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SEBEBLER 

F RANSIZ fllo11unun Tulonda in· 
tuıarıodan aonra kaybedilen in. 

BBn ve :ma.ız.eme etmfmda nıllnaıcaea 
lar yapılmaktadır. !leaell: 

.. _Mademki Almanlara teAllm e 

dllotlyettktl, bu filo neden daha ev· 
vf'l, meselA mUtarekenin lmz.aln.ııdı~. 
zıunıuı Oezaylr llmanlarııı.a Çeklime. 
dl, neden müttefiklere Ut;llıak etmt> 
eli ~ mlltalealar llerl sUr\llmekte 
c1fr. tık bakl§t,a bir vaziyet ıtade eder 
gibi görllnen hldl&enln t,ahllll aand. 
dığ: kadar basit değildir. Olmaaı ııı.. 

z.ımgelen değil, ane&k yapılablleıı tııı 
hakkuk etmlJtlr. Tuloada batan p 
mıı"r meselealah 
"- Mademki gemller Almanla.rıa 

tehllm edllmlyecektt aedeı• daha evveı 
müttefiklere iltihak etmedi demek 
bir balamdan yerlndedlr. Fakat nlll· 
tareke yapan .Franııanm niyetleri, 
beya.tı anlaYl§ tanı, ve harbin geu,. 
me prtları göülnUne alınncak olunıa 
f\lonan Tuloa limanında kapanıp kal· 
maaının pslkoloJlk .ebeblert meycJaoa 
cıkar. Riyazi tefckkllrle politik ka.
rarlar araanıda çok def:\ bu açıklık, 
bu ayrılık mevcuttur. Fran817 nıosu· 
11un b.a.zln Akıbetini tınurl.ayan ııebeb· 
ı .. ı her eeyden enel Vl~I Freruıasınrn 
harp net;icelerl hakkındaki dilşt1noeııl 
le alAkalıdır. Buna Peten ile blrllkte 
ı1 ba§ma gelenlerin politik tf'mayöl • 
Jcrlnl de llAve etmek lAzmıdır. 

Frana müt;arekeyt bbul ettttt 
zaman vıııı fiSyle bir mantık çerçevesi 
içindeydi: 

''-Harp kaybedllmlııtlr. Fransa 
kendini kurtarmalıd•r. tnglltere on 
beş gttn 110nra te&llm olacaktır., 

Vtın mUtarekeyt ımı:aladığı zamaa 
artık nihai zaferin mihver cephesinde 
olduğuna loanıyordo . .Mütareke ıtart
larmı Fransız. generalleri tle görUıteıı 
<\.iman heyeti hava lıUeumlan baki· 
nnndan İngiltere Uz.erinde mUe118lr o
mcak ba:r.ı Uılerln elde edllmP.111 ıçtn 
ısrarla mUtalealar Uerl sürdilkçe 
lı'ranaz murabbaal.arı onlara ıtU ceva. 

bı veriyorlardı: 
"-Neden bu kadar 11rar edlyor· 

ıunuz, bu kadar tellfa ne lllzwn var. 
lli &"tlJı eonra tnglltere de nasıl olsa 
teallm olacak. Her teY elinize geçe. 
eek! lUlltareke mUzakerelerlnl yapaa 
Alman heyeU harbin neticesi hak 
kında. F.ranııı:r.lar kadar nikbin değil. 

Cll. 
Vlşlnln ıılyaat taallyetlnfo J>aolan • 

ıacı böyle bir faraziyeye ı11tlnat eder. 
1abU bu prtlar lçlndE- Vlılnln mUtte 
fıkler cephesini kuvvetlendirecek bil) 
lıir onıRJ.rU elinden çıkarmaama ımkAo 

:roıctu. 
Filo böylece Tulonda kaldı. Hat~ 

lferıelkeblr lıAdlıesl dolayrıUe Vlfl 
bılbvere çok yakınlık gösterdi. Ayni 
ıam11Dda Vltlnln politik ve aosyal na
ıartyelerl tte mihver arasında bir in. 
trbak da mevcuttu. ln.glll:r. dUşmanh
tnıcıa VlıH erkAnı ile mlbvercl\er •· 
tıum4& pek fark yokta. 

Vlııl erkAnı da demokra&Jnln, kapl 
tall:r.mln, aosyaJi:r.mla, .llberall:r.mln, 
llıaaonluğun amaııarz düşmanıydı. Pe. 
tentr. toprağa dönllt no.zıırlyeel lle 
Almanya.om, Almanya dışınılnkf mem 
leketler baklandaki dli Unce!ll arasın 
ela tefavuk ''ardı. 

VJJI erkanı, Fransanm ln 
rtlterenln yanında ıı.-tııcl smıf bir dev. 
let olarak yer aldıkça kara A vrııpası 
"ıo birinci ıımıt devl~I olan Almanys 
l!ta İngiltere araımdakt tezatlann 
bıeııu)lyetlnl omıı:r.larma yUklendlJ:ine 
.._nı idiler, Bunun !ghı lıartltere y& 
'ılııe Almanya ile bir anlatınaya var. 
llıayt ıothnn garantl"1 ııayıyorlardı. 

Jl'akat harp sUrafüı nlhayetJenınedl 
\tio J.lkt.hanncJa Vltl F.ranaaaınm 1 

RUSLAR 
ı7 oronejde de 

taarruza geçtiler 
Almanların ölü ve yarah 
zayiatı 153.300 ü buldu 

Alman mukavemeu her tara~ta 
gittikçe artıyor 

İstanbul mebusu Sad<'ttln Uray bir at evinde - fakir blr kadına ;>emek verUlyor. 

Mosko\'1l, 1 ( A.A.) - Sovyet ordu. General Juko! kıtalan ile tank • 
&u, Atman kuvvetlerini im.ha etmeK ları, Rijev ve Vellki • Lukl arasında 
Uze~ Stalingradın batısında Volg tt Alman cenıqıını zorlamışıar vtı dllş 

Kızılay aşevleri açıldı 
!it> Don arasında bu kuvvetlere mu manın mukave metini kırmıglıırdır. 

v11ffıık1yctJ,e hücum etmektedir. 1 Şimdi mUtemııcijyen ilerlemektedir 
Diğer taraftan Sovyet kıtaları, 800 lcr. Bununla beraber Almanların mu 

mil §imalde taarruzlannda Vellki • knvemetı, her tarafta gittikçe art • 
L\.kln!n ötesinde Letonya hududuna maktadır. 

d"ğru süra.Ue arazi kazanmaktadı~ Stallngradda fabrika)ar mahalle 
lar. Almanlar, Sovyetıerin UçUncU sinde ve hattA Sovyet kıtalarınaı. AL 
bir taarruz yapmakta olduklarını ve mantarı birçok mevzilerden çıkar~ 1 
bu taarruzun Voronej bölgesinde ya . olduk!arı cenup vııroşlarmda ı:ok O"fd· 
pıldığını söylemektedirler. Fakat aetll savqla.r yapılmaktadır. 

r , 
Gadalkanal' da 17.000 fakire her gün sıcak 

yemek verilecek 
Sovyet lrumandanııgı bu hususta su. 
küt etmektedir. 

Stalingradda geÇen haftanın salı 

gtlnUndenberi 20.000 Alman öldürül 
mUı ve merkez cephf'slnde 7,500 Al· 
ruan maktul dUşmüştur Bu sur~lt 
Sovyetlerin yapmıg oldukları iki ta. 
al'T\1% eanll.8Inda düşmanın ölU ve ya· 
ralı olarak zayiatı, 1M.SOO kişiye ba 
Ut olmaktadır. Sovyet lutMan, pazar 
gıınu Stalingrad hattı üzerinde ' UA 
f! mil ilerlemfşıerdlr. Halihazırda mO· 
dafaa hatlan içinde çarpı~maktadrr . 

Almanlar, merkez cephesinde yap 
maka oldukları karşı taarruzlara ih· 
Uyat kuvvetlerini aokmaktaıarsa da 
daha fazl& insan kaybetmek~n baJ
ka bir netice elde edememektedirler. 

çarpışmalara 
Üniformalı Japon 

kadınları cta 
lşUrak etmiş ı 

Bu hayırh işe zenginlerimizin 
ı yardımını bekliyoruz 

lar. 

