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1;rii 1J 1I l , Muhtarlıkların ihyası hai<kYnC1a p.a.rtr 
komisvonunun mazbatası okundu , ..... , 

f !HJusAos L,94i _DahiliJe Vekili muhtarlard8n kalan vazife 
ı Numa•a: 1056 s.n., 3 hoşluğunu· dolduracak bir layihanın 

r~,,~~~~;::~ilM~~~(~~~e~~H~P: ~;;~_!;e~~;c;~~~~~~ 
r gUn ll.8.1942 soot 15 de re!s ve- !Uy t v lk"• ·aar ı · ı · d Bu -..A..... tıV .. al:t anı~ e e ...t.a 1 e mec iS erııı ~ ..._...tada, mlln.tahap idare 
.. • ~ M u lrili S: yhan mebueu Hilmi Uranın ki mlintahap aza ile şehir ve ke. • ır.ccli&i .asalt.lda.rınuı ihyasına ko-

'ı ~.3• ~d! b ıı;- reisliğinde toplandı: saba.lıp·daki :ı;nuhtarhklann ihyası 11\\Sycın taraftar görilnmektc" ve 
'-''UİJıı"&t.8?! Orı Celse açılöıktan ve .ge<;en top • talebine dair -o.lan tnlairin tetkiki fakat tehir ve k:ısabalarda kaldı • 
l!alle-'~ie""eıren ı:.mtı m.bıt huHi.sası okunduktan için tla.ha evvel teşkil edilmif bu• nımış bu.luru.n muhtarlrklardnn a. 

UA .a. J sonrn :ruznameye reÇ)lımittir. luoa.n Pa.rli komisyonunun gurup çık Jia!a.n bir va.züe bulunduğunun 

! i' meselesi mevcudiYetin.e i3.vet edilerek hal 

Alman tebll&f !erini deetekl~nişlerdir. Bundan kı.o. i:ıtiyacı bakımından bu boıılu-
• 11 ba g~uın her hanOO: bf!- +-•ı.·mıe doldu• 

1· SADRI ERTEM ş.ka bu ~hu· dolaylarındaki iki .. ~ ~-'t" 
a:ı.ao: hava ın.eydanmı bUyUk çapta bo~ rulnwıır dıoğı.'ll olacağı ifade edil • 

B .. ERN'den gelen bir haber Al. Va ,. Q Ç balarla bomhalıunışlar ve yeıile 20 Jllf'lcteydi. A 1 
" Ktlr81lye g~ıı. Dahilfve VeltiU ıuanyanı.n da t:u-aftar olduğn ~ovyet uçağı tahrip etmişlerdir. .,. 

bir 'runa birliği kuruımusı kararını haflSlnda ıuoakova ıı (A.A.) _Gece )'an.. Dr. Fikri Ti.a.er, but ihtirazı k:ı.. 
l!urı:ı:rnya ' Trıın!tll\-anya tamamen aı ııeıredilen Sovyet tebliği.ne ektJr: yıtlar dcıme.}"'lmiyle birlikte iko • 
lleutıısıne t,erkodllmedli;rt lçln red:let. Kıletakayıi b8lgeaJ.ncfe Sovyet, kıta. misyonun nak.tai na:za.nn.a i§tirik 
llıitıır. Tuna boyı:ırınm lhtıuı.ı mev. Dar b;r sahaya lan ı:nllharebeye devam e~ıerdlr. ettiğine vo bu ibapta bir ıayiha ta-r 
~a oluou bugünkü mesele delildir. k 1 Sovyet harp cemııerl Karadenlzde zimi vszife.si ile komisyon mazba. 
Qou en ııea,'1 ortn ıı.amando.nbert bu Si ıştırı mış o.an 1k,[ nakliye ge.İiıls1 tı.tumqlardır. tası vekAlete t!Vdi edilecek nlwıo 
cllln)a tııııımıılda Te bu yUzden ı;ı. • h KotelDikovaoııı ıimal doQ'U.luDda sa ~ir ve kaaabalardöi muh~a.ı-.,_ Sovyat ordusu ım a ki mubarebeleriıı ·ldde·· .-....... r Jardan kalan vazife boşluğunu dol -n l1ıt11Afl:ır da nSJrlarca lalm de. .. ... • ,,_.... ... • d 
ii .. tlrerck de" am etmeı·.t-"'lr. · Müteaddit defa elden ele geçen blr 11?"2('Q][ b!r i3.yihamn Meclise bit • """ d · ı k •• çok mevziler nlhayet •"•am n--rı dim edileceğini bil.diımiLttlr. 
le:e~:~ıu.n~oyuve ll>!;·le bl~lr nll1~~ e 1 me uzere Rusların ellnde kalml§~ Bu m':::a.. Gurup umumi heyeU, D&hiliY~ 

rebeJerde 1100 Alman öldUrüim"•t"-. Vc)ilinin be)"!Ulatıru ta.sv:ip ctmif 
tııadi bllnyeye ma~lk bulunmaktadır - ....- _ .. ___ ,_ 
•- Be\"lı"n, 11 (A.''.) - Alınan or• • VoroneJ bölO'esfnde Al-·-•ar·- ııu. ve nızn&m.:uc: ......_ ...... a madde C'lma.. 
•I blrcok asırlar boyunca bu n!lfu. "' 0 ._.u - · ~ • · 1., .. .,._ 

du lar.ı bnakumandanhg· ın'" t!'blig"ı•: •llmu pUekUrt,Ulm11 ·uır. Almanlar GI5 • ıom top~.,. 80ll verilmiı • •un bu JIUı :ı.dt Vl1%1yetln telifi mUm. -:t "'' • ~ tir 
'<lla olamıuııı:1tır. A\•cupanm mUte. Maykop bölgesinde düşman harp burada da afır kayıplara utnumılar __ • ______ .;.._ ____ _ 
t'.&nt• nUfuılu ve lktısacli ~ııhdetl mey<lanmuı bi~k kesimlerinde dır. Kırasnod.&r, lbölieal.nde ilerU,en 
lratı olan ıınbııları ile mukay"ae edil- dağlara at.Ilııuşrır. Ricat hattı ke- Almaıı tank ve mof&'lQ krtalarlle 
cllğı 7.aıwıu :ruıuı boylan dalma bil. silen dll,.cıınan kU\'Vetlerindcn mU• §lddetU muharebeler olmuttur. Bil 
Jiik bir farklılık ~üster~tır. r<kkep bir gurup imha edilmi§ti.;. b81gede bir kealmde Rualar aayıca 

Tuna boyunun Bluı:.ı imparatorlu. Ha\"a kuvvetl~miz, Sovyetlerin ilattln dO~man kuvvetleri karıuıında 
tu Srinde mukııddes Roma Cermen sahilde ve Karadeniz liınanlann- geri mevzlltn ~kllmek zoru.oda kal 
lınparııtorlutu l!;lnde, Osmanlı lmpa- dan Tuaps~, NovoroeLc.ıt ve Anapa mışlardır. 
ratorıu,'11 içinde ıtııde etOıÇI mana bu ynptıklıırı tahliye ve gemilere tah- .Sovyet hava kuvvetleri <Uıuhtelit 
~b"btcn ebe.ııımtyetll oımu,tur. nıil ha~kat.-na k.:ı.M!ı hUcumlarmı kesimlerde Uç piyade alayı ue bir 

şiddetlendirmi:ılerdir. Bu hücum • ıllvari bmUfUDU k.İameıı dalJlmlflar 
lıır csn:umıde. 12700 tonilato tuta- dır. 

Bluns imparatorluğu (çl.nde Tuna 
ho.ru ancak vabdetlol bUyUk lmpa.ra. 
t.orıutuo kuvveti nlsbetlnde hlsııet • 
tıılıtır. Osmanlı lmp:natorluğuı:da 
•Ynı bAdl&e cereyan etnıı,ur, oııı. 
ltaddea Roma Cermen lmpııratorloğıı 
İ\.\1lsturya impıırııtorlufu bııllnde oy. 
llJ vaz.lfeyl gürmek lstemı,t,1r. 

