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Tunusta son vaziyet Bulgaristanda 

rabzHdılt!ıılln• ............ bu .......... 
ki TOrk pıee .. a Ilı• ,..,tal1 cOMtktrane teklif 
ve akllll ol.., ... _. ..... baza dOfOnceler Mihver ku şıddet neler olU!JOT? 
Ya~ ,. , ... my~':1:!!!_alçın taarru:u devam edigor Sofyada 500 Komü-
~~EfS ~~ ŞiDDETLI HAVA HARPLERi 

1 
JAPon nist tevkif edildi 

~ ao:.:sa::: :ıcı::~~ t== A c d .d 'd baskınının E . • 
• flddetiwilt uu.tilacaimı bildi.- ai mevcut. Bir yüzünü kana. ao-.. imanlar e eı e en sonra uıldo·· nUmU v11e11ıı 11ece aoağa cılımalı 11•1a1ı :· =~ = :: ~~~:\!'::;a~ :~ Teburba -~elırini geri aldılar ' • edlltlt. .A•lterler aolıalıları tuttu. 
mıu bira& ıarip bularak "nemı- lanlan takat fena ıstıraplar r Muhtelif 11erlerde aramalar ganıl-
m tecrübe edecekler?" serlevha· Sçinde lıı1eten bu vah§etl gören. Pearl Harbur baskı• r 
•altmclaufakbirtenlrity-r. muhakemevetemyiaedenlıuıuı •• !;!:\!.~~~--~ =-....~~'.":':: nında Amerlkalılann dı. Bir genle miludeme oldu. P•-
Bunun Ü7.enDe Alman konsolo- ıuu_ru .vardır. Hidiseleriı.ıı teeı_r .kında askeri ka)'naktAuı 8'8iı· wtli bir ..• Amerikan müt hakiki zayiatı raşlltle atlamalı •uretı•· Bulıgari--
811 gazeteye bir mektup t"Önde- ve ıntibalarmı kafalanlan ao- dalti malfunat verilmektedir: resesi, istinat ettiti mühmı ııııı:; •-
rir. küp altmak zordw-. Mantığa d&- bJı '-• .. , _ _. Canberra, 6 (.A.A.) - Bat· ı··n• ..lr·n bir uomil ' t f I Konsoloa bu mektubunda ta:- vanan vicdani kanaatlere saygı Bizerte'in cenubnndaki tank m -.u.vvewcne birti1da tama- "ftkil lıl. Chtırcbill Avustralya u 11•· ~ n~ n • ff! gara 1 
rübe kelimemin yaıılıf aıı~ıı- göstermek fazilet ~. :~: ~=~~ :: ı!:~ ~~ B&fvek'ili M. Curüzı'e Japon· olarak ele 11eçlrlldl 
dığıru ve bunun siyuf tel&kki Hoşça kalınız." yetiyle neticeleıımiltii'. Bu Jo. (Sonu h. 1 N. 1 _, yanın harbe giri§inin ilk yıl-
edildiğinı söylüyor. Konsolosluk Bir köyde çıkan lftır' Türk ga- dönümu münasebetile IU t& 
Jrendisiniıı .maJfımu olmıyan ga- zetesinin Ahna.n konsolosw~ ıraA çek:miftir: 
aeteıere ilti aylık bir nazar verdıği şu ders hepimizin göğ- R 1 D b Avustralyayı t.eıbrik ve telJ-
atfetmek iatemit. Bunu. yevmi sunü kabartacak kadar yüksek us ar on cep e- Tik için bu ylldönlimi. g\bailn-
tisanda "tecrübe etmekten" baş- ve temiz bir vatanseverliı7in ve dNı tistifade ediyonım. 
b bir pypası oJamaznuş. Bir doğru göriişün mahstıJüdür. Amerikalılarm, Japonları 

tüccarda bir maddeyi kendı 1$1 Alman konsolosunun tevıi • d • ı ı d • ı Saloman adasından çıkar· 
İÇlll muvafık olup olmadıgını kabul etmez ve affolunmaz hPl• s 1 n e 1 er e 1 er mak İÇİn sarfettikleri pyret-
anlamak üzere bir miktar sipa- tı hareketi hakkında tefbıratta Jer ve gösterdikleri kalın· 
lif edermiş. KODsolosluk gazeu- bulunmayı fazla görürüz. Meee- manhk Avustralyada hiç bir 
yı görecekmiş, gazeteyi "şaya- le açıktır. Türk matbuatının şe- zaman unutulmamalı ve min-
aı ıtimat" bulduğu takdirde daı- refıne ~üdahaJe ciı~etı meyd~- Bu·· tün cephelerde iki taraf arasın- D~ k~r. ~eri 
mi abone olacak imiş. Bund:ın dadır. Konsolos Türk gazetecı- harbin ilk yılında yapılan 
tonra komolos &yoen şoyle ya- si-nden müstahak olduğu cevab~ d k •dd ti• h 1 1 gayretlen hakikate çıkar-
myor: aJmı~tır. Şimdi de hariciyenuz:n( a ço şı e 1 arp er o uyor makls. kuandır.aWlıiz. 

.. 22 9 19'2 taı-ilıli olan gaze- vermesi icabeden bir cevap • .lrloMoMJapoa~cW 
tenizde beyhude olarak Alman- me\•cut oldugu kanaatindeyiz. Londn. 6 (A.A.) - Röyter Deev Popof kasa.balan Şir ır • Kabul EtU 
ya ıçın mtiBait bir makale ara- Bu cevaba ıntizaren b'lz, susa.. ajansının Moskovadaki husmd mağımn eol kıyısı üzerinde bu- Roma, 6 (A.A.) - M. Jılus. 
dmı dunlllm. Bwıun yerme iki- cağız. muhabiri bildiriyor: lunuyor. soliru Japonyanın harıbe ~-
11 haı'icl olmak üzere dört ha- HWleJill Oabid 'YALÇIN Don llt.epinde cenup iatikame- Sürovikino'nun doğusunda de şının ilk y.ıldöntlmü münaae-
vadia okudum. Almanya üzeri· öpde ilerleyen Sovyet ordun miryolunun cenubu.uda Sovyet betiyle Romaya gelmi§ olan 
ne hangı Amerika hücumu ya. ı• d Stlrovikino'nun betıanda zm ki· ilerleyişi ve son 24: sa.a.t zarfın· Japon gaz.etecilerini bucrün 
pılmıf ve AlmBilya üzerine 3500 spanya a tam lomettelik bir salla boyunca Şir da teraililer kaydetmiltir. Do- lrabul etmiştir. 
kıloluk bomba ablmış? Bu ka- ırmağı aaıhillerine vanmt 'ft ır- nun b&tı kıyısı yakıninde üç~ .~rikaa 7a'ri&tı 
bil raporlar bır tarafkirliktir seferberlı• k mağın batı kıyısın.da demiryo • hir itgaJ edilmi§til'. Bunlar Sa· Londra6 (A.A.) - Ameri-
ve Alm&Dyaya karşı dostane o- Iunun cıenubuDda bul lrawbe • vinski, Nisinaki ve Vertme te • kan Bahrive Nezareti geçen 
larak gösı.-üemez. Bununla be- Madrid 6 (A.A.) __, Resmt lan ele ıeçirmietir. Bu suretle hlrleridir. aene Pearl H arbour baskının· 
n.ber bana müsaade eciınız, sıze ga?.etenin bildirdiğine gbre, yar hareki.t timdi Don kaninin ce- Don'11n doğu kı)'l81Dda '8-... da Amerikaın bahriyesinin uğ-

lann hitapd twı41deyıml dımcı sen>i!ft le?den bqka, lt1IP • ... t t •MI att. beri bti.Jllk ~ mutıa.rebe ~ 'D.~r .!!_ 1!porA 
.. , ......... an ın 08 uz 0 

- 1940 sİnıfma dahil bü· etmektedir. Bu keyfiyet gece cereya ı etmektedir. Bu malı&· • uuua 6"' .. "' 

kail8atinde isenız sızden tün İspanyol ıhtiyatlan 10 İlk· yansı Dell:,e<lilen Sov;et tebli • rebe ku 'Vetı bir aurette mil~ menkan zırhlısı, 3 ımıhrip, 
'"SUei«ıırıde böyle bir muhtevı- kanunda hazır bulunmak Uzere ğinde adı geçen ka•belardan faa edılen bır köyü ele geçir • 1 sahih dok ya batmıŞ, ya 
yatı beklemezdi." 'li.h altı çağınlmışla.rdır da an1afılınalttadır. P&r§ln, mek içın yapllmaktadır. Köyün mUhim hasara uğramıştır. 3 

Gbel Ordu gazetesı buna ıu sı na . ıimal batı kesimi Sovyet kıt'a· zırhlı, 3 kruvazör, 2 yardımcı 
cevaba veriyor· • 'J"' •YAR lan tarafından şimdıden ele ~ gem.ı de hasara uğramıştır. . ~~y:::~~~k;ı:;~ AZGIN l H 1, 1 in~=:.· Muharebe devam et- ::mı~!!~~ 
m ka·~~1r talebmısı her- diğerlerınin hepsi tamir edil· 

.,--- lıloskoft, 6 (A.A.) - Sovyet -icı -a. tamir edilmek üsere 
hangi bır ttıccann tecrtlJe ıçin öğle tebıa.; eki: - ·-.1 
mal •te)'181D8 benıetiyor, böy- • d A d J d ..... bulunnıUfjtur. 
lece Şm ıçinden sıynlmağa uğ- 64 yafJDda bır a IUllı DB O U aD Stalingrad fabrikalar mahal- '--..-ı;ıııı;;m-_.._....__, 
raşırken "evveli gazetewzi bir • l l S __ ~ lesinde Sovyet topçusu 18 blok-
tecrübe ebnek ve bir fikır eciın- yenı a e en Yatauua havz ve müstahkem :nokta tah-

