
l 
Sahibi ye Umum Ne,riyat MüdUrtt 

hakkı lank as 
.BaaJldıgı yer: 

. VA.KIT 1'1ATBAASJ 

Sovyet HUSU Sİ Tebliği 

Rus kuvvet · Don 
General· Jiro 

1 ilb27~~. 

çevresinde iler iyor 
Şimali Aft ika komiserliğine 

itli/ akla seçildi 
ı ILKKANDN l 9 4 2 General edl ki : 

iPAZA 
i Numara= 1188 Sene: 4 
ı ieJ: 288'n Posta kutusu: !14 
.i ....................... , ...................... .. 

On günde 812 meskôn yer 
Almanlardan geri almdı 

PoHtika adamı olmak · stemiyorum, 
asker olarak kalacağım 

fsuAkşaml 
ALMANYA lLE RUSYA 
ARASINDA MUNFERIT 
B1R SULH 
Y APILABILIR MI? 

Ayni müddet içinde Alman
lar 56000 esir verdiler 

l\loskova, %7 (A.A.> - Sovyet hn. luo1 artmıatır. 16 na 26 ilkkAnun Z&r. 

berlor bürosunun husust teb~: t:rdakı çarpl§mn devresmde kıt.'aı.a. 
Orta Don çevresinde kuvveUertmı. r mıs, topyektnı, IS6.000 e.t1r almıaınr. 

lCazan: SADJU ERTEM z.n taarrı. devam ~mekt.edjr. Ev. dır. 
velce blldirıtcn istJkameUerde ilerle • '! Tata:.nskaya geovrer.uıde birlikler!• 8 m ~iliz pıbte.t.I bugün ipin yen kuvvetlerimiz 115 ııa. 20 kilometre mJz 800 Almıı.n ucnaı ele geçirdlklerı 

aaıı.saşyonel any.ılıwa.k bir Jıa.. ı'alu>. ileriye gttml§lerdlr. gJb: kezrı, ayn11s1mdek1 demfryol du. 

Lon~ 11 (A.A.) - Resmen Mı. 
cll:rild.IBine g'Gre, amiral Darl&n111 7e. 
rlne ,ımaıı Atr1ka Fransuı yüksek 
komiaerllğlne reyler.rı lttl!&kfte J'C. 

n'n'aJ J'tro eeollm1ıtlr. 

Londra, S1 (A.A.) - Şimal! Afrika 
mUttefik umumt knrarglhmdak1 Röy .. 
terln hususi muhabirinden: 

~nen.ı Jlro'nun Darlıuun yerine 
tayini l§lni bqaran imparatorluk mec 
J!.ıı'nln toplantıııı 'Ttllcız blT saat aür
mUgtür. 

'.l'ranıruı aözctı.Une göre, genera.ı 

.T'ro, aeçtımesinden sonra §6f!e de-. 
ıntşt.lr: "PoilUlta adamı olmak iatea 

1 %111yorum. Aaker olarak kalmak iııte• 

mt-.agullyet. ve gayCJıl barpı:Jr. Yegt.ne 
mı·htaç olduğu şey .:le a.ııkorlcn tglD 
slıtı.ıı elde etmekUr. ~craı, lüzum 
&~Tdüğü zaman bwıl&rı i.steyeoektır,. 

Haıbo devam .fikrı generaı ı.c:n her 
§8yin UstUndedir.'' 

GE..'lliERAL Jmo KlMl>tE T 

Londra, S7 (A.A..) - General ~ 
1870 ~ Pa.rjate doğtull§tur. Bu lıarP. 
eJınaamda dokuzuncu ordunun '9CllZ1t 
mukavemet nüvesine kumanda ede,oı. 

kllD Almanlar tarafından ealr aım~ 
ttr Sıla ner.&ret alttnda. bulunmasm.ı 
rağmen general Jlro geçen 1lkb6har..o 
da Könfg11t.etn kale1!ııden kaçmJI ve 
26 ı.1.sanda l§ı;a.1 aJtmda bulunmıyaa 

r:ım.' F'raDsa.ya geınu,,tl General .Tiro, ,... 
""'' \t'l"Cll. u gUnlUk taarruz h&rek.ett srraıruı. rağı cıvuuıd& da. ~ dllfauı.ıı uçağı 
Wtıer ıa.rkta Rua) .. Ue bir sulh ya_ up•e•~•aJerdlr. 

ı da kuvvctıcrlmiz cem'an 1415 ilA 2()1) ~ ~ 
pa...ak, eonm prba dönecek, ogU. k' 16 ıııı. ,,.. jlkkA-un dev-_. tnt<n"e •'o metre ilerlemişlerdir. -., .... •.,.... l<'"'" 
teıey1 \'O mlittellklerı.ııı temizll,>ooek kunetlerlmiz 851 uçak, 1T8 tank. 
u Kıt'alann:u:z TaksJ.nakaya idare 

r. ın:erkezı ve demlryoı du ... a.. d&hll oı. 1927 top, 8150 mayin &tıcı, 690 tank. 
lngtllz gazctesı bu habeı1 'ortaya ·-o• sı.va.r allAh, M,000 tlltek, 80 mllyon· 

aıuınkla taze blr hııter vermekten mak 11zere Krlvoroj!e, Ka§ari, Evre. 
nıovo • Stefanovka merkez.ıertıe Ver. dan fazla mermi, 1600 flOtos'klet, 

hı.§ka blı ıey ynpı,>or, sa.oıyorıu ıııo araba, 810 mWıımmıı.ı, ';ylyecek 
ı · ··'·b bu b be olayla oymak ..... ne Traaaovka demlryol durağını ve .. ıı..... a •r ra --. ve süAh deposu. 920 vagon, n loko. 
•• .. __ b1 .... -"'- -•--•· .... - .... ,, K.ıı.vkovka, Nlkolskaya, Şe,..,aevka, ı. 

General Dö Gol 
Amerikaya 

gidiyor 

Gnıeraı .Jlro'nun seter orduatı ba. ÇC.'1 umumi harpte, ilk çarpI§Tl'!•lllC 
flllda kalmakta devam edip etmlye. eaıı:uıınd& Mir dtı,mQ~ iken 191' aon. 
ceğt 90r1.1suna., allscll fU onabı ver. bb&rında d& A1mn.n JşgaU altmdald 
m!ştir: Ordu başmda kalması müm. araz'<!en kaçma#& muvattak olmnştu. 
kf.ndür. Ancak, harekl\tı daha geride Bu harpte dokuzuncu ordunun kını. 

blr noktadan idlU'e :ronmda kalacak. mas mukavemetini 'dare ettf8'lnde:ıl 

tu. dolayı, kend!B1ne Leg1on d'horı.nwr. 

