
n...arreblmız c:tm1aartyet 11aıosaadal Almanlar 
~; Atlantikte IOO bin 

ton gemi batırdı 

... ' ıc:.ümııurumaz ismet tnorıü, ( un.wuri "~ Uo:l.) rııuu g m J ge~u l cihnllurl. 
~et balo~mno 18retlendlrnıı,ı .. rııır. R••leleiiQ1lııırumuzu baloda ~~rUyıoruı:. 

Bcrlin, 31 ( A.A.) - Beynelmilel 
istihbarat bil~unun verdi~i bir 
habere gö~ Almnn deniz eltıları 
Atlan tikte faaliyetlerine de""-Rt ede. 
rek yeniden ıoo.ooo tondan fa:r.ıa 
semi batımuşlardır. Alınan son tar. 
silAta göre yeniden batırılan dil§ • 
mnn toıınjı 175. 000 1 bulmuşlur. 

Rualar iki gem; batırJılar 
Londra, 81 (A.A) - R.uı deniz 

kuvvetleri Baltık deni.zinde topye~n 
1 20,000 tonllAtoluk 2 Alman taptını 

ba tırmt~ ıa rdır. 

\
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ı'tlurldığı yN: 1 ç 0· · ı har b 1-\'<\KJ1 M'\ OSAA!i(J :l 
i lhtkıt ra l"Addl'ttl 'AK rı \ nrdlı t . . : ı 

ı 

Jı İl Karşılıklı taarruzlar-

Baslara gire Almanlar 
iki ateş arasında 

Stalingrad ve T uapsede şiddetli 
çarpışmalar devam ediyor 

llıloakova, Sl (A.A.) - Sovyet Jıcı. kital&n bu •retle 11d atq arumdal oekmitlerdir. Nal~ 'bllsNlnd• llM'. 
talan bUtün Alman hUcumlanm ı• kalmlflardu. yet kıt&l&n M aat Sctnde 1kiDcl "'
rt pUakUrtmQolerdlr. DUnkil cuma Tu&pleDin flm&!l &'&rbill.ndekl '°"· fa olarak geri ~ki14ikleriol l'6lır • 
gUnU Almanlar durmadan bUtQıı gi1ıı ,,.ı deni& tımil bölceainde Bu kıta . miflerdtr. 
taarru& etıniflerae de ilerlemete mu. lan di'panı mUdafHda kalmak so (A.ıbm: 5a..11a a_ ..,_ ' .. 
va.Uak olamamıprdır. Alman!&r ae.

1 
rund& bıralanıflardll'. &ov79t lata • 

kiz tank ve on iki top ba.taryuı k.&Y. l ıan blrk~ g11ll deftm eda 'bir mu. 
betmi§lerdir. Şimali prkJden ineni h&rebedeD aonra Tuap91 ~ 
imdat Ol'duaunun blr kolu ıötüa gö hA.kim '1ir 9lrtı aptet.tlk* 9DDI'& 

ttl8e yapılan bir çarpışmadan ııonra bu bıslgede atır tıtlr lleriemlflerdlr, 
yeniden araz.! kazan.mı§, ayni zaman. 1 Z&nnedildiliJıe söre AJmanıu ~ 
da eeııuptıuı ı,ı~ 1.khıcl imdat '"· ~geclnde :renlden t&arru9& pemek 
dua Oç tehir aç.t.tmlfUr. Alm&Jl iciJ1 Komokdan ana ku"f'ftt;lerbd ıert 

BI•• 7 

italyan 
radyo
sunda 

• 
CUIVıARTESı , 

i 
SORTZŞBIN 19 4 21 · 

1
. Numara: 1135 Sene: 4 J 

t .. ı. ı:JA7'1! v_,., ı.ıuııı .. o : ~ ,.s İ 

la devam ediyor 
::~:2·"~ ~~!~;...::·~·.::.·~. ~;;:::~~;::::.;:r;.;;: . .:·::1 Pasifik harbinde iki taraf muvaf • 
:.~::~s;:;::::.~ =~:::; ~;::::::~::::: fakiyet ve üstünlük iddia ediyor 

Cumhuriy~t bayra
mımız hakkında 

bir konuşma 
ı_ ............... il • ' ..... , lllıq-. ~: (~ 11.U P. 

~): 

[;ju ~kşaw~I 
ve topçu dUellıl:ırı olmuştur. ~arlle. 

rim ze aarı<maK tat.iyen oozı hafif 
zırhlı taoıUar ııllratle ke,tedllerek 
tahrip olunmuıtur. 

mıştır. Bqb "l'Qrki79 cümhu~ ilı'. 
Şarkt AkdeniJ;de ltaıyan tayyarele 19&nch&y, aı (A.A..) - Damei ajall Ok7azıu.mun caubunda •lde edUa nınm 11 ancu ~mtldtır. Keın&t 

l. fr~acı ve 1111~ ol 
Suu~ miı'e Kk 

Mıhver il'\" teıklllel-i dllomanm ha. 
n raaJlyetiM !Jlddetle engel olmUf • 

rt motörlü fkl yelken gemisine taar 8UUn blldirdiline ıöre cumart• 111. Japon mllAltertıetfndea mnn 79Di A.tatcırk, ilıtlkl&.l ml1c&deleaioe bl.f 
ruz edeTf'k bunlardan birini batırml§ nG matbuat toıpla.ntmnda lıe~t• bir ..ıba1'& strdllbıl 86y!eml§Ur. BJ.. layıp tıüçok .orlukları yeDdlldıln 
lardır. ı 'buıuna.n Japon Mıfarettntn .n.ea.a rotanm kanaatine s6r9 ~ ile 80llra busl1nlttl pnç, kuvntJ:i.,. ~ 

(Arkaım Sayfa 2, Sütun 3 de) JorJl Birota Puiflk ıııarblllm bCl70k .Amerika14ar ancak deD&Qolu ile tr • deli ftrk mi!letüıi kurmuıtur. 'Bu 

Yı:.zaa: SADRI ERTEM v .U.'DEL \"U,~I \"atln«'tondıo 
Amerikan ıolıletlne rad~ o ile 

.. ı...... • lüt•bNilld• \"ilki ''bi. 

Qft!ulların yeni ders saatleri pazartesi 
sabahından itibaren tatbik ediliyor . 

9,30 da açılacak 
l'incl a&nıı müttefik. lklncJ aınıl mbt ., il 
teltk uıenıumlarını tlhnlmlzden çıka: ilk o ~ u ar 
r•lun., dl,tor. 1 • 

J 

\'andel \"ük•nirı l"ıo •et eltlfl nol: ta 
tupôe.h: Amt'rlkıuı 1ng1llı. • ISO\.ıet 
ı'i"jı li~ nC:r Ar. erll•a ~t: 1.0gllte,·enln 
b!rıncl ııınır, t:;ov3 et Rus.;aoın .ıntü 
, in,a ikinci ı.wıı m.ıttefll• ••) ılma • 

CS&lıına da3amn1AKt,ndır 
\"llklnln ortadan kı;ldırmak istedi. 

ı bıı taınjl Aınerlkada nl~uo, tn:;ll. 
t-recıt olııun ~erçel•tt:n n•rleı,nılo blr 
•ıı)lJf:dlr. 

Arurrıkalı \e lngi:lz Çini ve 
~, ~ "' ctua~ a) ı dhnı} et balunımd:\n 
'lrlnrl 11ınıf nmtttflk tclltkkl ı•dem•.ı 

&\·y.ıt Ru113 ayı an!3~·11 bakımın 

Yaz. saatınln dP.Vall\I takarrür et ., Okullar lçl:ıı de, v:llA.yet maarif mU • 
tjğındcn maari! vckllll~ı okulların dUrlUğU yeni blr cetvel bazırlamrı 
der• ıaaUerl ıçlıı yeni bir çalııma tır. llkoku1Iarc1& derelere aabalaları 8 
cetveli tanz·m etmlıtır Bu uat!erln yerine 9,30 da bqianacRkt.lr. Akoam 
tatbH:inc pazartesi aaba~ındaıı iti tedrisatı 15.10 da bitecektir. Orta 

r• 18 te b&fhyac&ktır. ötıeden aocra 
Çitte tedrlaa t 17,30 da bitecektir. 
Ticaret okull&n da derM 8 da bqa. 
yacıı.. ;·,: 18,10 da bitecektir. 

t.aren ba~lanacaktır Maant vekA.le • tedrisata aabab 8 da Mılanacak ve Ecnebi ve azlık okulları talimat. 
tinin nazırlamıı olduğu ders saati or. akeam 1:5,45 te sona erecektir. Çitte name!erine göre bu eaılar dairesin. 
ta tedrisat mtlcsaeseleri lçındır. İlk te·lrlaat sabah 8,30 da ve. öglcdeı>; son. de ders cetvolinl haz.ırlıy.:aklardır. 

Çin ve Türk=ye Diplomasi Aleminde 
misline tesadDf ıan Amerika rn.,Jltt>ıt) e ıuıurııu da Çunıdng, :u (A •. \.) - Ttirklyede 

ııa rnURmab:üı bir (&\U alablllr c!Jml'.urlyctln lllnmın 19 uncu yıldönli. 
Qbaı anlayıır bakımından da lntrlıtere mU mUnasebetUe bugUn beyanatt~ ~u 
~ınerika)a söre daha mu:ı:un:ıh.ıll ıunan Çin hariciye nezaretinın ısuıı.. • d .

1 
· b• •ı 

da,·ranablllr. :::~ıtt~rai;;:;: direktörü Shao YuliDI e 1 meyen ır vazı e 
ll@r iki cemı\et.in nUn)l'!lnd0 n kurul § 

hıı bakımında~ blrtakmı ter.atlar m~ "Öylı zannediyorum ki Çin Uı I 
< el d b r· ı Till'Kjye hürriyet lehindeki mUşterek I Bern sı (AA ) - Romaclan ı.,. ııttur Bu tex:ıtlar ten er en ~ ı • · • 
'"li h 11 d kull hislerile ,tecavUze ve hoyratlığa kar. viçre Telgra.! ajansına blldlrjllyor: " Vllk teli.in unııuru " n f' a . 
11 1• 1 1 .,.. §I mUoterck kuılcrle seI"best ASyanm JJlponyanm Roma se!aretjncre vu • 

ı rnı,tır. Çini A\ rupa ı ar U7,0Jn ._ 
- bl k 1 1 n•h~,·et •·an ı ik, bUyuk dcateğl oıacakı:ırdır. kubulan değf P.ik!lk ttaly•n m&hfllle. ··•'ln ancak r o on , ... ., " _ ~ 

KOlonı olmak Ilı.ere tanımal< ıııtemlş • rlııde alAka ile takip edllmcktedir. B•ı 
lcrcur. Nitekim çtn k9pltUllıyonlıırı : lelcrtl Dldufu için ımıftar teudına nun sebeb.i aeflr Hor:ikrinln Romada. 
ILtJ6 kalkm11 değilcllr. Çlııln kap:tü. bu uau? Ue mUmklllı oldutu kadaJ ki vazıfeııni terkcderek dtplomıuı~ A 
•'->onlar mtımleketf hallade mohafa. l ~reler bulacağına kanidir. Ayni za.. leminde belki miıılin~ tes~dUf edıl • 
t• ecWmek ıaıenmeııl rınııa btrlacl at. manda Amerika killM!ılnlu llem it • mlyen bir vaZ}feye tayin edilml' ot • 
"ıt bir mötteflk olm&dıtınn sarih bir ~ileri, hem ıı.ermaye aablplerlnl niza maaıdır. ÇUnkU Hor!krl sefirlik pa. 
11eilldlr. Diler taraftan komlinlımiu mı altmda tottutu kln anartlden, fh. yesıl<! bUttln Avrupaya pmU bir va 
••taaı oı.. .auaya lıakkında tngilte. tlllldeıı korkmaın&ktadrr zifeyı ilzerine almıo bulunmaktadır. 
rec. '" Amertkada bnpn ne kadar Bunun iç.in harp aoaraaı dünya • lıılilp.hltlfge tayin edilen aeflr ılmd: 
"4il11tpatt ~ö9terlllrae rösttrllsln re • lllncla Amerika 1nglltere3 e aaar.ran 
• ...._ 41oktrla Ye dünya aııl•YJJ baki Sol"J et Ruaya) a dalla aempatlk dav. 
""-• lıılrltlrlafn zrttıdrr. Rattl da.. ranmııtır. 