• rip etmqtir. ::ı::.!1~: ~~~ ı;t~ senç bir kıza tecavüze kaJJnftı Staliııgrad tim&l ttatlaında 
mat bulcluğu takdirde ... " Ciım· Dün nöbetçı cürmümelhut esnada emin fÖl'dÖtti k~ kuvvetlerimiz bazı toıpralc ka-
lesını telaarhyorsu.nuz. "Şaya- mahkemesine çok §&yanı dik • gelea bir ihtiyara yaklapıü: unçlan elde etmişlerdir. Dön 
nı ıtimat" ne demektir? Bu İ.'i· kat bir dava tevdi edilmi§tir. 64 - Beybaba, Cami mahal • birliklerimizden biri 1000 den 
teğ'mtz sıyasi değil de neciir? lük bir ihtiyar işıkın tevkifile leeiııe nereden giclilir, diye • • :fazla düşman askeri öldürm.Uş, 
Gibel Ordu'nun k~, mil- neticelenen bu dava Mkkında rar. 14 top ve 46 havan topu ele ge
rekkebioı, yah~t. ~p tarzını bir arkadaşımız bu aa)ıadaki 64 yiıfJl&nnda olan bu ihtiyar çirnftştir. Başka bir k«Smde kı
görmek ıç&n m~.: lıl~terem intıbalannı ıu suretle nakledi • kurdun derhal aöz1eri parıldar, talanmız düşmaııı müdafaıı hat-
lronsoloe, bisi çürütmege çalı- yor·. 80DI'& itimat telkin eder lıir eda lannda bir çıkıntı y&JJllUflar, 
prken, tesadın çıkmaz bataklı- ile : 200 Abnan öldilrmllfler ve 5 

Belç••allı ltaltala· 
.. llafflletlerl 
Brüksel 6 (A.A.) - D. N. B. 

Lioge ve Brtııuıel çevrelerinde 
llOD hattalar zarfında bir çok 
baltalama hidiseleri olmuş ve 
birçok Belçikalı ölmüş ıveya ya· 
ralanmJ§b.r. 4 .nkki.nunda Fla • 
man hücum taburları kumandan 
l&rmdan biri geceleyin kannlık 

Sofya 6 (A.A.) - Dön gece 
Sofyada muvakkat mahiyette 
fevkalide vaziyet hali iı&n edil· 
miftjr. Radyo ile ve dijer vası
talarla halkın evlerini terket • 
memeai emri verilmiş ve yalnız 
polisin hususi müsaadesini ha • 
iz kımaeler sokağa '1kabilmiş -
tir. Bu esnada ordu müfre7.eleri 
aokaklan kontrolü altında bu • 
lundurmuştur. Şehir içinde te • 
Jeton servisi de .kesilmiştir. 

Öğrenildiğine göre, bu fev -
kalide vuıyet halkın devamı 
müddetince, komiinistleri, ya -
hudileri ve şüpheli unsurlan 
bulmak üzere ~hrin bütün ma·ı 
Jaallelennde baskınlar yapılmış-
tır. Şehnn bUtiln halkı tetkık • 
ten g~ırilmi§ ve araştırmalar, 

• 

sokak eokak "\"e ev ev yapı~ 
tır. 500 kadar komünistin te1'1 
kif edildiği öğrenilmiftir. BuDıı 
lar arasında, komünist lideri o-

larak tanınmış bulunan ve po • 
lis tarafından aranan bir çok 
kişi de vardır. Bulgarilltana bir 
uçaktan paraşütle atılmak su • 
ret.ile gelen bir komiinistin ~ 
kifi esnasında da ateıJ teati edil 
miş ve bu komünist başından a-
ğır surette yaralanmı1Jbr. ıı. 
komünistı gizlemiş olan üniver-
site talebesi de tevkif edilmifı • 
tir. 

Arastırmalar saat 9 da sona 
ennış ve fevkalide ' ıuyet ha • 
linın nihayetlenmiş olduğu rad 
yo ıle ıli.ıı edilmıştir. 

Italyaya yapılan 
son hava akını 

Napollde yapılan zararlar p~k bügill#. 
Papanın Tarlno halkına tesellisi 

Roma, 6 (A.A.) - Papa, T • 
rin Kardina1ı Fassati'ye bir me
saj gönderJJUi ve İngiliz bom
bardıma.nlamıdaıı zarar ~ören 
halka karşı muhabbet duve-ula
nnı bildirmiştir. Mesajda şöylt> 
deıailmektedir: 

Bu acıların feıle'•rasının o
nüne geçmek ic;m elimi7Aen gele· 
ni yapmağa gayret ~ ve 
herkesi, herşeyi aulh ve nizm1 
yoluna g'a'meğe aevketmesı nı 
Tanndan dileyeceğiz. 

Napoade Yapdaa r..ruw 
Kahire, 6 (A.A.) - Orta.şark 

.Amerikan orduları umumi ka
rargiJuıun l5 lıkklınfn tarihli 
tebliği: 

Liberator ağır bom.ha. ucakla-

n, Birleşik Amenka havacıbk 
rerihinde Ik defa ol ık üzen 
bizzat ltaJ • 1 topraklar •ut b il 

(8onu: Sa. 1 Sü 3 de) 

T8'81lkir 
Gazetemiz, Örfi İdare 

·Komutanlığı kararile bir 
gün çıkmamıştır. Gu.etcmizt 
dışarıda bulamıyan olruyu
culanmızın gerek telefonla, 
gerekse bizzat matbaaya g&
lerek keyfiyeti sormak su
retile gösterdiklerı yüksek a · 
likaya burada alenen teşek
kür etmeyı bir borç aayanz. 

~------"' • Vına .. a ... ı ..... vor ve gWUnç . du- Evvelki akşam saat 20 sıra • - K-- bu -·tte Cami _.. tank -ı...h. etmişlerdir. 
e- -ın-.1 lannda Trabzondan gelen bir ~ - ~· .. 
dura düşüyonıunuz.... Emm O· vapurla köprüye inmiş bir feDÇ (hflu la. 1 &O. 7 d~) (hnu: Sa. 1 '61. 1 da) 

ta arkasından bir klırfunla vu- ------------- ---------

lunuz kı hareketinizin manası 
dı ~t...ı..+n .. l kız görüyoruz. 

~ taJU gJM mot:DR:'AUM? an• Zavallı lstanbulUD gan'bidir. Qn.lr 'H'~h " "-de 
mın gözlerinden kaçmış değil- .__... -- ası Ollwı : 

dir. Belkı sıze gazete göndenru- Kasımpaşada bulunan &blasııwı1 
)enler de olmuştur. Mesela Or- e-.'1ne gidecektir. Üzerinde gı ·ı 
duda çıkan Gürses'i alabiliy"r deceği yolu bilmiyeo bir insa • 
musunuz? 111n mtıtereddit hali var. Etraf· 

" ••. Kendmızirı bir yerınde ta kendisine yol gösterebilecek 
bizi İngiliz tarafkirliğı ile it- munis bir çehre arar .. Biraz son 
bama yeltenirkell, öbür tara- ra kendisini Haliç vapurlannda 
fında da: 'ftı yolda benimle be- ve ni~yet Kasımpaşada görü
rabet" :flirürsen'.lZ memnun ols.- yonız. Henüz 15 yaşlarında o • 
eağun" diyorswıuz. Güzel Ordu lan ve Nadide adını taşıyan bu 
kendı hWuimetinlıı siyaset"1e genç kız saat 21,5 sıralannda 
uygun ola.rak yürür. KatJımpaşa sokakla.nnda Cami 

" ... Sayın konsolos, lngilız malhallesindeki ablasının evını 
polıt kası, Kurtuluş Savaşı'nda bulmak üzere sağa eola kota • 
ilıt yat zabıti kardeşim thsan'ı rak., gecenin ilerleyen koı:kunç 
topraga soktu. Çocuk den:i.lecek ve tehlikeli çağlanndan bır an 
y Ka.fkaR cephesinde vücu- evvel kurtulmak kaygusile her 
dum· saplanan bir Rus mernıı- rastgeldiğine yol sormak sme

man doktorlan çıkarttı tile bir meded ummaktadır. Bu 

Yunanistanın Son 
~ Günlerl 

T. VasGyedls'ln okuyaealanımz faTafmlıua lllS'Ü ..._De ~"ımaD batualan ya inada biUyor. Bunun ye-
De Yowı harbiııule 8811\!- kadir bakıl- bir .. lqtlB 

eabaYJIUll aym ımNW etn.tmcı. ,_ılğa tevblide ..... 
-~llaQralarm ....... ~ i 

L • 
PASTIRMA, SUCUK BABINDA 

S.tmat Muhtar Alus·un bu neti• yazasana 
oçoncO sahifemizde Okuyacaksımz - ş.lı c.rnlıiı•r .. ,._ 1 ıw' 6uia1 

- 1liıiııiıB 61 Uti 

ru1up öldUıillmüştilr. [ _ _ DE~~: ~!!2 ea~! ~!!!O A 1 -·-Yeni Dünyaya yerleşen 
. insanların mahiyeti· 

