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Stalingrad ile Kalaç arasında 1 

büyük meydan muharebesi 
1',eı aAşam : ... __ - ,.._, Rijevde Alman karşı 

taarruzları şiddetlendi 

h'Llı:•'ON: '.ftt.~I lŞLEJU: ~1Z WAKE: MS70 * SLNE: 11 

Bir harbin 
Ylldönümü 

Hüseyin Clhıd YALÇIN 

J APONLA&IN Amerikacta bir 
azl&fl"• mibakereıı1e m.-, • 

&"1 oklaldarı """da PaKifiktf'ki 
~lllerikan \e lnsiiiz ku\ ntleranc 
~ 7apmalanud:lnberi t.ma biı 
.... -~ bvluauyor. na i\ni 
lallemn laponlara uatı dopda ~ 
1Uk bir üstllDIWı temin etu. in. 
Cilizı.rin en mli.stabkem me\ kilerı 
olan Bonr~ ile Sinıarar ika 
•'70 lallıis ımllbmUn batınllltA
" ~de eok zayıf kaldı 
Peut llarbm limamnıla batmbn 
.tıaeıikaa Ul'p gemileri Jarıonl• 
ta Mitin Pasifikte hüi'mi.fet t.
-.metti. 

Ruslar bu mıntakada 20 Alman S OLlbentorOUplndfı A.merlkanU .. ,....Çta,,,,ara•

8
er• k 

hDcumunu pOskOrttOler 
Terek · Holandada Filips 

mmt&kasmda rady o fabrikaları-
Ruslar 4000 
esir verdiler 

ilk 11askQa AnglooSall90D memle• Stokholm, 7 ( A.A) - Kulaç ilE 
k tleriade Mytlk bir teeeıör ve Sıalinırad arasında bü~ ilk bir mey 
h":t:t.ı ayancbnrlra laponlar elde dan muharebesi vuku bulmütad r. 
ltilı'-i ma•a•• mavaffakı)'eti lüJevde Alman karşı taamı~ '''~ 
d~ .... I latimar efmeie ltafladılar. detlenmittir. StaJiqrad içinde de 
bir ~ lnaiJklere ai! 1•rı.,. •iddetll muharebeler olmaktadır. 
re lllleam ecterbn diler tan&ftan Berlin, 7 ( A.AJ - Beynelmlwı 
~"'•ribn ve Felemenk idaresin • Haberler BGroamun latibbaratıaa 
iletti adalan temidediler • .Japcm ıöre, Ruslar. Terek muharcbelerııı. 
r.illtaıan ........ ela ~ir nnab. de Ut tank, 5 1 alır olmak llze,·c 
'-.t fayda etmiJonlu. (!ok tıeO" 12 ba'tarya kaybetmlt ve 4000 esir 
~ llirmanpJl İltill eden ı.. veftnlılerdlr. 

l'lıllfilıte de A''llstralynyı Volga ile Don arasında Rijev \"e 

Taaasta mlttellll 

. na lıücum etti 
Pılı alçaktan ve glmdlala 1apılaa 

ba açqtaa ıı 11• •11• tanareal dl•••dl 
Londra, 7 (AA.) - Bu akpmk! 

teblllde ip.ret edilen, paza ıtınıı. 
19pı1&D Aydboven bava akmuaa tak. 
r.ben 100 bomba uçapm lftlrak e•. 
tll'I bildirllmektedlr. Koruma lfl •O'> 
av uçagı tarafından tem,n edllmif • 
tlr. Bu av uçaklan ayni samanda, 
rlln içinde Holanda ve Fran.aa be 
nrıde 1&11rtıcı çıklf bareketlerlnchı 
t.uıunmuılardır. Bu av uçakları için.. 
de, en IOll model Spltıayerter, NOl' • 

dtlklerl zaman tedbirleri davranm11. 
lardır. Blr dUfm&ll aY l9fkıll, dönUf 
,nıcuıutunda uçankalelere refakat •t
mekte olan lıtrlrac; Slpltf•JVe taar 
rus etmeden b:r c;eynk A&t bun .. 
:arn tallip elmlf Ye nlbayet ull tel 
kilden a711lm11 buluaan ilıi Spltta • 
yere taamı& etmlfllr. 

...... • tMldeM• 
.......... ....... tlluü ıt> "· ftuı eeHt 

,,..,._. __ _..,_, ......... ~ .... rlJIA. ıca. 

JC)'Ddhcwendekl radyo tabrikamua 
uçakaa'f'l.r topJan ile lJf çevrllmlf 
c:dutu " bu toplardan d&m1arda 111. 
le buluD4Ul,u blllDmlyor del'tldl. 81 
911 .... .,...,,.;. ...... ..,...... 

taarraza geçti 
.. ~il 110111a anak bir .. leri iki dal gibi y{llcselnıektedir. 
n.,. &eeti. pOlllOC)i. Japon zalerle- Ruslardan alınan esir saym tla çok 
~ mald.1eti timdi •laha iyi ın- yükselmiştir. Rus askerlerinin mı,, 
ln~r. a., hakiki bir tala, atr neviyatı, ıerek iaşe noksanlığından 
"i telkiJ etmiltlr. Çilnldl .Japonlar n ıerelt uAradıkJarı alır ka) ıplar. 
lllllalı doluda Anp..8aksonlara dan dolayı bozulmuftur. 
~ld~. ~ darlıe lndirememit • Ruslar. -bOyOlc tank Htlelerfylt' Londra. "l (A.A.) - Tunus ba· ı tazim edi mil oldnjunu Vf' daha 
•l'dir. Baadiatan "" ayaktacltr, hatlarımıza hücum eylemiflerdıl'. ı-ritetlerine ait f'larak bUttln gazt- ıimdiden Cedeldalda ta111hk ta · 

.., VW/stralya srtık taarraadıan kork- Bazı mllnferit tanklar hallarımııa teler, dUn sabah ertlenden ıuiltte· amızlara geçi)JNı bulundc~ınu 
J a.ütadır ve JaponJ'Mm &f&İI- nilfuı etmişlerse de, Alman alır top fik kQma.ııc!anlan ar1taında YftPI· 1 yazmaktadırlar. Tobourt>a tehri. i
a:~~jn ~':.';' ,~0~118 .~· • çıuu tahrip edilmiş, 44 Rus tankı j lan bir t ... pJaııtıda, Tunus Ş•nrinin ki muhase kuvvet anıında IOhib .... ~-•lar -cu C M~ ... rdır. Çın ı Arkuı savfa s, !llltan ı det kati uf'bası iıçin IOD p"nJar.n tıi& toPl'ak olRrak kalmaktadır. 
-.. mavaffakl)'etle doiiitil>·or ve --- · - - (Arbll sayfa 1, llta 4 de) 

•da. PıP J >• :ftlDtnıenn W MI" d9 
Bıncl t;ıotllluı bulunmaktaydı Bu. 
&ttnkQ banketler, bir tek ıtın °IÇIDM, 
lı..,Utereclen 19pılan bava taarrus 
ıarmm en bOyOtodtlr. Alman •• u • 
çalclarr mtıt.teftk av uçaklarını g6r • 

aebebJ:yet ftrmeclen bunlara taarrm 
etmek lc;ın 'btr tek :yol vardi. Ba 11. 
aulde, pdtızlln n çok alçak lrtlf .. 
dan taanas etmekti. '1mu da a)'ld 

(Aıblı aayfa 3 Sütun 4 te) • 

~arlo 7 ür kigegi 
ziyaret edeceh 

da1UJ1or. J&poDlar sadece miltt. 
rdd~ ..... ham msddelerden mala 
l'lMa binktılar Ve ikiacl d~tJe 
ehemmiyeti Jaaia bi~k mevlılilere 
>"Nletml' balundalar • .laponlar ne 
bubi kaz•m11lardır, ne de bar
lıi 1m12nma11 pnati edecek koz
lar elde etmitlerdir İtte bandan 
' olayldn- IQ hiltilD o parlak ba'9 
1-Paa ve onu takip eden mavaf• 
rn~y~ f'Rimen bugan ~nök 
bu· IWcle blQ'orlar ve mnlian t• 
1 irle oldaldan yerele sayıyorlar 

Yapılan keıif uçuılarmdan Dünyanın kahkaha krali, dun aksam 

.ıapo111ana bulum An&Jo&k-
90alara ~ püalqa mal olıbaJq 
da onları Uldld safer 7ola üzeri
ne l(ltUrdll. Birlelik Am'!rika Ar 
rapa barltiDin Mttla dtinJ& ve 
tnedeaiJet loin Ulkil ettiii telali • 
'-e1i - İ1i tüdi'r etmit olmakla 

raber müc .... Y• tam mlnaaile 
bh türlil ittidk edflDİ.forda. J • 
llOnlar Ameri)rablann 1nııiliale • 
•an ya;..._..nda harbe ~rine 
lellep olmak .uetiJe dillQ'auun 
hlln17et ve istik.fili dav ...... İ9t• 
IDİ7• iltemiJ• Mi1lk laimıet etti• 
ler. 

Amerikaa JUdnm mlk'adelfde 
~ alır balıtl. Bagtln Amerikalı • 
l~r lıulundan en-elld doaa ......... 
l'lladaa daba kıadntli bir dona• 
,...,.. malik ..... QJ'Orlar; ltİr ta • 

Amerikada son üç haftada 

3 uçak gemisi 
denize indirildi 

Geçen yıl iç;nde Am~rikada 490no 
uçak, 32000 tank, 17000 uçak savar 

top, 8 milyon tonluk gemi yapddı 

raftan da yapdmakta olan llarp 
&fımileri p1ı pemedeD Ameri'b
bt.n - cle•is4e korkan(' ve .. 
Ula bir kuvvet ..... plıanu:aktu. 
~ )larp iltibsal!tl daha 
'-ıtln•n MtlD miJn·eıulerin 
harp latil-1'tm• brfıbJacak bir Vatfnston. 7 (A.A.. ) - Amerikanm 1 rapora göre, Amerikaıı harp endtıat. 
clet-eteye 112.....,.iltir. Uautmama. dolu ID7l8IDda lıtr tenane yol bir r at, 19'2 yılı lc;tnde ü.000 ııçak. 
ltdır ki ba hİll.llatlaapeur. Daha uçak semta;.ııl euya lndlrmlttlr. Sem 82.000 tank ve motörıtı top, lT.000 
lti'r sane ~elim. Amerikanın 1 balta lglnde ayya lndlrllen tlc;lnctl uçakaavar topu ve 8 200.000 tonUL 
........ kadir o:ntun11 aörl'.oQİA. ugak pmlal41r, ba. toıuk remt yapmqtır.' 
8is Amerikanın )'alna l&lf:llk itil ~ 1 (AA.) - Amerikan JIK2 yılındaki barp 'IDU\'&flamam 
..... fabriblanıu ve iatut ~ barp baber ~ aepetttll "r )'elranu •1 milyar dolardır. Harp en • 
dblannl ıesdik Banlar tam \"e• cUlltNIDde ça•tpnlarm l909D yala 
rilale ~· .... 1addllln sa • d.U,e• ı....,. • aatltter.kJtol'it blafıetıe )'ellQau, 10 mU)'Oll lr.lfldk bil" 

111911 .. , d3nftrlel W. .... ... ı- pJee• .... ,. llMar dayan• (ula lra1"etmektedlr. 
tle edeffklerdiı Şimdi ~ •DmeJeri aneak nltlndan bllcanuo 1MI yılı içinde ıa m1J.yar doladık 
l'I itler .. babcİ. Jliç ıl&*e IMıı•k ,..e.ilan aıHtlıit darWtti J"lll.. vergt &lmlDlf" ia mU7U' clOIUİlk 
..,..,. Dalla bqin lıocallJall, leJlo ~ olaClllktlr· mDdataa ı.oao.a ...-. 

Napolide radyo_da Torkiveye hitap ~.erek l 

. Nasreddın hocanın bır hıkAyesrnı anlattı 
Bır ltalyan kruva- Büınn dilnyanın ıanıdıtı bllyfik 

zörUnUn ballığı 
anlaşıldı 

film artisti "komik" Sarlo dün a!ö.. 
fam Nevyork radyosundan Türkiye 
Je hitap etmiştir. Amerikan radyo. 
sunun büyük ıan"atkArdan ricası il.. 
serine .tOdyoda tertip edilen bu ko.. 
nuşnıa şöyle olmuştur: 

Bir Türk sipıker bay:ın, mıkrofo:ı 
baflll& gel91l Şarlo Şapllne Ttlrkge 

Xalılre, 1 (AA.) - Cuma ıtınU 

Napollye yapılan •tır bava •kmıa 
dan aonra cumartem &11DO mllttetlk 
keılt uçaktan tarafından burada 
a!11aan fotoğratıar, Amerikan Llbera. 
tor uçaklarından birinin bir İtalyan 

kruvazörilntl batırm11 oldutunu r&ı. 
termekted:r. Fotoğranan lnceleyeıt 

mlltehauıılara röre, bir battı barp 
r;emı.t ile bafka bir kruvaaör tam 
1a&bet1erle al'tr hasara utratılmq 

ve demlryol teaiılerl de tanılmıya • 
cak derecede karma kanıık bir de • 
mjr Yıtmı 19kllnt almlf bulwımakta 
dır. Amertka11 dokuzuncu bava kıt•· 
eına menaup uçak fl!otan tarafından 
:yapılan bu hareket b'rleflk Amel'l • 
kamn İtalyan topraldarma dotruda11 
dugruya y&pttl't tık taarruzdur. 

sualler sormuş, o da bunlara lqilis 
ce cevaplar vermiştir. Bu suRller '" 
cevapları şunlardır: 1 

- Nasılsınız Mister ŞapHn? Sisi 
yanımızda görmek bizim için hem 
bliyülc bir zevk, hem de büyuk bir 
tereftir. TilrkiJedeki do!ttlarınıza Ye 1 
sizi sevenlere söyliyecek bir şeyinfs 
nr mı? 

- Her şeyden evvel Tllrkiyedekl 
dosUanma sellmlanmı göndernıelr 
isterim. Türki) eyi ilk fırsatla mut
laka zi)sret etmek ar.mindeJim. 

- Eminim ki hu g{'zel memleketi 
g6rllrsenlz çok memnun olat'ab1nı1 

(Arkur sayfa S, •lltan S del 

At yarışlarında bir hadi~e 

Dandi nasıl ve 
neden öldü? 

Alnson lnımandanlılının 
emrile 

Sicilyadaki botun 
s;v ler boc:albhyor 

AlmtınlGT Aktleıtizclel8 
ltolyan adalannda örli idare 

ilan edilmeaini iatediler 
(\'azma 3 ncij sayf d:t ' 
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Ah şu ''pdrdon ?,, 
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1 ILKKANUN -1942 

BARBARIGO 
DENIZAL TISI... Mutıaklyet •• m~rruUyal yıtıarmd& - GllZ'et<ılerln neşriyatı - HUseytıı 

Rnbmi ve aolrık ınuaşeretı - Eski satıcılar - Sokaklarıınızm karakta. 
rlatlk taraflr.n - BUlbUlH•§en aokaklar - Dlle gelen sokaklar - ~leli 

- Tatar çocukları - ra.vga.n yemez ter - Su ... mud! - Kalay cı -has 
trancclft.! - .ıüetakıuıs! - Ahmet Raıı rnin makııtelerı - F"ranııızea tatar_ 
bulun cııkt bir yaz.ısı - liirkaç öğllt - Ahmet Raslmln bir terbi - Eslıl 
&11nlcr, yeni gün'er - E!k! sokak muaııeretı - l-llç fark yok. 

