mukııtıll 115 • 1000 gramlığına mukabil ıı kurut JıM!e olun'i
<.al<tır. 

MODA ÇANTA BOYA EVi 
Bay ve Bayanı~:ra. müjde 
Bu ta..arrııt de\. rinde t:skidl, bo)aııı ııul.... ı ,•~ ı .. i ı ı ·noıı.t " ' -. • dı oı.• 

kıymetli 

EL ÇANTALARINIZI 
bir kiiı.ıe)e atıp tl'rl;ctmcJ jnlz 
\.tolyemlz lstl'dlğlniz renkte eı. 

bhıelcrlnh:e uy~un olarak esk\ 
ÇA1't'LARINIZI fenni surett.- boyar ve )'Cp~·enl yapar 
Ayrıca her türlU tamir ,.e ısınarlıımıı çanta yapar. 

Tuvnletinl~ln reııı> .ne uyar en al! sabit trrnıık cllft.larınızı ancak atölyemi~. 
de tt>mln ecı, bilirsiniz. Bılflmum muşamba ve deri c§ya'arımız tennl auret 
te b:ı~:anır. l\11ral;öy Mumhane eaddesı 11:ııoanua,ıı ban No 2.S 

DtlCKA'J': A11uğıdakl udı:eıılerdekl 11ubclrrlmlz de açılmıştır. i' , 
Ct:mll Çantn tuhafiyo C"I Kadıköy paza:- yolu 113/ l 
Sadı·et~ln Kutı.ıo.y, Knp:ıiıçarf! Kaıpakçılnrbaııı No. 154 ~ntı\ t't:hcıflyc evı 
Yıldız Çnnta Çorap Evi, IJeşlkttı§ Tra mvay caddesi 86 

Doğu Cephesinde 
- Hayır, Lımall benim geldiğimi ai• olmıyaınnmT. DJR GEOESt teravıı:ı nama:ıunı mUte. 

Fransız fahrikatcder de görünce HUııeyinl bıraktı gitti. - .... aktp Beyazıt camii ıertttr.de mevl0d11 Lo:ıdl'a, 6 ( A .. 1.) - Cecc ) ıırı~ı Fon Hofm.ın'ın 11 kıloıı\<\!lı e kotl 1r 
• lmanyaya gitmeyr. başladı - Kimdi bu Ju:z?ar kuzı.m? - Hele Hele.. • Nebevi kıraat ettlrllecetf.l':len merhu. Sov.>el tchill!lne ektir: gerilediği anlıışılnınkt ıdır. 

~-

_ Bilmiyorum efendim, o gün ta_ Kızların UçU de ktpktrmtzt kean _ mu tanıyanlarla bllc!>mle din karde~. Slolinı:ıradın ş iın :ı l b:ı tı ınd ıı Al. l.enıngrııd kc~lminde Alnınnl.ır 
l'ari , 6 (A.A.) - DUn, Partsten !erinin te" fflert ı ı 

n,,.m,.tık, Kim olduklarını iyice bil • ı l dl ,.r r ca 0 ur.ur nıanlıı r 3 pb•ııdo tümeni. 100 t nıık ağır uı;ıık k:ıyııılurııın uıır:ıın:ıkt.ı. 
' eni bir itc::I kafilesi Alu.!ln.} aya ha. .., ..., m § er • e 

1 1 
.. • i d bl ! brl :nlvoruz. , - AJ1ln .. tdı, Daha bu ya"ta 7 Gelin \'c bir m ikl:ı r uçnkl:ı ~eni bir tııaı- dırlar. Son birkaç gün ilç·ıde 1011 

ı ekct etm şt r . .ou Kaf le e, r a _ ,, _.. " 
katör ameleleri lle blrlllçtı> Myahııt Bundan sonra h!klm tı.malk dön- bakalım, buraya Hüseyin, Salim. Ya. rınızı bayle başıboş bırakırsanız. ru1.u kolkmı-:l:ırdır, Hu lıır lıu laıır. .\lınıın ~ıçuf{ı ıutırip cdlJnıişlir. 
etmekteydi, dU. Bu ifadelere kartı ne diyeceğini nınu:dalq kızlar bunlar mıydı? Anlaşlhyordu ki İsmail kendi aıa _ ruzu dcfclmcE!c mu'inffnk olıın•· Moskova, 6 (A.A.) - YUzccu 

