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ışuaı altındaki Fransanm 
Rasyaya giden Stalingradda sokak 
Bir mütte!ik muharebeleri şiddet. 

içine düştüğü felaket 
vapur kaf iiesi • 
hücuma uğradı le devam edıyor 

Yazan: Asun Us Alman hususi tebliğine göre 
1 Şehrin bir kısmından Almanların geri 

45 vapur batırıldı atıldığı 1940 da 
u bat Alınan orduları Ma.ji. 
iıtı . lını Seçerek 1".nını:.aya gir. , erı '1a-
~llll --:ıan garptalti Re)n;; ,.e 
o~·Jel'i hgıbj Jı'ran,c;ız ş:ıhirlerj ile 
ır~b 4.I emen tama.mile bosaitıi.-
ha~, :111 :t_la.r burala.rda. tf'.d can. 

tırı İç' :ı.ü t:le bnlnmamıfjtı. Bu. 
a y~~ ırranı.a.nın bu ta.raflarm
(J~ll!t ıden hayat uyanabi1mc-.i, 
hat ~J§ olan ~ebirler ve lu.iyler 

•ını.. ..... .d le . ı·· ebilJn " ."~nı en yer rıne t O· 

:uer:~erı :çin Alman İ';'gal kov. 
ıy~t .ın !:alışnrn.,ı "" halltıı. eoı-
111 ~:~l'ecek tedbir1er a.lma:.J la. 
~ şUr. 

''kın esı~ında ıtran.,a.d.a sivil 
trler lan:ıa.mile ~mctmİ5 olduğu 
r, .ııı!allgün oıt.lul•ça ca nlanmı-,
lldeıı n - Fransız nıüwreke-

15 y h<>::-ıra ~alk 3·mıı.!~rınıı ya
~ ~":ı.ş gclıp yeı·le~mtş 'e; ç;:. 
*'ller~a haşLı.nn~tır. Bununla be
~llQ ~u.Ycrler artık harpten ev. 
iYetı lınj bulamanıı§tır. Umu
'.ar e ~e.tıgin olnu Fraru.ıziar 
-il ~'ll Petcnin idaresi aitmda o
ı~ Alnıllll hg:ıll altında bu. 
'1 1ti::: l•'ran..,ada. knlmıslardır. 
ııa. la Francıada harbin \.11· 

'!\)'_getirdiği zaruri muhaceret 
at;t ~nüz sona ermiş değildir. 
ırı 11 ;n ene) \'erdun'un on altı 
ı n litllsu 'ar~en bu_~ii n'kü nöiu · 
.~ bini ~~memektedir. Gerek 
" b. • gerek Verdun ts.raJhınn-
1\rı ~ ~hn.sr olaıı l·erleri gerer
~ıı~ltlan i~gal komutanlarmm 
!<: ··"""' sık ı.f.- ~ıı cümleyi işit-.. 
~ llu bleınlckettc inı.an yokl,, 

1 b' ll&Q;d.a İn"llln ıu.lığmm se~
llt llha.ssa Verdum.la. harp öllıle. 
tt1ııiahsu.. .. olan ibideler \'e n:ı.-a. 
llra~? görühince anhı..51hyor, 
1 ~ dört büıiik mezarlık \·ar 
~ti lann ~·alntı b~rinile ha~ıar 
:ı-.._ ll<te isimleri ya;nlnıış 17,000 
-... ı .. ,ı .• , . . 
•Uıud" gencinin kenııa erı go· 

14r. 
Vcrd 

'lllt llll'da.ki Alman h:;al komu· 
:ınSe •'ransanın mağlubiyetinden 
!di: derken bana şu sö:tleri söy. 

•• 
llrh":"" lı'ranıo.a 1914 • 1918 umumi l!\. 
il lı 1 \leı·<!u.n'ila k.:ı.zandı. Fa.kat 
~ h'tbi k:ızanabi\ml!'k için be;? 
ıı.ııtrt uı ÖlU \'erdı. Bu öliiler Fran-
4ı il 0 UUnan en gene ne~Ii idi. 
:ll\tn ~il .~öl vermeden gitti. Fran· 
tı \' lllueadelcei ruhu da yok ol
l~ n:ııi ;ı:eçeu harpte Frnns:ı.:;ı 
ııll fer eden Verdun bu harpte 
i h~ğlup etmiştir. Fransa har. 
\'· !'ada kaybeylemiştir . ., 

tıı ':- 1940 harbinde Franııı· 
l<t11- ii~s zayi'atı geÇen harpte 
ll.t gu _ J;ibi büyük değildir. lı'a.. 
il\i~gliıbiyet üzerine Almanlara 

'i\r<latı0rı esir ,·ermi,tir. llitler bun
:.e isti hlnız 1914 - 1918 harbi' ~~ .. :!,'lı etmiş ola.n yaşh esirle· 
~tb.. · t brrakmıs, geriye kalan " lt-ı· . lıltJiİllı ~ ı tutmuştur. Bunların 
ı~ın~ ~r lu"'Ollllm Almanya.da. ça.
·ıııııa l.izMe nıulıtelif is sahalıt-
~nlı.luktarı söyleniyor. 

~il\ l. kat halde bunlar Fra.nsa 
ı l'U~ 
'~ı.tit ~ manen yok oilnu!J de. 
t . 

t'ra;:ı8a 1918 de be' ytiz; hin 1't' gencini kaybetmiş, fakat 
~~ lllacı ~·iikaelebllmek için pek 
tı. ıs eli knızançlar ele geÇirmiş· 
lı l\(Ji-lO harbi Fra.n~anın milli ik-
111lştıı!a.tı iı:ln ölüm darberi ol-
~ . 

~·· :\r~ 
'ltııqe Peten Fransa.sı 'imdi 
~arı'l'or~O rnilyon frank masrıd 
11\ı <\I • bunun yar•'>mdan fazla 

~ıtlt \·e:ıanlara işgal masrafı ola
~ ''liıı ~or. Bu masraflar memle
' ~tı~ı\' UllJi borcunu artrrdıkı-tı 
•\.\'ı iı/!'· rrawıanın «eçeıı mal;l!S 
1 l';ııı •• ~tııl(! borçfan g47 milyar 
lı .,,, ~il 
ı/•itıde ~ı:~br. Hs.lbulti 1989 !le. 

11 11\tı 
410 

l- ran"lanın borçlan ye. 
tı. ıtıilyar fran-;r ge~miyor-

"trı~"'• ıc ,. •ı~11 1l 1 har11tenberi Fransanm 

1 ~t:ı ~~ ;\Üldenen ho:ı,· yedi mil
at, da 

1 
rı l'ılajino hatt! mnsraf. 

iti il()< :t.hil olduğu halde biit.füı 
~ t;ot~ t,;lal'Jnı 05Dlt..,trr. 

~ı hilrııte>nberi ~ ılrfa daha 
<füşmüş de.mek oluyor. 

R~'ıns'de bir !iaç arkadaş bir 
l\ııhYeyc OtW DlU~tok, llnrada ne 
ksıh\'e, ne rte çl!y yoktu. Gars<>na: 
..Ne \ar!'' diye sorduk. "Çiko-latıı. 
nır. bi'ra. ,·ıı.r . ., C:!nlbım a.ldrk, Fa· 
kat g.:.ıtirlJe n çikola.1.3 ile hirarıın 
renklerinden başka çikolata. ile bl. 
rnya ~nzer yeri olmaclrğı i'.'in hiı; 
b;rim;'z bunlan içemedik. GQ.1"15onnu 
getudiği ~'ikolatarun rannvla ts
lımbul rooha.l1ebici1erinin güf .. u;pı 
~crptt.ile.ri şişeye benur bir Jıım. 
Ja ,·ardı. Meğer Fr:ın~ada ~eker 

olmadığı lçln onıın yerine erltil· 
miş zah::lrİD kollaıuyortarrnış! 

Zannediyorum ki y:ı.lın:ı bu I-ii
~illi mi.i~a~nle bti.~11kü }~rıınsa. 

r.ın il;tıs::dj b:lkvnda.n ne büyü1r 
zorluklar kinde bulunduğunu an
W.ımağa ki.fi gelir. 

Cümhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekr.eteri 

Memduh Şevket 
Esendal Vanda 
Van: 20, (A.A.) - Cümhuriyet 

Halk Partisi Genel Sekrf'teri Mem
duh Şevket Eaendal, birinci umumi 
müfetti§ Abidin özmen 16 Eyl<ıl sa.at 
20 de Mu§tan §ehrtm!ze ,eımt~ler ve 
vilA.yet bududunda vA.lı ve §ebir hu 
dudunda mmtaka komutanı taratın • 
dan kar§ıl&nmı§lardır, 

Misafir Vanda bİ.rkaç gUn kala.c&k· 

tır, 

Moskovadan bildiriliyor 
Berlin. ıo (A.A.) - Alnu.n tebU. 

f!nden: Huewıt blr teLliğde blldJrildi.A'i 
gibi Ş. buz denizinde bir ~emi katile 
sille kar§I büyük bir muharebe ba.§IS.: 
ml§ttr. :Z temı:ı:ıuz lle 7 temmuz 1942 
arasında gec;en mü<ldet içinde ş. buz 
denizinde büyll.k bir gemi !{afilea1 ta• 
ma.miyle tahrip cdilaikten aonra, ın. 
~llizler, 13 eylülde önetn.t miktarda 

: deniZ birliklcrı rctakatinde büyük bir 1 

kafileyi Ş. buz denjzi.ııder. geçirerek 
bir Rwı limanına götUrmeğe teşebbll.s 
etmişlerdir. Fena lıava .oartları ve bu 
gemilerin Şimal denizinde rota.larmı 

çok açıktan geçirmelerine imkA.n ve
ren buz sınırı bu te§ebbll.IU kolayltı-tt"" 
tırıyordu. 

Alman harp uçak te§killeri ve deo
nizal tyları bu gemi kafUes;ne taarTUZ 
etmişler ve tam bir kıı.hra.manlık 

duygusiyJe ya.ptıklan bu ~rpl§ll'\alar• 
da. yuvarlak hesap 45 ticaret gemisin.. 

Sovyet ordusnnd&l•ı kadın moharlpl<-'rden Macarlara esir dö,eu lldıl .. 

den mürekkep olan bu kafileyi de Berlln, 20 (A.A.) - A1rt.an orduları 
tahrip etmişlerdir. Dti§m•"lm uçakıa. blL§kumandanIIğınrn teblifi: 
var topla.rı ve avcılartyle :>--aptığı şid- Terek çevresinde A1m&n kuvvetleri 
detli mUdafa.a.ya rağmen l:'.arp pilotla• dilşmanm elinden bazı müstahkem 
rımız topyekQıı 177.0GO toul!Atotuk 2~ mevzileri geri alınI§lardxr. 
ticaret gemisini ba.t.Irınışliirdır. Baııka Stallngrad kesiminde ınubarPbeler 
8 ~mi o derece ha.sara uğratllmı§ltr aynı §lddetıe devam etmektedir, Bu 

(Devamı Sa. ~. Sü. 6 'la) 1 cephenin §imal ktıSimind~ dti§mlUlI!) 

ingiliz tayyareleri bombar
dıman faaliyetini 

Münibe kadar uzattılar 

yaptığı ıaştrtma taarruzları akamete 
uğratılmıştır. 

Voronej varoşlarmda dUşmıı.n taar
ruzları losmen göğtls göğli.se cereyan 
eden çarpışmala.r sonunda. pllskUrtuı. 
mUştUr, Düşmana s.ğlr keyır'ar ver
dfrilml§Ur. 

Tehljğe ek 
Be.rlin, 20 (A.A.) - Alman or. 

dulan 00.,.c:.kıınıandanhğı halen Si
tf:J~ngırat ö:ıünde cereyan eder. 
nmha.rebclcr h:!..lümda a.3ağıd::ı.ki 
tamamlayıcı malümatı vrl'm<'klc
dir: 

Sovyet tebliğinde cephede öldüğü bl 
cllrllen, fakat A lmanlıır to.ra.fmdan 

haber tek:ılp <'dflCil Alman blrincl n 
torfze ordusu komutam <ttneral 

K:.Syırt 

Sovyetlerre Japony 
ı arasında 

müzakereler 
Neler konu~ulduğu 

gizli tutuluyor 
Vişi, 20 (A. A.) - Alman ha 

lıerlere göre. J:ıponya ile Rı.:sy 
ara~rnda milium müza.1<erd er olu 
yor. Mü:;ııkerelerin mahiveti hak· 
kında malümat yoktur. Bu müiı 
S:!hetJe tıU nokta klydedilıyor: 
.faponler:n ~tar.cuko . Sibirva hu 
dununda mühim- kuvvetleıi ~·ar3ır 
Ruslar cfa haradan kuvvet c~kmtt 
ır.iıllerdir. -

r------·...ı 
Ornek olacak 
bir hareket! 

