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t;ôklerin k:ılıramsnı bir nesle eauı. 
net edebilmek j~fn Hava KV1Wlll. 
na yapılan yaı-dnnlann arkası ke. 
sl~lldir. Fitremizi ba mak· 
!ıat ifin Hava Kurumana verme
li1iz. 
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Stalin bir Amerikalı gazeteciye dedi ki l S l 2 2 
d 

Müttefikler _taahhütlerini vak-
801 

aa . e 
t• d • 1. ı·d· I ı On nakll vasliaları 
ın e yerıne ' ge ırme 1 ır er seferlerinin tatili için 

Anllara , ••• 
--------6--------

Y ağ mu r la r devam etmezse 
çarşambaya açılabilecek 

Allllar.adaa ıoıa çıkanlar dlD gece 
Baadırmadaa vapurla geldiler. Ba ıeaakl 
mevsim ıaOmarlan laılaca glrlll1or 

Geyve ile Doi_ıı.nçav arasındaki 
~an ıtsmir için Şehrimizden 
valla yerine 4ı>O kiıJWk ibir a.me le 
elipi ve müU.ha•ısta.r gönderil • 
cifUr. 

Bu eabah elAkadarla.rdan aldify_ 
mu malfımata gör.e, ekipler, Gey • 
- • Doğ3.nçay aruuıdaıki &.nzal• 
n tıemidemefe bu~ yeniden 
bf.lıanü.larcbr. Hay~ya bu 
&ab&h da ~ banliyö katarları 
ve Ada.par.an treni gelmiftir. An. 
kan • t.aD.bu1 tten hattrnm yağ
murtar clineıwe ~a.rpmb& gilnU 
tdrnr itleme#e açrlwb ha.bel" 
~. 
Diğer taraftım ge&eon tamamla-

JAPONYADA 
· ENDiŞE 

Bir 'Japon .ö=- ıöyle 
Jetli: 

c:uıa 11q1a 
çarpı .. azıü 
alllbetbalı lecl 

olacü 
Lonclra, 1 (A,A.) - J'apoa llderlera 

harbin ı.tlkbl.Unl dalla ciddi btr w. 
rette dtlftlnmefe bqlamı§lardır. Tolr. 
yoda blr IÖ:ICtl flSyle demltttr: 

Y1CJ haberlere göre, Geyve • Do
ğaııça.y a.nuımda bulunan birkaç 
ya:r, ~ b.ya.raık 1ıat ~ne 
yıkılmlı§ ve o ciw.rda bırkaç ~ük 
J.:öpırüyU sular aJıp g6tUrmtlftür. 
Hatun ilapane.n kanı, 4 :kiJomet.. 
relik bir iıa.bayı iııJgal etmektedir. 

Bat· temizlet:ıln~ ikadar Hay
dsrı>BIB - A..n.karB. hattı güzercl • 
hlndald yolmla.r, Bandırma )'Oll~ 
seyahıaüerine devam cciecekle2' _ 
dir. 

Poeta eeftiyaıtı da MudaJl)'IL 
iiBerinden ya.pılmaıktadu'. Ankara 
gtbergtıhıDtL gfind~ paketle
rin bu bsJnmdan dah.., eırtr.en PM • 

(Devamı S öncUfle > 

Vişide 
Bir Talladl tlc&Nt· 

baaell b8111dı 
Bir milı:.on frank 

kıimetinde altm bulundu 
VltL ı <A.A.> - D.lll.B. 
Vlft pollaı Abr&moviç bUytlk yahu. 

dl ticaret evinde &raıtırma yapDUt 
ve mağaza ınahzenlerindeı glzlenmlf 
H kilo ~e aıtuııa altından yapılmlf 
bir' milyon J'raıık kıymetinde muht,e. 
11! qya ele geçlrmiftir. 

Abramoviç ile efi, altm ve dövlz 
kaçakçılığı ıuçu ile tevkif edllmlfler 
dlr. Bundan ba§ka Abran.o~ ile ka. 
rımnm SJda maddelerine ut kara bor
aada büyük b~r rol oynadıkları da 
meydana çıkarılm11tır. 

Amerikadalıi ~tedlerimi~ 
Nevyork, 5 <A.A.) - Nevyor_ 

ka dönen 'rıirlt ga.ıetecüıeri, dö • 
"Bu harp, çabuk ve ıu-ıayca bltJ r,u1 yolla.n !Derinde Vaşingtonun 

rjlecek, bir aan.ı değildir. Dllfm&n - İı8lm ve batırasmın bağlı bulun -
tıınmıa, ba§anl&r elde etmete ve can 1 duğu .Mouııt Vernondaki tariht yer 
la Mt1a çarpifmata ba~Jamqtardır., leri rezmitlerdir. Albay Donavan 
.80 çarp11ma11 ehemmlyetıe karııla • gazeıcd!er ~rcfinc bir öğle ziya• 
IUlılÜ Akllte1.lıızU.z ted o~tır. !eti v~~. 

ikinci ceplı.e 
Birinci· cephe kadar 

ehemmiyetlidır 
Moııkova, 5 (A.A.) - Bir Ameri., [ Ud Prc:ıaın lkind cephe, mtittrtlkle.. 

kan gazeueı muhabiri, St&lin iJe stı. rln BovyeUere yardnnı hakkında ıor 
rU.:mU§ ve müttefik!er tarafından ! dutu suallere phl!1 bir ı::ektup gön. 
Ruıyaya yapılan yardımın ııe dE.rece. I dererıık cevap verminir. ı:~taıuı demlı 
ye kadar mUeaair ol dutunu ve bu yar. Ur ki: 
dımı genlfletmek için ne yapılmak ··- İkinci cephe, birinci der~ 
ll.zımgeldfğilıl aormu:tur. St.lln b'.ı ehemmlyctlldlr. Ruıyaya .)ardımı ı-e. 
1Uale "u cevabı verml.§tir: nlflet!nek ve ıalalı etmek ıçbı mtltte • 

- Bu yardıma Sovyet Ruay&nm fıkler, taahbUtıerlnj vakti zamanında 
Alman ordusunu üzerine çekıı:ıek 311_ ve tanıamile yerine gcUrmelj1lrler. 
retilc yaptıtı yardım ile >uyu edilli. Rusyanın mukavemeti, Almanyanzn 
se pek udır. ve diğer berhang1 mlltec.Lvi.z mille _ 

Loadra, 5 (AA.) - Stalln A..Hocla tin Jrablliyctlndcıı 7UkNk olacaktır • ., 

Bo~anmalar ,., •• doaaama11 
'l llzcııı dlıor ld : 

ve gayri meşru Amerikalılar 
çocuklar ••I• Aıruald 

lagllls lmparator-
ıaıaa tewarll 
.... 11 ... ,.. .... 

Salonaon tlllltılarrna ..... 
,,.altlan inatlı ve uranı 
muharebenin Nbebi batlru 

Tramvay, Tünel, Denizyolları ve 
Şirketi Hayriye mumessilleri yeni 
seyri sefer progr~mı hazırl~yorlar 

Tramvay, tünel, deni&yl'!lan ve Şır_ ı mek~pWerin mektebe gıtmı ve <16n
kett hayrlye mümessilleri belediyede me •aatleri ile i!k ve aoıı aeferlerin 
toplantılar 'yap&rak, gece· eri hayatın oehrln muhtelif semtlcrltıe göre ya • 
aııat 22 de normal olarak Dihayet! pılma saatleri esaıı tutulM"ktadır. 
er-cilrilmc:ıt takdirinde ta~Dlk oıuna • Saat on ile,.on ıkı ve on dörtle on 
cak seyrüsefer progranur.m eııaııla~ allı araamda tramvay, tlınel ve deııtz 
nı ha.zırlamı§lardır. Bu program, A.ıı. yollaı:c ve §lrketihayrlye 'l'apurlanmn 
karada vrk1ller heyetinde bulunan ka.. aeterJerinln mümkün olaı.ğu kaa.r 
rarn&me çtktıtı takdirde tatbik olu • azaltıımuı ~tl de aynca gÖZÖDUn• 
n&caktn". Şimdi bUtlln idare ve §lr • almm1§ bulunmaktadır. YPlnız bu a. 
ketler buna göre tarifeler tanzim et. zalmıının umumi hayatı durduracak 
mektedjrler. ı •e ı, aahfplerlıtl zarara ujTatac&k 
Öğrendfğimtze ~. bu tarifelerd.ı mahiyette olmamaaı bllhı1ua naaan 

bllhu.ıı& dairelerın açılıp kapanma, dikkate almml§tır. 

Bombardıman 
uçakları yapan 

Amerikan 
uçakları 

Keadller:ae kar .. . . .......... 
Bütün 

uç tıklar dan 
üstündür 

Teklif edilen 
esaslar: •• 

'l'alıı;7o, G (A,.A.) - .J&l'OD danan F d. 
MH1DQl a&ıcQd Hfrald9 ' ·Oepbe U : 

0 o r 
kerl hattaaı., münuet.~ile yaptıtı 

Bir rubattan 20 eyliile lraclar 
Amerikan tayyareleri 219 

diiıman uçağı ılüfi(rmüıler/ 

V&olngtoa, S (AA.) - MUmeısU _ 
ler meclial tali harp eııcUmenl, Ame 
rikan uc;:aklarının, kendilerine karş~ 
çıkaruan ne tipte olursa o:aun, bUtüıı 
uçaklardan daha UıtUn old.!klarmı bil 
diren blr raporu ayan m ... dlstne gön. 

~ demeçte, Amerlkalılarm aayaUeriDia ' -=:11
:,.:,: =.~~~ ... ::::.:: digor kı : 

zaman evlemnetlen Bunun içindir ~ Amerl.kalılar, blat 

ouzııeçUtliği tarihten "IAlr&rla, .. oevrede pdiye ka.dat' Bu sefer başka· 
batlamalı eldcll matl~blyete utramıt bulunma 

l&rma ratmen Salomon ~ 1 lh 
2 -- Evlenme ilanı miiJ 1 k&r'fı 1Dat ve ıararıa ba.Nıceıe c1evam tur Ü SU 

Jeti 3 Pile inJirilmeli 
1 

etmektedirler. Şimdilik bara.da ce 

Boıamna """al it 1 yaıı eden çarplflll&l&rm ta'llllttmı yapmalıyız J 
- baitlqtirUrrreJ':" :,. 1 ve:ızıek mtımkUn detudlr. • . ' I lllratde, bu &dalard&ld Amertk&D 

tqebbü.len ltaltlınl ukerlertnin. kendilerine maı..me ve Biti IU dl 
ınalulır. 1 • maddeleri g'ÖDdertlen birer mev. Dm etler •· 

., -- N...hi .mh olmıyan ırutt~ bllfka bir .. 7 olm&dıkl&rmr J& lederuıoaaaa 
IJ.ar laalılanıla eöyledikten ..... .Japoıı •tratejLltnln, 

roeu . berıtln dalla çok dQfmaa tuvveu Qek •a .. •acalllar•·• 
.-. tlela bar al ~lıcı mek makaadtle bu olaydaıı taıifade • IU UA&" 

• rrlmalulır. -.1~$ etmek noktumda te.merklla ettfltnl 
anlatlDlf, .Japonyanm bu rella&lt trr. 

_. _ _.~.,. satı ort&clan kaldınnata ıtmdlJlk •. 

' 

Yqm&dJttm fakat dllpıaıı kuvvetle~ 
Jııalay bUw &..- olmak "f'Ultelerlnl ta
mamladıktan "80ftra sert kalanların 
1'0k edlleceklerbal lli.ve •tımlftir. 

Dellrborn _ Michigan_ :S (A.A.) 
- Röyterin hwMıf muhabiri bil • 
dtri~-w: 

Pazar günü Ha.nri Fvrd He gö • 
rüttl\m. Harpten nefret eden in • 
P.nneevn- Fi:ıırd, dUnyanın en bü _ 

<De'-.mı S llncUde> 

dermf§t.fr. • 
Bu katı raporda, Amerika uçakla_ 

nnın .sa vaıta yaptık!an ~!er hakkın. 
dakl tetkiklerden 10nra, enCUmen, A. 
merikan orduııu uçaklarmın llatünUl.. 
tunU göetern:ıek için mihver ve Ame. 
rlkan uçak kayıplarına &.t remQt r&.. 
kamları zikretmf§Ur. Raporda denU. 
dlğlne göre, bu uçaklar, dUflllaD ha
va kuvvetlerfle her karşılaım&da bire 
karfl iki llt. Uç uçak tahrip etml§ler. 
dlr. H atuatoatan H eylüle kadar ge. 
~en n:ıUddet, bir Amerikan uçağına 
kar§ı ,yedi buçuk dilgman ııçal'J t&hrlp 
edlldlğinı göstermektedir. Bir :ubat. 
tan 20 eylU!e kad:ı:- bütUn cephelerde 
hava savaf]armda 279 dDşman uçağt 
tr.hrip olunmuı ve bu devre zartmda 
gene bQtUn rephelerde blrlepk .Am!
rik&nın kayıbı 114 uçaktan ibaret ~ 
lunmuıtur. 

Kedent anunua boŞ&Dlll& ft 
gaYl"~ çocu'Jduıa taallflk eden 
maddelerinde yapdacak delifı"k _ 
liklıer hlıldmula bir mllddettenbe
ri b&ro Jsıomisyonu taratmdan ba • 
zırluan rapor tamamlanm11 ft 
baro i'daliğine ~ştir. Rapo • 
nan••...,, tö'1e hulba ediliyor; 

Bir deıfa Jrr.numm birle.-nelere 
'•~nme lanna.Jitetertnin '°4;lilt _ 
ierl. botanma19rm uzun lllrmesl 
bet' harpten aoura biraz daha ke
ve külfetli oıu.u. pyrimqru bir• 
~pneler haldanda kanunt mileyyr 
df!lerin ~ ~ olarak göııte
rilme"ttedir. 

Almanlar Orozal petrol lla· 
Jaları ininde çarpı,11or 

Bir kesimde 3 Alman bölüğü imha edildi 
Ra.poro!. kooıisyonun ekseriye. 

ti. evli o1mıyan kimselerin kan 
koca gibi de'Ylllllı -.rette ya• 
t:J.nıal3nnm b.nunl .!IUÇ aayrln:ıuı 

lbJmıelıdlfi. noktai nuarmr ka • 
bul e~; geri kal.'\n ua ise, 
ferdi htlrriyttc mUdaha)eye kal • 
lnı!ananın do;lnı olaıuy~Cf.ğı fit _ 
rtni lı:abul etın~kte4ir. Evli kime 
!lelerin metres ha.yatr yaşamalan 
trıl:di"!'1lde ınilı:ldciumumtlerin re
:sm ziım •1rıı•aaı açmaJan hakktn· 
Mki f.f.kllfi kcımir;on mahzurlu 
ve tehlikeli bulmu1 ve bıına b 
raftar obnz.nuttır. -

Kl)J'J)iısyon, nikihst:ı: )"R.Şll.mada. 
_ro., ...... 1 jacUe) 

Fransada 
llr llOmllJOB 

Al•••r• ıom lffl 
toııaror 

N..,,.ork, 1 (A.A.) - Vifl taratm.. 
dan tayin edilen bir kon:ılııyonuıı, L&. 
vaUn kararı muolblnce Almanyada 
çallflDAta &1decek loçileri toplamalı 

içlll Kanfly&, Llmoge. Montpelller, 
Clermoııt Ferrane oevreleriDl Je&J!. 
ti laabcı aımm.ıır. -

1 Stalinuradda sokak muhare
beleri devam ediyor 

Loaclra. 1 (A.A.) - Koskov&da 
1l41f"dilan Bovyet cece y&rıaı teböli: 

4 eylWde lruvvetlerlmia dllfm&Dl& 
Btallııgrad ve Kozdok keafmlerillde 
tlddeUe çarpı:fmlflardlr. 
Geçeıı hafta içinde RIW&rm 111 

uçak kaybetmelerine mukabil Alman 
c 357 acak kaybetmtııerdlr. 

Dıter ceplMlerde kayda defer bir 
4etifikllk olmam11tır. 

Londl'a. 1 (A,A.) - SWJiDrrad ıell 
ri müdatllerl -el6ıı anudane dayanmak 
tadrrl&r. lkl ,AlUl&D pl:radt taburu 6 
hre taarruza geçmlpe de ıı.p.ır.~<' 
pGlıkUrlWınll§ ft 200 ldff a•t •C:. 

aıi§Ur. <De--• ....... 
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Şark cephesinden 
Biı~ kaç 

!~B;Jiı--ı [tiahkemelerde qJ Çimento k~ntenjanr 
ı~!t:; Y _ . · b. h • k d- bektenıyoi· 
~aşaatbaıırllkları aman ır ırsız a ın ·:::c~~=~~::r Hakiki manzara 

yapıııyrr 

Londrada cıkan Deyli Meyi gazetesi. Moakova 
muhabirinden aldığı bir telgrafı nesrediyor. 
Muhabir telgrafının nihayetinde: ıcben bu ha 
kikatleri, hodgiim, ıaıkın c.ıe tt.ımamile batıl 
tikirlere aaplanmıs olan bir ekalliyetfo riyakar 
nikbinlik maakesini kaldırmak icin ilıa 
ediyorum.,, diyor. 

l94l yılı b~ında ua§lanacak 
iken mevcut vaziyet dolayıı:;ile te
hir edilm.i11 9lan lnönü sta.:iınm 
i.ıı~uııa girışi mesi kararmııı ve• 
r!!diğini y:12mıstı:k. F!lkat, bıı hı:. 
susta hazırlıklar yapılmaJ..la bent• 
ber henuz ın~aa.t emri ''eıilmiş de

8 5 yaşında, titre~, . bastonlu şahit için 
kendisinde gözü olduğunu söyliyerek 

sö_zlerini çürütmek istedi 
ğildir. 

