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JRAN'IN V AZtYETI 

Yazan: SADRİ ERTDI 
T AHBA.N·da llilkGDUD •Ydet et.. 

ıttl blldlriJJşor. KuVYOtll mu.. 
tnktl, otoıtteU JV1nc1e bir lran devle. 
ti &'Örmek emellml&d.lr. Bmıwı jç1n et.. 
:rada t1lk&D lmsunuMıık. nJragwzbJs. 
otorl&e uatı kan1et TtlrldJ'edıe dalma 
tt"eadrle lııarpl&lur. Kardet ham 
refala ~de~ c!alım baht.i:fu 
ol.ıı.cıatmmda ,Uphe 7oktar. A.ncıü J.. 
ranm tarllıl ~de en mllfkt11 devlrlerl 
ceç~ oldufwıa da Jlatırd&ıı 111-

ıran tarWD ~k dfftrkırlnde bil. 
J'Ült devletlertn politika emelle.rtmD 
ti~ sectttı bir aa11a olmtıttw-. 
tran ;yayltw ~er ~de bt1ytlk 
kervaa 7ollarma Mlılp ~
lwrdanberl 1r&nm cleTlet,leranw e. 
hemmlyetj •raJmamıttrr. Zaman sa,, 
waa mıııtuhır Jibl olall lran J&YlAa& 
bfr milddot aon.ra cihan polltlkuıada 
ehemmlJ'etU mevkllnl alır )mn kervan 
70Dan deTletJeraruı bir malıl7et ar. 
xettltı, dllDJa UcıareU kara 7ollarma 
bath balııııdutu l'ADl&D ban prll. 
PrP iat).kamet1ncle tazyiklere maruz 
IJal.qor, poUtfk meeeleler ba lattka. 
lıt'1)ere söre n1zam1amyordıı. 

Asyanm prkmdan selen aiı:In?ar, 
aarptan &e1ea. akmlar b1~ıma.r.aa K.aa 
n,ırta mualıedeslne kadar devam ettl 
Bundan ılOll1'a 1rtUUD dünya polltt
kaamdalq manı.s kAlctıtı teoavOz.Ier 
l1mal. cenup 1at,lk&uııet1Di aldı. On ae.. 
lrJrJDcıl aaırdanbel1, bq]ayaıı bu fL 
allyeı blihaaM Jtrmlncl aaı:rda çarlık 
n Brttaııya lmp&ra&orluğu nutuzlart 
b&Uıule .,._ 7f't' lranda röze garpar. 

İrall.lll Boa Ye :tngtım nutu.m ..ıtm. 
dA kalılıjl biri eımaıe, dltert eenuba 
inmek ı.au~~ Jmvvetıa ll&IDl!-Jl a.man 
uıı}afln•ıv yaptıfı da sörillmU,tU. 
l.ll0'1 aııla,mMI lranı lkı bll7'Hl dey_ 

ıeım nllluz mmt,akalarma taksim edl. 
)'<ordu. 1918 ı~ anlqmaaı. ııUıa.. 
)'et f&h PelıleVinln lktıdar mevkUDe 
p.ıme.t lnma ~ ntttmlar kar. 

l'•mda aldıtı T&Zjyetlnl gtieteren bt. 
r.r mı..ıcu. l9S9 harbi 1ranı ilk ır.a. 
manlarmda W'ataız b1r balde bJ:rakh. 
Fakat BuaJ'lllllll ba.rbe gtru>MlndeD 
BOnra lranm vaziyeti blrdenb!re de. 

ftştl. 
İran t;aretaWrtmı tıWUılie koruya. 

cak bir dununda değ1ldl. Bnayaya 
711pılacak yardım jÇln de en emin sa.. 
ha Baara klSrfeU Ve 1ran arazlBiydL 
Ne Akdeniz, lif! Vı1adlvoııtok, yolu 
enıla Myılablllrdl. Bu lld yol da yeni 
denla ve hava tekniği önünde faydalı 
clanıazcb. 

A.ııeak .Baara k!Srfezl lle, ııimaU Rus 
yanm donmnyan sahlllert bu itte hlz. 
met edeblllrcD. Şlmal yolu da bir hay 
il tehlikelerle kaplıya.1. Binaenaleyh 
un emin s:ıha Bıuıra k!lrfed ve hin. 
terUlndı idi. Bu yol va:ı.lyetl dolayısı,. 
'" trıında geÇen ytl mtlrodelcler oldn. 
Rejim değişti. İran lngtltero ve Rus. 
:rıınm tşga)I alhna girdi. Bu surette 
lmııda blrt;nlmn nıe~leler müsait ze. 
nı!n bulmuş marnzl:\T gibi faaliyete 
ıreç!ller, mesel : 

A) frnnda mlltteftklero l.'Brşı balta. 
ı nm hareketi yapmak irin bir takan 
lnsıııılar tas.llyete geçtiler. 

B) traııdnki reJlm t,ebl'ddlllllnden 
t:olnyt ıt<'lh Pch]e\1 2'am:uıında tazyi. 
ke mana knl:ın l:azı kr.blleler hUl~. 
n.ctrn t:a~'lnı~ınd3n tstlfnde edtrck 
fc-t odal fna il~ rll.,re başlndılnr. 

C) Şimal ve cenup istikametinden 

• 

Artçı mü/ reze/er lıa/if 
bir mukavemet gösterig'Dr 

ingiliz tayyareleri mihver kıtala
rını devamlı surette bombalıyor 

Qlililnden. Slrenaflmdan abnıştır. 
Şimdi Trablua n Slmall Afrlka'dan 
tard Hfhaaı ıelmlşllr, 

Hava kuTVetleri acele eeldlen 
mihver kıtalarını devamlı aurctte 
tazyık ediyor. Mihver nakliye va
ntalanndan duman gQtunlan cık-

maktadır. Avcı uçaklan alçalarak 
dllşmanı top ateşine tutuyor. Mlh• 
ver avcılannın mukavenıeU sayıf• 

tır. tık kat'fılqmads banlar 1 ua 
çak te)"betmltlerdir. 

