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JI A' ATBAANIN .ıoadıncl&u llODl'8. 1 
l t'.1 kilU3lerl &ahrlk ve blllaaua 1 

t1ı.ıı faaliyetleri ldU.le :ınlky~ ı 
hııqıetm .. k lı;ln a-lzll ~teler bil.. 

~ bWuctler-~örm<iftilr. Bwılar bL 
~ bir yab:ı.ııcı memlekett&D to:nar 
-.ı11ı1e &'tllr, halk ara1uııla pall. 
CJ&lı dağıtılırdı. Ya.but bir :mıı.tevll. 
1- veya bir ımUBteblde ratmesı me.m 
lekeUıı lçlııde pz.ll ~ bML 1 

~ BUytik barpte LIWAya oğrıylın 
~ka ve Framada latllA ordmıwlun 
~- 11.ddetll takiplerine ratmen l 
--.uıuı da\"MI &iMleA a-azeteıer lıa. 

~r, halk arMIDCla cSattlbyordu. 1 

-tta Belçtka4a amııml Yall o1aD ll&rekAtm Jııa~ .ae7rlaı cüe&er- Jaarl&a 
a... der Golcıaa -·"•na bef'l'Ö.Jl bu -, -------------
~ bir taıae brrakılıyordıı. 

llact;,oauıı Detir vaaıtaBl ballDıe ırtr. 
"-ı onan tahrik ve bir eıtkl.mımıı. 
~. ~ lal0 dekl VMlf.ml bl. 
~pt)Ana aldı. Daha: 1111 bal'1ılae 

........ edell ..ıeNe Jldl rac1JV 
~lan onaya çıktt. Biraz ra:i. 
_; llleıaklm olan berkee1a pbaclet. 

..._..~ elllllyeoett lııa slzlJ poL 

~ra yerled pek .malQm cleğllclir. 
-.arıan. bitap eden bir &izli ı.ıaa. 
>"-. ... ._ • .., Bulpr radyoeaaoa 
~ lre9er kenılbl lı:OllUfm&ya 
~ ed6rt1. Gene b&yle bir sı.ıı 
~ :nuJyosa blr bayll za.man oa. 
'Mı, zamaa zamaa lııugOl!.kU lraa .re.. 
lQllae dtlfmaıı blr radyo 11e1rıyatta 
~-~,. ı- s,ıaıı:pn bir ı.. 
~da ADtoaMkonun idaresi a.. 

D~ yapa.r. 
llnı- BlDdlatan radyom ela b6yleoe 

Jl&lı fa&Hyet .arfe4tm ıatasyonlar , 
ca._ lllrtdlr. llUr HinıUatan ~YOflD 
~ ı.tıaclıtı a-\ilMleaberl Ban.. 
~ JapoD)arla beraber oallf&D 
'tbad IMlkW ceml.retlııln. flklrlerla,1. 
llı~anm, -.ı. clotnısıı Japon. 
,..._ Blııulla&aa bakkmdskl dltilL 
~ 7&)'111a7& oallfll'. Jmr 
~ raci.TOSU MD zamanlen)a 
4'ı»aa llalYekUl ıeneral Tojonu Da.. 
~muvazi olarak BIDd ileler. 
1~bdn zaman zaman Uerl allrdWt. 
:~ dUfll.ııceled tablll etmektedir. 
~- llG§Iadıtı zanna Japou.yaam 
--alat:andan lateclitl 181' butttL 
~pm tarafaabtı Ue lkU1a e.. 
lllrol\la. 

.. rek, pasta 
ve bisküvi 
Satışı yapdabılecek 
~--~ , ,.,.. ~ ...... ,. 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Ticaret Veületinin bam-lamakta 
olduğu bir talimıı.Uıameye naza • 

ıark cepllHlade 

Leningrat 
Şiddetıı 
Alman 

taarruzuna 
ran, makama ve blskUvi fabrika • u g" ra d 1 
lariy)e patanclıer ve bör~ 
ekmef&ı ~ya tAbi olmadifı · 1c.i • --o--

' !!ıa.' yerlenk-n un satm alarak bunları v 1 
bulundukla.rı mıntaka.lara aoka.bi• 
lecekler ve derhal imalAta b:ış1'ya. O ga 
bileeeklerdir. Bunun neticesi ola· h • d 
ra.k bö.rdt pasta maka~ blalt\ıvi 
ve emsali und~ mamul ID11.dde!er ne rm e 
ekmeğin ka..'"lle ile se.Uldığı ıehiP 
lerde de ~rbeetçe piyaılaşa çlka • 
rliabilecekt.1r. 

F.&\sen Ticaret VeıkAleU bu nok· 
tayı g&anlln~ tutarak, hubub:ı.t 
hakkmda huırl&nen $On kararna
mede kartla ekmek dafıtılan yel\o 
lf'rde yalnız hubuootm alım ve aa
tımmı yasak etmiştir. 

Al!ka.darlar piyaeaya makama 
ç.ıkınca pirlııç fiyatlarının da da• 
ha ~k dt18cceğjnl sanmaktadırlar 

İzmirde pir.inç f'ıyatlan 150 de~ 
'10 kunıp dllı.ımUştUr. 
~ Devamı 2 ncl 11ayfacla 

Rus taşıt 
gemileri imha 

edildi 
aerı•a, 29 (A.A.) - Alman ordu. 

lan ba.§kumanda.nlığtnın tebliği,. 

.Aja.ğı Don cenubunda Alman kuv. 
vetieri kıamen cenuba dofru cephe 
alan ve anud&De mUc:ıdele eden dil,1. 

man kuvvetlerini atm111.&r ve kuv -
veUl hava teşkillerlle destekle:ı.mek 

aureWe Yanlı: ve Sal nehirleri ge • 
Çltlerlnl zorla.mql&rc!ır, 

~ v>H ·"f:!~ 
••ır lulrlil· 

ı lngilizLer 
lıır Alman IW'p ta. 
1 arraz• aetlcesl•H 
! geri çekildiler 
1 
1 1000 eair verdiler ve 60 
ı tank ~y~ler 

ı Amerlliadaa Mıma 
1 

yeaı malzeme geldi 
• Loın~, 29 (A.A.) - Kuharebe, 
1 Mıaır çölllnde, dlln yeniden b&ıla , 
ı m11tır. Şimal kealmlnde ılddetlJ tıa 

k&J'll taarruz neUcealııde logilt.z 
kuvveUerl pri ~k1lml§lerdlr. Jılu. 

hllrebe aahaaı cenuba dofna 78711 • 
maktadır. 

Çölde, İtalyanlar Slve vahumı 
alml'.§larc!ır. 

V1tl, il (A.A.) - Blr Berlln 
t ~u. lngfilzlerl.n son yaptıkları tu.r. 
ruzda 60 tank kaybettlkleıiıı1 n bin 
kadar esir nrdlklerlDf bildirmekte • 
dlr, 

Londra, n (A.A.) - Harp malze • 
mw ile yllklll bir çok gem!ler Ame. 
rlkadan llılltl'a gelml§tlr. Bu maıse.. 
me araımda, "generaı Gnuıt,, tlplD. 
de tanklar bulunmaktadır. 