Japonyada 
Deniz kuwvetıerl 
kamandaolar·ı 

. arasında 

Değişiklik 
9apıldı 

Tokyo, (EP.) - Japon deniz kuv· 
''etıerı yUkaek kumanda mevkilerin • 
de değl§lkllkfer vukuu sair günü ilAn 
edilml.§tlr. Japon deniz harp kuvvet• 
lerl ma.tbııat şefi amiral Ogııva top • 
yekftn harp idaresi ar&§tırma. enstı • 
ttlsü müdUrlllğllne, ondan açılan mat. 
buat eetıiğine kontramlra.l IIldeo Ya• 
no, Japon denjz uçakları umum! ka· 
rraglh §eti visamiral Ktkip Ka.ta· 
g!rl yUksek harp.§'fl.rası az.ıı.lığına, or. 
dan açılan kararglh şefliğine vtsa. 
mlral Higiro Tsukahara nakil ve ta· 
y!n edilml§lerdir, 

Bun}ardan kontramlral Hldeo Yano 
•9 yaşmdadır ve Japon amtrallerlnlu 
en gençlerinden birlıııdlr, Kontrarniraı 
bundan evvel "Nadato .. harp gemisi· 
n1n komutanıydı. Her aer..e olduğu 

gtbl orduda da 1 ilkkA.nundan itibaren 
muteber olarak baz ıdeğlşlkllkler ya. 
pılml§Ur. 

Jerı ıtırdüğU politik hareket kaideleri 
uımanla ı11tlka.met cleliıtlrmete meo
bur kaldı, ÇllnkU Fraoaa ile Almanya 
arumda bir aulh ~'llpilamacb. Harp 
07adı ve lıaglltere teı.llm olmadı. Za. 
man geçtikte cephelMde tek balına 
kalan lngllte.re, Rusya ııe, Amerika 
ile ltblrllğt yaptı ve vı,ıntn nlhat•%&, 
fer hakkında koydufu tC3hl!oln doğnr 
oloıad1ğı meydana. çıktı. ffarp uzu 
yor, fakat harbin ıonuııda Franııanın 
l!fblrllğl yapacağı memleket belli ol· 
ruıyordu. Vı~ı mUttelllderlp mi, mih. 
verJe mi işbirliği ~·apar.aktı! 

1940 da tngUtere te11llm o)saydı Vl· 
etnln hesaplan sağlam trkııf'aktı. Za 
terin hangi tararıı ramolo.catı hakkın· 
da \'işinin ı,ati bir hükme \•aramama. 
ıı ona bir bekleme poıtt kası ilhanı 

tıttl. Bu devrede \·ı,ı Fran11ası Fran 
myı nihai 11afhaya kadar t.oplu bir 
kuvvet hallnde buıuııdurmak istiyor 
dn. Şimali Afrlkanın işgalinden son· 
ra V1'1 erkftnmdan amiral Darlan nl. 
bat 7.Bfer hakkındaki bUkmllnU ''erdi. 

Fakıtt Vhıl Darlanm ırörlllUne lıttl • 
rl\k etmedi, l\'llo Tulonda kıtldı ve bil 

lllj'lmlı. tntlhar hAdlııeııı v11kua geldi .. 

SADRI ERTEM 

Stalingradm bir kealmtnde Rua 811· 
varllerl, derme çatma vücuda getiril 
Dı1f bir uçak aJ.anmdakl uçaklarına 

citnıekte olan Alm&n pilotlarını ga· 
fil avl&mlflardır. Alman}arm 19 uça_ 
ğı yaltalanml§, yalnr:r. bir tanesi ka • 
çabilmlştlr. 

(Arka'1: Sayfa %, SUtun ll de) 

Akron, 1 (A.A.) - Ohlo 
Salomon adalarından döı:ıen Amerl. 

lı.an balıriye sUAhendazlarınm anlat 
tıklarma göre Gadalkanal vuruşma 
1arına ünl!ormau Japon kadınlan da 
1.§t,irak etml§Ierdlr, Burada ekeeriY& 
aarp ormanlıklarda afaçlar ara.ama 
gizJenmıp Japon nişancıları e81r alm· 
mı,ş v~ bunlarnı kadm oldukları anlı&. 
§Ilın ıştır. 

Müttefik ordular 
Tunusu çember 

içine alıyor · 
Almanlar müdafaa planlarını 

çok iyi tanzim etmişler 
Nl'\•york, 1 (A.A.) - Şimali Atrl· 

kadakl Amerikan umumı karn.rgıUıın 
dan allna.n baberleNı göre, 1n.gillz kı· 
talan, müttefik ordularm klllU kuv· 
v.etıerlnln doğusuna uzak bir mesafe
de bulunan bir mj,b.ver uçak alanını 

ı.aptetml§lerdlr. Amerikan müşahit -
ıu, bto uçak alanmm Tunus ıchrlnln 
,·aro:ıarmdan birinde ka.ln olan Tu • 
r.us alanı olduğunu zannetmektedjrlcr 
MUttc!lk ordulan, halllıazırda Tunu., 
~ehrjni çember iÇlne aln'taktadırlar. 

Zırhl: Amerikan alaylan tarafından 

de~eklenen birinci İnglllz ordusu. 

Almanlar tarafından mayn dökU\mUıı 

o:an tarlalarda hareka.t yapmakta 

o}mıısına ve mihver uçakları tarafın· 

dan yapılan mUtemadt bUcumlara 

r:ığmen devamlı surette Uerlemekt&
t.:ır. 

MUttcflklerln cephe hattı, §imdı 

~:mal sahili üzerinde Tabarkaya pek 
az me!afedc k&.in bir noktadan Blzer_ 
t<>ye kadar uzanmakta, cenup doğuya 
doğru .Matur yakmmda blr nokta)'!L 
kada• içeriye kıvrılmakta ve Bizıert;in 
cenup batısından geçerek Cedeyda. 
yoluyı.a Tunus şehrine 10 mil mesaf&
oo bulunan bir noktaya varmaktadır. 

Askeı1 mahfillerde beyan edilditi· 
ne göre, Almanlar, mUdafaa pl!l.nl& • 
rmı çok iyi tanzim etmlşltırdlr. BUtün 
yollnra ve köprülere mayn dökWmOf 
ttır. Her tarafta mitralyöz yuvalar• 
vardır. Almanlar, hafit ve orta hacifn 
de tanklar kullanmaktadırlar. Müt • 
ttflklerln Blzerte üzerine yapa.cıı.klan 
hücumun (hiç olmıı.zsa Tunus §ehrlne 
kar§ı yapıfnn hücum derecesinde) te· 
1"1kkı etmekte olduğu beyan edilmek· 
tcdlr. 

Tuionda teı·sane . 
işçil~ri ayaklandı 

Terhis edilen teknjsyenlerin 
Almanyaya gitmeleri emredildi 

VL,ı, ı ( A.A.) - Tulon tersanesın. 
ae i§e tekro.r ba§lama emri Uzerine 
bir ayak1anma ho.reketı olmuştur • 

Maurlt, 1 (A.A.) - Ortada dolaşan 
h!ı şayiaya göre, Hlmler, Fransayı 

ınlhvere bağlamak iÇin nihai bir §e 
kil bulmak Uzere IAvA.l lle müzakere 
lerde bulunmaktadır. ı.a.va.ı. terhi • 
edilmiş olan bütün teknlsyenıe111 AI • 
mayada çalışmak Uzere kendllerinı 

k&.ydetUrmelerini emretml§Ur. Bu. 
nunla beraber Almanlar, I.Avll.lden 
pek ft:zla memnun gör!lnmı:mektedl:. 
Tama.mile Alman kontrolü altında bu 
lunmakta olan Parla radyosu, La.va.il 
ll';ranaız fjloaunun kendı kendls1n1 ba· 

ıırmaaından mesul olmakla itham et 
mektedlr. 
TULO:'i TERSA:NESI KAPATILDI 

Vl~I, (El',) - Yan resnıt l.ıjr \[av 
mıktan bildirildiğine göre. yeniden 
ışier hale getirllmes lndek• gUc;IUkler 
del' do!:ı.yı Tuıon tcr!&nesi şimdill~ 

k"pat1}ml§tır. Yalnız mUhendjsler, 
ıdnre memurları, teknik mUstahdem · 
Ier l)e elektrik, gaz ve ıu idarelerine 
mensup memurlardan başkaaının ter . 
ııuneye girmesi yasak edilmlıtır. Vll 
amiral Martuva, terse.nenin yenlde:ı 
ı.ıı:l)ebllmesinln ne gibi §artlara bağ 
ıı bulunduğunu blr kömünike ile llAn 
e.dllecqm ibldrmgtlr. 