Abdllgallar 2aaıa 
tevkU edıldlll 

blldlrlllyer 
'- btee tetıdk edilef!f:k olul'91l bu ~. tngntereye gelince ~· komltntzml 
Jlllder blrltlrlerlnln aakzldlrler. Harp kendi n~mı için bır tehlike telAkki 
.......,... ..ıan aacıak ın.men telif eder. SoTJ"f!tlerl 1nı;lltere imparator. 
~ ter&Uar llallne lcoynısktadtr ıotunun antltm.1 Myar. tngllte~ 

17-.a(J'et ltlb&rlle 'Y&zlfet b3ylt'. Sov~et 8.ullya lle harp meyd:ınuul1' Rllr Rladlıt&n r&dyoau (Franıru.a 
oa.. brt mött,eflk ar .. nut" dlter iki 1 mlittt'nk hallnf' girdiler. 17 yayımı) 
ı.ıtıteftk ltakln:ndald «tirötlerln far. Ç1ıı meaeleelae gelince. cephede tn, De!n.lden bi!dlrllditlnE> göre, Ab 
!et lee allC9k lıllr derece farkıdır. Ma. gllter.enln de Amerlıınnın da mı>nfa dülı;ııffar Han İngilizler tarafından 
~l:r.t farla detllcllr. •titri vardır. lnıııı:ı •ı•rıııayı-ıılne na. tevkif edilmtetlr. f1.ınun üzerine Pe 

A il 1 · d b zl pverdeki lsycın gıttıkçe bUyUmU§ ve lactıtere•e naı.araa Amtrt'ka SoY • :r.aran me.r •an menfut erı a a • 
., k llkkl lngllizler buradııkl 'kadm ,.e çocuk • 

~ a...,.,. dalla mnMmıı-t-akArdlr. yade .om,nmaya muhta< ti' ,e. ları tahliye etmek mccburjyetindt' 
~lrtt Amerlka•a ıt6ft> Sıı,·vet Ruıı. dlllr. \ilk nln l"tedlj'l •e~· bu teE& • 
"' "' ı t ..._ k Jd kt kalnıt§lardır. ;• kap.1r bir lktısat ba~·•tr yqıımak j arı. or. llv•n o ıroıa ıı . -----------

::;~ 8;:: .. ~:::1 :.~:'~~k!::;~k~ 1 m~~~:i~eı;~,e~!!.ş:~~~ı~l;:;:,%1"!' l r~' _______ ı:.._ .. ....,_ı 
IS._ korkmaz. 1 haııını:a tab11kkuk edebilir Rn fili ~ 

~lllerlka büyDk bir ı>ndllstri t'lha. yardım ıMSelMl blrtarııfta.n h •\dlc:.t~r, 
t.14ır. ltuıyan~ endill'trl faaıt:.·etı nü. • lmkitn, diğer taraftan eaki ltlyaı ları 
~-·• 'Ytı araalslne n:u:uan bllylik · eski dutUn<•rlert bir tarafa bırıaktıra 
\' '4!y df'jildfr. Yan• R•l" endü11trl'i 1 rak ıın.11 n·l'~ı>le f"lr. 

"'11-1. 1 . .,,. rıl,an,ar.. lif hl,. rırl \"I! ikinci •11nıf ruuttef ., 

BugOn 
Gazetemiz 

4 savta 

muhtellf Avrupa hU'kQmet merkezle • 
rindekl Japon dlplowatlk mümesııllle 

ri aıasır.da irtil::atı temın ede!'ektlr. 
Bir Japon membaından bildlrjldl • 

ğine göre Horlkri §imdilik glh Roma 
da, gtJı BerliDde oturacaktır. Halefı 
Hindakaya lt&lyan matb~t\tı pek iyi 
bir kabul göstermektedir. Yenı aefjr 
Japonyanm en iyi yeUıaılf bir dlp!o 
matı gözU ile 'bakılmaktadır. BUll 
dan evveı Nankjn elçlllt\'lde bulun 
maaı hllkQmetlnin kendi-tine itimadı. 

na gösteren bir deUI aayılmaktadır. 

Fransız nazırlar 
meclisi toplandı 
~ 

Lava/ ve amir:ıl Darlan 
izahat verdiler 

Vişi 31 CA.A.) - Nazrrlaı 
ıncc isi, Sı::vignc pav.yonunda, Ma 
r<3aJ Pet~nin reisliğinde toplau. 
nuşur. 

B?..şvekil Le.va! ile kara deniz 
ve hava orduları Başkumandanı, 
Alniral Darlan birer nutuk eö) le. 
ınişlerclir. 

Amiral Darlan sir11ılf Afrikada 
yaptğı sevahat hakkında izahatta 
bulunmuştur. 

v:şi : 31, (A.A.) - B:l!}Vekil, 
top antıda.n sonra, bUtUn nazır! • 
rı. Amiral Darl:ım ve A ıman Be"· 
konso?oeu Krug Von .Nıdt}ıı'yı .K • 

~rll,a• ~"'.htrlılnln önl.ioe mtıııl ı tmkAnlar ı:-liı;o olan ttl'F.\l 1'trl•1lr · 

\tnerıı,a aınl\i bir demokraıl ınem. farkı da ortaı!:tn kı&lhar. _ .... ___ ....,&!!C .,. _ _,-=--....---· bul etm.iftir,, 

, ttbatl&n olan bu luılllmdeld bClttlD bllytlk bayram mtlnıuebetil• lncilla. 
mevzilerini k&ybedeceklwdir. HSrot- ıer LoDdn. ~ıı vUl't.UIW TQdd, 

dem.ittir ki: ,,.,,. hitaben do9tluk ve •mpatı .... 
'"'Birle .. k Amerika dcwenm·..- ~atı yapmlflar ve bu bUytlk bayra. 

ancak "tıt 11zerinde mevcut e1ıdulu mı tebarfız ettirerek Na TUrklere 
ıua ötedenberi bılliyorchık. J'&kat -. kartı bakild bir doet oldukl&rnu an. 
Si)'etlnin hakikat.en fen& oldutunu l&tmak latemif)erdir • 
eon aulı&rebelerden eonra .anladık. 'l'Urklerin ayı! o\duk!&n aman 
Japonl&mı be11rtt;iklerl bl.fllO& Amfi bql&rm& bin tllrlll &'&ile ~aran, Yu 
birleflk Amerika denla lı:uYWtinla DaDltl&n a.tttrk .atam Anadolıqa or. 
Japon donarunuiyle mUeutr M&rette ka~ pari&yan latikl~ •ftflllı 
Jllçbtr S&m&D Çall'lflllaa& ki.il pbat. aöndtınzaQ iatiyft ft TUrkUn Ebedi 
ceıı " bu yoldaki gayretlerin bop tefi Kemal Atatilrk'e blr ul di19 
(idecefl luıytlyeUdir. 1 bOecek kadar küat.&hlıtı ileri gö~ 

Birota Çwıkinc ile A.watralyaıun o &11Dki1 İngill.zler gene buıUnk11 ~ 
ancak dents kuvveti aayeatnde %n&ilia lnsUJ.slerdlr. Yalnız bugiln doetJqk • 
ler ve Amerlkahlarl& temu edebildik Lan bahaedeDler o aman Tltrkteft 
ı.rtnı hiçbfr aman unutmam&Ian 1& bofm.ak jçin tıraatlar &r•makt,a.ydı • 
mm geldiğini i~ve etmbUr. Hirota lar. Fak• benlittııe ahip .,. lraY 
netice olarak Avustralyanrn ~Unleri "Yet)j, enerjik Türkler bUttlJı bu ve~ 
llin ayılı o\duğı.ıı:ı.u ıöyleml§Ur. aile \"e adlaverelerı yenerek bugttnkll 
J>lter Pulftk haberleri 2 aci Nlılt~ geıı' § kuvntli Türk cUmhartJetiftl 

Atmanyada zelzele 
kutlar. Bugün onların bqmda Ebedi 
Şe!in en yakın il arkadqı t.met İDÖ,. 
nU bulunmaktadJr. TUrkler lıutln 
kuvvetli bir orduya matıkttrter w 

BerU.. 11 (A.A.) Per,embe lstlkW!erinin en iyi bekçili orduları. 
cuma gecesi Daud kantonundan Va. dır. 

leye kadar pek ıfddetU bir yer aram Türklerin cUmhurjyet ba:namını 

tısı olmuştur. Sarsıntı :ıe beraber l.UtUn dUnya tebrik edebilir. J'akat 
halkı uyandıran b\lyük blr gUrUltU !.. yalnız rlyakl.r İngilizlerbı buna hak • 
ıttllmiıtlr. Evlerde möbleler yerin • 1 kı yoktur. Onlar buglln doetuz dedik., 
den oynam19sa dıı nlç kimıcye bir !eri Türklere fırsat dU~cek oldutu 
şey olmamıı battl a~ır tıasarlır bile anda gene aaldırma.kta biran tered. 
kayded!lmc;ni!;tir. dUt. etmlyecekıerd}r. 

·- --~-o----

Cinlilerin hava hücumu rrar:ıadatevklDer 
Çunkirıg, 31 (A .A.> - Cuma fri\. 

nü nc~rcdilcn tehl il;dc kaydcdildı- T t J t th• •' 
gine göre Çinliler Kanton'un şimali 1 U U an e ışçue• 
şarkisinde Japonlara karşı btr ha. 

\"8 hücumu "ya~.ını,ıordır. rno ka ·ı rin ~ao ,,. ;şı·r&t.'r. f!!iz'a 
dar Japon olmU!) bir kışla luhrllı l\, u~ it ~ ~ 

edilmiştir. olduiiu söyleniyor 
LOSDltA 'CZERtr-roz :J 

Partı, 81 (H.ı,nll) - Son zaman. 
Londra, Sl (A . .A..) - Bır dtlfıman larda Fransada buı tedhl,-;ller teT 

uc:ığının bulutlar içinden sıyrılarak ktf edılmi,tfr. Bunlanıı ı o lı:işlde.n 
doğu 1ngılterede bir kasabaya ~u iMi. ! azla oldu~ 9l!ylenl.mektedlr. Bun • 
bah blr miktar bomba attığı rCJıme~ l ların arasında eıı~ komUn!st mebus. 
blldir!lmektedir . l ıırdan blrçoklarr bulunmaktadır. (EP) 

Mahalle birlikleri yarın akşa
ma kadar açık bulunacak 

Her kazada seyahat ve n1isafiriik 
dolavısiyle gideceklerin ekmeklerini 

v :recek ~rmlar bulunacat 



( 
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I i ONANMA iNiN 
M ~VAFFAKiYETi 

~HE~AK AM 
" 

• 
1 T'V\~ 

!4 

~Radyo Yıldı~ı NEVZ T AKA Y'ın 
~ 

Şehirde: 
·~ Libuti ıeeini, 1stanbulun en büyük ,aaz heyeti ref~n· 

"" tat;a.nba1 ers!tes1, paa~ 
de dinleyiniz. 

gamı m.rasLm1e &~. :Meas1 -
:ıxD mttt.ea.lclp, bMtlD trdttlltelerde ôera 
laN ibşJanacakUr. 

Her puar NEVZAT AKAY'm iftlrakile matine 

* .A.ı:ob&, ~ ve hamallnrm 
o 
onlar 

Konıoma1Yon bafka yer.lerde 80 kuru§ olmasına ragmeu 

k Qcret aldıkl&n 9e bu suretııe 
ha;)l$tJJl pa1ıruruunanna Amil olduk • 
18.rı bcledlyooe anla§ı\dığmdan, bun 
ıar iÇtn bjr t;a.ı::ıt. baıatt1amnastıl8 

karar nrHnrlştb. 
* cımıtıurt;Jut. h4lk prt.1131nin lıl. 
~deki talobo yurt:ıarmda yal. 
mz llsede.n pek :fY1 dereeo ile mezun 
o&e.ııJarla bulundu'.ldarı :taırtntc)Crden 

cıotrudan dOtruJıil amıt er aıı. 
~. 

• Kame t.evslatl ba 
kadar devam etmiştir. 

.. Yeni ~p:ılatı esJ)3t c mtyotıeıi 
nizamıuı.meııt :muôiblnce, e:maf oemı. 

~ 8lllflllk heyetl umumiye iÇ. 

.""""..-.-.. bl?mctruuıun ~ artında 
ea:lt bu su.retle mlyet. 

k:r itin aeııııııl!l olarak takvim yılı 

kabul edUecekt1r. 

YaTtda: 
* Tolmta bcrdt'etll yağı:ımi m 
~ her tarafta ~ :taalqet 
le tıepmlFn'. 

.ı. 'l'okat niD Yerdiği btr 
«!00 g:rauı 84 Jai • 

ruo ourın tmakt.&dır. 
• KarabUk d~ ve çelik fab~. 

L:ırı ıııUc bir a)'4 kadar Ka.rtı.. 
bilkte ytık btr ortaoınıı ~. 

Parti g ru u 
bu Un · o an1 or 
.A.nk rıı.d.Bll haber veril:ilğiııe gö:lıe, 

cUın?ıurl, t ~ paıt.i-1 meclis gnı 
pu bugUn toplanaca.ktn'. Bu toplantı, 
da mecll.e :re\si Ye r.cya&et dlvanı it(). 