Amerikalı kimdir ? 
Herkes gibi, benim de Ame • nm vücude getirdiği ayn 'V!I 

rika hakkında bır fikrim vardı. hususi bır kıymet te birlçşiyor
Farkat bu, k*pla.rdan alınmış, du. Dünya illerile bıraz alikah 
ağızdan dinlenmiı maliimata is bir adam, bir gar.eteci ve bir. 
tinat ediyordu. Bu defa Auıeri- meb'us için şu sırada zuhur e. 
kaya gitmek fırsatı mhur edin· den fırsatı ihmal etmeğe imkia 
ce, §el'aitin bütün zorluklarına yoktu. 
rağmen, Yeni Dünyayı bir de Anıerıkaya gidip gelmek içiıa 
kendi gözümle görmek arzusu • çekilen sıkıntıya, hatti atlattı. 
na mukavemet edemedım. ğımız tehlıkeye rağmen, bır si .. 
Amerıka şüphesiz Amerikalı· nema §eridi seyreder gibi Ame

larmdır. Fakat her,.ınütefekkı - n ayı b r parçacık gö.rmilş <>1' 
rin, ıçinde hayat mt1cadeleeıne maktan çok memnunum. Bas 
atılmak umdelenni duyan her buçuk ay kadar kısa bir zam~ 
müteşebbis insanın, yenilik ve da Amerıkayı görmüş ve hele 
ileri me istiyen herkesin de A- anlamış olmak iddıası çok gü ol 
merika bir parça \"&tanıdır. A- lünçtiir. Birletik Amerika k<Q 
merikayı görmemek, bilmemek bir kıt'a kadar geniştir. Birle. 
modern insanlık sa.hasında Ade- şilt Amerikanın muhtelif puı. 
ta hır eksıklik haline gelmiş gi- çalan birbirine bezenm:ıyen a~ 
bidir. Şimdiye kadar, denız tut- n ayrı i.lemlerdir. AmerikaJI 
ma hastalığından çckinmenın şöyle böyle anlayabilmek ıçm 
de bimz tesirile, Amerikaya gi- hıç ohnauıa en esaslı kısımla .. 
dememiştım. Böyle olduğu hal- nnda senelerce oturmak, yerli 
de, havadan uçarak gıtmeyi gö-l hayat içine karışmak, muhtelit 
ze aldım. Çünkü Amerikanın muhıtlerle temasa gınrıE-k l&r 
hadd'zatında a z od ehem smıchr. Tetk k ve mil e<le ka-
IDiyet ve kıymete h ıı> mma» c Sonu: Sa. s aa. a ete 1 

• 



c unanistanın--.. 
~~--------Soaılal•~---------~ I JşE~IR HABERL~Rıft~~ Yersiz bic su 

Son ll!Dlerde ortalıkta cC1çek 
saııuu mevcatmup P*!IDcfe cll>
lqan 9"'ialar hakkında Sıhhat 

K~ ..... ki tıt'lllıll ı.-
r ... ., .. 

lstaftbut 8ıhhlıt 111411r1Dtlftd•n 
Bul •azee.t .... ... lııılıdalı· 

.... lllJUllıMll ...... ı.91111111 
1:dlıll:ll llN•s ... US Pb 
ler nepeıftledl*T. ı.talııl*- .. 

bir taıafmda cil* -deiUdlr. Şimcti)e laıdar ç4a ft-
tillJ ......... üzere ,.... 
........ gı8ır(1Mt .. s.iarın eeD9P 
hudutlarımıza. kclılpı olaa 'ft çi
Olll ...... ,ailülen. ~ 
ıetenlet1.e aiftasr ollfufa' nlapl
llUI 'ft gbıc .. 8*adıtle ..... 

llllf. ---.. BunuAJa beralMr 
lirmll olan bu baııtahiin alllllızlali'I 
uasUMl:l ~ 1- aman 
milmHlllMir .. Çok$ ve tebıt
keli bir hastalık olan çiçela t11· 
t111Pı.....ıt ıc;ilr - koıay çar'9- .... 
Jaamaı.tır. 

im ,.. • w:tiııııd& ar ~ 
a.- tıdmq .ol ! .... '9lka 
~ ~ ..,, ıln ...,._ 
.................... Vı 
kaDuneu ..-...~ ,.......,m v. ~ tal6l 

Biyiik bir başarı Ticaret Ofisi 

----.JI S P O R l....__
Diinkii Lig Maçlan -MmıR..ı- p;,.,,,,,1ıçt1 - B••lwz• a -2 flİl~IOlıl• 

.Ba1111imı6ı 11enebUdl. San dglJlıhlar eaerJllerl 
lıad11r u/IMıırıaı da tıtetellll•elenll~ 
ıere/ll bir gaRbl,e11e lı1111111Jmalda 

11Mı;l•Jı '• lı m ezle rlll 
y...,.: BÜU 'NT TVRAllLI 

deden 23 ine& dallibda :mer -
kadm ileri daCrıt saınıt.laa top 
bir &!ld'a San • Licivertlf kaleyi 
llanttntTerdi. Pikretin çektiği 
em tüt Be)tozu 1-0 galip vazi
yete getirdi 
'Petlmt~-.,..,. .. 

l'enerQabçe takımına esaslı bir 
b "Mdi. Blt1fn gayntleriai 
aarfederek oynıyan San - Li -
eiYerililer bllıria bir iistimHUr. el
• ettiler fakat ftldtlerin pt
...me 'rağmen aarfedilen p.y
nPerin tir tthfi l!l!mere ver • 
memesi Fenerli forvetleri bir 
hayli lurçmfaştmyordu. Bunw:ı. 
Htieai elanık da ... ~ y~ 
den~ bir çok ~ek· 
wt;Jetle avudtt boyladığı PriU 
mellteidi. 
BEYKOZUN iKiNCi GOLÜ 
Bahadınıı deatetlecliği :e..,. • 

koz müdafaası canlı ve tem}[in. 
li tıir eyurıla l'eaertıahçelileri 
..,.ıeıtnden muftffqetle u
•klilılt&maia ~Jiıen •2 Mi 
da;kika ortal.al'dan Kemalin ile
ri doğru vurduğu topu .kapaa 
lelıa.p talr;w• • tıldaci golü b
andırdl. Devre bu şekilde 2-0 
Be,tomm ıı.tlnlüğft ile bitti. 

liCbfCt DEVRE 
Y an1ı3 bir tibiye: 
Biltnci de.reyi gilsel bir oyan 

dm amıra 2-9 plip lııitinn Sa
n - Siyalıll talna lıioei devre· 
ye '8Jtht bir tiM:v- tatMk ede-
"* ı.,lattJ. 

&ıykozhı midaftler qaklan-
na: geçirdttleri toplan sırf va -
kit geçirmek gayesile taça ve 
kornere değrtl ••mmağa ba§.
Jadllar. Bit bareliettlerl fenıet. • 
Jeriain ltealenmeeiBe imk&ıı ı. 
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=I PAZAR SOHBETİ f= 
PaStırriıa, Sucuk 

babında •.. 
Y a.m: Sennet Mrmtar Ala 

Mektebi Hukukta sanıfmm. 
de.ki Rum w_ebeler ara9111da bir 
Kayserili vardı. Derslere de
vamlı, şakacı, ltot bir ~ç. 

Mektebi bitintiktell 80l1l'a • 
ğıldık. K'1111imiz adliye · · 
girdi; kimimiz avuk.a.tlık yolnıw 
tuttu; kimimiz bambaşka mes
lek edindi. Ortalıkta görüıımi
yen, bil.inmedik baltaya sap ~ 
!anlar da var. 
Dediğim arkada da banlann 

.arasında. Otuz bu kadar yıl ne 
adını duydum, ııe sanını; ne de 
kendi.ne rastladım. lstanbukfa. 
mı, taşrada mı, yolllBa Yunanis
tanaı filan nu goçetti, ondaa da 
haha-yok. 

Evvelki haf ta, havanın gü
l'leşli bir gününde, açılması ya
kınlaşan Gazi bul'Vamu bir gör
meğe, kaç yıllık semtimiz Sa
raçanebaşı, Bomoğan kemeri, 
Kırkçeşme taraflannı gözden 
geçırmeğe, geçmiş zamanlan 
yadetm.eğe niyetlendim. 
Beyazıttan yiirüdiım. tbra

lWnpaşa haaanwnn klM'ŞIBIB& 
düşen evimisin yet"i bulvann 
ertasına tesadüf etmiş; sed, ar
sa dümdüz; Firuzağa caıniin
den eser yok. Kohne mahaJle.. 
ler Vefa.yangınında silinip aü
pürüld ükten sonra etraf vira
nems'ı hal almıştı. Şimdi her ta
raf aydınlık, ferah: bak bak, i
çin açılsıa. .. 

Vefada bir bardak da boza. i
çip Şahrahtan Unkapanma in
dim. Köpriiyü geçmek Beyoğ
luna cıkmak meale; sağa kıv
nldım. Kenwteciler, Kantarcı
lar, Balıkpuarı derken diik
kanların mOBt.ralannda, rafla
rında akik~ yağimı, yağ. 
sızı, takıırı taJaın pasUrmalar · 
kangal ka:opl sucuklar ... Bi
ketleri de iU.eriermde: 200, 240. 

lkısinin de ıyısiae bayılırım. 
Dükkinuı birine gırdım: bir 
parçayı göst.erdim: 

- Şundan 250 gram ver! .. 
dedim. 
Te~tar: 
- Onun kilosuna 300 kurtUI 

vereceksiniz bayım! .. dedı. 
Ben: 

Amma da ateş paha.ama! .. 
iıeymee pr'ıde gı.,.qesinin ıçinde. 
tlqı etik, defterini yoklamakla 
llleŞgUl mal sahibi, göd~ 
iatündea bana bakb. (Vay!) 
deyıp J8llÜmi söylemez mı? 

Hukuktaki bızim Kayserili 
arkadaş. 

Tokalaştık, kucaklaştık. Israr 
ıarar, yanma oturttu. Cigara. Vf'.t 

di, cay ısmarladı: hayatından 
da açtı. 

Umumi harp senclcnnde A· 
ıaerilcada, mütarekede Marsil
yada ımiş. Sonra Selanığe gidip 
epeyc<" kalmış. Hep ticaı·et pe
Ş'nıdc. Nih y •t lstn.nbula gelip 
bab:ı mcslcg.n· tutmuş; 15 vıl· 
dır bu dükkanda pastırma, su· 
cuk toı>tancılığı edıyormus. 

Sı·hbetımızın meraklı tarafı, 
pastıı ma ve suçuktan açması, 
benım dikkatle dinlediğlmı gö
rünce uzun uzadıya gınşt.1ğ1 
t.afs hlt. 