.. ı.mm...uı r .... v .......... tMUJAA.,._, ~ ·.- motı.t zaptetm!§lerdlr • 
B U ı we ı aUrp-'-•er•- .,., l'nka Koalno • İataııaki, Gruzinov m_ tll' erg n ,en " n .-.~. .., .1w. e- Yine &yni devre lçmde, llT uçak, 

l} •• ö te L--bln "-hmi -An-- b1 önemli mevkileri ele geçtrml•ler. r. Du g s ren..,_ ....,.. n ~........ " 172 tank, muhtelit çapta 368 top talh 
dik bil'V'kmı verl.mlerı daha ortaya dl.r. r p olunmll§lur. 
atmuı bil) de mantık ııayılaınu. li'a. 15 mı. 26 llkklllıun zarfında kıt'ala. 2lı llkkA.nunda dU,man savaıı .aııe. 

8öııcl1 ıunları il&Te etm!ftir: Gene. .n!pnmm bUyUk haçı verllmJ§tl. Ge. 
mı .Jtro bu vuifelerl yalnız atvl~ nnraı Jlro, nihayet 10 ao.nte,rinde, 
hallnn manel'! lmYTe-tjn! yUkseltmek mUttetJ.k kuvveUer yanında nvap • 
Te onu harp gayretinde birleştirmek cak .A:tr1ka Fransnı c:rduauını tantltm 
lWi kabul etmigUr. Gen81'8lln, e.aa ı l~!n Cezaytre gelmigtt. 

kat geloock gürıler halduııda haber rııxuz, atıemlj 8 tdan merkez Te 7 smd& er ve aubay olarak 8 000 e ya. 
ft'kllnıie yapılacak lsf.1d1Allcr araa.ında demıryol durağı olmak UZere 812 mes. kın 61.ü bırakmJ§t.Ir. 
Rusya ile Almanya ara.tlllld& imı.ala • kQ.n mahalli dü,man elinden kurtar VORONE.J • ROSTOF DEM!RYOLU 
JIAC3k bir aulha ,e.r bulmak çok güp_ mıt!&rdır. 26 llkkanun gUn11 akp.mı KESlLDt 
tür. Çtlnktl Al:mauya Jle Rusya ara • dilımandan alman ea1r sayısı 8300 
11U>du inUAlanacak bir aul.lı he,reu~·deo 
ör.ec J'& Bosyenııı. ya A.lmnrıyaı;ı.m 

11il1Uııııı teAllm etmeal, hto oım:nn 

iki taraftan birinin d:ğerlne Jt,Iımı.t 

verecek bir devlet kurmaıll ile mti.oı. 
.lıllndllr, Ne A.lınnoys, ne de Itusya 
h .. aliL böyle blr vaziyet! kabul edecek 
cıunımdadır. ÇUnltü böyle t>lr dorumu 
kabul etmelt dl"Tllek l.ugUnkU iktıdar 
ı.ablplcrlnden mağlübfyett kabul ede. 

Darlanı 
öl~üren katil 

Loıuıra, S1 (A.A.) - ~rterln 

?ıırcakovadak1 huaua2 muhablrinden· 
Sovyet kuVV"eUeri Jk de.ta olarak 

.llillerovo Uerlalnde Gerkhne Tarabov. 
ka'da Mlllcrovoyıı 24 kilometre me. 
l&fede Voronej • Rostov demirynlunu 
kesml.§~rdir. Kızıl ordu 24 uattenbe. 
ti :Millerovo'yu da.ha. yakından ku. 
gatmııı bulunm&ktad.ır. Voroıilovgrad 

ile Rostov &raamdııki mtınaknlıl.tı 

---0-

Bend!slne General 
Kaira relalıat 

euecek 

Tunustaki lngiliz 
taarruzu 

Kahire, n ( A.A.) - GenenJ Kat• 
tu'nun pek yakında generaı Dögoll• 
birlikte Amcrlkaya gtdecegı emhı bir 
kn;ynaktan blldlrlilyor • 

Bir tepe ve bazı hedefler 
Amiralin ölmek üzere oldu· 

işgal edildi · 

"in ~kllmesi demektir. 
Bugiln tptn heoliz bdyle bir gey ha. 

bfı mevzuu olmadığı gibl, bnlılıı mev. 
ı.\.u olduğa ı.rU.ıı .Cus3a önUnde mağ 
ICJblyeU kabul eden Alınanyanm RID_ 
,tnı.aıı evvel İngiltere lle anlaşmaya 
:\':ına.,acağı bir bnklk!:'ttir. HnğlQbj • 
yetı Rusya kabul ettiği tnkdlrde ise 
Uus rejiminin değ'lııınem, Rll!yıının 

Almanya lçln koloni olmB!>mı knbı,ıl 

ctmesj l!nmdır. Vıızlyet ba şcldld.e 

oiucoo, Rusy8JllD prktan ynpılncak 

l>lr Jnpon tn.arnmı korlrostle Alman. 
ya ile ııulh t.ımJılaması beldenemcz.. 
FB.ftedcUm ve blrnn lçfn 1\loslcovanın 
bllyfo blr karar verdlğlnJ kabul ede • 
Um, Bo karan kim lmm edecek~r. 

ı.. •Vlet rejimi buna lllpnmaz.. Sovyet 
rP.tlmt ycrtoe yenı bir hük1llııet kar 
mak da kolay değlld:r. 

Çlinkil Sovyet reJlmlDt tu1an parti 
r• ensuptan bu harbin kaderine bağ. 

IJı r.m~dır. 
Kaderini .memleket mukadderatına 

lm.ğlamıl' en aeağı iki milyon lnsruı 
t'Brdır. Bu insanlar Rusyanın em1r ve 
ı.unıa.ııd& mevkllerlndedlr. Tıpkı Al 
ruıınyada olt!nğu gibi. Solh rutgarf ma. 
nasllc :Ud devletin birbirine ttlma.dı 

demektır. Bu ittmat devlet tı&tında 

olaolara olduğu kadar ~Jlmlere de ttf. 
ır.acin dayanır. Almanya Ue Raayadn 

ne tefler, ne de reJ1mler blrbtrtne iti. 
mat ef;mektedlr. Eter .Almanya lle 
Kuyanm 19S9 U ağustostaki vazlye_ 
te cUlneeekleri. yaol Almanyanın 
gıırpbr. meuuı ola~ Baııyamn ııe..,. 

bot kalacafı tahmin edlllrae o za. 
nıan lk1DOl defa tarihi hat. tekrarta.n.. 
rn11 olacaktır. 
ÇtınkU Alm:ınya Df' zaman garpta 

taa!TlU.8 geçecek ise evvel& prk bu. 
ctatıarmı emnlyet altına almıııtır. On. 

ğunu görünce §Öyle demiı: 

Vazifemi tamamen 
yerine ge:lrd~m ı .. 

kontrol eden bu, demiryotu aube hnt
•ı kll1d1 mesabesl.nde buluı;ıan bu mev. 
ki glmdı her taraftan çember lçlne 
alınmı§ bulunmaktadır. 

Madrlt, n ( A..A.) - D.n,b. Nev. Ayni zamo.ııda Sovyeı taıılt ve mo. 
york•tan gelen bir habere g6re, amı. WrlU kQ!lan Tatatnaitaya ctvarmda 
mı Darlan•m ölmek Uzere olduğunu Süra'\'iklno ile Don aramıda yarı yoı. 
geren katıl, harfiyen §Öyle deml11Ur: da. bulunruı ve Vorone;J • Roatov yolu 
"ÇoJ,; a:ıa.. Vazifem! tamamlle yerine ile b;.rle§en Stallngnıd • Ukhaya de. 
l\'etirdlm,,, 1 miryoıunu'da ele geçlrml§lerdlr. 

