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ISLAHAT BU DÜNYAYA ögremldığıne gore. inkar ve ha. ... Bir lng>Uz gazetesi 

1 

zablank:ı.da bulunan Fransız gc- şovf e dedi • 
NE KAZANDIRIR? ınıleri hakkında tamamlayıcı bir .ı • 

Darlanın Fransız imparator
luğunun yeni bir ıeli 

mevkiine getirilme.ini tenkiJ 
ediyor 

~NOlLTEREDE aos)al ıs}abat karar alınması geriye bırakılmış.. Müth b• t 1 meselesi, harp da\'aslle bir~ 1 t~r. ~u he.rp g('1l)i!:ennin mutte. ış ır orauya 
ilkte tıörüşUlmcktedlr. tngillz kablııe fıklerın vücude cetıre<:ı<'kler. ayrı 
&inde neı.aretstz nazır olarak vazif~ ve tam bir organizasyona ithal sahı'p olacag""ız ' 
cormekte olwı Artür Grlnvud blllıaa. edilmesi maks:ıd.iyle bu 'knrann • 
1111 A\am kamarwıında bu me.Bele et.. ittihaz edilmiş olduğu tnlımin olurı 
rafında uzun uzadıya kouuıımul)bır. maktadır. Şu halde lngfözlerin 
HaUJ"lanma.smı emrctttğl Bcverd.lge Akdenizrleki deniz l!.unıanc'lnı:Jığiy 
raporunu nıüd:ıfaıı etml§tlr. Nıızxr:ı le müzakerelere gi~mck zcırurcti 
gvre bıırp onrusı işlerınl cı.aha aonrn. ' vardrr. lkin~ mfihiın bır se'lıep de 
)a bua.kmak halk arı.ı.ı;ındıı hn)al ın j l<ransız gcmılerinde ~Juree b~. 
klsarı doğurur. nuuuıı lı;in kötü bir I luı;mamasrdır. Bu {rtmılcrden bır 
tnkım :t.ezahllrlerle kıırı;ııaıtnıallllLk çogunu ve bilhassa KB.Z'lblanka<la 
ls;ıu meselell'rln §imdiden halUnc bulunan Jan Ban ta.mlr etmek 
bııı,lanmalıdır. Bu yeni projeye göre icabediyor. Üçüncü bir srl:eo dalia 
bükflmet mubtap ol:ınlaru. )iyecek ve vardtr. Zabitlerden bazılarım Da.. 
ııar temin edecektir. Sosyal ılgorta. karda ve Ka.zal>laııkaı.la mü~tcf.ır. 
Jar daha 11Amll bir mahlyeı nlac.aktır. ~ere ka~ harbetmiş oJan!ıın dt· 

Londra, 10 (A.A.) - HUld\?Mt ta. 
ıra.tından Darlan meae!eal olratmd& 

lnglll:ı nazın bu davap Atlantfk gişti'rmek de beliki ,,arurl g~rU!e
bt-)anna.meslnln "herkesin :tıtlyaçln.n. tektir. Bu gibilere karada h lZI Vll. 

nın korunacağı., m:M!deslnlo tıı.tblkı z~felcr veıi:mesi ve gemict- yerle. 
wahi)etlnde anladığını da anlatt1. hı. rme müttefiklere !ltarsı dai:na !cm 
g·iteredc yapılmak 15tencn bu ısla. rati göstermic: olan dii!rr Z.."lbi!.:e
tıata t.ugun de munru. olanl:ır vardır. j ri~ get~rllmt>sl hıısıısunun te.rd!
.Hunlara rörc hıırıı sonrası lngutercsl <;C:.ıtc~egi sö;vlenmrktedır. 
fakır olacaktır. Bu tllı,ırllk iı:lnıle ı ı Zaıınolunduğuna, ;;öre An irııl 
ttlJm )ardımıann :l pılmasına im. Darlan h rt.:tlde !kendisinin vn.lı· 
kflo )Oktur. • Ye~ ynlr-ız V:ı<Jington mrafrndan 

lngiıterede yapıtnıa.r..< istenen os • degıl b! ki aynı zsman•la Lone .. .ı 
vaJ 1t.ıar..atın harbin 1'el'l1ID ettiği bır tRrnfl:ıdan da tanmll"adı"'.<ça Fran 
~aman:tı. ortaya çıkanlına,.1 iki tı::ı,. sız fı'ousunu mU~tefikler filousu a 
h Dlr uyuı:manuı lornıutuııü bt>rubur rasrna sokmamaga karar Vt>rmi~ 
ı;etlrd ğl l~ln müsait zamanın gtıldlil tir. 

Dövüımemi:z lazımdır, Avam kama.rurnda yapıl&c&k beya. 

müttefiklerle birlikte Dattan evvel gazetele::", bu hu8U.I& ml1 
:zaferi kazanacağız/ tealllk bıı.berıer ne§retmekte n aynt 

--o-- zamaDda. Kordcl Hal'iıı demeol ile 

Dakar radyosu şu neşriyatta Lu- amıraı Darla.n ile yı:.pılmıı ttua:t ıı. 
lunmu§tUl": me§gul olan bazı Amerikan gazetele.. 

''Geçenlerde yapılan müzakere- riniıı mlltaleaıarma ehemmiyrt!e 1,a 
lcr b:ıtı Fra.nSIZ Afrikasını Fran- ret etmektedlrler • 
sayı kurtarmağ:ı. yardım etmek i. tatımaı olarak uzun olan bq yuı • 
ııin milttefiklcrin k~prna ithal mıda Nlyuz Kronik!, birçok .ualler 
ctmi§tir. Müttefiklere nakliyat ba. ııormakta n Darlan itlllfmı tenldd 
kmıından bir takını kolaylıklar te- etmektedir. Bllhaua Darlanm P'ran. 
min eden batı .Afri.ka9r, müttefik_ ırz lmparatorlufunı.m ~nı bil" fiti 
!erin harp gayz-etlerine iştirô.k e. mevkı!ne geUrilmeemı. tenkidlert için 
dece-ktir. Bll0 ka tUrlü a'mnmrza 1m bedel yapan bu gıızete, 9öyl9 diyor: 
1'3n mutasavver cJmıyan :n!11zcme ·~u iUJlfname}er, dUnyan'ln l}e:
yj alacağız ve bu m:ı!zemc saye. tarafında mUttefiklere k&.111 aempe.U 
sinde modern ve mlithi!J bir ordu. lzhar etmekte olanların &ma:tarmda. 
yn sahip olacaf;z , • .c luı.,..ol'.dıı ,ile j Moa kUı1cr ha.sıl•t.mll ... ~ 
ride yz.p:lacak olan eavqlara. mu. tn~terede gerek Amerlkada llddetll 
essir bir gu'l"Cttc istirfilt edecektir. !!kir lhtilA.fiarma. r.bebiyet vermif • 
Vaziyet, şimdi t:>:rr.~J11jyJc tavar. t r.,, 
ruh etmistir: İfa cc)ilcccl: tek bir Deyli Pottun muhabttl, Ru.zftlt ile 
vazifemı2 kalmıı,trr d5ğüşmemiz Çörçntn mll§terelten yap&c.akl&n bir 
~hrmdır. Mtittefjlderle birlikte ta.. demecin tealrl oıacatı mQtaıeuında 
ft-ri !Jc.-uıa.,..,acnğız. 1 bulunmaktadır. 

bl sini \~rmcktcdl~ ~------------------------------~--~----------~--------------------------------------
Uyu. m11nın blr tııra.fmda. eskldcnba. f llf plnler f 8 

r' aşagı ııo5~ ol l!tınıflan 15ti nıar t den A • 
1 )tnJ grupi3r \ardır. Beri taratwda da merıkalr çete er 

111!.'ller, 1aklrlnr bulnıımal,t.adır. .Bu 

llı:i zUntrc~J ancak harp kendi \"ıılu. Ja o la 1 
u&ı, hududu lı;lnde birl~tirweğe mu. p n r a 
''uffak oımuştur. ...,, 

