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Y l&.\U JMlkl& :y.ıl öııce bu&'UDler. 
de adı tarihe bU.ytlk ha.rp dl

~ seçen bliyllk bAdlee hudutlarda 
1er,rtır aıe, battı ballıııle keıııdlnl 

CGıltermlfU. ıs &emmuz 19Uı ele A. 
~ SablMana aalıkrmlf, blr a.. 
tıı.&cı.ta Almanya Bu8,ya Ue barbe 
tıı&atmut, üç atusM>BW. A.l.mıaDya Ue 
~ aruUMla barp beflamıı; 4 a. 
hatcı.ıa hgUtero ile Alm&Dya ara
"°clakl muhuam• UAD edllmiltL 

lılllharlpler ~ ba.rblD beferlye... 
tıa llOD Ja&l'bl olmumı latlyorlardı. 
.. ,. J'll yirmi mAJ.yoa dnc\l kartı 
~ ftl'Ultıl. A~k, llefale&. Av. 
"1pa 8Dka)daruıda gtiı:lıe görtılllr, el.. 

le taıalar blr Ul aldı. Büyük harbi 
~ve 90Dı takip etti. Fak&t 
111.a klnl.a. Detret aelftııtlD mayasıdır. 
~ Mıp ldacı.a clotnml*& Oııtua 
~ ve mDuı 4& blr IE1a oldll. 
•tıt lıublalD Juıkuk ve &hWt baki
~ De MbeblerlDl, D8 de 1llNUi.. 
lerı.ı aramak isteriz. ÇllD.ldl her 
lı.arp 1ClD ara.nacak menllyet ya 111.. 
lllnlan &aribbı pkınau11& kadar eL 
tUkıer, yalmt bul pomlk eıuUteler. 
S. bıw bAdlılelerl, Ye bau t_.,selNI 
"1abk1lm ettirir. 

'1'arthııa çıkm&Zlannda dolatmak 
lllhay9' ba.rbiD be,eıf Jıayatln tabi! 
l:ll'brınd&n blrl olduğunu lsb&t e. 
er. Bau llA.dlıeleri, b ·.ı phıalan 

lD, JıUlllDf'l;lD tlmaalt b&lllle koy. 
k ae;re yarar! BUAkla yeal yeni 

arpled, ,..ı 78Dl feWletlerl baar-

•• 
Beter &arlh1.ıııle batp mesullyetle. 
ili an.yanlar lnbat lmvveıt çok faz. 

bir tarlaya tohum Mtrper ~ye
l bb barblJl .ebeblerlDI ekJDltlercllr. 

llilyWE harp 18'71 elen &ollr& Ana.. 
bUııyeslnıle husule gelen yeni va. 

".veU&rin lbdaa e"ll' blr Jı14üeycll 
ltnaaya ile Fransa arumds bıtytlk 

er, aalatmazlıldar, tezatlar mev. 
ttu. Fr:ınaa ka.ytplanaın önnnde 

rlptL Bu Fran.aa için 809)'al, 
YaJI, p lkelojlk blr b<Wmet olmllf. 

Fran• davaauun balll l~la -. 
1.Dtlk&m hallDI alt1111tı. 

logutere 18'71 den sonra blrcleabl. 
bUyllk endliatrl Jnıraa ve bllyQk 

•Werde, Anupada ve kıta dıpDda 
&illere, kuTVetle rekaıbH edeD Mr 

yanm t.eslrUe kal'fl karıqa 

qtı. 

logll&ere 18 ıacı uır4aabarl Avro.. 
da \ ' C dUn) a Uzerlııde •r5ılmaz bir 
lml)ot kurmut ıına,y&yı keo41.Dla 
pelz p:ıu.n ballae koym111ta. Ba 

rvaııız lı:ıyat ıartıarıdır ki lacIL 
J"eye mlW tktıaat d6attlnı olarak 

akını& yapıunlar, bırakmız ıeo. 

er,, .ıJ:ıllall bbal ettlr.nlıU. DL 
1811 e ka4ar tıactıtereDln emrinde 

oaa ıaldpcle kam ve millet 
retl •rfed• Alma.nf& bq1bl 
k .uıa1ayı batka blr savl)'eclea 

lea edlyorda. lnsUten ile Fraa.. 
,a•7M& cebneel ba llebebtea 

1 olc1a.. ...,. lıı8ytlk A8Ja ye ._ 

clelllden lame lllJMebl WElp 
orda. 

._ ltdıaren Ba.l,a me ı.stı. 
............. terek .......... 

• ,... ..... tdınlrllıa olJllllll.. 

Ben b• doaO•I• 
kanetıendlrmeıe 

çalıpcaıım 
.taıaabal IO (A.A.) - BerllD bO.... 

ytık elçlm.Ls Sa.ttet Arıkan, k:endl.tla 
den mWAkat iaUyQ D.N..a. aj&mı • 
mıı latanbul muhabılriııe q&lıdakl 
demeçte bulwımuıtur: 

.. Almaııyaya meauıwuııkla gidiyo. 
rum. Ç'1n.k11 orada-.aılmlyet ve dollt 
kik bWacalıma kaallm. Almanya ı. 
le olan doetlutumus b&1ıc11Ddlr ve e. 
aaııdrr. BeD bu da.tıllğu elimden 
l'eldil1 kadar çotaltmata ve .kunet. 
lendlrmeğe çalqacağım. Ek.lelAn.I 
fOll Papenln buradaki değerli mea.. • 
Lstnln benlm çalı§malanma önemli 
yardımı olacaktır." 

Alman tebllll 

Kafkasya 
topraklarını 

Sovyetler birliğinin dığer 

kısımlarında ayıran 

Büyük şimendifer 
hattı da kesildi 

o 

Proıetarlllaya 

ıellrl de zaptedlldl 
Berl1a, ao (A..A.) - Alman cıırdll. 

lan l».lkwnAndanlılmm t.eblJll: 
Roatctun cenubunda orduya ve al

ıa.ıııı .b.Ucum lutalarına meD.1Up bl.r -
Ukler geri gekil.en ve b&za:n pddeUl 
~muharebeleri yapan dllfm&JU 

takip etmektedirler. 

Salın cenubunda aeı1 kıtalar Pro. 
ıetarakaya ıehrlııl hllcu.mla zapt.ecie. 
rek Kafkaaya toprakl&ruu Sovyetıer 
blrill'fnlD diğer luaıml&rmd&n ayıran 
aoıı büyük flmenditer b&t.tııu bir kaç 

noktadan kemnt,ıerdir. Bu mllD& -
ııebetıe ır.ırhlı bir Brandenbıırg tllme. 
ııl bllhaaaa t.mayllz •~. 

Ollfllı&IWl kurtulma taarruaıarma 
kaJ"fı yapılan mlld&faada Mri blr 
VUrtemberJr • BadeD ttımenl dUıı fid. 
detll blr muharebede bUyUk blr ıua. 
mı ağır olmak llzere 68 taak tahrip 
etmlftir. BllyUk bava muharebe blr. 
Ukleri muvaffaklyetıl bir keııtıen 

eoıııra kara orduaumm taarr.ıızıa.rma. 
yardım etmlflerdlr. BOytlk Don dlr. 

aetmde dllfman kuvvetnriDbı tarka 
dotnı ricat yoll&n k..Uml§Ur. 