Bir 
Jaııonya blldlrllor: 
Şanghay asayişe Şehire yangın 

kavuşmuş b<?~~:!:I!. atıldı, 
ve infilak 
hasar oldu 

Kale haline g('tiri'en ve ekBe
rjı;Q Alman to~usu ile Alman 
bomba uÇ3.kla:n tarafından t'!
mellerine kadar tahrip edilen bir 
çok evlerde Sovyet krtalan inat
la müdafaaya devam ediyorlar 
Alman piyadeleri çelin sa\'nşJarln 
her e.Ti. NI" uılcaz ::\ ıiının clUşmRn
dan zoria kopal'fP almak mccbu 
riyetinde boJunnyor. Sitalinıurat 
~nubunda Alman kıt3'ar. bir kt
şif ucu çıkarnıışbr ve lıu arada 17 

müessese 
men1uria nna 

erzak verıyor 

Temmuzda ancak 1770 \ 
cinayet olmuş t ~ 

Tokyo, %0 TA.A,) - Ofi: 
Şanghay belediye komfir~rı Vıı.t&ri, 

halihazırda Tokyoda bult:nmaktadtt'. 
Mumaileyh, bir gı>rtı,me eıınaamda 

va.ktlyle, ••uzak Şark Şikagoau" dJye 
anılan Şıı.ngb.ay'ın ,imdi eük~nete ve 
intizama kavu~muı, bir şehir haline 
gelm~ olduğunu sl:SylP.m~tır. 

düşman zeminliğin i zaptelın ic;le· 
bir çok esir :ılmıs.l:ırdır • ' 
Düşmanın ~imal taraf;nda .\lma, 

!arın ana me' ziine karşı :yaplıf:, 
•.,..u-rurlar dün dr: muvıı.Cf:ıkiyetsi:ı 
!iğe uitr:ımıştır. Almıın ~av:ı5 ,.e pi. 
J,c uçakları dü~manın ?Jrhlı tank-

. (Devamı Stı. 2. s;i. lı ıte) 

Mısır ceubestnde 

Tobruk tekrar 
bombalandı 

Bunların tatarı on iki 
ayda ltesilecek 

BJzı ıittrsadi \e mı:ı.i müess~ 
sele-r, memur ve mıi':'tahdemler 
kışlık ~ardım yapmak için te:>.;b 
bü<.3lere gcçnı..i"?leı'dir. Bunlardaı 
tanmm!l.j mJ i bir bankruııız g: 
çc-nı.le on ayda ödeumc;ok şart ı 

ikişer tonluk maden kt5mıirü 1.U 
tar,nda avan::ı vermişti. Şiir.el 
de aynr müessesenin, me.oıım· \' 
müst.a.hdcml:ni.nc zeytiny<!·'.'r sa 
d 

~ ~. 

eyagı, piıinı:. fasııl:rı:, noh~ Muma.ileyhin ıöyledifin-:: göre tem• 
muz a.ymda yalnız 1770 cir.ayet vaka• 
llI kaydedilml§. bRTbukı geçen sene 
aynı devre za.rfmda. 2230 cin&y.t il"' 
lenmiştir, Almanyaya bir akma .baZn'laııaıı ln gW.,, ~yyareleri bomba ytUderlerken.. 

Kara ha.rekatında durgunluk 

clağıtmn.ya k<-'rtır nı lİğı oğre 
niimiştir. Bu zahi.reler, aynct 
ver:Icc~. tutan, on iiki ayl k tak 
sith rle yar<lım görenden par 
olarak kesi'e<:cktir. Mayıs ayında hiçbir tedhh Te h!g 

bir BjlAlı kuvvetly!e adam kaldmma 
vakıuıı olmamıştır. SilA.hla yaptla.!l hır 
sızlıklarm miktarı yan yanya tnml§

tir. (Devamı Sa. !. S!4. S ti~) 

Berlln, zo (AA.) - GtındüzUn tek Bir dtl~&n uçağı dll§ürUlmU§tUr. Ge· devam ediyor 
ba§ln& hareket eden birkaç İngiliz u.. celeyin İngiliz bomba uçak.lan cenup 
çağı Alman topraklan Uzerinde tesir- batı ve cenup Almal1yanm bazı çevre
m hırpa1atna ugu,!a.n yapmqlardır, lerl:ne hava. akmla.rı yaplllJ~ardxr. 

Maresal Peten 

Beşiktaş Fener -
bahçeyi 1-3 gendi 

Lik maçlannda Fenerbahçe Taksimi, Vefa Süleymaniye. 
yi, Davutpa.ıa Beykozu, lıb.nbulapor da Kasmıpafayı 

yendiler. 

muhtelif mahallerde ve ezcllm!e Mü· 
.nilı §eh.rinde mıutk ve yangın bom· 
baları bi.Uı.aasa ika.metga.tı mabal1erin
de ve umum.ı b!nale.rda hua.r vukua. 
getlnn.i§tlr. Sivil ahall 1ı:tnde füU ve 
~·araıı vardır. Taarruz edtsn bombe. u. 
çaklarmdaa:ı. 12 sinı uçaksavar topla.rt" 
ımz ~ gece avcrlanmız d\1.§ürmU~lcr
dir. Cenup doğu lngitterenin kıyısında 
bulunan endUatrı teSislertne gündti:ı:Un 

r ne· (Jnl1 C\n ~ .~ii fi tin) 

Bugün muhakkak bir 
'HABER,, atnız 

Baı:tan baŞa heyecanla dolu bir 
macera Qlan 

intikam! 

Kahire, 20 (A.A.) - Or.a prktaki 
1nglliz kuvvetlerinin tebliği: 

18-19 eyllil gecesi aevriyelerin faa• 
liyeti devam etmi§tir. Kara kuvv.:?lle
rlmlzln dllnkU harekat h .. kkında. bll· 

Dün LavaJle uz'.Jn 
uzadıya görü,tü 

dirmeğe değer hiçbir ~eyt yoktur, Vi,i, 20 (A.A,) - Öğleden ev 
Hava faıı.liyetı kllçük mikyasta ol· vel, l:<"'ra.nsız hü!riımeti reisi ma. 

mu§tur. 1 reş:ıl Peteıı, lxı.'5Ve-kil ~av3."le u. 
(Devamı Sa. !, Sıt. 3 dtJ zun uz;ıdrya görUmü~tiir. 

, 11 .. ., 11111111 111u11 e - u1111 11111 1111111uııı 1111 1111ıuou11111111 1 uw----· 

1 F i"~"~"~""'"'~"=" .. : .. :::. ~ .. : AT .. J 
lstanbula dair düşünceler 

Yazan: SADRI ERTEM 
Şehir bi'r elbi5"dlr diyenler hak. ne yeni bir ~yier öğrettibini ~· 

Mz değildir. İnsan, 'ücudunet uy. r.er. 
Ru.-rnanıru 8 er sayf a.lık for1n.1;1,la:r m:1y:ı.n omuzu pot gelen, kolu u- Şcıı;n, renk, ahenk hendese, ,. 

halinde vcrmiye b:l§lıyacakür :ı:uıı dh~n) yahut bağı srkıı.n bir • lıuntlard:ın mür.eMu~p bir tuhlo 
kostilın lçiude daima ra.lıa.t~ııdır. halinde idraki srrn k..,,ifk•riu ~l, 

Ankara At yarı§larımn müş. İnsanın hay:ıtını kaplayan rnhat esl{ilerintl~n de~il, fakal ~ok ""'&"· 
terek bahislerine iştirak bir ~hrin arıul:ırı uyuşmuş ~iııı lı olanln.rrnda.ndır. Şehri· pr.::·ı.;ı.?k. 

etmek isteyemere bir hali vardır- Şehri adl ta lıiıı· . lifli bir le,-:ııı. gibi. sey: eıtmek ııı 
~tmeyh. tiyen insan gözü ahenk!frtlji{in u .... 

Haber G:ı.zetcsi, Ankara ııonb~ Fakat ~bri derimi~ yapısık hi'r ' tünde n.tırn.p duyuyor, Bu 17lJF"'J> 
har at ya.rışhrmın müı;terek 1'a- camaşn-, nihayet temjz bir bııy - ı lhirn ;:fü.lı?rimizcle 'le Yar. 
hislerine girmek is.tiyen!erc bir 

ramlık lıir f:Ibise gibi dü~ünnıek Bn ıztırabı ~enelerdeııbcri hF"'-lıizmette bulunmak üzere Ankara 
h • uı:a.nııyao J.-u5 yauwarmın yu\a.. ı.ttliyoruz, ı~t.anbulun ,.e şei.irJeri'D 
ususı mtLlıase~siyle bir anla;;ına -

lan hakkmdakj i'dr~klerinden pek pliinln~-.ı, imar işi biraz ela bo. 
yapmı~tır. 

farklı olmaz. Her tnlcle uçmayı ~özlet'in ve bedenin ıztxrabnıı}ae 
~ Haber, dünden itihııren kuoon 1 
neşrine başl:ımrştır, Bu kuponl~nn bir ket-e tecrübe etmiş, ka.rşlki bj. ileri ~iyor. Şehirlerimiz, bedeni. rl '1ttı ;'.;:tela ş;mıli bir Alman ıua.r. 

~· flit ~eti 20 Fra.nqız frangı. 
ı ~ \·~ ıırıt lfrası 2 mar]t olda· 
1 ":t~ı oİd.e\:t.>l<'e hf"'l fr:mlt hlr 1'i1rk il 

Up,uııa göre Fransız fran. 

Nr trınPcı· la b·r .. t k "bah' 1 nanın ~at'3ğına yıılıut kom~unun ı mizı '."tlıan w el~ -~ J°'· 
' • 

1~ _.:.1 mbiul ~ ekn·. 15 t,nea..'-ma., \'eyahut tel~raf ınre~ne birlerin nı.:ı.'ltt3.T1l'"'t ~ft'de~ ~!). 
b:ıeti r <ır g cuı ... cr.e tı.r r.· k t" k k di j . _.,._ · • 1 uır ere uneyere ·en yoYrnsuntı ıuyor . 
.,.. - - - ......, bak&n nıahlfik gözlerinin kentli'si· (De,·am.1 s acıld • > 



V:ıiJC'fT 

SALOt~ON ADALARI HAREKATI ~1adagaskard;a 1 
DOi• cepbellade 

A M E R . K Al I LA R harp_. devam ~d.yor ıarın-, TC ~~~' ::;~l~;ll~~:~::d~~·nı. 
1 lngılızler adanın ıdare b::ı \'nllmunınıı tutmuşlardır. 

merkezine yaklaştılar Düşman hatnrqı nıe\'Zlleri üzeri .. 

LEH 
1 N o E • N K 1 ŞA F E o 1 YOR Lonııra, zo (A,A.) -L .Maaagwıkaı ne :r:ıpılan hücuııılıırdı\ 13 top snc;. 

1 1 1 1 
lıırmııştur. Bü~-'Uk hlr mühimmat 

adasında lngılizler yıkılm~ vo barap 
deposu h:woya u<'m•ıştur. Alman 

bylıırv::~c·ıı~·ac!lriııe1mrie11myek01t1ta r•l\anl"r. Edn°i
1
1
8
cy.r1• ~ ~ • " " savuş uçaklnr)nın hücuml:ırı oyr.ı 

Ve§inpn, 20 (A.A.) - Son N • 1\lilttefik uçaktan Bı.ına Lac'ye ta. zoınanrl11 dfi~mqn ias,. lckıli•lııın lngU\z. kuvveti §imdi ad•ıı.ın merkczı 
'l'an:ırjve 100 kUometr<' b!r mesııte<I~ dn lcYcih cdılmic;tir. C~plıeyc c.lo~ea.at zarfında cenup batı Pasıfik- arruz etml~lerdir, 

ru ııltm<'klc olan miihimınot ve ne;. 
bulunmaktıı.dır. te ıbulunan kuvvetlerin vaziyetle. Londra: 20, ( A,A.) - Va~ington

rindc C'hemmlyctli hl( bir değişik dıın blldlrjlaiğlne göre, ı.:can luı.ıeıcr 

lık obna.m.L<lttr. H EylCılde Sıılomon adalırı açıkların 

Toınatove Umanındım ucrlcmekte c. kcr yükliı 11 i kamyon 1ahrip edil-
lan ikinci b~r ~,01 dn epey yol katet. mişlir. Müteaddit mıırşıın~l7 kald· 
mişt!r. Bıı kol adanın yegıl~t' pmc.ndl rı :ıiJır hMarıı ıığralmı~tır. Alınan Yeni Gintdc Japon ve Avu :5. I dıı. ku\'vetll bir Japo:ı deniz te,,killne 

turalya bir:ikl&rinin \'3.'l.~ etleri l tnnr,.·Jz ctml§lerdlr. Bir ı::. ~!ııı \'e btr 
i tikrar k'!~betmi!! gi~i {:':ÖzUkUyor. kn.ıva.zörc ll!abetler kav'lf'dlldjği n 

fer yolu olan bu yol boyu•ıca ııftrle ııv ucakları lı:ıvn snv:ı5larında 32 
melttedlr. Bu dcmlryoıunun uzunluğu diişmnn ta ·yarc'!int dli~ılrınüşler ,.e 
200 kl!omctrcdjr. 14 dü~mnn uı:o~ını d:ı ı.ı;.ık~av:ır 13-14 oylul g~d"' Guadnlkn. ı nılmaktadır. 

