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Cümhuriyet_ Bayram 
Bugün, Başvekilimizin radyo 

ıir hitabesiyle açıhyor 
Mnıi Şefimiz yarın Meclis binasında 

tebrikleri kabul edecekler, müteakiben 
büyük geçit resmi yapılacak 

(Yazt!lil sayfa 3, ııUtDTt 2 de) 
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Mıaua getfrilen alır Amerikan tanklan cepheye sevkedllmedeu _,vnl kontrol edlllp baurlAnıyor. 

. 

' a 
Almanlar 24 saatte 20 

~ defa hücum ettiler 
~------o·~----~ 

Cephenın muhtelif kesimle-. ~ 

rınde kar gağmağa ve sular 
donmağa başladı 

8t,okbrilm, ıs (A..A..) - Rus cephe. 
ilinden geten en son haberlere göre 
askeri durum şöyle bu!ll.sa edllebHlr: 

1 

ı Stallngradda Rus bUcumlan artmı~. 
tır. Novromski çcvreıılnde vu:lyet 

Sayın Bqvekillmlz Şükrü Saraç-0ğlu 1 Almanlar lehine dönmu,tür. •re.rek 

Vali Ankaradan 
memnun döndü 

lstanbulun ekmeklik ununu 
Ofis temin edecek 

Bir mildd~ttcnberi lstanbulun 
ekmek m:setesi işi etrafında An. 
ka.nı.da temaslarda bulunan vali 
ve bıe>lediye rctıimiz bu sabah An. 
kara.dan ısehıinıiz.c gclmi§tir. 

Vali istasyonda be:ediye ve vi
layet mfrnr ta.rafından karşılan • 
n.ı~trr. L\ı.tfi Kırdar, ix-t'1fış bir 

1 çehre ile bu arada kenrlisıni kar _ 
§ıltynn mızetecilerc: 

- Anharadan memnun rlönüyo 

rum, demiş ve şunlan ilave etmi~. 
tır: 

- !stanbuJun ekmeklik buğday 
ilıtyiacınt bundnn böyle de Toprak 
MahS\l !eri Ofisi temin edecektir. 

Momurl.arla tekaüt ve yetimlere 
ucuz ekm:k 'la.Uşına önümüzdeki 
ayın 15 inden itibaren bafjlftnmn
sı kuvvetle muhtcmcldil". •)ğlcclcn 
sonra bu mevzn etrafında matbun. 
tn izah.3-t vereceğim." 

PA if iKTE CEREYAN EDEN 
DENiZ ÇARPIŞMASI 

oevrealnde Almanlar knyda 6'ler ı._ 
rakkj?er yapmJ§lardır. 

Timoçenko, P:U:arteai &'tlnn, Stalta 
GTadJ.D ~ırnaı bat,ıamda alddetls llı1 • 
cumJar yapmıştır. Teyit edtlcm!;peıı 
bazı ha.bcrlere göre ~mal batıda Rua 
ıar, bazı mahalleltre kadar eoku! 
muınur. Bir kesimde Almanlar 700 
zayiat vermlşlerdir. Diğer bir kenm • 
de Alman zayiatı Uç bölUk kadar 
tahmin edilınektecUr. Kwlilt6triıı 
fa,brlkasında cereyan et.mi§ olan çar 
pı§malıırda kızıl mub:).fız kuvv&tter '" 
den bakiye knlanlar, tekrar hücwn~ 
geçmlş~rae de kolaylıkla p.Usk(lrtli! 
mll§tllr. • 

Lcnlngradda kar :rasınatıı bıı.§1& • 
mıştır. La<loga gölUnUn kenarlan ge 
cclerj donmal":tadır. Rjefin şimalinde 
Rus taarruz hazırlıkları görülmekte • 
d!r. 

Mosko\'11., %8 (A.A.) - D<>gu cep. 
besinde Trnna Baykal bölge!Lode k11 
bae!e.nıl§tır. Birçok yerlere karlar 
yağ~tır. Hıı.raret .ıntırdu Cok a~. 
(;ı dll§m tl§Ulr, 

LondrG,2 8 (A.A.) - Son Rus tıeb 
fiğine g5re Alınanlar, Staıingn.dd; 
ve Tunpscnln §imal batumıda Csün 
latırruuarda bulunm~araa cııa te • 
ra.kkllor kaydedıemoaıiglerdiıı, 

(Arlo.sı 'ayfa 8. sUtua 6 da) 

.Mısır barbl Bir değirmen iki Japon muhribi batll. Bir uçak gemisi, 
soyuldu bir zırhh, bir kruvazör ağır hasara uğradı 

lapnlara gire 

Amerika harbin 
başından beri 

59 harp gemisi 
kaybetti İngilizler Mihver hatlarına 

biraz dana girdiler 
londra. 28 ( A • .ı\.) - Mısır ccu

ıesindcn alınan haberlere güre, 
nUıtefık kuncUcrl mih\'er km• 
·cııcriyle on çarpı.5ınıılnrındnn 
•nra dfişman h ll:ırına biraz d:ıh.ı 

'Uhız ctml lcrdir. 

Diişııı:ııı uçak :n<'ydnnlıırı borr:• 
bolaıımışlnrdır. Mih\crcilcr, dah:ı 

fazla miktarda a\·r.ı tayyııreleri 
göııdcrıııi5lersc de zn,1allan da o 

-0-

Unları alıp götüren atlılar 

Parasını bağlaliık· 

ıarı deClrmeecin ·a 
yanıta bıraktılar 

Japon ta1yareıerı Bin ıstanda bazı 
mı" a alara t aıı ruz ettUer ta& gemi de hasara 

eğratıllDlf 

İnpiliz hnvo kuvvetlerine mcn
llp bomba uçakları d.ılgnlnr ha • 
lındc tıçnrnk dlişmonın ı;eri hat • 
arına t.ınrri.ır. ctmisler \'C isahcll·~r 
kaybetmişlerdir, Tohruk limanı 
)eııiden miittefik uçoklnrının l.ı.• 
Drıı.ızuna u~rıımışhr. Cereyan edcıı 
hava çnrpışnıal:ırındn 21 mih,·er U• 

tıığı dlişürüımilştlir. İngilizler 10 
~ kaybetmişlerdir. 

1 nlsbelle artmıştır. Tobrukta bir 
düşman gcınis1 balırılın~ş. bir ikin· 
cisi de nlc,·lt'r içinrte hırakılmıştır. 
21 düşnınn tnyynrcsı • dlişliriilın~~· 
tur. lütehklerin kn;} ıl.>ı 11 l•yy:ı-

redir. 
• * .. 

Genılıkten bildirildiğine göre, 
Orbangazinin Gürleicedid koyun • 
de mühim bir soygunculuk hiilUsc 
si o1nıu.5, "bir a.k~nm hava kararır. 
ken değirm~ne üç atlı .~elerck ~c 
ğırmenciden satılmak uzcre un ıs. j 
temic;!erdir. l 

Tokyo 28 ( A.A.) - İmparatorluk 
nmuınl karargahının tcbli~ine ı:tt'o 
re, hıırbin b:ışındanberi gceen 25 
nğustos tarihine kadar Bir~ 
Amerika filosunun kayıplMı aşa. 
sıda zikredilen 59 bntırılun ve 37 

1 ha5anı uğratılRn gemiden lbar.t 
1 bulunm:ıkt:ıdrr: 

6 hattıharp gemisi~ 7 UQO.k SCJnf
sİ, 14 büyük v~ kütük knıvaıöıt. 
8 muhrip ve 2 hususi lfCrnl b~hrtl• 
mış ,.c 2 uçnk ı::cmisi olmak üze~ 
20 Amaıiknn harp gemisi de hasa

~~-l 
f:arpanltir, 

.... 
tramvay babsin !le 
bize dt,en vazileler 

llun tr:ınn:ıy arn.halannda !'tıkı 
ı:-nn hnJkın bi!."'.ız obun nefes uıo. 
lıllnı~iııj temin i!;i'll, trıınwa~· idn 
teı;,inin, arabalnrde.lii otunna )'er. 
~erinin a.-.gnri htıdde inclirnıcsin~ 
1 tedik. 
lıugun ele, bu mc,zuun doğru -

d;ın dolTru\'a hnl!o nliikadar eden 
bır ö • • • 

ttız. 
th:ıkta-;ından bnb.,;etmel• ı~tıyo. 

ğı l\alab:ılı!'!tn ,.c rnhatmhf;rın ço 
ınu Yakın vcrleM" ı:idcceldrrin 

u~k • • 1 ' •. Semt nrn1;nlnrrna b1nme en, 
' 11llc)"r. d ••den iki üç jı;;tnsyon sonra 
b~ 111trıeleri do~unı~·or. Trnmrnya 
tn· tı-kcn su nol<tııva dikkat etme• 
:t ız ~endi mcnfııntimi'ıedir: Nere. 
i"~ licleccks<?k, n semtin en ~·nlun 
~: ''lnuna lrodar giclrn ,.~ orıı-: 
~lr. donen bir arabayı tercıh et 

l'/şi, 28 ( ı4_tl.) - 1ngillzler batı 
çölünde zırhlı ''e ply:ıdc kuvvet• 
teriyle mihver ınevzilcrinı· şidde•li 
tanrv.uzl arın:ı rlcvnm etmışlerse de 
püskiirlülmüşlrrcl ir. 

İtalyan bayramı 
münasebet.le 

Musolini Ahnan 
heyetini ka~uı etti 

Roma, 28 ( A. ıl .) - Doktor 
Levin rı~ ııı.ctiııclc buh111r.n nnsyo
nal sosynlıst he~etı Hoına)a sclır 
gelmez dcrh.ıl duı;c lomfıııdan kd
bul l·dilıniştir. F.ışı~ı pıırtiı.i geıı.J 
sekreteri nnzır Vidusscıı i ile Al
man;} o lıii)ıik ddsi Fon Mnkcıızcn 
kabulde hnzır hulunnıuşlnrdır. 

Ley, murahhas lH·letini Uuçcye 
takdim etmiş \C nns;}onııl "ıios)ııl.st 
partisinin sel6nılnnnı i!Jlô.ğ Cl le· 
miştir. 

Duçe, hararetli duvgulnrındnn 
doll'yı Leye leşckklir etmiş \'C son• 
rn ayrı 11~ rı bütün heyet nzuları;rıı: 
görüşmüştür. 

Vencdik snrnyına l'nph~ı hu :ıi· 
yar<'tlen ~onra he'.\ et, fıı~ist porl'o;I 
merkezine gitmiş ve Lurndıı parti 
gcnt'l sekrcleri \'idu~'iOnl ile fo~ısl 
partisi ileri gdcnlcri tarufıııcl!ııı 

kıı,lıW 6!Jilmiştir1 

D;öirmenci )tendisinin ancak 
6C 70eo ki!o kadar unu olduğunu, 
de"'irme-ndeki diğer çuvallann. b?ş 
ı:aİnnna ait olduğunu söylemııı~ı:· 

Bunun üzerine atlılardnn biıı. 
si, diğerlerine· . . 

1 - Bağlayın ~ adamı emnnı 

vermiş. 
Değirmenci sımsıkı bağlanarak! 

meçhul ziyaretçiler değirmendekı 
un çuvnll:ı.rrnı birer birer tartnrek 
kılosunu 70 kunıoıtan bcsnplamış
lar ve parasını değirmcncini~ Y_:J.• 
mna bıraitarak unlar: alıp gıtmış 
lerdir. 

Ez-t. .. si sabah değirmene gelen. 
ler, d~~irme'lclyi sımsıkı bağlı bul 
muc::l:ırdrr V:ıknva zabıtaca el kon
muı:. tahkikntn bnşl:ınmı§tır. 

Ruzvelt 
At/antik beyannamesinin 

bütün insanlığa §amil 
olduğunu söyledi 

l..oııılra, 28 <A.A.) - Ruzvelt 
basın toplnnttsmdn Atlnntik be • 
yuıınamesinin bütUn insnnlı:k i;in 
olduğıJnu söylemiştir 

Rtl%Y.clt, bu beyennnmcnjn mn • 
haili bir mlna ifade ettiği hakkın 
daki iddialara cevap verm,.k i!:iD 
bu damcçte bulunmue ve beyan 
nRmcnin bUtUn millcUcr~ snmil 
olduGuPu hatırla.tmrjtır, 

• 

l ra u~ralılmışlır. 

Batırıldığı bildirilen Amerlknn uçak gemW Salomon ııtılıuında 

ı 
Bu lisleye batırılan veya )ıasan 

uğratılan denizaltılarla tıt"aklar -
yQk gemileri dnhil bulunmamakta· 
drr. 

Londra, 28 (A.A.) - Amerikan 
ucakları Guadalkana.!a htlcum ede 
rek 2 Japon muhribini batırmışlar • 
drr. 

Japon muhriplerl iki ktlçUk Ameri 
kan ta§rtuıı batırml§lardır. 