.Kızılay taratmdan ,.hrin muhtelif 
.V.emtıernide kurulan. halk &§ha.-

neleri bugllnden itibaren. taaily~ 

geçmif bulwunaktadlr. 

ran bu kı§ 16300 faklrln l&§Ul temm 
eoilmlf demiıktir . .A.fhanelerln bulun
r.uğu aemtıerdeki fakir ve muavenete 
muhtaç halkı, kaymak&ml&r ve kaza 
ı .. ıırtt re.ialerı seçmektedirler, Her nü· 
ıuı batına günde kırk paradan olmak 
üzere ayda 81 kurul alınmaktadır, 

Komite bu usulü de fakir. fakat tzze. 
tJ nef•l yüksek kimselerin hiç değilse 
bir Ucret muk&blllnde yemek almıJ 
telAkki etmeleri içln va.zeylemlftlr. 
ldaamafih bu 81 kurufU da veremlye. 
C6k halde o}anlann bu paralarını da 
lQsıl.Q ödemüt.edlr. 

Kızılay bu l§e 700 bin lira. gibi. 

muazzam bir tahais&tl& glr!fmlftir. 
Bu paranın yedi bin ]iraımı Kmılay, 
200 bin llraamı ticaret odası varldtt 
tazlaauıdan vermi§tjr. Karagümrük, 
Topkapı, LAlell, Eyilp, Betlktaf n 
UıkUdardakl &fh&neler elki medreae
lerln tamiri ne vücude getirlJ.mlft~. 
Kuımpqada bu i.§8 elverişli bir bin& 

bı.lunamadJA'ı iÇ1n yeniden lnpama 
baflanDUftır. Bu afbane de bir b&f • 
t&ya kadar faaliyete geçecektir. ,Nlwıelerde bug1lnk1l tevziat bir 

Dün Befikt8f qh&nealndıe l'70, bayll aevinçli Te zevkli oımuıtur. YU.. 
KaragUmrtıkte 1760, Eyilpte 1800, lerce fa.kir, kadın "" erkek ellerinde 
Topk&pı ve L&lellde de 4ı bin fakire bırer kabl& &f]ıanelere müracaat et • 
sıcak yemek datıtılm.lftır. Bugüıı vr mjf ve sıcak bulgur PilAvlannı &!arak 
rilen yemek kavurmalı bulgur pli& • mıllete. devlete ve luıııı!.aya hayır du· 
Tiydı. a.l&rda bulunmuşlardır. Bu faklrlerta 

Kızuayd&, bu lfle meHUI olmak üae bır çoğunda tabak ve aahan bile yok. 
re btanbul mebuau Sadettin Urum tu. Bil' lwımı da yemeklerini ldlçtlk 
nillllğlnde t.e19kkUl eden komite bQ. tP.nekelere ve gazete kAIItlarm• koy· 

tün bU' iflerl 3 ay gibi kısa bir zaman dl!rtmaktaydll&r. 

d!. be.pnnlftlr . .\§hanelerin bu kıflık Artık bu hayım lıe, zeııgtnleriJDl. 
erzakJ tamamen temin edilmiştir. rn ve tüccarlarımızın i§Uraklertul 
Nohut. fasulye, bulgur, mercimek btklemekte olduğumuzu zamıederiıl 

r.oklan hazirlaD.mlftrr. Buna naza - ki 1llveye ltızum yoktur. 

laulllz tebllll 

Elageyla 
civarında 

Devriye faaliyeti 
oluyor 

Kahire, 1 •(A,A.) - Ortaprk İn • 
ı:;illz kuvvetleri bugUııkU aah mü1t~ 
rGk harp te bllti: 

Devriyelerimiz Ell.geyla. yakmlann. 
da faal}yet göstermişlerdir. DUn batı 
Sfrenayka Ustünde hafif hava faallyetl 
oımuı ve dll§man ilerj hatıan üzerin. 
de avcılanmız tarafıııdan lkt Messer
şmlt 109 dUşUrUlmU§tUr. 

Bir gece evvel avcılanmız Blngazi 
tıstünde bir Yunkera 88 dl\şUnmüşle t' 

v.; Elageyl~ yolunu m!tnly!Sz yay)ı . 

mma tutmuşlardır. 29 so aonteşrln 
g~ceaı Blzerte doklan yenirlen bomba 
1nnmıştır. DUn Pantelarya adası el • 
vr.nnda bir mihver ticaret gemisine 
tı&&rruz edllmiı,, tam bir bomba lsabe
tile gemide lnfllO.k c;ıkarılmıştır. 

Av • bomba uçaklarımız Slcllyada 
Komlao ve Geıa lnlt alanlarına taar 
ruz e•;mig)er ve önemli haaar1ar yap· 
mışlardır. 

Bu ve ba'ka hareketler aonunda u· 
c;aklanmızdan lki91 eksiktir • 

General Sikor•ki N~vyorkta· 
Londra, ı (A.A.) - Reis Ruzve• 

Un §ahit daveti Uzerine Londrada:ı 

ayrılan Polonya başvekil ve başko 
mutanı general Sikorskl bugün Nev· 
yorka varmıştır. İki devlet adamı a 
rumda önemli müzakereler yapıla • 
er.ktır. 

Amiral Labord 
ölmemiş f 

Kendlılnla Alman· 
ıar tarabndaa 
· bapıelliidlli 

lllldtriUyor 
Berlln, ı <AA..> - &1terı 
Alman aöz.cUsü dün a.kp.m fU de

meçte bulunmuştur: 
Tulon donanma.at kumandanı aml • 

ral La bord !Slmem1şt1r Donanmaalle 
birlikte batmağı kararl8ftırmiftl,. 1'.a 
kat mareşal Petenin verml§ olduğu 
talimat .kendisini ıon dakikada bu ka 
larmaan \•azgeçirml.ştlr. 

Baraelon, 1 (A.A.) - Röyterı 

Fransız bahriye kaynaklarından 

öğrenildiğine göre, Tulon dona.nmuı 
kı•m:ındanı amiral Labord, Almanla 
r.n ellnde bulunmaktadır. Sivil ola • 
rnk Afx ·Em • Provence'da hapsedll· 
nıiııtlr • 

lalgariıtanda 
--o-

J kimuhtekir müebbed kürek 
cezasına çarpıldı 

Sofya, (EP.) Sofya yakınmd.a bir 
ltöyden iki tüccar aleyh!M ikame edl· 
im ve birkaç gUndenberl Sotya. adli 
yeElnde muhakemesi g6rülen bir un 
vurgunculuğu" da.vıumıda ıalı gtlnO 
}[arar verildi.. Maznun Bo§ilof n lft 
nc.t kara borsada yüklek tıyat.ıa llOOO 
lnlo un sattıklarından 4olaJ'l lll~ 
ldlrek cezasına çarpUdılar, KO.ddel • 
umumı bu iki maznunun &Um ll" 
ceza.landirılmaamı t.teı;ı;dftL 
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ahkeme Salonıannda 

Şehirde: 
ç e 

~ 8 lcJ :.e neşrl;nt itleri mUJUr.ı 
rı.f Şlf•K trnm\·ny. elektrik ldare6ı 

ı .U ""ılre tayin ed1ııııt1 z nzn m r etı 
' gark de~lrmencillk e!: 

t d ğ.rmcn:le 4500 kilo mı nado ulu helvac~ları sine-
ma 1 ?' a nası soynıuş ar . : .. 

ı. kço tı&h • :ntıı. l. n 
uır. 