· Londra. Ui (Badyo Ui.U) - Bir aa 
at .vveı Kahiredeıı geleıı bugünkll 
lnglliz iıebl.f#i mihver kunetıerlııin 
garbe doğru k&Çlfl&rımn deT&m et • 
t,iguı! b.ildl.rlyor. Düıman hatif mu • 
kavemet gllı9terebllen a.rtçııar bıra • 
karak çekllmdttedir. Bundan bafka 
bUyUk miktarda mayin J&yarak hı. 
Sillz ordwrwıun bareketlni poiktir 
meye çabp•ktadJr. Bu maJtnl&r 
muııtar.am•n temıaıenmektedl.r. Aft! 
tayyaHlariml• ç.kilen kunetlıeN f14. 
4etli :tı.1lcuml.8&' p.pmaktadır. 

JCSlRIJ!:B ALINDI BOMEL K.UVVETLERl 
NERELERDEN GEQ1YOB1 

Londra, 16 (A.A.~ - El&geJtada Jlahl.re IG (A.A..) _ AtlD1n muha. 
blr miktar Alınan ft lta171-n .Uıi blrj bllcllr"ı:Jor 1 
alınmıştır, Rommel. Elageyla'dm ıı::ıageyıt. sulh •tm.mnda B1llgaz1. 

gizlice çıekllmlfUr. Son günlerde Trab).11.1 bUyQk fOlea1 ttatUnde bir 
İngills htlcamunduı bahsetmeslnlcı poH.1 kan.kolundan bafk& bir oeY de. 
bu çekllltl ıfzlcnıek mabadiJ.e ol• 11ldlr. Ş&J'kmda oldukça genif w bUi 
dultu anlqılmıfhr. Mera B1epya ıiden yol oımak o.zere 

8EKIZlNOI ORDU KAIO !ki 1lç dar geçit olarak ıcrblı kunet 
KlLOMETB.11 tt.ıı:m.ınnt Jer için pçllmut 1mk.lnlnz arası ile 

Londra, 15 (A.A.) - Sektsfncl m~t bir OT& meYCNttur. Oenup ba. 
ordu Llbya'da llerl hareketine de-

1 
tmmd• Romelin ına)'tn tarlal&rlle lt&p 

n.m lıle Rommel bnetıuinl takfb 1 Ia<lılt n derln i.tllıklmlar ve siperler 
ediyor. Seklır.lncl ordu ,.edl buçuk • le mtld&ta&ya ~it geçitler nrdır 
banadi filnflOriıetre Uerlleml1tl' Jd bu .ter, ınıuııı kuvv~eri lçtıı çok 
dQ~nın may~n llırlalanndan, u ayt&U& ele geÇlrll~tir • .Alman 
mflstahkf!ID hatlarından ıeçınlş, orduaunuıı ncat hattı olan ve deniz 

mihver kuvvotlerioi Mıaır ıaıt>l ~ takip eden yol ise dar ve han 

Napoli don gece 
gene bomba,andı 
Loıı4ra. 11 (A.A.) - Bui1lnktl ltaı. 

J'U tebliğı. dtıpan uçakla.rmm dtln 
groe Napollyt bombe.rdlmaıı ettill:leri.. 
n1 bildiriyor. Bu uçaklar birk&o 4üzt1.. 
ile bomba ·tmıoı~. 

Şanghayda alArm 1 

lloskova bildiriyor 

Stalingrat batlsında 
çevrilen Almanların 
vaziyeti ciddi bir 

duruma girdi 

lıütuml&rrııa tam•ml1e açık bir Jı&l. 
dıec:.tr. 

Bunun toln rtcat1n j1k Ath.uı dtıf. 

ma.na •Bu' &a.yiata maı Olmakta "I 
Romel noka&nl.tS't Kı:mr rlcatbıdeD bi. 
le kendini h!Aettlrmekte ol&D t1111t 
larmdan kayda değer btr miktarmı 
elden lu.çirmaktadır, Bu ı. Atrik& 
Alman ordunnun baf1Joa eDdl,eı.rt.ıa. 
deıı biridir. 
~ K.ongomert tar&tlndaıı 

mımtazam blr metod d&hllinde l:ı&. 
lf!:r1A dUfman meTZllerlne karadan 
ve bavad&ıı yapııaıı ~a hareketleri 
bu suretle ç0k ıert .,. mUhim bJ.r ne. 
tlu:ye vanıuı bulunuyor. .Müttefik 
topçusu &"Unlerdmıberi dttımanın ma. 
)'1n t&rlal&rtl• 1le11 meTSlleriJll JCl& 
lcımeyııde oldıı#U kadar •fır olmamak 
la beraber sene tlddeW blr at.ete ma. 
rvs bu}undurmUf .,. bu •tefin bir 
dalıika tuua vermeden dev&m •tme. 
al dUımanın meTSj,lerinl :mnbıtaa 

huau.auııdaJd 1D&dmı lıeJdacUttnden 

...,.el dtıfQnnU1t11r. 
Romel, .lılluurat&nm 11dbllılt top • 

16lı:2an civarında durmata t•b~ • 
e<+eoek midir. T Bu .wın onabl ıa. 
lı.alde pclkmlyec:ektlr. K1lt~ 
Cntıncı. bulunan bQyük Sirt• oG\11 Af. 
:ııkanm en u barmılr..bllen ~leriD. 

dQı biridir. Bundan iki ıen• enet 
seneraı Veyvıl bu ;61• taa.rnm etme 
mı,, EU.ge,Yl&Dm 60 ldlometn lra • 
<•r f&l'kmda bulunan bir :ııoltt•ya lra 
dar ilerledikten ~ durmuftU. tn. 
S{llı; kuneUerln.I daha 1ten &'itmekten 
meneden ıey marep.l GruyanlJdn bos 
IUl' halde çekllen ordu b&ldyelm de. 
til, b~kumand&nlıtnı bir emrt ldl 
J!.saaen lngUizler takıpten nsgec;Ult. 
ler! vakit firarlle:ı'le araıarmda temu 
mevcut değiJdl. Şu halde denllebRtr 
k1 bu duruf\ID Ull Mbeblnl pllp kln. 
fttlerbı maddi yorgunlu)ttarmda ara 
m&k icabeder. 8 inci ordu ae 1H2 •· 
neMID bu ;10D g11nlerinde 70l'SUD bir 
Taziyette bulunmamaktadır, 

Lebrtln 

Tunusta 
Mlttellkler m6vzı. 