Tunusta müttefik
ler arazi kazandı 

( 

ıng.ıtere ımi bir ııurcue h::ı.rbın ao··gu··şu··yor 
ınue&J olmuştur. l\lücadelcye blltün 

tiinlflar ayni ıurctlc ıııtlrakc mecbur Santmnslsko, 10 (.\..A..) - San 
kalnu~lardır. Hayatlarının n) nı ı:art 1rnnaısko Krontltl gnzete:ı: yazıyor: 

Takviye kıtaları geldikten sonra 
müttefikler kafi taarruza geçecek ıur fr;lnde tehlikede olduğunu gören Japon radyosu mltrnlyözlerle mUsel 

lnsanlurın ıı lkoloji bakımmdıın es. ıan olan Anıerıknlı ve Fil!,lnli çete • 
trloen ara}armda ne kadar bU~ ilk Uı., lerin takıma.dalarda ııtmdlye kadar 
illAflar, tezatlar, kav1.-alar olsa da bir. i§lttiklcrlmf:ı:dcn çok daha. ly1 bir su. 
.lt:ımelerl, bir nokta etrafında teııanli. rette mukavemet etmekte olduk}ann. 
~ vamıalan mUmkündUr. dı.ın babsetmtştlr, Çetelerin Japonlan 

Art.Ur Gr!n,·ud•un sos;\al ııılahat me fevkala.dc yormakta oldukları Tokyo 
HJealnl harp lı.,lııılc ort;a)ıı atJWUının dıın alınan haberlerden anla§ılryor. 
eet>ebl budur. Bu tnla~)a yann ıs;ıo Bu haberlerde bu muhartplerden §U 
çok ~y kazanııınk isti.ren mUfrlt soıı. veya. bu gnıpun teslim olmak mec. 
yallaUerle, yarın blr ııoy ,·ermek lstd I bur!yetlnde kalmı§ o!duğundan uzun 
mı.ven bUyülc zengin grupların muh~ . 'JZadıya. bnhsedllmckte:llr. Çetelerin 
Je!et edeceği mubaklmkt.u. 1 Fıdplnıerde tekrar meydana. çıkacak 

Anca.k ortada bugünkü bııletl nılıl.. olan Amerikalılara c.!ddt su~lte mu. 
veucın latJfııde ederek bir uı.lıı(1uı& tt!.

1 

avenet edebilecek ııaate kadar mu. 
~n etmek iı;tlyenll'r, ı~ı;llcrf de, par. kavemette uluna.b!lmelerı 11\zımdrr. 
roolan da fedakArlrklar yapmaya. ik,. • • 
n11& palııınaktadırtıır. Bu u~nın · 850 gramlık mısır ekmeğını 
tenıln! milmkilndllr. Çünkü bu ımretle ı bir liraya satan adam 
bogllterede blr işçi ı.e patron kovalls. yakalandı 
ıonu temln edilerek yarmkı •ulh dev. .Azapkap1d:ı oturan Yaser, temizlik 
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kilometrede Taburba bb1ges1nde mUt 
tefikler, •s .saat sürer. bl.r aavqta a.. 
ıuı ka:ı:anmrvlardır. Almlllllann zırh 
lı kollan, mUltefiklerln çok gtddctll 
bir kar§l taarruzuna maruz kalmıJ 

larc!ır. Almanlann mUttefikleri Tebur 
tayı çeviren tepelerden çıkarmaktan 
ibaret olan hedeflen, mU!te!lk ba 
taryalo.nnın şiddetli ate§l •a.ycsinda 
elde edilemem~tlr. Almanlar, §imdi 
ovads bulunmaktadırlar ve mllttetlk. 
lerln vazlyet.t, takviye kıtaıannm vu. 
rudundan sonra artık geri kalmıyacak 
olan mUstıı.kbcl taarruzu icra için pek 
nıUsaHtır. 

yük faaliyetler göstermişlerdir. 
l'abUl'banm batısında düpnanm 
zırhlı vasıtalarla ya!>tJğl bir ibss 
kı püskürtiilmtiştür. Birçok z.uhlı 
vasrta tahıib edilmiştir. 

NIF.aataşı Kız Sanat 
Ens.ltftslnde deUle 

Ni{antaıı a.qam kıs onat enııtltU 
stlnde bugUn blr defıte tertip edıımıı. 
tlr. Saat on be§tAı b&flıyan defile 
saat on yediye kadar ıUrmU§, eneUtU 
1 alebelerlntn hazırlaılıkl&n yazlık, 

kı~lık elblae, tayyör, manto ve ıç eı. 
yaları canlı makkenlerle teıhtr edil. 
mlıtlr. Sade!lti eıııuı tutan modeller 
bazır bu)unaııların t.akdırln! kazan _ 
nı11tır. 

~.ıne daha •flam bir şeldtde ~ma1' ıı.meıeeı :tbrahtm Görmeze 850 gram. 
ttnJdlm Mğlaıınbllir. Ncteldm lnciı. !ık blr mısır ekmeğini ı liraya aatar. 
t.•renfn .oıyal ıslahatı d:üma böyle l:eıı yaknls.nmı§, ihtfklr auçuyla ıns.!ı 
olmuııt,ur. :tnglltcre dllnya llzerlnde kemeye verjlml§tir. 
g't"nfı bir nllfuz hale \ halinde lnkllat 
•1tlk~ dUnya nlmetıerlnl pyrlmllııa. 
\ 'l bir ,ekllde olmak tllere taksim bA. 
d~~•I vukuu. gelnılştı. 

Nevyora, JO (A.A.) - Şlmaıt Af. 
tjkadakı Amerikan umumt karargA. _ 
hmdan öğrenildiğine göre, İngiliz kuv 
vel]er! ve Amerikan zırhlı a.ıayları 

I!le\'zl!erlni aağlamlaştırdıktan ve Te 

buıba kesiminde muvaffakiyeW blr 1 Bayram gelecek 
kıırp taarı;uzda bulunduktan .onra 
blr durgunluk baş g~'!ttrml~tir. 

Her lkj taraf kcırtf faallyeUnde bu.. cumaya 
!ur.makta ve tank takvlyelerlnln ge!.

1 
tun a\·am kamarası iki gtiD --~ ıa., 
l:ıhaf, mcsC'lesllc me~,tul ohırken beri 
tararınn dom111yonlar na'l.lrı yannki 
.sulh dllııyaıımın barjtaa:ını 'bir tek eüm 
le lle ~l:ıh erdi. 

meıılnl beklemektedirler İstanbul MllftDI ğönden: 
Roma ıo (.A.A. - !tc.lyan or· 17 btr:nc!ka.nun 942 t&rilılne mn • 

lngllf;erede ıervethı terakttmt1 nb 
ıpd 11aJBt &e\ lye&I 1U1UJında blr mll. 
nuebet Tardır. Bunun lfıı.de ettiği 

dulan umumi kal'iltgahmın 92!! sadlt perşembe gUnU zllhlccenltı do • 
numaralı tebliği: kuzu olduğundan arete, cum& gtınU 

ıoua lngtllz imparatorluğunun bir Atll'nln 8Öylediklertnl' göre dünya 
Tunuıs'ta ke:,if kollnrrma bU de kurban bayramı olduğu ill..n olu • 

nıvl anontm ılrkct; blasedarları man. de,1etıerln 1 tlhsal l•ablli~t·tJerlne gö. vu·· rekler Acısı 
uraanıı an:etmeııldlr. BllyUk bls ~ rP bir disipline tabi olmıılıdır. ..,, 
t~bbfta eahlplerfnln cllndt"Cllr. Şimdl Domlnyonlar na.zınnın bu görü UnUıı 

3apılmak iıtenen tadiltıt aksiyonla. golı;cslnde Jıı.tnn hay:ıı şartları hlç de Orhan Rahmi Gökrenin bu 
nn yüzde elllblrl gene teşebbüs ısa • yeni btr ıteY dl'ğlldlr ŞlmJlye kadar güzel e•eri cumarte•i günü 
hiplerlnla elinde kalmnl< tızerıı geri oldııf.'11 gibi istihsal rclmbetı de,am Haber'de bCJ§lıyor 
kalanlara biraz daha nimet ''erllmesl ctloock, istihsal !~in tı:ım madde, mıı. Forma hallnc'le ,·erilen İntikam 
tstenmektec11r. Soııya• ıslahat f:>lnln muı için p:mır lhf;lyam kendini gös. romanından ba5lca en seçkin roman. 
runu budur • tı•recektlr. Halbuki bu harp zatc·ı· l.ın \C~·n Haber'dc tarihi, ıdya.111, edt." .. 