ı al adas:ruı Japon müfrezeleri a- j r.:eıbnrn. 20 CA. A.) - Cenup 
~uk b&stıgmfanberl S:ılomon t.ı.knn batı Pasifikteki müttefik umum 
adalnnnda hlç bir yeni .Jnpon aır :;...ararg{Lhı'!dcln bildirildiğine gore, 
ker ~ıkamıa hareketi olmamıştır. ınfıttefik bo:nba tsyy:ı.rcle:ri Lae 
Bu iki kara cephesinde hareküt lınva meydanına tn.:ı.rrut etJcrek 
krşif kolları fatıl.iyetınc ve daha cıoğı]ma bölgesinde hcclcfe tam l• 
az teşkH'erl izıle eden bnskınla. E"betler kaydeünialerdir. 

tngillzlerın uğtııdıkllll'l kay:plar tnpcusu Hrc fodirmişl1 r. 
pek ha!lfUr ALMA?ı.'LAR YE!lı"t Btll GEDİK • 

AÇTILAU 

Mısır cephesmde 

ra inh;:?:ı.r cımektedir. Hillrn bu Bun'l!~a nıilttefik avcrla.n bir 

(ı:n, {arafı Blriııcido) 

Tobı uğun !;ombanlrınanı 
Loodra., 20 (A.A.) - Cuma g~ 

cesl müttefik bomb:ı ur.aklan Tob
ruık iç limanına uıarru:ı: et:miııler 
ve büyük yangınlar çrkan:nı~r
dır. 

\·1111, ~o ( A.A.) - Bta!tasradda mu
bare'oc gittlkçcı glddetlnl aqtırıyor. 

Son haberlere göre Almanlar ochrln 
içinde Rus müdafaa hatlıı.ıında yenı 

bir gedik açml§lardlr. 
ephed,. hill_rllm :rurrn t'.ilk!in-:t i.lı;e d:posunia y:ıngın çıknrm.13· 

T ort Moresbi lızerındc devam e. Itır ve bir Jnpon avcr.ıını dU~U?' • 
Ül"n telıdi<ii ne de olsa unuttur- rnlişlerdir. 

Londra, Alman tazylklnın glttikç,. 
:Iddetlnl arttırdığını blldırlyor. Taz. 
yikl hatltıetmek için Ruslar diğer cep 
bclcrde mevzi' bUcumlard'!l bulunmUf
lardır. Bu hücumlar tardc1ilıniollr. 

ınamal:tadı:-, Vitiaz boğazında ağır bomba 
Londra: 20. (A.A.) - Guadalca tı:yyoreleri alçaktan uçarak bir 

r·:ılda hava alanını i~gal t>tmek ıç.n düeını:.n ilt"~ine ve motörlü bilyük 
Ja.ponıann ıınrfetljklt'rl gayretleri bo. bir bota hilc:ım t"tmişlerdir. 

TobruX limanı '1ç:ıklı:.rında bliyi.ik 
bir dil5man tll§T1I bombalanmı,ı
tır. 

SOVYETLERE GORE 
lııloakova: 20, (A,A,) - Kızılyıl_ 

dız gazeteıl, bugünkU Paur güııU ıöy 
lo ya:&ıyor: 

§a ı;ıkmı~tır. Salomon adalıırmda Buka hava 
Mnrs:ı Matruh ve Tobnik • Bar. 

r~ya. yolu diğer hedefleri te;ıkil et. 
nıekıteydilcr. 

Salomon ada!armdııkl ~arpışma • mt~'<lanı bombalanmıştır. 

lar da tıızını kaybetmf§t.r Ovenstanlcy kesiminde vc;ıivet. 
Yeni Ginede Oven St11:ıley dağla te bir değir.ıl::lik olmam13trr. ·Bu-

"Stalingradın bir ketllnjpde cere
yan eden .sokak mulıarebtllerinde Sov 
ycıtler, Almanları cösterdlklcrl §ld • 
deUi mukavemete rağme=ı geri çekil 
meğe mecbur etmi§ıerdir. Şehre ya
kın bir keS,imde so,·yctlr.r, atratejlk 
onemde mUteaddit tepelerı işgal et,. 
mif}er ve mevzllerlnl ~liscltml§ler. 

dir.,. 

rmdıı. hiçbir dcğiı,ıikllk ol!'namıştlr. r.~dn keı;,f faaliyeti olmU§tur. Romel taarnı:aun<la tayyare 
kayıpfan 

Harpte Uç oğlu 
ölen kadın 

lnsiliz hava kuvvetlerine üç 
tayyare hediye e\ti 

Londra: 20 (A,A.) - 3 oğlu oop, 
hede ölen Lı!dl Hac Robcrt İngiliz !la 
va kuvvetlertne 4 uçak hedlye etmı,.. 
Ur .• 

Bu 4 Harikan Mısmia çarpl§&n ha 
va kuvvetlerine iltihak etmi§tir. Bu 
ınUnaaebctle bir nutuk ısö)'leyen Mı. 

mrdakl 1nsillz ha.va kuvveUert kuman 
danı demlııUr ki: 

"lngUiz .milleti böyle analara aahjp 
rıldukça ha:bl muvatfaklyetle bitlre
ccğtmb'.e 1Upbem yoklı.ır. 

Alman tayyareleri
nin akınları 

Murmana'ki limanına taarruz 

edildi 
B<!rlln, 20 (A.A.) - Alman or

.• ılan başkumandanlığın& göre Al
man tahri,p uçakları 19 gyJulde 
Euzclenizi cephesinde b!r Rus ha
n alnnına ber tUrlU ~arıta bomba.· 

iarla U>.ama etm'.şler, yangınlara 
ve iofil~!nra St"bebi~·ct vermifj • 
k'ldir. 

Tnhrip uçaklnrına :ııcfakaı; et -
rr ' e ola:ı Alman ;ıv teşkiller\, 

!unn\a.nK üzerinde Rus hava kuv 
v t'·ri i1e t".llu~uş ve Harflmn 
7 tloip~ 4 uçağı düşilrmUşlerd ır. 

~ili isliklalinin 13.:J üncü 
ciıiJönümii lnıtlanJı 

Finlandiyada Cümhurre\si 
seçimi hazırlığı 

Helainkl: 20, (A.A.) - DUtUn 
F 1 n ı tı n d l y a gazctelert, ll> Şu_ 
bat 1948 tarihinde yapılmıuıı muka". 
rcr olan RclsJcUmhur lııtlbabında rey 
lerin 1937 de parl&.mento tarafından 

tayin edllml:ı azalıı.r tarafnıdan vetj, 
leceğtnl bildiren resınt tebliği mU.Salt 
bir auretıte karfılamaktadırlar, 
~ 

Samuel Hor'un n;·.ıtku 

Almanyada nasıl tefsir 

ediliyor 

Kahire, 20 (A, A.) - Öğren.il· 
aiğinc gör.e, beş gi.in sUren tir tc. 
ecl>blistcn sonra cltinı kıı.bnış, o!e...-ı. 
son Rommel taarruzu eanasııu.ln 
ruüttefi.k hava kuvvetlerinin ver .. 
ciıği ka.yrpla.rın h~i ıo nv pilo• 
tundan ibıtrcttir. Tahrib edılen 
av u~ sayıst bu rakamdan da· 
ha fazla olduğu halde bir kmnı.
uın lr.ıııa Jnıvvctlerinin ya.rOıun_ı ile 
l•slenne dönebıbni~ olmalantidan 
ileri gelınektedir. 

Ga:e~~~lan ııave ediyor: 
"Sıa;mgradd& durum acın derece 

gergindir. Dleppe Uzerlne yapılan bl)
yUk akıil ve Almanyaya ~apılan yent 
lıava taarruzları Clbl hadleeler, her 
l<eıd cesaretlendirmektedir. llall§ta ve 
Akdt'nlzdeki cUretıi harp hareketleri 
haber almdlkça Mıyecan uyandırmak. 
tadır,,, 

STALtNGRADDA VAZh'ET 

Londra, 20 (A.A.) - lııgillZ radyo. 
sunun Moekova muba.birlruı verdlgi 

MlittctikleT, 'kayıplarından dalla 
çok d~ma.'1 uçağı düştir:müş, bir. 
çoklarını da rnuht~el olarak tau· 
rir;~~l~ll\ Bundan ba!}ka 
dUgUrU~ clü~an. uQaklarmın çc. 
ğu b?mba upğııclır, MUwetjn pilot 
kaybı d:ı o nispette btlyUk olmoıı • Her/ln, 20 (A,A.) - D.N.B, ajan. son maHlmata gö~ Stallr.gradda ke. 

sının diplomatik muharriri lBZI- tur. !lf duman bulutlan ve yangmlar &ra. 

yor: tTALYAN TEBL!öt smcla gö~ göğUee §lddetll muhare • 
fneiltcrenin Madr:it büyük elçbi beler oluyor. İlci tşrat ta t.ltr kayıp. 

Horun diin söyledijjt nalıık Alman Roma, :ao (A.AJ - İtalyan ordu• lara uğramaktadır, Almanlar ba'.11 
siya.si mnhrillerinde de alaka U\'an. ları umum kararg~ 836 numara• eokakluı uptetmfflcrdlr. Rualar bun 
dırmıştır. Hor, lspanyadu .bh- -çok lI teblilt: lardan bir kııaımı geri ıtlmıılardtr. 
kimselerin, Almanya bir nizam un- Mıl!lr oepheanln ger1ııfnde blrblrtnl Voıgaya akan bir ça7 boyunca Alman 
~uru oim&klon cıkerılır a Almanya. takip eden de.lga1ar halinde 1talyan •e ilerleme teoebbUstl akim ka.lmıgtır. 
da ve bütün Avn!i>&tla . .kanşıkhk Alman uçakları dUn de dU~ Almanlann zaptettlklfırt ~..aı:ı mUhim 
başg5.slerrnesinden korlctuklarıuı motÖ1'1U nakil YHıtalarmın bulundulu tepeler blr Sovyet Juta.lı tarafmdan 
~öylcmişlir, Kendi arazisin.de bol- yerlere bombalar atmlflar ve gö2ile saatlerce allren mubarebeltrden 80DI'& 

ŞC\'İk zıılmünii gönnü~ olan 'lılr uü' görWUr neticeler elCle etmlflerdir. geri a1mmı§br. 
lc-tin Anglosnk onlnnn ruüıteliklcrl Bir hıgU~ uçafrnr tUmenlerimlzdea Almanlar K&tkatyad& Mozdok mill . 
olun lıolşc\'lklerin zııferinl titriyt- blrfnln uç&kaavar batarytılan dll§Ur. t&kaamda fiddetlt taarruza geçml~ler 
rek ıliişi.innıesi pek tabiidir. P..sııo; mllflerdir. ~ dlr. Ma.dokun cenubunda bir Alman 
ııdur: Bombardıman uçaklanmam btr 'ltoı111ıerıemete muvaffak olmupa da 

Hor mnlü.ııı cl~ler dolnyısile te~kllı Mlkabba tayyare meydanında bu muharebelerde en bOytlk Alman 
bolşeviklcrdcn h:ılhsediyoı-. Ç{ınkii bUyUk yangınlar çıQ.rmıftır; tank llumandanı :fon K1a~ ölmtlftllr. 
hunlnrın miHlefiki olan Jılr de\'le- DU,manm Yunaniıtand& Nav&ıjıl'e Fon Klayaı Beı.r&da gtnır. kuvvet • 
li ıcmsll ediyor. Bundan dolayı Al yapı:nıı olduğu akın netiCNlnde hlçblr lere kum.anda etmlftl. Kurak • Harkot 
manranın yıkılm:ısı fhUmalinin do. baaar vukua ıeıme~tlr. yarma muh&rebelblde bUytık hl~tJ 
ğurduğu endJAclere dolnmhaı;lı C'P- DUn l'e«:e lngllls up-k' .. a.tw, Bitler tarafından blldlrtlrm,u. Bu k'J. 

