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Dahlllye vekjll ve Erzurum mebusu 
Dr, f'f!cri Tuzer dUn saat 17,30 da 
An karada bir kalb sektesinden vefat 
ctml&ıtır. 1Jerhumun cenazesi bugün 
saat lG,80 da Hacıbayra.m cami11ine 
getirilmiş ve alay saat 17 de camiden 
hareket etml§tlr. 

Hacıba)T&m caddea!nl ts.ktbeıı beledi, 
ye ve adliye aarayı yoluyla Saman 
pazarına çıkmıf, burada tören niha
yet butmuıtur. Tabut, burada cena.zıe 
otomobiline konulmu§, ve ycııi mezar. 
lığa göttlrülerek ebedi Lstiraba.tgAJu.. 
na tevdi edllml§til". 

..................................... il ....... f 

Bil-yllh r.~ıuet 
Mecı tfm~n kab~I 
Ettiyi mf1st&c&1 
Bir kaauo 

Alayın önfuıde askeı1 kıtalar ve bu. 
I nun arkasında mızıka yer alDU§tır. 

• Mızıkayı, cenazeyj t&§ıyan top ara • 
ıssı ve bunun ardmdnn da merhu • 
mun ailesi efradı takip etml§tlr. Alay 

Mısmrda 
Devriye faa
liyeti oluyor 

14 lnglflz tayyaresi 
dl,lrlldl 

Kahire, 17 (A.A.) - Ortqark tn. 
gjlll: kuvvetıerl teblltl: 

15.16 ağustos gecesl bUtUn cephe. 
de devrjye kollarımız faaliyette bu • 
lunmu§lardrr. Şimal ve ~rku ke • 
simlerlnde dUoman mevzllertle Jıçl 

ekiplerine taatTuzlar yapıimıo ve hır. 
palanmıolardır. 

DUn kara hareketlerj yalnız top. 
çu faaliyetine inhisar etmi§Ur, Ha!I! 

'bomba. uçaklarımızın dUoma.ıı taşıt 
kollarına kar§ı yaptığı taarruzlar es. 
naamda dU§Dlan avcıları harp aa.tıaaı 
üzerinde ltuvvetlerlmlı.l yakal&mağa 
tqebbtls etmıı ve haltı hava taallye. 
tJ olmuotur. Şlmall Afrika kıyıar açı. 
ğmda dUşman gemilerine karıı hava 
akml&rma devam edllmiı ve dUıman 
mavnalarma tam fsabeUer kaydolun 
muıtur. 

Roma, l'7 (A.A.) - İtalyan ordu. 
la.rı umumi kararglbmm 812 numa _ 
ralı tebllfl: 

DUn MıSTr cephesindeki ke§lt !aa.. 
UyeUeıi bir gUn evvelkine nlıbetle 
daha keıılt olmu§tur. Devriye çarpı§. 
malan eanaaında bir miktar esir al. 
dık. 

Her iki ta.ra!m avcı te§ltillerl ~-~ 
ımda yapııan müteaddit ve §ldJ.:Llı 

çarpıımatarda Alınan pilotlan H İn

giliz uçağı dU§Urmll§lerdlr. DUJman 
bava kuvvetlerinin Mana Matnıh' ve 
Tobruğa karıı yaptrfı akmlar hatif 
ha.ara ıebeb olmU§tur. Bir Beaufig. 
hter uçafı hava kuıı ltoyma ateılte 
tsabet almıı ve l.&hrip olunmuıtur. 

lllr ka!lleyj koruyan ltalyan avcı. 
lan ıaratından taarru~ uğnyan ba§. 
ka bir dU§m&n uçağı da Slrenıük kt
yılan )'&kınında alevıer içinde dU§U. 
rUlmUştUr. 

Cenaze alayında, veklller, mebua • 
lar, vekAletıer, parti, erkAnı, merhu
mun do.sUan buıunmuı ve bir çok 
çelenkler meurmm Uzertne bırakıl • 
Ml§trr. 

rın tebllll 
ffetsinkit 17 (A.A.) - ağus 

tos Fiu 88k.eri tebliği: 
Aunus Berz:ahtrıda topçumuz 

kuvvetle tahkim edik-n birçok dilş 
ma.n beton sığınaklarını tahrip et- 1 
ırıi~ ve piyndemizle iş beraberliği ~ 
yapnl'ak dU~run nlsbcten znyıf J 
kuvvetlerle giriştiği dewiye taar l~ 
ruz 'teşe1'"ruslerinin heptinl pfuı • 
kürt.mUştür. t Don n.hrlnl g~-OD Almnıı askerleri 

. 

Kan davası yüzü.nden 
Bir-adam, eniştesiİli 
yaralıyanı bıçakladı 

r 
Ruslar bir günde 
il defa bticama 

kal tııar 
Evvelki gece ya.mu, KQçtlkpazarda, lımu bekldinlş-tir. Biraz 80?1ra Musta-

Kantarcılarda, kan davuı yUzllnden fa oturduğu kahveden çı~. Rece. Stokbohnt 11 (A.A.) - Havaa 
Ofi: 

bJr yaralama vakam cereyan etmı,, bin öntınden geçerken, Recep üstllne Vi~ ve Rijev kesimlerindeki 
bir1al ağır surette yarala.nmı,tır. atılmJ§, ve iri kama.aile kencllalnl 8.10 Sovyet taarruzları devam etmekte-

Carlh Recep Erdeniz admda b!rlai. yerfnden yaralaml§tır. dir B' Al •·- - hl k 
ı ...... _._, Kanl 1"' de rll M f • :.ı.r .man ....... vnn.gı, zrr t uv-

d r. Seyyar emıaflık yapan ............... a ar v!n yere Be en W!lta a vetlerle destekU-~ Sovyet piyn • 
admd& bir hemıerlai bir mllddet evvel nm feryadına yeti§enler kcndlalıil ö • 1 desinin 15 ve 16 ağustos günlC?'in• 
enı~eırı Mu.etafa Yolgeçenl yarala • lUm halinde hastaneye kaldırmı~r. d _, __ b gün . 'nde n ... 

e Ve ~ u.ı.ııu. 4r '1.ÇI O ulr 
DU§, hapı..te yatnuı, Çtkmııtır. kanlı bıçağı ne kaçmak ıstiyen Rece. defn ta~ e tiklerini fa.kat 

,Bundan dolayı lıluat.a.tacıan intikam bl de yakatamııılardır. .. g ç ' 
.• ,. v ka ~-.. 1.n..- lldd 1 ml Abnanlann Ou§lllaru püskOrtcrck alm&lt kuraıı Recep Erdeniz uun ge. a nm ........ .,...tına m e umu kendi hatla.rmt muhafazaya mu • 

ce mubtell.f yerlerde ıçlp adam.akıllI muavinlerinden Orhan Karak6se el vaffa'k <:'lduklannı bildirmektedir. 
_•..,.r ... h,_o ... ı_o_ıd_u_k_t_an_ııo_nra __ M_wı_ta!.._anm __ Y_o_._k_o_ym_u_ı_._t_n_hk_ık_a_ta_ba§_l_a_m_ış_tır_.___ Berlinde kaydeclildiğine göre, 

,,.- bu taarruzların şiddet ve kesn.fet· 

Alman basası tebll ı 

Alman denizaltıları 
19 gemi batırdılar 

Berlln l'7 (A.A.) - BugUn neıredl. 
len hUl!IUıı1 tebliğ, Alman denjzaltıla. 
rmm, buz Okyanusunda, Amerika 
kıyılan aı;ıfmda, A!rjka batısında ve 
Atıantikte topyekQn 103.772 tonil!
to tutarında 19 gemi Ue iki taşıt yel. 

kenllsi ba.trrdıkla.rmı blldlrmektedil'. 
Bundan bll§ka diğer Uc gemi dahıı. 

torpille ağır hasara uğratıımıpa da 
ıtddetli dllşman mUdatıı.asınm hemen 
harekete geçm~i yüzünden bunlarm 
batıp ba.tmadıkları göftllcmeml§tlr. 

leli Ruslarm yetişecek !kadar ye• 
dek kuvvetlere s::ı.hip olduklarını 
gösterl!l.t'~te ve Sovyet.Lerin yamın 
hareketlerini yenilemeleri Berlin • 
de beklenmektedir. 

