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Türk Askerlerinin 
Hataya girdiği gün -Bu münasebetle dün Hatagda 
büyük tezalıürat yapıldı 
-
1943 Sonunda 

hazır! 
Fakat bun11 ta
hammül var mı 

Çörçil 6emi ihtiyacının 
1943 yılı ıonunJa zail 
olacağını ıöylüyor. Ta
bii bunu ıöylerken bir 
heıabq dayanıyor. Ft> 
kot iıin buna taham· 
mülü var mı? 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

ll.-JI arp mücadelesi şarkta ve 
ar-'11 .'\Iı;;.rtla yeni seyir ve i:.ı · 

lıoişaflannı kaydederken 
ınü tıtclilıJerin harp hazJ!'lığı da 
b ir yandan hüyiik ölçülere , . ., 
ceni~ h~plara dayanarak dt· 
vanı edi)or. Çörçil'in son nutku, 
İsliJı.bale matuf bu hazırlıkl~rı 
ifşa bııJnmından hususi bir kıy· 
met ilııde ediyor. Bu hazırlığın 
blr safhası donanma ve gemi •h· 
tiyacını gidcım.ektir. 

. ~nan.ına Jbım, çünkü akr<p 
gı.b, kafüeleri sokup batıran de 
nııaltı!arını, çaylak gibi dret • 
~!arı kapan torpil tayyarel• • 
rıu, Atlao.t >k n Pao;ilikten tc 
nıizl eJUclt, kafileleri hİllla ·e rt
?1ek ı · JJer batın •n kafi(., 
ile Ameri.k.an saoal·iinin \"eri nıi 
yan yarıya denizin dibine gidi
Y'Or vo b tt sanayiden f&ydalaa • 
mak i.ııtiyacında bulunan uıı!ıe
ler dulığa d~yor. 

Gemi lazım, çüıı ld.i. sebebi 
çok: 

A - İngi!tere.yi beslmıek la· 
Rını. . 

B - Aru.,riı.a, K •nada, İngil · 
tere Jıarp i~tihsal.Otını Rıısyaya, 
Çine, Anıstralya~·a: Afrika)~. 
Bndistana, Bas~aya yetiştir -
lllek !bun. 

C :- l!kinci 'cepbft açılabildii;i 
ta.\.clircıe ı:emi bugiine nazaran 
kat lı.at liizım; milyonla.n:a as • 
kt""r, ccpha.ne~ harp vasıtası, )-i. 
Ye<:ek toŞmacak. 

Amerika gerek dAnaft-· 
biUı v ....... y1 \'e 
. •~a tayyare g-ımisi adedi • 

n'. ~altına.Jı:, ger~ı.. b3'kliye ge . 
~~lerı .proı:r&mını tamaınlanuık 
ıçın nulyarlar .kabul etmiştir 
Çörçiliıt nutkundan anlaılığıım: 
~. göre bn milyarlar sanı ile 
W cude get<rilecek donaııma ve 
gemiler ancak 19-13 y •hrun so • 
llunda ta111a mlauacaktır. İnı:i l. 
t~re ve Amerika h arbi çoli. umn 
bır devre i~iıı kabul ettiklerine 
göre 19-13 sonu ll2Un bir mesafe 
sayılmll'l., Nibayot 18 ayhk bir 
dava. Fakat, burada b i.r mukad
der sual doğu)or: 
• 7 llar!,in dah a 18 aylık bir 
Tll1lZar de,· resüı.e •·h .. 1 . ..,, ""' anını« ti var mı; .• 

Bu sualin cevabını VC(ebilnırk 
bugiinkii şartlar aıt.nda hakJ. 
katen miişküldür. Çünkü , 18 a) 
beklemek demek an<:ak 18 ay 
ronra müttefikler tcşebbi i. ira· 
de.-.ini ele alacr.klar, demektir. 
Ualbııki, Mih~e.rin niyeti bu 18 
ay i<;indc harbi asgari Asya, Av· 
rupa ,.c Akdeniıde bitirmek ve 
Atlamikle pasifikte denizaltılar 

' torpil tayyarckri ile mütte· 
fiklere rahat vernwıııek, diinya 
"'"''" nla yolların ı kapamaktır. 

. lu tetiklerin be>aplanndn 
ıuu,af!ak olabilmeleri ,.e istP· 
dıkleri zamanı kazanabilmeleri 
İçı n anla ı.l ıJ<ır ki her {CJin ı..., 
•nda Rıı anın, Cinin da~ n· 

ın ı \'e Oı<ta • 'Yakın,ark lıfık". . ' 
ttuyetuıi•ı elde tutulması ikhza 
edi~or. Anrak, hadi: eler hesap' 
la~ l:arşLsında o kadar baş don· 
dıırueü bir siir'atle ilcrlı)or 

.~o U. f\ \.. 3 St. 6) 

• 
Antakya'd• bir ka-

bul resmi oldu 
Antakya 5 (İkdam m ubabi -

riucleıı) - .Uata)·a Türk asker
lerinin girdiği· günün yıldönü • 
mü bu.,"'Ün ıbütün H at.ayda roş· 
kun tezahüra1la kutlanmakta • 
dır. Şehir sayılı günler e malı • 
su.. bir hayat Jaşaınaktadır. Bii· 
tün caddeler Türk Jı;ı~aklarile 
sihlenmi-, dük.kanlar elektrik. • 
lerlo dona tılmış ve herkes bay. 
ram gü.nlcı·ine ınahsus elbise • 
lerini gi~·innıiştir. 

Sabalıın crkeu •aatleriuıle ,,.,. 
kaklara dülüilen halk ~nlı Türk 
ortlu~unun gcfid re~nıini sey .. 
rc1ıneğe ,baz ırlanı,yord\t. Töttn 
Yeoimaha\Jcde Lis1ı nıe) tlanın· 
da istiklal mar~ile başlandı. 

Askeri Bandonun çaldığı marş 
ile Türk bay rağı direğe çekildi 
ve hey«anlı Mtabelerle Türk 
askerinin Hat.ya girişi nin s i • 
li.Dn\ez hatırası taıelendfkten 
sonra yapılau geçit resmi Ha -
fayhlara biiyük orduyu bir ke-

(Sonu Sa. 3 Sü. 2) 

Mogolistandak i 
Japon taarruzu 

durduruldu 
---aı---

Aleut a aıarında 
barekAt devam 

ediyor 
Loıııdra 5 {A.A.) - Kianıg&i e· 

yaleLJınde deınfryolu boyunca ce
ınıuıp i.st.lkameıi.ndc japonlar iler

. lcmekıtedıiTl<.>r. Mogolistanda ja· 
pon taarrımunm durduruJd.ııgu 
süylromektedir. 

Amerikan tebliği 
Vaşiıı.gt.On 5 {A.A.) - Bah~e 

Nazırlığı tebliğinde ezcümle de
.ıııiliyor ki: 

21 haziran tarihli tebliğin neş
riıı.denıberi Aleırt adalannrlaki 
durum, e.;as i·tibarile değ''?'lle -
m~. 

21 haziraııda. orduya mEl:l.sup 
uçaklaı-, Kiska.'dıılki kara tesis • 
!erine btmı•balar at:mı~ar ise de 
sis ywüıııden noticcler telikıi!k e
clllemC"miştir. 

25 lı~randa deniz ke.şif ta'Y·
yareleııi ~ limanda hir büyü1<: 
kruvazör ve 3 muhrip görmüş· 
!erdir. 

2 terromıııcla bir devri()>'e uça
ğı Atu'mm 35 mil cenubunıda 

(SONU. GA. 3 SÜ. 3) 

Çin generaline göre 

Japonlar 
Sibirya_ ·y~ 
taarruza 
geçemez ., __ _ 

Zira y nl bir cepbe 
açac k uvvet eri 

eve t e ı · r 
ç 5 Dab .i 

a c ' 
r '1 :rı: ar 1 gt'nero 1 
Lişur>g; .c r , a n'l y 

«pb e af!JllaK v S lJ · da 
taarruz g~ k eklı 

(SO. ·u. A. 3 sü. ı) 

G0N1.0K SiYASi 

Ruslar yeni 
mevzilere 
çekildiler -Alman Jutaları 

Don nelırine 
ulaştılar 

Ballnln kel.iminde 
A 1 m an taarru2laf1 

geri püı1türtüldü 
Berlin 5 (AA.) - Alman or

duları B~komut:;.nlığının teb -
liği: 

• 

HALK GAZETESi 

Kıırsk vo Haıtkof arasındaki .__..., _ _.,.. 
dü~man me\."L.Llerinıin :ya~ılına -
ı:::L-ı.dan sonra Afnıan ve mütte • 
fik ku'll'Vo€'1:1eri kol baı;ıLırı ge
tf.E; Mr cephe ü~eriude Dotı neh
rine.> ulaşmışlıırdu-. &ıvyc<t kuv
vetlerinin zırhlı U>';ikillerle yap
tık lan ümitsiz kar;1lık taa1''tın • 
lar, düşmana ağır kayıplar ver
dirilerek püskürtülımüş tür. 

Önenli savaş ve tahrip tcş· 
ltilleri çarpışmıılar esnasmda, 
kuV'\ -rtlerJ11tıizi destek !emişler 
ve düş;moına lcanlı ve oğır yt>n1 
byııplaır verdirmişleı'<lir. Iiaıva 
, , .ıflarımdo 51 Sovyet ııça~ı 
düşürülmüştür. 

Rjev kE-!'İmdlde, dü;,;maııın 
kU'VVctle tahloim edilmiş sahra 
rnevzilaıir.J\ inatlı mıt~avunc
tine ve geç\!~ çolk güç ol:rn 
ınaji"n tar1aJarın.a rt.ğn1cn1 ta:ır

nı.zun;nl'Z biraz daha ilerlemiş 
t>ıtlumrıak ; ır. 

(SOSU. SA. 3 si}. 1) 

lilr Ras·Mullarrı-

rlnla makalesi 

Sivastopol 
pek yakında 
kurtulacak 

• 
T ... SS AJANSI 

Almanlar kayıpla
rını 30 defa eksik 
gösteriyor, diyor 

Ilarkof ,.e t•nubunu gib terir harita 

, , MISIRDA DURUM 1 
Elalemeyndc Alman uçaklan 

1 çarpışmalar Kahire şehrine 
1 devam_ ediyor beyann:me . attı 

'·~'9Atrika-::HarbJ::-r~'.· . . . . , ' . , .. ~.; 

lngilizler 600 
esir aldllar 

-••r---
İngilizler teşebbüsün 
hala Romel'in elinde 
olduğunu bildiriyorlar 

Kah 3 (A. :A.) - O -ıariı::"İn· 
,.ılız !tuvvetlerl l<ar.;re>tıırıın paıaı• 
tebJ:iı': 

Kaı·a ve ı...,11. kuvvetie:i Elale. 
meyn bolı:csiPde dün oe dü;ınıan a. 
tae.rr ua:a ctevaın etm(lerdir. Dilşma
nm Z>Mh kllVV()U~rl bir \'<At teııltı.ı.. 

rının k.llanUtn.az hale aetirllmiş ol -
mal~r.ından dolay, Elal~ynin ce
nubuınılakl ~"n ged çok"'1ı'k w 
runda kalmışlardır. 

Uçıdı.lanımı <fü:ırnlue. kal'Ş1 a:za,. 
m! gayret ııal'fel.ıru 0 Eld:ıbba böl.,..., -
•irııi"M Uıif al.anlan i<y:id!en ;,·iye m;. 
lufı>:ı. ~ \IC nı. tral;öz at~~ n e 
tutulmuştur. 

.'t.v ı:çakları.mız bfş Mes.e:ııdınüt 

ıso~· SA. 3 stJ. •> 

Alman ve ltalyan 
basınının görütü --11-
Mıs.ır istiklaline ria
yet demecini başka-
1 arı da işitıin 

L<ın a il (.-\.A.) - Kalılı: 
şdıri sakın bir bayat Rimıelde
dir. Cuma günü Süveyş kanalı 
bölgesine yapıliın taarruz esna
sında bir kişinin. öiıliiğü ve i.1ıi 
kişinın ynraland1ğı şiın.ll öğre· 
nilin:Ş'tir. 

Berlin 5 (A.A.) - Alıına·n rad 
)'()6U Alımın uçaklarının 3 Tem· 
muzda İskendcriyoe ke<imi hava 
alanını boınlbalatl1klannı b:J\liri· 
)':lr. Ordııgaiıbr ve askeri tesis
ler de b<'l'lılı<ılanmıştır. Savaş U· 

çaklaı-ı Kahireye )tada.r uzan
mışlar ve beyanna-me!er atmış-

- (SOSU. SA. S si). 3) 

Şehir Tiyatrosu Mu
ammeri işden çıkardı 

M~a 5 (A. A.) - AlfS<ı; TO\s· 
~ İ:nvesti:Ya lf zcie•it><le ~l.ın :raz 
ma1ı.tıadır: Bana ıellep olarak artlıt111 Alabanda re-
B~n Sovyı't birliği s;,'Olltopolun 

lıe\Qcar bQ:lm ohıcağ:.ıa bugün &lld ı vlılnde bir rol alması ileri •lrlldl 
~;nl,l>ir. s;vo•lopol şehl'l tlan"8gım 

clüzım>an e Fn" bırlllıım:ıdı . Bu lrnh~ ı - · -
ınan ~'·· 1101

' borı>ıu çaluıdığı va- Muammer "Ben de Karagöz oynatırım diyor 
]ııit yı-n.i<l<>n bay~gımn Sıvaı.topol kıl- il 

)e.; ULetlne d'ltilmrob.i temin iç.in w:ı (Yaı<l5l ikinci ııab.ilede ) 
(SONU. SA. 3 SÜ. 5) 

r Yelken 
• 

' Fenerbahçe 
stadında da 

ı Atletizm mü
sabakaları 
yapıldı - ·-

,~~ua&i!b"" "lar lnti· 
la etfceıe ı 
--

( por habc ll'rimiz dordüncü 
sah' cdır) 

Yarışları Başladı 

Dıinkü ) elken yarışlarına i~tırı>k Nl iki §lllllİ 

SA Yl - 1056 - SENE 3 
Fi.ATI 

Her Yerde 
nmrrAT T A K v ı M 

ı:-öncloırilen 

en l'eri 

·..edlmes. 

Yı' 1942 - kr 7, Gllırı: 187 
6 - TEMMUZ - Paııarte;ı, 
Rıwnl 13511 - HAZİRAN - 23 
Hicr.I 1361-Ceınııziyela!ıl.1'-22 
Güneş: 4,35 - Öğle: 12,18 
İkindi : 16,19 - Aqam: 111.H 
Yatsı: 21,4~ - İsmalt: 2,17 

5 
Kuruttur 
• 

( Arık:ara. Ha.ber1erı J 
Piyade atıs okulunu 
bitiren subaylarımıı 
Çankırıda diploma 

tile büyük bir 
tevzii 
tören 

mü.1asebe 
yapıldı 

Merasimde Millt Müdafaa 
Ali Riza Artunkal da 

Vekir 
bulundu 

Ankara 5 (İkd m mahabi
rinden) - Dün Çangtr1da, p>ya. 
de .atış okulunu bitiren genç sı.ı
baylarumm diıXooıa ve rıü..'<a· 
fallarının ~vzil münasebe-tile 
bü.)"iik bir tören yaplın1ştr. 

!Milli Miıdafaa Vekili General 
Ali Rza Artunkalın riyaset ettı
ği bu törende Genelkurmay Mü 
fetti,;eri ve ordumuz ileri gc· 
lenleri vat .. vılayet vP b~;ediye 
ve partı eı1kıô.nı ile kalabalık bir 
halk kütl'esi hazır bu:unmuşlar
dlr. 

Komuıa.nlı.k bahçesinde vap•· 
lan ''e saat 14 de ba.~lıyan bu tö 
ren subaylarımıtm sövledik:leri 
İEıtikiffiJ marşı i\e açı.lnuş okul 
bırnut&nı Kurmay Tuğboy Zi· 
ya Kanın okulu bitirenlere Jı:. 

t®en söylıediğv bir nutukta 
ırnıemleket müdafaasında ve hiz 
metin'Cle kendilel'ine rlüşen ö· 
devleri önem.ini belirtımiştir. 

