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Bu kış ıci de 
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1 ı olacak derecada 
lı yanmak 

i Gazeteler lınj .ıt pahalılığına bir lecl. l touıyc üç mubtelif zamanda y~pılıı. . 
I bir ol':1ak Uzerc memurlara birer IllilO.:J caktır. 

nisbetınde avans verileceğini ve verilen Hükfıınet, memurların ava .s oıarak l 

şamil 
Bir harp ıılanı 
hazırladığından 

bahsediyor 

2 kruvazör 
2 muhrip 
batırıldı 1 

avans ııuısm 20 taksitte k('sileceğ"l , nldıltları Uç maaşı ltolayca 5dlycb!l • 

1 
yazmakta.dırlar. ın&leri iç;in büyUl~ kol:ıyJıklar yapmak" swwıoıın, l (A.A.) Ka.lugada 

250 biI1 kişiyi bulozı altı Alman ko • 
ı.orı: ııs-Jllun bozguna uğraması Sovyet 
muı>abU taarruzunun başıangıcmdan. ' 
beri !J" edilen ilk mllh.m ınuzafferL ı 
vett r. 

Ve harpten 1 
:Mevsuk bir membadan öğron<llğlmi tadır. Evvela. ahrnli fevkal6.do kalk • 

, ze göre, memurlar lç1'1 hayat pnlıalt. ınad:ın \'erilen paralar hcsllmlyeccktlr 
lığına karşr cok milhlm blr faydusı Aıivali fevkatrıdnn!n ltalkmasındıı.n 
dolmn~1.ak o an bu a"ans şu •kilde sonra. ise bu avans maaşıar on s<>ne 
verilecektir: gibi uzun bir za.mn.ndı:ı. ve muayyen 

--0---

Ruzvelt 16 denizaltı 
tahrip ecit idi sonraki 

.Alıllf 'l orCiusur..un kumandanlığnn 

ueruııte ettikten sonra Bitler mlihiın t 
~lr ı;anr ularnlt muh:ı.rebc meydanı. j 
:ıs. ısoo kilometrelik mesai ie bulıı . 

Su h 
1 1942 yılı içinde memurlara Uç maıı.:ı nisbctte kesllecektJr • 
•Wı}J('~i~de Uç avans verfü:cek ve bu 1 Londrava 873 tayyare kayıp 

'U1ll .Krakovndan hava yolu 11 hücum 1 o r o g a m 1 
utaıarındn.n mUrck.. p bir tu.,ayı cı;,p 

• t 
:ıeye göndermf§3e do bu karar hfc bir 

1 
it t 

1eUcc vermemiştir. 
Dib-er cıhetten askcı1 blr Rus men.- • k a r a r /. a ş 1 

)llından öğrenlldlb'İlle göro Stallnin E 
i m'l'llkUn olduğu kadar çok top Londra, 1 (A.A.) - l:!!i.§Veldl Çl:lr- 1 

.. ri almak değil elden geldiği çil, Vaşingtondıl reis Ruzvelt ile gv • 
çok Alman blrllkl<'rini yok ede. rUştüğ!i Slrada İngiliz hıırtclye na7n'J 

l1UT1 vfy tmr ars • F 1en:ın Sta.liJıle gurtı§mck kre ·~ı:os. 
nak \Temtımlttln olduğu kaclır çok kovaya yaptığı ta.rıhi ziyaret, p~r 
n::ıiz<>me tahrip veya lğtlııs.nı eımi?k.. ~kşamı ı::eı7redi!Xn mtışterek İngiliz -
ir. ı Sovyet tebllği ile ifşa edilmlşt"r; 1 
~ Di'.'vamı 2 ocl sayfada S:.- Devamı 2 ocl sa., fada 

Fındıklldaki kız lisesinin 
bir k~smında 

'Yıkılmak tehlikesi 
gOrüldü 

Malli inhidam binaıa.ı ,ı.., vuku:ı. ge. m.<-itil'. Belediye acele tedbir nlnmssı 

H.ıı.rp dışında btıluıımaııuz.a. nığ • 
meu. harp lç1ndeymlı:ıtz gibi, zaınıı. 

nm çoğu zorluklarına gğils gcrerel;: 
iwuıemıru lroybetmeden çalışı lak 
zorunda bulunduğum Al gtrilyoru.z. 
Bllh&saa U."1tssdl saha<la ka.r§tmız:ı. 

çıkan lıe:r yeni durum, blzo ne~lsl 
lçln oasıı davrıını:ımk gereı..-ttğlnl 

birer birer gösteriyor. 
Yeni yıL'l girerken gegeu yıllardan 

alılığunız cıc~lllerl gözönüne alanı.k 

kendlml.ze, bir harelcı.t dUsuturu çı 
karmalı, OD.!l. göro yt'şrınuılıyı:z_ 

Bu yaşayışm b:ı.5lıca va.stı, ümit 
ve cesareti hiçbir 7'.a.rww kay~ tme. 
mek, bilıllds nrltırma.J. olac8.l.tır. 

]llbı.ferıt bayat mUr.ıı.clolcı.mlzdo, ı:"ts 

terece~mlz sıkılık ve uzağı ı Ua. 
yı.' ba.ya.tımı21 garanti edecelt olnu 

gel i-yOr 
1 

Tokyo, ı <A.A.) - tmparatorıuk 
umuınl kn.rargtıh:nuı den.;.. msmı, ye. 
ni sene mUnaseh:~ııc, harbin ba§lıu1-

0lUı.va, ı ( A.A.) - Gı.wıtecilcre gıcındanberl İnglliZl'!rle Amerikalıla. 
beyanatla bulunan ba!JVekil Çi5rçil rın uğra:ını.~ oldukları z:ıyia.ta alt rn. 
senelik vaka.ları gözden geç\rerek 1942 kamları bildirmektedir. 
senes n1n hMisel!!rinl eyilll$er.ı.lkle mli Z rblııar • Batırılan 7, clddl surette 
taıea ettiğini ve Eden tarafından Mos hasara uğra.blan 3, krsmen hasara 

kovaya yapılan zlyare,t neticesinde uğrıyn.n ı. 