~ .E lıkç .. cır cemıyett vali LQLf• 
hı d rın lı yırlı bir te. b :.a:.ı i e ta 

1:- mtl rde h!ktada iltl üt gUo ya'"l 
ıya tıa b lık sa tırm::ığa karar ver 

ır.ıl tlI 

E t;~l ıt tenlerinden, lını.I) ah 
a:ıtl rın:lan Hı lrlrll boyun~. 

rıııdtın her 11<1 inin de "lngeno clrı. 

n.d~n oldukları illt hııl;ı,tn ıınl '''' 
\ordu. lklııl do rcnlb )lrıııl yıtşııııı 

gqmcınişlerdl. Daha tombul \e gUJ. 
cıukt<' dlıılcrlnln lnllmmııız.lığı ırıt11. 

rıı dJ{;erlne ııııuıruıı d ıhıt yıışlı, dııbı. 

m~tehakkım t,avırlıydi. ArkıııLı.ııını 

tnnıaml)lc tcslrı altm.ın tuttuğu pl'I• 
lı:ırl:ulf. 

Her !kisi de filklığu mernldı ldl
h!r ( !), A) akl:ırınd:ı maııt:tr t,ııkll<I, 

tahta bobsltll a)aklmbılar \'Urdı. Fn. 
ı.nt t.cpsi bu ı.acıar. 

lf· Aıık r.erlml%:e kı~Iık tebcrrude 1J:ı 

ıı... ılması ve fakir halıuı. muhtaı; 

n thtep talebesine gıda madJeııı dıL 

ğı,ıın:.ası hakkında yurdım.:!evenlt:r 

cemt;>etinln Ank radı.ı.<i umumt mer 
:z n e 'erli en kararlarııı ta tblklne O ı tarafını ne ı;lz. •onııı, ne beu 

gc ı;:ılınel> Uzercdlr • 1 !4ı) lb Cl lnı. 
:v l\lemurlnrn veril cel• ol.'ln şel:er Tonıbat ol.ıhnıııdı!lnl ııırtııfıd:ı,_ d:ırııkcı•c 

i l "rU k u d.l ı•A lnı•r.rfü \'c - :ı ' nelen .u~ ı a :.evZJ şın v mc zere n v .... • 
cık I> r p:ııtu \ardı ıtırlı h-.nmııa en. 

) ttte vaıı mu:ı vjııı Ahmet Kı.nığm ı 
k 1 d b 

t:ırlsınlıı etekleri pııltoıurıdan hemeı. 
an ığın 4' to11ıant yllpıJınıo. • T 

1 
k bcmeıı bir ı:nrı!i- ıışağıd:ı luılmı11tı. Ço. 

ıu. op antıda şe erin mEmurlıır ko-
·rı C d d :-:ıp13rı crkl'lt çorabı) :lı. Vııt tarnrııı. 

Qperau tara m :ııı ıığıtıloıası ka 
l 1 

•u 
1 

rım knıraml~ nyaı.tıııbılırınn kadar 
rı.r a 4 ın mıştır • .w.cmur nr koopurıı dl 
if1 Kadıkö , OıkU.br B~ lk a li. iııd(rmlıtler · 

t y ' ş t ., nıı,ınrmdtı du tılnrınıı artıstlcrlndeu 
tıınbul vo B yoğlundn olmıık Uzere 
ecmt ubclerı nçacaktır. Şdter ll5:> 

ktırUIJO. satılac;ıktır • 
lfo Keman Ustn(lı n ıdlr yetıııir or· 

k s § fı ve mu.,jki hocası olıı....-ı 

h:ı tro l<ııpoçclll dUn ölmU§tUr. 

Yurtda: 
~ Kö r tasarr.ıfunu temin etmek, 

h~ m de tren} erde ıuzums~z izdihamı 
tı •!emek için yakında slınacak bir 
harara sey h:ı.t)er tahdit olunaca~ 

tır DU UnUlen ekil r,ıöylcdlr: "Tren 
le Je seyahat vesikaya tabi tutulacak 
v\J s :> ahat etmek mecburjyetinde ka. 
ııınlar bunun nıUbrcm olduğuna dal: 
v 16.;>ctlerd n birer tczlterc alıı.cnkıar• 
dır., 

Dünyada: 
~ 

"- ~t• ki Fransız ınnılzonunu-:ı 
tı.yUk t. r kı mı lngtıl2 Somallsln~ 
geçmiş bulun naktadır. 
~ Bırkaç dU~man uı;;ağı dUn, lngtı 

crenın cenup ve cenup batı bölge!ert 
n tımrruz: etml~lerdlr. Bomba atıl. 

u.amı takat top ve mitralyöz Ue a· 
~ eallmlştlr, Blr :aç yııralı bulun 
mahtadır, 

:/o Franaız nulll komitesi ReUniyon 
arla ının anvııııan Franıızlarn iltiha'< 
etıl~nl bildirmektedir. 

il- Ceza)ir radyoau, iki Fransız de
tıLıaltısının Cezayir ıtmanma girdi • 
{llnl t ıldlrmektcdlr 
~ mrıe ik Amerikanın harp donan· 

mı ııına ve ticaret filosuna birçok ge 
ener tlt1hnlt et.mlf tir. Bunların ara 
ır..bda yüksek tonajd!'l bir petr0l ge 
misi !le iki korvet vardır. 
~ tran hllkQmeti, İran mallyeslnı 

y\!nidcn ıslah etmek Uzere bir Ame 
rlka'l heyetinin g6ııderilmesjnl iste 
uıı.tır. Hcyetı teşkil etmek Uzera 
l'tr, ArtUr C. Millspauch intihap edil 
n'l§Ur Mumaneyhln aeklz. muavin! 
b-Iuııacak ve heyet teşekkUI eder et 
n,cz yola çıkac:ıktır. 

SEHIR TiYATROSU 

1 il ı ı~ KO!UEOI KlSMJ 
&:ıt 20,80 dlll . ı ASIULEŞF.:N BA.Ho\ 

Oumart~ı ve Pıuaı 

11111 gttnlert 

Bedi i..ıı.m::ı rın mo.la!u ol.ın şelcllıle 

l.lrlJ bcı:d::n birer ıı &rgı \'nrdı. \'e!. 

Jıa ıl her ilcisi de pek Glllllnç ~aı.lyct.
tc) dlle>r. J>lğerlnln p.1!lot<u ılıl yol•tu 
l'ağnıurdaıı mukl nı olmu lıırdı. Ao 

llycnt.ıı nlısbcten ı:ıoiuk otan blr(ncl 
l>nl korldonın<l:ı titreşiyorlardı Et. 
raflarını blrkaç meraldı ıılıııııu bcr~ 

ki, gllllba p:ıltosuı. olun arkudnı,ıındn:ı 
utnnnııı: oln.cuktı, ki: 

- Knrdelf, dl) c yUksek sesle ııö;> 

ll!ndl, eıen de n.., diye pıııtuuu nlnu • 
dm\' 

Oteı.ı hemen birbirine tılt:iı<ı«k lc.s 
.anı kııtla.dığı omuzl rını blrnz dııb.ı 

lıtl.zllU, twvcı. antaınıı.dı, 11onru blr. 

<'en bire: 
- Ne blle)lm havanın böyle bo:r.n 

cıığmı. BU&eydlm ~lyc.rdım.. clbııt.~ 

Sabahlo~ln gUn blle Btmı,tı. 
Bu konu,mu beni ıı.c.ı acı guldllr 

dli, tıangl açık bavn, buııı;i pntto 'l 
1111\'1' asıL ııab!ıhleyt:? far! yağı lı 

ioL Sonm lltlnclteıırtnln •on ı;Unlerln 
de kim paltoııu olduğu bnlde tiril t•· 
rll soluığn. f;&kardı. 

Binı.z onra bir polJs memuru elin 
<:Ukl evrııl<b u,sğıyn (nd' ve ilet ı:ın. 

gene kızına arlmlnrlildıın gelnıclerl11 
ı~nrct ederek ııtılh ceza nınhltemest. 
ne girdi. 

Blrnz onrn da mııbkcmenln laı.pı 

l!m nıJıldı \'e kızlar içeriye enğMlll<, 
lı;.ısı de mııznun yerin<' otıırtıılııt•ı:t. 

hırdı. 1'nnl3rındalil dılvıı.<•ı yerine ıfo 

ilci erkek geçml:ıtl. 