ıerlnl tatayor 
Lcıadra. 15 (A.A.), - Tunusta 

Mecezelb&b'ın şimal doğusunda mo
törUl bir Alman kolu ,topçu ıt~ile 
daJıtıhnıttır. Bundan gayrı. deTr:İ• 
7e faaliyetinden baş~a hareket oı.. 
mamıttır. Mecezelbııb etrafında eid 
detU muharebeler olacaJı anlatıh• 
;rıor. 

Londra, 15 (A.A.)' - Bir:lncl or
Chı Tuııuata Mecıesell>eh'dakf mnoı 
sllerhal u:imle tutmakta -.. aaldıt'W' 
maAa hazırlanmaktodır. 

Londta. 15 (AA.) - Aft: 
Şl.m&U Atrikada Franmz remıl tıeb 

llli: l'ran.lıs kunetlertnı.n TUnuata 
71ptıırıan oeı. Jaarbt baklanda tata. 
l&t nrmektedlr. 

Bu JruneUer Stalu lle Suaa anı.mı. 
da Alınan askeri nakleden bir treni 
berhava •tmioler ve eak1 mitralyözler 
le n:.Ucehhez bir otomobU!e blr ltal 
yan motörlU koluna alt bir kamyon 
Ye bet moto8iklet ta1ıriP ederek Ud 
ta:ık ve btrçok kamyonlan da dllt • 
ır.andln zaptetmi§lerdlr. Atılan tren. 
de bulunan bir çok mUhlmmat ilıı 

3()1; Almatı ukerinden yalnız 18 ki. 
fi kurtulmll§tur. Tren, bQcumdan n. 
wı maytnl&nn 1nfRIJrlle yoldan çı 

brılmııtır. 

Kenv isinin bitaraf 
bir memlekete iltica 

ettiği söyleniyor 
8flngton, 15 tAA.) - Buraya ge. 

ı.n haberlere göre li'ranmz cUmhqr. 
-e •i Albert Lebrün Fransadan kaça. 

ra;c bitaraf bir memlekete llt,ica et 
ıı i§tlr. Va,,lngton resmi malıtflleı1 

ıenll.a teyit edUmemfı olan bu ha • 
•E'r tlzerinde bu.yük bir alaka göe • 
termektedlrler. ÇUnkU Lebrün mubte.. 
Ut ll'ralwz hlziplerUıl, Darlan ve dlJ 
'-'ol gibi ıetıerl barı§tırabllecek blr 
a.tvkldedlr. Kendisinin ctlmllurrel.I • 
liği ma~ hiçbir vakit bahfı menu• 
ommaa. ÇllnkQ Lebrlln lstifa •UM 
mJı yalnıs .Alman tazyiki altında fi. 
~ uzakl&§brmıftır. Reiallk ntatmı 
,timall Atrlkada veya diğer bir )"erde 
teifrar kullanmak llterae bu hareb • 
tinlıı meıruiyeU hiçoır auretle J'raa.. 
•u: lılzlplerı taratmdan lakAr edile. 
mez, bu V&fln&'ton rumı mahfl.lleri 
mr. yan t'9•ml olarak ııer:ı .urdllklorJ 
bir mQtaleadır. 

ingiltere ile 
Darlan arasında 

görüş farkı 

Ba lluıaıta beniz 
mlzakereler 
devam ediyor 

Nevyork, 15 (A~~.) -·Dakar 
rady0ı9U, bir yayımında, Da.rla.n 
idaresi ile İngiliz hükfu:neti a.ı-. 
ı.ındİı. ~ok ciddt göriıı aynb'k. 
ıar nın tesviye erlılmiı olduiuna 
bildiımietir. 

çunkpıc. u <A.A.> - ım ffgalbı 
df'nben Şa.ngbayda llk def& olarak 
GQn bir hava tehlllteat if&reti vertl • 
ıı::i§tlr. 

Moskon. ta (A.A.) - Rm Jnıvw 

ntleri merke% cephMinde taarruz
lanna devam etmektedir. 

Voronef cepbeo;nde Rudor "''" 
ruza geçerek Alman haUannda ge-:~.,.•cm••• mu .. ııa kolmnılar' ~ 

Tuapse :teslmlnde de Ras kuvvet-

Londra, 15 (A.A.) - BöyteJ' 
vjaıuımın s.iyasf yazan, Darlan 
ldaresl ile İngiliz hükOmeti ara. 
sında cidcH görü' aynlıklannın 
tesviye editım, olduğuna dair Da. 
kar radyosu tarafından yapılan 

yayımın ciddi birçok yanlış tefsir
lere 8ebebiyet; verjiğini bildirmek 
tedir. 

Şimali Afrikada, mtittcfık mfl. 
messilleriyle batı Fransız Afrika. 
sı ida~ mUme~il'cri arasında 
tamamiy!e mahalli mahiyette gö. 
rilşmeler olduğu filhakika •·üıdir. 
Bu görli'i'Ineler c-l'a.n devam etmt.k 
tedir. 