1 

Rus)oo., 1nzUtorc V.l mllttefiklerl ıc • 1 Kr.ıvazörler • ~ tırılan 2, cld 
sınd:ı. d:ılıa samımı roUna.sehetıer te- ! surette h~ara uğTatılan 3,kısmen hn 

Hesaplı hareket etmekt'.'.Jt ı:;ıl~ıL min edildiğini ~. lcmişUr. 'Ba§vekll sara uğra~an 4. 
mıya.lım. GündeW' masr.ıflıı.runıı;ı 1 bUtUn dünyaya şamil bir harp plünı 1 Muhripler - Batırılan 2, cıddl suret 

oo.sııea tedblrlerden blrldir. 

asgari hadlere indlrooek ve en lllzwn hc.zırlamakla meşgul olduğunu söyle. te hasara uğratılan 5, 
lu ihtıyaçl.arn mllnlıasır ktlacnlt ye. 1 mlş ve Ruzveltın Londrayı ziyaret et DeniZaltılan - Batırılan 16, tefer. 
ııi yenl fikirler ::ı.rıı.ştırmnlt, yn.rııtıcı 1 mest ihtimalinden babsctmlştlr. runtı meçhO.l olıı.n diğer zayiat bu be. 
kıı.blliyeUcrimlzden bekledlğiwlz en Çörç!l Atlantik muL.ı.rehaslnln tn. scıbn dahil değildir. 
n!tri marifet olm::ı.lıdır. gllterenln 19!2 senesini sUkO.netle kar ~ Df' .-runı 2 ncıı ııayfads 

ÇoJ; meımt ) ıll., r glirdi.lk \"O biran 
ı·vvel, blittin dünya ile bütlln insnn. 
lıl. •ı:. beraber crlşmeğl b.:kh~llj{lmlz 
ıwıumı. ~'\ılllf'tln bollul< ve rt!fııhı 
lçinde tcl..rıı.r o yıllara kavu5nmğı ü. 

mit ediyo.rnz. Fal.at ~imdi çok çalış 
ıııak, çol• lHi~\inmf'lt \'O lmlmak l:l. 
z.un .• 1912 yılımı bUyll! hır ödc\•le 
gfrl~·oru:-~ ".E:S SOS D !\h.İKA,, uL 1 

l"!.l blitiin olmyucı•l • rmn luı~ ırlı mu. ' 

vnffnklvr.tler dller. 

şıloroa,,ınn illlk&n \•erecek hl" surette 

Hı ı LERIN 
GüNLOK 
EMRİ 

cereyan ettiğini ve Atıa.nt.ık hsttmrn 
iyi muhafnzıı a.ltlna alınmış olduğunu 
l( ıyıleylemiştir. f.lingnpurun mu tııve. 
met kabiliyetine emniyeti olan Çürçll 
'.Maltayı -ı:nptetmck Inık!l.m olınadtğını 

b.ı 0Hlnnnı mUhlın ltuvvctıerlo mUda. 
rıı.ıı cdil<l'ğlnl sö:,Jeınltı ve Malt.ıtda 
ı!Unyıının hiçbir tarafmı'.l'l o,..ı bulun. 

mıyrı.n bava mucts.raa bataryııtal'l ı 1' n A 2 d 
m • ut C•l Ju ,u l" 11 \' ey'ı:ml,tlr. , :7'1" lJ l l ln a 

L d d 
l yen1de1ı 

ago Oli ra 8• saldıracağız 
en blr lkl ımzw:ıan sonra lstanbul icap edenler~ ~ltarak yılr.tırın"'F: 
,eıedlye.sı bUtUn ıtaymnkaınlrkla.ra lıaşln.mışt-r. 1 G • 
;nrer tarn1ın göndererek kendi bölge- Öğrendlğlmizo göre lstanbuı maa.. ör ·ı r g i n 
etiJlde bıılunan blnal'lrlll duruı:nlarmı rif müdUrlUğ(l de Fndıklıdaki lnönU 

lcsblt t'tıneıerı.ni ve mauı inhidam gö. kız usesin!n mUhlm bir kısmının ma.. f';'Yu·· ntu·· .K emr·ı 
~eıııerln te.nnı raporlarının haZırla· ili !nhldam olduğunu '"<ınııl rapo.larla "' 
'ıartı.1' icap eden todttrın aıının:uıı i. tesbit etmiştir. Vaziyet maarU vokA. - 1 

ki Tlrkier Ilt'ı-lin, 1 ( \.) - F'Ulırcr Alınan 

ordularına hitap eden emri ycvmts.n. 
de Avrupa. Afrika, Akdeniz ve AUas 
Okyanusunda elde cdilmL' olan Zil.fer. 
lcrl kaydettikten sonra şöyle demek. 
tcdir. 

~in ııcele bclcdiyC'vo b!ldirllmestni is- ıetıne blldirllml.şUr. Blnadakl talebe G k 
tenıiŞU. Ynplan lettişler ikmal edil • ıer şi.Jndilik bqka bir okula devredl: ele c e 1 . T' •o k . d ' " .A ·ı 
bı,tş ve reporlar tennı heyetler tara • lerek burada çlfte 1:edrlaat yapacak - ı 1 ur l ye e d 'l al e-
~rlıuıııı-ak "elediyeye veril. ı.ardır. asırlara kadar " 

$ehir Tivatrosu ç rpışacağız /eri re görüştü 
Askı!rler, 22 hnzirandanbcrl §!ll'kt.ı.. 

ki harp meydanlarında \"O Knrsdcnl
zın ~lmal budutıarındo. muharebeler 
yaptınız. Bu muharebeler şUrnullcrl 

ve glddctlcri itibarile inan~ıyncalt 

eski artisti 

Doktor Emin 
Belli de öldü· 

lul<.':a ~tigal eden Emin Bcllt ve!a.t et 
nıtştl.ı:. . 

I&mı.n &'': çol sevdiği sa)JJ)e yü.Zl1n 
den meıılegl doktorluğu teı :. 'tnll'l ve 

\

Türk Hyatrosunda. emek ıuı 1 .. t:aıl§ ve 
tip yaratım!} bil' insandı. 

Birkaç sene evvel saluıeyt bırakıp 

~sleğine dönl.lşll, tiyatro lı~lıı kaYIP• 
tıp a.temi için ka.Zellç olmu~u. Eın.ln 
Beıu bundan başka kendialnı berkeae 
sevdirmı,ş 1Yi b'" insandı. E?D :aman. 
1!U'da vatife Ue gitltğl ZuQgıııds.kt& 
'kaıb sekiesmd..:n öluı~tur. 

biter taraftan b;ıyrapım Uk gUDU. 
esJQ aktör \'e "Mllll aabne,, n1n kU:-.L 
CUSu ~adi de Yefat ctml§tir. ŞS.di ba-

\ 

'}"atuun son gilnlerine kadar sahne i

~~ ~lııpm~tı. Bu ik1 kayrp dola)"f91le 
t!nJet-hı ailelerine tl;,•a.tro ve ..... men 

gö·~ supıa ... r 
•. t' f t rına teessUrlerimlzJ bildirir, ve. 