ESKİ Ro:nalı=ar ga) et :kahra-

~ " Hay.di benim bir tanecik karıcıyım, da us:a:d~n:id~~a:~:; 
bf!O gencin girdiği imtihanda 

1 
d b \J onların torunları oldukfan iddia 

Yüksek sanavi ve 
maden mühendisliği 

51 genç muvallak hıç o mazsa ŞU kap1 an agırıvar, olunan İtalyanlar niçin öyle değil· 
1erdir? Eunu bana birkaç ki'ti sor 

0 dD h b lk• korka da kaçar du. Hart! vaktiyle bir mUtelı39flS lktısat Vekaleti hesabına muhte· ırsız ş 1 r ,, muhte'.ıf milletlerin harp kal'i!i· 

Ş ~ · lif sanayi ve maden oı:l:ıelerlnde }'etlerini ölçmliş; mesel& yilz ki§i· 

Vazan M nır Suleyman Çapaao1'1D 
-!fft!': •-:-b"ye~! ve sokak mu• bınde sersem rerı.t-m girlenlere, Erltek gece yarısı uvkud::ı.r. ı Diyerek soluğu bo~nma mnhu. Hk bir Tilrk veya Japon ınta!T 

t . 1 · ı b ü • bi • d •11ksek ır.Ulendi.&lik tahllil etmrk aşere ı mese esı, yn nız u g Ya genııt r pıynsa yerın .-y. ,, kalkmı~ ve yantndaAi lc:ırmnı dilı- mesinde alıı::!Ş. \ttriı: 'l;.·edisini kay~incc iamıır, 
U il ) · d l':'lcl' n ""I ·ı · k Jk J • k b • • ve ihtisas yapmak ilztre m1 ~telif ı; o n mcse c!lı e~ı ır. u me,·. mı., Pr gı ıı o ·o a ~ırerc · arının terek: * :to li- !!eri çekilir::ıiş ! Almanlar icin "'il 

ıa ,her devirde, ~lut:nkiyet ,.e ba'ı ötekinin omozım.a eğiI:ıı;~. iki Avnı~a memleketleri '"'e Aınerika· _ Karı, kan, demiş, kalk aşa. Kadın mahkeme koridorunda nı·sı..-t hemen lıemen a•·nI'-'lJ1t•. ·, 
· ıı ı ·· tl • k · ya gBnderilccek tal~tder iı;in bi· ~ " " Mesrutıyct yı anne a da ş~yet rncut aJ'Mm a :ı:anni nımcvP ğı in. Mutfn.kta galiba biri val'. bunları anl:ıttrken, etrdmı çevi. tn,.ilizler yüzde otuz kadar z~V:st 

·ı ·· tın t G t ı ı bl kl k h 'd • b ı rincit~şr~n ay:nd:ı lstantulcfa ya· H , d .. ,,. vcsı esı o o~ ur. nze e er. fırsnt ya un r açı ı asıı o. Ub'lJ n • Kadın göı.1.~rlni araJ1yarak s:.-:-. renle!' kah~~halarla gilluyor ar ı. vermeı;e talıanımill encbilirlcn:xıiı: 
• k. buld ı b k • d .. ,rü ı tr t pıl?..n imtlhanm neti~i bu !l.:?bnh f ,, o ve ım un u {~n o onayu ın- o ~.. yen ere, tne. ram,·:ıya, nıuıı: KcJm k8r6l tara ta, ctıvara t~a.. Avusturyalıların harp kabf!iJ·eti 

celemi§lcrdir. Tanınmı~ mnhnrrtr- \'Upura yetişemedim dire eldt bildiril!n.iştil". - Ne dedin? yanmış olarak bir arkaılaş1 ile yüzde on kadarmr§ ve Allah Tta1· 
lerhniz Utnn 1>ütun mal<aloler ya· m~ndi'. koltukta Şemsiyıo. tti:7 ilu- Bu bUyUk imtihana beş yllzden - Eve hırsız g:nniş diyorum, konuşan iri ~-arı birif'lilli göster~- v. anları c!n Avustı,;ryalılara zıı!erlD 

k h-" h' • f ı J k J .ı 11 far.'a 0"'C:nt; girmişti. tnı:.i11~n evra· zanı . uı.ınn şe ır tcrbıye~ine \'e man ı mljıın ıı.ra, sa at o cu' an ınutfe...ltta. ne var, ne yok g:;:tırü. rek : tadını tat~rmak Vin yaratı::ua! 
~ • ~ • 'L ~ yil-'' ı ı kının tetkiki n('tir.~sinde ı:,u bea · ı · ? K " " r • "~...,,. +f.,. .. b·ı::fine olduğu- ıçın agn" .-uyen ere cnrpar ar. vor - M~ak ettıniz ga ıba . o. Bu nisbetler benec birer fante• 
b J• • 1 rıı· yilz genç ar:u11ndan tlli bir gencin • · H ,. • d k" ,_. · · nu e ıl'tm:' e ır. "Ba Mr:nci ı>ınıf ynlrolnn biraz - Haydi canmı Eıana oyle g•;,ı.. cam ışte fil! • Ye yanır :ı ·ı ı.;ırı!ı·· zidir·. l:ir lotantn dav. anma tabili· 

•• H • ~ muvaffıı.kryetl tesbit eıli?r.ıiı.ıtir. · k · 'k' k , ustnt Useyın Rnhmı, romanla. d:ıhıı inciltecek oJur!iak bir lkinr• yor, kedidir, ni g.)ttererc. - scı•ın ı ın :ı« ~r yeti ee&'ll"et ve metanet derecesi, 
b 1 d • • Bu ge-n~ y!.iksf"!t ırıllh~nclis nıım • d ~ , d w.l ·? F k b b rının :ızı nrm a. ıkınci AhdUlha· f.mıt daha tefikll ederiz ı.; bunlsr - V2 lhhi kedi et>il. Ayn.it var, egı mı. n :ı.t oya .JSa harbedil~n ,.erı·r.. vaziyetine. silbb· 

mi " Z'!t!r.rl Mmtaks tktısat hN<i ılı'l;i • ,, t <.evrinrlcki oknk mua ::rPtinl da dosdoğru yilriirler FakAt gör ses'erini ~.ok vazih olarak c!uy. bakma, Bo, gaz tenekesi gibi 5ter :ara, kumanda heyetinin idare 
n1 ğünd~n İl\i:nlerini öğı-enelıjle'!l"lr - i Al h ·· 

ca ı Jel'lı.-'l!ar halinde ne güzel lcri yarma lmllahtır. nnnlar d:ı o !erdir Avru1:1a ve Amerikaya tah dum. Katile ta bakıver §Una. &.ma, höt dedin m y•ı cmen ote. ı;ekline ve di~ er ,,8 .!I:flara göre ta• 
tn~' ·r r m·!'l 1-"llkmn'l11t hu hm•us· i:nrlar dcs1oğru l üri\rler ki k:ıı111 - Sen ya.nmıda dev glbi erkek ye ka~ar. • . "'n olunabilir. Bir millet hakkın• 

ııile g!Snderiloeek tu ~ı>nı::c..Jcn o1 • ta gö terdiği lftüh:ıliliği ne g\ir.el 1ndalii çocuk iıH- kamile. hlh1'"""" knnılc!ama ds ben kalkayıın lıa? Adum uzaJttan lı:an-ımn .ıtendı.· da tontan hüküm vermek biz. yan· 
sanayi işlelinde ytiksek mUh,ndıs- w d k J ı · ~'rr. ise ıröğ~llyle, fıtrkma \'arıp da - Canım §imdi alayın srra!J• sini anl~ttıgmı ve etrafın a i erin l"" yola götflrür. 

R ~i'k tahsili yapacak olanlar yılbn. d d ı .,. 
nhmetli' Ahmet Unsim, bo mev birdenbı"re yollarını ı!e~i<;tirPml. . değil. Haydi lu.lk. .e ken i!·İne gi.l:c'liikl<"rın: ~rı •. r. D:>ğrmıunu söyl<t'mek 1Azrrr.~c1ir-

1un "'.'lha zivade önem \'f'nniıııtir. yenlere omuzlarile c:arpıp ~eçerer. 1 ı;mdan evvel hP.reket edec~k'c.rchr. - Vallahi de billahi de ~ura. ~or, anlıyor, ama yanfanna :,:;e.ıp se !tn]vantar n?"asm~a "Ok cesur 
~ !.-.'l>"'-..'\-giW"'j-. ~i:ai: \.ieo O, acıla \'nzi~·etini 'lPji~tJrmt-1, cıktan §Uracığa l•ırnıldanıan:. K,,r_ ue bir şey söyliyemiyordu. adnml:ı.r "I.!:nl'rtır. H:ıttft ontanrı 

H3.N."ket edecf!'k kafileler gi•1cc"k· .. j ~ .., 
~ leri ~mteketlere göre t'!rtip olu· .. "' ... 

kıık muaşereti hal:kır-ıla fıkrr.lnr, eilnkU dosdoğru ı:teliyrır tı!'n e~ri nsc'.tkt.rr. kak herif. Eir" tmesi kadtrıa. fÖ) le deui • ı;ahıs itibariJe diğ<'r miUetlerin liD 
mnknlcler ynmıış, soknklnnmllı en lıüğrii yllrüyorsnn. O <ıanıı çarı'"''" Maden vOks•k mUhenıHsi nla - Ne dedin, ben mi korkak? - Ar:ac!a bir de okı;armryd1n ııa!ında geldikle:ini de söylerler; 
lmrnkteristik tarntıarile tn ' 'ir et· ~·or sen onn çarp1r"'ın. ""tt§ a. - Sen ya. mad~m ki hırsızmış, bıtrf? ·I Amcrik.ada türeven en VtııtnaD cak ~trı~ler evve'A 7,,,n~ıılrhık "' .1-
mi~ -tnbir cnizse-- r•ftl ·"·~brı url:ım:ı~ lıil hnltkr 'uıl~. H~cn evin erkeği ~nsin Kalk h1n1u Kadtn btı suale CC\'ap veTcı:ıe- gan"'!.terl•r ltalvannu•. Fcrd 1·ti· mmt!l'kıı--nda staj YaNtca1:1ar \'e ğ ' " • .. 

Wlıı..aıı. r.i .J.ı~ülJeıı.i. JBia, fli.l<' gün, bir t:ınt"iİ o tlereee d'\1~ın tın- yakııl.a.. den müb~. in_·,n "~ mn3sile mah.. barıle cesur ol:ın tir millt-tin vt. mn 
l'.füUın.re li\.·ııktıt!eri sabit c.-'urta "" k ...c E ~. k hk !:>' getirmic;tlr. U7tın ınnkfıı1n nmn1.. lunııyorc'hı kf trnın,·ıty ,·ıırrll\c11:1( !\ Ad3.m bunun tızerine rcta:;ı ut. ~eye gın...;:ı er. r"'c mn eme h:ı"inde olunca muv:ıf!ak olnmaVI"' 
evv~ır .. ıacitmıs o"an ıcrn'leketle· d · lann"' e.hp, Uzerine R<ıtıklnrı riğer· yeti5ip de h"Zlıı i'me<ıeydi a-r •ıftldr ~ "'iştirmiş; e: r.mın f:let-~bini hmanda lıeveıirı~e 
l"e vUksel< m.ad~n mü'!ı .. nrl.~tı~i " '-1 1 1 - · .. • lerf "celel!" nakllratile ıntan Ar- eıi1e<'Pltt1. - Belki de ICD ha. ısm -- Ben ~Tt rna.k tıırnft:m l esı. ve b~lm noktalaı·da ~k .foğru 

nn.rnt ci~crciden bnşhy~rak, bllrfil< JlUdilk, boru, Yarda ~ .. ~ı,...;n, tahsili için t?l5nd•rilecekler<lir. karıcı~mı. demi,, h:rezz ~ğil, kedi 'im Diyor~u. fakıı.t ma•l~mki ka- o1maz nu? 
ktlfoforle !ra\'un karpuz atan tar dinli,·et?ek kabiliyetlt-n mıthrn'TI f 881' JI ye ala 1318 olace.k. mn ~ ediyor. K.~!~r"iFoini kızlhr_ , tşte bir ltaly:ın d~nizatt•!l At· 
ı:nn v,.m ..... l .... ı-,.. c;o1r:ı'd ro" ı:tordük· ~örülii:vorda. hte ba ndnm:t ~nr A.ttdan bir az gtçrnl§ ve ~ıığt. mak t!tcmcm. Ded·g.ı olsun. Ayn . iantikte ve Akt'Pn:%de uzun ~e ın:.ı· 
leri k6pek pisliklerini httvm• m:ı"a par mı (la?"Par! mE ZQ Dl8rl da bir ~a.ng:rtıdr:r ct.:!ıa kopmuv. lalım. Fakat ?'lı?·cn. c~y~arın h<.Tl. vnffa!:ıyetl~ bir tı('fer yarıtıkt:ın 
ltırJa alıp strtla.nndıılti t~nekale;e Bu ikinci tıınlfın hir öte-l<isf t'3. Harbiyenin 1318 seneııi ır.ezım· erkek klU'TSDU gene dürt~D~: ~ ~e b:nlredı. ~?T'dı Y~~ne yenı!e- sonra an:watana döndü Bıı gemi· 
otan Tntar çocnlıbnM, "<tı •• mnit' ha vnrdn": Hem doğru, hem kıv- !arı diln H!ll'biycde L)rf'\ucvindıo - Karı karı k:ı.lk. Artık kana· nnı ve caha ?:U:r:ellcrın• ~~r m a. nin adı B!lrbs.rigo'durj Mus~lin1 
diye b:ığrran Anaıln!Jo simiMJere, rak, hem c:sboh vtıriir. ~hde k:ı tntip ettikl~ri, bir çay zİ\>ufetile at getirdi~ ki bu bir hI?'$lLdır. Mh':! benimle g'!ne hrr.ımaz mt? mllrettebatı ka1.Ju1 ve taltif etti 
yrrtılrrftasına "kalav .ciii '" r!ive eınmağa ni)"ct ve imlcnn hır:ıl.mnı mezuniyetlerinin kulnncr -.cnei - İyi ama ben bir kndın:m, 1:!.kim bu scali katlınn tev ... il. Ac:ıba bu deni:z:ııltı g~misine ni· 
ha~krnın IU:ıçkah J Az Rıırr.lR;n, ÇUnlcü her ne b.clnr do~ra ~eli~·t>r devriyesini tesit etmiı;lerdir hrr~m nasıl yakalr.rım. ettı çin Bnrbari~o ed· ''erilmiş" 
peynirli pidecJJcre, hn~<ı;ilere. !a da lmTnk olr'hığu için ino;:ın t•ir Sa."Tlimf bir hn\'& ftin<1e ı:;cçen Er1tek bir çocuk gı"bi kor1u:Q1ln Ka.dm: Tilrk'el" Kr.,rm aö:ı!lm V~r."dik• 
b:ı.5(ılarıt, tfnnte'il, kurdela !!Rb\n ı:eşit ıteıiş nezal•:?tile "'Y'"'hP t::f'- toplantıda ~rkcz komutanı Ge titrive~k v~ dic:llri birhlrin.e c;a.r. -: Dllny:ıda kabtıJ etmem ~~ libr~!l cl nca p::.panın tt'~iki i!L' 
'"e mc\·<"udiye•Jerinl · ·~ı .. takı.aııı. "' cer <tiye niyetini bozar. ı~alıat ci7 neraı thsan, General Salım Ce\-:ıt, par ak yalvannağa h~lamış: ra ~ır k~~<ah acfanı!~ r.rtrk bır bir haı;tı d:mnr.ma kuruldu: Ak· 
na'ra'lile hilrt:l"E'n Rnml:ı.ra. sUtc:h- ı bu niveti dilzeltin<'eye kaılın rı. hir ~m!ltli General KAz·m Kua1't"kir. - Haydi ~irn tir tanecik ka. dakıka bile ~yıp crr.Ur tli~ete. denizde kıylruı otan hıricıtiyan 
lerc. "haoı ..• trancal~l:ır!,. &l"17ıle. yrldmm sUrnti'le yeti~el"f'k f.~rıım. dsM birçok ıreneral ve em~kli ge r;crğan, hic; o}m.'\ı~a şu kapı·lıın mem. • j ifevlrtlc.-rin hernen hepsi ttn "UyUlc 
mahnlle nTalıtrmı i'nleten bey~irli bolu tamam':ı." nl"rııHer hazır bulunm1:şlardır. HR· baıhnver belki Jı:Gtkar d:ı 3'a11ar. ., ~encede m.ahkf"me, k:ırannı ve gtlzel gl'1Tli!rrini, en m~~lıur 
e1one?cçi1ere, miniler ıllyliyerek Bunlartlıın ;ollannı d•ğinirme ?.rr bulunanlar. t-!ki eınıf arl<adaş Kadın bd!lar o~uy:ırrık :-;atnk. bı dı~ek Uz~re d~rı•E.mayı r-aqka amirı>.11erilc ask~rl~rini gl>nrlerdi · 
keten b(!l\"8'31 sfttııın1Al'S, b'Y.larıl:\.. mek için yolda kendi ke:-ıdi-.ine· Jaril~ buluş:n;ıktan ptk m:mnun tan kal1anış ve karıd!:n l:tğımı;ı. . b'r gUne _bıraktı. Kcdm kori""ora !er. Bu conanmanın ıııol cena!ırnı:ı 
rn, kuş lokumcularn, horoz '$1'&e-rl - Vardct., sıt.\'ul, çekil! görünilyorlardı. ğa beı;laı...,1~: ı;Tkm~~. ön~_n1~ .gi<1t"n k'cn:!ına Vencfük a~iralfonndan At'P,?.tinO-
satanlnrn, mn<'anculara, ı:ık:llara, Diyen~re çok rastladım. RPle - Kim var, or~da! •.• hal! sov1c c;oyle:ııyo~du: Barbarigo kumanda ediyordu ve 

