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f _Başveliilimizin Trab
zonlulara · hitab.ı: 

ltaradealzla sert, cesar 
ve kabramaa çocukları 

Muırda Cepbe 
Gerlll 

Rusya.da bir tayyare mey~ı tlzertne, Alman JaUcumu 

A'man ajansınm as~eri muharriri yazıyor: 

ihtiyaçlarınız karşısında hükumetiniz müm
kün gördüğü nisbette çareler ara taktad 

l'aaaı SADRI ERTEM 
G ELEN baberlere ,;or•• kıWlre .. l' 

.Ştalingrad ·mey- Kamptan dönen 
üniversiteliler 

ıa.lebe tarafınJM.n nlloıay~lcı 

)'apılmlt lq-W& polial ile abaıı aruın. 
~ vurur1malar olmuı ! Bun dalı lııatka 
"'8ada bti:u te,·ldrıer yapılmtttar. 
8au rivayetlere söre tevkil edflenteı 
&raamda Mı•ır iKi parllııl relıol nı 
baaedana mtm•uı- olıuılar da vaudır. 
4.ieae bu rhayetJere güre Muurda (,.?v. 
kit edUealerta mUıtan blnlerı bulmak. 
tadır. 

dan ınulıarebesi 
ikinc~ dünya harbinin en ehemmiyetti 

netıc2ler verecek hareketlerinden 
birini teşkil edecektir 

f Saracoğlu 10 kimsesiz çocuğu 
ı bakım masrafmı üzerine aldı 

Ünlveraite QçUncl! devre askerlik Trabzon, 6 (A.A,). - Evveıkl aw.. ''Arkadaılar, "Kar&denJ.zb:ı aert 
kampuıuı eona ermesı münaaebeti>le 1 fam ııehrimlze gelen Başvekil ŞükrU sur ve kahraman çocukları, 

Mıaır Slbf toprakları Ilı.erinde lıurp 
oere,... eden ve kendlai taraf&ıı. o • 
laa lıV memlekette llW3 lenen lıfldi .... 
lerlıa nya bu bAdfııelere beııu•yen va. 
kalana zubunı bJo de mak cörillcı • 
lllEıı&. Aya.! ......,da JKJau &1bl karma. 
llal'lflk lıV ...,.lllda olaa ml'mil'keUn 
IQuıJyetlaı korumak da ı~rtektt:n 

.. ilakWdtl.r, llJaırm yakın tartlü ,art._fl da bu memleketin huı.ursu7.luku~ 
•Q arttıracak blr inaJaJyettedlr, HatJi 
............. aeıertnde M.ıaıria liıCfl~re 
......... aalapaamaı.lık o kadar Çt: -

lbı eaftlalar anettı ki Mı"ırda lnıt•. 
Mte dötmıuılannın faal propapıı~ 
~rma lmklıı baaıJ oldu, 

c...en 1.acUte.re dİlJlll&lllan ı.ıruıı 
llea.abacte )'V ... mek IÇln barp aoan.aı 
bata1anaı bln:r v..ıJe olarak ellf'rl'1«: 

aa.......,. Ye buna Silzelce l»tf9mar -'t
-.ıel'dlr. Meael& bllyUk barpıe A.. 

l'llPlara .aacledllen teYlerir. ,·erli~ -
ıaaa. olmuı, bUbaua FUlıtlndP yahucll 
~ meeeleaı Arap Alerutnı lugiltere .._,...lae tahrip için kuvvetli blr m~ı 
a.cı 01muttur. 

Sarp Mı111n böyle bir hu-a 
let.ade .ardı. Hamin mUıt~tlkleıe mı•_ 
'-it o1mQ'aıa 1&rtlar IÇJock: cett~rı. 
'- llmrda lnslltereye muhalll olat. • 
...... laanet TUeelek blr mahiyet; Allfl, 

lllm'da ft&lyeUn daba aaı1h ılkr 
leku aJma.ra befla..,..ı, yw polltıh. 
taa. aıumda llmnD lngUtere ııe o. 
"- VUetfnla tenkide maruz kalnıı:. 
" .. ıtltereala SLnıapar ve Blrma11 
hn tıerkettttt devlrlel'e teudllf ede·. 
'- ..,... .. lnıtHere. Mı11r alyaıııe. 
~ lllabaleteı edealer meeeteyı fiSyte 
~ lekll IOIDde Otj;aya aıtlları 

...._ "tnıt1tere ~Udlfl baa yerlerde 
--tlbama tsttfade etmemelll fÇID tA\ • 

~ JaPlllÜ1adı:r, MıMr toprakl&rn. 
~ ela P'f oekllmek meeburlyetlndt-

::::,11 talrdlnle de tabrlb&t yapana 
blllamet.IDla ba bldlae kart19!11. 

~ -.a1Jet,1 ae olacaktzrf Onu tavu. 
llamdırt. 

~- deYlet adamlarına bir aor~tl 
..._-11111111 olaa bu ....,..J llılıann qı:.n 
~ letDde bahmdula politik bir cüe. 
-,. ~ Clbl ortara attı. o -. 
~ Mdtee'er bir bayU lnklt"t 
-., ilı:aJdeıU. Bqtln laıflls Ordll'U 

lıııı .... ""6,.. &111Dded1.r, \'e busllll Ka. 
._......_ 80lk tela1r •YJlıp aa3 ılm&mt\.. 
~ llnır bllk6metlaJn Sudana oak.. 
-,.. edUPMmeal balda menuudar. 

~I• aoılr teblr llA• edllmealne 
'ıııı..~la anteJI balnt&mdaD mu. 
~ etllllldllf. hllkQmetıa Soda.ı:ı 
~ .. kal Fanakm raa Shkr. 
~ ell)'lamektıecllr. Kwna Jak.n 
~ IU11an. 1ıuı lallm memlekec. 

"' ...... elde etmJt ·~ • tııı..... ~ Mft bG)'le bir M ...... 

~ 1'11 atıüllb'. Fakat betllD 
~ bU ftlllll bir tekil almam 
~ _ .... llarp edell ı.wr 
~ 1Ga&ereoetl moakevemetln S lıalıJdlr. lıla.kanmet fl4fttll 
"--~- .... fiil .,... prlal lnıll•.7 
... ~ u,rpa lılr lallvl)'et alacıak 
~~J"'J ("'~s~~tJ.~ 
~ ................. ftl'lllA1D DGlltJk dD. 

kampa i§tirak eden talebeler buı~ 
1 
~araçoğlu diln s:ıat. 10,30 da \'llAyeJ, Eu:-aya sizleri görmek, sizlerle s&. 

Taksime giderek flbideye merulm'c j komutanlığı, pıırUyı, belediyeyi ve kız rUımek dertlerinizi ve aevin;lerin;.d 
çelenk koymuşlardır. enstıtUııUnU ziyaret etm!§lt'rdlr. paylaşmak j~ln geldim. Dündeııberl 

Saat 16 de aaym misafirimiz ve c~· aranızda bulunuyorum. Güzel memle. 
leri Kiaarn9. madensuyuna gitmlı er 1 keUm1.74n güzelliklerini gördUğtlm gıı 
ve or.ıdaki teslaatı gördükten sonıa j bl I<aradentz çoeuklnrmdan pek ~otu 
tehire dljnerek belediye bahçesinde b.r ile görUıtüm. Bu görme ve görllşrıı.:. 
gezinti yapmışlardır. 1 n1n bende uyandırdığı duygu §Udu•: 

Alman erkanı laarbiyeai 
bir mevki olan Stalingrad'ı 

. lobiye 

bcııtan b'lfo müıtalakem~ 
zaptetmek için yeni bir 
kullanıyor 

Moskov•, 6 (A.A.) - Almanlar N~ ı man i•tıll mavnaları katlleal zamr. 
voroslsk cephesinde Karadecız sabllj 1 nında görillmll§ v. Sovyet pike uça\• 1 
boyunca karaya asker çıkarmağa cıılı ı !arı hücumuna uğramıştır. Bu Sovy~t 
şıyorlar. Buradıı Sovyet hava kuvvet· uçıı.kları bu mavna katilealnl v. k,.. 
ıerı kızılordunun hareket!erlnl bUyırk raya çıkan dU~man askerlerini bot ·. 

la ıtllz tayrarelerı 

Bremene müthiş 
bir akm yaphlar 
3100 toa bomba 

atıiiı 
bir faaliyetle desttıklemektedlr. Altı batamış ve mltraiyö:z. ateşine tutmu~· Londra, 6 (A.A.) - Dlln yenfdt"n 
ıopı,:ekerin1n hlmayealndi; aldan Al• tur, • mavn.a've 2 topı,:ekeri batı.r:l• Almanya her tkt taraftan bombarı!ı. 
----- mıştır. Sovyet harp gemlltrı blr nehir mana utramı§tır. 