DeyU Tclgra! g.u<:U611ıılll mulıabL 
n <.:O'dekt harp aahumı f(Syle taıırir 

etmektedir: 
"Evvelee dllpedll.z çöl olan tN yer. 

de pi.y&de tank hUcumlarma mUkem. 
melen dayanabilir,., 

Mısırda mecburi 
askerlik 
---o-

Hazır :anan f Ayiha 
parlamentoya verihyor 
Vl§I, 29 (A..A.) - Meeburt as

keı-liğin ihdas edilmesini isteyen 
bir kanun llyih&Sr yakmda :Mıstr 
parli.mcınt~una tevdi edilecektir. 
Mımr ordusuna verilen vuifele

rin çokluğu'.ruıan ve ehemmiyetın • 
den bu tedbirin almdığı aöylen • 
mektedir. 

~ lllacllıHaaa stwtl ve lllDd 
~ mDulrereye &lrifütl sa.. 
ıı... Japon propapadaal mndı.taııı 
~flıa ~)'I lıılr pye bWyordu. 
~ O 7.&IDNclan bu sama.ııa. ka... 
._. bir ~ Ja&419eler oldu. hısU
~ .11e Wncllat ... aala,amadı. tmpa. 
~Jpk plrwtlJlae blı' 19yler kay. 
-~ DIAflQJalye&lere uğradl. Bu. 
:::- lletledl olarak &rıık lllıııll8ta • 

Polis Okmunun 
55 inci • devresinde 
ııo zabıta memar11-

maz mezu olda 

Kalaçin tin.1 ba.tıamda birçok nok. 
talarda Sovyet muka.vemeU lunlD11f ~ 
ve dU,man çekilmek zorunda kal. 
mrıtır. Volga doğusunda Sovyet mal 
zeme ikmal ve late muvıuala1ar1le 

demiryoı mllnakaleleri h&va ta&r. 
ruzıarııe vahim buara uğratılmq • 

T aritiin büyük 
davaları 

POU. oknlıınun elll beflnol dev're. 
taralıtnlıfuu ~eDJer bile .ıa.. 9lla.l llmı&I ed~n 190 ubUa memıını.. 

~~ 'M Bankokta 9&1lf8ıD Hind 19. muza bu sabah -.at oDblrde &ılerlıD 
~ ..WyeU IOlA bir 1.acllbı; taraf. de tehir bandoaa olılDta laalcle mtwa. 
~ - ıncwz_ ajan.lifi telAıdd olıın. lllmle Taksime seJerek 6bldeye oe.. 
~ 1eAk koyınllflardır. 
~-- lllDdletaa ~ söre Yeni mesunlann dlplomalan ya. 
a.._::. De vasiyet tu&vvur ediyor. Bwı. landa okul b DHUMla 76pdacak 1ı1r 
~ biri. lllDcUllerln lqU&ere llıe törende nrU:ıoektlr. 
ı;-ııtı yapmalanclır. Bunu aarabat. 
.. klıtUemelReclir. tldnot llatim:ı.l 
~tlüeda ı.ra&ml&t&dır. Bnnu da 
~ ile ltl*lltiDID bir bafka 
·-..q tıel&kkl etmektedir. 

Amerikan 
ordusu ~ lllMUataa radyoeuna ıısre 

~11..:.=1 s;:=:r .. ':r~~ 4 murona balll olda 
\:"' ı.utsıert kovmalı, lqtllzlerl Lolldra, 19 (AA.) - Reı. Ruzvelt 
~ lela 4e mllaver JmvveUerlDI bir bıumı toplantwııda, Amerlkada 
~ davet etmeli, ve aetloocle §imdi slllh altında oıu. Amerikalı 
~ Mblblal 4etlttlrmellclir. aded!Dln' milyona balll oJıcSutımu 

... ~ ı!slrt l8tlkW cemlyettnln blldirml§Ur, 
--~-emellerlae mııftlll olarak Dert Sttmaon evveıoe ya.ptığı blr demeç. 
,...,.. lııa MUlar baslla R\ncliata.. le 1942 ıene11Dde A.merik&da S mil. 

~terkibi, tktıl&Cll bUnyeil yon 600 bin Jı:lflnlD all!Jı aıtma alı.. 

~ JlılB.IDI J acı aa1·fada ııacatmı umdu~v.u IÖX~IU. 

tır. 

Alman hava. kuvveUeri Don Del. 
tasında.ki dil§man nehir mUna.kalltı. 
na karşı yc.ptıg-ı taarruzlarda üc; 
Sovyet topçekcrt ııe bafka lkl dtıı. 
man gemUılne bombalar 1.aabet ettir. 
m~ğe muvaffak oımugtur. 

Gece taarruzları esıuuııuda Volga 
nehri 11Btlliıde birçok tagıt gemileri 
l.Illha edilmlf \ eya hasara uğralıl. 

ml§tır. 
Voronej kopı11 ba.fına karşı yapı . 

ıan dU,man taarruzla.rmm p!UkUr • 
tlllmc:al sırasmda 29 Sovyet ta.nkı 

tahrip oluumuı ve 'baıka fasla aa • 
yıda ıtank da ban kuvveUerlm1% 
tara.fmdan savaıı dışı brrakılf.lll§tır. 

Volkot cepheslDde Sovyetıer ö • 
nemli kuvvetlerle, tar&tımızdan tu • 
tulan bir k.Hprll bqma "k.al"fl neti • 
culs ta&rruzlar ya.pmışlarc!ır. 

SOVTICT TEBLIGJ 
Loaclra, H (A.A.) - Moakovada 

neşredilen Sovyet geceyarw tebllgi · 
Voroırej. Slmllyuka ve Batatsk 

.... DeUım& 1 pOI IQfacla 

Kıymet.il mull&rrlr Mm.affer l:aen 

tarııtuıdaD ba&ırlaıuwı aoll dereoe 
meraklı hlr sert: 

Yarınki Haberde 
cak•ınız. 

bula. 

Mareıaı Ney davuı 
Muzaller Esen, bu yazının 
bcqında ıunları aöylüyor: 

"Dreyftla gibi roalana, Uyatroya ve 
s1Demaya geçmlf, Stavlskl mı.ele.. 
al ıf bl dedlkodusu hlll devam eclt>D 

davalan kalemimin acuna clolamı. 

yacatmı. 

11 millete alt dav&lan toplarken 
Tilrk d&Y&lannı da anutmıyaoaJım. 
Blltlln buya&ılann ldcliau ıo ola. 
oaktrr: Okuyocalana stlsıel w.ldt 
geçlrmesl. 