Voroııej k•lmlnde dtıımaa dUD 
,enldea. 18 tank ka,ybet.mlltir. 

Cephenin merkez k.Nlmln.de " D. 
men glSlllDtln cenubunda arızalı bir 
arulde mun.tlald1etı1 mevsil mulıa. 
nbeler yapılDUftır. Şimal ucunda ya. 

_.. 1>evam1 S ncl ııayfacla 

IİlgtUz tanareıerı 

Sarburuken şehri
ni bombaladllar 
Berlla, IO (AA.) - ~ t.ellllll: 

KalDı bulutıarm blm&7emcle mGa • 
ferit lng1Us bomba ta1J&Nlerl W'&. 
fmdall R8ll banllliDdekl • l'idrler• 
k&rfl sQadQs J'IPdU lMO taarru.. 
lan pek u mOeMlr oımu,aar. Diler tann- ırrama De ...,. 

deabeırl MrlılılulDe J'llld-..-IL 
.............. ..atteak ..... 

DOlı pce bir ı.u1s bomba tetkL 
U Bur PNa..,•RftlD bUI maballe -
rlm "' w.,,... Sarbrtlke• ,.ıırtAID 

~-.J,. l8Tl dllll _. .&....._. lkameıtpla rttlhU ecllleD müaUer1ne 
a-1 .......... ... .. -- tumm edereık bUI lılDalan ft bu 

.A.na,a llMlı!l .. ....,.,. ... anda blR&'e ~ 'bln&aaı da ta. 
ela 1ılr il' o ...... -. mamD9 tallr1p etmlfUr. Taamı& •• 
......... ·~ •• 1 ,,.. dm taJJ&Nlerd• ., il Alm&D kel'fe
&I' w ,.v-.a+ a 11 1ı91rtD4e cloUIUll& blrUkllll Yra. 
19/ D_,.~~-ılll.AJrı.ılllla T A:S!•W& 

italyada 
--o-

Bereate sına,ıı 
ederaa1ona idare 
ıeyetl aıaıarıedan 

Bazıları tevkif 
ediJdi 

Boma, IO CA.A.J - P.emıen lılldl. 
rlldltine göre, allkalı ma.kaııılıı.r ta. 
rafmdan açua.n tahkikat neUceslıı.de 
kereste sanayli federasyonunun Ula. 
re heyetl azuuıdan birkaçı tevkil 
edllml1t1r. Tevkif edilenler arumda 
bulunan meakQr federasyon relst ea. 
ki mllll mtıp.Tlr Jrran.çuko Gl.ako 
melli Ue tederasyonaa reı. muaTlnl 
Agoateno Scarpa flJ&tlan yllkııelt. 

me ve fazla kAr temin etmekle auçlu 
bulunuyorıar. Federasyonun eski re. 
ili kereste tUccan general Girolamo 
Della Rovere ile eski re1a muavini 
avukat Karri&'o Ka~ano da tevkil 
edilmı,tlr • 

Beyaz aarayda düğün 
VatlDctoD. IO (A.A-) - ~yıldan. 

beri yarın ilk defa olarak beyaz • -
rayda bir <!Uğtln yapılacaktır. Harrl 
Hopklns Ue Kia Lulz lılarl yarm bu. 
ra.da evleneceklerdir. Tören huau.ı 

maJılyette olacak ve rela Ruzveıue 

e§l hasır bulunacaklardır. 

Mısır ve 
Avusturalya 

Yuaa: BiR MUHARRiR 
R O!ıU:L orduea E•UemeyıalD 1. 

Dbe Cflllaoe, tıapıtere lmpa. 
ratorlotan Mtaa lwvvo&lerlal Or&a. 
.. rJaa ba dar kapm l•be yıtdı: 
traa ft 8uıi7edeld ol'dlllanıua itil.. 
yak 1llr klllmmı buraya pUrclllı cL 
bl Avustural7adaa, Yeal Zelaadadaa 
ve eeaabl Afrikacıaa da 7.Wea kav. 
.etler gekmele ıı..IacJL Amerika ela 
ı.ntna ınınetue ..... dald ı.ct• 
m~ yardım11aa kot111or. 

B6yleoe, Bomella Ue.rl barekeUnl 

darünDak .anıreU. Anclo • Salmon. 
lana bem Sovyetler Blı'llflae yar. 
dlmlal'ıaı, bem ele osakclofa ve Pael • 
ak&eld m8d&faalanDJ r.•)'lflat11111 oL 
... JlaC9a aalıyoru ki t&mab Afrt.. 
lıac1A A1mAa taarrıısoa:ıa blrk~ be. 
cleflacktt biri ae ıaponl:t.na Paalflk.. 
teki 11111111o1a11attırmald1T. !acWL 
ler" Amertkahlar AYDıtturalyaya 
yU'Clun ecleeeklMI yerde oradan tell
rar Janvet tekmele meabllr olur ol. 
~ 8apcmlar, Yeni Gine acl&lmd& 
Por lloreeblJI tebdlt eden aoktalara 
aell• eıJıardılar. Bu böyllk llmaD oa • 
lana .UU pe9'lek olana Avutaral. 

• ~ Golnıl• bir IUAQ H &. 

Londra 
Pilotlara 
dehşet 
veren 

Yeni müdafaa 
usulHe korunmaya 

başlandl 

Ba reaı mldalaa 
ıııteml 48 saatten 

1 
beri tatbik et11U1or 
LoDıdra, so (A.A.) - İngilte. 

re hava. D8Ztrl ığı tebliği : 
Diln gece dü.~an ııava fa.aliye. 

ti İngiltere merirez ve dıoğu kont 
luklıan iirerine ~ )'8.Yllmıştır. 

Birmingham çevresinde bazı ha. 
sar ve bir ~ ö1U. vardu-. Dlifm an 
aynı zıa.naı.da bıŞka Nr kaç ye. 
!redebouıbnlaı-a~tlr. Buraiar. ~~~~~--~~~----~~~~~~-~~~~~~ 
da da hsal" yapılımıs ve az sayıda 
ölenler olmu,tur. 

5 diicrm:u> 'DÇ&ğı ~ edilmil-
tir. 

Uıındra, 30 (A.A;.) - DO.o g~ 
cc lngiI~'}'e kaDjı yapılan dO. 
man. alanı mmıı:ında ilç Alman u. 
~nğI dtişUrOl.dllğil öfreoiloMttir. 
Medadl IEoNJukJan i~e bomba. 

lar ~tır. Londra U..tünde pat 
layan müdafaa oblls!eriniıı. panJ. 
trları itıiı:- çolk istikamctıerde gfiiE. 
leri ~Imekte ve cllşmen püotla.n. 