Fransız amal mnesseıeleri 
kömür yokluğundan son

kanuna kadar çallflDIY cak 

lerl Uerlemeler kaydetmişlerdir· 
Stallngrad şdırlnm fabrika ma

hallelerinde, ellerinden teşebbfisü 
bırakma' olan Ruslu bir kaç blok• 

Vitt. 15 (A.A.) - B'ran.ms mıaı havm ve meskOn mahalli serf aı
n:ıtıeaa~lerl klSmllr Jokluğ\lndan do. mışlardır. 
layı 20 llhk&.nundan 8 aonkArıuna k&.. Se>TYetler, RJjn", Velfkl Lndl ve 
_d_ar_çaı_ı_ımIY __ ı:ı.cak __ ur_. ______ • Stallngradın garbına dfişen bölge-

!randa yayılmak 1•ti1ea clevltıt)erln 
mepur Aıya polltl1mıa et.rarı.nda fa. 

a)lyet bafladı. 
D) DUnya hal"btnın J'&l'&ttıtı bull 

rnnJar !randa da keııdln! g!lste.rdl. 
f!ıte meaeleıd bunl&rm bıa,mda seıı • 
7ordu. 

Bu h&4laelerln teelrll~r ld. İran 
ll<'D bir yıl iÇincle vUAyetlerde i•l'&n. 
lan bili" ;yabnner kovVetler TaSI.. 

tasıı-e bastırmaya mecbur oldn. lkl 
bn~vekU dcji;Jttrdl. FUnıgi han, ve 
8tlheyll hllknmetlerl traııdald bUZll.. 
nın temin edUeınemestndcıı dolayı 

devrildi. 
Eski bir lran dev~ adamı olan Kva 

mUss.'lltn.na bıı tartlar ~ele it baıtı. 
ua geldi. Falmt yent hlik1mıet it baet.o 
nıı gt'lıllğt gtlndenberı y«-'nl birtakım 
bAcllsclerlo l::n,şı ka~ıyadır. Son gün. 
Jı>rdc 1'ahranda gıda meseJe!er:l yUzUn 
flen dilkk.G.nlarm ya~-ma c<!Udlfl, lıalk 

1arafmdan parlAmentoya hllenm <ılun. 
dıığu, güriiltUler çıkanldığı İran rad. 

yosunun dtlnyaya kendi dillylfı, kendi 

lerde, çevrilmiş bulunan Alman 
kuvvetlerine ka111 tıaskılannı art• 
bnnışlardır. 

Stalfn«ndın :tıatısındıı, Don u~ 
Volgı arasında çevrlhnlş kalan bir 
lraç Alman tfuneninln varlye11 QOS 
ciddi bir hal almıştır. 

Stallogradın cenup batısında Al• 
mantar 1000 ölO. pahasına biraz 
llerliye.bllmlşlerdir. 

Dnn, Stallngrad bölgesinde !3 
Alman taşıt uçağı tahrip edilmlşUr. 

4 .lJI • 

HOl'Jr:o..-. 11 ( A.A..) - So'Y)'et ısğle 
tt•bll#'i: 

H llkkAnun gtele8in~ lcıtalanm:ız 
StaliDgrad b~lgesinde ve merkez cep 
.heainde ~ki istikametlerde l!erl hare 
lrtlrin &!vıı.m etml.alerdlr. 

Laval yabancı bir 
memlekete gidiyor 

gi;rtişllyle naldetUğt va.ztyett,tr. vı,,ı, 115 (A.A.) - IAvAJ ecmıbl bir 
J\omşu tramn mllstakll, mukndde racmleke~ hareketinden OVYe1 kabl 

rııt111:ı ımlılp ve huzur itinde yn-:nına. ı•eyl toplantıy'l çağırm•ıtn". Hareke. 
sını tıalh<len di)crlz. Onun için Tahran ı tintr. bugün veya yann olmnsı muh • 
(lnlt1 sükfln bl~ memnun etti. t<ımcld:r a 

Bir çekilişin sebep eri 
rar.aa: BiR MUHARRiR Bu gö~c:melerin esaıı hdefi, 

batı Fransız Afrikasını hnrp gay
retinde yardon etmiyc scvketmek 
tir. O K.UYUOULARıtllZ batırlarlu .ki, birkaç g11ıı evvel bu atı,, 

tunck. Bomelin ElAgeylt.da müdaf&a)'1 
kabul etmlyerek daha gerilere çekiL 
mNi lhtımallnln kuvvetli olduğunıa 

)"lllllDlllftık. JIAdise tıı tahmlaimlzlD 
:vanlllf olmadıjmı ıösterdl MlbTer 
1H. rada perde kıtalan bırakarak aAv 
toplan ve tanklartle beraber daha 
gerl~re t:ekildi. 

Fakat Romel ası} mtldafa&yı nere. 
de kabul edecek\" TraDlusgarbı vuna. 
mile bop.lt&rak Tunuaa kadar tddle 
cek mi! Aııker mUtehasıııal&rnwzm 

}'llularma glSre iddialar ıunlardır: 
K.lmJ asıl EIAgeylA mevzllerlnlll ce. 

rll~e, Elkebrit bataklarmm ar'lııaamda 
o;ıluğu, Bomelln Mongomerlyt aldat. 
tığı kanaatindedir. El!geyJA adlı yer. 
:sa.dece Uerl emniyet mevzU hlzmetlıtl 
gören blr klSyden ibarettir ve ud 
nıltcl&faa mevı;Uerj Elkebrlt ı.t,aklık 
]annm arkasındadır. Bir ~dcHaya sö. 
re de Eli\geylAnm batıamcb susuz ve 
11tıyyar kumlu btr ÇÖi oldofu için Bo. 
nıe.J arkasmı boraya vermek ıateme. 
:m.Jıı, b11Akl11 ordusanu ~ke-rek ba ~ 
ltln önüne getlrmf'\k mabaretfıtl ıh . 
ter'llll,tfr. Çllnktl ""ldı.lnoi ordaDllll 
gerfslne dllıteetık olan bıı çöl geıılt " 
11ıısuz olduktan 1ıa.,1m açık olduğu tçtn 
de uçak hllcmnlanna fa7.laca maruz. 
dur. 

Radyo pzeteml:ıln tabmlntne kCJre 

lae Alm&a mareşalinin ma.1'..sadı ordu. 
aunu hırpalanmadaa Tunuııa kadar 
çekmek ve iki tıe'pbeyj blrlı:ıttlrınektlr. 