Llç&to•1a blr çok bombalar a\dUtl&r- mandan, enelce ölen Ra;nenav ile 
\"npl:ır Yeriyor. Yerıdiği lemlnnl n•. Qud 141rini k l ordu 
lııntrk beyannamesi, İngiliz ve A- dJT. Telefat yoktur. ertuun uaul uı an17 • 
mcrHrnn ihfrkümct nd:ımlnrının nu- Bir dU1111anıuçatı Cattollea earcı... 80Vl'l:T TZBl.101 
tukhmdır. Bu teıniıınt :ıayırtır n C"'4Pigento) yakmında alevler içinda Mo.kova, M (A.A,) - Sovyet öğle 
1 dn·•1••tUr. , t..wı*: ru,ıiliz - Sov~'f'l ai:dl nnl..ışınal:ırı ...,.. .., ,._. 
hakkında Krripain sözlcrile ~üphc. Par~UtçtUer kendini &!:ınlf ola&\ ıt eylül geceaı ktt-.ıarnnız Stal~ 

d ~ •• Yeni Ze1Anda\ı bir tayyareci esir edil. rad ve Koadok çeVl'elertn··• d" ....... an. Santbgo (Şill) !O (AA.) - Cuma ye u~enlerı 1nlnıln ed<sncz. ... ••• 
günllndenberi ŞW, isUltlAllnln 133 Un- H~r, her rnemld..-eh,.yiyecek ve . ınl§tir. la garplfDUllardır. 
rU ylldönUmllnU kutlamaktadır. 13u ı rj.!cc~indcn ve anaı:,.şinin önilnl' sc~ Diler 'Cephelw4e mUhl.ıı\ h1' bir de-
nUnuebetıe kilisede yapılan 1k1 A ~ mele üıre gnrnizonrt.rhrarııla~ın. !Benıde,tehlike İp.M\İ lif*Hk olınaDılftır, 
)inde cıUmhurreiai ile hlikCUnet er rcıo1! bahse!ti. Du !3.hndp A\'rııpa ve • ~~-~(~~.) - Dtb 080e Benı... • * * 
ve bQt~ıı ŞIJJ )1ikselt memurlan hMİtr ~ıAs)::ınııı ıbir cok,ı ):eri~e teC'rü.E de Sdnei~neioftan. tehl@lm ifareU Moelıova, 20 (A.A:) - lıi&bah teb. 
bulunmuııe.rdlr. heler yn,pıb~ •e:t.rı ~ke alına- ııveraiıı.lftij' . ..&.l&i1ll ııu.t lrl9 dan l,12 llğinde dUa gece st&lıln.,...d, lloadok 

Bımd:uı ıt0nra bükCunet reı.iıün ö _ .,mn~ı~tr.1 ~nla.rctm başka Jıii'1tL (Y. kadar dı!nmJı.e,tmiot;lr. ~terinde mub&rebelertr. devam et.. 
?Uinde yapılalı bUyU!: ~t resmine sclerin seli~sl müu&iık r~:!; mit oldutı& bJldirilmektedtr. 
10 hlıı wMi!cr, 200 tank vıe w tayy~~ .;ıta.ıtdi~indc\hit lıir şcı-·iıı 'nolfflvıik':i ''~a,, alllıtad119m»Z J>lter cepheJeT'de mQhlm t'letlşlklilı.-
1 tlrnk ·.~ıd: ~-.! ~ı:n· "'··"- ;..~::.:, · •n ıer oı--a.h.o ;ı e---.Ar. ~ lılr d03U~1 l'-.:~n onane geçcmlTl'ft'ltmi süste;;:,• ''~. ~ dlhtkü sayı. --·· 
ve tetııuıUt ~ olmak üzere huamtı .,rıyor. /'. ... .- :&i}ie :Vimıil'.~ci int'..§ar yriroa TtlbMf, lovyet kıtal&rm.ıı ekeeriya 

etmiştir. Tankların 
havan topları ta.rafından eUratlı: 
tahrip edilmiştir. Müteaddit ev<le 
yangın ç!kma.sı üzerine Sovyet kı • 
tel:ın bu evlerden ve sokaklardan 
g~ri çrkibnl§, fakat sonra yeniden 
yaklaşmak imkanı hasıl olunca 
terkedilcn yerleri tekrar almq;· 
lardrr. Almanlar Volgaya akan kil 
~-Uk ırmaktlln serbestçe inebilmcK 
için bu mahalleleri şehrin geri 
kalın kısmından tceride çalııw 
yorlar, 
~ '1'ARI81 TE.UL.tôt 

Moskova, :w (A.A,) - Gece yar~ı 

neşredilen Sovyet tebliği~:\ eki: 
Sta11ngrad böıgeıinde mubanıb&! 

inıı.dla devam etmektedir Birlikleri• 
mWn mUkerrer mukabil taarnızlan 

neUceııinde Almanlar blrkı.c,: aokaktaı-. 
çıkanlmıııtır. 

Bir ke.imde otomatik tt!fekler kul· 
lanan bir Alman bölUğU Çt!Jllber lçlnl' 
aımarak uunamly!e yoKl'ldilml§tir 
Çevrilen bölUIU kurtarw&k LIUyen 
dtııımaıı muharebeye ytrm· tank aur. 
mUftUr. Aııkerlerim.lz taı:'laavar tU• 
fekler~ el hombalan ve yangın ııve. 

lcrl kullanarak sekiz Alınan tankı 

hareket edemiyecek bir l'&le getJ.ril. 
mi ıtır, 

lılozdok bt!Cesinde dUomuıın muka. 
bil taarruzları ıert pUıkCrtWmUJtUr. 
Kıtaıarmıız üc Alman ıanıu ele geçir
mi§ler ve bunle.rı dU§ll\aDa kal'lı kuı.. 
lrmm~lardlr. 

Voronej bölg~nin bir miminde ikJ 
dütman alayı tankların tJmayealnde 
harekete ge~rek bir tek ı,rtlnde aekiz 
kere mevzllertmlze taarrue ~tml§til'. 

llirllğimiz bUtUn Alır.an taarruz.1Arııu 
geri pUıkUlmUflUr, DU~rr.anın takr.~ 
ben tld piyade taburu yokedilm,lftır. 

On taıık tahrip edllmiltır. 
LeDJllgrad cephe.sinde aeçmen atici" 

lardan mUrekkep k'fl! llollanmızla 

topçumuz Uç gUnde 400 dU,man öldUrı. 
muoıerdlr. 

BlR SOVY.llT AX.Il'U 
Londra, !O (A.A..) - B!r Sovyet 

tayyare grupu, bir Karadeniz limanı 
na taarruz etm!Jtlr, Buraaa 2 mayin 
tarayıcı, a torpitobot be.t:J'ıl:nılf ll 
ma.nda yangınlar çıka.rılını~tır. 

Londra, ZO ( A.A.) - St&l!rıgradda 

muharebenin ~ddeti aon n!lddine var. 
mıotır, Kızılordu askerleri ıenn elle 
rinde tutmağ'a kat,iyetle karar ver • 
ml§lerdlr. A1manı.r yeni kuvveUer 
gctirml§lerdlr. Şlmall A:f!'ikadan bir 
çok hava birlikleri get.1rllm:iııtlr. 

Londra, ıo (A. A.) - Alm.an 
lır..bcr ajaım ta.rafından nqrediler. 
Wr tebliğe göre Almanlar Staltn• 
grad şehi"iftin tam giınallruk Don 
ile Volga arasında. Detıamada ye
ni bir hücuma ~rdir. Mos
kova bu huaugta malumat verme. 
mekttdir. 

GENERAL FON JUA YT 
öwn MCr 

l\loıkova, 20 (R&dyo) - Geceleyin 
neıredilen Sovyet tebliği: 19 eylUlde 
aıker1 kuvvetlerlml.z Stallngrad ve 
Mozdokta ~lddetll muhal'Mıelerde bu • 
lunmuıl•rdır. Birinci .Alınan tank or. 
duıııu kumandanı orgenuaı fon Klayıt 
muharebede malctuı dUrmu,tur. Di • 
ğer cephelerde ebemlyetli deflılkllk 
yoktur. Hava kuvvetlerir.r..ml.z 12 Al
man tankmı n aaker blllôtrilmll. 7L 
hut lnuım yUk!U 70 kamyonu imha 
'"7& tahrfb ettiler. 

lKt RUS GENERAU ÖI.DC 
MOMkow., tı0 (A. A.) - SovYct 

gcDCt"&Jlerinden Kotnilof Dnıgof 
ile M.ıtof'un Meg hattında öldükle. 
ri resmen bildirilmelttedİl'. 

AUIA~ IEKZlBt 

Uçan kalelerin faaliyeti 
İngilterede bir nıahalde 

U&ft u~ kaleler karargl 
20 (A. A.) - Bir uçan k 
grupunun kumnndanı olan 
Jaınes Vahm, United Press ır. 

1 Lirine aşağıdaki bc:ranatta bU 
muımır: 

''Ziyaa uğrı:yan her uçan ~ 
ile 25 ki'}inin öldUğUnU b 
utmak l!zimdır. Dev bombll 
yarcterl bl!güııe kadar 50 den 
ta Alman avc1s1 'dlifUrmU~lerdlt 
i§gal altındaki memleıc.etle!'C 
çok ak~ yapmışlardır. aer 
kmda 100 uça.n kale kull!Lll 
c~ğimiz zaman kayıplanınıs ıı 
ı>eti artmadan !3erlin1 borJ'.lb 
man edebil.irlz. Birleşik ı.ınea.ı 
topçuhrı da.b:ı. teerüi>elt oldur 
çio bu akınlarda düemanA 
l:.iıytlk kay1p1ar veroiritcceii 
btıkkaktD". Yüz uÇM knleY• 
ruz için en lij!ağı ~00 Alnı&D • 
e. 13..zmıdır. Son iki a.k.tn ~ 
bu bomba tayyarel.crindell 
tek gnıb 23 Alman avClllD! . 
rip etmiş, bafika. bir akında 
:y~z hareket eden d"kuz ı.'ÇSO 
lenin 25 avcıyı tahrip cttiff 
men tc&bit ~lmi~ti?'. 

tnglltert'ye ııtılt\n hom,,,ıtl' 
Londra, 20 (A.A.) - pUtl, 

nutıi lngiltercnin baD yeri 
bombalar a.t.Unu,tır. Hasar as 
yarnlan:ınlar bir kıı.ç kişiden 
rettir. 

Müttefik vapur kafılesİ 
hücuma uğradı 

( Bq taraf1 Bir.iJlcidl) 
kı "OUnlara kaybolmu, nuarifl' 
kılab!Ur. Alman hava kuvvetkfl 
taraftan bir torptto muhriblyl• ı,);I 
fakat gemiıılnl tahrip etuıJI ., 
lklnc1 torpito mubrlb!.nl a.t,o• 
Ur. Bu ikinci torpto muhl'b, 
gemleri aramıda bulunuyordu. 

Çetın blr kovalamada deıı!Jı8lt 
mız, bu ka!Ueden olan n tOP 
29.000 tonlJltol\lll 5 ticaret ıetP 
tahrip etnılflerdlr. 1kl lniüla 
muhribine torpiller laabet • 
Ha va ga rtlamıda.ıı dol&,Yl 
batıp batmadığı teablt edıltaı es 
B6yl6llltle dU§man denl.a nakl11' 
m1 katildertııe karaı yapılım 
belerde en ciddi matl<lb!Ytıt.Jerd" 
ıine uğramııtır. Altı &Un içindi 
man her türlU harp maızeas~ 
yan 88 ticaret ıemia1 kaybe_,_..ı 
Bunlarm içinde aanuç ,;eoıll"' 

vardır, Batırılan gemller\r. t<IP'I' 
tonllAtosu 262.000 dir. 
Diğer tarattan dU,man 8 ~1'1' 

mlsı kaybetmljtir. Bu gemi 
nın dökllntuterinden geri ıı: 
içinde kl8men ciddi ııUNtte b-'" 
rayıuı gemiler vardır. 