Bunu .müteakip M lli Mıidıı· 
faa Veltili General Ali Rıza A~ 
tunkal subayları:nııza d;pl:ı.ma
lannı ve mükiıfatıarmı v~.·ert"k 
'kendilerini toor k etmiş ve söz 
alan ~nç bir s~bay ! ~Hcanlı 
bir t>ı1abc ile :ııi.a<1a,1ann~n 
4uyı;uıar.nı izhar eyleın:it.ir. 

Üzerinde Atatürk'ün süı:gu1er 
ve mılli ttnkler!mizle çcvrekn· 
.ıniş bir büstüna taşıyan tank 
etrafında yer alan genç muun· 

lann and iç-.ıı1e!crind'2n ih>nr~ da 
bü<tün Jıazır bulunanların 1..1k· 
.trleri.,, ıop:uya..'I b:r geçit 'ES

:mı y apılmıştı.r. 

Törenden sonra • IJ'i Muaz· 
faa Ve-k'limizle yanla•: r.da hu· 
lunan zevat şehrin görülecek 
yerlerini geıımişler ve saaı 17 
de An.karaya döıımüşle,-dır. 

NUFUS 
memur tarının 

• 

Maaşları 

artıyor 

Ankara, 5 (İkdam muha
birinden) - Dahiliye Vek.'ı
letin.n evnlce verdiği bir 
kararla :kaza n.ü!us memur· 
lannın ma~ları 25 liraya çı· 
kan~'•· Büyük kazolanla· 
ki nüfus m-emuı+ıırının maaş
ları da 30 liraya lbli!ğ ed.'· 
illll,,ti. İstaclıul ve Ankaranın 
nahiyclerin.de çalışan niifus 
m«nu n da 15 liraya tem 
elt' rilrr.e !etedir. 

DattiHJe VeldıJeı; yenı kad 
Tol.arı lbazıriamı ve vi~·et· 
Jeie göndenniştir • 

HAVA HARBi 18 Nisan bombardı· 

I N G I L} z manından sonra 

ı AVCILARI 
1 

Tokgo'dan 
Şimdiye bdar 44081 200 ,000 ki ş ı 

uçak dlflrdller lıicret etti 
Londra 5 (A.A.) - Ana vatan 

uçaklan ş.im%·e kadar, yııpılan 
i<ıta t.istiklere göre, 4408 uı;a!k dıü· 
şünnü~leroir. 

IBerlin 5 (A.A.) - Bu ı;abah 
12 d~m.an uçağı Holanda sa • 
hil1ertne birçcık bomlbalar at -
~ardir. Taarruz 10 dak>ka 
sürtmü.ştür. Hasarlar hafi:t'tir. 
Hücum edEtıı uçalola..daın ikisi, 
uçaksavar bataryası ile av u -
çakları tarafmdan düşü~ 
tü.r. 

Çımgk.ing 5 (A~ ... ) - Ş]rr,·ll 
Çinrlen gelen haocrl~e göre, 'J 

nisa.nda Tokyo üzerine ve japon 
yanlıD diğer san;ı;ri bölgelrri.~e 
Amer.ikan bomba uçakları taro
fından yapJan hücııınlar nC'lk~ 
&;rJde sorı ~ ay zarfında 200,000 
den fazl.a sivil japon şimali ç:,. 
ne hicret etmi.sti.r. 

:MU!ı:ııcirlerd~n Ç>Oğuuıın Şan
&i'mn merkezi olan Tajyuan·a 
yerleştirıüdilderi söylcn~yor. Kıl' 
la Çiaı hükı'.aneti, çınlileri j; -
pon}ar için iı.ne top1amağa -me.:
ibur etmektedir. 

ltH! i .i!i.ij§i§iiGfli§Qj] 

İşte böyle 
derlermiş .•• 

YAZAN: 

~~d İZZET SED~ 
Aıılt8"8 5 Temmuı l 9'42 

Harbin •"t çetin anlarında tn. 
eiJizlerle Almanlaro yanyana, 

kııırşı ka111ya, bir çatı altında 

giirml'k insanın ıuh aflDa ı:idi • 
yor. 

Bıınu bir do. tuma ""rduın da 
ı:uliiııı «li: 

- Onlar 1ledi lıarhin onucu· 
na, ani keudilerinc o kadar ina
nı orl ki, <ep\ıc gerisinde, he· 
le bö le Cft!eiıi diyarda binbir· 
lttine kı:nrıağı, ıır3t etnıeği 
• tabii htrl<sin içinde • lüzıım • 

, fayda ız, nbc, lnıhıyorlar. 
- Ya bhl<"?le harp!rn konu· 

şurken? .• 

- Ajans haberlel'l.nden ba kıl 
hirşey konuşulmuyor ki.. 
·. - Daha ne ir;;t~l'Mn?, 

- Dedim ya, onlar harbin -
nueıma, yani k endilerin e in:-nı-

y orlar. !llesela şimdi K ahire diiş · 
t.ü, Alnıanlar Süv~yşe- hitkim 
haberi yayıl.sa İngiliz soğnkkaa
lılıkla güliimser \ ·e sana ..orar: 
• Çoeuklu~uımı.da uyurken u • 
çardmız d eği l uı i ? ..• Stn pek ta · 
bii olarak: · Evoh d t'rı;iıı . O de
vaı.n eder: •İnsan riiyar,.ında 
Kral da olur d eğil mi?. • E\ei• 
İngiliz pipost u ıe1 ,c l'liıir: .-J 

te ~liherliler do bi;J le ... • der. 

- Pl·ki Alınanlar da a~ni " 
· mi . öylcrler? 

- Hay1r; onlar hin bir g«e hi· 
kayeleriııden bahi açarlar. B .n• 
bir gecPnin kii5anelt"rindt'n, h:l .. 

(Dcvauu 4 iincü ı;,alıifrd ) 
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K R A L 1 K ·r ADLİYE ___.il Şehir Tiyatrosu ıoıs ~ 
DA 1 RE KORIDORLARINDA M .. ·~ 

azan: BUH ANI Yalancı kimdi? uammer Müttefik ordu. 
aracayı lara kumanda •• 

S' ı k r Jı.y ı et ll'V ,;.rx;L. • 

rııD aUı bir r.....ı.at ve ı.;ı g11t j 
' ZeynOOe httap ederek: r 
- SV. bana, (cırmp) ~ ı 

llUOO.Z.. •• H...lwtikıi iJwıa (meczup) 
di en c ele ı;ar. 