Blroe birbirine akr.ıha olan bu talt, 
uıfnlerl birleştirmek mllmkilndllr. 
k<.mclln ElAgo·IAıla .rıUdafaayı kabul 
etm9111ekıen maksadı gerllcrde ve 
Tımuııa yakın bir ~il.fide tutunıoağıl 
karar vermesidir. Bö.> lece, iki cephe. 
yl blrleştiı·mese bil«-', arul:ırınd.ı 'bit 
h.ıs:.a h:n'B. manevraıı:.n \.'e geri biz. 

ıucı. bakımından bfr \'tllıdtt ve ali\kıı 
tesis etrnl:ı olur. l\lcs• .it\ rrablusgnrıı 

ısehri her Ud cf>phc ıı;ln de eh ı:rj-ıll 
bir bareldlt llsall blı.roet,lnl giırehilir. 

Bu 1ıa,·a11 sulak ve nhbet«-'n medeni 
vasıf ve vasıtalara ııablpt!r. ltomel 1 

(lra)ara çeklllnce Elkebrlt bataklı{;'lnı 
ve çölü de lloliııe almııJ, düşmanı Uıı. 1 
:erinden fersah fersah uzak~tınnış 

~ lncllWerl ilk defa glrulldı'rl fçiu 
hiç tanımadıkları arsı.ide meçhQlk'r 
ve t<'hllkelerle te\.1rrutıs oııır. 

Romelln El!lge)J!ld LD gl'rllel't' bir 
plla111 gerçekleııtlrml k lç1n rfoat et. 
mlıt olduğunu bugün Londrndıın gelen 
haberler de teYlt etmekt~dlr. Almnn 

Göz hapsi~ aıınmrş olanlarm 
mütı-kab len \'Bhnbnna iıı.d~~ 
J?ibi iki!lci d~recede teknik mesele. 
lrrde aynı zamanı'la mUzaker~ e. 
~ilmiştir. 

Bu eörllşmeler. 1nı:;fli:: hüki\me.. 
tinin Şi:r.ıııli Afrıkadn şimdiki va. 
zire' karcıısmdnki hattı hareketim 
deği<:tirrr c-"ini i!:tilıı:ım etnıcz. 

Blm~n P.adyQsn 
upıf!11ı-~ eeşriya. 

ınf! a ~ı le ecFE dl : 

italyc ya yapı' an 
hava ak•n,annın 

intikaı nı alacağt 
r.arepllntn yukarda !!aydıA'fmtt f"8&!1 &-rllıı, 15 (A.A.) - Alman radyosu 
lılıs g!lre hareket ettiğine tlipho ·Uı;ilnkU neısrlyatında IIl'Uı seld!ğl 

clınama.kla beraber "ıtngl mllııafaa \ılkit İnglllz!er tar:ıtmrJan ltaıyaya 

!.;f).gjıı1nde tutuaacağır.1 ıimdl~ a.. ln:'i' .)l&pılaa bava ıallcwıll-.mm -
t.lrmek mümklln değfld'r. OoUnı,h:de. "'nm•nı Almanye.nın tngjltereye hava. 
!k1 hafla itinde bir ıı .. yler anblabilo.

1 
'°"n taarruz etmek suretlle aıacağmı 

C'P~lzl umarız. aöylenıittlr. 