D. b k aordu. HUıeyln ve Salim de uzun uzun hallcslnden tiç kUçUk kızın bu Uç de- !ardır. Alınanlar :ı~ır kııyıpl.ıru utL fazıa tank ve yUzlercc uc;ak)a de:::.• 
ıyep aa ınını yapan t.mall ayni sakin haliyle muhak•. dUtUndUkteıı ııonra her ıeye karar llkanlı Ue konuotuğunu görünce buna rnınışlardır. 14 Almnn ıoııkı lahriıı te.kl eıımiş Alman kıtnları St.<thn • 

lngilizle~ nitan verildi meyi takip etml§, blçbir ıeye karıı. verml§ bir tavırla : mani olmak iatemlş, ba yt:zden kavg.. cdılnıiş ,.c 1000 <lü'jınrın öldilrül· crodın en dar müdafaa kesim'e • 
ı•arlıı, 6 (A.A.) - DUn l!ıgll>z har. mamııtı. - Evet. dediler, bunlardı. çıkmıo ,.c bu itler olmuotu. Bundan ıııii~ıür. rınde kenrfilerine bir yol açmak 

biye nezaretinde Dlyeb t'Ukmından - Yalan aöylUyorlar, dedi. Bana Kızlann kırmızılıfı bUabUtUn arttı. sonra da namusu tam çocuk Jıer ceza_ Diğer ke~ l ınlrrd<! de di.ı,man pek ve e:hrin merkezine ulaşmak için 
ıııığ dönenlere mUka.fat!ar dağıtılmı~. küfredince mukabele ettim. üzerime lıımallln iki delikanlıya nefretli bakı§· ya razı oımu~. fakat dlğerlerlne hiç öyle llerliycıncmlştir. mUtcma.cliycn taarnızlnr yapmak .• 
tır. Burada 22i subay vt er bulun - atıldılar. Yere dUıerken Muhteremin !arı daha tlddeUendl. Ve hlklm mUba_ değjlse kı:zların isimlerini ıöylememe. Şehrin şiınnl h:•lısındn Jlu , lnr "a. tadır. Stalın~ad, havı1 akın lan 50 
malttaydı. Bunların yalnız 86 11 Ka. baıı taıa rastladı. B:çak falan çek • ı1re ııeslendi: lerlnl, şetenerlnl muhafaza etmelerini ziyellcrlnl cHiıellmişlcrdir. Hu R•ı-; m.ıncia yeniden atP:;ler \.'e alevler 
nadahydı. medfm, kendilerine. Bu kızlarm annelerinden babaların rica ctml§tl. Fakat ıote buna muvaf. ku ,.,·etlcrı ilc rlc:ııcı!c hile nıu,•urr ı!. .c;indc kalmıı.tır Cepheı1cıı ~e:t'n 

Bu .eubayların ve rilerL~ btr çoğur.a - Peki neden ka .. ·ga ettlnlz? dan kim var• dıtıarda çağır da, gel • fak olamamıo, tabansızlar her ıeyl a- olınuşlar<lır. te·graflar Sovy~tlrin 1'? den fRzln 
"Vlktorya Kros,, nloanmır. verumı, - .... sin kızıarının ne marj!etlt.r yaptığını çığır vurm111ıardı, Mo1dok kcslnılnde ıııe.,kun b ir rlüşman taarruzalnnı püııkUrttliklc 
l'ılması bu baskma Inglllzlcrln ne ka. - Se'bebtl? kend\ kulaklarilc duysun Ynnımda oturan ya§lı bir dinleyici mah:ıl etrııfınd:ı şiddclll çıırpı şm 1. rini ve yntnız şehrin şiınaJ batısın 
ılar ehemmiyet verdikler•nı göster - tamail sebeb söylemiyordu. HAklttı MUba§lr dı§an sealendi. Yalnız Na. de fŞİ kavradı ve kendi kendine konu. lar olmnklııılır. <13 bir nokta.de. rck az toprıtk terk 
melttedlr. Harbin bldsyetinden~ert b·ı de !azla uırar etmedi ve diğer §ahit- didenin nnnesi gclml§li. lhtlyar kadı.ı §Ur gibi : Tlıncs goı.eıe .. inln mulıulıirl bu· ~ttiklcrinl bildirınektt·dir. Bunırla 
rl~n en fazla 60 kişiye ve;oilml§tlr. lerl çağırdı. UçUncU ~ahit Meliha a. başörtUııUnU 'haşına ııkı sıkı örterek - Nerede o eski ser verir. &ır ver. rııda YtıziyP cidd i hulıııııkln ise dP hUcum eden dü man muezzıını sa· 