Bingaziyi bombahyan 

Amerikan 
tayyareleri 

Mısırda 
Bel saat eneı 

llaraya iamlfler ı 

Mısırda keşif 
faaliyeti oluyor 

Arada bir topç.ıar 
da dlello e&Uror 
Kaıa1J'e, IO (A..A.) - SO wmmuad& 

D&§redilea ortqark barp tewtf: 

nnı daha şimdiden .. pilotlara deh. Kahire, M (A.A.) - Blnga.ziye ya.. 
şet veren" ismi i!e tarif ettikleri pılan taarrua ift1rak etmif OlaD A. 
Yeni medafaa us.ulleıiyle bu haf. merikan bomba t.&yyarelen dikkate 
ta .z:ıdısıd:&.-ldncıi 4eı. bJ'll)ae. fll)".&D bir k&hr&ınanlık ~r~. 
mli bulwmıakta idile?'. Bu yt!bi dlr. Amerlkad&D sekn bu tana.reler 
mllda!aa ~ ilk defa olarak bet saatteııberi karaya lnmlf bulu -
48 saattenberl tatbik Mbasncla nuyorlardı. Bu müddet ka.tl gelmıl§ ve 
yer lbWmuftur. tayyareler barekete hazır blr Y&r.iY'9 

Dl1.a de kOilf faall,yetbae devam -.. 
dilnıl§tir. Topçumuz merkez keelmhL. 
deki hedetlere taa.rrus .unı,ıerdlr. 

Bava faaliyeti pek trealt lıir G1çUde 
oımam•p& da lngıus &"fedan cenuı> 
Jreelmlnde iki muva.ttaldyetll taarnm 
Japmıalaıdır • .A..YCJlarmuz Uerl ıuu. 
lar 11.se.rlndelı:l faalıyeıtlertnl idame 

etmJolardir. 
ı.~ndra'ya yakın k"1tluklar top. I te ı;eUrilıerü Bingıuıt,ye gi~ler, 

rakla.rma da 3'&D8'G bombalan orada &cmrilctl blr faaliyette bulwı -
atıhnJF.ır. m.Ufl&ı'dır. 

-. IO (A.A.) - İtalyan ordu. 
lan WDwa.l ~ 793 JlUm&.. 

ra1r tı.bllSi: 

Ticaret Vekili izmirde 
tetkiklerini bitirdi 

llısır cephealnde hareUt dll.a ke. 
fit faaliyetlerine n topçu dhllcMuD& 
lnhlaar etmlıUr. 

Bava teıklllarlmiz dlifmaam l'eri.
lerlndek.i hava meydaıılanna ... mer 
kezıere muvattaldyetle taarruz et • 
mlflerctir. Bir tayyuemls UlllQDe dön 
memlfllr. 

Bu sabah Aydına hareket etti Kafa tası çathyan 
adam 

baıtabuede ildi 

b.ııııU, Si (A.A.) - :bmJr ve c1. 
varında tetklkleriDl bltır.l Uoaret 
veklll Dr. Behçet Us bu &abalı aat 
7,6G t.e huıusı bir otorayla NlfüaL 
lerlndek1 zevat.la birlikte AlAIMıak 

iataayonundaa Aydm ve J')MıWJ\ye 

hareket .etaılfUr. Vali, komut&al&r, 

uı& Mıl!Ukeatne u~. Qllaldl 
laponlar lrlonmbl )l._..mı alılıktan 

tak4lnJe. Avmtoralya ile Ym Glae 
aruuaclald bofaD *>aaaaalarUe 
lııAk1m olarlar ve o blytlk ada • kL 
taya~ )lareketbll kolayta,mv • 
l&r. 

Gadlllyor ki blrb1riadea Jmalu L 

raıı lıl!ıJDk memafelerle ayn ollıa oep 
beler blrblıtae o kadar lıallıdır ki 
Afıikada ilk bal'eket PNlmıuld. te. 
strbll söstermekte pelkmlJor ft 
Almaa • ttalJ&D - lapoa ıe-Dmr
-7lanam tek bir pll&Da sere lfblr 
uıı yapm11 olduklan bir dalla aala 
ıılıyor. 

Yeal Gine adu111cla lapoa bankA. 
tı laklfal eder de enel& Mol'99bt 
llODra cJa blaat A vuaturalya I~ J& 
kıa bir tehlike ballnl alına, Aaılo • 
s.boalar, Paslflk .eya ortafark 
mlldalaaatn:laa laaqtslıle daba fada 
elaemml7e& yermek lklmpldltlDI 
.atllnalek llOraacla lrel ... ldarclır • 
Bu cıepbelerclea blıiM ftl'lle • 
cek d a b a f a & 1 a e1aemm1J 
yet lteklnlııa ml\clata ... ı sa • 
yd dlltllrllr. Aq-lo • ll&luo~ ba. 
ti Paeltlkte A~ o~ktll 
llı•ır ea Myölı mıGclafaa kalelerldlr. 
Bllhaua lagllla lmpar&torluta bu 
Ud temel ..._ele clara7or. Mllavertn 
bu Ud temeli ele blraacJa telldlt et. 

generaller, belediye relsl, parti vilL 
yet ldare heyetı relal, halken relsl, 
em.niyet mlldllrluttJ., jandarma komu 
tanı, Uca.ret ve zabire boraan, U • 
e&ret odan ikinci relsl, lthal&t ve Ih- Bugün Sa.matyad& bir kaa olm.tıf
ncat birlikleri Te ticaret odaaı umu. tur. Kl1ll mUd&faa oaddHlnde aı au. 
mı k.Atlpleri, tlcaret vekllellne b&tn maraıı evde otul'llll Kaprtl oatu .O 
mileuueler vllAyet ve belediye erk& )'aflarında Kıgırdlçua llallya pttll'l 
m, matbuat ve ticaret ~mlDe men. mrada üzerine fenalık celnılı Ye dllf
aup sevat ve pek çok dost.1an tara.. mU,Wr. Bu unada b&fı d\lftra çar. 
tından uturıaamq kalabalık blr paa J.lJgırdJçm kafataar çatıamq, 

h&lll k11Uea1 Dr. Behçet Usu. han.ret. ' baysın blr balde kaldınl4ıt1 OerTab.. 
le uturl&mlftrr. p&1& lıa.lt&fe.ı.ade llm.~Ulr. 

iki gün içinde 

TRAMVAYLARDAN ATLIYAN 
36 KiŞi CEZALANDIRILDI 

. 9 dlleacı yakalaadl 
lkl sUA -.ıfmda emnl7•t teıkllAtı 

tarafmdan b&aı ldmaeler oeaıandı. 
nlmlftır. VerlleD rapora ıöre tram. 
vaylar yUrQrka atlayan ae kl§lden 
birer Ura, k&rneals otomobil kulla • 
nan bir fOf6rdeD bel Ura, beyanname 
vermlyen otom.obll Ahlblndeıı 8 
Ura para ce-.. &lmllllftrr. 

Bundan başka ehUyetal:ı araba 
kullar.an. a arabacı, aıhbl muayene. 
.ınJ yaplırmıyan lk.i arabacı, blr oto • 

bile ,,oförU ile blr btletçl hakkında 

haddinden fazla yolcu aldıklvından 
• dolayı ceza za.ptı tutuımuıtıır. 

Ayrıca 9 dilenci yakalll.nmtJtır. 