YARIN, BABIR de 

Pravdanın 
millete hitabı 

Herku bomba. oe .ilan 
lıulla.nmannı öğrenıneliclü 

Koakova, 29 (A.A.) - B.uayad& 
herkeal azamı h&rp gaynıtlDi cı.v.t 
eden Pravda gazıetut töfle demekte.. 
di.r: 

''DOtman blzl. tehdit ediyor. Kem. 
lekeUml.ziıı içerlertn. kadar girdiler. 
DUtmanm durdurulup imha edilmeai 
1.A.zımdır. Sl.z1n vazlfenb:: onu vOoudu. 
nuzla, hayatınızla, kanınızla durdur_ 
maktır. Bu c.lddı günlerde '.ber T&tan.. 
d.af aUAhlı kuvvetlere U,ye olmaya ha. 
:arlanmalıdir. Muharebe tallmlerln. 
do dlkkatll.zJlk at!edllemez. Kimin 
vazlteal :ı:ıe 01ı1ra ollun hazırlanmak 
Içla vakit bulmalıdır. Herkes tııtek 

kullanmaaııu, el bombuı atmaıınu 

ve muharebe sahasında nUl.I 1'&&1yet 

aundığınr öğrenmelidir. 

ingiliz tay
yareleri 
Hamburgu 
bor11baladı 
35 bıglllz n;atı 

nönmedi 
Lı>udr:ı., 2D (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetıerlııin Uç gece za.rfınôa Ham. 
burga ikinci akını yaptıklarını bll • 
diren 1ng1ltere hava nazırlığı teblL 
ğl §tiyle demektedir: 

DUn gece Hamburg 19hrl önemli 
bomba uçaklarından mUrekk&p bir 
teıkll ta.rafından yeniden taarruza 
uğramı§tır. Hedef tı.st.Unde kalın ta. 
bakalı bir çok bulut buh.uımuma 

ratmen toplu halde uça.n t&§kWerl • 
mlz alçak iriltada taarruza geçmif
lerdir. BUyUk yanguuar çktığı gö • 
rülmU,tUr. 
Aynı gece Holandad&ki dll§man 

h&va alanlarına d& t&arraz edilmlf. 
tir. 

' Devriye va.zifeat gören av aervl • 
Blmlze mensup uçaklar ke~lf taar , 
n.ı.zıarı 11raaında tsal alUndakl Fraa 
ııa. bölgelerinde bulu.na.:n du.,man he. 
deflerlne w demiryolu muvasa.ıaıart. 
le Fransa kıyıaı açı#mdakl dll.fDıan ti 
caret gemllerlno ta.&rruzlar yapmlf. 
lardır. 

Bu b&rekeUer sonunda 82 
ve S av uçağımız ek.a1kUr • 

bomba 

Kömür için 
EylUle kadar yeni beyanna. 

me verilmi.yecek 
Etibank kömür .satıe şubesi ~ 

diye kadar 200 bin beyanname dıı
ğıtm13br. Bu beyannameleri mn· 
halle birliklerine tasdik ettirenle. 
rin para..cq almdl'ktan eonra kömUP 
)erini almalan i!:'in mra ile gUn ta. 
yin edilmektedir. 
Şimdiye kadar müracaat eden • 

lere verilen günler eyltile kadar 
dolmwftur. Kömür satış şubesi şlın 
dilik yeniden l:eya.nnamc verme
lDC'ktedir. Parası kabul edilip or • 
dlııoeu verı1en beyannamelerin 
muhteviyatnıı teşkil eden kömUr
ler verildikten sonra yeniden be· 
~ verilmesine ve kömUr sa• 
l.J§ma devam edilecektir, 
Dağltılan ilki :v1lz bin beyanna • 

mede yal?ll2 soba kullanan ev1er 
değil kalörlferH a!)8.rtnnanlar, t~ 
carethaneler ve mllesacsclcr de 
dahildir, 

~ Al111&ntar tmh•daa IKM 

~ 

Vaki \ 
Rusya, Çin ve 

orta şarka, 
seyahat edecek 
v~.• ~J - .V&Ddll 

Villd dl1D ROJıter ajamı ~ 
Ortap.rk, Ru.ııp. ve QM •YabM 
edeceği ihtlmallndell b&ıa.tml:f, ba.. 
nunl& beraber bu •,ab&tbl ıuml 

bir mahlyetıe ~ Ut.ve .C.. 

mJftlr. 

Serrano Suner 
Birline geliyor 

Berlla. D (AA,) - Yan reaml bir 
k&ynalr.tan blldirl11yor: 
Bazı gar.eteler, ~ hariciye 

nazın Serraııo Sımeria I.!:tbom, ya.. 
kuıd& yapacatı aeyaha.tıe mllnMebe.. 
11 olarak a1nl satm BerllDe a. p1e_ 
~ili ya.uyarlar. Sorulu .uallue 
oevaben Alman. harici.ye nazırlıtm 

• dan dQıı blldirllmlf olduğu TeOlrile 
Alm&n hUk(llzıet merkezine yapıl&.. 

calt böyle bir ziyaret hakkında lıJı;, 
blr malQma.t mevcut değil.dl.r. hpan... 
ya hariciye nazırlığının Llsbon& gl. 
deoelf h&ltkndakl habere gellııce l&. 
pan.yamıı alyasl :taaltyetı kar,şıamd& 
Derlbı.ln herhaııgt bir vuı,_ alma.. 
aı bahis menuu alam~ 

Çin - Japon harbi 
yeniden kızıştı 

Çwıklng, 29 (A.A-) - ÇiD ukeı1 
.CSZC:llsUnUn bUdirdı,iL gGre, ÇlD1.!. 
ler eumarteal gUnll Kiaııgal. demlryo, 
lu tlftrlDde Kv&Dlde:ı w K•elkiY9 
k&r§ı ayııl zamand& hUcuma ~ 
!erdir. 

Japonlar, Hankol'Wl fiııı.al b&tımı.. 
da bulunan HupeııdeKi Çlıı kuvveUe. 
rlııe karşı Çungsiang 1.stnı:ameUDden 
taarruza geçmiştir. ÇtnHler Ta.puıı. 

gan datlannda mukavemet etmek. 
tedirler. 

Alemdağından 
gelecek 500 bin 

çeki odun 
Ba ıaball wiliyette 
lbaleıe ba,ıandı 
Satışlar ayba 
şında başlıyor 
Mahrukat otlsl mUdUrıllğU kI§lık 

odun ve kömUr stokuna devam et 
mcktcdlr. MUhtelif yerlerden gelen 
kömUr ve odunlar depolara yerlegtı • 
rilmektedlr. Bu sabah vilAyette A. 

lemdağı ormanmd&n otlse ge1ecek u. 
lan 500 bin çeki odunun ihaıeslle 

m(lfglll olunmuıtur. İhale ancak öğ 
leye kada.r tamamlanmıdığındau ne. 
tice ancak öğleden sonra belli oııı.cak 
tır. Alemdağı orma.ı.mdan geUrlle • 
cck olan yeni odun tçlD belediye Jeb 
rln muhtelif semuerkıde uygun de • 
polar aramaktadır. Depo az.lı.ğı yU 
zUnden Kireçbunıu aahlllerine Odun 
yıfllmıştır. OfLt mU.dllrU tuetııı balJ. 
kanhğında btr heyet depo arama lfl 
ne ebemm1yeUe devam etmektedir. 
Ofis kömür ve odun aa.tı§lD& ay ~a 
§ıt.Clan IUbaren 'ba§lıyacaktır. ad" 
mevcut olan odu Ye köıuilrl•l'IA b 
kısmını ihtiyat ol&rak ayıracak 
jer kwnmı halka satacaktır 
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____ I' Mahkeme Salonlarında ı:.~ç!~~~~~!~! 
Madam H ayganuşi, ... ................... ., .... . 

a - - 80N DAKİKA - 2!) TEMl\lZ 19U ÇARŞAMBA 

Sar cep esi 'I Börek. pasta ve bisküvı _ 
satışı serbest 

e 
ı-..... c.msı 1 od .U)flldll 

flddetl1 ça rpI§ m !l ln.r ~~· 
ı1ell!Ull e.tmftttr. 