kıonr.ın ça•aralı dilenen k1ir dilenci· cUY"et edip de: ı: ~ : : ~ ~ :~ ;;:: ::J ~- !!!.d& yok. -. Bu ,boy bo5 ycr:ı~·e. ~r.erk ce- emrınc!e (41 )i Ven<'Öık, IS)ı Na· 
!!re· seyy:ır klifte<'lltre. koslco!l p:. - 4yol, koea caddeyt 11~amn-- ,{UÇU~ HAdERL~~ Bir defa <'labs bafmrı1ş:b ._ anretın o saydı dn!uıNı .. vhı ıdı;t • poli. (2lsi pa~, (2)si Jan Anc1:-e. 
•ıt\"T sntan hacı babıılaY"a, dolmacı ı!m mı' -- - - - - - -- - Hrnıız varsa flm&i er:c;rfl • at •.:t7ı (2)ı.i Lt'melirı.ova ait ulm<:k fı:ere 
bıtcılnrn V::!lhl!l.stl tııtı\nhul •ok11ltla- Olyecclı nlnrsanrz vay h:ı.lini7.o' • Kumkapıda Şarapnel aoka.ğnıda ~a~rnmn alimaflah... Evkaf, Ok mevJanını C52) harp g .. ınisj vardı. Türk do• 
rJnch dol:ı,an, p:ı1.ar yerlerinde Oerh:ıl hiddet!i bir bııln.;tn knr.ııı • "J'! numaralı evde oturan ıeyyıı.r köt. Gene ~. eada ~k. Erkeğin " n'!.n:nasmrn sağ cenahında yani 
tıwrrrQh lmran ne lm~nr e-.n!lf , <ııa. lfıcımımız. Rur.~ra ufalt Nr ,nh.! tecl Akter cazıa !iyatıa ekmek sat • i.se ı;adece taklit ö~retnıekle met· temızlemek için ıki dava açh B:!!"barigonun karş-.m-:ıa Şat•ık 
tırı var"a ht-mı"nj fo11"J11ktrrfori1e dahı~dir. Ban'nr da kn-;ı•rnl:ı:-"!·r. t,ığındnn yakalanmtf, milli korunma lt'Ul Yava!i !e!lc kaı?F10:1: İstanbul Evkaf 1dare~iı Olfm"'V- Mehmrt yer alm~tı. Harp şlr!detJe 
ta.S'\•ir ctmi~tir. Bu arada, hallcrn "Çnbu?ı şunu bo1.<for!" <fi'f'e n .. f:t · ır.Udde umumlllğlııe verllml1tlr. - Kaneı~mı. c!('lr.ie, ayııldarı. danının bo§altılmns1 isıeğ'ilc be;in baş' adı. B:ır'ba...fgonun snl g\:r:Uııe 
e1ıi .. t"rbiv~ı.; hı.k'-•11'12!1'i 'm.\,l• sınm ,·crdi~i mecc'ti~·e~1 pliııılo , 0 _ :f. Sabıkalı hırsızlardan Salim. ev • m hr.zh hız1ı yere vur Geliyorlar ci asliye hukuk n:ahkt'mesinrle bir bir t)k girdi; ~·rkıldı. Tfirk donan· 
mhr.ını. 1#\UhntiW;inj, snkal< mna- taralt dllk!:i.inı!ıın fırlı~·nn ~ır:ık· ' velkt gece TUneı cad~eslııde 55 nu diye kaı;:ı.r. dava açm~tır. Dava, senelerce ev ma!lı ôerya kaptanı \•e t!ki yeni 
~ret'nd ~ld frn urlannı fıin·etmeyi ı - B:yefıond; şemsivenj1j onot• ru:iraıı kunduracı dllkkA.nına anahtar Ka:!m bunun tızı-rlne ~ir ka<: I vel Oloneydıının:n bit kısmına ba· c;erl a""alnrından Ali r·a~anın terl• 
tın"'tn"mı-.tır. tonıız. t.) durarak girmiş, 8 çırt ayakkab1 defa terlikli nyaklııri1e t11htnlıtn raknler kurup y~rle.şmiş ola:ı f)O bırsi7 Jiği yüziiı:~en b"l'Ztıl~u Bar• 

1M-ıri Al.ıdU1ıamit ılc\'rın<leki * I Diye yetistircn kftlfn. ·''ftnt::ın 4 kl!o kösele çaımı;ur Hırsız, yo.ka. cttlirmtlş. c~ne <'e9 f!tıda çıkm:ıyın. tl\n !aıla Arnavut mu!ıaci'r aley • bııriı;o varafandıktan sonra e!'ir 
timni Jınyatmm , ... t"ttınhnl hnlc- tolumoo<ınıd:ın fl1il\Ulc 1mlın:l hP~M! ie.ıımıştır. ca iki!i de mutf:ıkta stırn!tü :>a- hincl .. dir. Evxaf. v:ı.k.:f olon hu , .e cil<ıeceği s-r:ıda imdad almıştr. 
ı., .. r'ln. Al.met R!'tc;:mj" ma1calel- ı1onln dallsb!ın . efcıırli-.i !\'"":\~ı- :t- Tal!!lye hallndekl şar\ı derniryol. ~ıanın bir k~~i olduğuna Jtanaat rin ftızull"n işgal olunduğunu it~ ErtnRi t"'.in öldü 
rjnrt.-n d"'"" n-l•kcmm,.J \ 'e etrAflr nr almı" fta l•endiı.ine "!len nrk.-m .arı kumpanyası aleyn ne eski me f!<'frerek uyum~ı:ıln.r. ri eıtırmf''<tcıdir. Mu:!!">linlnin tetrik ettiği ôerıi 
m"'h"'?. . N'· •ur nu vnl<la telı r'ölrli· elan !?ele dur!" t"mri ,·eri?miş, sl'\11 '!nı.rlardan 200 U ikramiye ve taı:m~. Fakat adam rllha ııabah uyku. Okmeyd::ı.nmda ated•nbeıi Mu zaltı ~misi, onun admı al-:n~tıt 
mijrı-.n rnlım•tli U~tııd·mrn hn va- ra kalaba!ıktıı dcndlyj ''"' beılf'r ıııı t leteğile mUracaatte buıunmu~lar !unun tadı:ll çrkt.nnarlan karısı~ !evi' crin mezarlığı olan meşatlık· sanırım. 
n'ıın~ır. Fntr•t . ..,e yımlc kt hun- J?ihi olmu5, yfthut '1ç:ıhuk !:İt ~el, 1 dı NrUcede. latanbul birinci t,lcarct nın mu.cıta.eı ile uyanmış: tan dolayı da Evkarc;a yine bf'şin-
lıır, kita'l Jıal=n~e n~roln"m"mH, simdi cıerıi bekFyorum!'' t"mrlnr n::ıhkemes!nde açılan dava. mo.bke - 1 - Herif, her!f, D'\.'1..fıtk tanıt•- ci hukukta aynı e!l3!!tıın hir dava 
~et~ n''rdttınnın me7.ıırh!mda 

1 

itaatle yola c:ıkmı' qJ:nk, lıor 11 mPce reddolunmu,tu Bu dava ıc:ııı. kır. Ne tabek k&~tl ne tcneere. açmak lluredir. Evkaf. Okrr.eyd11. 
ı;omlllü k;~lml'lt.rr. muamelecisi, gazete ruu,·cnil<'ri, ayın 115 lnci salı ıunu Ankarada. tem Hrr:nb.r hepsini götftm.tlf, nrn1 t~mizle:vfp buraya Fatih Sul· 

* "' ,,. be~·:dr yıanındB ko~an -ıilrtl"lll<'r ,.0 y z ticaret dalreıılnde açrlt müda!aıı 

1 

Ve bundan sonra kadın: tan Mehmf!'din heykelini di'lar.ek 
o ç:ı.ğl:ırda yalntt THrk g:ız•te- ilah.. bu rUmreclendi'r." yapılacaktır. - Serçe olsun da, •rtuk oJıun tasavvurundadtr 

leri <'!el!il. Beyoğlu tarnfınrln ı;ı1ı~n ~-------=----~-.:.-------·----------------------------ı:m---m:ıı--.. rumca ve frnn rzca ~111et"ler de, 
tlkft'\"'et yııulnn netıreclerler. ~e:ıir Mevdanrt.,. bir tek FrMstz tav. F h b e l'emeğinıiz lıanr1ınnken, nr. 
tertıivcsi ''e sokak mn:ıcıpreti h:ık yı.rC'lı yol<. Bir tek tn~iliı tayyıı. ran sa ar ı manılft galenmek için ynrntılarla 
kmda n'ru:"Cr.ul:ınna ö~ltt ''eri'"· r""İ yok. Bir tele taITnre defı to- dola ha~tahane lcamycanlnn geli· 
leffi!. Otuz Uç, otm he' y11 en·pl, rınnun ı~i ıhıyolmnyor. Araha ne yor. Yarahlar hemen hiç hlr şey 
frnnsızca (İst:ınJmH t?a7Pte.ıt cı;:I). r<•ıleler! Bulnndo~tn ~ipcrden liSylemiyorlar, Sordnitmnnz her 
ka'lctıı. nasıl \1'riimeU?) h:ı.l!'hkh komşumun ıİr>'.!l'ine atlryonım. ıuale •erdik~rl cevapl:ır ı;ok acık. 
maknle n~etmiş. nl<u\.trculann:ı. ~lnirleri brızulAn gen( b:T tm.ak.. Umumi Seferberlikten Dünkerk bozeununa kadar h. VapılMak hiçbir !CY yok. Bom. 
mııd<b h!!.J!nde bnzı l\~litl rr !ll~ nl:lıyor. c;svt:RltNı 1Ml1ann aJtmda tti"mişler, tank. 
mu tar. Vstad'm Ahmet r.n•im, Şimd; h•n·a ordma. nfayf.,.rmın YAZA!'lfı 19 'T 

1 
KANIK larm alt.nda l'!'Zilmt~ler ••• 

bn öfriltleri d.' imi7e ı:e' ircr~I<, 'erlı ı1an birinirı bnln..,rln~1 bir buçuk RON E. BALBO A. M HA 'Pir tUrlU anlamıyoruz. 
etmistir. (Solta.ktn) ıı•lın ı t11~sn lcilonıetre'iJ< bir köv11 ,.,,erorlik bir - 0 ı,oför1erden biri ftcaip lıir ha. 
ve o <1e\'lrdeki yUrUrtt'1erim:2j •n· 'mrette tnhrip ~ivor. Vinn; yeTde he yerle,iyorm. l'a~vr bir tUrlll ı ber. oyu,uk ıfbiyb. 8u ~nele ~ ı her veriyo':': Ahn:ınlar Sedan'<)~ 
kak terbiye ve mn;:ıı~.!retlni k;ıır:- lıirı!en :Vftnt:-n r~•tığmı !?ii:'Uyonız. j dinmiyor. T:lıe hrrlnn tonrnk, r... drı1itimi% ba g~e h~ de bot de- , Fran~a'ya ~"mıi"ter... Radyoıla.n 
kııtllrize eden b~ ynmun. lınzı kr T:ı.m hi'r İ<ıabet afan kıJl&en:n ~an na haJd~ nıtol>etli. R'atJanmak ği!di. Bom!an l&:ıbmnıı geriyo- 1 hle hir ha?-er yok. 
1ı1mlannı nnltle<liyornm: f<ulıoqi. ytlolrvor.. Jhım Bir nevi butla banyo için. mz. la~ "ola da '•C"°Jmıiş, Rina. ~imdi yemek rivn1"11%. Se!oehini 

''Evet •. ııok:ı.k~n. ne~ Snkr.lua Fıket. n• o"ı•vor, Aflahrm!. vt. de u~ya~aln:. Tam b:ı~mıı dnyn enaleyb, kalıv":l~ imklnıtı. pek cı. bilnıeden. Afntftnlar hak· 
icra ~dilecek en biri'ncj '-c,. ne ,,fa. ne ~Pri O'c-liyorlar. ı yacaibm yerde, kUrdfa iyi kc<ıe. Vanrma ild kı-,ı a.byonım Vertt kmı'ta yantrJnnrz ~11kal3Jllll'llar <ıey 
bilir• Vllrllırek deı;.il ıni• f<:te 011 - "l"ere. ~ocaJdar Jel"e.., met1 :ği bir kök ensemi ml\thi~ su. fer, civarda '81ıfp~eri tnrafrnd&ft rekteşme~e ha•lrvor. 
~an bnh<ı•'1iro"1z. Fakıtt nn .. ıl rU Me-~nm d~nı. teknr hn<1hynr. rette rahatlı-rz edi'yor. Oınkta bo- ha,ıbO"I h~lnl~ hir lnf'k •• da. !laat 18.M ya Jolra soı ee11:lh1. 
rltmek! ntınn (İsf;ınlıun :,?U.P.f!'4l

0 llılah17J:ırımız kork11ne .bir snr,.tte ituk top ıeıı!eri. Hiç knnmpnnyo. "" ""rtı•ft holnndu~na halteT Teo mrr llTeıincte Ol"ht-nneml bir bonı 
hrrl!!tiyan kn..1•n1nnnn tn,..,ih ,.c h171t 1'twnr Nihavet t'İrl;vorl·"· rD7. ısu bnnıtıar'lmıan en mllteham rtvoı1u. Bi~ tane de koyun •ar. bal'f1rman ha.,ırvor. Tftyvarrkri 
teflılm etmel< tt>ernlnnn rfü,mil" n:rt.:rim•t.in vttzi\ne hnlrvo""7.. tl. mill~ri bil"' yor.in. Vilı elti bom 1J1tvdi. •ft~alc imkAnm: •""' o:raktftlar, 
m:ıdde mndıle tenhihat va1m14I ,.,:ro"'1ahnnnz tonrııık k~nıle. tçl . hRrdıman tn~"lLrt'İne kar,l hR. Bir dan" yablaym boltanna fp hem d~ ,.detce QOk 'R~ayette hir 
ltikaclIDl<'Jı o mnd~clcri ıf.:ırrn:ı rn:7rt• yal"2'1ıııı"tan n•k ft:T.. fnl:at fınt fit makinah tlifrlıltrle ne yapıta. talr:n!!.k pek ~ i• deJn. Pıl1rat •~ el at~ etfen bıyynl'e defi top. 
anlry:ınlar erkrdn~mıınn isferl~!:! l11rmn7. P.e~in ırfülrrı,"'m;z yorgun, bilir! •rovun1tı1" 1'ek acı ~. Ön Afak· la" ıııimdi ıııu<ıh Jıtr. Af'tTk alarm 
J:İhi :vtlrürJ .. r. Onan kin J'l1.l\·ı m,.ne'"'~tmı17 1'MııJt. Rıu-ftce~iz dn1'm11nm da yardı- Ja""' ~p,nvorl"" ve acı acı mele. dUıftiklm 3tmftvo1", çtlnkU fftT"Ya
tcrrlime ederek ~rl<eklPrİmİ7.• le tn· Arnl>oı b;1:m fft'l."Vıı1r--Jer;mi:r: ni- mile içbncls bir tnkmt !Jllnllcler Yt!T"'lc. y111"11me~ kat'iven redd...tl reler durmıtt1an t:~"vMlar. fn-.n· 
mnm!vl~ mevcut chla~onn İ:i1'1ltn rin h;zi mll-'<tfna ~lmi,.orlıır! Uu. hil'9etme!e ba'l~01'1'11l. Haydi, ynrlı\l'. N11ıawt h~hni7. birtr kn. nm. ba bV:Vfttf!l.,nn r10&t bir rtev. 
~'ıc;ııthm: no Jr~~ .. 1'()vl~ivor ~a, Jıepl. ııvuyaJım. Dtı,Unmenhı srra'ı de. nn !lll'tlavonız. Ben, ln;n ocon. let arantııi ftst~,,'11! ~tuklanna 

(Yolda yilrill'ken dnimft tlo~~o~. m~,. dll~lnUyonı~. ğjl, ıh nM>•ten nhı c!unn danayı ye- lıfllrm~ıocıo~; ~e1fvor. 
'ru öne balcrr.:ıh, P.'ô7leri ttv:ıl:lıı"•· • • • Ya şa muhtte!ırlılnn r1efli1:1eri '1:vm-um. Bombardıman .. """"'ı kıılantıır, 
nm ucuna r10tfli t~tmnh.) Ro ten- Gece. t"ivnt'('J.,.k; köy ""'nrr:ıkt:ı do~ i•e.. Alm:tn1Rrm Sambre r." ~..f" tek 't'~ kf!r.ftlr n. &~;"' Cez,tvirli ftVCJ lo•n1an. "" 
bihe b·:r:de ötede:-ıt.eri ri't!vet w rlik r1e\'nm e~:vnr. M·•haMTlann "''- nehrini geçtik1 .. rjnj sövfürorlıır~ı. m.,1 .. , J.,.1:-1• bnaY'n1.-p lınllTfm Pahla• ~1:"VnP. 0t""9.nda.. yol ke. 
ht edi'mehtt'd;r. l\Je<ıe1~- 1ınmttTin V!\lı ";'nef:J,.rl im kmnrr.t fon n1e . Yok canım .. Knbil <le~l.. ~ ""."..,"· ~M'. Valc;t Ttt)f;t ""'""tf• .. 1~1·.-... 1~ ";" ;mdttt JJM. 

ilk mektenlera 
o· un verıldi 

raııı:t ,ımdl 3 bla 
Jora ve dirsek IA11• 

Bir ha!tadanberi memurlar ve 
halka. odun verilmesi lıi valinin 
emriyle durdurulmuı olan Mahnı" 
kat Ofisinin depelanndan odun • 
suz bulunan bUtiln ilkmt'ktcplct"e 
ndun verilmiştir. Bu ıuretle kJ1 
günlerinde minimini yavrclarn:ı. 
~ğukta kalmamalan het ıeydeD . 
cvve ttemin olunmuştur. Fakat b11 
ı.ırad:ı bir de 901'8 ve boru mese 
lt-Sİ ort:ı:-ra c;lkn:c,ırr. B~ok Dk 
mektep srnıflarınm boruJan no~ 
san olduğu göriUmD~tür. \'ıtlyet 
bunJan da t~bit cttirmiı ve l& 
lt-n 8000 den fvla bonı ve dine" 
~e ihtiyaç olduğu an1aşt1m~tfl"· 
Bonı tedan"ki odundan daha m~ 
him olmakla beraber Vill:o.•et ilk 
mekt~P smı:flar:nın sobftm kal • 
ma.m:ısr !çin bu borulann da aza• 
mt B11rat1e imal e-ditel'ek mckte~ 
lere v,rtlmt"sini tcmin edecektir. 