Aynen anlattığı gıbi ş.i.Mdi 
bun lan yazacağım: 

Paı.;tırma keliJDesi (bastırma) 
dan geliyor. İnek ve öküzden 
yapılır. g&lim ona, *kten de 
Japtlır dttlente de bizJn me,m. 
leketlil re gore dcf:,Pil. Öylesi u
cu. satıla lal' yenmez. 
Pastınnamn da, sucuğun da 

asıl yerı Kayseridır. Vaktile bi
na boyacılan da h p oradan çı
kardı ya . Kayser.ılı ac;ıkgöz
dür, tıJttugunu koparır, t"kme
ğıru taştan ç kanr. 

Bır hem.ı hnye ( ne ı yapar
s&u .,) d ye ımm1uşlar. (Kayse
l"ilıy m d<-miş. (Anladık, işini, 
glıc iı ·: söyle) demı er; (Kay
aerilıy ın de.dim y t) cevabım 
veı rn ş Yanı elınd n uçan, ka.-
93 n kurtulmaz . .Eşeğını boya
ını · da. babasına. satmış marta
Valına ınanma; d · ıan 18.fı. 

Pasbnnanın y pılma mevsi
lllı .. Past.ıı'llla yazı' dedikleri, 
1' ıın'dım nra h 'ahırın ılık
ta gcçtigı O gundtir. Yazın sı· 
cagında olmaz; k n soğugun
cia. h ç olmaz; beı sığırdan da 
Obnaz 

Sığıno. gencıne kulak ~a.. 
~cı, akçil etinden, beyaz ya
~dan, ıncc· kcn ıkl ı ınden bel· 
lidir. Hastalıklı hayvanı bü&bü
t\ln geç. s~ı mında et açık kır
lnızı, iç ve bobr k ya~ları sıkı 
\le l)L'llhf'yc alaı. Parmakla d<>
kUnuıdu mu tlık, kuruluk du· 
~ur. ÇUriığunuok de kışın eo
guktan sertleş CC\ in<l n ve k.tl
l'Uyacağından, dıkk t lfı.zım. 

Ka.n.Sız ve sı I hayvnnın eti 
~ değdırince twdu gib dır. Üs
·"'1<le al al çi1.giler gorUlurse bu 
9lıUQ boğulmak uz.et c bulundu· 

ili zamanında veya çok yorgun
ken kesildiğinden ileri gelir. 
~lamak iÇia satırı vurdu
ğta vakit cıvık, sanmtrak su-
~~ ki sıtma çekerkeı 

Et koplloyu renkte, elle do
ktmunca yapllkan gıoi mi, o 
:bayvan yediği yeıni midesinde 
sindiremeden ölııniiş yahut ka
saba düşmii§. 
Sığmn f!ÖV'desi esas üçe ayn

kr. En makbul ta.rafı kıçının iki 
yanındaki kaba etleri, bilhası:.a 
belkemığinin iki tarafında bu· 
1'man, (fileto) tatıir ed'len lop 
peı-ça; ondan sonra koltuk alt
lanna kadar omuzları; daha 
sonra karnırun altı; nihatet bo
yunu, başı, bacakları. 
Şimdi kilosu iki ytlz kırka o

lan, (Kuşgönü) denilen put.ır. 
ına işte bu fileto yeı-idir. 

Paabnna deyip de ~me; ne 
emekle meydana geliyor kaça 
mal oh&vor? 

Sağır kesilip parça parça bö
liindü mü evvela Amerik&ıı bes
lerine sanhp, üstüne ağır taşlar 
konup gölgeye bırakılacak; ilk 
suyunu çelcne8i için böylece 24 
.-at duracak. 

Ondan sonra kırnuzı. 'bit.ede 
llahar, sarmısakla beraber ha
vanlarda dövülecek. Bu çemeıı 
dediltJeri .mahliütıır. 

Bu çemeni bezlerden çıkanlan 
parçalara bulaya ·aksın: yine 
gölgeye asacaksw.. Plı6brma ya
zı dedik ya, 40 gnn durdu mu 
tamam. 
Arkadaş taklitlenni yaparak 

bir fıkra da araya kattı: 
Bir tarihte hasisin biri namlı 

bir pastırmacı düldrinme dal 
mi§. (Bana yi:i:ı& dirhem kes) de· 
yip silik kuruşla bakır onluğu 
abnlş: 

- Al para»anı ! .. 
Teagihtaki, he.men yaf)IŞtır

JIUI: 
- Eferıdü efendü, ba.stınna· 

ıun gıv--sini çeyreğe alırsın 
emme golle gibi ı~kembene tı
hılır; PUnlerce geyiıti.ir gey.l
rürsün de leş gohusu ağzını. 
bumunu bürür! .. 

Sucuğa gelelim: 
Tme yukarıda tarif ~

:nevi etlerden ya.p1hr. Yıne her· 
1ere sarılıp nemleri alındı1'tan 
8Gllra. iyice kıyıbr. 

Vaktiyle, şimdik'ı elle çevrilen 
ıaakiaeler ne geser. Ağ~ küti\ıı 
leri üzerinde keııkin satırlarla 
~ Ne kadar inceye gi
dersen o kadar ala ... 

Hamda.nan kıyma karabiber, 
bahar, kimyon ile ka~tmhu 
hamur gibi yoğurulur. Bwnbar 
marum, koyunun kalın barsağ ı . 
Temizlenm' ş. kurutulmuş. ince, 
zar gıbi olarak satılır. 
Bunları alırlar. A.şçilerin ka· 

bak dolması yaparken iç çıkar
dıkları sivri uçlu, t(2leke boru
lar var ya; onlara ben7.erlcrıni 
bağırsaklara sokup harcı doldt.· 
nırlar. Ağızla.-::TJı sıcimle bağla
YI" <ffie<'iihnlerlcr. Sucuk yayvnn 
ovnm istersen, yine üstlerine 24 
aaat ağır tasılar konur. Pa,;
tlrmada olduğu g'tbi Kasım 'dan 
80lll'& gülgeye aaıbr, 44) gün du
rur. Yerkea parmaklannı da 
Jlll! ... 

Vaktile D&akalya girint.-e Kay
.enli Rum ve ermem tiiccarlar, 
daire müteahhitleri, ebniye kıd
falan rubek paş.'llara, beylere 
gu bo\i :unal::mmı. sanlı, kurde
ıeierie flıyangolu ça.ma.Şlr se 
petlerıylc ekstra pastırmalar ve 
llUCUkhu, düzme düsine .lnrnıı~ 
yumuıta, pamuk g hı paskaıya 
çöı·eklen, kuca koca yaf.ı por
~allaı1ı yol1ıı.riardı. Rahmetli 
peder To dori aga da keza ... 
~ M1'11tar Allllij 

VEFA T 
Reisül hattatin meııhum Muh 

sin Zade Abdullah Beyin büyük 
lııerimeai ve lmıye muhasebat 
ıniidürü merhum Yuıruf Ziyaed
din Efendinin refikası, Zıraat 
Bankası Merk~ kontrolörii Ve
fa ve İstanbul Kambiyo Müdür
liğii Şcl1erinden Baha Anay • 
dı.n'ın valdeleri ve Geb.ı:e C. M. 
Umuınjsi Münir Büffer'in bil • 
yük valdesi ) .. atma Muhsmoğlu 
irtihal etnı.iştir. Cenazesi bugün 
saat 13.30 da Beyoğlu Zilidir 
hast&nesınden kaldırılarak Us. 
küdarda Yemcam.ide ikindi na
mazını mütea.kıp cenaze nama· 
zı Julııubktan sonra Karacaah 
.met mearlığına defnedilecek • 
tir. lılerhtuM,Y4 Tanndaıı mat· 
firet dileriz. 

YENi t;.&BAB 

(so:N .FI . .A. ı ı, e;:ı -~~:EFI~ J f I ••• sA•A J 
• 
ltalyaya yap:ı an P .f .k .. ., • ., •• lıolaf 

ası ı çarpışması 1m1a, 1t1ter m1' 
son hava akını 

---------------~------4~- ~ ... 

. Japonya şimdiye kadar harpte 
~:~~~çei:t f:~~: ikiyüz elli bin kişi kaybetmiş 

Y cuaa : A . C. .54ıraçoğ'4 

(8__.,ı birincide) 

ei akın ve taarnmannı yapm.ş 
buhmma.ktadır. Amerikan bom
ba uça.klan; Napotideki tirnl'et 
w ltaıyan harp gemileri birl'k 
lerine, liman ve demiryolları te
sislerine tam ieabetler elde Pt· 
mişlerdir. 
Ağır çapta bombalarla bütün 

hedefler üzerinde çok başantır, 
isabetler ve netıceler alınmışt.r. 
Porto di Massa. rıhtımı ile beı
rp•ra. b3ö-lı j!eınilcre tam isabod 
ler olduğu ve büyük vanO'Jn\ar 
çıktığı görülmüştür. Angione 
rıhtımına da tam 'isabetler ol
muş ve buralarda siyah, koyu 
renkli duman bulutları yüksel
miştir. Rıhtımın şimal doau v11-
runda b""'ı büvük bir gem.iye 
tam isabetli bombalar düşmliş
tür. Aynca iki krm·azöre ke7..a 
tam isabetlerle bombalar düş
tüğü müşahede edilmişt'. r. Dok
lanı. giden demirvolu üzerinde 
en ağır çapta bir bcnnba patla· 
dığı görülmüştür. Hava karşı 
koyma bataryaları ş:ddetli, fa
kat az tesirli bir ate!? açmışlar
dır. Düşman ueakları akını ön
lemek için hiç tiır müüdaha1e 
yapmaımşlardır. Uçaklarımızın 
hepsi salimen üstlerine dön
müşlerdir. 

Kahire, 6 (A.A.) - Bugi.in 
neşredilen Birleşik Amerika or
ta şark tebliğinde cuma günü 
Lı'berator tipinde Amerikan tay
yareleri tarafından Napoli li
manma yapılan bomba taarruzu 
netices!nde Attendolo sınıfınd·ı.:ı 
6 pusluk topları& mücehhez bir 
ltaıyan knıvazörü.niln yana yat
tıiı teyit edilmektedir. 

