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Bertin, 2.+ (ıA.AJ - Alm11n ordu. 
lon btl;ı'kumanda.nlığının tebli~i: 

SITMtopol miiıltali1<em mcvkiintn 
1imal kwnmde, Severoaja körfezi• 
nio şimalin.deki berzahın ocunda 
henüz mukaTemet etmekte olan diiş
man bald;Jeleri yok.e.dilmiştir. 

Milstnhkem merld cephesinin 
tarlunde Alınan ve Romen kılaları 

Yuan: SADRI ERTE• onn1ı11 ve çalııl.ıarJa örlülil yolsuz 

GA?oı'Dt yudıfı bir nuikalede 'biır. aı:aziden geçerek iyic~ lahldm 
Wndlstaıun hUrrlyetlnl elde ~tlmış ~olan ve inad~ ~udafaa e_ 

ewıı.. ......__.lld ,_ ....ıra:ı.a. dılen du~an mevzılenne kadar ......... en sonra m........... er.., .....- .,_ 
1 

. 
1 

b • . 
....... 11.ıw m... bildi l.y H1n ı.-.:r eınış er ve afka istihkAm lesis-
-vuır a• yapa::ae- r or. d . • 
teli aynt ma.kaleile B<nen1n ıapon lerl z:ıptetmışlcldir. • 
taratt:ı.rlığı polIUk.asınm fl:l:l tU a. Alman ~an ilurvvetlen muhareb-: Cilmhurreislmiz Milli Şef İsmet 
leyiwıdo bulunım.kta.dır. Gaııdl Hin- ıny~·arele~ıyle stıı_>ra ve top mevzi_ fnönU, diin 68ı&t 11 de Gazi Tcr
dlstıuı meeelee1nde İngiltere De Ja • lerınedmutcmerflriz t&arruzlar yap- Mye EnstitUsünU 5el'eflendlrerek 
P<ınya al'Ullldakl vaalyetı ta,te ta. . · mat 13 e kadar ~Jardır • ı 

ml41ar ır 

l"lt ediyor: S1vostopol C'traıfında yapılım mu. 
''Blldlğlm dtlıcıman• btımocıfttm harehelertle <~an kayıpları 7 Mu.lif Vek111 HJmYı An Yft~l 

dütmana. terdh odlyorum, den 22 huirane. kadar 11 bin cgir nı YWksek Tedrisat Umum müc1n-
Gandl bu ııwetle hem bıgiltere hak ve 138 topu bulm~ur. lnadla ve rü ~ Şem8edclfn ele }~nstitude 

kmdakı dUeiince8Lnl bhar ediyor hem göğÜ!'I göğüse Y•pdan muharebelerde 
1 
tnahmmm.Jardır. Cümhure'~im~ 

de onu nl~ln Japon;)aya torcl!ı et:-.lğL 2014 toprak ve helon k:ıle alınmış, J )'apılmalrt& 01- imtihanlan takip 
nı anlatıyor. j 65 hin 25( mayn kaldırılmıştır. etm~. 

Gandlnln dll5Unce91 :ı.,ağ'ı yukarı 1 Şark ~epllıesimn me~es Jı:eıılmln. 1 MBn Şefimiz akşam da Jlalke. 
bUtüo Ulndlstıuım düş\ınıımlıllr ıleae1. de, gerılorde Bolışevık çetelerine •ia1 lle'eflendircrek J>evıet Koa
lılUr. Vtkfa HJndlstan::'b t.ek tudr, P.'P"" ....._. ı Ml •J"fadıa &ervata\'an tJ;vatro pbeıl'I tarafın.. 
tek dil. &ol• ldca.I aram:ık abılll otar. 
l'akat koskocıınınn llindlatıuu u.mn 
bUyilk hAdlseler önUnde blrleıeen bMı 
ınentnatlertn m~wcut bWal>dııtomı 

kabul ~tmek llıttu.a 'Oder. 
l-/ava bugün hafif 
gağmurlu geçti 

elan Yard.ınmevcnJf'J.' Cemiyeti men 
!atine temc;ll edflen ".Tül Sezar., 
plye!'Jlni aeyretml,lerdlr. Başvekil 
Dr. Refik Saydam, Maarif \'ekili 

Ruzvelt'le Çörçil 
akraba imiş! 

Neyyork. J4 (A.A.) - NeyYOrk 

1 
hal teretımelcrl evrak mahzeni mu • 
barrtrt RuzvelU. Çörı;Uln uzaktan 
blrblrlertııl.n ye~eri olduklannr 
teeadUfen meyd&na çıkarmıttır. 

Norveçte 
hazırhklar 

--<>-
Evvelce çekilen Alman 

a.lterleri iade edildi 

Slncllstıu:nn, Jngillz ldıırcstnl ka.tıul 
ed<>n racalar mrnı H nJl"lta!J mcı1e • 

lesi bahis mevzuu olduğu zaman la • 
glltere nerede ıso onlıır d~ o tM-arta. 
drr. Bacalarla lmpamtorlulc araam. 
dald mllnlMSOOetln Japonya Ue nı.c31ar 
aruında bir aııla.5m& !!CklJıne g~me. 
ıılne lmkAn yoktur. Bir defa Hlnd 

Dun şehrimizde gene bir zelzele o!du VaJlll(/lon, 1t( A.A.) - Norveç_ 
Hlere, ınülldikler karaya asker çı· 

Mersin .Adallil, İskondcrıın, Fet. kardıkları tnkdirıle ne yapacakları 
hl ye, Kuşa.dası, Dnlı.kcsirde de 41 hakkında lellmat verilmiştir. 

:raealannın iktisadi, maU btiııyelert Dün hirdeal>ire serinleyen hava 
hgtıtere ile ve kapltalbt ~jlm ile- bugün de aynı şekilde devam et. 
Mamakıllı batda§mı:t bir halde<llr., , miş, zaman zaman hane bir yağmur derece kaydedilmiştir. Ünited Pres muhabirinin Stok-

IDnd racalarına nazan:.n dMa ge. I çiselemiştir. 
it bir bayat l'lllren Btnd Felemengl Harnret derecesi gölgede 1fi,4 e 
ve Malt•zynda.kl müslüı.oan sultanlar 

1 

kadar düşmü,ıiir. M.emlekelin diğer 
lıtle .ıo.pon lstll&sı öollıule tahamm\il yerlerinden aı.dığıını:z haberlere 
~er. Halbuki bunlann Htnd gore baxı mıotalcalarda şiddetli sı• 

raea1an glbt kapitalist nlz.ama mal ealdar devam etmekte, bazı mınla
olmaş hesaplan, ne de tamah edile. ı kalarrla da yağmur yatnla.kt11dır. 
cck bDyilk 1oervetıerl, lktld:ı.rları var. I>ün ARiı.arada öAJe-den itibaren 
clr. ~;rlc olduğu h.-ılde U7.akprkta samyeli gibi bir rü1.gAr etımiş olmn. 
lllllstevll Ue tAbl bllktimdartar a.m· ıuna raşrren hararet derecesi 37 yi 
anıda.ki mlina8ebet Japonyaam leıhl· &frnamıştır. 