~rezilya ve Arjımtin d~ 
ğunu teyid için mitid 

Buenoe Ayrea: 20, (A • .A..) -

ldlya ArjanUn arasındaki t.,.sı 
~Urtmek makaadUe blrbC .. 
verler cemiyetinin hf.lna,.....sad' sol 
noe • A~eade dUn btlytlk bit ,_111 • 
tertip edllıni§ttr. Söa aıu. hatif""'. 
rıuımda eski Arjanf'Aı bari~ 
l&nnd&a Adolf Bloy, TOIIWol 
Un ve Karla C&nthllo bulı;~~ 

Berlla, 2t (A.A,) - Alıı·an qrdulan 
bqkumandanlıtı. seneral Fon Klelıt
nln er meydanmcla öldUğilnU iddia e
den Röytef ajanaı tarafı.~ ya 
m'f rumt Sovyet lddlaa:nm da haki-
kat& uym&4;bJmı bildirir. -

Hatjpler 4rjanUn ile Bttsilf' 
auıd& bir yakınlık " da.h• ..... ~ 
iılılrti&i t&ııa!Jllnl tanı,. et101fP-

FinlanJiya ne .zamana ,,_J' 
lıtubeJecelr 

Londra, IO (.:\. A.)-:--~l 
diyada n~en bir ~- ;J VOIWNlc.JDE. ~rette i~ckrllnı!f olan >..:rJantlıı ~~ 'y 6 ttfmliştir. AT11at}qiımm ~ ~· göğtM ~ çarplfl!l&lt.r hallnde 

bit,namzet.ıwı de ıttirak etmi§tcrdir, Cla•gba• ~••-'aa ~ ~~nin devanunı ıiddeW ~elerd• llO:Ua StaJID,g. 
Hıük, ArJ~linli :ıuunzetlerı hararetle" .,.._ 1 -~ •.,- ~ rad'ın bir çok 90kaldarmı temı.ı~ 

-Moskova: 20, (A.A.) - Röyter 
aje.Damm huw.t mub&lıiri btldlriyor: 

.......,_ 'tl-.•! :.Ot:iklll l teıniO ' re, .r•• ınıı- ... ~ 
li n ceyc kadlU' hari>e dev.ısı ,1' 
ctktir. Tebliğde deni~ "'
"i'in milleti aırf bunun i0i~1j,ı' 
.J!l§CYOI'· Fin)A.ndiyad& YahUU'_~ 
kal"§I hiçbir t~ yapdnı~ 
dır. Bunlana vaziyetlerind!.J 
şJtl.ik olmadlğrna dikkat ~ 
dir .• , 

•HtnılAKHJtrr. şmı~.ı:ler hallan ~:t:ınc UVUI .. , · olduıklarmı btldirme:tttodtr. 
ter.11.hUrlen ıırıı.ıunda., ckvam etmek • ~ Hamamdil bir hınız Voftı:ol cepheande Slnlayiazıo çe'fft-
tedlr. <Bat t..-.fı Btrinei&) yak-·•--dı ilinde ~lmaalar Rallaftn ileri b&re-

"h~ttc görUlee bu sallhm Aın.lii., .._. ketıertne lca111 ınatu ~ :rıınılla ...... t 
Japon l<uvvet!erinln yardımiyle za!Ml K~DIZS.J"da Ali Osm:\DID ha- g&stermı,lerdlr. 
kuVYeti.'\Jn yenld"n teJU!lk tdilmffl. -.e memma lbrılblm ve Saim adında Brilı.Mk çeTNainde Rul.&r bir m&• 
lıntıyaalı nııntakala!'tıl be.Haı:un l:N iki llİll'i lir~ ylkallmldt ~in ao- baBI Aptetm....-. 
babda meMi birll#inde bolhı!Hftıtta..:' .ytınmU6, pe2'alarmı da emanet LENINGR.AD OSPI0:81NDB 

* V1lcwlıllinbııSe yanan karbonla drr. çe.tmelerinderı birine bıralmuşt.ır. Moellova, 20 (A. A.) _ Cephe.. 
i1re.jıiDdW,: lt:ırboıı cıı ~ksck hara. ------------- ,.H;.aumı mişterilcriıadıen Selbıi a. den telaı bir telcralta, Almaııla· 
r•Uı oe~ıi'rda . eriWeme4JtI hataa YMIİ Eserler : 'drrMa lbirl!'$\ ise ibu C)dmıecenin a- na Leningrad oephellinin Sinyavt 
"V11tudtln 87 dettocsiyle>nasıı eri)'or nehtarıru elde tderek gömü ~it no ~nde b.rt:ı hilcumlaJ' 
da mqı Mtlne geltjor? Khnyanm \'c parahınn1 Çtlld.!3ı:tan sonn ya- )'pı!llıllk için yeni ~r kul • 
bvıme ım §iMew bir ,u ue kar- Mevlana lra1~tır. landıldan bilA.l-"---"-.o.-.11... ~""' • 

aa~ . .Mt...., v-~i cür.müm-- UX<lllUG&~ ......... bon erltlUı' ama bu l!Wdetli pn vtL l)elt ı'li ıatr HIHıe ın Rlt t ,...ft, - ...... "-1 ~~ -"' mıan c:ı,...._., -:ıennde bir çı~ • · ..,e y a - 1- lıut _,_a.. __ _,.. -ı~.,.. _..__ C"- ...,., .. ~''" ..._._ 
C\laıbntbı\ln .. norel!lndı T ".._.:--='_.__ .... ..., ~ .,,~ ._.- tamı ~• &.. -.J--. elli katlar bilyUk f&.frln Faristcc yazıl,. zade. iki ay altı gün 1'·~ çar- ,,....--r;• ,... _..,,..,. * <Mıroo.ttS&tız manzanılar, lfitt.l- mıo rtrbAl veya kıtaanu manzum ola- Kıatlorı!u 'Yoronej çevreeinde 

• ' ı!ıftma,vc tevkif edl~· -aı...... • .L&U ~ ma3iklter, ~-atmmı biu hle· rak dlllmize çe•trm1ı. ba.ııtınp neoret. =:=:=::!:=============== ~,_m. me*tn y~ ltral et-
~ettlr'<tikl~· 811'e4ıa olıun h!ıı ve ha. m~ti.Sevinerek gördUk ki, bu gUzel kf. JDİIÖJ'. Bıııeka bir mellrtn yetde 
•;atta ~ .riaıtuü değil mtdit'_ tabln ~dl iktnd buılq: da çıkm"-1 l eoksk •'t'lllfl&n oluyw. 
er? z.tkl :ibi ~r harlby: kullnn- tır. lyt kAfıt ve tema: baskı ne klta- ile dememeli 'l 80K1'K MUllABIJBRLEBt 
mak ve hiçmi-ı.ıu eıu.trna \"nkJf olma. bın iı:fndekilere deter bir Mygt g& .. _ Moellon., 20 (A. A.) - Diln 
malt lal hayatın ~ mı madud l1tr:llmJttir. Mevl~lınn blr reeml ile Ul'l.IS ~~arlaşmuz (maeraf, m.a- StallDfP'adm lirnaJ. batı ehi ınabal-
lı•l.11&U70l'f Keaya.dalq tih'bellııln bir resmi de • fifirif) yerinde (harcam) diltc>r. lelerinde kanlı aob.k aavqla-r 

• t7a1t ~ ~ tltı l\nııitola la. ..,... U&n oluma'lllftvt', Aaıı lifrln va. (Ckfir) 1aı.nJ1lığr olarak ku»anP1an olmuıtur.Bu m&h&llelertn ktltl• ha -
ld• .,...da aetaıet.çe 6ıtS'\lz kadar tanı oJ&n farilt&n deri11p gönderflmlı (gida-) c:1cn de iyi tutaca~ bir ke- ltnde bombarmn.mnıdan ııonra 
rark -..r; tınan ha' h&1* ~lı bir olu bil Uıtıf demeti 0Jc.Jyuculanm111t1 ltme ... (Hflft&m) ~meli, (masraf, yılnc Otiltle ~nde bir hlloum baı,:.. 

.ztlett '1•Uf111hııı1M ane~. nı'l.."'erir) dememeli. }Jm11, t.-hüeuma ttnlclar iıatlrak 

Stalingradm §lmal bat11mda ııo • 
kak muharebelerlnln §lddett artmak • 
tadır. Oum"*•i g1lnt1 Almanlar 80 
tank ıle bir m&haU•J'• turrua ederek 
birçok aok&klan ele reçlrmlflerse de 
akfam elma.dan bu ankak.!.anl&ıı Te ci
vanndaa çeJrfknlflerdir. 

Voroa•J kelltmlnde lemi lıUdirllm& 
yen bir phlrde aokak muh&nbelerl. o. 
hıyor. Voronejin flmal 1reamtaıia Al. 
mantar JOkedtlmek ttnn bulmı&A 

lNvwUll'llll lnartanaata çal'IJ1'0l'l&r. 
A.tmanlM' CUmartMI rtınD Gl'OllD.lye 
kal'fl taamma .,.çmlflerdlr. 

No"eçte Almaotann 
buırbklan 

....ondra: IO, (A,A..) - lUSyt-. ' 
janemm lılr muhan1rlna 16ön, Al. 
manlar Norvevtea harp a&h&aJ lOln ae
ferberllk 7&11ma1ltadn1ar. KtaUnı par 
tı.t ~armd&D olan bi~k kim. 
•le derber edftmmnek l9ln kaçmııı. 
tardır. 

KiaUq hUMUll bir poUe tq1dt~h 
JnJrank bunları yakalamak MilLted
l.lrll'r ıı.lmııtır, 

İsveç lngihereyi pr~ 
etti ~ 

stollbolm, IO ( A.A.) - ~ 
il!ılldlriıcuttne ~" ınec 111~ 
Loadradalrt elçtmnt geteıı '1. 
oumarteat g'eOMi llJ kadar ı.-~ 
ttnm İneç topraklan tı~ 't1' 
ııını tngftta ht1k6:mett aesdln,. 
leet:o etmete memur etmı~ 

lnet Molla"tlan 

Yet:H, a billbül-i oeydt, ~ 
ban•~ 

Deliadl baju güHtn. yand' ...Mil 1 

i&lelef"" 

Kadeh d"'5ml az Y'A§ta ",~• 
et111" 

8ir.ı- blrel' ~im ağııll1 ri" 
• plyaleı.e 



V A 1, 

PiYASA FiYATLARI iHHAÇ ~ ... ·~ IJ . •b·~~ 
b eşiktaş Fener -
Q/ıçeyi 1-3 gendi 

IJr ~I 
0."1t:nda Fenerbahç-e Takıimi, Vefa Süleyman~e. 

".:~:~~~~~~;~!. NJ ~!~ :.~:~:.~~::i~ !!, İf...ıu. ~El <f. e daha 
•lml thraç ttatıar, teablt ettı&1 halde re ortada yeni bir tıcarl hıle döndliğ;ı ha söylodi. l\İentlek~Uo 1c,e b~:~- 111•0 bu memleketin n.ımuı.lu c\· 
daJılll plyuadakl !iatlann bu A&aaıı c:Opheai akla ıelmektedlr. Tüccarlar. r&nı o'mıt.·acaiiını bı"r kc• .... clulıa. liıtları, ı-;u bof; on tiirerli nlr:ı~111 

~ Beykozu, 11\:anbulıpor da Kaeımpqayı 
~ Caq yendiler. 

n e en •le çıkmq bulun lhraı: maııannm tlaUarmm, 11Uhaal anlijdeledl. F'aknt doğrusu u kı tabetl rd de yük 1 " 0 
.... J,urbauı o:~un? 

maaı nazarıdikkati c:elbetmektedlr. nııntakalannda yük9eltlldJtfnl jddiıı Mz artı]< r.öı.1e tese1Ji bulacak h:ıl. Ja~sl•iden luıncnl:ırı fine alirU;ror. 
MeselA, keten tohumu, Almanlara 70 etmtktedlrler. Halbuki, ticaret oduı, <ie d~ğUiı. 

~ )'&pııı!"-ray • 13eeiktq ma. aeneıl me\"llmlnde gfüıterdiJderı 
·~~ llaerlne Bcıık- muvaffü.iyetten dOJn.YJ tebrik e

'lb.. ~ ~.,.l~ hueual bir kar- C:Cıiz. 

kuJ'U§tan vertlecelı:t.lr. BuMan ton, llı bazı ihracat tlclrlertntn, mUıtahaille-1 Memleketin nimet cömertli'itini - Elim:ı, kfı'umuz ~lı. 'l\ı 
racat veraisl, nakliye ve komiıyon re telgraflar ı:ekcrek fiatiarı kasten biz tle ... öı·Up dııyuycınıı. Toprağı. :rn~~lnn? 
maaraflan çıkartıldrfı taKdJrde tl. yükaelttfrdlklerlnl teeblt etmlıtır B:ı ıowla en ru:, bize y&tecc-!• kadar • ıyr.rla.nlı. Sonrr.'lnn biltıln o 

'~-.ıı bÜ •nerbahÇe •tadır.. • • • 
clrln ~llne net 63 kuruı ıeı,;.,cektlr, Va cihet, telgrafhaneden de aonılmuştur. lıer se.rin yetistımni hilivoruı b.1~br ~özüı.lü. Tüct'ar scrbe1Jt bı-
zlyet böyle oldutu halde !}ehrimi& dil·. Bundan, kıı.ra borsacıların aerbeıt pi 1 Fakat blitüıı bu nı'nı.~t,. -. p. "ıttabıı.. nı..ı.ı·dı, Pi)aaa kuzu11a, kurtlarm 

bJı. leyt ın&ça oldukça Ju\Ja. fnec .tutboltle Almanyayı yendi 
- ·' "' cJ,:ıe \-.:rildi. 

htll pjyasaaında liatıar 72-73 kuruıa yasa ve tUccarm tıcaret kontrolü ali ve pazar bııtakhane'erinc dü Ont•e M -
J'Cf kUtleai toplan. Berlin, 20 (A.A.) - Ollnıp,. kadar ı;:ıkart.ılmı1tır. Aradakı 9,10 temi ile açıkca ala7 ettikleri mlnlsı mab\'oluT'or. eger bağlannn can:ıu.rcJaıı 

1 " b.a~.ka bir 5ey de~hnl". ".i:...Uıu··r 
kun11luk farkı, tUceann, bile bile ve çıkanlmaktadrr. Tarlatla huğda."J bftL"ede "~b. u •• " ~· ... '"'' .... toz .m.-" bütün u.gm?ı~1y1c orta. 