At 1ar11ıarı 
4 üncü hafta koşularına 

hangi atlar girecek ? 
mek lfla lfblrlll1 yapllllf oıcta.ta Ro. latantıul at yarııls.rınm 41Sr49:Dcll Ufta kOfUl&l'I 6a.llm~ld pu&r 

mel taarnuwwıa aeııot&erlUta • ftlAU ppılaca~ı.r. Hatu.auı kot~ ~k auan bildlıtpn& ' -..... , .... 



Cihangirde oynanan 
"Küçük müvezziin 
Hıçkırıkları,, piyesi 

YEDi, sekiz yaşlarında bir ço. 
cuk... Us1U b:lfı yırtık, pır. 

tık, koltuğunda bir miktar gu.z.eto 
var_ Ollıangirde aııacaddıı Uzerinde 
dıırmq, hUııgUr bllng11r atlıyor. Bn 
ağla)'JB o kadar içten, o kadar derin. 
de~ ki peııccrelerden başlar uzanıyor, 
Ç-OCUtunn pamr sabahı bu kadar 
nıerbamet&lzoe dövüp atlatan kadm 

IAnetlenmek ıı;ln aranıyor. Faımt or. 
tada o.ğlayao ı;ocukt;uı b3:Jka kimse 
yok!_ Gesmlye gtcJen bir aile 9000-
ğua ba§tnda toplanıyor, aaaller aıra... 
la.nıyOI': 

- Kim clövdUf 
- Ne lÇkı ağl.ıyonnw f 
Çocuk ardı arası kesllmlyco bıçla. 

nidan arumda oevap veriyor: 
- KJıme dlh'llledl. Blr gocuk ı '1 

gaaetemJ çaldı,~ Onan~ ağ. 
lıyonmı._ 

Alle efradı ve dl.ter toplanan halk 
a~da ~rtışmeler alıp yUrllyor. 
Çooak bir yandan hıçkınyor. 

- Olabilir yal.. Daha bilyUk y-... 
takt bir çocuk gıuetelo.rl kııpıp kaÇ. 

m~tır. Alle rcl.st pazar gez.mer.lnln 
kendl5Vıeı zelılr olmaına.sı ıcın blr U. 
ra Qlkanp çocuğa veriyor: 

- 1 '1 gazetenin Ustlbıden kala.n pa. 
nı. ile kendine teker al, cllyerek bll.. 
yftk blr 'Vicdan hanı lolncle i)Cltllip 
gidiyor. 

••• 
AŞDl sttnUn d&ha geo vaJdtlerlınde-

dekor ve sahne ayni. •• Bafrolll oyna.. 
yau küçUk &&natkli.r geae blrlncl pi. 
Jlnd& ••• yUzcle yftz yerll bir cacr o. 

ı ıan "kiloük mUl·ozzllD molarıkları 

oynıın.ryor •• , Yalnız ildncl ve OçUnot1 
rollere çıknn Cı!Jbaa değt,lk- çocuk 
gene :fasıla8ız bol güz ya..,ıan araımı. 
d:ı. bıçkınyor. Başında. toplananlar 
eoruyar ve ııu cevabı alıyor: 

- Bir Q-Oetıl' go.zetelcrlml çaldı, 

etmdl eve gtdemlyeceğim, llllD&m M
vcr ..• 

Oadd&yt aydınlatan ışıfm altwcla 
öteki beıtkl pnra toplayıp veriyor 
ve çocuk rolUoll pek lyl oyıuı.yabll • 
cllğl bu ahııcden glSzilndekl yaolan 
ldle sile çeldllp gfcllyor. 

~·· Dllenclllk 4o teklmlll aa.fhalan 
ceçlrlyor. llallao mertıamet damar. 
lannı &.ahrlk edebilmek IC}ln bu ve 
bana benz.er yeni blrt.a.kım uaıılled.D 
brılunacnğı muhakkak ı... Bafkaaı.ııa 
alt kllçW< çocnkları kısır ka4mlann 
kocatma veren, saflam ıuııanları &a. 

kat bir halde gö teren profcayonel 
dllencllerlD b!\'ı olan adam bu son 
hMlso ile m\lkemmel bir :rejlaör ol
duğunu ela meydana. koydu. Aldanau. 
lara geçmı, olsan derken alclanmı. 

yanlara el& g!Sz.llnllztt d!Srt acıa de. 
rlm, 

l'ekta natrıp ONEN 

AMERIKADA 
Isıtma ve soğutma için akar 

yakıt verilmesi yasak 
edilecek 

\'ıı ln;"ton, SO (A.A.) - Gelecek 
kı§ !Çin ~dek stoklar meydana ge • 
t1rmek maks:ı.dlle harp isUhn.l bU • 
rosu ısıtma ve soğutma lçt.n akar ya... 
kıt verUmealnl yasak elml~Ur. Ya • 
snk kararı sanayi ve zlrı.ı..ate tatbik 

~- tebllli 
_.. Bll§tarııtı ı ael sayfada 

pılan hava taarruzlıırı esnaamda 
Murmanak civarmdııki l.a§C teslsle.rt 
ile deniz tezglhlan ve Kola körle • 
zlnln garbında bUyUk bir asker ko • 

nak yeri ağır hasarlara uğre.tı~
tır. 

Sovyet tebllll 
Londrn, SO <Radyo 8,15) - Gece 

yarısı neşredilen Sovyet tebliQi: 
"Sovyet kıtaları yukan Don'd:ı 

Voronez, nşağı Don'da Cymlinnsk 
mınlnknlannda ve l\lepskoyanın c~ 
nup batısında düşmanla şiddelli 
çarpışmalarda bulunmuştur. Başka 

kesimlerde yeni bir şey yoktur.,, 
Tebliğe ekte deniliyor kl: "\'orrı. 

nezde Sovyct kuvvetleri bir hücuın 
la me kQn bir yeri zaptelmlşlerdir. 
Almanlar 500 ölü vemılşlerdir Kle
psknyndn Hus hntlnnnı yaran b!r 
Alman tank grupu geri püskürtül. 
müş, Almanlar l9 tnnk kaybetmiş. 
Ier ve 1000 ölü vermişlerdir. Cy·.ı. 

Hnnsk mmlakasında bir Alman ko 
lu imha edilmiş, 800 kişi öldürill • 
milştOr. llatajsk mınlokıısında aJtır 
çarpışmalar oluyor. Bir günde 2000 
Alman öldürülmüş, 28 tank, 16 top 
tnhrılıedilmlştir . 

?tloskova, ao (A.A.) - Sovyet öf. 
le tebliği: 

29 temmuz gecesi kuvvetlerimiz 
Voronej, Slmlllanakaya., Balal.sk ve 
Klletzkaya cenup batısında dll.şman. 
la çarpışmrşlardır. Başka kesimler. 
de değfıılk1ik olmamıştır. 

Londrn, 30 (A.A.) - Reuter R· 

jansının Moskova mnhnbirinin bil. 
dirdiğinc göre, Alman kuvvetleri 
Don kavslnde nehri gecrueğe teşeb 
l>üs etmişlerdir. Bnzı ~plnr nehri 
geçmişlerse de bunlar yokedilmiş. 
!erdir, Bu mıntakada şiddetli rouho 
rebeler olu:r·or. 