Bir Italyaa 
mecmuası diJor ~ı : 
Fransa için intizar 

devresi artık 
geçmiştir 
---o--

Tered~Gtlerln yerf. 
ne Alliyatıa kaim 
olması gerekllr 

VaoJ.ll&'toD, %7 (A.A.) - Harbiye 
JlliY.lrlığınm 277 numaralı tebliği: 

Şımall A!rlkada fena hava halıı. 

htıkO.m aUrmekted)r. Noeı arJtcslnde, 
\opçu ateıı:Yle desteklenen lrıgillz 
k'L!TVeUeri Meczelbab yakmla.rmda ta• 
arruu geçmi§lerdlr. HarekeUer mu 
vaffaklyeUe neticelenmf.§t,lr. Btr t.e. 
pe ve takriben bUtün hedetıer iııgaı 

edilml,tıUr. Takviye kita!an alan 
dü~man altı saat sonra karşı taarru. 
sa geçml.§ ve ba§l&ngıçta biraz mu. 
vaflaktyet elde etm•ı ise do aonra .. 
dan a§&ğı yukan bUtün ookt n!arda" 
gn alılml§tır. 

Noel günü gene bu tepede bir çok 
hs~ka çarpıgmıılar cereyan etml§tir. 
Fecir vaktinde düşman §iddetle k~ı 
taarruza geçmiş ve t-cpeyi l§gal et. 
m14t.lr. Fakat yeniden tnarruzn gc. 
çen kuvvetıerlmfz vaziyet\ dUzcıtmı:. 

lcr<!ir. lıllia.no, 27 (A.A..) - RealAzlont tn. 
te.mazıono.U haftalık mecmuası bai M!lıverin Tunuaa aoğl'U ln§e yoı. 

Ankara, 27 (Hnsnal) - Beşik. İkinci devrenin sonlarma doğ'ru yazısında. diyor ki: ları uzertnde devriye gezmekte o1an 
taşlılar bugUn Demirsporln kar~ı· Beşiktaşlılar aleyhine verilen pe. lnf"llız denizaltıları, iki ticaret gemi .. 
] 1 19 ..... _ t d ·• t d 10 Sontegrl.n ve 18 Ukkanun Hitıer a:.~den mürekkep blr katile,,... taaJTUZ 
ngtı ar. .ı.u.ı:.yıs .s a yocmu ıuıu ne ' t c!'ln istifr.J.e e en Dcmirspoı• Ciano mUlA.katlan araaıııd& bu har- •• ,,. 

maçlarda görlllcn kalabalığı arat. lular devreyi 2-0 mağlup oıa:rak bin mUhlm. bir merhaJm katedilmıJoo "f.tıklerlnl bildlrmektf'dlrler. Her b.r! 
mıyacnk bir haldeydi. Mnça tam bı'tı'rdfler. 11 zı 6 ooo tonllıı.toluk ola.n bu gemller ba. 

tır. Amerikalılar ve Ing ı er olınalJ 
sıınt 35•20 de başlandı. DUnkü lkinci devreye Beşiktaşlılar c;ok .A.trlkad!. harekAUJU'.aıa. ba§ladıklar' trnlmıııtır. Ayni bölgede hareket et• 
ma«;ını 3-2 kazanan Be3iktaşlı. hA'-!- • 1 b 1 d 1 A zamı..n, sür'atli ve kolay bir 1.§ ka.r · mekte olan başka denizaltılar altı u. 
lar bugün de oyun üzerinde hfiki. öAUU bır oyuna aş a. 1 ar ve.._ çak ve bir muhrip refakatinde bu. 

1 t t k kal dı1 Bu Oyun §1.IInd& bulunduklarını, mihver devlet. miyet kurır.akta gecikmediler. Ve ' e a e e oyna ar. ..... l:ıııa.n blr dtl§man gemlslne hUcum 
ilk devrenin 28 inci dakikasında larnun nettcef;i olarelt 15 inci da_ len mukavemet,lnin bu harp aalıne. et:m!§lerd.lr. Muhrip b,ir de.ha gözük· 
soldan ve sağdan gUzel bir pas. Jıi.k• .:ıı il"'"-cll ve 35 ın" ..: dakika sinde ortadan kalkacağını ve ltaıyan ıuemıatır. Bu harp gemisinin batmı'!f 

a.ua !ı...,, _ ""_ • mjlleUnizı maneviyataıın da yı:lalaca. " 
Jnşma 80nunda ilk gollerini attı- da da 801 açıgın ortaladıgı topu 1 jmı UmJt et.mı,lerdt .Fakat lt.alya.ıı. oln:ası muhtemeldir. 

• t de 'D--n.ta -~ M" ,.,_ ı Ll- otlu, hava. kuvveUerl Bfak.ııtakl la.r. Oyun bu vaı:ıyct e vam e. ...,..;;ı.... § ~6 ~'iı mwı.cm.mıc ~ TU• nJllleUntn inatçı mukavemet.t " mlho 
derken btlylik çizgi tlzerinden çek ı ruşla dördUncU defa Demirspor verin derhal Tunust&, Korslkada ve dlıtman kuvvetlerine ve Gabes yaıan. 
tikleli bir şiltle 35 inci dakikada kalesine soktu. Son dalukalarda F.raııaad& aldığı tedbirler, mihver larnıdakı hedeflere .-ıkm etmt,ur. 
ikin · d-41... D -ı k-ı--· • -• d D Ayni gün ıçinde Franmz kuvvetle. cı ~ e.ı.u.ırspor W'\,-..ını ee~= 198.YJaı ~n e k~an emir_ dn'letıerlne çettn takat açık bir mu 
m ğı • til ... , bUtü 'D- ri Pıchon'a kargı yapüan taarruzları a up et er. apor,lUarrıı n hUcumlan .go. cade.!e için mWılm eaaaıar vermıııttr. 

