
Valinin gazetecilerle hasbUhali 

Ya,~acak of isine 
ait könıürler 

gelmige başladı 
Kış için istanbulda fazla mik~ 
tarda buğday istok edilecek 

Alman teiibı:. 

Alman, Romen ve Slovak 
kıtaları 230 kilometrelik 

bir cephede 

Tramvay Ucretleıl4ifJ ıam dn,lnül .. yor 1 Röyterin jfoıkoııadaki 
• Hum•i muhabiri bildiriyor: 

t:ıgaldcn sonra .R>ı.. 
tollan ıeçen Alınan 
tankları ve Don at1b. 
rlnl ,eoen Almanlar 

Donun 
aşağı 

mecrasını 

geçerek 
Sovyet 

kuvvetlerinl 
bozguna 
uğrattılar 

\'alı d .t.or LQt!i Kırdar bugtlıı ıa. I rafmda bir hasbUhal yapml§tır. Vali ı 
at on altıda Basın Blrılğı merk zln. ıtır J'd gUndUr bazı tırınlar.1<1. glSrU. 
dl' g&zet ellerle şehrin m ~~c1crl et. len ekmek çıkar:na lntlzamsızlığının 

1 aebeblnl anıatınr,, vaziyetin birkaç 
i: .. , ~ ..... _ ......... , ... .....,,' ........ ~_ ....... ,l, ... ,m .... u .... m .......... N .. , .. ,e:•,..,rl, .. ,Y, .. ,

8 

.. ,~ ... ,~ .. ,

1
, .. ü, ... 0,,..U,~ ....... , ••• , 1 glln içinde kaU olarak dUMl~eğlni. 

i ..,........ ... .. . .. au kı için lıstanbulda fazla miktarda 
• Jı kk t k bug-day istoku yapılacafını sdylemı~ 

l: -\' A ~~.,·~~f ~~~:J tir:i>oktor L<ıtfı l{ırdar yakac3k otı. 
Ankarı. ( adde,.ı , AKM \'urdn &ine alt odun ve kömUrlerınln dortte 1 

bir.sinin geldiği, flyatm ve tevzi. 

i 3 
at §eklinln henU.z tesbit oıunınadığı. 

11 nı, otısin ve kömUrcUlerln m!l,tere • 
ken ııehı Ilı yakacak ihtiyacını kar§ı. 
lıyacııklarını iz.ah etmiştir. 
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fauAkşaml 
BOMANYANIN 

MNIYITI 
l'azan: SADRJ ERTEM 

R OMANVANIN bllyllk barp 
mlitarekeslndenberl bliyilk 

bir kAbuau .. -.rdı: BeurabyR Rus. 
)adan alınllllfh. Dobnıca Bwsarıa. 

1andun uptedllml.Jtl. '.lirıuı,llvanya 

Macarlsta..'lC!an koparılmıotı. 

Harp ıtonra ında Rom"nyanın bü. 
dln endlıteal 1919 mua.hedclcrUe ken. 
ıllııllıe devredilen bu memleketleri 
muhafaza etmekti. Bu geııl§ eaba 
doht) 111le çepeçevre dıiı:manla çev. 
rllmlt bulıuıuyordu. Kom,ulan onun 
için ~ker, &eker bir kAbu• te.lri ya. 
pı3ordu. 

1919 barbl ba§ladıktao bir milddel 
10nra Boman)a Beaarabyayı Bwıya. 
ya, Dobruaayı Bulcarl•taaa, Tiran. 
..ııvıuı.)anın bir k18mını l\l:Mı&ri•tıuıa 
iade eW. Onuın bu hareketi Roman. 
) anın revlzyo.nlstler cephesinde em. 
Diyetle )er tutabllmeal lçl.n yapılmıı 
ıı. 

Cçıo paktın sadık azası olduktan 
eonra Romanya So~yet Bu11yaya kar. 
11 ~n t. .ırbe lıttlrak etti. BugiMJ 
de Romen kuvvetleri ıark cıepheııln. 
de çetin mile&deleler yapmaktadır. 

Fakat M.acarlstanla bir UlrlD anl:ı.t

ma lmkA.nıaı elde ede1Dlyor. 
l\la.c'J.J"lstıuıa terkedllea arul Ma. 

C&l'lat.anı memnDD etmedlfl gibi, Bo. 
manya.da da Macıarlat&oa kartı bir 
•mn11et blaal vücode ıetırmedl. Ma. 
earı.t...., terkedllen arul lallA Ma. 
tarlıtanla Romanya araaında gittik.. 
te artan, ılddetlnl aaaltmıy11ı11 bir 
anlafm&&hk lıMlnl alm&kıaclır. Bo. 
manya Ue Macaristan aruuıdakl bu 
aalqmuhtın tiddotinl arttıran en 
büyük lmU Tlraııı111lvauya~ Hac:ıar. 
larta Romenlerin toprak lhe.rlade 

!. :~ c:r.:n::::!.~:~·~· ı~:: 
.. rllf ~ok eaklcllr, batıl o kadar eıllddir 
cıda '1 bizim EVll.)a Çelebi Macıarlala 
lekeUe,-ıer aruındakl arazi lhtllı\hn. 
aıda .,,jp lla1ıı mlaall!!r kaydeder. Ma. 
lllıllar. Ba söre Romenler Macıar top. 
temlıae oaıı,). yerleıtml!}lenllr. Onlar ya. 

ilk umanıJ:dllettlrler. 
len kıp batday 'f bl, Macar membal&nna 
....,. .. cereyan ı1.1n botazlann haricin. 
... ıan sıda lsUkl&ll~rakll,.U. tarafından 
bllyetlal kaybetmemi/ ka1'11eslnln beka. 
lıınUnl&n ortadau kallller. EvUya ~ 
1arc1a '9t'l .. tler b1 ıt1t1r1a.ı bile Ebu Ka.. 
l'et ma&laedeleri, lttlfakla;dir. MakMdı. 
ile teDllu çabımıılardır. •dllti ma.16.. 

bakUcatt 
19 aaeu acırın ıana lle&en • 

tnJeUHI &'tda latlklAll .ıa .... ~ itiz •e 
tirat koloaller, ya"ııd d1' tttırakla1a:;.: 
'9tnl.. IÜ!t11D1tlar•r. Bu laglltere • 

VRll beledıye varlda.tının l\Zl iması 

karşısında tramvay llcretlerlne zam 
yapılmasının muhtemel bulunduğunu 
söyiedlkt.en ıonra vaziyet d~layıslle 

imar i§lerlnlıı durduğunu. ancak Mı. 
ıır ı;aroısı lllf&atlle AtatUrk bUlvarı. 
nm açılmuına devam edlldiflnl bJl. 
dlrmlştlr. 

Çlnde~ı Am•rlllaa 
ta11areıerı 

Uç Japon tayyaresini 
d~ürdüler 

ÇunkJnc, lıı (.1.A.) - tuJık\iıg ,.__ 
mertkan bava Jrunetlerl umumi ka. 
rarglhı te blitf: 

Cuma gUnU Amerikan avcıları, 

cenubi Honan eyaletinde Heııyang 

hava alaıwıs dllD sabah yeniden 
taarruza yeltenen avcılar retakaUe. 
rinde Zero Upindekl Japon bomba u.. 
çaklarmdan UçUnU d'tıUrmU,lerc!ir. 