Alman 18.iJUı)I için yapılan .ııavaııanı iştirak etmı.r İngıllz uçakları Bremen ıehrlne u-
ıer ve ilerlemekte ol:ın Alman tanı. arru:z. etmişlerdir, DeııWıltı tezg4.h • ·Taman yarım adası larını ve piyadesini top ateşine tut •

1 

ınnno:ı \'e uçak !abrikala.ı·mda yaıı _ 
muşlardır. Dört dll§man tankını mu- gın!:ır <:ıkar.ılml§tır. Bu fı.km lnj;ll z 
harebe dııı bırakDHşlar ve l600 A'. uçaklarının Bremen fe.lu'l'le yaptıkları tamam ile manı oldllrmU,lerdir. 199 uncu akındır, 

"'Kızıl Yıldız., ıazeteai diyor kl: JJ:ı tonluk bombalar UD!ye:ıe bir 

el'·m• e ı• Novoroai.lk'ln bazı kealmlerlnde Al• tane Clmak U.Zere §ehre atılml§tı•. iZ ~8Ç 1 mantar bUyUk bir faaliyette bulunu. Atı§, ısoo eanlye devam etmJ§tlr. 
Berlla, 6 (A.A.) - .nlınan b&şku yorıar. Sovyet askerleri inatçı t'r ! Dumanlar 2500 metreye kadar yU,(. 

mandanlıfmın tebliği: mukavemet ıröstermekte devam ec'• l selmekteydi. 
Taman yarımadaamda aUratli b&!· yorlar. Novoroslsk'ln §imal batı cep- Diğer t:ıra!tan Yosltova radyon· ~ 

kınlar yapılmıttır. Düşman gerisi.ne 
yapılan bu baskınlar cenuba doğru 
tevcllı edllmı, ve dU§manın son m•ı. 
kavemetı kırılmı,tır, Kerç boğunırn 
şarkındaki bUtu.n yarımada ellmı'?:t 
geçmlşUr, Blrı,:ok esir aldıtımız g•bl 
37 hafit ve aftr top zaptettjk, Novo.. 
roılak önUnde Alman ve Romen kıtl\· 
ları §ehrin pek yİ.kmındaki kuvve• ı• 
t&Jıldm edilmi§ DM!vzjlere yaklqmalt. 
ta ve bunun için ~tin muharebeler 
vermektedirler. 
Karadenızın doğuwnda Alman se':'f 

hllcumbotıan bir ke§if hılreketı yap 
mıılar ve bu hareket esnaamda dl!,. 
manın 9600 tona ballt o!an f varı·: 
runu batırmııiardır. 

Kafkaayada dağ kuvvetleri &'llnhr. 
ce devam eden muharebeıerdf'n ıou .... 
dUfJll&nm inatla mukavemetine nlba. 
yet vermek için çok yUQek btr me ,_ 
zil ıuaı etm~lerc:Ur. 
sı.Ungrad kesjmlndekJ oiddetli m .~ 

ha.rebeler devam etmektedir, DUn ,•!
maiden gelen mllhlm lruvvet)eriD tıtt 
rakiYle Sovyet u1:aklarının yapmıı > • 
<luk!an taarruzıar akamete utratıı. 

D111tır, DOımarun 8f tankı tahrip ed!I. 
miıtır. 

Stalingrad tepelerınde 
25 bin Alman askerinin 

cesetıeri yallyor 
Lolıcll'S. 6 CA.A.) - StaliDgrad f~h 

rinln cenup batımıda Almanlar kllt e 
halinde tank ve piyade kunetleri'e 
ta&rrUZ& geçmiflerdlr. Fakat bu ta • 
arrua akim bırakılm.lftır. Rwı topçuJJU 
dU,mana atır uyi&t verdirmlftf.•. 
1200 Alman öldUrUlmllı,17 tank tahnp 
edilmif ve 70 kamyon lfe ya.ram&& bir 
bale getırilmiıtır. 

Stallnçadm batı ve fimaJ bat,ısm.. 

da bafka 4lm~ taarn&ZJannı 'llmo • 
çenko &'eri atmııt.ır. 

Son birkaç ~ lçlnde bir tek Rue 
C1lzO keııdi batına 8000 Almanı öldUr
mOı ve 19 tanla tahrlp •tınlftlr, 
StaUnırad muharebealnln iki bat • 

tadır devam etmea1ne rajtmen dU,mar. 
elin blı,:blr netıce elclt edememı, va • 
~··u~~ 

heai bir kavis te§kll etınekte \'e sr n r.un t .. tdlrdlğlne güre, Rus bomba u. 
cenahı Karadcnlze tıayanmakt11d r. ı:akl&rı Könjgsberge .taarruz etml4 • 
Sahilden bir kilometre içeride buluna-ı lerdlr. Burada~' yangın cıkanlmıJ • 
bir köyü tkı Sovyet t:ıburu geceley'.n tır. Bir Rus uçağı kayıptır, 
harp gemllerinln de yardımiyle gPri Londra, 6 (A.A.J - Hava nazırıı. 
almıştır. ğı ve Amerikan umumt kararıtuıın.n 

Bertin, 6 (A.A.) _o N,B, ajansının müşteı·ek tebliği: 
askez1 muharriri yazıyor: Blrlejik Amerika ordusuna mena·ıp 

BUtu.n aakeı1 hareketlerin Dgj.sı b•:. hafit ve ağır bomba u~aklan dlin 
gün ıiddetU bir muharebeye sah.ne o- Fransanın me§gul arazlslndekJ htdet
lan Sta.Jingradda, Volga üzerindeki bıı lere lkl deta hücum etmişlerdir, Bo'!. 
merkezde toplanmış bulu:ıuyor. Her ton 27 tiPı uçaklardan b:r filo bğle. 
iltı taraf için de Stalingradm ehenıın•. den evvel Havc dokla~mı bombala • 
yeu cenup i•tlkametlne, yanı Kalka:::. auıtır. Biraz aonra uçankalelerderı 
yaya, Knfkaa petrol haznelerine dot• mUrekkep üç filo yUkBekten geçerek 
ru uzanan Sovyet aınır ıebekeaine b't. Rendekj demlryol!l depolarına hUcu.-: 
kim olmaıımdan jlerl geliyor. ÇUnkU etml..ltlr. Hede! Uzerinde mUteaddi· 
bUyUk taarruz barekeUerı net ıceain l:ı lnfllA...~lar görUlmüıtUr. 
ıımall cenuba bağlryan ve Tlmoçenko. Müteaddit avcı liloları bu hareket. 
ya çolı. bUyük ölçüde aıiker ve malz~· !ere ııtırak etmlş!er ve boırıba uçaır. 
me göndermek imkAnını veren demi . lllrma refakat ~dere'k şaşırtma tau. 
yollarının Alman kıtalan tarafından ruıları yapmışl.D.rdır. Birleşik Amert. 
keailmeai Uzerine Volga ve Ha:z.erden k4 V<! Domlnyolıır tayyare tllolar·ı+. 

geçen tarihi nehir yolu eski ehemn ı. mUttetik filoları bu hareket!ere ı:tı . 
yetınl tekrar ka.zanmııtır. ~mek olu. ral< et:nlflerdir. Savaşlar esnumda 
yor kı Sta!lngradın önttnde cc?reyarı tki d~man av uçağı tahrip edltmi(tl., 
etmekte ola.o muharebeler - bW•u Avcılarımızdan altısı nokMndır. BJnı
her tkl tan! da b1llyor - bUtll.n ikin• ba uc;ak!arımızın hepsi salimen U!!le • 
et dllnya harbinin en ehemmlyetlı nr. rjne dönmü,tUr. Amerikan av uçak • 
ticeler verecek kafi Jıareketlerlnd-'n l ıarmd9n yukarı hareketlt>re lttirnl: 
bJrJnl teşkil etmektedir. Sovyet}er 1ç n edenlerin hiçbirisi noksan değildir. 
blltün manaalyle lılr öJUm ve ~lrl·rı 
meselea!, Almanya ve mlltteflkıerı 
için de coğu Avrupa sahaıııının · k!J•t 
mevkllnl elegec;lrmek meselesi bahs 
mevzuudur. 