de, deı'tut! lmı"-YilZ 
.Bı> J L o . iml:ihale 

ge;5::=;ti. Scy'.t Ki= bayıl;; 

~~~erini~ na
:ıa<rı clt:Z ni d; a lııob.y •e· 
Jıfl e r tanıfa yın "1ilmek' i
Çio ~aJ:;ı:ııdaJiıi U.~iüoi. bir 
(taıik) haline IU.lıbetmi~ .. Buna 
da, hocıosı (Şeytı Abmet AhAiı 
hatırasmı c-tıediyen. ~ aş:ıtmak 
i'Çilı (ŞeyılıV)'e ııarilıi a ver
miştL 

Hiçbir at mtte apar
tıman lu'unruuyor 

~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~ 
Üç ahı:ıap çavuşlardan birine benziyen şa· 
hi ı · kc .. d sin sinemaya y llam dı ~ ı iç.in 
karısıııı sokak orlasın a öğen koc mı? 

işinden çıkardı r- .41& "--' suıvıı.u 

.ı.>' .mu;kabele eW. 
&\} Kaz :m, bu par,aJ< nu!c-

teye daoy dı.. .Deriı1ll yer 
der. fırlzdı.. ş..m de.oilmr.lımıı 
clleııiıı.i tmara: 

- Sen, gı neş gibi 'bir anda 
gözlen kamaşt an mtiliezn bir 
vaııl tıes.iycaıın... Seni bu
r a, h2lıgi ilızıın ilıvTc · se't't 
e ~ .. Gel ~rnyıı otur. 

D" ~ e ğırd Ve onu ya.nma o
t~ rt t so ra., gıtt 1<.ı;e mtan 
ib"r ~ranlı!-:la, o= konoıış-

ya ·' dı. 
Şirr.z · Ati J.~ 

s 
t•pkı bir 
re!~. 0-

·şınarn. bd:ı lır

r parlak· 

Si ı.-e i. 
Se tK.m: 

O •lum1 •• SC'!I o ika<lar oı- ' 
gu ha 'e gclmişs::rı ld, n 
ııır.ıl bir talt'be ve Mı- ttürit -
fa1ıi c 'buraya Jrabul ctrn-e:, e h -

eder" Sen, ı im bıJ da 
tekemmul etımış.. Artık M: .. 
er men4liine er işıııııio;SllL Kı.sme
. b · y ıdc ara. 
Dcrn k mecburi) eür. lissetti. 
F t Şirazu Ali :t.lebme , bu 

ler k na 
( 

I ı t.ig-JIDC .,öre, Ş~h Ah
ct AJıısa 'n.'n ""'1rdı; ru \-i<:dan 

hü rri;, c · nM!!<tcl>i o k 3't' bü • 
Y :.r 'ki, 'ben cı n b b::nda bir 
e;;• ... bile olacoğmıı zann~
nıııı.. B rtkruı;. Onun "Oh.r.<la 
'll.IV)~ ;m. A k old '1.2D ilmin 

l .<iki ~~ burecb> g&re • 
~ .. Ben, yahıız bir iiL':n ol
mırkla kalı:ııelt istem..'yoırum. Şeyıh 

Mmcdin melııtelr.nde, ~i tııir 
>n ıl pçı olarak yetişmclt isti -
ywunı, 

D e mUluıbc Je E'tt>. 
;ıl:i Kazım, bu mu!k bele 

lkaıı? ı.rıda da ş~lsdı. Mürit • 
le .·n hıç b!r. den, düşiince -

. lt:ri."'li bu karlar Wıu!ctle ıf&de 
edm b;r söz <iıı.ymıı.ıruşt.ı. lhti • 
y .ır r..:ı>-.i. ı;;ı.k;, ını eli.ne alı.p ne 
oovap ıı er i d~uııü."'keıı., 
Zeynep da,ı;~ı. 

- MurıtlcnnıZıı> biç ııro;.ıe 
brnztmiyen bu genç, bizim arı
mızda ıkalmalı. Beı:ı. on 
y eoıind , hentiz · &f c ı 
bir nur goruı um. Bu nur. gü
ne do{,msıdan evvel, tan ~ erıne 
&'oseden •;;ıkla:ra ba: ız · yur. 

D:ıye bagıniı. 
G nç ., rao:Lı, o gılıııden iba· 

ııen ora .kaldL 

-BAB-
( Ali Meiımet) , Seyit Kazmıa 

dört el ile sarıldı. Buyiiıl< !bir 
~Ue onun derslerine deV'l· 
ma ba,.<dadı. , 

J\u. ıı:amaod.a, yuk:ııek · kiadı
nın cevberini giieterdi. Şeyn 
J\tmıediı:ı irfan yurduna d~•-aın 
€den talebe ve müritlerin ~ 

A .. ıl el ·JCate ş~ an oltın cllh~t 
ıpırasıdır tl, Şe) A.lızn8l1lı n.,... 
nevi bayrağı ahna toplo.'llaDla
rın epsi, bu ta ati 1 n ürıU~
jani bııy.. bir nıeııımmiye<tlç 

kalbpl e t.ikleri hal e, (Al; Meh
met) 'bu t~ ika gınnedı. Vk..!a
nın n hurrı:yet ve m.lklilı.ııi mu-
haf etti. 

Gc Ş'razJının bu haıeketi 
d !el" ere pek ga 'p gel· 
dı.' ""~ ...,.,. Un nHa!" d 'f bü u .. 
tun b ·n Ü time ç!?'.'Y'ikli 

(Ali ), o dcrg~ da ya-
ş ak ve bütün ımi,..t' eni n 
d a ır.ömtaz bir m almak· 
la benf:>er hcri<esten fazla te • 
V «ZU = 'CC' "- Derslıerde da
· n-::ı kapının oturı.cyıor. 

Y alıaz sov le n sozleti r. 
s.., <L lUizım:ır. ders taau:irlerinı 
bü.Yük 11:.ıir dliaUe W<ip edi -
y r ~ Diğer ınüntlet" ve talebeler 
ı;'l:ıi. rnunııkaşalua ve miıbclıa
sclere irak etaı.:yor_ ç.ok a~ 
söz soy lüyorc: u. 
Şim b gen m hayatı. fıemen 

ılwn ' ı i r sük.iınct için
de g"ÇJY'Ot'du Bazan da saa'tler-
ce sü· bir (ı !grnl<) il~ hn-

:.r. "l lği görülüyor • 
u. 
D~rgfı omı nla rnes-

gul :dtı. Ve, oı:ııun bu ,;;_ 
rıırc- hnHcni, hcı1:csin hay. 
ret ve taaccubr ü celbeıfü· u. 

Bi a ZE?l"l:ql, ger.ç Şiraz-
lının ni\f>'r 1ı.arck~tıni guzden 
oka ırm~\'UI" •. Ona çak eh~ • 
yet veriyordu.. 

Gerek seyit K= ve gerek 
uritl ne zan:om. (Ah Meh· 

met) don bahsetseler, Zeynep 
enhal bııyük bir takdir •e hür

metle QDUn ihalckındaki düsün -
celcriııi tekrar ediyor: -

- Mtıh2kl<ak rı!an bir şey var 
a bu ce 'kanlı b zim göreme

di!deirm göriı~-o·.. ve b 'rzim 
b .edıkle r.fzı >ıliy Onu, 
doi• ak bir gı b rıızetmek
!e çek ısabet etllğ ıne eminim ..• 
DıkY.:ıt etmi!"Ol" mU!l1HlU7?. Hiç 
lıir zaman, ders odrdsm n ib--t kıö
ş !erinde görüniıym- mu? ... Da
ima kapının d b n<le ~t ! u)"Or •. 
\ c o tevazuu içinde b' e, bü,ı; ük 
bır ulv'ycl gö 'en~=··· Onu ka 
pının onünde gördük\'(', Cenabı 
Pe~gaıooerm, (Ben, ıknın şel>
,. yi . A ı de, o • bı-:n kapısı· 
dır.) Buyurduğunu ı tır>1yo-
1um.. !İm~ (ilah) ı -yanı, ka· 
pı<:ı Hazreti Alının maka=dır. 
Bu ıfdlışle Ali Mehmet te (B<ıb) 
ünvanını tıışınuya bak k.azana
ca1<t.r. 
Di.--ıu. 

Fakat ne kadar gar !'l4" ıc 
müritlerden bazılaı'l nu ÇEke
m'yorla:r., Sey·t Kfızım ıl Zey-. 
ncb:n (Alı :Me m t) e ,·erdr'k'~ 
ehl'?l11miıyc' i küçültm<>k iç:n: 

(Dııha nrl 

ralmea 
Komisyoı cular 

"ev t.u:ac ğım" diye 
halktaa para alıyor 

Bu Y•I euenae , Jınn lıel
ba,;I) nıı kiralık 

partı.men dai.re hatın 
on bı.ı)mak imk",ınsı., 

gcbn § ve bir çok aile 
kr bı , dukar• yerde ister 

· urm .k rnecb r.yt-

ta. 
bazı 

~,.,iı,1erın. nusu ı k 
m, ı ciif s mflcrde dai.re ki
r a.ırı · d'fuµ •andır. 

B r çok ·r A :ıra ·-
dan, F ıt' ıcn anahm de 
k . • u gl'r. •§ mesafede 

v hul .ro ma adır. 
Buna n;gmen eni türeyen 
bir cdk kııım . ular ev a
r y~rılara el tedi ··n :ti b"rhaf 
ta ''"'de bui cııgun. d:yere!r. 
uç dört liI'a lllmakta, fakat 
haf a sonunda red ce ·abı ver 
m>ekted ı r. 

Afi. awarm nazan dik\::ı 
· , i cellıedr ,..:., 

onservatuar 
Artistlerinin 
i.k temsil er· 

) . 

1 

A tıgane aY2.l.a. 
11etıe o 11.u.=.1 

1 

A'llkaradan şehrimıze gelen 
Ot:'\'iet lkıouserva U\ arı alebes:n 
<!-en At:t gone temsil he eti dün 
sabn'h esk Frana<x Uy"""'5unda 
prova ~apn11slar r. Dü:t geoo 
ilk tem'"lıvi veren lıe:d ; t
)e alkı • arımış.tır. 

FrQnsıZ tiy.ılıosunı;n b·-ttün 
;rerleri evvelce luıulrmuş o.du-

l ,,u i~in dii:n gerelti temsil için 
bil.et abrrı~ istiyenler gişede!! 

ı geri çevn!misl,.roir. 

l 
1 

İstanbul po!is kad
ro~una y~ni memur 

ahnac"k 
kt .. nbul emniyet nı.Udüd'ügiı 

kadrot.ıına m hanla ıpolıs me· 
muru alınmaktad'tr. Arantlaı:ıı 
cvsa lı ha z. idiler l!ıi.ım ge
l n ibiJgUeroen ı' han cdil<iık
ten sorıra esas kaaroya g~ç ni
m .cte ve 'buıı4tr l<L>a b < staj 

•mı.idıfotinı rrJü·cakip karako.~· 
ra veri mekted T .. eı·. 
ıBu n; cmurlann ellerinE< paha

l lı k mmı v tayın beddı ile 
b" 'kte k~ntisiz olarak 76 bra 
geçmcldedir. Memurlar ileride 
sıraları ge'd kı;e p&is ımekfobl
ne de gönderllaek kurs göre
cek! ·rılır. 

·l rı buyıu 1:11 saç. 
yu..lı tr · ao ı du

T .ı. :ı Art;ai; }li'l bl,Yıkyan 

\ie cnun ~ ic-.i • .&.r
o o r b•IllİY•>rlarclt ıı.ı 

"' b'1' an lu Uç A!Up ça •. 
rtl t; r fı."ll.iodc Zo.t'D(>ttfm. 

1) ~· 
':raır.l<dı rlıtr iW, esm&1l:ı.n a<ian 
~ ı O.r ıde balunuu&u IU,ı<ıfe • 
t. n b 111 o [ı..:yo. · 1 llOO 6el1lfSi 

l"lı.ı..oi uliilc~ \i-
t·. :c.e bıl rengı i;ıctybt ~ pa-Jak, 

yorı.ıu'l. 

Uu • 
kalktı: 

s.cıen aıbi pırıldı... 

H ır ~ır, ~. raian ~ • 
~n~~~: md'e kadın uov ş 

ad nl clıcg.ııın. liöy ~ lıır SlY olma
n nr .. 

fSLJ;iıı •• ı IJ'.ık;ya.D b 1U-
r<11ı:ı.ı çok k I.lı.f:n , 5Ö.t· ne ıWnat 
t-.di··ı:-1 her c1 !dı,& .k.ah·l olunur, özi.i 
oozii dı~U b . o.dıı<na ) pılmıy C'fll<. 

i>'r vu~ t. hJ-,ı:smda k 1mı.q O& a,.. 

sa.bf !:"T h• ( 3 dl. 
- B n ıl ular Q;ı yal sbyle---

ili; ile tznmt:ım k . .• B u.n 
oa :ıe re aL:aı var ki, &~~unu 

-ytüyrJ .. tl!n!... Hatta baJm'a SO"r • 
duırıl. bu kedin b nuD u.-l o.1.wCJı:>r de 
cLed•m p ıaa rı ·ı.Wr dıye c "V p \'ET 
d" . "1 o zamaa ıınladım. 

- J{ıı.wn ne y pıyo.rdu, ac ba ni
çin Xansın,.ı. cıovuy du,? Bunu da bi .. 
]iyor .ınuısur:! 

- Bir k ~ !kadı la ı. :k •<il< < 
başında ad::mı k ) arm Be-
ra.bet ~"Y• g klPI' . 

yar!. 
AYŞE G'QL 

Dün lstan uı HalkınaıA•kerlik lşieri 
u uı Uz olar '70 bin· 

l!ra para ödetildi 
Bu cara u 

&ye alın 
ı.d.e on,, 
tturcıı:ı 

Dün havanın açık ve güze' 
ohası <l>lay ile şehı!r ~ tc~ 
~cm~ ve he.kes yatlık bah· 
~elcr0, p j ve ırresire .)"'r!erine 
akın~-

:F ~kı.ı düıılkü Pazar gün· de 
hatk evvclkı hafta;ar oJ,."iugu gi· 
bi gnr.ıııı, a gı:!ı laım-e ,., d: 
ğer cğ!cn<"'~.ne 70 hın h:ı k • 
dar lüzumsuz yere para ödemi?" 
tir, iBu para gtırsaıılann bile ce
bine girmiyen ·~ azc>c ıOl1 garso
niye ücr~ti. ndcn top::ın.makta 
ve csa<en paiıahl~ş dan 
knfJ151(Jınasyon kal"51lı''l alınan 
paraya > • e ilıın e ır\ıesse
se sahipler.nin bilr:ız daha zen
g·nıe= sine sebep olmalıı adır. 

ıttai.da.nmı21da k 1'..lığtna gö; 

re ıt>utÜ'n eğlence IV'l'"'!cı-' belt'dı· 
~·e daımi enoürr.eni tarafından 
M flara ayrıJt."ken cv:üzie aJl"> 
medıurı) e' n ka.:lırunası ka
ırar a na alınmış ve ba\ıoıi"lıı 
lst y n.! r tarafından · .tlcneCl"~i. 
ibö) Jikle do atoorıl rın bah.<>iş 
kq>ı.nu0 k için mü • riye lazım 
o!an h:zmeti ) apaca ı ılcri sü
rü üş'Ji. 

Verilen lbır prenısıp ıkaranıun 
'biçe sayılarak J·aroı müesseseler 
tarafmdan halun fa:ol.a para ö
dıeıncsmin önüne geçıhnesi lü-

Fatih as'ketlik 
şubes .aden 

lı•l la n- aır.ele, e b "' [!< fle· 
•.n ilk \ty m yddarr.a ti/7 /9 \2 pa 
=a,ı-tesl ~ıtMJımden lt~a.ı-en berıWJ 

tl3ıu' .ı uaat 9 dan. 12 ;ye i:tldar şU:ıtııe 

~ brı;lıınııc &ından ycıl< rıın

:r a g.: 1 ec <Jlt ıı.:i:kclleil erm po k'<ın 

n11w;:Uialc: lkaro~tcith senedi c dörC 

ad~t fotoı:ı .a bit lıkte aııa,gı.ılıa 4 \in 

eü r.<a<id..'tie ia edi:eı> m~kr• 
clre fuheye ınO.ı a.co.a.tlı.rı. 

2 - ::;ıa d<ııumlulor da n. oon<'l"" 
ye it.ti <>! .p ta!eho o.<i..Jkl;;,r.tı.d 

erh .... ı ser:eye Lerkl'd 'en miik.elle!Iı r 
339 d<>ğumlu!o.rıa tt r ıra""'11 ya 
Ubi t..ı:-.ul<..c'~tunıd;..:ı bu ~ılcrin 
mcktcı, idaı.e. •ın.:..Ç-n get~n~ klt>zi 
yeni tall'be tecil v-l•ı·~ tAym edl 
len müOO<>t »-iıı® ı;uheye mıl1<'•"1ot0 

!arı. 

3 - Yoklamııya 1<.mın! mCddt" ı.. 
çdıde ı: •lmiyenıe,· ,),~ a il< r
IJ< k': l>\lflUllW> cı;za rr.tidOlesi t tbik 
ed ec lir. 

4 - 239 ~!ulamı yolı.1""""'1-
tıa t ranuz \l c ağu: t Y42 ayları... da 
d ('C ğ~n Fatih mezt:~ z 

· 1e K a ı nal :ye~ ıne a 
t llt:llerın y kl<ıorWla ili& 

ten::muc 9-ll OO>ayct:ne "'"' , F~ -
ner nah ;y e sube"""" muıa._, E
yüp nC.fUIJl~-Oa ki.y t;ı rr.illtellr!ler 
!/ ıığuııtos 1942 den 20/ a~ !142 
far~·ne kadar 338 den t<d< ıod;l':I' 
La!t."Ofleıle 339 d0lum1u t.::ı.lrbeler 
2fJ/ atWlla>/ 942 d?o ııgu .. -oıı 94. 11Ji
hayet.iııe kac::Jıaıı.· ıul>t ye nM"tLCQntla... 

rı. 

zumuna işaret eder, beledire za 
bıtasının ve teftışlcrinin kor.trol 
lerlıni ou ~-epheden de yapı:ruıla· 