Cereyan eden deniz ve bava muha. 
rebclerinde Japonlarm bir uçak ge _ 
mi.si ciddi ha.sara ugramıştır, ı kru • 
vıı.zör ve bir zırtınya ta:ı.beUer k&yde 
dilmi§tir. 

Tlmor adası Uzerinde 9 Japon uc;a. 
ğı dU§UrlllmU§tUr. 

Amerikan uc;aklan Blrmanyaya ta. 
arruz ederek AkJ,·ab llmanına bombs 
lar atmışlardır. Hasarın "hı:mmlyeti 
tesbit edllemcml§Ur. 

Japon uçnklaTı Hindistana taarruz 
ederek bazı mevkilere bombalar at . 
mrşlardır. 

Bu hareketler nctjccıılnde 2 Japon 
uçağı tahr"p edllmlııtır. 1 Amer.kan 
uçnğt kayıptır. 

••• 
[Pa.<ıiG1<te cereyan enı-n deniz 

muharebesine ait dığcr tafsilat 
Uı;Unl'ü ınvfadn <DUndeu Bugıi. 
,ıuı) sUtunuudadır.J 

Amerika, 13 uçak ge
m· si b·rden yapıyor 

14 tane daba yApıiması için tedbir abadı 

Amerikan donann1ası şimdiye kadar 7 
milyon tonluk Mıhver vapuru balirdı 
Londra., 28 {A.A.) _ .A.mlrall,k Batırılan Alman ve ltalya.n la.§Jtlan • 

gilllU mUnasebctllc yapılan bir top • nın toruıjı 7 mllyon tonu bulmu,tur. 
lantıda bahrl.ye nazırı albay Noka .AnlcrJkan tezgAlılarmda ıa bUytlk 

_,. 1 '•t" uçak gemisi yapılmaktadır. Ve daha şunları auy em..ş ır: 
'"Harbin bldayettndenbcri yarım U tal"eslnln yapılması ıçin ltz.ım o 

1 

milyon bahrlyetl yeti§tirdlk ve bun., lan tedblrler .alınacaktır." 
ların m,kta.rmı bir kat de.ba arttıra. 

cağımw Umtt ediyorum. Maltaya hücumlaı 
Babri jmatdtımız dıı ya.rı yarıya 

ylıkaeımişUr. Japonlar ise ayni Londra, ıs (A.A.,) - Maıta ....._ 
mevkii mubaf&za etaıektedlr... ı Uzerlndc de hava !aaljyetl olmuştur. 

Amiral Lihl Dun!arı eByleml.şttr: Atılan bombalar bir yerde yangmlar 
65 du,man ee~al tahrip ett.ık. ı;ıltarml§tır. Oın ve yaralı va.rtıır. 





{!~~~ Cümburiyet BaYf a~~-r, 
hakkıtanliaa -- 4t Düşündürücü bir ka·ç 

UNUTMAYINIZ---...... ....................... _._..._ .... -...... . .. soz 
~~=::n!:ı-- , BugDn, B·aşvekilimizin radyoda 
~ l'Urld)' maa.1ı1 

* İnsanın: zayıf ve ideal tarafları var: ülya üe ~ 
vunur, uyclurcluğıı yalana bir gün kendisi de inamr-

:~: '!::· -;~: bir hitabesiyle açllıyor 
1.60 • .... • 

:t Asıkı seve/asından vazgeçirmek, aşktan korun• 
malltan zordur. 

~ ~ 

• Sevs,:-i tıpkı demiz.in dibi gibidir. içine dalmıyan 
Gazeteye ıtınc1Mf!eııı 
Evrak ı:-en n-ru°"' 

bılmez. 

~ Pa_rasız. kazanılan en kıymetli şey dosttur. 

~...._ ........ , ....... ..... 
j Dünden.. f 

Bugune: 

Milli Şefimiz yarın Meclis binasında 
tebrikleri kabul edecekler, müteakiben 

büyük geçit resmi yapılacak 

• :;. 11..ılyc.. de aşk birbirini besliyen iki membaclır. Bi
Lrı kul'ursa mutlaka öbürü ele ölüme mahkumdur. 

1 

Fevkalade 
kazançlar 

Et fiatları yük
sel~iyecek 

~ ............... . 
Mısır harbi 

lngilizler üçüncü 
Mihver müdafaa 

hattı önünde 
ı ~lldradan bUdtrjldi~ıne gôre, Mı -

\J taarruza. ı;eçen general 
ng,,rn 

ı ~ı eı~nın oıdu-.ı )uvaş )ıı,·.ı':> 
eınektedi 1· · · ı.r ık r. opçıı d,ılrn ılerne 
uruımu . 

lcıf ş 'e lrııdı Roııımel mii· 
r c~~ hatlarının üçiincı"unü dôg 
rj rı ek bulunmuştur. lngili1. frlıli~lc 
rok c. '>ade ise de Bonın rad~o ıı 
0 'Hldelli nıuhııı chclcr olduğıııı•ı 

Ylernekt<'dir 
D • • 

ı ~er taraftan Almanlar Mı<;ır· 
"'I t . 
,1 rruzıı mlıttdihlerın b"r 
~ '>n o~kcr ıll' hü\lıf.. nı il. ı.1rd,ı 

<ıoktuf;Jarını tıildırmeklcdir -r. 

t'l ~?01 lr,mın Askeri nıunckkicllcri 
ız enn ıı ' n oııırııel ıncndlcriıH· 

tut 
t orruz cttiklcrinı gözrjnün 

ar k b' k ern 
1 

ır ·aç giin ıçın kııli \'C 

11 rn Yelli hıchir S<'\' lırkleıne • 
Crlirle r, - . 

rafı \' ~· >U dıışınn~ holl:ırınıır 
rıı .ızneli o 'ırzrfndır ki. hıın 

land n 1 1. ,. 
ı i c ıh aarruz t r ılcınez. ,,:ıu: 

ad ı 
l<ı _ ıu tnnrrıızun mu\'arrat: 

~acaı,: 1 " •. • • d 1 • 
ı 1 .,uzu"ıılor ıse e rılı 

r nıu, ıff ı · 
C.cl"rJer. :ı .ı) l'I ldl• ·lmek üz.c 

k nA~mıı? _hııllnrııııhın birinci VP 

1 cı ını ışg::ıl ctın iş olan fıısiliı 

ı r şııııdi üçüncu nıııd.ıfoa h,ııtııı:ı 
rruz etrncktcdıı lcr lı'u Jı ı 0- 1 · 1 • • .. ' J'I" 

h erındcn daha kıınelli 'e doh 
eıu · ı 0 

c ~net ıdır. Bu, Alnıoıı deriıılı• 

J 
ntud raasıııın bel kenıiğiJir t l 

zler 0 · · ı rr u uçuncu h.ııtı :ılmarta mu 
ak olurlar he o v.ıkıt R;ınmcı 

"' cllcrı ı · ne lnnc an tanı ruz ede • 
cklcı dir. \'e 1, . . 

ıııı ış c nıııtıefıklcrııı 
ı d ıış 1 nkl.ırı hu s.ıatı hcklcmck· r. 

"" :ı·h /ı • • •• l tc lı denız muharebesi 
Pasffık•- s '"'-' nlom'ln ad ıları civarın 
A.nıerikan \ c Jnpon donanmalar~ 

1 
'!Inda şıdd llı bir denız ~arpı"ma o ın • • • 

1.,. u tur. Ça pı ma neticesi hak 
" a J . lu apon ımp ratorl ı~ tcbl.ği §U 

ınatı veriyor: 
"Dün 

1 ncle bU Santa Cı-uz ada!arınrn şjma. 
tı.ln sun devanı eden muhare 

ntceın • 
a d kuvvctlı bır düşman 

u il 
•li -! t c;arpı~an Japon harp gemı. 

ı 
1 

nyy re gcmjsl, bir zırhlı ,.e sı 
anıa • tıı ılmıyan bir haı p gcmibi ba. 
nıı tır. 

I' Bir zırhlı ile [ı krııqıziiriiıı VI" 

nı ıl rıbin ciddi o;uı <'ile lı:ı<;nr:ı 
ıı lılılı ı, :wıı ılcn fnıl ı to~ Hırc -

11 ~ ıhı ıııülrlıı;'.:;u '"c>Hı lnhl'ip ,.d•I· 
r 

1 h l,!':lrf<' il.hı• cılilmcklı>dir 
n ı.. nnl ı ı i<;c h ırır<'c h:ısd.: 

.' n r knt rıı ıncH.ı k.ıhilı~·eıi Iİ 
ı 1'1lcl'JıC',,.n' ınuhıırrlıc~c dcHırıı 

1 
c>c l'k ohın iki lnn ırc s;:cıni.,I 

ır krm rıwrdcn '<' ı.:eri ılönıııe 
~ il) IA)larcclC'n ılı,ırcllir. 

1 dcnlz muhnrrb " hakkında bih 
nazırı nlb y Noks ı;nzctccllcrc 

.ıı !\rı söylemtştlr: .. 
- Aınenkan kuvvetleri Salorno-ı 

n aıa.rnıd mulıi'11 Japoıı kuv\•ctıcrı • 
A• kar r §lddctlC' do,;Uı,ımektccljrlcr . 

llha. • '"<'benın nctftC'ın belli değilse de 
ç 11 illa •IO.b_yct t ıhmin ctmıyonım. 

l'pt§rna fıızlaal!c ş'dctcUıcllr. Fa. 
• ıtlıkcrlerlmiz mlıkcmmclcn do 
Clıektedırıer • .1\.1 ... 

k f hay Noks, Vıısp u~n'k gPmisinln 
ıleye refakat vazifesini ıfR etmek 

• Olduıı.u srrad!l b:ı tırıldığmı il~va 
rıı Ur.,. 
Oa~ t r- !! ;c C'Cflcrin sual'erirıc C!"!\'BP ve • 
.. ~okı;, şunları .oöJ ıcmlşlir: 

ta-- nutUn Amerikan donanması 
1hın· · ,, · "'J"k ın en ka,.anlık gUnu değıldtr. 

~1 11 bu donanma hiçbır vakit bu 
tlt 
~ tıc.!arctıe ç:ırpxşmamıştJr. Bu 
~'2 dan, bugUn en şanlı gUnlerl • 
:J ~il b ı1 olarak gösterilebilir. Al -

01tıı, ' Amerikan uı;ılk ı;emi13i • --

Ankara, ı; (A.A.) - Cümlıu- ı ~Eırnl'IİZDE \'APll.AGAK 
rıyctic Hl wı.:u yı.dooümü müna- -~ 1.ERAStM 

Sl ~:til~ W biriociteş1'in günü I'.e- ı Gürnhııriyet b:ıyromr münnse • 
ı~ıcum.ıur tarafından yapılacak t t"l .. ,.l:rimiz.dc yl\pılan bııtıin 
k·ıb 1 f n· k' d k e ı c, 'V'" ; u . o_ıe ı ve onu t~- ıp e ece tezvinat dUn akı-am tamamlanmı~. 
o.an bu.) uk :::-eçıt lf"Saıı hakkında- •ııd.<l·ıerd- taklar kurulmuş vec'-
k· p ,.. h' d'I . . l< - -· • ı 

• 1r:-ı.,,,ram, tcs ıt c. ı .~~Ştır. zcler ve Cıimhuriret devrine ait 
H ~n:ı ~az&ran, .Reı.ıı:! ımh,ır l_s- r,simı~r camekilnkıra konmuı:ıtur. 

met ınoı:ı~· saa~ J::ı de. ~uy~k Afıl-
1 

Halkcvleri de bayramı paralk bır 
ı:t. Mec!ı~: nde _ ıcrn v~~~ll.erı hey:- sı.ı·ctte kutlamak için çok geniş 
tının Buluk ~ıl et Mecı .sı nza l~n: pro~ramlar ııazırJamı§larctır. Bıı • 
Je, ~ura, denız ~e hava kuv\'etıen tün h:ılkevlerinde ctimhuriyetin 
~rkaı~ının, tc_m~ ız mahkemesi, dev f"?.ile t ve mem\~kete bnhc;;ettiği sa 
et ~urcı.sı, dı ·unı mu~l'.s~bıı~ aza. aıJ•f be'irtC'tl söylevler verile•!ek 
ıur.nrn v •k'l ti · • · ... 1 

• 
1 

• •. " ·a c er m.u~.e;,ar \ 'C mu. mılli o:vunlar göc:terHecek, rives _ 
o7rlc:~,1~11 Ankara nlayct \e bele- ler temsil edilecek, sergiler ac::in • 
tlıyef>ı ile Cumhuriyet hs.1k parti- caktır 
si eı.lı.inrııın hükumetçe tanınmış Ea.;ı hali•evleııinde <le "Cümhu
nıali, iku<>adı sınai, iı:t:mai nıües- ı .vetin 6ntrr.i'' mevzuund:ı "!Jirer 
f.<:6elcr delegelerinin t ebriklerini hi.ta.be yazma müsabakn"ı tertip 
kabul edeceklerdir. · edi'euk ve nıüsabakadP.. derece 
Törenın bu kısmından sonra Re- alan!ara ~P:i eserler ve an.siklo 

isicümlıur kıdem sırasile yaban.!! 1 cdiler verile~::ktir. 
clevlet1c-ıfo büyük ve ot ta elçil~ri
Ie maslahatguzarla.nn ve bunla -
nn r'!f<!katiııde bulunan müste~ar 
sekreter ve atıı~eelrin :.e:,rik!~ri~ 
nı knbl:l eyliyeceklerdir. 

lpodromda her sınıfa mal.ııııs 
askeri kıtant \'e izci eı in i&tiraki
lc rcisieümhur luönünün huzurun
cin vcpıls.cak olan bü~ ilk ge;:it res
nıine de 14.55 te baıılan!'c:lktır. 