, "' ~ t v •rc--ı .:-.ıs • 1\ ~ere A11ah.ı.ıı. ~t.iDi dile • 
::.:ı \'C son w ili rua'rd:ı do • ..tor- r-ı.. 

8';.>ırUn, 1 (A.A.) - Alman lıaV'1 derecede bir l•ahramanlı~ı lst\.lzam et 

kuvvetleri başkumandanı mareşal Gö. R dyod"' ya ılan k n• ti. Fakat slzln muvıı.ffak~j"'.!tlltlz tıırL ~tı.g hava Ordusuna (;Önderdi''! g\ln.. r a Cf. p o uşma- "n '1. 'J:lDlı zaferlet.tlır. 
tir~ ~irde ezcllmıe şu"llıırı söykmiş. 

1 
1 Askerler, ekseri ya n. ·~c~.ml.zin ba. 

41
Ha 0cr heyecanh oldu 1 yat ve baı<e.Bl!ll muhııfa.aw için :zarurl 

bU 
"'• ordusu erleri, çetin savıı.şlar 1 olarak kabul edllm~ olan »J:ilcad~c, 

ve Yük k ... " ı f ... • ' ~l ıuı eri muvaffaklyetıer gö- Oif}Lo .. lll'.151 " uc say n,,..'l a:ıy:-nade bu ar.a kadar mUl0 tler t.ıt. 
rer. :~ı b.tiyor, İngilizleri cenup ı ':ı1 nln ııahlt olmuş oıJuğu bUt:.ln lllU· 
,A...-ruP açt<Jarı. atmakla yeniden zafer ıCfo.klyctlerin fevkind<ı bulunan t-ıa. 

yeı'unu 80 ~Doğu Akdcnlzde 1ngiL ı ISTANBUL KA .. RLAR ALTlcı~DA Iİ !erlerle t tevvUç etti • .-:>iz, yal"!\IZ Aı. terenin d:ıı klesı olan Girldi lngiliı:. ~~ M ma:ı vat:ınınt kıırtıı.,. nal;: ve wuhıı.fn.za 
1 _,., el!.n en opa?'lp ft' ' cı.... 

1 
tın .... dınız, 22 hn.zL il ctıncıı,e kalmadınız, belki bUtlln Av. 

1·anda tan yer ~ tkcn gen hava rupayı nefretle cı. •;n •ılj ~'°ğtmlz bir 
kmrvetlerinll.t !çın nıncı..~ıeyo giriş- 1 " ·~ tehlllccıl"n l urtaıoını.7.. 
tiniz. tı J :K;ıdınlar, ço~uıdar vo vataAda çalı-

HeplnLze, ba ve Afrika cepbelerln :ın diger erkekler kendUcrinc yapmış 
de bulun!.\n:arın bepaine teııekknr ede: il '•ldu~"\.l.llUZ hizır.ett~n dolr>yı slze l'\" 
rim. aıd::ır teşcitklı "U .!k. nzdır. Fnka.t 

DUn.,.. .. m en nıUkemmel ~· \hın ........ J•- u...... oiu.nt siz de 22 hazirnndıı.nbe· I ya.hudi 
borçlu oldı·~ınuz ve ccrr. g 'iııl.ndcı rrmaycdıırı;ı~ınm ve yahudi bolşevik. 
gec<" l?1lndi1Z bı.ziJll !~in çalı:ı;.uı :ntuıcn ıc:-inin mUşterrl· fesatınnnın Almı:ın. 
dlsleı-: ve l;(:Ucre de te~kkUı o ~erüu. J aya eokm.,ı- i.steuikleri cenn&tln ne 
Kıymetli arkad"'ıanın, n·uJ.ad"ernt t.lçim şey olduf;unu gördUnliz, 

sevgili fUhrerım!Z.D cnırl altmdıı., eldcı FUhrer sıfatı ile, ordulo.rm b:ı.§ı<:u. 
sllilh, yeni bir durı.uııa ~evrilen ;a.pıyı rnandant sıfatı il~ gösterm ldukları 
'\ı:tnak için blZl ooçıniŞttr. B Wll'P ınsnls'z l::ahramanııı tan dolay1 bU • 
lııten.ı"'dik F"' ııt zaferlerin CD şeref. ııiıltıili~ :-in cesur usl{erlere yUrcltten teşekkür 
liai elde ~dilln~eye ıuı,dar, lıa.tta. gele. ~ -..:;,~-·"'°. 

01 

;:f!!''; "derim. D.l~ Alman \'atam ~; lcrlnl 
cek ası ı.ara kadar, artık muharebe ~ hudutsuz bir itimat ite ordusuna ~-
edeceg-ız. 1 L virrul§tir. Sizler !llC""ama;·a amade o . 

... Devaım Z pcıl ...,,ıP4a ; ' ~ Demmı 2 11ct ı;aytada 

) 

1 

' 



:J3it, tAi HOlta ~ 

Kar yağınca 
:Bir kac &i1ıl t~ Te ch-anD3 

... ;ratdl. 

&U' ~. IOl - buu, 1lrlıDA - .,...ı llwı:ltlr llll!!VSlm kabı ,ey. --
alıı.t 

hmlto~m: .ut 
ııcılı:SzJ ı Treaba Clll .,..., ...,"' 1ıılr durak. 

lıNnasmcSa blnlz. tıo.reyo clreeek. b1r 

paket cııma ıı.bmk. biru öteberi ,.ı. 
f"Ol!k. yalıot Wl'A buJıB ~ 
lılr te7 tpcıeklıtntıı: Ne m.DDMebetY 
El.er ıaıat kapalı? lstasycmm no bir 
*8Hıcl. ae lılr mcar Selıeb! ÇUa1'll 
lr:ar :J'&lml! ! 

PeDd.IP ~ , .a;U,yei ayıu? 

" ...ıtmbeıt dOn.ya ~lenndeD 
~~cık. Bir p:ıde alıp tue~
C8ılıbal bandlal olaıyacol>sııwı. ~t 
gene lstMyoDda bir ~ mnveu.ıı 
bulabJllneallt, IM'avo ! Sebeb ~ ÇQnl:n 
.. Jatmıl! 
~ latMyvw ___ , ... 