B · .. • 'km• Udaf d A .ıı '~etml§ler ve dügmana ağır kayıplar 

ı . eşiktaşlılar bugtln de kenuı· §J '""'V m aası önün e u.· .. eta Son Hitler Ciano görtl§meaı. yal• 
'-- d 'd bö Terd!rml§lerdlr . t-r:ne mau.~!la erin rastı. tempo• en i ve ylece maç da 4--0 Be. nız askeri bakımdan değil ta.kat Fran 

lu, feV'kalA.de bir oyun oynadıle.r. ıikt8.§l:n gn'ibiyetiYie neticelendi· ırız hUkO..met 'reisinin de ı,tıraldle .s. lTALYAN TEBl.JOt 
yası bakımdan da blllıassa mllhlm oı. Boma, ı1 (A.A.) - İtalyan orduları 

don sonra gııllp gelince derhal eark •ldırmar.lık paktı 11~ Alım.nya prp ber1r lkS maksat takJp ettJğbıt ıaanı. 
talı1 düşmıınlarlle be.'IBplaşma yolunu cepheslnde taarruz lçtn ııerbest kal • yorozı Bo ma~satıardao biri lngll. 

rı·u~tur. M hverln Avrupa latuının ~Jrumaııdanlığmm 946 numara!J teb.. 
müi.\&taası 1Çin yaptığı mücadelede, l!li: 

tı.tmn5tur. J870 harbine tskaddllm mı3tır. Fransanın nmnlnıaz bir za. tereye ve muttefiklcrlne aı.ltaptır. 
.. den hlldlsclerle, 19S9 harblrıe tAkad. : manda sukutu Alnınnyanm acr'best Ru11yaya yardnn edılme.llğ1 VLkd\r. 
dliM eden blk'l!ııele.r ne lmdar birbiri. kalan kuvvetlerini Bııııya Uzerlne çek. de btr ırullı yapmruıınm mUmkUn ot . 
o~n aynıdır. 1 Jnes!no ııebeb olmu:ıtur. duğunu hahrlnfarak, harp gayretinin 

1870 de Almanya Rusyadan emtn ı İngiliz gazctesJnln anlatmak iste • malı.eme yardımının aSınlmMDU Jıı,, 
olarak Franııaya bUcum etmıı p • ehli ırullıun mbu ancak 1989 pslkolo. tffDlf'Jı.t,cıdlr. 

Up g<>Jmlş. Fakat 1878 de Rusya en , jısJnbı tekrar bAldm olması demek • İkJnol mııksad& gellnoe, Rusyayı 
bllyUk politik darbey1 Almanyadan tJr. Almanya.dan gelmesl mabtemel btr 
~l'mt ttr. l'Rltm blr tecrUbcdeo sonra Wyle mıUı teklifine karşı tıuu:dır. Bu haber, 

1014 • 1918 harbinde ise Almanya bı:r ısulhn ne Almanya, ne de Hu!lyn. I oJaylara, gUre değil, fnlmt ııropagon 
l•ıı·~nnm hnsımlan arnsmda yer al nm yanıı!lması mllmlcündUr. da lnı.V\·ctine göre manalandırmak d3 
wı:ıtır. 1989 o~stoııunda. imzalanan 1 İngiliz gnzet,eslnln u~rduğu b:ı. . b:ı yerlnde olur • 

J.t'ratısa tçln lnt.Lzar aiyasetı devrea: Ubyanı:n cenubunda bulunan çöl 
artık geçmlf}tir, Te~ddUtlel'ln yerine 'b61gelerlnde, uçaklannuz dUımanr:ı 

U}Jyatm kalnı olması gerektir. Günttn motıJrl11 taşıt toplutuklarınA §lddetle 
mesullyeUerlni almü, Franaannı Te taarruz etml.§lerdlr. MUhim miktarda 
Fransız mflletlnln mümemılll ll. La. dn,man tqıtı yakıl.mi§ w tahrip e. 
vrue d~mcktedlr. dilml§tir. 

Mihver, daha fazla bekll,.emes. 18 Tunusta mihver ıcuvvet.!ert evvelki 
tıkkA.nun tebliğ!nde bUdlrild!.ği g1bl, g11nler eımaırmda ifgal edllmtf bulu. 

m;hver yolunda devam edecektir Te nan mevzjleri sağlamlaştırmışlardır. 
son zafere varmak 1.çln bütün kuvvet. il Muva!taklyetlerıe neticelenen bir kaç 
ler:n1 harekete ge~'rmek aun1n4e. baskm hareketi emasmda esir, s~ 
du, 'H mtlhımmaı aldık. • 

'Ies1rl1 bir gece UÇ.ı§u esnasmd& t.. 
ta.yan hava kuveuerı Bon ldmanı. 

:ıa hücum etml§lerdlr. .Alman &Y 

uçaklan hlç bir .kayıba uğrama~ 

ye-:ii dUııman uı;nğmı dllşürmU,ler TO 
J O tanesini de yerde tahrip etmıııer. 
d!r 

FRANSIZ :rEBLtGl 

Fas, 27 (A.A..) - 26 1lkkA.nun gU. 
r.ü oımaı Afrl.kadalq Fra.n.sm umumt 
karargA.hı taratmdnn neşredilen t•~ 
l;f: 

Cuma günU Kerua•nm bat.ısma dlh 
§Crı çevrede iki dllşms.n taarrusu geri 
At.ılmıutır. Blr mıktar esir alırmuf vıı 
77 mm. lik bir top tahrip edtlmifıo 

tir. 
DUn gece Bon ,ehrinde bir i)Ok ı... 

Ta tehlike l§nretı verllmişUr. Bugün 
dı; öğleden sonra b ı· hava tehlllı:ı!ı 

lşıretı daha verilmiştJr. Bu akmlar 
esnaıund.a hiç bir bo:nba ntııma~ 

tır. 

Trablusta 
e inci 
Ol u 

c • e yor 
Knbtre, 21 ( A.A.) - Pazar günkU 

orta §nrk harp tebliği: 
KuvveUcnm!.z ileri hareketlerine de 

vam etmişlerdir DUn, bu kuvveUer 
Sirtenın epey batısır.da bulunuyor 
ııırdı, 

DUn, muh:ı.rebe bölgesi Uzerlndc ha.· 
va faaliyeti nv uça.klan tarafmda'l 
f'Jrte ve Tnmet doıaylnrında yapılan 
keşif uçuglam:a jnhlaao:- etmi;;tlr. 
2ü • 26 Ukklllıun gecesinde Tunus, L n 
Goulette ve Sus §ehlrleri, S cllyadak: 
.bBva alaulan bombardıman ed!lml§ · 
t:r. Kastel ve Trano'da yerde bulu. 
nan uçaklar mühim hasara uğratı\. 

mtştır. 

Bütün bu hnrcketlcrden bir t ek u 
çağımız geri dönmemiş ise de mUrct. 
~Obatı sağdır . 



lt"i SON DAJUltA - 1, htJtJ\NUN 

ŞEHIRDE24 
dDDA 

D JNYAD'1 llAAT 
Ş~lurae: 

• Kw.ltoprakta, Baldat caddoaln. 
dt ıınncı Ga!ur, ek.ıut.Jl tarttııı ır&ıA 
Iarm altını törpU ue iuedl.DUf V• 
b07!ece •Jl.ıneJl bıl.§llıda ıu aır&m ı;&J.o 

mağa ba§lamıft.u'. 
Hiram tıruıcı m.ılll aorwıma ma.ıı.. 

lrcmeain• v~lftl.r. 
'!- Nuroama.ıuycde .u!ıççılar 80ka. 

~:ula f> numarada .:ınncılık yapan 
Dil!.l'an Do)'Uraıı.ın Lo&kl& Wlu.Ddaıı 

p:ıata lmA1 eniği antaııtlal.lf, m1!ll ko. 
"t•nmo malıkemuin• verjlm-§Ur 

oi> Dıı.nımnrkaUlar, lat.anbuJda bir 
tı:uk konacrv• tabrı~ kurma.k lçuı 
, r telı.lllte bulunmu;.ıardlr. Bu tek • 
f knbuı edlldlği takt.rde oehrlmlzde 
!.- lıonscrve .f&brika.aJ burulacaktıt". 