• • • 

YA Rll\"Ki ltERASİi\I 
Yann sal•3h saat 9 da vilayetti• 

l.ir kabul resmi tertip edilecektir. 
.S:aat 9 30 cfa da Tnicsim Cümhuri. 
yet meYdamnda büyiik bir tören 
,·anrlacaktrr. Törenden sonra mu • 
~z~am bir g·ec.it resmi bP.şlıyacek 
''e bu ~eeit resıni istiklal ve inkı
lan için ean'annı v-e uzuvlurmı 
,·.rmiş olan kıı.hramanı:m tem sil 
''tmck Uzere her rütbeden subay, 

' erat ve mnl11 gazilerle ihtiyar 
gaziler ve sehit anaları bayraklar .. 
lıı istirak C'decektir. 

Gece saat 22 de Taksım gazinô. 
sunda ordu ı:;ercfine büyük bir ba. 
lo v~rileccıktir 

Gc.:ce f}ehir clı<>ktriklerle donatı· 
lacnk Taksimden baRlıyarok . chıi 
cola'jacak bir fner a.layı ge .. e ' -
pıla.ıı tC'zahüratm en önemlisi o·a. 
c:\ktır. 

Taksim meydanm<la ~·apı!nn c. 
r•arJor tesisatı ile milli mnn;lar 
ve .. :ırkılar herkes tarnfından dir.
Jener~J:tir. 

U))inR \ R.\Dı 0 l'~ll.\ 
Xl:';:'Rİ \ " r\'.I' 

IJonılra, 2i ( \ . .\,) - Tiirk mil. 
li bayramı mUnaseb-:tile fot:iliz 
radyosu 29 ilkte<ırin için htı"'U"'i 
bir prog-ram hnzrrlamı-.tır. ' 

Türlri,·e !':tat! ile 8,15 de 42.11 
ve 40.98 metr-c üzerinden 1n "iliz 
radyosunun Türk ve lngiliz mc • 
murlannm tebriklerini ihtiva eden 
bir mesaj ynyılaea:ktrr. 

Saat 12,30 da 19.60 mtre \iz~

rin:fon Britnnyanrn Tiirkiycrleki 
eski büyiik e}.çi~ Sir Persi Lore
nın türiree bir mesajı ya~,lııcaktrr. 

San 1915 de 31.32 ve 24 92 met 
re iiz"rinclen. Londradn. bulunan 
tir Türk tarafından 29 ilkteqrinin 
mı-ınasr hnkkmda bir konu"ma va-
pılacaktrr. · C;imhuriyet ba~ ramı buglin öğ· 

ieöcn sonra bıt.,ıcırruş bulunmak .. 
tadır. Yarınki meııı.sun ve ~cc;it 
:-esnıi için Ankerada yapıla:ı h _ 
zırJık:rı.r biti .·j..n.il'i~ir. Ba:::vckilımiz 

Şu&:il Sar.:coğlu bugün Eaat ı;: de 
Ar!kara rajyos;unda bir l" itah;:.!e 
bulunarak dmhl!ı iy~t bayranırnı 
a~acn.ktır. 

ingiliz hariciye nazırı 
Madam Ruzvelt şeref ine verilen 
kabul resminde bir nutuk söyledi 

nln eozde tahrip edildiği hakkında 
Japon lddlalarmı tekzip etml.§tlr. ,, 

Amiral Darlan mare•ale .. 
teminat verdi 

Amiral Darıaıı Vi§iye donmU~tUr. 

nabattan alınan telgrafl!'fda amiral 
Darlanm §Öyle dedlgi beyan edil • 
mektedfr: 

F'ransız Afrlkasına dokunacak ola. 
nın vay haline. 
Söylendiğine göre. amiral Darlan, 

nıarc§al Petenle LA.vale A!rikada 
Frıı.nsanın her tUrlU taarruzu pUekür 
tecck kabiliyette o!duğuna. ve ayni 
zamanda sultan Seydi Muhammedin 
lhlasdnn ııyrılmıyaca.ğına dair temi • 
nat gcUrmjşllr. Dakarın j!k Fransız 
muı•ecilerl, Jnmaik vapuru ile Mar. 
sıl) aya ~clmişlcrdlr. Bunlar bir ta. 
kım kadm)arla çocuklardan ~c ınU.s • 
tcmleke memurlarından mUrckkcp • 
Ur. 

Şark cepheıi harekatı 

Şark cephc3indekı çarpı~malar hak 
kmda dUnkU Alman t<?bllği §U ma _ 
l!ımatı nrmek tedlr: 

Not'06is1ti bölgesinde Alman yi
pade lnt:ılan kanlı muhar~bcler
den Eonra Sovyet tanksavar batal' 
yaları mevzilerini hücutnla zaptct 
miı:Jerdir. 

Tu:ıpsenin doğu ~imalındeki 
anğhı.ıda c~reyan eden muhnıebc
lt-rde- Sovyt-t1 ~rin eliı~de buluuıın 
l:ir lepe zaptedilmiştir. 

Terek bölgesinde Alman he,·a 
ku,•vetleri :ırasında destek1encn 
.\iman ve nomen kıtal an di.l§m <!
na hücuni ederek iki gün si.lren 
muharebelerde • tabi~ e ve kı!ıza nı
Jıı n topraklar bakımından ehemmi 
:retli muvaffakiyetler elde ctmiı:
lerdir. 

Stalingtrntta evJtti e1e ~egir • 
mek i<:in yapılan sıiddctli solc::ık 
ır..uharebe Ieıi devam etmektedir. 
Şehrin cen•ı°!JWlda dil man• '!B~ırt. 
ma hücumlanm beyhude yere tek
rarJanuşttr. Bu hücumlarda Sov
Yet krtalan çok ağır kayıplara uğ~ 
l'a.1'JlL"t~. 

u1111 milletin dlnyaaın saadeti için 
baıarabileceıı şeylerin badudu yoktur,, 

Loııdra, 28 ( A.A.) - Dün Birlc
)İk Amerika c:üınburrcisiııin esi 
nıoJam nuz, ııı şerefine Londraıİa 
'erilen bir k:ıbul resminde. İng il
tere h:ırkiye nazırı Eden kndelıini 
ınrıdııııı Hıır.vcllc hitaben kaiılıl',ı• 

ı ak, IlÜ) iik Brilaıı) a milletinin in• 
lıafar.ıı elrııpk azim ve kaııırıııda ol
ılıığunıı ku) delmiş ve sö~ le deııı:~· 

tir: 
"- Cidden nıunafazayıı dcikr 

Jıer iyi ~ı·'' iı;in olduğu sihi, lıı· 
silir. - .\ıııcl'ikıııı anlaşınıısını mn
h,ıfaztı ''C idame ettirmek kin de 
i~i ni)elli lrnınlrlcr )u;:uıı:ık ~c • 
rcJ.Ur. llııgiin lıurııda lopl.uı. nl.ır· 
J,ı hiikünıcllrkl aı-kadeşlarım nn• 
mına~o~·ın nıi nririmizc, B~h iik 
Brilanya ıııilletiııiıı hn Jıaııılc) i t·n 
derin ı;amimi~cl ,.e en k.11i karar• 
la ,·e şimdiye karl.ır lnrihimiz<k 
8Ürülrııı·ıı:İ) Iıir ıızinılc ) ıııırııağ:ı hn• 
zır o1 dıığunu sÖ) Jcmok islcriııı ... 

Bihiik Brittın) ndoki \mcrıkan 
a kedcdrıdcn bahwdeıı hd<'n şııı • 
Iarı ~Ö) !emiştir: 

"- Son zııfr.r elde edildikten 
soıırn .\nıl'rikıııı nsl.erlcri nıC'mlc • 
kctlrriıw clıiıırlıik l cri znın:ııı anılı· 
nndıı rn.,ııılıkl.ırı Brilıın~.ılıJıınJ.·ıı 
iyi hıılıralnr ln51yucııkhrını ürııil 
c>ılİ\onıııı. lrı·r iki nıileliıııiziıı ıliin· 
~anın sıı:ıd"ti için basarıılhilerr i 
şe\"lcrin huılıırlıı olnınılığııın inan~ 

rlığımız içindir ki hu iimiıli ıçimi~
dc h~rarclle hc'>lcnıcklcyiz .. , 

Ed<'n. Amerikıının, flii) ük Hrı· 

l11 n~ D lc<'rid eclilıııiş olcluj:!u sıraıln ı 
HllO 'ılın ı l :ı ~·ıiz ' tıiıılcı·cc sili\ hı 
lıt~illerc) e güııdcrdi~ini lı:ılırl:ıt • 
r nk, "hunu hiç lıir znmon unulnıı• 

l ;ıc:ıiiız ' 'C hl'I' ;:aıııun ııı i ıınrıt.ır 
knl:ıc:ıaız. l ilJctimizi n hnriz v:ıo;ıf· 
lıırınrlan birinin ıiosllarımrıı se\ 
rııek vc en karanlık clııkik.ılıırınıız· 

d:ı lıizr yardım edenleri unulnın
mak olduğunu c' in<' , <' ı::urur! ı 

sö' ı,.mek isterim . ., drıni~tir. 

s:ı n el ığı nısöylc?ınişt ir. 
Mnclaın Hıızn•ll, Ameriknn ve 

İngılir. rııillcİlcri :ırasında E(itı:ıicle 
artan nnlnşmağ:ı lelmin ederek, 
"bizler muşterck kuvvetimizi hü• 
liirı diiınııvn ~·urdıııı etmek, iı:iıı 
knll.ın•ıcıığıı. Simdikil~r gıbi dnh.ı 

bir çok de\ lc•llcri geçirınckliğimız 

ıfl' ıııuh!ı•nwlılir,., ılr.nıiştir. 

)fad,ım Hıız, it sözlrr.ini siivle 
bilirıııistir: 

"- Bund:ın 20yıl "''el lnın:nn
lığı iiıııit clliğimir. \C şimdi i.•· 
nınnılnmak zorunda h11lunduğ11nıt•z 

'c harpten -;onra lom..ımlı~ ucnı:iı

ıııız i~lerin ıııc·~ dıınıı geliı ilnıesi 
için silleı in olduğu kadar hizdrki 
~eııçlerın kıırlrcl ,.c kuvvetine dn
~·onı,·orıız. Bıınu lemin rllikle ı 
~oııraclır ki sulh. en hakiki ıııiınJ• 

sı~ le k:ıu nılıııış ol:ırnklır.,, 

lnglHz a~ aklarının 
Sovyetıere yardımı 

ı.ondra , 28 (A..A.) - 1941 sencsjn. 
dcnberi Rus uçaklarlle iııl>irllği ya 
p:ın Rıırlkon uçakları dU,nıan deniZ: 
nltıle.ı·ını bulmak ve bun!Rrın ycrlcı1 
ni tayın etmekle Rue kuvvetlerin~ 
yııröım etmişlerdir. 

Bu uçaklar sahil komutanlığı u _ 
çaklarzdır. 

• -~T r.:: 
YAVUZ 

--
Proje etrafında yeniden 

tetkiklere ba§lanclı 

Ankarn<bn ?ildirildiğ"iııe güre. 
fcvka iade k~za 1" v{'rgı'li uzeı iıı • 
de yeniden tet.-iklcre lıaıılanmı • 
tır. 

Tetlliklez in mahiveti haKkında 
vcııkn tnrlümata gö~P, e"ki proje 
de mevcut olan m::ıkııblc şürr.ul 
huknıüııden, tatbikatta goıiılecek 
lınzı muRltUlattnn dolayı, sarfına 
znr erlilm .. ktedir. F'evkalfı•le ka • 
ZJncb~ı d n 'er'?i nis'>etJeri yeni 
rııojedc nrtırılmakta ve son za • 
mnnlaz cln hububat satışında görü
len fazla k"zançlar ha~krnda ye 
nı hUk..ımler konmakt.ı.dır. Proje 
kış tatilinden eV\-el meclise veıi
lccektir. 