çlm1 hakkın ski mazba'tanm mazn . 
kere o n cağı -ve ~t 

edileceti n.nltjimuı.kta.dır. 

aııbul tü.ccar oe ~ 
• 200 bin lira Uıbeıı.tla 

bcıbmd:ııf ar 

sete le i için 
yen· navlu tarifesi 

an 
Genenıı MAk ~ onmlllf im.. Jbaanm& ,.aptlk!&n: twnız esaa.ımı,, 

rargtt.hı: Sl (A.A.): da di§!DaA ılııedefleri u.rine t)loJD 27 
nan nesroclilen resmi tebftt1 ton bomba aQnıfla.rdır., I Vi~, 31, (A~~.) - Alma.olar 
.ŞitD&li garM lıe!tm1: &§1f ıaan,.. ~• iie Rumenler Terek yüksek yaylA-

'tl oımanıır. ~ ı.ı. (A..A.) -· Alba7 Noluı eınck ')llelli ilerlemeler kaydetnıiş· 
Şlmall p.rld kealmi: aa~ ada... 8ilolDon adaı.mdakf. ~tpıtmalar • led:r. Berlinden gelen haberlere ı 
1~ ıcm man:m. Bu.indeki 45* dıuı ~• ımutıarW>enia ilk saf. göre. Almn ku._ vetlcri '1eclcflerini 
o.sstı ağrr bomba tnyyuoeıertmtmı ta bul blt.tf, §lmdl ildnct aafhuı ba§lı a~la.rdrr. Ruslardan alman esir 
nrnzuna uf?r,t\ııuşt;tr. ~ tayin edi. -,or, demtfUr. miktarı artmakuı.dır. Mare§al Ti. 
~ bfr dlJQlftn paıjıd a1d!tz Albay §UDlan DA-.e ~: moçen'konun, S~tingradm cenu • 
ta betle 1nfil k etml§t;tr. ' dn,m&n ~iye kadar eUm!ae pçtr~ • lıunda yaptığı şaşu'tfUD. taarru%11 ıı. • 
gem1Bi daha 'bombe.larmıızla beara milı topraltlarctan !dc:bJl'ini gen Ter. kim ktllmıqur. 
~mıştzr. TanueoaenmLz bu ııne4Bt... Lc>ndm: 31, (A.A.) -Diln ge-
daıtıelertıı tesirierlnl 1ld'blt edeme • ""4* c 'YftJ'!!lt cıeo:.-e-.di!en reırnt Rua tee 
mlfttr. Btı 4 gemiUill nevi ele anLaşı • Vatfngtoll il (A..A.l Albay Jiğin.e gÖl'e, Stalinı;t . .ıcl mıntakB • 
ıalnnmı§'b,r. DU§nıan bava batarya • N.ok.I j&pon deniz 1runet;)eı1nln Sa. aile 'Tı,ıapııenin ~imal doğıısun<'la ve 
ıa.n a.teş agml§lar.sa d& 1"bir düş • lomon a.dalanndan cıek:DıdJllnl bildir. Na.~ik c!v:ınnda muharebeler <k• 
man tayyaresi ~ştir. Bnt11n mı,tır. vnm etmiştir. 
tayyarelerimfS .Mam.Uşt;lır. JlUZVZIJr g DİYOB . 'Tunp!!:nin ı::imal doğusunda 

Kokodada. mttttetUc t•YJ• lwf sı Ruslar te3ctbü·ü ele nlmı~Jar ve 
arave. ve Abuartııln cenabmıd&ld JOl. Vlltlııgton,, &l. (Hwıwıl) ~İl mevzikrini !:"ğhmlaş+-ırmıı,Jardtr • 
Sarı bomba.lamrabrdrr. !ki mıpnaa Ru.zvelt cuma gılnkll matbuat konte. Merk~zl Rafknsyada Almanlar Nal 
'tft~li gece Port Jılorubl Uzeı1ne 1 ransmda Salomonlardakf muharebe ı:ılt ,:v-altmlP • !nda .l:m v~tli taz}ikJa· 
a.laıı e 'erse cıe :ı:ı.wr yoktur. lmlrlımda 'beyam.t.t& obulwımakt;an rını muh::ıfftza rd::rek biraz ilerle-

Oveu Sto.nley ~ K&ra krtala. tı:aıU.na otmi§i:ir, Buna ael>ltt olara!C mişlerdir. St:ıı:n~r:ı.cm ı;imn1inde 
rmm: dün ~ mevzUDe bP'. sun_ .nıidekl matQmatm ııııeo;tlnln dUpnaı) Ajman·a.r tr~-ruzlar;nt şiddetlen· 
gtt hücumU yaparak 4il§JD&Dı bura. lçbı. faydalı ()l&b:lecegtnl ileri sur. dirmi 1-:r ise de Ruslar mevzi1erl. 
c.'tan ~m.raır. 20 eair alınm.rı • mıı,ıtır. Ruzveıt. bundan 1 !batta ... ni muhafaza etmi~lerdir. 
ta'. tterl bare~ımuz devam etmekte. WI L!bel')'alJ& ~erilen Amerikan Rus tebliğine yapılan ilaveye 
di.r. 1ataJan bakkmda beyanatta lbatwıa. göre . Ruslar, TutJ.psenin şimal do 

~ rak tıamm da kendlımnoa ~kından. 1. ğıısuııda Alman :.>..nn a.nudane mu 
,Lond.ra, aı (A.A..) tfnnon ada mıh ~ml:yeoek .ulııer1 .......ı Jhtivıı. kave:netini kırarak hafif lıir ileı• 
14~ .AmeriJaı.n kuvvetleri., bir ~ ıM:>fkm,Jotir. Bundan baakA leme yupmı~b.rdır. Bir tepede ya· 
.Jaıpon sırhlınma _,.a ağır ~ • Ruzvett, genoral :rı-...-.....uı rapor pılnn muhurebeJe Almanlar 800 za 
nıne tam bir la&'bet JmydıetmfUlerdtr, ?enDCk üzere V•§i!lfl'tona çağm!dığı yiat vermij1~rcllr. B-:1!m. bir kesim 
:Blı- Ja,ı: n uç.ak gemlainbı •aııma da na. dair o!ıuı baber haidı:mda da ma. de ~ınpılnn Ain.an taıı.rruzu kendi· 
bombalar dUotllğU ilılMDJ;Omektedt.r. ıt>.mat vermelReıı ~ ~ lerine 200 askere ma"olnnış ve, 

A.mortkan h&,.. lmPnGert Buln , f - (BP.) Sovyet deniz efrr.dı taı-.ıfmdnn 

Ja on tayyareleri 
Hindistanı bombar

dıman ettiler 

püskürtülmüştür. _ 
Br~tishe United Presse ajanS1lla 

göre, çıeııı.bere alınan hin kişilik, 
bir Alman garnizonu teslim olmak 
istemedi,ğj cihttle son ne.ferine ka 
dar yokcdjJmi~tir. 

Oı'Cljonıı kidje yolu i:;tı.kametin· 
de uzanan birlrnç dnf snsı1esindc 
!iiddetli muhar bclu vuku bulınak 
tadır. Alm~n)ar. tanklnrı tayyarele 
ri.le ıın.kktmitfler ve Ruslar geri 

~ aı <Jlqıluıııı() - Batta 'b8.. 
pldıa Japon>etm ııı.n~ yıı,pmı,ş 

~ bir bava ~ neUoealn 
et. Blııdata.ııdım ~ ~ Jlllm\k. 
ka.t :yolda mUMkaıenln ~ıcrtaa uğra, 

~ "Taymia,. ~ Ye.ııl Det. 
Maen aldığı :bir ba.bere auen ilk de. 

ta bUcUmMlttedlr Bu haberde te~t cetıilme&: wrundn k lmı~lanlı!'· ' 
cdtldjgtne g6t'6, ı6 Japan uçağı .AJJ • Rasla.r J8.Alnıan UGağH,H dUşllr 
aamda eı:ı &17&CM ~bnıghnta ta&r~ miffllıerdir. Stal'n~.ı.Jm ı:;jmali gar 
etmJ§leıaıtr. lJa ~ :ı~ lbicıinde me,·z i mnlı\vette çarpur 
1>ombal".dlman uça.kları.ııa takriben 4o nınar o1rnuııtur Rt·mcnl<'r, kay. 
Japon avcı uçağın.m ro!akat • ttiği be~iş ~lııx.ıa.n ır. J;fı•ı bir y~ri 
bllbusa knyd& cteter göraızne.lttedlr. g-erı almnk 1çın ga~'l'ct sar!etmış-

(,E:,.P.;)j !erse de hucumlrırı t<ır:fedilmiştir. 

---------------------------- V<'ronez kesiminde Rı.:~ top~usu 

Bu k ş Londraya yapılacak 
Alman hücumları hakkında 
Londra radyosunda bir konuşma 

lugiljz ~: (lııglllzce: H.JG ya. 1 dar UZUD etlrmiıpecıek olunsa. ha aad6.. 
'7DJll) ce bizim t&n_are daft. tertlba$11mzm 

TnrbU • Ho tanrm4aD apğrdaJd Ddlke~Uyotmden dolayı değil. dUf 
kon~o. ya~ır: :ma.nın biaden &.yj bir derıı ~djg!D 

Biz !Lond.rnlılar bu kit mev.s;.m1nde den ileri gelcccktlr. J!leldden Londr& 
dii§ı:wı.nm yeniden fo.a1liJot<ı geçe.ret ilurlne gelen dll§mıaA uçakları, -.at 
İngiliz ocldrlerlnl '9'e b!'b·- Lıtin~ 18. den ertesi aba.hın 6 ama k.&d:ı.r 

hasarı,cI bir facı.!.i,·et A"Ö"termJştir .. 
Bir 1t8Jyan dal' t\im ni bu mınt"'• 
kaya gelıniırıir. K;1,.nclenizde Ru • 
men mevziloıi ar.kasına akınl,nr 
'Yapılmıştır. 

BujZ?'~ ~lfi' 1AsUk 
labrilıaıı 

göndet•&" iıor 
LoMr:ı, Sl (A..A.) - Dctroydakl 

lAst.ık fıı.brikaB:n.n s:ıt:n a:ma i§l bit 
ml.ştır. Fnb:Ik.:ı yakınla Ruayay~ 
gönderilec.ektlr. 

'l'lh'.k. ~ w1eı:mda (il.lep eeferleı( yı efır surette bombe.layncağtndan 4Q~ıp dUrular, hemen tıcr alrmları 
lı;;in .lm1mr.ada :Jlmf'tmmi n n&T • c.milllz. Dom.ek oluyor ki d~nn 'lny nı 8,10 veya 1.2 aaa.t aqrdUi"OrlerdL 
tun txırlteB1 Jm"Dl atıblllı.tıw itibaren yarelerı getı-O 11.zerlmlze gelecek, ve Ualbuki tUim Almanya Uz.erine yap. 
me:ıvct me\kj!ne g2r~lr. ~~ların ~dığı alevler gene ~ımı: «>. tesdrli akmlarnı bile, ilcl 

rord ia ·E' ;;::ı:1.iarı 

llus ... ;a.72 ~· 
na .. !e!in"&Cf ~ ? 

Vnıılngton, ~ı (ilııımsi) - Amerl 
kan i:.U.<Qmc , S..ıvyctıt'r blrlijtine 
nakletmek Uz~ı-c Ilcn~ Fordun oto • 
mobl! lAIJtlği f'abrlk uını s:ıtı."l a!m:§. 
t.ı.r. 'Nakil 1mkı1.nları bulunur bulun 
maz 'tabr1ka tesisatı Rusyaya gGı:ı. : 
derllocektlr. Fabrikanın kapasitesi, 
lUzumlu ham maddeler mevcut Oıl .. 
ftlak pırtfle, .tenede btr milyon ı.a.a • 

Es!U tarifelere ~ .... ı,.n 'iıaz.ı setnclcrl C.det;p. gilndllze çeY1~ • .:ı.att~ ta.zln sllrm.cdlg-1.nl ve 'buna 
4.C;I]~~ olan l.ld ttlrlfe tntn gll.ııler{ !Cllkt,lr •• Fakat hcplm,Lz :tıa.z.ın:. Oto uıukabll aebel>Jyet verilen zarar ziyn 

hımDm §Cbı1m1ze gelmsnto. bUalet:ıa ve t.roı.üerde kime *'Isanız. JWı. derecesini gö.ro .Almanlar bu ıse. 
tjr. Fakat to;rf!e DO ı:ame.n geljrse hepsinin ft hertidnin ıhKJr eldatu. t. taobi7e diııt111t1Rcek. ka atıren a 
ı:eı.sın se:zse a,ym bl.11ndeıı itibaren yn_ 1lU anlıye.cakımuz; ve ~ bo.u ~a lbajlıyaeıı.Jdt..ciır. 
p1!ıı.cak bmOn §tlcp naklcy&tı nav • sUprtzler ııımrıanm~ olduğa ıcanaa. 'l'eyyareye ka.rrı mtıdııh8 hJ::met. 
lunlan lçln muteb:>r olac3kt.ır. t;inln l\rJMııır'lf ~ _.. • .......-'taul nıa~ ~ bu1mı,. 

ö:".Tcndtğlmfae göre_ eekl t:ı.rlfeler,. oe~ Bava n&ZU'I SiT A.rglbe.ld nmm ibu q ber zama.nkindn. 49 
de:lı:nbul edUlnjyen ~ tıcrctı ye,. Sbıkleı-, dtlpı•&ii!i 9ld ~ )'1LP8b1,. daııa mah!Dı olacaktır • .Almanya. bir 
ıt! tıni!ede gllop,;iler l dar&k 1ece,ği &kmlara. karaı hazırlıklı .olma. ~alm. ~eıld. Akuı1annı m.UmktlD 

kabul edllm:21Ur. ll'ırtına weatr • • mw Uıtar et.mlftlr. sır .Aqibald. bU mertebe 1'lm!rtt lalma,.a ça!ışaeaktTr, 
beblcr ~ ~ bekllyen ae!erkl a.kmlarm. ellldlerlm ı:tflllııeıtte çftnkU gltg1de artarıa.k .Alma.nyanm 

tör1at'elYo UcrcU ato.bileıcek.tir. dır2ıa az adel1c tayyare Ue 7'1Pılaca ldD1 gegmege ~la.mi§ otan ıetlhsa • 

ıtik tıek~r!ekti::. (EP ) ,, 
----o---l 

Alaska yolu 

~ ' • • • ~ \- • .. ~ .. ' • • : ,:, • ' • ~ 1 • .. ' .. " .. • ..... 