Maarif Vekfil'!tine bağlı orta ve 
y{lksek te<:!risat mlle!!e!elerinden 
odun ye.lcnakt:ı olanlara ottun ve• 
rilmektet!ir. Fa.kat knlorirtrii ve· 
va k1Smlir ı-obalt mckteı>'er l~n 
hen~ mtls."et bir çare bulunama· 
mışttr. 

9"'f•n vt!k \'eyn?ınt omu1ı1ıı ~ırf.c "'"~e siyah :rirgiler mlintle ~iSrU. 11 MA VJS l!lt() tı:.,. J·•I'! hrmba ıtatlnGP. Faktlt.. t.-ırr ~kr1 ed;ıa;. fnilti-'en. hafi'f ZA. Y1 - Bultanahmet Kalmlld!lr. 
llnlnndn mu doscfof,ru yflrUr1~r. ntlvor. Gftn~le beraber kalblerimil'c'To hn. i'lı-1""nfin yanında ldef9 e~. tdktYl'!t llf!lllle'f'inc!t- hıocka bir "ev ıt:,Unden aldığım 15 beyannamedet 
llattl ~liderini 3n1 .. rine o l<a'1nr l11lipe~IJl'ıe 1nlmktln m.rte. itimat da doğ'uyor, BunanJ.l..!?Jra· ~ıal... ~. ~ !!T) dl!rdUnD zayi ett~m. Kaybolanları 

rnefanctle dikerler iri öncfo elJ ~ -------------------- ------------·--------------------htlkmQ yoktur. N. B. 

.. 

• '1 

-

m 
ti 

t l1 

"!! 

t 

t 

d 



rlraaMıN - l~ 

.AM&f!O&TAS.tJ ........ ........ .,. 
Doğu cephesinde 

dfııM Jel - Jw ' I o 1 .... M· 
•ra~ . 

z;:c 

Milli Şef Dandinin ölüınü 
IMaA ~ f&fı1M ıı laCi ut, vr onun d:ı. de1A.1etile, baytarlara .._ 

.. ..Jdntan• 
e sa i l JIS! -- llat ... 

uon tAJr1'L&IP 

... (....,...la.ıl~) 
~ılmıt ..,. ı.._ I* U19 lo.. 
aulnu1.5Ulr. BıısJu, Qno& N tMJi: 
...,,. brbelmifJ,erdW. 

Velikl Lukide muhareheler ni~. 
beten hafif olmuş!ur. 37 Rus 't:ınln 
nı tahrip ettik. 

Stalingradıa eMWP batısında ku\' 
nUerimi&; düşmanın bii) iık kun l'l. 
terle yaptığı taarrwları püskiirıt;i. j 
Bir kesimde Alınanlar, tankların 

desteklediği lıir piradc alayını nnı. 
harcbeye sürdüler ve ağır zayiata 
uğrıyarak muharebe ıneyclaııı'nıa 
yüzlerce ceset bırak! ıhır; kırka yu. 
kın düşman tankı tahrip ettik. 

Din Ankara 
Hipodromunda 

Mlbend!sler beye • 
ini lcabnl bayurci~ 

ta at yarışlarında müessif denilec it bcr Hrilmlştir. Gelen bayt&r heyeti. 

1 
bir h!dise cereyan etm·ştir. Bıı hftcll ıi ha ılk bakışta hayvana doplng ya 
:ıe, haliskan İngiliz aUs.rının Jıemeu ıı . lığı netlces ne varmış, ve bu ha. 
hemen en iyile1·inden ve emektar a 1 :•le hayvanın koşamryacağm.r, kO§. -. .,.... ftrldJe 1'.eaebl 

.. H.00 kr. 11.00 lrr. 
I u yle anılan Dandınırİ ölüıııUJ<tı-. tuğu takdiı de düşcrE'k, gerıdcn ge • 

Danc.li, şimdiye kadar yaptığı ıw~•ı. !t·ıı d ğer hayvanları da diişUrece~ 
ı:.rda, Prens Halimin hiç gcçııemıyen ve csas1.:n -Oopingll bir lıayvl\nm kotı. 
atlarını geride bırakmnya muv:ıf.a t turulması nizamni\me mtıcibince 

olnn, mazisinı.le bilyUk relwrla.r bu ı!.e.ıınu o]tlağu cllıetıe ko1amıyacağı 

ıunan çok kıyınetli bır attı. Dukuz rıı bilrl rmiş ve lave etmiştir: 

• 
1.00 • H.00 ., 
&.00 • 8.00 • . .,... "· 

~ 
• llıır9* ı.oo .. 1.00 • 

aıutese g6aderllen 
...... sert nrUaıes 

Sof yada 
fevkalade hal 

--<>-

raaaltül matıare
be bltüa şl4deUle 

llevam ediyor 
~gelen haberlere gore ev. 

'eiki pes So!yada muvakkat ma.b.l -
ret.ta feykalA.de vaziyet ilAn ed\lmi,. 

"°'· Radyo ile ve diğer vasıtalarla. bal 
ıun "1er1Di terketmemesi emri veril. 
aıı, ve yalnız poliııln bususl mllsaade. 
l:Jl! haiz ki.naeler Bokağa çıkabillni~
ttr. Bil emıada ordu mU!rezelerl so • 
kaklan kontrol altında bulundurmuş 
tur. Şehir içinde telefon ı.ıervisı de 
kuiJ.ıni(tlr. 
ÖğrenUdiğine göre bu fevkalld!! 

vaZSyet h&liııin deva~ıı .ınUddetl.nce, 
komf1Diatıen. yahudilsrl ve §ilphell 
ı.:r,!Uflan bulmak üzere ~b.ri.n bUtUn 
r'l&ha!lelerinde baskınlar yapılmış , 
tır Şehrin bütün halkı tetkikten ge. 
1.;"11lmlf ve araştırmalar, sok.ak so • 
hl\k ve ev ev yapilınıftII'. 

500 kadar komünistin tevkif edl!.. 
ctıt1 ~tır. Bunlar arasmd!l. 
Konıtınlat llderj olarak tanın~ bu. 
lunan ve polis tarafından aranan bir 
<,: k ki§i de vardır liuJgaristana bi; 
la;aktan paral)ütl~ alla.ma.k suretı.y_ 
le gelen bir komünistin tevkif! esna. 
ııında &tef teatt edilmiş ve bu komü. 
n at lıaemdan ağır suret~ yaraıan , 
nııetn-. Bu komnnisti gizı11mi~ ola~ 
Unhııet1ıt" t&Jebesl de tevkif edtlml.§
tır. 

Arqtınısaıa.r ea.a.t 9 da sona erm~ 
..,e fnk&lldc vaziyet hal.nin nihayet 
-enm.ı, olduğu radyo ile ll1n edilmiş, 
tır. 

'..l UNUSTAKI MUHAREBE: 
Şlmall Atnks.daki müttefik kuv 

ntıer umumi karargahının tebliğine 
göre T&burba. bölgesinde şiddetti sa.. 
V"§ devam etmektedir. 

Mihver, tanklar ve pike bomb11. 
uc;ak!e.n tara.tından desteklenen p! • 
.Y•de ile hücum etmektedir. İngiliz 
l{uvvetıeri Taburba tepelerindeılir. 
8<ıu tıç gOn zartında mıhverciler 83 
tank kaybetml§lerdir. 

ll'u radyosu dün akşamki yayımın. 
da demjştir ki: 

Stalingrnd ııııntukasıııcla bülün 
Rus hücumhırını ptıskürtcrck hiilün 
arazi k:ızaııçlarını gcı·i aldık; :ıı 

Lank, 40 lop ve 30U c~ir aldı:k. Bi:
taburuınııı lararııılan işgal cdilcrı 

yenle 1000 den fozl:ı ılfr:mıun lilii ,ü 
sa:nlın ıştır. 

Bir t:ıburumuz, çetin savaşlarınJa 
bilhassa tema) iiz dmi)llr. Geri ~Jı> 

frtibat kesılmiş olan hu taburumuz, 
ı;ıiinlerce. iisiitn dii~nıan kun-etleri. 
n in hiieunııınn Jrnr~ı ıııc,·z ilerin ciı: 
tutunmuş, Rııslnrın bütiin hiicuııı-

1arını piiskiirtmüş, nih:ıwt bir zırh_ 
1ı birliğimiz tnr:ıfırıdan kurl:ırılını:;. 
tır. 

Ruslar, Voroııcjin şimal batısın<lı:ı. 
taarruz leşebbü~ünde bulunarak lıir 
çok taburlan muharebeye sürmüş.. 
Ier. birçok mayn tarlnlarını da al, 
mışJardır. l\Iaynlarııı a~tığı çukur. 
lııra yerle~miş nsl;crlcr, dlişmana ö.. 
Hım saçan bir ateş açar:ık ıığır ktı. 
yıplar Terdirmiş Ye ilk mevzilerini" 
atmışl:ırdır. 

Terekin şimalinde kazandığımız 
muvaffakıyet dı:ıha önemli olmuştur. 
Hallanmızın gerilerine düşmeğ•· 

teşebbüs eden birçok düşman mu. 
barehe gnıpfarı, çenilerek son ne. 
terlerine kadar imha edilmiştir. 12 
tank, 160() esir, birçok ağır sil;ihl.ır 
ve ltışıt vasıtası ailık. Doğu ccıphe. 

sinfü~ teşebbiis, gittikçe Alnrnnl:ırııı 
eline geçmektedir. 

DüN GECEKl RUS TEBLlGl 

Jfoskoua, 7 (Radyo) - Dün ge. 
ce neşrelilen resmi Rus teblıği: 

6 birincikAnun günü kuvv.ıtleri • 
miz, Stalingrad mınt:ıkasıııda ve 
merkez cephesinde eVYelki iı;tika.. 

metlerde taarruzlarına devam e)'le. 
mişlerd(. 29 sonteşrinden 5 birinci 
kanunda biten hafla z~fında, ara.. 
lannda üç motörlü 108 ta~ıt uça~ı 
olmak iizere, 192 düşman uçaAı 
tahrip ettik. Bu rniiddet zarfında 
bizim lrnyıbımız 102 uçaktan iba. 
rellir. 

Stalim;radda fabrikalar nıal1allc • 
sinde askerlerimiz, düşmanla ate) 
teali ettiler. Düşmanın dört ale.~ 
noktasını ve 7 kazamatını ta.Jırip et
tik; 5 ~nhra ve 6 !!;İper ha' an bıı .. 
taryasını susturduk. 

Stalingradın crnup kısmında kı. 
talarımız, muharebe ederek keşifler 
de bulundular ve bir hölü~e yakın 
düşman ıkuvvetini yok ettil~r. 

Stalinsradın şimal batısında Te 
Don nehrinin sol sahilinde kuvvet. 
leriıniz, taarruz muharebeleri yaptı 
lar Ye düşmanın şidıletli mukabil 
hücumlarını JHiskürıttüler. Bir gün. 
de 80() e yakın düş.man ~ubay ye <'· 

rini Jok ettik. 18 tankı hasııra u~. 
rattık ve yoiktık. Diller bir kesimdı> 
düşman, top '"e taııklıırın yardımile i 
bir alay piyade ile mcvzileriınizr \ 
hücum etti. Düşmanı nğır ıayial ' 
'"erdirerek piiskiirttük. Düşman lıık. 1 

'.\ferkez cephe!linde knn·etıeri 

miz, diişmanın muanidanc rnukavc, 
metini kırarak taarruzlarınn devam 
ettiler, Yeliki Luki mıntakasınria 
birkaç meskftn yeri kurtardılar, 12 
lop, birçok mitralyöz ıve tüfek zap. 
telliler. Rijevin batısında bir birli
ğimiz düşmanın 20 mu.kabil lıücu, 
munu pü.,'kürttü ve ağır zayiat ver. 
dircli. :Muharebe meydanında 10011 
den fazlrı dfü~man ~esedi ka'1flı. Er
lerimzi 4 da}'.analc nokta~ını, 2 t:ın. 
kı, 46 top, 42 mitrah·öı, 6 sipıer hcı
vanını, gıda maddeleri ve cephnne 
ile dolu 5 dt"J)o~'ll Hpettiler. 

Nalçı~ın cenup doıtmmnda ön er .. 
}erimiz, iki meskı1n noktayı, 42 
kamyon ve otomobil, 5 ('lepo, bir 
rad~·o istasyonu. 3 top ıape1!ller. 

e~irler aMılc. 

Şarla 
~ (Battarafı l lnt"I •ytada> 

ve orasııu çok seveceksiniz. Son.·a 
sizi Türkiyede gönnek istemıyen 

tek bir kkınse tahmin edemiyorum. 
- DosUanrm, benJanıl-e nıülakıt 

yapan Bayan c<>k S(lzeldir ve Tür~ 
kiyeyi ziyaret etmeyi istememe k 
da bir 6ebeptir. 

- Te§ek.ldlr ederim, ll:l.at•r Şap. 
Jin. Türkiyedc sizi dinliyen dostla
rınıza bir şey söylemek ister misi. 
niz't 

- E·;et, onlara bir bi.kAye anlat. 
mak istiyorum: Biitfin ömıilmde işit 
tiğim hikayelerden en güzeli ve en 
hr şu Nureddin Hocaruıı bir fılmW. 
dır. HikAye ~udur: Bir giin Hoca 
evinde o1urup kahvesini i~erke;ı 
xomşusu ge!ip odun Jı:.eıımelı: için 

onnana gideceğini ve eşe#lnf bir. 
kaç saat için ödünç ~erm~ini söy. 
!er. Hoca: "Eşeğim yok, çocuk o. 
ııunla pazara gitti." dıye cevap nr .. 
tliEıi esnada hakikatte ah1rda olan 

Milli Şef Reİ!>[cümhnrnm11ı İ!i
met inönii, dün Ankaraıln topla
nan mühendisler birli1ği senelik 
kongresinin tazim hi..;)erini ibl5.i 
etme'k üzera aynlcın hc;reti. Anka· 
ra hipodromunda bulunllukJarı sı. 
rnda, tribünleriırde kabul buyur 
muşlarilır. \lilli Şef, heyete iltifat· 
ta bulunmnşlarciır. 

500 uçak 
_... (Battararı ı IJll'! ..ayfada) 

zamanda na.ve eıınek lbtmgellr ki, 
bu hedef, av uçalUarınm koruma sa. 
lıe.sının dı§mda bulunuyordu, Bu fa!>. 
.rika, Avrpada, radyo, lA.mbaları imal 
iştnde en mllhim ve en geniş salla O 
ga1 ec!'Cn fabr.kadır. Bu tesla haklkat 
t~ 15000 kişiden fazla işçı çalıştıran 
iki fabrikadan mUrekl<eptir. BUtUn 
istihsalleri Alman ordusuna gitmek. 
tEdir Taarruzdan hemen aonra, b•r 
tı:eş!f • uçuşuya ptlmıştır. Hedef böl~ 
alnden gelmekte olan lnti!Aklar lşitil. 
nıekteydi. Hedefin merkezinde ve do. 
ğuaundaki binaların hepsi yanmaktay 
dl. Fabrtkanm bjr kısmını teşkil edeı: 
diğer bjr bina grupu duman ve alev 
ıer ile örtülüyc!U. 12 bomba uçağ1 

dönmemiştir • 
,A...\IERJK.AN TA'l'Y ARELE&l 
LlL ŞEHBİNE DE HÜOUM 

E'l'TILER 
Londra, 'f •(A. A.) - Amerikan ha. 

va tıebll#f, ,A.me,rika.n uçankalelerinin 
pazar günü öğleden aonra Lil ıehrin. 
dekı demiryol atölyeıılne t.aa.rru.z et 
tıkJerinl bildirmektedir. Hedef Uatün. 
de hava ı:nUsait olduğu için lyt ııetıoe. 
ıer alındığı görülmUştUr. Amerika.~ 
Llbere.tör uçakları ayni zamanda Abe. 
vU bava alanına da taarruz etmlş • 
terdir. lılüttd[k av uçak filoları her 
tkl taarruz hareketlnl desteklemiş 
w korumuşla.rdır. Bu arada 7 dilş 
mıın uçağı tahrip oıunmuşıur. MUt • 
teflklerin bir av ve iki bomba uçağı 

eksiktir. ı 
T.ondra, 't (A.A.) - Reemt: 
1ngiliZ ha.ve. kuvvetleri dün gece 

Almanya toprakları üstUnde uçmu~. 

11\rdır. 

eşek anırmrığa başlar. Komşu: "Be--------------
Hoca, sen sakalınıdan utanmı:vor mu 
ımn' Ne diye yatan s~yledin'l İşte 
eşek ahırda., deyince JJoca: 

"Bana mı inanacaksın, eşeğe 
ıxıı '!''' diye cevap verir. 