ŞEHıRDE24 
YU,{DDA Mahkeme Salonlarında 

~~~~ M Ü j D E 1 ~~~y~~ 
SeneNrdc:nberl 63bnclcrd~ c-örUnm l~cn bUyUk t!C 3ıldm 

DÜNYADA AA M UALLA Lütfen kabul ediyor muş!... ~· 
----o- . '"''4· 

Şehırde: 
fo P&JJgaıtıda tUtUncU Ka.rakin. 

'f 8 
Ar}f allafları 

tıı, defa o:·,rııl> l7 blrııırjl.:ınur. (ll!r ·ıu~· akş:ır1rn lo.n it lbJrl'" 

mUr11caat. eden m~tertlere kibrit sa~. 
ata.mi§, lhbar sonunda dUkkı\nı araıı 
aııı t.am 116 kutu kı :ırtt ouıunmuo 

tıu. Muhtekir tütünctl miW korunma 
ruahkemeslne vcrilm:ştır 

''Eh ne vaualım Bay Hak:m. başa .gelen :: 
çakılır. Madem ki davasından vazge :: 
çıyor, ben ae neza'.<elen kabul ediyorum,, 

Her Akşam T aks;m KRI ST AL da 
ABBASE Muaızam . EVU ~ 

• Blr müddet evvel fazla fiYatla t.e. 
ııı.ttığı için m,uı kon.ınma mahkeme_ 
ahıe verilen Nlko Daskolos ad111uak: 
tacirlıı muhakeme& dUn b•tlrU1ll4 
ve 8 sene hapse 10.000 Ura da paıö 
cezasına mahkQm ed11ml§tir. 

"' Altın fiyattan dlltmekte dtvam 
etmekted.r. DUn bir ~adıye a!tını 
.?9.20. kWçc altının gramı 40ö kuruş_ 

tu. 
'1- KAnunuaa.nı ve şubat aytarma 

~·t. ekmek kartıan yenJ geKllde Dam. 
t:" matbaasında basılmaktadır Bu 1, bu ayın 17 sine karlar lkmai edil~ 
cextfr. Kartların ha.ika dağıt.ıJmasıııa 
aym 21 lnde.n sonra bıı.§!anacaktır. 
Bu hususta bir dağıtma taıımatna 
cıeaı VUcude geUrilınektedlr lstan 
bulda 800 b1rllk ve 200 tırm vardır 

Fır.ular, ekmek tevz,atJ için ıube 

sı:abllcccklerdlr. 

Yurtda: 
E1a:ı:1g mebusu Jl'ust Ziya Çltfltepe 

''cfat etmtııUr. Merhum, 1870 de Sof 
yada dotrn~. Harb Yeden ve erkA.ıÜ. 
ha,.blyeden b1riDCillkle mezun olmUJ 
tW'. Bir eene latanbul erkAD!h&rbly~ 
umumiye ve akademı harp muall.m • 
ltğı yapmı§tır. Mütarekede Gıı.ıi Muı 

t&fa Kemaı kumanduında Ha.lep ve 
Aana. yıldırım ordulat!'I crupu fi • 
mendlter ~aat • • lfletme 1flerlnde 
oaııomıo, milli ınUC&deled• Adapazarı, 
:1%m.it, Bilecik otmendlt~ mUdUrJO • 
ıınnoo ve Sakarya köprWeJio,n ta • 
mir ve ~letmo i§ler4.nde buluomllf, 
eigortacıJ.ık etmiş 20 Ukte§r!zı 1983 te 
r:ıtbus sec;nmı.,ur. 

4 BllyUk Millet .MecJt.ıı1nln dllnt1l top 
lantısmda, ecnebt kadınlarla evli o • 
SAıılarm mebus seÇ ımemelerı hakkm. 
da KAnm Karabeklr ve Sn!Pyman Sır 
ırum takr1rlnln teok11Atı dUiye ka.. 
1211nunu tadil mahiyette oldufunu bU. 
diren te.ıtll!tı es&.3iyc encıımem mu 
ftınt!Miı mllukere edilm!§tJr. Bu bahfa 
t. uzun mUz:ı.kere!er cereyaıı •tmi§ 
'Te n t cede de enı:u.men ma.zbat.uı 

bbuJ edllmek wretile Kbml K&rabe. 
tSrır tcklltl reddedlluılofk. 

4 A.nkaradan bUdirıldiliDıa ,ere 
!Bollin büytık elc;imta Saffet Ankaıı 

~ Ank&raya gelmekted!r. 

- Emineeee. AllllU ! •• 
MUt>a,şiruı böyle bir kaç defa bağı 

raralı korldoru çın çuı öttilnnesını 

.ınuwaldp, karnı en .a 7 ayuk otıkin 
b"eııc bir kadJD .ıe kııı.ksız b!r adıı.m 
sulh ceza mahkeme.sinden ıçerlyc ı;>ir 

diler. 
Kadm salına aalına davacı yertne 

gtC:ti ve soğuktan kurı.rarak suınna.ıı 

burnunu mendili lle '!Udi burtı1'DU da 
UZlll. uzun çektikte!l sonra yerine 
<Jturdu. Erkek bu klL ur cüretı kendi 
uıde bulamadı ve ayakta beklemeg.ı 
bafladı. 

Mı.bakkak k , bir tıada.Dacıydı. Zira 
eıkıden 1AciV1ırt olduğu pek zor tar_ 
kedılen elbl.aesı kir~ lekeler! lle do • 
!uydu. Otuz.. otuz bea yqlannda bir 
adamdı. 

H4kim enelA kaa..ım hOViYetin 
teabiı ettı: 

- Emine. 
- Soy&dmt 
- su. 
- Evu mıuıt 
- Evet.. 
- Kao )'&fmd.Um.. 
-1' ... 
-Neee?. 

Kadm klzardl: 
- l' Y&fllldayım, et.-.ııcUns. 
- Null olur. UateUk evu.tn det " 
- Y8.fl.DU m&hkemede btlyUttuk • 

tendim. Nutu. kt.tıdımd&kl ~mı 

bafkadu. 
ı, aııl&§Jlmıtt;J. 

- PekAIA öyle s..e. een bana utı.tus 
l!Agıd.mda yuam .ısyı. 

-21 
Eadın hakikaten de 14 18 )'q111daıı 

ıuıa göstermiyordıı. YQaQ ltısarmıf. 

Qat dudatı terlem~ 

Dava •tllli badanacı il. ()d• l'!!!m 

lı.apwm lunıuf, camlarım parçala • 
J:Wft:. Okunan dava ıattdamıda n.ka 
ıt'yle aııl&tı}ıyordu: 

Bu Emine ı1a .UL 8ultanahmet ot. 