Ba§taratı l ocl ısa)f.ada 
bakımmdao Hindlller Uzerlode te;ılr 

OJgw " • a ....s. kay4a dege.r b r 
.. , yok'Wr. 

80VYET TEBL!Gl EKi 
Londra, %!> (A.A.) - Sovyet ece 

:, arıs ıtebllğine yapılan ekte §Öyle 
denllmokte: 

Ha{;tara.ıı ı ocl sa)fBda yapacak mabl)ette değildir. 
Sl\BUN DA UOUZLU\Olt Gaııdlnlıı C'Ö~ tınU dahi lngtllı 
Diğer uıra.ftnn İzmirden bıldiriJ. politikasının deva.mı telfUtkl edenler 

li · ne göre, kendi aralarında ~r Japon gtirUştlBU bUtUıl Hlndlstanıı 
toplanu yapan 1z.mir sabun ~ıl· kabul ettirmekte bUyllk milşkllllere 
leri fı,} atm biraz dah:ı duşürlllme- uğnyacaklardır. Neteldm 1stlk1Al 
sı mUmkUn ol.n.blleceğini tesbit et• ceml)etlnln Hlndl ta.nın içinde tutu. 
nı;gl rdir. namayıp da Japon ntUuEU altında 
İAŞE lŞLERi:NiN BF.l.EDİ\ ın·ı.: kunılmıış olmaaı buna en gtız.eı de. 

l d d l ıı; •Tama ve ııı \erme ilAnJarı ll:ll d011 

O lan l r l m ı ş uatdkadıı parasu aeıredlleoelutr. l nas l llW.larrn C'UZ:etede ı;örUJılılğ"i) fı:tklld 
Voronej kesl.mlnde bir Rua kuvve. 

u Atman mUda!ae.larma dayanmı, 

vo kanlı muharebeler cereyan etmiş. 
tir . .Almanlar binden taz1a zayiat 
ı; rm111erdir. 

D talskte §lddeW çarpl§ınn.ıar ol. 
m dır. Almanların r ta Y 
)aptıkları dürt hllcum geri atılmış • 
tır, Bir dlleman taburu imha edll -
m ştlr. 

lılo kovadıı.ıı gelen haberler Bta 
llngrad ı hr1 için vaziyetin tehlikeli 
ol uğunu bildirmektedir. 

Brtansk cepheııt.nde idd W çarpı" 
malar olm~tur. Ruslar 200 Alman 
tankını tahr p etmişlerdir. 

Almanlnr §lmdl do~ cephesine 
batıda bulunan hava atıı.ıılannda.n 

çektlklert uçakları gönd rmektedlr • 

DEVRİ tŞt llldlr. 
laı e ve fb t murakabe işlerinin ilindi tanda prensler lngUıeronln 

beledıye) e devri ay başma ka.4ar tabii mlltteflld ııaundedlrler. N\ifuıı.. 
t&m m :ın caktır. lan yekQnu f6 m\llooo bulan bu 

''Koskoca davrede yalnız başına bir 
kadınım ne, ister idi bütün paraiarı, 

mücevheratımı da ahriar idi ,, 
Bel~diye i'·tısat mUdürlUğü Dör Hind kuvveti Japo:ıynyı an.u etme.. Davacı şlşnı:ın, Lop:ırl:ık vücuı:ıı 

allncU Vn.'lı:ıf bnruı tl!şlnmı;ş ve bu· mektodlr. 19 ~nşınd.ıki bir delikanlı gibi iyice 
rada çal ğn b:ışlrunı~ır. Kny• Hlndlstıındakt milalllmanl r he bir belli olmnt:;n b:ı 5ıı~ nn :>eni teı lemıo; 
m aml r · ğled n sonra beledi- t.arııfta.n dini emnlyeU. blr tıt.ra.tto.n bıyıklı. 55 lik bir kadındı. Yıının. 
}ede valn in rıyn.setinde bir top • Udısadl mllnasebetıer bal.unından daki avukatına, öyle emin bir ln
lantı yap:::m lar \•e devir işi ta • ln~lterc ııe sıkı blr surette alA.kı:ı. Hrl:ı ı!\ınmıştı ki, dıH asını şimdi 
tnamlan ·to.n sonra kaymakam • lıdır. Hind t1carctlnd3 bUyUk mevld den k 

2 
ndığına yemin bile edebi. 

lnrın Uzerlerine nlaeaklan vazife. işgal eden mUslllmanlar erms.yele • lırdi. 

_ Elı o halde me ele ) ok Ruyı •. 
run dedim, verdim defteri. 

Klr:ırı.orı birer birer okudular 
Sonra bnna dönerek: 

_ Bu Hayıwnuş kimdir, dediler. 
_ Bir nunı:ıranın kiracısı, clcd.m 
-l<eııdlsi şimdi e\'de mi? 

- Evrle. 
- Yalnız mı oluruyor? 
- E,·eı .. Yalnız bir kızı var, 

kat şimdi :ıdnd::ıdır. 

olmuma dlllkat edlhnelldlr. ICvleıı 

me teklifi göaııureo otıoy.ıcıılıuı 

mahfuz K.alıu11k Uz.ere urlb ıuırc~lt: 

rln.1 bUaırmeıı:rl lllı.ıın.ıır. 

Evlenme teklifleri: 
., 2~ yııitnda. ı.ı a tenıı.slp Yllcıı uu 

tem :ı: ve kibar, balık etinde Cranıu.z: 

ca b leu Jıao mezunu ull bı r il k :ı: 

yUksels tahsil görmUş, Devlet memu 
ru veya subııy olr bayla ev1eom 
Uıtemektedlr, (Sahire) reı:nz.ine mura 
caat. 

• 2f yaıımd!l uzunca boylu cirit 
oımıyar., orta tahsilli. b r s.:ıne evve 
kocasından avrıımış temiz oır aut 
kızı, bnyatını kaza.nmış uı•u 111 bir 
bo.yla evlenmek ıııtemeKtc.jlr. ll~ ru 
lny) remzine mUro.caat. 

ter. 

leri görU mil erd r. Vali de sa· rlnl muhafcır.a etmek için tnglltere • Maznunlar ise iki eı-kekı. Hemen 
bah s:ıa.t 10 dan 14 e kadar Dür- nln ck0J1omlk reJlmlnln &)o.kta kaL hemen ayni tipte iki kişi.. Yaln•1 
düncll vakıf hanındaki yeni oda· mnsrru l!lterler. Neteklm Blrrn ıı~ biri 

1 
in e, uzun hı~ ıklı, ,e uzn•nış 

mnda me ul olmuştur. dakl 400 bln mtl3lllma.nın Jap:>n oto. 
5 

\; llı, diğeri ise sinek Jr ydı trq-
Vnli ia. ~ i lcrlnin belediye ta• ritelerine \e mU lllman olnu,>nn v& 

' - gU lışdı. IMlkova, 29 (A..A.) - Sovyet öğ_ rafından deruhte edildigj 2 n • Japon t:ır .ftı:m .>cr:Uere ımıııı lsy~ı Ahmetle Muhsin, m:ıdam Hoyg'l. _ Buyun.ın. 
_ Haydi, gıddim, keııdisınl gb. it 11T1yanlar 

r reAlı. 