4o 1ılr J'IP1 efY& ve b3pjlanD.ız n.r. 
Balan ~ hiç olı:DHM npaıa 
kadar taftY8Cak btri 1!Wm.. Nerede. 
~ ~ lf:l.nl L;.ova&ıla 
na4aa tnfaıııut anlar cibl c!Dldalaa 
~ hameJlar? KJ.rmde.r ~-oli:! Se • 
lllıep f ÇQakU kn.r > illlll ı 

Ml•Ual nce, dOrde delil. oıı.s. a.ı. 
Ilı J1ae ~iri&! K~ lılr kar 9ft' 

....... ....,. eD lıMlt lht:l~ 

-~isle! 
NJcJıa lıu bi>yle oba)"o1' !' 

ae...a. '" cılımlı: ÇDJıkil bütün ta& 
_...,.~ ~ ~r ne sızı. Df' 

lıeaJ; )lUll eemiyeU ~-e ODUD UıU~. 

JMmı ~- su g1bı e\'ft} 
kereqdıkleırmı Upftl \'e brlı b1r ~ 

w udetaadı: lı!:kl )'eter gGı1ly01"; ve 
kOetl.k :tılr ilan detl~: Adam 
lleDder.. dl.Jwl&r; diba vo dalla CV\'tılkl 
~ bsaııdıklarmm. bugQıı ve raım 

P*l1& bl.z.I ~- bu lıa
.... qan ~o DA ve tııum hh. 
met etmek neye f ,.. 

Va&IJef: büyle cıla9oa • tı11M1 ıııe 
~e-...e~Mlnal,ue 
..... kta anı.er; beılkt do De aaüıalle-. 

- '8ldcal. a.p, klJmOrdl lboılNWMFl 
ımJ 

Yalıa.tz ............ ....,_..! Fena 

•teırtııdA? 
AH 80. n•sts" 

Hitlerin gurilUk emri • 
... Blıttemtı 1 - ..,,.J 

Jaa 4Qpı&Jlı dutdurdww:t, Onu k~ 
JMD>leketuıın bin kilometre ~e 
Jradar 8UrdUnllı.. 

19'2 ~elJlna~ ~~tın bu dilf.. 
tt.anma yerı!dcn taanıı.E edeceıtz. ~a.. 
ptaııat ve ~vık yahud1 Aleı:ııllıJxı 

ruhmıdakl tahripkArlik uml.ııl c:zJD • 
ceye kad&r ozwn1a çarpışcajtı. 

Almanya her yirmi tq &ıencde blr 
a,ynı caıılleritı L;en4l mevcudiyetim 
ıateee ntan bir hıniıe .artlôleı:ııek iste. 
meı& Ye sQrQ.kltaıeınd,. A vrup:ı.da btt' 

9ftC Anglo • &Wıoırı ve ya.hudl tat.t- ı 
SJlanrı ticnreUerirıl yolwıa koymak ı. 
çlD •bedi rn~~eıaıtr mıuwt kal::ıuık I 
:ıatemeı: ve tıaJam$«. Uaııt cdcft:t ki 
bu barpto @kWen k&ıı blrço!:; ııeııUlef 1 
'lıı:ln 80D kan Olaeftktır. 

Çılgmlar Klübü 
Yum: llKENDER ı: . ..,ERt'Rl..U 

--36-
- IWylo nwbal.:euıo eıa<ıwc. Juıu.ı. 

-"' prek. .Falıat, l&iA IC)ihQ ~ 
llllltb. PaıMl taol, 3'Dfl llerieıam Gfle 
-.m ""4mlm&r nr ki, huıWl.r hep, sız.. 
... .... tecraı.eaıa, fi))' gcsı ıert elde 
edaNılr, IMlm JIA.f1' yed.lriyortu •. bem * ~ qtlendlrlyorlM. Bn ('(". 
ı.ıt aHmda 1111' _.'f!ndo metresi olurııı&. 
~ lllO de 8~· . .,~ o 
,.. 11eırqa thrtndı.ı·. 
.... ~deo hriıwb: 
- .aJWa ~ -. lııAıln:31i:atı aôl)

.lır,JSDI Btı ~ yala.oı lt1ra ll~lf·· _,Ye .ır. bmııa aerden duy•UW$.f t, 
- lllldn~ hıalMl.ıguo \"!:' 1.-cnd!Akic 
~ eıtı.ttnı Mr JrıWn .• 

- JC!m bu k114m 1' ~ fMn)·er rmı . ,..,. 
- Mau1111. ~Jd '-' UIUJ'lmL. lk. 

Jııü b&biJJaefeDdL. fJrctln Modıl dd. 
*-bMle natlıMllm. r,, ıı-.ıt yalt.uidl. 
.... cl4Dc.'ıı:I: .. ttlllQ f':fl.'114110, dtıdl, 

ldO lfirüaaıw. el4iuıuı. l*slll t.~.o 11.ı. 
• lideMa 4o bir bb~ıt ({ıfb.I' ! • 
llmba 4ıs 1'MUm ,.Mili. C\'itte cttttk. 
~ ~ .tıayı~ıhl y~ ltıa.lttı: 

'~r'adNtQ2:ı tn6fOIJ:lft .ınu 'il. 
Jıto l!e- spt 'J'1l ~i.I t,ftt 
blr &MI~. Yaııulc <ıl 

ı ıdl~A:.. seııUı m ~t.nden tub 
*1111: ''AırlM Neotııtye halwlı, yt'A.GOt• 
l..._ '* bdııD clıa '5 :r~ :'f&ll. 

Um&.. meedelıttlUll btt1. F t, kocs. 
4dldM b&t M)11 ten"ot keı.ts'. ,atıp lb. 
.-ıp r-dme ~· Y-. eD:W aft. 

ormandi 
·rırdllllcı lllrp 

em111 oıaıor 

ı iş hayatında 
yeni bir ey 
yapabiliyor 
musunuz? 

?ıi~·)ork. 1 (t\..A.) - Bahriye no~ . ı 
N'U blldlriyor: 

Fraıısıs bO.YUk yo.ıcu cemısı. Nor • 
mandlye, yardımeı b3rp geıo1s1 olarak 
kullanılmıılı; nzere halen t&tayette b.. 
mile tad.llAt görmekted!r. 

Sov;et tebUll 
f..oilwJM, J. (A.A,.) ....... 'B.,B.O: 

r:ı ~l~ı ınl!JUfli bir 
Rü• teb1ıiirıde Kalugn. ~n 
RlMJArı eline geçtifi bildirilmiş 
tlr. 
Kalu~a•nm bundan blrkac gün 

evvel geii almd1ğı bUdtrilmiş ise 
de o samondanberi §e}ıir elden 
ele P.eQllli' ve sonunda Ruslıı.mı 
elinde~. 

lngdiz Harıcive Namı 
neler konuştu 
&~llldsa~ 

ıou yılı UkkAııım ayıı;u.. lldııd y0. 