Dolmalu!ıçecle eski has aıprln • Cünnlinı.ethut uliye ceza mah. be-nim elbbıeLerimln, Hasan dayı _ 
nn bulunduğu Eahada yapılac<tl< ~•emesinln kapalı kapı~ı önünde nrn d:ı battaniye.,inin yerinde yel 
c'an Ye yeri hazırlanmıs lıulunan lıüyiik bir kala.balık , ·ardJ. Kadın leı· esiyordU. lTAf,lNORAT CEJIBNNEMl Bht · 

HAYAT G};ÇtRU'OR 

ı,:ırk cephettinde bulunan bita • 
·ar memleketler gazete muhabir • 
erinin gördükleri manz..:ıralar ~i.ıy 
ooir: 
Mareşal ı-·on B<1"• Stalingndm 

trufuıda, her çaptan mürekkep 
Jlr muhas:ıra topçuaile, yarını clui. 
relik bir ateş çenh.eri: vlicude gelir 
mif;tir. Ağır toplar ,.e tayyareleı, 

;eoe gündüz, mukavemet merkez
leri üzerine menni \e bomba yat. 
dınyorlar. Borada. kolhlnılan top 
'e tayyare adedi, 81\'astopol mu • 
haaara.-sında kullanılan mikfln • 
{fan da fazla tahmin olunuyor. 

Geceler, daha büy"k bir feca • 
a.tle dolu: Obüslerin, bomhnların 
korkunç seslıeri, durmadan devam 
ediyor. iki taraf da cephane !'!ar_ 
fmda.. biribir~'le rekabet ediyor. 

Gündtt:deri, tayyareler yol bn.· 
:&rıiaclMtan sonra, tanklar bllctHDıı. 
~yor ve Alman piyMlesinin i.. 
le:rlemefflni t.emin ediyor. tı.tih 
kii.mlara yerlıeşmi• ola~ Ruslar da: 
ıı.on ~ferlerine kadar moka\•eınet 
edip mtirlafaa ediyorlar. Razı ~·er• 
leme. mohnrebeler o kadar yakın 
'\le tidd~uı cereyan ediyor ki, ölü· 
lıerin ~tlerfui kalrlımnva imkan 
Yermiyor. 

Ba.zan mermi ve bomba y.ğmıı. 
nı, o da, azami yarım saat kadar 
kesilince, en.k&z a.raaından, gözle
ri yuvalanndan fırlamıt, ŞB!}icn 
hayaletler fışkırıyor. ('-eşmelere 
1\'lnn b:ışlryor. Bazdan da, sığmak 
larm önünde. un ç,orbası piş'riyor. 
Iu-r: fakat çok defa, bir mermi ::;e. 
liyor, ortahğı altüst ederek, y~ • 
ıneğe can atanlanıı so~unu, blı 
kaşık çorba io~rmeden öldürüyor. 
bağ kalabilenler. bir anda, ,gene 
~er aJtmdakj inlerine giriyorlar. 

llA YALLER KARŞISINDA 

l>edikten sonra: 
"Alman z.nyiatma gelince: Al · 

roan ceplııe&inin hiçbir nokt~mdıı, 
eıı küçük bir za.nf eseri görülme • 
oiğine göre, bu iddia. da boı::;tur. 

"Sonra,. Hnzer denizi yoliyle Ba 
kfıdan e-.aro gelebileceği iddi.ı'lı 
i~e, lıa.}'alt"to.?n ba5ka bir ~ey değil. 
dir, Çünkü lluz~r deni:.cl'n!n garp 
ı·ahillnde harf'.iet ü~leri' teı.;İ'i etle. 
cek olan Alman ta,yynrelerinin ba'i 
kınlan altında böyle hir nakliyata 
iınkdn ) G~ctnr. 

"Diğer bir hayal de, .'\ııglo .. 
Sak~o;ılarm İran yolu ile, Rmıh ra 
mühim yarılımlar,!a bu'.nıı,:ıbil.x:ek 
ferfne İ'nanmasıılır." 

Ve: 
"Ben, bu hakikatleri, hodgaın, 

~şlun , .e tamamiyb batıl fikirle . 
re saplanmı' olan bir akalliyetiu 
yüzündeki riyal•ar nikhlnlik mas
ke~ini •ralclınnak içi'n ;f:-ı;ı etliyo • 
rom." 

BtR RUS MUHARRİRİ DE 
ŞUNl,ARI YAZlYOR 

İnönü stadı yir.ni bin kiliiYi alacak erkek, genç ihtt)·ar birçok nıeral•. Polise hııb-"'I' verdik. İki gün 
kadar gc[.i!:!lil<te ve bütün fenni h ja.ndarırua.lar tarafından &etiri- sonra Havvayı getirdiler. Elbise • 
&artları haiz b'.l.I' pist ile- b1r fctb1Jl 1 len mevkuf. ~i~ kadı~ etl'alını lerle batbniyelerlmid bulmo5lar_ 
rnhasından mür~Jır;kep olacaktır. almış, kendt'o;ını seyrıedıyorlardı. dı. 

Staclrn büyük antre:;i Dolmsoah · ı --~ yaşlarında, şişmanc~, ba-:;ör. - Bnnlar nur diye sordular. 
çe mat kı ı~f:i k:ırş13ı~da ola~ak tulu ve :ıtlah olan kadın bır aralık - Evet! deıJik ' 'e karakolda. 
lıalk burad:ın d.:ihili yo'lara dağı • 1:oinideodi , .• oldukça güzel g9zle~ mallarmuzı aldık. Havva karakol. 
bcak v: iç merdiven'~rcleıı tıi• ıini pür hiddet ka.labahk ü:r.ednde da eve na.•ınl girdilini. nıwl çaldı_ 
bün lerc çıkacaktır. Ayrıca Dolma· gezdirdikten sonra. jandaTmayıı ğmı tıeoker teker anlattL•' 
bahçeden T:ıksime yeni açılmakta çıkr~tr: lbrahim !'18hltlik ederken Jlav • 
ı:.lan bu:vülc cfU1<leve de bir med - Ay baydacağuu, dağıtın ı;un va bir türltl yerinde oturamıyor, 
iıal ol!lc;ktır. Bu ıc.apı dah9. ziynd~ Jarı kuzum ••• Hiç de mi in.san gör. tepiniyordu. Nihayet ,.Iıldin söz
çıkış kapısı olarak kufüıı~1lacaktır. I memiı,jler, yahu?.. teri bitince ayafft fırlallı \'e ada • 

Gazhane bugünkü ıneV<kiinde J{alabahkta bir i'ki lamrldanma. mm yhtlne karşı: 
kal:ıcakur. BilG.hıre burası iRtim • oldu, llkin klnıss dağdma~a ytb: _ Tuh utanmaz, arlıuımar& he _ 
;ıık edilc1>il~rcıktir. J tutmadı ,.,. listelik öteden b~riden rifl diye bajrnnap balladı. Bo • 

--- me\·lmf k:ıdına suall!r ya~ağa yundan. bol!landan atummdan yl\-

Bl•r "Etüd servı·s·, başledı: rlime kartı yalan söyltlyor. Nedi-
- " - Hemşire. hemşire ~i~ oı- Je)'İm Allaht&n baleuu. Hı)blr ıö. 

kuruldu 
ııun. Snçon nedir, l<i seni te\'kif zttnll lmbal etmem. Hepsi aydur • 
etmişler:... mal 

- Ehnın körü, 1 Kadın daha söylenecekti. Fakat 
Mmt.akıı 'licarct .MüclürlüğUnue - Ayol görmüyor mımntf Ka· milbafir tanlmdan ewıturalarak 

bir etüd sen·isi kurulmuştur. Bu <lınm babalan tatmat. Dokundun ,verine otartulda ve ikinci 'ahit 
servisin vazifesi pi.yasımm ticıırt nıu,.!ancbn? . HMan DllJI ~·. M ı& lhti ~ 
ve mali bütün hareketlerini ~llnü Nıfıayet mabkemen1'11 kaınlan yar inleye ini.ye içeriye gi'rdi ve 
gününe takip etmek olacaktır. Bu uçıldı \'e sa!:h• kadın i~erly• l!lokul_ r-hit mevkiine geoti. Ayaklarında 

So,·yet Rıısyanrn en sözü geçen servis için ihracat korıtrolörlcrin. cltı,., . ' • potur, omuunda da kabn bir atkı 
den bazılan d'l Ticaret Müdilr!UD'ü '''abkıkat evrakı h.:.1·1m tarafın muhanirlerinden 1b a Eh ren bur "' ı. ..... • vat'dl Elindeki butonu olmasa • 

gon yıtzdığı bir makaleyi, Ameri • kıı uı osu nıı P lınmı«tır. dan okunduğu un:ıan bu kadını~ yak~ duram11aealf anlafrh)'OrdU. 
kıı. aJantılan, gazeteleırine J.tönder --o--- n:eşhur _:abmalı hırıınlardan Ha' l'emin ettikten sonra arada bir 
mi,Ier. Ru~ mul!arrin) bu YPZISlll• Tapada it; takip ''3 oldugu ~nlaşıldı. • • dinleMrek Havvanın hatt"niye"i'_ 
da: d tl•i Ha.,'\·a bilhusa ~alat, Cabala ve nl naul çaklıinu İlli ilin !lonra 

"Ahnanlar, netieeye urma.k i. e 8C8a 8r Ifasımpqa semtl~rlnıte soyma<lığı yalaıll\ndaimı batt:U.iyet1i'ni kara. 
cin, acel.e etmiye mecbur değlld.!'r- Tapu ve kadastroda ifl takip c- e\' b~mamıştı. • .. .. kolda poliıl~en aldıltnı anlattı. 
ler. Almarıla.r, geçen s~ne, S ikin. cite:ekleıin bir ııi:z:ım altına alın• . Zkabıta.n~. ~-bı!_~tt!~uıe gore, Havva Jla1&n Dayının da ifade-
't- • ı "'I k t 1 tak · tm' b · · hır aç ay ıçınue .-u ,.,~ .. ev soy • • • • • rt 1 .ı;,_ <'1 ....,.nn< e ı_• O!I on\ aarnızuna ııası arrur c ış unun ıçın muttu. En Mln olarak da Cibali'de •ırne ıılnırlenmlıti. Bıd ete aya811 

ha~lndılar. Kafkn!lya iklimi, Sihir. bazı escslar hazırltınmı§trr. 84 yaşında Hasan adında birinin ka1"tı:Kabul ı..ı.ı..:.... b 
Y1l iklimi değildir. Bunun, daha :. . . . r. • • • 1 - et:nem ... IUU. oy, 
yade, Frımsnnın Kot d'A:ıdir iklf. K d t . 1 .... C\rn.e gannış, uattAn.ıyesanı ça - lı bul d" ... ır..-. bu a • a as ro iş eri mıs aynı odMle. oturan lbrahimin • etmem, qe .,.. ....... , 
mini andmr. Dü'11\Anın, ıı1İ'1'nl 1ıl• d "' lbiı!ıel •. t.o rla: '"f" <lam yaşına bakmadan ara !IU"ıl. 
edeeeli de 7,a.nnedilmemelidir. Al _ • ı ı · e e erıını pa yıp ~o ur • evime gelir, b:ıns beraber oturma_ 
manlftr, RU9ya kışının ne >ldtığu· 1 er ıyor müştii. mızı teklif ederdi. Bende gözü var 
na bill:v. nrlar. Hltler, daha mayı!4 'E\Talun okUDJa.AUıdau sonra d F-'-.. • k-AI • h' ytt r 

]lıı.kı'm, Ha"\'ıt""- ne d~ıv ... :...ıı.ı"nı· "or· ır. ...,...,.. cnu 
81ne ıç z ve ' ayında, 1<11' harhi luurJığnıa btır.ılıı. Tapu ve kıı.daMro umum müdü- ıı • .,- • .,,....,..ıır. " ınediğim içln bana kızgındır. Onun 

dı." rü Halid Ziya ııehr)mizc vclerek uu. HP.lllell hemeın yan İstanbul için iftira atıyor. 
Dedikten !IOttra, ,,·azı5rnı s.ôyl• bilhassa İcadru:ıtro işlenni tetkik halkına yaka silktiren hınız kadm w .__ H 

"' Havva böyle bagınr-• a"au 
nihayetlendiriy"lr: ctmi§tlr. büyük bir "oj!;wkkanhhkla ve mah0 Dayı im im gültlyordu. Ni'hayet: 

"Zabitlerlmiz, nskerlerfmiz. ikin Beyoğlu ka:ıaamda Muradiye kemede li.f söyiftlleğe ahşku bir 
Vaşington, Londra Ve M08.kova ei r~phenin nerede bolunduğumı mahallesinde şimendüer hattının tanr~: - Allalllfkina dedi, bakın ba-

urnsında, halen bir tiirlü ~ücelen 1 B 1 san:ı n •• .,....,111dan sonra hattın ''-·t _ D&lta ne dı'veyim '! tstanhol. lime bir dıefa da. anlayın. Artık 
11oro~·or ar. un arın, müttefiklert " .u..,.... = " 

ıniyeıı, ikinci cephe, Rmıyaya. """r. 1 h , 1 kı·.....,~n.rn kndastr""'"tınun k---ı··yon da ran1• bulunam:ımı"' ne k&da.r so. kadmlarla uğraşacak takatim kal. 
] 

J - mroJ :ı;rran.ı!c be'i ecllJderini SÖ,\"
0 

...,_... V"' V'Ul ,-,, 7 

< ını, harp levazımı lsh"h"ali \'t" bir ler~e-m, riy:ı!!fu Jık .. fmiş olurum.'' cı.ı. tetkikıine bi•rlnoite,.,.rinin beç!.n• yulmuş ev vana he(Jıini bana yük mı!I mıT 
<le "lu;;;tan beklen.en l<ern.met" mü tlcn itilbM'en iba<1ılanacalktır. ı--: .. ı-r •• Ama ben bwtla.nn hi!: Bundan sonra. üçllnc\l !'lahit ~~· 

' l M. Ra<1im ÖZGEN -:r.:ııCere eri cereyan edip duruyor. Her liç ka.zada da kadastrosu lıirisini kabul etmem .. Hepsi yalan nldı, Bu bir bakkaldı. Han'&llın 
Jfo bllyük ümit olan kış, Rasia _ Huna.ı etlilmifi o!an mıntakala.ra ait illim .• Ben hırsrı değilim. E,·im. bir şeyini çalmadığını, sMleee 150 

~:~ ~~:·:LtE"Si.~~~i [ ~~:ç-o~::: ~~~~~~ = 1 :;~~;~~,~~~~:::f:i~ ~=~.:fEE.~~:: :--."'~==~~~:;.:~ 
le b r u .... :~ kar~ısınfla do~lak biikii. lf. DUn, Burgazdan umanımıza ge. nin itlra.zlan dinlenil~cektir Bu dında bir Erkek ve HWiye atlm _ kadmdJ. Dükki.nıma geli'r, ah~ ve-
~ ~rlar. len Mete vapuru, 5110 toı:ı jthalAt eş_ itirazlar maha.ıii kadastro posta A.. da bir kadın daha ıaı;la idiler. rit ederdi. Ben de bndislne vere-

( hct!-;n, her halde, Sta.li.n;ıı t e!• yası getlrmi§tlr. Bunlar meyanındıı rnirUkler:nin bu hındu'k.le.r:ı yerlere Bunlar da Havva.om ~aldığı eşya • siye ''ermekte bıtis görmedim. Fu.. 
1·ini He ol:'cal<, D~Ji Meyli'n .Mı>s· kimyevt maddeler, radyo, boş varil, bizza.t mUJk sa.bipleri tarafından lan saklem.J§lar Vey& satmışlardı. kat itte 1!50 liram gitti. 
1•"' c. muh.:tbiri N egley Farson, ga_ Dizel, motörleri, demir b<:.ru vesait' yapılacaktır. Havva gibi hiçbir allkal:ın olma - Havva bakkalın da sözlerini ka. 
7''t,.~in.~ t'ı>l.tiğj bir telgrafla. nilc vardır. d w 1.-.oil 
}"iııC•-< proıı~na hüc~ edı·. ıgnu söy-.. •. bul etmedi ve avukat tutacağmr 

:t- sumerbanktn Feaha.a.e fabrika Kamyon ~arpmasına uğnyan Sıra ~'tlere gelmiıtti. tik ~ M>yHyerıek mWıkemeden müddet 
yor. .ıımda ı;;alışa.-ı işçilerden Mehmet ıı~ bir .. cocuk öldü hit eJblse~ri çalman 1bra.himdi. itıtedi'. Mahkeme bu talebi kabul 

Bu muhabire göre: T2' hi dUn k ... et · alıp üzerinde 1ökUm ya Şoför C:ı)ibin idaresindeki bir Mahkemeye koı'kak l.tr tavırla ~derek daraşma.yı ba'1<& bir güne 
1 - Ru<1~·ıulaki me!liafe geni1'1; parlarken bir patlama olmuştıır. P~k k d - d ·nı· la 1 tı b l ı:. .. ~ amyon, tin ögle en sonra Çen- gı t ve şon rı s.n• t : ıra ctJ, 

l&tanbulda yapılacak iıuallflı in• 
ııaat için verilmesi lazun olan bi
ı·inciteşrin kontenjanı lıentlz Ye -
rlJmem~tir. Beledlye fen işlerı 
mUdilrlüğU, bu hu.susta yapıian 
binler<:e müraeaati tetkik etmek . 
te ve srraya koymaktadrr. Falı.at 

kontenjanın miktarı da henüz.ma· 
lüm değildir. Eğer yapılan te!cb • 
bfuıata ~n biıinciteırin kon • 
tenjanı da eylül kontenjanı mik . 
tarmda olursa o zaman müracaııt
i.arm mühim bir kısmı karşılan. 
ması imkanı olmıyac3lctır. Böyle 
bir vaziyette lhtiyaçlaran ehenm.i· 
) et ve nisbetine göre bir tevziat 
~kli bulunmam da di.1,eijnülmekte . 
dir. 