' Pragda yen\ idamlar dmda bir kız çocuğuydu. HenUz 11 ya~ içeriye girdi ve yaşlı glizlcr'c hrıkimln mez erkekler. I<ızırı şerefini kendi ,e. ı.on hnftol:ır znrfııııJo Alınan ı nnr. :-·ı iis1 ün1iığil sayesinde fabriknlar 
Prog. 6 (A.A.) - Plag istimal omda ba~ı kordelO.tı. kara g!SzlU bir göıterdiai yerde durdu: rc!lnden Ustun tutan erler.. ruzunun, Grozni hlikmııelindc, yn- m:ılınllesındeki mUdafilnı birnz 

ı ınblt m~sl tarafından, kara borsa ,.ocuk. - Dinle hanım, dinle de du"duklıı_ ADLtv-W', Mtfff.\BlRt ._:et1 simlfjtır • .,, ,, ... , · \':ı5lndığı his edilıııcktcclir. 
reketlcrine ·~tlrak etmek ve 1'ık _ B'-, dedı", MU..,.rre!, Nadide Ü"Ü. rını bunların annelerine anlat! I<ızıa_ (l'arın blt..,..k) 1 Sovyet ltuvvelferi. ı:tallnımıılın u. ..- .,, ~"'" ~ erkeı: kesim inde .\ lınon ı;cncrulı 

. ırartrtıa sırasında hll'8!Zlık yapmak,. lQO • 110 kilometre k'ld;ı_r ı;jrnı J 
,3 ı:u c;:landırılan aıtı kifiııln ö!ttm ce. batısında Don bl!;vUk <lirF eğ: ıle 
ısın:ı mahkQn cıiil:ifkleri Te auçlular Bötll.n bar.ırunun gödert awkatıu K ARA ELMA s al lcUfredjyor, kimisi protesto <'diyor. Almırn cenahına dahil derinliğine 

.rasıoda birinin olr kattı tepbbtısUn. · katlanm11 beyaz bir kAtıdı ~n elle- • du. • ı;irmeğc muvaffak olmmıtur. 
bu'unduıtu Neue Tag gamet..ı 'tara. rt Uze.rlne cllkllmlıti. Sprekln eeııl hepe ini tlfl"t ırıyordu: • * • 

.-r.dun bildlrllmektedir, Bunlann ce. Moryel utston kar gibi be,ra~ ma. 48 "Bu rezalettir, kepazeliktir., df)e Lond'a, 6 ( A.A.) - Lenfnııraıl 
•.aları on tkl likte~rinde lntaz edilecek- afkllrlU ellerini koltutun kenarlarını ._ ________ lngilizceden çeviren: .V EH iP TAY LAN bağırıyordu. radyosunun bildlrdl!tlnc göre, J.e· 
tir. 'kavramııı, rözlerl yarı araJanmı, bir "itiraz edece-ğlm! Vasiyetnameyi ningc.ad cephesinde 7 giin :ıÜr<'ıı 
lngiltereye heT hafta yeni vaziyette alt dudafını kemiriyordu. Mlı Mur,ant etrafına t»!< bir naı.a: ı mamakla beraber evlAtlarımın !~inde bükümsüz kıldıracağım! OörUlmcmi:ı .şiddetli çnrpışmalard.ı Almanlar 
Amerikan kıtaları geliyor Etel Sprek lpe1dl bir lllt'Ddllln uç • atfetmek&lzln avukatm bulundufu kına kalbt-n en ~:ıkm olanıdır. ZavaL ~eyler! Bir aptala bütllıı urını yoğu- 4000 er ''C suba\', 17 lnnk ve ba~kv 