Tuna boylarınL"l mUdııfnası ve lk. 
ltıadl bUnyclerlnln lnklşııfı ancak bü-
3'Uk devlet toplululdarı ltlnde mllul. 
lcuıı olı,bllml'1,lr. 

Gene bunun }Cindir ki Tuıı.a 'bO;i" 
lıtun aıırlar bilyuk lmparııtorluklıır 
•raa111cıa bllyllk, kanlı muharebelerin 
lllevz.uunu teıkll et;ruf,tlr. Bunların 
•rasmcıa Avusturya Osmanlı harp. 
le11 en çok me,hur olaulıındır. 

J\vu turya lmp:ıratorluğunuo asır. 
1-r~ Avrupada bir muvı:ı.zene unsuru 
01ıı.ası eebebl de Tunıı boyundaki bııu 
:ernıeketlu arasında hlr vahdet tef. 

1
11 l'tmesldJr. Avusturya ımparator. 

11hndıuı. bahledlllrken Napolyou: 
'';\ 

VUıturya ortad:ın kalksa o. 
llu yeniden lbya etmelldJr.,, 
:er41. Onun bu ıUztl Tuna 

OfQ IDemlekctlerinlıı birbirine olan 
ltıtıYactnı ifade eder. Tuna boyu dev. 
•ı-tıerı ıon asır içinde bir takım se

~l:ıler aetlccslııde lnfiradıı dUJmU,. 
l'cliı-: 
l - Avustnryıı ve Oımıınlı lmpa. 

~~orJuklarınm ıllraUe ~kmeye bat· 
-cıı illan. 
htıı - Garp Avrupıısmdakl 'lktıaadl 
'l' tlbııute dayıınıın bUrrlyet fikrln!Jı 

111la boyuodıı yer ıılmıısı, 
~Qa - Tuna boyunda Avrapanm btt. 
~~ devıetıer"1,ln n\lfuz poUtıkaıı 
la 1P ederek bu aabayı kilotık ırııp. 

l'a ayumıuıılır. 
ıırı 'rurı.. boyundaki memleketler 19 
~ uırebn itibaren bedbahttırlar. 
te41ı lcu lnnrad oılları mahvetmek • 
'ti '· V&Jna uma:a um:uı Twıa me. 
'8..Q ~ .\.vuıtnr]"&DID1 Basyanm, FraD. 
ltıu. lb, lıapıtereoln meafaatleıt bakı.. 
3 .,~dan ortaya çıkD11ftır. Fakat bO. 
ı 11 .:vıupıa devletlerlnla menfaat. 
• tcı llehlı boylarmda bUytılt mtt.. 
t114;:: aahnelert elde ettlll ~la llL 
a~ balledtlmlf detudJr. 

botu k harp sonrumda lıle Tuna 
~ene lktısadl btı.nye -ve ııtlfm 
tt.ıı tıııı balumuulaa cleJll pllple. 
~lel'I bakrmmdaıı natıt,alea e
~· Avu.turyanm IOD parouı 

rında 11 taşıt gemisi batınlnnş ve Maykop cepbennıSe Almaplar &rb 
başka blı- gemi de hasara tıiratıl • arkaya hUcuma devam etmııl•r ve 
mıştır. biraz toprak kazanm111ardır. 

Kalaçm batrsmda dar bir saha• !foekova, 11 (A.A.) - ögte üz.eri 
ya Slkıstırılımş olan ·Sovyet ordusu neşredilen Sovye( teblifl: 
yoktdilmek Uzere bulunuyor. ıo afu1tos g~es1 kıtalarımız K'.ı.. 

Don cephesinin geri kalan ltı.. letakaya b81geainde, Kotelntkovanm 
mında m:-v2it muharebe faaliyeti dotu vtmallnde ve Annavlr, Kıra.11J10. 
)"alnız Macar ltrtalan tarafm&uı dar, ?daykop b81felerlnde dUJ"'bıa.ıüa 
tutu.J:ın bir kesimde biraz eiddct• nnıınıştır. 
lenmiştir. 06phenln dlfer . ke.slmler1.Dde hiç 

Pik! uça.klcından mUrckkep teş bir defl§lkllk olmam11tır. 
killer Sta\i.ngıradm cenup batısın• • '\ >- (Bu oeph_eye dair cUter 
daki muhnrebeJ,.._rde kara kuvvet • ·- p• teıi'ratı&r % lnel •)'fada) 

ferinden olan Romanya ve Sıtb19t,aa ı 
bir Tu- blrllft teekll e41ecek kudret- 1 
ten malınım bir tekPde ~YDtwmllf. 
tUr. 1919 mua.beaelerl Tuna boyua. 
da bir ıulh, btJ: lıblrlltı deftl bir cl\lt. 
manhk, kfn ve nefret blllil dotur. 
muıtur. 

Bllyttk harpten IOIU'a Tana blrllİt 
oma zaman ~e diplomatik bir me. 
aele olarak orp.da kalmqtır. 1919 
mul\hedelerl ıeopollf.lk lhtl~Jara 
ıöre cıetn. rallblyet prtlarma rısre 
birtakım devletler ıe-ı. et.mit. 
bunların kurulduktan aıonra takip et. 
tikleri ~rslk \ pollttkalaı' Avrupa 
bubrannını ıtk &ezabllrilnll ortaya 
rıkanmttır. Bunclan .ıMra TllD& bo
yu A vrupanm btlyttk deVletle.rl ara. 
mıda aUfuz rekAbet1De

0 

..ııne olmllf. 
tur. İtalya, Almanya, Fraıısa, lnglJ. 
tere Tuna mMelwaı lıeacll ıır.avJ1ele. 
rtnden mUta)ea etmıtlerdlr, 

1989 harbinde Tona memleketleri 
hAlA bu n'Zlyeı ı.;lDcle41ıler. &mcllle. 
rlnl kısmen lat!racl ldade ~k. 
tedlrler. Kıamea de )'abalaaı alllıu.ua 
lfade91 olan brll1k CeımlN!Tt onJan kap. 
1amakt;acbr. Twıa de•leUerf lcbı ım. 
pıaratorlnk deYlrlerlaclen 90nra ....,. 

.tıyau rahat;91Shk devam etmektelllr. 
lmparatorlııak clciySrlerl. tarDı.1J1 7L 

IADDUf bir dalla a'Ydet etmeel a.la 
Weaml7M lılı fub4ır. Artık .... mıı.. 

Romanya ile Macaristan 
arasında • 

10 senelik 
pakt için 

İki taraf barlclye 
nazırları Berline 

çatırılda 
Londra, 11 (A.A.) - Deylı Slkeç 

gazeı:uı, Trıuallvanya meaeleal h&k.. 
kı."lda, Romanya ile Macamtan o.ra. 
amda hasıl o!an gel"&'lnlttı hali.için RL 
bentropll bu 1k1 memlekeU bacı,ur • 
mak için yeni gayretler sarletmeğe 
sevkettıginı yazma~tadll". Nıızırın 
iki memleketin harlciY• na.zırlarmı 
on •enelJk bir saldırma~lık paktının 
ı.mzaıı l~ln Berline çağırdıfı !SğrenJL 
ml§tır. Romanya ile Me.Carl.ltan bu 
daveti kabul edecek o&Gı-larsa bllyUk 
bir ihtımalle Bulgııri.at&n da bu pak
ta glnneğe teovlk edUecektır. l.IJhver 
ber teYden ziyade Romanya Ue Ma. 
carlataıı arasmda bir hudut h&rbl çık 
mumdan korkmaktadır. 