Ne kadar garip görünUrse görünsün 
furası iddia olunabilir kı Kafkasya ve 

ingiltereye 
l(anadall 

BakU petr<S!lerı meydan muharetıesı. k 1 
Din kati neticeli ilk aatbası S:aUngrr.d I as er er 
önünde yapılmaktadır. Ve iki tarıu. 

geldi 
tan h&ngjslnln daha dayanıklı oı<Juğu \·&ölııgton, G (A.A.) - Belçika k.:..rı 
cia St.tıllngrad önünde belli olacaktır. goıuıu. Amerıkan askerleri ıelmı~·ır. 
M:ubarebelerin gidişi netea kablllye~ · BuraBI, müttefik mjlletlerln Afrika kı 
nin Almanyada ve mUttetlkleri tarı-. tasında Mısıra kadar olan ıa1e bat • 
fmda olduğunu i»bat etmektedir, lan için bir himaye bölge.si teşkil 

Stal~n~racl'a doğru llerlecUkı:e d&ta etmektedir. 
bariz bir §ekflde beljrlyor ki. 2tllllng· 1ngiıtereye yenı bir l"..anada aaltıı, 
radın stratejik ehe:nmlyetlnt taouı- kıta..sı gelmiştir. .Bu kıta KaıındıaJ· 

mlyle idrak etm~ olan dllıman ken'il Fran.ualardıın ve bllhassa kara, ha"-a 
cephesinin bu en hassaı noktasını ve ı ve aıhhlye birliklerinden. aıUrekkcp • 
belki de harbin mukndderatmı tayin ti, 
edecek olan bu yeri §imdlye kadP.t Bu kafileler yerlerlne h.iı: kayıpaı.z 

D: .(Devamı 1 acı .a.Yfacla) varmıtıarcıır. 

Buradaı:ı sonra yaya olarak çar:ı •
1 

Tllrk yurdunun bu güzel köşesi çocuk• 
öan geçeıı b8.§vekU ve eşleri halkın Jarlyle ne kadar mağrur ıse bu çocu : • 
CO§kun tezalıUrleri arumda bir mUd. lar da yurtlarmm gllzellitine o kadar 
det yUrUm~ler ve bu emada muhLe.1 matrurdur, Buraya gelm-Oden evvel 
ıu sanat ve meslek sahlpleriyı.e temas• bazı yerlerimizde oldugıı glb,i buraaa 
larda bulunmuşlardır. da blr ekmek darlığı bulllllduğunu bP 

Başvekil yeni yapılan ll.ae binıısiyle Uyorum. . 

çocuk bakımevini de gezmişlerdir, ~ Daha yolda iken ve buraya vardık.. 
cuk bakımcvinde gördUkleri intizan. tan •onra lfğı'endlm, Bu darlık .alsler
dan memnun olan başveklllm1z bu yel de bir ızt.ırap kaynağı değil bü&kle 
dald çalıımalarda mlleueaen.l.rı daha •izler jçin blr eğfence ve faka mevsu'J 
çok faylalı olmaBI temenniaiııde bu• le§kll etmlgtır. Darlıktan n~ yarat• 
Junmuşlar ve mUeaseaeye tlf.veten aı.. ma ancak genç ruhların ve kuvvet:! 
nacak daha on ldmsea1z çocuğun in.. kalplertn ilndır, Ve 'bu ancak alzln 
kım murafınr deruhte buyurmuıIP.r- gibi K .. __ ,_,_ 
dır &raucuu.uı sert dalgalariyle be;. 

Saat 17 de beledi)re tan.fmdan lıa'. tuta botula yuğrulmUJ ve yet.lşm17 
JceYinde saym mlsafirimlz ,erctiııe lııaanlar yapabilir. Bu bllytl.k ruhu 
blr çay ziyafeti verllm!Jljr, Bu müne. hep beraber •llmlarım..,, 
aebeUe belediye reisi bir nutuk eöylj• Bundan •onra muhteill dilekleri 
yerek baıveklllerjnı Trabzonlularm a. dinleyen ba§vekll bunlara blrer bll'W 
ralarmda görmekten doğan aevinç'e. cevap verdikten aonra bu d!leklertıı 
rini bUdlmı!ş ve hoıı geldiniz deml.§tlr. pek ı.:oğ'unun hUkflınetc;e da.ha evvel 

Ba§vekll bu nutka a§ağıdakt eözlı ?' dUşünU!en tedbirlerle kar,ııılanmıı bu-
ıe mukabele etmiştir: lunduğunu izah ederek: ''Görilyorsı:. 

Batı 

çölünde 
Mihverciler 
gui çeki.idi 

Mulacırebe ıohcuı ıonk ve 
kamyon enkaziyle dolu 

Lolıdra, 6 (A,A.) - Batı çölllncıe 

yapılan taD.ITUz neticesinde m tJ\'cT 

ku\'vetlerı batı istikametinde bjrfl 
çekflmlf!erdir. 

Muharebe sahası Ozerinc:e uçan b:.r 

pilotun raporuna göre, çarp~malar ıı 
ilk beş gUnUnde elde edlleo netlcel•r 
yüzlerce işe yaramaz bir hııle getlr.tPn 
tanklar, kamyonlar ve her tUrlil oa. p 
techlza tıdır. 

l>lUtteflk orta bomba ve deniz tı • 
çaktarı batıya doğru çekllrr.elae o:nn 
n.ilıveruı ta§ıt kol!ı:ırına taarruz et _ 
miılerdlr. 

Lonı.lru, 6 (A.A.J - Batı CölUncı.ı 

sahile bır ıtnyıktan çıkrr.nk lstıy ın 

bir 1:11tyan zabit ve 13 askerı kuvv t 
ierlmlzle karşı karşıya gi?lınce hl<: • 
teı etmeden teslim oln:ıuşıaraır. 

Lolıcıra, 6 (A.A.) - Mlhvercllu, 
Romelln akim kalan eon hareketjnl 
taarruzi b1r ke~lt diye göstcrnıeğe ~r· 
lıpyorıar. Halbuki, Mjh\·eıcUcr, bUttın 
zırhlı ve nıotörize kuvvetlerile Ingı • 
llzlerlD cenup kanadına yUklcnmlılt>r 
ve beş gUn t.Uren mubarel>elcrden soıı 
ra geriye atılmıglardır. Mihver kuv • 
veUerjhlcbtr yerde esu İnglll:z. mUJ-.. 
faa mevzilerine gjrememl§lerdlr. Muı. 
tetlk!erin zayiatı ağır oıduğu nal\JP 
lıilhverinkı pek afırdır. 

nuz ki hükQmctlniZ ıht1yaı,:1armız ~ 
§IBmda sizin arzularınız dahWnde Ç&• 

reler de aramak yolundadır. Ve hCk11. 
meUmlz mllmkUn görUldUğtl niabettf' 
bu çare)erı temin edecektir,. deml,Ur. 