ıe tebliği: denberl ba Jıyan faaliyetin neti • dıı bu b<:btendlr. nuşu, kendileTine memur süsü ver Beraberce rundıımın kapısına • ., 
28 temmuz gecesi kuvveuerimlz ce in en .memnun olduğunu ve de.. Gene Wod en~ ~ı inin "lhtr.l .. rl me'· ımretlle dolandıı mnı.tım ı .. "l. tik, çaldık •. l\fndııııı kapının küçeJ, 

Voron j, s mlllyıınskaya ve Bata.lak -:ir muamelesinın tnmamlanrruısm- ve ~ileri Japon ı ıUAaına ı.ratw.ı- rıundul;ır. Gözleri yerde he\I'\ or • deli!;lııden b:ıktı: 
çevrelerinde d~manla ç:ı.rpıamıılar. dan sonra geçmesi tab't olan inti· ı deflldlrle.r. Dam m:ı.dd • 1 • lı .ll e lar ve biraz da korku~ orlıırdı. - Ne fsliyorsunuz? dedi. 
dır. Dnmt-a. kesimlerde kayda değer kııl mUdd tinı :nlltcnkip, iaŞt' mc• denler ı- knrulmna iktısadi niza.mm . 1 ö ~ e 

_.. ~ ..,, Muhakemenin ikinci cel esi) di. - Bu efendiler. senın e g ruş • bir d ğlflkllk olmt\mtştır, kanizmastnm daha hızla.nöırılnca· bozull1Ul5ror istemem ktedlrler. Jıı. 
LE~'t.'lllGRADA llOOUM ğına kani bulunduğunu alakadar- poo fstllıl8ınrn pauır mUna .!betlerını tık cel ·de H >Snnuş i ldi:ısını '"" ccklennit, dedim. 

MOllkom, 29 (A.A.) - Son iki g1ln larn tıöyleml tir. def:lıtırooeğlnl pclc il bildikleri glbl dnvas ı. maznunlar dn müdafaaia. Madam, sözlerimde hllllf ohun • 
zartmdıı Almanlar Lenlııgnıd cophe. nO iTnOJ. tşt ·nE ÇALIŞACAJ~ ıktısad.J reJl.mlıı do t boddill edeeeğlul rını h tevıllerini )apmıslnrdı. Bu. ı .. ın, deliği kapattı Te il~ dakika son. 
sinde fld~W taarruzlııra gcçm • • BELEDİYE 7.ABI~ASI •• pekfl!A ldnut etmektedirler. Hlc blr gQn şahlt!er dinle•llrcektl. ra açtı, erenrlilerl antreye aldı. 
ıerdlr. Burada büytlk tank ı;:ırpııma.. Diger taraftan belediye re!.Slıgı &eY olmasa, Jııpon unıı.)•lıılıı lllnd tık ahit, All\rll. (.,.) apanıın1 Eh benim iş mali'lm. Zırrr geıv• 
lan otmuştur. Ahnan\a.r ağır kıı.yıp. İstanbul zabrtasmdan mUhimce bir bıım maddelerini ucuzdan da.b.B apğı nı ıı.lıı kapırı'ıl, )np ı. ı sö;>Jh·e · zil aldı. Ost kattak:ı ·r beni kasa. 
larla gtıskllrttllmUşlcrdir. Son E;Unler ~cnımı yalnız fu9e m:ıddelerinin bir hadde tutmak istedi ıne rJUp~e AU hiklmin ''kısa ve üz nnlıı'' · ha ··olJadılnr. Ne oldu, ne bitti bil. 
de A1ma.:n uçak1art §ohrln 'POk yalan kontrolü için ayırmağı mUnnsip yoı..-tur. ştmdlye kadar )"npılıı.n Ja. •lc~esine ı :ıj:'; wn, vnknyı c ı ince nıiyorum. Faknt 15 dnkika sonra ıı
da ııucumıa. za.ptedlleceğtni blldlren görmüştUr. Bunlar ır.Unhasırnn pon lstlHisr.ııın nrtuaıU ım.ra,kterl ti. tererrilntına kndıır ~nğlayıp lırıliaıı partımana döndfiAilm ı:ımnn, mad;ı. 
binlerce beyo.nnn.meyl Lenlngra.dıı belediye zabıtası vaz"yetinde çalı- ti budur. dırnrnk, dallayıp budaklanılır:ırnk· mın bağıraba~ırn knpıya dolru ko~ 
a~lardır. Sovyet. kuvvetleri mnte. şacaklardır. Bu suretle kayma .. HlndlLnln böylooo keıııllnl. kendi nr. §Öyle nnlııtıı: tuunu gördüm. Benimle karşıla~ın. 
addı.t k mı rde taarrwı s:ı.~arı kam.ltklarcUı. do.ima emre ve teftt.. zualle daha fazla kUlo yapm~yı ıate. _ Illr ny mı diyeyim, iiç har•ıı en yakama sarıldı: 
yapmışlardır. §e hazır za.brta :nemuru bulmak ve ınıeslnc ımkfuı tasıı.vvur edilemez. ne. mı di) c) im, gündıiz mil, dı~ eyi:n, -~en ne biçim kapıcısın, Ber.i 

nERLtNt nlR TEKZ1Bl h11.lkm nşrrr fiyatla mal sattığmı ıı.llte lju şokildo 1nkl:J:ı.f etti~lno &"~ro akşnın mı diye) im ı::öz 
2

öre göre so)'Uyorlnr da habe-
Berlln !9 (AA.) - .Aakeı1 kny. ~yet edece ·i esnafı derhal kant Jllndlsto.ndıı b lld taraf817.lık flkrl - Canım ne dersen. de, faknl en- rin almıyor. 

nakla.rdan b ldlrlllyor: rol etmek irnktiıu hasn olacaktır. kendlllğinden tnıuı.likuk edooektlr. buk det _ Dur bele mn.dam teldş etmt. 
SovyeUerlıı VoroneJ yakıı:ılarmdıı. Bundan başka. fiyat mlirakabe Hlndlstanm kestr ıı\ifusa vo amwl. -Ha, işte birdenbire knpı ça • Hele bir )Ol kendine gel de, ne is>i 

ki Almıuı. JX11lvzlle.rlne kar3J boa ye. vazlfesini görecelt olan daimt Cll• n1n a-enlşllğl bunu kolaylqtmı.caktır. lı •1• Ama nnsı1' S nki zil l.ırıl • yorsıın clo~ru dfirüst anlat dedim. 
re yaptıkları htlcumlar Moskova cl!:menin ve bölge iase mUdürlil~ SADRİ ERTEM cak Ben odnmdo çnmnşır ılcl}lştlr - Daha nasıl anlatayım be ııdaı:rı, 
radyosunu yeni masııllar yapmağıı vaziyetinde ~cak olan bcledı· yordum. Acele acele giyindim. Ko~ hnlii mı anl:ımıyorsun, o memur dl. 
aevketmekt.ed.lr. Bu radyoya göre, ye :iktısnt mUdtlrlUğllnün kont.ro • llım, açtım. ye getirdlRim adamlar içerde ben