(Şark cephesine alt diğer 

haberler 2 ln~ı eayfada) 

OAVUTPAŞA SAHiLLERiNOE 
Harp esirlerile yabancı 
işçilerin kaçmasına mani 

olmak için 

Bir genç kadın cesedi bulundu 
Bu sabah, Davutp~ada, çöp i•kele. 

al civarında yirmi ya§mcla gene bir 
kadın cesedi bulunmu§tur. 

Cesedin Uurinde bazı yara ve ben. 
ıer de bulunduğundan vaziyeu §tlphell 
görUımUt ve morga kaldınlml§tır. 

Yapılan tahkikat BOnunda genç ka. 
dm Kumltapıda, ııovanağada, Kttlp 

ması olmuştnr. 

işte TUrkb ede teknik r.fhnlyetJnl kuv 
vetJeındlren, teknik bllgl.l 1, fb(Jııaıı .a. 
hlhl olmayı bir zaruret haline koyan 
sebeb bodur. Bugün Tilrkiyenln ma. 
arif blH~eılnde 81 rnllyon liralık blr 
tahaleat balfnde ifade olunan rakam 
bu fhtlyacın milletçe ne kadar de
rlndM duyulduğuna delildir. 
Diğer taraftan clUnya büyUk bir 

harp içindedir. nu harp teknik kucl.. 

•inan mektebi aokağmıla, 22 numara. 
da oturan Muııtafanm kızı Fikriye ol. 
dug-tı anlaşı!mı§tır. Bu e.srarlı vaka • 
nın tahkjkatmı mUddeuimuml mu • 
avinlerinden Orhan Karaköse idare 
etmektedir. Genç lı:adınm herhangi 
bir cinayete kurban gitmesı lhtımall 
vardır. I<'iknye gUzeıcc bir kadmdı, 

General 
Mihailoviç 

Yugoılav kuvvetleri genel 
kurmay btı§kanlığına tayin 

edileli 

retl ile mu,·az;I bir surette lnkt,af et- Kalılre. 17 (A.A.) - Seltizlncı ordu 
mektedlr. Mllletıerjn r.afer oansı ı. komutanı general Ohlnlek, Akdeniz 
len teknlj'e 111&hlp olmııları dereceılne l filosu ba§kumandnnı amiral Hatvud, 
tabi bulunmaktadır. Tilrklye bu bu _ ile hava mare§ali Tedder Yugoslavya 
sust,a cihanın takdlrlııt çe.kcoek bir u. butUn muharip kuvveUeri unıumı ka. 
y:ını!tlık göatermektedlr. btıklAl da. rarg!hı genel kurmay ba.§kanlığı vn. 
va.~ıında çok ba!'lsaıı olan bir millet ı. zjfeslne tayini mUnasebctlle general 
ı;ln ba,ka tıirlU bir idrflk ta~vvuı e- Mihallovlço tebriklerlnl bildiren tel _ 
dllebWr mi f. .a:ır.n.ıı.ı- Cl'..lrmlalerdlr. 

Almanyada 
İsviçre badadaaa 
yüksek duvarlar 
yapılıyorma, ı 

L OKANT.4.LAJUMJZDA 3 l'mek. 
lerln tahdidine ne kadar ta. 

raf tar olduğumuz:u bu sütunun 'cta. 
b olruyueul:ırı hatırlarlar. lhtJJaca 
nlsbetıe me\'cudu az olan gıda nıad. 

delerinin lstlhlAklnl nr.ıltm:ık l('ln her 
memlcketf.n baş,·urdilb'll çarelerden 

Zurih, 17 (A.A.) - Röyter: bfrı de budur.Bu her memleketin içinde 
NC"Ue Zuercher Zcitungun yazdı• _ bazı 11ehlr ile _ Ankara da dahUdlr. 

ğına göre, birkaç zamnnda.nbcri De\·let merkez:lınlzln lol<ant;al:ınnıla 
.Almanyada...lti harp esirlcrilc ya • ''alAlmrt,, değil, "tnblıdot., us.ılile Je. 
hancı işçiler Jı~r gün daha ('U'tan mek yenir. MUştrrl, dUnyıınm bu kıt. 
f.ir sayıda İaviçreyc k~ttk1arından hk deninde, sofra ba ına balığın on 
Alınan makamb.n, hudut muhafız· iki ç~jdlr;i. et,ln H tUrlUsUnü, pıt • 
ları ile nezareti ve murakabeyi nn ve dolmnlann en\•ıunı ilah ... Jb1p 
kolayhşurmak maksa.dlyle 1sviç • bir zlyııfet kcJfl ııürmek lçln dektl, 
r<' ve A~manya hudu1u boyunca sadece lmrnını doyurmak \'O mubtııç 
halM yüksek duvarlar inşn etmek olduğti lmloı1Jl almak fçjn oturmnh. 
teclir. dır. 

Alınan hı1su.si habel'lcr, yabancı Hiçbir '-utand:ısa hiçbir zc,•klnı çol< 
ic:çilcrlC' harp e"irlerhden başka görenlerden det1Iiz. Bollu!• zıımnnlıı.rı 
AlmP.n ordusu ktl(;aklarının da lı:r geri gellııce,Allah Afiyet wndn,berkes 
gün 1sviçreye girdikler ni tcyid ry· dilediği \'e nıuktedfr oldul;"tl kadar yer 
l~mektedir. Huıiudu geçmhe te • içer. Fııknt §imdi bu ısraf, plya ada 
f;ebbiis eaen·erin bazıla.rr Alınan hu mahdut gıda maddelerini bU bUtUn 
hud muhafızları tarafmdan öld'i • &7.altıyor, talebi çoğ'Altıyor 'e fl~ıı.t. 
rUlmüştlır. Alm:ı.n hudud muhafız • lan yükseltiyor. BugUn bir arkada~ı
lan cepheye gönderilmiyecek kn• mız yazıyordu: Tnl<slm belediye gazi. 
dar ylU}h olduklarından, karanla • 1 noııundıı Bnrbuııya b.,lığ'ının bir V.ba. 
nn büyıik krcımı 1sv'çre torr.ıkla ' t!'ı için mllııterlden dört, yh kunı~ l!l. 

nna ulw:.ınağa muvaffak olmuslar lıy()J'ltırınış. Herk~ dört liraya btr 
1iır. 1 barbunya lııkarası yiyemez. Gıd;ı. 