Geç vakte kadar devam eden lQ.ee.. 

miml toplnnt,ldan baıvekll hal.keTID!a 
ve binanın etrafmı dolduran Tra.bııoa. 
lulann heyecanlı tezahUrlert v. &)o 

kı§l&n aras~da aynlm11iar ve lka. 
metlerine tahsl.ıı edilen k!Slke gltndf. 
terdir, 

Baıvekillmlz ve aaym eşleri Ordu• 
vjnde yapılan bir alle toplantaına ,e. 
r&t vermiıter. oynaııan. mllll oyunları 
takdirle s'eyretm1ılerdlr. 

Ruzvelt işçilere 
dedi ki: 

Demokrasi 
tehlikedE tlir 

lıtt s:;limizl daba 
çot artırmalıyız ı 
ı~ontlrn, r, (A.A.) - Blrle~ik 

Amerik.ı Reisicumhuru i:uzvelt 
iş günü mun-seJeti~e. Amerika iş· 
<·iler:·ııe hitnp ed~rek v:ı~ fcye bağ· 
iılıklnrmdan sit.ı= .gle b<.111sctmiş, 
kenclilerinuen daha büyük gny • 
retler i .. te.'YlilJ ve E-Ozüne deYamla 
demiFtfr lti: 

"Mesainin en ,·ahim sııati ı.:nı • 
mL~tır. De::noltl'asi garpta ve coğua 
c!a fena insanlar ;iirlinden tehli • 
kcdcd ·.r. Birç:ok memleket) erd~ lım 
ıer nı tık serbest dt'ğitrlir. Sağ ko
lumuz var ve gilncleo güne kuvvet
leniyor. 1stihsalıltrauz, 90D merte
beye vannıştır .E'akat bu, ttlifi de
ıfüdir. 1stihs::ılô.tınuz daha da a1'8 

taca.kur.' 
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al an n Lib a or usu kumandanı IBu, iki ııo1<.ta 

c 
General Bastico da Dtcçe gibi, ltalyan mümtaz kıtaların. 

dan sayılan Bc,.sagliye alaylarından yetişmİstir. 

Omcr lnönünün sözleri 
Türk gençlerine rehber 

. Olmalıdır! 

D ON &'azeteıulzde öıner 1nönı:.. 
niln bavııeılık bnkkındnkl t.ı. 

baıı Ualerlnı tabU okumuı>sunuzdcr. 

oı'dusuıuı. kumnndn eden nılihim bler gören bu fu-knlardı. Mektep tatili sınıaında l:'eşllliöye gl· 1 
~onrn EllUemcyn muhtırcbclerirufo 1 

foIR cephe indeki İtalyan 

1 

Ilerı;agliye alııylurı, lta.lyanııı d~"'ek tnllw uı:u1;lıırı ynp:ı.n Ömer lnü 
general Bnstico'nun 5ölıreti, UoD.l"' çı,~: s~xgili nsltcrlcridir. Bunlar, j nünlin bu sözleri, Türk genı:llğlne tıı. 
w ı g

0

bi yaphnnmıstır. Rommel, ı:ok sUr'atU :ı.dmıL"\rla gcçitresmi 1 kip cdllecel• yolu lFCt eden katı ifa· 
lt 11: "'" 1·,.rıer• nrnLIJ1''1 - bİ]n ddtırl i""'mnkt:ıdu'. U"TT'I:\ &e\'glS!nln 

,,._ ~- 1 - _., '"A '" yaptıı.tnrı, b:ı lnrnula. tüy, ellerirı• ..... -- ,, __ 
~un aluu_stır, Oıın, ismin-1 dcğ:şti de tllfck "eçt.'kkri , akjt, ltalyan· .ıuwı bnfladığuu \c uçmıı.yıııı lıır 
rerek Romnnm kurucusu olan mliletl ne gibi ak{bct,ler beklediğini 

hır pelt '} ık allu larlar. 
''Romülüs" ismini \crmişlcr<liı·. Bu n.byJ;ır, .\friknda, çırılçıır- lii.iylcdlkten sonra Ömer 1nönU TUrl' 
Bb3Jeyken, halyuu iiunetleri lm- lnl• deııeceJı: bir hnldc. lıoyunn çe· gençlorinl, milli hıwncıhk yc.lunııa. l'ı:. 
ı•ııındaru ge-~ml llAstioo da, ulısır \İklil< tn.Iimlri yupnrlnr. rüıneye şu lelerle çnğırıyor: 
ı:hllerbıdc mlilıim isler görerek ta· Bu Bersagliye tcşkitltını, , ak· Uçan bir TUrklycnln s Iilrdeklcr'r.• 
ııunııstır. th 11.? Kırım Jınrhine işt!rnl< etnıis teşkil ooeceıc genç pilot ve n.uhcndı • 

Gener:ıl Bııstico'ııun .ıtalyıı.11 or· olan m~bur arruımora , iicuıln ge- !er art~ bor vıı.zlleterlnl yurd miıJıı. 
ı.lu~undn s.<ıvılt hhmctlcri 'ardır. tirıuj~tlr. Bu ıılal lam.. dnhıı. J90\l tnAamı ıu:tönUndc tutnrru• yapacak. 
J896 se~etii~de, mclctepten mülfı.- ı.enesinılo, açılır knpnnır bi ~det'' lıırdı.r ... 
uın çıkınca, lk:rsıu•gliye ulayıım lcr vcrilmisti. Bu askerler, s.rıznh llnWlmtcn ha\'8. mUdıı.laası :ı.arıf 
tay:n olwıdu. 17 sene, hizmetten nrnzido bj•.ikl~tlcrlni ırtlarmda <>lan bir milletin gbklcrtnde yUtler. r 
ve binb. uı-:.n ylikseldikten sonra gijturUyorlnrdı. t,ayyzı.n;ıln pen; aızcn. dolıı&tıl-ını, bı1• 
TUrl.:: • İtalyan lınrbine i)1irak et • yük ııefılrlN·ln tnyyaro bomroları n•. 

• d kiı 1 Bn abyhınn bir kısmı, ;shndı, 
ti. "~ 10~-~,. sene ın e er m ııı~ ruotosildetlidlr. Bunlnr, tnnklara tındn nnsıı bornp bir hale geldll:.ful 
hı.yeye gıruı. f l•nt 1.... 1 • ,.~1 hn-'·"'tm· bu harpte gördült. Bu itibarla blltU•ı 

G 
,., • e b"yük re :ı.. c< .ı•or at' \e ,.o '""'"' en.ernl .u:ısuco, g~ n u • d l'h. . • 1 ··n· 1 Tfuk gençl!Lin!n cı:m::ı.yı v~meslnl, 

h be · Irak tt• l9"S d ı· . k u mı ım ı<ı er ı;u ıyor ar. r ı'Jt • c ı. " e, J\8. U• 1 * * * bu tmkund;ın temenni l'.diyoruz. \ç 

numdnm, 19S1 de fll'ka. kumnndanı • Bu balıı;;i bitirirken, mirub.y Ttl::-lı: gençllfrlnı;ı Öı:lAr tnönllilUn ~tlz. 
ot<lu. . "' 1 Lnmnrmora'nm bir nskeri usuli\n' lerlnl, blr iln.vnt hl abı olarak göı.L. 
h~yruı • Habe lstım harbı ç.:n d b hs ~ 11 uUnc nlmasuu istiyoruz. 