Y. Altın flyaUıı.n dUn blrdenb{re 
• ! ·~ 1ml tir, Blr Re~diyc altını 27, 

çı.: al uun pramı 81i0 kuru§tan mu. 
.u.le görmU:;tUr, 
:.~ l tanbuı Unlversi~ Kimya Ens. 

t!tt n l.n 25 ıDC1 yıloönUn.U dolayıs~ 
it', dUn, stıtünUn yercb:ı.tandııkı 

ina.wıd:ı bir merasim yo.pılmı~tır. 

Yurtda: 
1(. Varlık Yerg si mUkcllcfierl:ıe mu. 

U!.c! uaullerlc kredi aı,::ıcak bankala~ 

m.~· LmA Türk 'l'lcarct ~aoı o-.ıbe. 
ler. ı.ıe Ha.l.t ısandı:tıcrı ve Ajnn"lar 
da _uıuı1{ ctmialerd•r. 

;1o Belediye res.m ve vergUert halt.o 
lnndzı.kl lmııunc!:ı yapılnc:.k de~itdlt. 
llltlı.rc d::ıt. olan ke.nun 11y!hasını BU. 
yUJ, Uillet Mecl~I ae>çlmt yeııilcıneğc 
karar vermcc..:eıı mUz.ıltero \'e intaç c. 
Ct'COkUr. 

:f. İ§ gUı; yapmıynrıık vtzıdc o~uran 

:ıtusta!:ı. oğlu To:nın, Itarıaı Haeer!n 
ba~uu b:ı.ltıı. ile uçurmuıı, yıı.knlıınarak 
'.Anı ye) e \ erilml1'lir. 

'i- tzınlrli man!!a t •ıra tac1rleri §ir. 
'kt~l ~ore gclm c olup da buı;tı:ı 
p!) ~ada. mevcut olnJyazı ÇC§ltlerı 

!ht.va cdcıı kUlllyet,!.. miktarda mani. 
:tntura C~:'>'"tl81Ill yarı::. ian !t:b3r n tev. 
Z!t" baıılıyacaktır . 
~ Milli Şef !smet lntinll dllıı sıı.ac 

15.BO da Devlet Konservatuvarında 
rlyııntlcumhur fl!rmonlk orkeslr:ı.m 

fara.tından verilen konser! şereflen.. 

dirm~1crd r. 

Dünyada: 
:/- Blrmanyadn. gcnoml Vcyvtl kuv. 

vaUer:ı ağır ağır ilerlemekte ve Ak· 
~'8 ba lıergUn b!raz do.lıa yakla~rııak. 
tadır. 

11- Cenup batı Pastlıktekt mUttc. 
tik kuvvetler umum' karargAlıınm 
tebliğine göre, mUttefikler. Bunıı böl. 
E•aindc muhasara cdllmlı olan Japon 
kuvvetler! etrafındaki ba:ıktyI f!ddet.. 
kııc!lrmi§lerdtr, Yapılan h:ıva muha • 
re~e:ertnde 11 Japon uc:a~ dU,Urll!. 
n:tırtur . 
~ Chjnıı. Tlmea ga.zetea;, kapltUlal!lıo 

}MıJartn kaldın1masuıa. alt muahede 
prnje81 hakkında Ç!D, 1ngUtere ve 
Blrle;,lk .Amerika aramıda anla~ma 

nıuııı olduğunu bildlr•yor. Anla~ma • 
:ıun, gelecelt n.y lmzn. cdlleccğı sanıl. 

:cı.aktadı?'. 

• Londradakl B'.rlc.,ik Ameriltıı 

bQyllk clç!liıtf., Avrupa aularında B\r. 
ı--ııtk .A.merllm deniz kuvvetlen ltu. 

9U PAZA1' 

BiR, tKI 

NOKTA 
r~ahkeme Salonlarında AKIKA 

1 Küçuk i!iin!ar Kuponu 

"HalbL ki kızımrn üstüne giye
cek Pardesüsü bile yoktu,, 

"EL" MEC)ELESI 
• 
1 ~SAN vtlcudundıı. en i'c ya• 

nyan aıa nere~idlr'l Diye bir 
sual sorulsa verilecek cevap el 

- - -0 bette ki "~U~r'' lf'ldlnde olac~ 

Vtl aşı Piyangosu 1 

Ortak ığı 

llL ı.uııuıııt eklcnertk ı:und •ı ıh"'tı:\ 

' aıanııı \c t:ı •erme \l~n nrı En Sı o 
•ı:..ı Uca.da pnraııu: oeşrııdllt.'l' kllr. 
UAnlRrw g&zet,edo görllla.:ğtt şl'kilı.le 

clıua&ınn dlklut ed.lwellclır E\'h•ıuıı" 

"klll gönderen okuyucutı.nn mnhfuı 

" Hepsinin kocaları akşaınları eve ~~!un:.~:':::;lıu1::~:~~h!~~ 
~una ,ay}e kilçllk bir miıAlle de 

kucakları paketler le g.eliyorlard1. Arllk "p=!1 r::::!U::~1~~~ b9tr de. 

gözüm kararmıştı, sanoıg\J 1 j~: ~:,;::n;~z a;ı;:p::~ın:: 
kf'nd~inln böyle bir lln'bete dti!!-

zorlayarak aç im Ye mHneısini temenniden ibarettir. 
• .. '' OingözUn yal'f1anına ninp edemi -----o----- yeceğl ~illi me!lelA buran. ynlıot 

Sulh ~eza malıkem-.'\erinin 11. 1 dı ve UstUmUzdeki kalt ·uran ağız. nihayet daluı çok hnrdret 

Onümüz.dekı sal. günü 
aona eriyor 

.. ll o\P.ER' iıı tcrti'P ettl*i yılb<ı. 
ıı piyangosu ortnldığınu l:ıurfık 
t'tmedinizse ncele ediniz. 

Elll kunışn HA.Blffi idnrehn. 
nesinden alnc:ığınrz bir hiı:sc 
ı.Jzin, sntln alına<-~• yüzlerce 
l•ilete ortak olmanm tt'mİn ede• 
cektir. 

ııUndeki aırnlıınn Uz.erinde otu. Hatice hr.nnnıı gidip biri . kunı~ kııhillyeti olan aya1<1ıtr da ne gö. 
ran mevkuflann nrasmda, en baş. bort istemeyi dU~Undllm. Çı1ctrm, 1lln. ne de hi'rbirlerinln imdailma 
tn ihtiyarca bir kadınla genç bir faknt evde kimso yoktu. Tnm yeti,eme"Z!el'· FnJrat eller öyle mi Romanının birinci cil Jinin 
kn oturuyordu. ılöneccğim sırada ııra k:ıpının a ya! •• Bir el diğerinin y,.rdmırnıı tenzilatlı satışı sona erdi. 