* •• 
Görülüyor lı:f, dünyanın en kud

retli espirıleri ve kahkaha kıralı o
lı;rak tanınan $arlo, Türkiyeye hl. 
tap ederken, mizah vadlSinc!e, "Fe. 

Jek" in eı\\·eJeri üzerinde kalem 
oynatan rııuharrirlerimlzin ekseriya 
ynptıkları gibi, Türkl~-.ınin yet:ş. 

tirdi/ti ölmez halk filo1ofu Naıırecl
din Hocanın bir hikAye:ı;inden ist'. 
Ja<le etmiştir. Anlatış .tarzı lıa.Jmnm 
<lan <la S<crlo, HocayJ iktibasla nıi. 
zah muharrirlerimize 'ktll''"etli hir 
rakip s:ıyılabilir. 

IJI& ali Kalllurada 
.. usaıtarafı 1 lncl •ylacla) 

Loncir&, '2 (A A.) - Şlm&!l Afrl • 
kadaki müttefik. umurniı karargaJıı 
lebli#i; 

Bizerte dokları dUn, bomba uçak • 
ı.anınız tarafından bombalanmI§ttr. 
GiindUziln Bizerte iki clc!a taarruz 
fdllmlştir. 

Tunus dokları da ayni zamanda ta 
arruza uğramıştır. 4 m.hver uçağı 
tahrip edilm!Jtir. 

2, 3, 4 ilkkftnun gU.nlerinde cereya~ 
edıın hava çarpışmalarında 7 dllş -
man uçağmm tahrip edlldiği şjmd: 
anla~ılmaktadır. Müttefikler 8 uça)( 
kaybetmişlerdir. 

Cedeyd& • :aatör • Taburba ınüsel. 
leaı tı;tnde §jddetli bir muharebe cere. 
yın, etmektedir. Cenupta., kıyı lıstüı. 
kıı:rnetınde hareket eden Fransız ve 

varındaki uçaksavar ba.tarya1anm1z YVNı\..""tSTA'NDA ÇETE 
da deniz kenarında Uti Amerikan tay F.ı\ALJYE11: 

Vil)i, 7 (A.A.) - Şimali Afrika dan 
a.1mıı.n en·son haberlere göre, mlhver 
kuvvetlen Taburbada ve dolayların. 
da lşgal ettikleri yerlerde yerleşmek 

tedlrler. 
AmerlkM birlikleri yeni bir müstab. yaresini düşürmilşlerdir. 

hm mevzii Jşga.l etmişlerdir. ŞAR'K CEPID]SlNPE: 
't'un11&ta cereyan eden muharebeler 

hakkında Berlinde askert ka.yna.ktan 
a§ağıdak\ ma.ltnnat verilmekttıdir: ' 

Blzerte'in cenubunda.ki tank muh& 
ıP.ıheai dün Alınan emniyet kıtaıarı,. 
r.ın tanı bir muvaftaklyetiyle netice, 
:"nnıl§tir. Bu kıtalar ağır savaşlar • 
dan eoı:ıra Taburba•yı zaptetmigler. 
d r KuvveW bir tngHiz • Amerikan 
n-,üfrezeal, jll1;!ııat ettiği mUhim zırh. 
it kunetler}e birlikte tama.miyle 
barp .barici bırakılmış ve bunu kur. 
tannak nzere ~nup batıdan gelen 
ı:ltger kıtaların teşebbilsteri insan ve 
ınaıaemece ağır zayiat verilerek a_ 

kim btr&kılmı§tır. 

DUnkJl Alman tebllti muharebeler 
bkkında §U maıtlmatı vermektedir; 

Şarki Kafkasyada ve Terek bölge, 
lljnde Sovyet taarruzları yakından 

ft kuunen göğils göğüse yapılan mu • 
kabil taarruzla.r geri pUskUrtülınllş. 
tUr. Birkaç tank tahrip tdllmiş, 1600 
den fazla es;r alınmı~ur. Alçaktan 
uçmak auretile taarruza geçen avcıla.. 
rımız dU~man piyadesine ağır kayıp. 
lar verdirmişler ve 12 tayyare dli§Ur. 
müşlerdir. 

Londraya gelen h&ber!ere göre, 
Yunanlstanda çetelerin eayıaı git • 

'tikçe artmaktadır. Bunların üçte bi _ 
rlnden faı.laar Giritte bulunmaktadır. 
s ooo çetecinin faaliyette buJundufu 
ıihmln edllınektedlr. Mllıvercller, şf. 
malt Atrllı:a hldiseleri dolayıaUe hll • 
k\lm suren galeyaıu yatıştırmak ilze_ 
re Yunanlstanın lktısad! vaziyetin: 
dllzeltmeğ'e çatışmaktadırlar. İtal 
van martıııerinde §imdi bilhassa. iki 
~emleketi birleştiren bağla.rrn sağ' _ 

lamlığından bahsedllmektedır. 
Kortu ve Preveze !lmıtnlan İtalyan 

donanması için birer üs olarak ku. 
lar,ıımaktadır. 

J\IAREŞAL ANTONJ!:SKO~'A 

SUİKAST: 

Roma.nyada.n alınan bir ha bere gö. 
re, geçenlerde Bllkreıte ukert bir 
geçıt esnasında marepl Antonesko. 
ya bir suikast ye.pılmt§ltr. Söylendi 
ğ;ne göre, bir asker mareşale ateş et 
m.ş ve yaverini yaraıamıştır. Birkaç 
kişl tevki fedilmiştlr. 

Mihver bomba uçak.lan durmadan 
müttefiklere malzeme getiren yollar• 
bombalamaktadır Bon Umanma ye_ 
nlden taarruz ediimı.,,tlr. 

Londra, '2 (A.A.) - Şimal1 Afri 
Juıda bulunan blr muhabir. son 4 haf. 
ta jçinde mihverin 186 ve mUtte!ik. 
lerin de 56 uçak ırn.ybettlklerlnl bil 

dirmektedir. 
ıu. VA ıtAKiMl\'.t~Tt 
mnvıt~RCU.ERDF. 

J,on<lra, 7 (A.A.) - Gazeteler 
Tunusta Ccdeidanın Alınanlarıu e
line ge!:'JlliŞ olmasını mu~~eme1 J!:_ö
rüyorlar. Bu gazetelere gore bugun 
için hava hakimiyeti Alman.arda
dır. 

Tunusta hava meydanları olma· 
ması mihvercile're geçici bir ha va 
hakimiveti verm:ştir. Bilhnssıı Tu· 
nus v~ ~Biz!'rtde mihver hakimiyeti 
tamdır. Bu ool birinci ordunun ''a
zife~ini güçlestire-cektir. 

.. _ - -- .,.. - - - ·-· 
Bir lngiliz clenizalttsı 

dönmedi 

~·sşmdaydı. Kendisi, Yunan :ıtanuııu -· Ru hrıyvnn on dalo'c,~ sonra öle. 

t;.ı 11dan dört beş sene kadar c\"Vel s.ı. C<- kur. 
tın alınar:ık 'Nirklyeye getirllııı.şt. !.unun üzerıne ölUmilne kar§ı ted • 
ve yukarda da yazdığım z gibı ınem c1r alınması dUşünlilmU~. fakat. tpo'i 
ieketjmızde bulunan diğer lngilız at. ı ı:ımtla, d.:>plngin me •tnu bulunması 
ıarını her hafta ardı ardına geçc::ı l:'i>röntlne alınırsa, buna kar§I koya. • 
Dand.yd:, şımdı de dokuz ya,tnJ'\ caı, illl.çların hazır bıı"ıunüu u!masın11 

bulunmasına rağmen centilmen ko • l l&um gorhlmediği için 111.zııngeıen 

fıu!arını kazandı~ g.oı dil;'er koııuıaı ı)kçları hemen tedarik etmek imkln. 
ııa da bir~ncılikler kazanmıştı. sız olmuş ,.e maalesef hayvana bir 

İşte bu at. dUnlcü ko~u::ıunu yapa • i}ey l npılıımamıştır 
cağı dakikalarda ipodroıııda olnıtl~ Bundan sonra at: ahırına götürlll 
tuiunuyordu. mck üzere çekilirken, lpodromun ka -

Ha.dıseye gelelim: pmıı<lan yirmj metre katlar uzakla°(ı. 
ÜçUncü koşu başlamazdan on dakl tıtı bir sırada düşüp ölmU~tUr. 

ka evvel, Buket va Deınetln antre. Yatı~ ve ıs!ah encümeni bu hl • 
nörU Bayram hayvanların kolanları • dıse karşısında tabiatlle ellerini kol. 
nı muayene etmek üzere r ng mahal larmı bağlayıp duramazlardı. He.yva. 
)ine geliyor. Kendısine a•t ışler1 b·. ııa doping yapanların kimler ol<fulU •.. 
tirdiği .ınraıarda, gözüne Dandi illşi ı nu tesblt için tahkikata başlam?Jtıt'. 
yor ve bu hayvanın vaz yetinde b!r Neticede suı:ıuıar nj:ı:amnaıne muct

1
• 

gayritabillik hjssediyor. At. ib.ergün.1 lilnc?. flddetlc cezalandınlacaklar<)ır, 
kü hı.linde değildir. Gözler• dışan iır. Doping nedir? 
ıamış, terlem.ş, havanın aoğtıkluğu 1 Doping- bir ata yarışı katlyen ka • 
yüzünden bu terlerden çıka.n bu . r.n nmaııı için daha doğru!lu kendlsln. 
l::.arlarla kaplanmış, hayvan Adeta ya den çok az üst Un hayvanlar ayarma 
nıyor hissini vermekteydı. Ayni za. ıretlr;Iebtlmesi için yapılan bir i#'ne 
ma.nda, tabi1 bir halde beş adım yU. dir. Bu, hayvanı harekete getirir. a. 
rildül;;ten sonra. birdenbire titriyor ve i!l:ıbını kuvvetlendirir ve hayvandau 
düşE.cekmiş gibi bir hal alıyordu. uaml randıman alınır. 

Antrenör Bayram, işte hayvanın Dar.dinin ö!Umil sebebine gelince: , 
bu vaztyetlni beğenmemiş. ve gördU. Bll dopingin fazıa miktarda ya.pıl& : 
ğUnll ring memuruna haber ve!'ml;:ı rııl< bayvanı zehirlemiş buıu"nmasıdn'. 

Bulgaristandan 
500 vagon kömür 

getırihyor 
Yakında Bulgaristandan ıehri' 

m;ze 500 vagon mangal k~müru 
gelecektir. Köm:i.irler, vag.ııılaru 
ytiklenmi..~ir. Takriben 50 bin ki· 
lo tutarınd:ı. olan bu Bulgar kömür 
leri de yakacak ofisi nam \'e he· 
sabına '~ehrimize gctirtilmektedir. 

-.....-.-.- ""'"' - ---
iıicil.rada 

Londra, 7 (A.A.) - Fas radyo· 
sunun bildirdiğine göre, A 1man 
kumandanlığı, Alman idare~inde 
kuvvttli bir garnizonun mevc.ut 
bulun<l.uğu. Sicilya adasındaki bu , 
tün sivillerin boı;altrlınasrnı ltaı • 
yan haşkumandanlığına emretmişs 
tir. Almanlar, Akdenizdeki hal • 
van adalariyle Kalabria ve C'am
paniada öıfi idare ilan edilmet1ini 
de lı!temişl~rdir. 

- --.o.-----
Libyada ketil faaliyeti 

oluyor 
Kahire, 7 (A.A.) - Libyada, yal 

ruz devriye faaliyeti olmuştur. He!ıf 
b&va faaliyeti görUlmUştlir. Bir dilş. 
man av uçıı.ğı tahrip edilmi11tir. ' 

\/akıllar iclereainin üç aylık 
maaıları 

Bu ~fa ge-ç kalan Vakıflar lda· 
resinin emekli ve yetim üç aylık 
maa.5larnını verilmesine bu sabah 
tan iti!Jaren Q.aı:ıanmı~tır. 1 

- -- (). 

Otobüs ve otomo
b illlerin kontrolü 
Emniyet müdiirlüğü yeni 
ve sıkı tedbirler alıyor 

Emniyet Müüüılüğıi bir rnud· 
det~cnberi htan1:ıulda gev~eınıcş o· 
lan otobifa Ye otomobillerin kont· 
rol işini çok sıkı bir ~ekı'dc yap 
n;ağa b:ışlamıştır. Yeni eınniyet 
müdürümüz Halfık N'ih ıd Pepeyi 
bu husu2la bilha:o:a al:ika:lır ol· 
lnC'.ktc.rtll'. 

Yeşilköyde 
dünkü tören 

50 kadar mühendis taleben 
arkadaşları tarafından 

uçuruldu 
Diln öğle:,d.-n rnnra Yl'silkôyilı 

Nuri Demira~ hav... alanınd~ bir 
tören y.a.pılmı!':, bu müuasel:tttl" 
vük!!rk mhhendı.~ mekteb!nden 5ı1 
kadar gene:: kendi arkada..c::ları ta • 
rafındau 1:çmıılmu!3ltır. 

Okula, yük~ek mllhe!'ldis rr-~kt~· 
binden vazılaııtarın adedi gittikg~ 
artmakt~r. Ge~<.rek senr ıuı6'ıı'l'i 
2fSO talebenin <'kulcla yetHirile , 
ceğj ınuhakkek gibi<lir. 

lJçu~lar, 14 den 17 ye ka:lar de
vam etmi~tir. -----
Tasarruf haftası 

hazırhkları 
Önümüzde-ki cumartesi günU 

Başv,.,kil Şükrü Saracoğlunun bir 
nutku ile b~byacak olan 13 ilncü 
ta.sarraf ve yerli m.:ı.llar haftasma 
a.i.t hı:ızn·hltlar bitirilmek üzertiiı:. 
Haftanın programı bazırJnnmı!ltır1 
Hnfta içinde Ankaııa radyosunda 
Vt"kir.erimiz ve rnillt ckol''lmi ,., 
srtr!"Dla kun.ımu başkan1 tarafrn • 
rlan konfera.nslar vcrile.:di gibıf 
Üniv~te, ~1iksek ticaret ve ilttı • 
fıat okulunda da toPlantılar yapt • 
lacaktır. Haftanın ilk günUnde o
kullardaki öcrctmenler, t'lsnm1f 
ve ekonomik durumumuz haldcm1a 
konu~malar yapacaklardrr. Aynca. 
bütlin okullarda yazı müsabakala· 
rı tertip edi'tcektir. 

-·~----

Gümrükteki 
malların süratle 

çekilmesi için 
Yeni bazı tedbirler 

alınacak 
lstanbul Mmtaka Ticaret :MUdti 

rii Baha E:-ker dün ak~a:n Anka· 
rava "İtmic;tir. ~tmtaka Tırs.ret 

• "' • 1 Mi.ilürü halen t:carct. rr.ur:ı. a at 
ve güm;iikl~r \·eka'etlerini çok ya 
kındaı. nlii.kadar eden 1stanbd lı· 
mı:ın :ınb ır Ye 3ntrepoLırın da ki eı:ı 
\ :ı l:ırm \':ıziyetler:ni r:.isteren ma· 
İfı!:'latı tla Ankar:ı~·a ~oti'.rmı:~tııı: 

Ba muvaffaklyetten aonra muka • 
beleye geçen Alman teşkilleri ba'.ı 
hudutıarma doğrU ehemmiYetli terak 
kiler kaydet,ın!şler ve mühtrn dığer 
noktaları da ele ge1:irmlşlerdlr. B•J 
n.ıı:barebeler eıınasındıı ekserisi !ngi. 
ıı:: olmak üzere binden fazla esir a. 
lınmı,. 100 kadar tank tahrip edil -
ll•il vey& aaptolunmuştur. .MuhteU 
!ıarp m&lzemeainden ~e bu arada ytız 
l,.rce a.rab& ve aon aıstem sabra ba
t aryaJ&rmdan mU.rekkep olan gani. 

ınet de ba.y11ktür. 

Vo~ga ıle Don arasında muhtelit 
Şt>kil!erdc inkişaf eden çarpışmalar 

f:&nasında bir Sovyet taburu yokedU
rtıi;;ı, 26 tank tahrip olunmuş ve bir 
çok tup ve piyade sjlAhı alınmıştır. 

Hava kuvvetlerine mensup nakliye 
to?~killeri son derecede güç hava şart. 
la rma rağmen çarpışan kıtalartn lb. 
Uyaçjarını temin etml~tlr. Volga. t:a 
Don arasında. ya.pılan muvaffaklyet!I 
müdafaa muharebelerinde bir Viya.. 
na bombacı alayının ikinci taburu mi 
9a! teşkil edecek hareket tarzı ile bll. 
hassa temayüz etmi§tır. 