Alman tebUğt -
üşman 

on b yuk cHrseıı 
Ş~mal t!Gffu 
dönemecilıife 

Tamamile 
mağlOp edil~i 
Kafkasyada ileri 

hareketimiz 
devam ediyor 

Berljn, 17 (A.A.) - Alman ordWa.. 
n ba.§komutanıı~ tebl1ğl: 
KıoUs.&ruıuz aıa.gı Kubatı oenubunda 

ve Kafkas sjlsllesinln §imal batı luıı
mmda b:ı§an ile yaptıkları taanııs • 
lar sırasmda ılerl hnreketıertne de • 
''am etmişlerdir. 

Karadeniz kıyılarmda. bava &km • 
lan esnasında dll§mana menaup tlo 
kıyı gemiııl ba.tmlını§ ve bUyük btr 
t~ıt gemisi ağır haaara uğratt!mlf • 
tır. 

Dt1§ma.n Don bftyUk dltaeği fima1 
doğu dönemecinde tam.amile mağl~ 
edil.mi§ ve krtalarmıız her tarattıL 
~r kıyılarma ula§IIU§tır, Elde edi • 
len topraklarda dağımk halde bulu • 
nan dllşman kuvvetlerinin temlzıen • 
melen l§hıe devam olunmaktadır. Ha 
len Don havzammn tamamı katı ola.. 
rak Alınan vo müttefik llu\-vetıerin 
elinde bulunmaktadır, 
DemlryoTiarı teslslcrjle dU§m&Il ge. 

rilcrindekı l&§e ve malzeme mlln& • 
knlD.tma .Alman Pike • bomba. ve aa. 
Vll§ uçakları tarafmda.n devamlı ta • 
.ar.ruzlar yıı,pılmaktadır. 

Vlazma doğusunda ve Rljev yakı • 
nmda her smıtıı :rneımıp kuvveUer 
§iddetlı müdafaa savaşlarına glrl§ • 
mi§ bulunmaktadır. Dün de birçok 
dU§mtuı taarnızlan akim kalını~ ve 
muhtelif yerlerde dU§lllan ktı.~lık ta.. 
arruzlan pUskUrttllm~lllr. 

Cephenjn fimal kesiminde bir çok 
yerlerde dUşman ka?'§Jlık ta&rruz'l.an 
ve hava savq hazJrlıklan temerküz 
a teııile dağ'rtılmış ve geri a trlınıştır. 

lzm1rJi manifaturacılar 
tehrimizde bir §Ube açtılar 

Merkezi İzmlrde bulunan ve '2 
İzmirli tUecarm kurduktan manıta. 
tura Tllrk anonim §irketı 1ııtanbulda 
da bir §Ube tesis ederek ı>ugtın açıl • 
ma töreni yapılmıştır. Tlcar&t vekW 
ile vali ve diğer davetliler ınağazayı 
gezmişlerdir. 

Yar.an:. BiR MUHARRiR 
maddelerinin lstihllkl bu kadar ııer. 
best bırakılırsa i,te bö3 le ro·atlar 
) lli<ıı;cldlk~ )1lksdlr, p:ıra ı olıı.ular, 
brle YMI zengjnler bir pornlJ on halL 
ğa elli lirn da 'erjrler, fakııt zn\lıllı 
b:ılk b:ılıkçı diıkktınlarına ynnnşamn. 
olur, 

DUn)n.nın her t;nrafınt'l:ı pahalılığı 
önliyen tedbirlerden biri de lstlhlAltln 
tahdldjdjr 'e bunun lı;in b~vurolıun 

cııreler arasmd:ı loltanlıı yemeklerL 
nln tahdidi de \tırdır. McselA tngllte. 
!!'ede yemekler liçer kıı.ba lndlrllmlş 

' resmi ziyafetlere nlh&Jet 'crllııuıt· 
Ur. 

t flhlnkfn tahıJidl demek. n~a~nı 
) or"":'lnına göre uzatmak dcmtktlr. 
Her .)erde oldub'll gibi bjzde de ~or . 
ı;1111 lusalıJ or: fııknt her yerde ) or. 
garılıı. berat: T alaldnr da lnsalıy(lr; 

bizde hıe ~organ kısaldıkça .ııynl\lar 

bll1\kls u:zayor '°c yorgnnııı kenarı 

tl!II.ln göbeğlmh:.ln UııtUne kııdnr ge. 
llyor, 

Brledlye fktısat müdfirllmttt. çok 
aUkUr ki bu da,•ayı kıwramış, lokıın. 
ta mll:;terllerlnjn boğazına bir küı;lik 
turnike tünlaktan b~'ka btr tıeY 9'. 
mıyan t,abndnt usulUnU temine 09-lı5. 
nınktııdır. 

Muvaffak olmuma m...a&ıum 



~ - EN SON DAlttKA - 11 AGU TOS - J>AZAR'l1Est ' 
Ulıll;l \1ıOllilfi&~e 

\~ (AA.) - Rua cephesinde 
'tallngrad ve Katkasyaya karoı AL 

ı:ı.n taarruzu muva!fnkjyeUe gell§ • 
ckte;llr. 
Almnn haberkrjne gOre, Kuban 

chr1nin alt kısmmdn Rus taarrnzlan 
~eri atılmı§"tır. Nehrin sağ kıym ta
mamlle temizlenmi§Ur. Bazı nokta • 
lardı:ı Almanlar Rwı hatlarına nUtuz 
tmlşlel'dlr. Birçok köprü başları ku. 
ılmuştur. 

Bazı haberlere g!Sre, Almanlar bu. 
rada mUhım miktarda hava kuvveti 
uUanmaktadır.Karadcnlz liDıanlarm 

dan Tuap'!e limanı ağır bir ha.va a • 
Kmma maruz kaimi§, rıhtlmlar ve 
ık} lep tahrip edllmi§tlr. 

Bitaraf bir habere göre, Almanlar 
Grosniye 31) lfüometre yaklaşmışlar • 
dır. 

Voronej kes1mlnde Rusların yıı.ptığı 
taarruzların hepsi geti atılmıştır, 

Lond n, 17 (A.A.) - Ruslar Sta. 
llngrada karaı yapılan .Alman hUcum
larmı durdurmnkta iseler de şlmall 
a!kaııyada gcrilemck mecburiyetinde 
kaı.n:ı ln.rdır. 

Mn;t·kopd.an çekilen Rus!ar ll:uıernl 
vodj kesiminde yeni mevzilere yer • 
leşmıeıcrdlr 

J.ondrıı, 17 (A.A.) - Rus cephesin 
den alman con 1'.aberlere göre,Kleta 
ka) anın cenup doğusunda tedafilt 
' rnı:malal' olmuetur. Bir kesimde 
14 dtışman t~nkı tahrip dilml§tlr. 
Ko~lnikovonun ımıı.l doğusundı:ı 

bir Romen piyade alayı tamamlliı ım
ha <-dilmiştir. 

Kubıııı hrf lteııjmlnde bir köprü 
tahrip cd imiştir. 

Londra, 17 (A.A.J - Moakovada 
ııe;ırcrl len so~·yet s-ece yarısı teb'iği: 

DUn, gUndUzUn kuv\etıeıim•Z dllş. 

manln St lingrad, Ki tskaya, §tmall 
Kafk~ya ve Mineralvodj kesimlerin. 
d ~rpışmışt r. 