:rwnda muharebenin aevk e idare.sl 
harpten ar;xıra b8rıt ~-.. Avrupa 
e~ konuım.uı if1erUııe Alt o. 
ıa.raı: Mo.tkovad& hall: to.mıı.erıen 

mecllsl ı.Lsi StaUn ve hs:r!clye ltom1. 
.te:rJ 1folotot 11• lı:ıelltere ba:rlclyc na. 
zın Anton.ı ~ Al'UDld& gOrOamele-1' 

yapılnııatır. 

Sovyet Rusyanın Londrads!tl 
bUyUk elçkI Mtılski ile lnglltc.rc 
kra.llıiuUu Sovyet RU5)'8dald b!1 -
ytlk clçle Sil' Staford Orippıt bu 
g6rllşmelerde blılmm>Ufll&r • 
dır. 

Bundan ~ ln,gW~ haı-icly 
~tl dafm1' mUst n sır Ale.ır .. 
~ Cadocan ve İngiltere gen» 
kurmay ildncl ~ Korgencm. 
Nyc bu konuşlll$larm bo1.ıları.nn 
i,c;tirak etmitlcrdir. 

Dost b!r havn ~e yapılan 
bu mCWıkcrclCl' her iki tuaf'm W. 
Uh:ı mceelelenie ve b:Uhassa htır .. 
b1n eeYk ve Sderes1, flitle:- Almen
y.ıaııu tam ınllne!Sle yenmek ve 
ilerde Alman tecavUdlnlln ~er 
rOr etmemesini ternln etmc!ç, ltWı 
mıına ait fşlerue her iki tıı.nıfta do 
tam bir fikir bhifği olduğu s;.6rll1· 
m1lştnr. 

~cun ve harpten soıırn eln' 
niyetin tesisine r 1t meseleltt ile. 
ridc bu mevztı hnkkında yapıla• 
cak tekliflerin UUıı.imini kolay
la.~tıracak mahiyette b rçok Sl 

killerin tesbitine masa.it olan bu 
garUş b;rliğin] meydana çı~ 
m.ıştır. 

Her ki tan/, lılA:ııskova görü,..,. 
melerinin Sovyet Rusya ve Bf,ia 
yUk Britanya e.ra:mıdn da sıkı 
bir işbirliiine doinı ileri at~ 
~iyetli br adım o~duğu b.• 
naa~ .•• 
-----------··--· 

Fıkra 

Molla&asrew 

! ı, hayatının her 11üli6in4e en nadir feylerden bi~ 
ri, ''initiatioe - teıebbüs,, yani, ig hayo.hntla bir ye. 
nilik tukil eden bir fi.kir vermektir. 

En liyakatli idare. adamı en fazla tqebhü. sahibi 
ola yani yeni"iılere blJ!layabilen adamdır. 

Başa gecenler ue kemli gayret/erile üerliyen in. 
sanlann hemen hepsi muvaHakiyetlerilıi, yeni bir sey 
yaphklarına ilave ettikleri munzam bir iı yapmaya. 
borcludurlar. Muuallak olup olmamak İf hayatında ye .. 
ni pir sey yapıp yapmamakla kabil olur. 

Londradaki Türkler, Türkiye
J eki Hile erile görüştü 

Buaün saat 14,15 te birçc!~ ·1 ı.irk vatandaşları radyolannın 
bafınn sevinç ve heyc-..anla oturmu§lar ve Londra radyo. 
ıunu, ıııerakla dinlemişlerdir. 

ÇUnkU bugl\n 1ngllt.;>rcn~ muhtel f l B k A 1 t 
§clılrle:rlııdo Mllnakııl1t \'C~eti h~!l. 1 aşve a e 
bm!l oku°yruı talebeler lAndrn TGdyo 

IUDOO konU(tlCaklo.rdı. H ll!TJ d<ılo~'t u•• steşarının 
sUe allcle:rl.De melttup yomı~k imktuıı ı 

Dl nndl~n bulan t.nıeoolcr birer u:l • ı . 
k1kn sııren koıı~ ıırme \'e cenazesı 
'bsbıılıı.mın sel~ıunı! sı.syıem!;ılcr ve 

1 
tahsIDerlne muntta.k.lyetle devam l M.eraı1imle Ankaraya. 
cttnacrlnl blldlrmtaıe:rıllr. gönderildi 

ıttedenlyotln tıu ÇO t !y: vn .. ıtasmd"n OluuıüııU teessUrie haber Dl4ı&unm 
l!tltıı.de eden To.rk ann~ \'e ~hela.rı , OO "\'t1k!ılet mUstq;:ın Vehbi Dcmıre. 
evlAtlnnnm e~le:rlnl duyarak s vln. t Un ccnnu:u bugQn Ank&raya at&de. 

mlflerdlr. rllmlsUr. ı.tcro.aim~ \~ parti ıs. 
Buglln lıonıı. n tocukltırdun 'b:.t:>. ı tıınbul b:ı§kanı, Trakya umumt mu.. 

brmm Lstmlerlnl y0%!yonız: J fcttl.şi \ c ooıı mcbaslar bulunmU§tur. 
F\ı"' Ezmen, Orhn.n A\;duman, Er. 

ıııgnıı, Foruk Akcel, Osmıın, Musw. G" • · U I Dk . 
~ SUcub~ı. 'Nıwnl Oörell, Ynııar Sıı. Ormgm g 0 emri 
cu. Hal<lk Ulu. .Boota.racı ı acı •yfads 

Son ol:ırnk tn l;ılr 1nguı.z talc~ ~ 01Dlct"lmW.ıı battmimJ aalara \ıorÇ. 
dlnleyicllere uır~ hitap etm.l§tlr. ıu olduğumuz saygı De anabm. 

Uzak şarkta ingiliz ve 
Amerıkahlarm zayiall 

ıııı.t•mS' ı ııc1 &roJ fnd:l 
Qamt.oUar: Eatınlan iki, ctddl surette 
bu.'.Lıu uğrııtılıın lk1, Clptodllen ı, 

Torpldob:r: Batırılruı G. 

Alman nsl:crlnlıı Mdık ve kuvvetli 
e llcrt aroıılIIA Y81nJ2 Alman devlet.Jnln 
t$1Jh1 d~ğil. afili aamazıda bQtnn b!r 

ı Krtanm ıstn.:ıxuı de teVd! edumı, bu.. 
1 

l lunuyor. Muzıı.fi'er hOcumlannı:zla dl1I. 
m.ıı.ıu ezmcgo <lc\"am odecekalnlz. Y enı 
yılm mllcadeleıllndıe en harareW t.e • 
ıneDllilenm •1zhıle beraber olacaktır. 
Yaaasm F'llhftr . ., 

Ruslıır, Voll.."Of nehl'inin gn.r. 
binde de mühim biı· demlryolu 
kavuşak noktamı t.da'W ole f';f!' 
çi~erdlr. 