BAŞ, DIS. NEZLE. GRlP. ROMATiZMA~ 

Nevraııı, kırılılıll ve il tin a"' rıtatıauı 
derhal keser 

icabında üc kaıe ahnabilin. Taklitlerinden 

Sah ·ı gelirlile1 
Hükumetin yeni bazı 

tedbirle,. aldığı bildiriliyor 
.An.karadan haber verildiğine na.zıı. 

ran, hUkOmet ııab.lt ~llrll memur aı,. 
nı!ıru bug11nkU GCÇlm zorluklan kar,. 

ıısında korumak Uzere yeni bazı ted. 
birler almaya lUzum görmU:tUr. Bu 
tedbirlerin mahlyetıert önUmUzdeld 
gUnıerde anltl§ılaeaktır . 

Ede • 
1 

Djğer taro!tan muamele vergisi ka 
nununda deği§lklik yapılması için 
hUkQmetin BUyUk Millet Meclisine 
bir tekllfte bulunm:ı.sı ve bu aradll 
vergi tutarlarmm para olar:ık de,;;;ıl. 
a.fkat devlet aynlyn tt> ayniyat olanı>: 
ödenmesinin temini mevz;uubahstir. 

ingiltere getecak sene dünyanın 
kurutmasına yardım edecek 

Londra: 31. (A.A.) - lngilız 
Hariciye Nazm B. Eden Glaskov 
şehrinde harp sonrası için İngiliz
lere ve müttefiklere düşen vazife
ler hakkında dt:mi.5tir ki: 

u •:...,.... Svlh11.t;bi~YŞeklik nde\• 
resi addetmek yalJ!ııı hir gl:lrUş o· 
lı1: smn, ~retlerinfü.Je Jrlıhı1n
cak ve tc!Xlill e<lilecektir. 

Har::>ten sonra için meseıeJer 
1uırş:ısrıida. bulunacağız. Bunlnnn 
başmda Almanya meselesi gelir .. 
Httıer bir teeadilf değil, bir illet 
olmuştur .. Alm1-p milleti bir asırda 
~ defa istilô. llD'sma müptclfl. ol· 
muştur. Hitler lbu hmıı. Ai:na:: mil 
let.in.e a.<;tla.-nışttr· Harpten sonra, 
nikbinliğe tutubnak delilik olacnk 
ur. '.Meseleyi svnuna. kadar takip --

etmeliyiz:.,. 
Eden demlııtlr ld: 
Bir dUnya devi.eti olan Inı;ııtcrıı 

imparatorluğu bu mevkiden ~kUe • 
mcz, lnglllz cam.aar vatanda,ı sıfa. 

Ule bu hususta çekingen oın11yatını. 

Millcttmtr. idare huı:ımıunda uzun bir 
teerUbe aabibid r, İnsani ve manevi 
kJymet hleııl kendisinde -ge:ı ~ tilçJ • 
de 1nklşat etml§tlr. Ge1ec(. k sene dun 
yanın kurulmasına yardım l?'d~bııır. 

Bu vazifeyi yapması da ın:ı:ımdır. Ta .. 
rlhtmj,Z V{l coğrafi var.:!yetlmlz men • 
faatlerl b11tUn Cihana ~mu bir dUn. 
ya dPvJetı olarak ktlımamn:ı llm1rd·r 
DUny:ınm va.ı:lyetl de !'83.l!cn buru 
ıcap ettiriyor. Bu ı.arp !cinde ve har;> 
ten sonra c1Unyadn oynayac!lk bfiyil'< 
bir :rolllmO.Z vardır. 

Çöl harbi' 
Kıı.hJre, St (A.A.) - l'tlU~tcrck or. manm çok :ığrr kn··ıpıara ~ğra rl : 

taoark tcbljğl: tını bildirmekt::dir 
21>/30 llktcşr1n geceııl ve diln yeni Ba~ka bir haber, :Mare9ll Ron1 

meYzllerjmlze karşı dUgmanm yaptığı melin 6ndeki kıt.a'ar! ı;ıcriyc <:c 
taarruzlar zayiatla. geri pUskllıtül • kerck ycrl{'nne taze kuvvetler Sl • 
xnUştUr. Çölde müttefik hnvıı birliği tirdiğini bildirmektedir. 
idame edilml§ 2tı.SO ilkteşrln gecesı 0:-ta Ş:ı.rk Amcriknn O!"dusu
ve günll ileri lniş sahalıı.rı ile diğer nun umuıni lmr:u-gihı: Sl (A.l\.) 
hedc!lerc ynpılan taarruz!nra devam - Resmi teblii;: 
edllmlrtlr. P~enbe giınU bomb tav,·arclc 
Ağır bomba tayyarelerimiz yeni . nmiz düşmana .knro?· bül ük ölı;Ude 

den taar1uz; etmı:ıerdjr. hare?t!ita giri~mişlerdir, T.ı.}·rnr 
Sahil bölgesinde dü§mnn nakllya tı. :~rimiz he defleriue birkaç kerrc 

na .kar§ı .faaliyette bulunan meru:illi tanrnız etmi§lc" ve mu.iarcbc m v 
&Ycılarıımz oir Yunkera 52 du,ur ·ı danı üzerinde di'cman t3~ y ı•-...Jen 
ter ve blr illlş sahasma hücum et • ııc saldrrmıcılnrdır. A veri :ırım ıı l 
zrılJ?,erdlr. DUn plke bomba tayyare~ .\l•l"serclıimit 10" ılUsUrmı !illerdi~ 
lerl de faaliyette bulunmuşlar ıve biri Dtlşm.:ın bütün ıün avL;ılarm:ııı:n 
çok bUytık dilşman tayyarelerin! lıa l Laarruzuntlıın kaçınmıştır Orın 
sa.ra uğratm13lardır. 1 L<:ımba tayyar.ele.."'imiz düşn ~n. 

DQnkll euma günn dl1şman bir kere mwziler.ine, tankl:ınna \'C ınot;irj 
daha Malta sahilinde tayyarelerl Ue lü tnşıt'nrına tanrnızlanna devam 
qrn.ağa muvattak olınamamışlar~lır. ctmiflerjir. Birkaç taı:ı ıie ıbct kn~· 

Bu barckO.ttan ile; ta.yyaremlz geri de:iilmic:ıtir B!rkaç da yangın çitn 
d6nmemlııUr • n)mıştır. Muharebe meydanı Uze· 

~i'.Jli ıtmifede naz.aran ton f:ı :kanaatindedir: takat müdafaa lAl '.kabillyetimlz.i ba.ltalamak iBtil'e 
blr za;n ?al"da. Bu zam vaaa ldzmetlerI gııfil av!ruıac&k oltıl'lla &7 cckler1 gibi, blzlm Almanya u.ıerinı 

t1 olnr4k tPl1 ıbııFn& 20 kunl§ kadar adette tayyarenin bile ya.pe.blleoeğl icra eıttiğimiz akınların karşılığını 
tutıoakt;adır. zararın ehemmlyeUnl tebarüz ett;f;r vererek Alman halkını bjr derece ol_ 

.Armatürler yeni tarlredeD Wk mek edlr. Son 6 ay itinde ancak blr. ..un tatmin etmeğe de çalıpcaklar • 

Londııı: 31, (A.A.) - Mısır rinde b:rço!c <lü~n tayyarelerine 1 
ecphc.sinden alınan son hn~rlcre tesadüf dilmiş i'.'le de bunlann hiç 

v~~tngton, ~ı (A. ~.) - Hıı.rblye göre, miıtte:!ik kuvvetleri ~#az da biri filolarımıza taarruz ctmeıri • 
nazırı alb:l:7 !Jtim.:ıo.1:.ın bu aym 291 ha ilcrltmiB ve biı miktRr esir da· tir • 
undıı. açıldığmt bildirdiği A1aaka yolul ha almışlnrdu·. ,--------------· 

un bulwrmAk'tadir. knç e.ılıfl oolırlmi.r.e ~ Cle80 d.ır. 

Fa a 
!'et. edeb:ımı, olan Alman tayyareleri .Almanlar bu se!erld akmlanndB 
bu mevslmln bulutlu hava.!Indp.n isli. eskilerinden daha bUyük bomb:ılnr, 

!c.ce ec!erck daha ileri gidiyorlar; vıı 

1 
daha kuvveUI patlayıcı maddeler, ve 

Londrad bllc a!D.rm işareti biti<" söndürU~ dalın gllç olan yangm 
r • kere duyulmuotur. 1 bombaları kullnnacakl&rdtr. Faknt 
ışcilere Almanyaya ıtme" f DUı1man bava akmlarmm ya ~k bizim kulla.nd1ğnnız patlayıcı Jnadde. 

' lcri resmen emredildi bııfü yahut da hiç vaki otmııdıg-ı ay. lor de daha kuvvcUldl)- Dizim yangın 
Cc \ , 80 (A.A.) - Yuknn ıar lç;,nde tnyya.re dafi tertibatmıu bombalarımızın ııQndD.rUtmosl de da. 

Vavu.t.d ' · i °lCT Vi i · nazrrlı:ın çok ı.,la.h edilm1.il1r. İngiltere Uzerlnc ha ZOrdur. Şu halde, mllsavat var 
11, Alm3.nyadn C' 11 ""a. J?itm"k g lec k olan dUşman u:;o.kln~ qra demektir. Halbµki müsavat deb'il, Us. 

· '!erinde ElhJıi dan volkanlar gibi ııte~ saçan top tünlük var«Srr, ve üstünlük, bizim ıc 
"C'n.e1erinı ynptn".mn.lan gerek. larln ve hava.da ise §imdiye kadaı himlzdedir. Neden mi diYcceksinlz? 

Jj o ı du - u b!ld!ren bir emirname tirmeOiklerl kadar çok adette avCJ ÇQnkU, dllnynnm en bllyUk •e en 
al I • rdxr. Derhal her tarafta ta.yyarclerimlzle ltatoıltı§nCıı.klnrdır. mUkemmel bomb·~·ol";.'" wyarolcrl 
gr \ l•r Çlkm~. - - Fakat dllomn.n akınları ea~ ka. bfzdc o.l&Jl!ardır. 

yalnız nsl<c.· b:ı.'ı~ı , :1-6'il dllnya., Perşem\.ıe güui! hafif mikynst'I Uk 
r.m en bUyU c p tr=ı: k~ynaklarmdao sarp:~malaT olmuş. Duııma.n nğır ranuada 
blrlnden is i .. .ıd' lm!Wnmı vereceg-1 kuyıplara uğramıştır. J 
cihetle lktısadi bakımdan da pek btı. Bir nokt'l.rla, 200 Alman tankı ı··ı·· k•ı· 
yilk b1r eh•mmiyctı b ;z:tlr l{uruıda t:ı.m.:.:za ge~İ.'j fakat milttefik mü u un 8 1 ıyor 
lı jeologlara gore alCn!!.dllnın Alerta defan. hatları k:tl'§ISinıı ge"ince bu 
eyaıet:nin şimalln:Jc Adt:abaııka göl kuvvet. tlurorak ~eri <lJnmlı~tlir .. 
1ert btılseslnde kumların altında tak - Ha.va faali} eti dUn de bütün 
riben lG bln kilometre murabbaı go. şitldcı h le c.levam etnıiş~ir. Bu f:ı:ı 
r.l~liğlndc lıjr sa.hada petrol tabaka • Jıyet bilhB!iSıl kendisini. Mar .. ·ı 
!arı vardır. Bun!ar b .t l:ı dUnyaya matruh 5ahasr üzerinde g~stemıiş 
blr asır yetecek knd:ı petr<1l temln ~ir. Yerde bulun:m 3 b'iyUk mih ı 
edcbillrler. Bu bölg<'ler ııa asrrdanbe ver 1ı~nğ1 tnhıip e.Iilmic:tir 
r maUlmu. Fakat cr!§lleın z bir yer. Viı;i: Rı (A.A) -· FcrJ"ntlen 
de bulunduklan için şi nJlye kadar ahrıan bir hıı~~r. Mrsır c•ı !ıesirdC' 1 
~lctllememl.ştl. Petrol bu b3lgc!erde lngiliz kuvvct1:rinin mihver hat n 
llç ile 65 metre arasıntl~'.;,i dı:rlnlikler rmde. yaptıklan gedikleriı. Alman· 
de bulunmaktadır. , ~r ta.rafında nkao;ıtılriıii;lnt ve dü.ıı 

no, no, CT.P) lJkrnyn.ı'nın ikl d 

di kalkınnınr.ıııı '" rt etme zııı1 " 
ınm cl:ı Rc\·no vıı Dn~cproııclı O\ .,ı; 
1,1 ınlılcJd !ıt il.ı is:ıdi ~iı keller ıe-~I 
kıl edllıı ı lir. il.unların başında 1 
rıııh<'n K ırbo\llneç scrnı.ı!-ell f>I" 

lülLin ıeı i,.ntı oı;ırketi gelm<'ı,tcdat. 
Bu ı et l'kra~rn uı tutüıı :r:erl1 .. 
tı \C iw:ıli: İle ın lfU oncnklır. D1'f 
r.:c" 1 ır tulun şirkelfılc, bu tiılfin't· 
rin ":ılış ~rncn~ı~ il~şaul ~
e<>!:t..r .ı 

1 
J 



- "''"' & .. ,şı .... t9ız t;t; •• ı "ıtn~ ... J 

So 
ın r e 

--- .. 
Hayatı çel~ilmcz bir yÜk olmaktan 

çtkar:ıp, onu bir zevk haline ,getirenler 
kimlerdir bilir misiniz'? 