Dün geceki Sovyet tebliği ilk de· 
fa olarak Stalingradın 120 kilomet .. 
re şimal do~~undn bulunan Kleps 
kaya şehrinden bahsetmektedir. 
Tebliğ, burada şicldelli muharebe • 
ler olduğunu kaydediyor. 
Moskovadııld muhabirler Briıınns1; 

ve Kolinin mıntakıı.lnnndo. muharc · 
belerin şiddetlendiğini bildiriyor •. 
Ruslar Brfansk mıntakasında bQ. 
cumlıı 100 Alman tankını tahrlbet.r 
ruişler ve blr köyll geri almışlardır. 

Stokbolm, SO (A.A.) - Roırtof §eh 
riıı1 gczmi§ olan muhablrlertıı btıd.lr. 
diklerin-O göre gchlrde nU!usun ancak 
yanar kalmıştır. Roato!t&kl tahribat 
Slvaatopoldaktndeıı bUyUktUr, Bir 
muhn.blr yıkılmamış yalnız 10 ov say 
mıştır. 

Loncıra, BO (A.A..) - Moskova 
radyosunun bu sabah erkendım yap. 
tığı yayım, Voronej çevresinde §im • 
diye kııdar görlllmemı,, nlsbette §ld. 
doW çarpışmaların devam ettlğfn1 

blld.lrmekted.lr. Düşman bir çok ke .. 
ilimlerde karşılık tııarruzlar yapmıı. 
ğa tcşebblls etmekte ve Alınan ku .. 
mandanlığı da yeni tanklarla plya.. 
de ve topçuyu an.vaşa sllrmekted.lr. 

Don nehrinin batı kJyıalnda. Rua 
kuvvetlerini kuş:ıtmağa. çalışa.n Al • 
man kıtala.nn& ağır kayıplar verdlr. 
m.lştır. Bu mevzllcrdo çarptşmalar 

devam etmektedir. 

Şanghayda 
kolera salgını 

edllmlyocekUr. -o-
JI. "" 11 Şimdiye kadar 650 vaka 

Londr&, 80 (A.A.) - Amerlkad:ı. tesbit edildi 
yapılm:ıkta olan 8 uçaktan blrlsl 1 şs.ngiıay, 80 (A.A.) - Kolera sal. 
ödUnç v rme ve klrale.ına anlaşma... gmı yayılmaktadrr. Şlmdlyo kn.d'l.r 
sı mucibince mUtte!iklere verilmek - G50 vııka kaydedilmiştir. Yeni sıhh1 

ltcd.lr. Geçen ay mUttefiklere verilen tedbirler ltUhaz ed.llmJoUr. Polise &fi 
mnlzemcnln kıymeti 708 mllyon do. phııdetnamelerlnl göstermlyenler 
lıı.n bulmu;,tur ki kAnun ayr yekO • mccbur1 8'1 usulUne tııbi tutulııcak. 
11unun 1ki ml.sllnden fazladtr, ıa.rd.ır. • 

Alman yadan 
isveçe ihtar 

Sovyetlere karıı lıveçin 
durumu ilgi ile takip ediliyor 

Berlln, SO (A.A.) - Alman hnrL 
ciye nazırlığının ııözı::UsU dlln gazo • 
teciler konfenın.sındaki demeçlnde 
Göteborgıı Handelstldnlı:ıgen gıızete. 

a1n1n blr mo.kalesl hakkında ihtarda 
bolunmu11tur. Bu lııveı; gazetest, ls. 
veç b!tarafhktnn çıkbg-I takd!rd 
!yi tara.11 seı;mesl gerekeceğini yıı.z . 
ml§tr. Sözt:U laveçe bltaraf hareketle 
teli! cdilemlyecek •lyast fo.ııllycte 

aQrtlkienmemesinln ihtar edilme.si 
muvn.fık olur demi§ ve §U%1ları mı.ve 
etmlştlr 

Borun !svcçln .on torpillenme htl. -
dlselerlle ölandm bombardımanı 

hAd.l.sesinde' Sovyetler blrllgine karşı 
olan durumunu Ilgl lle takip etmek. 
tedlr • 

Nlı'ten 

Mukaddes uçuruıo ı 

Saraylı hanım içini çc.ktı; 
- Aman bey_ geçmiş gtl.nlerl na.. 

811 ela wıutmuyol'81JıD f Onlar ılmdl 

btre:r DJA88l oldu. 
~ .y.. 

ll.ERl.'\I PAşııNlN KÖŞKUNDE 

BiR AKŞAM YDIEGt 
Davetliler blM'.'r ~r dönUyordu. 
Alqam lmra.nlıfı ortalığı aarmııJ • 

tL 
Küprto Cevdetle Ş'ahlkanm alleetn.. 

den bnııka misafir kalmallllŞtt. 
Kerim pap: 
- Bu ak ıım blzblu oturup ye. 

mel' )1yece:ız... 
Diyordu. Bu netlceıion barkes 

memhnndn. 
Zate.n Ley.lA d:ı. o gece Şahikayı 

bırakmak lıtomlyordu. 

Ocl·det ve ailesi yemekten 11onra 
lıMdl ltü;Jldcrlne cllineceı,tı. 

Şahika yeni nlşıınlıella akşam tlL 

tU ynlnız kalm:ılt ve konıı,,m~k fır. 
sııtını bıılabllmt,tl. 

Oevdet: 
Almanyaya· 300 ki§ilik bir - Kerim paşa ne kibar bir adıLm.. 

işçi kafile.si daha gitti nuı. Babamın eJkı do.ta idi ama, 
'Ylel, !I (AA.) - Maten, Alman. \ bcıı kendlstııl bu doreoo mt.sanrpe:r • 
~n MI~ lııtr tKl kati.test ha. wr .:ınmazıdnn. 
ıre'ket etııllıtlr. Bu katile boradan Diyordu. Ş:ıhlka: 
lı.&reket e{Senlerin ~dlr. - Artık bana blg ldmılo ''MıD ta.. 

Bnataralı 1 nci sayfada 
B1Dd kar yoluna tutmak l&tlyordu. 

İtalya Alnuı.g ve Avusturya lWlrı.k 

1
ı 

%Umrea1ndoydl. l<'akııt tngUlz s:mna. 
yesı ve 1ııgUiı: donanmasmm teslrl 1 
altında harp batladıkı zaman Fransa 
Ue lngiltcrenln yanında yer tı.ldı. 1 
Bunlan anlatmaktan ne çıkn.r. 1914 
tc bailıyaıı barbJ 1918 de ~sJıyıwı 

oıUtarcke ve aulh felAketlerl takip 

etti. 1 
Ne 1918 mUtnrekelerl, no onların 

de\ııau olıı.n 1919 muabedolerl Avro.. 
pada ve dünyada devamlı bir sulh 
de\•reaJ yaratlını!ldL 1 

1918 mUtarekelerlnl takip eden 
muahedeler aşn.Jtı yukarı &n bUyUlt 
hataları müşterek olamk uı..,ım!lk. 