Rus hususi tebliğinde Alınan 
generali Guderian'ın altı kolordıı 
ile Oka nehrinde Rus taarruzu.. 
nu durdurmağu çalışt.J-Yt, fakat 
muvaffak olamıyarak geri çek.il. 
mekte olduP."u n~ve edilmektedir. 

Almanlar. cenuptan. bu bölge.. 
ye, tayya.nftcrle bir siyah g(kn. 
lekli t~yını dn getirtmişlerdir. 
Ru~lar. Al.manian takibe devanı 
ediyorlar. 

Sovyet cQmhutivetleri ittıha• 
clı re.isi Kalinln dün geceki me
saJında Ka1~'nın geri almdı. 
~ı h~.teblifden cvwl Rus 
milletine hat-er vermL'?tlr. 

Kal inin demiştir ki: 
- Biz şimdi Almanlarla. mü. 

savı ~nrtlar oltındıı çarpIŞiyO
nız. Dt1şmn.n geri ~liyor, h..t
ta ba2.ı kesimlerde :mçıyor. Tik· 
\in. Kalinin. Kaluga, Kerç ve 
FeodosY' şehrirlerl, bir dah 
dU~ana verilmemelidir. 

Kuvvetlerimiz nrtı;·or, wer. 
<ien eminiz. Bu ilk muvaffakıyet.. 
lcr, nihai ?.aferimizln ka.t1 t.erni 
nstıdır.. 

Alman tebliği 
.lleıllıı ı (A.A.) - Alman ordul&rı 

bafk11mA0dnalığı tebUğ ediyor: 
Sovyet1er1ıı Teodostayn çık~ el 

dukları kuvvoUarle ıaee ve mllhlm • 
mat tcdarlki llLBtemkn A1Dıan taYJD.. 
relcrlııin 5lCldotll hUcumlnrmo. manas 
kıılID.13 \'O bu tıı.,yyareler d3Jnana m • 
so.nca ve m.sUeıneoe mWıLm 1ıı.yıa.t 

l'el'dlrmJetir. 
DUıı prk ccphe.tlSııiıı orta 'tesSmhı.. 

do e&WeW mubanıbelw olmqtur. 
TayyareleriuWt taarruzl haret&tt

h.oyulan dlljjmıull tac1zo .ıatematık 

b!r surette devam etmı,ıeJ'd11'. Blrçot 
yt'derd yaDgID çıkmıi, &tm~ 
hııtla.n kea!lmJ.t ve mDteharrlk :aınat 
tahrip olwmıu,tur. 
tımen gG?OJılln boamıda. tır çok 

Sovyet tayyareıert yerde tıoımmıaı-ıa 

tahrip edllmf.IUı', .Karakol gcpılleri: Bııtm.ıaı\ ı, dd. 
dl ıaurette haa3ra ugr&tılan 2. 

Mayn gemUerl: Bat.ınınn ı . 

Stalbda pltiı ŞliDaJI Afrikada Apabla ~ 
W"" Bsttarafl ı acı •)"tada ~ Alm&D İtalyan kuncuerl taıdıD • 

Molla lllıNCv tAPYVP!f emkl ilim.. Yudrmcı &emDer: Ciddi aurctt ha· K&luga bo?.«w;ııı neUcea!nde lfoja. dan tumısıar muvattaktyetle netıco. 
iU ve Maloyaı'Oel&YeÇ kealmlerlnde l J.e.mnfBtlr. "8 tankla ?J1r eo!: zırhlı Sa. 
tıu1unaıı Alm:ın kıtal:ırmm ırUlyeti Uk!i~ otomotılllerl tahrip edilmlatsr, 
~~t:ır. Bu kıtalar imdi yan • 'Oç lngWz avcı t.ayya.raı hava uıubo... 

~ ve btaıahul ~ s:ı.ra ugratll&ıı ı. 
dtt. şıa fıkrayı oaıa Jpst. ~lel' .ld SlWıft Ucnret gemileri: 1.e.ptedllt'n 
bir btaıaı.W ~ri$l oltı»k .aftlU. ı, clddl wreLte huera. Uğr&Wan 4. 
>e ııaldedlyo~: Bllyllk Ucarot gemileri: Batırılan 

K.a4ı bl.r &Un ııaı.bknnıe3 pte-rken J 6. ciddi ba8al't. ugratıııı.n 13, he.fit' 
yOılda BeldnflDlD blıil aurette b.Uartı ~raltlan %19. 

- tııeı. demi.,. :zebıwıJlettn '-il Fwa olarnk muhtelit tonaj® 50 
gell,)'orl Ucaret gemJsl.yle 407 kll;tık gcml uıp 

lluou lti&al mol.IG be:kt~ )ı:uı& teclnmloUr. 
ı• J•o.k)asıuak: Dllşnrlllen \'eyahut :yerde t.ı.ı.brtP e. 

- Bre r..md&k! 4em1t; tııtwa Allaluıa dilen tayyarelerln &4e4l 873 tflr. 
a111riAJ 1cra7a ~ .en.\ıı M Jııponl.o.rm s:ayiatı ttınıardlr: , 
lm4d!Ddlr ld ı.na ~ıta tıq~ Ha!li Mırette haas.ra ugnyaD bir 
w)'Oftt\o~ kruvu.ör, l>&tan' muhrip, 1k.1 mayn 
Bt:L~ cevap verra.J.ı: \'e bir denlz:ıltı. ''husw:l u de. 
- ı'a, lll.llMuıııu? ~er .,01U.. nl&altı goml.Sl u)'l wnuııtur. 2:ki :nü-

n.uı.caırmt ın1 lcra ecteıttt! Uye remısı batmt ve 46 tayyatt by 
NASB&rrl?\ bobn~tur. 

dl, hAlA uguıl.ıtı gUmeml&?.. dedl. 
Doğrma bwılsn d.u.)'tı.Da. lıA.>-ntlmdOR 
nerede,>'9() lıı.UÇ!Uo d111ınıl )ıl~

~ kBlcW:D. 
- Bu beir,)"81ılılrG laaoamı1.. ı.uı 'l 
- lneım•ıt oku- &DU.SWDP ikbal 11111. 

ıuıın lledeD Ja1ıtR ıtliyleWıT ADemltt 
J:~ı Medesalııert ~ • ..,,,.1qıı1, 

yetı o&aıı iil&ı cunııue Wı- tuuumcfton. 
.af 4lr. ı7Mı.1 biı- 1ıaea karlil.. DMa ~ 
llt! kadar oaı. ....... •. ...uaııaıı .... 
l~ dl. Yalan 9'1~, .ted.lkoJG 
ynı;ıtiğuu bir fırÜD blle cJuymadmı. Bun 
lun tb bld 1e\•dltl lı!:in llÖ)'lllyor. 