Jnıflte.redekl aoı;ynl ıs'lııbat mesel!'. htlhs:ıl için ham ınaude, mamul için bl en güzel yazıları gilnUn btitlln harl. 
-1ııha dtıaya ırulhn ti%erlnc'le ı:Imd Ye pn1ar ıhtllııcından dogmuştu. Jla·p ri ve dahili haberlerini bulursunuz. 
kadar olandıuı daha başka bir lstilta. Nttı df'rken gene onun doğum halin Haklkı bir öğle gazetesi olan lluber'I 

... met vtleudc getireceğini snnmak ha eli\ \'cnı ınıuıı;:ırnsını l:"iirily(lru7,. C>kuyunu7., &Idanmaz.sınır .. 
):'ljr kapılma.k olur. ÇUnkU bir taraf. SADRI ERTEM - HABEH okuyunuz -

nur. 
Bayram namazı S. D. 

8 ll 
Yurdumuzun dalma iWAaına c;alı • 

t:an ve elde ettiği teberruatı Krzııay 
Vf' çocuk esirgeme kurumlarlle pay • 
ltışmııkta olan Türk Jı&Va kurumuna 
her vesile ile yardımda bulunmak va. 
tant bır vazUe olduğlındar bu kere 
teyramda kesilecek kurbanın <kr,ile. 
r.le baraakıannın da Da§ka tarata 
l'dr!e"llmeyip mczldlr kurum emrine 
verl!nıeal memlcketlrnfzln yükselme 
s nl b1r gaye b!len sayııı ahal!mlzdcn 
rica olunur. 

Tor in.o -
Dün gece de şid· 
detle bombalandı 

italyan tebliği hasarın 
mühim olCluğunu bildiriyor 

85 111112 yaralı var 
Londra, 10 (A.A.) - Ça.rpmb& • 

peroembe gecesi, bQyWc bir İngiliz 
cçak topluluğu, Torinoyu )'elden bom 
bıılaml§tır. 3 bomba uçatı gerj <!On • 

mı,. yuıuııar .,.. phlfhmıv ..... 
bulmUftur. Umumıl:Jwtl• ıaa.ır ... 
c'lfr. ~ taarrasun laarbuı}an ilim . 
dlye ll&d&r 615 mıı ve 112 ,.....,.. .... 

memi§tir. 
Rom:ı, ıo (A..A.) _ lt,alyan tebllt< liğ olmuıtur. O.Çen aeoentD laııYIPlıl, 
Bu To ln n, henUs teılbit edilmemlfttr. 

geee r o yeniden dUpan u. 
çaklıın tarafından bombalamnı,,trr. 
s:rçck binalara laabet.ıer kaydedil • 

:mn.ıılQ ....,. .. ..__. ...... 

l&tı Udnd •>' w lllıııllF. 

Ruslar 
Bir çok kesimlerde 
yeniden ilerlediler 

Almanlar merkez. cephesine 
takviye gönderiyor 

lloakova, 10 (A.A.) - Myter a ır.evalleriDl Ylah •tmlflel'dir. ıız-. 
janamm hu.uaı muhabiri bQdlrlyor: , rmm, ~ oaup ~ 

Almanlar, Sovyetlerin bulal&l"lll& dtlfman taaml&lanDI ~
devanı etmekte olduktan merkes •.P dir. Bt&llnc'radm f$ma1 'be.t9Dda Jıi '. 
hMlne takviye kıtaıan l'öndermet- tatvrms me~erlld •l'•ml..-=.: • 
devam etmektec'lfrler. JDn aon telgraf ır.lflar w DeırJernithldlr. Dlplaal ~ 
haberleri, Almaıılarm birçok k&r11 l&büdr. bir ,ehtrden at&a lılr ao.,. 
taamıztannı ve Sovy.U.rtn bl.19>k lılıillt. pl,ade t9fl1aD eo baılrm. • 
a••tudc ,_ MWIN:rtDf 'llllillit. • • n • ...,._., 
70r. 8oTYet uQ&ldan &bıı.rtnl. 8t&lmlftdm GllmlP lıat;aml& ~ 

Alman ~rlleriııden pıuı trenler tıze_ na taarrua dnam .._ :ata' fil •, 

Jine temerklls •tth'mektedirler. Soy_ H'hr t..,.a 11 llamJmg ...... 
ntler Kozdok .,.. Naıçıtın cenup do • 2k1 mtudmnuıt ~u ~ et. 
tf.wıuSakı menllerlDl aatıamıaf. lldf]erdlr. 
ıınrıaJc p:yufle Hftflar yapmafa .lıfllrka OlplıMjnde ~ 
""9a1'G •tmektedlrJer. ~-~ ~ 

I>tin Almanlar, Kosdok lıölgeafnde dlı'. Rljevtn lıatmnd& bir ~ 
bir karır taarruz teoebbliııUnde bulun. e.sn&1ınd& blr tetldllmls taJnntne 8'a 
muı!ar, 11 tank ı, h&ric1 bıralalmıf dUfUıan .subay ve lrtn1 md~. 

Diler bir llulmd9 i}lrllıa !::J; 
Ye ta.arrus akim k&l~. 

ltrimlz, 19 blôlıMn ft 'lllt9t 
.lloü:ova, ıo (A.A.) - Sovyet öfl• noktayı taJsrlp .,.. ~ a ft1 • 

teblltbıe ek: man blSJlllQnU 1mh& •tmfllm'dlr. 
stallngradm Jfmal kılllllDda dU,... (Şlmtr <M'f'hedmı ...,. .._ 

man mukavemetln1 kıran kıt&larmuz, Ulııerler 2 IMl-r".L ' ) 

-- -- ' 

CISl ı 
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GENERAL FRANKONUN NUTKU 
Yasan: BiR MUHARRiR 

B lJ nutuk İapuıyaııaa cepbealııi 
tayiıı etti. Bu cepbe 1986 tem. 

mur.un4anberJ malamdu. O tarllate 
g'eneral Franko Abnanyaaıa, bllbaeea 
İtal)amn yardımlle l•naa ....,...., 
iki Mmellk ~ 1111' barptea ..... 
kımlan ,.e clemokratlan yeaenık lıılL. 

tlin İllp&n.)•)a bAklm ol.mllfta. Ba a. 
fenler. aonra Avrupanm bQttba .a,...a 
tbtUltıarmda, mlbveıtn ,.anada cıep. 
be alan &meral Frankodaa Almanya. 
:J• ""' lt.17&,a kartı lılr Mllkörlllk 
bf'klemek dotru olalMIMlı. ÇOnkll la. 
panyayı mlhlere '*flayaa rallq;al&r, 

'ıılnrz •l)aıl bir takım mentaaıler -
dı.:ıı ibaret olaydı, pneral Fnako, 
t•tımokraaUere temaytU ederek de bun. 
lAn elde etmetı dDtlneblllrd.I. Fakat 
Avnıpacta ıouna..- ve demokraııltere, 
yanı halk eeplleme kal'fl ilk mücade,. 
iP. ba) ratmı açan, lspaayoı milliyet. 
çlllltnı ber t;tirltl yabanm ~ ko. 

~mokr..Uer Fnum .,_. Atrfk&,. 

mnda bulunan maltclut lnıvnthdDdea 
ttJr lmmllu da bu lbtlmUI ....... Mmr 
1"1hmclarmak zoruncladarlu. B8;le 1ıl.r 
mecıburlyet, demokrullertn fllll8ıll Af. 
riUdakt oepbelerinl aafa ......... 
bakımından lspanyanıa .llllllTere do • 
fa)'ISlle yarclım edebllecıetlat ...... r. 