Tebliğden, liman tesislerini.ı 
de ağır aaaarlara uğratıldığı i
live edilınektedir. 

Londra. 6 (A.A.) - Londra
ya geJen haberlere~. Yuna
aistaada çetele.tin sayım gittik
~ artmaktadır. Bunların ü~te 
birinden fazlası Giritte bulun-

mekted'.i?. Mihverc.iler, Şimali 
Afrika. hidi~ri dolayısıyle 
hüküm süren galeyanı yatıştır
mak üzere y unanistanın j}rtj. 

sadi vaziyetini düzeltıneğe ça
~akta-Oırlar. İtalyaıı mahfil
lerinde şimdi bilhuaa ai mem
leketi birlest"ren bağlann sağ
lamhğmdan babaedilmektedir. 

Mac Artıhur umumt kar.a.rgii-ı tır. Düşman buralardaki garni
hı: 6 (A.A.) - Tebliğ: Şiınal zonlarına yardım için pa.mşü~ 
batı kesimi: Yeni Gine, Lae ve le yiyecek indirmeğe teşebbüs 
Salamuadaki hava alanlarım etmektedir. Ha\'a kuvvetleri • 
bombalamışlardır. Bu kesimde mız kara hareketlerimizi dea -
başkaca keşif faaıiyetletıi de ya teklemektedir. 
pılmıştır. Yeni Irlanda'da Ka.vieng'de 
Buna ve gonada batıda kara gece karanlığından istü.ade e -
kuvvetlerimiz, kıyı boywnea Go den orta bonıba uçaklanmıs ha
na' dan ileri yürüyüş sırasında va alanına taarruz etmişler ""' 
geride kalan duşman ceplerini ~rada daınık halde bulunan 
temizlemişlerdir. Savaş yeı inde duşman uçakları arasında yan-

Kortu ve Prevea fun8llları İ
talyan donanması için birer üs 
ilarak kullanılın ktadır . 

lllDdlStaD lraka 400 den fa7Ja dücımn ölüsü bu- gınlar rıkarnıışlardır. 
'.! n JAPON KAYBI 

trenle bağladı lunmu~t:ır .. ~ .. dü,..<ırnan askeri ta Toky-0 6 (A.A.) - Jıtpoo rad-
Bağdad 6 (A.A.) - Rôyteı· şıyan ıkı. b~yuk ma na hava yosu, düşman kaynaklarından 

hususı muhabinnden: kuvvctlerım~z ta~afı~dan b~tı - işa.a edilesl ve Japon!ann bar-
Dün Irak'ı Hindist:ana bağlı- ~ılmıştır. İçın~:Inlerın h;psı bo bin başındanberi 250 bin kişi 

yan demiryolunun işlclmcğe açı guJmnştur. Dıger kesımJerde kaybettikleıini bildiren haber _ 

fış töreni yapılmıştır. Bu yeni •f!!!a!!!sı!!!l!!!a~ı!!!· ıe!!!!!!ça!!'!!rp!!!ı!!!ş!!!m!!!a!!!l!!!a r~ys.!!!!!!p!!!ı l!!!nu!!!!!!ş!!!-!!!!!!l!!!er!!!i!!!t!!!e!!!:}{!"!z!!!ip!!!!!!etme!!!!!!!!!kt!!!!!!ed!!!!!!i r!!!.'!!!!!!!!!!!"!!!!!!~ 
hat Rusyaya malzeme sevkinin -
hızıanchnımasına yardım eae - Fransa"a hava akmfarı 
cektir. Takriben 200 kilometre J 
uzunlu~unda olan bu hat, vakıt Londra 6 (A.A.) - H~a na-
vakit kum fırtınalannın esdiği zırlığı ve Amerikan hava kuv -
ve sel gibi yağmurların yağdığı vetlerinin umumi karargjı.hı, u
çorak bir çevrede, günde bir ki- car kalelerin Lilles şehrinde a
lometre gibi inanılmaz bir sür _ tölyeiere tekerlekli nakil vası -
atie yapılmış \'C mydaııa gtiril· talanna ve lokomotiflere taar -
miştir. Colun her iki tarafı bo- ruz eWklerini bildirmektedir. 
yu™!a kum fırtınalarının, ileri, Liberator tipinde uçaklar 
geri hareketlerinin önüne geç _ AbbeYille hava alanına a~· 
met için en küçillc arızalar or- miı;leı dir. Mültefik ve Dom.in
tıtdan kaldırılmış, her üç met _ yon av uçakları bomba uçakla
rede bir kumların akıp g~me • rına. refakat ve ~i düş~an av 
~ kolayla.')tırmak fuere yar _ uça.gını talınp etmı.ş!erdır. 
malar arasında mazgallar yapıl 
mıştır. Bütün iş ffiDd'iler tara- ......... SOll VaU,ıt 
fından btlşanlmıştır. Uetaba.cp - (Baparafı bırıncl•> 
lar, lağımcılar, demiryol me : batıdan gelıe:n cüğeı· kıtalcU'lll te· 
murları ve hareket maP.ıemesı şebbüsleri insan ve malzemece 
hep Hindist.andan gelmiştir. ağır 7,ayiat verilerek ak.ıu bira-

Irak için devamlı fayda vere kılmı,.tır. 
cek diğer bir başarı da, :lngiliz Bu muvaffakıyetten sonra. 
mühendislerinin eli ile 80 kilo • mukabeleye geçen Alman teş. 
metre u~uğunda bir petrol bo killeri batı budutlanna doğru 
ruswum. on beş gün ıçincle yeri- ehemmiyetli tenkkıler kavdet· 
ne konmuş bulunmasıdır. mişler ve miihim diğer bazı nok-

talan da ele geÇİrrBi§lel'dir. Bü 

Finlandiya 
istik lalinin 
yıldönümü 

Hclsinki 6 (A.A.} - F,in is
tiklalinin 25 inci yıJdöııümü mü 
nascbl'tilc Mareşal Maımerheim 
su günlük emri neşretmiştir: 

0 1'"'in istiklali. ancak harp 
meydanında ve pek ağır feda -
kfu lıklar pahasına elde edilmiş 
tir. Bır devletin istiklali ancak 
km·vctle kurulur ve kuvvet -
le temin cdilır. Biz isti.kliı.limizi 
ve varlığımızı muhafaza etmek 
içm silahımız elimızde dövüsü -
yoı uz. Bu mücadelede Fin oı • 
dusu maddi ve manevi kudreti
nı isbat etmiştir. Fin askerle -
rinden çok şeyler istedik. Iı~kat 
onların daha fazlasını da yapa
cakl~nna ümidimiz vardır. 

A ınerikan Bahriye Nezaret# 
geçen yıl "Pearl Bati 

bour'' da Amerikan donanma~ 
nın uğradığı zarar1an artık ~ 
~ m~ur görm.üyoı oln1ali 
kı kaybedilen. gemilerin sayısın/ 
gbsterir bir rapor neşretti. 

Bu ırapora göre Japon b:t.ikı~ 
mnda beş .Amerikan zırbhsl, üq 
•utu'ip, bir tane de büyük do1' 
ya batmış. y.a. luıllarulamaz ma 
.bale gelmit; üç zırhh ile, üd 
knıvaror ve iki yardımcı·~ 
de hasara uğramış_ im· ş. Rnpor~ 
da batan zırhlılardan ".Ar o .. 
na" müstesna olmak üzere hc..p .. 
sinin tamir edilmı§ 'C} a edil.' 
mek üzere bulunmuş oldu:ht' 
tasr'ıh edilmekle beraber b İf
şaattan sonra .Japonlanıı } -
bkları baskmla Amerikalıla.,.a' 

.ne kadar ağır zayiat ~rd;nnij 
oldu klan bütün d hşet . ·le mey
dana çıkkmaktadır. Haberm 
mcnbaı Amerikan Bahnye ı-.;~ 
zareti ol uğuna göre rapordaki 
rakamlara inanmamak içın or· 
tada hiç bir sebep yoktur ve by 
rakamlardan anlıyoruz k:i Ja-
ponlar "Pea.rl Harbour" a vao
tık lan b·tskın ınetıcf6Sınde eıı&. 
rindekı saffı harp g mısi kadu 
düşmana zayfat verdirmişlP.r· 
dir. Çünkü Japonlar bu baskın,. 
la harbe gırdıklerı saatte eli& 
l'inde dokuz Lane büvük zırhb 
bulunuyol'du. Pearİ Harbour 
baskınında ise dUsnıaalan.uo 
selGz büyük zırhlıscıı ya tiatır
mı · yahut da sakatbyuak 
harp harici bırakmıs olduklaı ı
nı simdi ıesmi b r Amerıknn 
menbaı itiraf etmektedir. 

DEMOKRASiLER DIYARINDA 
muharebeler esnasında elleerisi 
İngiliz olmak üzere binden faz
la esir alınmış. 100 kadar tank 
tahrip edilmis veya zaptolun· 
muştur. Muhtelif harp ınalıe
mıesindea ve bu arada yüzlerce 
araba ve son sistem sahra ba
taryalanndan mürekkep olan 
ganimet de biiyüktür. 