Bqka Japon uçakl&nnm dtı1UrWmU1 
olması da mıshtemeldlr. 

yetU olan iki mUlet ar&auıdakl arazi 
lhtUAfının ne kadar etıkl bir t&rlbe 
malik olduğuaa b&tırlamaktır. Ma. 
carla.rla Romenlerin Tlranellvany& 
ara.z.lsl Uzerlndc daJdqlamu izah 
itin tarihi bir llAdlllfl olarak teodaUte 
devrinin aradye t&lulkkllm ta.ruaı 

ba1ırlamak lktır.a eder. Macarlar ek. 

ıerlya 3clalrlerde bAklm bulunmak • 
ta, buna mııkabU kö3 lerde eerl halla. 
de Romenler buluamaldaydı. Bu va 
&iye& zamanla iki milletin yan ya. 
aa, öbek, öbek ekaWy"ler ballnlle 
,._,am&lanaa, bazı noktalarda b4L 
yttk keeatetler vUcude ıettrmelerlno 
Rbeb oldu. 

Bug1bl hAIA iki taraf lçla lbtlW 
mevmu olan meeele boclW'. Köyler 
bakımından Bomeııler bak ldcll&atn • 
dadır. şehl~er bakımuıdaa lılaearlar 

ayol davadadırlar. Bau mmtakalar. 
da ıee ıeblrlere :Romenler, kırlara da 
Macarlar 91z.mı, bulanmaktaclar. 

Tarlbln yarattıp ba tezatlara hu. 
cUn ayni ittifak ~rçevesl l~ade bu.. 
lunmalarlıDA ratmea iki lcolDfU 
memleket a.ra1111da ibtlW mevmu 
olmaktadır. Bu mevzuDD balll de bir 

bayii IÜ ttir. 
Son zamanlarda Macariet&nla Bul. 

garlıtanıa Ro111&111• aleylllne bau 
anlatmalar yaptıtı demokraaller ta.. 
ratmdan 'f11ddetle iddia edildi. Ba ld. 
dla Bomanyanıa lııılyük müem.dele'le
re atılımlf otınaama ratmen ~ın. 
dan atamadıtı llılaear lbtllA.tı Ro. 
manyada teıllralz kalmadı. Romuıya. 
aın Macıarlttandan selen tehditler 
karıısında tuttufu battı bareket 
AJmanyaya biraz daha eok yaklapnıı 
tl~lü paktın ea b6ytlJr o•sunınuıt 

sempatlahıl kaaamaya çillqmakta. 

drr. 
Bu ınaksatlıtdır ki ftftmanyada ye. 

nldfln Almanya leblnde tezahUrlere 
ttalle veren BolllfJP • Ahun eemtye • 
ıl kurulmuttur. Ba C)f!l1llyettn kanı. 
luşa mtbauebetlle preffJfl}jr An&ollee. 
konun töyledlJ1 nutulc bir mllddet 
evvel '11rut11lvanyada ptatattı na • 
toklar llylly• &IM'&r devlet &dam. 
lana& bllvas• verllmlı lttr cevap 
M' ılabUlr. H•!dkat ıtııı'l!ır ki fttltl 
pakta ntme" Romanya komıularıa. 
dan .......... ckıllldlr • 

58000 ki:on1eire 
kare bir sahada 
Birbirleri~e pek 

uzak üç 
noktada 

Polis Enstitüsü ve Kolleji 
103 mezun verdi Seri mltreıeler 

bir lraç yerde 
dltmaadaa Deri 

geçU Üç büyük 
muharebe 

oluyor 

Mezunlara merasimle 
diplomaları dağıtıldı Kuçevskaga 

zaptedildi 

Sovyef kcmutanlıfının 
cenup ordularına emri 

Son neler balan. 
dala yerde 

aılaceyı kadar 
mallavemet ı 

Aloııkova, S1 (A.A..) - Röyter a. 
jansmın busual muhabiri bildiriyor: 

Don kavsinde takriben ~ bin ki. 
lometre murabbaı geni§liffnde bir 
aahad'l Bozkırlar bölgesinde birbiri • 
ne pek uzak Uç noktada yani Bata. 
!akde, Tialmllyanakayada ve Kıeta. 

kaya da Uç bUyUk muharebe cereyan 
etmektedir. 

Afatı Doı:ıun sat ve ıol kıyılan 

uzulunğunca ba~ka bir çol: muhare. 
beler olmaktadır. 

Ankara (Bwıua.I mubablrlmlHeıl) 
Polis enstitUıU ve kolejinde11 bu ıene 
me::wı olanlara meraaimle diploma • 
lan verildi. En11UUlnUn yllkaek kıs. 

mından 14, orta kısmından 82, poll• 
kolejinden 27 kifl meZUD oldu. Me. 
rulme ı.tıklll m&rfı IJe baflan•ı. 

Hey~eliadada 

Bir kuyucunun 
kafası parçalandı 
Buglln Heybeliadada feci bir ka.za 

olmuştur, 

Kuyu tamirclıd Yorgo ofiu MlltL 
yad! lıkele caddesinde bulunan ev. 
lerdeıı birinin kuyusunu t&mlr eder_ 
ilen muvazenesini kaybetml§ ve dU,. 
mUttUr. Bu ıukut eanuuıda b&§ı par 1 
ça.lanan Klltlyadi, ağır blr halde ku. 
yudan çıkanlmıpa da bir mUddet 
sonra ölmU§tllr. MUddclumumlllkçe 
tahklkata ba,şlanılmıştır. 

Çörçil beyanatta bulunmiyor 
Kıletakayanın cenubu garblslnde Lo.aıdura, Si (A.A.J - Çörçlı mec-

mUcadele bu ıehriıı cenubuna kadar UJıln yaz tatllinden evvel harp du • 
yayılmııtır. Şehir Kala.çm 180 kilo. rumu hakkında beyanatta buluomı • 
metre ıtmalinde, Don kavslnln ıark 1 yacaktır. Lüzum görtllUrse meclis ta. 
ucunun ortaımda Sltallngıradın kar. UI esnasında toplanm&ğa çağınlacak 

_.- Dt.v&mı ! net aayfada tır. 

Bai 
koptu 

mu? . .... 
raua: BiR MUHARRiR 

ALMANLAR l"roleterskaya tf'b. 
rlDI de cebri hUcıımla zapt.e. 

derek Kafkasya topra.k~mı Sov. 
yetin blrlltlaJıı diler k11ırnlarından 
ayıran soa büyük ılmenfiler laatııaı 
birkaç noktadan kestiklerini dllııkll 
te.bllğlerlnde blldlnliler. Fakat böy'8. 
c.e Katkuya ile Kuıyanın arlUI ta.. 
nıamlle keallmlı detUdlr. Gettlt Kaf. 
kaayad&D r..uııyaJ& petrol, gerek Rus. 
yadan Katkas~aya mlibimm:\t, mal. 
zeme ve lalfl maddeleri Hazer yoUle 
gondt'rtlf'blllr. Bu yol kifayetli olma. 
dı~· ı:ll:I Alman tayyarelerlınlıı bU. 
cümlarına da ma.rJı kalabllecell lçln 
tehlikelidir; bel~ Stallnrr&d ela Al. 
mantarın t'line afl9Crse Volpnrn Ba-
7,erdekl atzından nakllyat ,_.,mak 
lmk&nı da kalmıyacaktu: fakat bu. 

ıtıınJük Kafkuya De &usyanrn dlf er 
'k•m1an arasındaki batın Lamaml. 
le kopmuı t'ldupr:a hükmetmek doğ. 
ru delildir. 