bl 1 1 'Y"re doğru ilerledi. lhtl)or Frey tıe lı oğlaneatır. illUmümden eonra ''Bp&. .. k k' blr"oıc h :ırp malzemn~ı· kıı"-'' ·etınl<ı. IA>nclra, 6 (A.A,) - lnz iltereye her !arını kıvırmak suretll0 asa Yf't n "' nu 'uıra ma .,, ~· ~ ., u 
dl bir bastona da"ıutıua!' oda~11 girdi \l.l )&lnız dtln•ada kall)("a~ından para • terdir 'iO dOşman hlokhav• ·ı b"r 

l:.afta. yenı Amerikan kıtal&n geliyor. gö"terlyordu. Kocası ıııe n .ı,tema yc:ı " " • Avukat kendini müdafaa etmeğe • · .. ı ı e 
a'ııltatın go•terdlji 'ere gıtmedcıı mın kısmı aımnunı da ona ,·aıl,·et f'dl· çok mu"' stohk ki ı t h · Bunlar geniş bir sahada yerleşiyorlar. eliyle saçlarrnı tarıyordu. Eddl Blek- " " çalıııyorclu: "Fakııı rica e"crlm, mis. ·em no 8 ar ıı rıp o-
önce bcy:ız; raçlı batını hl'r iııtlka. 1 J orum. Tııkrlben i00.000 b-'llz lira • lunmıırlur "'O k b tli"I Gelen kttalRrın miktanno.!an ziyade horn fkl eli ccp~erlnde llllıu.cı bir meıı •• ter Sprek! kayınpederln'7[n an.usu ~ · " ~men 8 ' e "' me•·. 
mt'tc e"mek ııurctllc haı.ır.ınu aellm • ımıa baliğ 9t"n'P.llmln 80000 llraeını zı"leri n 1 ı k 1 . k 1 k techlz:ı.tı önemlldır. Bu ordu aakmıla. ıoı sigara ağızlıtını afı.ının içinde do "' böyle:,, ,.,er a ma · çın ·nrşı ı t:ıaı-
l&dı, di~er akrabanı ara11nda ıu ..... kUde da. rıızlar " t bhO ·111 acak bir taarruz kudreti ulnı'l:tıtur. ıa,tırıyordu. Onun önün<l<-kl ııand&L ,..... Muryel de .aze kan,tı : ''Bt'n de vııpma,.:ı ,.~e s ettı~ sı. 

,\vukat aordu: . ~ıtıyonım: Muryel, Etcı, w:. \'lktoı..-~~ rarfa ' d ı ııı ınr k h --o--- yede Vlktorya oturuyor ve pannağın. ' ltlrar. edeceğim, Herhalde bUtün bun şı < e ı c " .ıvanlopu ve 
"Bu ,·eıdkadaki lmı.ata,.: kendi im- ya ylrml&er bin lira, ;\·eğı-nlm Eddl ·ı ı 1i ı ı 1 k ı 10 yo.kwl ,rift evlendirilecek öakl bir pı,.lanta yüzUnU d?nUrüyordn. ıarın kimin marifeti oldu!tJnu anla. mı ra \' z n eş~ r ;ıırşr anrrıştır. 