1 
taydılar 1 

1 - lWlletlerln kinlere ve nefret. ! 
lero göre ıpeJd1 alablleceklcrlne ln:ı.. 
ırııJıyordu. 

D - Milletlerin hıı.ya1.l lle ll«ı:s:ı.di 
ihtiyaçları arasmdakl milnıısebot 

besa.planmam.ıştı. 

m - Taaıwvur odllen sulh e,s.Wa.. 

rlle sulhun tatbikatı arasındt\ nl.s.. 
bet yoldu. 

iV - Al"l'Upada ve dliaynda mu. 
va.zene yerine gallplerlıı taııakkll. 

mtwıü temin etmek pl..rruıafp olarak 
kabul cdllmlştL 

Galipler mllletler:ln kinlere, nef. 
reUere göre ııekfi alacaklarınt znnnc. 
diyorlardı. Buuun lt"ln 1919 muahede.. 
lerl Avrup!ıııın haritasını geopolltlk 
lhtlyaçlanı. göro değll, kin ve ırıcfrot 
MMina göre tanzim etWer. Bunun 
netfoestndo öyle siyasi hudutlnr mey. 
daııa çıktı ki bu hudutlar lı;lnde im. 
palı kalan lnsanlann hııyatı bııhraırı.. 

dan buhran& atıldı. MoseU Tuna. bo. 
ymıda Avusturya.um lnhllAllle yara
tılan devletleer bir lktısadl realiteyi 
kartıla.ı:ııaktuı, l.ktı.aadl ihtiyaçlara 
tckablll etııınkteo mahrum:'lıılar. Ba 
aebebteıı 4aJıa Uk günden lt.ıOOron 

Avnıpada buhranlar ba'!!i>sterdl. 
Bu ııullı esaaları o kadar batalı 

iblr ııokllde Ju.zırlanmqtı kl tasavvur 
edilen prenslplertn nkB1 ıtatblk edlllyor 
du. MescLl Almacynda.kl mnhtcllf 
kırallıklar ortadan kaldırılıyor. Bu 
au.ret.ıe korkduklın AllD!\Jl blrllğl.ııl 

keııdJlerJ vllcude getlrlyortar. Fakat 
bu,ııa makabli A.~anın Almım .. 

ya ile blrlfıemcsl menolonuyordu. 
Almanyaya diğer nnğlQplar gibi 
kötu ımıabedc prtıan tatbik: ~. 
mck tsteıadltt baldo, Alman halkına 
(ÇUııkU Almanya balkı ·mağ'lQblyctt 
plalkoloj.lk mıuıa.da lıls9etlIW3ml:tU) 

matfQbtyetln milpblıu mllAll vcrllml 
J'Ordıı. MeselA Berllnde mlittetık.le.r 

bir askeri gec.lt resmi blle yapmadıb.r 
Fakat buna mııkabU öyle prtla.r ile.. 
rt sllrdiller ki A.lm&ny&yı y601 b1r 
harbe haurlan.mnyn Meta tcıJci et. 
Wer. Bu bııtalar ldLfl <letrilnıiı; gtbl 
pllpler 18l!i teki kadıı.r olgun ım:m 
nıhano. mlllotlorlıı k.arakt3rlnl an • 
l&nıaktan, s1yıısl zaruretleri keşfet.. 
mek hh8l.n4on ma.lmııı*hılar. 

1015 de l'lynna l:ongre.51 pek kısa 
bir zaman soara galip ve matlftp 
mllletlorl yan )"&Da getınnls, Avnıpa 

blrllğlnl karmuşto. Ql1ııktl bu mna.. 
he4ede muvazene flkrt hiç olın:n.s:ı 

1018 gullple.rinln gnJebelerlnl ebodL 
letUrmek l~n kurduklan ınlllotler 
oon:ılyeU teıtkl~tmdoaı clahA çok ga.. 
,_ı.ne lı1zmet etm\ştl. 1914 barb\ 
böylece bir k1n1ıı netle~ oldutu gi. 
bt 1919 ınıUm da booerlkalz wıttılar 
ellDde yeni ldıılorin vo yeni bir bar. 
bin acbeb1 oldıL İçinde bıılundnğuınıu 
harp bUyle blr l&&dl~n netl.oeıll.!dlr. 

SADn.t ERTEM 

Iranla Amerika ticaret 
anlatması imzalıyacaklar 
LonıJrS-, 80 (A.A.) - Kordel Hal, 

lran hükOmetue Amerika &Ttl.8mda 

bir ticart anlaşma lmzalanncağını 

blldirmlşUr. 

.--l!llJll:mıı;:;=.Jilaaı:ıı.S::::a- T ~ 

tKüç~~I!~~ J i Çi ALINACA 
BUYUKDERE 

iT F ABRiKASI 
ı (Bu kupona eklenerek cö11Mrlleoek 
il aırama ve il verme llAD1an D Som 
Oaldkada parasu ııe,redlleoeıntr. 1. 

l lAınlarm goa.eıede g6rWdlltt> feldlde 
, olmasına dlkkaı eclllmell4lr. Evlea. 

MUDORIYET.INDEN~ 1 
me t.ekll.ft gönderea olmyuoalanlı 

1 

mahfuz kalmak tızere earllıı adn9I&. 
rlııl blldlnnelerl lhımcıır. 

Klbrlt fabr1ka81 lçiıı a.p.ğıda yazılı p.rtıar allmc1a erkU. 'kadm 
\'e QOCUk ~I tılmacaktrr 

1 - TekmU fabrika toı;Uerl.ıı.a il &11Jılerl p&ra.ll& aıc&k Oğle yemeği 

verlllr. 
2 - OcreUer: 

e) Erkek feçtlere, 

Evlenme teklilleriı 

Normıı.t me:ıaı sııatıan lçlıı erkek (şellere yaptrrrlacak işin 

mah!yetınc gOre saat bqma Ucret ~bile gUııde ıoo kur~t.aJı 170 
kuru.p kadar. ..~ .: 

•Yaş 30, kilo 70, boy 1,68 kumral. 
d~rt odnlı bir evi bulunan dul bir ba. 
yıı.n iyi ve sadık bir bayla evlenmek 
ı.atemektedlr. (N. ~. lıL T.) remzine 
mUrncaat. 

1 • Yaş 30, bc?Y 1,68, busu.11 blr mn. 
esseııccle tercllma.n, ayda llO Ura ka. 
zancı olan bir bay, bir evi veya biru: 
gellr1 olan kız veya dul, balık etinde 
bir bayanla evlenmek istemektedir. 
(Tercüman) remzine ml1racaat. 

b> KAduı tsuere: ı 'M • • , .. • 
Normal meaaı as.atlan için kadm işçilere yaptmla~ak lflıı ma.. 

biyetıne göre '15 kuruştan 110 kurup. kad&r. 
o) 1% yaemdaıt ıe yqıııa kadar ola.il erkek"' ım: ooauldara: 
Normal mea.ı aaauarı tçin oocuk ftçllere saat ba§J ücreti tıe. 

aabll., 6:1 kwııf. 
d) TnJım1J ve ratıllye, a'Vla ltçllerl: 

Bu kabil !ilerde çalıı•nl•ra llJİD mahiyetine gllre llSO kuruş .. 
tan 170 kurup. .tadar. 