Mo.ykopu tahliye eden Ruslar ku. 
yuları tamam le tahrip etmlşlu ve 
te 1zatı gcrı ı;utUr:nUflerdir. Alman
lar bu kuyulardan iatlfade cdemlye • 
c t!er.dlr. 

Ccpbenln diğer kesimlerinde kayda 
değer hiçbir ~ey olmamı:tır. 

Londrıı, ı 7 ( A.A.J - Moskova 
radyosu dUn geceki ne~riyatmdru 4L 
manların Don nehri battsmda yaptık. 
lan taarruzlarda ağır kayıplara. uğrn 
dıkl!lrmı vo yalnız bir kestmde ıoo 

tank lle hllcum eden bir Alman te§'." 
kilinin tuzağa dU:Up bozguna uğra. 
dığmı b ldlrmj§trl, 

Voronrjde 11UngU sücumlan yapıl. 

mı§ ve gögiis göğüse ço.rp14mıı.lıır vu. 
kuo. gc!mlftlr. 

Son iki hafta zarfmda 660 .Atman 
tankı imha edilmiştir, CUmnrtesı ı;ll
nU biten hattaya kadar tahrip edilen 
Almruı uçaldarmın adedi de 360 dur. 
RW'lnnn kayıbı lse 241 dlr. 

JUo!lkovn, 17 (A .A.) - Soyyııt ek 
tebJill'I· 

Kletııkaya cenup do~da kuv. 
vctJ rlmlz çok oidt> tU mUda!aa. mu • 
h ·e~l rl yaprnı:lıu·dır. DU,man bu. 
re,d bir ynn ta:ırrıız111e hatlarımıza 

e r çı:nrığ LC ebbUs ctml:se de 
bjrllkl r m'z dil; mana ağır kayıplar 

verdlrm ;;ler ve il ttırır. Ulhrlp et::nJş -
l"'nljr 

Poteınlkovo §imal dq~sunda kuv • 
vellcrimlz mu ·errcr dll:man t,.aa.rruz 
farını pUıı'tllrtmektt' ve mevzhcrlnl 
aıkr mkI r.ıuhnfaza etmektedir. Son 
~nrpt§malarda P,'tr kayıplara uğ'rıvan 
dilşman aeelc ihtiyat kuvv<'tıerı gc • 
tirmekted'r. 
Kıraımodnt· ~vreslnde kvVV'etlerimiz 

çok büyUk Alman rnalclneli ptyııde 

krtııları taratmdtın yapılan taarruz • 
lan pUsktlrtmUşlerdlr, 

Minera!nfvodi çevrCS:inde kıtalan • 
mu: makineli dU man plyadesjle ta.nk.. 
l.armo. kal'fı şiddetli çarpışmalar yap 
:mıı.ktadır. 

Brlaruık çevre.sınde mahalli ehem • 
mlyett savB!!lar yapılmaktadrr. Bir. 
kc,,1mde t>frllklcrlmiz blr dll§man t& 
burumı bozguna u!ratIIUfla.r ve daha 
mUsaJı m-0vzller işgal etmlşlerdlr. ıa 
acustoa gUıill kuvvetlerimizhı 694 Un 
ctt Alman ~ye.de a.Jayıru t>ozguna uğ. 
rattmıan §imdi anln~ılmI§tır. DU§. 
mazı bu mnııuıebct~ 1,450 ınn ver. 
rnını.r. 

lo kovŞ, 17 (A.A.) - Sovyet öğ
lo tııblfti: 

16 e,ğuıtos gecesi kltıılarımız 

Klct,akayıµıın doğu • cenup bölgelerin 
ıie Kotel~ovonun doğu _ ıfroallnde 
MID-0ro.llvodt ,.e Kırruınodc.r bınzc·ei-ın 
de dQşmanla. çarpışmıolardır. Cephe • 
njn bnşka kesimlerinde blı;blr değ!. 

kUk oıma.mıcıtır. 

Joıltovn, l'7 ( A.A.) - Sovyet teb. 
.ıtt eldnde de.njUyor ki: 
Kotclnikovonun doğu • ııtmalinde dil§ 
ı.anm yaptıtJ m lll<errer tnıırruzlar 

!l kUrtOlmU§tilr, l{ıt:ılerımız yeni 
ıevzller işgal ctmf!llJerdjr. 

1ngilterade, Amerıkah'ar 
)ir tamır 1<ampı kurdu!ar 

.........., 11 ~) - !İngillerede 

.8Pi:lm:lll1'Z tıtr t1ı m İT ltampı lcu r • 
•u 9 - ..... IJur& Amc.rlkaıı uçakla.. 
lt\!~~A"!t .,C .Vtd!'4 l)P.fÇ&l r l:i• 

ı.-~~.-,mııı-=ıı:ııııııı=~lllmillP!lllD911....,•D 

çe bıılt 1 Bir, iki nokta 
Şimali Afrika 1 

Kendi radyomuzun ıesine 
Cephesinde Kulak veı-elim! 

Rt\DYONUN baıt'lnclumrz: .. bir 
• ili Z 1 y lsta.s) on buldunuz. 

o memlel•et(n mnslklslnl dinlemek Violden gelen bir telgra! marC§al 
Franae Dcsprenln öldüğünü haber 
verdi, Bu 1siDı bizce hiç ~çhtll de • 
ğildir. ıoıs de Mondros mütarekesi. 
nln lrnzamıdnn son.rn lstnnbula gelen 
Fnuwz ve müttefik i§gal ku~tleri
njn bll§mda .bu general bulunuyardu, 
O günlerin acı hatırasını canlandı -
ran bu isim otrı:ıfmda blmz daha dur. 
mayı :faydıı.sız buJ.mıyoruz. 

i ısttyoreuııux, dllf )1 çevfrdlnlz. .. 

Be.din, 17 (A.A,) - Alman radyo. 
4u geçen hafta şjmall A!rlka cephe • 
sinde 62 \ngjliz tayyares.ln}Jl talı.. 
rlp ed ldlgtnı bildirmektedir. A!man 
halia • deniz kuvvetleri nynI mU~det 
z:ırfuıda 401) bin ton tutarmda dll§ -
men gemi.si batırmI§l:ı.rdır. Bu gcmf. 
lerln yarı::µ Altdcnlzde batınlmqıtır. 

Londra, 17 (A.A.) - Batı ı;ölUnde 

durgunluk devam dmektedlr. Hava 
faaUyetl olmu~tur. Tobruk, Sollum, 
Marsa Matrub taarruza nğramIJttr. 
Şiman A!rlka kıyısı açıklamıda iki 

mavna b:ıtırılmıştır. Blr Avusturalya 
h 'a teşl;llj SOD 16 gün zarfında l 7 
mavna tahrip etmiştir. 

r 

tan llü 17 (A .J - Japon aaker1 
idaresi Fillplnlcrdeki ı;eker sanayi! 
ıçin ~ &en ilk bir pilAn hazırla.mıı. 
tır. Bu pılltna göre, istıhsalin hedefi 
mUnhıısıra.n Fillpln a<lala.ruun lht.i • 
;racını pırujn etmek olncaktır. Bunun 
la beraber bu ledblr yerli fabrika sa. 
h plerlne anıiı bulunmılacak ve bun
!arm fabrika1nn lşlcmcğe devam ede. 
cektJr. Buna mukabıl diğer :fabrika • 
ıar alkol ll!Uhsal edeceklerdir, Tarla. 
larda bundan böyle yalnız pamuk ye. 
tfıtlrilecektlr. Halen ıs bin hektar. 
d n ibaret bulunan Fi1iplnlerdek1 pa. 
muk tarlaları 800 bin hektar nlsbc. 
tın,. çıkarılacaktır. 