rını iı;ieı,z. 

Antadtn mı ; ğ,t oı;l ım be· 1 KD A M 'ın TAR l H ._ ~· " r ~ o " p n M A N 1 - JI!," 15:i Genç silıihşıO.iin yüzünde bu 
rum? ... Anl .. <lın mı? Men ol! sözleri yarı miietehzi, ya.n elem-
Metın cıl! Neziltn'::!kalb cı1! Temiz nak b:r tebessüm çizivemr:şti: 
l.k-..ın zene kador inh:.r&! eıımc! - Do,,'!ıru söylüyor811n bey,.a-
1.a~t.ta; m ierguzcşt ararr~a de! diye .ııımldandı . Hele d>un 
çılımış bir serscr den fa...ı.lı oı.- akş"'..m b şımdan geçen bır ser-
ma1;a çalı< ... Ş'mdi, Jıayv~mnı giıı~'1 az kalsın beni bu hü 

Ll1 uı:ı 'A n • fan~a ne "~ ınern1211 mahrum edecekti. 
a hep<f.nı bır • r fa at ... Yam z - !\ · sıt sergüzeşt? 
. r şc kals n bu er 

0 

u e- ka- lıa§o.lm b:r ş y ı.imiıt edilcbılk n ? ı y AZA arusı ..da cx.ı.afı.rarak · n bı- - B;ısbayagı. Bır hüct.ma ma 

Sevlmll Artist 
"Ben de Karagöz 
oynatırım, diyor 
Şehir Tıyttlrosu reıisörlüğü 

bundan bir n1üddet evvel, bele· 
diye-ye Şeh:r Tiyalll1ısu kııdro
susuna btrin~i: sırıt! 1, ikinci 111• 

nıf 2, üçüncü sınıf ta üç yeni ar
tist alınmasıIM tci<)if ,,tmiş, an
cak bütçe z rureti dol.a. ile bu, 
kabul cd'lmem:şiı. 

İstanbul un bir c:k tiyatr05Un· 
daki bu kad>ro da.-lığı uzC'r ne 
şimdi de, bir taneşı tahakkuk e
eıden b zı i.:,ti!a rivaye+lcr· veya 
i,1en çı~rm:ı hnrekeüen baş
göstC'rmiştır. 

'İşıne son verı 
IXJ<ncclı kı<ınının 
san"athi.rlanrdan o' n M 
mcr Karncarlt,. ıMa!Uın cıll:I 
üz.rC', bu s n 1Jk5, ş'nııd' T 
bıacı b:ıh1:c,rndc A 'ıanda is <m

,. ıevüıle O'· amalctnd r. Memur 
sa}ılan ch"r T a. su art' e
rinın )ı31;çtr de bir ış ynpm la· 
ı ı : . nuni <= ~ uat9 uy1nı.--:ı ın

<~ın Muammer Koı-:ıca şeh;r '!': 
ydrocurda ,; vaz'fcsind•n af 
fod•lm'.;ıt'r. D' er tarnftan bu 
müe""sesed. Nlh~n d, ·er bs'?.l 
artistlerin de avrfu. 1< üzere oJ.. 
dukları ve ~"eni hir grup me)
dana gel' ımck iste<! lcrl SÖ)'

k-nm.e kt~-rl :r. 
R'vaye er tahal1mk edc~e, 

Mu·,.,.,rn Karacanın a)"nlımasf-

1"' e •en c k y.rrıi!ili uzu\11$ n
c:lan bins'nı kavbetın ot I" Sc
.ıı;r T;,..,h'1<'!ımun pe!ı: sfuıfılk b r
h· 1 alacağı mutr.ık>kaktır. 

'!\lu· nmtr r:ar11cn d'ii'T1 k€J!ro 

dis'.le gönişeıı :r ar k.adaşırnıza 
telefi nda şun lan söy'lemışt' : 

c- A;abanda r~vüsün<l~ ~3-

hn t kt;ı o!duğum ;çın, Ş~ir 

T' y 1.ro6ıır:<lnki vazH me nJı~
yet verdiler. Bundan hem mr:m
n ır m, h de ırütce::sir'r:'ı

T'y~tr() mi'V~imi bnş: yın ş:m 

diki munııu .d ail:iıml 
ve Setir Tiyr.trosıından da tek
mr çal~am iç'ın teklif alm.-:ım 
y:n, e'1.:i v~zi{enı b:J.§1.'.ı.r m. E· 
ger bu iş t'! yüriımez, oraya 
alın•nazsam 1.stanbulda Kara· 
g'".z oynatır öy!e ge<.·iniriın1.• 

Dün 21 tane diJencı 
yakalandı 

D·~n mufıltel.f semtıe,,(le ya
pılan kotı'JroJcr nelioeslıııde 21 
dılencı yakıalarımı lır. Burla,,. 
ch<ı ir'• 4 yaşında lbır ta~i 

de d-h~ 'kücuk y.aşt dır. Anna 
a • . a lbir kadın d 4 ayl k bir 
çocugu ileri sürerek oıle~il ı:t 
Y'IJpar. en 1utu•mu't'Jr. D !enci· 
!er acBl.-..v0 verHmişlero·~. 

• • """' ........ "'__... 

( s z "\ 
!a 1 i 1 

J 

Bir de ... 
Tramvaylar için iki ııeneclir 

Bomatıyadan bandaj- •iparq ,~ 

dili~or. ller ne<lense, şimdi de 
l>m lçin ayni llaberleri -.Uyu· 
ruz: 

- Bııımallyıııdan bir setıelik 
aınonyak siparif ediimqt.ir, g.ı
liyor!. 

Bir dilekte lıulu ı bilir 11w7iz: 
Bu sipariş Romanyası nerede 

ise şuraya hazır bandaj vo a
monyaklar ge!Uken ıu:aıba lıi' 
mlktar da sabır ta ı 6i.Jıa.riıt edi· 
lemez mi? .• 

f da Lııtikam! in.t.ldam: Baba F kwt eg bir t.e:ıadcl, ır.cs·uı yı 1 .ı <.ıd.m t> I cmi.LZunu kav· :raz Kal"· re! m, 

U!o;ı•ml' Babanı göz' er bir !L-S. i.f o yavruyu ~- 1 N ·za ıı·ı 1 Naz"ıf radı. - Ha .. şu .. ,)il sa.bahkı l ise-
o•y•n a ltan ıı.lacağlll iru>- lir.den r b 'ı;sc, o- ı 1 t ıl O:ıu ken e u çekli ô n baha trnek stiy01sunuz de- SA 't1YE SAYIKLAMALARI~ 
kam.. .• Babanın guzel göz nnın kt>n&ne f.<rur lb ! O benim Agzın< kul g na da) arak bır ğil mi? Bir muharrir arkad erke!.: 
ınl.iKamı' o ,b:.r b=ruar cllan lıünrıcı e i · b · 1amın Galha değ 1 ,muhakka:k ki si:ıy· şeyler · y E ı. ,.. _ Ha~ •r .. hayır ... Bu sab h- kı)nfetlerini fena hahle kötül11· 

>• kı.>!ar Ç• dır!an gozkr'11 'udur Maan afh sana onu !iyece si:. d n bir lııısmını cBe ·et n Vcl • nin hakkı 1·, ayriınL !.ta ::ere ·~n den bir yor ve daha ziyade kadın ima 

~ üıı.üp d<>laşar k eski bit 
l!sJI wevzua idrar plindi. 

JlöMefik erdularıa bir 
elw idaresi bahsi Askeri tarı. 
ilin birçok misallerle tal\lil et~ 
'fiti 'bu menu geçen 4hlaya har· 
blncieırbed ise yalms erbap mft, 

tt1'-bı~a tleiil, her merakll 
tgaZete oklı.} UCU•ll11Wl 8' ç(llı 

yaN.cı hlmMığa M u.lıadır. 
Ge...,n dür.y!l harbi •W.DWjlı .. 

O.un ~ llarp JDeseleleri de 
az !ı"k anlaşılır gibi olmuştu. 
Hup bittikten sonra ortaya çı· 

k- hat.ırat ve lleflİ~ at ı.. ka· 
1 palı kalmış birçok noktaları d• 

aydınlatarak nt~rPk , .• alakayı 

daha arttı1'flllş1Tr. <;,,çen harpte 
miittefiklerin biltlin kuvvetle • 
.riM bir elden idare ~derek iıaıin 
kazanm k giınü &"linceve ka • 
d uğrlHbkları mu luilit, WU•\ 

zamanlar b) beıl lmC"O>İne mal 
olan münakı:şalar e saire s<>n• 
radan iyi anla ıJJ,. Onuu i~ır 

~imdi de bu harbin üçıincu se • 
nesi hi:tınek ıüzcre oldı uu şu 
aylarda m!ittefiklNin kat'i ne • 
ticeyi almak yolun ne yapa• 
<akları lıab•i tuelcnil'ken ku • 
manda i~ioin bir eklen idare,i 
menuu da kendiliginden mei• 
daı>a s&lı.nıaktadır 

Bu harbin başında da kuman· 
danm Jıir elde birle tirilmesi mo 
selesi kendini güetermişti. 933 

da da harbi• ı..şıa....,ı unıı" 
etrafuıda neler ro~· lemek limm. 
ise ı;iiyll!'llmiştir, Belki de lıizııa 

ulnııyan nele.r varsa onJar c.Ja 
iltti silrülmfi§tür. Lakin t~i. 
·be göı;teriyor l'ı her işte oluuğu 
gihi bunun da geçinnc.si UTuıi 
olan tekiıntül saflıafarı vardır. 

Ta ki veJ<ayi sıralawtrak kele • 
c..k, eıı lüzwnlu çatt)i gösle -
rerek onu kabul etıtirecektir. 

Bu wıferki harp ıetea aeılerkln
deD tu aektada da ayrUılı; Şiao

di A nupada ku vve-lli Alman or
du lan ... Ur§• 4huan bir Frııa· 
sa kaln>1>moşhr, Onun için n
mımd:ı işlerinin l>ir dıle Cıoplıu> 

n'""'' bahsinde .Frauo;arun · 1ıası.a 
siyeliııi düşünmek m1'!ielesi d~ 
kllllrmıştır. ikinci cephe A\~ı.ı· 

pada açılacaksa İagilitere ile 
ınerikanın hnı.ırlı) aengı ku ı·" ı
J.erle mümkün olacaktır, (,.,~en 
seferlı:.i harpte muvaffakiyetler 

kazanmış Ahnan onlularına 

karşı g'rp cephe inin ida"""i 
için Amerika d1' ırir.ın.ten n· 
ra, mlbtefikler arasuıda u:zun 
uzadıya miinaka!fj!larla vakit 
g çiriLml-tir. 1\lı>liunılur lci A· 
ınelikalılar daha hazır dcıı;<tdi. 
İngitiıder de daha K'Criler~ çeki
Jorek hep miidafaadn luı a&ı 
Jıe!Wl!ba uygun buluyorl.anlı. 

Harbin ııou saflıasırula nihayel 
k~ndi kumand.a.sı alıtmda biılq
fü ileu müttefik onluların ba • 
şma Cqç<>rken FraMıa Generali 
Foş'un söylediği bir söz varruııı: 

- Bu Aknanlar yenilınez kim· 
seler ıleğihlir, demiş. Fakat 
souaobın n~iş batı • 
ntmdaı da har'hi:ı içJ'ibüDii ıös
teren yanlama anl119ııhyw ki 
Almsnlarm )"ellİkMm kim eler 
olıınadıi:ını anlıı:vınea:va bd.r 
~ tereclıliit edilmiş, daha h:ı· 
:ınr'I-• cl!iJiinlllmtif, hesaba 
uygun gelecek müdafaa hatla· 
rına çekilerek beklemek daha 
'karlı gör!ilmüştür. Geçen veka
yi ile yenileri arasında himirl· 
ne ı..,m:iyenlcri araştırılırsa bun 
ları bulmak o kadar zor olmı1'ıt 
gerek. Bugün ikinci cephe Jıah,I 
"e onun icabı olar•k da miitlo

fıkler arasında kumanda · inin 
birle tmlmesi JDC\'ZUU Dçı!ı! g1 

,.akit 914-18 harbinin u~ 
tecriibenın gozden uzak luJul • 
nu) acagı an ~-ılınaktadı l mı' O fılvaki b nim g· sev d1ye emredcmem. Yalnı.z söy;cmeyi unutmuş btll'.ıııuyor• ga.sbedilm °"' u b~r e>1er tas- ~Hpısmadır Gündüz güz f!Öre fetine enziyen e ki R< a \e 

lıı.mdur. Bur.d"n i m ~ nczihuı. . olmanı tav e edi- du ki sol e nin orta parmaguu dik e r gıbı ~ını bir ıki ke- ı,">re ya 11 mucadelelerden Yunau ktl'nfcıine a\d edilme· 
Mulıak.i<.:ık lı.'' oııu 

0 
lm'TaK ka· ;onıın. Bu kadar ..• NeziliWka a ,,!Hl şckarak bır l:ihza düsü- ~ salladı. Ve. peık ko.ku:roaz. Bahs lıroclı: s- ı.inl ta i)e edi)or!. A it rı benden peydah!amı;ıt. . Ve olacların zıı.y1nıd1a, ezılmiş, hak IlllT gibi oldu. - Beli •. Beli •. d:ye üo;tusıe tedig m başka. bir şry ... Düıı ge B~ muharnr arkad~ anırız, ualven 8 kamp. 

y ne maıhakkak " o, bugulnı2 bu 1ar g !lbccLhni~, hayatları teh· Sar bıyı h adam, -evinç çe· bir kaç dda söyle<lı. Bel·. belı. ce ... Diin g"ce ·ansı başımdan bu iddio ile: l8t'I b••h'l!'Or 
gwn n.n ~ !<&! rtl>r. Lakin c'jt ~d: iş bulunanlara yardım; r.sirıde idi. beli... geç< n biı •ergü·1.e~t. Tam n;sfıl- - Ben vurguncu tfetihm! ....,._., 
z, ııre kadıı.r n erha:'t.et etme! boy•t!nlarına bu!-c;tur ..• Efni ıı· Sonra SC'Sini hır parça daha leyıde bir pusuya -"'~üvermc 1m Dcı:nek istiyor •• ·e mün-ı.et Bu sa:bah saat 9 da b'rincı dt>v Delikanlı, baş.nı satLyarak u .... 

KQP<' i, t.ıpkı o·r köpciır gıbı a· zaıt:t.ı. Öptiım. cHa.ydi! Yo!u.n a- bır kaç sanıye daha d~ündfi... yük Pherek sarı.'ı bir cünı:~ soy mi! rni? Te üniver.;;te .kıımplarmda · İ· 
ya'k!annm alt.na al• Ç gne çiğ- ç.k olsım!. d ye haykırdı. S:-.nra SonTa bll'denlıire: ledi; - Ne diyorsunuz? Tuhaf y. Eh, yıızlıkta ev tı&taeak kaılar rak e-dec<.'lk talebe üniveıt;!te 
ne ve öy.oe gebeı:ıt! cBurhanet- d!lıni ağzında yalnız mah;r bi- - insan er şeyini gizli tutma- -Anlalm'ım.. '\urgun ,ur;:ı dı, a f~·plerde bahçesinde topla aca-lııır 
tm• i.n bayatta o'lchığuou zan- niciııerin şaklaıabileoeği li.r tarz: - Ha. .• Ha ••• diye ha)'kı.dt. bdır. Dünya bu ..• Halr.kınız var. - Fena halıle )Oru'mu llill- ba)ımlarm bu yaz o beğenm•· Kamp talclıcsi 'böliıkiere nyrı-

Az. daha unutuynnlum .. . B kad ı ı '- lo ı 1 __ ... k 1 nebıyorum. Q..ezil, muhakkak da şaıklaWak tıryı üık"'iAtıü ••• Az uraya ar sağ sa m ge eb 1 cMcng<'n• in .ırkasından sapınlŞ diği ceaot l"'nto n aJ'. a gczuı • a<ıak ve ban<k>nun ~tır k le 
J.ri cınu beni bu hale koymaz· sODia ben ;da dı.ı:zulmüş bulu- Ve s&lerinin baP:allan tara· meniz bıle şayanı hayrettir. Ta iki santıenheri at ırtındo yol terini gorüp zaten kadın ima • tören e ür."ılfersilcden ayr k, 
dan e"-vel iildiiı'IDE!kıe tereddiıt nu:ıurdum.. •. tşı.e b~yzadcm be- fından cıııyulmasını t.S!cnıiyen s·vas• tan kalk p .Çile. dağı· aım.ştun. .ç le• nin art tarafın fetinde olclut>ma ~ınüı olabilır- Pend'i';e d cektır 
-mŞür. Değ11 rru~ Babasını nmı bH<3yem bcndan iban-tıliır. bir adam ihtl!'ı'ati\e gözlerini •ıı loylam ' az buz huncrler- elan di!. üruvers te tal~ b rliğ i'<'n-

--~~~..._ .... ...;-..~...;;......,~~..:.oı...,__1.......J::atlı.0.:..Jlı.l.ı:....<...,.....JllDlıı.tı:ı:c1';ıa.ı._l.J,;ı,~:ıa!ö!!l~·n!Lls~a~ıo~n~u~n~~bı~·k~l!a~rı~~d~e~n~d~e]g~ikl~-r~·~~~~~~~~~~~~~~~~l~D~e:'>~a~nı~ı~v:a~r)~.:.~~~~~~~~-C~llMB~~l~Z~~~dikte~ ~'r Jııanıin acacaktır, • 