Fotoğrafh aile 
kartları 

'J'icaret vekaleti ekmek ve 
diğer gıda maddeleri icin bu 

fekilde kartlar hazırl;yor 
Ankamclnn bildirild@ne göre, 

sel·i numarolı ekmek karneleri, 
ılcrde yapılacak ucuz gıda madde· 
leri tevzi'l tına en esas ol ncnktır. 
Ticaret Vekaleti , bugünlerde bele .. 
diyeye, üzerine fotoğraf yapı§Urı 
lacak ~e-x:ıde tanzim edilmiş yeni 
aile kütiJ!,lC"ri gönderecektir. Fo _ 
toi!raflı ni'e kütükleri aynı znmnn 
da ekm:k karnelerindeki numara 
ları tB"tyacağJ irin dağıtma işleri 
ctahr.. salim bir c:~kle konulmuş o. 
Incaktır. tleroe "'ıda maddeleri 
verilmt>ğc baş'andı~ı zaman b<'. 
lcdiye, Yerli Mall,ır Pazarları 
tevziatında ,tatbik edilen usule 
benur bir forıniil tatbik edecek 
~ir. 

Evlenme 

latan bul barosu avukatların inn 
Tahir Memduh Öget kızı RUmeysa ı. 
le ger.ç mlmarlarımrzdan Adı! Yük. 
sel Elin evlenme t.()rcnler1 seçkin dn. 
vetlller huzuı·ılc diın ak!;am Ordue _ 
vinde paı lak bir surette teste! cdıl 
mlııtır. " 

Genç evlilere kurdukları 
snadct)cr dılcrlz. 

Ziyaı miicssil 

yuvad~ 

- ~· 

Toptancı kaca;ılar dün bir 
toplantı yaptılar 

Kru;:ı;>lur cem·vetın e dUn top. 
tancı .kasap .:ır bir t : ntı yapa -
r,.ı~ et _fiyatı. rı, kas· ı · k ha~ vnn 
muvarıd:ıtı ve 11ark 'il'' et erin 1e 
k: hrıy\ an vaz"yt-ti üze inde tet • 
kıkler yapm: Jar ve Mrz:ıeıki\nu .. 
nuıı ortalmına kadar et fi;>a.tl rı· 
ııııı bugünkü s:viyesini muhafaza 
edebileceğini tesbit ctnıı lerdır 

Bu ~ne Şark vila' <:"tlcrindcn 
gelen hayv:ınlar h~n ~ i ve buJ ıik 
hayvanlardır. Ş:ırk 'ilfıyetlerınde 
tu sc~e lstanbulıı A"önrlerileeek.ı 
cuk mıktarcla koyan vardrr Eun 
lımn '.kıstan ewel nakli iç

0

in bu; 
vagona ihtiyaç gbrulmıi tür Bu 
vngon lnr verilecektir. · 

Elektriğe kilotıat ba~ına 2 
kuruş zam yapıldı 

Elektrik üc:-et erine yeniden 
z .. m yapılm".sı it-in tr. mvay ida • 
r~si müdürü tPrafından Ankara • 
ya bır proje gbnderilmıı::ıti 
•. Projı; tasvın ediılmi ve ~lcktri • 
gın kıl<ıv ıt tırr<:>t1erine 2 kuruş 
zam yapılm ı )rnrrrn tınlmıŞtrr, 
Zammın t<ı• ·ı ı ;ı=!cc·.k ay başlı • 
yacaktrr. 

Şark cephesinde 
(Il.ı tnrufı l inci sayfndn > 

İz\'estlya gaz tesi Staıtngradın cc 
nup varoşlarında taıırruz edec k vat;# 
ziyctte olmr;ran Almanların mUda : 
faayu gcçtikll'rlnl yazıyor. Şımdl 

Stallngradın ccnuboınd:ı cephe, va • 
roşlarm arkasınJ k, t pclerdcn geç. 
mektedir . 

Moskova radyo ~nıı. göre Baltıkta 
Rua dcnız uçıı .• an 600 tonluk b r 
dUşmıın gemle nl batırmı..5lardzr. ln • 
giliz uçakları Rueyada gene faal yete 
geçmi§!erdlr. ~ımaı sularından cçcn 
\•apur knfilelcrlni himaye etmek 
\•nzjfesi, sanıl komutanlığı tılyyarc:ıe 
rine verilmıştır. Bu suretle sahil ko. 
ınutanlığının tayyarelerinin f al!yct 
sahasına bir milyon kilometre mu 
rabbnlılt bil" bölge ilı\\'e edilmiştir. ~ 

l\lo kova, 28 (DRnd~o) - DUn ge. 
ce yarısı neşreduen Rus tcbllği: 

27 llktcşrın ;;UnU kıla1anmız. Sta. 
lıng ad mınt.ık:ısında ' Tu~ pSCllın 

şımal do~sunda duşm!I ı,-ı d ~tU • 
!er, Diğer cephelerde kny d r bJT 
<!cğ'ışjklik oJmamıştır. 

Teblığe yapılan U!vede ıle 1 de. 
nllıyor: 26 ilkteıırinde tayyareler mız. 
lakrıben düşmanın 20 tankını, a.sker 

Eskı sadaret mUs~,..arlanndan \'e ve le\azım yukm 120 l,amyon ve o.. 

bay .Mitat Çctccıoğlunun babası Bav tomobılinj talırıp vc,>ahut hasara 
Rlfnt Çeteci dı.ın saat uçtc vefat et. uğrattrıar. blr katnr•nı havaya u • 
miştir. çurdular, 8 bataryruıını . •ı tur l..ıl!ır, 

Cenaz<?sl perşembe gUnU cı~nngir_ bir tabura yakın piyades:n d ""ıt•t. 
deki evinden saat ıo da kaldırılarak lar 'c lusmen ınıha ettiler. 
Tophane aenızyolları mUdUrlvcti önün Staljngradd:ı. kuvvetıertmtz. a.mcle 
den motör!e Eyilpsultana nakil ve öğ. mahal'csıne ve fabr,ka1ara ktıfıil ta.. 
le namazı Eyllp camisinde kılınarak nrruz!arını ycnı,cm. n dJ mAD 

medfcni mah u una tevdi olunacak _ pıy ıd ve tank! Jrı c rı J ı ,, t' l r yap 
tır. tılar, .A lmanlıır l,ıtn nrımrzın ru..ı 

Allah merhuma rahmet, ailesini! \'Cmetıni kırmak !çın ardı ardına hll. 
sabır ih an etsin. Çelenk s-ctırilme _ cumlnrdn b;.ılun i ıl.ır. B ı hi,lcu~ 

p'.LkUrtttik. Fnl'r1 .a!u mah3.llesuui9 
mesi rıca olunur. 

R Z ., .,... .. -...,,,,,... ... -. ... ,...,....,,,... .• 
'•"'•''•"'·"'~~·""·~ 

SEZEN 

900 den fezla dl.i mıuı subay l'e erbı& 
yok ettik, 7 tan. 9 ımııkine1 tüfek. 8 
sıper hnvantnt 1mha etlik 6 batr.ryayı 
susturduk . 

StulıP.,radrn şimal batıımıda bam 

k ınılerJe muh:ırebcıer olmUftm". 
Kıt.antımız. b..:rnd:ı !aaı hareketlerde 
bulunuyorlar. 3 d..ışman truıkmI h.
ra u~rtı ttık Bir bö!llge yakın pi)'a -
de'! nı cıa.~t ık ve k18tncn yok ettl!L 

llır ootary:unı.z. ;l tanla, 2J ~ -
matı uıhrib etli ve bir dllşmaıa ~ 
Eıper bataryasını susturdu. 

l\l~hur ~c olrin yıldır. 

Diğer bir kesim~ HlUerdler. b.. 
ı.aıanmızm elinde bulutl&ll mema 
bir noktayı geri almalı: içl.D M -.attt 
20 hücumda bulundu.la.r. 

BtltDn bu hOCUm!:ı.n, d~ .,.. 
zayiat verdırerek pllak!1rt,t1Ul. DE AN NA DURBIN'ıN Almıuılar, Tuapecııtn r.tmal dola • 
.unda me.sktm bir noktAtl" ıı b!ııka al. 

Kara ve demirvolla.mıda ve n c
lıMerlc yar1aln Sov •et nnkliyııt: 
geccle~in de tc&irli bir ~kiid~ 
bombalanm~tTl'. Bir ~ok yiik tren 
]eri tahrip edilmL5 ve Hazer de
nizinin batı sahilleri önünde bir 
petrol Vt! 8 yük gemisi yakılmı~ 
veya ağır :hasara. uğratılmıı-ıtır. 

Knhul rc~minclc hazır lıulunan· 
Iar larafınd:ın hararetle nlkı!;Jan:ın 
m:ıd:ım RuZ\·cll, f ngill<'re kabine~i 
ii) eJerinin de lııılıındu~uhu torlnn
Jıya hitap edcrr.k AmcrikAlının ~ıı 
bü~ ük arzusunun bii) iik tn~Hiz 
mi!Tl'lini tanımn1c olduğunu " e 
Rüyük Brilıınyadaki genç Am<'ri• 
kan askerlerinin, son scncJerdp İn
giliz milletinin ~eçirdiği felaketle
re ı::öğfü; gerclliJr.cek manf'Ti kuv· 
,.elle bulunduğunu anladıl.:lannı 

En ııon yarattı~r tına almm.ış olan bir f.tt :-n·~o:ıa .o • 

26 iikteşı'inde ~ hava kuv
vetleri eidd~li hava muharebele
rinde Ai!l'an uı:aksavar1annın ate. 
şile 60 uçak kaybetmi§tir. 

S 
~ ç E G ,_ kulma.k t.e,ebbO!ttlııdc buıuncıu DUf • 

A K Ç JI 11 :nanı pilalctlrtttık Krta.l&rtrna t;ıg&I 
~1 1 etUlderi me~erl. -11....,.llo 111..--. 