Bunlar ltaıketıerl yıığ•nurd.ıı.n ve. 
ltlllerlnl kaybetmiş, ıınıın h!un.'ll kı. 

lılılı, B) nkl.lrı ) cmenlll iki delikanlı~· 
dı. Belliydi kf, Anu.dolulu olan d:wı~ 
r.ı:ar, yn heJ,•acı, yahut tabun pek. 
mcz satım csmıf t"kımın:landıln.r. 

ldılblı:ırııııı göre, bu ı;l,•ı;ene lnı.la 

rı p:ırulnrını ~almııılc.rdı. En cl!ı :-Öl. 

verilen bıı;,l::ırınn geleni ,oyle an 

lntb: 
- Geçen pazar ı;UnU ldi unncdcr. 

em bllklm bey, arlmdn,ım l\lchmec 
Ue ŞGh:r.ndcba,,ında gezcrl(cn bu gıı 
ıarn nıstladık. 

l'tlehmet: 
- Halt hele llllseyln deıli, bu ı;ı7. 

:arı alııalt da slneın::ıya gitsek nı: 

dcrtıln t 
Guzcl olur, dedim. 

- Naını konuııııcuıı-ız, dedi. 

- :Sen bana bırıııı detllııı. 

H":1ı.ım !>Ol.ünü ıwı.tl: 

- Konu,tunuz., lJn tıııız., Anin. 
dık, kır.nc:ı ıuılııt. 

- ı•cııı efendim nı:rc;c ı:;-ldccegiL, 

rtc<llk, ıılnt"ın.ıya gltıııeı. "teriz: dcJı 
iı•r. llillil bint•ınıı ın.1:\ bir 10<:.u tut 
tıık. Al<şn.ma k.ıd ır film l') rtıtt•lı. 

~ıınr tll•tığımıı;ıl11 lfını••ııt.n )Sn. 
ııııştı, L\lehıııct. gız.l.ırı, ı.oı•.ı)" ı;öt ll 
rdlm, dedi Gazlar '.La lohıll ctıJlcr. 

Aınm:.ı te bu JUndııı.ı: 
- llh. şlnılll g, lem ') ,1. t~ve tıa 

bC'r bır.ıl•m:ık 14zıın, dl'di. 
- Bırakma anız. o•nıaı ınıf Ul)'t 

dayattım: 

- Olmaz. 14kln ı;lz. bizi &cJo:ı:ıtp 
bekle~ in, bir na ııonrn gellrl7., 

Ut dl. 
.Kubul ettik, ııyrıldıl(, Uııyaı.ıttu 

li kleımğc lr.ı5l.ıdılı. 

Hfıklm gulUm111·ctl: 
- !:il;ı; ııaallercc 1Jclıle.11nt:r tabii. 
UüseJ in de güldll, \lch'llt'l ıu~. ırıı. 

rol, bt11jllll linUnc c~ıllrdl. 

- Çok bckledll<, ııuıım ~lı·bıııet <'O· 
l lııe bnlıtı, lıl db.d:wı ~ vlı. Uıı kl't~ 

t:ırm lnem.:uııı çrıldıf:ını unlaaık. l\.ı&. 

rnkot·ı ko~tıık. 

- <JUzdanda kaç llrn \ rdı. 

- 2.; llrııdıııı faz.la lmralu•lıla luL 
lnrJ ~ııknlamı,tar, ı;ö tercfütr Uurı 

Joırdır, d"dilı. 

Her iki çln"ene kı'l.I d• halıl3rın. 

ıltı!d fddla;tı lıldetlıı reddettiler. U.ı. 

lıa tombul ve dabıı at,ık olıını: 

- Yutan, ;tulıı.ıı, dl)ordıı, bunlıu 

lııw ittim ut,ı~ orlar. Biti ıı}nemaya 
ı;-HtllrdUler. Eh enaller bednu fllnı 

b•'yrl"derlz. dedik. Fll•<ııt "onrrı bJ:u 
rnhntııız: etmeğe ba,ıayınr.a. tıktık, 

flit tik 
Onl:ırla gitmedik, dl,! e lnzmı,ııu, 

bu ırtıra) ı u(ıyorlıır. l{ıılml ctnıt·ylz. 

Dlğ'erl do aynı şeklide ifade ,·er. 
rı .. Bı:llbdl ki, nrltad,,ı rıı dl)l'r.<·ğlnl 

l.t:ndlıılne bir hayli uğra~ ırak (lğret. 
rt'l t\. Acele acele ve lcurıılnıu, glh& 
söyll~erck tıustu. Netlrede mahkt. 
mc, tubltlerf çuğırnınğu lııırnr vere. 
·ek rımhakeme~l bıı~ka t>lr gUmı bı. 

r:ıktı. 

Tnraflar dr!lan ı;ıl<ml'JI, ı;lngcne 

l:ızlarından daha tombul ve d::ıh:ı ecr 

bcst ol:ını, l\lelımetıe HU!e.) ine doğ. 

n doncrel•: 
- Biz: &izin blldlğlniı kızlardan 

dı-ğlllz, Ne yapsanız, blzlmle konu. 

t,.nm.ızsmı:t! 

Diye bnğırdı \"e arkıııta51 ile bit 
Jlkte ltırrta kırıta yUrlidli, git ti. 

ADLİYE M''HABlRl 

1 emenniler: 

·lr sok2 ın b 11 
B-::yoğlunda Ağah~.ınm cadde. 

&inin hali perir:andır. Kanalizas
yonların tdmiri :tin nçıl.ın yerl:r 
bir tUrlU l:ap~nı>.m.'\lllI§tır. Helo 
Be'cdiye hast:ı.'ıanesine çık:ın tLi.. 
va) sokağı gcçllmrz bir hal al. 
mı.ştır. 

• O kadar ki, bul'2.da bir kaza ol. 
mas? p~k muhtem,..JcHr. Beyoğlu 
gıbi i~lek l-ir s~nıtin taınır maksa. 
diyle l\tı2ıınn sokaklnr1 kısa l.ir 
zamnnd~ eski haline şevinnek ica~ 
betmcz mi., Belcdiyemi:ıln bu ı;e. 
çitme z rokaklarlı:. n'fıkndar olma. 
Mm temen11i ederiz • 

~ı~. ıKI 1 

b:ııı:;ım1EZ1:...• -----""'"'~ 

Seyahatleri tah.:lit 
lüzumlu ve laydal.Jır. 

ANIL\.HA DAN ı;elen hııberlerd. .. 
JUl"tılıı ı;cynhatlerln tahdit 

c.likı-rği blldlrlliyor . .Uu karara gört' 
t:eynh'.lt eı!eccldcr bunun lüı.ıırnlu ol 
dcgunıı d:ıi r \ llAyctkrden birer t.!z 

t..Prc ıılacal;;lnrdır. 
I.;lr lıorıılııyon tnrnfından ln<~dcn 

mcl.t,• olıın bu knrnrın blrrın cn·el 
Uıtbll~ ıne\ ldfııe konuınıaıı taraftarı. 

yun. ~on 11<1 oy zarfında yuptığırıı 

Ankıırn se.>-nhntıerlnde bunun çot,; 
ıuzumlu \'C layd:ılı bir tedbir olaca&ı 
ı. ın:ıı:ıtınl cdl:ıdlnı. Şiiyle ki: 
An:ıdolud:ın f!ltnnbula ,eıcnlerj·ı 

ço~-unı.. ticarl'tle ui;rıu.ıan '"t.anduı;hH 
tN1k:J etmel•1cdlr. Buular tıcw, tıcn 
rı•t!erl hem :r.e\lk \'C eğlence lhtlya4.' 
!arın• tatmlıı balrnıııntlaıı - fazı" 

tr. r ~retl öileycrek - l11tanbul ' 
ge:ınc!.teıllrlrr. Hurpteıı enel de ı. 