Fakat tepanyaıun ıblll 1ı1ıtaıı1e 

1larbe prmtyecett de JdAlla eclUeme&. 
O.rıçı ~ dablll llarpte ~ 
bırpalaamıttır; faka& ....... pOell 

dilrt 99De içinde bu memleket, J&ıa 
1amu u.rmap epeyce •man balctu 
tu sfbl dlelpUall ft 1lllM1era lılr °""' 
karmata aa muvaffak olclu. :Mllrftır 
'"1 harbi kaybeclene mDllyettıl la . 
panyadlul eler kalmaz. General F.-n. 
'ko, llimm ıörcltlP gibi barlte slre . 
rek Ok dlerlnln bllttbl uet1cıaıırtnı 
mnhafa.:ı:a. etmek tııtl~t~r. Faluı1 
ballft m:ıum preeelı mi T Ve ne • 

rumata movaffak olaa lıh' adamı• manP B'llneme&. 
c!Unktl ideoloji dÜflllanlarjle elele ver. t.panya bqün late eılanhlı lchack 
menine tmkAn mı Tarclı t Bö)ie bir cllr. Fakat mlbvereller, lcldla etUkler1 

hareket, Fraııkonua. JllPtıfı lııkd&bl gtbl Avrupayı UkraJDa lııatd&Yll• 
IDk&r etlllt!9bıden farbm olurdu. 4oldurmata muvaffak oları. ela lıı 

Bunun için, yeDI :hpaoyol eeterber. panyayı be.UyebWrl•ne il 4e1itlr 
lltlnl mlbvere kal'fı bir bareket gibi 1 Bund&D ı.tka, Fraalı:oaaa wreaet 
rötıte.rmete ~ demoknat pro lrarar, FranMnm 4unımana da lıatl· 
papncluı Frankonllll eon nutkuyla dır. İspulya 1ıendlAlnl Pirene buclutln 
tekzip eclflmlı oluyor; banuııla da ,.mc1a emniyette hiMf'tmeUdlr. Fraıı 
lıalmryor: Şayeu.,...,. bir l'ÖD har . ... Almaayaya ~ tepan)'11 
bto glmıete karar ftreoek olur•, bu ına mihverle ballan _,..m1afll'. 1f, 
MV&fUI müaveıe Jıartı 4lel'U. clemolı:. teklno . ..,,._ .,..._ 1ıllta ...,..., 
naQere kartı ~ an)afdıyor • orcla?a.n t,arafnlian "'81 •lfma •h 
lıpanyanm bagünle.rde mutlaka nınra, l11p&11ya selert.erlllı: ntn ettnı. 

harbe gf~ iddia eclllemez. Fakat ve ~ral Frankoaua ..,.. yü~lmı, 
bu tehlike lleran mevcut oldufu için, ttr. 
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1 ŞEttlR~E 
YUrlDüA 
DÜNYAOA 

Şehi>tl•ı .. 
• H&1lta CiOek qı.sr yapılmaauı4 

dnam edllaı.tkt0<1lr. [ lln Ankıı.radac 
phrıınl.ze r,o blıı tüp qı gönderilmiş 

1 tir ~1.mdJye kadıır t.00 b~ k şlye &§1 

yapılmL:,ıt.ı.., KAnunu~vvclln Ukha1tıı. • 
$21da §ehr.nıtr.de '7 bio kl.§iyıt qı ya 
,Pılm~Q:r 

• Şoförlerin h&l"l.Ç alır gibi fazla 
para 8.1.nıa.!a.rı:an öntuıe geçmek lçi.nı 

.ı v'.ı pgll.tiıır ta.ıuıl!e rı. b .ııe rek pazar 
\ık :yapacakla:- nı bu ıureUe puo.r • 
1ı#a ,.ıMşen OOf\Srıu yı.kalanacaklar 

dlJ' 
• Son z.:unıuıtarda bazı fmularm 

Jıe.mnr ekmek çıkararak undan taııar. 
nıl •tt.!iclerl gllrülmü:ı, takibata gt • 
~mııı vo G tırm hapatılmlftxr. 

• Altın :fiyatıan dl\n tekrar dtl§ 
:mU,tUr, Dün bir rqa.cüye aıunmın 
ftyatı aı llraydJ. 

• Dr. LQt.f1 Kırd.&.r, dlln alı:p.mkl 

tkçresle Ankaraya g.tml§ttr. Val!., 
Ankarada birkaç gün kalacaktır. 

fi Galat.ada Bankalar caddestnd.: 
Ilıtka1lt mağıızaaınm aabibt A.:ııdnn 

.K.Uapoğlu t.rq bJÇağı ~tlkArı yap. 
trı1'tticl.an on ay ağır hapse. B itiz ~ 
lira ıag-ır para cezaıımı ödemege mah 
kt\m olmu§tur. Aynca Ucaretha.ne.sı 

lkt ny kapatılacak. Qç .sandık traıı 

b1çnğı da mü.saden> edllccektn. 

Dünyada: 
11 Sovyet kızıllıaçı tara.fmdan ne,re. 

d len b1r tatatıatiğe gl5re, harbin ip 
tıdasındanberi G milyondan fazla 
lıastıı.bakıcı yeti§tlrllmiotlr. 

4 Alınan bir haberde Uyon ıeıı • 
rinde b1r ntıınay:ıı ye.pıldıtı bUdlrll . 
.n:cktedjr. Bu arada bir Alman askeri 
ôldllrUldUğünden kadın ve erkek oı.. 

:ınak Uure blr miktar Fra.ıı.sıı: tevklt 
edt~Ur. 

~ Bundan sonra, ma.rep.l Peten 
umumt yerlerde dolaftığl .,akit ken • 
dlslne yük8ek rütbeli lir Alman su 
1:ıayı refakat ~ektir • 

-\' lng'.llz nazırlarından Lort Kraıı. 
'bonı demlıtlr ld: "Düımant11 mane 
'1)'&:.ınm kınldıtma t!alr ortada ema. 
"yoktur. Barap düa u:un ıırUrecek. 
ttr. Fekat muharebelerin blrdenbirt 
2'iha~enmest klı vardır. Buıımı 1 
&!n mUt.tenkıertıı ha.zır balunmalıı.rı 

!Az.nndır. 

~ 
t yarışları 

Ankara at J'U'I§lannm U !nc1.ıı1 

öt.Qmllzdekl pazar gUnU ya.pılacaktrr. 
Haftanm programmı kısaca verelim: 

B1rlnd ko0u: meatısh %000 metre. 
l - Buket 
ı - Demet. 
lldnct kOIQ: Me!ıafes1; 1800 metre. 
ı-Kadel' -
~ - Soydan. 
~ - Yabang1UQ 
UgUnctı kO§U: <Qalı maDlalt) mesa.. 

fe3t: MOO metre. 
1-Alceyl&:Q. 
2- Cesur, 

• a - Gülcan. 

) ' - Sekban, -

! Dördtıncll kO§Uı '(Haıumrap) mea. 
:fuf: 1800 meını-, 
ı - BoTa. n 1r:11o 

• 2 - Tar:ın1' u .. 
~-Hmr 81 • 

-'-Yılmu N • 
IS - Alok 88 .. 

1 6 - I>&bi tsO i-
T - Can, "S ,, 
Be,.tnd kOfU: Metafetn .-dOO metre. 
;ı - Heybeli 
a-Rest. 

Qlfte bahla: 1-4. 11ne11 kofular tıııe. 
Hndedlr. 

Mıılaaavuer bir katliômı 
proteato etmek üzere 

Me1ıs kata az ıar 
bir m t kapaı~ 

kalacak 
Meludko 10 (A.A.) - Yahud'.lerin 

Almanlar tarafmdan mtaııavver olan 
kaUIAmı protesto etmek üzere 
!.!ek.siko tıehrlndekl mağazaıarın yllıl 
de doksanı ça.r§llmba gUnl.I. sae.t 11 lle 
r.gıe arasında ko.pa!ı kalnc:ıktır. BU. 
tün tiyatroıo.rdakl ııeyircUcr 18,21 
de. be; dakika ~t edeceklerdir. 