4 za etliler. Takrf~n ~ bO!Qlt cmpar. 
• ,. .,. -1. 

~~~~~~:1. .. ~. piyadesini yok ettik • 
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·2- Toplayan: Muzaffer Esen 
GÜÇ DiR TAllKtl\AT r.ı bu becerildi insımlnr kendileri. 

nj ılam~11cmn \'eya J.:ürcğe göndr. 
14 Sonlmııuu p:ızartesi ,..uııu rerek bir auı: olan ııdnm füdürme. 

l'tır ı,epenkier ant on hir buı;.ık ğe bas rnnnndıın i'slcriııi bn::nr. 
olduğu hnicle hfılü hnpalrydr. Eiııa ıı.anın yolunıı bilirler. 

1 uın fmpıcı<>ı Niko~:ı. Şamblan \'e Mösyö Kutürb·e ,·nl<'nnın sırrı-
nynı lıuh·:ırd:ı. 258 num:ı.ralı dlil• • nı nı;ığn \'Uroenk bir iz hulnbilirim 

1 
lmnı iı;leten ı;.nrıı.p~ı Vilaor Dü}J' iımiıliylc gece basıncavn lmdıır 
l~ bund:uı endiı;e ılu:ydulnr. ile rnk':ı verinde t.alclı. :Ru ·ırada 
le kcpenlderın alt tarofındım b~ •. komiııe.r Prel:ı komşuları <1inleıli, 
ruz urnblı oMu~"llnu görüıı, lıu n.- \'e bi'r İ7. bulmnğ:ı ~·nra~·ıtcak bir 
ral~ktnu J.nıımın cin ynrı aı:ık ol - şc~·ler öğrenmeğc ~nlıştı. 
dus.'llnu sezince cndi~eleri bir Jcııt * "" .. 
daha :ırttı. ICcpenltlcrin \"tlziyetini 
bozmacl:ın bu Mn!~<tnn iceriye A;r 
diler ve l ibrit çnknr:ıl; yilrlimcğe 
bn<ıl:ıdıl:ır. 

Gözleri' korkunç bir man~nra l•ar 
fjJSında bit} üdi.ı. Jirouıl nna. yertle 
ba.rckf't l;ı: y:ıtılorrlu; l'ılzü döse. 
rne tnhtn'nrmın lizerinılc, snğ kn· 
STnm üıerinde koenmnn bir delik 
nc;J:ın kop:ınlnus; vücut ı,:oktnn 
a0ğumo,. 

;\upınm ynnıb:ı~,ncln hiri1'mi 
knnlar ''e J.nn ii:r.erinde ~·iızt'n he·· 
Yİn Jlaı~alan lmdıum (ihlilriirii 
darbeyi burndl\ yenıis ol<luğunıı 
gö terl.ror. Burn<lnn iti~ıııf('n kan 
toızınhlım, lmdrnın yattığı malı • 
:7.cnc inen menli\ enlerin bulunclu · 
ğu knr>'ya l;:u1nr uzanıyor. Vurus 
o J;ad:ır ltu\ \'etli "Unılnıuş ki im 
dının ı.nfot~r ,ıcliml'nin tnm mu 
nasilc pn~a':-nmı Ye kemik ıınr: 
~:ıl:ın m ·ini l iı;ine snnJnnnııı; 
b i'n 

ı· .. 
eYı p:ırç:ıC'ıkl:ın diıl:ltimın muit 

fo)if faı;rmlarınıı fırlnmıo;, 
iki ndnm içeriye girdiklerine 

-:iret"f'J'1erine llismnn bir hnlde: 
riülı' 1ndnn giı'lliitleri gibi dört a. 
ynk tııktılnr, \'C çıt nr t:ıkmıt7. ilk 
İşleri l:npmrn önünden ı:ccmekte 
<'lan hir rıoıı~(' \11.knJı anlatmnk 
oldo. 

1.ucliscdcn hnbe.nlar olnn Sen· 
Xoma Daken mnhnllesl pnli tmmi 
seri l\lôsyiı l'iyer Flnntcn Prcla, 
cUmlıoriyet müddeiumumi in~ tel _ 
grnf ı::chtil·ton sonra derhal nka 
yerine ı:eldi. Ak ıı.mm ant iki!!ln· 
de tnhJ.ikn.tı Uzt>rine alan orgu 
Jıiıl,imi Kutiiriyc de poJi komi:;eo. 
tinin ~·anına leti'şti. 

Val~ yerine yeti<:en sorıru tın· 
~imi orn<ln t<omi<ıer l'reJıulnn bn"• 
im.. emnb te müılilrU Goron b;s 
müfctti Jorm Ye polis Prensi tnh 
Mkntl:ı ı n ır bulnıacıtu. Sor~u 
Jıikimi ili, itı olarnk t'lül<l;fının l•r. 
pcnl•lcrini Jrnldırdf.ttnn ~oıırn in -
ccllen inct>y bir tetlıilmtn ha~lııdı 

J{ndrnm l aşına hiil lik lıir. çe : 
fiit \cytı buıın bl':'llCr rt bir ' şe~·. 
le vıırulmalt uretile i;lrliirühlüğii 
op:ıçık m--ycl:mılnydı. n:nWin biiy· 
fe lmcJınm b.:t<ımı tnz buz ederek 
l;mlllr J,u\\ etli' bir üerbc indirmt~ 
iein ''e r<>I Jmı.'\·etıi 'e aynı zıı -
m:ında cotı \nlı i bir ndnm olnınoııı 
icap 4!.ıl l'<li, h.atillc kuri> nı nr.•. 
5ınıJ11. bir bo ':u m0 olduğunu ~ö te 
reeel< l1ic\>ir at· ınrt ~ ol,tu ku.clnun 
[ 

• 1 

l!l~ istı nn. NIİIİrSt' bütün ''ilcu -

Heykelci Alfred Korinfüı: :;ece 

1 
011 ikil·e ı;eyrel< imli\ ~en • J er 
men buh"arıncla 228 numnra. 
dıı bnlnnan C\'İne dıinerken Jiron 

1 dun m n ğ n z n s ı n ı n önüı>. 
ı1c ya\'lts sesle kousnn dört in aıı 
dnrduğnnc. ı;önlüğiinli sö) lelli. Uu 1 
n<lnmlnn:lan U~UnUn basıncln )"U. 

,·orlnk s."lpknlar \'e •Hirıliıncii ele, 
o tarihte i\clc:tn moıln olan 'e ne ıcı 
biçimi :ııli)'le anılan siynh bir 
kas~<ct \'l\rmış. Hcyi;elri bu adanı 
lııra yakfac;ınr.a heriflerin t•anı sı

kılır ı;ibi nlmucı, \'I' lılcbir sey soy. 
lemeden Bol• solmğınn ılo~ru )'Ü· 

riiyüp gitmi<oler-

Ranyo sntıeıııı nrtUr Düfurmnn 
tel ).) onkfımın giinii, al•saınm 

~aat sekiz buçuğunn ılo~ru ihtiynr 
kaitını tliilıl•"ınınrh hi'risiyle J,onu. 
.,urken ,;?önnU.: Jironıl annnın hu 
~ıo:ıu tn,b'lı ndnm lurlı ya ll'rmrla, 
l.o)·u panlf!siisü, başında sjlinılir 

şnpkası olan blrisiyrııi ''c görlini.i
f:I' giire isc;i?: Jmlmıoı bir uc;a~n ben 
7.i~·ormuoı, 

Antilmrr mııclnm Koroliıı Vnlc 
ri, l\lnclrit okn~ınılııki Jtollejde tn• 
le-be ola.n oğ'ul Aymnr ile 11ynı sn. 
n tc ıloTrnı soknlctan gec;erlten, ,Ji. 
ron<l ananın yaııhnncsine clirscl<. 
!erini tlayamış olduğu halılc hir 
ndnmla konu tul:tına dih'kııt <'l· 
mi ti. Bu nclam lu :ı ho~·lu, _i:ı. 
nınn, temiz ~i ·iıımi'ş kırk ya la· 
rrnda biri iyrniş. 

İhtiyar Jmdın her ~lin s:ıat se. 
ldı boçuğn '<'loi:ru ılükknnının kc
penlderini incliri'mli • 

Ölen lmılının nc:ılın ne lmdar 
ııarası vnrclı? 

nu hu usta ~nflını taDl\'tlnlnnn 
'öyledikleri birhirini tutmuyordu. 
,'fon Beı:ınnr ihtZyar knılmm altın 
~:ınt \"I' lrnrtlonu olıluğunu, ~iir. 

delik m:ısrnrlnr içi'ıı kullan<lığı 
ııarnl, e-s?ti bir siyah rantada tn· 
"lllığını öylüyardu. l\oılının bir 
clcrecilye lmılnr cmııi) etini imza. 
nan, )'ollnr ,.e lıöprliJer iılnresirnle 
memur .Jozer J;ur i miıııle bir n
'lnmn. i'htimr Jmclrn blrcok l\reıli 
dü Fonsiye Ye Paris ~ehri talı\'İI. 
leri ~öst<'nnişti. 

Polis komiseri nra ırn kn<lrnm 
hcsa.pnlnnr yapnn Mi~el Oebar i~
minde biri-;ini de lrnMu, :.u nıJ:mı 
l\'nsyo:ınl gnzetesindr: memur jeli. 
J\nılınrn bu :ulnma hü~·tllc bir te. 
'erciihü ol<lı'!hı nnln5ılıl ordu. Çiln 
J;ii onu birçok JtimscJere ··~·1~!.
nimdir'' dire tal•<lin• rtrr.iı;, l•en· 
ılisini e\'lcmlirmrk istediğini hattfı 
fenn:ırc \'l'rcccğini r.1.iJ lrnıi5ti. 

( f>e\"Bmı \'ar> 

Hakkllıntzi 
nereden alacağız? 
E h"'MEK k:<..melerinin Ust tara.!larmde.kl tarih yerlerlnl göster. 

:r.ek tt.ulu\bl~ınde, he.ika. ya.rım~r kilo DCker veri!eceC'l UA..-ı 

edlldi. B:..na nizam da dlyebillıiz. Çünkü, bunun tekerrür odecegi an. 
laşılyor. Ve sonra h'.lkOmetJ.n buyruğU da nlzıı.m, kanım demek 
değ' ' ;ı.!d.:-? 

B.ı7ko n!.za.mlar<iıl:t bahsedecek değlllm. Fakat belediyelerimiz. 
-- he~o Jtı•nnb;,ıl beledjyesi - nizam koymakta pek usta ııayııablUr. 
ler. Fakat bu 11lzıı.mla~ tatblk edilmedikten, ettlrllmedlkten ııonra 

ney,. :;-nrnr? 
1otıınlrJI !~inde, muhtelif zamanlarda konmu, nlce nizamlar var. 

dır ki tmtlrlerl tınc:ıd: bir kaç ı;Un \•eya hafta sUrmU§tUr. lşe bile. 
mak ~U!UJl:Jnda hararetli ve hevesliyiz. Fakat başladığımız işler ara. 
srndP b'r tllr:u hltlr'Jmedlğlmlz, bir müddet sonra yClzllstU bıraktık. 

ıarımn. hcrı:-a:de az değildir. 
Dnlm b:ışımc!an geçtl: " . ' 

Şel<er \"Crııcceğl ıın.n edilen günde, kalabaltktan dUkkl\na sokula. 
nındım. A:-ıı bııba gllrıUydU. Ezilmek tehlikesi vardı. Blrıu; tav.ııaem 
dedim, Uç ı;Un sonra :.ı~adım, gene kalaba!ıktı. Nihayet dUn bııkknl 
dU!ckA-:ırr.n btı.~\'Urdum. Karnenin k6ııeslndekl tarih kaydı mukabllln. 
d" b:ıkkım olı.ın ~ekerler! nım..n.k istedim. Öğleden sora dediler, sa.at 
altıda S:!t:l:n, bu sefer de ııeker kalmadı dediler. Biraz söylendim. al. 
dığım c \'üP ~ı,, oldu: ··.nu f.şi zaten Lstemlyerek b!r 11.ngarye glbl yapı_ 
yoruz. bir de URft!lik lAf işitiyoruz. İlk gUnll aklın neredeydi? .. 

H:ıkl:1ı,la··· muayyen gUn!erln lier saatınde mllracaat edenlere ,e. 
ker v rnıt>l!'e mecbur dğll midir? Q~ker, bazıtnnna verilecek. bazıları. 
n• ı:;cç kalCm, kalmadı! .. gibj eazlerle verjlmlyecek midir? Beyoğlu 
glbi h' r ytrc t.fiyle mahdut miktarda şeker vermek doğru mudur? 
Hak s;ıhi,ılerı, ı~ını. gUcUnU bırakıp. baklcalın keyfinin istediği za. 
ma"ld• mUrncaH mcı;:l•uriyctınde midirler? ve nlbaye,t. ~\terin kal. 
madığı ı!c~ru mudur? Jo::ğcr, devletin halka verdiği bir hakkın yeri.le 
getlrllmrıo.! b"l<t':ıtlların keyfine kaldıysa vay halimize!., 

ı;ı- kt>:- ahmıynn yalnız be~ değilim, bir çok karlınlıırm, lhtlyıırıa 
rın da ıılıınJlc'hk!nrını, geri çevrildiklerini sl:lrdUm: Ulz hakkımızı 
ncreC:en n•scatt?..,? 

1..i'ıl'iıı lt~ırr söyler in. eyvııb! LAr.nnt 

in istan tuza 
Şcl:er.,Avnıp:ıtl:ı, )rni söriinıni· 1 Jcri kaın:ıştır:ın her şeyi erilir.,. 

ye b:ışladığı z:ıııı:ın "Jfindlstnn il·· • lliiyle her şeye Llc\,ı nddedilr.n 