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Amerika'da 
M 111 ver ta basının 
çofiu tevkil edildi 

Vaşington, 5 (A.A.) - Birle
şik Ame<"ıka mücideiunıumisi 
F'rancis Be<ki'te, B:rleşik Aıneri· 
kanın haı!be gil'diği taduenılıe· 
beri 6 ca•us\uk ~inden 00-ayı 
.k.aıdın erkek 48 casusun hapse a
tıl:ltğını süy1lemiŞ.ır. Kargaşalık 
çı'kancı veya hıikümet.e sedakat 
~ik faaliyetlerinden ®1ayt ad 
'!.iye mama~::ları 1200 kişiyi göz 
hapıiiııe alıını;hrdır. Tahkikaıt 
bürosu a)"fli zamanda· suçları sa
dlece hükı'.ımete karşı sedakaısiz 
hll'~n ibaret olan 94.35 şüpheli· 
yahancıyı da t<evkit elmi,tir. 
Bunların 4794 ü Japon, 3120 si 
~an, 1521 i İta•'!yandır. 

ALMANYA'DA 
İki buçuk milyon ya• 

hancı işçi varmış 
Stoıd.o1m 5 (A.A.) - S~ -

holm Tiıdninıgeın gazele<;inrln Bcr
lin muhabırinc göre, Almooya • 
da §lımdi iıki •buçulk .miiyor.dan 
faızla yabnı:ı l:;çi vardır. 

Muhabir bu sayııya çalışnakta 
bulıunan bir buçılk milyon e~i
rin ilave c<c:hl~.nesini söylcmck!te 
~ jef..e kulfanılan e:;ir saylSlnırt 
da,ha Çok olrrr.amaıwıa hayret et
ıınl'ik.tedir. 

Bu esirrerıa h < mılyonu Fran 
Sl2 ve g{!ı·i ~ra1~n .. da ekseriya B~l 
çikaiı G.'rna·k üzere J'tı!ıc'1;.fah -
lar<lan ibaret\il". Ainıan resmi 
tebliğlerinde :nffyoolarla Rus 
esir' alınıdığı bUrir'l!11~sine rağ
men i\lınanyoda çalqnn Sovyet 
esirlerinin sa-yısı:ııın oe'k az ol· 
tluğ.ı ffeülmckte:.ıir. 

Türk Askerlerinın 
1-.ataya girdiği gü~ 

(Ba.ş Tarafı Birinci S;ıyfada) 
U daha alkış!amak iınkiımnı 
Verdi. 
Yapılan kabul resminde köy

le.rd"" gelen heyetler samimi 
~" şekilde eğlenceler tertip et
t~cr. Köyliinii nve halkın küllü· 
rtinün ) iikselmesine çalı.~an 
lialkevi dolup ta~ıyordu. 

Antakyada bayram gece geç 
vakıte kadar devam etti, 

Bayram miinasebetile. başta 

Milli Şef İsmet İıılinüne olduğu 
halde llıüyüklerimiz., tazim ve 
ba.ğlıhk hisleril!'İ bildiren tel • 
&raflar gönderillnesi bütün Ila· 
ta;vlıların isteği idi \'e tören mü• 
na ,.•,.,.tile bu istek yerine ge
ti .. ildi. 

· Çin Generaline 
~ •• gore 

(Baş tarafı 1 inci sahl edeı 
t. yat kuvve-t.lerine san~p oınıa .. 

1 dıklı.r<Pı s&ylemiştir. General 
Japor.ların IJılahs cenuba doğr~ 
taarruzlarına c1cvamla Avustral 
yaya hiiclli!ll cclcceklerini san
makl&dtt. 

Genı-a.!e gfüe, Japonya 80 tü
men S<'ferbe.r cıieb:lecek kU\"<'et 
tedit. Blllllarm halen cıtuzu Çin 
de. 19 u cenup l'as<fikte ve 20 
kadarı da her iht.:male kat<ı ko
Yabilme-,t için Mançunde i:ıulun 1 
rt>ak.tadır. Bundan oaşka Japcn 
ya; Kora ve Forrr.ozda da Japon 
garnizon!.aırı vardır. 

-15-
Af!an beyaı ölümünden son 

ra ki dağ.!imıŞ'lı. AlecakLla<ın 
ta.ehi i..~.e~.ne h'r çok eşyaya 
h.c.z kr>r>muş, kal nwa!de~n eş 
yası ya.!,: pahas. ı satı~ ş, 0 da 
aam<lchle beraber vaşanwuı; ıs. 
temed ği i-çin keoxl:rıre a« ku
ç-ük i dEfo geçınebibrek kay
gusu nde b!ır 'l.krabasın n evı
ı!e g ~ınişti. 

}~den o kadar ell açı.k ,.., 
cörrı ı olan bu kadın, ç:mdi 
S ının > "'11., ı,;r :ı na rağ 
mo kocasına hır mcZ'IU'!aşı pa-
ra.:. 1:- .,fet.,- 1< ı:ı;,1e"lliyordu. 

O ' n<lQn & 'l ' C.c, ÜoAÜ· 
Oard<ık "vi bırakwak me bu ı· 
Yet'ııde ıdi. Çun u anneı;ı :!c 
kardC;!şltrı Bur adar. :.ı.rt.k vh
lncok uz re b \muyorlc uı. 
Yınc esk k:>mi:;y~r.rulırk is· 

';'ıne h ... )a.!ı. D bı r s.ık~kia, 
~ l\.ano;_; kata, kiıçu ... ve kc•an 
1 

- b" apart mdı! k . .ı!am sıı. 
Cemı!r başa !(elc:ı fc.1'tel n "e· 
llişLğ''lı ölçt-'gü iç>n, bu ~ ;nı 

hr ıniycdcr,. hiç seslııi çıkar-

Dev tayyare 
150 ki ; tcrpll ve 

bomba taşıyor 
Vasingtun, 5 (A.A.) - 150 

lkişi taşıyabillecek kabiliyette o
lan ilık dev tayyare bimıetc gir
miş<tir. Bu ırnünasebetle bahriye 
nazırı Stiınson motöroüsz uçuş 
m<!ktebinde taiim gören genç!•a
ıre ve efrada geni.ş bir program 
mucibince pilotlarla elıraıdın pla
nörle uçuş talimleri· yapacakla
rını, bundan böv'1'e o:duların git 
g'de daha fazla plfuıö.r kullana· 
caklarını bunun en modern sis
tem olduğunu. ve Amerikalıla· 
rın bu usul<!e diğer milletleri 
'"'' fazla geçmiş olı:lu!dannı 
<Xivlemiştir. Büıtüın teohizatil'e 
beraber 150 kşi ıaşıyabite<:ek 
olan tayyaTeye gelince bunun 
.-ürP+: 480 kiolmeıred<ın fazla
dır. Ayni zamanda to"Pil w hoıın 
balar taş•maktadır. Bir kac gün 
ı ·inde bu tayyaıelerden şasıla
cak derecede fazla miktanda hiz 

1 meıe girecektir. Ayrıc.a her biri 
4C ton bomba taşıyabill'.!n tayya 
reler de hizmete ahnae<ıkıtır, 

Ame rikada .. Arjantin 
. dosfuğu 

BuNlos • Aires 5 (A.A.) 
Hariciye Nazırı Kuinazu, istik
lal günü münaıoobetHe Amev; • 
kan kol nisl tarafıınıdaın verıilen 
ziyafette da·vetli olarak hazır 
bulunmuştur. Ktinazu, büyük 
elçinim hi'.abesine verdiği cevap
ta Arjantıiı!l lhükUıneti!e Arjan
tin, milletinin Bir1eşilk Amer.iıka 
istıiıkılill gününe büyük bir ııneıın• 
nuniyetle i§tirak ettiklerini be -
lirtıtikterıı soma şu sözleri 13Ne 
e tınıiştir: · 

•- Arjantin fle BiT1eşı:k A -
merlkanın dostluğu Amerikan 
coğrafi birliğ)ne devletler !hfukıi
miyeti.rJn dürüst bir şemlde ka· 
bulü esasına islıinat et:mektedıir.> ı 

Heydrich yüzıtnden 
Oıenler 1300 ı bull!u 

Londra 5 (A.A.) - Budapeşle 

radyosu, Pragda 86 ~infa daha 
i.dam ctlildlğiınli bildıirnnekted:.r. 

Böylelikle, H<>ydriclıe'e yapılan 
suiıkasttan'oeri idam edilenJerıin 
sayı·sı 1300 ü bu:lınuıştıur. 

-·....---
Kanada el~ üç tezgah· 

ta grev i'an ~dildi 
C~ıı~vre, 5 (A.A.) - Londra· 

:da ç .'\.U.ll Evenıng Standart gaze 

tesine Vangouı:·erden bikiırildı

ğine göre Van·g'Ouvcrdeki üç bil 

yük deniz tezgfilıında grev ilim 
edilmiştir' Greve sebep, haftada 

yedi günLük mecburi :ş usulünü 
koyan Kamada iş Jıazırı ile ame
le arasınıda cıbn ililiıftır. Grev 
citer işi durdurmuşlardır. 

tesine Vanccuwr'den bi1dirild1 

Lazkiye vali~i 
öldürüidü 

Londra; 5 {A.A.) - Alman 
kontrolü altında bulunan Faris 
radyosunun bilJiT<iiği:ı! • göre; 
şimo.l Su:riyede Lazkiye valis 
ite ıbaşka 15 !-:işi vilayet kaı:ıa
ğındaki bir infilfilı: netices'.nde 
ölm·üşlerdir. 

l 
·aıdedenı 

~mmer Alatur D 
ınatlan katta.: :ıur, s~d~~ o~u
gu ılc meşgul oluyordµ. 

Daha apartmı:ına yenı yerleş
mt,.erdı ki, Sam. bir gün Hn:U 
eftnd den bir mektup aldı. "ny 
le kuytu bır bırvhanede bulu
şup göl'iişmelı: üzer<? bir r nde
vu istiyordu 

Yi11e bir fc':ı"'et haberi ır.i ge
~ecekti? Y .,,~ bu Ha l'I e f r,dı 
vadett.igr g .:ıı, b r yardım ~ resı 

i L .. n u?' 
Cev p Jnzd. 
Randevu gün:n Ha'1 c!endl, 
rahancniP ta d!b r dC'ki rr.er· I 

rrıer bir masa rn ba{ına otur
mıcş. bira g< .ırtmis. yice tara 1 
tından t11<>zeler •=•lamı~, <;a
rn;y, bek'iyo.rdu. Halinden pek 

Müttefik t bliği 
(fl.13 Taralı Biriıı<:l Sayfi>da) 

Agatti adası açığ•nıcla refakat ge
mileri hiıma)'ESinde 3 japon ta • 
şıtı görmüştür. Ordu bomba u
çaklan öğlıed«:n sonra bu gemi
lere hücum etmişler, h:ısarılar 
vemı.işler ise de bu hasarların 
derecesi tesbi:t edllemeır~. 

Avustralya tebliği 

Meföowme 5 (A.A. )- Avus
tra}yıa ırmınni karaııg1thı.nın teb
liği: 

Müttefik tayyare kuvvetl<!ri 
dün gece Salamaua ve Lae tay
yare mey't!anı.mn tesislerini lbom
balıaımıştır. 'fam isabetler müşa· 
hede edilmiş, 5 tayyare düşürüıl
müş ve hasara uğratılan diğer 
üç tayya.re de nın.ıMemıel olarailı: 
tahrip edilımiıştir. 

Port More~by ÜZ€rind; ımüt
tefZk hava kuvvetleri sabahle -
yin taarruz ed.f.1 20 japon avcır 
sını önlıcmiştir. Bunum netice -
sinde yapılan hava mctharebe -
Jer,inde bir diişnııan tayyaresi dü
şürü1ınüş ve t.ç d~rn>n tayya
resi de hasara ugratılım;ştır. 

Mütıtcfiikılere a;t üç tayyare 'ka· 
Y<ptır, 

Birmanyada 

YE!lli Delhi 5 (AA.) - Dün 

akşam neşredilen tebliğ: 

Fena hava şartlarına rağmen 
Birnnanyaıda Aıkyab yal<ıinlimle 

Mayu n~hrinddki düşman gem>i>
lcri dlin İngiliz hava ordusuna 

ıınensup bomba uçaktan tara -
fındaxı iki defa taarruza uğr-a
ımıştır. 

Mısırda durum 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

lardır. i~kenderiye civarındaki 

ma~a:diz garı bo'lllbalanmıştır. 

Berl!n 5 (A.A.) - •İMLsır Mı· 

sırlı1a.ın<.11r. esasına dayana'!l 
müjlterek .AJnıan - italtyan dema 
cini mevzuu b"'hseden Alman 
basını diyor ki: 

Allrnanya ile İtalyanın Mısıraı 

karşı in.gilJterenirıkinden bü$bü-

1ün baı;;ka 'bir vaziyette o:dukla
:rılll bu dc..noeç ispat eder İngil:e
re Mısır 'hudrntlarını lrorumak 
i:dkliası.nd'a ise de hakikatte an
cak !kendi askeri ve ıkıtısadi nıen 
faatlerini koırumalk kaygısınıda
dır, 

Milano, 5 (AA) - İ!ta?yan ga 
zıeteleri Mıs1rın istHtlM \'e haki .. 

miyetine riayet edı"lL"eeğlnin 

milijıten<.~ İtalyan - Alman de
meclle resmen teyit edilimiş ş 
cı:ıduğunu beliı•t:yo.r'lar, 

IKOAM 

·Afrik harbi 
_ (Baı tarafı 1 inci sahüede) 

100,3 yu:Jkoeı'S 87 bir M!l<:Clıi 202, 
düşilrmıüşlemir. • 

Düıl gece, oırt:a ve ağır bon:ba u ... 
ç.:U<lanmız Eldabba. ~lu ya.kırııo:l!ı 
ctü~:TllUlll\ motörlil btr lıa;;ı.tına ve 
.Biı:ıgazlaek:i hedl·ilere hücum etmiş

lerdir. Yine o ~ce. dü:omruıın ıoanal 
ve İ*endt•riy., bö!ge,;n<ie yapmış ol 
Cı:.ı: a dtınlar es:ulJ :ında, av uı:;;z!.<la-. 

rlinlZ 4ilşmanın beş bomba. uçağını 
<'~ü~'Ürnrtı.şl eı'Cllr. 

B<',·[io 5 (A. A.) - Alman tebliği: 
J.,iıs,rda, Ela!6mf·y0 .) akın.ıoda·k;f töh 
tri..:nat sistt'tmitıde İug:?lz!er tamfından 
yapılan kır-:;ılık taarrzla.r pü&kti<1ül
mbf-ür. Dil!;nuın, hava çarpı.şmala
l'lr.rla 19 ugak kaytıetmiş!U-. 

Süvpyş kanJh:nda, Ebıntsıradn.ki 

İr.-.c;iliz hava ü3Sil b>mlbalanrnı...,--tır. 
Malta)ıo.. yaptlan hava akınlarında 

dıiln on dik\ ingill:.t uçağı d~ill'ül -
müııLür. 

İTALYAN tEBLİGİ 
Rama 5 (A. A.) - İtalyan tebliği: 

Dim Elal~yn bölgesindeki ısa~ 
tar doğu cenup kısmında> blhassa 
.şici"CJctli bir şekil alm:.ş, C.•üşuıanuı a.r ... 
lta aıloaya yapt:ğı karşı taarruzlar 
bu nclk:Lada ~aJn erit'D cal\>~Ir. .:a-r 
esnasında ı>l:skj,rlüln-.Uı.ş ve tıir çdt 
Araerı~ı:!n t..ıa:.~ı t::ı.hJ·;p edijmistlr. 
ı~ıihYer hav~-ı kvvctl('ri hiç U5011ma
:L:.ın rnıüx:L3Jn.;l: leı·de bulu..'la.ruk 19 in 
g;ı;z uçağı dU;Urmil!;lfü. saıvcyŞ ıta
nal.inja. Elk:ı.'>tara hava alam te-.şttil ... 
~ ı ·m'zd~n tıtrl ta.rafıtıcbo hilcunıa 
uğ:"atn'...ştı ı T·· yyarekı•:n dlzilnliş ol
dukla.:-ı bOlge ile dc~ıryollart lt~idli 
açDkça göı•WP.n bir b<>n:ıtıartl:mana tu 
twınuştur. 

D<ısu Ak.denizde 5 bin tan!ulc b&r 
LIU,;ın-Hiıı ti<-aırct gt>Ill.W bir itıa!)'a.n to~ 
pil uçağın m. bıon.J>a6l ile ağıı· h-aısara 
uj;,"t'&mJ.Ştır. 

FRANSIZLARA GÖRE 

Viş; 5 (A. A.) -- Rommel. Elale
meyıni.n dıoğsunda tarrrua.a geçm4i.k. 
B .zı mı-:v2iler 1ngilizleNı elinden a-
lı ı:ıml.-Jlr • 