Yun l·çı·n baya ı• k 1 d ;e:u_ apka~ta yemJş olu. İstasyon- lığard~l llan<~ı. Aldatma]( irin ısi.iır. 
bıı ~hı idar-ınde '-"a- Y•t •tadyamunda U5 inei beynel-

ll-ı.... ÇWI " milel futbol nıa.çmda İsveç mi.U 
. ~ -wi«tq ve Fener- futbol talumı A!man takmıını 3.2 

..:..... 1U kadro ile çık. yenm!şttr. 
~~ lı( Atletizmde yeni bir Mor 

nna• s 8 e 8 yatıp a VUn karpuz, Üziım dağları \C 1 er. Eızi daha tellhi'rsiz ya • 
W:rili. Fakat haJil yumruk kadur lt~lasmb.r, dnlıA gafil u•losınhtr 

me Vere ~ k d bıı'r kelek on ~ lmrul'ıı. ı ·ice bir dıye doğruluk P.ndı ittiler 7.eyt· 
nıer uyuyan a ın kRVUDU ıınrak etliye \e iyJ bir JUğmm "180,, clıın yul\ar~·n ~,;;~ 

karpuzu da fırka alnbjtjyoruz. ınıyac:ı~nı ltalıplannı lıa!larnk tc-
Şimdiye kadar lstanbuldan Gece denize dütüp Bamya yetmlsten satılıJ or. Domn· rnln dm iş" erdi. Jhıgü:1 ırytim .. ğı. 

· l~~ flfınıet A1l - Hı. Stokbolm, 20 (A.A.) - Gunder 
~ ~llb ~ ltita.t Om,er. H•- HaeRg, Gött'bo?1g'da bl.lfl'Un ~°'ı 

Lw'"QQ, • U., Hakkı, Ca- metreyi 18 dakika 56 11ıniye 2.10 
·qt~ da kotRrak yeni bir dUn~-a reko. 
'~tÇe: Cihat - Muam- ru ktrm•tJr. İsvcı:li ko~ıcu fimdl 
' ~ - Ö!ııer, Halil, Oa. l O dU~-:ı rclconma sahiptir. 
l'~it. • l<adri, Me!ih, İbra. A 

pek az oldu boiuldu te" yinniden IYJlll~'R dliflllcdl. nın kilo!m d~I litresi .,l6Ô 
C'ingene> palamutunun elli.~ fırla t.:ıtıhyor. Karaborıadn en h-' "p·~ 
dığı, geren umumi mulı~rcbım,ıı ~İ?~ ~ ile 120 nra ındnydı. Ş1im<ii 
en berbnt gtlnlcrindl' bile görUJ. >Y•"ı hı( yok, F.n kötüıllne de 16:. 

Yünle~ el!konduğunu vazm:'§trlt Evvelki gtu Dnlne admda bir 

~q oalla dolra ma 7 
~~ evvel T&luııi.m ma. --~---------

Ellerinde yün bulunanJ~n c-e: kadu:, Hay<la.rpa.,a iaJcrjesinde 
yanname iste~. Beyan na- 1 )atJtı"9, uyıuanağa ça~ıt'ken bir ar~ 
nıe Yerme müıhlt!ti bu aym 22 allı. tle~e yırvnrlan~ ve k.urtania. 
de yani yvmki salı gUnU bl.tecek. mıyanst bo.gulımuotur. Yapılan Jile 
tir. BeY41nna.m.eler Ziraat Banka· tahkikatta Pininenin uyum~rı ça. 
ıına verilmektedir. 1~ aağa ao1a dönmdE aureti· 

mf'Dlitti. ı.unıs lsteni:ror. 
Bir pa:rnr sergisinde kınkh rıi- ~a\". Mizle hnlblunaral< ~:ııı 

' "~ ~ıan cthat, ı.ıuam- Macar ısta d ~.·.~, Fikret, Halit n an 
)_. 'lln nda Beılkta.p • · f t. . k 
~ ~ı.:;.=ns~~i ısprr o ge ırııece ! 
St: ..,_n Bctiktaı for hat. Pqabahçe fabrikamız iıe 
1' ,1,.Ptıkla.rı nkmlar neti· tam randmanla itletilmiyor 

ŞdırdıtWc:le pek çok JrirnaeJerde le denize dUştUfll anlatmr.JltD'. 
yün buluuduğu ha.'de şimdiye ka
daT gayet 1\1 beyanname veriliiiği 
naz.an dikkati cclbemıi§tir. 

Adli Tabipler aruında 

rinç ÇU\'tllınm "stUne "165'' ilk bir değıl. Rıdcletı:• fl'tlbir i5ter. Vur 
tut ta.Janı~lardı. Halbuki bu pj'. ,.;uncu'arı, r.nra\'1ltlarındal;i pır)ıuı. 
rincin httn dr.si fen•, hem ılc talnn. yUzliklerj, lmr<l<mlarilc ac;a. 
İt-inde pin'nçten rok alncaJı şe3. hm. Jliltlln mU\'azı.aJnrı Jıo! iindeıı 
ter \'ardı. knz13 n<'nlc bir ma<lılt' ile hlzdC'n 

Bugün yapmak gerçekten )lele c;aldıl\lan mallarım da huiııey'! 
gUç'~smj,tir. Vntan uj;runda her alalmı. &k1:ı o zaman kurtlar nn. 
tUrlU l\Mya Stl\ e 9e\'e lcatlnnırız. ıl Jnnulnsrr ,.e <'ann' arlnr llMıl 
Fakat bizcl~ bu feclaki\rlığı Yatan tepelenir. 

tıll ıtııcı gol kua.ndılar. İnhbarlar umum mtldiltiiiğU-
tayinler 

"t ~e llcı daldkada Befik. ııUn Maca.ıiatandan iapirto get.ırt
~ ~ karn1'811ldakl o- mek için tC!'lbbUslere geçtiğı ve 
~ Jaflenııden istifade e- Macar mUıneselllerile de Jr.li.zake-

T rakyada mahsul 
teslimi 

l8la.nıbul adli dıoıktonı Hikmet 
Timler Tıbbı adli umum mUdtrlU· 
ğü t&tanbul morc müdUr muavin. 
lığine terfian, onun yerine de 
Morı ad.it t.abipleıind~n Klmil tıı
Yin ~llmbkrdiı'. :atı- möddet ev
wı tlbtıl ndlt unun m.UdUr mua-

deği~ ''lcdl\nsız vurgt?ncu istiyor. Hakkı Stilıa Gezgin 

nıtı.ıtt..ı.neı bir şüUe rel~ bql.ıa.dığı ha.her alnunııtrr. 
L~ 1Q1tı HaJbu«i, Paşabahçede blr Sı>ma 
:..... ~7 lncı d-.kikada yf. ve i.&pirto fabrikaaı vardır ki bu 

istanbula dair düşünceler 
)'Ptı n 8ellctat SP.li!li fabrika, tam randımanla çaltatırıl

~ '-l~°i9 devre ~ Betik· dı~ takdirde her giln 20 ton i•· 
't et(!~ lıOna erdi. p;.1.o i.ııbhsal edeıb:Iece« kudret. 
~ d il>:J.~.'! i1ti tak.tın da todir. Bu fa.brlka, ~diki halc\c 

~ e•'fl:Qıklıerle ısahaya l O tonluk istihsal ölçü.sUyle çalı§· 
d~ tmlm:ılrtadır. Memlekette ispirto 

clllıa ~ıwun olmalarına çıkarmaya ya.rayan bu kadar J1am 
ı: ~· ıtnde F~erbahçc madde du.."U?'ken inhiaarJann Ma
li U11on d lYeti altmda oynan. caıistandan ispirto «etirtmcğe te· 
~ '1• ott a.~a.da Beı,ikta~ 11aj §ebbUs etmeı.i. ıWcadarla.rca hay-
t" h~ "1arcıan aldıfr topu retle karpJannuıtır. 

Ofiı Abm Müdüril 
Trikyaya ıidiyor 

\•iuliğine tayin edilen late..n.but ad- <Bat tftrafı Blrin<'ide) 
U doktorianndan Enver Karanın latanbulun plllnla&musı '~ imn-
y"rine i."le Bur.sa tabibi adUsi İı· rı loin yapılan projeler ıtehri bir 

Ticaret vekt.letl, Tra.k7a ve Kar. zetin Jııhası yap:lmrvtır. taraftan ıkmtıh bir elbise halin. 
mara mmtakumm mU.t&h•Uin hU den çıkaracak bir taraftan ılıı onun 
kMıete borçlanmıı olduğu )'Üzde yır: Bulıariıtana Baimumu ik1 deniz ortnımcla ,.e yedi tepe 
ml beolertn biran evvel teallmt içlD Uzer;nde lıir Je, ha gibi gUzellik-
yeııt buı direl<tıtıer ver.ıui;ıtir. llllla ihraç edilecek lerini me3dana çıka.racalrtır. 
aıen Jıl1111r mUrteea dlger .bııbubatm • • • 
Trlkya ve Marmara bölaulı.ln teslim Bulgarıatan~an getirt_Jleceık man Yenlkaııı liınanuıdan uzayı.tJ gi. 

el~~ Ö!ıJe:rizıe JmdP.r attt 
1
• a2 11 llçUncU golU b~an • 

lftrı ~ dakiıka.da Fenerb:ıh· 
:ıe ed bir ka.rgaşalrktan 

mUddetı bu ay nihayetlnd .. .ıoona ere 1 gal köınürlen muık~bUınd! Bul· decek G:ı.zi ca<lde9i iatanbulun y~. 
cektlr. Yalıııa toprak meJırJ.llerl oli: garlara bslmumu vel'ilecdrtır. Bun ni gUzel \e ana caddelerinclen bl
•1 umum mlldUrUnUn Trlkyada yaptı. I dan dol:ı.yı şehirde oolm~u pıl·ya. ri olacalitır. ÖııU açıhmş 'Yenica-

Deniı;de bir ceaet fi .. yatıat canumda Tekin!at vlll sa.sında. canlılık vardır. Dıgeı oa.~ı mi, Topknıu sanıyınr, parlcmı, mu. 
Dün, F"nc-rb&bçe 1.!:Iklanndan Yttlnin vaZjyetı görülerek :-~rçlanm~ mem1c-ketlere de ihracat için tc- u-yj', Aya'Safy"yr, Sultanabmc<li, 

s~çen bir kotranın içindekiler de. 1 om teslim mUddetı 15 gt,ln için uza· şehblblcr kaydeclild.11'indcn bal. Bcyawlı, '<' tarihi hanları kavrn. 
1 '-YJanı ~ talumırun yegi.ne 
,.,.~- Yaptı, Ve meç da 

• "'M1 gatebeıdle sona 
nizde bir .erkek ~ed.i gö;erck t.ılnilltı. 1 mumu fiyatları iki hafta cV\'e- ~c.n a.rkeolojfü yol bu caddeye dn. 
keyf'iyet«ın ....,ıtaYI haberdar et· ine IUlıliU'&n )11~e on niebctiacü ima sanat ve tarih meraklıl:ırını 
mişlerdir. Zslbıt&, cesedi aramak. TrAkya Ye Marmara bölgeafnd~ yilkactmil}tir. 11yatla.r 310 kUl'lll aUrltkle~. İstanbul liıınaa17-

~ l.tg tadn-. maMlılUn .aüratıe nlınarak toprak ctrafındadn' lll citysb·Je, Şeluadebaım«ta J&pı-
tlltrtı..L. ~AÇLARI mahsulleri aııbarlanııa ~meıt ve __ ,..· ------ lar.ak operasıyla, tarihi blna.lariY· 

-.. ~ •tadında yerine Vapurda du'"ıu'"p, ~unların iı:lnden beledjyelnrln alacafı K 1 nl le yepyeni bir ze,'k nUmunM~ ola. 
"- 4'·cııer~L .1 T .. t::.... mlkdarlar varsa bunların tayini tçill üıpe top aya ar caktır 

'

,.. nı- UQCse 1 e ............ ı o··ıen adam i ld ' -..u'llltu F rb h 1• toprak mahsulleri ofl.ai umum mUdUr ; ço a ı Bu '"" 1 abl M ka:."' 8......o . :· ene a ı:~ ı· HaııA vapuru • ...ı....ıanndan A- e .. ıııı t oya, . armru-a ta· 
L..~t, l'ibi bUyU:k bir fark- ...., ,,..,...,.. lUğü atım mUdllrü Nurt u~9n tayyare Bir ~ kimselerin şehr.miz ;n. rnfmdan baktığınız znman levha· 
~ llUtuyadiıs d1ln, birdenbire feoa- ile Ankaradan §ehrtmjze gelmtJtır. A.. )'l1tıasrndan küsbe toJ>ladıkları tes wn azameti, kudreti llAima baı'n 
~~tıda &1lnUn Uk me.- l~rak yere yıkı~ ve ölmiiştlir. lım mUdllrU Trlkyaya da giderek bu bit ed~. Küsbe pıy8.8a8ıntn bir ~kihle ortaya çıkar.aktır. .Bir 
ll ~~-ile Beyikoz y&ptt. Yapılan hekim m'Ul\)"enealnde A· 11'1erıe ~HUl olacaktır. Bu auretl• durgun o!dufu blr Zllft'..anda böyle yunda. Ayuofyn, bir yanda Sut. 