•> Fazla meeııl Dcretlerl.. 
Koordlnaayon BeyeU karariyle fabrıkaıım ~ yap&eağı 

B saatlik fazla ~alarm 9Eı SO zammı nan edildikte normal me
sai Ue 100 - 170 kurup k&cltlr ııcret alan btr lfçlye 150 den 250 
lrurUş4 kadar. 75 - 110 kurup kadar a1a.ıı bir J.tçlya 110 - 160 
kurUşa kadar, 6:s llUTU§ alan \oçtye 9lS k\ll"Uf; 150 - 170 kuruşa 

kadar alan t,eçlye 220 - 250 ku?'U§a kadar gflndellk ver11ecekt1r. 
8 - Kanuni vergiler tşçUere alt olmak tızere UcreUer, fabrika da. 

bm ta.ıımatnameatnde yazılı hllkUmlere &öre her 1~ gtıııde btr GdeDIJ". 
f - İ§çller, yatacak yerlertnl lı:endfieri temin ederler. 
G - 'l'allp oıanıanrı BUyUkderede BOyUkdere .. B&bçeköy yolu llze. 

riııdek1 KJbrit fabrlkaaı mUd'1rlyet1ne nutu.a tezkereleri ve aıtı fotog. 
ra.fla ben.ber mtıraca&t etmeleri Ulu olQııur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ah nacak 

Klbrtt tmıU eden dairelerde veya tabrlka tamfi'lianeslııc!e mald11lst 
ve makinist muavini ol.arak çalışmak il.zere birlJ1cl ıu:nı:t teavı.yecı, tor. 
r..acı ve trezecıye thtiyaç vardır. i'abrikada yapılacak imtihan aeuce. 
sUıde gösterecekleri ehliyete g&-e ma8f veya aaat bafr Qoretıerl tayin 

edllecckUr. Taüp olanlarm. veaalkUe blrlllrtıe BUyllkderedeld Kl.brlt fab
rikam müdllrlyetlne mllracaatlan UAn olunur. 

4•---• .Acele ıabhk dondurma dolabı .. 

~ 
• Mtllu>..remel raJısır ehVCjll flatla -tılıktu. BorgUD 17 elen 20 ye 1 

kadar ~rtııeblllr. Adre.; BomoaU Abide Oacldeel No. U ......... ._ ......................... ~ 
1 latanbul Belediyesi' ilanla.Yı :: 

81 temmuz 9!2, 1 ağustos ~ ıllnlerl Gazı. k5prllaQ.nlln dubalarıı:ım 
teWlllnden dolayı meralübl bahriyeye köprllleı: a.çılmıyacağı l.1An olunur. 

<8229) 

At yarışları 
Bl.rlncl koşu: 
lki Y&§Illda yerli aa.tka.n tnguız 

1ııgtll.z at ve kıara.klarm& mahsııs, 
meaa!eııl: %400 metre, ~:ek bay • . ,,.... 
vanlar. ' 

1 - Kcmılaarj 62 k1lo1 

• 2t yaomd&. uzunca boylu. çirkin 
olmıyan, orta talısUU, tıır sene evvel 
kocasından aynJrıuıı temiz tıtr &11• 
km, hayatım kuanmq, tahsllll bir 

bayla evlenmek tstemektedlr. {lG '1U. 
tay) remzine mllraca&t. 

' 

,, 1111yanlta 
• 'Onlvcrslte Jktuat taktılteslne -

devıım eden, seri olarak makine ne 
yazı yazan, askerlikle alAkası olını • 
yan bir genç herhangi bir mUeaaeaede 
çalışmak istemektedir. <G.S.), remzi. 
ne müracaat. 

• Ticaret il.sesi mezunu ve ;yWaek 
iktınt ve Ucaret mektebine devam 
edecek blr genç yeni &ıra yıuna ka. 

dar bütlln gün ve mektep zamanı ot
lcden aonra çalı§mak laten:ıektedir. 

Ticaı1 işlerden anlar, mUbuebe)'l de 
blllr. Daktiloyu çok iyi kull&mr ve 
etenoya da tam olarak v&klftır. (Tl. 
caretli genç -19.) rem.zlne maracaat. 

• Ortamektep mezunu genç bir 
bayan reamı ve huBwd m11eueaoler. 
den birinde çalqmak i.ltemektecllr. 
(G.A) remzine müracaat. 

• Temiz bir &lleye mensup, U.nln 
onuncu smıfmda bir genç; her tarın 
yerde, çaltııınak için if &r&ın&kt&dır. 
(N) remzine mnracaat. 

• Ortaokulu yeni bltlrmlf yazısı 
dUzgtln hesabı aerl blr genç; berban. 
gt bir m11eeııese, emlak alım aatımı 
ve blUlmum l§lerdo çalt§ma.lıc ı.te • 
mektecllr. et,, arıyan) :remzlD• mtlr&.. 
caııt. 

• S!Ulat okulu mezuııuyum asker 
likle nfi.!aı.m yoktur. Öğleden sonra 
gecenin 10 una k:ıdar mllcssese 
nnalathane ve fa.blakalaroa res. 
samlık anyonmı. MUrecaat Eıı BOn 
dakikada (Adliye muhabiri 

AJJınnaı 
Aşat!cla remlslert yudı olu • :-

lmyuculanmmD cıam1anaa pleD 
mektuplan lclarebaaemlzdea (pa.zaı. 

erkek vo dl3i tayı.an. m&haus. lıleea
tc.s1 1200 metro. Girecek taylar:/' 

2 - Dandl 62 kilo, 
3 - ÖZdemlr 66 kilo, 
~ - Konca M.G ldlo, 

( lan b.artç) berrb ..... '- Dtlefe 
tıadar ... uat 11 dea .... ...._.. 

1 - HUmayun 156 kilo./'-
2 - Pulat 156 kilo, 
a - Dest.egtıl M,6 kilo, 

tklnd kota; 
Dört ve daha yukarı y&§tak'f Arap 

at w kısraklara mahsus sa.~. ko~u. 
su, muatesi; 2000 metre 

Girecek hayvanlar: 
l - Kısm~t. 64 kilo, 
2 - li'ida:a, 64 kilo, 
8 - Mur&t, 62 kilo, 1 

UcilDcll ko&W 
Dört ve daha yukarı ;qrakı yanm 

kan lnglllz at ve krarakle.rma .maJı.. 
sus, mesafooi: 2400 metre.{ 

1 - Elhan, 7',5 kilo. f 
2 - Alccyıt.n. 62 kilo, 1 
S - Perlluırı 56,6 kilo 

Dörd~cll koşu: 

Uı; ve dnlıa yukarı yaştaki aafkan 

(ıs - Romaııs M,5 kilo, 
~ - Umacı, M kilo, 
T - Huma.hatun, 52,5 kilo, 
8 - Demet, '5,5 kilo 
9 - Çobankw, ~.5 kilo, 

Bee1ncl koşu; (llandlkap) ' 

lan. 