~&rmd&k1 bUyWı evlerden blrlltnd! 
bl.rçok allelerı. b!r1lkt• kiracıydılar. 
A )I karm ile k&l'Jl tar&tt&. l!:m1Ae de 
k OCUile merdi~ b&fmd&lli oda.da o.. 

Dünyada ı t.aruyorlantı. 

• Habeptan Alm.aDJ' ıt.aı,. " .ut seoen rece ..... ook aarhof bir 
Japonyaya SlAmharp •ltlllnl reameu halde gelmiJtl. Gelir gelmes de eTID 
'Mldlrml§t.lr. Bu busuatalr.j karar, dt1D atıktllltt biranda bozulmUf, kansı U. 
Londro.dak1 Habefiıtu elo'BJ.ne ~ mQ~ b1r kavgaya tUtUflDU§tU. 
dlıababadan tebııt edllm1ftır. Kavga fiddeUendlkge fiddetlenmlf 

• liadagaakar ıdurnm koatrolO V• Al1 ka.nmu dövmeğe bqla.mlftı. 
lrgDtz hüktu:ııeti tara.tından dtl Gol. Bu aralık d& Emine da y&nam&mlf ve 
cfilere oovredJJml§ttr. Eden De d6 Gol ~OIDfllmDU lnlrt&rmıLk lc;ln kaomUf 
arııamda dlln bu meııcıle buJrmda blr tu. Bunun tıserlne A!i karwn.ı bcrak_ 
acl!ıJma 1mzalanm.11tır. m.Jf, bu ııefer IDmfnenJD arkuından : 

ır. Ç1ıı ile Rwsyamn, ftmdl 1tv ile - Sen ne kantıyorwn ! diye kova 
Drıüm bulUD&D Stnk&a&' yolu vurt&. l lamıftı. ııım.ıne odum& ıtrmJI, kapı11 
.. ıe binlerce ton efY& ıntıbadele • tm.lt >:apat,.mqı, f&k&t Alt bir omus darbe . 
bicuklan bUdirl}mektedb'. IOıe l'IH:rl kmp t.ıgerl:re Jlrm.llU. Ka. 

d!.ıı.ı ~vmeml§, fakat bırsınııan gtd 
cıeu bı.r yumrukla cam!armı .kırın~ 
ıı. 

- Davacı mıam bu adamdan? 
~lDe yutkundu: 
- Şey ... davamdao vazgeçiyorum 

tfendlm Komşuyuz:. bııgüne bugün 
&öyle fCYler olur 1nsanlık tıallh 

Belliydi kl vakayı mUteakıp kom 
~uliı.r bir araya gelerek lkl tarafı bıı. 

J'J§tırıuışlnr111. A!l özt,r dilcmıo. Emt. 
ne dt mahkemede dt."ıısmdan vazge 
~ ceğını vaadetmt§t. 

HA.kim Afiye döndü· .. 
- Ne d.lyorsun, balt ~nvaamdan vaz 

ı:~tyormu~. 
AlJ bo)'nuru bDktD: 
- Ne diyeyim de11. Benim hiç ka 

baha tim yok ki. 
- Canım orasmı ınrat ıimdl Da 

vumdan vazgeÇmeatne ıra111 b•r diye 
ı:cğırı yok mu? 

Alf boynunu b03bft•On bUktU: 
- Eb ne yapayım t>ay hftkjm. ba.!J!l 

gelen çekUfr. Kadem ld davumdan 
'-"0%gPçlyor, be?J de nezaketen kabuı 

e<:'yorum. 
BAktm gtlltııneedi: 

- Demek JQtfen ıcabal edf)'01'8tlll. 

B6ylece dua d llf t" ve her Ud ta. 
ra.t da memnuıı blr halde r;ıkıp gtttt 

ADLIYI!: MUHABtRl 

lugihere Cezayirde bir bq
konaoloıluk ihdas etti 

Loadr&, U ( A..A.) - RlSyter ajarı 
uun öğrend ğine ıöı·e lnglUz h~ 
<netı <:ezaytrde bir b&fkOJ11oloaluk l:h 
daa etml§tlr. Pek )'&JWlda Kaza~ 
k4 ve Rabatda da koA.eoloalukl&r im ~ 
rulac&kbr. 

NNATveHUYYET 
VERiR ~ 

..... 

UMIZ 1 E!W>'- #' WM>$f - iWP i 

Bal d::.t u.nylı:ı.unda oer.!,ıd.J .-r.oı;ı ıJJy.ı.ı. oJr .. " •bnest 

Yazan: ZıYA SAKıR ... 

Baş Rollerde: İsma 1 DtJ r:. tiLLU-~UKADDEE ~: 
DlKJ\.,\T; Her PAZ~R aaat 15 ten lU a kadar tekn.'ı programla ~ 

~~ İ ~KİSiZ AİLE MATiNESi TO!efon: 
40099~ ~ 

Al manyaya 
Fransadan 225000 

amele glttı 
BerUn, 15 ( A.A.} - ı,ı.aı edllme. 

mlg Fransa kısmındaıı 15 bin amele. 
lin gelmek Uzere oıctuğu blldir'lmelt 
tP.J;ı. Vi§tnln §lrnd.ye kadar yalnız 

U bin amele gftUğlnl Mldlrmiş olmıı. 
ama rag-men hakikatte A.!.manyaya 
~c-.eD Fro.nsız anu.ıe..nln yekCD'J 
22fi.OOO 1 bulmuıtur. 

Arın 1n hücum 
botıarı 

9000 tonluk üç lngiliz 
vapuru batırdılar 

.Ber Ua lG (A..A.) - A lman hUc:um 
botıan bir İn.gllfz v1.p.ır kat.lesin• 
btıcum ederek muvaıfakly•tlt ntUce.. 
!er eJde • tmf§Jerdlr. t opyekdn 9000 
touflA.t o tutarında S vapur bat.ınlm11, 

2 vapur da torpille 1.tn' basar& uğra 
tıımıatır. 

Dr. Emin Şükrü Kant 
Dah!JI buWıldsr mtltebeeuı 

Buıtta b&at,alaruu öfleclm ..,.,. 
Bomontf tramvay durafl Bel•Mtr 

apart. da lmbal ecleT Tel: 8118' 

lstanbul Vilayetinden <cbliğ edilmi§tir: 
ı - ]ı!erm.r vu müstahdemlerle dul , yo;;tl•n \'C m!ltc.kaltlerln kli.ounuev 

\'el istihkakları ıÇl:l nü!ua b~ına yo.pı'acaK fiOO grıım §Ckc:t tev:ı:ıatı l:ıtaıı 
bu1 memurı:ır .st.hlAlt ıcoorı~rat f i narnın:ı ae.uUo;; .J a;=ığı<Ja göıterilen b~. 
yU~rce ıcra ..>!:.na caktır, 

2 - Alakalılısr r lle..: -ı :ie bulunan ekmek kıırllannı bu bayilere ibraz 