- \'alWa.I yalaa_. lıW&hl )'lllaa, 
.)C'.ageclilın% lkJl lle\idaıl pa.n Ue ... 
&al'G.lo; .kAttıl r 4il9tlk nıWu lıt.f. 1 UAD 

d.ı'jiJJm. Bil.alan ....-- NtdıııK ~ 
tıtbW.r. Fabt, a.w ............. 
IWDtlT •• 0Da bu.alan Mlll ~T 
Keıkl bu !13bor.lın ıı.eıl.ea cı\.:.tJlun eor. 
"2ydm. •• 

- Sordwa: ••Ji:aıla A.ıir ~ du,,)'. 

auuı. 1'u..ı.k.. ,raaık..,. 4ıed1 ·n.n tat. 
a ııorllJ'NneAttca tonlMa- \U trı.wft 

G1'9dM~ 
Necrııa!ye 1ılr ~ )'Mı.!: 

- Bu re.ıeu a,labeo)1o 41l)'8na 

~!.: ftnıa obK>ak, Sb•a 1 Blı.eıa ~ 
ıR.'Wyd.ıa.1 Ne~ Pli ....... -. 
~ IR s8ft MJ•loc lilh' 1'!l'*- ,.._ 
\ P.rfl', 

S1Daa öyle ...-adeıdfn ld.. &Mııı& 
'~I '6tm1R edttMt bir ~ 

~ 
Alıııema .lıı:ıl4M- ~·~ a.._ ... ld 

tıJ\kqo yapt&Jar. 
Sbı.Ml ~~ ~ 

bllmlf'ordu. ,,....... ~ ..... 
kak olu llu At•• ı&u,,a ..._ •ya. 

JdllllıDllr, ..... b • .,. .. 

00 GtlN SONRA, ONt\'ERSlTEDJ: 
BlR KARŞILA.ŞUA 

$IWl <> gl1n ~e ubesl.ııdcu Wr 
srkaafsııe llember ~ı" liv.:ı1 ~r • 
iten, mc.rdl\•Oll tıo&ınd& Sac!dc~e ıa 
bolı. ~lua.D tnslla acınm ~nll. &:ı
clde, 8'aımm ıııeltmma mukabele et. 
medeo ıeçlp ıttıt. 

Slılaa tt-.ıın h!ıldo boz.uldıı 

,\.r~ı gülerek: 
- (17~. dedi. bQ klırlann "ooğu 

i.ıü) le Japıyor. ~ıJ'ta kard a;ibl ko. 
DO!JUl or_ Jiopyc, mllz.akere, not,. btı.r 

,rarduuı bl7.deo görllyortBr. Fakat ı;.ı. 

ıraıf lııarlcl nde llellm 1'IDei6 bile t e
aczdl etuııyorlar. lllro.1 e\'Vel bcıWıı 

tıet.ıııulaD -sa tııiS7Je Jıtlr Wiııllae gC1'fi: 
llmlft.a p 1)1 ~dlz bir kı1. 
aıkaıda9 ~ baoA llCIAm ~crnıl. 

yordu. Jlu 5Aba.b derste ı.e dllfcıı )'t>.. 

nDDG ofl'u'mu tu~ l:ıe.utkn J;lr ı:ün f!\·,•el 
kJ .tu.- nOtlamu ı~: .. ·«Jtlan:ml 

~~t.etilın. .Bımıı yardua ~l.nh.l 
IW'!lllSOril.m!,, dedl. lııtumnı a1ıııaJi 9L 

tMI pWfttl .. 1Mlb&nıet1 elieD bırak. 
taaı ''Sid taaıınıYorwn.. Ben taı:ı.aı:n. 
ctııuD lbsıuY.l yıudmı edemıem. Pttml. 
M.m bGJHl.r!., eledim.. Dayı«l J'Ozll. 
ıoe lıaktı: .. Ayol. lılr aeııeıU.r JtmJt ar. 
b#1l1Jl )•p&)Ol'US. Bu ~r UlllCUl. 
....._. kouypyor, blıt.Urte den talı. 

l)'Ol"b .. tan•ma!Q<tk ela W Dllf,. ek'. 
)tDoe, ~ OOkl&yı CJ,knrda:ıı: 

.. K.opro. not, hasılı 11ıeı:ıf:Ml.C -.-it."' 
abaıe ceııoCe •uuf a.ı: ka4ofıyı:c.. IWJibL 
rblllrJ tek ıyt ı.myorus.. tMaı, eo. 
~-~ ftrluce Ml&mımı ~Jnu. 
ıw-ıı-~ seUv ı:eç~01r 
... , ... ~ arbdlrıfbP sığar 
111.r Mreat aııWl.J'f Bea dııı hİDdıllll llOD 

ı:a *1 ~ ~ ....,_ -t........ (~t.W') 

• 

dAn çevrilmek telillke&i ka.rvwnd& rebclcrl emumd& d11fl1rWmQotU.r'· 
bulunmaktadırlar. Alman haberlere Alman tayyareleri gec~ gUndUz 
göre bu kuvvcUcr ıeri çckllmeğe ha. Maıta ndasmın tayyare meydatııarmı 
ıtırlıınmal.-tadırlar. bombardıman ctmıat!r. 

RADYOLiN 
ile sabah, öğle ve. akşam 

Her yemekten sonıa '\lllcl~ itç dM:ı nıurataT.a.otaa 
t.li lerlnbri hrrs.1Ayon2 

Hayaletler Küskü 
yapmak Uze.re Loraya elli 00-
lnrlık bir bankanot \>ererek çar
şıya gönderdi. Bu bankanot or. 
tadan kay.boldu; mis i}'ivinlJllı( .e 

Ç'-cviren : .MU7.A1".tJER F. F4 '•.; "ure ka.yholdu. mister& Kotes. 