Büyük Don kavslnde son günler. 
de tankların himayesinde olarak mu. 
b~m bir nehir kesimine kargı yapı 

lıuı mlikerrer taarruzlar geri p01ıkUr. 
tülmU~tUr, 

AJ~llRAL LABORDE SERBEST 
BIBA.KILDI: 

Vişi radyosunun bJldlrdlğine göre 
Tulonda Fransız filosunun kendini ba. 
tırması neticesinde Almanlar tar& .. 
fmdan tevkif edilen amiral De La.bor. 
de Viııi hUltQmetinin talebi Uzerine 
aeı ber.t bıra.kılmıştrr. Labor~. bahri. 
ye nazırı amiral Abrlyal Almanlara 
gönderd:ği bir mektupta Laborde'un 
verilen emirleri yerine gettrmekten 
başka bir ~Y yapmadı'1m anJatmlf 
tır. ·Bu emirler nerc!e bulunurlarsa 
bulunsunlar dona.nmaya menaup ge -

Londra, 7 (A.A.) - Amirallik da. 
iresi "Unik, denizaltuımın geÇ kaldı. 
ğını ve bu denizaltıya kaybolmuş na 
zariıe bakıması liZtmge}d.ği.nl tees -
sUrle bildirmektedir. 

Otobüslerin scın zamnnl.ır.la o 
turan 18 2Ci kişiye ınuk:ıhıl .-ıyakta 
bundan çok fazlasını aı~n:arı 
adeta bir teamiil hali ne ;,{eıın ıstı. 
Tramvay!a otohii<.. lıic;bir :rnnı:ıı; bir 
eılm!l.d~ğı ve olamıyacağ. halde esa 
Sf'n hurda va.ıiyette olan lst:.ınl:ıul 
otobüslerind.e bu halin devamı ı;U· 
nün tirinde btiyük bir kazanın vu 
kub:!lmast t-e-hli'<esii l:ıeli~tmtkte -
rlir. Emniyet lHidürlüğti !lir t:ıı:_df
tan Mvle bir hali önlemek dıl'cr 
taraft;n nakil vasıtalarmdaki.:V~r· 
Jık dolavısiie yoıcuıarı ' bu:.butUn 
~ilf(fkı.illta dUşmesine mani olmak 
huırusunu telif rtnıektedir. 

Bir mUd,lettenberi 1 a.ı~kal,ır !1' 

cari finnP.lara açttkları kr~ditcnıı 
194cı ~r.ne!lindeki kndi vı171vetle • 

1 ine g15r<: indi--ilmiş olmasınd.~n 
Lmları ithai!t fi~ıalarmdnn mu • 
him Hr krsmı gümrük erde bulu • 
nan mallarını istenilen ~flro~le 
nUmrüklerı!en çekmemekte ljı !er. 
Bunun için Ankararla 2iımr;ıkler
ce mnlr olan ithalat r·:-rnc,1 ınnı 
bazı kola~·hklar ı;!:Österi!me!'!İ mı-\'· 
:nıu Oz~rin~~ de durulacfl~t :ıınla· 
cılm n ltte.d?r. 

Kalinin ile bmen gölü arasında\<\ 

bölgede düşmanın bUyUk bir tank 
yardımiyle bir çok noktalara yaptığr 
taarruzla.r kısmen göğüs göğüse ya. 

Birçok atuk& teşktUerimiz ve sa. 
ı·a., Uca.klaı'tmIZ barbe fevka.11d& mil 
tuir bir ta.rzda l§tirak etmil)lerdir. 
l'alırtp ediCi uçak te§killeriıniZ Ta. 
burl:ıa7& dolı'U ller1iyen düşın&.ntn 

m*rll tmrntıerinln imha ve blrÇOk 
U~ftr mevzilerini harp hariei ey 
lEtlDJtlu<Ur. 21 dilpı&D uça.it bava pılan şiddetli muharebeler netlcesin, 
a&ftfJ&rmda Twwnn batı kıaınmd~ de akıımete uğramıştır. Dtışman !51 
GOfGı'tDmtlf 'Ye 1 Alman uçatı kay • tank kıı.ybetmill "' yeniden ağır ve 

TwlUI cı .. UGlı kayıplara uJranuıtp. miler lGtn &Y.DIJ:dl. • 

-0---

1 ngiltereye hava akınları 
Lorıdra, 7 (A.A ) - Hava nazırlı 

ğt. pazar sabahı bİrkaç dllşman uça 
~ın tOP ve mitralyöz ateff Ue ce • 
nup doğu tngııterenln birkaç yertnı, 
taarruz ettiklerini b,ldlrmektedlr. 
B!rkaç kişi yaralanmı,tır. Bun1ar · 
dan biri öı.,,.nıı:tllr Az ~asar kavde . 

dUmlftir. 

raksilerin saatlerini kapıyarak 
mlişteri bekler vaziyette ı'lurm~t.B
rma katiyen m!ni olunması ıçın 
emirler ve-rilmiştir. 

GUmr!iklerdeki b1:~n'kii ~ok 

Hln~rk vui~·etln izalesi i~in yeni 
bazı tedbiricr ahnacaktır, 
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!.?I.ihin _t>Qvül:5 dqv919r1j~- lni!ilterede 
da.yak cezası 

TUrk tarihinde kadınları 
-l6-

Sen Jüst'ün ' 'Canfeda '· 
-!ngilterede, .sendcırden beri, kUlmüıler ve bu i>a'r boş g~une 
bir mahkemenin day:ık cezası ver- neticesinde de hırsızlığa alt~tık!a. 

akıbeti 
diği görUl~miııtL Son 2amanlaı. rıdır. 
da, Staratford mahkemesi, bu fa- HAkimJer bu gibi çocukları doğ
Stlaya. nihayet wnr.i~ b~tunuyor. ru yola tetimıek için. dayak cc
Mahkeme, kabalı:ı.t yapan 9, l'l, 2alnnndan ba.~a, diğer tcdbir
ıı yaşm<ia üç ~ocuğa altışar değ- lere de giriııileceğini &öy!Uyorlar. 
nek vuruJma.srn3. karnr vtrdi. Bunlar, çocuk te~ilitları, san':ıt 

Kadın 
Toplayan: Muza ffer Ese n İngiltcrede bir kaç aydaDb~ri iı:leti gibi Şeyler olat'ak, ba~ı boş 

kuvvetli bir cereyan var. ŞeMrlcr- kalan çocuklar, buralarda topln. 
Yazan: BIZA ÇAVDABLI 

ıtahmetli ı\lıdurra.hmau Şererin Sen Jü')t lakayt bir to.nrla tnbH de cereyan eden bazı vak'a:ar:n nacaktır. UÇl)NcO Muradın en büylik akıl 
3az•Jığı bn \e bt•ııa benLı.)en ıuı- esile ce\ap \el"f?i: önilne geçebilme-k için, ~iden Deyli Meyl gazctt"Si hu h!ıdise- hocalarından blrlııl (Oanfedl\ 
&aller mu11alilğa :rnptığı sanı)r.ıa. - El·et, öyle, hk yanılmıyor. tatbik er:!ilmekte olan day:ık ce. ler dolayrsiyJe: ı.ndın) lemindeki hatun olıııığıınu MlY· 
ın:Lhrlır. Sesil Rono iı.mindc bir uıı. za1annın iadesi isteniyor. Bunurı "Çocuklar, lb'2.im kenılileriııe liyecek olursak bu klmaeniıı hayrete 
i~i kız Roht?sııiyerin elinin üııuıı. Kolo arkasrndan arkadaşlan da sebt'-bi ise, 14 y~ınd:ın küçUk bir da!-.a iyi bir dUnya Juwrladığımız ılü ürmemel(dlr. 
den g~crken ba~ını kalt.1.rıo peıı. gelmişlerd~, Sen JUst bu adamla. !:Ok çocukların. babcı.lcnnın aıo. bi:" nesle me:ıırup bulunuyorlar. (C&nfeda kadm) ~almz ÜtİIJJcü Mu 
cerelere bakmı,, poli's hu lınkışın. ra. birer birer baktı; nralarında kerde, analanmn fül'r.ikal:ırda bu- Bundan ilolnYJ, onfa.'"ln terbiyele· radın (Haremi hllma)un ketbUdıllığı. 
dan f.iÜphelenmi~. kızcaj;'lzı yaka. bir gün evvel mecliste Robespi. lunması yüzünden soka.'klara dö· rini düşUnmek lazımdır.". Diyor. ııı) yapmıyor, aynı zamanda devlotl 
Jaını5lar, iızerini aradıkları ,·akıt. ~·er'Je sıkı bir münaka~ya giriş. Jıtare t!den "devlet erklinınm'' da en 
ıki ağızlı bir çakı bulunmu,, kızl'.t. miff olan Kamo da ,·ardı Seu s ,. NEMA A. · LEM,. ı' 1 o E nlltuı:lıı bir uzvu bulunuyordu. 
ğız mah'kemeye •·erildi, r.ıahkeme Jilst, Karno'ya kin <lolo g&.tlerile ı 'I Bu •ırada "devlet erl<Anı'' yan• 
derhal idaıııınn. karar \ertli. Za. baktı ''e: ııadlph ile beraber devleti idare eden 
\'Rllı i'çi kız 1894 yılı haziranınıu - Emin ol, dedi, yarm HDİ de ler ~unlarclı: Nedlm eebrlyarl Şemai 

J8incigUnil54fcliketarkadqiy. unotnııyac:ığuu. Sözlf'rimi tlinle- sı·nemalar ve Y ı l dız la r aras ında Ahmed Pqa, DarlU•Uade ağası Ga.. 
le ber:ıber kırmızı gömlek giyıhrı- medı'ğin , ·akit büyük bir mtalıklıL zanter ata, Tacllltevarlb sahibi eeJL. 
lerek <bir Fransız an'aneslne gore foyanı meydana çık:a.rclığmu ani• rıyarın muallimi hO<'.a Sadettin efen. 
ana baba l<atiller.i dar nğacına gu yacak \'e sözlerimi pek belenet'ek. 11 1 ı h " 1 1 dı, bir de Haremi hümayun kethtı.. 

türlilürken Jarm12.ı gomlek giydi. sin. s o n g u n e r 1 n ad 1 s e 1 er 1 dası (Canfeda kadın) · 
l'ilir, ihtiliH muhaliflerini de tıpkı Bu söLler Uzeı ine Kolo hiddeti- .Uıı heyette (Canfcd"a kadın) m oy_ 
h:ı ~eşit kııtill:?rle nüı:m·i tıa~arnk ni yenemerli, Sen Jü!t'ön Uzerine nadığı roller pek bliytlktil. Meleğin 
giyoti'ne gönderirken lnmuu güm. Rtıldı; bi\" taraftan da ''kim bilir ııd'l Jfln iltJması lcabeden .kararlar. 
lek giydiriyorlardı) lUk aralıaları 'lbe haykırıyordu, eenin ceplerin. l\lİŞEL lUORGAN E\'LE1'1 l'OR takip etmektedir: Jan Fonten, Kat!ı. da, bir f.'Ocıık lnadlyle onu kabul et. 
• • d . · , · ·· k Avıupada. bulunan madam Olga rln HepbUm Vlvycn Ley.,. Marta 
u:erı'!linde raris bul\'arlarmıJa. do- ıle e senı ı:;ıyotine p.oturece ne ' '" ınlyen ,.e muannld halini terketmeJı . I d ,, K ı Hor&tl,...e, Atlantık kablosu ile ,...ktt. dltot Barbara Stıınvlk Slryan Hag 
laınırdı ,.e sonra giyotin He IJa~·='ı müthi~ vesıka nr ,·ar ır. o o, 0 .,.~ ' ' • lııtem'yen padfplı& hemen heyet Oan ti bir tclgrarta, Mlı:ıeı !riorman, vnrd. ke11ti. 1orla rakibinin <'eı>Jerirıi ar:ıf.jtır- feda. J,adını götürür: 

d '"-k' 1 ·r.şl< ve saadet içindeyim., diyor. Aklöı.erden: Blrlnciltğı Jama Ste. 
Başka bir misal: mak i ti)·or u. fakat ö~ ı a1.a ar - Kadın efendi, siz akıllı, kA.mll 

t Yı}dız, herkesin tahmini h'ılO.fında, vart kazanmı.,tır D'""erlerl ııray•• 176! de ~tanbalda doğrum; olan buna m8ni oldular, yalnız Sen ' .. • •et ' - s0n:lerlnl7.le bunları paıllphunıı.ın :ı.la 
Jan Gabenlo değil, VJiyam • Jerarr'i şöyledir: ValLer nreme;ı, Orson Ve!, J\ndrc Şenye ku\\·etli' bir }"ran. ,Jii t hiç istifini b<mnnmıstı, ay- ıılno sokun? 

i!llZ ~iridir. İhtilal lıaşlaılıgı "nkıt n~ snkin ".? ~oğuk ~ 'e: Mar§al isminde. yirmi b:!§ yaşında l('f!, Speııscr Trıuıl, Jan Garfild, Bri Deniyor, (Oanteda kadın) da padf. 
Londracla Jo'rnııııı sefareti müste. - Rica ederim, dedi, beni ra. rucçbfıl bir gençle evleniyor. yan Donlevl, HUmfrey Bogart, Emil şaha, onun mizacına. uygun glderel>: 
şan idi, ihtilali 5elİı•rle, hararet- hat bırakınız. Nutk0tru bit"reylm. Bu yeılle çalan mavi gözlü kıv · .Janlngs, Şart Boyer, ı-.tenUen ıe)1 kabul ettirirdi. Bu bir 
ı •- 1 ... · 1 1 • .f . y 1. · d 1 r:ık l•adın, anlaıııan memleketinden t a ... 1 tu •• e 1lı1.1'51 thı, ıs n< en •~lı a ettı, arın me<> ıse ~ıtme en e\'\'e sa- . A\-'RUPAYA OEL.'\llS VE ÇE\"Rll.. • m.., o muı . HattA "'çlincU Mu. 

ı uzak ya§adığl gurbet haya.tını bo.• • .... Parise geltli. J1tilili11 en lıe~ l'l<\n na okurum, o uıl•it fikrimi anlar. " KEKTE OLAN FtUILER rno oonu btrÇok dtfalar izhar et. 
lı tantftarlnrın<"an kesildl. Fakat snıız geçlrmemjş. AmerikadA "korkunç mlıt: 
hir giin bu yapılıın ıııhınılerin ar. Rn sözler,leıı sonra. tekrar ma- s.:ı,>abr.t,, fllminı çevirdikten ıonrA, Dilber Llnda. Darneı. Randol Sko~ - Ah ıu kaclm olmaeat 
tık ~k olduğumı siiylemek gafle. !ll\nlll ha.'ına m:çti, bütün gere şimdi de, evlenme seyahatine çıkıyor. l:ı birlikte, Foks stUdyosunda, ''Sizu 1 Demlıttl. 
tinde bulundu, derhal mahkeme- yazdı ltarıJHln.ki odada ise ~nr.11- .Bu, onun llk evJenlşi oıııcıı.k. O hal - Sltl .. lıım;ndekl filmde, genç bir A • ı (Ca.ntecla ka.dın) ın cellıl stızet bir 
Ye \erildi. 7.ınallı Ar.drc Şeııyeyi menin ötc1<i azal.ırı sMlc!etli bir de. bundan sonrakllerlno intizar ede, me.rika yeril lnzını temsil etml§le~di?'. IC1c1m olm&yıp, •lyaeete, lclanye vt. 
ölümılen kon,am-iyonf'Ja meb'us milnakasa hnlinde jitf1er, müte. blllr,z 'İııellnd., isminde çevrilecek fılm. kır hat_. bfrÇok vlktf olanJuoclan bu 
ohn kanlesi Marj Jozcf <lU Şcm·e madiyen birbirini J;:ıbalıatli tıka. JAN KR \. Vl''ORU TEKltAR de, Samimit J{az'ın cazı t.ştınlk ede, itl~re dalla iYi nllfuz ettltt aıılaıd. 
bile kurtnrn/naih. '·E ki kalıpl;r _ :racak Fiizlerle gönül kırıyorlardı. n ı •niyor cek ve bu §en komedide, Sonya Henl maktadır. Bllhaeu adalet bahsinde 
da yeni dııc;uneelerc can \frelinı" Nı'hn''"t o g-nı"n de, h .. r g- ö fllm kahramanı bulunacaktır. Bunda, (Canfeda kadın) ın çok ileriye -ı.ttl-

" ~. ~~... .. ...- yJe ya .. ıkı tane kocadan sonra. F llks B a t da ıu d •· 
rnı~ramın bliyük Şair) 1704 <le t?i- l'e .. ,·hı", "'a'>ahı oldu. e r nvssat' m ro var ır. ğlne ve kadınlık hlHlne nı&tl6p ol. 