İııgllizl<!r kallı taarruza geçrn;.ıer 
:fta.ilmt h!ç o~r ueüc ... elde edeınenıiş-
leroir. 

Miwrr uı;al<ları. harp sabacm<ı gel 
•mrıkte ol::ı.n i,..giliz •t..ı.kviye kıta !arını 
dtınl-,:.idan OOmbatdıın~n etımcktcdir
ler İ 1k<'ooeriye ve Lınaaı;ye iı<ım • 
bardm:ın "dilmdştlr. 

DUURUM 
Londra n (A. A.) - Buı:Llr*i> pa

zar günü U.ndranın saliıbiyetli ıruın. 
ti:1_.ı:.n.Je s<•ıleudiğine göre, Elale -
mr·yn çevr.c-.;iOOt'ki İngiliz mcv"Zilıeri 
halM !ta.ğ!-am dt:'!'•r::.akta ve kr.ıırşfık 
ıtıaalf'r·uz. <ie-..~am etn1eıktedir. Du;rum 
fog,[h.ler için elvt•ı>şsİz de~lclir. 

ESİR DÜŞEN ALMM\'LAR 
K:ıhore 5 (A. A.) - caııııroen ge

len SıClll haberler mnhılli tL>şebbils'J.n 
iır\gilozlıırin eli.ne geçl<ğd gö..>teimf!< 
1ıedlr. Durwn yenidctı •il.."M olıu • 
m::ı~la• vasıwı.landınlmakrt~drr;, 

Sanılıd:ğma göre, milwrr a~u·vvet. 
Jooi, Eln.'eıncyn cemıbımda. bat~ 
doğuya g'..d.{'n tf:pelt."ıild....."11 şimdi ta.ı.ı.na 
mile atı.ıu;ış ve sil.rül~Ierotr. 

19 t.1.ı.cıı hatit Alırnan ~ne 

ııneru;up 600 A:n.an a..-fctari bu ti!A.'l:C
ne :J~apıla.n f.'ls.ılasııı bombı:ırd:mıarı ... 
dan .ı:ıır;nı dU:ıı bitkın bir ha}de hatla 
.rını.ız~ 6'. ... leı Pk fllıe-rini h,""Q,}dırro~lar 
ve tt'Slııu obnu~.lani.ı.r 

SÜVE.~E MA YN DÖKÜLDU 
l'J>rlia 5 (A. A.) - Alm::.n uç:ılt. 

1943 Sonunda 
hazır! 

Fakat huna ta
hammül var mı 

(Başmakaleden deva oı) 
plıinlan yerine göre o kadar al· 
fü.st ediyor ki, insanın kafasın· 
da bil: •ac .. ba• istifhamının za
man z~man yayılma-masına im .. 
kiın kalnuyor. Müttefikler har • 
bin başmdan bu yana iü buçuk 
sene kazandılar. Fakat, bu ka· 
zanç aşap yukarı 20 • 22 mille· 
tin istiklalini kaybetmesine mal 
oldu. Daha bir buçuk sene ka· 
zana,bifaıelcri için ,geride Al • 
manyayı ve l\lilıverf oyalayabi
lecek .,e bir o kadar millet, ne 
de toprak yoktur. Sovyel RllSY• 
mukavemeti başta obnak üzere 
müttefik cephenin gayreti sars .. 
lıı.,;a hesaplar 90k dt'ğiıjir, kaza• 
nılma.k istenilen zaman içiod~ 
1eblike bizzat İngiltere ve Ame· 
<rikanın kapı.>ını çalahilir. Bu
nun için Anglo-Saksonluk ale • 
minin elini biraz ~abuk tutıııa,ı 
ve ayağı altımdaki toprak par· 
çalarını artık sağa ve sola kap· 
tırmanıayı esas sayması her hal· 
de birinci derecede hayali eheııı· 
nıİ)Ct ifadesi içlııc girmiş bu· 
lunuyor. Hele şu mnva>ala "' 
t~ot buhranı içinde dünya o ka· 
dar daralmış ve kaybedilebile· 
cek satıhlar o kadar azalmış bu
lunuyor ki, bundan öteye sade
ce hazırlığa güvenip bekleınek 
veya ha:ııtlığı tamamlama yo· 
lunda bcvbude kayıplara uğra• 
mak mir~yedilikten ve hadise
lerin istiklialini göreınemckt~n 
ba.~ka birşey olamaz. e 

SUKRO AHMET 

Rus muh:Arririnin 
makalesi 

(Baş TarB'fı Bio·"'ci Sayfada) 
dt ıne düştn büyiik rolü o;'IOndı, bü
yLk vazfeyi yaptı. S.vestq>ol, yakın 
ve pek )'aikı.n bir gelecrkte Yiırw> bi-
2!im olacııil<ıtır. sıvastopvldaıı ~yrıl;:ın 
ıırJi.::dafile rrr.t:1111lt>ikıclin şeref ve guru 

n.'llu d~Jn:.ı.na b:.ı..•·akrnadılar. Onu 

ıYiJ.>Seltli!er Sivaslcpol eı'<idıen onu
ğu g'l); ytne K.ı.rad.-n.iz Sovye\ b,lı. 

I'iYdileriıtin yenilmaz; lk.ale<Oi olarak 

ı.a.laca!ct ır. 

M<:dova S (A. A.) - Tas &j:lll.st· 
nm siy-"ı:>i muharrki yazıyor~ 

Alm..nlonn bir yıl içinde vetrllkle

ri g('!lliler tı.ıılcl<ında. Almoo. baç!ro • 

rnut.::ınl~ı 1ıruro!m&an ne~redilen tEh

liğ, BA.ı.ncn tebli.gl c:rindoki yalaınJ.a... 

ırın mah~tini gö..ı~ren JiC·ni ve be
llğ bhr dclJWir. Bu. tebliğe göre AJ... 
man on:lusu J>;r yıl 6W'en <l:ğu rra.. 
tı-ıı·l·betcrhııdu 271 ıbin ölü ve 65 bin 

\<ayıp vem.i.ı;l.r. Neşredilen raloeın.. 

lor A::nan o.."<1."'"l!unun kayıp:.a.nnı en 
e.ı 30 defa ek...ik g~tel~ ~ 

ıClcnTiere Deila Sera di}~r ki: 

iBu demeç, doğ'tudan doğruya 
Mmr mH1etine \"C Mısır hükô.
ııneıine h;tap ed vor..:ı. da AJın&n 
'"'İtalyan niyellerini öi;<aermıele · 
ri için db.i ve d!~man diğer bü 
tüın mil:~tlere de h:tap etım~k
tedir. 

ları c!ü,, gece Sllvey ka.ııalma IDaJllll 1 ı:::============== 
(i;J:trr: ı.lt.-1' ve- Süvry~ civa·ı·ını infı .. 
lfJklı b<:ı4fuaıa.ı·,a ıc,.rli bor taarru • 

1\-Iahkemeleria 
yaz tatili,, 

:Ankara. 5 {İkd·am nnut>al;i
rinden) - 20 Trnunuzda mah
kemeler yaz tat;line başiıyacak
lardır. Tatil esnasında sulh c~za 
ve milli kwunma mahkemele
rinden lüzumlu kadarı nöbet 
bekliyecekt'.r. Tatil bir <ıy süre
cPktir. 

·i L 
-......'eL v~clugu nnrn.şı' 'Olutl. 

Sams g~~;e. . ., z r. 1 ı-,. en 
gar u çag •• --. Q, a da L ..,.ra 
ı ,I".l 

Sa• ,>~k r.cnı;andı YW. l 
:> famış, solw , siyah ,c eti
.ı:.n rengi ycş le dOnnıüştü, 

- Haydi Sam cıı, m, h;ı~ gel
din. Çek baI<.ıım ,u buzlu bııa· 
;ıt1 Cenulcn.u sıhhatıne! 

Satni ı.tt ,Yt:;;v.üm ıç•ı. I~s.ılil e
:f'rndi k.ıcl,h dibine kad.ır eıe

:m: 
- Azizim dedi, sizi C'avet e

d Ş<mln mühım bır se-öel,i v .ır. 
Zanneder.m h, h kkınızd.ı çok 
hayırlı olae11k. H ttrla $ınız de
ğil mi? Kaympedcr nız vefat 
ettiği gün, bir ihtiyacı l! o:ursa, 

za 1ıu~:<lır. 

AL~fA:"i TAARRUZL.'\lU 
Londl·a, 5 (A.A.) - Rt·u _ ~jan

su-.ırı cfplcın .atik muh1"11rlri y..:ız:r,yor: 
E\'VeJkı gı!ııı yaptığı k:IT'§ı taarrıa 

da 8 inci al'du mu,..·.a..ffaBt olınr~tur. 

""'°* bu büyili< olçilılc bir lraqı 
•aa11ruı aeğildir. Ve ~lrrddt•.n f~ıla 
mentnun olır.ağa gt·l-rrtez. Tl'şcbbüs 
nala Romnı:el•ıı 'l:!linıd<n alu1aır.anııo
tır. 

Lorıcl:ı:aııın. s.:ılahiyetı; kayoo!dan 
muhareb, nin ooın üç gü:nünü ııöyJe 
hul!ıoa e<Vyoı·lar: 

Rxımınel ~ l!Ül>Ü :ı.ıaıa. 
OllE."Yırı böle::< inde ilÇ ta.:ı.nruz ;yılprnJŞ
tır ve btıc'llrt e!l şiCrl.ellisi &k&°'"..ı'!.n ü
zeri güne~ fu&ın;;; as:kerıeırıntu gö::.üt 
ne geldiği b~r aıWa dJğu lstika.rneıf!n 
de y31nhnı.~4ır. İ$:e italıyı.an ve Al ... 
m-:.n teb'.glı·r·l.ocl~ bildMien ve ınu ... 

ben varı Cı "!lım: ; :m. 
SUS< SamUie:ı b:r I!' nnet 

ve şu r.ın cevabı b~k'edı. 
Tı:şckhu Ldcrim, çok 3,h-

cer ıı:t o rıs ... .ıu 
Ha ı ~ndi sı t · an<ay a 

vcrc;.ı 1ı c i mPr:ııer n.a.•anm 
keı rırı, dıa) i:i.d,, Saın..y· dJı&t8. ... 
ne oı b.ık ş]a süzdü; 

'ı.ziz k.ardcşım, c'cJi, be 
elin zıo k b. sse :;en..tlerını satın 
alacak bı adam lıu'dum. 

- Fakat ş!n>d. bu r,.;.e senet 
!erinin ne kıyır~tı varJ 

Senin neyi11e Tazpn• Ben 
adanıı bu t:.ı.on. İ ı yoluna koy· 

1 

<lurr ya! Ben e bıı h s~e Fenct· 
lcr~ı '1 oaı para , lmcd;i?!nl bıli
Y'ı<"um. Sizxle bın t:ır e S(!!let '\tar 

v.uldtat ve m.evzii bir muva.ff~'r ·t 
terr:·n eden bu ta.arrU!Zdur. Bu tcx.1.g 
}el'\...~, yt"l'Wen İng.liz ordusunun 1..oıtı 
'"' t;.ro.luıdan takip e<i~ği bıldri
liyoJ'dn. 

Perşf'll"lbe sabahı silluln!etle gt>ç ... 

mi§ı r. (>glt'<M.""11 sonra bl~J_ı..k ta.ıu·ruz 
o:..ı.ştuı. Düı;ıı ıla!l piyıad"! · 1.c.ıpç; .ti m 
~ prdırr.le bu defa k<şta g.llyor
ctu. Vo ' pr.unun bcc'r:"fi de dur;:rnan 
zı.rtılı b~.ı.tr.:lı rLnLn engele L•ğ .:nae< ... 
"'2m ı[erl~bilmr.si K;in bizim topla.. 
rımım :':'u5lUL'ffiıalMı. Zırhlı ~U'\r"\<"etl('ri 
bu kar~ı taarruzwrxz.u t:..-"llıemeft için 
ty0-ilaJ·ınıdan çevrilıniş ve db:9yısil.e pi 
yıad<.yi destekl"'l""memiştir. Böyle -
li.lde dUşnı.aJ1 taaıı:nızu aıkirn ~lnuş 
fdcat nıul:13.l1t'be çettn. olm~ ve bet: 
'ki taraf knyıplııra uğramış!r. 

cuma günü R<mımf] tekırar Elale
meyr.ıcleki ~iliz mcvailıerinc taıar -
rnOOa bultıılrnuş, fakat yine bir §ey" 

k<:.:an:ur.ıam~t.ır. 

öyle değil mi? 
- Evet, si.ıe de söyle'lliştim. 

- Pekal5! Halıhazırda im se-
netler ı, .-ı:ğim gibi o;ı para et
m ,,, ... r F 1 ... ıvor ar:-ıroa, henüz 
ticari k\i'"ITIP!ini kaybel:nıs de
ğikFr Bu i.~ler basl<a işlere ben
ZMJ ... Be , ..;lze her ~enet baŞ"t
na bLŞ lira temin edebilir m. Be 
ş~,. lira -n b n ı:-e~ :,eş ~ in li
ra "'C! •r Bes bin ı· ra ziz drıstum 

beş b n lira .. 

Haf J e endi " ron =foyi 
ra1<~'11Jarın Ü2N'ıne ağır basa
nk sôyılem'ştı, Saını şaş rd:ı 

- Ptki nas.! <ll~yor da "liis 
~Lş b1r §•rke'in senc!lı:-rine 
oöyle pa.a veıiyt.: ~r? 

- Dcmın de soylcdim. Bu iş
)P.T !başka işlere benzemez. Hü
llff kı)wetsiz şeylerı sat.ıbi~ 

mektedir, Sen daha gençsın, dur 
b;ılml1m. 

- İyi amma bu senetler be
nim değil, biliyol'SUnıız, karı
:rmrıı:hr. 

.(Deva.mı ,. r) 

ıc DA li AR C 1 K •• =11 
Nasreddin hoca· yahut 

" 
Öğretmen Nasri! 

Selimi hzd oıılaya yeni bir 
~ey çıJı:ardı, iki gündür yazıla • 
rında Nasredwn Hocaya ·Öğ • 
retmen Nasri• diyip duruyor. 
Bu, ueden icabetti ve neye iyi 
sanki anlıyamadmı. BiT kere 
N...,reıhlin Hora mualli.nı değil· 
di. Onun hocahğı, babasından 
kendine kalan imamlığı ve bir 
miktar kad1lığmdan l<iııııryeıdir. 

Sonra kırk yıllık, hangi kırk 
yıllık, bn kadar yüz yıllık Nas. 
reddin Hocaya hiç böyle yeni 
ad ve san .Lcıııulur mu? Kendi. 
~;ni tanıyan ve seven b!itiin 
dünya ona Nasreddin Hoca di • 
yor, lıalbuki öğretmen Nasri 
diyinte hundan kim ne anlar? 
Srlanıi, bıınıı briki de 18.f olsun 
şaka olsun diye yapıyor. Fakat 
yarm ister misiniz, başka biri 
\'eyah'lt yine Sel:iminin kendisi 

Alman Rus 
Harbi 
(~ Tardı B'rir.d Sayfacb) 

Rus TcbFği 
M<XJ;ova 5 (A.A.) - Sovyet 

geeeyarısı tebliği: 

4 too;muz gıinü Kurnk istik:ı
m<'ti~ kıt'nlarmırz düşman 
tanlk.!ar a ve piyadesine lca'§ı 
şiddetli savoııJar yaınmşlardır. 
Bu oi.sLhrn.ette bir kesimde kıt
alanmız g<>ıi çak.ilmlşler ve ye
ni ınıc,·;oilcri işgal etm' ·!erdir, 

B:c1';;orot \'e Volşarı.sk iıstilk.a • 
meti.nde k>l'alarrmız düşmanla 

sava~ tut~mı.ı:;lardır. Cephe -
nin k.a k<Hiınlerinde hi91>ir 
öııoınli değişildik olmamıştır. 

Kalini::ıde 

Mookova 5 (A.A) - Sovyet 
geceyıar~ı tı:bliği ekınde derııil
diı;ine göre, Almanlar MoSkova
nın batı şimalinde K:ı.li.nin cep
hesiııde bi«- taarruza geçmeğe 
teşebıbüs etmi§Jer ve 2-000 ölü 
vem:işleıxLr, 27 ta-nık ka~ 
Ierdir. Ertesi gün ~mıi teşebbüs 
tekrar erlihrıi§ ise de bütün hü
curıılor püı>kürtülmü~ür. Sa -
va~ara dev&m edillyor. 

Bielogrod'da. 
Mosk'O\ a 5 (A.A.) - Başlaca 

A "mllll gayreti §imdi Kurok cep 
h~sinin merkezine yönctilırniş 
bu'1unuyor. A:rrıanlar esas tank 
kuvvct!erini buraya ylğmı~&ır
dır ve 48 saattenberi '1'.'hemmi
yetli b;r ~ehr' n ele geçırilmesi 
iç'n çok şidtletli muharebeler 
olrnaktadı.r. 

B;eJogl'Od cephesinin bir kesi
ıııi ııde Sovyet kıt'alan Cuma <rii 
nü yeni müdafaa mevz''.lerine 
çcltilırıüştir. Bu &wyet rıcati, 

bütün ün hava .b.-uvı."Ct!erinin 
deS:eltlediği mütc:ıc 1't Alman 
tiiımenlerine ve yüıierce tankı
na karşı d~am edtlr> lbir muha
:rebe-den sonra o~uştur. Bu 
mütemerık"z Alınan taarruzu
nun hedefi ehemmiyetli b;.r nt'k 
ta i.di .Elıli veya yetm:ş tan!klık 
gruplar ayni z·mat'.da muhtelif 
b-ıiknm.ct112rden i!erlem :;tir. Sav 
yet top<;usunun dagıttıı;'l grup
ıann yerine yeni tank "'adan 
mııhıırebeye atılmıştır. Bu dıe

vamiı tank taarnrzlarının hinm 
yesi altında ~<man piyades; 