Diğer tarııftan çimento kuJla • 
nan aa.nayi m~~ne verile
cek 9'ımento için mUracat!\ırı tct · 
kik eden milli sa.na.yi birlilt eks . 
pe-rleıi bu hafta. içinde tetkiklerini 
ikmal edcct"k ve birliğin rap<lrtl 
mmta.ka :ilctısa.t mUdUrltlğUne ve • 
rileeektir. 

Ya.pö&n tetkiikler. iktıaat ven • 
letine çimento ile ie y&J>P mnat 
nıUeaıı.eaeleıi oldufu iddlullc mli
raeaaıt edenlerdıen on iki tan"i _ 
nin milra.caatlarınm yeraf• olduğu 
blYıkia ıbqıka atelyelerden çini, 
mum.yık, boru Vfeaire alıp Attık· 
lan aıWQılmıttır. Bunlar haldmıda 
takiba.t y:ı.pılacafı antıunlmaktn • 
dır. 

Ticaret oduı v•nda\İ 
ıörülmemiı derec!!de arttı 
la~ Ticaret Odam, tica.rl ve 

ND&l mJıed& if hacminin dolayı · 
.ı.ıe klrlann 8ıl"tıDll oldufu IU aı. 
rada odalar geliri meyamnda bı;· 
lunup limdiye kadaı- tabııiU ihım:!
le- ufra,aue olan bir od& remılnin 
tahailine bql&mJltır. Bu reeim bil 
tUn ~ kaaznç verrisi· 
nln binde iJdeidir ki Oda bunu al. 
ma.ğa eahlhiyetlddlr. Böyle olduğu 
halde şimdiye kıldıa.r bet' nedenae 
bu binde ikilerin tahaili yapdama• 
mıştır. Şimdi Ticaret Odur bu tal\ 
sila tı yapmaktadır. 

Ticaret ve SanaYi odaaın.ın talı 
silA.tI evvelce çok m~tla ya. -
pılmakta iken şimdi bu talıail&.t 
ga~t kolayJİkla olm.aıkta Ticaret 
ve Sanayi erlıa.bı esaııen haf"ı! olan 
oda ücretlerini kolayl*1a veımek 
tedir. Bu 8elbeple Odanın varida.e 
§imdiye kadar görUJmemil dıerece
de artmıştır. Oda dıa 'bu fın;attan 
~'3tifade ederek bütiiıı alacaklan 
nın taJısili cihetine gitmektedir . 

9 Yatında bir kız 2 P,.dür 
meydanda yok 

Nadire admda D yqmda bira& ıaiı 
gözlU san saçlı ve eemer blr kııE ço. 
cuğu cuma gUDtı kömür Umak Osere 
elinde bir kova ile evinden çıkmış, 

bir daJıa dönmem.lftlr. Zabıta da a.ra~ 
tırmalar yapmaktadır. Nerede oldu. 
tunu bllenlerln irurantyet n&mma Fa
tJlrte Kadıçeşmestııde yduk camı i . 
çlnde oturmakta olan annut Ay,eyç 
haber vermeleri rica edilmektedir. 

yakmda duran bu iki ameJe, mUhtelit berl•"tacıt ,- · ·ı -.od · V'-•· l H d ·ı Kadın h ı.- i ı h" d ·? _ Malzeme stoklan, > ,, a ... enıcerı er e<LU esın • - ..... a geeH Man ayı ı e mu aa<C'men n a ey ın e • Do"'-·fmL v• i_.ilrilı•L 
yerlerinden yaralanmı~tıı . Yaralılar, den b"""""er•· .. _n 1.6. '"'"'Tnda Ömer a• ... __ ... __ d .... ı ... 1r ..... •t :ı d h ı IJ'"" " "" •& •· R g _ Nüfus fazlası, "''""' '"' J ,_, Utl:•_.- ev eın !i&R...-, ....... veye gı _ cereyanın nn o erece ll'!I annnş B 

ı _ Alman za,·iatı gönderildlklerı Balat haıtaneılnde 'l. dmd3. bir ~euğa rarpmışür Sad~· tik. Bir rnilddet oturup birer kall. tı. ki kendi"ini dtlha fazla tutama.- AKKAL1YE, mapzuınm de. 
• · yakUStü tedavi edilmişıer.-:!ir. me'hiın tesitile van duvara rarpıp ., t'kten •1..:..1,..,..,. ı:ı.L......:t k - d b .... -r h .. ng\tr aır.tay••0k ........ n"-- 0 - ... _ ..... _ Güveınlleeek !;e'"Ier df'~İldır ,... 1 ,. , .e tC: ı ve ..... _ ı.-·wı , o ı ve u_.. u e;• ..... ..--·-ı - u::u- sey. 

" P-. "' .\& zmir eürat postaeı c;un yapıla.. a;; tt b ... 1 ....... • i d"' dük d ıkh · d .. .. d tin" - -1r &... b be h·mlara ~tlnat ettirilen rron.ıa"""'n i:"rr ~e e ~muan yal'a anan ııuşumt&n sonra evrnı 1.e on · , ılU'f ç ~ J8n annan1n onun e yagı !ıl ..... uA ... ı a r verea ga-
..--.- mamIJtır. Bu poetayı yapacak tzmh' "ocuk '·aldrr tel ..._ h t t d "1 k" .. ı· •- rd ..... • , it • d" t •- b w ''Do& luk. •lll. pek boş bir ıı-.vdir. " ~ ı ı:ı a"' a ıe e o • ı ne gor~ mı .... ponaz a ına - • ••ına ına ın L ze e~r, o magazanm 6 ra • 

~ vapuru bugün hareket eJeoektlr • nı\\s•tir d d...., H · • k k .N1HA'l' SAZl &..-~ •• oJdu&.. d .._....._ Deyli Meyi' muhabiri, me~fe -~ • . ar O!: .. u. etnf'lt ıc;crıye 6't11 , -,ı ına_.,ı 11 .. na a te ... nu; e~ 

~i.,li~nden vıe Ru ordolannın ·------------··-------------------------------------------~ tiriyorlar. "Doıı:.nıluk'' ve "ietlf..;llk" f Bil ~ri rckrtme'liııden beklımifen fay & ,.. 

ıJadan b~hsederken: cenaze alayına çok ben7.İyor. Ha. Ba V1idl, ba sabah da, yine itli zıd kelimenin yanyana yqıya_ 
"Geçen kış, Roı orduJan bütün zırJık)ar, teJiş, har.eket tafsilatı 'Rambayyeden Şartra gidel'ken ay b11<1Jği günlerdeyiz. N• aeı bir ha. 

~a) retlerini ~rf.ettlklerl halde, J-.lbi ve dimağı dolduruyor; bu va· nı haldeydi. Yol, !IAni tanklar bu kikat. •• 
Almanlardan, 11evlrolceyıi kıymeti ziyet kar~"'ımla iman faciayı, lnığday denizinde tarlaar ara. Cananını 'kaçırmak iaterken 
olabilecek bir kant toprağı geri .. !'ievllen in"anın ,·eya toprağın sıne. '\'1l"1p jst.ediklerf gibi geçe • "Ç 
lıwnadılar. Ruslar, !i!İmdiyf' !cadar eklen gfttitbıJ cltlşiinemfyor. Fa" rne:&lennif} gibi, ~ burada yı- IKARMAK'' la "kagJrmak" 
µ;eriye 4'ekilebilc<'ekleri Jmdar ~ luat hicret, mnhaklmk cenazeden ğnnq koca la§ mii.nJaa.rla kapalı. kelimeleri arasında mina -
kildilet. Artık ~kıtlebReeekleri dttbs rr.! ! Geçtiğimiz ormanda yol boyun. ca benzeyi!f bulunmadığı halde, ba 
~·er kalmadı. AJ'ka.lan geniş bir Sonsuz bir yavqlıkla yilrüyo • CiS pa~tttçü bekliyen 1 askerler. kelimeelri teskil eden harfler ba-
"'tcptir. BunUrı için, mesafe ~ay _ ruz, Sen Sir'e kadnr iki dakikada nr. Bu askerlere diişnıa.nuı para·. lmnmdım ''&rdır. 
reti iflas etmiştir... bir durduk. Şimendifer köprfüıü. şütçü indiıi'p indirmediğini SOi' • ClMlanını k~mnak İHteyen bir 

"Uralda büyük mikyasta ~ nün yanı~mda bir volkan ağzı- duk. Buna dalr hiçbir §öey bibni • köylü, k~mnıya teşebbüs lnında. 
nıtıhemesi ~danndan bahsohı . na benzer bir bomba deliği nu. ; kamyonlar da 'ar. Kosandi~ ve l"nkat Rambuy,..ede yine tıkanıp )or, sadece dedi'kodularda.rı ba.h - sil!i.hını Çekip, DtefJ eder, cinanını 
nuyor. Böyle bir ıteY oba bile, ban Btittin bo kargaşalık ara.. .. ınılıı Jllbft Mr.ıtel'B A .. nın tiçünctl ara. kaldık. Şehri geçebilmek i~in tam sediyorJar. Bo .askerlerin elnlerisi yaralar, sillb seııı!nf' ko~up gelen 
l&n r.eı,hefore nakledecek v~ait tiçÜncti arabayı kaybetti~t; Şimen. lıasını bulmali ic;in gP..riye diY'li .. bir saat 88.rfettik. Yerliler PenCe• endişeli ve durgun göriinliyor; kata ablu111ı da ,aralayıp öldü. 
lııer.t1Jnsn kal11'8a; ba stoklarm difer köprüsünlin kenannda.ki ar:> yorlar, Artık lntdere tame.miyie rıefere birffaniş bo denklerle dölu içlerinde a'ikere benzlyen b~'r ta.ne rlirse bu b~nzerlik daha muhkem 
layda~u ne olebilirT Hwnnılyle de. z;'yj geçerken bo :ıralı'Bliuzla tek = inanıyı>n1m. Biz Pari<tten ç&arken otomobillerhı g~işine bakıyorlar. l!Iİni ııörcl\im, sanki Orm811 istika_ bir hale gfrmi1 olur. 
nıiryollan, su kanallan olmıyan tar karşr1t\!jtrk. Cie<"e sakin ve si.,. ı•rt.es.~· saba.il sekir.de Tur<hı olacn· t:'km~iler ,.e Jokanta.lar kapıla • metinde hemen koşacakmı' iılbi Cananını kaçcrmakla, ca.oını r.ı· 
~erlerde, ne mıretle naklh-at ya • li. VoıUo sağ tarafındaki batak. ğumzı umuyorduk. H:Ubukl şimdi rrnı &Qllltllar. Saat a.Jt1, Rambuyye hazırol va:ziyetlnde, eli tetikte •• T.-1 -amıak arasmda bttytik bir fıtrk 
ı ıl::ıbilir~ . bkta lmrbtt.ğalar insanm ba._~mı a· saba.hm be~indt'! Parlsten otuz ki· , i1e Şartr arasında ilerlemek nisbe da birbir~· ardınca giden binlerce oJm:ı!lığı nf'ti~ine nrahr. Bil· 

''Rusya, nütuanun ik;te birini lırtacak kadar vakva.klıyor. Sa _ lometre uzakta bataklığın kena~ın 1 tıı:n kolay oldu. c.ebtmden Pegiyi muhacir anı.bası hakkında bu 88 • ınenı ıiz De del'!llinizf ' 
kaybetti, Rusya. bogünktl J'?O mil baha kadar beklemek liznn. Ko • dayız. Geceleyin nisheten tenhB çıkardım Ye olmckam. kerlerden biri: "Bu akın dün sa. 
~on nüfusu ile, İtalyanlardan su. r.andiye bmden birçok cefalar r:-n· cılan yoJ18.l'dan lstifad~ .WeımediJ,, "Deniz kadar tUyük, tfe.nlz kıı. IY.ıh on birde başladı." dedi. Geniş 
fınazar edilse' bile Ahnn.nlardan rap IRtedl, Jilberin mntfağmdıın Halbuki şimdi yollar tamn.mjyle dar hazin \'e deniz kadar dsrjn o. ~-etil buğday tarlalannı g.eçnıekte 
iU8.0!tıl'lardan. &manyahlardan mü "Ahnanlara kalmal')rn" dU~Unee • rloldo ... l':ınımızdan ~eçeıı otomo. lan bu uçsuz bucaksız Bo8 "adisi. ıle;l·aın ett:wk. Bu bu~a.y)ar olduk -
rnkk'?I) bir kütlenin ka~l§ın<Ia.,lır. "İle aldığnn bir şiŞe Pomar sara • billere kiie\irük denklerinı m3kj - Jfosursm, bul'UŞnksu·z ufki bir gU· tan sonra hiç şüphe"iz, Almauln _ 
Böyle ~eın. Rnsya, bfr tarafta.n hından ona da ikram ettim. Nih:ı- ııelerinin gidonuna asmış: biııi'k _ v..eJJik. •• Her yerde ihtişamını mu. nn kursafma gldeeell. 
ılR Japonya.ya bnıı kt'ııdistnı ko. Yet ~te safak. Birçok otomobiller letliler de va.r. Boş bir tren kliprt',. lıafa.7.a. ed~n, küeübn~en bir gü- Nihayet ~artra ye~~tlk. Şehre 
ı nma.n m~"1mtırr. Pulıt olarak. bizi ~~iyor. Aralarmda Parf!'ltcki fl.en geçerek Pari!"e cloğnı yollan:· zelli'I<, güne, buralarda başka fere ıı.irdiğimi~ yoldan büyUl< kilise gö 
\!manya, hr.ı&1 otb~i ;)"T"T)erdan. mltetııteselerin flnnRlann1 fft"ıyan ;\'Or. Nihayet biraz vüriiyebildik. nasi'p olnuyan bir ihtl~anılfl batar. rttnmUy'lr: D1mlufumoz me:r&n 

· •'ll bol. *" tıemJn ed~ ... ...,,... ....... .._,.....~ ......... '"""'....,...,,...'"""'""""".,...,... ____ ~-0~·~~_..~---.. .. ~-~·.....,=-.ıı%~?,..... .. ..-~, ... ..-.cw9'!!!!aa••lll!!l!l~•ııoıııııı---• ...... ..,....., .. .,...., ..... _._ ______ ._. ______ _ 

Bir muliavertr 

1 Kİ ark&dat kımuıuyorıaraı: 
- Memurlara ucuz fiyatla 

pirinı: verilecek. 
- Nereden bo haber ... 
- Oa.ze~ler yazıyor. 
- HC)6wna gitti ... Bir dalta o;oy 

le dıe daha ~ hoşuma gi'ttlln ••• 
Bürhan Burç-.k 



--~-

........ ., ...... 
lialCJö tank ua 

8'""0CI JW: :Valat Matbauı 
AllOl'fm ŞAB'ILAJU 

#' ... ' .: •' - .I' ·.c . /.. ,·· , ··;,.r.-.. .... . . . . - . \:~ 
~Y..~.Y..!.~.~.X.!.~.~~~- --, 
H~ki~ati. görmenin şartları j 

ftJti1e ır.caetıe 
.... lt..80 K.a. 1'7.90 a.. 
t -- 7M • u.oc • 
,..,.. t..ecı • ll.00 • 

• ... 1JIO • l.OCI • 
Oeae&eye göııderfleıı 

l!:'nak ~r1 vrrtlmt'7 

Ford diyor ki : 
(Bq tarafı 1 incide> 

yllk otomobil yapıc151 Ford. bugiın 
W :ra.,:nda iken, dünyanın en bu • 
) ıik bombardıman uçağı fabriknsı
ııın ~mcmdır. 