~ .. ~ \,çlemek !Azım. Jan Kravtord, evveı.ı Bu !llmlerln U,.U de Foltıı stüdyo 
rot.in nltrndn can 't:rtll • .. • ma.dıfına ela birçok defalar delildir. rı•nklj bir yaz sabruu... Güne~ Duğlac. Fayrban tsla, sonra. da Frall§O 6U da ,.ıkaenktı 
Şimdi sırı~ Robespi' eri'n m .. <'ı: • n n "' r. Bunlardan birisi kardeıtl '"*brablm " .. ı.o lıUtUn azamet ,.e Ba~aasi)·le doğu. ile evlenmişti. Şimdi de, Fillp Terrt 1 

& 

teki on muhaliflerine, umumi se. ~or, sabah saat becı. ~n .Jıist nut. ile e\.,enlyor. Herhııhle, bu çekingen &J.G.1'1. STCDl"OSUNDA."li l'aea) hakkındaki meıbnr bllkmllcJllr. 
Jiinıet 'E' umumi eneürrıenıfe'.•J :ır- it unu henüT. bitimıiHir, maf ""ın. ve uysnJ sanatkar, onun ikl kocanın ÇIK \CAK FlLllLER Kardeflnln tıynet ve tablatmın ak· 
ka.da'<lnrma "elnıic.;ti, r.obesı>iyer dan kalktı, lmğıtlnnnı toptaılı, en. ae•glplnden dul kalan elemli gönlUnU ".Me a.nd my <.)a\,. Jamlndekl .fil. aı bir bale ll&blp olaa (IJwabim ııa-
soa mubıı.lirlcıinl ele yoketmek, ı·ümcn fıza'fı olan orkacfaslarııu tr.seııı edebilecek kadar becerik11llk mlnıh Jud· Garland ile .Marta Eggert !Ja), Canfeda. kadın)ın kardeal ol 
ihtilil mulı:ıkt'ıne İ )Oliyle öhıme ı;oğıık bir ta\lr}a selimlndı, çe- göıterebllmlftlr. Bakalım, bu evlen ı;arkı!a.rjle canlandırmaktadırlar. 1935 .maktan mlitevelUd bir curur ııo ••· 
göndennek İsti'yor \'e bun:ı hazır. !'ildi, tıı>ln Robespiyer gibi gez- ıncn.n ömrU, ne kadar olacaktır. te "Butnl Aıllerl,, gibi unutulmaz: mıırdıkça, ıtınıarmıı, yapmadık reza-
lanıyordn. Robespiyer her \'akit- meğe ı:ıktı. Yarim saat sonra he. Nişan merasiminde •'yilL kadar er. bll !Um çcvlı·ml§ olan Şarl Logton Jet, zulüm bırakmamııtı. Ilele vaW!. 
ki yanloncısınr, Sen just'ii §İmal yecanlı, ne,eli bir t:wırla Uoloııj lt~k ve kadın, dost bulunmuş tabla. bu BtUdyoda, iki film çevirmeye an~ ti zamanında bu zulmlk o kadar Uerl. 
ordusundan Pari-.e çağmlı. ıırmnnındn :ıt l'°şturuyor ,.e talıii t.lo lkıslnl de Çekl§tirlp durmuşaıar. ~ı:je edjlml§tir. 3tı gölürmüttli ki, önllne selen bir 

179.ı yılı, f.etnmuz ayı itersin- &.ırk s~iz saat t:onn aynı hızla dır. Tesadüfe bakınız ki: Jan Krav adamın kargına veya malına cöz 
'deyiz, ba\'alar !:Ok sıcak gidiyor, ç;iyotinc gideeeği'Jıi nldma bile ;.:e. fvrd, nişan merasim nln ertesi gUnU KOLUMBlYANIN PROGRAMI J.oyduğu z.a.man,hemea havai blrlaly. 
ıcaklık kırk dereceyi bulmuş, Ro_ tirmiyordu. •·fantezi,, isminde bjr film çevlrmı,. Rlta Kııyrotııı Iı,red .A8torun çevir. le zavallıam kataııaı uçurtturur, ka. 

bespiyer son hazırlıklarını bi- O gün yine aıcak (»ek fazla) dı, ır.ç §Upheslz, onun bu yeni evlenmeı1l dlltlerl "Biz, hiçbir vakit zengin oıa.. l'lsının, malınm üzerine konardı. 
tirdi. 26 temmuz 1791 ~li Kon. gök yüzünde bulutlar doıa,ıyor, de bir hcvcsldl.rlık olacak . mıyacağız . ., ismindeki !Hşclen sonra Onun bu hallol oaaıı... (Canfeda 
\amıiyon'ı.!a umumi selamet aza.. uzaklanla ufukla.r yıldırıı.ılarla KodUmb!yıı, Veııley Rügl,ııin "Arlzo Jcadın)a eöşlemefe cesaret eden yok. 

- Efendi, dedi. Htiknlllı 

'erjlme111 lı;ln bitaraf iyi 1 
~ apılmnsı IA.zımdır. Efı 

doiru) aa, zulmü ) apan kıı 

olu, hakkın '"6 adaletin 
dUşınelllllr 

Dediği (lbl de ) aptı. E 
ı;oııdndlğl adamlarla 1brat 
nın halini tetk!k ettlrttJ. 

HaJk t.ılkAyetlnde haklıyd 
Llrı;ok fcnalıklan bile .Uyle 
Bu \BZl)et kaı-şıemda böyl 
<'1nın yapacatı ilk l:t JıemeL 
nt btanbula ıetırtmektt. 

lbrahlm Pap da bir eml 
-bula davet edtlıll. Pata ta' 
biç bılr korkunun teıtlrl altu 
dan 1stanbola geldi. Hiçbir 
nemezdl. ( Oanfeda kadın) •• 

ııtne tek bir lt.kırcJı .CSyleme 
l>lr fenalık etnıek ba.Drl ha: 
hangi bahadırın bir l:tl3 dl? J 
ctl r' et ede bilirdi f 

HattA lbralılm Pata yold 
tirken blrrok mallar toplam: 
dan \'az geı;memlı, onları d 
rinde 1atanbula getlrmlttl. 

l'alnu.; lstanbula ceUace 
ıllndütu ctb( olmaclığını uJı 
Mm l'ap )al<& paça mahke 
rlldl. içeriye tıkıldı: 

- Ben Canfeda kadıllm 
)'im! 

Sizli para eıall,yor: 
- Onun emriyle mü.Ur 

cekıilnlz! 

Covabmı alıyordu. 

Papnm lriltlln ıtıJaabları 
dakWmllftü. OUıfeda kadmı 
uı.ahkemenln netlcelinl bil., 
a.aman, koca ka4m eorda: 

- Bunun cezau için aclt 
t'mreder. 

IDklm ceyap verdlı 
- KIMU kuu lt.&ımclır, il 
Clanfecla kaclm lllo lellDi 

dan kalktı. Paılltahm )'ur 

Biraz aonra onclaa aldılı • 
rlp l:Aklıne verdl Bu, lbralr 
nın l;atll fermanıydı. Gör.tı y 
oldotu halde: 

- Kar4ettlr amma.. adal 
bulmalıdır 1 

Dedi, koca kadın memlell 
dalet karıJmmıla kardeaUtl lıl 

Nefes almanın ~ ti! 
felıli smclan Korno'nun, Karnbon'un n- yırtılırordu. Umumi t:•liıı•et encu. PORTEKtZLlLERlN HVKMU n:.ı,,aını, Jan Artur ile yeni bir aktö: tU \'ak'a (Tacllltevarjb) Bacı ho. 

leyhinde ~ok i~hletli bir nutuk meni heyecnn itinde, teli~la Sen lngll zlerden sont'a, ı;lmdl, Portekiz oıan Vilyam Holdcnın tştlrakiJe tem. f'.11; Sadettin efendiye anlatılcJıjl ır.a. Londra doktorlanntlan t 
söyledi fakat, Robespiyer dava- .lıistü bekliyordu. Hnl~ki en ı:ıer de, 19.U • 1942 devre.si 8inema, s!l edecektir. man mumaileyh: insının karakterini. ruh 
aında da anlnttığmuz gibi, bu nu lı1'1t orma.nhrda'ki geziı:~i«inl hi- cılığı hakkında hUkUmlerlnl vermıı _ Bunlardan ba§ka, stUdyo, Franlt - (Cenleda kadın) gayet lklle blı tini iyice anlayabilmek içil 
tnk mceli§te soj:;"Uk k."lr:ılanilı: it. ti'rir bitirmez doğnıdan doğruya lı::ıdlr. Bu hükme göre, bu devrenin LAyd ile Marta Sl<otun i§tlrak ettik. ?totundur. O bu sözleri ehemmiyetle kate şayan bir nazari.Ye • 
tiham edilenler Jıür:ruye gelerek kom·an'1iyon:ı gitti, Jıallıuki eııeti- sinema komltclcrı blrınclden itibaren leli ''Vlrjlnya vatanperveri .. Gregori dinler! B'l doktor, kendi icad 
kenclilerhıi mıidnfaa ettiler, mer- nıen arl<arfn~larn abableyin yaz. şöyle sıralanmak l~mgeUyor: Rntor. Vermer Bakııter ile tııveçtl Demı, fakat mubataplannm cUa- bir ciğer dinleme aleti ilı 
1~ ekscri)ctinin Robl'sııiyer nle)- ılıŞ"t nutku okuyacağını rndetıııi . Rejlıorlerdcn: Vllyam Uyler, MI. alftrts 1ngrld Berı;manm l!Stlrak e - tcrlllklerı korku kareıemda: yer·e ettiği adamın ne sur 
hl'ruie oldoğıı np!lçık mı]a5ıhyor • ti, maamafih encümene ,·erdiği sit1: çr.l Tayzın, Edmund Guld!ng, maraıuı deceklerj ''dört metellkllk eerena .. dr. - 1sterııenlz beil anlatayım.. fes :ı.ldıernr kaydedebiliyor. 
ılu, binaenale) h Robe"ı>iyer 0 !;thı ıle tnmami_vle y:.laneı ~ıkmanıak Brovn, Gran Velles, Iı,rank Kapra, Mıık Murgay ııe Morlen, .Mi~l JAy. SöıUnü de llAve eylemtıtl \"e va.. üç tUrllı nefes alına n..ydt 
siyasi lıa) ntını1a ilk '1c:fn olarak İ<'İn f>U tarihi teıkereyi yaıar:tk Preston StUrges Mlkael KUrtiz. ?.enin The Lady !s Vllllng., nl çevir zlyetı olduiu gibi ıellp kadına an. trısanlann bir kısmı, um 
mecli5 tf'n istediği gibi bir karar "İiltılcrdi: Aktrislerden: BirJnclllğl Dette 

0

Da :nl§tlr. Marlen, bu !ilmi çevlrlrken lılttı. Terbiyeli kadın diltlinllr ılbl kaldırart'.k neft'.s alıyoJml' 
alam:ıdan a)nldı; fnlmt lıcnüz (De\'amı vıır) vls kazanmış. ötekiler de şu sırayı br.eağını kirdr. durdu. kısmı i~. ntfe5 almasmı 
neticede-n ümidirıi kc::·mt.1nişti, o ı tendirlyormuş ve UçilncU tı 

gece J:ıkolıen'lt'ri'.n kulütüııe gitti, Pı------------mı--------------.-----------··-----------------• karışık nefes alıyormllf. 
mecliste söylediği nctlıu ba:u ili'& Birincı· r.smı ~~ .. · edt:r. 

1 r •. Jü t t k J-.11 'd "Tt'sekkür e<lel"tm'' ıledinı. A b t 1 Ada 1 baknk~ldım. Sonra döndüm bir ke.. \e ere .na P e c: rar auı, !)ı • s • s os 1 • lav}ıkla miltee~ir olanlar 
detle alkı"I ııd p r·" •· ) d" "imdi nerede oldııl;uınıı sö:ılc' in?'' re daha harebelerc ı;e caddeııın Öle. " 

• a •. ~ 1 uc c. ıye " kız'"n bir halde bulunanl.1 
m 1. • J ı:.ı · ın · b t "Bir müzede iniz. 1\lahfazalarıln- sinde heric;inlc 'iirü .. ·n ashestoslu "' ec ı.sınc ı ... ım o. n, ıc:a mc a " " İkinci k~mıdal;ilcr. nalı 
milli ku\\etleri sll:ıhlandınnak ıs- ki şekiller sizin Rihi nümunelcr- nır. .. ,. .... ,.,: şekillere b.ıktım. rakterli kimselermiş. t)çUr;.c 
tedikleıini zorln ynptıralıılecek o- dır. Fa.kot bur:ııl:ı,, tleıli, ''hnkika- YAZAN: Y_ • .......,.... Hislt'riml toplnmnğa çalıştım. Bu n.-; <la!ın bu.·unat Jar da, : 
Jan Ja'kobeu'lerdcn gUr<lüğü ba ten yepyeni bir <levir sömıck isli- S1 EPHEN LEACOCK 2 SACIT POLAT ER ak)a hayale sıQnııyan istikbal mu hl kimselermiş ki, zan:ıaı: 
iltifntıar :C-->hespi~·cri ~ t-ni<!en ü. :rorsnnız, ycrinizılen kalkın ve Brod ammasını çözebilmek için usulil dn vaıro-an acla.mlann elr.rer:Yı 
mide dü ümıU tü, bir giln e.nel vny'daki sıralardan birine oturun,,. ireslndc başlan hnşlıyarak h:ıllet. kısımdan bulunuyormtıı, 
met'li-.c )aphraıuadığı se.)Jcri bir Yerimden indim. llrod\·ay! lh'ı mümkün müydü? j nızdan beri" dedi "terakki var, dt'. meyi düşündüm. 
~ün sonra ~aptırabilcN.ğini elli I.o~ ve ıoz knplı binal:ırm ara- Değişiklik korkunç ıJerccede idi! ğil mi?" Bu duraklamııdıın sonra "anlaşıl 
bÜnclö. Mes'ut, nıiisterih bir ta' ır. sındnn seçerken lıayrellc m:ıhfaz:ı. Benim hllıllğinı uğultulu seyrü se- Adeta i(tiharla konuşuyordu. dı,, dedim, "bu mühim i 11er bcnım 4.merikacla kahve buh. 
la kulüpten çıktı: Şanzc}j'lc'ye lorın içindeki şekillere bakıyor- ferin )·erine bu sessizlik ,.c yosun Güı;Iüklc soluyarak bir su:ıl sor. devrlındenberj nıku buldu. llunlcr 
Cloğru ge:ınıeJ;e t:ıktı. dum. tutmuş harabeler knim olınuşhı. Bil- dum. sJze usul d:ılrcsinde sormak ' 'e si. Birle!)lk Devletler Amm 

Sen JUst bu id<letli rnrpı~mada Ka' ışlı ,., sopalı, mn"i elbiseli yük binalar asırların, rüzgar "e ha- "'Otomobiller ve :kam) onlar ne. :ı:in ıle bunlara lıirer birer CC\ap -la kahve kıtlı~'l baş fl'Ö'teft 
can \C yUrekten Rohespiyer·in ya. bir şekle lıakarnk: nnın yıpratıcı tesiriyle harap ol. rede?" vermenizi isterim. EHeJfi, iş :rokla kim tasavvur edebilir~i. Ce: 
nı başın<h~c]ı. Robesııiyer Ja':icı- "Yay canına! Bu bir pofü'' de· muş, duvarlarını )osun ,.e haşarat "Ha onları çoktan başımızdan ne kn~detıiniz?" merika ile atı~ veıi'i yo· 
ben'lc-r kullıbünde nutkunu sôy. dinı. k 1 ı ı H . d' ıı· dcfettı'k'' cledı', "kun' bı"lı'r ne kadar G . 1 ., Brezilya.dana istediği kadar ·np nnıış ı. er yer scssız ı. ıç arıp ac nşını evet" dedi, "ken. • ., 
lerken o da umumi seliimet encü Yeni ndnşLm "Sahi mi" ded'ı, "Lu b. . . .. d T 1 d b .ı t 1 d' ,.. . _1t-l 1,,, ''etırtrr.esirıe ne eng~l vnl' 

ıı ır '·esaıt yürümuyor u. epoın z o er.Ja şey er ı. ı a giıru u er • dl kf:n<linc orlııdnn kayboldu. Ma-
ıncnlnin bir odasında erte ; gün mu polis dedikleri şey'l Çok kere teller görünmüyordu, hayata dnlr Asbesfos elbisesi bir tilrame ile hı- kine işi öldürdü. llalırladıilıma gö. Amerika gazetelerinin y. 
mecliste ö~ lh·eceği nutku yaz. knfn pnllatmııstım. Bunlar ne i~e ne bir ses ne bir hareket mevcut- şırdııdı. ro sizin zamanınızda bile az cok na göre, bugün. Amerikann 
makJa meşguldu. ynrnrclı?'' t 1 b "F k t 7., ve mevcudu, yalnrz 300 bil' u, ya nn; şurada urncla yava, )a· n n nasıl geziyorsunuz • makine nrrnış. Buhardan çok isti. 