Japonlar 10 •Licaret gemiıi 
batırdılar 

Tokyo 17 (A.A.) - !mparatorluk 
umumi karargfl.ht Avustralya tra!m. 
dakl sularda hareketler yapan JaPQD 
denl=ltılannın 20 temmuzdan ğııı • 
tos ba§mı:ı luıdnr olan mUddet zar • 
tmda topyııknn tııkrlbt'n 90 bin ton 
tutan 10 düşman gemisi batırdıklan. 
nı haber vermektedir. 

Timor adasına yeniden 
hücum ettiler 

Lopdrn, ı:; (A.A..) - Uzakdoıto 

dan elman haberlere glire, mllttefik 
uçnkla.rJ dUn yeniı!en Tiınor adş.sma 

tno.rruz etm ,.!erdir. H.cdc!, cenup 
batı kıyısında Japonlar tarafmdan 
!ın;al cdllmio bulunan bir ııchirdl. Yan 
sınlar çıko.rılınıştır. 

Yenj Ginede devriye ı:arnıomalan 

otmnl>tadır. 

lngiliz tayyarelerinin şimaJi 
Fransaya akınlan 

11..ondm, 17 (A..A.) - lngtUz hıı.vn 
ku\'vctıerine menmıp uçaklar dUn §i
nıaıt Fr'Hlaa tı:ıcrlnde uc;umelardır. 

Dll§man taıııtıarma, dcmlryollarma 
taarruz edJlmiıtlr. Kanalda gemilere 
lıOcum edllmio ''e tam isabetler elde 
cdllml;ıtlr, Amerikalı pilotlar bu u. 
ÇU§l&ra gitgide artan bir nlsbette 
iştirak etmektedirler. 

Hindistanda vaziyet 
BombaY, 17 (A.A) - lfo on 

haberlere göre, Hindistanın he:
hırııfındo ükCınet bü'kfim sfirmekle
dir. \'alnız l\nlkiitn şehrinde küçiıl, 
IJir postahane )'akılmış, rııkal hu • 
nıdsı d:ı vaziyet his.c;cdilir dere<'edc 
İl ilt'şwi tir. Olobüsler işlcmc:kledir. 
Yalnız tram'liay ferleri tıcnü1 

b:ışl:ım:ımıştır. 

Delhi şehrinde de sükön hüküm 
sünne.ktedir. l>ükkunl:ır acılmıştır. 

Trmm ;l\·lar normal ıırr.tte l~leme:<· 

lcdir. Biitün memlekette kavıfo 

dc~er hir hôdise olmamıştır. 

EınlrgAn .korusuu:ı bakalı yedi o. 
d:ı.lı, bliyllk bahçeli, beyaz. boyalı bir 
köşkli hemen ııntın ahın Şııhlkn bir 
hlzmctf;I tutarak im k6 ke ı;cç.ıtılliU. 

A nns:ındu.n ona ha.yır yoktu. Çun. 
kU, 11lnlrl rtne va duygularına Mklm 
olo.mn·an. saraylı hanım uzu.o zaman 
dul kalamazdı.. kr.ndi tne, Sedat be. 

yln ölümUnden d6rt ıbcş ay sonra :t>fr 
koos bulmuştu. 
Artık aıt3 lnz uzak yaşı ·orlardı. 
Belki de öltlnce~·p, ka.d:ır birbirleri. 

nı görmfyooeklerdl. 

• e • 

Orta Avnıp:W!:\ bir uchlrden hl~ işit
mediğiniz bir tn.lwn sözler geliyor. 
llalbukt iz o mcmlclrntfn lls:ınını bl. 
il~ orsunuz 'e mu!ilklslno &§}natımız 
belki., Eliniz. b şka bfr f f;asyonn çe. 
\1rlyor. OrtMl:ı da bnmbaşka bir U. 
eıanla konu~uyor ,.c böJlOOO bUtUn 
1 tasyonlnrı gezi> ora unuz.. Ap:ıyn 

ıontıı.rda sesler dllnyaya hltnıı ediyor: 
ı•ropagantb neerlyatı ''Ar... B<-111 ki 
bu radyo ıstooyonu yctmJş iki tnmıı. 
Un dili) le kendisini metbodlcl hnber
lorı yayıyor. 

Bjr b:ı ka istnBYOD b2lU.)"Or&Unuz.. 
Biliyorsunuz ki burnsı l "'al altında. 
dır. emlekct )iyecek, tcccck, giye. 
cck 'e >aka.eni{ sıkı..,tısı fçlnôodlr. 
Bu rndyod:ı. bir baıska mcmleketl.."l 
tp durumu ile nlny edlllyor. 

Harp ıcınde bir meml ket.~ :rn4 • 
yo)a 1ın L'Ulnn blr ti;)ıı.trodıın o ka • 
dar bol kah~ınlar aksediyor ltı ın. 
ısıın o menıJeketln harp lcfndo oldu. 
b"tlno onutuyorliah kah lmh ... ..klh klh 
ldh... nllnıı; tufanı.. '-e bu t,tım&U sa. 
ntlcroo sUrilyor. Mal•sat malnm: Pro. 
p:ıganda ! ... llalbuki Bu bıs:uılnr gU -
lcrkan belki tcpderlndo bomlm pnth. 
yor, beliti cephede ofullnrmdıın, ya. 
kın o.lrnlba \'e karde;tlerln!len bir ço. 
tu can 'eriyor. l ı;al nıtmcm olsun, 
harp fçlndc olsun bugün bUtUn dlln • 
ya radyoları blrblrlerlle mllcııdele h:ı. 
llndedlr. llepsl blrblrlııden cınha ~ 
JAt etmek, d:ılı!l ı;ok yaldızlı hapı -
hlt p cttJ :i mcmlrketin llsanne -
:ruttunnak l~n dnnnamaraııına işli. 

J'OT. Boıı geten d3klka lok! .. 
Yalnız! ... tek bir mdyo istasyonu 

ıur; Ankıı.ra mdyotıu... merıılelu~ttnl 

dUnyn> o. olduğu gibi gösteren, ınctrf· 
yat ıı::ı.atlerinl mcmlcl<ete fnyclalı 

progrnml:ı.rl:ı. doldnrmnya vaşan ve 
rnmıaffak olan ısvısyonumazu açt;ığı. 
mız zaman gtil~lerln zomkt \'e wnt 
olm d~-mı, üylımen ısözlcrtn kendi 
mDJetımtzo keıtdJ davam~ ı~ın bitap 
ettılflnı duytıyor, bJllyor ve ı,ıtıyo • 
ruz. 

HcnıJl radyomuwn llC$1n kulak '\"e. 

relim. 

Londrn, 17 (A.A.) - Malta adası 

{!zerinde dUn hava fıııı'Uyetı olmemış. 
t,ır. ıs §Ubattanbcrf adannı ge~lgi 
Uk sakin saatler bunlar olmuıtur. 