Henri ForJ ile harpt.cn ve sulh 
tan konu§tuk. Ford dedı ki: 

''İnsanlar, da.Una harbi fazla 
cJüminmü ler. fa.~at sulhla lü~umu 

~k······• •..••• -............... kadar meşgul olmamı:>lardır. Bun• 
~ o•• d , l!a n dolayı <la, insanlar, daima., 
~ un eıı c derl i . btrnz dalıa müte\'cltkiJ ve 

~ B 
•• • bıraz daha fakir bir hale gelmiş _ ugune ~r ieroir, Bu tcfcl", h~ka tUrfü bir 

•••••••••Y••~'ı sr1.1lh elde ctmrmiz lilzımdır. Bu 
su h, alman dcrsl'.rc ve tccrübele-

ldflll'&ŞBI • ·r-in~'Ul re da)anmnlıdır Ünı~t edenim~· 
&R ~ lıarp 'Alnra& devresınde. bUtun 

DUt;B i nı.llctler, muntcmcl olarok bir tıü -
J tim duııj n fe<.lcra.s)onurın knuln • 

Marqe.l Görlng hasat t
nasebetile dUn bır nutuk 
ı:ı.mı:ur ki: 

vrı:ımı mU- c..ılfü~'rdır. Şin:d:lik İ".C, h~pinıiz 
so}lı~cre. askeriz. Ben b~ınn ~ apılnıası sö~· 

·•- B;:ıgUn harbin dördüncü 
a.eııeısinde bulunuyoruz. Almnıı 
milleti için §imdi)C kar\ar vttkil.ı 
g,elenlcrin en ağın ol:ın hu s(.\vaş
ta lııepmiz irin bir tek 'a~lfc var
dır ki, o da dakil::ı ka~ etme len 
hedefe doğru ga~rct~::rimize de
vam etmdktir. 

Bu sene mahsul bu •larla do1u 
~ kJşın iimit cttircmiyeceğ\ bir 
dereoede berekoeili olınıı tur Ablu
ka gcı;en harpte korkunç bir scy 
o'muştu. Abıan3u bu'!iln de Al. 
man çocuklarına te' cıh edilrn ab
lukadan muztariptir. Gecen sene 
mahsul fena. oıduf'.ı için vaziyet 
~ mil.,..cdtüldU, Faknt abluka si
W:tr aır11k Almanynya diş geçıl'e
mes. Bundwl sonra o•ıun kurbanı 
olacak olanlar d.a1:a zıyade tngi. 
Jizle:rdir. k\,ooal altrndn lnılunan bü
tün memlekelcrclc Ed~ikaı:la. Ho
lnnd:ıda, Franında :Norvc!:te bü
tUn aha.lh\n ia.'}C ma'idelcri hu -
EımJnda ihtiyatlan bile mevcut
tur, Alman orduCfllnun işgal ettiği 
mua.zznm ar.ızi sayesinde ele ge. 
ı'en fazla :ınabsıldcn ilk olarak Al 
ınan millcünlıı müstefit olması 
ıaz.ı:mdı ve böyle d c yr> pılmıştı. U 
rmırniyct üzere denebilir ki, aç
ı k ertik bizim icin değil ka~t ta
raf ıa}ey'hine ça.lıaaca.ktır." 

Bundan ~nra lng1liz hava kuv 
,; etlerinin yaptığı tcth:!I akınların 
dan bahs'.'den ma.rc"' l Göring bu 

~ ı t ö le dcmiı;tir: 
"- Yüz veya iki yüz tnyyn're 

tarafından yapılan hombardrmnn -
lann husme getirtlitj tesirlc-ri bıl
mcz deı?ilim. Bu tnnrr ızlnr nctıce
ı.lndc birçok ma.sumbrm 1mr1:tın 
r-ittiğv.ıc d: vakıf bu!unu)orum. 
Ale:r~n iddia cdi:rorum ki, lngi -
liz tavya.rcleri ru:keri hedeflere 
11Ucum cıt.m~ •, ıı: n emir almış -
lardrr. 

Elimize f(eçcıı fnıtiliz 'c'iik.ıl • 

knen! yapı) onım ''C \'a:ı.ifcmi, he• 
pimiz.in yapması ;;crek+iği ~ibl, en 
!.!.fak gc~·rr>ti dıı.hi ihmı.ı. ' ctmc:uen 
j .ı 'lvcıruırı. 

F'ord, hı:J1bin bug.ınkıi dunımu· 
uu nıiina.ı.:ı:ı.sn etmek i"t-mcıniı: Ye 
klifi <lerccAdc malum ·ttı buhuu11a• 
Gtğı icin muhr.s"'matnı ne kadar 
.ü~ceği hnl:kında fıkriııi de bil 

ö:rmrmist!r. Hitlcrin jc;;nj ~::çi:ıcP, 
Forı.lun yüz.ünde iE:ı tikra.h İEJ1ı.izn:z
l;ırı belirrniı-t :-. 

Hcnri Ford, ı.upten eonra hıwa 
cıl ğın biiyük gelir-melcrc mazhar 
<..olacağını <;Ö,\ lem:ı ve !lcmiştir ki . 

"1stikb:ı.'de havacılıı!m gelişme· 
terinin milletleri bi!'b;rine daha 
zıyade yal:dnştıracdmı düşüner~k 
memnun oluyorum.'' ----o----

Sangllaydakt 
Ameı ikan ı,glderı 
Japonların elinden kaçarak 

Çanglringe rHmlı 

Kalkttta, 15 (~.) - GeÇITI nbıan 

ayında Şaııghaydan kaçtıktan n ÇUn 
klnge gelmek lçtıı 3 bln kilometrelik 
mesafeyi kıamen yl1ı1lyereır katettik
ten sonra Kalktıtaya gelen Santran • 
.ırjakolu Amerikan l~gUder• Hartmaıı, 
kaçabilecek ba§ka lnaanla.rm bulun • 
ması ihtimalllc tatbtk etndf '1ıaimldu, 
tu yolculuk oekti hakkında beyanat. 
ta buıunmaktan lııtinkllf ctmi&ı ve he,. 
geçtiği ~rde köylU, ,ehtrl: memur 
ve halktan gördUftl yardnn bakımm. 
dan tlnlilerl minnetle anrlığmı s6yle
mi. Ur. Hartman, Şanghav-ıan kaçtı_ 
ki eıralarda. orada kalan lnglljz Vl' 
Aıne,.lkalıle.ra soııterlkn rr.uamcleni::ı 

pek fena olmadığını söy tmi,tir. 
~ 

Kıbrııta aliırm 

~Ota. 3 (A.A.) - D!ln öfleden 
sonra 2 Odakika etiren bir hava tehli. 

n hu jddiemı isb 1 cclccc:.. m.ıhİ\d kt- f§aretl verjlml§tlr. Bir mihver ke. 
!Pdlr, Alman mcdcııhellnin mulı'e şil uçetı olduğu aaııuan t.lr uçak çok 
•em ~erlerine J,nrşı y:ıpıl:ın :m yükıı<'k ırutadao §ehrin UıUlnıHn geç_ 
lıılırip hlicı.ıml:ırı n~ nı 1:11Tl'ınd l \,. ml.§tır. Hiçbir bomba atılmamıttır. 
rup:ı 'e hnttiı dti"'a ınt'clen.H·lı • Hava kartıı koyma topları atq açınca 
r n d .. muuıam znr:ırlar hııMılc ~l u1:ak bl\tıya dotru gözden kaybolmuş 
tirmt'l..lecli". Du 1ııhrıb ıl karsı 1 w tur. 

tünnefretlmi bildinııeklr hcrnlu•r ---------------
aynı ııımıında diyorum kı. "ıl• • 
man şarkla ma.lfüıp edıkcrklir. O 
zamqn İngilizlerle lrnr-sı kar~ı.}o k:ı· 
1 ('ll~ı:ı: •• , 

:\lırl'şal öz.krinl 6\lc Lltlrmi5· 
tır: 

''-Ev Alman milleti, d!c:r har• 
hl k!I\ bedecek olar" n tn'.lh,·otur 
•ua. E~cr ~enihı en l ılıudi cs:ırr· 
ti allına düşersin . MlllPtimi1in hiı • 
rl eli, devlclimı1111 n1crııcli !ı..ırr,J 
ıı.ıanmamızn lıa:'ılıdır. 

Röytertn Xoskovadakl 'ıusuııı mu _ 
uablrt Harold lGng Ka•k ayadakf 
nubarebe!er hakkmd d!k~nte ııyan 
maldmatı Termektedjr, 1u)ıarlr dl _ 
.)Or ki: 

"Alma.n a'2r toplan Kafkıısyanın 

.,a.rp ucundaki ormanları atc~e ver 
mlfler -.. bu ormanlar birkaç gU'.1 
,a..nmııtır . .Alman topçul.nn Sovycı 

mevzlleriDf dövmektedirler. Eu bö, • 
gede Alman hava kuvvetler! her gU ı 
Sovyet batlarma en ap.ğl 200 tayya 
re tle vaarnız etmekte v bazan b'. 
bat.aryaya 16 bomba tayyareııini.o b., 
cüm etutl g!SrUlmektedlr. Bu:ııunıa ~ 
raber Alınanlar Kubıın ve Novoro • 
lak b61geeinde ba§ardrkları yarma 

hareketinden sonra durduruldukıar. 

zamandanbcri Uerlemeğe muvattak 
mllDU§lardır. 

Lenlng-rad bölgealndc bnyiık bir ha, 
\'a mab&rebcsi gtttikÇe ut.an bir §id
deUe denm etmektedir. 

Guetalerin blldirdiğtı:ı~ göre. son 
:::-ünlerde Alman hava k..ıvvetlerl 19 
t yyare k&ybetmjş.lerd!r. Buna muka... 

U ~eUertn kayıptan tlt:f tayya~. 
ı rı ıbaretUr. Sovy<ıt tan'8ttlerf b'r 

de 4 ha'l:a meydaomt tahrip eJ,_. 

ml§lı!rdlr. Cumartcat glinil Alnu.nlar 
Lcnlngrad öntinde 12 tay,:;are d&ha 
kaybetmiılerdir,,, 

DUnkU Alman tebliğj ı•tı harekAt 
hakkında §Unlan bj,ldlrmel<teydi: 

Kafkaııya şimal batı ıuıımıoda or
manlarda \'C muharebe temilllerindl' 
bulunan bjrçoK mevziler •hı~man mu .. 
kavemetlne rağmen zapt. -1i!ml~Ur. 

Hn"·a kuvvetletjmlz ke.ıdi harekıt 

noktııları karoıaında l>u•Jıuı.n ve t•· 
arruza hazırlanan dUşmar asker kol. 
Jarına hUcum etmlflerdlr 

'Terek cenubunda mUatı."lkcııı mev• 
lillcr lıallnc geUrllen ve t..ıadl~ müda. 
faa edilen Elşotovo Verchnijburp ,e
hlrlerl hücumla uptedılıtl.~tir, 

Stallngrad ,ehrfnln §in.1ll toprak. 
larında dU,man yeniden tahkim e
dilmiş bir çok evlerden ç l:.arılmı: V·J 

ınadıa süren çarpıımalardan sonu 
buralardan atılml§tır, 

Kuvvetli hava blrllklı1rı Ye hava 
ıtarşıl.oyma topçuııu ordro tefldllerlnl 
ocstııiıı.lemlglerdir. Bqka •ıtvaş uı;ak. 
inrı düııman takviye mu .. uaıa yol!"'• 
rını tahribe devam etml')tlr. BUyU., 
sayıda. dil§man yük trenı .. rt yok ed!!. 
miştlr. Votgada bir motısr:U gemi ba· 
tırılnıııtır. Volgıı dotuaunr>akı Sovyet 
topçu mevzilerine w ha•A alanlarına 
bombalarla gece taarruzlan yapıl. 

mI§tır. 

Cephenin merltez keei~nde hücum 
kıtalanmı:r. t>aşarılı taarnızlu yaır 

mışlardır. 

Ml81BDA DURUM: 

Dün n91rcdU. ortat&rlr teblJttD• 
g(Sre ke,lf kollan ·~ taadyet 
dc\am etmiştir, Kum hrl!Dalan yU • 

zUndcn ha~a !o~liyetf olıı..amı§tır: 

Norveç Kırahnın 
nutku 

sız doğra Uklrler 
uğrunda 

Şark ceplleılade 
(Ba~ tnrııtı l lnridc> 

Ba§ka b r kesimde 3 Almı1n pi.) ad 
böltiğtı .ı1.ha cdıbnlştlr . 
Karadcnız sabili boyunca Sovyct 

kıto.lı:.rı faaliyet göatcrmt-.Ktecıır. Ro.\' 

i"r ajansının lıloskovadnkı muhnbırl. 

Çarpı'1:ıyoruz 
1 

DC göre, Staılngradın cenup batı ke. 
~ almlDde Ruslar biraz l!erlemeğe mu • 

1..ondra, 5 ( A.A.) - Sur ey kont. "·affak olmuşlardır, 

Hakikate hrc korkmadan bakmak leizımdrr,, elet 
ler· Evet M.z.mdır cma görebilrr.ch ~artile. Gö.·cbilmek 
pek kolay değildir. Çünkü hakikatle bizim aramı;:da 
kc~di isick v,.. dileklerimizden öriilmü; bir perde varciu. 
Bu perde bize hakı'kati olduğu gibi değil, bizim rstcdiği 
•niz ~b; P,Ö$lcrir. 

Cıplı.ık hakikati görebilmell icin a.'fırı nikb:nlih a'ı 
n b<>dbinlik lle düıünce ile mukayeıe yapmakta tc~bel 
liktf'n ilendimi:ıi kurtarmamı:r. lôzımJır. Bunu yapmnc!ık 
ca hakikati göremeyiz. 

Juğunda l'uerleyde bulunan bava ta - ı Voronej keaimınde de tuarruza gc- ı 
!im kıtasmın yanında vcllE..ht bu.un Q<ın Ru.s kıtaiarı bir çok ycrlerı zap _ 1 

duğu halde zıyaret ~d.e.n '"Or\ ç l<ra ı letm!ş!crdır. 
Haakon Söylediği nutukt:ı genç ln _ 
gilız nea}iuın 'liazifealnl yı.pmnk bu _ 
suııundaki gayretlerinden aıt.a.yı,le 

baheetml§ ve şöyle dcml~tlr: 

7'AYMist.S BİR MVHARRlH1 
.HlLDİRIYon 

".Hurrı:,;e; !çın yapılan tu mUe&d.. ı:;-oııdrn, :i (A..A.) - Tuymıa gaZ<:. 
leden en Zl) nde bu ncıılln mUstcfıt tosının bir muharrjri yazıyor: 

DLJNVA =-----'"-=---
Boşar1maıar ve g<> yri 

meşro çocuk <1r ' ~- DONOVOR 
doğru fikirler uğrunda s:ıvaııyoruz d•.n sokak muharebelerinde artı!, Al-
olacağını zan \'C Umlt ed.ırorum. Biz 1 Stalingrad şehri içinde cere.} an " 

ve bu olay dU§manın cı.saı<.ıt altm:ı ı:ııanlar jyi talim görmU§ kıtaat kul 
aldığı milletlere reva gördUğ\I mun 1 l namamaktadırlar. Bu son zamanla; 
nıelc §ekhle de eablltır.,, .

1 
da alımın esırlcr ııraawda !stihklun • 

Dük dö Kentİ•1 c-liimü 
<Baş tari\lı 1 inc•rle) 

ölüme bağlı taMrruflnı ın llll hu 
lııgrllı:rc ! ... ıralı l\lajcsll' altıncı 1 kümsliz sayılması 'e l;cR rhk vc:

JorJun knrdcşi l\Clll Dükıiniln lı.r 1 gisi g-ibi kayıtlaun c!a mu~ 'r bir 
tan an.· kazası !.onun L1 ı ôhınıi~ le ltdbiı· <> a.nU) :ıca!{ı kan. tini izhnr 
ln~iliz J.:ıral :ıi lc j en ı-.cnıpalik ç"• ctmio;ıtir. 

-----o-- cılar bile mevcuttur. 
Mısırda durgunluk Almanlar buraya takvt.)e kıtaatı 

1 Loııura, 5 (.\.A.) - Mısır ccphealn- :;- l:jrmek f.:ıtemektedir!cr. l<~nkat nn c. 
de kara harck~tı elAn durgundur. lıye zorluğu buna mani olmaktadır. 

Havada mUttcflkler yeniden Ular. Polonya ıçlerine kadar uzanan yollaı 
ru::larına dc:vam <ıtmı§lerdir. cctccıler tarafından <le\ amlı bır su • 

Amerikan ağır bomba qakları c:c. rette tahrıp edilmektedir. 
nubl Yunanlst.anda Navarlno körle _ 
zıne taarruz ederek burada bulunan 
iki yük gemisine tam lııııt.ctler kay -
dcdcrek ya~ın ve lnfilAkll\r çıkarmı} 
lardır, -Akdeniz.de bir kofileye 

hücum! 
I.ondra, i.ı (A.A,) - Akdenizde ln. 

gillz bomba uçakları bir dü~man ı;c. 
mi kafilesine taarruz etml~lcrillr. 11!1!_ 
betler elde edllml§tlr. 

Gemilere refakat etmekte olan u -
çaklardan bir kaçı dU§UrOhlıll~tUr. 

Malta.ya 3 bininci ahın! 
Londra, 3 (.\-A.) - Malta dlln 3000 

inci ha\'& akınına utramr§tır. 

Yatmarıaı 

MOSKO\'Al'A GÖHtJ, 
, 

1'lo"k0\1l, 5 ( A.A.) - Ruıı "«:~ 
yarısı tebliğine göre, tank ,.e pı; a e 
alnylnrı loplayan Almanlar Staıın. 