:r zalarınu; olarak kabul edıyor muau • Hlekbrona 10000 lira. Mütebaki 10000 d ı.ondra, 6 (A.ıl . ) _Ballık den'. 
I<.:minonü JIAlkt"\ inden: Yalnız. bir kbl tamamen llka;)i du uu7. ~.. lfrn.vı da sabık mUl!temlf'ke aak•rlerl mıtamrz ır.,, 

"' 81 kb zinde Rus ı:ıemilerl 1(}.000 toni)!ı• 
BUtt\n masraftan so:ııy&l yardım ruyordu: I>ııtlaa F..dll&<>n. Her lklıl ıte tasdik etti~I' w odadan cemiyl'tlne ,.uı,·et ectı..-orıım. " ornun gör.leri etrafa "lmtek 

k Umh ı ., ,, ıı.d d'"' 'Ki la k" T hll Juk bir Almıın n:ıkliyc gemisini h:ı. 
·ıbemlzce deruhte edl.ıere c ur • Mlı Mar:tant tarafıııdlO'l avukatın çıktılRr. r t~vlı\tlarıru bu p•rayı ld:ırı; etmf'k·. 3 a~ ırıyor u: ' m 0 ca · • l ı ımıı Jardtr. 
\E~t bayramında on yoksui çl!Un düğU ~anındaki bir koltuA'a oturtulmuı olan Artık mfııter Lambertln \·aslyetna. ten Arl7. olduklarından hlıuıell'rl ancak mla Mıırıtant!,, dedi. r---------------
nUnU evimiz aaıonunda yapacaktır. I Dutlu, ..Or.üm onıı allenlıı ba,ını te•n meJ ı okıımuına m:ml t<almamıuı. nlUnıilmdcn ıo sene <ıonrıı tediye olu. A\.-ukat ıeııkln etmrğe çalı:ı~yordu: 
Gc~.n <'lbisclerinin dıkllmesi ve dl • fili ediyordu. Temsil ettlAI bu mevkla İtte mı-tnl: nacaktır. o r.amana kndar hlııselerlnln ''Bayanlar, baylar! Lfttfeu bE'rıl din· 

er lr\Bzmıın hazırlanm&Bı zamana in ıerdlnl tamRrıen ldrAI: etmPmlo ''ftrn, Alek!lander Edlııton. lnglllz :temin ettiği faizden •.> beay l•tlfadc le31nlı.! 1aslyetnamr.nin bUkümlı-rlnr 
muht"Ç bulunduğundan l!!tekllJerln g-örüncn biçare r.kıl lıAıU&ıı, koıtutun ordusu albay1, bUtUn akli °\e bcılent mleceklerdlr, Ayni kllyıt . .-c.tcnım Ed. itiraz etmek ıabli ki hakkınıı.dır, Fa. 
biran evvel halkeVi bürosuna mUra · l•enarındakl deri düfmelerle oynu~·or. kU°\'Vetlere uhlp olara.k, ııo-0n arı.umu dl B!ekborn için de \'arittlr. kat önce müteveffa albay Edl•tonun 
caatları tc:krar llln olunur. 1 dıı. ' ya7.ıyorıım: / A\•ııkat bir lllhza duraladı ve göı. • ı son arı.usunu nihayete kadar okuu1c 
D•ftl&ıs•n Ta'-•'•"I Ml11ter Lllmbert, kUçtıK bir ç1n1n:ı!< ÖlUmUmde sahip bulunıJ...fum bUtUn IUğUnUn arkHından odadskllerinl ıüı.- daha iyi olmaı. mıf,. 
a!.9U'I.... nwı:auı .. ef'lıı_.. -otldıtrm l,arPt ettf. cıımllklml bUyUk oğlum D:ıglaıı Edl!l- dU. Filhakika bir an için ıııllkftt haııl Amkatın bu .B&lerl lıtenllen tealrl 

4lllam Y•t,91 1ms&ll •'MJı Mutanı ve ml•lıfJI Aa&oal tona vaslyet ediyorum. olıno~tu. Fakat blrt!~n kıyamet kop. yaptı, Biran için ıUkçt bat.ıl oh1u. 
111.411 ı-o 11' 5.ı~ Frey boyttnmılH, dedi. 1 Duglas akl"' tamam!'n normal nl - tu. Herkr-a batınyor, ı;;ıJt,.ryor, kimi. (Jle\":ırıu '"Rr) 
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KIŞ MASALI 
KOMEDi KISMI 

YALANCI 
CUmartcıı ve pazar gtlnlerl 1&.30 ıl• 
matine. Çarpmba ctınlerl (JocUll 

Tiyatro•u 
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