··~ Loodra, H (.A.A.) - msyt r ajan. 
emın CebelUttanktakj husust muha. 
bh1 btldirjyor: 

Malta ııdıı.sma takviye göttıren ge
milere taarruz eden .kuvvetler yUzler. 
ce dUoman uçağından. kruvazörler • 
den, zırh~rdıın mllrekkcptt. 

Bu uçaklardan küç{lk bir kır.nı bn. 
raj at~inl geçip gemilere vnrabilmlş 
!ııkıı.t attıklnn bomba.lamı he.men 
hep.si G'Cmil rdcn uzt,ldnrıı dUır.mil§ -
tllr. Du uçıiktar Sardenyo. ve Sitjlyn 
daki Os1er!nden fi'elmekle idiler. Kar. 
ııııo.wkıarı sıkı baraj ateşi ltaf§ısmda 
bUyUk blr k18mı Uslerine geri d!Snmn~ 
lerdlr. 

19U harbinde lııgıllz ve Fran.aız 
oı-dulan Çıuıakkllledc büyük ve kft1 
b·r muvaf!aklyetslzllğe uğrndıkton 

so:ıra buradan çekilen mUtte!ik ordu. 
l n liakedonyada oark ordusu ısını 

altında yeni bir ordu kurmu§lardı, llk 
zamtuılarda yalnız l<lıuısız ve lngill: 
kuvvetlerinden mü~ckklldi ve ba
~mda Fransıı; g~nera.ıı Saray bulunu. 
yordu. Fıı.lta.t d:ı.lm sonra bu orduya 
Sirp, İtalyan ve Yunan l{UVVetleri de 
iltihak etti. Bu suretle ~edonyada 
ids.reşi ook mUşkUl !bir mUtt~ikler 

ordusu kuruldu. Bıı tarihte CBaBen 
mOttefık hUltfun~r §ark orduıruııw:ı 
harp netice.sine müessir bir hareket 
ya pabileccğini zımnetmiyorlardı. 

Fakat bu ordunun harcket.inl güç • 
le§tıren bir QOlt sebcblcrc rağmen ıda. 
re"i mare§ıı.l ~~e DjlSprenin eline 
geçince ordu harekete ı;eçebildi, Har
bin netjcc.sine çok mUesslr olan bir 
lınreket burada btışl:ıdı ve 3 b1rincı.teş 
rln 191S de mareşal fon Hlndcnbur. 
gun Alınan ba§veklllne yazdığı blr 
raporda kullandığı ou keljmcler '1u 
ordunwı ta.rilıtcl:I rolUnU i§llret et. 
miş oldu; ·•ı.rnı{edonya oephCS:i lnhl. 
ıtıı etmlL1tlr. Bu inhl!A.Jden sonra dtııl. 
maru aullı.a zoı:lamnk lQlıı hiçbir ilmi. 
dimiz kalmamıştır . ., 

Bugün maziyi yo.dederek halin pe. 
r.tsanııtt lçerüı!Dde maziden bir teselli 
hatıroaı çıkarmayı:ı uğra§ıın Frnıuıız.. 

lar eski §ark ordusu komutanlarının 

ölUmü mUnasııbetile de birçok §ere! 
dcstanlan çıkarma.ya. ça~neal<lardır. 

l!'nı.nsu: :ı.akert muharrirlcrlntn dü
ıunecslne göre Frnnşe Despre "ken. 
disinc bjç kimsenin emniyet edemedi. 
ğl blr ordu,, nun ~da Alman • 
Bulgar mUaterek mukavcmetinı kı -
rabilmiş bir adamdır. Napolyon eu • 
baydan bahsederken her subay sağ • 
lam. ınhh&t.Jl, metin ruhlu ve mcsle. 
g"ıne dair esaslı mnl~mata sahip ol -
mnlıdtr; der. Ve ordusunda bu çcşlt 
BUbıı.yla:rm çak az olduğundan acı acı 
§i'kAyet eder. Fra.nfe Deaprc Napol -
~onun sayd~ bu meziy.etıerc sahip o. 
lnn bir adamdır. 

Ortn boTlU, hareketleri canlı, söz • 
leri a.çık lm:a, alnı daima :yukarda 
blr komutan olan mareııııl konu§tuğu 
ııd4Dllll g uerlnin ta içerlsinc txıkar. 
Kıırakterindc bilhaasa iki nokta gö. 
zc çarpar: Ço.buk ve emin karar ve. 
nr, bam dakil:alarmdıı sUkCınetlnl 

kaybetmez. Mareşal bu tkl va.ıı.tmı 

1914 harbinin ilk zaman1nrmda jsbat 
ctmlııtır. 

19H da Şalruado. birinci Fransız 

kolordusuna ı.omutn ediyordu. Alman 
lar, cephenin sa~ cenahında i1erle -
mf:ler " ... Möz nehrjn! ~çmJşlerdl. 
Bu vaziyet kar;ııaında :mareşal Frruı. 
sız tuı;ayla.rmdan birlslııe komuta. e~ 
den albay Unngcnl çağı~ ve bu 
fecı vazlyctin derhal dUr.cıtnmeslnj 

emret:ıni~ti. Du emiTdcn iki eaat son. 

Mem r al nacak 
Devle-, Meteoroloji İşleri Umum Müdiirlüğünden: 
ı - Umum mUdllr.UttUmUz ta§ra. metııoroloJı ll!laayon!o.rmda ınUnhal 

mernurlye.tıe:- ıçın lise V<' crta okul mezunu ve a.skeıll$;'1ni yapmış olanlar. 
d;uı (tahsile ~evnm ed"nle':" knbul edilemezler) musaba n lmt.ihanjle erkek 
momur alınac(!Jqn, 

2 - MU.sabaka imbhıu.Jı:ırı, Ankarl!.da umum müdUrlUk merkezinde ve 
t~nıda taliplerin bulundukk\n yerlerde veya en yt\kın meteoroloji jstas

yonlarmchı ya11ııacağm:!ıın imtUıann. girmek 'lstlycnlcrln avağldA yazılı 
belgelerle A .:stos 942 ronuna kadar Anko.rada umum nıUdUrlUğe ve tag. 
rne.ı. mcteor<>lojf i.ıttruıyor.\arına dilek~crile mtıracant etmeıerı ıtı.znndır. 

s - İBtcmicn bclgt;ltr: l - Tahsil vesika81, 2 - NUtas tczkercai tas. 
dJkli aureti. ı - HQsnUl!11-. ltAğıdı, 4' - Sıhhat raporu, 5 - 4,5/6 cbndmda 
lklfotoğro.f ,'hUımUhal kt'lğıcJı lmtlbanı knznnanlardan •bllfüııro aluuı.caktır ... 

ıı, - Nokıı:uı "cslkaW.rln veya noksanları bılahıre ikmal edJleccği kay. 
dile 'ltakf olacak mürac:ı.nt rıazarıdikkate alaımıyarak müracaat etmemıo 

itlyılncaktır. (6422-8579) 

·113 .. Yazan: ISKENDERF.SERTELLI 
C.:lJıı. lmdar • lnııııular çocu~ma \e 
bnJl3 ne a:2 vcrjrlerse vcrslnle-r - ço. 
cut'llm dıı ben de r.ıasnm oldutumuza 
ı ıınnarn k J n» ıyJı,Cnğız.,, 

• • * 
Aııı.(lo.ıı )1rml ~ yıl g~tl. 
Ş'lhlkanın sa_çlan ('lem ve ı~o. 