ı:raddıı, Sovyctıorın kendilorınden ı;c. 

rj aldıkları topraklan ele g<-~rmck 

lr,in durmadan taarrul!:lar yopmaktıı. 
ılır. Bu topraklar o kadn. seni~ ol • 
ıııarnakla beraber Sovyet kuvvetler: 
alddctll hamleler ve ltarvılık hUcum 
!arla Almanıarı geri pUskUrtmU§ler. 
dlr. Bir kesimde iki Alman taburu 
tlınkla desteklenerek tam aıu deta 
Rus mevzilerine taarruz etmi§tir. 
Covyet; kıtaları bütUn •aarruzları ur 
d tığı gıbi Almanlar da 200 ölU ka. 
yıp \ rrmı,..!erdır. 

Tcllllf;, Timoçenko takvıye ordU8U· 
r.un A1manlıın sol cenahtan tııddetıe 
'urmakt,& bulunduğ'u ve Stalingrad 

(Blıf taralı 1 iaciae) §imal bebmnda çarpı~malarm dcvam-
taya veıdJımrlli :tb:ınigclcliği ıpoeta ettfltn! bUcltnnektedır, Bır teıpenln 
:idaresi tmafmdan alldcalrlara bi!· :raptı jçin muharebe cdcıı Sovyet kı • 
dıi:rilmıietir. nlnrı iki dUpan tnnkmı~aaara uğ. 
-TRAK VAPURU 1'0LOULAJ\I r~tmııılar, 150 Alm:ı.n aal<erl imha et. 

BANDIRMADAN GETIRIJJ mı,ıer ve bUyük ganim<ıtlcı ele grçir-
Banclırmadan hildirildiğine gö ınışlerdır. 

re, Ha.ydal'paşaya gitmekte oi:.ın Bundan &VYCl.cepheden gelen tel _ 
Adana, Diy&'ri>aıltır 'e cuma gUn· gralJar, lazılordunun elt. aldığı ve 
~ Ank~ yOl.cı..ı katarlan, Bile- Stal.lııcrad etra.fmdakl mahdut le eb. 
cık - Dogançay arasında Yar .çölldin hUlıle.riıU takviye etmek suretllt' §I 

tUaU yü~dcn "Y0°U g~k mal ba.tıdakj endı.:etrı maballcrlnın
Bileciktc o~ saat ke:Idrkta.n sonra 
Klitahya yolu ile dün sn.at 12 de 1 ve cenup batıdaki ba ka bUyUk bır 
B d el.....ı...1 rd" ...,_. bi mahallenın Almanlardan gerı alınını§ 

an rrmaya g ~e ır . .11'1 n 
<len fazla Yolcu. tahsis edilen Trok ı bulunduğ'unu bildiriyordu 
-vapurile İBt:anl:nckı. hnreket etnıi 1 Almanlar Stalingrad çevrP.sinde lıc-
tir. Vapuı-, dUn gece geç vadot. Jı• ' men her tarafta ~azyiklerlni arttır 
mamrmm gelmiştir, YolClllnr ara- 1 makta iseler de, So\'Mler taııt uı;alt 
sında linh•cT'ffite heyeti de vardır. : lıırlle mütemadiyen takviyeler almak 
Yolcularda Ha.ydarpci§oyn kndnr ' tndıılar. 
bilet olduğu halde y0} fatıkı ve va. Sovyctıerin mukavemetıerine miılal 
ınır na.vmnu atmm8.sı şik6.yeti mu: olmak Uzcrc, 1anklarla yapııan blr 
<.ip oımoŞtur. tnarruz ı;ırarnnd&., Soıyet baıkuman. 

YAGMUR TEKRAR BAŞLADI danlığı tarafından zikredildiği r,-ıbı 
Bu a.y.ın 2 8İndc, 1!:8tba.ha lnrşı bir Sovyct aakcr, korkunç blr muka_ 

r;aat 4 ele ~e lla.§lryıın y<ıg ,·emel göstererek malıunlerden biri. 
mtn'lar, kısra veya uzun fasılalarla ne kapanml§ ve yalnız ba.§ma 17 Al. 
dC'\-am etmektedir. DUn. öğl~ye man öldürdUkten sonra ~ ardımına ko. 
doğru yağmur biraz fasıla \•cr:ni ı:;, eanlar gc!lnccye ka.d::ır mukavemette 
13 de ilse hava Pbeten açm.ıa, gi.ı devam ctml§llr. Bıı~ka bir noktade 
ntt görünmüştür. Fakat dıln <;ece muh3fız kıtıun mensupınr dort Al _ 
tekrar başlıyan ~-ağmur, bugün ~· mıın tankmı yakm~l.ır Ur; havan ba. 
E.t 10 • 11 arasında ibir ara sağ- taryruımı susturmuılar ~ e ycdı top 
ı;a.Jc ha'ini almıştır, DUn sabah sa. tnhrıp <ılml§lerdir. 
at 7 den bu sabah Aaat 7 ye kadnr 
§chrimizdc yağan yağmur mi.kta.n 
\"&sati 6, 7 milimetre idi. Baromet• 
reye nam.ran yıığ.mur bugün de ha 
fıfı:.c yağacaktır, l<'akat yarın iç!n 
şimdiden bır şey ısöylcnemiyeecği 
ilave olunmaJctadn-. Al3Jrn.darlann 
verdiği malfımat.a göre, her seneı 
bu mC'\'Simde yağan tıu yağmurla· 
nn (mevsim yağm.urlarJ) te1''ki:i 
cdibneai 18.zandır. Ancak, bu ser.e 
mevsim yağmurlan biraz fazlaca 
yağm!'§trr, 

339 /ular çağrılıyo-. 
EminönU yerli Aıı. Şubt>alndcn : 

Şubemlzde kayıtlı 339 doğumlu va 
bu dofumlularla muameleye tabi er. 
!erin ııe.vkcdilmek Uzcre 19 blrincill'~ 
rin 942 pazarte8f günü nUtua cUzrlan. 
larih• birlikte saat 9 da 11JUco1E> bu 1 

ıunmaları llA.n olunur. 

ZA Y1 - 1808 plAkalı tak1'1 ntomo 
bil!mln 171 No, lı beıu:!n karnesi knv. 
boJmu§tUr. Yenllljnl alacağımdan es_ 
küıınin hükmO yoktur. 

Kafkaayada Mozdok çc' resinde Al. 
manlar, gUnlerdenbert Groznl petrol 
tarlaları önUndekl Sovyet haUarmı 

yarmağa çalı~maktadırlar mzılordu 

dllfmanın yedi taarruzuııu pUakUrt
mQ§, kez.a yedi Alman tatıkıru hasar6 
ağı'atmıı ·ıe iki düşman bölUğUnU 

yok et:mj§lj:-. 

Voronej çevrealnde Sovyct plyadcai 
ve tankları bir .AJmaıı kesimine gir • 
mişler, 1800 kiti öldUrmlııler \'e bU. 
yUk ga.nımetıer almttlardır. 

- ---o---·-
Madagaskarda 

lngiliz.ler bir §ehrı daha 
İ§gal ettiler· 

J.ondra, ö (A .A.J - Madagukar 
ıdıısında bulun:uı 1ngi!lz kııvveUerı 

şimdi ada merker.j Tana.nori\'f.ınln 150 
kılomclrl' cenubunda bulunan Aıılro 
bayı, i\!ı:;' 1 clmlşlerdir. 

İngıllz kuv,·etlerlni halk sevinı;;le 
karııılamıştır. 

ımılıırınıian lıırısını kıı)bclnıiş ol_ ,. Vaıııi v-c \'elınin muv·ıf"'k · 'c 
un, hent dul.ıı " nğııbeyısi 'ind .·ı· kız rnrınl:rlr'ı t • dirdf'. ta . t 1 

l!u u k:ıdar cnc:rjı~, k~çuk k.ırdl ~ 1 ıııhnam~ına da:r ola'ıı T 
(ıluc~sler I>uk~ ~ •. bı dun~ anın dorl J{anununun ~30 uncu nı:. , ~ i ı'lk 
buc:ıgını ~eunış hır sc' ~ah dcihltl •, i<ındslti te'llyiz ımah.'<.:TI'e- 1 i ~uh., 
fak t İrlf:ıllere snra)ının ıı:ıkin 'e · 
ı lı nıle ha, atını uzak lUPmlckct· ldmın cı.tde.dm .kalld~rb·~.n~ lırı cvU• 
tcrın maceralar t h d cnm:: \ a n· c ıza eı ı.: re en rn -

ına crcı c en ~c 11. d aJ rd h" ı· . 
' ırnli sım..ılı, sakin \'C iyi lıir ıo= tevc. ıt av a :ı. n ı"~ı:ı n vu • 
, 111 1ı ör 1 k 1 ·ı 1 . 1 

\mu ıle başlıya 1 altı a· J·;c: m•.ırura 
: t • .. -

1 
.' ıır 81 c re 51 ~ .ın zamanın evl<ıımertec \'ll"""cr.mc 

h.cut Duku ılc bclaZ snra)ua goru "' 
~en ı\nıerikan Cüınhurrt'isi ııuz,·elİ tarihinden itibaren bz.'! nm'.1."' mıı 
onu ~ıı kc:limclcrJc nnlatıııışlı: ''aflk olace;:;mı. rn~ ~· raı'O ln:ınr-ı 
"l\ .. rr!eşi gibi, ~elimli , c sakin... r.ok itina Cdilmcsiı'i, ilen müa lctı• 

Sı!ıhi 'azh l'li ıniisail ol aydı 0 11.in Uç gil:ıe in•l irilrn~ini tchJif c· 
ıJcııizd ulurdu. Fıık:ıl dcnizlcıc ıa· de11 ikomisyon .~:ınmn davalaı.• 
tınınnıül edemiyen sıtıht durumu nın bcheme'ıal h:ı.•,. tlc tirı'n'csi •1 
hnacı olmasına mAni olmadı: Çok ~rinde ısra" ctn::; tir 
nı:ıhcup ,.e cok ruüıcvazı bir insan Raporda. E\<:rirıc hen bir ok 
dı, zevk~eri basitU. 1Ittlka ~ ı:c; aHderin ayn·n.rJ\ :r. :-unda k lın· 
rünme.z. "e Yaı,tısı işlerden hah l' ca, kanuni bir aynlık l!ebch• :n r 
dil nrsınden 1 o l:ınnıcızdı. Son guı.: len..,geçinıaizlik hususul'·:h nuı a 
<lııılu vazife h. n ti ıdıı ~ clıstırıl bk kalarnk ınahkeme\'c h arı \: 
mcktc olaın pıJoUnrr leftı' için K;. dumııe. mazc~ gö tcr:mek \ 
nadaya gitme& olmu ıur. Allantiği ~alancı R:ı.hit dinletmek rr-; uıi -

ir .00.ıdıarıchtaım uc:ı~ivlc ~elik yetinde kaldrkla.n beyan c<'li mcJ:· 
ıen sonat Kmıadaya inmı 'c Ihı; 
'·eltin da\·eıı illerim! Mon Trral'd:ııı tc, sulh te!>ebbiısleriııin ise truna 
\'nşımııon·~ ~ine ucalda dmi lı. ~:~n kaJdrnlmasr ileri süı-ulmc:kt• 

l>iik Diikenı Yıınanisfertlı Pren 
'-e~ l\larina ile C\ li) di. O!ik eşinİ 
Yugo l:n")•ad ı t ırıırnı:o.tı .. F, lenrnclc
ri bir a k "' lt•nmcsirlir. taksil' 
Rırnlıçe lliri'ııin pek ho !andığı 
Du~c'i rtö J\eıt fngifü miJetlnin 
l.'Ok 'C' dı;;ı şahıs'lal'dan J>irisidir. 
1.oncl ra Prcn'C' 1nı:?iltereyc ı:ıc,dı-;ı 
'nkıl unululın l coc;kıın ıırrrn~iııı 
r:-pmıl'>lr. 

Bekarlığa karı• ıtgorta 
Danlmarkada, "bekA.rlığa kar~ı si· 

s-orta .. isminde pek lanınmıı bir mu. 
csscsc \'nrdır, İntcyen aileler, bu kum
panyaya, kızlarını sigorta cttlreblli • 
yorlar. Sigoı tn cdılen kız:ııır, mı.ay • 
yen b r .)'aşa kadar evllfı\!mezler~ 
kumpanya, onlara, veriler. scne'ık pa
raya {;'Öre, lazmj:ıa t verı> or, Şırket 
yalnız yırmi YR!ilndıın k"tt<:Uk kızları 
algorı.a edil or. 
Şirkeun tuttuğu ıstııtıa kkre ;oı,e 

çirkin kızların, daha çok Koca bulat;> 
cvlendıklerını, güzel l!!l,f•lınlann ısı 

daba Zl)lld" c'lcııem"YiP bC'ktır :kal-

Neılebl sahih ohnl\ an co ... uklar 
ı.aklanda eli komi.~orı n30 t1ajılı 
af kanunu i c : ~ll 1 f"l ~bi ~·eni 
den bil" kanun c~ar.uıı 1 • aftan 
bu kabil çocukh.mı mcof'ni !urun • 

ı ıarmm da dü~..Jtilfl'C' ... ni fakat 
bıınun s >n olduğunu ve bundan 
sonra bö)lc bir af ctk'lnlmJ)a.ca -
ğınm ı;l:ı t:!Srih cdilme"'İni teklif 
etmiştir. 

Bir fY ubııslnnuz 
vefat etti 

Mt!.latya ııc?tı.:ı ... llr, Hılmi O;• 
taç, ini bir J ~hciL1zlı:k nl'ticesinde 
wf:ı.t etnıi~tir. Ccm"•eı:ıi, Kadıkô 
) ilnrlcki c\'ir.dcn k:- dırılarıık ebedi 
ınedfcnint' c~frı::d• 1e 0 lqir. Kendi· 
sine Allabtaıı mhm t d lcr, ke· 
Lt'rli ~iJet;:ne t" ' ''erimfai suna• 
rız. 

dıklannı ısbat etmı t.r. Hundan ba~ j =============== 
ka (ilrketln kayıtları, lr • .} arı. •ağ-o 
!am yapılı basıt ku.arıı daha ço'' l lok ıtıuarda, hüKumrun iı ' le er· 
koca çıklığını, asrı tıpte ı:azlı ,e n'\- 'ği yoldan dı,arı çıka'1")orı1 ı Ç 
rln kwarın ise koca bulaoıadıklarını kanlar, çok zaman liıyı~· ,..,ı ?y,u· 
söstcr.mckt<Jdir. ) orlardı, 

Sigorta kumpanya.sına çcnlen parcı. ôylt-ykcn, ke.ıa.b'.Jr a ı ., or Ol. 

miktarı muhtelif iııe de pek yUkııcl< zına düıtkUn Fr11mıızl11r r;1.ı· ı c0mr 
derecede dcğıldlr. Slı;ort'l edJ1cn kız lrr .}enılye !mkM buı ıb !• \Orl .rdı. 
!ar, tayin olunan yan·ı kocaya vara lıı,ıte öu aır:ılard Lydı kı f'ıırısln tıı-
mamış bulunuyorlaru, tıu::mln.ıtı, ı.. rlncı derecede btr lokantsı<;ının sahil 
terlerse toptan nlıı la.r ıstcrlerlJI! olan Roz l!ımlr.dc-kl b!r a.,.ı ınU lt',., 
ny!ıt;a bat;ıa~a bllirll'r H bu saycdr. ırrlnl. ~b:lı pz'l, r ~ı,.dı~. \" 11 ki ,.. 
kimseye muhtaç ornı dı.n ş:eçlnırler. den ha bcr<lıır etmek ı'l t.ir u ı 

En eski yemek /i,te•i 

Yemek listelerınııı zı....~uru Fran· 
sız bUyUk ihltlfilı .. amıı.1 :.dadır 1!.ı· 

tillll senelerinde, Pıırı ... , ,ylycceı< 

§CYlcr çok k.ıtlanmıştı. l "lerde. her 
kcıı ancak hUkOmctln en •• ltl~ı bu!t 
ııeylerı ycmıye meehurd;ı l:lunıın tçl.1 

le&d etti. Her GilJı. ıoknntıuıtnda gır.· 

l!c:,. pişlrdi~ı y m"klertr.ır. lıı mlerin 
kllğıtlara y.u:ı)o bunı .. rı cmn1.)o?I 
dtlğl mtişterlle:ınc dl;'ttJyordu. B . 
mUşterılcrde. lokantanın ",uıusl locs· 
larına girıp kendilerl..'l" ı;etlrllr 

memnu yemekler! yiyorhrdı 
~tc. aşçı Roz"un bu llst<-1• r buı;lın· 

J<U )Cm~k !ıstcelrjne esa" oLnııı~tur 
--~~~~----~--------------------Pek yakında ıı .. Slaematınt" 2 .,., 

ZEYNEBiN ASKI 
T:trkçe 
ıözifi 

na,rolde 

ELMACI GOZELI Film rıı l 
H ı1 arti il 

rkçe 
ıarll~lı 

Yeni Ginede/ti 'harekat 

IJOndra, ö (A.A.) - Yeni Glnenc A Z İ Z E E M İ 
Ovcn Stanley d ğlarında çarpııımnk.jlfll--------. .----------ı 

Rafit 117. (1719') 

B•azaa 'fakvlml 
AJ<ıam 

18.42 
l'atın 

ıon 

ta olan Am"rtkan kuvvetleri Kokoı!ıı ,.. ik Ad& t.u••ot•t. 25 k 

1 

40 ki!l.ilik -uı 1 P ' itilik 
ı;eçidlne do;tru ilerlemektedirler. :s K f Sad' iş lay 

M!ltteflk uça~arı durma.dan dU,. llüme •az heyeti eman 1 1 Büyük luno htryeli 
mıı.nın rjca. yollarmı bombardımar •'••••••••••1 
etmektedirler, 



-4- HABER-~tn Poataa. -
-~ ~: !.?rit}i~_Qü-!:~ g9v~lar1 na--...~---

Çlkmaz Sokağın Kaza, ıtöz kör 
Esrarı olunca geHr l 

1 .. /ı 

/ ' işteböyleev!endile ve 

.ı. Toplıyan: Muzaffer Esen T RAMV A YlN basamak kı.smınm baftna çarpmam yUz11aden &. 
!en be~ ya§mJaki yavru Jıakkmd& yazdığım fıkra, bir okuyu. 

cum\Jn nllikaaını Qekm!§. Harbiyede Kayabatun aokağmda 23 numa_ 
raıı evde oturan ıllytn okuyucum bayan N8§lde bana göndertilft mek. 
tupıa diyor ki: "Fikirleriniz doğru ..• fakat, bUtUn kababaU vatman.. 
!ıırıt. ve §Ofi:>rlere yüklemek doğru bir ~y değil. Bunda çocukların ka. 
baba ti yok mu.,·" ve nihayet, kar.a diye bir ,.yı kabul etmtok llzım.. 
değil ınl ": 

En eski izdivac 
mukavelesi 

Bundan bi~ yıl en el bu seri
) j ) a7.m:ı.k kararnıı \erip de \'esi • 
kalarmıı toplıımağ1' ba!-larken bu 
ı~i nasıl b:ı::ararıığunr tluşüıımü~. 
\e takip edeceğim pro~mın ana 
Jıntlaruıı bir kağıt üzcr.'nde tc bit 
dmiştiın, 18 maddel•i.; ohm bu 
programın son madde i oylc yazıl 
mıııtı: "Alii.I adar ';nhı<;lnrd:ın birı 

\ e) ıı biı'dıı.çı bligün ha) nttıı. ola o 
l U)Ük da\"aların hirhiri indeıı 
bahsetmemek.'' 