Siyamda arbedeler çıktı 
let.bl keacll moka4deratıaa IMlp oL Yeai Delhl, 11 (A..A.) - Gece 
muı .-eldir. Bu DYl79den bakıldı. • Bani'kokda arbedeler çık:nı§trr. Ja • 
fı umaa Taaa boylarıma muluwlde- ponlar, ihtiyaten i~kl kullanılması 
ratı seopoUWl lbtlY~larm yaklattır. nı n umuml toplantılar Y,apılınasını 
clıfı laaklld mlDS men.fa&t)er tantın. yuak etmlılerdlr. 
dan tayin edtleoektır. Halbuki Tuna Slyam hUk~ı:n ııti , fabrika larda Lo
boya tarihin eekJ blr propleml olarak lertn yavaşlamıı.ması tqin bUtUn fa'b
WA sıkmtrtanru, ctıı:l~__!!!!l ~uh&- rikaları devlet.in kontro}.ll 11.ltma koy. 
ıw .ımuı.ecnr. mı.ı.:ıt.ı.ı.r .. 

Hindistanda 
~ongıre 
,Azalar1 

tevkif· . 
·ediliyor 
Galverslte talebe .. 

ıerı polislerle 
çarpıştı 

B.omb&y, 11 (A.A.' - Karpf&lık . 

1&r zuhur et.ınif olan blltu.ıı böl&e • 
J.erde geçen allkflnetli blr ıecedeıı. 

sonra bil aabah yeniden blr t&kım 

nUmaytgler yapılınıgtrr. 
Londra, 11 (A.A.) - Dlln gece 

&*n haberlere göre, llindicıteıı • 
daki son hldi:Jekr ~unla.nhı': 

Da9arda polis taşa tutul.anı~ ve 
!:;una karştlüt polis memu.rlo.."I ateş 
açm.Tflardır. 

Ln1hide 'istaeyon önl'nde iki bU. 
yUlt ateş yakılmıştır. Cklip geçen
lerin kıravat ve şapkaları yırtıl • 
mış ve yollar ağaç klltü.klcriyle ve 
telgzra.f direkleriyle kn}Alt:lmıştır. 

Kavupot"da polis iki yerde nU· 
mayiş yapan ve taı atan halta a. 
teş atmıştır. 8 kişi hasta.neye kal· 
dm!nu.~tır. 

Benaresde polis talebeyi dnğtt
ıu?ştır. 

La.l:ır.ede kon~ciler tevkif e • 
dilmiştir. · 

Kalkütada a:Uminyum fabrika • 
ları işlerini bıra.kmışlard::. 

Ddhide iki mtnsucat fabrikası 
iş! t !ltil etmiştir. 
Karaşide polis hnlka ateş nçnıış 

ve l1il.sllin'anlar hariç olmak u:ere 
Universite talebesi dersleri bırak • 
lnl§ tir. 

Bombay, 11 (A.A.) - Blharm es 
ki kongre hUkümetl reisi Srlkrlsb:ı 
Slnna tevkıt ~dllmt,,tır. 

Kar&§lde bUtUn çarıııar kapanmış 
tır. Bazı nıeldeptertn ve kolejle rin 
talebeleri derae gelmem~lerdlr. MI 
sorelln bUtlln mıııı kongre komJteıerl 
kanuMUz ııa~lmı~tır. 

Peooadıı vukuıı gelen kargaşalık . 
Lu netıcealnde şimdiye kadar U kt. 
ıl hastaneye knldınlmıştır. Bunlar • 
dan ll<:U kurşunla yaralıınmı,lard:r. 

Madras reisliğinin · muhtelit b8lge. 
terinde birçok tanınmış kongre aza • 
!mm tevkil ed!l11lti haber verilmek. 
tedtr. m-: Devamı 2 ncl aayfnda 

900. 
Japo 
ask ri 

Çinden Sovye~ 
hududuna 
nakledildi 

000 den fazla açak 
badat bilgesin e 

balanayor 

~w i terey.J ~ene 
Au!erf k~:ı: ea eJ aı 

@[~tt' lf : 

"@j 

,v~üt ef ik hava 
kuvvetleri harekef P 

geçecektir 
Londra, u (A.A.) - Avrupa t:ı.aıp 

aahne1ertnde hıırekAtt& bulwımalıc":L 
zere g5nderllen Amerikan hava kılf. 
vetıer:ı kumandanı general Slpe.rç .. 
demeç~ bıılunmu§tur : 

Çunkhtc, 11 (A.A.) - Çin DUtlıfU. "İngiliz ve Amerikan hava 'k1tVVet--
lerine gelen haberlere göre Çin ve leri kuınanclıınlıklarınca teablt edılea 
Hin~nlde .bulunan .Tapon kuvvetıe. plllUllar gereğince pek yakın bir AtL 
$den sı tümen bu bOlgelerden &lı. de hava harektıt.ma ba§lanacakt:r. 
nS.rak X&nçuko Rus hududuna geU. • lngiliz ve Amerik.ıuı lıava ıkuvnt.. 
rllmı,tır. BQ tümenlerin topyekfln leri tabıniıılD Qstllnde mllkemmel bir 
mevcudu 900,000 klolyl bulmaktadır. işbirliği ile çalışacaklardır. Mütt-
Yedl sekiz tank alayı mllteaddlt ail. fiklmlz lngilterenln bu huausta bıl9 
vari tuğaylarm.m da yııkmda Rua yaptığı bUyUk yardDDI mfl,şabede 

hududuna getirtıeceli haber veril • bütan tayyarec.lterima 1'1n bir :mem.. 
n::'.ektedi.r. Binden fazla .Japon a• ve Y nunlyet kaynağı olmaktadır. D!Jf • 
bomba uçalmm da §imdiden şimal 1 maııı.mız tesbit edilen samanda ın.. 
tımge.ıılnde bulunduğu haber alımnlf- giliz, Amerikan hava kuvvetler!nla 
tır. kudret,lnj hf.uedecekUr." . 

Kıskançlık yOzünden 
Bır genç ~ugün Bahçekapıda 
dayısıntn sırtına kama sa!lladı 

Sirkecide Şolör Emini öldlren katli de 
vapurla açarken tuiwda 

• 
Buıtın sa.at 1' •ularında Babçeka. 

pı<l& blf ~enç, kl.aka.nçlık yüzünden 
dayı.mu bıçaklamı,,tır. HMise ay. 
nen gıöyle cereyan etmJltir: 

Yugoslav tebaaamdaıı Pqo bir 
mtıddettenberi i'it1 ilimli b1r kızı 

Hvmektedir. Pa§onwı bir de d~ 
vardır. Bu gene YugO.ll&v tebaum
dan Nikodur. Niko da F.l,!!yi sevmek.. 
te n bu ,.nzden yeğeni Pa.oo Ue sık 
81k kavga etmektedir. P&§O, son za.. 
manl.arda dayıaınm F1t1. ile ta.zla ~ 
kadar olduğımu hi.uetmlş ve ona as>ı:i 

defa olarak bu luzda.n v.azıeoı:nisını. 
katı bir lisanla aöyleınlştır. Fa'llat 
Niko da li'WYi deli -gibi sev~lnden 
bı.µ111 ka.bul ofuı~lf ve yeğenine 
m entl cevap •erm~ 

Bu hını1a da}'imı.dan ayrılan Pa.şo, 
bU&'lln saat U sulumda 'NUtoya Bah. 
çekapıda. rastgellnce kendl.sJnl kay .• 
betml§ ve tramvay durağ'ma doğru 
llerıyen dayısmm arkaamdan yavaş. 
ça giderek koynunda.ıı çıkardığı ka. 
ıxıayı Nlkonu .. aırtmıı ısaplıımııt.Jr. 