1 
Allna.n kıtaıan ağır kayıplara uğra. lörler kadrosunu takviye etmek Bu efendiler lcııpıdıı dııruyorlnrdı. sıkboğaz ederek 50 liramı dolan<\!. ~· lll tl1 A - u latanbu.l mUddeJumumiUğlnden: • 
m1J ve UçtıncU A.1InD.n moı..ur - ve Da.i:ınI enclhnene ~ aynca m • _ Kiı'll istiyorsunuz? dedım. rıp gittiler, dedi. 
menl bu bölgede imh& Mnmıştır. fet~ vemıek meselesi d balüB KandırQ. ına.hkeme&inde 15QO ku~ _ Hele bir fçerf girelim de ıııı- Denim billim bu kad:ır. 
Halbuki bahla mevzuu olan tnmen mevzuudur. aaU ma-.ıt blr adet .abrt k&Up mu. larsınT --Acaba nasıl tehdit etmişler 
Voronejdek! harekaıta hlç i§Urak et. 1--------------' avınıı.gı ile 1000 kuruş maaşlı blr pl. - Neyse ozaımıyayım. İçeri gir- -Orasını bilmiyorum efendim. 
memi~Ur. ~ k:&~ ~ yM» :ıxıUb&flrllgi açık olduğu lzmıı diler. Daha doitnlo5U benim oda. rn Ama, zıınneılcrscm madamı kııpı ka. 
n ldd\a. edilen diğer kıtal&ı'aa Bovyet POllSf 8 : mtlddeiUlnumlllğinden blldlrlmşUr. girdiler. pı s!irilndürcccklerlnl söylemlşle:-
lere kaDlı kayıplar verdirmekte de. Memurin kanununun 4 uneU mad • _ Apartım11n deftttini ç:ıkar ba. _ Demek madamın da bir korku. 
vam etmektedir. Bllh&BS& §11 cilıet Bir sandal devrilerek battı deel ,eraJUnl haiz olıuı. taliplerin kalım, dediler. su varmış. 
blıtnme.lldlr ki 10 tom:muzd.:uıborl Dl1n sebze hail iskelesinde 4778 ıo.s.942 gllnUne kadar Kocaell adliye _ Ne yapacaksınız? dedim. Aliden evvel madam Hayganuş a. 
yalmJ: 'bu keal.mdo 7şo So\70t ıtanıu. sayılı aa.ndalcı İnebolulu Abdullah encümenine mUracaatlıın. -Biz memuruz, dediler. tıldı: 
tahrip ~tir. oğlu Mehmet Yıldız KadrklSye g6tllr. ----------------- _Benim ne korkum olacaktır ki. 

LONDRA \AZİ1'ETl otDDI mck Umre sa.nda.lmıı. paUıcan yllkle. D Eş koskoca dayrede yalnız başıma bir 
G0Rt1YOB mi§. pmandını.la.r arasına geldiği F •ı K R •ı T. K A R knnıdım ne1 isteseler idi bQtOn pa. Loo"- 29 (A.A.) - Don nehri aırada hlvn-dan ge"mekte olan Şir. 

v.&.., .... " nılıırımı da alırlar idi, kıvrımmdakl m.ulıarebonlıı §lddeti lroUhayriye vapurlarından birinin sa _ Sen otur yerıne madam, sana 
gitgide artma.ktadır. Alma.nlar eh6m mı eıtt.1#1 dalga.la.rda.n aa.ndaJ su al - OTOllOBlL VE HAIUNtST OKULU Jıir ey sordum mu, ben? 
mlyetll tıtr ilerleyiş kaydetmlflıW - Ull§ ve b&tmı,tır. Sa.ndalm kurtul - Bomontı, Tramvay dnrafı kaf'llM • Şltll Ali: 
... ,_ y .... ,.,,.t ciMidlr m• ...... •• y .... •-wı ynnan okulumuz pazarloal ve pereem. bO 

1 
f ,,. 

....... --.,... • ...,-.... .... ..... ....,.. -Burasını m yorum, e enuım 
BOSTOF OENUBllNDA&l PATATESJ.ERl.E DENlZZ DUŞMUŞ oe günlen saa.t 9 dan 12 ye kadar eyınıde açıla. Madıım Hayganuş, esas itlbar:ıc 

MOoADEI& Beylerbeyi vapur talceleırlnde otu • cnk pör deYttslne gireceklerin kayıt muame. Alinin iradesine bir diyeceği olma. 
Vltl. %8 (~) - ROfltof §eh.rtDln ran lılevlnt fl'emel dlln lalı:eled1ın .san. lesine baaln~br. Okulun mtlddeU, den prog. dıını söyledi, Suçlu Ahmetlc Muh. 

cıenubunda .Alm&ıı llerı.711l d&va.m dalma yQkledi~ bir çuval patat&sle ram.lan, lmt.D:ıanJarı ve knbul şartlarr hakkında ııln ise hepsinin uydurma oldujunu 
etmektedir. Don nehrinl geçmlf ola.1' bir miktar kömllrll ta.§ımakta iken bWnecek her nokta.ya cevap veren yeu1 ta.ı.lmat. 

iddia ettiler. .Aımaıı. kunctlerlnden btr kıamı :neh sandal muvazeneaJn1 kaybe&u·•k pa.. namelerini ıatoyiıılz ve yerlerlnizl §imdiden temin Dlltcr şahitlerin de hlçbhi.sl gelme 
mı ~ h&ltlm ~ tepeıled Jt • tatu C'lYBlI denlr.e dll§mllf, çun.lr eclinlz. Teletoa: 80259 mlşti. Mahkeme bunların çnğrılmıı. 
gal et.m1alerd1r. tutmalı: tlter.ken llcendlal de ber&ber ]arı için muhakemeyi ba"-ka bir gü 4 41.MAN ALAYI :tHIU. JCDIID! deniJI dt\pıtl§ı takat etrafta.o yapıları "' 

~ n <A.A.> - nm neh.. yardmıtarıa nrt&rı1mıştll'. Nafıa Veklletladea: ne bıraktı. 
lll boyunca dfia.m •den mulı.&Nbea1D BAŞINDAN YARALANAN ÇO()UK 
"•tt~ kanftlt kaJm•lrtadD'. ::P'm.dıklrd& Abkdam 7okufunda 

Yoronej Jceelmlnde Ru.a1ar nehri 26 numarada oııraıı 1lb.an Yıldıs Top 
gecerek blr m.eskQn maham geri aL b&nede.n !Begflttap. gitmekte olaıı 
IDI§l&rdır. Bu kesimde, .ııon umanlar tramvaym ba.aamağmdan yere at. • 
da Ruslar, ~ Alm&ıı alayım l.mha lariwı karşıdan gel6ll H!laeytn Celi. 
ve 228 ta.nk:ı tahrip otmı.ıerc:Ur. 1ı::1n ida.l'eaindaki 2l796 nuı:na.r&lı ot.o. 