Cbn bcmbeynr. olmu5tu. 

1 

ra dll§man M!SzUn öteki lnyımıa ntıl. 
Pli§ buhmuyordu. 

8 eylül 19H te Jofr, Fran_şe Despre 
ye ~el ordunun komutanlığım ver 
mek 1stiyardu. Bu maltsatıa genero.ll 
yanma çağırdı ve ou suali sordu: 

Küçük Ua.ntar Kuponu 

(lio kupona eklenerek Conl1erileoelE 
1ıJ ınıım:ı ve it nırıoe UAniarı En 80D 
Oaklku.da parnau: P~redll ktlr, L 
IAolaruı pıotede görQJdU~ fCldlde 
olmasına dlkllat tMlllmeUıUı. &vleıı. 

me teklifi gönderoo oku)'UCUlarm 

mııhtm. kalmAk Uzere ~..a41 e. 
rlııJ blldlrmeıezı lAuıudıt. 

"Bir ordu komutanlığını yapacak Alclınnızı 
Jrudrctf kcndinlzdc. görüyor muBWlUZ 1 

Bermuııt generalin cevo.bı kwı ve 
katl oldu: 

.._ Herhangi bir vaz:l!eYi kabul e. 
decek kuvvetim vardır.,. 

Ertesi gOn .ba§kumandan Despre -
den bc§lnCJ ordunun sa.va§& ha.zır o. 
lup olmadığını sorduğu vakit, evet. 
cevabını aldı. Rlcat halinde butunan 
bir ordunun 24 saat lçerjslnde harbe 
hazır olmtısı mütll!J bir ~ydir. Jo!ra. 
:Ma.r.ıı muharebesini knzandll'an ikl 
ordudan bır tanesi be§lncı ordudur. 

F'ran§e Despre nıUtevazi bir insan. 
dı. ısını otrafmda reklAm yapılma • 

~ğıd:ı re.ım~ pzm mu ~ ~ 
ııoyuoulanIDIDD nanılarma cet 
melctuplao ldardwnemtz.cıen (pzu.aı. 

lan bartç) bergtııı ~babtaa Gtleff? 
ımcıar ve ea.at n dea 90lll1l aldlPCiL 
lan. 
(A.G. '(B.F.) (Bir ikinci) (E. ~. N) 
(E.N.S.) (İ.S. Serbest) (İl<jz güt) 
'(İ.D. 26) (İ.N. 824) (Kaynak) 
(Karcln) (Lflle 11) (M.E. 49) (M.16). 
•(Ne~) (N,45.M.T,) (Ok) (315.45)" 
(Plrııye) (Sahire) (15 Turay)" 
(TUrkln) (Üzgün) (Vicdan) (Yalnızı 
(Yuvam ve ~.m) (ZUmrUt) 

smdıuı hoşlanmudı. Bunun içindir ld --------------
ma.re~lln ismi 1914 ho..rb1 komutanla
rı arasında fkincı plltl.nda kalml§tır. 

1916 da ma~l ordu grupları ko. 
mutam iken VerdUn 6nUnde çarpl§an 
oğlunwı ve karde;ı!Din kahramanca 
ölUmUnU Uç gUn ara ile haber aldı, 
Çok Uzüldll .!a.lmt teessürü vazifesini 
tam yapmıı.saıo. manı oımııdı. 

Despr<! komutanlık vasıflan ltibe. 
rlle Jafl'dan çok Fop t>enzerdi BU. 
roda çalışmayı ho~ görmez fakat da. 
ll'e !şlni ~ az haddine indirirdi. Ka • 
lem tşlcrllc uğra.5mayı kurmay 00§ -
kanı ıte UçUncU aubc mUdUrllne bıra. 
kır ve cephede dola§lrdı. PDt\.nlann: 
Napolyonun seferlerjnl tetkik ederek 
htızırlıırdı, Zruna.nın icaplarmdan il -
bam alan bu pllQ.nlar blrb!rmc hiç 
benzemezlerdi. Şulnıa harbindeki 
pilAnı çok cürctkAranedlr. Mamda 

Amerikada 
Dün on 'bin \:onluk beş gemi 

denize indirildi 

Londra, J7 (A.A.) - .Amerikanın 

doğu kıyısı üzcrjnde bulunan bir ter
sane dUn on biner tonluk 6 yQk ı;e. 

mlaj lndirml.§tfr. Bu gemiler 1nglliz. 
lcrln hesabına yapılmaktaydı. 
Diğer bir tersanede, bir ytik gemisi 

ile jki muhtjp suya lndJrUmljUr. 
Denildiğine göre, Ruzvcıt tara!ııı -

dan çizilen hedef ı;oktan ~mııı bu. 
lunmıı.ktadır. 

SO teneke yağ yüklü bir 
hiç bir §ey1 tesndUfe bırnkmıyan ilı. al'aba kayıplara karıtb 
tlyatk~ bir pll!n takip etmiştir. 

lnd ki h r keti de cU 1 P.er embc gUııll Bebek utika.met,b:ı-
Şark cephes e b~ e örneğidir. de giden bjr araba d6nfirtc Ruruçe;ı. 

ret ve şiddetin tnm r . • meden blr depodan 50 t~eke yağ 
Bulgarlar lfakedon)"a cephesınde 2000 )'Üklemlg \'e o gUndeIJberl ortadan 

metre yQk8ı:~llğinı!ek~~a.rp 13~1:~~!: kaybolmurtur. KuvveUj bir çl!t atm 
roet,tn mevz1 er a ış ı. ı;ektığl bu arabaıım numaraaı da ma. 
ler a§Ilmaz sanılırdı. Fakat mnreşal al d 10 d~Udlr Araba ya.(tları 

b' ı 'lldi ıan bu mevzllerl sars es ma m '-c · 
!har ın tı sayı Tophaneye getırcoek lktn kayıplara 
dı ve yıktı. Cephe yanımca Bulgnr 

1 lnd tnhllAI etti k&rt§Dllf bulunuyor. Zabıttı. bu Uç 
ordusu birkaç gUn ç e · ka bı da aramakta lso de henüz hiç 

:M'.a'kedonya cephesinde harblD tan- YI 
U 1 rint Yln ed .... bu mu l:ılrlnin lzlerı bulunaıntı:nıııtır. hini ve ne ce c ta ~.. • 

harebc "Vard:ı.r .sav~ı .. admı a1mıı. 
t.ır. Makedonya cephesindeki .Alman 
ve Buı11ar generalleri mUttc(ilderln 
bu taarruzunu mahdut bir hareket 
sanmııılardı. Müttefik ordularm ileri 
hatlardan 25 kilometre ötede otan 
Pirlcpe §ehrlnl aldıktan sonra dura. 
caklarmı hesaplıyorlardı. Fakat müt
tefik ordular burada açılan ı;ediği b11 
yüterek evvcıli üskObe sonra Belgta. 
dn doğru yUrü<'lUler. 