Nlko, tsıçaklandıktap sonra hlç 
bir ıey BÖ!'leme:len aoğ'ukk.a.nlılıkla 

orada d:mı.n bir takalye doğru yUrU.. 
mU§ ve oo!6re sadece: 

- Benı hastaneye ~Ulrl 
De ı:nl gttr. 
Pa.şo da işlediği suçtan sonra cad. 

denin bir keruı.nnıı. çek!lmlg ve alçak 

· .Salomon 
adalarına 

Müttefiki er tarafın
dan asker çıkarıld' 

Bir Amcr~ka1 
kravazirü Rte~b, 

ikisi basara t}ra .. , 

bir settn UstUne oturduk tan sonra., 
yıı.lnız: 

- Bir poll.s çağırın ! diYebllml§tlr. 
Gele.n polJA!er PA§Oyu ka.nlı kama. 

sUe birlikte alıp götllrmUilerdlr. 
Mllddelumumllikçe tahkikata ~

lannıt§tır. 

SlWl.EOl CIWAT&T.L'l\"lN FA!Ll 
liACABKZN Y AICA.LANDl 

• Evv&lkj geoe Sirkecide vultU\\ll&A 
esrarengiz cinayet, nihayet bU 'aa • 
bah aydınlanabtlmlş ve &811 ka tll 
Ue arkada§I ya.kals..u~tu. 

BUlndigi uzere, dfu.yeu mUte&klp 
!tatil zannlıe KA.zıın ve Mehmet adm
cıa iki kJ§i yakalanmış, Hilmi adın • 
da b1r ganon da araıtınlm&ga ba.f. 
lanmıştı. Tahklkatm vp.rdığı eon »
ticeye göre cins.yet &iliyle iflenm.JfU.r. 

Maktul '?'ör Emin. bir mUddet ev. 
vcl Anadoludan oehrlmlze g-elml§, u. 
kadaıı KA.z.ı.mm evinde oturmata baı 
lamljUr. 

Evvelki gece de KAzımla beraber 
gezmeğe çıkını: ve Slrk&clnln mub • 
u llt gaz.lnolarmda bir hayli ı~ıer. 
d1r. Geç , ·a kit. sarhoı olarak cadde • 
de yUrUr!erken bir kadınla kon~a.ıı 

lki erkeğe rıı.stlamı:ıardır. 

Hunlar, Sirkecide HUdavendlgAr 
otelinin aıtındakJ •'Lez.zet,, lokanta. 
sınan garson Osman ile arKadaşı Rıd 
vıı.ndır. Konuştukları kaJuıın henUZ 
kim ?l ~uğu anlaşııamn"ll:.,~ır. 

l~te goför E m inle Kt.z.un bllnls.nn 
yıı.nından geçerken Kwm ke:ıdlle • 
r'.nc lA! atmı,ş ve : 

- Herkes çift gezjyor , biz de ç!ft 
gez bilsek! demlgUr. 

B.ı sözler Uzertne kııdJnıa konuş o 
erlteltlerd:!n garso:ı Osman btrd~n • 
bire dönmllş ve KAzı:nm göz.Une ş1d. 
dctll bjr yumruk \-Urmuştur. Kuım 

ı raeml~.n1ş. ~unun Uzerine E:nın de 
iki Rrkadıı.ş:n llzerlne atılmıştır. 

J\avg'a smısır ... Ja 03m!lnm a r l<ada . 
şı Rıdvnn bıç:ı.gını çekm;~ ve ~minin 

knlb1ne anpıamıştır. l{dzım eltyltı gll. 
zUnU lt:ı.pıı.mış old•1ğ1.ında!l vakayı gö. 

Lonılro, 11 ( A.A.) - Mtit t efik· rememlş ~ofu!" Emiıı y re yı'·ılmış, 
ler, C("DUbU gc.rbi Pnsifik~e sa·:ı • KAzım da oradan ge~"ll b,r tr..ı.mva. 
mon :ıd a!nrınıı e.slter çıkarmtı:lar ya ıı.tlıyarnk evine d:SnmUştUr. 
dır, Nlhay t \ altanın bu fek ide ccıre • 

Bu haber , diln g~e Rmiral Klng yan ettiği anııışı!.a:ı su~l'-llıı.rdan Os. 
tarafında.o verilmiştir. mn:ı. bu sabah çnlıı;ıtıg, f..ezzet lo • 

Ask!'r ç~knrmıı hareketi fı.nl ta• knnta.s:::dıı. asıl kıı.til Rıdvan da Ga. 
nrruzlo.rdan sonra b~!damış v e lntn rıhlrmındn.n kalkmakta olan blr 
mmıtazıı.m bir programla idame ' apuı·la uçmak ısterken ytık'.1.lan • 
ctt.ıilmi~tir. Japon l:ı.r slirn t "c roq;uı.rd1r. Rıdvan:n yaı:ıın':lıı, kcrnlı 
şidde tle mukabil hUcum~ur y:ıp • elbiseleri de raket yapılmlf olarak 
makta ve <;1ddetli muharebeler de- bulunmu,,tur. Suı;!ular, ci:ınyct.lerlnl 
vanı etmektedir. ıtıraf etmlşlerclir. 

Çtka.rm:ı harekıı:ti ~sne.3tndn mllt \'akanın tahkik tını nöbetçi ınU4 • 
tefikl~ri n bir kıı.ıvazör \ 1'ııtmı5. d iumuml aunvlnlerlndeıı Mt> ııı:t t • 
ik. knıvazöril ve bir nakliye gemi· dare etme'ktedil". $u:;li.ı1ar aanyeye 
~ U C\ UJlll 2 ncı snytad:ı l \"'Crj.mi~tir. 
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YARINDAN' iTiBAREN 
I 

Alaka ile okuyacağınızı umduğumuz 
bu kitabın tenkidini yapan yazısını 

TAY IS 
~üyle bitiriyor: 

"Fransız hezimetine dair yazılan bütün siyasi kitaplar 
unutulacak, fakat Parisin •on günleri tekrar tekrar 
okumıcaktır .• , 

1 el z 
.... ijl:====::::;..···· =======• .... .... 

ar la e 
Londra, ll (A.A.) - Alma.nların 

Katkaayada ileri harekotı durduruICL
m~tlr. AJmazılar ıimd,i ıwade • 
t4'1ô sahiUJ:ıde Tuapse llmanuım etmal 
bat1B11ldn. ve 100 kilometre m ede 
M&ilJ;Qp nuntake.aına ve ayııı zaman. 

dara TarmI§lr.ı.rdlr. Bu haberi 
v Pı?ıı On geceki Sovyet tebliği ou -
dur: 
~LIJUZ 10 ağu.lto.9ta Kletska 

yada, Kotelnokovonun imal doğu • 
sunda, .Annavir, lU'aanodar, M Utop 
nuııtakalannda elddet)e çarp~IllJf -
ta, ':Df#er kccl.mlerde Elkre değer 
doli§ik.llk YQktp.r. Barena denlz1Je 
Karacjeııizde 12 bln to.ıı hacmlDdo 2 
dtl"1nan gemül bat,ırılDUltır ... 

StallDgradm garbında kanlJ .mu • 
harebeler oluyor. Burada. en tehıl.lk&. 
ll baıp 8&hneaı Donun nubuDd& • 
dır, Dllşman blırada gece gllndUz 

hUıczmı ediyor. 

Sanye~ e 
Bir araba 

yar an uçtu 
rt ıaad 

sabah Sonyerde fect bir kaza 
olmuş, bir atıı a.ro.baaı 50 metre yUI(. 
scl<Ukteki bir yardan uçmll§tur. 

DU§en araba, anrııcu Ahrned.ln !da. 
resindeki çl!t atlı bir arabadır. İÇ.in 
de, Bllaeyln, KAmU ve Ali adında üç 
arkada§ da olduğu hal<re, Maden ma
ballcı&1nden Sanyere gclirlerkeıı bay. 
vanıar birdenbire Urkmllj ve yol ke • 
narmdakl yardi'.ln &llatı sürUklenmıo. 
!erdir. Arab3. zıplaya mçraya 8.§ağıya 
dllfmU,, parça parça OlmU§tur. 