BUSLAB S GEM! BA'BBDJLAB mobilin alt.mda kalmıştır. 
l.onclrB, H (A.A.) - :ırm.ıtııdi'6 Bqmdan yaral&na.ıı lllıa.n Şif1l ço. 

kıartezlnde Rua hava ve dems :ıaıv. cuk lb.ut&Desine k&ıdırı'lllllftır. 
""8thırl 8 gemi batırmr,l&rdır. Bun -
larm mecmu tonııa.toeıı lD.000 dlr. 

Vı,t. 29 (AA) - Sta.ll.ı:ıo"?"ad DQh... 
rl lçin tehllke gitgide a.rtmakıtadrr, 
Don nehı1nl geçmeğo muvaffak olan 
Almanlar fimdi bu ,ehre 60 klloınet. 

Meeanm •fuıda .uaylı baAım1a. 
OWdeUn aDDe8ıl ve Kertm pııaum 

bnaı 8D'a ile oQzrJDllilardı. 
Bol tarıı.tta Oevdetle Ş&ldka )'llıll· 

relik meaa.fede bulwıma.ktadırla.r. ~oturuyordu. 
nı.&lTUZUD ilk beden .Kala.çtır. Şah.lk&um yamnda ~ c1a yer 
.A.zak §Chrl tn.mamlle aa.rılmtştı:r. Mmıti&. 

7.8.9f2 euına ıunu saat 15 t• A.nkarada Natta Tekt.let1 blrıur lelnd• 
malzeme mUdtlrlUgtl oda.lmda toplanan malzeme ekaUt.me koml.lyonuuda 
(8600) ııra a:uhammen bedelll (id&rt dergilerin teurln!evvel H.2 yılma alt 
tevkalMe nUabam)mn kapalı zarı uaullle ekalltmeat yapılacaktır. 

Ek.tllım., oartı:amem Te teferruatı bedeıalz olarak mal.sema mUdUr. 
lngUnden &Imabllir. :Muvakkat teminat (261) lira (150) kul"\lftur. ı.teJdl. 
ıertn tekllt mektupl&mU m~akkat teminat ve ~tnamesl.nde yazılı veli. 
ııa ne blrlilce aynı gtın aa&t u e kadar meskQr komisyona makbua mu. 
ke.b1llnde vermeleri lı'.\.zım'!!J'. (55'0.780'1) 

Mukaddes Uçurum 
.94. Yazan : iSKEN DER F. SERTELLi 

bulreUe.rlle allslenen aalond& d&ııaa 

ADUYE MUHABiRi 

ŞUBlll"ll DA Vl:T 

Fatlb askerlik tubea!Ddell: 
Top, Asteğm. Bu&a otla Alı Zlya 

6598'7. 
Top Alfqm. lılıatata oflu lbrablm 

Tlltmeıı 65898 

-itte beD de 8eD&lıerdenberl böyle 
bir cl&mat arıyordum-

- Çok ıUkllr Ali.aba, &radıfımıu 
bulduk. 

_ Ş&blka da memnun, delil Dll 'l 
- Berbalde meınnl1ill4ıır. O ııe • 

vlnclat de kederleri cılıl -.klıyan bir 

'f. Sanat okulu mezunuyum ast er 
likle afürn.m yoktur. ôclcden onn:ı 
gecenin 10 una k!ıdar müessese 
mıalathane ve fab'akalarda -es. 
samlık arıyorum MUrecıuı.t En ROn 

dakikada (Adliye mub~bi.rl 
• Muhtelif orta okullarda öğret.. 

menlik yapmı§, busust birçok t& ebe 
yetiştirmiş, bU bay: ehven OcreUe 
almanca ve riyaziye aersı venneK 
iııtemektedlr. (İyi öğretir) reaızlDt 

mnracaat, 
•Liseyi tyi derece ne bltlrml§, aıı. 

kerlikle al.Akast olmıyan bir genç, 
tatilde herhangt bir tıte çalışmak ta. 
temektedir. (A.R.A.) remzine mllr&. 
caat. 

• Temiz bir aileye mensup. llaenln 
onuncu amıtmda bir gene;; b.er tUrlO 
yerde, çalı§mak için lş aramaktadır 

(N) remzine mnrncaat. 

• Ortaokulu yeni blUrmlj ya.zı11 

dUzıun hesabı aerl blr gonç; bertıuı.. 
g1 bir mae.saeae, emlAk altm satımı 
ve bllQmum 1.§lerde çaı111mak llte. 
mektedir. (İJ anyan) remzine mllra.. 
cant. 

• Liaeden lyt dereoe ile nı.un ff 
askerllkle hiç blr alD.kaaı olmry&D 
blr gnç tah.llllne uyıun olarak re&. 
mt veya husu.e blr mQeuued• 
if ara.maktadır. (B.T.) reııWne mtı. 
racaat. 

• Onuncu sınıfa goeçerı bir ille t&le. 
bea1 herhangi blr mUeaseıtede yu 
mllddetınce çalıgmak 1Stemektedlr. 
(İ,G,E) remz.l.ne mUracaat. 

• Ortaokul talebelerine evleri.ilde 
••aaatı ıso kuru,1tau .. l.ııgUl.Zce deraleri 
nrlllr. (lng) remzlııe mUra.caa.t. 

Mütelenilu 
• f, 10, 12 yaşlarmda an ... ız uç 

çocuğa &'ece ve gUndUz evde k&lar&k 
bakacak ,teml,z ve ııamwılu bir ki&& 
ihtiyaç vardır. Beyoğlunda, 1aUklU 
caddesinde 18 numaranm tktncl kL 
tında Şe!ik Yuaya mUraca.at. 

A.ldırınuı 

ANrda remf.&lert p&1b otu • • 
lnıyoeulBnmızm Damlanaa pim 
m~ktuplan ldal'M&aemlsdp (puar. 
tan bari~) berJtbl Mbabı&D &lleJW 
lladar " uaa n cleD eoana aJdlrıl& 
lan. 

{A.ll.lıl. 4112) (A,Jıl',) (1. Ayla) 
(A.T.A.) (Ahmet T.ık) (Bahar) (B.V) 
(B.L.M.C) (Ciddi olalım 85) (0.nl.s) 
(D,18 D) (E. Ural) (E. 0) lll.L) 
(11'.N.8.) (Gar) (HaHas) (H.B.888) 
(H. G. K.) (HUiya) {H. önaaı) 
<H. f5) (Hepten) (H. 4~0) tt.N. 824) 
{Kaynak) (Kare D. 87)' (Kızıl saçlı 
kadın) (LQttl) (Y.T.R.) (IUııf.,C) 
(M.E.49) (N.) (N,N,) (N.O,K.) 

(NelU) CR.G.8) (Sami) (S.R. il) 
(S.T.) (Sevgi) (Ş.C.K) (ŞF.) (T.4,,) 
(T.H.R.Z) (Tekcan) (Talllm kim) 
(Y .B) {Yedek aenlzcl) (Yılmu 8) 
(ZUmrUt) 

Voronejde Ruslar yeniden Alman Davetliler yU& ldil:rt bullDUltıı. 
mevzilcrlno kat'§I taarruza geı;ml§ıer Bu sotrada!l aonnı. ik1nc1 bl.r eW 

baflaD111lardı.. 