Sovyet llıaılarile terrnısa gelebil 
miş .se de piis'kürl.ülrrııilşlür. Al· 
ırnan kumanchmfığ1 bunun üzeri 
ne yen< >hüy atlar kull-anmış \ e 
saatlerce süren çetin savaşlar

dan SOinT9. rnütea<tiit Sovyet is
tihkam.farı harap olimuıı ve Sov 
yet müdafaasında gedik açıl

mak teıkl'kesi başg00teııın41t<. 
İşte bunun üurinedlr iti '-:ni 
müclaf'a& mevzikrien çekilmek 
em l vel'il~nişı.'r 

Kursk'da 
Mos!kov:ı 5 (A.A) - Rcuter 

a · • '1nın hu'susi muhabiri bildi· 
r vı:ıı .. 

P dogrod kesiminde Alnı;iJI 
baskısı artım ştır. Kızc)yi.ldiz ga-
2:{'', · e gö're bazi yerleı<de ~ 
man say• üstünlüğü çok ezieid'r, 
Sovyet mudafileri çok yakından 

.. , •s bul ;nmal<ıta ve du 
nım cKarşık. ve güç görünmek 

tedlr 
Allmill komı.ıtatılığı. Ku.rs cep 

he<mın yan kanadında dövili>en 
Alman kı.t' alarilebirleşınek i
ç ın mal do'iudan vunnağa te· 
şetıbliıı etmekted.T, 

:&;ıyuk bir rrAiriın mahal h€r 
s nı' m" uıt sil:Jıh kuvvetle
rin iştir.wdyte yapılan \'<)k çe-

Oıman Cemal KAYGILI 

tutup da Katip Çelebi)e •Kibar 
yazıcı., Molla Gürani)·e .G\ıran
h profesör•, Bekri l'ılustalaya 

•Zilzuma Mustafa•, ltri'ye •E• 
sanscı•, Saliibaddio :t:yyubi'yo 
d.'yiiplü Satahaddin., Ü~·ani 
:zadeye •Çıplak oğlu•, Pil Sultan 
Aptala •İhtiyar samaje&i İdy.-., 
şair Fünıli'ye •Füzul şair•, meı· 
bur muoıikici Enfi Hasan efen
diye •Kocaburun Hasan efendi, 
hayali Katip Salibe ·dalgacı ya. 
zar Salih., l\lahınul Y esuiye 
..Solak Mahmut. deruei;e kal • 
~sın! Öyle ya bütüıı dünya • 
nın yiizlerce yı!dtt Nasreddiıı 

Hoca diye tanıyıp sevdiği Hoca 
Nasreddiı> ÖgTetmen NaHi o • 
lonca berikiler de ni) e öyle ol
masın! > 

İlahi Selıinıi, iİa!:ıilerle daimi 
encümene giresin e mi? 

tin blr çarpışma.dan sıonra U!l'" 
k ed:ı.4Tıiştır. 

Bern, 5 (A.A.) - Alman ge
nerali Şurske dürı Berlirıde Si· 
vas:topol'un zaptı hakk.nda ş~:ı
lıaırı söylemiştir; 

•- Kaleye topçularımız 50 
lıin tayyarelerimiz 24 bin tun 
çelik yağdınnı§'lıardır. KarşıJ<oy 
ma bat::ryalarıınz 77 milimetre
lik oopliaD!a 180 ·bin n1<!l\1Jli atmış 
Iatdır. Ağır çapta topların ve 
ton· a~ boımba atan srokala.rın 
ibomıbardımarıına rağmen birçok 
Rus istihıkrum!arı s~rsı.Jrnamıştr. 
Bun~crı tahrip <!lımek iç.n dina
rnH kullanmak gerekmi~',r. 

L<md'ra, 5 (A.A.) - Londra
nın satahiyetli mımf.!'erinde söy 
lend:ğine göre, Kursk ve Har
kaf arasında'ki Aııınan taaITuzu 
aç~a gelşir gibi görünmekıte 
ise doe, çarpsşmanı.ıı hangi öl\ü
de olduğu bilinmemektedir. 

S:d1ho:m, 5 (A.A.) - Dün sa.
~ıiyetti Alilnan mah!inerinde 
şöyle den.melı:te idi: 

1. - Abnanlann Rus cephe
sinde ve b41:ıassa bu cephenin 
doğu kesimindeki her türlü ha
treki!t'lerınin gayesi t.oıprak ka· 
zancından ziyarle düşman kuv· 
vetlerini yok emıelair. 

?.. - H..Ien yapılan savaşın so 
nu h~r.ı:la pek yakında heye
can uyandıracak haberler bek· 
lemei< Jıtı2ımdır. 

AJn, an tııkıtikinin mümeyy :ı: 
v.aoıfı. uc;aklann ve tankların mu 
azzam küıtfeler halinde kulfarıl 
ma.sıdır GE-rçelde A!ımsnlar 
dlün bi,.. sıvaşta 2000 tank ileri 
sünm.ışler ve bu hal karşısında 
Sovyetler şaşırıp kalını lardır. 
OOn Ku?'Sk ile Bietogrod ara< n 
da çarpışmalar ck\•am etrnil>lir. 

Berl.·nde söylendigi e göre, 
Voroneje karşı yapilırı.akta c 'an 
taıaırruz iler:de yapıla~ak hare
ki'>tı ancak başfang cıdır ve bu 
haTekaıın iki sailias teressıim 

eu~ 'buTunmakıtaciır: So\7et 
kuvvetler ,,; tecrit etımek kin 
bur.1arı ~§ağı \rO:~a istikam. .... •:
ne sünnek ve R0<>'tof ve Kafkas 
yaya k.a~, ~p!ıeden bir taarruz 
yapmGk. 

Bu esnada Rus cephesinin baş 
ka kesimlerinde sükünet hü
küm sünnesine ihtimel verrlııne
mektedir, Daha şimdiden Moo
k.:\'ı? cep'ne,inde baş şehr.n 160 
kilometre batısındaki Kurs böl· 
gesinde A)naillar beş g.ündeııbe 
.i bir !a:ll'ruza girişmişller, Rus· 
lnr da bugün Almanların Mo~ko 
vanın şimal balısuıda Kalinin 
kesim'nde bir gedik acmış ol
tlU!klı:mnı söy!.emelcle bulunmuş 
1ard'ı.r. 

Lenlngradida da fuliyet art· 
maktadır Şehrin dış tahkim.atı 
ile K.roııı11ad kalesi hiç ara veril 
.mi!~n Alın.an uçakhırı Alıma~ 

bataryaları ve Sivastorol kı~·at· 
anası esnasınd\ı kı}'llı<'t ve Phem 
m:yetleri anlaşıhnış elan muaz
zam havan «>plan tarafı.n<lan 

dm-ülmektedir .. 
Rıı -lar. maruz kalacakları hü 

cumL.ra karşı koymak için hum 
malı !'lir faaliyeUe çalışın.akta. 
dırlar. 

He!Sinkiden gelen lıaberlere 
giit'e, takviyeleri getiren ta~ıt
lar her gün Ladııga gölünden 
geçmektedir. Bu gemiler dönüş 
]erinde, tahliyeleri kış mevsim n 
de )ıuz tutmuş gölün üzerine se
rilen demiryolu vasıtasUe oo"1a· 
mış bu1un.:ın kadınlan ÇOC'lk1art 
ihıLyarlar1 ve orduda iş gü:-r-mi· 
yceek insanları taşımcı.ktacbr. 

.. 

• 
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Harp 

Uzagacak 
MesuJi,rct laimdedir? L>l>ırarla b:ıo

b.Y.., Mı.si!: topraı.JıaTıı>d:ı. cıevam e
den bozcuııun mesÔliyeti esas it.iıba. 
rilc bıı cephenıln bajlku:rruıln.dam ge
ll"'1"al Ohlnlek"te<b". F'~kıa.t M. Cöreil 
bioı" tanı!tan bu cibeli leslıi t eder • 
kl'<l, cli~er cihetten l>iilün """"'1L'.Yet
Jeri """'11\ \fOerin.e alıdığ·nı ııöyls>mi.ş-
tir •. 

!ılt devl>eıller, milletler vanhr. ı..-.....ı 
zareri hangi iarat lraz<ınacoıl<? :Su 
hususla but(inden -ümler, Avanı 
11.Mn&NSı:rıdaki dcm..;lei'de dahi ....,_ 
ril ernımır..:ı;r. -

iııııi muharip CT'Pull lelıôıı;!e v"17'a a 
Jeyltinde mütal<11lar, muhalt<meJer
le ~ Uıtıminler :va,:ıılablllr. 

Muha.rip mi lle\leriı:ı bütün mı:vcu
di>)-et!erinm hiıı!<bc ı~ ait taa!i
J'Ne hız vcrileceıl<, iıarp fi~ti ı..ı.r -
kwıç tıanıibatın.ı ara yemı<ıden de
, • ..,. edeoel<!C-, 

B. N. mMAK 
Şimıli ..., y;;pılac•k?Elalmıeyn. s:>. 1-------------

lıamı.e., İskenderiye 1olu U."Wndel<i- G •• •• t k•tı • 
J\t.'lın>n ''""'""'""· diıia bbr tabi.de unun en ı erı 
eqm<1,;e, al'~alardalri müdat...a b -
·ıımıa.nnı ~il Elden Süveyı; kon.alı ı 
ve Nil nellıi kıtalarıoııa >akıvi,.e si - t b •• ı 
liltıl:m, lmvvetleri rürıtlenı-kted!r. ş e oy e 
~ fi'rllı:ıoda, "~· o.ı· - d J 
tasmclelt; İnı§ilôz deoh, ııa.ıın --. e f C r m J• Ş 
1:ı.a &lalıl;,r<Je tiısleııi >&kviye çdll -
mekl<>dlr. • (B&ıı T<ırafı Birinci Say(aoaJ 

' M>1ıver dev!<>tleri ele Mal~ın ziıı.~den, 6alıtanat}~an 
~""" cıevam f\'dıeı·leıtc"'"~ dem vururlar, Bu lbir rüya ale· 
ı.r.ısır,., keneli işgalieNıd<l<i mhillerL. nıidir. Sana »onı'lar. .Bu alem 
ne yen>, yeni ıa.t<;v;yeler gön.dıeı•iıror- ~ir gece sürer ve nihayet 
lıır. İl.ıride neler olacak? İngi!leı:e biter değil mi?" •. Sen pek tabii 
başl,~li mıllet.;n;o har feıldinin V'"- olarak: •Evet- dersin. Ahnan pi· 
r.if- y<>.pınaBma güre netice aı,,,.ı- posunu yakar: -~te müttefikler 
çağını ııö:yl-iştir. de böyle."• der_ 
Ufı*la belinn sulh J'<)l!rlıa-. Har- _ Sonra? 

bin drvam eıleceP, Pddell~, 
~ huauslarırun tam 00 hn- - Sonrası burada yokıtur. 
kim< olduğu, Av<lm Kam:ırasıru:lak; 1lem bilmem bu kadar da koou· 
Jl>Ü221<$'eleııden ,.,,,,... biır dıela dtıha şurl:ar mı?, Hem sözün hem de 
bel~ o!ıımw;ıtur. SIHl!hlarma, tatıiye soıı: söııün cenhede ko-··-·'du _ 
v-e oevl<ül""O'ıı üminiil'kle~ liiv•- ,. 0 

~-
"~ ilerleyfn môhveı• ordulu brşı- ğımu ve lronuşulncağını hepi -
• ....-, !lıazprlıacJ<mnl'1 ilerlemesi o..- ııniz biliyoruz. 
~ ilı:a:ııan<ıcatıı;ı! inanen ıııüı.t.e- SELAMİ İZZET SEDES 

T-. ıŞ BANKASI 
'Kafiilr 111-ıJ lıuaplaii 1942 ikramiye plôni 
~- KEŞlDELER: 2 Şubat, 4 Ma:rı., 3 Aiuat~a . 

2 Jldııdtqrin tarihlerinde yapılır. ,. 
1942 iKRAMiYELERi 

1 

• 1 
1 

u 

" .. 
ZOI 
!00 

" • 
• 
• 
" • .. 

2809 LinUlı: = ı:oee~ Llnı 
1800 • = ICKıt..- • 
'llt .... • = ıı;ee~ • 
- • = 15811.- • 
ut • = 2600..- • 
Jtll ... = 4GOO.- • .. . 
IS ,. 
111 • 

= ıseo- • 
= llOIO.- • 

• 

]it.DAM 

'P ORe:ll 
Yelken Yarışları 

-----------------
birinci G. IJ • ..Sporlu F9eggaz 

..Saraylı ..Samim ikinci oldu 

Denizin çok dalgalı olmasından iç 
farpl devrildi, lllrettebab kurtarıldı 
İ:!ta<ıb>\>l SU Spodam ajıı.n.l•iı t>am

fntan tertip edilen mevs>min >ili! 
yelken yarı:,ı. <tün Moda Jro,yıındıa ha 
va.om se.--t ve denizın il<'.'< dalgalı ol
m.asını> raıııne.n muva.ff~yetli b;t' 
~kilde ya,.ııın.ı,,:ıııı• 

Kuvve L.lıi pôJ-ıraz rüz_g3.rınzı denizi 
taıbatıbıl",,ası y!lWnıclen y:uışlac çok 
çetin geçmiş v<> ır<>lJtenı.oiler bu sert 
bavada ır.U.salnıkeıyı neticcleıl(Jiıımek 
.sua·.etilQ b{'r,y.üJt bir rnu'9'atfa.1ltiye:t gös 
tenmı!e.rdiı·- ~'.fil:sab.:Jc;ı. .,.,,..sında 
d<rlldn serliği )'ilzüııd6ll <iç şaxpi 
tekneci dewilmi~ il<i taııııe;;i de fa<zl" 
su aldığıııdM yarışı terketındk -c
mul'iyetiı:ııde kalmıı;tır, 

Dewilen tıekn:"lar ve lniirettebaU 
yarı~ları ta.kip eden ajanlık motör
ıeııı tıı.ra!J<'ıdan derual kurtarıJ.mış ve 
tekneler sah;le ç0kilmiştio·. 

Müsaba·kala~.a rnuhtplif s:ınııf tek
neterden 17 tcl<ıııe iştlrak elmiş ve 
ıyanş!ar ç<lk: hcyooa.nlı ol>ıY!\lş\"'1'. B'1 
~ en k"'Uvvetli ye J·kcn'{'Her e.rasın 
da yapılan kıdcınıll sınıtı şaııpi yarı
şı~ e.ıci ı;ampiyonla.rıda.,, Mahmut 
ile NetlOmin ık<ılılandıkla.rı tei<nelerin 
de\'1"ilml'rl. Ifamo.n Gençlik kulübün,.. 
den 11'1! 1>eyı>C1milel ye.'ikeııciJ<>timiıı
den :Scılızatm kullanıd:ıiı teknenin 
fazla su alaırak yarlGI reı.11tetımesi ü
zerine ortada kalan geçen scırenlıı. 
:iı.ta.ni:ıuı şamplyum Galıı.tasaraylı 
Sa.n-ı!?ın ile Aıia.rmara sampi(yoınu De-

:rilmed<m i)'ar~ı. bitirınoeğc çalışnnhı
rı n;:ocra. 1ooıı>unu ooldu~an seıyiroijer 
ıtı:mııln!dan Jıcyccanla karı;ılanmıı; ve 
3" deniz mili o!:ı.rak milsat.-ıka neti<!e
~inde Demh-spı.:xrlu Feyıyaz yal'QŞ'l bi
riııc;}'Jde bit•ımeğ.e muval:fak ,.!araiıl 

peıc haklı bir su1'81..:.e \;l'ktiır v.. ~lıkıış 

ropla?IlJ<1(ır. Müsaıbailrnların tflkınik De 
ticelıtriıni sı;r.asile bildt:.•ıiyOfJU2 

Kıdıemli i'>l'P;lcr: (3 ~iz mili) 
ı - Feyyaz, fudv•n (De:mi!mpor) 

51,30,i 
2 - Samim, ı,ırı:•n (Galatasa~) 

52,07,8 
KIDEMSİZ ŞARPİLER: (2 dıeniz 

mil!). 

1 - Sad>1ı:, Ahmet (Fooerlxıhçe) 

33,11 
2 _ Niy<\Zi, Tırman (Galatasaray) 

37,29 
3 - &.'""'1n, Sati (Galatasaray) 

37,45 
15 !ile YOLELER: (3 cleniz mı!li): 
1 - Halim, Baya.n Ze;ynep (Cog.. 

lkun) 54,37,8 
2 - Haıı>ır!, Ah.ınet (Dmi~ kulül>ü) 

1,2,11 
3 - Melih. TaY'lur (Deniz kulli.ibü) 

1)2,18 
25 lik YOLELER: (3 deniz rnll!): 
l - Re!lk, Hikıınet, SO.liıiııatt!n. 

(ltnad!o!uı) M,37,6 
21 - Ferit, 1'u'l'!lul, Güney (De. -

niz l<uılilbü) • 
!)"iı..'<: obir aliil!oa ilç ta.kip edil:miştir. Bu Müsabakalaı'Can SOıl1T8 der<eoe k•-

r 
mırspar] u Feyyaıı.n çeldşm<?Jeri i>ii>o 

il!li kıymetli yerkeıııcinin hem biııb!ri- zana<nlara kupa ve bayrak mül<ata-
llı gı1cmcğe ve hem d.e ıazgln daıtz- !arı SL' pParla'rı ajantıt1 bı.r,fnda:ı 1 Jıer• kollayaııa.k aı1kadtııları gibi dev-m mer•sirr;Jc verilmi;tir. 