SürOcU Do Ali muhteijf yerlerinden 
&g'ır ve tehlikeli aurctte y~. 
lar, KAmll ile Hllsey1n hali! yaralar. 
la kurtulmuşlardır . .Ahmetıe Ali ö -
lUnı halinde hastaneye kaldını.mı,,ııır. 
dır. 

l.oııdra, ll (A..A.) - Bovyet tcbll. 
ğine yapılan ekte Stallıı.gra.dm ga.r • 
bmda voz.,iyctin pek buhrı:uılI tür sat. 
haya girdiği b;Udlrlliyor. Burada Don 
ka.valnln içlnde §iddetli muha.rebeler 
oluyor. Ha.va taall;vet.i gnQden g11De 
artmaktadır. Rual&r dlln ıo AUnan 

tayyarea dllfUrmll§l~. Blodlıtanda 
ALMAN iLERi BA.E.1l'.ıltET1 Ba§taratı ı ilci ytada 
Stokholm, 11 (A.A.) - şı.ınau Cw111king, t1 (A.AJ - Gazeteler 

Katıaıayada Piatigoraku alan Alman Hindi t4ıi hftdisolerl hakkında hiç 
kuvvetıdi bu :mev1tliıı cenup doğu bil' te!sf~e 1mıunmaktadJrlar. Yııl.. 
8Wlda Prokladn!ıja clvarmtı. VartılJf- nu Takungpao guetesl, "Uzak 
lo.rdrr. Almnn ileri un8Ul'lan Yek • fark içlo bir fellket,, 'baolıAı ala 
tcrlnograd civarttıdadır. Geortievak' tında Gand.i.nia te~iCi hAdiseslne 
in Wgl1n dllşmeai bekleolyor. eenfş bfr yer ayırmaktadır. 

Kal.açın batısında çember iÇlne a. GIBEV :tLkN EDEN 
lman Rus kuvvetleriıı1n mukaveme- ~ 
ti hava bombcu'dımo.nlarUe yer fer LDUov, ll (AA) - thı.lversi~ 
kmlmaktadrr. .Auk denlzt kıyımı • tal besi bug(ln gırev ill.ıı etmtı ve 
da J lima.nl zaptedJlmJfUr. ~on karanıame hllUnıa. oıa • 

• • • rak ııokakJarda toplu o1arek dolBf. 
LolUlra, ;U Ç.A.A.), - Cek milli mega hı.§llll'Qı§tu. Talebe kendilerlnl 

mftdıı.faa uıwn. )"a.bslda bk' eeı.: kamçı darbclerUe ~tmak l.etlyen 
OMUSUllUil Bm eophcsi°'"'o faali. · polls1ıı Uzerlne wıa hllcum ettıgilı • 
-,ete aeçeceAJni ifşa dmifflı'. den pol18 a1ltllı kullanmaıt zonmda 

... 4 kalmıotır. Sekizi geııQ ~ olmak n. 
lokholm, 11 (AA..) - lsveç Eere 8 tıııebe tevk!f edllm!§Ur. Po. 

sazete.ııeıiııin Oslodım b irdlklcrl. n. ve bir askeı1 mlltrez:e 11n1veraıw 
söre, seçen hafta Nonıeçin lılnıılnn cıvurmı bek! mektedlr. 

sahil ~ bQyük maDe\'l'L BiR MEBtıS lNGtı.tz PARI...tUUllN. 
18" yapılmışhr. 1danevralar geçen TOSUNUN tÇl'JMAA. 
cuma gilntı rg şehrinde )'all"• QAGlULMABINI lST.ED.t 
len btr gccJt resmi iJıe sona ermiş. Loodra, 11 (AA.) - !ıtu.takjt ~ 
tir. Gazeteler bu BOÇft resmlnin pD.rt1sl mebll.llanndJuı Kakııton, men. 
şimdi)"e tadar Berew:ı de ~rillen. sup bulunduğu Pıı.rtl JUUllUla Avam 
Jeriıı on m\lnnmm olduğunu ka)'• Juıma.rası :rclJıUa?lne 'bir ~ktup g&ı. 
dçtmektedir:J.er. Geç!dcbütün suııf.. dererek mecllan Hind mesel ını mu. 
laaı meµsap bJriHder • zakere etmek !Çbı topl4nt;ıya çaATıJ. • 

Rusyaya vardım 
Amerikan eksperleri geceli 

gündüzlü ba ifle me§BUl 
oluyorlar 

Londro. :11 ( A.A.) - Anıerfkıın 

ekaperlcrl MoSkovada Sovyetler it. 
lihadına harp levnzunı gönderil. 
mesl ~lyle geccU g(iodllzlO meşgul 
olmaktadırlar. 

Amerikan ordu levez.ım e-kspcrl 
gencnıJ Brııdley. Sovye.t mlldaran 
komlsc.rlyle d6rt defa konı.ı.şmu~. 

lur. 
Bradley Ruzvelt tarafından Stıı.. 

llnc g6aderilen mesa}ı bugünler® 
verecektir. 

a ve. 
be anatı 

mu.mı istemtiJ.r. 
myter a~ao.ımıai Parlt'ımento mu. 

babl.rln.e göre mnd nıeselealmn mu. 
z.akercaı .tgjıı parıtu:ııontonu.o ~
tıya çatnlması buıuaund& bir tua.T. 
'YW' mevcut dellldir. 

- ŞUph ~kU bllDU ~-
ma.lda cemiyete .tA-ydalana.catımdıwı 
omtDlm. 

Ba fıkra Şl\hJkayı gole dtlşUndllr -
mU,tu. 
Şahika bu kl~bı Medllıanm etın. 

den aldı.. . 

Geoe yalnız kalmca uzun tttun o
kudu.. 

Derln dertn dU,llııdll ve: 
- Muhnrrlrln mantığı çok . gıırtp, 

dedi. Fakat ben derdimi :aıedllıayB 

&Çtmk znmanmm gelip cattıtm3 

eminim. Eğer aradıı.n blrar. Wıha u.. 
mao ~k olursa, bom lmrnmı eok 
bUytıy oolr, hem de derdime bir çare 
lıulamıyııcıığım. 

O ~cceyf ook beyecaoll ve aıkıntJlı 
Tehraa, 11 (A.A.) - Bugiln par. geçi.ren hlka ertesı balı d rdlnl 

lAm&ıtoda buJıman yeni arka.dap IedJbaya acmafn kıırar 
b8.fvekil Oa....amıanltana bllhHS& verdi. 
§Öyle O bob JledJba, Şahikaya çok 
lraıda ~rtU;CN w Ruaya araamd& sevdlf\,. taze mrer ~ıtı almap 

ki med lt.ttfak muahe.. mtşt!. 
esaıll&ıııma ~ Uım4m edilecek. Medlll1l: 

Ur. lı:a bu mualıodenln - Ötfende ltifer balrtr yiyecek o. 

bDtOD tıclyUk bir ıamL ] lan Şah!kıınm kBJbinI hiçbir zaman 
JC•le ~ ~ ~. kırmak tarem Diyordu. 
Amoıüca ile hn iıtıkemat:ı • Balıklan aldı .. 

A:t.ıı••a. ı.k .. 4ostç&. ıreıcu. 
mtıaa.Btllca.ı .. ._.. ~ BaJıUm ~ oda.md n gıkmnnn,p 

Salomon adalarma 
yapılan t,1raç hareketi 

BaftGrafJ 1 ncJ yfad:ı 

si hasara u,ğr~xr. Dil§man da 
büyük miktarda tayyare ve gemi 
baknnmdnn z.a.mr görmUştUr. 

Bu ts.a.m.ı:zun b::ıelıca maksa<ıı, 
Amerika ve Avustrolya arasuı~ 
hl mtma.kalfi.ta engel olmak iste .; 

ı 
Yen Japonlan Tulnki adasından 
çıka.rm:ı.ktır. 