<A.E..M. 492) (A.M.) (2. Ayla) 
'(A.T.A.) (Ahmet Tek) (Bahar) (B.V) 
(B.L.M.C) (Ciddi olalım 36) (Deniz) 
(El. Ural) (E.0) (E.L.) (F.N.S) (G&r) 
o(GUner 8) (Hauu) (B,B. 888) 

CH. G. K.) (HWya) <H. Ölıal), 
(H.4~) (H.460) (İ.K.LeylA ") (İ.N.!24) 

at ve luare.klarına mahııUJ,_meaafesl: <Kaynak) (Küre D, S'l) (Kısıt •açlı 
2'00 met.re. \ laıdın) (~t.tl) (lıl.T.R,) (lULC) 

Dört ve daha yukan yaotaki Arap 

) 1 - Bora M kilo,~ (H.E.49(:Mavl Mektup) (N.N.) (N.C.Kl 
, 2 - Tuna M kilo, ' (Nelli) (R.G,S) (Sami) (S.R. ~) 

8 - Ta.rza.n, 60 kilo, '{S.T.) (Sevgi) CŞ.C.K) CŞF.) (T..A.Ş) 
4 - Kunl§ (T.H.R.Z) (Tekcan) (Talllm kim) 
5 - Tarhan '8 kilo, CY.B) {Yedek aeııl&cl), (Yılmu &). 

I Müşterek bahl.8ler: •, , / 
Çl:tte bah15ler: 2-4, U lnd ko§U. 

ıar Ozertndedlr. 
İldll bahl.aler: 1.2, f...5 lJ1C1 kogular 

dadır. 

( Zll.mrll t) 
1 

Bay ve Bayanlara 

Mukad s Uçurum Sedat beJ1n cam adalcl&. 
Saraylı bamm: 
- BAL& mtde bomklofu devam e.

1 dJyor_ 

Müjde 
Bt1 t&samıt devrlDde elllddl. ... 
yuı aoldll. rengtıWl modaa PO'! 

~ IEQ'mtUI ·95. Yazan: iSKENDER F. SERTELLi 
.lihi;lz bir ka.1lın11ın ?,, cUyemez. NUıa. 
yet hayatta aradığım erkeği bal
dıırn. 

Diye M<ıVinlyordu. 
Saruylı hanım bir arıı.lık geveı.ell. 

te lıa\Sladı: 
- Bng1ln uzun boylu, §1.ıwan bir 

baoım vardı. Aman Alla.hım ne ka. 
dar boyn silrmUştU ytu.ü.ne. Do~rusu 
bu bılnımın erlııde bir nyn:ı olmııdL 
tına hllkmedlloblllr. Aynası ol!llLydı, 
herhalde llk önce kendini görUrdıl. 

Sedat boy karısııı.ııı yllzUae balrt1: 
- Aman bıwımcığım, lınıtkalaruım 

tu\'aletl scnln nearı gerek'? Aleınln 
yU:ı.UnUn kAbynsı değUsla yf_ • .lsto
dlğl im.dar boya etlrcr. 

- Öyle ama., insanı göz zevldne 
tecal·llz. odlyor. Onu.o yilzUno aka.. 
nın öınrU ltırk yıl geri gider. 

Kerim paBıı. sordo: 
- Kimden bahsediyorsunuz, ba • 

nınıefendl~ 

- \'ollahl adını btlmlyoruın. Ki • 
mtn Mlfll olıf~® M ta.rkuıda de. 

tuLm. 

Kerim P3flWUD karıaı a.tıldı: 
- Şey a canım, b.a.ıılya mllteahblt 

Can bey vıır ya" onıuı kartal NlciLz 
bıuum •• 

Kerim po.p g\lldll; 
- Onun kooaaı ela alel&oalp blr a.. 

damdır. 

- Bug\la ııI,andıı. yolr maydaT 
- llay:ır. Yolda IDIJ&atla JDeffal • 

mUs. Karısını g&ndermlı. 
Oevclet gillmefe bafladı; 
- ŞlmdJ ben de hatuladun. Az 

kaldı ayağım:ı ba.sıyordn. O lrl göv. 
desi~ ayatınu ezeoektl.. o k&dar 
korktum ki .. Birdenbire 1k1 adım g&.. 

rlye çekUmıaım. Bsııa "aman damat 
bey be11 kUr değilim.. böyle eeylero 
dl~t ederim • ., dedi_ ve &1).ya beıııl 

.ınnhcup etmeğo yeltendi. 
Şnlılkayı bu SlN61a. blr bı~lk )"a. 

kalamıııtı. 
Kerim pefa: 

- Btraz lrum ekın k ye, kızrro! 

diyordu. 
')ııhlkR L."tlnı ekmet'1 apınn atar .._ 
ken aofrad3 B,ı-tır.meı:e b:\ilMlı. " 

Diyerek lazınua kola.na glrcU: 
- Gel blra.s lıabçeye gıkalmı, Şa

hlkat 
Pa,.nm hanımı: 
- Fena olmaz, dedi• Şabllmmn 

.ıolrler1 dltnderıbert bOzuldu. 
Oevdet &yap kaUrma.k latedl: 
- Ben de &'eleylm mı. annof 
Oevdet kayıauıunıa bltap etmlı. 

tL 

Sara)1ı hıuımı, Uk def& darıodmın 
keıııUstne • aıuae • diye hlıt.ap etttll 
l'GrdU .• kollan kabardı. 

- R.ahatmz olma, otlum! biraz 
hava al911l" 9lındl dönerk. 

Ana ku. yemek ...ıona!MIM bahça. 
ye lDcUler. 

Kerim paea: 

- Zavallı im.. pek 'bUBMtn-. Kll. I 
çUklUi'ltııdenberl tu,. clbl lnco7d.l .. 
hep 6yle kaldı. 

Diye mınldaoıyorda. 
Şablkanm 6fllrmealnılea ea çok 

aaneıtl aarayh baıuıa mllteeulr ola. 
yordo. ötekiler: 

- Gen~ luz.. AaaJn bo&ulmaı. Na.. 
aı1 ~ dllzellr deJ'lp reolyordu. 

(Devamı var) 

Eli ÇANT.ALARDOZI 
ear &ötere atıp ıer~ 

A.tel,emls l.atedlğbı!s rmktıe elJıi. 

aeleriııb:e unım olarak Mld ÇAM. 
TALARINlZI temd ~ bo,U 
ve yepyaı.ı yapar. Aynca _. tDrltl 

tamir ve mmarıama auta ~ 

TovaletlnJzla reqlae ll1U - .... 
aa.bla braü ollAlaıuum ..-11 ..-. 
79mizde'8mla~ 

~1 Mınnh•DI ~ 
Rasanpqa ban No. ~ 1 

MHU o, .... 
reauvad 
lf.22 ~ 
duhuliye yoktut 
K011.1Umaayon 
tifleri piyango 

gl§elerile Festival yapıl&e&lı: gulııO. 

lard& .atılmakta.dır. ~ tlltlll sa -
hat Telefao.! .23340 