Rallar Den ceplle
slade Derletlller 

(Bırıtarafı blrlncute) 

1' ... akat bu ifsaatJn yilpılma

sınd::ı artık bir mahzur göti.il 
:med gı ve Am nkabla:nn b r
rnüstesna, sakatlan.an bütün ge
mılerini ÇıJırnnp tamir ettikkı
diışı.inülecek olursa Japonlaı ır 
muvaffakıveth b:ıskınlarma cl.ı 
yanarak yap-tıklan hesabın bo
fla çıkmış olduğa da su P'Otür 
mez bir hakikattir. Haaara uğ. 
nıyan zırhhl:ıı.rmı tamir etrlk· 
ten başka 35.000 tonluk bir SU· 

rü ~.ıriılıyı da hizmete sokmaya 
muvaffak olan Amerikalılar n 
son Rus - Japon harbinde oldu· 
ğu gibi muvaffakıvetıi bir b9..ı. 
kının ağırlığını, harbin 80DU 3 

kadar sırtlarında taşımadakia· 
rmı ve bıliuds takdire şayan b r 
silk'mişle zararlarını telifi edıp 

- -Yazan: BlseJbl C."'d Yalfm __ ·_ 
-"1-

Amerikan Tebliği 
Vaşington, 6 tA.A.) - Har

biye Nazrrhğınrn 259 numaralı 
tebliği: 

Yeni Dünyaya yerleşen 
insanların mahiyeti· 
Amerikalı kimdir ? Teburba ce,•resinde inatla vu

nı.<muilarn devam olunmaktadır. 
T11nkbır ve pike boımbft uc;alda

bellür eder gibi oldu.. Fakat bil- riyle desteklenen dtişD'lJln piya.
.hasa son devrede gelen muha- desi taamız etmektedir. Kuv
cir kafilelerinin çokluğu Ame- vetlerimiz teburbaya hak'im t.e· 
rikan vahdetine bir darbe in - pelerde tekrar toplanmışlardır. 
dirmek tehlikesini gbsterdi. Bu, Bazı motörfü d~lJlan birliklerı
kitaplann bildirdiği bir haki • le bazı piyade b:rlikleri Tebur-

( Ba,tarafı birlncıde) 

biliyetiai haiz olmıyan, görme
sini bilin.iyen 'ft gördüklerini 
tefrik ve temyiz ile bu.Wardan 
bir netice çıkarmaktan aciz bu
lunan insanlar ise bütün ömür
Jıeri müddetince orada kalaalar 
birşey öğrenmiş olamazlar. O· 
nun için, yazacağım birkaç ma-

1 lf'alede Amerikayı tanl.Jru6 ve 
aalamış bir adamın iOdialanr.• J 
daa hiç bir eser bulunmıyacak
tır. Ben kitaplarda okuduğum 
§eylerden zihnimde kalan tortu 
ile realiteyi çok hızlı m~ede
lere istinat ederek biraz karşı
laşbrmaktan ve kanaatlerimi 
bir dereceye kadar tashih et • 
mekten başka hiç birşey yap • 
mış değilim. 

Bu makalelerde 'kitaplanmı 
acarak orada bulduğum ve yer
leiini pekalS. hatırladığım bil • 
gileri kendi gö!"Uşlerimin mah
sulü diye &Ue anlabnıyacağım. 
Size. yalnız Amen'ltada bir siir
at müsabakası yapar gıbi bir 
şimşek aydmbğı içinde yanm 
yamalak görülebilmiş şeyleri, 
alınan intıbalan bildireceğim. 
Biliyorum, böyle oltınca, yazı • 
larunıu Ü7.e.rinde derin ve a.liına
ne olmağa ~alışır bir hava bu
lunmıyacaktır. SiT.e i.lim, müt.e
oohhir ve :Cilozof 'örünm iye -
ceğil}l. Bu sahte meziyetleri ve 
aldatıcı gösterişleri haiz olmı • 
yan sözlerimin ufacık kıymeti 
samimiliğinde bulunacaktır. 
Amerikayı anlamanın en bü

yük zorluğu bir Amen1tan mil
letinin mevcudiyeti meselesin • 
den ileri geliyor. Amerika mu
hacirler memleketidir. En bü -
yük ekseriyetini Anglo - Sakson 
ırkından toplayan şimali Ame
rika sonra biitün dünyaya açık 
bir memleket lıalini aldı. Hele 
gec;eıı asrlJI yarısından sonra 
oraya cenubi Avmpadan, Slav 
milletlerinden bir çok unsurlar 
akın etil. Amerika daıma kay
nsyan bir pota halinde kaldı. 
Burada muhtelü ırk l\e mezhe~ 
lerdea miire'kkep koca bir kütle 
kaynıyor, eriyor, kart§ıyor w 
btr h&lita olmağa çalışıyor. 
VuhUlif zamanlarda Amerika 
muhtelif halitalar halinde 1!e • 

kattir. ba şehrine girmişlerdir. 
İşte böyle bir Amerikaya a • Şimal kesimınde 1·3 lıkkinun 

yak basarken, kalbde acaba bi~ günleri zarfı!lda düşmruı 33 
lerin Avnıpada aııladığımız mi tank kaybetmiştir. 
na ile, tam bir Ame- Cenupta dün Müttefik. ha va 
rikanhğa teu.düf edecek mi - kuvvetlerı düşman tanklannt 
yim? düşüncesinin hüküm sür- hasara uğrıı.tmışt.ıı·. 
memesi kabil değildi. Amerika- Bizerte'dc doklar ve hava a
dan döndükten sonra bu suale lanları per§eınbe gecesi bomba· 
kat'i b;r cevap vermeğe ken- lanmıştır. 
elimde cesaret bulamıyoPum. Diin Bizerte tersaııesine ik 
Çünkü bir Amerikalı addetti - hava taarruzu yapılmıştır. Bom 
ğim bir adamda gözüme çarpan balar bir gemiye. antrepolara, 
hıuıletlerin Iayıküe Amerikalı • akar yakıt deJX>lanna ve dem r
Jaşmaml§ bir yabe.ncıya yahut yolu durağına dilş:müc titr. 
bir yabancının evlit ..-e torunu- Avcılanmız savaş meydanla.· 
na ait olması ve binaenaleytı :nna ve Tunus doğu kıymna ta
beni yanlış bir hilkme gitünnüş arruz ctmvışlerdir. Bu hareket
bulunması pek kabildir. Bugün ler sırasında uc düsman uçağı 
Amerikada ben Almanım, ben tahrip olur.muştur. Bizden ıki 
İtaly:mım, ben Rumu~ ben uçak eksiktir. 
Türküm diyen kimseler hl!i. Dün gece üslerimıze ta.r.ruz 
vard&r. Bir Amerikan gauteei eden dllşman ucaklanndan üçü 
m~ur bir adamdan bahseder- tahnp ....... Jmı..crt.ir. 
ken onun damarlarında Alman 3 İlkkanur. günü düşman ha
kanı deveran eder, fakat kalbi reketleti hakkında alınan son 
Amerikalıdır diyordu. ha bcrle~ el"\"elce düsiiriildüğii 

Görülüyor ki Amerikada A - ~ ldinlenlerden başka.. daha üç 
merikalıl8.§Dllş kütlenin yanısı- dü.sman uçat,'mm tahrip olun· 
ra lıenüz az cok yabancı kalmışı duğunu ve ?i~~~n. bir gazla .u· 
gayri mütecanis fakat hudutla- çak kaybcdıldıgını teyıt eyie-
nnın çizilmesi, hüviyetinin tes- mekted r: 
biti imkansız bir kütle daha !\I ,ıtteflldere Göre 

ırkları ;.utmak için cok kuvvet- Tımes g utesmın muh bir :ya
li bır amil oluyor. fngil" ?.Ceden zıyor: 
başka lisanlar bir iki b unda Tunus ve T.rab us mu ıu ebe· 
ortadan kalkıyor. Fakat hissi· leri bılha sa b.r ıkmul ,.e dcnız 

yollarının kontrolü m ıcadelesı
yat? Düsiimis ve görüş hususi- erir. Bu husustakı teşk l.i t 
yetlerı n zaman, kac nesil son- mantl. mnca bu~ük mu arel" 
ra müte anı b"r mahiyet alı - b lıyae;aktır. 
yor? Bunu b emem. Onun kin, ı,";i<lt•tli 'MuharelM"ler 
Amerikada gorüşürken ve bazı L n rn, 6 (A.A.) - Fm; ı d· 
şeylere uzaktan seyirci kalır - yosu, pazar akşamı .) avımın 
ken müşahedelerimden hangi - ~enıi tir ki: 
lerinin asıl Amerikay:ı ait oldu- Jedeida - Matrur - Teburta 
ğunu, hangilerini Avrupanm müsellesı içinde şiddeti b ı
muhtelif memleketlerinden gel- harebe cerE>yan etmek · . C . 
miş mühacirlerin hususi an'ane, nupta, kıyı ist' , m t 
ve fltratlanna hamledilmeleri

1 
ket eden Fr sız ve A 

Ji:mn geldiğini kestirmekte te-ı birlikl n yenı bır m .. 
re4düt ettim. mev :i ış(J' 1 ctmışleı:dir. 

Staııngrad cenup batısında, 
bir Alman tank t.cskili müda
na hatlarımıza gimuye teseb
büs etmişse de. püskürttilm~
tür. 17 Alman tangı kullanı!
maz hale getirilmiliLı.r. Sovye.t 
kuvvetleri burada bir meskun 
mahalli zaptetmi~ler ve bır pi
yade taburunu bozguna. uğrat
mışlardır. 

Merkez cephesinde bir So\'.l <'~ 
bfrliği meskiın bir nıahalrı ku
şatmıştır. Halen buraclakı düş
man garnizonunun mukaveme
tini kırmakla mesY.Uldür. Aynı 
birlik, takviye ve jaŞe nuu.ldele. 
ri taşıyan 12 AJma.:ı uçaını dü
şfirmüst.ür. 

uşmanlannın karşısına evv . 
kinden <laha ku\'vetlı b.r hal 
durn~aya nıuvafiak olduklan~ 
da görüyoruz. Salomon ~ 
n sularında yapılan. son harp
lerden Sam a.mca çocuklarıwn 
aldıkları dersten lay.kiyle atl
fade ·ettikleri pek iyı ,t 1laşıı. 
maktadır. 

MMltcr Cörc;il'.in hakkı vaı·. 
Bu barp oy Le kolap kola.; bu» 
cek bır i.fete benunuyor. 

Başka bir kesimde kıtalannıız 
~ki meskun mahalli ele gecırmc· 
~e muvaffak olmu9 tur. SoV) e~ 
km>vetleri karşılık taan'UZlaı !? ============= 
düşmanı bu ik" yerden atnuşhu· 
ve 300 den ful Alman a..qkNi 
öldünnüşlerd:r. 