Amiral King, bu taarruzun ilk 

1 

hUcumu t:şkil etmesi itibarlyleo e
hcmıxıiyetli olduğunu tebarüz et-
tirdikten 8011ra tnUhim zararlara 
intizar edilı::ıesiıµ, fakat bu hare
ketten şümullü neticeler almaca • 
ğını söylemiştir. 

.Ue1lıurne 11 (A.A.J - Cenulı:ı 
sıırbl Pnstriktekl müttefik umumt 
kımırgilhının tebliği: 

Salıımon adaları muharebesi dur. 
madıın şiddetle devam ederken 
ınütt tik 'havlı kuHct]crl kumanda.. 
nı, Tlmor d:ı ve Yeni Gıne de J •• 
p<>n gcroılerlne · ve kara te islerine 
fn ~ılasız dıırbelcr indlnnektcdlr. 

NE VAR 
YOK 

Çinin Şankayçekten •onra 
en büyük adamı: Sunk 

7 haziranda Cin .. JaPOn harbi G 
yaşına glrdl. 1937 d~ bu harp baş
ladığı vakit hiç kimse bu mücnde. 
lenin bu lı:ııdar uzayıp gideceifııf 
1ıı1ımin etmcmlştl. Fakat Cin bil)•ük 
bir memlekelllr ve Çinliler ölün 
ceye kadar mukavemet etmeye .ka
rar vermişlerdir, çarpışma bunun 
için uz~yıp gidiyor. 

Mareşal Çankoyşek Çin muka\·e 
metinin canlı tiın alidir. Gazeıecller 
Çin b:ışkumandanının eşinden rle 
çok sık bahsetmişlerdir. Cinin esa • 
1ı mukavemet unsurlanndon birisi 
de modam Çankayre1.ıır. 

Gazetecilerin yalnıı bu iki isim 
den bahsetmelerıne nıLıhsbil Cind~ 
ehemmiyetli rol oyna)·an b:ıoka o .. 
dıırnlar dn vardır. 

Bunlaı'dan lılr tnne.>I mndan Çan 
kayşekin kardeşi Stınk'dur. Sunk 

Amerikan sözcüsü, Sn Iaıııon ııuo. 
larındıı Amerikan " ~emllcrlnin t:ılı. 
rlp edlldi~ine dair Japonlar taru. 
fından iJerl sürülen iddialıırın tıı. Cinin en zensln aJ si olan mCJhur 
mnıniyle hayal mohsul:i oldug Sunk ailesinin büyOk oğludur. Ta· 
söylemiştir unu 1 ııınmış bir ma}iyecldir. Garp iktı-

Resmen blldlrild!Qine göre Yeni sııdl sistemlerini tamcımiyJe bllir. 
Ginede Kokoda keslmlncle b~lunaıı Bu Alemin ikllııaclt mnkamlariyl~ 
mnııet1k lmvveflerJ şimdiye kadar l rlai~a temas halindedir .. Samimi bir 
hare.kete geçirilen kuvvetlerin en mi!Jıyelcfdfr. Japon 1 ıılllsın:ı dü'8 
mülıhnruidlr ııınn olanların en b~ındo gelir. 

LO~'DR.ı\~A NE DENtl'ORP Sungun hayatı Çin için udeta bir 
Loındra, 11 (A.A.) Londranm masal olmuştur. Mütemnı!Jyen ğldcr 

sellr. Cinin her şelırfncle muhteşem 
fkoınel8tıbları vardır. \'ııktiyle Kon· 
tonda 1.ıir b:ınkııya sahipti. Hayalımı 
20 .. 30 defa suikast yııpılmışt.ır. 1•., 
mi bDtnn memleketle tanınır. Ken
disini bımın severler, l>ıı.zon lenkid 
ederler. 1931 de Çini Yeniden ku. 
ran bu adamdır. Ecnebi sermayesi 
Sunsa dalına inımmışbr. Sunk Sov .. 
Yet Rusya Ue iyi gecinmek taraf
tandır. 

askeri mabfıl!erüıde iz.lı&r edilen ka. 
na.ate gre, Birte§ik Amerika tıı.ra • 
tmda.n Salamon ad:ılnrmo. ve Klaka. 
ya yapılan tehdit Pasıtı.kte bir ta • 
arruu. dotnı atılan Uk · adımdır. Bu 
hareketleri bUytık bir lhtJ.ma.lle Yeni 
BrötanY,nya ve Yeni Glneye ka~ı 
gc.nıı bir lçüde bit' taarruz ta.klP e. 
dccektJr. Bu tanrrw: için Avuaturıı.1-
yada eaaalı hıwrlıklar yapılmıatır. 

)APON 'DONANMA SOZCCSU 
• ~'E D1YORf 

Tol yo, 11 (A.A.J - İlnpa.ratorluk 
UDlUJJ2f karargA.tundakf donanma ~ 
cUsll lilraydo. radyoda sC;Syledıgt bir 
nutuk.ta İngl!lz. Amorlkan tll0311nun 
&ı.ıamon a&larmda Uğradıgt ~"'11· 
nu tebaı11z ett,lrerek bu b4dtısoniıı 

yaımz ukeı1 bakımdan maııalı ola. 
rak kalıııadrtmı, aynJ zamanda ma. 
nm ba.lwı:ıdan bUyQ.k bir mana ifa-
4e etugtnl s6ylemlşUr. 

Filhak1k& IY.a,lngt hllktiln ti A. 
mcı1kan mllletLtıJn' maneviyatını yo.k 
selbnek ve aa.raılmq olan cuwm ye
l:(den canlandırmak aureWe bu deıılE 
hareketmf ~tıfmJiU. 

Hlrayda, Amerikan dentzcilik mil. 
telıııaaıalan tarafından Salamon ada
Jtırma karlı lıam1aDaıı. bu taarruzun 
gene ayıı,f mUtelıassııltırm Uadesme 
gGre, Am«rikaıı don&nması taratın • 
dan bu harpte yapılan en ehemmi. 
)'etli hareket oldtıltmu ıı.urtmlştlr. 

Amerika bu hare~ harp taijb1nl 
ltendi tanıtma ~k 1çln Umft.slz • 
ce tdr ayi'et ~ . .Amerikan 
k~tleri fJC& 11st1lıı ol.dugu !halde 
Japonlnr he.ıı> k;udret ve kabiliyeti 
lt,lbarile dıı,ına.n'a faik oıduk1Armı 

!Bb:ıt etm!§lerdll'. 
Japon a6zcllatı, btr feWaıt hnlin1 

alan san lııgı.ıız • Amer;fkan denlZ 
bezJaı.etJnden sonra AvusturaJya mu. 
Tıakale )"01larmm çok btıyUk bir teh

dit altma etnmf o1dııQ'wıu da nave 
.ametır. 

lnlıi~ aolra tuzlan 
İnhlsarlar tdareGi elinde tu pake _ 

~ kalmadığın.dan Te mukavva bulu. 
namadrğmdau aotra ttmmu 111;1k ola
rak satmağa. başlamr§tır. Şimdi bayl 
"° bakkallara. bti ,ekllde tuz wrıı • 
mektedlr. Yalrıız paket Q<:retl t\12: tı. 
yatJndan dQgllr11lmUştUr. Fakat ya -
kmda paket yaptırılacaktır. 

Mukad 

Cinfn !ecl vnziyetl~de Sunk bir 
J.:ua gibi snğlnm kalmıştır. Bu 
maksat uğrunda defalarca Amer·. 
bya iİbnlş ve Cine para bulmuştur. 

fCn gençllğl Sungu çok sev('~ 
lhliyarlar bu genç ııdamdeo şüp.. 
heJenlr. 

lngüterede kadınlar 
lngllt.erede kadın nüfusu erkek 

ten ziyadedir. Bunun içfo, 1nsllh.•a 
re.. kndın işçJltri, her gün biraz 
daha artırma'ktııdır. istatistiklere 
s!Sre. lngilteredc, erltcık miktann. 
dım bir milyon ia%la kadın vardır. 
Bundan dolılyı, erkeklerle evlen. 
mfye gönnıın kı:z çoktur. 