Bugiin kar.ınrza cıkarken hu kB_ 
rarı boz.mus bulunuyorum. Zira 
f;iimdi ) az:ı.c:ığmı ,·akımın kahrama 
ru olnn krulm bugün hayattarlır, 

Beni eı.:u~lc:? \·erdiği:rn karardan 
\ :ız~cciren ebep ise mevzu ) oldu· 
ğu deği:ciir. Zira ~etmiş iki mjllc. 
tin a(lliye hıı)atmda en büyü"ı< \e 
karanlık dınnlar o kadar ı;oktıır 

ki, bir ııınl.nlc;yi bitMp de öte1'i • 
ne hru lı)aca'.'lm znman "ncnha 
Jı:ı ngisinj ya.z"alll ?'' diy~ uzun u • 
zun <lüşliniiyonım: 'c bu etme işi 
bana J azıyı yazmaktan c:.ok duba 
süç ~ellr. 

ı-;v, elcıe 'erdiğim karan bozdu
ran e~ı> bu da\nnın iir.el'imde bı. 
raktığı te lr olnıustur. 1008 ·dın
da J>ari ağır cez., mahkt>mec;i Ma. 
tlnm d? Stanhayl davasını görür. 
'-en l'ransrz gazt-teleri'ni na 11 bU· 
yük bir meralda beldediğimi biila 
hntırlıyorum. Bu merak ~alnıı: ben 
de dc~il, P r a n s ı 1. millet.inin 
d i 1 i n i y ~ n İ' öğrcnnıl ol. 
manın ,·crorği coc;kun bir arıu ic;cr 
inde Frnnsnya ait her hadi eye 

hüJ Uk C'heınm1yet \eren bütün ar. 
kadaşlnnmda da vardı. Şimdi 
liumluı.pı orta okulu olan .'\ onai· 
yon kollejinin bahre 1 im davaya 
alt dediko<lulann mUnıı'ku54c;ile 

dolar ve ta anlı; lleplmi.z 1ıla.drun 
dö Stanha~·l'm mahkimı olaeağı 
'eJ a beraet edeceği hakkında tah. 
minler J ürütür, münnk&!!ııla.r, hftt. 
ti hnfi'f tertip mün87:aalnr yapar, 
bahSc giri~lrdik.., Mahkemenin 
kararını oğrendiğimiz gün iddia· 
larındn haklı ı;:ıkanlann gurunı 
lıa~ li biiyiık olmu~tu. 

İ~te bu davayı tarihin büyü'k dn· 
vıılan eri ine &ol,turan ebepler •.• 
Bu ntırlan yazarken ilk ~ençlik 
güııleri'min o tatlı heyecanını hii. 
ıa ıhıvuvornm. Ve bütün o heyeca· 
nı bu <;atırlara \ crrneğe ı;aJı.,ıyo • 
runı Oktn ııcularrmın dn hu hey~. 
cnndn.n bir pn~n.,ını oJ .. un cluya • 
lıllecc-kl ~rini clü~iinmek bnna ölçiı· 
iiz bir ~' li 'eriyor. 

* * * 
Yl~ iL YU\ A vıu,~sı 

\e kızı lUargritten ba. kB rnirru çı· 
ısı yo!itu. Fakat tabiatın gil7..eliil•· 
lerini renk 'c ı~f,. ~ ığmı lıJ.lind~ 
musamba üzerine ko~an Staı.ıhu.} 1 
hayatını demirhnnenlıı çarklıu.,n. 
dan çıkan ı;-ürültti arasrnda ge~i • 
remezdi. Binaennle)h karı, l<ocu, 
kaynana toplanıp uzun uzndrya ~ö 
rU tüler, müna!,ı:ıı,ı:ı cttiffV, niha • 
~·et demir fabriluı"iını ~ntrna<rn '-a . .. . 

1 
rar \erdılcr. Me hur Jofj fabrikası 
ER tr!tğa çı.k:ı.nJdı \"e atlldr, 

Stsnh:ıyJ, bütün gllz.el nııat 
nıensaplan gibj punyn hüyiil• hlr 
luymet \eren bir ftdıım değildir. 1 
l•ıtknt l•an ınm H! knynnnn ının 
servetini i raf edece~ knclar ba ·n· 
f,rı ruhlu bir insan de olama?'. O bi· 
lakis büyük pnranm hir meteliği • 
ne bi~ dokunm:ıdı, pu:wı enıin 
tah~ IJJcrc yııtırdı, lm)·nana.,ının 
ve kan ının fıicı"clerlni onlnrın 
nnmın:ı be:ık:ıra lroyfla 'e bunla • 
rm faizl~rinrlen parn bı'le olın!!ğa 
t~neı.zUI eılf'medi. l\liitıe,·a'lJ imzan. 
Cl)'la yn . nmııılrta flcmırn etti. 

Fakat bu dene çok . linnc<li. 
~tanha ... ını fırçası kendi ine ,mr 
ı.ını \'C kaynım:ı mı rahnt bir ıı : 
rette y:ı,:ıtacsk kaılnr r.esinı bir 
fenct temin etti. Bu nret!e :'\fa. 
<İam Stanha) 1 ,.e dul nı:ıda.m ,Japi 
bab:ı. \'e kocalarının e\'inticld kn 
dar rnh:ıt \'c miireffeh hir ömrli~ 
kucağında. YB"-amal<ta <~' :ım ettı~ 
Jer. Doğ:ın kızları Mnrt bıı ~nnrteti 
t.amamh~ıın bir sebep oldu. 

1908 yılı llltir.ıha.rm on giinle. 
rindeyiz. Re nm St:ınhaTI ailesi 
Jlon in ~ıkm:ızında Yeşily~,·a ,iJ 
ıa~ınila SA!ldct içc:"Sinde )"ili nma,; 
tadır. Res~:ım Jıan5ını ~on~uz bir 
ti!lıb. e\me1<t.edlr. KoC"S ının .!\le"' 
di~·e çağırdığı ~la~ritin ha\'ntı.;: 
da genç \e güzel J;adının Jı~ao;ınn 
olnn sev~i inden 'Uph~ ettirecek 
lıiçbir sebep de yokt•ır. l\fargrit 
lınrikulide ;Uzelliği gt>ııç karlının 
ctrarınd:ı bir hayli iı ıldar, ""''flili· 
ler topb.nına.sıııa ebcp olınu5tur, 
fnkat genç k:ıdrn hunların hiçh"ri 
ne yiiz \'ermcnıi tir. Bu ~ U1den 
Pari<ı kibar fılcmi'nde kadınır. fli _ 
~er bir ismi ele .. Zepteı1ilmcz kale'' 
dir. 
Mar~rit Stanhıtyl, namuslu h;r 

7.<ın•e ol<luğu kadar da. scfl afü 'e 
eşsiz bir :mne<Fr. l\r-11 ~l:ırtr cılı:ı 
rnsıya se' er, onun ü.stıiııde titrer, 
kw.ınr memnun görm k için fetla 
c-tmiyeceğj· hiçbir ~y yoktur. 

Dul Mnclam .Japl. öten koca"iınm 
biricik yBdigin o)nn kızma f'el; 

Suyın ve nazik ol<uyucumun affına gUvenerek yazıyorum, ben, 
flkrin:rlc ıı.usırrım. Gerek §O!örler oı.auıı., gerek vatmanlar - geçen 
yazımdll d.ı rt!'dığlm gibi - ıı:ı.aanın bayatm.a ehemmiyet vermiyorlar. 
Beu, onların llu ehemmiyet vermeylılerlne kııç kere tahit 011.ım. Hem 
d". k"nrll ha:ımdan geçmek .ııuretUe". ootör, kaç defa, ur.aktan değil, 
ta yanıb&fUnda korn1' çaldt, §&pl&dJm, Az daha otomobl!Jn altında 
ka!!lcaktım Bir defaıımda da dUttUm, bacagmı burkuldu. 

Eğet' .syuı :o!Hr, blraz 1ler~. korna çalaaydı, böyle teh:lkell bir 
duruma aU:mlyeceğjnı muhakkaktı. 

Çocuklıır•n kabahatli olup olmadığın& gelince, bu da ~§ka bir 
meMlc ... gerçi !.OCUk kaliabııtı!dlr, tramvay yUr\irken, binip atlamay1 
evlyor, bunu bir eğlence, bir o'yun sayıyor. Böyle atlayıp b!De.rk~n ba

r.,.Jd11rını l<l!ybedcn yavrular pek çoktur. Buo.da vatmanın kabahati 
olnmaz. \'e i.•ı:nun cevabı §Udur: Kendi dU§en ağlamaz! 

Yalnız., olen. bac.ıldarı kesilen, aakat kalan çocuklar, h~~ bu yüz_ 
den mj eJıkat kalıyorlar? Bu aebebden :mi ö1Uyorıar1' Hayır va~man. 
ların dıkk&.tslzliklerin\n bu fellketli ve kanlı !§terde çok ro~U vardır. 
Hc!e hlletçllcrin. 

Bllet~ller, tramvaym ba1amağma bir çocuk - hattA. ~azan as 
ker - ıılladı mı, lraruv.:ıy son llUraUe de J?ltee. aert ve ha.s!D 'tllr liaan. 
lıı çnc:.ı~a: 

- Hay~l atıa! 

Diye bagmyorln.r. Yanut, ~apıtatarrnı, ıta.sıtet!ertn[ arrp uza:a a. 
tıyorbr. <,;ocuk, hem korkudan, hem de §apkasını almak lç~n. bMa. 
nıaktnn allamaya mcc1>ur oluyorlar ve !acialarm çogu bu yüzden olu. 
yor. Ben bir kaçına §ahit oldum. 

Böylo hareket e.tnıeylp de, içeri alıp, ııah&nhkta kulaklanm çek. 
n~lcr, hattı\ birkaç da tokat a!.8a!ar ve durak yerinde indlrader, her. 
halde daha iyi olur ve bu eurctıe facialann önll almmtt otur. Fakat, 
kabl\ n•I? bilctçı arkıt.da, derebcyllkden vazge~ebiUr mi? 

Ka .. a bahslne gelince. - bUyük söz 8Öylemeylm ama - buna da 
pelt ınanı..ir.rdan değilim. Galiba geçen ııene, bu mevzuu Loce!erken, 
ı;enc b·ı sütunda kaza hakkında fikirlerimi yazmtf, bu gtbl kazaları 
ulkkatsizlığin doğurduğunu llöyleml§tim. Evet. ~otörUn, vatmanın 

dikk:ıtsı~liklerl \'atanu:ı§ hayatına ehemmiyet vermeyi§lert bir tarafa 
bırakılırsa k.ııza dlkklltsl.z.llkten gelir. Ama, bir adam, ba§kasma btr 
kut"~un sık:ı~'ktn, bu b:ı§kasına rastlar, lHc bu bir kazadır. Yolda gl. 
derker., balkol".dan bir Mksı rtışcr, bu da blr kazadan bqka bir §CY 
de(;lldir. 

A:-:!p!ar bu çeşit kazalan, def'i mümltün olmıyan bir beılyye ola. 
rak ltabı:l etlerler. HattA btr de mC§bUr darbı meselleri vardır: lzsca
clka:ı:a n"llyelbuar "kaza ı:elince goz kör olur... demektir. Me9hur 
hoca Tıı.hsin h. sözU doğru butmamıı;ı, bayır, öyle değil. ıroz kör o!un. 
ca kaza gehr!, demlş!;ir kl, iş!D doğrusu da budur, 

Yeıirierin Na.!!rl'd·i\n hocası diye tanınan \"e gUJUnc işlerue ş5hrct 
kazanaı• :n\'.şhur Hacı İzzet pıı§a, blr glln bir mecliste bulunuyormuş. 
Bir nayll kc.l&t-alık da varmıı:ı mecliste. Kar.adan bahııederkl'n, Arap_ 
laı·ın vecl::e.smden bah~tmek istemi§, lı.acael'kaza demiş. Soztiniln 
e.rtı:ıı, yanı &ôı: kör olur, manasına gelen kısmını söylemek U:>,erp iken. 
yanı ba:ınd& oturan hatırlı a.damm tek gözlU olduğunu görünce. bir 
l\r. dıırdı:ı:tan sonra "•kaza darl&nır!,, m:ınuına gelen arapça bır söz 
u~dn-:-nrak, bl: pot kırmaktan kurtulmuı, işln lçind:n çıkmııı 

TPcmuıil' Jul k~liı:uın hükmünü s:a;)ctle M-n :.ı:lra, 

J,f.,unından hatalı ao:r. çıka~ ttdd.J mUşküldur. LAEDR\ 

Gtl'ZELOE DÖ\'DÜUTEN SONRA 

/NGİLTERE tarihlnı'e, "Fatih 
GiYom'• dlyo ıtöhret alan l>\r 

"Piç Glyom" \'ar. Bu kıraı. 1027 ene· 
alnde dopu~~ı. İngiltere kıralı lln. 
rold•u, "Hastlngs" de m:ığlOp cdıJı 

oldiırmU,tü ve kıml olmt;Ştıı. 

1 
ı,te bu kıratın, tıevgil~Sne 11.div ıç 

teklifi tekli pek tuhaftır. Aırııl, "gü:ıel 

1 

MatJld" 1 86\1;)ordu. Bu saray kadmı. 
her um.anki glbt aabah "'m.intlal ysp· 
mak üx.ere atına blnmlı;tl Tam atım 
yürüttüğü aman, Pat.Ilı Olyom önü. 
ne çıktı. Onu, ııtıom U tünden ~ckt:. 
)Cre yuvarladı ve Ustüno ı;öl•crek b'"U. 
7.eloo yumrııkladıktıın eonn knldmp 
l•ucakladı. 

Gene kadro, §aşırmış d11nırl{en, o, 
bUtlın aşkım gös~ren bir ı.estc: 

- Seni ne kadar e\'di~lınl görti. 
~onıun. Bu hllreket.ım, n'jl•ımın ciddi 
~-etinı aana gostermel< lçlııdlr. 

Deyince, kadın, bn garlp "ıışk HA. 

l 'nı'' nıı ti<'\Ş&kaldı; fakat lılr müddet 
eonra da., kıraliçe olunca, bu dnyalt, 
<ınnn en tatlı bir hatırası <ı:du. 

• •• 
Avusturya • ~lacaristaııın ı;on jnı_ 

para~rlarınJan ı·ransuva dozer ıııe, 
göz koyduğu kı:ı.a, pek ';ıaztk bir 
tanda lzdhnç teklif etti. Bir gUn, 
Ba.vyt•ra prensesi Ellmb!'l 'in i>nUne, 
Tlrol \•adi lne alt manmralarll\ dolu 
bjr albUm koydu. Bu mıt.n.uırıılard'lıJ 
~ok ho,ıanır.n prenaes, albümün her 
yapmğlDI Ç'!vlrdlkge, içini çekerek: 

- Ne güzel! Ne gllz.cl: 
Df.)e aöylenlyordu, 
tmpsrator, &m;ın bu his t.nyna~m· 

dan lııtJfa.de ederek: 
- Bu manznralıırdıuı b:.ı kada: 

hoşlandını:ısa, o ~·erleri ıt.tlva edem 
gllul memleketin kırall~tıSI olm.ıı. 