Am- lk'Smi T4"bli~i 
Berlin, 6 (A.A.) Almaı, 

orduları başkuma.nda.nh~ı teb
liği: 

Şarkf Kafkasyada ve Tert>I· 
bölgesinde So,•yct taarruzlaı ı 
yakından ve kısmen göifü.s ö 
... h 
guso yapılan mukabil taarruz-
lar geri püskürtülmilştur. 
kaç tank tahrip edtJm.?§, l6tl'l 
den fazla esir alımmştır. Alçak
tan uçmak suretiyle taarru?.< 
ge~eıı avcılarımız diişmaıı plya 
des·ne ağır kayıplar verdinnıs
ler ve 12 tavyare dü[iürmü ı~r
dır. 

AZGIN 
İHTİYAR 

(B•ttanıfı birincide) 

haltesini falan bulamazsın. Ga 
bu gece evımde misafir kal. Ya
rın gündüz g(>zile beraberce a • 
rarız. 

ZR\ allı Nadrdc yorgun \'l' !>&o 
nşandır. Esasen yıllart..-a ) asa , 
dığı saf Alla hı ha V:ıalllda bu 
teklıfın fena b ı maksat taşldı
ğını ezecek kudr~e de degıl
diı, 

Çaresi~ olarak bu ınsani ( !) 
teklifı kabul etmek mecbunvt.'
tinde kalarak ıhtıyara ita:ıt · 
del· ve bcra~·rce bir kayıkla 
Unka.panındakı evıne g de :ler. 

Şimdi ilr'iyarı genç miı;<tfi -
rinı ağırlam.~k ve onu lll.enmun 
etmek ı~n imden gelen iza2 \El 
ikrrunı hazıı lamakla mes nl 
rüyoııı~. Yenip ıf;ilir. Gece d r 
tık bir haylıca ile:rlemişt · r Y t 
ma zamanı c:-oktan gelıp ('atmış 
tır .. 

Volga ile Don ara.anıda muh
telif şekillerde inkişaf eden <t' r
pışmalar esnasında bir Sovyet 
taburu y()kcdilmiş. 26 lıu?i 
tahrip olunmuş ve b;r<'ok top 
ve pıyade silahı alımrJ"tır. Ha
va kuvvetler.ne men""UP na.kJ.
ye teşkilleri son d ... rccr g1t h t
va prtlanııa ra,:men arnu;au 
kıtalann ihtiy !arını tanın E!t
ı:n'iftir. v alga ılc Do:ı ara maa 
yapüan muvaffalu tli müda
faa nıuharebelerind bir Vryana Bu eaada. bazı tek! flerde 
bombacı alayının .k n tabura buhuwı M lük Yaknp dileğımn 
misal teşkil edecek hareket tar- kolayca yeriıae getirilemiyece .. 
zı ile bilhMBa temayüz etm . ğini anlayınca kıza mrla teca .. 

Büyük Don ka.vsindP son~ riııle karar vermiştir. Sonn. gÖJ 
l ae tankların himaye&&Ddc ol&- lerini kan bürümut ihtiyar, .>ir 
rak ınühim bır nehir kea1mın • canavar tebalütile Zfiallı N di 
karşı yapılan mükerrer ~ deüıı üzerine a.tııır. Kıztoajlı 
lar e-er püsklırtülmüştiir. ca. ve naaua korku.sile avaa 

Kalmin ile İlmen gölü ansın- Çlkbğı kadar 1-ykırarak ım 
daki bölgede düşmanın büyi>ll dat diler. Nihayet kollu ko~ 
l.>ir taı\k yardıuıi le birçok nok- vU.•a mahalline gelmi§tir. Po 
t !ara. \ .... tııh taarruzlar JnsmP.n lıa, betçi, karatoıl ve nib~9'. 

. d.?tti wulıkeme ..ıo.u. .. 
r bcler ne de akame- Din kendine gtbll bir ziyaf~ 

e ugı :aı br. D ışman 51 tank ~ nlr istiyen ihtiyan şiauli 
k.ivbe .ış ve yen.ıden ağır -.ıe J elleri teiepçeii. olarak ıkı Jaıı. 
kanlı ayıplara uiramı3tır. .ı.rma an ı1a ı:örüyona. 
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ÖYLE DEGIL BÖYLE 
~ 111 ....._ ce....,,. dıtlsilWlı, kince tıaıra. toprala Waa

mw .,._ beltm * .._. ... tlotuwur. Yazık o llamuıla, w 7Ulk o el
bi81ı7e. lltılMdd. ...... -- ,_. .......... 

POATKOSTDM 
a .. h. B nız ~asının elbıseai qe ıuzcı d nlent1'0f ve havalanl)or. 

PORT KOSTOM her e de bulunAlal Hem ttk b möbledır, hem 
de kum e elb ııewn ömrunü arttıran ve Bayanları utü derdınden 
kurlar;ır f ydalı bk' te;Y. Bütün Bunlara raimftı ıayet praUk, kuUa
nıfJı ve u U7.. tktbat Veklletinın 330Z ..umaralı fhtıra beratına ı;a

bipür. 

Perake••e 11.tı ~6 UrMlr 
tsıa.ltul ve tafl"llda• 7apü9c:ü 

•ıpariflerln bedeli olan 25,Jira 
pcıeta ba alesile um..ı depo ad
resine ıönderılmelldir. Sipllrif 
bedelı tah 1 edilir edilmez atP8-
ril mevz ı P<* ile nriisteri111tı 
adresine ıönderılir. Ayrıca pos
ta ucret talep edilmec. 

Umumi De~: 
Bak Kutbay, Anbra Cad. No. 
38 t nbul Tele(on 24133 

Pe,..k_. .-.. yarlerl: 

Şark hun. (Puar de Levan) 

.Be7oj1u 

Luvr aıacaz-ı > 

Lazaro l'ranko > 
Bııke:r ...,_u.ı > 

Anadoluda •bl ~talıiı ar-

zu edenl• urnuml d~uza 
m ıra at etmelidır. 

Parke taşı ihzarı 
h"'9Un Vıllyetlnden: 

l Sa uı - Çarşamba yolunun eb'deru ıetk.lJ eden sahil yolu JÇİD 
llOOOO adet e taşı ihzarı kapalı 241.rf UllUlile ihale edilmek üze.re ek-
altmeye ko ul ~ur. 

2 E ltmt> 24. Bir:incıkiırnn 942 tarıh e rutlıyan Pt>f'iC..~ tünü 
aat 11 da V l yet Daimi Bnclimenmde yapıl~aktır. 

3 Keş f bedeli 24000 lira Vt> mu\ ak.kat teminatı 1800 tıradır. 
4 Bu ~ t keıtlf evrakı Sam un nafıa mudurlutü ve VilAyet Dalnıt 

a.cu e kal nele olup ıatekliler bedf'l.sız olarak hersün s()nıb!llrler. 
5 1atekl le ihale tarihınden en &e<; uç ııün e,;veı Samsun V lil tine 

lltida ile m ra aat ecterek alacakla ı ehl ye ve kası ı ve carı Rneye ait 
Tka et Od kasını teklıf mektupla 1 oklMneler lizımdır. 

ı Ek 1t eye eirecekler Yalnız tekhf ınektupMı.rını ha\ L ve kapalı 
Mr zarfı ve 3 ncü maddede yazılı mu kat tenunat makbu unu \"e be
line maddf"de y z lı ves katarı b dı za f ıçıne koyup "f" ilhilr mumu 
• kapayar k hale ıünü aaat 15 e kadar makbuz mukabilinde Daıml 
J:ncümen Rets ne ver~leri v~a adel taahhlitlil olarak posta ile ı6n
•enn1 olmalar lhımchr. Poııtada olat"a gec kmeleı- kabul olunmaz 

(11198) 

inhisarlar U.Müdürlü v ünden 
l - Mev ut lletlf, proje ve prtnameleri mucibince Pa .. habçede Jel 

..ıu fabrikası tad lAta ifı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konmUftgr. 
2 - Muha111men bedelı 175~.10 lira ve muvakkat ı-eminab lllf.TI 

~-
1 - l!kailtıne 1.12.142 SAh ıamı w.t ıuo da K·kmıta ı...uun lıt-

._ A1un Komt.,.oaunda ya~. 
4 - Keti!, proje ~ ,.nuıneı.-.... 6IJedMı .onnı •o seçen tu

..._ ve Ankara, lzmir Ba"86d&rlCHılerilaclen 11 kurUI uıukabılinde alına
'8ir. 

5 - Munakalaya ~ mOhtlrlü teklif mektuplarını kanunJ ft
..ode S 7 ,5 gü rnme peruı ma»vm veya baaka tıeminat mektubuna 
ativa edecK ol kapalı zarflannı lbale «ünü eksiltme ..tinden btr -
lll evveliae kadar IMSk6r KornlQon Bqkanlıtına aakbuz mukabBlllM 
11111meleri Jhımdır. P9etada vukua ıeıeceit secııa.eı... kabul oluml\az, 

(1541) 

l•t•nbııl Def derdarlılı11dan: 
8-elik 

1>a87a No· Ciaai .Kira bedeli ,........ 
11132/1230 Mi~ Hacı o.nan ba1vmda :mmr 

otıu .. eıııiude H No. ıu 3 hektar ...z.
run lıılr Hlll9lik icarı. 

tımııı ~ ım.e,inata ınahNl b 'n 
tstikW C"Melıind• w-ıa Ho. ıa om-
~ :u..i içtn+kl ild -- .... --

.. 1 

nelik ...-ı. U 1 
Yukanda ~ ... ile .-..r 1.1/1ZIM2 Cuı 'r llııd _. M .. 