Jae bh lnklpf kaydetmemektedlr. Ba Urfada iee hararet 42 dereceye "pou kolool tılsteml De İngiliz koloni ıııiun.JC>lır. 
llia&eml &rafJIDClak1 1arktaıı Deri cel. ------------
lllektecllr. 

Blndletanm dofnıdaiı dotrur.:- tn· 
&lltereye ta.hl olan mınt.a.kalarma ge. 
llaoe buradaki mutavaıMJt zl1oıreyl 

t4l1kU edeıı la.anların 11Uphesl:r. tn • 
ıtttıeıe De ba.JJedeooklorl bir taımn 
Gav&ıarı VMdır. Bu dııvalann en mü· 
hlmml llladlstanm btlldAll mcsele91. 
dlr. lpndlstanm mDstaktl bir ekono. 
lnl19 ıı&hlp olmuı te-rldlr. Bunlar, ile 
l'I mOletlf'" mlkyaa tutularak yaprJ· 
..._ hesaplardır. Faknt Hlndll züoı
:t'9 lein ba 1aeeabı eJd~ etmeClen ele bir 
kazanç mevcuttur. 

Mahsalleıial satmak, lnrHlz tıca· 

l'etlne orgaolık etme.k gibi bl:r.meUer 
~r. Japon l9tllası Btndl9ta.. 
•ı .Tapoa)& besııbma Lstlsınsr .00 • 
~. Japonya ne lllndlstanm bu. 
&1lnkll llO!!yal knnılu~u arMındaıkl 
f&rktan dopn bu hal Hladlllerl İn· 
IUlz kampuaa doğru fl()Vketmekte • 
tir. Blaclll mllSIUma.nlar tngfllz ttca. 
"'t .ermayeelnln HJndlstanda en kuv. 
'tutU mub&tnlandu • 

lngUt.erentn yerini Japonyaya terk 
llbnesını 88la l.stemezler. İşçi gnıpla. 
!'rııa gelince, buntann da .Japonya Je-
11.ıne rey vermelerine lnik!n yoktur. 
.Japonyanuı iKi aevlyeel bakkmda. 

kı nılkyaı;ı Hlndl.stana korkan~ aa... 
l"ılabwr. Blr &\'U~ kuru pirinç "Pa· 
lıaaına oatıştınlan mDt.eba!l6~ Japon 
iııçı.tnıa hayat mllryaamı Hlndlstan· 

"- 41& tekrarl&m").Jc ta'>ll mllstevllnlıı 
~yeW bir suretta llzerlncle dur 
dun te:r.dlr. Bu noktadan IDad lKL 
1tı1. a&aaytcllert, :r.lraa.tçlled gibi ta· 
ı:trı~ı aQııl "~ htllhmı .meoa.anı. 

lsveçle 
Nazilerin 
mitingi 

yarıda kaldı 
~ 

15 kadar na%i halk tarafın • 
Jan •okaklartla kovalandı 

· Londro, 24 (A.A) - StC>kholm_ 
den ö~renildiğine göre, pazartesi 
akşamı lsver. nazi partisi tarafın· 
ılan Trellebol"IJ'da terıtip edilen mi. 
ting bin kişinin mliclabalesiyle da• 
ğılılmıştır. Söz söyliycn başlıca ha. 
tip Yere yuvarlanmış ve 15 kadnr 
mızı "hainleri linç edelim., 5e5lerl• 
le sokaklarda kovalanmıştır. Pon. 
aciz kalmış ve &<'ele çağırıl:ın asker 
kuvvetleri halkı mitralyözle tehdit 
elmiş ve böylece kovalamanın önü. 
ne seçilebilmiştir. 

1etle brlıJıMnMler. lllwen MAlecya 
ve B1rmanysda kurulan Japon idare.. 
sı lstl)jl t'dllen memleiutıerde hllrrL 
yet yerine naııAl blr latl.bdat Te te~. 

riln t.eeellla ettiğini göstermlttlr. 
BbmanyaClakl idare BozeıWı ala;r 

bine Ganclldeo eıvYtıl verllmft bk mu. 
uum bWdlmcMtr. Gaadl 

1932 senesindcnberi h5yle şid• ı holmden bildirdi!ıine güre, Alman • 
detli !lteaklar olmıımış·tır. lar Non·eçten çcklikleri kuvvelleri 
~ Devamı ı ncl 11&ytacla yeniden oraya gönrlt>rmektedirler. 

Yuao: BiR MUHARRiR 

A rnlKA?\'lN 5imalinde Tob-
ruğun te<Jlm olması, .AY· 

rupanın doğuSUJlU kaplı~'Jlil ıneı;

hnllerln slsbıi birdenbire dağıt
tı. Şimdi anlaşılıyor ki Alınan ar. 
hem Ro.4'lnn, hem de tuglljzleri 
p5ırtuak bir ta3la iki kuş vur
mak lstemı,ıeırdir: Blriuciklua. 
nun birinci haftasmdanberi Alınan 
lar dnğuda faarnWI. yeniden bsş
lıyacakta.rmı ilin ettiler. Rana 
İDanan İngilizler için birinci iş 
so,·yetlere mab:eıoo göndcm1ckti. 
Mart ayı g~tikten sonm Şimali 
Afrikad:ı bir Alman taarruzu ih· 
tim:ıli kıılmndığt fçln, İngilt.erenin 
sabık inşe nazın Leshie'nin de söy 
\ediği gibi, İngilizler Libyadald 
tanklan ''c malzemeyi I~s.yaya 
taşıddar. Ahnan1 ann hedefi ile 
hkbahar<la Sovyetlere taarruz e
df'Cekmİ!i gibi görünüp Orta,ark 
cephesmi zayıflatmaktı. Buna. ma
\"llff alc ol<luktan !'JOnra, Afrikanm 
&tma.liod~, Mı,: beklenmiyen bir ta
arruza ~tiler. 