ıındoh· tüccıırıııın htunbul:.ı gl'iere~ 

lıı,m ıılyu!<!l.ıı:ndun ın:ıl nlma ı uıı•ıl 

ı e ~ııen 'ı.ır:Jı. I ulmt lstıııılıuln tclıı&. 
clioı bu;;llnltU kadar değtldl. 8untı'l 

M~tıeblnl tren ııe)nh:ıtı csn:ıı;ınıln ta · 
ıuııtığım b!r Anadolulu t ilcrıır luıb 

.·ttl: 
~lllli kortınmıı knn•ınJ fatura aıırı 

\'ermek mecburi) et\Jıl llO.) UlU':tıır. 
ı.:~lbultl 1 tnnbıılda kur.ıbı rfiayı ldar" 
c:ıc n t llC('arlıır Anadolu tilc~uınn 

ruıura vcrmcmektelllr ÇUnkü !ahıra 
y~ vcrlrıw yarın öbhr.;ün ııaıı •'lll gir 
ını si ihtimali varılır. Hcrh ınr~I bir 
tr·ftlş, ınıılı al.an tilr<',arın llıb::ırı glhı 

,·:ız.ıyctıer kcnıli~inln kıın•ın ııen~·cıılnı:: 

<11.işnı!'ıılni t cmlu edehlllr. Uu itibar~ 

IS> bu glbı muhtekirler fut ura \'ermek 
mecburt~·etınde>n kurtulmak için Ana 
dn•tılu tucca rı n) n~ına tııJ:ırmalct:ı, 

tıurad:> o~·ıktıın nlac-:ığı p:ırııyı aııı> 

eo::ıla\"crf'll bir fatura uydurmıılq,n vct 
hn!'>ıl ı,ını çabucalc hal:etmektedlr 
ıı:to bı• aebcbten btanbula l liccıır nlu 
nı \'ar<iır, 

A.nadolndıuı gelen tnoıılerlrı 

her Uç mc,·kllnde de bu nmkııat,l:ı M('I. 

~alıat eden vntnnda,ıar gördllm ve 1"' 
nıdım. Bir ~oğu senelerce en ol ls 
t·ınbultlııkl tUocarlnrla mektup ve td 
~rafL• muhabere e.:lfp mal Rldıklarıııı, 
h'ıgUn hu lcolnylığıs btnnbul ti\ccar. 
!arının yaııa,madıklıırıoı 11öylcdller 
v:ıpnrlorda dn nynl \BZIYefln olduğu 

nııı lı a H im l• tJ r. 
.llıındaıı b35kıt 11ırf keyif lı;IJı eya 

b •l edenler do hıılll yekQr tutm·ıktl\ 
dır. ltıtanhuldalll atılnsma mlııaflr 

gelen, Snrılcamışt,:ıl<l o~lunun rıl anı 

n•ı gidrn, her b:ıynı.m l11tunbula taşı. 
mm kimselere dD ny;ıl trenlerde te 

ı;:ıduf ettJm. 

l\lenıuriJ·et dolııyı!llle, hıı.<ıttılık. ö • 
lllnı, mektebe girmek, yatın tııtJltlt• 

allı: inin ynnınn gltmrk, kendlslne ve 
y:ı. mUekklllnc alt muhakemede hııı.ıı 
bulunmak, m~ebııri bir ıı!'beb t.ıı.htııı 

da !jehlr dcğj,tırmek gibi \Btlyetlı•r 

mUıılesna, eyuhatlfrl tııh•llt l'ılerst-!•, 

bu hem kömür tıumrrııfunıı, dolnyı .. ııe 
tR.,ıına vrısrtatarının \"e malzt•mcnln 
daha uzun ~.ıımıın kullanılmıuıru te • 
n.ın edecct:;'I gibi izdihamı dıı önllrc 
<'ektir Bundıııı başka tııı:ıımrı \'Bıııtn 

!arı daim :r.arurt blerde kullrınılıır.ak· 
tır. B:ı itibarla kararın lnho ıı:amnndu 
t tblklnl temı:nnl edı>rlz. 

Yektn ltag•p O:O:EN 

Pcuifikte muharebeler 
§iddetini kaybetti 

\'~:ngton, 1 (A,A.) - Sıı.lomon ıı 

dal:ırında muhıı.rcbcnın şldcletjnl kay 
bt tmlş oltluğu ve Amerlkalılnrlıı. Ja. 
pcr 1Rrın Gadallcnn:ıldaki kıtalıırtıı· 

~'ihvlye ctmeğe çnıı,mııkta o!duklnrı 
zaon~dilmcktedlr. 

Yalnız l t,lhbarat (itlbe inden glzU !J' ••ı •• d k e ? U)l:r.;nc yapacrığmuz.ı 60nra dUşUnllr 
bir nızlfe nim~ olan Şlmi• tımlndc u o u e l nı lr.ap P.dlyor :ı poll!if!, ffi!l.hlie.neyı• h'l 
bir yllz:b:ı ı casus kadının yllzUndeld I I, e ııcr \eririz. Jlr ır <'.aııııııluli fl'şklln.tın 
ıwıslc yı t;ıyınp nttı. llUvlyctlnln an 

7 
<io ç.ıl:şnıı:t bir adamJır. Uemln ıı:uıJ 

ın ıldığmı gören JUl,}anıı bir yolunu Çeviren: JUUZAFFE.R ESEN tıül:iı.ıı ederek ıınlııttı~ıın vaka hnrr 
lııılarak l"ransııdan !taçtı ve ltap:ı!f. ıı;cri~lrııle gcçıtıl1Jtl, ı:ıııı:li lıafamdırn 
1.Urlho nttı. nu kadının ortadan ka.y. hlr tllrlU söklip utnma·lıjl-ıın bir dil. 

lıoldut-una Baron:ı hnber veren de ge ııUyicnlr gibi kımıldanıyorJu: .ı:sjnden ha3l<a haynttıı k.lmsr lmlma ~ünr•• geçil or: Jlrıırııı Rolıll0nkurtt:ı. 
ne bu Şlmlttlr, l&te bu lmdar. j -- I>cınok böl'lo ha? t;lmltle Jir3l' nııştı onu bo-ınlrııı., ı.lpumrln ~anın it" frö ölilmh muhOKk'Lk hn hvp hl 
Udayın hlU~ dillllnceler lç4;0rtıılnde ayni adam, Ö)lc mi 'l d::ı bııl:ıp elini ılctığım \' ıklt bun ı l<fı~ c:.lnlıı Norıu olu<·okf ır. ~ıınrn hu 

nğzını nsıp da bir l>cllmc bile ııöyle Berjo :fikrinde ıııror ediyordu. şunları ı;iiyleıtı: ''Bı•ıı de hurıub er iş dl' bir sır oldu~u da ın ıtıa!ck ıl<tır, 
mcdlğlnl gtirlincc özllnde devam et· j - E11ct. Jlrnr, Şarlr11111l rlootlnde Jerlmfe bf.'raber ölmclly 11 m. Şlnıdı 7'rn dııstunmz .rırarırı ort:ıd:ın kay 
ti: yırnımdnydı, buı;lln dola•nığımız Ro tlostun Uday burada olıi:ırdı o dıı bu hrılu~•J hakkında ı;-aıetelerıu hl~!ılr şe 

- Daha ani mııdm de~! ml? Ö~lc ll'nkur cl\'arında beruber harbettll. fıkrfnıj yerinde> bulur ııı. Uenlzclllktı- y-.. :ı:ınamıı"ıdır. S:Jrıra h:ı,"ıı bir 001<· 

ise bir kclfme daha. öyllye,1m. Bu il llkkdııun 1014 gilnU hnyahmı kur dctct böyledir, bir goınt batınca jçlıı lı• dıı rnr. t\rluı:ıa,111111111 l!!ml ıı~HI 
Jılr kelime ile her rıerl an)ayacaksırı.

1 
tardı. O gUn Jlrar olmııaaydı zehirli dekiler hep b"raber b·lğuhır,. gorlı • 83 Unrll 'llimen knlübU ıu:.'lıarının ıı~ 

l'tızbaııı Şlmlt. Jlrardan ba1Jlınsı de. ~n:r. dolu bir siperde kunırup gidecek yursıır: yıı, o da seni ı..outmıınııoJt} • fl'ı;lnde yıınlı duruyor Şimdi bntırııtıa 
~ldlr, t~m. Biiylc bir lyllık unutulur mu hiç! Ud.ıJ dü,Unllyordu, nmv11n: hlr şey d:\:ta geleli, P"rtlr.l<l\rll\" mu ' 

Ud::ıy luJ lnrdı: JJabn sonı·a Jlrıırrıı evlen llğ'lnl, Bo,... - Dinle BerJe, dedi A nrl .Jlrnr 1 hnrl'lı:-slnde patla yarı bir trnm '!I P r 
- Nn'UI, djrar mı' doda gemi urmntörU olan kaymbnb,. ölmcır '"tcdj!;l yerd bldll Şimdi sen c•a ıı orkn:lıışımın oı Pl·nın 1~\ı: ıı. 