Birkaç &ene evvel. b1r ln iliz, 
gazeteyle, b izdivaç ildnı ~re·. 
U. Tam 2,547 talip cıktı. Bu hııl, 
çok dikkati celbettl ve gazetelerdı'.l 
epeyce ya.ıı ya.ıılıbasına selıep oı. 

ılu. 

ı..1.1.m SEZDtRMJCZ 
ile 

.)l.UltR ftKRET lŞVAR 

ai,anlaııdılar 

l()-'.94% 
Pamrt;etıl 

(l~) 

Sablık Apartmıan 
Fatlhte Fevzipap. caddeılnde S da

lrell blr apartıma.n sntıııktır. Görmek 
lstlyenleri,ıı i'atlh Altay Meymenet 
aokak No. 18 mllraca t. 

Acele bir kasiyer aranıyor 
latanbuı dlfmda blr pasta.nede ka. 

aiycrllk yapabltıoek, okur yuar bir 
'bayann acele lhtay&Q vardır. 

Şehzadeb:ı§ı Baraçh.aDe caAA ........... .. 

rakol sıra.aı No. 227 EmlAk yurha.ııe. 
ajnde komt-yoncu oa.zı Ke1İıal Alpa. 
ııa aeelo müracaat- (189!17) 

Uçurum. 
·107 •. Yazan: tSKENDERF.SERTELLI .... _______ : 

:Hedlha.: 
- Nerdeaın bcnJm ı;eker, a!cl kar. 

deşim!' Dl;)O b:liu'dJ, 
Şahikadan bir cevap al.aıı»yuıca 

balıklan alt katta btr&kıunk f'Ukll· 
nya Çıktı: 

lıedJJıa oda kapıliIDU yaklaftı: 
- Emtrı&nm ba.vuı seni uykuou 

yaptı, Şab,ikaeı,'lm 1 • Haydı ltalk.. 
!>Ak S3.na ıı.ahlldcn ne C;A&tı balıklnr 

ahlım. 

Mediha oe1ıop n!Ama~ odAWD 
kapıs ı açtı •• 
• lcertye gtrdl. 
Şahika karyolasında mı:ta mqıl 

Diye s6yleıılrkeD, ŞAhl.kn uykulWl.. 

du UUJ'Jldarunaja batla.el: 
''- Ben ~eıııtn y:uundaı:ı bo§ 

;yere kaoma.dım ya Ola., bayat büy. 
le ızt;ırublarlA dolıı ki.sa bir yoldur. 
Ben de bu yolu,n yolcusuyum. Fakat. 
ıı.ıınem11ı beni ~ruyaınamrş oluıMıım 
ne kadar llzUlUyorum. Evet, ben ge. 
beyim.. f!Lkat. ''H:ızrett Meryem,, ıt. 
bf, klıuden Cfebe kaldıiımr bllıniYO· 

rum. Ha.yır .. hııyır .. ben bJçbJr r.aruao 
naı.mıasıız bir kndın detrttım, Den, bl. 
lcnık, dU,U.Oerek hlcblr şey yapmn. 
cı.n. )Jcn ıucsıız, hattA !ıeryemdeıı 
dııba uçeuz bir zavallıyım •. ,, 

--~- --- -· -- -- ... ---- ~ ~ ---

30 agustos meras·mi 
proğraım E SO 

1 I c. H. P. 30 ağustosta Dumlup·- Küçü~ llanJar KuJ>ODo 
narda yapılacak merasim proc;ra. "' 
mını hıızırlıımaktadır. Genel Sekrc. ,. 
terlerin Dumlupınarda o giln yo.. (Bu kupona eklenerek göı:ul~ 
pılacıık tl>rende bııır:.ır bulunmak il araam v il verme Wlııları ED 8oıı 
nzere şehrimizden ikl klşllfk bir Unkilında pa.raau DCDO'CW6C&Ur. L 
~eyetln gönderilmesini istemiştir, lllıılarm ~t.eac gUrOJdUğll ttıkU 
Bu husustaki emir, bu sabah vll!i - olma uıa dikkat ecU.lmellcllr. ıı:vıwı.. 

. yet kannliylc alAkadarlara hild "a aıe teklifi gönderen olıuyuculıırw 

_r_ıı_m_i_ş_ll_r • .:..· -.,..---------ı oıob.fuz. luW:nak IUere .a.rtb .Mlleril~ 

Göbels 
A manyaıun ne e 

b te olda ... ana ... 
söyledi 

l.ondra, 11 (A.A.) - Alınan 
ııropaganda nazın Göbels, Kolon• 
ya DU.!SCldor! ve diğer hava ta.a.r
ruzW'.a uğnıyan. şehirlere giderek 
hwmrlan tetkik etmiştir. GöbeJs, 
halka hitaben söyltdiği bir nutuk. 
1.:n Almanynnın neden harpte ol • 
duğunu bir Jıere daha hattrlatmii" 
tır. 

Yeni bombardımanlar 
ı.onılra, ı ı (A,A.) - Lı>nı.11'8• 

da resmen bHdiıildlği.ne göre. dün 
gece AanobrUkln İngiliz Ul)yare • 
lcri t:u-afuıı:lan bombardnxuı.nın • 
don .sonra şehirde bUyük ynngın • 
lnr ve kalın dııına.nlar görUımü!ltUr. 
Stirling tipi tayyarelerinden biri• 
ı•in pilotu §UnJa.rı söylem.igtir: 

Şehri kalın bir duman perdesi 
knpla.nuştı. Dör.U:te Hola.n:ia hu • 
ciudu üzerinden geÇer.kcn yııngın • 
lıırın husule getirdiği ışlkları görU• 
yorduk. 

Birçok pilotlar attıkları bomba· 
la.nn büyük istasyonwı Ye şimendi• 
fer hstkı..rınm orto.srnda ve etra • 
fmda nasıl patladığını anlatnll§ • 
lerdır. 

Os:ıobrllok bir demiryolu mer • 
kezi ve Ruhrı.ın ba~ltca ağızların • 
dun biri olınasr dolayısilc pek 
mühim bir ~~lıirdir. Burada çelik 
fabrikaları, vımc-ndifer atölyeleri, 
bclcrr ve alemlnyom tasfiyehanele
ri v:ırdrr. 

Yeniden 93 Fransız 
öldürüldü 

Londnı1 11 (A.A.) - Frnnsn• 
daki Ahna.n kuvvetleri kumandan• 
hğl, tanı.fmden Fransado. t.ıınruza 
uğroyon Alman o.skerlcrir.c mu • 
)tabii olarak 93 Frnnstt 6ldilril1 • 
tnllştUr. 

Fran.cada.k:i tedhişçi cemlyetleo 
ıinin meydana tıkanlmasma ynr• 
c:mı etmeyenlerin de ağrr cezalara 
uğratılacağı bildirilmektedir. 

Sandal devri ince 
Gç gençten iki ı 

O Dl il 
Beynzıttn Tevi'Jk Put>a kontlğm• 

da oturan Zeki Sevinç adınmı 20 
ya,ı:ı:-tda bir !iOC-lk, :ıl"kadaşı 19 ya• 
1ıır.da Adna.ı ve 14 yaşındcı. ?\ihat• 
la birlikte pazar gUnll bir kayık 
ki rala.nuş ur. 

Uç wç:ık kayıkla Burga.za gfto
rni§ler, gec-e saat 22 mıılarıncin. 
Kınalıya' g~t-lc.istemişlerdir. Fa. 
kat knytk, ~ocukların yelkt'nl fe
na idare etmeleri yUztlnden h • 
paklLUu:nııj ve tlç ~uk da denize ı 
tlUpn(lalerdb·. 

Zeki, yilz" yUze Kınalrndayn ~tk· 
mış, Nilu!.tla Adnan boğulmuştur. 1 
O Sir&da köprüden gelen bir vn • 
pur çocuk1:!.nn c~ni aram.ışııa 
da bulıımnmıştır. 