edorek kartıarı;ı ııo! llst lıöfeıinl te§kil ed~n (İ.B. ekmek kartı ikinclte~rin 
hir.:.ncıkAnun ı !baf~s.n1 :,t.şıyan mUatatJfn tcvdlı muk&billnde alacaklardır. 

3 - Koopeı a t!! da~tu:ıı ı,ını intL;:J.r ve iı:d.h!lma meydan vermemek 
jçtn recf>en ynpu:u.ağı gıbl daıro ve .1•J\esscscıer de v,!Ayct mak&mmı.a 

mll.saodeslJe memurlıı.rın:n lstfbkaklars.ıı mutemetleri va:ııto.aUa aldırabll.r 
ltır. Şu ltada.r kt <!Kmek d.1rtlarından kesllec musto.tilln topUlnarak yiluT ve 
cJU§er ıı:ııtalar halinde l:-:ıopcraı. !o teıd.1 ıcab::der. 

' - !Jağıt.114 mcrıtezlerl va8ltasil' perııke.nde oıaraıc kese k~arı 
içinde arzed!locck kc!me ~cltcrlerln oeııer kılos-.ı 15~ kuru~tur. 

i.l - Koo{'cra l u tarııfındnn muLomctlere bir &&n:lıktaıı aşıı.tı olmama le 
Uure doğrudan dr,Sruya tcsam ed.llcceA gıekerlerin bohvr ldlosu 1~ kuru§ 
il.zerinden he!aı. ecıı~;.t\r. Bu ltab.l cck1.:r:crin be.leli l~b kuruıu ge~me, 
mek Uzere ilgili d .. trelerce tesbit vo tevz•atın bunlar taraf!ndan yapılabl. 
leceğl tebliğ olu:".ır. 

ı - KAzım ,.c Menmet kardeşler (ILıal ııekcr ı-~ab. Satı, 

T .Ltakcltt No. (97) 
mığııza:ııı 

! - Ha!ız; Mustafa Mahdumu Cemli Bahçekap? 
1 - Selim Ka:ıtmerı §Ckercl, 
4 - Rıza Uygur: gıclterol, 
lJ - Hilmf Sel pckercl, 
e - Faik Ba~aran 11ekerc!, 
T - Recep Funda LAlelı pazarı, 
! - Hüsnü Tunçbiı~k cıekercı: 

9 - Ahmet Fikrt ~ekerct: 
lO - tsmaU Hakkı: ııekerei: 
l1 - T&haln Teke: Şekere!: 
12 - Kemal GD.ray: ıekercl. 
31 - Kemal Fa.zı1 Şekerci: 
l ' - Ha.an Alp tekin. ıckerct: 

ı:s - Şevt1 Kara eekerot: .... 
JC - H &llt Ziya Kaglr&da, 

l 'i - Omer Ul&f: 

Sıı k ... ci H:ımldlye 1.'11ddeıd, 

D.vanyolu. 
Beyazıt Ordu caddesi. 
Şıolızadeba§ı C&mll karfıa 
lAJelı Ordu caadc.11j 263 
~luarııy Ordu cadde& 868 
I>eyc,glu Baııkpaz:an, 
ı engaltı 

Ka.ııımpaıa Z'.ndrlikuyu caddea! 'I 
l!f'§iltt.B.§ Tramvay caddeli. · 
Ee§lkla§ Ortababçe C&ddut 11 
tJskUda.r Ç&l'flboyu. 
Ka.dıkö7 SöğütJQÇfllme caddul. 
~açk& paz&n • 
Şl§li Omwlbe)' R umeli caddul. 

Birinci KlnUD 1942 de ~k*"ak olan SIGNAL 72 büyük &Abifa Ye 8 
renkli çift nuıha olacaktır. 

SiGNAL'de 
Btltlrl li'&rP ..ı.ı.atmı .Werir resimler ile dlier artiıtik eaimler n t>li'

pk r6portajlar bulacakamız. 

Almaoca, ltalyanca, Franııı.ca, Jngilizce, Rumca nuahabn çıkacaktır-. 
Şimdiden baJiinize ıiparit ediniz. Fiatı 30 kuruıtur. Bayiiniz yoksa U

mumi vekilinden tedarik ed~bilirsıniz. 

m u _ x 

Umumi Velrilin Adresi: 

]OHANN BAYER 
Eıki Gümrük Sokak No. 38 : Galata btanbul 

Posta Kutuau: 15SO \ 

= 

EN SON JAKl ~<A 
Küçük ilinlar Kuponu 

Hu ıropooa ekleaettıll paderlleoeıc 

il arama.ve it verme P&alan C. lioll 
Dakikada parum ...,....._...,, 

llAnlsrm l'azetede törWdDIO eeldlca. 
nlnııu.ına dik kat edılmellcUr ltvlellllM 
tokJlll J'Önderea okuyaooltına mabtnJ 
kalmalc tızere aarib &dre.lertaı bll41r
melert Uh:ınıdır. 

Evlenme tekli fleri 
.Y. 2:1 yaıında csmeı, old:.ıkt;& tab • 

e~11, ayda 150 Ura g~ı.rl olan blr rum 
genci tııklr aileden, ~akat çok gUzeı 
yeşil gözlü bir kı~a evlenmek Uıte 
ır.cktcd r. <Orman} rcmı:1ne mOraca 
&.\, 

iş ve işçi arıyan,ar: 
• Li ~e son sınıfına kııda"' nim 

mııc; bir hay:ı n. !jl:ıırll çııhşm1k 

ıııc ı :nı rlyrti11llc oldııi{u irin rl"(ınl 
re' :ı lııı~u ~1 ınüe~sP~C'lcrı:~ i5 :ıro 

nı.ı ld:ı rlır. (H:ıy:ıt .".1) rcrll71nc ııı ı 

rrıc.ı :ı l. 

* Orta mcl\tc11 ınc· zunu lıl r gen·,.· 
resmi veya husu~i hır ınüc!\ Me ı~ 

tahsili mütenasip lıir i~ nr:ım:ıl,t ı · 
dır. (Ynşar) remzin:: nıüıııcnot. 

Alclınnız: 
(Ate 6) (A.L.) (Bulunmıız\ f Ca" 
(Ctdc!t) (CatıAer) (Ç:!llflJ"I IE F. 1 

(E.N.S.) (Ehram) (E Oll!ı (P ::>.K • 
(F. Tez) (l"eth1 27) (F C ı fGt ' 

(Gür) (25 GrU) (f.N I> 1 <1 f • 3 • 
~metıme) <Kumra '10) CKıHnR'°' • 
(1.f.T.) (M,H.R) (M (', <19 ı IMrrım ' 
B··~U) (N:llbanf) (0 ı l (P A ı ı ft Al 

IR.'l'K.) (2 R.U. ) o(S!nnıt rlı ı~·tptı 

ne'' ( 'l'.A) (Uyıııı.I) (YN~i) 