. k 1 B t' en a ehe m: 
nı.ak ~~ey en,. gcn~m w; ıc:>, l\lirnlsy, lcr.:agliyc'lcrini yeti~~ BOOc::ı tcztı!ycsl tcşlulMı bugUn mu" 
lıırmcı sı~h gö.mlckli!er f~knsmı tlrlrken onlnrn, lrn\'Ulflnnruı kapı-· ıır(fe ~IDJJ t>ınunuyor. nu t~!:I
te kil ctmıye mUsnııd<J ıstıldı \'c ta.. • ' • .. • • A ~ IAtııı Tlirk gı:nçll:;lne verec:-[;1 l:ıtlkr-
b·ı . dil. 1 1 H b .. dnn gırmcsını mcnctmı~b. ~&er-

ı ten ıı: e ıncc, ta ya • u c 1 • • 1 kl mııt taorlncle 4Q CBnSlı ln::<'lemcler ) 1. 
... __ b b. b 1- k ·ız k ler, lı:ovus ıırınn gırıp ~I mca a.rı 

~ııı...... nr ı n5""mıı. .' ercy ·en ~aman, ~oerelere Q.flllmıs bulu. pılıyor. llöylo blr ıı:.nnır.~d:ı geni) tn~. 
lırkasıntn bıısmdn §arkı Afrllmya • 1 ,_ 1 • • • ~. nü:ıUn sil::lcrl bUyifü bir nıtına taliımı 
h -"· t etti.' nnn •P ere sıın~l'tl c ınu> çr.,.ar 

arca.o brdı yor mu1 A.ftıl; m in bir torı pcşlnue 
TUrkiyeye dair bir ~ok yazılar ' k°':nalc, snh~c:a birim~ bln kifJlnln ij.. 

)'~ olun 1'nnsız mubıırrirl_,. m&ydan nUode ç~ 11ntmnlt clf'Vrl 90ktN1 
riıideıı Gentizon, gcneml Basti'co geçti. Türk genel d~clcrt gibi ata 
ile Afrikadı~i temn.slnnru ~öylece e e binmeyi, tyl ) ~~ 1 1) 1 nl~ ntm:ıyı 
Imydetmclıtcdir: üğnınmeU. llwıbrd~ lıc&ka 20 inci 

''Genernl Bono'nu bir kabul glı (ll:ıııtıırufı 1 lnci aıt)lD4a) tt nn motörlü ,-:ı,sıtabnnı lmllaı!ım3yı 
ııUnde. ~nernl Bn tjoo ile ~öriış-' gürillcn bUtUn ~vyet sahnı tnhklmn• da yine aynı d!!reecdo bccerebllm~li? 
tüm. Ben( knrargftJunn. dnvet ctH. tını çok geriler~ bırakacak bir tar'. 1·c.ra otomobil tıuık, bn\.1Ldn pUinlir 

ltıı.Jyn - llah~i. tan harbi da tıı.hkim ctmlıtlr. Sov;ı;etlcrln bu en ve tnyyııre lnıüanmnk! .•. İ§tc bize 
baslornrunı5tJ. Ça<ltrım, onun cadı· ehemmiyetli er..dUstrl merkeziyle bu. U:zım olan bul... ; 
rma yakın bulunıluf;n irin, on beş ra,> a taarruz cd 'n Almtuı kuvvetleri Ibh.ctlıl· .._ ı"ilıı lıcşlı baırma bir 
b"Üa :kndar. onun tef }erine. fıI" arasında el.iden munzı:am bir IJIUh• (,b\ıı lulllııe gelrr_i:J bulı:.mıyor. Hem 
kasmn. yıı.ptll'dıi:'l hnrckiltı:: ve gece kAm klltleaı yUksclmektedlr. Stllll.Dr- ~poı: l-:ı.!aınuıdıuı, ve i:cm do yurd 
basfnnll\l'u"la i.stirak ettim. fı'ırkn ı, radın önUnde inanılmıyacak sayıda müdıı{~tı bclı:ı~~... Pamı>Utıe 
µek iyi y;;;~j'stirilmi U. Hendiçin w döner zırhlı kuleler, beton Litlhktım !!:> lltlam:ı!r, binlerce mctl'e ırtıfan. çıl~· 
üe, !kumruıdan meziyetleri vnrdı. bekolerl kuruı..muıtur. Bunlardan baı;- nult, plAntlrltı uı:mal•, nuıbtelir sili". 
J UA hir <lefns:ındn, bir e.<ıtero ka, §Chrln dl§ mahallekılııe varan ve otlerdc tanııre lrullr.n.m:llc, ı,tıgnl 
bin!lJls olnr:f.ı:, yuptınlığı bir ı;eca §chlr etrafını yanın bir daire ıeklhı. edUOOl'k bir epor mevrou ol ı.fu gibi 
n\al'l()\'t'Ll.SIDd VO 5a.fak \'Rl\ti ynıı- de <;eviren Alman kuvvetleriyle §ehrln a.&korl,ik noktaptazarmdnn ela Cll OO~• 
l~ğı ~nkitte d:ı }ulundl.ım. Bu tc.ft merkezi arıı.aında yeni ycni muazzar:ı tıı t;Ckf.l l:lr d~mulu. 
ınusfa.rmı, b.mlc, !';Cller'1l Bastico~ bnr,ikatlar yUkselmektedlr. JLı.'\& ırurumunun T<irlc ~cnçllf:inl' 
nun mnvnzcne", tf'('Jlıirli, iyi bir Yen\ Avr.ıpa ukcrlcrl.nln lruradl\- bı:wGCJlık «ls!!ıl ıı§ll1UDB1' lçln ya()· 
id ~ oldcğ-w ı .. idıır fnal bir~ ın bnşarıı:ırı cidden akim alıımıyac:ı~ı tığı ~"J'(}tlc.rt Wkışhrl .. cu'llla:ırlf V•" 

1 er buhın<luğu Jıakl~dn bir intiba derecede yUksckttr. Bu bııprılar, btn• kaleUmltin, beOO:ı torblyı:!lnc vcrec • 
lltmktı.,. terce yıllık nskerl tarihin kaydett!ğ; ği yonj ıstilnı.met t ~l:Hik>rl 6Jrasmriu 

• * • ender menkıbelerden blr1 olarak ta .. bu oot."'byı <la blrLnci plibıda lncdeyc. 
ı GenCJ"!ll Bnstico, İtalya .. ilah~" rihe geçmektedir. oeğlno cmJn bulunuyonır. 

ti lıı.n lw.rbj ba5lnclılıtan sonrn, ii" BUtlin ı s t i h k O. r l n r ı bjr.u" YE.tıTA RAGU' Ö!'t'EN 
birer ve bUtUn ıll&.hlarıı. mUracaat e-

Her 

, 
yemek\:en aonra günde 

dişlerinizi RADYOLlN 

valya satın 

üç 
ile 

ak 
<!efo muntazaman 

fırçalayınız 

aınacak 
Münakalat Vekaleti Devlet limanları işletme Umum 

l;liid ürlüğünd en 
YıUıl. :htiynç olıırak lllOOO adet Ereğli, 5000 adet kok, SOOU o.det orta 

pasıı. ve 1000 ıı<let kilçUk pasa çevalyeal ı>:ıtın iı.ııno.eaktır, 
To.llplerin 15,9.9i2 ak~amınn kadar nUmunolerjle birlikte "telle sarıl 

mak surctlle takvıye edl!mlş çevalye teklifleri tercihan tetkik edilecekUr .• 
Tek'!flerlnı idare merke:zlndckl Levazım MUdUrlUğUne tevdi euneıerl ıı;u. 
olunur. (9708) 