Haydar Rılat 

Mahkeme Salonlarında 

p·r. ç almı 
Mahkeme pirincin fiyatını 
kaçtan kabul ediyor ? .. 

• 
1 

Hu:ıızlar.n 1~lsl de ı;ıocuktu. Bir mktnı davacıya sordu: 
- Çuv:ıllarda ne v~rdı f. 

BiR, iKi 

KTA 
T cuarrul ha/tan değil, 

T asarrul ayları 

yapmalıyız! , 
13 Uncu taııanuf Ye yerllııullar 

ııaft,al'lt öbUrıt~ oa,, e:.ıuuııı: 
:}Uf l· Sarar-oğlunun nuUru Uc a~ıla. 
•'Ak l\lll}l ekonouıı \'o arttınnıı kunı. 

T orinoya yapılan akın 
Londrn, ıo (.\ .. \.) ·- ro, ; a yıı... tnrrıı; ve derhal hedulcre bomba}ar 

p?lı.r, ııroıı nkmd3 4 t.mlul: ~ n \c ço~ pJ: 1 ıntmııaıns ba§larunı§Ur. AtJlao 
•cı;!rll bonıuıtlar cıt1lm·~tır. 'Jor.1bnlcır araıınd.ı il \C 2 tonluk tab. 

J.ı:ındru JO (ıl \.) - tn:n z hav 11p bomba!r.n 'c yüt b!ntc.re "ı'ıngıo 
ı~ıv\•e:ıerl tarafınd:ın dUn geoo tt:ı.ı. b<ınıt:ıısı vardı. Dah.1 uçaklar a)nl • 
vaııın Torlno rcbdne yapılan ak:n .nazdan evvel hedef ~ahceı ktmlleo 
'lsklnnda ~ıı ma!Cm:ıt vcrll:ıı~\:ı>dl,.• n•c,·ter lçlnde krııın·~.ır Y~n;t:ıle.r 

D~ gece Lankaster. stuı'nr., Ih o ka~:ır bUyükttl ki ~O kJomctre 'J. 

ıuakıı ,.e veııtngton ~r !:<>m'>:ır<lı • z:aktakı Alp dağlaruıın kıırlı t~'ıcıert 
mır.n uçaklarından mUteşekk 1 kuv • :•yd!:.lanıyordu. ltalyıııılar tcb!l,Jle • 
w•tl te§ekktıller, tn.;ııtcreden he.re • ·1nde ağır kayıplara u:ntd:klanrı ltl. 

ra.t ediyorlar. 
ıanesı ilk muhakeınAye gelmiş. an. 
cn.k korkusundan bugllnkU dUru§.:ıın. 
y11 uğramamıştı. Gelen arkadaoı ls 
mallcli. Pek se!U blr kıyateıte olo.ıı 

lsmaUin luvırcık sarı eaçtsn kıtıacık 
b1r boyu ve ktıı;UcUk bir burnu vardı. 
Daha yaoı 18 dl ama, ağzmdak1 d 1 • 

terinde ancnk ve anc~k yedi, eekız 

t.aneıııne sahip kalabtim §tl. Dlğerıeri 
to:ru birer sökWmU,, S'itml§ ve u. 
mıı.ll de böylece çocuk yUzIU, fakat 
ıh•iyat-ağızlı kalnkatwt§tı. 

- P;rlnç. 
- Ne kadar. 

ket etınlı ve Alp dağ!arını atarak ı. 
mu haftaya alt bir progrnm .hazırlı\ taıyo.nın Torino ~hrme taarruz et Musoııııı :ıo.; nutkunda, Alwa.nya • 
m111tır. Hafta lı;lnde iJUtUn yükııclr, 1 

1 
, , • cın tıalyaya bava hUcumtanna kareı 

-Tam 91 kUo. 
- Değeri nedir T 
- 187 kuru.§tan almr§bm 124 lira 

orta ve ıııuuektepleı-ue hıınfernnsliir n.l,;.Hd.r. Torlno, Fiyat otomobil Ye çok mlktard U!:aksıl\ar t"plan gön. 
müsamereler \'erilecek. Yazı mllıi:ıbu uı;ak 1ma1Athaneler1ıı•n top ve sjlı\Lı eerG1€.nf ııöyıem~tl. du a!lze rağmen 
l\llları yapıl:ıcak, radJoda. vcldlltırl : fabrikalarının ve harp annnyllnln bu. uçaklnr btlyUk bir m.ıkavcmetle kar. 
mlz Ve aalAWyetu klmacler tarafın. ıunduğu en mühim Bdllay1 merkezı ~ıla§mamı§lardır. Ya!n"! birkaç tOP eder? 

- Eskiden kaç kuru§tu bu pirinç? dnn konferanelar verilecek. dlr. ~nsılalJ ateş etil• g, b alb qılda'> 
Taıı:ırnıf h rt~smın mana \"'C ebem. Ucaltlar Torlno Uzc."lJle getdlklcrl •1avayı aydınlatmağa ı:atıımııtIT. 2 - 40 kuruıtu. 

- Ne diyeceksin teman, neye çaı 
dmız bunlan! 

mıycrı, üzerinde bu sene d.:lba fnıtıı Z?.maıı ııava §arttan c;ok !y! tdi Atı. gt.ee ıı \'CUll ;;artınmUpıeo de bunJar bU. 
<lur01amız lc:ıp ediyor. Genı;l'fre değil lan tenvir rışcl•lerlle ortalılt aydmto. .:·Jm:ı. kalkı§mamıvlardır. 

Davacı, §1§man, kalın enseli bS.r 
bakkaldı. Bakkal mUteınaJlyen du • 
c!a.klarmı ktao.rak, Binlrll slıılrll tama•. 
11 sUztlyor, ve muhakkak kl, lmkt\n 
olsa, mahkemeden evvel çocuğun ce 
r.asuu kend!Bi vermek iaUyordu. HaL 
bil'kl, hiddetinin bu ddar atlrmestne 
ortada fazla bir aeoob de ycktu. Niha.. 
Y'f:t çalman p rlnı:ıertne 1'avuşınu§ ve 
t.t-lki de §im.diye kadar. 137 kuruta 
aldığmı söylediği bu malları çoktan 
.halka 180 kuruştan satmı'tı. bile ... 

- Oldu b1r kere c!endlm, Arkada. 
%'1'.D Şerettn e6zlertne uydum Aldık. 

orta ;fB§lıyıı, fhtlynn, kadına, erkeğe ş k c-e o-h--es ı·n de 
\Olbtısd bu memlcket.m her ferdine a 'J' 
Wtap ederek "tasarn.f,.un kendi he. 

••• 
Okunan tahkikat evrakından arıla. 

şılclığına göre, hAdlae ou ~kilde ce. 
reyan etmi§t1: 

Bundan on be§ gün kadar eTWJ, 
ya~urlu blr gece, snat 11 den sonra, 
:lama~l fle ıırkada§I Şeret Yenlkapıdan 
Aksa.raya. doğru ytını .. ıorken, b\rdeu 
bire gözlerine Aksaraydakl pnzaryerl 
·JlftO~tlr. Burası dalm1 bir pazar ha. 
llndedlr ve barakalarla çevrilml§tlr. 
1dnde en a:ağı hcrgUn 80 tO bin Ura. 
bk mal bulunmaktadır. Tııbll buranın 
kcndı bekçl!ıl de var.:1ır, 

Şeret ne :lama!l dl"'1lnmüııer vo 
buradan blr ıeyler ~ırmak kararını 
vermtclerdlr. lk1 çocuk yavq yavag 
barakalara yo.kJaımış1a.r ve etrafı glS. 
ı;eUemeğe gl~m·~1erd1r. 