Jııtcmez mJılnlz 'l 
De~1ncc, pren~s. "hayır' d1yemed· 

BUNLAR DA,IURAL OLMll'ANLAI~ 

F RAN lZ cıevlet &damlarmc!an 
biri olınll tO.. Oc.n1: \'<l gli7..-J 

1 
karıııı dul kalmııJtı. Bir gun koc:ıınnın 
dostlarından biri zJyaret,lı.e geldi ve 
kadmaıın, oten arknd~ıı:ıt hııtsrlıı.t:ı.. 

rak bir 3adigf.r 1 tedl, Jl'ettan kBdl'ı, 

ellerini O\ u turaral<: 
- Ne J117.lk •. He.p!llnı ıtağıttrnı. 

81ze vcreoeğim bir ee:x_ ltıdrnııdı Ha, 
evin l\'indr, merhumu hatıı ıatabifl'('.ı.'\: 

1 ~a1nı.ı ben varım. Bllmrm ama. bbv~r 
J bir hatıraya razı olahillr nılslnfz? _______________________________ _. Deylnoc, ı,O<lll do tu ıta, "hnyır•' 

diyemedi. 

met 'e itaatte im ur etmez. ~ ı;; ~ 4 ~ · A 1.: ~ ~·ilksek a<ınlet t.ab:ıka•ınııan bir bıığhdır. ftw1ı:rit de :ınnesine biir ~1/\~~~·-E~ ~:~~?~~·~~ • * • 
Ronsin çılmıazındn1'i Y~ll \"u. ~~ lngUlz, bir kızla nı,anımmı~u. NI 

Paris Cİ\'llrtrtcla Reh ü<le çıkmaz \"tı villAsında. oturnnlnr k:ı)alıaJık kAb günü, tam ara.ba<ırna tılnlp ı.uı~.-. 
hir JOI iı;.er.in<le iki katlı .... Uz.el bir değildir. Kan, kocn, lm.lıın. ta . Böyle kolaylığa can kurban ye glılt"ceği ı;ırada, ıılşanlrMDtn, baııkıı 
'illa \ardır. Etrafı talıtn parmn1<. dnın Japi Remi Jioy~"'l\r isminde blrlı;IJl" kıu;tığını haber ııldı. 
Jıklıırla ~n·ilmi , çam nğaçlari'm bı'r 11! al< \e ?tfarinet voır lsrnin!le "B· ltimur !iun" ismindeki Anı<'. niden erkanıharp lÜzba~ısı olacak· Asil togtllz hlç Şlltiırmailan, gcl'.ile 
Jniniminl bir koruluğ•ı andırurı bir ya.5b bir acçı kadın. rikn B:ızclc~i. "Vırjini" eya:etinde!.i lnr, döndün oılasma c;ılmrnl• e'l;in k!llıla 
lınlıç.e iç.ersin:fo arda\Bz damlı, 

1
,en ( Oe"llmı var) ÇarlotıcsYil şchrinCic bir Amcrikn ZalC'11 yine böyle, birkaç :ı~·d t kadııır:u ı:a~ırth: 

c.ercleri ye5iı p:ıncurlo bir \ ·illa. crkiınılıarp mektebi açıldığını bil· zabit olmuş ol:nuş olan bu kı) • - ıı;, in ıı:lnd~ bek!r ',. Df!l.llnlı!IJ 
RoJ Hılcr bu ~Uzel \İlliiyn "l'e<jİI rliriyor. metli erkAnıhnrplcr, ilerid('!, Ame • olmıyan bir hlrnıetı:ı kıı \ar mı~ 
)'uuı'• ndını tnl•mı..Jıırclır. Bu ünh·ersilenin rcktörlül(ünc rika ordularının işgal edeceği ~ r . Dire sordu. 

Ymn(l:ı tanınmı, \ e i mi ~üzel İkinci dilnJa harbinin ı;eli. imi Hopkin~ iin in·rsile5 inin eo:ki rflk• banr.ı nıenılc-kctkrıle. n~kerl 'alilik. U:fıhya kadın ,bıı ııurıl • hnvr~t r.t ti 
snnntlnr tarihine geı;mi5 hir res • ni ta.kip edeı~en, Jı:.nada ko\,Cl· lıjrü lıı~in edilmiş. Rurn~a. 35 ile idare amirliği cıkcrklcrmiş. l!111 .-. ,e ini çıkarmadan gidip !lo. 
anı otıırnıa.ktuılır,· nıc .. Jmr res •m H olınanın milretlerin JutvRtmOa- Bunu 1tördükten sonra. Amerikn· ru hırda. Evin fılr.metçllı ri arıı~ındr. 

.. k" d • ıes~ı · h · d' 40 ln' nrımndal.i 500 ubit knlcll'. 1 I~sonyeu"n ~cğeni Atlolf Stan , ı enn 1~ erı epiınl:t.ln ı~tkıı- nın lıir st-ncde dörl milyonluk lıir :nlnı:t. bir ı.17., ~kflr w nl,1tıı l"t7.dı. 

A lluıde, ltı7.ı çağırttı veı 

- Nıı rl, buna '\arır mı ın 'l Ç:ı 
hiç dilşUnmcdcn <'m'D.p vu ! 

Deyince, kız, bu damdan düsmı 
alin llntinde ııı:ıırmakla b\ıraher, ı 

dlslnln 1 tedlğlnl ~aı>lı , .. hiç dl 
nıcdeıı "evet!'' dcdL 

A 117..:ıt'le, ım:r U !etti ve araba 
~-nnma oturttu, kiliseye götürdü. 
ıa,ıkçı kız, bu ytl:ıdcn, bir lord .im 
oldu. 

BİR JIIUlTARRm KlZrND" ZER' 

Ç OK çekingen tablntll olan 
İngiliz muharriri. y.ne bir 

h:ırrlr vo dcb;,ctıı bir ml.inckklt ' 
birinin kt:r.ım e\lyordu. Gelgele• 
ona lzdlvac teldlflnde bulunamıyor 

r.ıuh:ırrlr, üzilntlllU günler ~eç 

dikten sonra, luza hlslerlıu anlntm 
lcin bir ı::ıre buldu. O gfuılcnle n 
rcttjğ1 bir eserinin kapa ma ate 
bir lt)ıa.f yar.anık lnza gunderdl. 

Kı:r.. bu cftmlcnln mAnaı.ını anla 
\·e mı.ıh:ırrlre 17.dlmç m:ırafakatlı 

bildi rdl. ., imdi, muharririn. krun b 
basma nıUrac:ı.nt.ı, ondan knmı 1 
ınesl lcabcdl3ordu. Çeldııgcn mubı. 

rir ıııe, bunıı. ccıı:ıret ccıeıufyordu. l 
'lıııl ltııraı ındn., bu meseleyt halletm 
3 l de, Jnz Uz:crJne aldı. vııa salon 
bel\leme ini ııUyledlltten so~nı. b:ıbıı 
na çıktı. Bir müddet sonra, Jiir.Ur 
lta.plnyan kurnaz bir tebeıısthnle dö 
dü. A ıkının yanına oturduktan l'lOn 
bir ve lleylc. ona arkasını döndll, 

.!Uuharrlrln gözleri faltaşı gibi n( 
dı; çUnkll kl7.m arkasınd.ı, clbl esi 

beyaz: tire He dllcllmlş bll' kart \IU 

Bunda, mllneklddjn, len! eserler 
ı:ıına buna. takdim ettiği uman lt 
landıjp, şu her zamanki cUmle \'ar 

••nunu, muharririn en yüksek 
1Amlurlylo blrlll,tc, doıtÇJ!.!ııDJl, ka 
ediniz.,. 

Çekin"'cn muharrir, bu !l:ıycdc. 
un babasının mu\ afııkııUnl fl1m.ııı 
du. 

EN E IIl JZDH'' \Ç J.\rtmA \'ELE.

BEULlN mU:relerlndcn blrh 
tllınynd bllınea cu c ki ı 

\ll9 mul.n\·~lclcrinden hlrl \ar 
Bıındn.n d thıı r.ııkl bir \'~ı:..uyn. ıı 

düf p,dlft'memlştlr. 

Uu cıı cııl<I tnrlhl fzdl\"oç mukıı 
lcnamesi f:'O~lo )~Zılmı:ıpr. 

"lleral.lld ile Dcmet.•r'ln iz.dl 
mu ım,·clcıııı me~ı. 

"HcmkU.d, Koso•lo Dctnl'l<.>r'l, 
bı\ ı l..eptlne 'in vıı ana ı l• ileti 
mu\ufıılmtlcrl.)lı:ı :ıc\ıce olarak nlı, 

"Ku:, cilt z olarak, lıln drahm 
l'Ş3 a 'o :nüce"·he.mt getlıi;ı:or. Zf 
~ilenin oturacağı yeri tuv,ndo. l•n 
hııba lyle nnıa,mavn meclnırdnr. 

ğer birisinin rınrnu n JııuC-&.)ir 

lıarelrntı görlilUr e, diğeri tılr mnh 
ınc.}C ınllrııeaat ederek t.o,:ınab 

Zinayı lşll'~en Herakljd 1 ~ ''e Dcı 
(er de, onu, Uç nıııı muvneı-bcııjı 

zlnn h llnde ~nk:ılıırsa. Hernklld, 
rıııına, getirdiği bin drnhmt ile birli 
te bir o ltadar da tazmlı•ut \'Crır 
mcolmrdur ... 

B:ı mul.ıı\elrnnmenln tıllında, 

d.ı ııah}~ lmınsı vnrdır. 

M. naoıim l\zm 
lı:ıJI. tine ~arpıyor, Fitne \ "e zekfıtımrı:la dilmış Bunlar, lıurnrto, 4 nr okuy:ı• ordu yctiştirmc~lnc. insan, hiç Cu kr7, genç ve g-liu~I olm'!kln beraber 

St:ınh:ıJ im tabloları hii.}'ük e,. ba\"a kurmnunn yardım edelim. cakl:ır ve im nılirldeli hitirince. ye. hayret etmez. mutfak bull\,ıkçmydı, Çorap 
~tere girmi • mlikifath m:ıdnl:rn: ı-wwwwwwwwwwwwımwww•www-wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww-wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww .. -wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ______ .. _________ , ____ mı:ı ____ ll!. 

giymek mecburi· 
lar n)mr .. , <iahibin• hem haklı bir noınan.}a hlikitmclı, ı;ok 
§ohret, hem ele bir hayli para ka. Kobon bu knıa l<onuşmadan sonra J;ten adamda. bayılyet, ~or~ı \'e lı.zeti Bııkrc5 ı .. ırlınl:ırıııı ı;or. P gi.}n 

znndırmıo;tır. "1''iır.an t:ıkan ku bir ~dire ur.andı: 1 El! ~~-f1'm nl'fis aramalc nııuıa ızdır!,. d~mlştl. )C mecbur tutmuştur. Erkekler ' 
mandan'' j i'mli tnblo'iıınun te~hi • - Çiflll~e nıı uıman ı;l.!Nl<'~z. Ha.= • 

/ 
t I' I ~n o gündenbcrl vlcdan:mla rnlic.a- şapka<:ız 'c kıı nvnlsız ,;czeıuiyecc 

tinden soıır:ı ';(.'i iciimlııır tarafın. c~r1' -= --:-- _ _ _ _ ___ ~el" halindeyim. Dlr ttırlU olı~amndıru lerclir. Bu lıarek ller. An 1 ı 
cJnn kabul edilerc'.< tebrlk cdilmi.;, - Kard imle gorUştCı.ten 8om-ıı. bu ı~. Sok on taklitı;ıliği addcdili~or. c 
tablo müzeye konmak iiı.ere hiilıt. - ~lttllk chre .}&kın mı? - O halde t1nralda n .. işin P~? z:no lil\ ık günılll\or. Hn!l"ı hn 1 

nıct tnrnrıncfan ahnmr Ye r~ n • - Çoı • .}akın. nağ'dat surlıı.rııırn TAR ı Hı ROM AN &ray, aneak uşaklığa 1 .. tıdadı olan nçık ı.ıczcnlcr, leıncrkuz kamp! 
mrna Lcjyondonörün bih·ük k.n • lBnm ııaat ote inde. • kimıell"rin ~ t'rldlr. Ben M'nin Hrln. nn g;indcriliyor. 
donunu ka:r.andınnı~tır L - Surların d11ıntltL JD&am li lthli. >· do nl 801, derhal ıurmalJ kA.merınıt ıre. Garip bir sütun 

StruıJın 1 ellidir.· ıİar~rit J:ıpl keli d~ğll mi? .. 43 .. I' AZAN: iSKEN DER F. SERT Elli lıruden at.ar ve çölde de\""<'lllkl bura- Bir lngiliz §lrkeU, bund:ın kırk e 
lsminclekj kamını se\'e!l'Ck·nlmı • - Hayır. Ç'Jnkü blz.laı ı:fltllğl:-ı rt. dakl bCrd!!lz hlzml"{lem jt•rclb l".dc- evvel, İngjlterenin Şester kontıu 
trr. r.tnr!!.Tit. Rokur<1n hir deıni'r rafıntla bcnlm mensup olduğum l•ıı· l\.obon, H.accrln arkaPımd&n kalktı-. dlm. Tann - ne ~&'Ztk &:.• - bu aa.a.. rlm, da, toprak mahsullerinin tere!lne, t 
fnbr? sı miidürüniln kındır, Zen lcabllelcr var~ır. B n çiftlikte. llağ • ~arep lçmete ba'1adı ve kendi kendi. detl bana >'&bancr lıfr nutııı tıı.ti•ra. Sö7: , -eriyorum, Sitil! l'arın ıtı-. sUtıın dikmişti. 
gin olıluğu l:eclnr gü7,eldir ele. Jte dat urları lçlnd" ;,n~r ~ilıl ı-mnhct ne kon~tu: cnk.. dll:lnld yapacağım .. llağ<!ıotlnn ı.nlıi. Bu ırtıtun,eııki dikili taşl11r bfçlmln 
mirhane mü<liıriinUıı kmıın hir~ok teJ im, OrC)& hiç ı.ımsc el ımıtamaz, - Hacer bir iki ıwuır eonra döner.. leme kAçac'8ğım. idi ve .yalnız sebzelerle rn•yvalard 
tnliplcr çılanı~tır. Rnnlnr nrnı;m Halbuki Bağdat her 7anınn tıerhangl Handa bu geceden fazla kalacağunu:ı HACER, HALIFlı;-:"ON Hl~URUND~ - Acele etme. S:ına )ıırdım l'dc • mUrekkepU. SUtunun kıUdealnl, 1& 
da Frn.no;ndn miilı'm m~vki l!!~al bir dil,manın teeavUzlınc ıa(:'rı\abillr. &anmıyorum. Yann umarım ki çiftli. Hac"rl ııar&Ja ı.etlrea poııta.cı o bilirim. nalar, balknb:ıklarr ve kavunlar tı 
etmiş birtakım adamlar, zen"'İn "° ıc: 1(. fe gldece •iz. Oh ..• çfftll.kuııı )a.oamak, gtin vc:drden dayak yPmı~tl. YoldJ Sa.ray poııfacıııı orta yafılı, yalu~ık- kıl ediyordu. Bunların Ustnndc ~Alır 
hııngerler, Jınttfı bir bns,·ekil , . .,.. Alt53m U til~ ıı:ırtıYdan bir po&tarı dllnyanın bUtlln dolanıbsçl.\ lıılcrlndl"n giderken Haeere derdinl nçtı: l lı bir araph. Bunu duyunr.a tıe' lndl havuç \'e şalgam sıralan yUkaelly 
dır. Fnkııt p.,rn~'n ,.e qöhrcte lht:: geldi \e Ilııccrc: ıı:ı.ık tir l<o ede &e\gillmJe, canımda.ı - İlk fır.atta Jmbılem.. kaçaca. - Bana ) ardım .• öyle rnl? du. Sıraların arıı.larınd dıı, elı 
yan olmıyan bnbn<n Jr.ırını uı.-nn • - izi snra)a gotlirml"I< lçfn emir roı. se\dığlm Hacerjmle l~bft,a ka'- ğırn, Sittı! \'ulr gen .. t;.ııı.ıu.ıx ,...,."'do~ - Eı.:et.,. c\•ct, sıınıı ~urdun edeeek armut. erik şerıtıerl bulunuyordu. S 
mjyle serh~t bırnkmı ,.e ~üıel aldırn. mak. nu &..'ladctı elmdlden tatmı' ri. 1 dU beni. me\·kldf'ylm. tunun etrafmda da. ~c!tatıı!en kaba 
Margrit ya?nrz ~lhinin ~'5ıni din Dedi. Hacer sevindi. Kocasına I'°'· 

1 
bl \İniyorum. 7.aten ıo!'u gelmlyl"ıı 1 - Niçin doğdu T - Siz kim lnl7.? maınr ı;örUIUyordu. 

liyerclt henÜ7. mr.shur o!m"<lığT bir tu: kavgnlardan, kan dökmcl••rden, IJl<en. - Dalkavukluk yapmaılım djyc.. - Halifenin gozde ı., Bu ~o.rlp sUtunda.n maksat, kons 
devrede ressam ~tnnhnyl ile C\' • - Karde,lm gelml:ı .• beni 11arayt. celcrden usannıı1trm. \'aktll" Kara • - x~ olur! ~n -de boyun ftlver • - Yokııa Hacer ılz rnı-.ına't veye dllşkün olan lngillzleri, taze s 
Jcnml tir. ça~rıyor. kurumda bl.ılm d:> ı>C'ni' bahçeJI bjr 66.}'din. Dunyad:ı. rahat ya~mak için - Evet. Nerden dsıydun benim a m ve mcy\•aya a!ı§t.ırmaklı. öylı 

l'ılargritln halr.l ınıı. dıımı\Clmm DlyettlC' t\obcmn aldatt: Suraydan ym·am~ \nrıoL,, bono hana - ben bundan daha kolay ne var~ dırnıT • keıı, İlıglll.z.Jer, bu harbin ba§ma. • 
§(ihret yolunda il.erlerlii:.-i'nl ~ör - relen ads.mla birlikte han-tan çıl<trlar. çocukken - bllyük annem bir maa&l I - Kolay mı dedin! benim için - Vezirden., dar, Pi§lrmeıı1 olmıyan konaerve• 
mek nasip nhnadr, 7 ira knının dil. Hacer acaba tekrar Kobonun )ODı· glW anlatırdı. ÖJ le ICSll17 bir kö&t'C}t1 bundan daha zor bJ~blr py yok. Ba. - Nedl)'ordu f ayrılamadılar. Bugün ise, ne buluy 
ğünllnrlcn bil" vı1 '50nrn. <:1<111: fle na <tönecck miydi f lwıımı cUnlend1rmeyf ne kadar ister. 1 bam bir &iio bana ••na,1"ı!lma boyun r uc,·amı ~r > ıarsa, hattA Piflrmek zahmetine k 

m~~ mWö~n~ brı~~~------~-~··---~n•~--~wwwwwwwwwwwwwww••--•••--·----~-----------------------~~k~~~rm~ 
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llapa maçları 
Dün Şeref ve f~erierbahçe 

stadlarında başlandı , 
Almanya) n gıclccck lstıın hu! ı 

rnuhtcliti dtın Fcncrbah~·c stodınd:ı 
lıır ck~crsis ma~·ı yopmışıır. 1 

Çağırıl;ın fullıolculardnn bnzıl.·• 

rı ı:ıclmcmlş ,.c ~ erlerint• nnlrı·nli··, 
ter oynamıştır. Saha;) u lakıııılıır ~u 

1 
ııcl,ihJe çıkmıştır. 