Bo balın kopm&!lı SoyYl'tJer birliği 
için bakOd bir felAket olur. ÇünkU 
~....,. .. BMı.ua &al-

kaaya Alıua 1..U"9ma llRll ...._ 

det k&111 koyama&. 
KatkaayUI& Rue1a peVolmz 8'1L 

ya demektir. '.faymb gue&eelaJD yar.. 
dıfı slbl, lüzdordu Kafkuyad&n 
petrol aJamaza, birdenbire her Rus 
tankı, laer Rus ta.) y&re91, ber ıtu. 
kamyonu durur. Aynca traktörlerin 
ltlemeelne de lmkAn kalmaz ve ltti
IA tdlllkesinln yanınıl& bir de ıaoe 

tellllkHI 1ıatı;ö11terlr. Bunu bilen Ti. 
moçenko, biç ,üpbeslz, t;taUngr&dı 

canla baıtla mU:la.faay:ı ~a:ıtaeaktır. 
Fakat dön Ukrayru& budud11Ddan 

ırclell Mr lıaber, ~vve1cıe blrook det&. 
Jar tahmin Nlllmll} oldultı gibi, Al • 
man1&m1 Ke~ ttze.rlaılen Kafkas)"' 
kıydanna (Ataman yarımadasına) 
atıadıklannı blldlrlyorılıı. Bu babcr 
dotnı lae, qııtı Donun cenııbu,!ld!l 

rlcat ballnde buluD&D Kızılordıınun 

lmptılması tebllkeıll IJaKöstermft -
tir. 

Alman baarruzu ba defa bDtUn Ruıı 
mUdafaaıunı temelinden yıkmak teh. 
didOe lınklşaf ediyor. StaUn memle . 
keHn va.hlm anlar ~a,aclıtını millete 
ilan etmek ihtiyacını d1Q"11111ttur. AL 
man taarruzunu fevkalbeşer bir bam 
le ile akamete uğratmak IOln laer 
Rus, olduğu yerde ölfl81ye mlld&taa. 
ya çafnlıyor. 

Bu dııvetın geç kelrp kalm&mıı ol 
duğu ve k~ılordanua mukavemeti 
l\atftnde ar dE"l'f'Ce tc,.lr yl\D'l-.ı ~Utı 

anlamak i~ln la~a bekle.mele lll&om 
kalmıya.k. 

EnaUtU mezunlara namın& Salt ıı:.e. 

tUrk ve kolejden Kemal Yilıll.az blNr 

hitabede bulundular. Emniyet umum 

mtıdUrtl Osman Sabri Adal bunlara 

cevap verdl. Dtplomalann tevzUnden 

•onra merulme aon verildi. 

EIAlemeyn 
cenubunda 

Bir lngiliz 
taarıuzu 

püsküı tüıdü 
Roma, 31 (.A.A) lıal~a.1 

orduları umumi karargahının794 

numaralı t$liği: 

Düşmanın El alemeynfn cenubun 
dn l nptığı bir ileri hareketi müf. 
rezelerimiz tarahndan sarahetle 
püskürtmü.:lerdİr. Cephenin diğer 
kesimlerinde iki brar arasında nor. 
mal keşif faali) etleri olmuştur. 

Tobruk mü,.:ahkcm mevkii lngU;z 
'tayyare8eri tımıfından bl\ınbardı. 
man edilmi§. bunl'lrdan biri hava 
bataryalarının ateşi ile alevltt için. 
de dfişürülmü~tQr. Hasarat mahdud. 
dur. lnsancn 'kııyı 1 ~oktur. 

Alman hususi tebliği 

24 ticaret ge
misi batırıldı 
İlli deıtrorer de 

atırbalara111rabldl 
Berlln, Si (A.A.) - .&iman bwıtu11 

telıılJj'I: 

Almaıı denizaltıları dllfnıaıı pml. 
!erine yenJdeıı ağır darbeler 1.ndlr -
ml§lerdlr. Batırılan geaıller ıunlar. 

drr: 
Orta Atlantikte ve Amerika sahili 

önünde kuvvetli bir himaye aıtmda 
katue halinde giden hep.ti tı.000 ton. 
luk 5 gemi. 

Hepııl 73.000 tonluk 12 gemi ve 
mUnferiden yola çıkmııı olan 5 tlca 
ret yelkenllat fle blr muhafaza ~ • 

Mühim bir demiryolu 
.kavupk noktaaı olan 

Salall ıçıa 
çareıtmaıar olayor 

BerUa, il (A.A..) - .Alm&ıı ordu. 
lan bqkumanda.ıılllmm t.ebü#i: 

Alman. Romen ve Slov&k kıt.alan 
J80 kilometrelik bir cephede Donun 
apğI mecra.aını geçerek bu kealm.de 
mUdataada buluna.ıı dU,man kuvvet.. 
leriııl bozguna ufr&tm14lardır. Seri 
mQtrezelerle pJyade '" avcı tUmen. 
lerlnlıı uç kıt&ları dağınık bir b&lde 
~ dll§maııı takip etmektedirler. 
Bu 8erl mUtrezelıer yaptıklan takip 
eanumda birkaç yerde dU,mandıuı 

ileri geçerek onUJ1. rioa.t hattuu kea. 
mlflerdlr. Alman taarruz ordul&rmm 
uÇlan Doıı nehrinin 180 kilometre 
cenııbuna kadar gelmtolcrdlr. 

Bu a&b&ht&nberl mühim blr da. 
mlryolu kaVU§ak noktıuıı oıan S&las.. 
km zaptı için çe.rpıJlllalar olmakta. 
dır. 

Bir plyade tumenı Kuıgeyak&y&JI 

za.ptet.mJ.ıUr. Alman .. ır ve p.ııJ..ınet 
miktarları durmad&D &rtmakt& v• 
ileri hareketin dratl dolayıafle he • 
nllz tahminler yapmak tmk&ııı haatl 
olmamaktadır. 

Hava kuvveUerimiz dunıı&d&n fa.. 
&llyette bulunarak takip muharebe • 
Jerine iJUrak etmı,ler, bir ook kol • 
lan datıtmıflar ve dllfmanm yeni 
mevzilerde tutunmaaına mani olmUf
lardır. 

BUyUk Don kavalnde Alınan ve Ro. 
men krtalan dO,manı nehrin öbt1r 
tarafına atml§lardır. 

İtalyan teşkilleri dll§manı kanlı 
kayıplara uğratarak zırhlı ta,ıuar 

yardımı ile mevz'J taarnızlan geri 
pUsltl1rtmU§lerdlr. 

Çember içinde kalan dU,man lruv. 
vetıertnin çık~ te§ebbUslerl ile Sov. 
yet kurt.ulma taarruzlan neticesiz 
kalnıı§tır. Bu muharebelerde dU;ıman 
G2 tank kaybetml§tlr. 

Hava ordusunun muharebe te§kll. 
len Don kavıinde yapılan taarruz 
hareketlerine de !.§Ura k etmişlerdir 

Sovyetlerl takviye için demir yol. 
lan ve deniz yolu Ue ye.pıla;ı ııakli 

yat gUndUz ve gece ağır kayıplara 
miat, 

Afrikanm garp sahlll önUnde 33.000 uğratılmıştır. 
tonluk 7 gemi, Rljev keslmlnde Bol§evlklerin şld. 