Do ta.arnız o kndnr bekJenmiyor 
du td. 115kcri mUte:lr.ıssıslanmmn 
-istisnasız!- hepsi, Rommelin 
bir oyalama hareketi yaptığım ve 
Mddinbı Tobru1c olemıy-.caiJın 
yazdılar. B:ışlangwı;ta İnglllder ele 
b3ylc 911111UŞ'tarı-lı. Jlatti Alma.a 
faarruz111l1l mtMF 1* »eri ı.re. 

ketten ll>Bret ızannettikleri için, 
Rommclin tab!yevi bir durakJa.
tl'asmı tna.rrozun ııkamet~ uğradı
ğına hnmlettiler. Çö~ll birinci 
bıtflıada lnglliz ordusunun zafcrinj 
ilan fiden bir nutuk söyledi ve tn. 
slltere Kımlr, Libyadaki İngiliz 
ordusaau tebrik etti. Fakat ~k 
~en, zafer ilAnmda berm11-
tid ac<"le edihnlş olduiu anlaşıl. 
dı. Alman • İtalyan kunetlerl 1-
krlemeie de'-am ediyor ,.e tchll. 
keli ~' lrme~er yapıyorlardı. An -
cak ıs ha7.inndan ''C Blrülha.. 
kem dilştiikt.en ~nra durumun va. 
hameti sezikli. Fakat l~isten geç. 
mi~ 
Şimdi İngilizler ve Amerikalılar 

Şimali Afrikadakl büyük tank \'e 

malzmıc knyıbmı teliıfi etmek itin 
ellc:rin<te bulunan bütün silah ve 
mühimmatı 'fısır hududuna ~ön. 
dermek z~nında kalmı!jlardır. Böy 
le ohme:ı., Sovyetlere yapılmaı:.ta 
olan ;\'nl"(lmun son derece zayıf. 
hyaraima da şüphe edilemC%. Bo 
da, mih,·etin Libya tanrnızJyle nr 
mAk istediği ikinci hcdt'ftlr • .Böy
lece bir tao:tn tki ko'\ \'Uran mlh
, ·er, hem Şiml\li Afrikada İngiliz 
ordu~ıınn boz~nna ui;"lılfarak mal. 
v.erncsfnden bl.iyük bir kısmım iğ
tinam etmi~, hem dt> SO\'Yetlere 
yapı1makta olan yardmn eksiltmls 
oluyor. 

Orta.şarlc bUyii"ö bir tehdit altm
oa olduğu için, bunit:ın sonra Df' ... 
roolrrasiler. Sovyetlerden ,.e ikin
ci bir cepheden ewel blitün kuv
vetleriyle Mı'im kurtarmağa ~· 
~ardır, ki bo da Alınıtntan 
A\'nlpada Ruslara brp dalla ser
best 'blrabcaktır. 

., pe 

Jfas:ı.n Ali l'U~l, D:ıhiHye Veldli 
ı;nai Toıer, ımm Müdafaa Veltill 
General Ali Rıza Artun'ual llıılke-

ı vln<fp hazır lıuh•r.mo~lar<lır. 

in glllz • Sov et 
gizli aaıa,masına 

gire 

Romanya 
Sovyet nüfuz böl

gesine bağlanacak 
/Jükre~, .M (A.A) - D.N.B: 
A vrupanın yenıden tanzimi hak. 

kındakı gizli İ11Riliz • Sovyct mun• 
hede.sinin hükümlerine dolr Gölc
hol"fJs Mo1"1Jenposlen ismindeki İsveç 
gazetesinin ifşaatı Romen efkCırındn 
bir heyecan uyandırmıştır. Gizli 
muahedenin Romanynya alt madde_ 
leri pek tabii olarak her şeyden ev
\"el Romen matbuatının dik'lrnti l 
çekmektedir. Bu maddelerde Ro. 
mnnyanın, lngiltcrenin muvafnkıı. 
tiyle, Sovyel nüfuz bölgesine bağla_ 
nncağındnn SoYyetlere Romanyada 
istinat noklnl:m ihdas etmek ve bu 
memleket üzerinde a!i"kert ve siyasi 
bir kontrol kurmak hakkının verile• 
ceğinden bahsedilıntl"'ledir. 

İngilterenin, girişliği nevmidane 

··z 
Mevz'ii 

hareke !er 
başladı 

General v w ı 
tekrar k m n rı 

eie aıacü 
-0--

T obrukta alınan esirlerin 
miktarı 33 bini buldu 

Kahire, 24 ( A.AJ - NeFedilen 
teblii}de kaydedildiğine göre dün 
İngiliz seyyar kollan hiltün sün 
fogiliz mevzilerinin 8aJ".P kısmında 
faali~ ette lı\llunmuşl:ırdır. Gam. 
bot'un c.enuhundo düşmanın birook 
hareketleri görübıfiştür. 

SolJum'un gıırhindcki cephenin 
şimal kesiminde lngifü kuvvetleri 
dün bfilOn gün küçük düşm:ın mfit.. 
rezelerine tnnrruz etmişlerdir. 

Roma, 24 ( A.A.) - 1l:ılyan ordır
hın umumi kanırgtdlının i57 nu
maralı tebliği: 

Libya ile Mısır nmsındald hu. 
dudda ileri unsurlanmız mevzii ha.. 
rekellerdc bulunmuşlıırdır. 
Tobnık bölgesinde sonradan ya" 

pılnn ıtemizleme hareketleri esna
sında alınan esir miktarı 35.000 c 
cıkanlmıştır. 

Pantellaria ftıerinde ncılanımz 
sayıcn üslün bir dilşmon le$kilinin 
yolunu keserek muvaffakıyetli bir 

düello neticesinde hiçh1r k:ıyba ul_ 
_..- ur,11mı 2 orJ t>l') t~ 

la ıuz matbaat 
ataıestn 

Ru•yaya götüren V apar 
torpillendi 

Londra, 24 (A.A.) - Yeni İngilh 
mntbunt alaşesiyle m:ıiyelini Rusya• 
ya götennekte olan vapur yolda 
torpillenmiştir. Bu sabırlı avnm ka.. 
marnsında bu haberi veren istihbn
rnt nazın Ilrandon Bracken ataşe 
ile moiyelinin a~ olduklannı Hil'n! 
ebnişlir. Mühim miktnrda ncşri:yat 
malzemesi knyhcdilmi~tir. 

F ran•ız gazetecileri 
Almanyaya gitmiyeceli. 

mücadelede, Romanyayı bugün so. V&olngt.on, '24 (A.A.) - ~ • 
ğııkknnlılıkln Sovyellere te'llim. et- ted Pres Vi§lden bfldlrlyor: 
mekle ''e üç· ene en·<'l garnnlisini Almanyada çal13&n Fran.sı:z ı,çi • 
kabul etıinnck istcdi6i bu meın• !erini ziyaret etmek maksa.dlle Al • 
lekeli haritadnn <>ilmekte tereddüt manyaya gidecek olıı.n Franm:z gue.. 
etmediği şimdi bir kere dahn lcey_ tecl gnıpuruı. verilen izin ~dırılmJI. 
~ üd etmiştir. ı tı:t. 

Alman tenisçileri geliyor 
-

istanbulda ve Ankarada te-
nisçilerimizle karşılaşacaklar 

lslanb11l, 2j ( A.A.) - Tenis n• bölgemiz nrnhtclitinin 10-U ,.e 12 
j:ıııhğındnn lehli~ eıtilmişlir: lcmmuzcln Taksimde bölge kortla• 
Ankorndıı tertip olıınnn tenis rındn müs:ıb:ı.kalnr ynpanal:ın ıe

lumuvasın:ı Jşıirnk etmek Ül<'re knrriir etmiştir. 
Almnnyndan memlckeliınizi tiy:ır<>t ı llilcllcrin s:ıtış yerleri aynca 
edecek olan Alman tenisı:ileriyle bildirilecektir. 