zu .. ıliyc isim alnıı'llı; ciinkii, '5C• bir şeyin, hic şiiplıesh:, hyıııcli do 
her krıınışı, o wmnnlnr ~·nlnı:ı: hüyiıklii. lspnnyoll,1r, !IC'krr k:ı
Hi nd 1 tnnılrı mc\ ı~ı:ı tu, ınışını, l\lnder. Knnnrl gibi Afrik.ı 

O ımmnnın doktorlnrın ıl:ın hirl s:ı liiliııd ki :ıı!a l nrda yetiştirinceye 

şekerden söyle h:ılıccliyor: knrinr zenginl~rin ~·cıllili şeydi " 
"Şl'krr cknilrn bir nc,·i b:ıl dol• Dir kcntnl şeker, o t:ınınnlnr, ln· 

rlıınılınıı~... O. ilindi l:ınc.lnki \ ' C ı::illcretlc, o 7:tmnnın pnro kıymc

vc hnlıtiy:ır Arnbislnııdnkl lrnmış• liyle, sekiz yii~ lrnnktı. li87 senc
lnrdn nc~\İİniimn lıulur. O, tuz gilıi l sinde kinn:ıgcr i\tıırgrııfın yolunrla 
kntıılır Ye dişlrr nrnsınıla ltı7. gıbi yürü\·cn Aşar isminde hlr kinı;r:ı• 
kınlar. 0, mldcye iyi ~clir YC SU ger, p:ınc:ırd:ın Şl'krr t'lk:trJ)m:ısını 
ile içildilii znmnn, karına f:ıydacı 1 düşününce ve ş,.J.:cr ynpılnınsını 
~:ırclır. Yorgun lıöhreklcrc de fn,.. kolnylaştırınc:ı, ~eker rırtmıya hoş· 
dnlıdır. Gözlere y:ıpıştırılırsa, ı:öz. lndı \'e fİ}:ıtı do, gitlikçe ucuzlariı. 

cephe başkumandanı 

T ·-
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Nakleden : L. t.. 
Şahıslar: Malmaıcl Mıırsrll 

yaşmda), karde~i: Matmazel 
(38 yaşında). dlser korclcşı: 
(22 )ft'•lndd). 

·c40 ı oluyorsunuz:! Uğursuzlar! Yeler ar. 
Adel tık! (Soka~a bakar). 
Odct ?thrızrit - lJ~ursuz olan biz mi· 

Marr;rit (Pencereden ~oka~a ba_ 
'knr). Bu ~erseri gene kıırşıki ka~. 
dırımdn dolaşmnf;a başladı. 

Odcl (pencereye yakla51r). - Se 
nin için doln~saydt muhnkk:ık ld 
çok hoş!lua giderdi. 

Mnrgrit: - Senin için dolnşlı

ğını zannedeceğlni lasnvvur cimi. 
yorum. 

Adel (müstehzi) - Yok srnin i_ 
dn. Demek rarıa knldıj:lını hli!A 
knbul etmek i.;temiyor un? 

Morgrit - Hele şu küçi\cük kı:ı:n 

da b:ıkın ! Yoksa bize erkek bırok
mıynn sen misin? 

Adel - Bir kere, sende11 dnh:ı 

küçüZ:üm. Amma iki yaş iki yaş. 

lır. lki -;ene içinde bircok şeyler 
değlşehili r. 

Ot~el (odaya girer, pcneıcreye 

y:ın~ır) - Gene ne oldu dır iblrbl-
• rinizi yiyorsunm:. kötii k:ıynıınafar 
gibi. Jlic. olmnzsa pcnrcrcıfr.n ce. 
kiliniz. llüner~erinizi biltiin mahal. 
lenin duymasını mı hıtyor'iunuı'l 
<Pencereden :sarkar. l\ı.r,ı sıradn 
clolaşan gı>n<'İ glirünce ~ülümserl'. 

Margrit - Rezalete hak! Hosse
le sokaktan geçen erkeğe glllüyor. 

Adet - Tabit. Kimse senin ~11. 
zCine bakmıyor diye biz de flört 
y9pmak hakkımızı kayıp mı edo. 
Cl'SIZ~ 

Adt'I (lca'!den gürüllülü bir koh. 
kaha atar) - Buyururt ı Al sonn bir 
rlahal Sıkılmasa deliknnlının ken. 
ıli i icin clolnştı~ını söyliyecekl 

Adet - Yok senin irin pabu'I 
c~itiyor. Artık ihtiyıırlndığınııı 

nnl11mnd11111 mı h:ilit ikiniz de .. 
Mnr11rit "° Ad el (bir ailııdnn) -

nchcrc!d 

ylz yoksn sen mi? Bize bir kısmet 
cıklı mı sen daima lı:endi hesabın:! 
islifndc r.lmiyc koşarsın. Hu l'aşt 
hile kısa eteklerle dolaşmaklan u. 
tanmıyorsun. Dıık dizlerin göıuku. 
yor. Edepsizlik değil mi hu? 

Adet - Güzel ı:ıyaklarım var, ne 
diye göstermekle utanacakmtşım '? 
.Senin su oluklorma benzemiyor yn' 
(gene sokıı~n hnkıır). 

Adel (merıık!a) - l1niir.filiii i.:İ· 

me gönderdi? 
Margrit - Bana! 
Adet - Bbnal 
Adel - Hadi. gene haşlnTdık! 
Marsrlt - Adamcaüız şeşi br~ 

ı;örii.ror galiba. Öpücükleri lıeninı 
tarı.ıra gönderiyor, halbuki -~1••• 
haşko yerde. 

Adet - Öyle olacak .. : 
Adel - Ben de öyle sanıyorum. 
Mnrgrit - Haklonıı vur. Gör • 

dün nı!i edepsizi! Bir de bu cl>sik. 
111 (seslenir) ?.faril 

Ade! - Vay kn!-ıpel Sonra uel 
de cl;'ılemln iflir:ılnrmı c\inlc. Her 
kes, hize kur yaptığını zannedl .. 
yor! (~eslenir)' Mnri ! 

Arfct - nu alçıık herifle de bi .. 
raz ulanmak yok ınu'l llizmclçi. 
lere mi kur yapıyor? ' 

Margrit - Bunlardan ne lieklcr
sln 1 Baksana yüzünden, kı:rnfctiıı. 
den belli ne ah16ksu: olduğu! ~ge. 
ne ~slenlr): l\tari ! 

Adcı - Ne mnnasıı adam1LnŞ 
höy!e? Bu tcrbh·cslzln yOıOne na
muslu bir knchn dönüp hnkar :ını 

hlı;? (bir daha seslenir): Marll 
Adet (pencereden sarkarak lj:ı. 

ğırır): Alcnk ! Çek arabanı baka. 
:yım oradnn ı Bir daha ıo;ent buradıı 
ı:;örmlyeylm. derhnl polise htıl>er 

i\fıırsrit (yalnır.)' - D:ıhrı :ı~ıı veririm, nn l:ıdın mı? 
siıl kokuyor. Margrit (knpıy1 nçnr, kuv~tlr 

Adel - B:ırl ihtil·nrlor evine mü. se~lenir) Mari! 
racaat edip şimdirlcn bir yer ayırt. l\lıırl - Beni mi ca ırdınır, mat· 
ııan daha lvi o,!erslıı' mııı:el? 

.l\clc) - Jhtil':trJnmamı~ ''e gözle. l\Jıırgrlt ~ Ayol nercde!!ln? Sc ı. 
rinlz Riinniiş bulunsııydı. • imdi .niz l<mlclı. ağzımız kurudu sen2 
lıonn b:ıncı göz l:ırptıfjını görürdü. çaj!ırmaktan. 
ııiiz. lşıe, hlr dnhn! Adcl - Neredeydin? Söylesene 

Mıırgrit - Hana yaptı. Bu tam. bnnn? 
ra hııkıyor. Mor! (knararak)' - Mutfakta. 

Adet - Kimse rıırkınn VDmtl'llTI Adet - Mııtfal;ta mı •dın, ~ok~ 
d\ye o t:ırnfo bakıyor. Haki Şimdi ı>encercdf'n hu m:ıslrnra ile n~rl 

f ngiltcrcnın nçılncnk lkind ccı>
he b:ışl:uınnndnnı J.ord '.\l1111th:ııc11 

isıııil'clc lıir Amir:ıldir. Bu z:ıt. gc_ 
ren bilyiik harple lngilleı-e lıolıri. 
ycsirıin birinci lordu hulunun Jord 
Bntcnbcrg'in o{llııdıır. 

ııiilfım İİ\'or. Ne şık delikanlı! mO yapıyordun? 
llzleriıı Ciiriı:l ric'nhnı himnyey" Margrit - Fena delili. Amma se. {l\lorl dahcı fozln kızarır, ccval' 

1.ord '.\hınlhatcn, gecen lıüyük 
hn:-hin !>onlnrıncln, lılr 'tahtelb:ılılr 
kum"nrlnnı)•dı. \'nzire~lndcn alın

dı, Pren!5 ılö Gnl'in maiyetine \'l'. 

rildi ve onun her ~ynh:ıline işli_ 

r:ık etti. 
l.or<l,.1nrak, 103!> d:ı Jıarp b:ı,lıı

clığı znnuın b:ıhriyc :ıvdct elli 
1940 ı;('lleslnde"l\eJli" dcstroyr. 

rinıJe, N'orvecc <,;ıknrılnn lııgiliı: 

rneıı11ır edildi. Gemi.si, lııı ılcfu hal nln n~·ıırın ""itil. ver11ıeı). • 
tı ve ııllı)'lllıilclilU hir küı;iik gemi Adcl - Şimıfl narın ı;:nld~. Çolt l\Inrgrlt - llic utnnmıyor musun 
ile f ııgillereye dlindü. ' na7.lk hir gence hemılvor. • sen? Senin kaılar kızlar flört ya. 

Aınirnl l\lutbntrıı. ''İlliislrans" Mnrgrit - J\lhar aileden nlornlc, par mı? "' 
tnyyarc gemhiııc kuınnnılnn nldııy Arlel - Ay! fürıız ev\•el ona ser- 1 Mori (hirnz cesaret alnrnlcl' -
sa da, bu d:ı torpillenerek denizin ~eri ıli'.'·en sen <lt>~ll mlyclın? Kızlar yapmoısa kinıler )'ııcıık? İh· 
dibine ho)lnclı. Margrit <asnht) _ Pnlln! Snnn Uyarlar mı, yoksa htıkireler mi? 

Bö)1e iken. talrn Jılr hoh;ı clos. !iOran yok. Margrit, Adel, Adcl (üçü blrdt'll 
hı ,.e ıneslektıışı olan Çörçil, hu Adel _ Sen patla! Yo'iına bnk_ üzerine üşü-sürler, saçlarından çc. 
tnlilıslz: zatı, ikinci cephe hob~ku. mıyor da kur yapmak isli)'Or. kerler! - Ne dedin kız? 
'mandanı ynptı. Amirnl 42 3•ıışıııdn Adet - Tabii. Snnl:I sen ondan Mnri (var kuvvetiyle hnJ;ırır)' -
dır. Un\"Onı "knra, hn\'n ,.e d~niz :ı5:ı#ı kalıyorsun. Imdnnal! 
muhtelit kıı''''ellcr hnreklıl başku. Aıtcı - Sen karışma. Sr.n ken:H (Sokak kapısının tlli ç"31ar. tk 
ınıındant" dır. lı:ıline bak. kardeş derhal l\lari'yi b1rak1rlnr). 

Lordtnlilıi, lı61" dn. yn,·rr nllmi. .Adet - Slı bnna knrışmayın. Margrit - Şimdi c;abuk eşyalı. 
yor: Çiinkfı Sen Nnzr.r Jınskınınılıı neni JiıN'tn r:ıhııt bırakın, öbür o. ru'ı al da rkfol hurndan! 

I sonr:ı da Diyr.p ilırnç h:ıreklltıııclıı dnyıı gidin, giclin .. orada isterse. Adet - Edepsiz! Kııhpe! 
1 fel:ik"'llerle karşılt1şlı. ııiz birbirinizin s:ıÇını Jıa~ını "YO- (~fori rsyolarını alıp m~rdıven· 

donda ynrn, bere, ezile, T\'rık m" 
bi foeylcr :ı: olitu. ICndının • nn ı;,n 
lıürmnn nl'..'l'emıs olmnsı ve ı-encı:. 
ni müdafaa oocbileeclc. lıııttiı hay· 
ı.uD<'nk lmc!ar hile 'nkit hn I oma. 
tJan ölmii<ı oldllb'U nrıla..5ılıyordu. 

Tli'\<ll.~oniıı hır~ızhk mnlts:ıdi-yle 

Jmn·el?crin! grri gclirıniy~ mrmur 
olmu5tıır. l'zcrirıılc lıulıınciu~u sc. 
mi:re bir lorııll i!inbrt elli. Pek ~ıic 
liiklr kcnriislııi Jılr lnsiliz limnrıı
n.ı ntnhildl. IJir ~ene soıır:ı 1 insi. 

1 

FcJiıkel, en iyi meklcptir. Genz lııııı ! Kaç defadır kısmcllme man\ leri iner. Üç matmazel pencereden• 
:ımirnl yetişiyor. oluyorsunuz! 'föcmföyp biraz ev.,·l'] kendisini ~kliycn de.. 

:

9'!l ______ l!Dl_ı::m_:rmı:1111Bmıs:aıı:ııı:z:ı:m• llko n l ı n ı n koluna girerek uzııklnş. 