Diğer cihetten Atlantlkte bir ka • detll taarruzları kısmen mukabU ta. 
flleye refakat eden bir destroyerle arruzıarla geri pUskUrlU!mU;ıı, bir çok 
l7.000 tonluk iki gemi ve Kıbna anı.. I dUıman tanklar. tahrip edll:niıtır. 
ıarında bir lnglll.z dutroyeri, atılan Volkof .::.epheslnde ve Lenlngrad 
torpillerle ağır hasarlara uğratılmış. önllDde dll§manm mevzi! taarruzları 
tır. akim kalmıştır. 

Alman denlzıı.lt.ılan batınla.n gemi SovyeUerln Nevayı geçmek lçln 
tonajıııı bu ay 167.000 ton arttırnnı. yaptıklan bir te§ebbllı esnutnd11 ye.. 
!ardır. Düşman yeniden hasara uğ. dl vapur tahrip edllml§Ur. 
ratıldıkıarı bUdlrllen gemilerle des. P'inlbda körfezinde Almaıı ban. 
troyı?rlerdcn ba~ka 24 tıc:ıret vaJ'.IU. ku""etlen Lavan!l3ıı.rl aı!asmda t!ftı. 
ru lle 10 Ucaret yelkenlL'•I ve bir manın bir ha\•a UssUn" taarruz et.. 
muh&f.,..: ı..m.t kaybetmı,tir. mlflerdlr. 



şark cepbeaindı 

NE VAR 
YOK 

,,,. Bnıtarafı l ncl eayfada 
şıııınd! bulunmaktadır. Donun cenu. 
bundrı Almanların ılk hedefi Batal.s. 
ki Sltallngtrad:ı ba~lıyan demlryolu. 

Büyük adamlara itiraz. 
edenler ~ok olur 

1 
nu birkaç no.ctadan kesmektir. Ba. 
talsltdc ve Tl8lml!yanskayarlın karıı-
sında Almanlar, kurduk\a.rı köprU 

Slnfcnson lngl!tcrede ılk lokonıo. 
fiyle tecrilbe yapmak istediği \"D 

ı. ıt yalmz koylulerin itirazı ile k 1r 
ılaşmndı. Doktorlar da ıtlr~z et~l 
er. LokonıotıfıJen çıkan duman·n 
ı 'cı\ ı zeh i rleyeceğini, kuşları öl 
urcc ı; ıni , hınellcrden geçrkn ~ol. 
ul rın da boğulacağını söyldilcr . 

Parmanli)e Fr nsa)a pat:ıtes ek· 
efil ı h 1 eıtığ ı \'akıt hutnn Fran 
guld u? Kimı 1 Pamıanıiyeyc de 

1 dedi. kıml i de ona Fransızları 
chirlemek arzusuyla lttiham elli .. 
Parmantı:ı e tnrl:ısınclaki palnlcslcrı 
nfitemadi> en çalınmış buluyordu • 
lalbu Pnrmaııliye Frnn'S'ızlorı pa 

ıntes ) emeğe alışclırm . nıış o ~clı 
ıııgfin J·ransonın h:ıll n colurdu'? 

1881 de Ariıı Yite '..'ev\orkda ka 
dınl r icln ilk daktilo mektebini 
açtığı ..-akit Aıneril.nnrn bütfin ka
<iınları kadının böyle hir ~ orğun 
luğa tahammül edeıneyecdi fikrin 
de idi. F..ğer Aris bu fikrinden "iD7.• 

geçmiş olsa) dı, bugün ha) allarım 
d.ıklil<> sayesinde kazanan kadınl:ı. 
\"ln hali ne olurdu 1 

••• 
Gari Kuper •olak oluyor 

Gnri Kuper ~eni bir filim ce
viri)or. Bu filimde solıık bir bas 
kelbol şampiyonu rolfinfi oynaya • 
caktır Artist sol elini kullanmay:ı 
alışm~k lcın salı elini tamaınilc ıar 
mış \'"e el kısmını dirsekten yukarı 
kısınma lıallamıştır. Bu ekıersiı 3 
ay gecclı 8Undüzlü devam edecek • 

0

tir, Bu sayede yıldızın solak aıtaru 
rolunu lahit bir şekilde -0ynamayn 
muvaffak olııcaAı sanılmaktadır. 

* * * 
Dünyanın en iyi giyinen 

adamı 
Amerikada en iyi giyinen erkek 

mfiıınhakası yapılmış ~ Hcrbcrt 
Svop birincill~i kll%1lnmıştır. Her • 
bert bir gazeteci ile görüşürken Lu 
gun dünyanın en güzel elbisesinin 
askeri finiforma otduğunu söyle· 
mlştir. Şurasını da ilhe edellmkı, 

Herbcrt Svop asker deyildir ve as. 
kerlık mfikelleflyeti ya~ının d1'm 
dadır. 

• • 
Barana dair 

başlarınd:ın §imali Kalkaısya Boz. 
kırlarına yeni kıtalar sevkine devam 
etmelerine rağmen ııtddetU bir mu • 
kavcmctle karşııaıımaktadırlar. 

Sovyet kumandanlığı tarafından 
cenup kıtnlarına hitaben ne~redllen 
t-ir gUnlUk emirde şöyle denilmekte 
dlr: 

"Son nefer buıunduğu yerde ö\Un. 
ceye kadar ber ne bahasına olursa 
olsun mukavemet etmek esastır. ,, 

KJzılyıtdız ga:r.etesl de şöyle yaz • 

maktadır: 
•·Geriye doğru t.ek bir adım aW. 

mamalı. Vatan-:mızın em:-1, milli mU.. 
dafaa komlser.mlzln, liderimiz Slta. 
linin ıııtedlğl budur. Memleketlrnlzl 
tehdit eden ölllm tebllkeal ka'fllllll. 
da en yUluıek kanun budur. Subay -
tann temin edecekleri dlslplln husu. 
st bir emir olmadıkça hiçbir rlcat 
hareket\ imkln vermemelidir. Emir 
almadan gerı çekilmek suretıle bay. 
raklannın ıereflnl lekellyccek olan 
birliklere measup subaylarla siya.at 
Itçller vatanlarından hiçbir merha • 
met beklememelidlrler. Zafer veya 
ölUm bugtln kızılo-rdunun parolaır.dır. 
Zaferin bizden istediği fedakA.rlıkla.r 

ne kadar ağır olursa olsun ml11eti 
kurtarmakla biz mUkUatımızı aı -
mIJ oıuruz ... 

• • • 
\'lıtl, 81 (A.A.) - Alman orduları 

Stallngrad mıntakaınnda ve ş!mall 

Ka!kasyada taarruz hareketine de • 
vam ediyor. Şimali KaCkaııyada du • 
rum hızla Almanlar lehine gell§lyor. 
Burada Ruılann Kuban vl~yell teho 
llkcdedir. Diğer taraftan Kerçten 
karşı sahile geçen Alman kuvve tleri 
ıılmdl hayaU noktalan tehdit etmek.. 
tedlr. 

Staıtngrad ya\tmında şlddeW mu. 
harebeler oluyor. Donu geçen Alman 
kuvvetleri 11erlcmektedlr· 

Stallnla orda1a 
bltabı 

VBflnıton. aı (A.A.) - Stalln or. 
duya hitap ederek, mukavemet edıt.. 
meslni, hiçbir zaman ve hiçbir ııe • 
bep tahtında meV111lerln bıraktlma • 
maaını llltemlfllr. 