•r.== Haber'in yeni tefrikası ==• 
IKıymt.'!tll eııerlcr tctrlkn eden Uııbcr refikimiz b:rilnden ıttba:ren. 

güzide edlb Hakkı Süha Gezgin tıı.ra.fmdn.n Alfred ıı;; ~'dan ter 
etime edilen -

Titiyenin Oğlu 
adlı eseri tefrikaya bef)adı. Hakkı SUha'nın ptlrihsliz ve ~ a.16bllo 
çevrilen bu &i}zel eeert 

• • A B B B ' de takip edbalz 



Bir, iki nokta. 
Kepenkler ü%G'inJeki ceza 

kağıtları 

f ransada 
vı.ı rejimine 

mallaDI oıaaJarıa 

LlbJa bubi 
_. .Baft»rafı ı lncl aaJfada 

ranıadan Oç Büent.rm dtiftirmiiJ. 
lerdlr. 

İki gün cnıel Tabimde B.eşiktu ao··gol murahhasları ve ?ılL~:r ::: =::ı-.!ı:::":ı!! 
otOOüslcrinin kaldırıldığını bildiren ıamışlardır. 
beyaz kağıdın bugün yerinden sö· 1 t 1 Yapılan bfta nnı~lerinde 
küldüR\infı gördük. Ancnk otobli an aşma yap 1 ar bomba tayyar,clerine refolrnl eden 
tnrtr~ini gösteren siyah Jc""hn kalk. aycıJannın sekiz Spltfire dllttlr 
mamış olduğundan idarenin kara. Londra, 24 (A.A.J _Uç aydanbe" müşlerdir. Bir ıan·aremiz üssüne 
rmdan bihaber müştcrililr tnbintiyle rl general Dö Gol ' murahhaslanyl:ı dönmmılttir. 
"~&" bt:iclcmnct~ devam eılt·• Frnnsada Vişi rejimi mahalifieri f,,,orıdra, .24- ( A.A.) - I.ibya cep. 
cc'klerdir. ımırahbas he7eti arasında gizli mn. hesın<leki durgunlu~un bozul:ıcalı • 

Her dile~i d iklrnl ve ehr mmiyeUc zakereler yapılıyordu. Bugün bir na dair emareler sezi lmektedi r. Uu 
gözönfinc nlan idareden burnyn o- bir an~aya ,·arılmış ve ie ve şabah Kahircden alınan haberlere 
tobüs seferlerinin kaldırıl ıl ı ğını dış siya.seti tanzim eden m6fterek g6re, Almanlar Kapuzzo kalesi ö. 
hildiren Bfizel bir lc v:hıı asmnsını bir plan tertip ve yenilıneği kabul nünde toplanma~a başlamışlardır. 
hcldcriz. elmiyen bütün Fransrılar lıırorın Tohruk • Bardlyn )'olu üzerinde 

Bu münnsehetle başka bir daire· da n tasvip olunmuştur. . JiirQmekle olan bir kol d:ı esaoı 
~ nll bir ceza iliınınn lcmas edecr.i Program, enelden teslimiyet tehlikeyi teşkfJ clmektcdir. 
Rı ın: Beyoğlunda İstlklAI ~ddesin dr. şeklini ve Viti rejimini r.eddel-' A.tli, sekizinci orduya yeni tak. 
"Orııınn" admdo:'hi süfüonc b ir tnri_ mckte Te Almanlar Fransadan kO" yiye kılalannın g6nderildl~inden 
re nıe elesi ) özünden cezny:ı çar n· vulduktan sonra, Fraıuada tekmil Ye daha da gönderllece~inden balı• 
tınlmışt Ve mnesscseye verilen et: hürriyetlerin yeniden te!ls edilecc. ıetnılttlr. 
zo müddetiyle c~a sebebini bildi· si prensipinl esas olnrak mnlmae .. Vl6f, %.t ( A,tt.} - l\:ılıireden alı. 
ren yazı, mfirdd<epli kalemle he. mektedlr. O 1.aman mnuml reyle nan bir httbere güre, general Rlçi 
yaz hir kll~ıt üzerine ) azılıp kı:ı p:ılı teşrii hlr meclis seçilecektir. sekizlncJ ordu knmondanlıAınd:ın 
kepenge yapz~hnlmış! Fııknt y:ığ- Dış s iyasette, beynelmilel lesa • geri cekllmiştlr. Yerine general 
•llUr ya..,ınca mürel<>kep yol yol :ık. nüd ve milliyetlerin ar~ında kar- Oşlnlek'Jn geçtiiJi söylenmôklledlr. 
mış, y;ızı okunmaz b ir hole gel. şılıklı ynrdım hl\kim ol:ıcaktır. Madrfd, 2• (A.A.J - Mfh,·er kuv"' 
mı,ı le ııiv:ısetin ano umdeslnl ferdi vellerlnln Mısır hududuna ulaştık. 

Telknar ediyoruz: Bu gibi c.eı:a hilrriyct Te iktısadl emniyet te~ll larını bildiren İspanyol g:ızeteleırl, 
k:iğıtları, iyice olrnıınlıllnıesl için edecektir. lngilJz yenilmesinin bozgun halin! 
dıtı.lilo ile ve:rnhut ç.ok iyi bir yazı aldılını ve seneni JUci'nin Mııklı 
ile yazıbnah, Yll~urdnn ıılllnlrsc J ı tümeninden d6rdüııün )·okedildllf-
yeniden yndmp aamalı apon ar ni bydetmektedlrler • 

Gueleıi bu sihi <"ezn kAilıtlannm 9._.. Gazeteler, lıalyan • Alman kıtala• 
Yu1tbJı e~sl gilnO yerinde yellrr a.I ÇID çeteliD\ rının tarn bir kardeşlik duygu J 

~ıtf de «ftrdflm. Dunu önlemek 1 Ilı tfl içinde yanyana ç.arı>ı~ıfrak b0J1lk 
i('İn ~ ceza kUıüannı sabahleyin mua e bir .,eref kazandıklarını ela hellrt. 
ll&lp ~ı.n tca:ldırnıalı. Kıs11~1: Tılnt111, 2• (A.A) - Japon kul"' mektedirler. 

AllJnda f'l!l!ml bir mfthür taşıyan ,.EN / C"etleri halen Hopef n Şantunı eya. •1 ERAL SllUTS NE D YOR 
MI ~ efta k~!Jtlanna bir şekil ; 
•enneftyit 1 

Y. R. 

Alman tellUll 
... ...... fJ 1 lnd .. )'fada 

°"1 J'apılan tenkil hareketlerine 
ı.nrfıılrı7d}e devam edilmiştir. 

Volkof ecıdıesinde indla yapılan 
~ u~ticesh•de. ı>M büyük 
..t «liçlüklerlııe rağmen dt!şman 
8"1Plu1Dııı etralındai çıeınbu da
..ablmı~ır. l>üfpıanm J'e.Di t*1f 
t.etebOtleri akim b.lmıttır. 

Finlanda klSrfezin<le halJf mabr 
Pli>• tıanareı.t sert bir ~ 

bOcmnhotunu btıtınnıtlardır. 
Marmaıut•cta Aban a't'e!Mn ıı 

ıanate' dOJümi~. 