.Amcrikadıı ,bu sene, ibubul>at. SL 
rühnemiş bir ş&lde :OOLdur. AU>e. 
ri.kanın e.n ceu nda b A<r. 
jruıUnde, sıô.kıar pılıyor. e.n • 

~ön geçmivoı· ki bir lcinesi ıçakJa 
~ya tabanca ile bir erkeği ya.rafaınasın .. 

tıy. y,tıt ~kilmcz tbir )'ı.iktiir,, diyen• 
lef' tamamt-ayama& lrları mcz[yct/crinr, 
gideremedikleri kusur/anım ilan edctllcr• 
clir. Hayatı sevmeyi bilenlerdir .• 

llll 

mdıde o.lan Kanıada ise, !942 mıiı. 
- nüa, geçen seru:ıye nauıan, 

de 50 fazla Olıacft#ı min omm ~ 

~-MI o.,~ 
bo.kıJd hılkıe., Amot:Qıı:a lılBllıımt. 
l:eri.. mMısulln lııllaQll 

emişeldr ~. 
t.Hclkl G"ün, aııU)o ccı:n mntıkcmc. 

• .ırı kppıı;ındıı':t listeyi t lk eder. 
:k n hayrctle..dw'akla m: 

IJu\-:ıcı: nuııı:ıı. 

1 uçlu; Mtl t. 
1 :')U~ nevi: Bıçakla ynrıılıımal•. • 
Uu kadıalıırn da ııon :ı.aoıaıılıırıla 

ıı •lclu, bilmem. Ge!i;cnler .. e birisi ko. 
l ,ı,,ııı tabanca ile iıloürı.iı. dnba son. 
r... ·r kndıtı d:>stuaa tab c.ı 

s: ::Ji u. t:t r ıliji'cri 5C\ illslnı 'l'CLkı -m:ı • 
E "' ba ında bıpakl.o se.klr. yerinden 
~ ıraladı, tne §lmdi de .bn,\m blr kıı.. 
dm bir erl.eği l aralanıı11tı. 

llerııl>la mubal;;cml'yl beldemeğe 

l:Kslndım. Mahkeme, duru. lar.t bl. 
r •r birer göru:ıııor liste •lu errayı ta. 
"P t'dl.)ordu. 1'"iba)t'f mülııı~lr bek • 
lt dlgloı lı;iml<!rl ı;Ur · • Ga.)JJrdı: 

- UulO.si, .lile h&nnt ... 
Çok lwlab:ıhk olnn lı: ridorun, •A'tr 

''l'ZU ınahl•l'rnetiino doğru olan ciheti 
h•rdeııblre karıştı. Daha far.la ı.ndın.. 

h b'lr bt'UPWI o~mGa 'bulıınan azım 
bQJ ıu, ık ve ent .bu .kadın Cııc geç. 
ti \e hızlı .admalrlıı alona ı;1'-dl, us. 
Jn 3 l'rlno e-turtulllu • 

K ndlslnJ takiben gPnç bir 11d:ıru 
d.t içeri) c girerek dn' ncı n.c, ı.ııne 
J;C!.,'t,\. 

ttdın ıolılıık_ca gth:eJdl. nJUm.:ssa 
'Vücudu dilzglın, ı:-öğ11ü ve bacakları 
hayli göz ıılrcıym, 

&l«:k 4c kadın kadar uzıın boylu, 
lşmnn 'Ucutıu, lrl ayatd. \'l' kalın 

panrmkhydı. Güçm lmTI-ctJI ve ka1tn 
.. n8cllydl. l'UıUnlio ı<l tnrafındn, &ağ 
liıı~ının ucundan ba lı;\nrak çenesine 
JiD<J;ır lnen bir yara izi g'tir IOyor. 
llOI kolu da çolak gibi duruyordu 

Uö.) le b!r crkeğla ıo ;yanındaki 

ıınr:n yapılı kndm t1ll'llfmd:ın l>ı~la 
3nral:ınabllecc~lne kim ol'la inanmaz. 
dı. 

h!llnndnkJ halkın !!k riııtnl bl'r iki 
t•rafın yakınlan, ;tanıdıkları t~lrll 

edi.lordu. 
ff(ll,lm evvl'IA davacının bilılhıre 

11u~ kadının hüvlyetlerlnl te \t et . 
iti l"e da,·acıya dava ını ııordu, Eı. 

~k el!.ndeki ppkaııını maıoanın \ize. 
:rtne koyıırııl• \"e parmaklarlle kf'nnr. 
Janndan oynı~arak; 

- r:fcndlm, dedim, Ber. Mf'llhatle 
~n :uımnndonbcri tanl ırım. 

- 'rı glbt bir tanı::ıklı'litu bu. 
-Rlldi&'1n}z glbL 

- Yani~ 

- l nnl, tanışır ,.e arada eıradu 

buluşuruz. 
- Dc·ı:am edin. 

1 - Belki de evter.cblllrdlli, fal<l\t 
~leJAhat biraz hoppa, naıııl ~ liyo • 
31m ... 

Fakat aöytlyemedl, ı;-ent kadın ye. 
~den fırlıyarak: 

- Huzurunuzda bakarfll ediyor, 
lltll'!ttırunuz ... dJ~ bağırdı. llAkJm a • 
d:ıma ihtarda bulundu \'e dııvn31 tek.. 

.J'ar al\latmağa ba~Jndı: 
- Ne ise burasını geçelım. Bunun 

'1T.erlııo kendi ile olan mUnnseberlml 
db:ı;lnlemefe b:ı.,ladım. G09enl rde de 
llllemln bana bulduğu bir kızla nl • 
tanlandım. 

lelA.bat bunu doymut '"' kUple~ 
'btnmı,, halbuki kımdlslne her hangi 
bir zUm J'Okta. Kum ğn nchakkı 
\'ar. 8aaa birkaç defa tehdit haber. 
ilt'ri gônderdi, aldırmadım. 

Nflıııyet \ı.\ka gUnO nlş:ınlnnla yol. 
1!a giderken MelAhat karııımwı çrk. 
iti. Bana hiçbir teJ eôylem den, çaa • 
tasını, açt., ıtlnıkın çıkardığı bir hı. 
~kla l'IUratıma vurdu. Sonra koluıua 
eaptam: 

Kendi ini ı;Uçlükle tubblldlm ve 
l'ılsanlmım tığlıklan arıı mdıı et.7.a • 
Ilı' e ko~tum. 

- Şimdi dav3e11mı1. dr.mek~ 

- Elet yüz.Umde ııablt l:ı kıı.ldı. 
Suı kolum da hafif aakatlandı. 

- Tu.a.ılnııt i&tlJ or musunuz 'r 
- Elbette. Tedıı,1 lı;in SOO llrn 

' rfottlm. Hunun ma raf llst ini 
hkdlm cdec"ğtm. A ·rıea 750 lira d:ı 
lrHIJ .. , f t z.m'nııt istiyorum. 

Jffıkho hu:ıdan eonra letlhate 
C:1.1"1dü, Genç l:ndın hır ınd:.m ''e beye. 
tlnınd:ın t.cmt:e~nz ı.e ıtmiştl. Du • 
<1lli:I&" titrlye~k: 

- Hep~ )alıın, dedi. hPp!l ~alan. 
llu ad:ım btnl kandırdı Y.~lmden ka. 
tırcıır, ailemden uTnldn~tırdt, Sonra 
cı,, ~ lb.Uııtü bırnlnp ı;lttl • 

1$t>n gen" hi~blr şeye ııldırmryanık 
l ımıa ç:ırc ine bakncnktım. Fakat. 
hı ka~rl:ı d:ı ı,aımndı ·ı 11nlandıkı. 
tı.1, ynl<ın:l:ı C\lrncct1~n., dair 
t 1 lırf mıı'ı l<ıtcrm'{ ,:lbl b.ınıı hn'><-r. 

ler gl>ndcrdl \·e ıılbayet oloaolısı de, 
eli <> ğıb\: krzlıı l'':hrıln önl\ndeıı 
~tlfe ha ladı. \'rtkıı güııU ok -a • 

bı tür hılldcF4fim . Ocne nl,anlm ile 

s l 
bh-leffk 

m:::::n,~:k'::~ :ı~ğı~ı
0

ıı•a:~~n:,: Durnun bir .su narın a, an!lç1ar ve ç·cekler iP-i 
kata fıı'lııdtm. ~ ::V- .- 1•y 

ltfaksadım kcnıtrıııııı korlmtmaktı. b h • F ••h 
Fnkııt o br~akl11 beni görilnee tutnıaı, uıunan elf, a şap ve se y ır. ransız mu 8 

. 
ı .. 

1 tedl, bıt kolun• p andı. ;ı.nktn 

::a, kc:dl=~~:::::~m~ . Burada, aı a ın açıl asına nezaret etti 
dı:~dlsenln '"-"'biti ı ·' h.' bl ıcı ı 1 'MıStr cep'he~incle cen~yan eden ,,_ er ve iÇ r g~ . . • . • ., . 
mcmı,tı. nunun taerlne ı:ıahl>Pnın ~a. Jıarbıu F.~YO crın<lcn bıl"J, !'" tnrA 
lrlt \torf ~ ·rrmtıl> ()u._~ ıhml,ma3., l IJm da,, ıh~~ ;1}[1!.n~~ma hakim ol 

ı de lirik oldu'hı i~iu, Fra.nsızluca ı tu; faknt sırasındA, • 
ı;ok nrakbuhlUr \"e hnttA bir tan'hi 1Jı1irai ve ~ok nll.Y.ik • i_ 
luıl<ilcnt le bilinir; fnlmt SÖ) leme· tJok sevimli, fakat • • vaadJM' 
ye ıncebururikl, yıanhshvln, hem ıa thtmalitıı a:ı ~ becer.illli ollııı 
<le pek .büyük hatalarla doludur. 1 Şarldılnn, onun kadar, se )'91& 

bıtşk:ı bir ,gtıne btrıı.lrtı. ııııa!: dl!.va..:ıclır. np;ılızleı·, kanalı el 
ADLİl'E l\lllff.:\BIHt Ierındc lıuluııduıın"ldn, Ort.ı Şnr 

Enıi önü Halkevi de 
yeni bir sergi -Köylü eli§feri urgisi çok 

beğenildi 
lst:ıııb·ıı viliı.yeli köy hiirosu, 

dıin EmınCnü Halltcvinde ''Roy el 
if;1.eri f>!rtıis!,, ismi altrnda bir S:T 
.gi eçnuşur.. 

Sergiyi Parti Reisimiz Suaıl Hay 
ti, Ürgüplü, ıaçmış, kl)y büro~ 
§eli Sel.~ddin büronun laaJi.;•!• 
ti etrafında qazı sbzler soy. 
lemiştir. Sergiye Şile 'Çatalca, Sı 
livri. BJkırköy ve Yalova köyleri 
ietin\k etmiştir. Sergi 'bir köy oc.la
sım canland1rm:ıkta \'e ,bura<ln.ki 
~altşaıayı göstermekte lir. 

~acarJstanda bal
talama hareketleri -9 ktş idam edtltH 

lludaperste 81 (A.A.) - Cenubi n.ııı 

carUıtanda Baltleka eyaletl:ı'ie bal, 
talama hareketıcrtne ve kaıfllere iş 
Urıık cdt.n ve umumi emn{yct unl'!ur. 
larma karııı s!IA.b kullanan 11 kı,ı :ı.s 

kerl mahkemece idnma mahkQm e. 
dllml~tlr. Mahktlml'!rdan ikisinin 
cezaıurı mUebbed kUrcğe tahvil cd!I. 
mjş diğer dokuzu idam olunmuştur. 
Bnşka mnznunıar da ağır haplı ecza. 
sma çnrrtırıt.ıı§ttr, 

Banka kredileri 
tanzim edilecek 
Bankıııarın ı;ıda m9.ddcleri Qzerloc 

a vane muamelelerini kesmeleri, pi • 
yasada, hissedilir derecede bir geni§ 
!eme doğurmuştur. 

1 

Bundan ba,ko. ayni gayelerle banka ' 
!arda tUrlU namlar altında tncırler.e 
açlmıakta oı.aıı kredilerin tanzimi d-;ı 

:mukarrerdir. Bu to.nzlm ~inde muay. 
yen bjr tarfırte açumış mutedil kre . 
diler esas tutulacaktıı . 

'Zevciniz ve !lanvel hiç tiçUncU bir 
şabı11la işblrUğl yn.ptılar oıı T .. 

Bu sualde yüreğimin hopladığını 

duydum. Bayan Sprek başını talla • 
ymca bayatr ferahlık ltlssf>tt\m. 

••Bu a:ece ı~ın hazırlanan plln ney. 
diT ,. 