Atle ı i zm Müsabakalart· 
Atletiııın ~ja.n!ığı taJ'afınd.m tertip ~ j Sinan 

di.!c.n mUkıelle.ıl.er ""1ası atletı.>n bi- n· 1 ı· •- 2e ~ 2 p 
ırinciı;ı, mü..a·ba.kaları !le üçünoüı, 

' driniüocU. l<atagorl ya-..,;la.rı d:ün Fe
n~ stadında ynpı!ıınıı;'.ır. 250 
den fazla. bir atlet a:rubunun ~i..i'rok 

ettiği m.Waba:lıfila.ra geçit reemile 

ba,.'1llnmış v~ lıwıu mütea.kııp İ.<ıi.ildai 
'na.r,;ı eqylea->relı: Şe"ef 1ıribüııü ö

nündaki direğe ııanlı bayW.ğımız m<ı
rasi:mle tekilmi!l\ir. 

•ş: - "~,.an ·•o, - a-
mı.lkoğlu 

Yükısek; 1 - S;na.n 1.65, 2 - Ha
san 

Cirit: ı - Oeı.rd~t 42.95. 2 - Rıza 

Gülle: ı - Feıscna.k.is 12.40, 2 -
İs1ıepan 
~~.aba.kalardan :-anıra ajünll'.k. ta ... 

l"81ından derpoe 1ıtaLaınan aUetl:&'e 
ma&ltrıaler verilm:t.~iı·. 

Miisabaılııalaııch alınan t~ ne-: ============== 
'fi oe 1 eri ~ımılaıfı<l,,. 

100: ı - Hfueyin 12.4 2 - Sezal 
1500 - 1 - Halit 4.55, 2 - Hiisc

yia> 
tOO: ı - Cevat 58, 2 - Ekrem 
Yükı&e'.k at1a'1J'l.O.: ı - Hıüseyia. J.52 

:ı - kron 
MiikeJlefiyet mü<:>babla.rınrlıw. 

Q)Cll!'IA. fııçüncü ve dördfuıcü katagori 
atl.eıUcr arasında İsl<ıı:ibuıl atleti:l:m 
fiaımpiyonlllığu m003.b:aıka]arı yap11hn;ş 

tı:r. AlJıflSlln neticefer şunl~"'<lır: 
100 Metre: 1 - Doğan 11.2, 2 - 1 

Kfunur"" 1 
zao Mçt.re: l - Do;'ian 23.2, 2 ~ 1 

Çaçupoluıı 

400 M1'1.."<!: 1 - Ziya 54, 2 - !IIi
taltidls 

800 M:etr~: 1 - Fesan'akisi1 2 -
Sük<ymın 

110 Man;alı: 1 - Mcıril:i 16.2, 2 -
Erd<>ğan 

Uzun: 1 - Hüseyin 6.07, 2 -
Falri 

Üç adım: ı - Vıınger 11.75, 2 ~ 

Brezilyada kar 
lutınaları 

IRio de ;iaıooiro 5 (A.A.) - Bre-
2.İ1yamn batı cenulbundalllli eıyıa
letleıde şıiıddetli kar fırtıınaları 
esıniştir. Buralardaki evl,,rde 
ınrtıma tertibatı buhıınırnadığm -
dan hal!k, bu görülm~ ıroğı.ılk
dan dolayı çok sıkıntı çdlıımsk
tedir. 

V ak:aha şehrinde kar ta'bakası 
ibazı ndlctalai-.:la bir !buçuk nwt
reyi bulmuştur. 1918 dekıi bii • 
yük kar fll'tıınasındaaıfll<'ri bu ka
dar IOOJ. kar görühnamişti. Sanıta 
Kibarina eyaletincle lbirçdk mek
tepler kapanmıştır. Sao Yooıkiim 
.şeiJuıi 41}-50 santimetre kalınlıl-Ota 
bir kar talbakıasile örtülüdıür. 
1350 roıka.m h olan bu malhaJıde 
teıırn.Qll1etre 10 dereceden aşağı 
d·ü.~ür. ' 

Onu lwrtarmak içın rıeJıere 
bil§ vurıınadım! İmkfuıı yok. Hiç 
bir avukat kızı anasıtın iade· et
tirıneğe taahhüt attın a ~iamı,yor 
du. Söz MODAF AANIN 

Eger Kocıiıunun parayo. oılıın 
iğrenç inıhimakıi oJlnııısaydı ha
limiz nice olurdu. İhlifa mecbu
riyetinclıe lbulrundu(ıu:muz sevinç 
anJaro.mıı.ı paraya borçlu idiik. 
Bu mu~t sa.adete razı ol
mak vazıiyel"1'ıde idik. kjk. ve 
ntrrap bağlarile b!:rıbiıimi<oe sa. 
rı~p; Ninarun bize tamamıen ın
d..a edil<tCeğıi günüln ümidi.le avu
nup gidl.yorduk. Su ümit bizi; 
bir an olls:un tetketmiyomiu, 

Üçümiliz,ü bazı kııı geeeleri; 
sall>nda, ocağın karşısında ke
bap olul1ken ıgörüıyıonun. Dı;ıarı
da kunt uiuanalıarı ile köpekıle
rimiz.in hav1'amalan biıfb,rini <a
kip ediyıandu. 

Halıların ve postların üzerine 
karım ile kızımın aralarına uza.
narak, onlara, korkup ta bana 
daha sokulsunlar diye koı1k:uınç 
av ihikayeleri anı?atırdım. 

Bitird~ğim zaman, benim ile 
eğlenme/le başlarlar ve bir türlü 
kltıffuz edemediğim ve Fraıır 
l>l7('a rıamın.a bildiğim iki üç 
lı:cEmeyi tekrar et'ir:rterdi. 

- föki ·bi:ıi yabancı memle· 

iiiiiaiiiiiiiiD~_Y:..a=z::a:.::n~: ..:P..:e:.::te:.:r..:B=..e:.:l:.:lu:.._:Ç~e:..:.v:.:ir..:e:.:n;_: :..F:.:ikr;;;__et_A:.;__d_il_N_o •• : 7 3 •'iwiiifiiiiiiİll 
ketlere seyahaLe çkaracağını 

ı;öyJıü,yocsu.n. Halbuki daha Ye
ıınek istiyorum. demesini bilmi-
yıın;un. . 

Ve bana bu. sözü heceletiyor
far, beceremediğim için katıla 
katılıa gillıüywlardı. 

- Çok güzel baba. Şimdi ımı 
bakalım .Bu klç para•. 

Yine heeeliyorduım, yine bece 
remiyortlwn . 

- Ayıp doğrusu, sana bir pa· 
pagan alacağım. Daha iyi hece
ler. Öyle değil ımi anne? 

Sonıra ikisi birden saçlarımı 
çekiyor, çizgisini bwuyıırlardı. 
Sigaralarımı da saklarlardı ve 
Nina dersimi iyı bilmedim diye 
beni dizüstü cezaya durdurur
du. 

Bütün hayatımı onun dizleıin 
de geç'rmek isterdim. 

* Ninıı on sekiz yaşında idi. Gi-
rıan1n babası ölmüstü. Pol ~k-

tan evlemn~ idi ve büyük ço
cukları vardı. Seııeleı}ienberi 

s;ıviyadan haber alamam ıştım. 

Korba köyün ~be ~dını ile be· 
rabcr yaşıyo.du. Onun bütün 
parasını a.,"1J'l(!ığına emindim. 

Çiftliğim bütün memlekette 
meşhurou. İstihsalatun kapışılı 
~rdu. Köylülerim, kend:llerine 
kallclınmı yıo.l boyı.rnca uzanıp 
giden, ahşap, sıhhi ve neş'eli ev 

1 ceğiz.ler yapmışlardı. 
Bir kaç yüksek memurun zi

yaretini ikal:ıul ettim .• Nümune. 
kıöyümden parlamentoda bah

·«ettiler ,bu münasebetle teş:riki 
mesainin fay<lalırı ileri sürüldü. 
Bir nazır bana siyasetle meşgul 
olmamı teklif <.iti, gelecek inti
hapta bana parlfunento<la blr 
yer temin e<lec<>kti. Ben, başka 
namzctıere yaı~m etmelde ik-

i tifa ettim. Bu bana on bin ley
den fazlaya mal oldu amma, 
ıııazu-la senli benli oJ.duk. 

IX 

1916 Temmuzıında, Karım, Ni
na ve ben Avru,paya seyahate 
çıktık, İsviçrede bir milddet kal 
dık. Öteki memleketlerde harp 
hüküm sürüyordu. Henüz dağ 
gezintJlerinin r,adınL tatmağa 
ba.,"1amıştık ki Poil'ün bir mek
tubu bütüın neş'emizi altüst et
ti. cBiz de, diyordu, seferberlık 
ilan ettik. Bizi de çağıracak'lar. 
Haıber verdiklerine gt>re Korbu 
çift'liğine hlıkiın olmuş. Derhal 
dlönm-enizj tavsiye ederim. ·~ 

Nina heyecanla sordu: 
- Harbe mi gideceksin vaoa? 
...:. Eıvet yavrum. 
- Bizi kime bırakacaksın? Pol 

da gidiyor mu? 
- Evet. 
Girı6 soo-du: 

ı 
-Korbu? 

... ~ Kalbım sıkıştı. 
' ( Da1ıa var} 

1 
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Amerikadan Fransızca Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki Dinleyicilere 

F'ransızca neşriyat saatlerini bildirirler 

Türkiye saati ı-. , ·' J:'mgram 

9:'5 - lA·OO ........, HalH!rler 
., ' 
' 

11:00 - 11:15 Haberlerin tahlili 

• • 
15:00 - 15:1$ Haberler 

. ~ .. 
15:15 - 1S:3G Haberlerioı tahlil! 

17:30 - 17:45 

18:00 - 18:15 

18:15 - 18:30 

18:30 - 18:45 

19:00 - 19:15 

Baherleıo 

Haıkrler 

L " 
Haberleriııı. tahl.it! 

• • 
Haberrer 

" 

• 
Haberler 

Gü11ler 

Sah Ui Pasar 

PazarteM. 

Salı ili Pııza.r 

Pazutesi 

Berııün 

• 
Herstiıı 

" 
Bergiin 

• 

"" . 
lJerglin 

" 

" 
Paı:artesi i!A Cumartesi 

• 
Pa~si lla Cuımııı 

• ,. 

• " 

Radyo 
Jl.ferkeri 

WRCA 
-NNBI 

WRCA 

WNBI 

WCBX 

WCRC 

WCBX 

WCRC 

WLWO 

wcw 
:WCBX 

WCRC 

WCIDC 

-WCRC 

Dalga uzunluğu 
Kilosikl, Metre 

9,670 31.02 

11,890 ts.23 

9,6711 31.02 

11,890 25.23 

19.6 

16.8 

19.6 

16.8 

19.7 

18.9 

lll.6 

16.8 

19.6 

16.8 

19.7 

18.!> 

19.5 

li,9 

19.8 

Jq:15 - 19:30 Miizik ve Ba~rlorin tahlili. Pazartesi ita Culllll 

wiwo 
wcw 
WRUL 

WRUW 

WRCA 

WNBI 

WBOS 
WRCA 

WNBI 

WBOS 

WLWO 

wcw 
WGEA 

15,270 

17.830 

15,270 

17.830 

15,256 

15,850 

15,270 

17.830 

15270 

17.830 

15,250 

15,850 

15,350 

17.750 

15,150 

il.7,780 

15,210 

15,150 

17,830 

15,210 

15,250 

15,850 

15,330 

16,08 

19,72 

19,8 

16.8 

19.i2 

19.7 

18.9 

" 

26: 30 - 20: tS Haberler 

" 
21:00 - 21:15 IJaherler 

• 

" 
" .. 

21:15 - 21:30 Halıiırlerin tahlil 

p > 

21:30. - :11 :45 Haberler 

• 
• 

• 
21:'5 - 22:00 Haberleı-.in tahlili 

22:30 - 22:45 ,. 
~) 

• 
Uaberler 

22:45 - 23:00 tfubedel'in tahl!l! 

> 

.ı;ı:oo - 23:ıs Ha}ıeder 

23:15 - 23:30 u .. bede.rin tahlili 

• 
• 

u~-rgfüı 

• 
Hergün 

• 
• 

Paurtesi ili l:ıımartes; 

• 
• 

• 
' • 

Herglin 

l'azıırtesı iia Cumartesi 

Pazıır • 

Bergiiın 

Pazar 

• 
.. 

Hergiln 

• 
Par.ar 

.. 
• 

Hergiin 

• 
Hel'giir 

WCBX 15,270 

WCRC 17.830 • 
WRUL 11,190 

WR.UW 

WRUS 

WGEA 

WCBX 

\VCRC 

WGEA 

WLWO 

wcw 

wcw 
WGEA 

WRUL 

WRUW 

WRUS 

9,700 

G,040 

15,330 

1!i,270 

17.830 

l!i,330 

15,250 

15,850 

15,850 

15,330 

11,790 

9,700 

&,oto 

WLWO 15,2:>0 

wcw 15,850 

WRUL 11,790 

WRınV 9,100 

6,040 

15,330 

9,670 

17,880 

19.5• 

1u.6 

16.8 

?5.4 

30.9 

49.6 

19.5• 

19.6 

16.8 

19.56 

19.7 

8., 

23:15 - 23:30 Haberlerin tahlili 

WRUS 

WGEA 

WRCA 

WNBI 

WRCA 

WNBI 

WRUL 

WB.UW 
WRU& 

WCD,.'\ 

WGEA 

e,~70 

17,780 

11,790 

9,700 

G,040 

18.9 

19.56 

25.4 

30.9 

49.6 

19.7 

18:9 

25.4 

30.9 

49.6 

19.56 

31.02 

IG.8 

31.02 

16.8 

25.4 

30.9 

49.G 

16.8 

l!l.5-. 

19.7 

18.9 

31.02 

16.8 

19.56 

23:30 - 23:tS 

Haberleı 

Haberler 

23:30 - 23:45 ~lüzik 

• 

Hcrgi~ 

Hergiju 

• 
• 

" 

Salı ve PerışEm!I(;. 

• " 

17,830 

15,?,30 

WLWO 15,250 

wcw 15,850 

WRCA 9,670 

WI\'BI 17,780 

23:45 - 24:60 Hab<ırlerin tahlili Hergün WGEA 15,330 

(Bu Listeyi Lutfen Kesip Saklayınız) 

~------~--------------------a..--...,,, 
Yeni bir antoloji 

hazırlanıyor 

Am'karadan veri1len ma!Umata 
göre yakında, Tih'k hikayeleri
ni Aııtnan~ara tanı;!mak için bilr 

. cTiiı1k il:ıikıayeci'lerı antol'ojisi> 

neşredilecekıti:r, Ant.o.ıbjiyi 0&

man Nebi iae Ma~ Sdlıullt'Z ha
zırlamakıadır. 

Bu llci muharrir gerek gazete 

ve <lergileı:tleki gerekse kitap 
halinde ne:;redil<>n hikayeler a

rasından karaktri .. iıık olanlar.nı 
Allm::ıncaya çPvirme lrted i:r~er 

Sahihi: E. t Z Z E T. Neşriyat 

Direktörü: Cevdet Karabilıiıı. 

Baı;ıldıiı ver~ •Soıı Telç~ .-

Sıhhat ve 1. M. Vekaletinden : 
Gereilc doğruda.n. dıoğru!Y<\ \'P &:e't' kf>e dolay15'1i! yenilen vr iç-ilen naıd _ 

d.eleı'i h'3r n.e şekilde o1ursa oisı.m bil ilk ve lo:i.Jı;{mc hususi an1halajlal'a t3lt ... 
,sim ederrk: pi.yasa.ya çııJrJa;rta.nlıarın bu gibi arr.balajia. a ft1"ma veya ~hsi ad , 

<&dresJr,Mnin yazılmesı umum4 Hıhıı;ı;>bha kanunımUn 190 ı:ıcı madldl>sile 
mecbl.>li ltll~ ol<iuğtcııdan üı.er]erinde bu gfüi ad "" aıd.rcsl.eri ''azılı o!>ıu.. 
yan maddelerin alınıp ~atılmarnesı ve ilan taı-ihinden itibar·en on .. bee fNG. 

uarfmda bu ~<Jrtlara ııygLJrı olmı\Yan ambalajh maddelertnı ~tışı men vt ı sa .. 
~plU"i ho.klfın.r.q \'lnU1l.i takibaıt. yapılacağı alfı~adar}.arın ım.alüını.I öl!nak ıQ. 
zere ilan olunur. (7225) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - 12/ 6/ 942 cuma g, nu pa..arhkıı:;u]ile alınacağı ihin olune.n kiJlliY"!ll 
m!k ::.rd"'1<i le-•""ta çi<ıqine Wlp zıııur etmediğinden be ktrre yeniden pa 
zırlıl!• konulmu.Jtu 

2 _ Pazarı M/7 / 942 curoa günü mat ı ı ı o da Kaba• ta !avazım iU-
ııe nde:.ı alım koıru..-ywundu yapılacaktır. 

3 - İstek';!eı".n paız:ı:r' Jı: için ıaw;n olunan gün ve ı::ıatt.~ tclcllf e~k

Jeri fiyat ü=inden % 7,.Ş ttüvenme P"'"';yle bfrliktc mczl<'lr komJsyooll 
müracazt!an, (6901) 

• 