~ 14 <AA> - 8tvuto.. 
pol Wk JaıtcnJn tılmalinde 
a.çI1aa ~ Ruslar tanfmdan 
bpat1D4ta=. Rus Kan.denb filo. 
au b!eye takviye latalan getir • 
~ ve bkderı ~ aknış -
br. 

Siv:uıtopolil.lu Sta'line L'l ~ mesa
jı g~: 

"BiJJC iti.nııat etme:ıizl istiyoıruz. 
Doğd~ Ytrl, dıunula.nmız. 
dald 1aınm ~ dam.laam& kadar 
mUd&Caa edeceğiz. Tt'aHm oımak
t--. &niye J'80Y&. 

Vfll, U (A.A.) - Bma~a. 
katr taam. d"8.Dl ctmektodir. 
Se'\'CSMY Pnııı.? ilay.aı liıındl taun
miyle A1ma:ılat"In elindedir. 
Sm.topo!dmı sivn ahnlbıin gö
~ ~la.ndrğt ~lmü.ş
'tllr. 

vtıll, H (A.A.) - Siftlltopol. 
dllri c;ıarpıemalar büyWc bir liddet 
1e devam eder ve mtidafUcrin du.. 
9'llmı gO.n geçUkcc g(lçleıimCD, 

· ltm meılı:Nrtle.rı ~ kadre ve 
~~toplu halde Kaf'P,sya
·~ clDinı ~lblın&lanna karar 
1~ ve işe ba.~lamıştır. 
Pa~da guet.esinln hildil'diği bu 

hel>e!r .Moskova radyt •su tarafın. 
<hın da. ~tır. 

öte tanıftan 80Iluna kadar mu. 
cadcleye yemin eden n'lcekler, mih 
v~r kuvvetlmnc fuıtitsizoe mu~. 
vemete devam etmekte ve M'osko
va radyosuna göre, ml\dnfa.a. •· 
iemlerinde açılan kur gedikleri 
kapatmağa mnvaff!!k obmş bulun. 
mlktadn1al'. 

Fin teblifi 
llelıitılti, M f A.A.) - OOntrft P'ln 

lebllJi: 
J.in ceplıcslnde Myük a&çlide 

hiçbir harekat olmnmıştır. Bununln 
beNıbef' Kareli berzahında şiddetli 
topçu innli)'t'jl i Jqıydedllmlşllr. 

Aunus bcrzalıında düşmanın Svir 
eldrhik santralına ynptılı bir !hü• 
cum pfiskür1ühnü,tQr. 

• • • 
Loedra, 2• (A.A.) - B. B C : 

Hadraf oepbe!irıde muhattbeler 
Yrnlden ~et~tir. Dün ge. , 
ce yansı Moskovadn neşredilen 
:ı..mt ıtu t eblitine gi)ı:e Rus kuv
~ Ha.ı1tof cephesinde gerile· 

• ft yeni mevzilere çekilmi§· 
]~. 
Moı9koYa radyosuna göre Ruslar, 

Harllıofta yem mevz:Here ~eklldik
tcn soa:ra mukaMl taarruzlarcl~ 
b\IJ.un,maelv ve ilC"rliycn Alman
hn durd1119ı:ı1J1)ard'rr. DU"1"U mu. 
harcbe m~Ydanma yeni tank kuv
vetleri.~. aiddetli muhare-

!etleri hudutlarında temh:lik hare~ Londra, 2.f ( A.A - Cenubl Afri· 
ketleri yapmaidadırlM". i:a domiayon ttişi Sımuta Tobnık 

18 haziranda 800 kişilllc bir Çin maJICıblyetJ hakkında dcmi,tir ki: 
cetesi Manslyen'in 15 kilometre "Bu neYi malllU>iyetler bizi 
dolusunda tamamen ezilmiştir. kat'I ufere kadar barbetmemiz için 

Bundan başka 15 haziranda bir• mani teşkil etmfyeccklir.,, 
HY.ensin'in 25 1-llometre cenubunda Viıl, n ( A.A.) - Bası Amerikan 
70() ki~lilk Çinli komünist gnıpu gazeteleri, Tobnık kalesinin teslimi• 
tam bir boı.guna uılratılmış Te 50 ini, Slngapurun te.slimine benzemek. 
kadar Çinli l:omünist de 17 tıazi• le ve Kap J"JIU Ue tafınma 6 hart:ı. 
randa Deloins'ln 15 kilometre Ct:"' da yapıldığına söre ncoba, İngiliz· 
nuhunda yo1'edilmi~ir, ler uAradıklan kayıplara nasıl devıı 

bulacaklar diye ıııoru,turmoktadır • 

B• h k k lar. lr lrsız açma Sloltlıolm, 24 (A.A.) - T..onrlrn 
radyosu, general Vnelln tekrar Af. 

·ısterken du·· ştu·· rikııya ç:ığırılacıı(hnı sliylemlşlir. 
1..ondra, 26 (A.AJ - B.B.C: Se 

kizincl tn«IJI• Ol'duW nezdinde:t; 
Deyll Telgrar muhohfri tılldlriyor : Cebinde bulunan bısak 

•öiaiine Nplandı 
Galatada Şevkeıtpıışıı hanında otu .. 

rnn Ahmet, polfae müracaat ederek 
elbiselerinin Ertotis isimli b iri ta. 
rafından çnlınclıi;ın ı bildirmiş, bu
nun (izerine Ertolis yakalanmıştır. 
Ancak, bu gene bir polisle beraber, 
kare.Jcola gitmek Cizere köprüden 
secerken ant hlr hareketle kaçmak 
istemiş, fakat bu esnada dll~rnilşlfir. 
Efloıflsln cebinde bulunan kundll" 
racı bıçaAı düşmesiylıe beraber 
glHtsOne saplanmış, ağır surette 7•. 
ralanarak hastahaneye kaldınlmış.. 

tır. 

beler olnıuş, mevziler birçok defa 
el ~tinni3tir. Blllıaaa. me.kün 
bir yer ya.kmmda.ki çarpıpnalar 
tok giddetli olmue ve Ruala.r ka
ranllk ba.sttktnn ı;onra binıı: reli 
çekilmişlerdir. 

Ma.r'f§al Von Bok, Ru~ hatlann
da zayrf blr nokta bulmak için ta... 
arruzl keşiflerde buiunduiıı HIU". 
kof bö~gesbıdc yeni bir taamıa 
geçıni.ı;ti:r. Vaziyet gayet ciddi te. 
~ edilml.lktedir • 

A.lmanla.r deb§etli kayıplara 
rağmC'n blitUn cephede ilerlemeğe 
toed>bUs e~l('rdtr. 

Rmlar, tıd lsttk3.mette gerilc
ndg!erse de Alınanlarm muvaffa
kıyeti mühim değildfr. 

Viti, 24 (A.A.) - RQlllıar& g6. 
re, Von Bolr, Hatkof kealmbdıı 
doğusunda hiı- taarruza geç~
tJr. 