''Bo gece Normanl.s MakıveJ siyah 
elmaaı ellerine ~irme ttııebbU Unli 
tek ra rlıyneaklnr4ı.,, 

'' 'b:ln var.ffenlz neycU T., 
EteJ Sprek doralııdı, Kutsa ~kin • 

g-t'n bir nat.ar fırlattı. 
"7,evclnlztn daha rahat ealıpbU • 

meııl için bent uyku lllcı ftsıtaıı!le 

tindırncaktmn:, de:U mi T,. 
Genç l<ndnl ba mı 6aUne ıftdl • 
"Bir ııuallm d&ba var, bayan 

·ıırel>, DUn gecr herkea )atak oda • 
suıa ~ekildikten aoura ne gibi hldlııe. 
ler Ct"reyan etti! Zevcln!d bir d3lıa 

t:ördUnUr. mü,., 
Gene kadın t rrtcldiit edi~ ordu Bu 

t"rl'ddlıdiınün ebcbinl nnlnmnk münı 
k1 n olmryordu. Belki bir hatıra onu 

m t~ mr etmişti. 
"l't'k iyi h!1(ırlomı.v9Nm Herhal. 

de ıı~·kıı ll!Uıının tf'!ilrı olıtoal<. Gali • 
ba ~·anlı' kl'dchl almı,tım. Birden o 
derece yorrunluk hluettım ki ltemen 

kı, HiıuJi:,t:ın ;) ollıırmı lmrumal; ı; 

tiyorla.r. !'1ihv€1' de, Slh cyı; lmn 
lın! ele t;c!:fmlck, AJ..denl7.i, kendı 
eruel?erjn<lc bir gb1 haline getir 
meye özeniyor, Dahnsı \ 'Ur: '.Rura 
dan, Jio...~l:ırda ilerJ~·cn Alman 
cruu'amıa el uzatacaklar. llı ır, 
lrak \C ir:ın petrollerine u1.anncak 
nr. 

Dö Lcscp:;';u kanalın mc:th:ılin · 

de, knnnlı kum bn lumndan kora 
mak irin 1\ .. de "'etirdiği sc<l üıc· 
.rioıilcl>i l eJkeli, tonrıa.u redin~ot 
lu l:u ın~hur f<rnnstt miihenc1isi·, 
J-anahn i~inc do~ru uı.attı!'.,'1 clilc 
l\Jı.ıldenizi ı:;ö ~erjyor \e herl<c5ıe, 
~rbe:;t~ 'gelip gçmsini i5Mt ediyor. 

Çnrpış:m 0Nl11hm. <la~nnnn ç:!,l' 

11'1 emdiler \'BT. o emeller, Dö 
l.,ec.epıı' ~: 

- ffayir •• D1yorl:ır, kanı.tl, yat 
nız bizim o1acnk, t>izden bnşka ı 

radıı.n gepne~f'I<: ı:linl<ü diirıyn 

,ya hükmetmenin yo!u, bnrnclıuı u 
ıamr. 

Bu tunçtan adam, ne yapabilir!. 
Tam kn m a. lntiliz zniılı1an, 
toplarım iiv.eıine çc\irnı·-,ıcr, birer 
knle gibi dıınıyorlnr ,.e ötecie, ~ 
de ~~ili< seo;lcrf , tnyynrc uğultul 
rı, top w bombn ~iriiltll1cri i'çintlc 
lıii,.uma Jı:ılkrn hir orduları ,.ar. 

Alma.nlnln hrJ) 1-1'. Kana.la 
hakim ob,cağız, diyor 'c 0ö l.ıc• 
scpo;'in üzerın~ bnml>:ı yağdınyor 

lar. 
Kimbilir, kınalı nço.n bu adam 

bu halden ~ kadar eza dtıvn}orl 
O. bn lmnnlı nrma.l\ i~in, ne 

knd:ır cırpmmıştı! Sonııı., nçnrkeıı 

ne kndıır b ıtiı-:mb! Oradaki, par 
mağt ile göstl'rdlf;i i Hl:nm~ttc bu· 
lunan "İsmiıiliyc,, deki ed, bunun 
delilidir. Dü lhıcesi bife aci: Uir 
tarrare homba ı, hir top nıcrmi~i·, 
bu evi .. BdkJ de bu lıe;) keli tnrli 
mar c<lebilir, 

Fran-1111.:\ntt "Jerom ile Jan Ta· 
r ,, İ'imin{]f. .ilii kRrd~ m:ılutrriri 

Yar, llunlnr, her ~·ıu;r'a.nn:ı, Jıattn 
:ı:rrı avn y1ızc;;:ı.lar onn mii5Lerel• 
!'-~yarl~r \"t' :ıltıua • dn iki.;i birclen 
imzl\ atarl:ır. 

Bu Ud !uınJec; mnlı.:ırrir, FransR 
ela, bi)hnsc;:ı -:art: ntt :Va711!\rln mc5 
Inırdıırbr. İhnı nilf'rClen Entliılihe. 
Eılki- ~lmrlılnr<lnn Osmanhlara kn 
ılar ;razm:tdıklnnnı bırnknuımıc;?nr 

chr. Bonlann ynzdıt,fnr1, 11slüpleri 

Ilu iki lrardcş mnhnr.ririu, son getinnesini bilmem •• Onun, ö· 
gelen Frnn ız gnzetelcrınde hır y.a :n derd olan inıtiya:ıı, Hidiv. elen 
zılnn \'ar. Ba _yszılnrmdn Dö k. nlnbllmecıi bi'r "binbir get"e hfl6. 
scps'i de t.?..ri!:ı!r.ştinni ve mllkem yesi,, djr. 
mel, "5i'İrlc~tirmislenlil'. Bu ya anın Dö 'Leseps, nytardanbed, ~. 
birJ~ sa.tmnı nnklediyonız. diYden, istet.!if,"i mfisaade,ri alma 

yn çn.lr~ordu. Bir gün aklma gd 
DÔ U:Sf.:PS'IN lSl\lAİLİYE'Dl'~ di. Giizel bir :ı.ta. bin<U •e r.iyarete, 

OTURDU-OU EV öyle gitti. Hidiv, onmı ata bin!~in 

"K:uıalm urndn , horaıl.\ get
lİği, ibu ncı '\'e tuzlu su!u "göllerden 
birinin s:ı:hilindc, nğtıı;1ar \'e tk.ek 
lr.r itimle, güzel .t mailiye görü 
ııür. 

DÖ I..esvııo;in c\'İ, bataklık -n 
ılüz &< ~' çi~ '"SIZ f i !\'e 
hnrclıetsiz ırmnldn.r<lıın birinin ı.e 
n:.:r::ıdndır. Bu, onun i ler de\•.am 
ettiği mticldet(c, hnritntıın l'e pi 
tun n, mübe.nd' lcri '\c işçileri or 
tasında ya,sa.clığ:, Jıcr ~abnh lmptsı 
:rırn ~1nlinll ki dur"°:"Un sudn. yrkan 
dı_b't SJ:I e\, ı\lı p \1e scvyardfr. Rir 
c'lemi'r 1.'1trrclft. 1.-aryotnnm ıfü:erin· 
de cibin iüi tutturma'• f~!.n dört <le· 
ırnil' ~ lmk.. yaz t. :ırıs.n bir do 
laJı.. 'i!jn•ilrde nr.-~:uli bir :rn7ı mn 
"ac.ı .• N c kıdıır Şnrl• sfııleliğ! ! 

Oıulıt, c.-;. n bir Şnrhlı hftli var 
ılı. Sihlıi meselcle!'t', 'konfoY':ı .oldu 

a {titlj debddbcye de iltifn.tt ~·ol• 

deki nrete hayran ol u ve kn 
11nlı ~a.'lına mU'5:Ulde etti. 

Hidiv, Ka al diycmi')tel', •ifia 
nol,, diyordn. 

Dnrt"tln stıymıun kenn~ın 

bu Jrliçt\oek ev. diğer bir evi, Mısrr 
dan \•e Knnnt~nn pek o:ıakta, Jl.or 
telıi7in bir ucundn bulun n bir C\ i 
~ brlat;yor. Om.da , cJ 
deniz seyyahı H •nri. muit~ııcl!· 1 • 

ri. pilotları, harit:ıcılar nrac;mc.l:ı, 
'gf'Dlilerini, dünyl!\'l lcc r goııtlcrl· 
yordn. 

Bu p,.,rte'kfdi ile 'l:ıo. ı·r::m..ız, 
bcfki de, dünyn.nm mnnznrn~u en 
~ok de~rlstirmiş otan il rutnmt.'lır. 

an la 'boınba yt\ nrı;tn1 sl\ylü~ 
yctl:tr. lifi<;Ueek ev,''! i~indel>i ra· 
kirnne ve fnldrnne ol oğTı kaa&1' 
müheyyiç olan e~yn., acaM, lm bom 
ba1arc'lnn konına'hilect'k mi?,, 

IJ. R. 0. 

aha le b"rl' 1 ri yarm akşaa 
ma da ç k c k 
Her kazada s abat ve misafirlik 

dola ı iyle g·dece <erin ekmeklerini 
verecek fırınlar ulunaca 

ll:lnCiteşrin ve blrlnclkll.nun ayJarı fazlntıır. Yeni §ekil cltınek a.tı§ll'la 
na ajt ekmek karUarmın da,ğıtma i. 15 llrlnclte§rinden 1tlbıırl!n başlana. 
ııine bugün de devam e::ııımıştır. He. caktır. Bcl!ıdlyc, buna it tewjat 11.s 
nüz kartlarını alamıyanlar iı:Jn mo. • te81 ha%ll'J.a.mnktadır. Her trrmm ıı~ 
halle birlikler! yarm ak~m kndar miktar m mur ~ aer'best kart e.la 
açık oulıınaeak ve müraca.a'tları kar cağı 'Ve kimlerin herb&ngi emtte mQ 
§Ihync&ktır. racaat edeceklerini kar&rla?!trracak. 
Yapılan hesaplara göre, memur A}'l'lca. ac;>-aluı.t, :mı.satlrllk dolayısı. 

kartları alanların m!kt:ı.rı m-:ım•Jrla,. le mttra.caat dcnlerin clrrqcklerlnt 
rın anne, abba, luırdc§ ve çocukları! " ıımck llzcrc !her mm\akıu1a bjr tr. 
dn dahil olduğu halde 300 b:n den rm bu ihtiyacı karplıyacakttr, 

KARA ELMA "OBnmı r.atcn bunun h l ~ 
bir mu.amma değil mı 'l,. 

''Faknt hnllt J akm ol.nn bir muam 
mtı,, dcdlm. "Dinle b nl! Atbay Edls. 
ton nncalt 'e ncıık &IJ ah elm ut. 
nıııda kat)cdlldl,. Bonın kattUn ldm 
olduğunu anladı ve bunun itin öldU. 
rlildu. Sprcl• nynf aebcbte:ı dolayı 
l'.nnıııdan oldu. Katil t nınmıım. le ı. 

tin alb!ıpn mn kesile orta~n çıkıyor. 
Demek el!\n clm.:ı m taharrisinde. O 
dn bu luyınctli Uı-51 ıırııilrğı mllddetçe 
elbette bir ı;ıın r.llml~c ı:t"Çooek., 

lngiliz-ceden çeviren: VEHJP TAYLAN 
------~--
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1

. Kols bugtln çok dU:ıllnccllydl. 
yoktu". Evet. ı>lmdl hııtıı lıyorum. Fa. ''Şu ınuh:ıkkik l,i uk~m ycme~rtn. 
kat .!\'ormanın meyd nd:ı olma;rııımu do Sprek kntlll.n ldm oldnı...ıno blll 1 b' • 
fazla ehemmiyet; vermedim. 11aynl JOrdu.,. ~edl. 

meyal bir ııeylcr hatırlıyorum amn ... ,. , "'Tuhnf lm:ılannn ktlıru öyle ol. 
"Evet.,. mnııı lazım.,. 

"!Sanki l•ocam bir aralık l~lml "ŞJmdi mes0 le ~u: l\ut,l!n ldm ol 
_çağırmı~tı., duj;'l!nu ne 7.am:ın kl'~fettl ! ve !bu 

Baln3tık. Bu vnka, biz ı,apınııı ö. keşfinden ne 11eklldc 1 tlfnde ettlT,, 
nlinde dlnlr.dlğimlı: esnada cc-reyao ' 'Demek ııenln lmnnatlnce.-,, 
etmişti. Doktor Urııyt;t;nn Elci Sprc. "Benim lmnıı tlmcc Sprrk diln ak. 

Bo ır d bir gocc O\"\'el Sprekln 
'crillı'!i fener ışaretlnl be!dedlğlmtz 

eski ka\ i< ağacının nltınn \'RSll ol • 
muştuk. 

nıı~tır. 

Si1agod .. , toem.nuz nih"r.> etinde, 
darı bmı~osu ı ,:! ı 5.8 il? '"T 3. 

ken, a ot nfba i c 1 22 1 .. 4 
"• :rn eyJOlde 1,:28 3..2 e 'iı'< clnt :,. 
tir. D er llt!bnbo.t 1ll ntlotı d:ı, 

artmı~tır. 

Bu ftyst yijksehnest netlt"1ll.r7 
Bmle-ştk ~ ATnerH.:n • •n t\5. 

lrcrt iht.t~ ieln 1'aı:ln h lıubal 
tli!ı~mdan 'im., Ha,tt.. ov et !Ru:ı. 
7ftYıı 'tntıı tm:lmb8t ~ndmtdi!tin . 
<fen mi! Yin<! hilYlJ', ~ Bfr1c. 
şlk l>evletler ~:m Xaruıda 
'ile m~ter en ~wyayn s'ôtı<lerdı~i 
'bttAdny, 9 mlcyon 'baasoimr '.bunun 
bel •f de yansı, denize gitti Hal. 
bu'd, ziraat ııM?n, sun't kııtıçuk 
~llPlllAl: lchı. '80 rm1yonluk mM?r "l! 

'bu~dnr s~hn nlnn~ l3&yJe iken fi. 
yat '.\1ibclme~e dnam edi}~r. 