Bekçl. serg1yı dola~akta. dUkkAn. 
lann islnl diklcalle &üzmektedir. la. 
mali ile Şeref bckçı arkasını d6:ııüp 
ı:zak!a§Irken birdenbırc içeriye atla. 
ır.l§lar ve bakkal :Müm1.ni.n dUkkMJ. 
ra f{it'm!olerdir. DtıkkA.nda bir çok 
u.ndıklar ve çuvallar vardır, tkt ço. 
etik rasu~eıe yan yarıya dolu birer 
çuval qırml§lar ve aırt,ıarmıı. a\mca. 
kaçma~ ba.§lamııle.rdır. Anca'k bek 
c;l bir aralık gUphelenmj§ ve arkaııma 
döntlnce !ki ki§ln!n sırtlarmda çuval 
kaçmakta olduğunu g8rmüştUr. Der. 
hal bağırıp çağtrmağa. ve arkalarm • 
d!lll koımağa başlamııtır. Bu aırada 
ınaballe bekçlBl Mehmet ~ gQrUJtnyU 
fritmfo o tarafa doğnı koşmuotur. 
Çocukl&r ke.çamıyacaklannı anlayın 
ca, çuvallan atmıılar, takat gene l 
kieı de yakalanmıelardır. 

- Çaldık demeğo c•lli.n varmıyor 

demek. 

- Ş!mdl)e kadar böyle 'bir eey yo.p_ 
ı:nadım efendim, .lk l~im bu. 

- Yani birkaç taıı .. Bab!kn,n olma 
fiını mı 1Btlyordun 'ı' 

~mail yutkundu .Blr şey 11öyliye.. 
meden ııuııtu. Bundan .sonra. bekçi ças 

nldı. Bekçl vo.kayı y~·kardııki aekUd-.ı 
anlattı. Es:ısen lsmaı: ltlrat ediyor 
du. Şeref de geçen ceıııcc1e itiraf 
(.tmlştJ, 

Neticede mahkeme, l.ki küçUk hır. 
aızı 3 er ay mQddetle hapııe mahlrilın 

etti. Ancak pirinci, ba zamanki fiyatı 

normal olmadığından eski tıyatma 

kııbul etmek mecbunvetinde kalaralt 

90 kilo pirlnct 40 tun~taıı hesapla. 

dı ve b8ylece çalman :nalın 1cğerl.n. 

43U§Uk bularak ve )'a~lannın küçük 

oıdugunu da nazara alarak cezalarını 
l c.r aya indirdi, Sahıkaları oımad! 

ğı d& lehlerine ııayıld~ ve cnalan 2~ 
er gilne indirildi. 

Ancak hlklm karan !ıımo.Ue blldL 
rlrken: 

- Bu birine!: lldnclde ceza aı.aı • 
ır.az, çoğalır ... dikkat et! d!ye UAve 
etmekten kendlıımı alamadı. 

ADLll~ MUllABlRt 

Konserva•,uvar tarihi Türk 

musikisi konseri 
Konservatuvar tarib1 TQrk mualkt 

ıJ1 he)cUnln her .aym Udncl hattasm: 
lla btanbul halkının da kolayca ge 
lebllm<:Sl ve dln?oyebJme61 f~Jn Emin. 
ôrıU lıa}kevl salonunda ııoıııyal yardım 
aubesl namına bir konser verme.! 
tcmJn edllmJştlr. 

Blrlncı konııer lfi blıinclkA.nun 
lı gUnU nkF>mı aa.at (21) dedjr. Da. 
-veUyeler halkevlnden tedar:k edilebt. 
!lr. FiyaUar btr ve ynnm Uradrr. 

llfbama, memleket n&mlllA no kadar 
Jllwnılo, bayati ötıomı baız blr olay 
olduğunu ııöl'lemenln bir ''Bhıu bor. 
ııu olüul;"llıın tnunıyoru:ı. llerkeı.E' hor 
ı.ıım:1rı ayrı yrı buna doyurmak mec. 
btırll'etlnde;J'l:t. 1:tttuı!ycnln kubğıua 
top p:ıtlııtır ~lbJ b3ğ'<?'oıak \"&Zlf('Sln. 
deyir.. Taaarrut haftası def;il, tasarruf 
ayı, hat~ daha llertyc giderek ta.. 
urruf 11ene5l yap!ll3lı}·ız! 
Tasarnıt \"C yerli mallar .hatta ı bun 

'an on üg &ene evvel ınılb ve ıU~n 

d,..vrlade ortaya konmu,tu.Araılan ııu 
kndar yıl ccrtJ. Yerli mallnnm~ hak 
landı\ bUl'1lklcrlmir.ln, lJ'pdt bcldenen 
tt-slrlerlnl göıterdl Va,tando~lar dUıı 
oltlufu gibi bu ... tıo de yırU mallan • 
mm en bllyük bir gUvenle aramııkta, 
lmllaıılll3lttadır, ' 

l'er 3•er kurulan fabrlluılnnmu: 

rı..al Htlşttn:memektodlr. Tasarruf 
zihniyetinin de mllletın eunruna a.Wıın 
akıllı girmekte bulunduğuna bıı.nka • 
lardakl ta rruf heıınbı pe1,4ıa gös. 
tenııelı:tedlr. Ancak, ber ı:eydo daha 
fazla tııııarnıf etmek. lüka ı;tylnnıcl•. 
tı•n kntınmak, zovklı;rlmlzden feCW. 
etmek, nınum\yet ltibruile peJttll~ tıı.k 
dlr rdeblldJ!Hmiz l raftan karmmal• 
bngü.n 3ah111n kese 1 't>e&ele!l değil, 

bir nıemlel<ct dnası malıfyetlnt :ıl. 

mı,tır. 

Ba,veklllmlr.ln tşabet,11 ıöriistine 

<'ayanan s6zlertnl berkesin t'nD kula. 
1 Rllo dtnlcmeııtnı ~o;stye ederim. Bu 

sözler b?ze takip cdllaıMI llumg-l'. 
len ~olu bütün aydınhrrtle ı;östereeck, 
tir. 

SEHIR 

11111 

TiYATROSU 
aoıınmt tn ·ln 

&tat 20.JO da 
l'E KORKt}l\f Ti: 

Yazan: 
Hobert l:'tlenner 

TUrkı;est: 

lJ. Cahit Oem 
Her Çar§amba saat 14 de 

•·-----·Sümer Bank -------1, 
YERLi MALLA PAZARLARI 
Müessesesi Müdüriyetinden: 
Httt,ekaldln, l\WQI, Dol ve ~ttmlere tro lll'lık Maa, 4ağdıJm c n:ıı,uıda l"Ullml' olan menııu~t tc.nl 

kartlan mnJıablllD4o Mafazal&nmneol 

Pamuklu mensucat dağıhmına başlanmıştlr. 
ı - Her teni kartı mııka!ılllnde :ıo metre pamuklu 
1 - btlhkak ımhtplert tefti lrartlarlle beraber ma.8§ 
1 - Mapwanmızda bnlı:ınabllen pamuklu meııırocat 

ııJt.Ur. 

mensucat '"~rilecektlr • 
eUz4aııJarmı da lbrııza mecburdur 
~tlerlnc1en intihap hakkı lııtUİknk Mhlblne 

' - Her t.m kartı mukablU atan 20 metre pamuklu mensucatın bir defada alnunaeı narttu" 
M~kntcHn, Dut '9e Yetimlere mah&uı olan kuponlan hlmll bulunan!ann bu 11lar dnhlllnd•} nlo~a. 

alarımıra mllrac:ıat ederek lı!tllllmldarmı alabilecekleri l?An olunur. 
............................ 11111! ........................... ~ 

- Oftrlp fflY· O halde aen!n bmıdan 
haberln Tar sruım~. Bundan bqlm 
Anıt Jlrarm bu knrdo.,ını Bordoda 
gvren de yok. 

Don'lonyt lm!l&basında mUte\au 
b!r ı:oterln oğlu olan Anrl Jlrar on 
ya~mda Ukstız lmlmı~tı; lmrdcşt Jnp • 
Eııptcııt .Jlrar o vakit ancak sekiz. ~ıı. 