Kaılın da ku. dn bUyük bir t~. rnhk olrtuğun~ gi>rdUm, hip it;e. kn,tn,!o gibi ilci el cU~er her aza.. Forma fomı:ı vemı<'ktc olclu 
sUr içlndc görllnUyorlardı. Gen~ riye ı:dnli'm0 Mutfağa l<O!'ltum, tel Y1' yardım eı1er. Arkamr.zın yani ğı•mnz tNTlKAM'm 200 kuru5. 
kız, hasmı hiç ytd•an kaldrmnyor, dolrptan bir parça peynir ile hir Jılr kr!!nn mi1~t~na eller 'iicudu. luk bil'i'ncl cildini, gt'tirilen rerli 
Jtlmscnln yiizUne bakıımıyorclu. a\-UÇ zeytin tanecıJ alrlnn, Ll\kin muzun her tar:ıftna yetisir. Alnl ltuponla 90 kuruşu \'criy.-:ırrluk. 
l7 • 18 ya,Jnrıuda ltadar \'ardı. çıkarken ndn knpTstnın dn aı;ık ol. Ve m!Jhakem'°mtzin fl~W Ve iclft.l're Bu Şekilde tenzılAtJı olarak sntı. 
Ynnındnki otur:ın hc:-hald~ anne. doı!uno ı:ôrılilm. Artık alan nl. "h•lo harr'lc~ eften eller en nefi! ~:ı nyrıla.n miktar, dtın tnnınmen 
~i obcal<tı, iti ikı'dc lıirde luu'lnı mnştu. ftC'riye dnldan. sanr'lığa talılntar yapar, en dl:r:eJ hevltel tUkE>nmiştir. 
ı.e:ulinc 11kızmı•· <liyordu: lto"'tum. R'raz 7orlnyrnra nçıMı. leri dikel', bi.,. memleketin ylilc!ıel. Kuıınnlarımm tnp1nyııı dn lln• 

- :mzım snat 'l<:l" oldu'? .\t-:ı• tçlndo birknç nltrn ile iki ~ ll· meoıl :<!in verilen en mlih:m karar. ne ka.clar bu 500 lrllsur sayfnlıl. 
h:ı b!zi ne Yal.it rağırac:ı!.l:ır? ·lök. bir ldipe ve bir lte .. e ktu:;-ıdı lan imzft eder. Bir operatörün lıü'"ük citdi temin etmemi bu 

Geııı: im: baı::mı 1cu!dırnra1, idnde ı:UmUş Jimlar ,·ardı. Hep cUeri ise benf'e in!5:ı.r.'en ~lUmden tu~ar. bundan böyle maalesef 
rcv:tp \'erdi: sini :ı1dım, l'andıf;ı ktıp:ıttnn, ve lmr~arrr. tnsnnlTk it'n •e h:ışh ba. bu tenziffittan istifade edemiye. 

- Bilmi~cnım, anne. amıwı. :ı-:;-"'') :ı. ;rdim. ctnııı bı"'r in"lnn icin me,-cuı1iyet{ en leklerdir. 
ı S hl'ltıta t?elen Nef" in bntım insana ........, ı • b rnn e\ ,·el ~3ğıNdar dn bu bek. oıırn •• Ancalt, VAKı ı KUtUp ı:ınecıı 

!emekten kuı·tul!:nlt. Jindrn S!lrtl'. <Hl:r:lcı'i. salonu dol :ı-ol n!ll"~ dıı v!kidir. ll'~ı,. sabne bu ccıeri clJerindc ı.upon bnla. 
İnaclıııa mııh:ıkemelcri listenin dıırnn ka'. ıahğıı talnldı ve yutku. cnn'n•ldh·lıııl'T "el" in lüzı:meındnw nnnlnra ylb:de 20 ten7.ilfıtlı1 \'e-

en sonuna yuzılmı::itı. Yani clurnş_ n:ırak: l!'fl.,n kl'\nMlrl.-r, Tftnıih~ drlter rebi'lecektir. 'Ro he<;:ıbn ~fire rno 
,.. fi brr orana'tltlr. eıahneılrı elhrinin ..a ı · malan, ıliğcr bUtiln muhnkenıel-er - :sonrn ya1ml:ın~ı'.<, dedi. Po. Jmro~a alabil"'<'<'klcr ııcme <tır. 

lJittil•len sonr:ı görlikc~kti. Jlir ll"lcr r.alrhğmı ~<'vlcri .. hep~inı a. hı>rekAtmr hAlA bfr ttirlil tam:im "·-------mm-----
cl ı t eit<>m4fnİ!.!tİr. ı· 

~net, iki snat gc~ti· Nih:ıyl'!t nı5· lıu s=ıhibinc \•er i er 4;te heps:~ 
l.ıa:;ir kenclilerinl e\Jndiran yük o)rfol1n "'İhi a!ılıııttrm füzrmın hiç gıı'fl.,e;ve ('~bğı unuın aı.tı tik. 
sek scc:iylc i .. imkri'ni ta&ırdr: f ir 1;"1bıtlıati yoktur." ri e)~nn~ ne Ya?'ıtf'ftbnı ~fltıfin. Dünkü tren kazası tahkikab 

- .\yşc, M .. Jahnt.. H:ılbuJ<: k•r.ı Ml"'fıhat lift bn$ka m•k nldnj;mıdan el<scriya rol8nli 
.Jıındarm:ı ikisini de önU.,e ta. icM=adtı\·dı. O da nnn~inin kftb1'8 tıiJ,. iyi ten.s'I f'detnrmf"kte 0'du. 

kn.rnlı mnhl•emel c ""~•tu. İhtiyar hnti olnwlıl:"fllı. hn"Stzh1:., tcendlsi lmno va .. a y,oktla anlntrr. darnr 
l?'l"Çen1enl:? ~~ne bir me!1elcteoı hir 

luıdın :fU:l tntnfro. !.m dıı. !"amıın nin y:ı.ptı~nı ileriye süriiyorc'lu. 
"'c"tı·. kr.·scr,!e .ınn'ııtkftrlan tıtl•dlm et. "' ., Netirec'le it.Mnin de me\1mfiyet. 
Hır ızlıkt:ın mnznuıulular. Otur lerinin clc\"nnnnıı ve mnh:ı.lremenin 1 mrk fl7.ere ıahneye ı;ılm:ı~tı. Et 

füıkl:ırı O\'Clclci kiramlardnn biri~i. <ı!lh:tJerin çn~ılmnsı için ba"lka terini bir tltrlU knya~k yer lnıl~ 
ııin ı;:ınclığıııdal•i ınllcc\ lıerterlr bir ı:nıne brrdkılma.smn h":trnr ~e. m1tı1ı b'r f''ini !la~ ceb'ne sdlttu, 

il 1 ıli1*~Jini 'nlTflnd~r. O!nl!\th, ar. 
sair t.ıvmctli e :ı.-nlstn çnlmrı,Jardı. rı d. 
Ewcl!\ ibti'ynr lmclın ~~a ~e. ADLt'YE MUHABİRİ kıtoımft bn~lıyaeak ol<!'I. Veız ~eç. 

t;. l"sl<-ıtini~ :nıb~mı tn•m .. lc ; ... 
kildi. Ayı:e ~ur.Jarr anlnttı: ~F~IR TIYATRf>.~U tedi lmno dn h .. !'!'nme<lt. Nih,. 