- .. , utaııbulçor ka?'fl· ~~taayad.isin kaJb ısdtteainden öl. ofisin faaliyeti ay IOllun& kadar Ilı:. bir b&N!ket, yeni bir vurgunculuk. t&nllhmedin muhteşem kubbe ~• 
ıı:ıuacı bir m&!: Çlka.ran Uğü anlao=lmıetır. mlt edi!.c.cektır. la al!kadar görillmektetltır. minareleri kubbelerden \C~ mi'nı. 

~ ~rinel ltlimenin bu ·================================:::============ 
~ Oldıı. kupında 2-1 

~Q~ Vtta ile SUleyına.ni· 
~ :ll VfıfıWar gilzet 
O~· l~uiyeyi 4-0 

~ rn._ 
~--- ıilnUn en mUhim 

ğu dar bir vadiden ona yol verdiler .• Mustafa hayal sukutuna uğramııh .. 
Bu azametli ~ağlar, neden bu kadar yumuıak ve uysaldılor? •. 

Dailrk manzara bitince , tekrar güzel ve münbit ovalar baıladı •. Yer 
yor incir bahceleri, ballar, ve tarlalar peyc!a oldu .• Küçük Menderes g•. 
çild; .. CeUôd g61ü aııldı. Ve gôh kücük, tenha, gôh büyük ve kalabalık is
tasyonlar 11ıolanarak akıam ezanına doğru lımire yaklaııldı. 

relerden aahile dofru kadune, ka. 
done inen ~ bu le,hıuwı aau. 
metini biraz daha canlandınu:ı.kta. 
dır. 

Ayn.,ofya ile Sultnnnhmet ara
ı.uıdaJ<i bof;lnk bir gUn sİ\"r:İlİl'e· 
•"COek bir kaplama ile, bir du1vla 
ö~~ülünreceiinden bir tatmın bir 
g~ı~ fst:ınbulun Mannaraya doğru 
hak m kare-ketlerini 1·ere.n nc'dta •. 
Jannı silİ\·eNeeiinden lrorku)o· 
rnm. 

H~ ~Yİ J"llinde lmllnnmak, her 
•..eyı yerinde gilzelle.ı;tinnek J;c· 
rektir. Her heykel kendi kaidP.,,j 
üstUndo enteresandır. Ru bakı~ı
dnn Sultı.nalımetle yasofya arn. 
wn'daki sabile dojnı iueu kılADuı 
3'etil bJr eaha .hallnt a •ması ve bu 
l!abanrn ayar samanda ~11il< 
kadar da faydaya hizmet etmesi 
lhnodır. 

Bu 9ahanaı estetik kıymetini 
!'--vı.:tmeden yapdacak ea güze! 
ı~, bn taraftan Unhersiteyi bir 
taraftan lehli .ıakadar ~en 
lı.ıy~n3t bahç.esini ~hığ" yo:
leştımıektlr. 
• Hayvanat bahçesi, cenurı gi\ne 

~ıne, lodos rilzgirlanna knı.,.r ' • 
nıe,larlv 11Untaka11 bayvaaın;mıı~ 
J ll!llamıuıtna müsait b:'r saha r.11• 
znnmış olacıdctır. Salılle kurulnruk 
nk;:ır:):um estetiği bcııoııyan. ru~. 
daya hızmet eden bir mi1C9Se"e 0 • 
laraktrr. 

l5imdililt İstanbnlun gilzclliğiı i 
tnhayyüı bit.3 ayn bir :ı:ev1'tir. 

1~'1 ~~dan biriydi. Çok 
~-·"' bir maçtan sonra 

SADRI ER11-;M 
lzınire yakın Mustafanın vagonu da tenhalaJtı.. Bir kısım yolcular, 

Soke, Kuşcıdası, Tire, Ödemiı vesaire istikametinde yolda dağıloılar .. Niha _ 
yet vagondu yalr.ız lzmir yolcuları kalmıtlordı .. Mustafa, kendincı göre beıl· K:-u-ru-...b:-ak~l--f--J---

. lar kuvveUi rakip-
lh.. lıları 2-1 yendi-

> ""lfct iN\..-
~ l...uıq; MAÇI.ARI 

a_ 8ta.chıwa Topkap1 
ı_:_?~ O, Uıık&paJ\J Demir. 

~~-
" ~"ııelc mukavemet 
~ birinciliii 
S Gaı 'lfocta &rumda yap1-
~ '~saray kürekçileri 

~"-~ ~ 8U .;ı.ıan 
t\ ~~•J>llan tatanbuı ktl-
~ l -., birinciliğinden aon 

lSe ~oldu(. 
lıı..~ ~\a Moda 8lUJD<ia 
~ 1 I' \'elbet yarJ§!D& Ge,. 
~ ~.:.., b..:,~rbahÇe İ.llr.İt Kl. 

~ ~~· Baokrdtöy halk 
'>: hı ... ~ ~ct..rtiıtk ettiler. Baa. 
~ -~-'etiteai 90k heyecanlı ge-

~-.aı ~ ilde bu sene çok 
lı....~ r~ ı-..ray kilre«çi • .,..,ti e et~~ri Fenerb!ıhçeyi 
\ 'll"'"' ~~Jc buretile ya TJ!I 
-...>sditıı b_. \r&ffak olmqşlardtr. 
;.~11 ~~Y evvel yaptlan 
• ~' JI' • 0..lataaray: 
lıl..~ O.ı enerbah~f"lier çok 

tı.... .. ~.., " ata.saray karpııda 
• "':'llt: ' aırtt.~~nde Yll.n1• ~-

l --oa.ltalann neticesi 
~ a- -
a'~~'· l 
J.rıı_,b'hoııöy Jfalkevi, 

l ~:\~' 
' lloıit l(~-'t Cf ;vaı,~a iştirltk 

· Qllat..~~Doru ikin::i ol. 
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O, Tnpyatağına cıkıpta demiryolunun lımire doğru uıanan tarafına 
baktıkca, nazarlarının ufkunu oldukca yüksek dağlar kapatır, ve daha ile. 
ri~ırıi Mustafa lcin, esrarlı bir ülke haline sokardı •• Mustafa ıaı:ırdı •• Tiren 
bu dalların neresinden geçiyor, neresinden aııyordu?. itte ıimdl, o bütün 
cocukJuğunu işgal eden bu muammayı da cö:ı:ecekti •. 

istasyonlar birbirini takip ediyor, her birinde k6ylüler, inip biniyor
lardı .. Mustafanın vagonunda da bu seyahat ftnasında hayli inip, binen 
o•du .• Bilcııciler, oradan oraya koıup kapıları acıyorlar, kilitliyorlar, bağırı
yorlur, düdük lttürüyorfar, ve k6ylü guruplarını &ilerine katıp ıuraya bu. 
raya sürüyorlardı •• 

Mustafa, bu itrenin saat ile gidip gitmediğini, ve istasyonlarda kacar 
d:ıkika kalaccğını iyice bilemedill icin. bütün yolculuk esnasında bir tara· 
fc; kımıldaınadı. Çünkü ne lıtaıyonlarda saat vardı •• Ne de memurlarda 
dakika sOallerlne karıı cevap .. Bu bir posta tireni idi ki, sabohıeyin hattın 
bir ucundan kalkıp diOer ucuna do6ru yollanırdı .• lftasyorılarda, yolcu sa· 
yısı icabına ve lıtasyon ıefinln arzusuna g6re aı veya cok beklerdi. Zaten 
~olculardan soal ile alakası olanlar da pek azdı.. Bundan baıka lnailiı 
kumpanyası eğer kendine g6re bir saat cetveli yapmıı idise, bunu mutliıka, 
kendi saat sistemine g6re tanzim etmiı olmalı idi. Müslüman yolcular, he. 
nOı bu saati kullanmıyorlardı •• O saat ile, onlorın en ziyade alôkadar of. 
dukları beı vaktı anlamak kolay değildi .. 

Lokomotif de ıwrsuz bir makine idi •. Ne insan onun halinden ne de 
o, insanın hcolinden anlardı .. Mustafa, ıu istasyonda ıırıl ıırıl akan sudan 
hararetini s6~dürmek icın inae, belki de, lokonıotff, onu, ve inııinin sebr 
bini hiç düJilnmeden kalkıyordu •• Ona meram anlatılamcndı .. iyisi lhtlycıtlı 
elden bırakmamak, ve yerlnde11 kımıldamamalch .. 

O zamanki Balatcık, ıimdlld Reıadiye istasyonundan sonra incir bah. 
ce!erl seyreldi •• Manzara d•ğiıtt •• lokomotif inleyerek, puflayarolr, yok"'· 
lor cıkıyor. da61arın eteklerine tırmanıyor, camlıklar, bodur atoefı onnan· 
cıklar araıınc:Jan oeciyordu •• Baıon ela baıaıoOı iniyor, ve cckıntıdon kur. 
tulmuı gibi sevinerek, ve uzun dOdGk öttürmelerile sevincini haykırarak ho 
bire kofuyorôu •• Mustafa o kadar dikkat ettiği halde Aydın ovasını c•rc•· 
veleyen dağların neresinden gectfklerini bir türlO anltyamadı .. Vakla, daha 
ileride iki tünelden gectller •• Vagonun ici zifiri karanlık oldu •• lozı yolcu. 
tar, alay olsun diye kibrit cakhlar •• Birbirlerile ıakalaıtılar .• Fakat bu tü. 
nellerin oldukları yerlerde, Mustafa öyle büyük dallar görmedi •• Demiryo 
lu mu onlara oyun etmiıti, onlar mı demiryolundan kocmııtı? •• Yoksa uzak
tan göklere kadar uzanan bir divar gibi gör\iı!\en dağlar do biı hayalden 
mi ibaretti? .. Demlryolu dağlara yaklaıtıkca onlar küçüldüler, 6telerini, be
rilerinl octılar •• G6h bir yokufton, gôh hırçin bir derenin seke aeke kottu-

ki bir iki yaı büyük gördüğü, mektep üniformalı talebe ile kon:ıımak fosa- J{ b ~ a ıyat arı 
tını buli,u •. Adı Hasan olan bu talebe geçen ~•n• lı:nir idad·sine girmi~, 

11 
~ 3tan fiyatları hafta so-

bu sene de son sınıfa gecmiıti .• T6til bittiği için, mektebe dönüyordu •• Bu l rn~~~ a ~p 35 kuru~ 3ca-:la.r çtk
tesadüf, Mustafayı ıevindirdi •. Kocaman lzmire ilk girerken kenc!isinden ma J 3,, :· eçen hafta ısc bu f°J.Yat 
lumat alınabilecek, yordwn görülebilecek birine rastlamak g11rçekten biı .. u~. 
tôhh 81erl idi.. tik k il 

Çünkil Mustafa da lzmir idadisine yazılmak icin, aile yuvasından rry-
0 u ar 

rılınıf .• Gurt>.te cıkmıftı •• Vakıa Mustafa iki tavsiye mektubu ile lzmire ge. 
liyordu .. Kendisini orada himaye edecekler bulunacaktı .. Fakat ne de olsa 
gurbet hayatının, ilk akıamını, ilk gecesini ıgecirmek güçtü •• Kranhk b1o1. 
s.ın'a insana hüzün ç6küyordu .• 

Mustafaya hangi istasyonda cıkacağı, nasıl gideceği, nerede kala
cağı evvelden s6ylenmiıti •• Hüınü efendi ile konuıurlarken, onun da aynı 
yolu, ayni h&def tutacağı anlcqıldı. Hüsnü efendi, Mustafaya istasyonların 
adını söylüyor, ve inecekleri Ke111er istasyonuna, gelecekleri saati bildiri. 
yordu •. N:hayet, Mustafa lımiri g6nnek için, bir pençeredcn öteki pençe. 
reye ko1arken, yolculardon büyük bir kısmının sağ !araf pençerelerini zap
tettiklerini gördü .. Herkes o tarafa bakmak istiyordu .. Mustafa da merak 
elii. v~ yolcuların gülüıtükleri, iıaretle.1tikleri evlere o da dikkaıle boktı • 

B~rılar bir sıra, kCirgiı, panjorlu, boyalı ev:erdi .. Panjor1<1rı açık olan 
pencerelerden gene ve tüslü kadınlar bakıyor, ve hemen yarı çıplak olan 
vücudlorı•ıı mahsus teıhir ediyorfarmıı gibi vaıiyetler ahyorlurdı.. Gülü 
yorlar, ve erkekler: azdıracak jestler yapıyorlardı.. Mustafa \.tandı.. fa_ 
kat kimse onun bu utancını sezmedi6i ve onunla meıgul olmadığı için o da 
Kemer istrısyl)flunc kadar ıaO taraf pencerelerinden ayrılmadı .. 

lımır 'Jcln, bundan daha canlı, daha mônôh bir reklam olamazdı .• 
Mustata, HOsnO efendi ile beraber Kemer istasyonuna .ndi. lzmirin 

Kemeraltı seıntıne gldecekfer bu lstaıyc:mda, Kordon boyuna, Firenk mahal 
lesine gld~ekler de ılmdl Alsonccık adını taııyan Punto istasyonunda iner
lerdl.. l!lfrTncl istasyon, halkın, esnafın, kaylünOn, talebenin istasyonu idi .. 
ikincisi ise daha ziyade zenginlerin, btrifıci mevki yolculorının, sayrimüslim 
tOccarın. ve yüksek memurlarındı .. 

istasyonda b~olc yolcu ve yük oraltası bekliyordu .• Tek allı yük ara. 
baları, yükle beraber, yolcu da naldedebillyorlardı. Binek arabaları daha 
pahc:lı ol~u~u için, bir kısım halk bü yOk arabaları ile de ıehre ıniyor'ardı .. 
HO~nü derıdl de, bir yük araba11 ile pazarlık yaptı •• Kendisinlr. ve Muıto· 
fenın S'.>ndıklarını arabaya yerleıtlrttikten sonra beraber arah\.lya bindi!er 
ve sandıklarırın üzerine oturarak arabacıya Kemeraltına çek -:lediler .. 