••• 
V8flacton, U (A.A.) - Nnyorll. 

ta 20.000 ld§l &!Unde Hopklu, "la 
Ru.zwlUn ya1UD4an düa ffıadl aynt
dım, g6rüşmelerln yeg&ne hedefi ta. 
arruz ıtra tejtsfnln haml'Janma•dır, 

demlf ve reisin a§&fıdaki fQ llM8&Jmı 
okumuotur: 

"Rınılarıı, harp DMIJd•nmda bile 
yardım edeceğiz. Taarrusa tam nlıt.. 
tinde geçeceğiz ve Rus eepheel hiçbir 
vakit yanlmıyacakur • ., 

Razoelt Çör~il mülakatı 
devam ediyor 

Londra. 2-1 (A.A.) - B. B. C: 
Dün 3kş:ım Ruzvelt ile Çr>rçll, ko
nueınıala.n:nm en uıiibinuntni yap. 
mrglardzr. Bu konu~ada ticaret 
\-apurlan nı~eelcsi lı:onUfulmWJ -
tUt'. 

••• 
Va,tnoton, 2• (A,A.) - Tur c 

Rordo arasınd~ işleyen tren l·oldan 
çılrnrnıtır. T?ollıı . lı 11nun bir en!Je)ltı. 

me hareketi olduğunu lıildimılştir. 

Tren Alınan askerleriyle dolu~. 

"Umumi karanılhımısın. Mısırın 
müdarnası tein hudut boyunda mu· 
kn,·emeti elzem addedc«Ainl .~o ·• 
mak sOcOlllr. 1940 senesinde gene. 
nal Va vel aynı şekilde hareket et_ 
miş, Mısır huduıfundan biraz geri 
çekilmişti. Şimdi de general Hi• 
d'nln 1.7111 şı*llde hareket edeee#i 
zannedilmektedir. 

Parti Genel 
sekreteri 

AllUaJa g·ttl 
c. H. P. gen~ı sekreteri Mem

duh Şevk~t E&cndal, Ankaradan 
A~-a hal'eket etmittir. Genel 
e<.betCM", Adamda Ye bundan son. 
ra. sideoe~ ditf'I' yerl]crde gerek 
maJıaJJI ve cenk idari, gerekıe 
parU ~ yaprlmakta olan 
blltlln itleri tetkik edecektir. Mem 
duh Şevket. Adan.adan Anbtaya 
d6rıeocok, hlr mtlıc!det bldıktu aon 
ra İanlr ve haftılllinde, ve Şark 
vUAyetlerinde ~tlriklerde buluna. 
calttno. Bıı mllhim tetkik seyahati 
·ıo ıtın ~ edteeirtir. 

ŞAJllK.Umf tsTANBULDA.N 
DONCŞC 

1JMDıa kiipra,e Cıkar çdtmas Ada• 
lu .... lı , ............. ,eroı111. Ek. ...... , 

- AJ'tdı ...... ,..._ brrak1111 ! 
K..a nı.ıame ,...& ltlr 1111at ollllln 

'tı• el;, lw'emo " maa~r 
*°P ...... k ........ 1ıu1a,.,..... 

Dedi . ....... gitlft: 
- 1'o IÖJI, lll&e dütlnmek için 

m8Met ftli;rol'Wll. V'o J1ht 11G11ra 
ba!IMıza tulıbllıtlll bir mektup ya . 
ueatnn. Ve lllHlktuptan iki g'tln ııon 
ra da annemi lllr.e ~önde~m .. 
AP...,. emrlle Şahika hanımı laUye. 
aettm! 
Şülka rioudanda llaltf bir Urpef. ... ..,,... 
Ba iti eok lstedltt halde neden bir 

lilrlll: 

-ıa.ld. .. 
Dl~ordu 'f Şah.ika hrtnaaya 

tutulmat bir .-ada1 glbt, ha.yat der 
J'&AMla ~'iP dur11rkeo, Ada 
yapannua c!ldili1i f&ldı. 
Şüllla Qlnıdaa Qamr stbl, ae • 
~ kltıl'I lıı:t• 4le ıvhle l'ft"lne 
.... ... yN"ddi. 

- Aman, ~u Yapnnı kaçumı,>a. 

pm..A~ 

Mahkeme sıfonlarında 

idam cezasına çarpı
lan soğukkanlı katil 

Mavzerini arabasına dayayarak klylllerin Dzarine ateş 
etmiş ve 3 ktşiyi öldiirmüş, 5 kifİJİ de pralmıştır 
Birinci alır ca.a mahkemesi ta

rafından idam ceaau aÇl'Pılarak 
karan Büyük MUJet Meclisince 
tasdik olunan ve nihayet r.esml 
gazetede evvelki gün 1WJ9redilerek 
idamı kesbi btiıet edea katil Jlü• 
seyin KAhya, tam üç '*la kıymış, 5 
klfly{ alır suretae ,....ıMnış, diğer 
beş ldşfnin aıbsıathn da katil 
l.;asdlyle •tef ~ bfr ferlrdlr. 

Bu korıkunç TÜa 938 senesinde 
vuku bulmuş \•e şö,-lc cereyan et. 
mlştfr: 

mışlnr, ~ ~ ufak terek ya. 
ralarla bçım"'erdır. 

Hüseyin Ktıhya arabasının kena. 
rına <dayadıltt m ov7eriyle köyl01c
rin arkasından mütemadiyen ateş 
etmiş ve 1rn l:nıfarla da kalmıynrnk 
tüfeğini omuzlamış, köye giderek 
meydanda rutladığı klSylil:re ateş 

etmişlir. Kö~vlüler hnğınşo, casınşa 
Cl'lerine kapanmışlardır. Knlll gö~ 
Jeri dönmüş bir halde elinde rnnv. 
ıer bomboş 1'öyrle dola5mniln ba,_ 
lam ıştır. 

lhı sır:ıdıı k<ly ihtiyar he)"Ctind.en 
Nb ozi silMl sesini işiterek vak:ı 
)·erine ko~mu,, J.:olll hunu görllnce: 

- Tnınam, senin de hesabını ~ 
reyim bari! diyerek bir kurşunb 
Niraziri <le öldünn!h, sonra lbrn• 
hiın ça\·u,a rasllıı)·:ırak onu da c.1n 
sız yere sermiotir. Canov"r yürekli 
katil bu cinayeıtlerini ancak 25 da. 
kikn glbl lmıa bir zamanda lşlernit 
't'e Jıöyü ~orku ile litreler-ek ke11 r1 i 
kendine Catnlraya gitmiş, kora1 • 

la teslim olmU§lur. 

Bar ve Bayaaı.ra 

Müjde 
Bu tuarnı devrinde .a1dl. bo

YUI 90ldu, rengtnln moduı secu 
d iye ktyJDeW 

EL ÇANTALARIKQa 
Blr ldSfeye atıp tedr.etmeJf.nlz 

Atelyemtz istedıttnız rulrta eı,ı. 