Fnınııo Dcsprc, bu harbe dair batı. 
ralıırım bizzat anlatıyor: 

"Zafer tamdı, jkl Franaız ve bir 
Sırp tümeni acılan gedikten 1çeri)'C 
gı61. Akııam gUÔ"J batarken Stcpano-

Küçükmustafapaşad 
ev çöktü 

bir 

KUçükmuatafapa§a bama.mı kar§ı. 
amda Nimet adındıı bir: kadına ıılt 
bir katlı eski bir ev, dün, tök.m!lştUr. 
Çökme eanaıımdıı evde bulunan NI • 
metin an.nesi ŞUkrfye ve c;ocuklan 
Kadime, Süheyla, Erol, Reb!a enkaz 
a.ltmda kalmışlarsa da lt!ajyo tarıı

fmdan kurtarılmı§lardır, YalllIZ. ŞUk. 
riye ile KadJmc yarala.ndıklan Iı;in 

hastan~ye lmldırılmı§lardır. 

\'lÇ Voyvodanın kıtalan bcyecan1Q. !rııı;ıı.,. ____ ... """'""9~1!!1111'~~~~ 
yürtımeğe ba~ındı. Bu kıtalar gece 
ko.ranlığındıı hem zafere hem de va. 
tana doğru tldlyorlardı. 
"YUr yU!I çok bızlı oldu Kıtal r yal. 

nız cephane al13or, yiyecek istemi - 1 ıo;,,,..""lil'OIÇll,.. .. 
31ordu. Zafer 'kcr n yalnız mıuıcvj-
yıı.ttnı dei'tll mııdd )"atını da b"s1er. insan bagına 350 kilo şekeı 
6 gil'l ıı;erie!nGe bu kıtnlnr harb ede e
de 60 kllometrclfk yol aldılar. Bu sı. 
rads A!r!ltalı ı:!lv rı livası Üs'küba 
yctlşcrclc Bulgar orclu unun f!crlslnc 
sıırkm•ıJ bulunuyorılu. U ldlp ~ptcdll 
dl. Artık hrr V<'Y bltmi tl.,. 

Jştc cenupta bir Fr.ı~ız köytlnde 
mUtevtır.i blr !jftllktc olen e.oıkl tıark 
ordutıın komutımınm hayat)ndan bir 

kn~ parça. 

Bir ln~iliz tayyare gemisi 
Cebclüttarığa vardı 

Vişl, 17 (A.A.) - CebeJUttank ll
nuuıma iltica etınl~ olan 1ngUlz uçalt 
gemlsl "1lllstrious., ağır surette ha. 
stıra uğramış bir haldedir. Kuman • 
(lrullık kulesi bir demir yığını halini 
o..lmıştır. 

dl .. naha een dünyaya ı;elmN'lcn lil. 
dü. 

Dedi ve tam yirmi bfo' yıJ ne o, ne 
de oğlu, Ekremin adını anmadılar. 

Şılblkanın ı;:ok tçmlz. bir bav ve 
muhit içinde bUyllttJlğp birfclk oğlu 
gerçP.kten cemi!·et I~ çok taydnlı 

bir lnsruı oJmu~ıu. 

Şahjkn. o'rlunu nC'Lfh btr aile kttlle 
e'\·lcndirlllkten ııonrn, kanın irsiyet 
U7.f!rlndckı rolllnll lnlcdr eden bir kU. 
çük r u yazdı .. ve bu c erinde coco. 
ğwıa nasıl tf!rblye \'Crdl~nt \'O nnıııl 

) etlı:tJrdlğlnl uı:.un n7.adı) n anlııto. 

huh:ı ndnsmın dört bncuk milyon 
n1ifıı ıı \ar. Buıün bu nüfusun ~c
c:i ınv sılnsı şc'kcrdır. Hu sene 
ıırlad:ı istıhş:al edılen şel,cr miktarı 

Sl mllrnn kental (bir kcnUıl eli 
kilo) dir. Bu ht-~apça insiın h:ısı• 

na 35{) kıl o isabet cdh or. 

ı~ahet ediyor, oma bıııılnrı onl.l• 
yiyecek değil, Satıp parasını ol:ı· 
caJc. 

lüiba'nın en mühim milşterisi, 
Jlirclşik Devletlı::r ,\merikasıdır. Bu 
harpte Amerikanın ~ühn ile ınuttc
fik bııluıunası ne şnns! 

Küba eümhurrcisi Battista, Ruz· 
vcıt'e h:ıyrnndır. Onun için, dah-ı 

12 ilk k~nnn 1941 de dünyan me)• 
darı okumuş. Jııponynyn, Almııny.1· 

ya harp ilan ctmişU. Sonrıı bn 
sadııkntindcn bUfnde etti; cür 
Külxı'nın ş<'ker rnldpleri olnn füı• 

ny, Filipinliler ve Cava Anslo • 
Saksonların fs1ff:ıdc ı;ahalonndan 
cıkınca, Amerikayı kendisine ba~· 
ladı. 

Rakip iz alışveriş ne hi şc;)·I 
Seker mnho;ulO de bereketli •• Kub&• 
nın ke) fi yerinde ol caktı da sma, 
nakliyat rorhığu araya glnneseycJI. 
Küha ile Amerikn sahili arası 60 
millik bir mesafe.. Çok dcRil. fa" 
kat Alman tahlelbahirlcri, nnısın• 

<lnkl Knrnib denizini semi mezar' 
lığı hılline getirdiler. Evvelce ıı·r 

Şn.hlka bir gün ha.fıra defterjnııı 3u 
lmııı. ~teri 'a-zdı: 

ğı aldırsaydon, hcJU ömrüın oldukça 
vlcilıın azabı s;ckccektlm. Hem de hl,l· 
yatım tehllJ{eyo dil~kt,l. Doeıırdo. 
fnın ~ocuk dlinyaya gelirken bDyllk 
bir serv~ getirdi •. Allah herkesin gı. 
dn.tını d3 beraber ~ rntır, derler_ 
cJol,'Tu bir ıWunU~.. Şimdi "Mnkad. 
d , benim en büyUk teşclllm, e,ıı ıı.

rJL arlta.<'~ımdır. Onun ccmlyctl'\ fay 
dnlı bjr insan olnmııın çalı n.cnğım~ 
lclno d~tilğUm uçurıundım ıllklnlp 

kallnn:ııınydım, vtmdlyo katur ben 

l"nnmda. tıpkı kendisine bmızfycn Şahlkn bn eserinde: ''lmn mı, ter. 

ton şeker 1 dolarn giderken şimdi 
J2 dolnnı gidebiliyor. 

"Jillml) ı•rrl< ~lr uç ı,ıoo m. Baba. 
ı• !Ur ocıı~m dilJt~·11a gclı!J, OOre. 
~ı. f.PWP ~ 1: \'t~ 

e ljlUp gitmı,ttm, Ct!nılye:ın knnun. 
ı.o ~ ııı\i~cri ~1'1',.,r?ll hal 1rt 

bir delllrnnlı \'Brdı: Jı 'u,ıddeı. biye ml .. 1., dn.vn ında "t!'rblyı,\.nln Ne ehemmb·cti var1 db•ccekdıı!ı 
P,ck doğr,u. Ameriknnın pnra'iı bol. o o~hınn klrll bir maılsılo m.amı~ üstiliılUğllnU_ Jsbnt ~tmJştır. • 

hn tıyclerlnl ntılatmadı: / 

... • ~ _ ~ •rhopn \Jlrll•, - ON-
• Bıt nakllye farkını öder, Külın d.ı 

cecinir gider. 