'B11 y(lk~clnıc, nans poUtJtımna 
ntr edilmek Jste::ıı}W)r., Ba poUısta i. 
~ mülılm mlktarda hn:blıhat, pf. 
YUft haricinde totalU30T. · 
~ l>meOC!' Ameituınd:ıı, 

buMay fazla11'1, htıkamert ~ ·,ı 
edecek bir mes~ teşkil e<lfywı;a 
dn, mısır, bö~1e bir ma!aer arut 
miyor; çftnkü, höktımct, rp ~rı. 
lan kaTşısında, hayvan yetfJtfnne. 
ğe teş,·ik edi')'or. Mısınıı fn1tm, 
hayvıın yemf obrat: istih cihma. 
ca.kbr. 

ingiliz tayyareleri 
muhtelif yerlere 
akınlar yaph 

Londra: 31, (.<\.A..) -·Hava 
nezaretinin tebliğinde kaydcdilcli• 
~ine göre, dun sabah lngilız avcı · 
lıırı O.sıta.n.ı civannda bır yiık ti
renlne ve Zcbbrügge limnnmda bir 
v~p\!l'a taarrtl2 etmi11lerdir. Rıhtı • 
ma bPğlı bulupan bu va,pura bir 
~ok js:ilictl-::r kaydedilmiştir 

Öğleden sonra 'Moskuite • tayya 
releri Hollaııdada hcdefiere ve bu 
memleket sahillerinin aı;ığında v •. • 
purlnra tanrruz etmi.ş:Ierdir. GUn· 
duz İngiltere üz~ıindc kayda de -
ğer birşey ot:namıştıır. ---adagas ar a ld ze\•clnln eescdlnln yıınıne ı;ötlır . flllm öldlirUlru"'dcn C\'Vel it tllle uf I• 

mesinl rle.a ettik. Bll~hı,.,. tnhltikııt 1 bir pıı7.nrlığıı ı;lrlt>tl. SUl•Qtıı muh:ı . 
devam ettik. t'oll'!, Sprekln )emrl•tcn inUl etmr.ı;lıır ım:lmb!I ondllo büyül• 
ııonra kimlerle gilı•,ı5tüğilnU te"bıt bir mr.blliı;., beLl>I de siyah elnıa.sı 111. 
etmtk hu4'nStına çok ebemnılyet ııt • todl ... 

Kol d~Uncelcr1o1 lır.ah etti: ''Bu Londrıı, 31 (A.A.J _ Ma.d ga~kar 
c nııdıı neler dU,llndUğümll tıU rn adamıdıı ilerlemekte olan kuvvette • 

frdl~ ordu. "\'l' bu c 11nd2 d!ı ()ldlhUlclU, değil 
·prck ilnc" doktor Bnıltı 1-ııpı • mi~,. 

~ a kadar t~l 1 et ml!J, ı:ert döndült • ''Ö~ 1,. olınıı"ı ı.ır.rmdı , ~!\)et .. ,. 
len sonra tııryel, Viktorvıı Te Norg. ..ŞA.)ct'!,. 

rln ııc mıı\i sıılond:ı d!lh:t bir mllddrt •şayet hnrkl ı;-i!rtınlı' bnnım n•.~ı 

görUşmu,ın, En 'on nta•r.I< Pra~"'. 

onn ııaat nna doı.;ru merdl~·eııden çı • 
karken ~rmllıtll. 

nı ı:öst rr l' l'\ eli,. 
''Sö7.lerjnildrn l r m nıı tıkarıunıı. 

dıı;ı... • -

b Ôı belki de kacırmı z.annec!ı?nla. rlmlz, Tanan~rlvln 400 kilometre ce 
Ciıımetln niçin [şlcndiğlnl blllyo • nubundn bulunan Flyanol~yı jşgaİ 
rum, kimin lsledlğinl de bl) onım. Fa. etmltılerdlr. 

knı Ophelen lğlm bu ıı,; !lll\U ı~c. I Bu me klln ı:gallnden evvel dolay 
mlş olamnı.. Buna. raı:n en l,tll.'d'ğinj ıannd vukua gt!!en çarpl§mada tr.. 
de biliyorum. $c>n buııdnn bir f,ey an. g lfzler hnrtf znylata u ram~tardrr 
lndın mı!' aldık ,. es rlcrln ad dl 400 d r. 

:S dl'C(' knfnmı allndım. Hohı~n bn Umum v 11 ~ kumand n d 
ııöı:lcrl ı>ck aı.ıt i'l df'ıt°lldl. ccnub ç kl\mi~ erdir. Yol kapam 

(J>e\nmı \ar) Bl~·aseti devam etmektedir. 
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BilUlnuln Resmi Dairelere 
Veya o hükürndeKı 

M üessesal ve Teşekküllere 
Beıtmf datreler\11 Yf'!Tll ı. hftkftı; neın mul"!t111~Aat •e t~ktı1!11le,.1ı1 puıtele,.. 114'!!''1"4lllN'lek m.tnaf'L 'Mr 

llmtteı ttrlıı:eı raratmdaa ıcaba.J " ıa-t.lere te•ıll edilmekte idi. Bu llıuıtet tirıoteı elyevm tıılll tuftyedf!ıdho, 

Bu defa yeniden tetekkül eden ve bütün Türk matb..:atının alakadar olduiu 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilanlar 
.şirketın mevzuu ıştıgal i 

ALMAN 
TEKNİGİNİN 

Re•mi daire veya c hüh.iimdeki dairelerin ve mütııuelerin ticari mahiv*'tte 
olmayan ilônlarının gar.ete rJe mecmualarda. c.:eaair ilan yapılan yerlerde neıri i~in 
kabul l)e neıir vasıtalarına aevkedip nqirlerİnP tauaı;suttur. 

Diye ya1.ılı buJundnğuodaa bo.,dan böyl~ resmi daireler U&nlarmı doğrndaıı dofruya: 

Türk Basın Bir!iği ve ortakları 

Resı7Ii ilanlar Şirketi 
YARATTIGI BİR 
·~.HARİKA9'~( 

o MAN ŞA A 
RADYOSU 

ve Şkl. 
Bu yeni şirket bütt;n resmt ilanları bir \ntizam dahilin• 
7arfında ve gi.inü ıününe istenen her gazetedfl! neırini 
haaılatının % 75 ini de Basın Birliği yardım teşkilatına 

Bankalar Cad. No. 59 
TORKIYE UMU ~ MOMESISLI T KSITLE 

SATIŞ 

ne göndermelel'i la'7lmdır. 
de ve kanuni müddetleri 
temin etmekte olduSu gibi 
vermektedir 

Ta•liye halindeki bir ıirkete veya diğer tiirecli mutavaHıtlara gönJ~rilf!n reı· 
mi ilanların dairelttrinin malumat ve muvalakatlo.rr haricinde_, gazete adları deii§ti9 
rilmek auretiyle ne~rine tqebbü• edildiği öğrenilmektedir. A. V. MEN GER Binaenaleyh r~nni daireler, ilanlarını diledikleri bütün büyü/, v,. ri11J~lik 
.iyasi gazetelerde nqreclerek her yerde her kes taralw-.dan okunmaıınt temin ede• 
bilmek için dQğruclan doğruya ve yalnız: 

~oal Generali Han No. !1131 t 
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~.~Tür~~k~oe,~~a~lm~a~n~ca~.~~tr~a~1~1s~ızca~~v~e~~D~a~k~til~o~~b~ill~r~.~(~3~SF~A~yrı~~)~rem~~ztn~eı 
latanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kay!l Hanında~ 

Küçük ilanlar Kuponu 

romenceden tercüme yapan T.C. te. mC.rnca.at. 1 
baaamdD.D blr genç evinde ~yahut • Saııat mektebinin ron smıtında 

berh~ bir yazıhanede günde 2·3 ' oku •an bir genç, mail vaziyetinin bo. ı 
ııaat il kabUl etmektedir. (MUteı'Cim) 'ı zukluğu dolayıalle çalı§mak meel:ıu , 
remzine mQrııcaa.t. riycUndedir. HergUn aaat 19 daıı J 

• Orta yaolı bir bayın ev işlerlle aonra herhııngi b'r lfte QR.lışmalı: ta 
Eole.nnte ıeklilleri: meoguı ol.&bilecek ya,olıca b1r 'bayana tcınektodlr. lH.A.0) remzine mUra. 

• ~ ı.1li, kilo 66, yq 21. flBrışm. lht).yaç vardır: O. l. rcmz.lne mektup, caat. 

Türk Basın Birliği ve ortaklaıl 

Resmi ilGnlat Şirketi 
zaşzt yapll. orta t&hslllt. k k.i vıe Bi. la mUracaııt,. 1 • Liseyi pek \yi derece ne bitirmiş 
g&ıı& kut!anmıy8.n, A.dapazmoda baba. • Llııe.ııin blrtnci smtfma devam et· bir ı;enç, arzu edenlere klmya ve tı 
amdsD m.lr&8 kalan blr cittJitl olan, melde olan bir genç: maişetini temin zik ders!eri verm~Jc letemektedir 