.ıertnlııe uygun olarak eakl ÇAN. 
TAlJJUNlZI fenni 1UNUe tıoyar 
ve ~ yapar. Ayrma her ttltUı 
tamir w ll'Jlllarlama oanta yapar 

TaftleUalıııla ftllgiae .,., en atı 
..ıtlt llnl:ık cllAJannıu &DOllk aseı 

)"lllllbde temin edeblllnblf7., 

Kanköy .nıu.mııane caddeli 
Buanpaşa han No. ı. S 

ZAYi - İş bankosıııdan aklıılı • 
81932 numaralı küçul. cart hesnı,. 
tar defterimi 7.a)i ettim. Yeni"' ıi 
alaı<:nAundan eskisinin h~ 10'<• 
tur. (1678!1) 
Küçükmrula/apaşa Aııkpa,a Aydm. 
bey aokak No. 35 Fatma Kaya 

YAZLIG& GIDJDoguı:aıE: 

HASIR KOLTUK ve 
l\Iobn,·:mrzla l>lf 1tadak at-em. 

· dan bah9e koHaklannıp 

HER YDU>JCN UCUZ · 
!stanbulda Rızapqa yokuşunda 

M No. AHMED FE\'Zt'nln 

Hfikömelin, Çııtalcanın OcOnnü 
köyünde Kızıkaba)•ır mevldin~ 
çok iyi kaliteli toprnlin malik bir 
tarJaııı vardır. Hıı tarla 15 seneden. 
bet"i Ali Knlıyn ile o!fulları JJnseyln 
ve Hasan Kiıhya tarnrından işgal 

edilmiş ~e blJA icar işletilmiştir. 

Nihayet hfilc6:nıet, bu tarlayı, TI·ıl· 

sariatandon gelen bir kısım muha• 
elrlcre vermiş, ancak Ali KAhya 15 
8Mledcnberi işletir. bol bol mahsul 
aldıjJı tarlnsının böykllkle elinden 
çıkrıın ı: ınn razı olmanııştır. 86ylece 
muhacirler tarafından kendisin:: 
,..pılaa mB'leaddlt mürocııllara rat. 
n:ıen mıh Yermiyerelt iki sene dn. 
ah ıorla kullanmıttır. 

MOBiLYA ~e • 1 
Hü~eyin Klthyıı iri boylu, senı~ 1 Majuaamdan almn. m 

omuılu, ııarı~ın, pnlabıyıklı çatık ••••••••••••.-:;: 

Bu nzlyet karşısında muhacirler 
ne yapacaklannı ,aşırmışlar ve 938 
ttn !!or.:lnde bir ff(ln kahvede toplr 
n11> konu~muşlardır. Verdikleri ka• 
rar hep hernher tarlııya giderek 
bük~metcn kendilerine verilmiş o. 
lan topra~ı sürmektir. 

Bu sırada ise Ali KAb)'anın bü. 
yük oğlu Hüseyin KAhya oradan 
ıecmekte olılulnndan bir köşeyr 
gizlenerek kOnUfalan ~ylerl \ 'C ••e• 
ri len karan duyarak lıOyük bir 
hiddete kapılmış: 

- Hele bir torlaya gelin de <Jii• 
rürsünüz. rllye hafınırnk oradan u. 
:ı:aklaşımı~ır. Hüseyin Kl'ıhya tloil. 
ruca evine gitmiş mavzerini ve fi· 
şenklerinl al:ırnk arabasına atlamıf, 
köylülerden en·el tarlaya girerek 
bir Yerinde pusu kunıp hslemeıte 
başlamıştır. 

Hnseyin Klhyanın heklemesi çok 
siinnemlş, blroz sonra 36--10 kli>• 
IQ kadın, erkelc karışı'• bir halde 
tarlnyn yaklaşmışlar ,.e birdenbire 
Hüseyin Kiihynnın nttoşiylc karşıla~
mışlardır. 

K~ylfiler hu ani al~ karşısın~& 
sapır sapır dökülmüşlerclir. İçle. 
rlnden Alıınet o~lu Mehmet nldı~ı 
yaralardan derhal ö'mliş, Afi, SC9 
llm, Selimin knn~ı Behiye yarafar• 

ka,Iı 35 yaşlnnnıt:ı birisidir. Ilütnn 
ruıılıakeı:ne~i müddetince şu lfn<lc 
de buhınmu,tu: 

- Bu lnrJayı 15 sened.pnberi biz 
sürerdik. Sonra elimizd,.n olma~ 
lste<lilrr. O gıin tarlaya üç u,aklr 
birlikte gittim. Köy dvarına rlomn., 
indlıtlnden daima mavzerfmi ta~ır • 
dım. Nene c;:ıhşımaita hn,lıulık ~ • 
kal birdenbire 30-40 kf>ylil etrafı. 

mı çevirdiler. E:lt-rinde lnh•,. 
b:ıltn T,e k11unnlor vardı. fünl ~ı· 
düreceklerdl. Hemen mnvzerlmr 
snrıldıro. J.~vve11i havoyo, sonra da 
nstıerlne ateş ettim. Sonra adSye 
ıliintlp evime girecektim. Fakat 
kahvenin önünden geçerken köyı
ler yine iısliime lıiicum elliler. Al• 
tık olan olmuş, göllerim kararmış. 

tı. Mavıerimi omuzlndım ~ 
yansın.; eltim. Kimler} vurdu~fT'·ı 
kaç. -el !\!l eş elliğimi bilm!yonım. 

Halbuki dinlenen ş.ıtttler ve 
toplan:-·, deJiller neticesinde ' " • • 
liilerin ellerinde hfe bir şey olmr 
dtlh ve Hü~vin Kiihynnın üzer· • 
hücum elmedlklerl nnla ıldı. 

İşte böykc.c $0ğtıkkanlı katil, ;.,.. 
le<lllti ağır suçun altın da senel~rfte 

muhakeme edilmiş ve nihayet aınm 
ceıosına t111"Pılmış halonmnktodır. 

AnI. /l'E MUTIARIRI 

Havacı gedikli olmak iste yenlere 
Evrakı lkmıu edllmlı olanlann, cuma lfUJJU aevkedileeekleri dluıUe 

derhal T.H.K. havacılık mllmeaW.llfn4! mQracaat etmeleri. (631') 

BolıeoGme lıartı müeadele Japonyadaki lngiliz uirle • 
cemiyeti geniıletiliyor rine iyi muamele eclüiyorr. 

Aariıı, 24. ( A.A.) - Bo~evtz.me Vi:}i, 24 ( A.A.) - Cenevredekl 
karşı ,ıönüllii mücndele cemiyeti beynelmaeı Jtızılh~ ide.reel. bgi. 
gcnişleırncktedir. Cemiy.cl lıund:rn liz hükumetine bir muhtrra gön. 
böyle üç renkli l~jyon adını tnşıya_ dererrir, Joyanyadald İngiliz eslr-
cnklır. lerine hi muamele edilditlni b il-

. l . . dlnı)iştir. 
Bır •oeç gemın mayna . -------------

~arptı ! Fran•adan l•uiçreye 13000 
Vlfl, M (A.A.) - Blr tsveç gemisi 1 çocuk •önderildi 

ıımaı cSenl.slllıt. mayna garparak b&t 1 Vltl, H (AA..) - .Şimdiye kadar 
mI§t.Jr. KGnttebatı ae.llmen Breme t.vlçnye g6nderilen J'ranaız çocuk.. 