- Kocam r.J(liıl<teıı ~onra (Ok Ü~ ~ OR~M Kl!Qfl ~et iki e!iri micfe~infn hizncıınıb. sılirntı çckmei;<'! baslo.flık, Artılt 25 ~ 'naf WH'iO da Yr•n•tliverf"k tıfi7.llne clevnm etti'. 
lira kirn veremcı: o!dtıl>. \' e bu ev• 

il 
DUYUM tRTlt..Aı n:r h:t"ll>!\ ttırılantı-'n ı1a ,,, .. hn•i. 

de '7 liraya bir Gdn k!n.1adı1t ta 
~ındf.t, füzım ,.

0 
ben a.yda. 27 lira. ı Yaz:ın· hin .. 11 .. ~yl e ha~ ı'le!'t'le girtl:, El. 

[l.. ~l'('İnmek ınerhuriyetln<lcl"clik. •toma'n R11nand le'f'iııl cl\ke~ \"e n11"talor cep!erin~ HJll tUrkeettt: M Kİl"l':R ı.rfcop f;lkl'\rıtı. ~ıtltd .. !1old1t- tnt~. 
roıı•a l'rJeJ5hatr mektebe göndere. KOllEDl fUSMl t'11l< m~n. Dl'Bdt, mikrofonun Ü5• 

ınec!ito. l~\·dc <ıtunnnğa b:ı~ladı. VE KURKT'\1 VE tlinP kovc'ln. a1 ltnı'b .. tuttu. olmu 
}~\ d~ ,1turnn dl~er aileler çok Vamn: Roht'l'f Nııoner :vor. o mayorılu... T<?r fçinıl":! J,n, 

iyj vı:z:ycttevdiler. Hepsinin ko. rtlrkçesf: cemil O<ıbh (1pm Jnn hs>tip nih"""t C'IJeri ti:r.erinrle. 

Bugün saat yarımda DUn vuku• 
gelen mUess'f tren kıı.zıurı etrafında 
b'r l:qıt daha yapılmJ§lır. HAdlaede 
kabahati olmad•ğı an:aşıltın ma.klllist 
~erbcSt brrıı.kıl~, makasçı nezaret 
alt,ma alınmıştır. 

---0-

T alaat paşanın kemikleri 
için Almanya ile anlaşmaya 

varıldı 
AnkaraL!an bildirildiğine nnza. 

ran merhum Ta.11\t paşarıın ke. 
mikİ~rlnin me:ml~l!etimize nakli 
itin Alman hilld\."lletiylc yapılan 
.. emaıılarda mutar3k:ıt hasıl ol. 
m~tur. 

Almanyacla ~ehit edilen di~er 
vatanda~la.nn kcmikl,.rinin nakli 
de a~nca düşUnU'mektedir. 

<'nlnrı nkşıunlan eve lmt'nltJan pa. Rer ı>erşembe günn saat 16.!0 da ki :ıln'lm \'P. tfi'klmtini b•r;okın< a 
ltetlcrtc dnlu olnnık ~eliyordn. Cc- Tartht Mıa•lnf' eJJer ya ... a rlf1 ti1 ,.e kenıllsi rle ni etmed:l!i halel• elinite nota M. 
coldan. hızları iyi :?iyiniynrdu. <.lh:Un.- h"<ılndr.. i!ıdı, Safi:ı•e ise bir mendil tntnr.·. 
Fakat benim kmmrn llstline ı;?iye ç·ıçek ve Tı·fo ~an'~tld\ft1 ,,T"f1., .. h:r mn~a-: :ı1 ... ı \'e elleri 1ıu !tıreı1e kcndılcrini li. 
cek e<ıkf bil' ı>11rd~ll!ltı hfle :vcıktı• l "ahı.n' .. ,. irin u,.,,, m•cı"1•"i ,-r'-<. 7e<'elt bir halden c;1Jcm1strr. 

'Kr.; ı1a h:!.~ mnt<1tı. lhı.; ...ıın • b' • "'' A ı tur. F:t1mt !!Arkı siivlivcnlAr için Sayın ol.uyur•ını! .. Rccımı ır zı-
ekmeltimizi bile aJ,.mrvor. Jcn:rne. şı arı .fp Jın ,.;rfıfon rlfüıllnU)eN•k hir ıne• !-&\fct sa1onunn ynlmt blr ni<J:ın 
!erimizi ;rnlnvordok. HRdi ben ne \"'"''ir, 'P.yro rliiHln snlonıınn p:ılto \'e 
·s f ıı ~ M l•h bllL "·· Aynen kuvvet ve tedavi en)ı•ll"'I " 1 c. =' <n. e " :ıt a~ !7ll {ı.!ı.jar.a CO::ttn'ı.tldlr ~ftinir ~ttrPthlin ,.,. saıı'k.'l hıraktıl·tnn !ıonra. girer rn d yonlan 17 dru 20 ye kad:ır . 

1 ıccılmait U.:ı:re li:trih n.dnlBl .. .rlııl bildir. 
ıı_elcr. !Az..und.ı:r, 

evlenme ' ek.lifleri: 
• Yaş, 22 boy UJO, ilk mektebe 

lulıı;ıli ol:ın ticaretle mc~uJ, aylık 

sclıri 250 lira olın bır bay; yaş ve 
boyuna münasib,, orta tnhsilli sa • 
rışın hır hnyanla e\•JenmeJC istemek 
tedır. (Aksaray 20 remzine milra
cant. 

lio SO y~annda bir çocuğu bulu • 
ra.n bir bayıın: YB§ile mütenaa!p -
tekaUt de olabUlr - bir c.ayıa evleıı. 
mck ıııtemektedir, (GUler 28) remzt. 
ne mUracant. 

ı lf. 40 yaşında, saru.:n 1 72 boyun. 
ı:l'l 'lC kUo agırtığmda aylık kazancı 

ıaeat 70 ltra ola:ı, kunduracı bir bey, 
IJn.t:eıı. olınıyan ve nerha,..gt b-r 14te 
,alı~mıyan yaş le mulena.elp bir bil • 
"ieı:.!.b evlenmek l.stemektecUr. Evsaf 
.,a•r. ehemmiyet değildir. (Ş.B. fO) 
ren.z.ne mUrac:ıat. (3) 

• lstanbula ynkın sOzel bir 'rllA· 
sahibi ve bir de on üc ynşında kTn 
olan, 38 yaşl:ınndn orta tnhsllli, 
buğdny benizli, narin )'apılı bir 
baytın; nıımuc;kôr bir bn)·la evlen • 
mek istemektedir. (Re!!snm kardc-
şi> remzine mür:ıcast. 