K!!ml'raltınco Ekmekçi bcııı hanı ~nünde arabayı d"rdurdular .. tms. 
nG efendi hanı Man M'mut efendiyi tanıyord11.. Kend:~·nın l urıJdaid 

- Devamı var -

bugün açılıyor 
RC'6Int, hu.sus! ve ek::ı.Jliyet il~ 

c3ı.uJLarı bu ~bılıtan itihren veı i 
ders yı1ı tNbisauna ba~laya~k-
lardır. 
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Hö~r ajaaııı bildiriyor: 
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J..,' ı.ı o'ufla-:
P.F.(..1-~ı h OrV.$V 

Del'nir Y()/v 
·SOSt*l~r 
P~trol kuvv/ar, 

Devlet Deniz Y oltan f 4letme Umum ·• 
Müdürlijğü IJinları 

211~. 27; 9/ 942 Tarihlerine kadar muhtelif hatlarımı
za kalkacak vapurların iıiml eri ve kalkı§ gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlu. 
KARAOE:StZ HA'ITI Salı 4.00 de (Erzurum), CUma i,00 

de (Aksu) Galata nhhmrndan. 
BAl:TIN BATTI Cumart.e5f 18.00 de (KadP1') Sirkeci 

MUDAN'k"A IL\'ITI 

B.\NDlR.MA RATrı 

KARABM.\ JL\Tn 

Al"\'ALIX HA.T'II 
~· 

rıbhmmilan. 

l'a-ıarteıl, Sah 9.00 da (Su .. ), çar,am 
b& 16.00 da (Trak), Perşembe 16,00 
da (Su11), Cuma 16.00 da 1 Trak), Cu. 
marteııl U.00 de (Mıırakar) ve Pazar 
9.00 da ('J'rak) Galata rıhtımından 

Pazarteııl. Çarııamba, ve Cuma 8.tı; 
de (l\laraku.) Gaita rıhtımından, ay
rıca Çarşamba 20.00 de (Ana farta l. 
Cumarte&i 20.00 de (Anat.ırta) Top_ 
hane rıhtrmından. 
Salı '"e Cuma 19.00 da (Bartın) Top. 
hane rıhhmrndan. 
Çer,amba 12,00 de (Ulgen), Comar. 
teef 12,00 de (Antalya) Sirkeci rıhtı. 

mmdan. 
tzMtJt (Stl'RAT) Pa:r,ar lS.00 de (bmlr). Perşembe 

13.00 de (Tırhan) Galata rıhtımmdan 
'S'ot: İklnq bir lş'ara kadar bmit 

nı lmroır: po!ltaları yf'pılmıyacaktJr. 

NOT: Vıırur !lf',ferlerl baltkmda her türlü malO.mat a.,ağrda telefon 
ıtumıualan 1 aı:ılr acentelt'!rlmlzdeıı öfrenllebllinlr. 

&a, ı\~nte Galat• Galata rıhtımı Limanlar Unnım 
MtldllrlUltii blDMı altında <12362 

Ş•ı~ Acentelltı Galata Galata nbtnrn Mıntaka Li~ 

Rt'lsllfl blnur altmda 4G1S~ 

Şube A~ntt>llJI Slrkeel SJrke<i yolcu ealonu 2!'74G 
(10237) . 

' Devlet Deruiryolları Umumi idaresinden: 
L - Haydarpapda l lDCi \§let.me personeli lle Mudıı.nyada Mudanya 

Buraa l~!~lmt>sı ptrs~neli için 2707 adet kasket dlktirl!ecektir. 
2 . - Kuma ı idare tarafından intihap edilen neviden ver'imck diğer 

l".Utün ?ı"rc:. Jllğme ve alAmetı farikalan mllteahhld tuafından temin edi!. 
mek 'JIU'tlle kapıı.ı. zarf ı..PU111e e~ıltmeye konulmu§tur. 

3. - Eksiltme 8/10/942 Per§en~ 'gUnU saat l~ de Haydl\"t>&~a g&'" 
bınumda jşıetme arttırma ve eksiltme komı.yonunda yapılacaktır. 

4. - M•Jhammen b.!del 8121 liradır. Muvakkat teminat 60J lira 8 k".ı

l"'J§lUT". 2.fSI:> No, lu kanunun §artları içinde temlnatlan Ye teklif m"ktuplP.rt 
th~le aaatin<!<n en geç bir aııat ev\'ellnc kadar Haydarpaşa tşlc.~me arttr.-_ 
ma ve el<!!i,lt:ne komisyonuna verilmelidir. 

ti. - Kaııket.fn 11umune!'ll Haydarpaşada Birinci i§letme arttr.ma ve ek. 
ai":tme kOft'lf~~·onun<ia görUIE.bilir. Mukavele \'e fBlinameleri almak tçln 
Hayd:ırp:\t'ada mt.zkQt' 'k~mjııyona müracaat edilmelidir. (10%30) 

Beni oku ' 
Knperll (Aplkoğlo) namlı Ttirk 90C'uklarnu terc.-ib ecllnl~ Çünkü 

•dahi yııpılıtı terklNDdekı beh:ıratı ve 110tuk bava depolannclakt mu. 
hAfaza rö'Ime.i baeeblyte emsalıltı bir gtcladtr. Beryerde arayınıır:. 

Tf'lefon: 2-4340 ('1136) 

Konservatuvar Müdürlüğünden: 
~. Pi,}'&ao, Keman. V1yolenael, musikisi rıazarlyatr ve ım.hnr dersleri 

\çln ka)1t n k&lrJ1-"Ye ksydl yenileme :muamele.si 2S EylUl 19i?. de bitecek 
1/J. Tt§rlııde deNılere b&§larıacaktrr. Paz&rteel '9'9 CUma günleri aut 13.00 

den 111.00 z. uôar J8tida ile mU~riyete mllracaat olunmaaı. (10089). 

... .. 

VAICIT 
3 

haritası: 

Resmi dairelerin 
nazarı dikkatine : 

En'ele'lf' me1't.'at ve Maarif Cemiyeti De bfrtlkte ba.·ekeı 
eoon (Reıımf tıAalar T. L. Ş.) ta11ft3t ballne ıtrmı., bo.. 
lur..n:aktadır. Bundan sonra ıueternlzde ne,redllf'Cek 
Resmf bAnlar 18.9.9-iı tarlhlock yeafdeu tqekkW ede. 

n.-k * -~lıy-
Tlrk Basın Blrllll Resmi llAnlar 

KollektU Şlrkett 
. 1aralrndan ldatt t>dilecektir. 

• 
c-.ıetemfdn bwulan e"'el Utn ne,rtne vıuntahk !'den 
ıirket ve t~ hlebir allkaa1 kalmadığından hun
dan böyle ıtaolarlDDll; a7af Uat ıre ..,.U.r dabillnde 
lıııtanbulcla 

Ankara caJdesincle Kaya Hanında Türk 
Baaın Birliği Rnmi ilanlar Kollelrtil Şirlı~li 

me.r.iledoe rollamanrtA ve bedellerlnf de aynı actnee röa. 
dermNllti rica ~ ......... 

lnhiıatrlar U. Müdürlüğünden: 
Pazarlı tın 

Malın CL"ıSJ Mlkdarı GUnll Saati 
Kısa saplı yuvarlak ttrQ& No. 18 1200 adet 2.10.942 l:uma 10 
Badana tırça:sı 300 " ıo.ıo 
ı - !l:tımunelerl mucıblnce yukarda el.na ve mlkdarı yazılı tkl kalem 

malzeme ml!teabhit nam ve haabma olmak Uzere pazarlıkla eatm al•
nae&'ktır, 

2 _.. r•aıar!ık hiularmda yazılı gün ve aaatıerde Kabat:a,t3 Levazım 
şubesindeki Merkn Alım Komiayonunda yapılacaktır. 

3 - Nllmuru!ler her gün ötleden sonra ııılzU geçen §Ubede r;örUlebillr. 
4 - 1stelrJjl< rin pazarlık için tayin olunan gUn ve ııaatıcrd,. teklif ed ... 

C<'kleri f!at Uı;eruıden % 15 teminat paraaiyle birlikte mezkQr komisyona 
ır.uracutları. 11on7) 

"VAKiT., okuyucuları için, Stofingrad harekôt sahasını d • bir Kalkos')la horıtosı veriyoruz. Haritada demiryofu ve şoset 

kuyuları ve potrol boru/011 ve arazinin orııo/orı do görülmekted 

Umumun Nazarı 
dikl<atine 

Hakikatı anlamak lazımdır 
Bazı kadm ve erkekler bu 8:1.§t;at 

yukarı palıalılıkda yenlııtıı• alamadıt 

çanta ve kunduralarm.ı bnratnıak ı~ı:: 
kundora boyacı11na verirler. Boyanııaı 

çantayı aldığmda farkına varaınaı. 

tar. / 

Vakta ki yUkııek paralarla yaptıtı 
nadide elbisesini giyerek (&Jltaamı kol 
tutuna aldrg-r va.kit o gUzel elblaenln 

ber taratma siyah kundur böyası le. 
kelerinln çıktı~ını görür • 

Bu ıtefer eyvah: Ne yapalım boya 

cıya verdltl paraya mı yoksa elbise.. 

sine verdiğine mi ac11m. tn.e bu gibı 

zararlara uğramamak lclı doğrucıı 

Sultan ha.marn MetlCdet ban (!8) na. 

Birçok 1 • "rı~ı dille 
edllmlı olan ba u,,; 
met tarafından do4rd 
ua Gürca dilinden te 
mlştlr. Baıtan ıorıa 
macera ue kahramanlı) 
leri ile dola olan bl 
Türk matbuatında ilk 

l:l'lyatı -it ımn,. olsJI 
llAnı kesip getırea.Iete 
bevlnde ytlzde ISO te 
nıp verilmektedir. 

(Mevcudu az• 

durrahınıın atölyestııe 

ııelılz eskt boyaaı soıınuto 

da111 geçml5 olan ~ 1' 

nnm fena! ıorett.e t101'1 
ynpar. Hakikati an~ 

1 Buıünkü r:d°~ - Dr. lbralum Denker - 1 Bal&JW Bıutan~t l>ahlllye tlOt.f'., 
7.30 Program ve memleket saat ayut. 1 ba9UA- Der raıı 1&&t tG "'8 .onra 
7.32 Vücudumuzu Çalı~tıralım. 7.40 oeyotfo • Ajt8('amh. Sakrr.a~ı 
Ajans haberlcrL 7.55, 8.30 Radyo ea. 1 c.addeel Çöplök~me ııok•k No. u 

lon orkest,ra11. 12.30 Program ve mem reıeıoo: 42<158. ••••••• 
lekct aaat ayarı. 12.35 Karqık pro 

r. iŞ HA..."liKASJ 

\, 1' A ~ A B K O 1 
llESAPLAB . 

ı tklnclıetrtD 

Keştdestne aynlan 
gram, 12. 45 Ajans habcrlet'l, 13.00 
13,30 Jo'uıl heyeti. 18,00 1-rogram vd RAŞiD RIZA TiYATROSU 
memleket aaat ayarı. 18.0R Bayan O· 
koyuculardan tuıl. 18.(5 RJldyo darıa 
or~ııtrası. 19.30 Ha'bcrler 19.415 Ser. 
bcst 10 dakika. 19.5!1 Beste ve Sema. 
tıer. 20.15 Radyo gazete.'1, 20.45 Bir 
marı öğl'enlyoruz. 21,00 KonUF,l&. 21. 

RALIDE PiŞKiN beraber 

BM aqam saat (!1,IO) da 

BtR AŞIK J,AZJM 
Vodvil 3 perde 

415 Radyo senfonik orkratruı. 22 31) SARl'RJ : ASlll IJS 
Memleket saat ayarı, Ajans haberle-

1 
Buıldıtı ~: V.,Kt"J M.,TRAASI 

'l'l ve 1'orealar. 22.45. 22.50 Yarınki Umumi Neşrtyab ld•re eden 
Program Ye K&p&nlf. Rdd ,.._.. ,.,,..,,, 

ikramiyeler: 
ı adet ıooo llralJll 

l • &00 • 
t • 260 • 

• 100 
&O 

• 
• 
• 