ne göndermelidirle!'. Telefon: 21025 

~~~~~ ~~~k~ ~~~~~mak~~kr~~ fCA.~K>n•~~re~~ ır•~www~mea•~@!~••••ıt~LMZ~Z•~&•&•~~~~--·••••••••••••••~~-~I 
Bfll"m&yesi olan 18 25 ya§larmde., mtit•,;_.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;:;~;,;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ________ ırır:_l"llf~~ 
ljm ve,,a gayri mQs.lim bir bayaıılıı 

a.cele evlenmek l..etemektedir. (Çift . 
lllr:) re.mzine mllracaa.t. 

• Y&f 26, boy orta, ll&!'SIJD. ldm8e 
atııs askerlikle alüaaı OUDl)"&D. içk 

iQniyen, kumar oynaı:ıuyaıı, aylık ıe. 

liri 95 lir& «Man bir bay; dul ••ya 
kız bir beyanla evlenmek ıst;emekte. 
dk. (.H.K.) remzine mUracaaı.. 

* M yqmda, hıc; ld.mas1 olmıyar. 
Jı:ıocuı vefat et.mi§, kara k&flı, karı 

göDU. ~raı aaglı, orta boylu, C\ 

i§lerinden. ve di~ anla:yan. askeı 
kızı bir bayan na.mus!u bir b&)Jl& evlerı 

meık :l.atemekt,edJır. {A.Ş. 17) remzln 
ınnracaat. 
~ la. y8fUlda., «ti& boyıu, mUt.ııa 

atp 'f'6cuthı. 80 Ura maaılı, bir devk> 
mealuru blr b&y, e§ine " yuvasuu. 
b&gtı blr bayanla evlenmek fatemek 
t;edir. Dut da olabilir. (Çabuk oısunı 
renmine mUraeaa4.. 
* Boy 1.88, kilo 85, sanam. ve dev 

!et memunı bir ıt>ıı.y, temiz ııhlAklı, w 
fddr bir ane kızı Ue evlenmek lııtc. 
~ktedir. Aylık maqı nt 90 liradır 
(Ş.3) remzi.ne müracaat • 

l ı ve işçi arıyanlm 
* İktuıat takUlteai talebesinden bir 

genç, herhangi bir müe.ssesedo bütün 
gön çnlıumak ıstemektedlr. lİ§) rem 
zine müracaat. 

• Ortatah81lli, 17 yaşmda bir g.acç 
yazt lflerinde ehven şerııltle çalışma 
istemektedir. (Aksaray lnebey ma 
hallest Namık Kemal caddesi No. 3~ 
U kat ı de Ahmet Köseoğluna mll· 
racaat. 

* 19 ya§mda, babas1ntn mnıt vaz. 
yeti tahslllne musalt oımıyan b., 
genç, bergtin saat 13 SO <ıan akeam 
kad:ır, yaz.ı •e hesap işlerinde çalış 
ın&k ı•temektedjr. (A.K. 14! relll%l"l 
mtlrııcaat. 

• tktıaat fakUltesfnden muhase 
beden muh!lbereden. kAtipl k ışıcrın· 

den anlar bir genç, müo>l'ls~ııe :ıcar ı 

hane, şirket, V.S. ya •ndıı ö~Jcdc 

eonrııle.rı çnlışmak f..tzel"(: kanı:.atkO.r 

Hikaye 

Bir köy panayırını tasvir etmek 
o ldukça ı;üç bir i~. Satırılann 
ntıraları, sirklerin ve seyyar can. 
bazhanelerin karışı.it musikisi, bay 
vanların boğırmalnrı ,.e daha hir 
çok müphem götürürler o muhite 
bir tımarhane manzarası vermekle)' 
di. Bu orijinal hidi<;c Mariz Slyo_ 

nenin de merakını uyandırdı. Ay. 
nı z.nmanda Roherle Gabi bıı c~. 
lcnccli gezintide kendine refakat 
etliler. Kızlar, Roherin kollarına 

girerek yol1t çıktılar. Sirl\ kopıs.ı 

önünde pcnbe renkte dar mayolar 
giymiş pehlinnlar iyi boyanma • 
mış tablolan hııtırlatıyordu. Her 
larnrıan akseden musiki ldcUeri • 
nin sesi insnn<hı bedit bir he '<'<':ın 
uyand~nnaktan uzaktı. Bu çılçıın 
man? .. 'lrayı seyreden l\ızl:ır ne.ş'c1i 

gölüşmererlc yavaş yavaş yiirümc~ 
leırine devam eltılcr. Kö~'iin mı-r. 

l\cz mc~·dnnına gclmislerdi. O sı. 
rnda Mori7. çocuk ı:ibi evinrinılen 

hava~·a ııplndı. iki ııdım llcrnlr 
yeşile hoyıınmı.ş hlr barak::ı \'I l{Üs-

tor<li. Kapısının üzerinde hir in~ 
bern asılmı<:tı: 

''Falcı Sivllla - M:ı7.ini7.i, hali • 
ni7.i "C lslil\balinn:i ~ô\'ler." 

Gene k ız yah·arırcasınn· 

- Girelim QO<'uklnr •• Hn,.d1 fla
hf'r ! F'alıma h1' ko;ı n 1 

..,.._~--------------------, i\lduınız: 

L "-'akleden: t..,a#'tda reml&Jert rantı •• • . 
l. L. l \"IJNtlannuıwı .amıanna ce ... 

1 
·ınuoıan ıoııtttı&ı:ı.mbıdea (pou.ıu 

,--ww •n "arteJ ""..rt1bl .. Mbfluı ı\tJef'f 

mnı muşnmbalarln örtülmüş bira. Gabi korku ,.e dehşetle ·ı.ııi-. , iı. ıfa ,,ızi~cli dnha vo1:1h ı:;oını ~ • 11• 1 " ... , il duG ~rıt "'d~ 
doya ginnişlertli. Gabi lam karşı. Falcı Sidlla hıt hareketlere IS kın ıl lıasıaınıştı. lialıı'nın körpe \ uı ıı ,. 
sındııki köş .. dc duran bir ba}!.u<; ın k:ılarak dikl..alle iskambilleri oku • dunu hu kadar yakınında blsscdl!r. tA.U.l ( At'ele M.K) <B ş tlmaeıdSl 
iri parlak gözleri karşısında lıir. rııağa de\'am ediyordu. !\en t:ıllı hır raşe \'l' sarhoslul.t Buaunruaz) ıBıv Faikı <Çabulı 
dcnbire itıkildl. Diğer lornrtan \lıı. O aralık Rober sinirlenerek R\'<ı. ruhu elektriklenir sıhl olu) ordu. ıllaunı (DadıJ (D.F.) (JC lıl. Güo) 
riz bir "ön söz,. e ihtiyaç gö~lcr. ğa kclklı Ye koc:ı karının ön!i·ıı '\j ııılısı kolunu c;d:mi"ti. 1111 11.ı ıE. l" GUrpınrır) (Ev:tı) IE:bedl 

meden ortada, masa ba~ındnki l:o. bir knğıt para sa\ urıır4l;: rağmen sanl.i nıeçlı•ıl bir ku\'\'Cl '.ı U\'a kura!ım 1 (F U.S > (F'.D.K) 

ca karının üniine ge<:rıek iskcml"- - il ıydi, çocuklar, kalkın artı!.. oıılıırı b'rbirlnc ,·aklaştırı~or ve bı l23 l§ l!tiY~l <M.U A.t 114 E. 4.B) 
ye oturdu. Kadifeli bir fi lıın ııiy gidelim! Saçma ~er~r <iu~nıald.ın tı_.rek,.le illrar elmco;ine ~·ahut lıı ı Mabı;u:ı ve mUkcdder)(M S.) (ÖZ· 
mlş olan bu folcı l\ııclın korkunç bıklımt \ UJl ııi~ahı;ının <>tini öpmesine m.ı. hab:ıı ıPeltroı (R.T.) ıR.A) ( PA.) 

bir havaleli andırıyordu. ~tariz co. l\fııri7. sikiiycı rder!'e,fne: n ol·J~ ordu. ı.; ... 11,ıı~iııc, ~~ nı ıu. ~..A C\ (Saf) <S.S. Çııbuk) <S.Z.D) 
cuk masumi)eli)le ı:ıiılümscıncklc - • "icin nobcr'J ~için diıılt.mel. ınnndo biıHin hu lüflıırın ~ııl::ın ''<' • Samlmıt ı\·agmur) 
de,·om ederken ı.ocaknrı onu cid. i~ternb·or unuz? ıf1Jr3cJa n ibare! ol<lıılhnn , .e k ii. 
diyetle durdurıhı ve kısık bir <;esle: ı~aknt o heklcıııerli, Gabi ile bir. n:ıt \'e <ııtdan IH~kn kiınsl!'~İ !il'\' • 

- Kızım, sanıı bir ey söyliye - Jikle soknğa ı;ıklı. rııed:itlııe d:ıir tcıninııl ,·ereçckti! 
ceğlm: E~cr mesleğimle :ıl:l\· edt'"· Mariz de , 01 gun bir oclıınhı ('lı. Robrr. :'ıl:ıriı'ıı ızlı. hını ı. h y • 

sen kiığıtlnr konuşmaz ve dola~·ı • <'I Sivil!a'dan a~rıldı \'t' ıırkad .. ş • \'1İ' cPi~i hııld~ hu. on•ı n"" rı:;,,j~ 
sh le hakıl\1 kMlerini öğrcnıııekteıı lıırına yeti,erck ızüriilliilii rwn<ı H . ıJ::rrnü~ or .. !~kin orestiini dii, ~ııü-
mnhrum knlıl"'iın. rın knlahalığı içine sokıılılu. Roher. yurdu. ı~ın ~ııribi sıı ki, falcı l:a. 

Marn, arkadaslarına l\açamnl:lı itirnfn mu ıdil olan bıı gr.rip lıatl• -:lınııı ~fülrrinl ıeJ,z.ip etnır.~ i dü~ıi 
bir söz kırparak fnlcı:ya tcnıill'ıl harekctınden dola;:\ 1 n(danıel <lu ._ nürl.en h hıı'iıts cc, ip ~e,·ildill-inr 
verdi, mu5ıı Jıenıeınivordu. lrııhi, :.annıı•:ı 11min olrluğu hir ınm ında fiabinin 

- llic .. ederim, tcv7.c. sizi'! ~117. hafifçe titriyorrhı. F:ıkal bldhiri. nııwik ru;ııınıı İnf'İ'meklcn korku. 
\'el"İlorum. bütün soyli~cr !derini. nin )İir.ünc bnkm:ıli. ce~:ırcl edcn•ı. \Ordu. T:una ınııkahil hir an '"'n 
7.e inan::ıenl{ım. ''orlarılı. ~l oriz'c ı;elince, 0 , du. sırr h::ıhı •lrrın•n lrnrşıll''lmıı!';ı r:::ı. 

Falcı k::ıdı.n isknmhll kn~ıll<ırı - dnl;l:ırını ıkmı~ . durgun hir n:ı. b'\e, Rol-ıl'ri çılı:ıınca SC'l'dii(ini h :c, 
nı mıı c;n)·a c;er<'rck konuşnıui!:ı hac. zarla Rnberin "'" hıırcl.ielinl hııya ~ctmc~i için l.:iiri ,ı:ıelrui"li. 11irnz ı•l'. 
ladı, l\!ııl'ir.in mıu~ic;inden, geçircJliH linde r:nıılandırınr.klıı ıneı;.gııldii .. {i. re! hunun farkında tfe/'iildi. ha'hıt 
hac;talıklıırdnn ,.c hnrnlımn mühiın ~anlı ının. gii;:el ve ııenç Gahi'\C ı.ı or.cur.. onılan utak ~a~ıyamıyıı. 
hlıdlselcriılrn lınlı•t•lli. !\arşı fa\'rının. Jiizumtınd:ın fAz!a cH,ilını ıınlı ,ordu! 

t'ç ı:ıenç. folı•ı Sivi'lıının c;ÖZl<>~i. samimi olmasıııın .selıebinl şim Ji n .. r iiMı de rnllıırııııı rfe,· ·n rri , .. 
ne el•c.,nınhcl \'crnıeğe Jrn,lııdıl:ır. anll\·ordıı. kcn ~önıillf'ri tamamh le al rı hi~. 

Rir nr.ılık k:ıdın bır knğıdı tersine Aoherle \fnrıı hcnü:" çorukk,•ıı IPrlc 'lnrsılmııl;fıı\·dı. 
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- 0 1 ı ya ı . • • sın... .. so•'.ın ve donıı1' ı::ürün ıi yordıı (), 

Bövle "ncmn şe~·lf're ınanncol\ını ırnn·cllı ll!ik nle\·ını örtüp 6ndür. " a ııırlıı kılra kıırının l<ehan"'' ol"1" 
hic znnııelmıvordıım. Ren kendi Sonrıı hirkn(' kl111ıt dnlıa ("e,•ircli. mus Jıılıiydı. l!allıuki <inbı ıle v.ı. 

ı;a) dı ı'in Jııı rııd.ı,. , r vıH'flcııPtr" "* 
he b 1 1 b .ı ı · ~lnr i7. litri\'or-tıı. 13ilhın omrii. sen. tı\'et bnnıha5k:ı\'flı... •JO Proı;ıranı ~e m<>mleket saııt •~ 

~a ınıı Hın ora u cauı anı ıııan ·~ kim,,e umm:ızılı. ımdı \f rı' o;ıı 
/"' b d T. 1 . ., deli c;nnld o kırmı.zılı. ınııvill lr"ı. ~ d ,, ı r 1 - 1 . rı. J8,1'3 Rad•"'" danc or'·est rAS1• nam, en (le ua ı '"'' mı. ım :ır ı. ıı cıııın 'oı erıııı• rasını öftrcnın~'·i "O!; DM'. l rrl~rıli· , ,.. " 

ı;:ıbı de, n lfi fa!C'ılnrın w.forlni ğıl pnr("alnrına b:ı •ıı hıılunuyordu dahrı cıddi bir larıdo ınannı:ı"a '\rabıı UÇ kı')ının hn\', tı nı 9\ d 'l 18 45 Rocl) O çocuk kuliıhü. J9.:Jil 
• ı~alrı kn:lın hlrdcııhıre ~~~ıııı-•ı b~ ı t ı· h · ı · .. h ... 

! cıddı trMkkı etmeclij:ııni itiraf etti. • .. s :ınıı~ 1• H' nnctını en ,up 1 lnt~n hıı umulmıırlık h.;ıi,.,<' :rnh .. r \femlcl\ct snııt ayarı \'tl ,\jaos ·~ 
Blln \1 l . 1 kcslı ctını) rırdıı '. o ~ırorfa ihlı0YRr rııı_ R 1 1· . r 19 

H.40. 15.Ql) T<'msil. 18. 

bir Ueret•c tş aramaktadır \B.D. O n ra •men arzın ıno çı ı r:ı. - <'lınt'-.e' rfı. o ıtr l.:cııı ı::.ın e ~aı ı'ı herf,.rı. 19 45 Srrbht !O da lı: ikıı • 
vah) remztm: mUracııat. rı uıerlne. hnıırını kırnııımak için 'e \ nzık ki kpım. ıstıklıalın. cının rnl'nrıııa ı;ulrnelcrinı övtc r.r. kıılncıık mıydı:.'.. 55. Mııııli . !!O. l a Raclvo ıa~tt-Ji. 

• Banka mubanel:ıl'cıll~l yo.plln bl• o nu lnkıp <"tmıve me<"hur oldul"lr. de derin bir ızhr::ıb Jıöriiyonım. tıı edı\·orı1u kıl Fakat her ııçu •le • • • .,. 
" d' ı · ı d k ıı :l0.45 Komııı ve senıAllcr. 21.00 "°" bay, ber a.k.şaro saat 7 30 dıtn, cumnr- Fnkaı kııluhenın c(il!tn<le Roherlc "en ın nı~nıı ın nn ·o ıımıını l.tv m~ıııokt ı ılevam e<lh'orclu. l\.im•e M.ıri,. rol.; gcçmerfrn ni"i:ınını · 

tul gUnler j öğleden sonra Vf' pazo r.ııbı tereddulle rhırrfulnr. Acavip, ~İ\·e crle,.•m Sf'r. onu sevı~·or~tı.ı... ~iire hııslanınk cestıf"Pti ni hulama • hoitlu Rohf'r rfe o vıt ıçinrle kfıçijı .nu~mı. 21.15 Dinleylcı İ!ltek..,L 
gtlnleri bttttın gtln, bu1.1u!1 ıırket ve müphem bir hı~ ıl<'rlernelcrınf' mıı_ .\mma, O. 1.önliınıı hn .. kıı lıir kıln ml\orrfıı. Rıı hAdilLl>rlP rn ~iy:ıd'! l~nhi ite ~·l<> ndi :.!1.15 T'onusma. 22.00 Rartyo sal"' 
ya ttcıırethıı.nelerdc mı.basebe lşlerlrı- nl olııyorrlu Rn nnıı1ıı \tnrn ka. vennis. Hu k'I"! da ) okınındn, çok nı<.'!u '"\ •lahılt'n Rnhrr bıle... \fııri7. ~h·:ıh rnhl~ t'I" •esı .ti. ork~·lrıı ı. '•2 30 Mt>m f"kel s:ınl 111 

de ı:aı~mak ll'lt,tmek ted!r. Ycvmly 'pıyı r'R lrfı \(' siir'ııtlı- lld~lni de l~r.. \'okınınd:ı bulunıl\nr. llıııtA tııı esna 11ıı ruhunda hır ·ie. t ını1a !'ıii~üı.. a~kını yaralı kalhınJ .rıırı. \jans haberleri ve borsaJııf• 
defteri kt'\blr ve kasa dP.ft"rl tutar 1 rı "irüklt>di Dıır'lı hırı kovu kır Mariz.in cchrc~i !;O) lu Rohert1r l:ışıklık <:ıfılr"ıı ıı~IUrrfı. ,,r1M " df'rhtll:l,.rlne ~ömmihtö... 22.45. 22.50 YanuJ.i pı ugttUU.,; d 
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