' - J te b ~le do tum, ötekine ~anın )ıınınd çntısnmlc li:r.ero JOZl d~ lıu öitımiln cbebinl oğrt•nnırk tı;tı • p:ırm.ı~ının bir p:ı.rı;a"ını 111111 ~ı;ıur 
Hra\n 1 m)I" nndı ~ımı:ı tı:ğml'ne ge orduclnn ııyrıldığım bğrcn:tlnı. IL'ltt,d ~orsuıı. Sana hak ferl)onım ı·uı.oı müo;tü Bizim ı;ürdUğllml'7 '"e e1re d,. 
lince, o da \mstcrd:ımd 7.l'ngln bir blrlmç dc.fn d:ı melttııpl.:ıl)tılc. .ınrıı n.ı;ın nıUddchımıımillğe, rıhtıd da po bu p'.lrmak kop•ıktur, Şimdi rtı!t 
f:ıbrl t.:ı ornn oıı.ıu ot-\rnk 'on Bronı <:ah~!il d.l \Ur, sana UfnC'ık bir vnkn •!M~ hllŞVUrarııı, bana ıııılattıkl:ırın. hU!m,UııU 11en \.'rr: 

merdlr. Z:ı\ ılh Jlr:ır, timdi :dhnlm d:ıha nulatayıın,: U ··ııln ıloktor bt~c bir •r o)nr,ık onlıır .. rıylenılyorsıın '! l'd.ır 1'.CVllp \'erıll: 

~ıı.rlp lı)r ııUphe doğuyor, bu ö!Un.ı, ~ııedin ~nroıarındıııı, dlltlhııl, 1'ftb - Şıdm 1111 edl~ ıırsun Allnh U!ik•nn ! - A rtrl< h:ı l~tc ı:lıııhr. krılm'lrh !in. 
anlnttrı:-ım mac.-rıının sonu ol. damarıııdıın,. ııuni d:ı.najtıuc1an re bir 

1 

a:esclt' lıir harp arl,;aJu1ınm lııml, oe- nır?m. ~imci! ne ynpınR~ı dlljUnliyrır 
ıa:ı uıl .)Jrtık kulaktan balı!!cttL 19U5 mayı u•fl ınesclcııldfr. Uu lllb:Hla l~ln lç ~un't 

Udaym dnd.ıı.klnn, kendi kendine ııındn hücum altşama boll\ğllnde kcn ;.1izl1ııü herkesten cnel bl7 öı!renme (Devamı var) 

s.~l!!tott zeır! e 

.Ameri an 
tayyare eri 

23 Jaı on u a• a ı 
düş r (Qı 

<,:unl\lnı;, ı ( .~.A.) Ccncra 
~~ılveı umunıı kll.rarglhınıo tcbllğj. 

l\anton Uzcrıncie rereynn eden \.ar 
p:~maıarda Amerl rno u,;o.u<l.ırı z ı 
Japon uç.ağı dUşUrmu,.ıer Ye nıuhte 
mel oıarak 6 ta.ıcJını ta!ırlp ctm 
.erdir. Hiçbir Amerıltııo u~nğı ı • .ıyb'.l 
aıımemiştlr. 

Kacton Uz:erlne yapılan bu bU -
c-.ım, Amerikalıların taşıtlara, ııııkar 

topluıuklnrına ve bava tesis ertr.r 
mı.vaffaklyetlo net.1celendlrc1 klel'ı 
be'J hücumdan biriydi. Kııntondaa 

başka Hankov, Yoşov ve Hnnko\'Ut: 
cenubunda S!eng şehirleri de hUcuına 
u;:rnmıştır. 

cep e ete 
f1llF' (Başturııfı 1 lı:cJ w~ rada) 

Almanların şimdi ı:ıerllanbı bir ka • 
ıwbay terkederk•n hc.r şeyi ol.!uğu 

glhl bırakmakta oldul.J..arı 6ğ,eııU· 

ını~tır. Halbukı g~çcn sen:ı Moakovıı. 

~:ır rlcat ederken ot ımob.lleri yakı 
yor, tankları tahr.p ediyor ve kııaaba 
Jc.rı ateşe verlyorı rdı. 

Pravda gnı:cte:ılnln muhabiri dlyo:
ki: 

1-~alaç 6nU:ıdekl yaylQ.da muazzam 
t.ır tank ınezarlığı gtlrClmekted!r 
Ornda belki de 1000 l:adnr metr0!< 
t:mk \"ardır. Normau Jlye adı verilen 
n·:e1 tılosunıı mensup olup Sovyotlcrln 
hnva kuvvetleri ile birlikte ı;alışmı; 

1JtıUl H Fransız tayyareclsi dlln Mos. 
kovada kısa bir cevelan ynpnı~l.ır ve 
Aımnn)arla yapacakları çarpı,mala. 

rın tabi olac:ığ'ı ahvnı ve şcrnltıe uı 
fet hnsıl etmek Uzere mevzUcrln~ 

1.ıaıeket etmişlerdir. F lo topyekQ:ı 

20 subayla •O aııte~m<'n veya erdea 
cnUrcltkep olup hepsi de ce!nrctle ve 
o rala.rından baz.·ları pulıı '< bir mu 
vı-:tlıı.klyetle 19-10 .ı:enesl.nde vazj!elcrl· 
'1.1 U'a etmfşJerd!r, 

RlJE\'DE S.\ YAŞLAR 
Londra, ı (A.A.) - H!Jcvdo Sta. 

llngraddakller dercr-es!nde ııtddetl! 

s.ıvaşıar lnkfşat etmektedir. Ruslcar 
"nt.0hasara toplarının ııtddetll bir bom 
Lardımanmdan sonra ~ehrJ hUcuml:.ı 

&lmailtadırıar. Almanlar, mUdııfna 

sl!-teını haline koymak l~ln LUtUD 
it:ınııiluısyonlan tahrıp ctmL5lcrdj • 
Her ev, utak bir knlc haline gelml~ 
ti:. Rul!lar, glzllce meydıı.nıı cıka ... 
lıombardıman pltuıtlrleri kullanmıııtar 

mı. Yeni modelde oırçok tıınklıı.r. 

Jtı.elal'ln, Almanı.arın kar~ taarruz. 
ııırmı pllskUrtmelcrlne mc:dar olmU) 
ıur. 

SOYYET OCLE '.t'EBJJGt 

l\lcısko\'11, l (A.A.) - :SO\")Ct öğlt 
tct:ılği: 

Stalingrad cenubu dola vtarındn bjı 
cr.ı· dllşman taıırruz:ıan p!lskUrtrııUş 

tlJr. Hıışka bir kesimde Almanlar S 
blokbavzdan çıkanlmı§lur:ıır. 

Stalingrııd ıııınııl batısıncta Sovyet 
kı.vvııucrı tahkim edılmlıı bir mev 
hlı ele geçlrmjşlerdlr. 250 Alman öl. 
dUrUlmüş ve on tank tııhnp oıunmut 
tur. AJmıınların bO§ yere durdurmak 
ıf>tccll~ı Staı.ııgrad cenup batısrndakı 
F.us i!erl harclteU devam etmektedir 

Moskova merkez. ~~phea1ııde kuvvet 
Jerinılz dU~mnn mukavemetini kırmı, 
lhr, ilerlemişler ve blrçok meskfin 
)erleri iııgal ctıalıııcrdlr Bu yerlerin 
hep:ıl iı:ln ayrı ayn ınatıı ,;arpıı,ımnlııı 
yapılmıştır. D U ı m a n a. 
lı.yının karargAhı esır alınmış, tank 
laı bozguna uğratılmış ve hjn kadar 
c;iJşroan askerj öldUrUlmUŞt~lr • 

14 Fransız pilot Uochovaycı 
gitti 

l\loı.krı\-a, l ı A.A.J ~ "Normandl,. 
.fl'rnn.ııız avcı teşkiline mensup H pl. 
l<•t ~O\'yct pllotlannın y•l"llnda çar 
ı :~malt için Moskov'lya ~E'lmlş•erJI 

'O J 
Küciik ilanlar fi' ıp , .... TJ 

Hı. ku.ı. ıJ .. ktrnt•r, k & ı.a .1 ıu.: 

iŞ il ru ma \'C l~ veroıe 111nl.ı rı !!;o ::;111; 

Uakık ıda fl ıru111z uı~r.:rtlh.:ct•Jttır 

lllinl:ırm g::ueLı:Clı: ı;örıHcıııto ~fl'kllıl• 
ulnı.ı .. •na dlkluıt ı:<lıııııelldlr t;Ylcrıııı• 

lokl,fj gllnden·n ukuyııruı .. rın nı.thftı, 
kolınslı Uzere ııarlb ~drcıılerlnl bjlılir 
melerı U'ı7.ınıdır. 