ıulşler. Demek kJ, o gebelltt yUzt.ııa • 
den anncallo bozUŞmUJ. Be.n uten o. 
nun aamylı lıanrm gibi bir anadan 
koıa,- kolay nlld olup da ayrıldıf:ına 
I llYOl'dllm. 

Hedlbtuım annesi ınldeslnclen tınız.. 
tartpU.. tedavt ftirllyordo. 
R~ ümrtınll çede geclreo 

rlııJ blld!"melo.rı lA&ııodı.r, 

Evlenme tekli.ileri: 
~ Yao 19, boy 1,76, kilo 72. orta 

tohaillı ,ayda 100.150 Ura kaza.na.n, 
Uca.retle meşgul blr bay, kendi boy 
ve Yll.§ın& uygun, iyi nh.lt'ıklı bir be.. 
yanla evlenmek lalemclttedlr. ( A.T. 
K.) rc.mzlne mllracaat. 

* Yq SS, boy, 1,63, orta t.a.lısilll, 

serbest meslek sahlb1, ayda 150 Ura 
ka.zaııcı olan blr bcı.y, yııolle mutena. 
alp, kız veya dul bir bayanla evlen • 
mek istemektedir. (A.E. No. 6) rem. 
~e mUracaat. 
* Yll§ 40, boy 1,62, senede 4 bln 

lirayı 11.§an blr kazancı olan, aıhhat. 
11, vücudunda hiçbir a.rı.za olmıyan 

bir bay, 28 yquıdan bUyUk olmı)aıı, 
çocuksuz; fakir, balık etinde dul bir 
bayanla evlenmek ııtcmektedlr. (11. 
mtt) remzine mUracaıı.t. 

iş ve işçi arıyanlar 

ıe: 19 yaşında, !stanbUl llıesınln 

9 uncu sııu.tmuan cıkmıı.ı blr gene. her 
hangi bir mUesse&edo çalışmak iste. 
mektedlr. (M. Atılay) renı.zlne mu • 
raca.at. 

* Amerikan kolejinden mezun b1r 
00.y. kole~ gireceklere ingllizce öğ • 
retmekte ve diğer derslere buırla • 
makta, husuat auretto lng11lzce dera. 
lerl de verlr. (Kole.fli) remzıne mUr&. 
caat. 

il- Her Wrlll motör, otomobil, ma • 
kine tamir vo ldarestnl, bobin, teal. 
ıınt, akUmUlft.tör, ııı.ntral tılerlnl mU.. 
kcmmcı bap.ran, ııskerllkle al kası 
otmıynn bir TUrk sanatk~r çalı§malı 
istemektedir. Her .)'~re gld bUir. {li. 
H.) remzine mUrııcna.t. 

Aldırına: 

Apfıd• remfzlerf raı:ııı otan • • 
ku)'UCUlnnmızm DAil11&rma pleu 
m~ktopl&rı ldlU'ehatuımıuıen (pau.r. 
lan baı-lp) ber ıı.a~\ao Dileye 
tmdar ve taat n deıa sonra Cllduı:n.L 
tan. 
(Akgün 25) (Ayla) (A.M.) (.A.T.A) 
(Buharı {B.V.) (B.L.M.C) (Durgun. 
auıor) -(DarUlmualllmat 12) (E.0.) 
(E.~.N) (E. Ural) <E.L.> 
(E.N.S.) (Gar) (H.B. 888) {HUJyo.) 

{H. önaal) '(Hamra) (H. '50) 

<t.D. 26) (l.N. 324.) {Kılıc) CKarcln) 
(K.A. 1) '(M..T.R.) (U.E. 49) 
(Mavi mektup) (Mutlu) (N.N.) 
<S.C.K.) (Nelll> (N.C.D.) (R.C.S.) 
(Samimi> (Sahire) (Sevgi) (Ş.C.K) 

(15 Tulay) (T.A.) ('l'.A.Ş.) (T.H.R.Z) 
(Tekcan) (Talllm kim) (Vicdan) 
(Yedek deniı.cl) (Yuv&m ve Efim) 

Dikkat: 
Uzun ztımandanbert aldtrıhnalan 

llAn edildiği halde, bcnllz aldtrılma. 
mış bulunan mektuplar, 'bu aynı 15 
ncl gününe kadar da aldınlma~ 

buıucursa imha edilecektir. 

ay ve ayncıar 

Müjde 
Bu tMarrut devrinde ea~dl. ıx. 

)'a.tı ısoldu. renginin modası gtçU 
diye ıuymeW 

EL 0ANTALARIN1Zl 

Blr köşeye atıp terkctmeyt.nıı. 

Atelyemlz 14tedlğlntz renkte elbl 
aeterlnl.ze uygun olarak eıık.I CAN 
TA.LARINlZl toıml suretle l)()yar 
ve yepyeni yapar. Ayrıca ber tUrıu 

tamir ve ısmarlama c:azıta yap&ı , 
1'uvııJeıtnlı1.u renırtne ayıu ea aıa 
s:ıbıt tırnııtı ctlAl•rınızı aocak aıeı 

yenııule tenılD edeblllrAlD.b., 

Karaköy Murunıuıe c.ı.cıaeaı 

Rıısaopıı..ol'I ııaa No. ~. B çok terolz vo n cJ1 bir kaduıdı. ::\U. deslodeo mıııtanp ·oımaııına 'mğmeo ! .. ____________ _. 

Şablka ile dalma ei'lonlr: 
- Baban aağ olsaydı. acını şimdiye ~ 

kadar ııe )' pıp y~r evlendirir. ~ 
DordJ. Modlluı.nıo kcndl kendine ~~ 

mırıldn.ıulı:ı llrada anneııl bıllıc-eye ~ 
ladJ: 

- Kendi kendi.ne neler konuıuyor. 
swı, kwm 

- Şab.llw71 menık ediyorum da. 

- Neel Vl'r onuu T Krıcatız bura)B 

Boyazıt Seniha ildeniz 

BiÇKi DlKlŞ YURDU 

JAUyOl'da. / 
Neredeyse öğ\e \>&ktt gelmlııtl. 
- .AyoL. &aBt OD bir buçuk. Bu AO 

Mediha titredi. 
Geriye çekUdJ" 

• ıeldJ (elell rahat rahat U)ı.ıyor •. lj. 
ıaıu da açıldı. Merak edllooek b4'ko. 
AC8l varmı5' IM&kayım 't \'o yaV&1Ça, • s ızoe oda4ao çık -

HASIR KOLTUK ve 
atobll)DDIJ.I Dış bud:ık aRacm

cba bııbre koltulı.Jarınıo 

HER YERDEN UCUZ 

latanbulda Rızapaş• yokuşunda 
'66 No. tUD1ED FE\'Zl'nbs 

uyku?! 
D~e aöylendl. şaııtlı:ıı duymadı. 

Medlha tüpheye dllstu •• 
Karyolanın yanma aokulda. 
!fildi. • 
Ve Şa.hjkAııw ıoludıığunn gürılll. 
- Bir reblm.. kara, kod~wıg blr 

veblm •• 

ıı .• 
Şalılk&ruo kapwnı kapadı: 

- ŞlmdJ anbyorum bu ı:avrıll.Öun 
derdini .. 

l\ledlha bnhceye indi.. kendini blJ' 
lskeınle)·e attı: 

- 7.avallı Şahika. Belit ki, bc,uıa 
bir feJAket ı:-e~mls onu lifal ~ 

Medjha s:ıkt&ylMJJ&Clı: 
- Anoe-clifm. dedi. Sen Şahikayı 

~k teverBfn, Ooue mUtbl' bir iterdi 
var. 

- Neyanlo .• ııöylesene .. 
ltledlha h~yeeanlı bir ~o anlat 

mata balladı: 
(De~amı \Br) 

~ASRI P.'108/LYA 
L\laf:ıtneLrHlan 