Gebzo aulb hu\mk h!Udmllğl 
Karar No. ın 32 

73/937 .şçi Gençler Aramyor 
ilan 

Ger.ılh dUşUnUldU. Gcbıcnın Kar.. .Mensucat fabriıtaları take ıı:ı. ... 
bakkul mahalleslııln 4s ıncı evlnüc lil.~haneslnde çal~mak Uzere 16 • 17 
nkyıtlı olU HUs.yln oğlu ısıs doğumlu ya.şlarmda. işçi cençlerc ihtiyaç t.ıu• 
lu ve ~kO.r olup 28 birlncıteşrln 9 ,6 lunduğundan Lstlyenlerln Fatih .At· 
tarihlndc.nberı PJslltoz manyak Dcp. pazarı Refah sokak nunııı.ra 47 •ye 
reslp form melıınkollk teşhlslle 1stan. pazadan maada her gUn • be.b on<Li:.ı 
bul cmraz.ı nkliye ve asabiye haet:ınc. 12 ye kadar evrak, ve&a.füJyle blrlll~· 
Binde tedavi altmdıı bulwınn tstıınbu~ te mUracaatlıırı. (l 7634) 

sıhhat ve lxtlmaı muavenet mUdUrtlJ • 
ğü mUbayaa komlayonu kltibl Has.uı -
Tıılısine lıendl.slnin vnsi ta'r'in olunma. razı akliye ve asabiye hastanesi b:ıs 

sı tıı.lcbile nnası Gebzenln hncı Halil hcklmllğlnln 11 mart 937 tarl.hll 960 
mahallesind .. oturan eıJki mahkeme sayılı mUzekkereelle anla§ıldığmfu\n 

l!:ıı;katlb m:.ıavini ölU HCı;ey1:ı kıırıaı kanunu medenının 31111, 360, 363, 364, 
Zahide Bayraktaroğlu taıatmdııı:ı u. 271 ıncı maddeleri muclb!nce davacı 

çılan davanın muhakemesi sonund:ı Zahidenlıı oğlu mumaileyh Hasan Tt\h 
talep ve d:ıva veçbilc rnumalloyh Ht1. alne vaai nıuıb ve tayinine ve usulen 
e:ın Tnhslntıı mezkQr hastalıktan do. ltcyflyetin tebliğ ve flAnına temyiz _,_ 
layı tedavı altındn olup bekt\r V4 ıunıı.bilmek Uzerc 23 mart 937 tıuihlr. 
muhtacı ve.11ayct bu!undu(;ru ve ana·ı de davacı Z

0

ahldcnin vicahında im!t\ 
davacı Zabhlenln do bu vııııllltl ynpr. l suretlle karar verilerek usulen nlencn 
bileceği yemin ile dlnl<mllen şahitler anlatıldı. 

Gebze maliye vcznedıın Muhiddin i'e 23 mart 037 karan gibidir. 
tahrirat kO.Ubı Neşetin şa.hııdetlcrj İmza: B.K. 
Gebze nUius memurluğundan 20 nuırt Y: 1847 :mzıı 
937 taHhile tasdlklı kUnye suretler~ 19.4.98'7 resmi inUhUr: T.O. Geb. 
Gebzo boledlye.s}nden tasdlklı 5 ınart 1 zo asllyc wnlıkenıesl hukuk da" 
037 tı:ırihli ilmUhabcr ve lstanbul e:.ı- ırcsı 

E , 

l 
o 

K\içük ilanlar Kooont· 

11' o.mnuı \.'e l!i \'erme il nııırı ~ Şvı 

Dnklko.~ parasız o(ıırcdilecektlJ 

l.ruıların gazete<!!! gl)rüldUğü l"klld 

olmasına ô!kkat eGUmeUdlr, I!:\ len 
me -ctUUI g llııderen okuyuculıinn 

nıhıı.fı:.z kıılmllk ıuertı arfb acırn.ıe • 
rlnl bilcllrmelerl Ul..ı.nııcUr. 

evlenme teklifleri: 
* Ya§l 17, boy 1,60, kilo 61, dlSrt 

ıcnedenberi lstanbulda bir devlet mu. 
.casesemnde çalışan, 815 lira maaş.-, 

kimsesiz bfr bay evlenmek istemekte. 
dlr. (Kısme~im sensin) remzine mUra. 
caat. 

* 25 yaşında 85 Ura ıısll maa.~ı. 

mesleki tabsjl için bir seneye kadıtt 

Amerikaya gidecek bir memur, tah. 
illi sırasmda da.hl kendine refakat e. 
decek, orta boylu, esmer kara ıuı11ı 

karaı;özlU, okuma sever, malt va.zıycı

t1 iyi bir baynnla e\•lenmek istemek 
tedir. (Okur) remzine mUraooaı. 

Is ve işçi arıvanlar 
* Orta yaeta, eski ve yeni yazıları 

bllen daktilo kullanan, orta Anadolu 
vl.19.yetlerinden birinde Oğretmenllı:

eden ve resmi bir dnlrede çalı~tt bir 
bnynn; yUksek, zengin bir ailenin h"
sap işlerine bakmak veya lh iyar La 
ailenin nezdt:ıde çalı§mnk istemekte 
dir. (Bahtsız) remzine mU.raçaat. 

* Hayatta klmscst bulunmıyan ve 
çnıııımak mecburlyel!Dde kalan otuz 
yaşlarında ilk• tahslUnl bltlrmtv fakat 
orta tıı.hslllnl tkmaı edememiş es~ı 

ve yeni tU.rkçeyi mükemmel fıkuy-.. p 
ynzan blr bayan yirmi beş otuz llrr:. 
bir maaşla herhaıigl blr yerde çatta • 
tnak istiyor. (A.E.) remzine mUra -
cant. 

* Mali vaziyet! dolayıslle bu seM 

lise l den aynlmış kimsesiz bir g~Q, 
resmi veya hUBUst b!r mQesııesede !le. 
)'il tlcarethanede çatışmak lsteımı"' · 
tedlr. (Erdemir) remzine mUrnca•t. 
Alclı ınıs: 

A,n,rıda reml%Jert yauh ol1uı o. 
lruyueulnnmııın oamlnnna ııeleıı 

mektuplan ldarehnnen\}uleo (~f. 

1on hnrlç) herglln aabn.Jıtan uııeyt> 

klldar ve s:ıat n deQ sonra alduma. 
lan, I 

(Ateı 6) (A.G,) (B.P.) (Bulunmaz) 
(E,N,S.) (F.D,K,) (İdeal kadm) '(Kim) 
(Kaynak) (Karcin) (Ule 11) 
(M.E. 419) (Ne§en) (Nahide) (Nelll) 
(N.G.K,) •(P.A.) (Pul) (S,A.E ) 
(Samimll) 

Her Akşam:_ TAKSiM 
KRiSTAL'da Radyo Yıldızı 

cdnc:U lrolor<lu kumandanh~'lntı. tn.
~ ln ohı;ulu \'e emri nltın<lııld ko" 
lof(.lu ile, gnTpten, Aıli<;nbaba lizC"' 
rinc yUrUmcye memur C'lildi. 

Yine Gentizon di:vor ki: 
"I<olordn, bl'ç biİinmt-yen, p.d' 

nrttn.h bir nrıızicb gidiyordu. YU' 
rl\~ u:. pek müııkUl oldu. Yo~ olmw 
ılılt i~, lmmyonlnr, k.,1rmhı 'l1 

pek ~ takip c<leblliyo~ nı ı.. Bu 
)VLden, nınhemcyl nskerl,.ı" '· • 
ı--ıtmak mecbuıi3'"elİ hasıl "' ' •. ~ • 
lmt 'avm "'dan e\'\e', ı ı> • 
l erin, bir ündt>, tlcrinde"' :ı • 
Ub ve alım m ba~kıı. <iO ton 
crzP!<ı, ?~ ~i.cmc.tr-Olik bil' mcSA" 
fo~ t • ıl;inı, İ} lcc bahrl.yortmı. 

clerok znpte~ek UlzımgclmlşUr. Şlr.• " < 

djyc kndnr bir eşı daba görUlmed'k ıaarruz e.f!nektedlr.~D\loyıı.nra en mUs; . 
çetınllkte oereyno -eden bu muharebe- tahkem'liıtıntl o!an Sivastopol Alnuı;:ı 
ıcrdc en ağır yUk lııUhkl\m ve piyade askerinin e.m.;ale1z 1io.rp kablllyctl v·. • 
askorlcrlylo ..kıırşıkoymıı topçu erler'. yesinde zaptiıtdilob~. Y-iııe ar.ı , 
ne ytıklenmektcıdlr, Eğer bu askorll'- suretle, mD:H-;iz-radm ı.ısUl!kfmılan c.t 
rln miğfclcrl esasen gıı.nlı zaferlerle ne ka.dar0~k~el olur.:ı:ı olswı, A1. 
sUalenmemı., ol.ııaydı bile tek bıı&ınıı man b:ı§~•nlı~ı .ııcı..n tanrnız om· 

• t t 

EVZAT AKAY'ın 
Lahuti ini; lstllllbolwı eo bUy1l.ıi 

AZ y T • 
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P.efakııtinde d!nle)1nlı. Yer bnlmtık l!ıiD lOtfen t:.rlien gclln'" ~\.nıo i'l!•\Til%.I 
t>vveHlcn recbrik edehl!ln.lnlz. ·.re?: 41009t •••••••lllii Stııllngrad meydan muharebesi buı:a rinl ver~i zaman, hlr; bir ı:~ .)'C1'il. 