~nıdnydı ve sıhhati bozuk olduğu itln 
BerJorakta otııran aııtta.sınm yannı • 
da knl:nıotJ, Anrl leyU meccani olaralt 

J>cırfdö 115eSfne glrmh, fakRt Jan gc 
ne ııılıhatJ yüzünden mektebe gide.mı. 
~rek bir papıızdnn l:uım~ dtnı alma, 
fa ba§}amı~tL 

Anrl d::ı.ha mektep ıral.ıınnda Jkw 
tarlbt çolc C\'

0 3 or, bl!hassa muh:ıre. 
belere dair talsıt ·ıta • ayılıyordu. 

Hsc.nofon \'C 8 ·uırdan ha lıı.}aral< 
en yeni ııtnıteJl üsıtıdlanna ''arınca. 

y:ı l<ııd11r melctep liülllph:ın fnd!' "' 
l•crlltc ®lr ııc 1 nd r kitap \'Ursıı an. 
br anla• m .. , hep uıı clmdıı. Ya\'8, 

Bu ölü de kim ? 
16 Çeoiren: MUZAFFER ESEN 

!ıntlhnnı bn~r:ırak kabul olundu. Ve 
\ ilcudu laıdar kıı.raki~rl do ~yıf olan 
Jıııı notlste gelince olgunluk lmtllın. • 
nmda tici defa dönmU,, BcrJüro.k Jmh. 
'elerlnde bllardö oynamak \'e amca • 
ı:ıından aldığı pıırn}ar:ı yemekli" Ta.kit 
G~t'lrlyordu. 

nr1 nıeJ;tebt: kııbu' olundııgwııı 

rr•m, guzeted-:: okudujıı gün liardeo:ıl. 
le bcrabc.-r gN·j,orclu, grnç subaJ nnuı 

nıtetl. 

- Bu ne bi~iın suıd böJ le! 

1 
1 

Londrn, 10 CA.A.) - Sovyet Jmv· 
vcUerl, Knfkas cephesinde Alnınn 
mukabil hücumlarını mu,·ıı(fa~ı· 

yelle pü~kilrlmü5lcrdlr. Sovyet hÜ· 
cumları :ıAır, f:ıkot kati !ıir şekild,. 

devam etmektedir. 
\'erilen lılr haberde Sovye1 

kuvvetlerinin Stalinsrad'dn len iden 
13 lop mevziini tahribctlikl<'ri YC 

dtı8manı birkaç bin::ıdıın ııttıkla:-ı 

bildirilmektedir. 
l\loskova, 10 CRaJyo) - Sovyct 

akşam tebliği: "{} b:rıncikflnun zor. 
fmda ı.-u,·vellcrlnıiı Mallngr:ıdda ve 
merkezde evvelki lstıkamellcrde la· 
arruıı muharebeleri y:mmışl:ırdır." 

Tebliğe yapılan ilih C(lc dcnlll~·"r 
ki: 8 blrlnclkfınundn StnlingrıırJ 
rr.ınttıkıı ındıı 2.t Alman ucrığı imhı 
edilmiştir. DJ!jer k~ı>inılerdc 2:; 
tank. asker bindirilmiş Jc,·azıru 

~ üklü 200 kam~on iı.ıha, 2 demir. 
~·ol katarı lrhrip, ~ tabur Alman :ıı;. 

kerl daltılılnıı~ \'C kısmen fmh:ı r. 
rlilmlştir. 

Mosko,·a, 11 O(A.A.) - Stıı!ln ... • 
rad'ın ccnııp do~.ısunda Hijcv 
Nphcsindcki Alın:ın r.ıc\lilerini dl'. 
len Kııılordu, duşmon h:ıllnrm•3 

epey iccrlcrinc ııufuı: etlllİ$1İr. n.1 l 
kuHetler. mevzilerinı hırak:ın mlh· 
~er askerlerine ateş etmek vaı:lfesL 
ııi lfııyo mecbur hu~u t poJls teş

killcrinin lııılundukian noklalnı :ı 1 
k:ıdıır \'armışlnrchr. 

Almanlar, her ne kadar Rljev'ın 
lı:ıh•ındı \ .. ttı Hukl'nfn do~sund1 
Yikııd'i! J:<!len gedikleri kapatmak 
fcln nlelBcclc ~eni lakTJ ·e kılal::ı· 
rı ı::clir!1' 1 •1er .. ~ de rl'pheden ~ele., 

lehmıfl:ır, her tıırlu mu'kaveme!i 
metorlik bir ~ilde ezmekte 011rn 
nu-; kU\"Tetlcrlnl durdurmd:ı m•l· 
,•ııf(:ık ol:ım:ıdıkl"rını blldinııe\.·'r· 

dir. Almanl:ır, k:ır~ı tn:ırruzl:ırını 

t:ınk birlikleri ile rle!".lcklemlşl<?ı-. 
rllr. Bu karsı laarrud:ınn hep~'i 

ı::crl ntılmışlır. l>iişman lns:ınco ve 
m:ılıcmcce ağır kıl\'lplara u~rnmı·· 

tır. 

Alm:ınl:ır. ~ "uk vaktinden ı1onr1 

<;tıılim:rıı«'l'ın iıı~eslnl temin lçi·1 
rlört ınotörHi hiiyü'k posta uçııklnrı 
ve pl:ınör k:>'lfeleri kullonmoktndır. 
lar. nıı hnvn k:ıfilc:crlnc refakat t• 

ılen :ıv uc'lkl:ırı e' ~crhctle a7 bir 
nııl:t:ırıfauır. Hundan bir müun~t 

C\'"\'<'l So\ :ret uç:ıkları hövlr bir k1 .. 

flleyc t:ı:ırruz etmişler -re Yıınk0r<ı 
tipinde 17 taşıl ucıı~ı ile bir miklat 
~[ec;ser'jiınll'I dlhünnü~lcrdlr. Scı-· 

'\'el m·rıl:ırmın miktarı artmıştır. 
Siı:ıdi lıunl:ır her t:ırartıı E(ôıil'·. 
ınoklcclirlcr. Şimdi Alrnıın uceklnn 
ııünrlii7.ün h:ırcket ':ıncmcktcdirlc •• 

R:ıf!rn~l:ırdn Tunı>~c ı;e\ re inde 
Kmlordu ledrlcl bir '\UTC'tlc Alımın 
,.c !acar scçme d:ı.fl kun-ctlerini 
&eri atmakta ,.e it :ıll.ı mut. \t-metlc· 
rini kırm:ıkl:ırlır. 

-----------------~~------------~------

Devlet DemiryoUarı ve Limanları İşl~tme 
Umum idaresi ilanları ,. 

l0.12.ltl42 tarlh,ndı!u itibaren domlryoJ ambarları; ,1ı;arı ıın•lanın 

kabul ve tesıımı muamelesi !çln; .ı.'hnn • Eylül aylıırmda ö~lt tatıll 1112 
saat ohnıl. tizı:rc 8 den ıs o kadar ve Nrınclte~r\n :Mar~ ıiylannda 6ğle 
tatili 1 ııaat olın.ık O:ı:ere 8 den 17 ye llo.d:ır açık bulunacakttr. (22011 

*"'of. 
10.l.Hli3 t.a.ihiııden itibaren D.D./217 num~ralı tarife karada, ıuda, 

•e !1:ıvada in~a:ı H c~ya tn§tyan ber çc,:t ta~ıtlara {ilmll Olmak ttzcre 
d ğl.Mlrllml, tir. 

Daha çok rıı:ırt istasyonlardan ~tenltebillr, (2202) 

* • .. 
lC.1.19f3 tıltilılndcn itfb:ırcn D.D./203 numaralı mesajert ta.ri!uln .. 

deki Ucretlt-r deltfş.Ut·ilın!ftır. (2."01) 

EN SON ~AKIKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

t:vlenme teklifleri 

1 

• Bo7 1,so, kilo nı, )'~ 22, Kumral 

mı..nı.ta.turacı ve Çiftlik eahıbl, orta 

ta hamı tenılz bir genç, kendlalne hA 

• otuz yaırnd&, uz:wı boylu .anım 
'e namuslıı, ulı:er &lleabı• maıısup 
\>C Qç bin lira para11 bulunan bU 1lıa.. 
yan. evtne ndılc, asker ••ya il~ 

(Gedikli de olabllil') blr hayla t'f!en.. 
rı:ek ll!temcktedtr. Bayın e81lM:' oıma. 
ııı tarttır. (2:5 Gru) remzine mııra .. 
eaat. 