Evlenme teklifleri: 
* 50 yaşındn, orta boylu, Aıtnrıtnıı 

tı:ışka hiç ktmseal oımıyan, klmıı:s r.. 
çeılı!Jn aya iktidarı olmıyl\ıı çok na 
muskl\r bir bayan, kt-ndlsl glbl yal • 
nız ve b:ılulmaya ihtiyacı otan bt: 
bnyıa evlenmek lsteınektedlr. Bayan, 
görmüş ve ~çirmı_,, iyi blr nlleden, 
r:onrndan fakirleşerek dUşmUf, hlsll 
l:lr l:ndındır. DUnynnın hiçbir şeyinde 
gôzU yoktur. GözU toktur, fakat ınun 
taçtır. (N.G) remzlne nıUraeae.t. 

* 1.70 boyunda blrhllro §eli bulu • 
nan ecnebl bir genç; 80 yaşlannda bir 
lmdınla evlenmek lstcmektecıir.lH.V) 
r<·mzine müracaat. 

it ve işçı arıyanlcı7 
* 1322 doS-Umlu, askerliğini yııp'Tl'' 

elf'ktrlk, kalörlfer ve mus•uıt lşlerlıı. 
dtL anlayan bir bay, kapıc.<lık ve odn. 
cılık gibi biri~ aramr.ktadır. Taluılm 
Aydede caddesı 4 numaralı Kıvılcım 
.ı.ııartım:ını kapıcısı Aziz vaaıtıuıi!e 

ınUn:eant • 

Mütelerrik 
PtJL MERAKLILARINA - Dam· 

gnsız: dıımgalı Tilrklye cUmburlye:J 
v11 TUrk hUkQmetlcrlle Ltıvaıı, ıcne· 
bl bUk metleri pos:a puUnn topta•ı 
vLyn cins cins ı;atılıkUr Arzı: edt-nlt-~ 

JP.:anbul kız. list-sı idare meınuru c.,. 
vıı~ Şl'nmana ruUracaatıan. 

Aldırınız.: 
A,ağıd:ı remfzlert tazrlı olan o • 

ımyueıılarımızıo oıuıılarına relen 
nıektuplıtrı ldllrt•tmntoııılUIPn (pur.nr • 

lnrı hıtrlç) bt'rgtlo ıııst>ahtao CSğleye 

ıuuıar ve 8ant il dec eonra oldruna. 
lan. 

(A.U,) (Ahenk !?S) {A B.C.D.) 
(B.f., kimsesiz) (Bulunmaz')( Bay "FatltJ 

~Çabuk olsun)(Dadı)(DFP.) (E.E) 
IF..F.) (E.M.) (Eşine nham) (F U.Şı 
(F D.K.) (F) (Fırına) (F. Tezl 
lı.1111cryUZ) IHnyat 51) (M.D.)(M.T.I 

(M H,R,) CM E. 49) (Nell!) (0,İ.) 
(0z:bııb:ı) (P.A.) (79 reııııam) (R.AI 

(':;n.mlml) ıvarlık) (Ye~E'll 

ayıp çocuk 
l4 yaııında Mustafa Klbya cumarte

si gUnU sııat H tcnber1 kaybOlmu~tur 
Kondjatnl bilenler 
ve görenler ya en 
yakın polise veye 
aşağıdaki adres~ 

1.n8anlyet namına 

b:ılup getirenler 
memDIJD edllecell 
ttr. Adreıı: Falih 
H!l.Cl UaYn do• 
tanı Nevfehlrll 

tıun!ılın pn,n rAdıl"sı numara 6% ete 

n ııklııl"t U 1111 Kfl'ı\'" 

Şubeye dacet 
EmlnlioU Aıı. Ş. ıdndcn: 
Demrlyoı 'lğm. Hr.ıYTt oğ Hıuıan 

8amsunlu 320 (3219.,) n!n aceıe H876 
~o. ile şubemize !::'"!rneııl. 

Yedelt rb. T~m. Recep o~lu En • 
vcı Ural (• 1851 acele 1SOD9 No Jle 
ı;ubemlze mllracaat etmesi 

Veteriner U.Stğm. Nesim oğ. Ml10!1 
1,0• (346491 un 1sı:;cı9 No fl• acele 
il' lo"m •p mllr'lt'f\'lt etrr1P~ 

lıA n - be~v~IU 'leni ~ ıır fl•ılııp. 

dı re('t! 1221 plAka numaralı yUk ara· 
bnııı kıı.ybo~muştur. Ru ara hanın pil 
ka nunınrnsmın yenisini çıknraeıığ:-;n 
dan eskisi hUkUmsllz10r. 

l\urtuıuş - Slnıınköy nenıı•t 110-

k1tk s.ı nulTiftnıda ambacı Yu11ııf K&r. 
•Un ( l72i1) 

Devlet Vmcnları isletme Umum Müdürl:.i~iinı:len: 
M !suh lstıorr.ul rıhtım, dok ve nr.trepo şlrketı tahvU!\tının 1 kAnunu· 

evvel 9·i2 tarlh'r.ce vadesi hulQI edecsk olan 73 No. ıı tatz kuponlarmuı 

behcrı 44 kuru~t&n bedelleri 2. kAnunuevveı 942 tarihinden itibaren ödene. 

cclttlr . 
• Kupon hamıiierlnln pazartesi, çnrşamtıa ve perşembe ~ert saat 9 

d ı'l n ye K.ı~ ı, idaremiz umum muhasebe ml\dllr1Uğ!U1e mUracaatıa. 

rı. c 1~611 

Delterdarlıh millı emlake ait 
1411.912 t u .r.ı Son 'l'c!gro! gazetesinde S/51838 d<isyada 04.-lOT 

snyı yer ne S"' •v .. ıı S4-107 yazı1mışt,ır, 
Sun Telı;rat l'lln ve Haber gazetelerinde 51217/1114..12~ numaralı 

dosyadıı 5<:; a ıı yerine aehven 8 yauı:ıı ştır. 
Haber ı;ııutl'~lnln ~ sonteşrin tarlhl! nüshasında t521ı!4/28 dosyad• 

Samancı od:ıla~· Yerine ı;eh\"en Hamamcı odaları yazılmı.ştır • 
Sen T~lgı il ;'.;OZet sinin 20.11 942 tar1hll nUSlıasında 61217/1114.'10 

nuııı rıılı öC'syW5.nJR ~!.lF m<'tre murnb"ını yerine sehven 325 'llarak yazıımıt 
tır. ve 512J7_J::ı,,ı3 dt)s~ada muhammen !!yatı '88 yerlııe aahven 4t59 
yazılmıştır. Ve F :.e;2ı 11 numıırnlı dosyııdı, 91,ISO metre mur&bbaı yerin" 

schv"n 21.:rn nıe•,, murnht>aı yazılmış~ır. 

13,11 9~2 :Svıı Te craf gnzctcslndc 79/7298 dosyada. Yen[köyde Matakof 
yerine sehven I'mllrnpı yozılmıgtrr. 

4 sontu;, .• rı tarihli Son Telgrafta S1218/1114..81 dosyaıta sı ada yerine 
ı?hven 3' yavımıHır. \ ı 70/7233 dosya tçlnde yeni, numaraın ıso yerine 
a'?hveıı 80 yazı.mıııtır. Ve :!1217/1114.22 dosyada. 10 ada yerine aerv•ıı lf 
yRzılıruştır. Töshibcn 110.n olunur. (1950). 