Yııtlılar odalarda toplıı.ınp terbeı 
ı~rken, gençler de alt kattaki bllfo. 
) o ınerek bira içiyor, dondurma. y1. 
)Orldrdı. 

hatu aaya.r, klb&r blr a.daDMlı. Daha 
iyi &ilWer cörmQftU. EflODOeCJeA de 
pok hotlaııırdı. S&raylı baD.ıJm,: 

kızdır ama, bea buıün OllllD MYlıDcl. , .. ___________ 11111!11 .... 

Dl ,.Ori\yonuQ. 
fakat geri atrl~la.rdır. Uğradtklan ki lllk Jıofr& daha kurulacaktı. 
kayıp ağırdır. Yemek çok netelJ blr hava 41nde 
__;_;._~~~--:::---:-:==:-=-~i~yor(lu. 

ispanyada 1554 Yem61ct.e.ıa llODl'a lk1ncl aofra. kunıl 

malı um aUedlldl ~'e nihayet aaat Dçte ;>emek faalı 
vı,ı, 29 (A.A.) - G<ıneral Fran- blttı. 

k.o. 16M atya.at :mabkQmu attet.mlj - Csı lll\lon4a toplandılar. 
Ur. Şahlka. ~k beyecanlrydı.. 

ZAYl - JltlyllkdeJ"e sahil aıhhQ'e. 
eln<lelı aldılım 'V'çlı:ard&B tıılmll m:> 
W.rtlmllıı &>141m811u ka,)1>ettlın. Yeni. 
ıWı1 alacafımda,ıı eMlslııiıo bllkmU 
Yoktur. 

4l rUıRım toolak 'O~ mota • 

Le,ylA &rkadafuıı yalııa bırakmı • 
)Ordu. 

Kerim P&§a nl:tan yllı.lllderlnl ken. 
dJ cll.rle taktı. Ve 1k1 ıa.raıa .aadet 
loı- dlledl .. 

rtı ...ııibl Mııstaf& Kıı.rdeı (18111) Cevdet nl,aolısmın etrafında per. 
ZAYi - t.tnnbul nııutaka. llııınn vano gibi dol!lŞıyor ve b'ltUn a.rka

rea.u.tm4en aldıtmı m!layone pha. dafl&rıll3, ŞShlkaılan bıLbııeclerek: 

d taameoııl kaybott.lıu. Yenlainl a.b.

1 

- Nıımuslu, kibar lılr kadınla ev. 
<il~ oatılalıı hllkmll yoktur. l~m lı;ln ooht1yonm. 

11 rDRm toaıuk llUaeynlye motö. Dly& ~hilnU)ordu. 
rU alıllll ~ 'r~l (111!1.,9). , C.n l r n, n.Luı a .. :ı • .ı, ,ı~ l. 

()eVdet bet .klalllk bl.r caz takınır 

getfrtmlıtı. Çlttler, aaatJer geçtikçe 
coeuyordu. 

Kerlm pata, oakl do.ıu Sedat be. 
ye: 

- Daruı bt:ılm bqımıza" 
Diyerek, töreııdeıı Ul6mnun kaldı. 

tını fırsat buldukça tekrarlamakta. 
idi • 

Saraylı hanım, blr aralık Kerim 
IM'f&70.1 

-Allah alzd"1 r.zı olıAı.o, pata.. 
cıfım! de(l.I • Bizim Jçlo yonıldunll%.. 
ttı.tlldll.allz. Fakat, Şablkıı aldn eUalz 
de büytldUğll için bngllo onun aa.a.ae. 
tlnt hepimiz birlikte pa) laıııyoruz. Bu 
nişan ııtnı Adada yap ) drk. Bu kA. 
dar aa.ınlmi ve ba d rooe aotell olrw. 
yaaaktı, 

b • ı.u ı>.ö.iJ. ell .ı .. : , .._.ı .. 

- Mlııa.ttr aitti.iden IOIU'& biz. bir.o 
blm~. Bu akpm keD4l koadlmbe 
eğlooirlz. 1 

Diyordu. Pa.paın 1Ua1 o &klam 
yalnız Oevdetjn anneslle babuını 

köşkte ahkoyıullktı. Ml.ılrler clöa. 
dllkteıı .onra araylı ballımla Sedat 
ooy da kütkto kalacak n l\ç alle 
böyleco daha .amlml ve neteD b&r 
hava ıclndo vakit &'eçlrmtş olacakQ. 

Şıı.blka da bunu iıtlyorcta.. 
KDfktlD fol pok kalabalıktı. 

Yen.I nlpıılılar bir türlll yallıız. ka... 
lamıyor, koDllj&lDl.forcla. 

Bir lll'alık Sedat beyle earaylı ha. 
nım bir kUfede ba~ kalclılar. 

Sedat b&y sordu: 
- Dam:ı.d.ı nuıl buldun, karım. 

tımf 

- C'ık iyi, t.eml% kalb11 bir ~ocuk" 
t..Wta J4u ' ., , l•ontııur· . .:ı ku.arı,,-ilr. 

- Ben de öyle, llMbanuı aeeeclea 
atr.ı kulakl&r1ı0& Yarıyor. 

- Nete 01100 .b&kkJdır. 7.av&llr 
kncatız, VedaU.n aynlclıktaıı ıt0a • 
ra lıılr dalı& JDMUt olamıyaoainu u.. 

Bay ve Bayanlara 

Müjde 
aıyordu, Bu tuarruı deYrlnde Mlddl. Do-

- Ya., kızcatımn bu 7Us4ea •(alr. yam IOldU. nngtnln modam ~ 
lerl bile bozulmuttu. Bura.nın Jı&va11 dlye kıymetli 
iyi celcll ona.. s:ı.. ÇANTALARINJZl 

- Valıııır. buranın bavuı detU. Nl. aır k!S§eye atıp urkeım.Jlala 
tan havasr l,.Uettlrcll oau. Atelyeml& ı.tedlllnl.I Nnkt. tlbl· 

Sarayh la&umm keyttoe cllYecek sele?'lnlze uygun olaralr ealU ÇAN 
)'olıtu; alpnuım bl.rlal ııöDCttlrilp TALARIN1Zl fe.QDS IW"tU• bOJal 
öt.eklal yakıyordu. ve yepyeni yapar. Aynca ber tartt: 

Sedat bey: tamir•• ı.marlama çanta 1&pU 
- Şfmdl ben de ... ıllle Uk evlen. 

dlf lm gtınlerl hatırladım. bıınnuoı • J'UHl•tlolzfa reaatoe cayar • aJ1 
fımJ diyordu • sözUntın UtnUno setlr- ı :ıblt tU'Dalr cJWıurmm uııall .ıel 
dLn mi o sımlerl'l ll&nlya tenin ya. Jemlır.cle cenıı. edelllllrııa.a 

nında mütemadlyea slırara ıçerdlm ve 1 
Karakö7 Mum.tı&ne cadc1UI 

alnlrimd• yalwı 11evlnclm4ea avucum Raunpasıı MD No 2 • 

mua ~indeki ipekli mend/ll didik dl. ,r..--------------
4'.lk 4ldUderdlm. (ü 'ia.ııu "11-Z) 