1 yetordL nuyacaktır. 
Bu sefer, Q<>k kı.ıvvt>tle t~klm ed 1· Bol§evlkltr StaUngrad1dA ine.Un, ''°" 

mlş olan bir kıı.leyl zorlrımak hus• - mitsizce çaz:ı>JŞ}YO!'lıı:', Esa.cen ba?:ka 
aunda kuUıı.nılan usul, 1939 danbe·. çıkar yolu cfa yokl.ur. ~ıcu ıırkrur• 

kullo.nılnn wrJlier(l_en bUsbUlUn ooake. rmda burndf.\ ~ıtı,lil!ometro geniljllğl 

dır. 1039 dıınberl yapılan muharebeler• I bulan Volga gil;ııl bir duvar ye.rdır. 

Ticaret Vekilinin tetkilz 
seyahat.i 

Aıılau'a. G(A.A.) - Aı>ko.rn ve .E • 
k~ebirln kaza Vl'.l köylcrlndo tetk11'. 
leYdc tıtılunnn Ticaret Vekili Dr. Bet~ 
cet Uz Ankarayn dönml~lUr. 

Eo erlerden hiç biri, ge. ide 
.lq dı. 

.. Epeyce sonrn, gcr..~rnı Bnstico, 
b:w(', o güne dıılr, :tU hRtn"ll.yı: 

de Alın.an ordulnrı kaleleri ve mu.. Vo1gıı.run §td~ akar stıl:ırt lli':!-. 
tahkcm mevkileri zaptetmek 1cin n~ır rincle burnlardn t~öprü knlmamı~t':. 
ve en ağır topçu ve pike tıı.yya.rele.·ı.. gl:Skmekte b\llwıruı bir tı!emjn re1n7.t Ağustosta 18 lırın 
nın yardımjylc y::ı cenahla~an hUcuo olan Stallngraduı bu kaya.dan yapıt.. kapatılmış 

tudnt\11 
etmlı;; ynhuttn çevlrmlftlr, , mıı;ı devin enkazı altında. Sovyctlerln Ağııstos ayı ıçtnclc oehrfml.zln :tı. 

Stallngrad'a karı;ıı bu harpte Alman en seçkin lcıtnlnrı işte böylece czUip rıntnrında 500 -0 yakın teftiş ynpılm•~. 
askeri doğrudan doğruy cephedin gitmektedir. Sovyetler Blrllğlnln bu tır. Bu tcftlıırerdcn hoksıınlnrı g6rU • 
hUcum etmoktedlr, Atman askeri her eıı ziyade jftıhnr ettiği yerin enkazı len fınnlara muhtelif cezıılar verit • 
fnbrlkanm, lıer evin ayrı ayrı blr.r üzerinde 61Um sUkQnu hUkUm sürür.· rntı;ı, ayrıca 18 frrın kapııtılmıı;ıtır. 
l.atihk&m haljnc getirilml'J oldu~ bu oeye kadar snvııtı çetin olmakta de -1 ônUınUzd .. kl ay tc!tişlere daha sıkı 

°'O gün, yW.\inUn rJtınela. iki 
kıt ohnus bir kctl'eı ne tnşıdığı · 
nı sor<lt!m, Astccr, hl~ b;'r neşesiıı:~ 
lik ~stcımeden: 
"- Gcnernlim, erınk ve ceph:ı· 

ne tnsıyoı'UDl. l'~i ı.nunn katır' 
Sovyet endllstrı merkezine cepheden vam edecektir. bir ~rogro.mlıı. dcvnm cdllcccl:Ur. 

lı!mı y=ı.pıy.orurn. 
o nkpm ı.ıı.ü bir ı:urup soyrettlk. ''Dedi. • * • Pcncere:pln i.ı.ııUn~ derin diişUncelere 

GencNl Bnstico. Hnbeı;·· tan h:ır dnlmı§ oturuyordum. Norfolk ~atosu
lıindtın sarını, bpn.ı:ıyn d:ıbiU hnr' nun kanınlık köoe \O bucaklarmııı 
bine J r:ık etti. Onıdn, general eararı ne idi f Atı bize neler göstere. 
Frnn~onun emri altmdn, 1talyru1 oel•tJ '? tı;bnden bir ses bana nAh ış 
kuvvetl rlnıe Jruın:ı.nda ederek S:uıw tıfl.dl ele1:0 tuifesl.nclo bulunduğumuA' 
tnndel' harbinılc lıuJundu. hnbcr vertyordu. Biz ı o uyıınılt d::ı'" 

Gtıncrol, l pnuyadan, ttnlyanul ranuı:ıı.tnn bn§kn. ne yapalıllirdll• ~ 
en mükemmel zırhlı lnt\'\·etıcri Kolsn. trun bir ltlnındım vardt. Daha 
oohı:nan ''J>o or<lC.'iU" ntın bilfiil l1 Çi)k çet,ln anlarda soğııklmnlılıkla )l\\· 

ecllı::!dihli. Bu lıarlıin ba.5\nda rekct etnı~tl. Baı:ıltn kimseye ona tti\. 
Oniki rulnmn lrun•nnclnnı bulunu· \'cndlğlm g{bl gUvcnenılyordum. Fa. 
yordu. tngiliz.lerclcn Kastellorizo knt nihayet, o dıı. bir ını;andL 
ndasmı :raptetti "~ Glriclin zaptına Ya'\"aı; yıı.\'tış akşam elblııestnl giy -
iştirak etti. cfün \'C congl\n \'Urıwıemı bcldediro, 

Genc-r.ıı n~~b. 19.U senesin" Yemek gene ne'leSIZ ,.e ze\'ltslz geçti. 
dcnberi, mnreş.'ll Roonmel'in sa!: llloltbom meyd:ında. yoktu. Diğerleri. 
kolu bulunuyor. O, pek fbtjyath nın 1;uro.tmd:uı dUı>cn bln parça otu • 
bir adam okluğu i_çin, kendisinden yordn. nıı bnlrurıdıııı bitlerin, yani 
bnhsettimı.!!Sin.i <;e\'miyor. mıw.firlcrtn vaziyeti nezaket kesbcdJ. • * • yordu. 1.'Uzb:ı ı Prnya da aoln5ılıın 

Mıslr cephes!nılc, ıo;cnernl Bastl· b"nlm hts !yatıma 1ıtttmk ediyordu. 
co'nun ttAJyımm en ı:cv~k, en mli • Zlrn. bfr aruhk bjrblrlmlde balnştı:C 
kemmcl tn.lim gt'nnüs ''e Afrika MI ter Brlnel cılbayın tift~'lda otn • 
ik'~\nine nh tırılnıı<ı Dersagliyc ruyor Hl nrnd:ı. bire\• snhlblle bir 3ey. 
:fırknlnn \l\t'flır. fer konu5nyordu. Albay ı.e bu akşam 

Bu :tirlmlnr, bu <lc:fal;j I' rj Jıs.• ı liUkfl'let nl\mnnesı nrzedtyordu. Çeh
rck•tte, mlllıim icı'er gii:-di'ler. , ~lnılıı kaç Uııdenherl glizteletll~l."ı 
Bİ• Ulh!\•"rn'i Jılloll'lllıı. znptetlen \'C gergfnl!k uıll olmu:ttıı, Yalnız arad1' 
';(ıO ld1ometl"e!D: bir ylhih U •en bir. on1c.n kontrol r..dlyormu, r;lbl, '-'· 

K 
18 lngilizceden feviren: VEHJP TAYLAN 

Ue efra.dııru gözden geçiriyordu, Dok • 
tor Br:ıytm urknstlk tcııbllıl aJdıın;ı 

geldi: Arkadaıımıı bir lınplnn mürı.•b 
lılslne bcıi'ıetmoktcn Juındiml ıılıınır. 
yorum, ılemjştl. Blran bile gü:ı:lerlni 

canavıu:larcbn ayırn.mıyor. 