}',.t ark&da~ı olabilecek esmer, uzun 4 Tnrkçe, franaızca U.anl&nn& 
boylu, temlz: b!r ııileye menısup 17..20, vt\lru, daktilo, bUro •e t&ldp ffler\M 
ya~ıarrnda bir bayıınla evlenmek ı.su. l~tna bir S'cnç, §lrket veya mUMM• 
melttedlr. (M.1.16> remzine mektupla ıerde müoaıılp maavıa «,;alııtnalı: ta~ .. 

m~ktedJr. <Galata po.st re.stant 22T~ 
s.dres~n~ müracaat. 

n::Uracaat. 

~ınbabasınm bu arzusuna razı olma4ı. /Müteferrik 
ı.n.),nbaha, '\"B&dltrhıl bt;r defasında PUL M.ElRAI~A _ Dam
arttırorak dıunadına bu hususta ıs • ı.aeız. damgalı Tllrklye cUrnhur11'9~ 
rar etti . .Jlrnr onluda ıraımuk huaaauıı •;t- Türk hQkOnıctlcrlle, ıcvan, eeneM 
t!n.kı lnadmı nrttırı~·ordtt. 1'1hayet, bUkOmcUcrj posta pulları toptan \'f 

giınnn blrlncle ,Jlrar ruıkcrllktcn l&tt. yı clruı cine sııtı}ıktır. Arzu edenlet 
fa ııdercli, tılç beklenmedik bir andn !Etanbul ku: llııeal idare aıcmuru C.. 

DJ ınhabumrn )llDlllll (eldi; \C OnUU 
la beraber çalışm:ık teted!ğlnl bildir. 
dl. 

Ru hill hlm5enhs bcldemc<lltl bir l~ 
tl. Onun l~ln bu latl!uemııı acbebtcrl 

hıtl>!unda birtakım taltmlrılcr altlı ~U 

-lıdü. 

Bnıılorı ,Jirnrın hııtouıı bir !!ebeb 
::iJr.Urıden u5kerliktcn i tırn cttıtlnl 

sll~lcLliffr, asket1 nwr.lyı•tkrlnl kııı • 

vot Şenmo.na aıUracaat.ıar• 

A1cl,rınız: 

(Aleo t) {A.C,) (AL.) (Atmık !SY. 
iA F.B.) CBuhınmaz) (Can)(Qalıfır) 
'E.fJ.) CE.N.S.) iE,M. OUll 
( P D.l{.) (F. Tezı (Güven~ 
({';Ur) tGüzcl) (26 OrU) (H. G.ı 
.\tele) (1 N.D.) (İ.P. 83) (Kııımcıtl~ 
me) (Koml8yoncu) (Kaynak) (MO:
}(l!lpcscntl tM.'r.) (M n n.> CM.E.f9l 
ır.l CM.E. 49) (Nelll) ( NalbaDl) 
(0.1.ı (P.A,) (R.A.) (R,T,1{,) 
of'2 R,0) (Samim!) (S.OR.) (Şa'r) 
r·rııyCun) (T.A,) {Unalan) (Viyan• 
oı menlan) (Ycrs~ı ı (Yılmaı:l 

Bay Haydar R:!at Yon:lmazın a. ~nnı:: a ter o.m'.l.k fil.rı Jlmrı:ı ka • 

;1.ı>dl o ı;Uıı lmrdc.:,ılnc t'nlı ıuanın uıı'.l 

lef ı \'e tDbal:ım:ıı;tnn d:ığan ıe1 ine !.i. 
zerine b;r t'OI• siiı.leı Ö)1n. Jan dıa 

hu uzun cllınlclcrı ş..-.f>ırıı ubırlı dlu. 
lcmi_tl. Bu ei>zlc:ln ı;o.nunda Anrl, el. 
l "!rlıı 1 kıitlik knrdr.JııJn omııı.lılrııı ı 

lıo~arcı.l<, guçlllkle zaptetillebllmlş he, 
)·er nm•n titrettiği J le: 

Jlrar me~letlnt 'ok &e\lyordu. ocn 
:5irdcn Ustefmen olıırıak ı;ıktığl •-akit 
Narı ldekl piyade al:\Jmıı. \·erlJıll. Orıı. 
t•a, Anılrlcrl bu J eni :.uba3 ıu takımı 

uz.crlııdo sonsnı; bir nlltot. ablhl ol. 
ı!:ığunu gördliklerı \Uklt ht>m menı. 
nıın oldııl:ır, hern d: ,,a.ııırJılar. Bu 3, 

ı!:ım imdiden mC!ıler, ha' atmdıL hlr 
""'k !!CJ'lel' olıluğıınu \'llııd;ıJiyorjıı. 

Jlıırp lmı!adı, J{rar nu ;:ı\'ıt tcı. ıııı•rt 
ı•~inl tru:nanılle öııkrdl, Uarııte ntlı 
nıımı fflbllflere kadıır gcçt', ıııı; <le 
1,ı ::ı. bir müddet 17.lnll olıırnk HorCo.\a 
ı;-rldi, Uu ınUddet l~crl&lnuc lıırı l.a • 
taHa tesadüf etti, l<ıu. Aıık oldu. Kc:ı 
~ıni llC\'dlrı'.IJ, Deş ay eoora d:ı dU~n. 
lcri oldu; o \'Gl<H ba~ınbab:ı11, dnına • 
•lım nl'!ktrllkt<-n \1l~ge,,lrcreli, rulleeııc. 
• rrıln tııı1'ına çatırıııalt (Dl nl I• ter lı • 
IPmı·~ sııltıtAn ııonna\11 bıraknıı~tı. 

kana, arkada,lıumın .;adrlnc kurbnn 
s;ıttiğlnl iddia edenler de u!du Bu b. 
1 ilıı.3 R hardctılniıı hıırptı n sonrıı J;Cp"r 
<ili;! ba3nt ~in:Uııdcıı mecbur oldu ·u 
da rivayet edildi. i''akat hiç lrln1sc bu 
ı.tıa]lcrc k:ıtl bir cf\· .. ., Tt'rerulyQrdıı, 

Jıı :utları ı;ol• hı tRn•yıın \·e lcb de. 
rned,.n lı>blı:bl ı .ıııla)l\n l'tıtl~ar l.a 
pı~t tılle bıı hırsu~t ı hiç tılr ey 9ğ. 
Mnı>mt>nıl,.t:t. [ TURA L: '",, :'."" j 

$1? hasta olarak yatmat<ta olduğu te. ! ıosınıı g r. cı;e bl.ı;h.} orı:lo. Sen·cı ı 
rl• h:ıber alınm ştır. Memlck!lt. ycktu. Bu itibıırla rncmlcl• te f:ı)dnh 

kll• lpbııncsine birçok e er'cr kazan • 1 olmnk ıı:ın )ı'llıabllcrt'~i en Jyl ı, a-. 
fl • ota"l tik r aıfa .ı.ına Ac l jf:ı.Jar l<rr olm:ı'kh. Ol:;"tınlnk lrntlh nıııı '"'· 
dl!t r• •lıJ.tıa sonra ~rıı s•rc lın rl.rndl 'c 

- Damı ı.öz ' :!rı ,·orıiun değil. 

mir dcrn"ştl. llcr \ ı,ıt n:ımushı bir 
udıı.m ol"rn'ı ' ı'"c:ılı,111 

IUıı:llk lmrdC'')I lılm., ofkr, hlr 11 d:ı 

ııl .. \ ı.uıı.,,ın lılr .,l',,I•• hunu rt \Oil \l'r hıl.nt suUıton sonra ıJa llrıır im. r;==;; : ' :szucs:: oma 