-m:c::ı-mıım1ıı::mımıs::l!lma11S:m_m1 ____ _._::!lll!:llBm .. _____________ ~-.-Ell-9!:! tı~ın ı seyrederler). 

dı .• kıınını beJ aı: mermtrlerln Or.e • 
rlne aliıt,h: 

- GörUyorının t·ı ben, 
~" 11~\-dltlm bir mahlfıkun 

ICl\bınd1' 

kafaıımı 

llfnrgrit (içini çekerek odnya si· 
rer). 

AdPl (fısıldıyanık) - n:ı da 
gitti. 

ynıulmıc; o'dn'1unu nnlıı.m:ık da ~iiç - Ey, ııoJle bnknl!m, ııncer? dedi. 
bir is de_i:rillli Toz~iıhtnki ~·azı Son günlerde neler d::~-ııyorırun T H.ığ. 
nuı ııs:nm :tltın:ı lwnnlll <>ekme - datt.ıı bir hn)ll d .. dtkodn \'arını .... 
lcr lmn';ltınlmıı;. ~ :ı.zı masn'>llllll lııılk nmsındı: benlr.ı nl.•J blmde 5aır; 
r;ı.7.lerinılen birisi vnrt'lınn knclar W) il) <"nler tı:Jımı •. ~l'n dtn dun mu 

Ç
rl 1·1....:\ı&.ı". • • IH!Jt.'1rm:ıktan korkaC'.ak b'r hllkümdar 

.... tu dr ım.odulrırı? dr~llln1 

Adet fkcnôi kcndlner - Bohtl .. 
yar J\farl! (ya.,·aş yavaş pencereleri 
kaı>nr). 

Yntnl-: od:ıc;ındn dıı. hir pnN;n - H:ı)ır, rfendlmlr! Ren u1nktnlı' TAR,. H'ı· RO·M AN - Slz.e ka~ı fı>nalık \'Bf'mB,,, 
kars ıluıl, \'ardı. frerisindr meli. dcdikodulnrd:ın tı hı-rd:ır dı"~lllm. memtck::tl nt şe ,·erm?vf. ırlıl tah .• 
iupln.r, fatur~, )nr 'e buna bı>ıızcr llnllfc Nt'ı ır 'nn .. ,,,14 

ft • ili ttıe " • " .. ••~ ,. ,\g Q4 t::-n:ı'en ık\lrmr;\I dl'.şllnrnlnl böy 
1 :H:-ıtı:-r hnlunnu bir srpct ynrı bnktı: • ~ .. YAZAN: /Sl<.ENDER F. SERT Elli ıe <'.c7.ntıınuırmnnn:ı brkfünrlar. Hut Norveç propacanda nazırı 
r:lrl.rn OO<'"'Hılımstı: hu 'kii~ıtlnr - \'akında ıılııp bltrnlrrdrn ml tfı ben r:ıriyerıh:ln de bir !lllt'Unı vnr bir "kaza,, da öldü 
dan hir 1,ısmı kar,·olanın et rnr·. heh<'rdnrı;ııı? - :>le o T Sr.n do onun ale•·binde \'Ur!,, dl•·cblllrloı .. ve ''""ını h'ırandn ı " " "' _ _, C("lllmıı rıı.ııyını, U'l\ DUITlll kcnıH !I. s ki ?7 ( ) 
-:ı s:ıı:ıJM·,ır. Hiç bo:7.11lmnnw: olnn - Ewt. nrıı-·ıla ç.ol< IJ<'Jlrr dm"tJ. tıulunu•or un! H tb;ı\\l o, ban" 11enlu \tır<!ururum, • to · 

10
lm; - • A.A. - NorveC · " " " .. lcğlmle ('l'll6dın baltaaına uıatmağa 

'intnğm Uıcr'nde sor!!ıı hak1"m1
' ı'"e. ...o,.um, nı•,·eılr irin (i!cincl hallle) ~lc•·tılııdc lılr trl• ö:ı sö•lcmenıl"tlr, ·u bl - d · le Ki~llng kabinesinin propıısıınd:ı ~ ' " -, " " " - ü nün rın e ayni <'nırl, ken. bıu:ırım. J./lkln Reşit, 11ldn yilt.llnüı~ 

rMn<le ~uz frnnl,Iık rlört. el•ı· dl.•'t>nlrr , nrnıı . - Olnbltlr. s. Up!ı" d vcı rt,nıl'.'m~k 1 1 nar;ırı Dr. Godhraııt Lunde ve refı' ·' v - d ccl ~dın:l o verin" ... \"nnl: '•Hali • gUlrn, 11tzl blnblr ~"ftlan , . ., dolnnlA 
frnnlclıJ· hir b:ı.nlmntla, Pnn:ır.ı·,1 - Onu '"'l<rmJ,rrılPr bunun ı:-tb1' i"ln bo.v:e .•npmıgtır. znten onun 1 1 1 ll\k 1 kasının bıılunrluklıırı otomobil fC" .,._. ~ -' ., - en n m'jını \Ur!,, derım. o 7:nman nid'.lt.an, ha!!ılr memleketi fe e e 
I nn:ılı, Pnricı c;ch"i I\rrdl }'om"•·c netrr 11.~d:ırun sö•·tu•·orbr. Ben bun. zct,t'ısınd:ı.ı dn bu bAl<lrnlr. ı~nl(at, l'!'ld l 1 •·eı b ribolıııı göverıesi iizcrindc idi. /\" .• ,. ~ • .. ce • ını:r; s z.l coruyubıtreeı( rr.I? !lürUkllyen hain, deır.ıııuı, hllroi :- lr 
\l' O manlı lliiyunu 1 n•ıınıiı,•c tnl:- lım!nn hntPrdl'!rım. lllç ldmı;e Rc:;I. bcıı cmlolın lıi. ncıııt nrl.adnrı nrtuı. nlesı.nd'ın 40 mil acığındo bilin· • nnıırc Nlıııır blrtlcublre , erinden \'Cz.jrdlr. nu memleluıt ondan \"C o • 
"· • ... : bP'nıınn " ki bi'r gnzetc dl •>"ndcn uınldıı:Jtır un:ır.. ya henlm ll'UJ'tımıı lcaz.;ın \'O sizin hoplndı: " nun J;:lbj \·nJr "e Jn('ınurtıırdııo uı. me,·cn hir sebepten dolayı frcnl:r 
huhiu. - ı3 : nınn efendimiz. ırnno:ır,rında l~ln de ı~ ı şcrkr diıo;Unmlyl'n '.bir n... • • rar J;'Örmektcdlr. boşanmış YC ar:ıbn denize düşmüş' 

J\ntiı h r!ınlde dııhıı r.ok hir na. ...ı:ı:ıı ""izli aslıınlnr be il.ven ı:-ıdin 1 dıı.mdır. Euclln ı.rndl lc?ılnde ••ıı.ın • - 1':c dcdın? R~lt h<>nlm boynu. tOr. Dr. Lunde ve refikası bo~ulil' 
•· 0 .. -,, j - Onun ~erine g-etlrt'<'eğlm veı.lr ö 

r:ı. h ılmtı' 01:ıcnl.tı, :uıc::.lı bn ih- ,.cnıı .. 1711 ,..idi !>ter .. örebllene.,ıı-1nı rl hnlifc,, il:r.Unll "ıım,.ııı•ı bu ndu • ı mu \'Ur.du.rmn_ Y•. mı dUşUrıı\yorT -rnk ölmüşlerdir. , 1 " .. .. ' " ,. \.'O memurların d:ıha l)i hareket ectr. 
t ı:uıl tlr:lıl!indf' ~zetey; nrmaılrğ! t:ıhrnln ctrnı>:r. ml51nl:r.? mm makamıoız.d:ı J:ÜLÜ olmadığını - Dil.,ündüğünU bilmem. Frkat, (•cklrrlnl nerden bllr.ylm? Ileşlt, bü. '-::1 
lmbul cdi'lelıi!irtlj, yol; n g:ızeteyi - Hıı;pr. JW~le şı>)lrrl ılüşUnmcım iddln edr.blltr rnlıılıılx': bundan dnlın. lenu 5eyler dU,UndU - tlln kusorlann rağmen b:ına bağlı Framada bir kahveyf 
tı.l'IUI" ols:ı ·c1ı, tnh,·illerj ıılmnsn btle. O bnnn l<Gpt"k andD.kııtlle bağ - llnlllc N4 ır trııı; .kadının ytlıUne 1 ğllndcn eminim. O gUnUn birinde \"O hayatmı b:ına borçlu b!r adamdır. bomba atıldı 
''İl."? 450 frnn'•~:m \'ftZ ~iye<-e. lfibr. baktı: Uağcladı ny:ıklandıraeak.. bUAletl Sen lııtcdlğtnl ııöyle .. Len bUtUn bu Londrn; 27, (A.A.) - Fransn' 
f;i muh:ı.lrlm1<h. Bn jcıj ~·apnn l<im - B z:ın, köpcltlcrJn c!I" dendi. - Sen nt'ler 11.v1U ... orıııın. ı•-rA'r". yıkacak ..• ,.e kendisi hnlffo oı~-k, d d ... d ı l •· l k fi ,, uı ~- e ... o u ara asa .. u il ,.e,.ıncm. dn, Lil şehrinde hir 'kahvede in • 
sc herlınl<Je ~cedc\·in dlilckfmlam l11rtne ıınlıhrdılclıırı "'ÖrlilmU'}tllr. Oll. o, bnnn lhıınrt ııdemP:r:. Çünkü o!lun ısultnn olncnk df•·ortar. Tu t ıh. ıu , 

1
..... ~ " " t uec. .. mo ö nceye ka,tar tutmak lı\k vukua gelmiştir. 3 Alman aske 

CVı"re rnuu ut ••11111 \ ~ hrr!mJ:frr niln birinde onun ı!a b5yle ynpmry&. car:ı trnlm el mdrdlr. blcdııı.ıın u. llnllfe bu ııırada, "Ok &e,·dtzl .. 1\. ı"sterlm. l•te o kadar .. kı.vtfi'J • • " " ., ., ,, rf yıırnlıınmı~hr. Mi'iilleme hareke 
nı • rrjruı ~!t'"k e-dineın in cnfını Jdm trrr.lı: edeb)llrl' mnn, ccllCıdımn: "Şu herifin başını \•ercin! dl~ ll' tuttu, boynunu kopıır. (Deıınmı ııar) ıı ı O nııbırdruı i>INı.f de ~ z1 _____ 1ta:ı ______ ... ______________________ ._ ________________________ ..; o arak Almanlnr 3 rehine :ı.lmıf .. 

lnrı:lır. 

PERDE 



Kuekler 
"Kat 

4 
. ek" namı. Kanııdanın CC. \\', 

~ l:.) tetkillhna yani •·J~ıınada 
..,, dınJar kolordusu" na 'erilen J
.. 1tıdir0 

ı. kJnadad'!, yetflbln kadından lu.:. 
iti dftl nııthlQk, a11kerl tallın "'e ter~ 
~nJ ikmal elmi,, aıskert hizmet 

1 ekledlr, Blnlcrct'!lii de, Jlnıd 1 • 
ı, e,.ı falimJerJ sörüyorlar. Hathi, 
Unlardan, bir l•ısmı, lngiltereyc 
~lea Amerika kunelleri ar:: .. ınJa 
~ıılunuror. Kanodanın ve biJhaua 
dl rleılk Devletler Amerikasının i•! 
• •11ına ıare, bu senenin nihoJelln~ 

dar, 1naiJtereye gönderilecek ''lca 
•lu, ,_._ " ı 
lQ) -er n miktarı. 5.000 kiti»i 
ce ac?aktır. Almanya yandı, diyt. 

lıUk anıma, bereket ver•in, her 
:~nırtan aile)"e menıup bulunan bu 
~ ile 40 "' arasındaki kız ve ka. 
ıo'rtdan mürekkep olan "kadın ko. 
,;duau" menıppları. kabiliyetleri. 

1 
161'8, katiplik, emlrberllk, depo 

b~e~urıuıu, telefon memurJuau ııı-
ıqz111etıer tnrOyortar. 

ıe!!u nazh, ıüzel askerler, <'azibt' .. 

1 nı arttıracak kı:vareıte de bu Un . ' 
le U)'or. Ü&erlerinde koYtJ )"eşil 
,_111118tlan Mr cekelle "'eklik, ba~. .. rı d • 
? • .,:. a da aarlf hfr kasket nrdır. 

1111 
• ayaklannda iskarpin .. ya. 

11 
~•Plak bacak, kışın uzun ı;oraı> 

>1torlar. 

liklt~nada kadınlarındRkf bu asker .. 
.. e'·eııf, neıtcn Heri seliyor, d:. 
... h· 
la ı~ dilıünmeyiniz. Bir defa, bun 
lcGl'I: hepsi Ya bekAr, ya dul.. çiln-

1 
•bul !}artı öyle. Kanada, asb. 

r rıe lek tn çok para veren bir mem.. 
et., ~ferberllk milddetinc:e epey 

ı:e P ar11 toplayacaklar sonra ••ık 
ClOzet " ' v ' hlr linlformıı ı;ıiymek he,·esi ........ 
hl ea npmık ıevkl.. nfba. 
ı.,~ hf111tetJeri eenısında. •rkek. 
ko '•ıle lemaı. aayeıintfe, c;lana 
IC lay k0<-a bulmak fimidi.. Zaten, 
lJ •~ada, helrAr blmak nııecburiye. u: • "'" .. na olnralt tah411t elnıft. 
lr • 

11 
Bir sene himıet •ören .. s. 

r:lll' 
8

" 1" •e kırlar, evlet1eblllr1er. 
•ereı b lfff ' u Hlettıne de, ancık Amfr. 

ıt ~fn lftflııadesl tıe be de, berhıl 
\ e ~~n koı>armanın ~rıoıtn olmı. 
acıı,.tır. 

~ 
1 

Kınada h0k'1motl, kad111 kolor
du111nu. tnailloreye ~n4ermok için 