••• 

Bir, iki nokla 
Kuru lcuulye hesabı 
Karıııında tavuklu 
Makarna tavsiyesi 

Mahkeme 

Manda :;;;;:~arı ıi t~ç~k~~~AK~!~~ 
l (Uu kupona eklenerek JÖDCler&l~ 
it ıwrama " it nrme l1&Alan llD ıiOll 
IJaklk&da paraaız oeıredlleoelnlr. L 
Aaalana cuetecae sörllldiltO eekllctc 
plmıııuna dlkka\ eclllmelldu. ııı:TIML 

me teklıfl göoderea Gkoyucıal&n8 

mahfuz lla lmak lbeT'e IArlll ~ 
rlııl bUıllrmwert ıuımm. · 

B IR gazete .ofralanmızclan ek. 
alk etmedlğtmlz fMulye "( 

pllAvın harpten en-elkl ve buırftnkll 

m&llyet flyatıa-.ı hesaplama,. Harp 

ten ın""Vel bir llilf> fasulye yağı, 11ova. 
ot, kömllrll ve tuzu, 11arm11ağı ile 

Bu zamanda en karlı 
1 k h . . . ?1 

hırsız ı angısıymış .... 
fO kurup mal olurken bngUn 106 suçtular altı taneydi, ama, ıılm<li İfler raat gitınlf ve Klğttbane 
kurup, plllv ıae M kunı.,a mal olar. mahkemede ancak iki taneal bulu • köyU clvanndakl bir mandırada kim 
kflo %11 kurup çıkmaktadır. Artık nuyordu. Diğer dört tanesınden tkL eelerln olmadığını öğrenmiıılcrdlr. A. 

bu hesap ortada apaçık durorke.n, bir al hakkında sulh mahkemesince mu. hırda lkl aemlz manda uyuklamak • 
•bab gazetealnln ''Ev köıteelncle,, ev val.skat talil kararı verllm~, geri tadır. Yavaşça ahıra girerek hay. 
kadını lmuıı.lle yau yazanın okuya kalan Necmettin ile Seyfettın bUtUn vanların boynuna ipleri geçlrm4f. 
cularlle l!llUlkl alay eder gibi nadide aramalara rağmen ele geç!rUeme. ler ve yedeye ~deye Şifllye dogru 

Evlenme teklifleri: 

Jemek llatelerlne ne dlycllm ! ml§lerdl. Böylece de ıuçlu olarak, kaçmııılardır. 
Ev kadınınuı bugtlnkll tavılyeel kala kala mahkemenin elinde Hasan Oradan da Meıırutlyet mahallesi.. 

T 1 nln arkasmdakl Kanlıdereye geL "tal'uklu maknrnadır.,. ava yeye ve Muatafa kalmıııtı. 
göre bu nadide yemek f5yle plşlrlle. Muıt&!a ile Haaan pek perl§l.n miflerdlr. Burada mandaıan durdur. 
eektlr. kıya!etteydller. Haaanın ayaklarm.. mu§lar ve bir tanesini yere yatır. 

"Bir kiloluk paket makarnası gibi dakl pis ve yırtık, pırtık pantaloıı • mı§lardır. Haaan, irl ve keskin bir 
ıouda ba§lanacalc ve stlı.lllecek, U:"1e dan baııka aırtmda !Ataya. benzer, bıçakla bunu kesı:nişUr. Hemen hay. 

,. iki .•• n. ili vanı pa'""alam .. lar ve eUeri derisL iki ytız elli gram tereyaı;. J - e seksen aekiz parçalı ve UZerinde en ·" .... 
1 ne aararak Ahmedln evıne gfitUr -gram rendelenm1ı k&§ar peyn r1 ko. aıağı ıo okka kir bulunan bir pal"de. 

narıık gayet hafif ateşe aojtumamak sU vardı. Fakat bu pardesU çıplak mll§lerdir. Diğerini de blllhıra gelip 
b k l k BI ta k ı. •• t "belH" k kesmek Uzere oraya bağlamı~lar • için ıra ı aca. • r vu ·--ıı &'la göğaünU k&payamıyor, gv e-e a. 

l".ak ve suyundan bir miktar alına. dar açık bırakıyordu. dır. 
rak. bir buçuk çay fincanı unu gayet Muatafa da sefilllkte Huandaıı a.. Fakat diğer tarafta l§ sarpa sar. 
Az :rağla. biraz kavrularak tavuk su. §ağı kalmıyordu. Bunun da uıtllnde. mağa b&§la.mı,,lır. Çobanlar mandı. 
:yıınuun içinde plıtrlleeek, tavuğun et. kl pantalon lle yandan dUğmeU kili. raya dönUp de hayvanları bulama • 
lerl kemiklerinden aynlarn.k didik.. hanbey yeleğine hafif bir dokunsa ymca lfi jandarma karakoluna ve 
lenecek, bir koyun beyni de lıa§lana. , parça parça dökUlllverecek glblydl köy korueU8Una haber verml§lerdlr. 
cal<, parralanarak ta\"Uk etlerinin Her ikisi de mevkuttu. Böylece korucu Ue jandarmalar hay. 
~lno konar.ık hepsi birden kaynıyan Okunan tahkikat evrakından anla. vanlann izlerini takip ede ede KanlL 
bul l 1 k k _.. -a1 tar bl dereye kadar gelm~ler ve burada amacın ç ne onaca , tenoe.-.ı:=ue. ııldığtna g!!re, Haaan ve -us a r 
k k 1 mandanın birisini çakılı bulmuııtar, l ma ama bUyUk bir tabağa kona.. lcaç ay evvel blr gece yansı yan a. 
rak ortaııı açılıp ta,·ukl•ı harç lı;lne rmda NecmetUn adındaki arkada§ • diğerinin de kcsilml.§ kafasını ele 
dökillecek. Sofraya. verilecek.,, ıarı da oldu#U halde KAğıthane kö. geçlrmlolerdlr. Bundan sonra da kan. 

Jo:v kadını.rıın )emesine doyum ol • yUne dofrU yollanmı§lardır. islerim takip ede ede A.hmedln evtne 
mıyacağını da UA,·e ettlğl bu tavıl. Hepsi de kafaları çekmi§lerd!r. !yt gidip hırsnılan ya'kalamı§lardır. Et • 
yııtılnln makarnanın henUz meydanda bir gece ~l yapmak nıyetUe köye terle, mandanm derisini de almışlar 
olmııdığını lllve ettikten aonrıı kaçıl gelmişlerdir. Son gUnlerde et fiyat • sahibine teslim etml§lerdir. 
çıkac·ııtr.nı heenp edelim: ıarı birdenbire artınıı, 1150 kuruıtan Şimdi mahkemede, Muısta!a da 

l\IA'!ıama 80 (barpten evvel .ıo kıı. ~11 dUımez olmuıtur. Onun için Ahmet de ııuçıanıu tevil ediyorlardı. 
ru,t.ı), rere)ağı ıoo, kaşar peyniri §lmdl en razıa para getirecek mal, Gaya Neeml Ue Seyfettin kendllerlnl 
50, tavuk »60, koyun beyni 80, un wı eU yenir lıayvandır. lfte bu Uç gece lçlrlp adamakıllı sarhO§ ettikten aon. 
yat SO, kömUr, sa, tuz 80, yekQn: 580 ir;lııl •( !) de f6yle birkaç manda ça. ra köye götUrmUıter ve hıraızlıkla.rı.. 