(Clhncl. Salim, Bnlıııuir, Esnd. 
Üıııcr, Hüseyin, f)ill<rii, Şeref, l\le ı 
lih, llnkkı. ı~lkrel.) 

Ol. Ali. Mur.ıd. Praycr ffenr·
lı .. lıce nntrenörii'. 1br'.lhinı, Ali TI:• 
zo, Musa. Hnlld, J\11ıllr, ht:ınbutsııo 
run 1nı;ili7. antrenörll, ArH, Mııhı" 
sem. 

.l\urşıla,ın:ının hiıkrınllılinl r.,, .. 
lnın~ııruyın ııntrenörO Bekct ~nııı·j 
~ urrlu. . 1 

Aııtreman mıılıtyctlnl ı:ıcçmclen 

hu karşılnşma bizi Türk 'ıporıı nJ J 
ıntnn oldııkcn ' dütiinrlilrrnckleıl•r. 
\lmnııynda dürt ına1: ynılııc:ılt .... 
lan 1stnnbul nmhtıı::llli lıfıliı csJ' 1 
kndro~unıı lııılmuş dc/;!Jdir. Ve he· 
le toplu bir halele clılıll olnrak <;:ı 1 
hşmamış olnıı mulılelllin AJnııınv::ı 
ela iyi bir netice elmn~ını Omlcl c'• 
111 cm r il v ! ı. 

DlinkU ıınlrcı.-nn mnçı dn bunu 
lıize bilhassa lsbııt etmiştir. 1 

Ulln "ohaya çıkan Clhndın k.ı:c I 
el dıırdu~u tok ıın. l\lehnıcl A 11 ıı lıı 
lrnlcpl dıırdııihı l•ıkımı 2 - 5 ~r· " 
mis olmnııınn r:ıı:imcn hi7. Cihııılııı ı 
ll·şkll eııııu ıuı.ıı.ıın l!>tıınhıılu 15, ı· 
J.ile temsil etmc-;I için iki fıc )er' 
n1n el.ıha tnk,·ivc rılilıııesi knıı C"!• 
lltU knnantindc\lz. 

Cihad knlerilik için rnklp~lz<l ir. 
nck haltı içın Adn:ın bir drfa 

l<"crllbc edlıtacli, fakat S:ılim, Fn• . 
ı uk h~h 1'oa11lnınmnlıdır. Hnr lınt 1 

ıı, E" .... fmtlhanlnrı olııı:ısı ti\;• 
lı•J•etle 9eynhnt@ fı,tlrtık rdeıııl~l:" 
ccf.iinc göre Ouwr, F.<ınd, llü~eyin 
den mrlle,ekkfl olmnlı<lır. 

Jo'lkret, llnkkı. (iiin<iüz, !\rr"I • 
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~ukriiniln tcşk•I eı.lcceiH for!rnıtı hi1 
ce en ''l'rlmli şekildir. 
Ayın 14 !inde hcırt•kel ed<'cek 1 :ı• 

kım !çın 10 günlük bir çnhşına im 
kıin ı 'ar<l ır. AnC'nk b•ı ıııiidckl z.•r 
fıııcl:ı takımın hazırl•ınnıııııı blrı:.: 

giiç olsn blle biz gcndcrlın iıdcn bıı 

süı:lilail ycneccl:lcrlnden emin c. 
1ıır:ık geceyi güıırlüzc kntarak çu!ı~ 
malnnnı bckleınc-kteyız. 

Dünkü maçlardan bir lntıba 

IWl'A MAÇI.MU 

İkinci ye birinci küıne kulüp1r. 
ri nr.ısıııdn terllp edilmiş olan J..
lanbul kupa maçları cliin Fcncrlnlı 
\"l' "e !)erer slnc'lındo boşlandı. 

Ankara at varı şları 
Günün en büyük sürpirizini 

Nilüfer yaptı 
~erer stadın hı gllnlın ilk maçı Ankara a.t ya.rşlannm 2 ncihaf. 

ıklııci künır.rlcn E>!irı ili! Beylcrhe hafta koşuları dUn tehir '!podromu 
) i nr sın ıhı ~ .. pılucnk\1. Be~·lcrbc". 11 da )'npıldı. Gunün hfihnssa ikincı, 
s:ılınyn scJmediAiııdl'n Eyüp hll!, •, iiı;üncü, dördüncü koşul:ırı bilyiHc 
ııırn gl\llp sal•ılr'lı. 1 bir nlôkn ile takip edildi ve me 

il.inci oyun gene lkiıwl kümc- 1 raklılnr dnkikolorca heyecand.ı:l 
l]cıı 'fopknpı lle Anadoluhlsan nı;ı. heyecana düşlO. Koşuların tafsiJA• 
sıııdn ~·ııpıldı. Gilzel ,., lıAkiın ;,ır tını kısaca verelim: 
oruııdnn onrn Aıındohılıh:ırlıl:ır lllriııci .koşuy:ı rakipsiz olarak 
Topknpılıl.ırı 2 - 5 m:ıAlüp etllkr. Sifkop girdi, 

Cı;nncO oyun Tnksiın ile lstik1'ıl İkinci koşu bllyOk Arap aUarile 
nr:ısınrln l'ııp•ıctı. Birinci kllmed.:ı 1üç ya~ındıı Arap tayları arasınd,, 
Tnkclnı ile ikinci kümcılen l<ıtikliı· bir imtihan ınahiyellnde idi. St.ırt 
liıı nrasıııda yapılan bu ınnı; Tnkc;i la beraber Tar?.e.n baŞ& g~çti. 
ınln f.\ııtiln oyunu neticesinde 1 - 4 Ccy!Cınl.€k \'C Tomurcuk so~rısında 
iılJll. takip ediyorlardı. Düz yolda Ce) • 

Fı•nerhahçe ı:fıırlındıı kııııa mor. liintck yetini Hıııra bıraktı. Son 
lnrının ilk k:ırş;lnşma~ı hiriıırl \;fi. yü;ı; metrede Tomurcuk hUcuın:ı 
nıcdeıı Da\'Ulpnşn ile ikind kfımı> • scı;li ve koımru hlr boyun far<,ıa 
<len I>enıirspor nrasında yapıi'lı. koznndı. Tarzan ikinci, .son mclrt• 
I>arntpaşntı)ar hfıkir1 ''l" j(İİzel 1ı:r !erde İ) i hpcum eden Can (içfincU 
oyun 1 netlceslnclc J>cnıirsporlul:trıı oldu. Diğer koşan hayvanlar: Ccy 
3 - 8 sııllp E!l'ldiler. Jant.ek, Dahi, Yılmaz. Hrsır, Mli·!· 

ikinci oyun birinci kiuncdcı1 llct: 2 dıkikn, bu koşuda müşlerrk 
Rc~·kozln Rıınıelllıisarı :ırıısııuJ.ı n- lı;ılıis: Toınıırrıığıın gunyoııı ı;n, 

l:ıcaktı. nunıclihlsıırlılor sahayn pl:'ıselcr sırnsile 140, 200, 335 kurıı~ 
ıwlıııl'ıliğiııclen Br,·kozhılıır lıiikıııen \'erıli. Üçüncü koşu bül011 1lmld:~· 
J.f3lip snyılrlıl:ır. llelkoz tnl,ıını Fr. :-in fc,·kindc Nilüferin blrinl'i ol• 
Of'rlıolıçc n. lnkırnı ilr lıir onlrc·ı ıııusile netlcclcnıli. Koşu toplu "ılr 
mnn matı \npınış ve ııctice·lc genç Starllıı bnşladı biraz sonra tııylıır 
T~nt>rlilcr 2 - fi gnllp gı-l:ı1l5llr. iki ~unıpo nyrıldılıır, Blrinl'i lilllr.ıp 

.. 
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in lJC3tegül, Haı;po, Varadin vardı. 

Fnkat son yGt melı-edc !\ilüfer : .. 
kinci guruptan ayrılarak yavaş yıı 1 
\'iş birinci gurupa yaklaştı. Ve kO"" r 
şunun son metreleri Ynradln ve ı-. • 
ınrerin kırb:ıç kı rbnça müc:ıdelc 
si halinde gcctl. Nilüfer rakiblııi. 
hlr boyun farkln seçerek birinci, 
\'oradln ikinci, Destegül ücüncU o!· 
du. Müddet ı.ıs dakika. Müşterek 
bahis: NllüferJn ~anyanı 2400, .,:• 
raslle plbe!er 790, 220 kuruş ver· 
dl. DördOncli koşu da Ukbnhıtrcla 
yapılan Gdzl koşusunun bir revaıı,ı 
mahiyetinde tdl. Ko~u bnşlnrb:ışln· 
maı Karabih•r bıışn geçti, snğrıııın • 
d:ı Gunsadin, .,.e Buket takip ecl • 
yorlardı. Son viro)da Knrnblbrr l!P 

rllenıeğe ve Davıılaciro da Gung.ı
din ve Bukete yıklıışma!la başla1ı. 
Dnalaclronun hücumları meraktı• 
ları bir hayli heyecan~ dOşürdü i. 
se de bfrfnclllltl almalta mu\•nrtaıı: 
olamadı. Neticede ko~nun bOyl\k. 
fn\'orisl Buket, iki boy ara ile h"• 
riııcl. Da\•alnciro ikinci, bir buçuk 
bo'y farkla dı Gongadln lltüncü ol· 
dıı. Olfter koşan hftyvıınlar nıuvu• 
salnt sırHlle şunlardır: 

Karabiber, nemet. Coban knı, 
Heyhell. Mfü'ldP.t: 3.lll dakikarlır 
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Haber'in bulmacası 
1 1 2 l 

' t--+--t-_...-ı-1--
2 t-t--t-

~ t--t-i-
ı. 

5 
~ 
7 

6 

ı--t--+--

9 1-t--t-+-~--

Soldan sana: 

1 - Siyaset :ıcl:ınıı, 2 - )türel·.· 
keıı hlr emir, endişe, ~ e>kıışun aksı. 
5 - Duvardaki tertilınt, knıındı 

allıpul hı bir h:ı:Fn~. G - Bir c. 
mir, nlı;akço, 7 - Küı;ük çôcuk, 
ins:ınların ağa bııhnsı. 8 - ı\:) nkh· 
rını yere sfirtüp ortalığı karıştır:ııı, 
c\'Jiyadan, 9 - lııılyoda bir şehir, 

-5-

Yunanlatauda bir liman, ıo - Kal,. 
hurdan geçirmek, arkasından bir 
harf kaldırırsanız cemi edıtı olur, 
11- Bir cins pnstı, sonı edatı. 

l'ukarıuan aşağı: 
l - Aı:ır işitmek (iki kelinıe), 

2 - Mürekkep ,bir emir, lstanbulun 
bir k:ız:ısı, '3 - Güzel, kolda bir 
kısım, 4 - Olr nolanın tı:rı.i, lcr<ı 
çe\'lrlncc ( m::ıcldclcıı) nln aksi oiur, 
5 - Dirb:ılık, nokta, 6 - Jlcı·kc~e 
hlldiren <iki kelime), hir cd:ı:, 
7 - Bir emir, S - Sefaret cı kı.· ' 
nından, 9 - Hükümd:ırııı ~fö diğı 
n iıı tersi, bir ç~it ~ ıknnrna yer'c:·; 
(<'cıni), 10 - Sahip. sünün yarılı• 
rı. (cemi). 11 - Knrııı boş dişlc
rill' yonloıı. 

Dıinl.:ii bıılnıaca1111:111 lıal/i: 

l - Çantalar, P. 2 - A\•ort:lc", 
Yn, 3 - Bol, 'fnnıirut, 4 - L"zal . 
Mi. l'J.ı, 5 l\ına, E.-urcl, ff - 01;, 
B, T. J>, 1.c, 7 - J,:ıpıın, Şap, S. 8 
- Anud, J>eşiıı, O - N, l.ahin, Li'ı r 
10 - Kn:rık. Koro, l1 - llndıı 1, 

Pntlıık. 

Müşl"rck bahis: Buket \'e Denıcliıı 66 kilo: Birinci Panayor CKurtuluşJ 
gony:ını 255, sırnsilc pl:'lseler: ı iO, 66 kllo: lldncl İhıan ,GUnJ) 
250. 200 lmnış Yerdi. ÜcOnclı ve 72 kilo: Birinci N~vzat (t.-..treo 
dördü nen koşular arnsındnkl çiflr., i2 kilo: 1klncı Kuço ,Kurtuluş) 
bahis: Nilüfer-Demet.. Nlliifc•. .... • 79 kilo: Blr1ncı A. Kar.demir (K) 
kel koınhinc7.om.ı dn G9i0 kuruş ,eri 79 ltllo: İkinci C. Otaman (GUre,ı 
dl. 87 kilo: Dlrincl Ir1 Sabri Yeregcl. 

Beşinci koşu do Prens llnlimlnı mu CGUreı) 
Elhaııının gnlcbesilc neticelendi. Ağırda: Birinci Ham.t'lnlu Ahm"t 

Bu koşunun müşterek b:ıhsl, ~·n•ıl (Be1ikta1). 
Elhanın ganyanı: 115 kuruş ,·erdi, 

Güreş 
müsabakaları 

Şubeye claut 

8akırkciy Aı. :;;. ıJcıı: 

l - S39 doğ'.ımlu ve bl ctarla mua 
mele gören yeril ve yabano erat &C\"k 

edllccekUr. Bun:arın au~oe tophm. 
ma gUnU 19 blrlnclteşrl.n .142 pazart~
aı günUdUr. ,.8.942 pazar gUnU J{umkapıda 

gUre§ kulUbU salonunda .1ııpılan tec. 
rUbelller arasındaki gUreş musaba. 2 - Kıaa hizmetlileri• !!•katlar hak 

kmda aynca tlAn yapıla'"·•Jtt-. kalarma, GUre§, Kas~pap. Kurtu. ........ •• 
lU§, Anadolu kulüplerine mensup 28 

güreoçl igtirak etmiı vr müsabaka. 
lar bUyUk bir lnli~ ne sona ermı~. 

• * • 
Taksim Aı. ıube91ndeaı 

Ur. '!'aksım LA.martin cad..:t.sf blllıı,. 

.A-..!-~ teknik neUcel'!r qa~ıda çı. apartıman 9 nun:arada otı.ran ve 11.y. 
karılml§iır: nl zamanda hukuka devsm eden 8071 & 

~ kilo: Birinci Tahtr CUreı). kayıt :numaralı yedek eUvari teğmen 
66 kilo' Jklnct ~mal KAmll (G. 1 ı ?smet Yalpın hemen şube~lze mUra 
61 kilo: Blrtnct Bektaş Sap (G ı caat etmesi ak.81 halde 11)'78 sayılı 

61 kflo: İkinci Sanoı Uı;ar (Kur.) 1 kanunun tatbik edilecegı ·ı~:- olun•Jr. 
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