18111 llıınllk lılüılGrlıDllıl WltllMkiı Kom'ı; 'r "2-... ....... lıt

.. YWilectıktir 
ı..-ıu&m ihale,... twm.t ._.. wn w .-. ~ ı , h

.. Mrtikt.e g.., ..... ,. ı.aıla lala9t lıClla lllDI ... w ........ 
....uan. (-) 

De11let Umanlan lıletm• 
Umam Mildllrtlll#lnün 

WuiMıl, taı.lr. Tı"nlııın Uman ı....._ ..........._ lıu 1mn'e l8dD 
lllUun bua ...,, 

1 

.. lcret ~ '" 2 .. .. ı..ır .. 
P/1.JIM3 ve 'l'rüw ICllı .. 11111/ta •O" ' • • w ~ olma• 
... Din oıun... ( .. ) 

1 Devlet Demiryolla~ ilinlan il 
Muhammen bedeli 80.000 lın olan 50 ton uzum pel.-mezı 15.12 942 

Salı tünfi 18&t 15 de kapalı ıarf uaılile Ankarada idare bınasında toPla
nan Merkez 1 uncu Komi1s70Dcil .atın alınacaktır. 

Bu ile lirmek krte7enlerin 6.250 liraWt muvakkat teminat !le kanunun 
ıa,iiı ettlti vesikaları ve tıekU8erin1 8)'91 ıun saat H de kadar adı seçen 
Kom~on Relslilin• vermeleri lkımdır. 

Şartnameler (1) lira aukablUnde Ankanrıda idare 
veznelerinden tedarl1t elunur. 

Muhammen bedel umumi tutan 242412,50 (llri ytız kırk Ud bin dört 
J'{lz dokaaıı iki lira enı kuruş) Ura ve muvakkat teminat umumt tutan 
13374,83 (on Gç bin iç yf1z 7etmİI d6rt lira aHmıt Qc kurul) lira •lan 
muhtelif bW:ll ecu H.12.M2 Peıembe eünfl .aat 15 de Malzeme dairesinde 
..,:lanacak Mertt. 1-uncu Komısyonu tarahndan w kapalı zart usulü ;le 
lllilbqaa olnnactıktır. 

Bu elalltıme IMftUllllU tıeı;kil eden mubtelif tılıbl eczanm tuwnı tç1n 
tekllt verilmesi mecburl ebnayıp herhanef bir &almnbı ıamamı veya htr 
kımm ~ ahi teklif ...uebilir. 

Bu ile llnnek »tu;pcmlcrln muvakkat ıannatlMile kanunua ~n e4:tlll 
"8ıka w teldifterlnl Q'Di tün .ut 14 ele kadar ID.ıdkr ~on ReW
liiiae vermeleori IAzımdır. 

Şart.nameler parasız olaıak Ankarada Malı.eme Dairesınden \e Hay-
darpa ada Tc>scllllm 'e Se\ Şt-fliıınnden tedarık edil"bıl r (1892) 

Kara P. T. T. MBdilrlBğllnden 
Yazın oıo, kışın araba, kızak ve icabında hayvanla haftada karşıbklı 

iki defa naklıyat 7apmaaı ve litme ıelme her seferde 900 kUo yük tatıması 

prtnamede ıösterilen menzıllerde kiti mrktarda hayvan bulundurulması 

ve hariçten 70lcu ve efYa almakta muteahbldln serbest bulunması meş

rut Kars - Göle aruı pos~ mut.eahhitlijının aylıgı 1500 Ura muhammen be

delle 7/12/942 tarihinden ıt baren 15 sun müddelle kapalı z.arfia eksilt
meye konulmuıtur. 

Muvakkat teminat ıno liradır. tbale&1 2.2/12/H2 Salı sunu ııaat 15 de 

Kars P. T. T. Mlldürlüif)nde 7apıl8caktır. Şartname mm:kür MüdudWde

dir. İsteklilerin belU saatten bır saat evvellM kadar kapal mektubunu ~ 
minat makbuzu, zabıta ve adliyeden alınmış !Yı hal kAtıUanrun ve ika
metcih v~kalarının Jtamlsyon Reislıtıne 'ermeleri ilJn olunur. (2046) 
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SOLDAN IACA: 

1 - Kulajın duyduju, Ay k.kabı
da oluı. aıw. 2 - Erkek 1.lml. 3 -
Ter 1 .u. Dudak, Bir barlın okunu
pı. t - Bir j8lm, Oldulun yerde 
sal. 5 - Fiyaka, Bu sene gormedik. 
1 - BiT muharririmlzln llOyadı Söz. • 
1 - Alız ile allnl, Dikkat et, Bir 
llarfin okUttUl\l. 8 - bıtihap. 9 -
Coşkun su, Deniz ölçüsü. 

VUKARIDAN AtAGIYA: 

7 .... ,, 

A 

f ,J 

ı - Kalın bD"ka, Bucünlerde :J&• 
pıb,or. 2 - Yakınlık. 8 - Rilzelral 
emir, Yapmak, Blr harfin okunUfU, c= ~- 4 

~-:ı:;::~:~~-~~I iiJ Oilml'illı Mıılul/au Genel Komut,,.,, 
tataız oldu. 1 - Ku1'Ullrnla su1udu1' RADYO PROGRAI Şab.ıarda lcuııanıtan sorsu. ız - I• Jıtanbal Şalın alma Kom ıgonan 
Bir ~an, Uz.erinde serçe bulunur, ? hk KA- •~" -
Bir nota. ı - Hem isim hem arzu. .,,un ~ itin daal Muhammen tık Teminatı saati 
ı - Harbin çıkmasına IJebep oldu, t.• rrocraa -.u.ı bedeli 
!linı. t• ~ • 11.10 A. BabtrJ1rJ Lira Lıra 

80 

".. . .... 
A•OK• BEDELi 
~ .... 
Mil "'· l7IO lb. ,.. . , ... . 

Z:A'i'l -. ... . Şolirler C.em~en alJllll oldu
lmı M67 pllka auma.rah kwn:J'C>ftU
~ Bemhı JtarMalnl ka,.t>eWna • 
Yeı.mI aı.calımdan bmanü 7oktur • •7 ,11ı1ca 11......,..lı U.~n •hilıl 

tll 

1a11rw: A. c-•••• .. ,....,. 
.... .,... lllftrtl: il. '9al Ker&)'91 
...... , ,.re H. lleklr Gll'Mylw 
ve A. c...leıicU11 ....... lu MU.. foflr Cew.al 

Oevlat Danlzyolları L u .. M. lltnlırı 
1·13-942-18-12-Ba tarihlerine luJda 
llllllıtellf lıallarunıza lıalllacalı 
apıırlaruı lalmlerl ve lulllııı glln 11 

••ailen ,,. lıallıaealıları rıhtımlar 
....... -..a 
_._ .... 
H s xMlll 

• 2 ..... 

g ,,. ..... 

- 111111 f .... (llmuılm) Oma UG de ('hn) Gela
la .mt•==· 

- Olmartesi ıue ele (Jtades> Siımecl aııtunında.n. 
- Puarleei, CaijlllUba ft Cuma iM da (Sua) Cu 

-.rı. 1uo .. ('hak> Paar" 1.00 • <Saa> a.ıa 
rıhtımından. 

- Pazartesi. CUlliiiiDl w Ona 1.15 de (Tnlr.) Utllla-1111 
ta nbtJmn••• . .,-nca Çm:pmha ft Cumart 
I0.00 de (Anaflırta) ~ ıtldnnmdarı. 

- 8llı w O-. 11.tO .. (Butla.) TclpG&ne r.ıh 
emc\en 

- ,..., tldre bılllr ~-
- Cla;amba l.2.00 de (Bula) CUlllarteBI 12.00 de ('Ol 
.. ) Sirkeci rıhtmundan. 

- ...._. ıo.oo c1a <kmlr> Paa +e ıt.oo da (Tırban) 
Gllrı&a nhtımınduı. 

11111> 

d ClllJllll'a - 11.48 Serbest lt ' kamyonet ... 4IO 
lıbtik tamiri 

Jl 
lııııll. dü::lka 

.... A. &bmerl 11.16 lladt' it~ 8ilindir l&O 17 ı• 
t• llüzik Baıd- IG.15 Bad70 O. • tam1rl , 

yo Salon or • .-t Yııkanda yazılı iki ilin pazarblı il. Kinunuevv~. H2 Cuma ıüD' 
ltestraa 20.fS Mii&ik zalarır.da yazılı .. tlercle :J&Pl].acaJdu. 

llM Prolı'an 21.00 KODUlllDS Şartnamelerle listik ,. aWDdlr ltomiQonda 1'ereün eöriUebıllr 
11.11 lılüzlk (Pl.) 21.11 llOzlk isteklilerin ilk tembıat malcbuzlan .. kanun! ve.ikalarile aaJI/' 
11.41 A. H...._. 21.30 ltonUllQ Mumhane caddeei M No. ıu clainclek1 Kıımlayona telmeleri. (2083) 

UM MüzJk 21.48 llllzik ltad-
11.80 Prolrana yo Senfonl er 
11,18 Müzilt bstraSl 
JUi Müzik BH- 22.30 A. Habedılll 

yo Dana cır- 22.U Jtapan11 

Uro&os • Opentlr 

Dr. IUPBI AllDI 
idrar ~ teoM0.1 J"Ollan basta

Jdd.an mtHıeh...,•. 
Tablm &r...lviler caddıeli No. Telefon: __,. __ ... 

--DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim ... .., ... 

1 Askerlik itleri 1 r z;-ı::-.: 
J L A N Parle Tıb FakUlteeıncleR 

DoOIHll ve Kadın h_. 

Fa11h Aııll:erllk Şubeaindea: 

Deııi&li Fırkata Alay kitibi 
ölü YunU. km lfakatiıı fubeye 

milracaa.tı. 

Blrincı su:a.ıt mQteb._., 

dan maada her dn eaat ı• 
11 e kadar. Cartamba ıoıı)ld 
brqa bedava. 

Kadıkly MCHta hkeleel ıtf 
Telefon: 80918 

K AŞELERI 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMA TIZMA 
VE BOTON Al2RILARI DERHAL KES~R 

9ıılllılJe :Vebilıff ık nJa-.tw haizdir. 1CABINDA Gt. Df': S KA .~ ALINABIIJB 