Tavuklu makarna yalnn. başına ıarak bunları arkadaştan Ahmedln na kendUertnl ı.şUrak etUrm~erdl. 
yenen bir yeml"k değt1dlr. Ya.nına bir evinde keamek ve: :Neticede mıı.h'keme, ,a.hltıerin çağ. 
başlta l emek, pUAv ve tatlı lllve e. _ Taze, kaçak et. Kasapta lGO, nlmasına karar vererek muhakeme. 
dlllrse blr ö~ltn yemeğin artık kaça bizde 120 kurut! diye mahalle mahal. yl başka bir gUn bıraktı. 

• 26 yaşında, mllı.enaalp TGcatıU 
temiz ve kibar, balık etinde, fnulaıL 
ca bilen ıısıı. mezunu ~il b&r aile kısa. 
yUkeek tahsil görmllf, Devlet memu. 
ru \"eya subay bir bayla evıenmell 
istemektedir. (S&hlre) remzlne mora. 
caat. 

• Yq 80 uzun boylu dul, tyt Ye na.. 
mwılu bir asker ailesine menaup 1'9· 
ın gözıu. döşenml§ bet odall t>lr e.ı 
buluna:n.ve topçu Uıteğmen kardetil• 
birlikte oturan ç0<."UgU bUlUDllllyaD 
bir bıuıan; asker ve aivll ııamualu bir 
erkekle evlenmek ısı.mektedlr. ı.t1. 
yenler,(25 V.Y.) remzine müracaat. 

1 f an)'Qld ta 
• S:ı.nat okulu mC%Unuyum 8.9!:er 

likre a§ka.m yoktur. Öğleden sonra 
gecenin 10 una kadar mtleueee 
ımalathane ve fa.blakalarda re& 
eamlık arıyorum. MUracs.ııt En ııon 
dakikada (Adliye muh:ıbirl 

• 2f y&1môa, uzunca t>oylu, glrkla 
olmry&n, orta tahlllll. bir aene eYVttl 
koca.amdan ayrılml§ temiz tı&r &U• 
kızı, hayatını kazanmlf, ta.bltW blı' 
bayla evlenmek istemektedir. (115 Ta. 
lay) remzine mUracaat. 

• Ortaokulu yent bttlrmit J'UISI 
dUzgün beaabt aer1 bir genç; berb&ll. 
gt bir mUeuese, emllk atım Rtıml 
ve b!lQmum işlerde oaııtm&ll Llte. 
mektedlr. <lv anya.n) remalne mllrL 
CBP.~. 

• Ortamektep mezunu pDO bir 
bayan resmi Te husust mlle8141981er • 
den birinde oaıııımak latemeldedlr. 
(G.A.) remzine mQraca&t.. 

cıkacaA'mı siz hesap edin!.. le veya kasap, kasap dolaşarak ıat.. ADLİYE MURABtRt 

Jıleslekt&G1m1T.In ta.vstyesl ancak Iln~a~k~n~!y~e~t~ln~de=dl~r~ıe:r~·-------:---,------------bugtlnkll lfCktlde, rnaknrna lııtlfcl • _ 

• Temiz blr aileye mensup, UMlllll 
onuncu amıfmda bir genç: b9r ttlrıtl 
yerde, çall§mak lçtn lş ar&m&ktadır. 
(N) remzine mtıracaat. 

lerlnl, muhteklrlerl ve kazancı ytllc. 
ııelmlş olanlan llgllencllrlr, Bunlar 
l8e 11ofralannın tennv\l\lnll temin i
çin blyle gazete tavıılyeslne mub~ 
tetWerdJr. lllMlekt-.1111& bastın 

mMeat aac14elerd- daha aeu-. ~L 
kabl1ecek kolay yemekler "t..-lye 
Mnte91nl,, taftlye ederim . 

iagllterere r••lde• 
Kanada IEdaları 

geldi 

· dah Altlırıms: Bir Brezilya gemiıi a Atalıda ıemfdert ,..... tilM • • 

Yekta Ragıp ONEN 

l..ondra: 31, (A.A.) - İngiltere 
adalan kıyısına dllter bir Kanadn 
kılıısı gelmiştir. Bunların içinde J>İ 

loUar da vardır, 

torpillendi kOJUou.laramzaa .......,_ ..... 

Rio de ~wiro; Si (a. a.) - mektuplan ldUI' • ' 
0

1 ( ..... 
4942 tonilAtoluk Tamandare Brezil lan barlg) lleqQD ...,...._ ....,. 
ya I~ bir mihver dcniz&lt.ıaı ta kadar "' Mat l'7 cle9 ...._ ..,....._. 
rafmdım torpillenmi4tir. Gemı Le.. lan. 
guaira llo Port De~ arasın- <A.JC.ll. '82) (A.K.l (J. A.Jla) 
da taarruaa ufr8.JDl1tır. lılUrctte- <A.T.A..) (Ahmet Tek> (Bahar) tB.V) 

Londra, Sl (a .a.) - Ruayanın 
Yqington elı:bl Litvinof dün Ruz 
'\Qle gtSrUpıUştür. Muhabirler zi
yaretin, Rusyad3ki askeri duru-

Pa knl bir yazısında : '"Klcopııt- mun ciddiyetiyle alükadnr olup ol §•mali gal'Ol..sind:;-ki !Ueps..'ltayamn 
ranın burnu biraz daha kısa olsay mııdığını somn·~lardır. Litvinof: cenubu garblıtlnde dUşmanla. kan- Alrikanın batı lngiliz 

battan dördü e.Uiktir. \ (BLJl.C) (Ciddi olalım 16) (Denls)I 
~ (J!l, Ural) o(E.O) (11.L.) (:l',N.8.) 

Ba•beUada <F .n.K> caar> ca0ner a> <Buna> 
dı, diyor dün)·anın yüzll başka trır- ''Haya, vaziyet olduğu gıbidir," lr muharebelere gjri.T-lliştir. müstemlekelerinde ~ (H.B. 888) <Hllly&) (B. ()ual)j 

cıvar;ada bir kaza <H.45) ce.450> <t.ıc.ı..11& "> ct.HJIM): lü olurdu... cıevabmı verm·sıtr. Tebliğe ekte denillyor ki: ''Vo. l . 
l 1 

•·- ı k ...,.ı.l · ı A'- 1 • be Amerı'kan kuvvet erı var Burna a t ıı'tU~a ar pe ,,~ ur. ~ ~ =t- ronez cıve.nm a uı: anıar sı: Ev\"elki gece Heybeli ada civann· 
18i1 de Japonyanın Almanya ~ Lon.lra, 31 (a. a.) - Rusya. mllsta.hkem noktalardan attlmış. Vaşington: 31. (A.A.) _ Şlmdl, da bir deniz kazası olmuş ve bir 