teşkil etıııif(Jr. Belki de, orJda, 
••cinsi JAtlr'' pek bol da, baftndan 
~uvuyor. 

••• 
"Kanada kadı• kolordusu" na 

'"erfleıı ''Kuek" bminden hatırıml
za (Kueker) kelimeal «eldi. Merak. 
h bir teY oldulu lcln, bunu 4• an. 
,latalım. 

''Kueker'' 17 ncl asırda teessüs 
eden n lnıilt•re ile Blrlıetlk Dev. 
lefler Amerik&11ndı lntltır eden 
bir mrzbabln .ertudı menauplırına 
deniyor. Kadınları ''Kuüerea" is. 
mini taşıyorlar, 

Bu me&lıep, proteıltınhlın koyu. 
ııu olan "POritanlMt" den bosmn
dır. lfüessisl, f ngfllz kunduıweıla. 
rından Corç Foks0dur, Mezhebi tcş. 
lilAtlandıran Vilyan Pen ve ruh~. 
nl esularmı bir "fımlhal" şekline 
koyan da Robert Barkley'dir. 

"Kueker" lerin bir illlli de ''lll· 
reycnler" dir. Bunlar, hiçbir eş. 
ye bulunını)•an bir ovada toplana
rak ibadet ~terler. lbadellerl de. 
nıürakabeye dalarak "Rul.ill-kuds" 
ün gelmesini beklemektir. Kendi
lerine "Vaby'' 8eldill tltremiya baıt 
lamalarından anlaşılır. Titremlye 
başlıyan adam, ıhretteft hatıer ver 
mek salı\hlyellndedfr. AyaSa knJ. 
kar ve içine dolan ilhamları anla
tır, ötekiler de bOyftk bir hürmet. 
Je dinlerler. 

''Kueker" Ier, hı1'istlyaaıJarın tık 
dls merashninf yani (vaftia, dln 
tahkimi, şaraplı ekmek, •Unah ~ı. 
,karıma, mukaddH yal, papazlık. 

evlenmemek) slbl ffdl esası kabul 
etmesler, mabkam9da :reJllla et. 
moıler, ıiJAhh uker elmadar. has
bi, kardeş katllllll saprlar, dalnta 
"hen, un" diye ke11wqorlar, "' 
hlo klmae71 "sf.- in dl79 hitap et. 
mmer. !>hula• 1>1• meratlp dlll. 
lesi tanımnzlar, .. pb1annı hiç 
klmsealn, battA Kırılın huzunın<ta 
bile çıkarmazlar, Banlann tları, 
tem is,. ah1Ak, doJru1u1r, ve lnsanhlıt 
hizmettir. 

.. 

Haber'in bulmacası 
•• • t-+-+-..... +-
ı ~~-+-+-
• a.-ıı--1--t-to-+-+.. .._..,_ ...... 
5 ..__._.,_ 

• 7 

8 
9 

Soldan ıağa: 
ı - Kitapçı cHlkkAnı, 2 - Yok 

etme, Kaf'kasyada pa kuyularlylc 
maruf bir şehir. 3 - 1ktu:aıı yok, 

Pazar pnii yapılacak kupa 
maçlan 

......... htbal •ra1ıtm+u 
J'ener'ba.hçe Stadı: 
sut t ll!W - lfUrt1dat. llakem: 

Nurett.111, Sadik, N•t. 
Sa.at 11 Beyol'lU - J\aml. Bakeqı: 

Rept. Ba)'l'J, Semfh, a 
saat ıa Kumıpqa Dtu. Hakem: 

BOlend, Puuk, Rma. 
ŞeNf atadı: 
l!laat t 801eymaal,. - Halle. Ha. 

kem: Şekfp, Şallt, KQnlr, 
l!IUt 11 Vefa • UnlrapUlı. Hakem· 

Bayati, Muıtafa, Kt\.,,.t. 

Vatandaf: 
Tll'ldye barlMı ıtrmemlftlr. Fabt 

bir _,, elrollomlll lfbıdelllr. Ona 
için (t&aarraf) tfmdl, ller umaadaa 
slyade, lıtr milli 'Qllfellr, ... ftrls 
ııuatm .,... ..pli~ ........... . 
Jamalıdrr. ı.nm-. matceatas ar. 
fobim .. para lılle, mllU ...,...,.. 
lraYYMI.....,. ~ lıl• JaJmet • 
ttr.llllP-9 ..........,..111 ... 
• P9nl* lı:Q'metlW. lılr araJa plla_ • ....,_..r cJotar. 

ın.ı.ı 8olaoml ft 
Antn1ıma Komma 

' 

=================· 

-

-
-

' - Yuaaaistanda bir dal, Beyalr, 
5 - teki, hazır, 1 - Ekol, büyflk 
haııı, 7 -: Mısırda bir nehir, yüce. .\ (ua&ecemüan lllrlmcl .. ytumcla 
8 _ Akcıler, arzuıı, 9 - Bir 6- batlık TN""Clalıd -.rlll ll)el'CICWe.1111 ..._ 
zamız, elin tçf, yeıııeklen emir, Uyelell cGa.,.._ ~ 
JO - J1evlet kesesi. ticari ma1ıı1.u Ula obnqaa kUçtU& '-

Yııkarıdan aıalı: .. &&alan ,...._ ·1ı1re111a11.r.J 

ı - ıooo ..metre, 2 - Muıtarlp Evlenme teklifleri: 
olan, iptida, 8 - Kırb~. ' - 1- * U Y&flDda, hlç klmaat olmJyan, 
'ımler, sahip, tahassftr, edatı, 5 - kocuı vefat etmlf, kara kAflı, kara 
Bir renk, Bulgar parası, 6 - Sonu• gözlü, kumral aaçlı, orta boylu, ev 
n:ı (K) sellrse nefes olur, lOks bir iflerlnden ve dikl§ten anlayan, asker 
ıneyva. 7 - Sonuna (H) gelirse kızı bir 'bayan namlJlllu bir bayıl& evlen 
.ısık suratlı olur, 8 - lsUfne, sor- mek tatemektedir, (A.Ş. 17) rema&ııe 
gu, 1 - Yama, lmatAtlı~, 10 - mUracaat. 
Silindir. • aı Y&f1Jlda, orta boysu mtltena. 

J _ Arnavtluk, 2 - Suubet, o- alp vOcutıu, 80 l1n. maaııı, bir deYJet 
ba, 3 - Resmen, 6 - Samla, Tir, memuru bir hay, effne 9 e yuvuıne 
7 _ Tu, Ay, Pata, 8 - Rahmetli, ballı blr bayanla evlenmek !it.emek 
At. 8 - Arie, Uıtuly, ıo - Krs- tedir. Dul da olabJUr. (<;abuk Olaun) 

reıwıztne mOracut. tane. ta, 

Bir meyhanecinin 
stati«iii 

Bir İn(Jiliz mephanecisi, Kokt.ey. 
f n 4.i>OO tertip dahilinde ppılabll
dllinl hesap etmiştir. Meslek apı 
'Ve bll8İsl bu kadar olabilir. 

* Jlo1 1.88, kilo eıs, a&rtfDl, .. d8" 
let memuna blr lıay, temi& ahJ&klı, .. 
fa.klr bir alle km ne eovlenmn tate. 
mektedlr. .A.ylık m.aqı nt IO liradır, 

(Ş.1) remsine mUracaat 
• Yq 28, boy 1,TO, kilo 67, kum • 

ral, bir mtlaende 100 Hra kadar 
aylık kazancı olan ve bayatta klm , 
aeal olmıyan bir genç, 20-30 yqlarm. 
da evine, e6Ine ııadı~ na:nuslu cidd! 
dul veya kız bir bayanla evlenmek la. 

OL SEN 
~mektedir. Ev eıy•sı veyahut bir •. 

; vl bulunmak p.rttır. (Sevlmll) nm • 
1 zlne müracaat. 
~ 

&wnpa ıaıoaa 
KADIN TERZi HA ~ES 1 ~ 
llaMerem b&;raalan 11.10.MJ 

cumaptell &11Dtl ... , 11 de ra1ce1m 
~ pıdDOIO ealoalanaaa ... 
h manJrealM!e lulaael moclellertnl 

göl'llltlle daTet eder. 

bınlU eaddeel K°:._~':!~ ' 

~'" 

...... 

TiYATROSU 
........ da 

DB&ll lllSllı 

KIS MASALI 
KOMEDi ıusm 

YALANCI 

.................... t18,llda .. ,..__.ne 

-

-

it ve İfçİ an)'Cllllar: 
• tpekU, yünl1l w pamuklu lı:umaı 

dokuma makinelerinden an1&1an. u 
Cok deaen bilen '99 ukerlllde &ZÜUI 

olmıyan bir genç, Jııerıı.ngt bir faW!. 
kada maklniııtllk l§l aremaktadlr. 
A.B.A. reıulııe mektupla mllrae&&t. 

• 18 yqmda ortaokul mezun11 lıtr 
genç, mOe1111e11e, tlcareth&De w meta· 
zalarda herb&rıgl bir lfte Çt.lllJllak ıs. 
temektedfr. (B'.t. Yılmaz) ttmıdDe 

ıııUracut. 
• Ortatabaftll, 17 :y&fmda bir genç, 

yazı lflerl.ııde ehven teral\le çalqma.t 
latemektedlr. (Alin.ray !nebey ma• 
ha!leat Namık Kemal caddelll No. il 
~ kat ı de Ahuıet K&se~ m• 
racut. 

* 19 Y&fD1d•, h&b&anua maU TMI • 
yetl tahalllne mtıaalt oımıyan bir 
g~. hıergGB saat ıa.IO dan alqama 
kadar, yazı Ye beMp lflerinde c;atıı 
mak tstemektedilr. (A..J<. HJ remzine 
mtlracut. 

·• 1ktıaat fııkt11teııhlden, DNhaae • 
beden, muhabereden, kltipljk işi rl • 

deıı anlar bir sue. aıMueae, ticaret 
.bane, flrket, V.S. yanmda öfJede11 
sonraları çalışmak Uzere kanaatkAr 
bir ücretle 1!1 aramaktadır. {B.D. o . 
valı) remz~ mllrac&at.. 

• Banka muhuebecilllt yapan bir 
ba.Y. her akpm aaat 7,SO dan, eumar
teai günlerı öğleden aonra ve p:ıaar 
stınıerl blltUn gün, hu.aut flrket ve • 
ya ucaretııanelerck, muh&aebe fflerlP 
de çaiıa.mak l8temekted1r. Yevml)'8. 
defteri kebir n ku& defteri tutar. 
(R. Tmcanl remzlne müracaat. 

• TUrkge, almanca. tr&uıze& ve 
romencedeıı tercim• yapaa T.C. te. 
bauındaıı blr pnç e\'lnde veyahut 
herhazıci bir yuıh&nede sQnde 2-S 
aaat 11 kabul etmek*Ur. (il~ 
remzine mOracaat. 

• Orta yql.ı blr baJDI n lflezGlt 
mefCUl o1abUeeek 7&flaıa b1r bayana 
11ltl7aç vardn'. O. 1. remdne mekıap. 
la mOracaat. 

• l4aeıı1D blı-lDal aılllfma ctevam et
mekte olan blr PDtö malfetbd tea!D 
tdebilmek ıotıı calrpnak 11temektecllr. 
DMttlo bWr, '(188 A7ft) """*e 
mUracaat. 

• DokusımcnL aauftu llluaq, -. 
g&htarlıktan n mıı..e.e deftvJe • 
rlDda anlar ,.. tuı.n-ı bı1ir lMO 
dotu• lıtr sac ıt vam a, ı . 
(H,Ö.) NmGDa Ullracut. 

• Alemlnüt fototrat çıkarmumı 

bilen el1 çabuk " P:retle cevlk lıllr 
IKl7• ihtiyaç YU'dlr. l8'eJdileriQ fll 
adJıeae mtlracaallan: Kammpap aaa.l 
IUlıir J>OtbıeiJer .eolı:ak ııro ıo da 
daJııtSo Vedia Coıkua. 

• :latanbul bOlfe aanat okulu-. 
trlk tubeallldo obnısı bir genç, .... 
.._ temhl edebilmek tclD berbangı 
bir ml11ıeaede pe.u.riuı bulç. ur. 
sOa. aat '9dldaD-.. tu&llSla1c .._. 
mektedlr. (~ remzl'De mUJıa 
eaat. • 
........... ~. riyul

JUI lı:uvv.tll. defter fltmUDU bDeG, 
clakut019 kDa bir amanda Gtreae 
blleoek, tttta m~ruula ra?ti
•11 blr a-o • aramakta~. aur.J 
ıeıDll:Pe m9racaat. 

Aldınna: 
(A.t1,) (.A.c:ele K.K.> f94, Jrt"'Nllls) 

(Bulunmu) <Bir l'lıa) (Dadı) 
(D,I',) CIJ.ll. Oln) ~ (Dedi 

yuva ~ura1mr) (•.U.B.) (l'.D.K) 
(23 lt iıtlyen> CX.V.A..> ouı:. •> 
l Mabaun ve mllkedıln) ( Ôlllılılıa) 
(~ (R.T.) (IU..) <P.A.) (19.A,.m) 
(Sat) ff.t;S. Çatıu~ tsamtmı 
(Yafmur) 

' ! 
1 
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