O aırall:l ev sahibi Norı:rlne dönuU: 
"Demek yann bl:rJ terketmefc ha • 

zulıı;ııyorounuz., dedi. 
Norgrln ıı.fal!amı:t görUndU. Jrekele. 

moğe baııladı: "Evet ben ... ben." ,-aı._ 
tim maalesef.,. eb .• d:ır ... o.llevi sebeb. 
le.r" arzum blltıfına .. ,, 
"Anlı~onım, mister Norgrln, Nor. 

folk oatosundl:kı lkD.mctlplz.den d~ 
ııtUhlm ışleriniz olııbllooeğlnl peld\ll\ 
anlryornm. Temronı ederfm ki snl:.;n 
5atomuzdnn iyi lntlb:ı1arla ayrılası • 
nrz!,. 

Albay btı stlzlerı mUstehzl btr ~<la 
ile ııvylemlştı. 

Kesik bir kııhlmhu unıtımun rın7J\~ı 

dlklmtlnl Dugbsn tc\•clh etti. U!ialtlur 
dan blrt yemek te,7.1 edrrl:en ı>e)ı:er~ .. ıı 

mlş bir cevlr.l nıasad:ıu dUı;llrmU5, \'e 
ceviz de mıısnnın ilzcri.ıu;ı yuvarlanmış 
tı. Bu h!Wlso anlnıırlnn Dugt:ıııı c~eıı. 
dlnul::;tl. Henıll kcndlııc ı-Ul!lJı duru • 
yordu. Uşak mnbeup bir tavırla Pruy. 
sa yaklastı. O ise CC\1ı. C\'JllcdlL"nl 
ileri sUıtı-ck rcfU~ rttı • 

Ceviz bildi esi dnkJl.ıılıırco Dufln'it 
meagul etti. Fnkat birden be) ec:uıla!l. 
nınğn hnıılndı, Bir şeyler fısıldadı, el. 
lerl titredi ve oynğa, fırlayıp, bir çı~. 
hkb baygın ) ere dUııme!d bir oUu. 
Kriz bn de.ta blrknç dal:lltıı devıı.m et. 
tl. ~nklnr hastayı odıışınn nnkled~ 
!erken ,albtıy da. bu bAd!seden dolnJ ı 
mlB!lftrlerlndcn üzUr diledi. 

Yemek nllııı, ete erlnoe herkes oıcm. 
nun görUndU. Zlrn. h<'rkes lmçorror;w.ı 
•alonn terlcett~. Yalnız yUz::Jn1'ı Prn~·s 
mUtereddit dııvnuııyordu, Anhıdığm,p 
göre 111111.:ı orlrndaşllc ltonusııuık nl;) (·. 
tladc idi. 

Kolsun başı ağrıyordu \'C bu ytıı .• 
den yıılnrz. kalmak nrnısunu lr.hıır et. 

Kayıp çocuk Rusya da 
Uçak benzin 
istihsa i arttı 

nuncl:n )hıınl beş giln kndnr c•-1 
,el lstanbuln selmiş Hali<.'<' ndınt!n I 
12 yaşlnrrnda sarışın, irice ynpılı, 
burnunun fıslünde çukur bir iz b ı-1 
lunnn "~ yilzU h"fif sl~·nlı ~~ncldl, Londra, 6 (A.A.) - :ı.ıo.ııkovadıın 
E:lÇSIZ bir krz çocuğu Suadı. e, E· alman Qlr habere göre, Ru. petro' 
rffiköy semtlerinde kaybolmuştur. 1 ta.sflyehanelcrinln uçak petrol ı.t,lb -

Bu çocuğu gören veya lıııhındunu l eali yUzde elli artmıştır. BE-nzln lııttt, 
yeri bilenler Ynrsn Tophanede :ıs- ! sall ıse ytızde onbe§ artmıtıtır. Bnı<<'l 
keri rırındn l\faksut flglu Dn,•ud:ı etrol sa.hası bUtUn lhUyac, kar~ıla • 
lınber vermeleri, yahut 4!!h5 nıı• maktadır. 
mnrn~·:ı telefon eılllmcsl rica olun• 
mııktndır. 

tJ. Ben ise gUnUn lıiıdlsclerJ.nden soa. 
ra hayli yorgnuluk his e~ıı.rordunı. 
Sant on yn \'nr(Lı ye 3 okro, ben Y"t. 
b"flnı ıın,ıma çeknıl' buluııuyorduın 

Fukn t gözUuıe bir tUrlU 'U im glr.111\ • 
yordu. Norgrln ır.nrnrsız bir insnna 
bcnır.tyor4u. Onu.n canl.rıuıe fikirler 
besliyebllcceğinc bir ttlı'lU ketıdlınl 

Lıuımlırnmıyordum. NetJcede lfol!I (!:ı 

ba.ntı bu hususta hnlc ''ermlştt. J)ııı:. 
lus jse zavallı bir aptulclan bnı;kn b r 
fiCY değildi! Halbuki albaya knr,ı te • 
Hı> edilen sulka t bir ztııkıı. eserlyıJ. 

l:'ıı Eddt BlekbornP Ond3n bö) le b\r 
§OY b~Jcıeoebllirdl. Onun ınııanen .ı..ı. 

:ıtte nt'redc bulunduğu tesblı cdllebU • 
&eydi: Sani> en: Mister Drlnel klmtll 1' 
Onu nereden tanıyoNlum. ! 

D:ıha ne l«ıdor zrunnn bu gibi dll 
ırUnoclerlo mc zul olduJumu hntırlaı111 
yornm. Yot,a''lll ıçlnde blr tnraftun 
übtır tamfıı yu\'ıırlanırken hlr tıl"lhl.: 

dalım oltıcnğım. 

Birden uynndını. RUya mı a:l.lrllyo. 
rum bu neydl \' 

Oong '"llruyordul 

Okayiir.uıara ~ 

Haber gn.zctesi ncııriyntından a • ' 
ğıdakı isimleri yazılı kitaptan m 
out olup da satmak ıstıyenler Hat 
ldarebanesjne mUrncant edebWrl· 

Bu tıltı ellt, mUnaalp flyaUarln • 
tın a1ınacııktır, yalnız kitaplarm t' 
mlz bir halde olmaaı ıarttu". 

l - Mııi\'lQp Fııustu 

2 - Pardayanın ö!Umtı 

S - BUrldan 
4 - Knhraman haydut (blrtnrı d 

\'o Hancı clltlerl ~ 
5 - Jozel Dalııamo .._ ____________ _.._..J 

Yedek ve emekli subaylar 
çağrılıyor , 

He lktıış ukerllk ubeilnden: 
Şubemizde kayıtıı bulwıan ye•t '· 

ve emeldi ıı.:bııylnr yaı haddine uf' · 
)nnlar hariç olmak Uzere ll ,er a ' 
fotoğrafla bııllkte au.m! 7.U.949 

l'utaktno fırladım, btı••l<'U ıl~ııt • nllue ktı(l:ır G' tmelerl, Qelıni) ' 11
' 

nm li:ı:erlndckl gece l~ıubasun Oldın· ı ler hnkkındn 1076 sayılı kanun•' 
!attım ve snııtime btıktım.. 1 mad(t ı m~hsusunl\ öre muaın ıe ,: • 

(Dc\'l\mı 'nt) pılac:ı.ğı jla.n oluııcr. 