firi Almanyada karaya cıktı. Ala)'"' nın Londra elçi.at Mai!lki, her parti tır. Alma.nlar yeni kuvvetlt-r getiri Afrikanın batı İngiliz mOstemleke· kayıkçı mucize kM>lllnden kurtarı
ıa sokaklardan seçiyordu, sefirin ye mensup mebuslardan bir guru yorlar. Klepsb.;yruun cenubu garbi Jerinde de Amerikan askerlerinin labilmlştlr. 
hayli hönoctlf bir burnu vardı. Ba· pa Rusyada uk~rl durum lıakkm.. fjnde mihver hücumu tardedilmi!j· bulundulu ortaya çıkmaktadır. Bu kayıkcı Ahmet adında birisi. 
ıı yaramaz QOCUklar bu burna do~ da kt>nferans vermek Uzere Avam tir. Simlial!Skdn Don nehrlnin gc. dlr. Evnlkl glln köprüden Bftyük 
nı ufak çiğnenmif kAAıt parçaları kamara.sına gttmjetir. Konferans. Çen bir düşman grupunu itlaf et- Norveç Kıralı 70 yqma adadaki gazinolardan birisine gö· 
atlılıır. Sefirin canı slkııkh, fakat ta bulwıanlar araatnda hükumet nıek için muharebeler oluyor. tGrmek Qzere bira ve gazoz yOkle-
teşrHet nuın Fon Llbolt AJımanya erkinı da vardı. Elçi RUlll cepb~i Daha cenupta Abnanlar hatlan ıiriyor mle, fakat gece n'ktl yelken aç -
da bonen ibüyük adamlara mah.füs 2'..akk1n<la tam tafsilatlı izahat ver mızı y:.ırmsk için yeniden kuvvet. Londra, Sl <• ,a.) - NorTeÇ nuo olduğu için Heybeli ~nünden 
bir hönnet ~nesi ol«lu~nu sö-,. mittir. ler ileri, !ll\rmU11lredir. BatabrJnn veHahtmın mıeweBL pNneM Mar geçerken, sandalı elahunı olmu~tur. 
leyenk ba can nkıntısının önüne ~ ~ • cenubundll k:ı.nlı c;aTPIPmalar olu- tha hava yOlu ile Blrletlt Ameri· Kayık~ çabalamala başlamı, ve 
seçıtl. Londra, 31 (a. a.) - Bugün yar. Rus krtalannm ~detli mu. kadan Londraya selmltt.lr. Pren- bfr aralık eline, şişeleri dökülmli~ 

Sefir 11eSini çMarmadı, fşbl bir Don nehri ka:~nde her dakika kavemetine rağmen Almanlar ha- •eLfn :refakatinde veltahtm yave- bir kae bira kasası geçmiş ve hun · 
kaç «ün 50nnı İmparator Giyomun 3iddetlenen kanlı bir piyade ~ zr kesimlerde il~r!iyorlar." rlnin ~ ve NO?'W9 orta elı;iııi bu.. lara tutunarak: 
homnııın çıklıltt vtı'kit 1rnparatoru tank muharebeıri olm3ktadır. A! - • • • lunmaktad:n'. PrtNld NorT~ - Yetişin ı diye feryodn başla. 
kemali börmetle seHımladılrlıuı soır mftn}ann Sbı.lingra.da &aldınşt ba Badap9fte, il (A.A.) - Kacartı • vekili ve baridye natm1 • ını•hr. 

3 a ..... , t 1• dan '---lanmıştır. ~ lrfar. 'Y ra bilhassa haZl'rladı~ı ciAnenmlş zt yerde geri atılmıştır, tanda blr noktaya par&§ ""'u nm., ,.......,, Feryadları Heyheliada ""'llslerln 
la R ı •'--kral Hakomm 5 atmtoeta ~ ... ~ bir kalJt p:wrça.sını fmparatonın Dlin gece Moskovada n.etrcdi • tlr. Bunlar yakal&nrnıı r ve uı 0 • um. k t den Nuri ile balıkçı Sil rey~ a Dal-

'---- d k •· ...... ....+. "" ı lnd -'- ıııl•--ak yetm:.ıncl yıldöntlmtl 11 
burmma Yerleştlrdl •. au1111rator öf· lf!D ~ tebl'i~ şudur: ··~ovyet u lan an....,_...,-r. uzer er e 3 "' ..... ..,... i..: T - yen tarafından clu,·ulmu .. ..-e he 

k k f 1n lAz ıa.ma töreninde ooluıı.mak ""'n ~ ~ .. telendi • fakat teo;rJfnıt 111lZın kula. kuvvetleri dün yukarı Donda Voro yccck ve yangın çı arma ç nn- d yd - men yeti~Uet'ek zavallı kayıkçı kur, 
Aına ~Het"W meseleyi anlalh. O ııes, a.şatı Donda SimJlansk ve gelen maddele!' bulunmuııtur. draya gelişinden sevine u ugu.. tanlmı•tU". 

Gi "' ka ..._ hawı tıu söylemia.tir. Pretl8N 940 .tem· y ..-&ldt yyom dellerlnl çıkar.dı bir Roetofun 11 kilometre cenubun1.•a Dtlşman yangm çı rma&m ma " •- ... _ ... _ Bir bayii ... ..,.
1
tmu!'I, olan Ahmeı, 

nt muzundaoberi Bitiefik ~.erı-.ua ~.. ,, · sairifesini kopardı, hiTer paT'Ca H. Batajamn cenu, ve c.-enubu garbi balonlay da atmıp& da bu ar zarar tednl altına alınmıştır, 

#rt çi#fteyerek ~ seTirln sonra ~:d:c~.~S:ta:l:in:gr:::a:d~ın:..~1:20::k:i:lom;:;e~t:re~~v~e:rnı::e:m:~:ti:r~._ .. __ .. __ _.:..~o~tu~nnalrtachr~;..--·-.. - .. ----..... ----------.. --• büffin saray et1cAnnnn benınlanna 
att.ı. 

Aleksandr Dumanın Sen J>eters. Ba urada ~ çık- yaf)ıaa 
burgtakl ıma~erıw da gar.i.pti.r: Blr. 
atin Aleksadr Dama per, yapaya+
nız gesiyol"da. Colt roluk bir gün. 
dii,1.apa !apa k11r > nE!ıYorda. Dünaa 
nın yanından geçen bhisj JtaiH 
hak.tı ve banıunuz ~. 

'lıılr kadnı, -rayh llaannm yanına ııo
'kuldu. Bu, pepnın b&umınm davet. 
Ua17dl.. eıtkl bir ebeydi. O aqam ba 

va lııararmaa, ~ JaanU111: 
- A 8elına.. .kırk yılda bir kere 
~. Le71A kOollldlea ilk u pllr 
giderdin. Ne olur, ba ıece bizde kal! 

Mukaddes Uçurum 
derllal ..ıanm. Kama tam blr lıııa • 
oaJı &)'hk cebe" itte ı.a qtlrmeler 
reJ»ellkifa pllyor . .,..au 11-1111 at 
eriyor, aalacluua mı' ·••· Yazan: ISKENDER F. SERTELLi Sara.,tı 1uuumm -~ JGl'el'~· 
.., lame laeoe1ritL 

._ _____ _ 
rar hem ele Selma ballmml n.ttıne 

dotna mütlüf lllr lltlftll ... ....,.. 

- A- ......... , -* ltlU.,onım. 
telıaYJU•· Htl'M ~. 8elru Km Şaltllm. ebe 11antm l..aı: neler .Uy 
baftJlll ,.uoqua 7UJDa ettıa: lti70r,. 

(Kaynak) (Kllre D. 87) (Kıml -.çlı 
kadın) (LQtfO (K.T.R.) (ll.lU8), 
o(Mavl lıılektup} (N.N.) (H.c.K.) 
(NeW) (Neriman) (R.G.8) (S&ml) 

o(SahiN) (S.R. '2) (S.T.) (llngl) 

(Ş.C.K.) (Ş.F.) (16 TUlay) (T.A.ff.)" 
(T.H.R.Z) (Tekcaıı) ('l'allla ldm) 
(Yedek denlzci) Yılmaz 1) (IHlmrtıt); 

ifçı ....... ,., 
Ayak ı,ıertnda oaıqtınım&k _. 

keftl göısterebll.eoek, okur 7U&I' bir 
gence lhUyaC ftl'dıl'. 

Gazetemi& tdareııtne mn.....at. 