ııehrtn• ulafllPltir. larmm aayuı 11.000 dlr. 

Mukaddes Uçurum 
·84 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Dedi. Ekren> ,_.. .. , 197 eöJle • 
mecPL 

o -- ai~l alJhmPltl. 
K8prtl 6-W... apdddar. 
Ekrem KaıalıtJoe dofrw J8rtWtt. 
Şalllka vapma atlaıb, 
\"e ~ı,, bl.r lld1!ll &lıb: 

- Oh, Anahrm! dllaJ& n.nmt. 
l>iin geoedcnberl üstüme flilem • 
müthl' kAbufJ& aerdea tutuldamf! 

Ekttm rUzden ksyboldn. 
Ada vapuru da köprHen ~ 
ı:taııtka yna kamarada ~. 

du. " 
Gect"yl lstanbulda geçlrdlttıü evde 

nasıl ııöyUyecel\.. ne yalMlar 11Jdan• 
caktı7 

''- Bl.r mektep arkadıafı_.. UI. 
dırn.. 

Deme)'I tu&dl)"O.rda, 
'Ya Elaem mueleaU 
U§ctm aoara~uMalp_ 

llp de Şahikayı .......... lstenıe f. 
O 7.anıan Necla ne rnzlyete dU,e. 

cektl'· 

~ \ 'apur Bupu geUııaoe.re 
kaıdu' ......, tir kaıannlık lçlade 
lıııotıabMlıtlll'dL 

Kalumt vapura Busu ISalhaden 

ıeNo•· 
~ aaneüıae alS1Dyecett ,......,.. 

Urartattmur,b. 8M'&yh banma • 
tııa llleell1e)'l ~ ~ blle - kız 
ma•ma tmııa. 7oldu. Qllıldl o, :Nec. 
IAJ'ı Ek.reme takdim e&Ullae illa bre 
pltmaıı olm:ıpı, 

Sellat bey bruanm befma ... iti 
~r defa deJll, oa clefa ctettı.. mme. 
madl,.en YUJ'U,Or: 

- llaaım! Jtte. Mr fC!'1e tııareaaa 
aokmaam ee&ll81lll oekl;ronım ! 

DIJorda. 
a..at 'le ....,.h llııannn.. kan lı.o. 

• .. lfe ldılllıUlr - kadar ..... ....... 
f111t11ta • -.au :1e ..,_..ra 

Ve llkele~e tıkar çıkmaz etraJına 
Mkmmadıa11, doj'ıuea eve SIW. . 

Bava vaziyeti 
... s~,ıararr J ıncl il&,.. 

Dtler tıı r:ıflan Kocaeli , Bsldşehir, 
Yenişehir, Zoıı:,: ulclnk \'e Karaden' 
kıyıl:ırııııln ' a~mur ) ııİ'm ışlır. , 

Y ER SARSU\'TJSI 

Dün akşam şehrimizde saat 10 
sularıncln bir zelzele hissedilmiştir. 
Ansa!Jıonenin bu Jıususl nkl trlılfAi 
mdur: 

lıtarıbul, !!~ (A.A.) - Dün 'lkşn:n 
\'tı z ~n:ıllyle saat ııı u 3i dak ika !;7 
aniye ı:teı;e hafif bir zelzele kny• 
!edilm iştir. i.'.Ierkez üstü rnsnlhan <'_ 
den 140 kilometre mesar<'Cl!'di r 
Yakın bir mesafeden seldlQi i eı r. 
fehrimizden de birca.> klmscJer l:ı. 

rafından hissedilmiştir. ~·-

10 yCl§ında adam dut 
ağacına fıkaraa. .• 

ı<umkapıda, cami sokafuMSa otu ~ 
ran 70 yqmda Ha.an admda blrlal. 
dUn bahçemdeki dut aıacma çık • 
mıı, mııvazenC9lnl kaybederek yere 
dUımU,tUr. İhtJ:yar adam llUkat IO ~ 
nwıda muhtelV yerleriDden yar&l&. 
narak hastaneye kaldınl.ı:ıuftlr. 

I ki fOCUk pencereden, biri Je 
ağafdan diiftii 

Kil~a Dolap sokağmrla 
16 ıruman:.d:ı Otur&D Mehmedln 
1,3 ~mchki oğlu &be.haddin 
cıvJerinin üst ka.t penCl!'lUinde OY· 
uc.rk~n düşn-.U§, tehlikeli surette 
yarıı.lnnmqtır. 

Bundan baf)r.a Knmb.pıda Kü. 
süit Denis so.Jr::atmda oturan Noba~ 
r.n, 2 yqmdıaJd oğtu K~ da, 
evlerinin ikinci kat peocıerellinden 
dilşmü.5tilr. Her iki ya.nılt Çocuk 
hasta~ kaldırıbnııtlardır. 

K~ Meydan aoJralm. 
da 59 numaıada otut'llJI A vram •· 
dıncla bhi.tiı:Jn 9 )"IUJ!Ddeti oflu t
sak, dut aPcnıa çdmuıt. dOterek 
mahtıeUf >'Wleri.n<lctı ~q
tı.r. 

fablka kapalu &1redea, il..: 

keaclfne ·~: 
- a..u ..... kadıa .... ~ 

-., 111WMJddk ki, bir .-gla slll la • 
....,, -.n:r .. dlzlel'hıbl ..,. si • 
dlUr. Baaakl ban, evleaalete kani' 
ftfdltlm lıU erbklo Jcahn..-, ..._ 
daa ae çdEuf 8ug\1a ~ ,.._ 
Bkremle llirtrıııııetıs. 

fM!bn .. bir bDlltüaU '\'arılı: Neo. 
IAya "9 !fi AMii alaletUreoektl'l 

lttıe. ŞahUca ~ i ; ,,ı,.e ıtrv 
km tııanu dütb..,.,.... 1 

llmfFAAT DONIASl .CU_ 

Şalılka eve girdi.il ~ annı:cd 
de b&buı da odalanna çeldUp ynt • 
Dllllarıb.. 

ŞalıJka71 blı.me~I kız Jau.,ıııutı: 
- A.maaı kOçllk halum, nerdcet • 

nlz t meraktan !,:ıldınyorl&r .• 
Şalalka derbJ bir yaJa,ıı uytbrclu: 
- ü.. ~ ~lştlm.. gelme. 

dl mlf 
- Ba711" .. te1snl falaa relmNll. 

Anaealz o lradar ı1e1Q ~ b:tl>:ın!J' 
menlEtaa lll9;ıw ....... 

Ba arnd& sara)'lı laaarmm 8Cfll du. 
)'llhtu: • - §.&blka.. eeıı nılsln: 

(D.vamı var) 