- 45 - n.M'a göre c;:almdı Bu vaziyette 
ı 'si bl.ıılen yuıhi0eme ge)d.iler 

- Fakat bütün köy halkı ib. ve arnlnrında oldukça f ecl bir 
tiyar kadının Lora Tivinink ilı: sah.ne g~i: Nihayet mie Tivı· 
Fransa_ya götilnnUş olduğunu ınink ko,,ö\ııdu .. -c öfkeden kudu. 
sanıyor ve her iki J.rodııu da mn mi.ster.& :Kotesna.s yalnız b:ı,. • 
Fransa.da biliyor. NiÇin son on Rtna seya.hate <;ıktt. 
iki saat içerisinde mistcrs Kotes4 Bu hikayenin taınamiyle 'UY" 
naş bütün tasavvurlarını deıl'i.ıı. durma olduğuna kaniydim. Fa· 
tirdi, ve yine nssıl oldu da bıt 1,8 t Elyot bu hik.i'iyeye dayana-
twıa.vvurdan yalnı~ 21z haber bilirdi· <:ünkU bu blklyenhı uy 
dar okitmut.? ~"JNı oktuiunu iBbıt ~ ti 

E1yct sabırsız 153.bırmz. nıuka• • n.f:ak bir delilimiz )d.1.u. , 
bele etti: Mis Tivinink şimdi nerede-

-Bunda. gizli bir ooy yoktur. dil'., 
Misters Kot;esnq Lora Tivj.. ..:. Bu hl!SW'ta. hiçbir fikrim 
nink'i niçin !§Öt~ ~i vak. Mia Ti~nin.k'in im hemOl
tutm~tur. Zira bu !d>ebı !OY1l. resi vaı-dı, biri GUrciManda otu· 
y~~ olsafdı ko.dıncağızm luıy· rw-, diğerinin nerede • bulundu 
s1yeti ~ paralık olacaktı. Bili· k~ u. bilmiyorum. Belki~ bu ks 
yor mUSUJIU?. ki Lora 'fi\!in.fnk md.-rinden b1riııitı }'aıı.ın:ı 
bl.t"b.ırSllJdt gıtın.iAti.r, ye)ıut keJıdiahı.e ~· 

- Hırsız mı de<iiAi.z Söcleri- k.n bir ~ bulm~tur. Fakat nı .. 
nizln bir kcU:tıı.8ine bile ina.rnnı· Ç.ilı bı.rd.enbirc· mis 'l'NiaiDk'le 
\'Onım. ~:nıyn baf}4d.m.1r.. herhalde 

- Belki de lıukkınız var. Mi ~ kadınellğımı ortotun &ley 
ters Koteanao buna kani idi, f:ı.. lt;r:taeJd cine.yete ~ c~ 
lrot delilleri çok kat't olmadığın: :ımmetmiy~ aı in&iııl
dnn açığa vuramıyordu; isterse- mu bir ihtimal olur. Vaaatmı 11· 
niz Bize bu va.ka!vı a:Qla.taypn. ~ ~ tutuaunu aldı. 

- Lfit!en Stanclia bl1yGk hMi8eY1 laaber 
- Geminin h r'C:kctindeın bir· verdi: • • 

kaç sa!lt evvel mlstcrs Kdema~ - Mis Tivinink Jre&"'lmle-
ve mis Lora NeV}orkn Reıım,ıe; tir 
v Vekmur otelinde bir oda tut- Siaara kVbllU bir eQrtUtt • 
muelardı. Yorgun ol~ mı.ten 411ttı w DJiOt ım- GG da._. 
Kobmaş :n.ttr --,e sem ha.z:rrhklan ~n Jt~·n~ lnlltti: ltıatJe _. • 

-----------------------~ 
lngilizler 
Borneogıı. 

tahliye etli 
S~apur; l ( A.A. - ln

gilWeıin kiilli lıallWtleri 
Sm"'1Ullt .. Borneoyrı tolaliye 
ye maval/ak olmııfftı.r. 

Japonlar 
Singapura 
yakl.aŞllJOr 

TOkyo 1 (A.A.) - hnpar11-torluk u 
mum! Jı:anuog121J ordu kuınJ tebUgt: 

)ılalaka ~duaun doğu kıyısı • 
na çıkan Japon ımvveuen dllıı, Slııp. 
purd&n 800 klloıDetre ~ ehem 
mi)'Ct11 bir nokta OWı JCU&ntam ı,,gaı 
eın#erdlr. 

EN SON DAKiKA 
KUçük ll&nJar Kuponu 

tSU luıpoao ek~ ~ 
1' lll"&Qla ye I& YenPI' U&.a.n l:D Soa 
ı>a'dbda ...... ~.Ev. 
~tıeldlO~ ~ 
~k&bPAk~~~ 

nJ bl'dbawlr.:fl -.....> 
Eoleıune tekli/im: 

$ Yllf 28. boJ ı,.S9. kUO 'l2, ayda 
100 Ura mallOl ve geUrl otan. ~cıe 
bir baY.17-21 yqtarında gUt-Cl ve ıınm 
ıazaııı, UptL Cidd! ve teıı:ııs blr tJle 
1cızı ne eYieıııııek ~dır. (cucn 
ts) ~ ıntb'&caat.. 8f 

* yq 20, b01 ı.n. kilo -. luU-. 
cık saçJı, bllyllk blr tscareUwıedıt tıl. 
gun maaa?a çalıfan, bir genç. ,.O.Uk, 
bayata •l•kuı gQze1 .acuııu. 18 31 • 
lllldan ef&tı. ber fe19 ~ cene
mnı ~ tılı- ıı.,..,. frtıraı&do tr 
btpıe ~nwıM ~. ~ 

rana tYllbap) ı stne nallrw&t 85 

A.ldınnız: 
Ap&"a ffta1awt Juıb elau. 

~.......,,.. -
~ 1Gıt.relı&5 ......... ("8U • 

a.n """' 1aer &1111 =ııı.ltf=P ~re 
ıaMIM .. .-ı 11 ........ ~ 
tan. 
(Krlr.aıatem) (Y.Akm) (&! LQka I! 
(Se) (0.K.) (OAK.) ('O~> 
(S.K. laftf) (O. lllm) CL.K. ~ 
(llu!ıaberat) (R.P· 30) (Denk) (./ı't 
(tmren K. .. )(Aktata)') (FevkaJS: 
(85 A)'dotala) (l'i r .Q,) (F.G ) 
(H.G.E, 69J (KardeolCr> (Bahar ç!<:'i 
(Emekli) (Saat) (Gl &.> Lemıu:ı .) 
(PJ. M) (F.Z. 23) <T.R.B.l (S.S) 
(27 F.A.) (~) (S.T. 2) (H.) 
(İf an)'&ll) (Çıtll) (Arılaplım) (C. 't>J , 
(A. Bciy Ahmet) (llLK.) (Nactl 
(Olddı 28) (İf) (K.,A.A.) 

NKMLI 
&apeıtll ApU.. <Jthı Ttlrk 
paJdarı lıııDJ mahterem aın.,-ıe 

ledıle •• ı..yllfftae yeal ,-ıllart 
~ \le .......... diler. 