Gece saat on bire <'oğnı encüN "1'-'e ı·şe nıı· ~·nrnrclı'.'' dı"•.··e canım 'd' 1 d k. .b. "G . ., . k 1 1 f imiş. Bu ise. geı;en seneki ı. 
·~ •• · .. Tn.5 gı ıp ge en n nşımın ·ı gı ı ny- ıcznııyonız dıye mu ·n >e e et. ade etmiş, elektrikle i)·i bir b:ı"-

men n1."lsırtdan Kolo eııcümene sıkılnrnk 1 .. krar "itim. '''C". dd"lerı"n . , dun, Mcak, b~~te Nrt lıa'1.ıt~ 
1 ı· I '" •· " " ni asbeslos elbiseden gi) inmiş, tüy. tı. 'Xedcn gezelim '1 Burada olmnk- J:ıngıc yapmışsınız, halbuki J;Şık kuv ı:e" ı: Ko o e\'\'elcc J:ıkoben'ler k ,, nuyormu~. 

kuliibünde icli. Robespi·y~'in ku- ö,cıerinde beklerlerdi. süz l üzlü, namütenahi yaşlı insan Ja lıcıiıangi hir yerde olmnk müsn- velin den hl'rnen hic bir istifade ıe. Yine aynı gazete~rin )·aı 
lüpte SÖ)ledıği sözleri te<rarlndı, "Jln nnlndım" dedi, ''adamları ışCkilleri göze çarpıyordu. ''idir. Yüzüme sonsuz bir ümitsi::- mln edemernişolduğunuzu zannedi l?Öre, bu krthk, k:ıhva ~h'3 
enl'iımen ,e mecli<i nıala1'! •'e:r. nınnnk için. Mazideki içlim:ıl adet- Aman Yarabbi! Bu henim gör- Jikle haklı. yorum.'' Brezilya:un, c!cnizlercleki t 
hinde so~leno:ı tu soıler ornda lcrinizi bllmedi~i.ın için cchalclıni meğc i~lnhlandığım 1',clih devrı Bir anda kafnma binlerce sual JJ:ı~ımla tnsdlk ettim. let" dotaynıiyle, ~endi vapur 
hulun:ınlnrı bir hayli sinirlendlr :ıfbuyunnalısınız. Tahsil~e içtlrnni miydi! Ben daima, nodeıı bilnıi- hücum etti. İçinden en b:ısilini sor. ''Dunun si~n hlr işinize yaramı. Şimaıt Anı.~rlJrnva k~•"'"" ..,i_ 

ml .. ti. Kolo söıl•rini bitirdı'kten tarihten ameliya.t geçirmm, fakat yorum, insaniyetin terakki elmesi du.m. ync:ığını düşündüniiz • .!'ılakfntlerlnlz -nenı•si yUzilnc!enmi,. Bu ıı. 
"'Onra etrafına hakınrlı. l'!,'ıl< o. kulJandıkları malızcmo çok külüs- li'ızun geldiğini düşünmüştüm. Ili- "F:ıkat işinize nasıl gidip ge]i. teklimül eıtikçe, fş daha çolalma~a \kinci ee~ebi ise, kahve de 
lan oda kapı ından karşıki ()(]Mla türdü.'' zim kurduğumuz medeniyetin ha. yorsuııuz?'' başladı. Vasıtalar fazlalaştıkça ihtl. borsaya girmİfi. Rir tAkmı aç 
~ım ynmıakla. rn•,~tıl olan Sen Adamın söylcdi4'1erinden :bir şey rııb,eleri üzerine çöken bu perişan- ''İşimize mi!" dedi. ''Artık iş yok. yaclar ar1h. Hayalın sf1r'atl arttık adamlar, aldlkt:ı..~ kahveler 
Aılt'I ır.••lfd. fttorlıel -.ya anfamamışlım, fakat ııormağa va- lık dilimi dolaştırdı. Turnam." çı artlı. Bunun Ozerlne teJAşa dfiş '170r, B<>nl"& gizli fJi?.:ti yllkl 
~. Mrrefi Wr !'tfıle gen~ mel>a- Jı:Jt kalmadı, cOnkO şu anda cadde- Caddenin ötesinde berisinde u- En sonuncusu asırlarca evvel ya. tünüz, fakat iş ı,ıen geçmişti. Ken. yatlarla satıyarJa.nnı.ı:. 
"" .,..,.: ,. çıbnı,hk, harada hayretler için. r:ık sıralar Tardı. Oturduk. pıldı, blttt• dl yaptılJnız makinenin urklanna H~. bu Yolsuzluğu 

- tttn.a.nameyi mi yazqorıu- de kaldım. AsbcstosJo ıdam ''Sizin 7.amanı- Yüzüne bir müddet ıı~zım acık kendlnl7. dOşmfişlünüz. (Bitmedi) mck için, ciddi tedl:irlere ba 

ııuı~ ------... -----------.. -----------------------------------------mıya karar vemie . 
• 
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( Gazeı;emızw bl riııci tu1 v1aımda 

ba,Iık .) anıodııkl tarih çerı;eveı;lu1 ek. 
ılyerek g1'nde,..ecck olm~'llcnlarınu:r;ıo 
tlcarl mably-etl tıaız olmryao ıı .. çw. 

llAnları parası:ı neııırotıınur. l 

~VLE1\'"lrF. TEKJ.tFLt:Rt: 
* •5 y:ı şı ııda zayıf esmer, htan

b11l ile Ba ndırma arasında mal ~Ö
türüp getiren giinlük kazancı 10 Jiı ·a 
olan bir bay; zayıf, beyaz, çocuk -
hı veya çof'ıık~uı h'r b::ıyııııla ev. 
lenınck istemektedir. (Komi syon • 
cu) reınıine müracaat. 

:t. Otuz ya§ında, uzun boylu sar1şru 
ve namuslu, asker ailesin~ mensup 
ve t.!-; bin l!ra parası bulunan blr ba. · 
yan, evine sadık, asker veya sivJl ı 

/Gedikli de olabilir) bir bayla evler.. 
1.nek istemektedir. Bayın esmer o]ma 
.ııı şarttır. (25 Gru) remzine mUra. 
c:aat. 

tŞ VE tŞÇl ARlYANTJAR: 

Sf.HIR flYATROSLJ 
llOMEUI K ISM 1 
&at .ıo,so cta 

\lfüJLEŞEN BAJH 
t ıımart4'!lı ve Pa:ı:a • 

tfi,30 da ~fnti'ne 
gön len 

13.30 Karışık makamlar
cla ıı şa rkılar, 18.00 Proı:ırnm ,.c 
mem leket saat a)aı·ı. 18.03 Fasıl h~. 
Yeti, 18.45 Radyo dans orkeslra~ı, 
l!J9.30 J\Jcmlekct snat:ıyarı re ajnY.s 
b:ıberl<>ri, 19.45 Serbest 10 dakik l, 
H>.45 Şarkı ve türkiiler, 20.15 Radyo 
gazetesi, 20.45 Bir halk türküsii ö~ . 

reniyornz, 21.00 Konuşma. 21.!il 
l\riizik, 21.30 Konuşma, 21.45 R:ıcl yo 
senfoni orkestrası , 22.:m :'lfemleket 
sant 11)'arı, Ajans haberleri Ye bor
salar, 22.50 Yarınki pragram ve ka
panış. 

Yem Neşrıyat 

lslam • Türk ansiklopediıi 

H ·14. B ER - 'A.lfs;;;Postau 
LE 

DevJet Deniz YoHarı İşletme Umum 
Müdürlüğü ff anları 

'.12.942 ~ 1.1.12.942 tarihlerine kadar muhtelif hatlarımı 
'?a kalkacafı •'apurların iıimleri ve kalkış gün ve saatleri 

ve kalkaçakları rıhtımlar 

KARADE:Stz HA'l'TJ 

BARTL.'IJ HA 'iTi 

lı.IUDANYA HATTI 

BANDIRMA RATl'J 

KAR.~BtGA BATI'. 

İı\IROZ HATTI 
A Y\'.\LIK llA TTI 

Sıı.lı 4.00 de (Erzurum) cuma 4.0<> de 
(Tarı) Galata rıhtımından. 

Cuma.rtesı 18.00 de (Kade§) Sirkeci 
rıhtımından. 

Pazartesi, c;aroamba ve cuma 9 00 de 
ISus) Cumartesi 14.00 te (Trak) pi. 
:r:ar 9.0<> da (Sus) Galata rıhtrının 
dan. 

Pazarteııı, çarşamba ve cuma 8,115 te 
(Trak) Galata rıhtımından. ayrıC3 
c;ı.rş&ınba ve cumartesi 20.00 de (A 
rıo.!a.rta l Tophane rıhtımından. 
Salı ve cuma 19.00 da (B&.rtın) Top. 
l::ıane rrhtrmından. 

11.l'arı ahire kadar yapılmıyacaktn• 
ç.~rşamba 12 00 de (Bursa) cumartP.
ıi 12.00 de (Ülgen) Sirkeci rıhtımın. 
dan. 

Pıı.zar 10.00 da (İzmir) perşembe 

t0.00 da (Tirhan) Gala.ta nhtımın 
dan. 

(2099) 

* Ticaret lisesinin son sınıfımı 

kurl · r okumuş bir genç; husust 
müı> ~~cselcrrle iş aramakt:ıchr. mn
h nsebeden, ıicar1 nıuhabcratlen an
lar ıe daktilo hilir. fcap ederse ke
fil ~ö t!erehllir. ve)·a kefalet vcrebi
Jir. (f.B.) remzin emüracaaı. 

43 Uncu nUshası lnti§ar etmiıtl. 
MUnderlcatı: ı - Şii a.y!nleri, 2 -
Cem a.Yinleri, 3 - Mevlevi· a.ytnlcr. 
ti - Bektaşi Ayinleri, 6 - Kı:zı!ba. 
A.ylnJerl, 7 - Dönme a.yinleri, 8 -
Musikide Ayin, 9 - Ayinler lisan b.ı. 

kımından , 10 - .Ayinei İskender, ll 
- Aş;ne zade, 12 - Aynalı kavak ı 

13 - Ayşe, 14 - Aza,ııı - Peya.nı0 

Satanın Gazaliye hUcumu Ume mu .•. 
tenlt midir? 16 - MUslUmanlann 
islA.mdan uzaklaştırma direktifler' 
Yazanlar: Efdalettln, M. raker, M.a.ı 
mut Ragıp, Mustafa Namık, Ömer 
Rıza, temyiz relsj Ali Himmet Ôm(!: 

!'ıml .............................. ~ 

* Halen :yüksek licarel mektebi
nin , yüksek 2 inci sınıfına devam 
elen, riyaziyesi hesabı ktı\'vetli ve 
muhasebe bilı;ıilerile mücehhez. ti
caret hayatında tecrübeli hir genç 
her ııün öi'tledcn sondra istenilen 
11ate kadar hir mÜe'SSe~ veya bir 
ticaret evinde çaltşmalc i~temekte
C!ir. (fıiin) remzine müracaat. 

• Orta mektebin son sınıfında 
litr der~en muvaffak olamamış fa .. 
kfr hJr ı:ıenc; iaşrsinl temin edebil
mek lcin hasusf bir rnües5esede ça 
h~ak istemektedir. (Ün alan)' rem 
sine m-r!racaııt. 

JIVTEFEHRİJ(: 

Nasuhi, Eşre! Edib, Mehmet A.!.I • 

ları barlç) bergün -u..tıtfto dtk.' 
kadar ve .aat l'7 dea eoıını aJdnnıH 
lan. 
(Ateı 6) ·(A.C.) (A.L.) (Ahenk 28' 

PUL MERAKLILARINA - Dam. (A.F,B.) (A.K.A) (Bulunmaz) (Bay 
JUIZ, daıngalr Türkiye ctımhuriyetl KAmil) (C4n) (E.E.) (lD N.S. {E . .M 
~~ Tnrk hUkftmetlerile, levan, ecnebT Gill) (E,T, 16) (E.S.N.K) (F.D.K.) 
JrttkCmetlerj posta pulları toptan ve : (F Tez) (Güven) (Güneşten &k) 

1 ya ohuı clnıı sa.t?Jıktır. Arzu edenler (Gür) Güzel) (H.G. Acele) (l.N.D.) 
htanbul kız lise.si idare memuru Ce (İ.P. 33) (Kısmetime) (Kaynak) 
Tllt Şenmana mllracaaUarı. CM~killpesent) (M.D.) (M.T.) j 

ALDmINIZ: CN~J11) (0,İ.) (P.Al (79 ressam\ 1 

Apfıda .remlzlert tazıb olan e . (R.A.) (R.T.K.) (2 R.Ü) (Se.mlmtı 
1 

TüRKiYl iŞ BANKASI 
üçük Car; Hesapıa· 
1943/RRAMıYE PLAh -
KES/DELER: 1 Subat. 3 Mcıvıı 2 Aiuıtoı 

1 lkincitesrin tarihlerinde vaoıtır 

1943 IKRAMIYELEK1 
1 adet 1999 L(ralılı 

1 • 999 • 
1 • !188 • 
1 • 
1 • 
ı • 
l • 

' . 
10 • 
so • 
80 • 
ı60 • 
3M • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- L999.- f..4n 
- WB.- • 
- 8K3.- • 
_ n1.- • 

- 116&.- • 
-= 555.- • 

- 14'.- • 
- 888.- • 
~ Z220.- • 
- ~970.- • 
.:: ~.- . 
... 5500.- • 
"""' S674.- .. 

1 

J'Urk.Jye ~ Uautcaam11 para yatıro:ıskla yalnız parıı oırlktlrmlt ., 
fa.17 ıılmr~ nlır>~U. 'lV'll t.ıımıu11h• t·ıllln•:t.I <fp tlı•nı>rnl" •h1T"'••ıo111• 

(M.H.R.) (M.E. 16) (M.E. 49 1 1 
lroyocolarrmu:m n"m1anm ple11 (Şair) (T.A.) (Varlık) (Viyana. or. 1 

mektuplan td"rl'hAn1>ıntzdf'11 (pıt'lınr manlart) (Yersel) İİl•••••ı••••••••••••••••ll!I••••••• 

ı 
t 

' 
-

- -

7 ILKKANUN - 1942 

1 
.d. a;•l. v. ıstanoaı 4 aamar~ 
satıaalmı kamfs7ona l!Anl~l 

Ordu ihtiyacı ıçin .:!rım .syonda mevcut nUmuneler1 gibi 5000 kıl. 

8/4,1, ve 1 112' hurgata.:ı:ı: halatlar p&7.arlıkla sa.tın abna.ca.kttr. Pazar!Lg 
10.12.9-12 perıembe gUnü saat ııs te Salıpazarmda M .M.V, ' N.o U aatma 
ma Ko.da yapılacaktır.Kıüı teminatı 1597 lıra 50 kuruştur.Nllrnuneler be· 
gUn Ko. dıı gortllebllir. 'fallplerin muayyeı:;. gün ve saatte Ko. na gelnı~ 
leri. (337-~t.173> 

" J/. :/o 

20745 met:t 20 santım elbiselik boz k•Jm.e.~ pu:ır1ıkla ea.tm alm&C&k 
ttr, İhalesi 1412 942 pazartesi gUnU saac 14 te Salıpazarında. M.M.V. 4 
N"o h satınaJ:,ıu Ko. da yapılacaktıı. KA.tl tem!natr 12241 lira 74 kurıLj 
tur. 1steklıler.n tı(:lli vakitte Ko. na gelmeler!. (342- 2107) 

~ ~ ~ 

25.00<> aC'ct l\mpul Uaba.ln, 25.000 adet ampul salislat dl:! ınerkllr pa. 
zarltkla alınacal:lır. Paz!!.rhğı fl.12.942 salı glinU saat ııı le Salıpaza.nnda 
.M.M.V. 4 Na. lı ~aıma!ma Ko. binasında yapılacaktır. tık temina.tı H6 
lira e!li kur~ştur. Şeraiti öğrenmek ıstiY6nler her~Un öğleden evvel Ko. 
na müracaatları. İsteklilerin belli gUıı ve saatte Ko. da bulun'llaları. 

(29:5-1784.)' 

fzmit Deniz Satınalma Komisyonundan : • 

iskele tamir ettirilecek 
1 - KeJif bedeli 10242 lira 75 kuruştan ibaret bir iskelenin tcımi. 

ıne ait pazarlık eksiltmesi 8.12.9.42 salı günü saat 15 te lzmitte ters.ane 
opısındaki kamisyonda yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait fenni, hususi şartnamesi, keşif ve tahliti fiyat cetvei 

:ergün komisyonda görülebilir. Teminatı 1536 lira 41 kuruştur. 
3 - Taliple in bu iJlerle ilgili olduklarını gösterir fen heyetleıin-

den alınan enlıy•t ve ticaret vesikalarını "e yukarda yazılı temınatlarını,po 
• arlığa iştirak etmek üzere belli gün ve saatte komisyona vermeleri.(1956l 

1 
M. M. v. asıanbaıı 3 numarab ı 
Satıaaıma kom:yonıarı llAaları ------1 - Anbaliı.j ı~;n 400XtıX3 l2) metre miklbı lata. 

2 - 15 v~ 20 llıl/M ve 1/2 ve 8/4 ve 1 parmak (12ll) adet pirinç musluk 
Pazarlıkla sa.tın alın&.caktır. Paza r}ık milli mllda!a.a İstP.nbul 8 No. 

ıı satma.!ma komlayonunda 9.12.942 çarşamba günll saat on beşte y&pıla. 
C&~tır. 

tsteklil('rin belli gün ve ea&tte Sahpazarmda (S) No. tı komlıııyoııs 

mUrace.atlan (339 - 2074) 

r- SERMAYEDAR ARANIYOR-• 
Bcyoğlun:;ı:ı en i~1ek yerinde muntazam tam faaliyette ve da.ha faal bır 

lira sermayt>lj bir ort.ı.1< alınacaktır. Tekli!lerln (T) nıınuz 1le Beyo.;tlu 
2060 posta k1.. t-..ıauna gönderilmesi_ • 

--

' ~ 
1 