BaJ ve Baruıara 
Müjde 

Bu ıuarruı &m1Dde ........ 
yam eoldU. nngtn!D modaa Piti 

dl,e laJ"mem 
.. ÇA!CTALARJNJZI 

Bil' lı:llfeJ'8 atıp ~ 
Atelyemia s.t.editbWI NDtdıl 11111· 
selertDl.le unun olarall - OAJf · 
T ALA.RINIZJ reaıd .....m bOpr 
" 18P1W yapar. AJT11'9 bir tlatD 
tamir .,. mmarıama euta ,.... 

Tuftletta.ıan reaclıle aıu - .. 
ıınblt tınlalE alJAlarqaa --- ..... 

~·mbde ................... 
Aleksadr Dümanın buma hiTn 

hüyüktür. Cam sıtıldı fabl ~ 
cı.knnnndı. İkinci. üçüncü 1'e dôr 
dfint'Ü adam da suratına bakıp 
t urnuooz diyincc, Dlimn b~aıt 
orkelendi ve Franstzca olarak: "BD
HuJıır ne kadar n~efıs~ adam • 
lar diye ha)'linrdı. f nsanın ay1bını 

Deadt. ebe Selma hanım da kS,k. 
tek~ 

8elma batıım o akf&Dl yeınetfnde 
aofraya lmuemtıu. 

mıt 
_ Dar büa,yım lmmL. ..ı lıılr Dl,.- IEmam alanla elini koydu. 

...... ..._, •- .. _, ~ M"ll'"" ~ 
k - -••etae --- Ba JUi.iti='• - Bele -- _.., D ._ 'tar. ~Dl& 

} uzüne \'"Urayorlar.,. 
lltŞinc.i Rns yalnız burmınU& de 

t ı.-kte iktifa etmedi, yerden bir a. 
vuç kar aldı •e romancının burmı· 
11 ı şiddetle oAuşturınayR başladı. 
l>ftm:t fena halde Mkelcndl Rusun 
\a'ka..•nna yap...,tı 'ft lraratml:ı kadar 

ı,rötiirdü. 
Kara kolda .komiser meseleyi an-

lattı: "Bu adama kızmaya hak.ınıı 
lok, .bffltlrls ıeşeUrürk "elmelle:z, 
zi:ra bu adem donma uzere n 
ı..r-anU%U kurlardı. Karla yapılan 

friksi~on knn dc\'"eranını =n " 
ıftrır ,.. ltortıa ısıtır..._ırıı·mımB"uıııla~---.. 
'"' ""'1'l'*"'Jdı.\ 

PatNanı lralf•ı Selma baaımla 
pek kafadar o1dat1I lçla, tlll llOlra 
daa aoara hlsmetgllel'le beraber ,,.. 
mek ylyecektt. 

8elma ........, ...,.,.., ll&nl'lllUI ,.. 
nma aıokulda: 

- Jlannn 1na--. ,. midesi bo. 
sak- ya .alnll'lert.. 

S.nyh ba1111D: 

- JDftı&. 41edt lıdlıi 41e wır. Hele 
~DIMırl alabtert de ~ bo. 

zuldu. 
- Mel'an .anır, ı._.1 tlplu &ebe 

lladm gibi, lllOte-.ll,ea lfttrtltr .. 
~tlfl1l<l9ya 1mdar letlralla\ et111ek 
serfli<. 

Şalılka birdenbire tlrperdL 

Et9e luıllllD& .... ""8ıeell. 
'hm ••• 11 Jrn ............. .. 

Aman allalum 1 Sua.,tı llaaımı• oe 
ncle7119 )1lnıitne IDecektl 

Ebe hanım d.a.7anamacb: 
- A. luam, aea güetıla, eledi. bo 

öJürmeler alıılr ye mlclec1m tkJIU, r~ 
......._ ırell7or. 

Suayb llaamı ela.& ma&arak, elle. 
nlıl atua• tatta: 

- A. g6dm, 9flB ~chrcha mrf Kı. 
ımn te)'tanlarclan mı cebe 1raı..,.ıc f 
~ 1'a arada ~eılekl ....-. 

p .......... Kalbi kopaeak Cfbl 
tarpıyo"1a. 

Yemell ..ı-undakller ıtUe eyı1aya 
'1flllMlk Jlyortarclr. 

Baboecle olup blı.lerdell ~
IMIMırt 7cııllta. 

lllbe Selma luunm: 
- Mtlaa.ade ediniz de 1dıoQk 1ıaft1oo 

MI bir kenı -..J"'Jll9 ede)'lm •• 
Dedi. .................. 

"""'---1 ...... .,_ ,... ...__.. .,..lideri d--. 1 Rua.,_.. baa No . .. ı 
rl 1119 ....,,............. lllJ'k ıh1tMı p • lllUHllllll d.,.. .._rn Dm IL-.;;;;;;;;;;;..;;;;..-------
b.ıer ~ bl;Jle ~. .,...U.. l&P9ft Relldl: 

Selm& llaaım, Şahikayı 171ee ....._ - Ben Mr te>' bilmiyorum, ~! 
yeae eW .e IDbalı lllr l'Uatle -. • S.- ol ki, gökteki meleklerden da,. 
:raylı 11amma dllaclttı ile temls bir klUll ftr. itte o kadar. 

_ Kmmm lılr baoall •Jhk selle • Ve Mrdee J1UmU)d&raa 8*al'ak 
dlr, llallJIDflfetMUI ..,.....: 

Saraylı haa•man J6derl d6nclllı - Bea lehe değilim., 
_ ll!lea neler .a,te;,onaa, a l!lelı9 Selma buma batını sa.llıyarak: 

Banunf Kencllae ıeL. .....-. tll • - Jarar etıne, a knım.tann! dec1l. 
kallı 1a11&1m lfl&IJOr ımat 1111, ._.... meelett~r. Ben Omer 

falalk& Mrdenblre .. ......, llMilll Papam eski taleklerlndenlm. 
o .aten b&J'le bir telUmtle gtblQn ŞlıQdl1'J kadar a.1clan4ı.tnm b~ ha • 

lıılrtnde Jı.al1datm&k .. tllmllıal ~ tırlamQ'orom. Sizin gebellflnlz kav • 
INll'ek tthtywda. fttll Mr ll"ftnnes mide .....,.'- ne 

ae bama ~ ,...._..: ... l&DIJI.. a&tı aylık oluneaya kadar 
- DDnya 1nı, a banıllll!llfllll! in-. ııörer. Ondan aonra cmzetlr •• lrencllne 

lllD ......... her '91 seteMUr. .. o. tle>k iyi bakmabam I Bu bal ııenl ... 
.._ ,..Udı: ..,. .... blr M ••la kar. )'lflataealdu. __ 
-.&. ........................ .., 

reaaı 111111ett1 .......... 
:n,.tlk ~takftaota ..... _. 

kablnumd& kota)'lıkla yapll&I', tJ>I. 
ttm tgtıı btr batta eneı atıraaaatJ 

Aba.ray poU8 merkesl ~ 
No. ı.tı Tel 20N'f deıD s.teJtD& .#"' 

Utangacın ayafına deJllİI' 
bonı düttü 

Topilanede, Bo9t.an ~e otıl
ruı NC""in Utanpç, dün Gataı-· 
deki 'Olgen vapuf'Ullda bir yolc"': 
nu ~tirk.en b"r demir boru t11L& 

a~ 1serinc «ll;m.IJIUlr. Gcıal 
kd ~ aJtma abanı--