"' Leyli ilrrctU mekteplerde on ftç 
ynşınd:ı bir ol!lu ol:ın; 45 yıı$ların· 
dn, kırsnclı, tıntn('!I hoyhı, e'lmcrcc 
hir rc<ıs:ım: scclyyell bir ev ka " 
dını ile tekrar yuva kurmak f<;le • 
m"ktedir (Res~nm) remz.lne mora· 
caaL 
iş ve isçi arıvanlar: 

.Y. Geçim zorluğu yUzllDden ortamek 
ırrte terki ta.b.sll etm §, daktUo kur. 
<ıuı.dnn pek lyj derece Ue phadet.nrı.. 
me nlmış bir genç bayan ı: &ramak -
~ad·r (Bayan) remzine mUracaat . 
~ Bir bayın ev lş!erinı görebilecek 

c rta yaşlı bir bayana Uıt•yaç vardU'. 
Çocuksuz ve klmseclzlcr tercih cdl • 
lır. Görillcccl: '§ hatlfUr. Ayda ylnnt 
l're verilecektir tııtiyenleı1n <le 20) 
nmz.ıne mUracaat. 

aı:. Ort.amektep mezunu 17 ::va.ımdA 

bil' genç: yazıhane veya bir mUeııııeııe 
6t. kendisine mJnasip b1r iş aramakta 
dır. {!hsıı.n) remzine müracaat . 

Jt 17 ynflJlda, bUsnllhsl aabıbt, khn. 
ll"d olmıyan, rlyazty~I k.ıvvetı . ya. 
Etm dUzgUıı bir genç; yatıp kalkmatc 
suretlle herhangi bir lokanta veya ııte 
ca.ışmak istemektedir Bu venç anne. 
sırım vefat1 doıoyısUc meKteblnı bı • 
rol'mıştir (Aytaç X) remzine mUra • 
co.at 
~ Ortaokul mezunu blr genç aile~ 

lt-z!yctl doıayıelle bcrhıı.nr! bir mu • 
•ııscscde, ticarethanede veva bl~rodA 

~:weı. bir Ucretlc <:1,1lışmn.l< istemek. 
ec;1r. (Ateş) remzine mllrncaatıarı •• 
~ldırınız: ryor n. Pungaltı Halbkl!.•gıızl C' No 19R o;;aı:"°,. ,,,.,., ~"'''""'"'' kıı1"'""1l br>1 kPn, e!'er~ni n:ı.sıl tutmnlr IC'nbet 

F.wclki ~Un de ekmt'k alama. ı .. •mi'ııııl•l"l'lir. Mll,,i1' N1rr'1"f.,, hir tii','ni lı!r ~iiı iitıl!nc c:ctir.. enin A~nl!ıı!:ı rrmlzlerl y~dı 01•n o. 
n t •· B' ,.... ,. 1 k 11ı·arglleclvnn rl'!rıııır11J lrnr ı mı'IH ı ı ı uoı; ıı:. rr arn rıi J:u7. erim arara Hr znman nntn""n '"''•ı.r:ık ft"'ltn ic:in de hir "PF' m .. o.;ele.'"i me\'cut ıq .. ,uru ıırıuıı .. uı n:ım anne ~en 

mıı.ııdanı amiral Stark'm resmi kozu ~llER 
:f Pranal&ra ~tlrak etmek Uure bUyUk ~~ 
eı~ı Wlna.nt'la blrllkt• Vaolngtoıı.•a ~~ 
<t&:ırmelrte olduğunu l°.'lldiriyor. ~~ 

" • l'))rlıı~nu ...,.örür-;iin!. 11 • ttuııtan ıdııN"hanruulı.den (pazar 

AK J lM TAKSIM KBllTAL'd8 W.a.Wi.'9 .... ~I Jlii\le bir yere elıni kolunu '"~1 • l:ı:- hırıl)) hergtto tıa:Jab .. aa öltleye 
"~I Jı~·nrnlt MI, yok-.a c<:-plerine s<ı1 .ı. ""'bu \'e sanı 17 den sonra aldırma. 

• Şimal A!riltftdlkl mUttc!ik KU\'• ı ~ 
Ttttler umum! kara.rt;Ahmda.n blldlrll. .,~ 
dJğine g6re, Noel .ı;c::es1 Cezayir ~cb. ~~ 
rın~e- ' hava tehlikesi f~arett nrilınle- ~ 
tir Uçakaavarııı.r f!ddctli ısurctte hıı. ~~ 
~kete goçml~lr, Şehre vo ctvarma ~ 
dU~l'Jl !ki bomb:ı., hafı! hazı hıısıı.nı. 

~tiyftk aea MU ALLA ı ş ı L Ay ~e arka.dqlarmm ~~ rıok mı. bir zanrirle oynnynrnlı mı. ırL 
'rldızı f-\ vem film earktları ~~ \'ıııhut ~·'l.nan it:Ar'\\t ~· 'küniızh., l \~ 6) (A,L.) (B-.ı!uı,mu) <B B.Bl 

., Mm ınrl'l ttı•aml mı. '.\'en1 e\'lrn• •Can) (C'ııttil) (Can Ser) <Calıprl 

ABBASE Uaj'dat 1&raylamıda cere3an Cdl'O ~~ m; .. ıer ~ilı! 20 .. cnc!lc• t!nrmızın ı" ~) IE~:->) (E, üllll <PDK> 
~~ !colnnu tot~rnl< mı J!ırm~Iı 0 (F 1 l') tl'c•ııı 271 cır Ol (GOven) 

lıi:ytik lılr a,k sahne"! ~ G ı da ) 'İ p ası 4 M esle'•tnc;ım dn ,... 'nlcaru1:ı 1 • r ı ( lL~ a m • 
MUAZZAM as·• y ZlhYA CZAvfn ·~, lıaJı .. cttiğiııı hıı.tiıı .1 ... h~l<lllhr l~ir 1 •I. u.ıct mel (Kum,.a.l) (Kavnak) 

Y U azan: ~ A ~ ~4 "Pl" mes .. !esj ,'nrrl•r, Yiiz1cr<"c ıı. 11.ııH.R 1 fM E 49) (Mehmet Beşli) 
.Re'rilye rck!Am tstemeı:: Bir defa ıören crtesı günU allulleberabcr ı;cloocktjr ~ 'Nı'J1 mu2.~Cl et kitn.bınn r:ıfinır.n il\ R 606) (!, lo:trı 1 {O l (P A.) 

.eebep olmU§tUr. 
Ş!maU A!rllta seferinin ba§lııngıcın. 

danberl Cezayir 6ehrlLdc f:I hava tch 
tıkes1 i§aretl wr11ml~ bulunmaktadır. 

BerJo bu ti(lzlert dlnlerken hayret .. 
t<m h:ıyretc dU~Uyordu; nihayet çok 
cnc!l~ell bir tavırla önUne gct1rllml' 
olar kağıtlan tctktke koyuldu, Lafoıt. 
c&A pyrillı~'ari bir lıaroketle bir do• 
,a ~ karıttırryordu. An!l7.ln 
o1daJı:Da J1lkaek bAr llMle 

- İIJ4rı. ıledi, daYUUU nıla &Jfat)Je 
,ıOrdqtlm bir daya; ı.a daftd& .Jlnr 
:a#Ubl MameWo meydadadır. S~lu 

:Vertaur.J1 lamlnde ba.lrl41lr. Bu~ da 

dutmaaJ.a mtlDMebet " tlUU.llok, ay. 
nıea 4ÖllJl&G leblM altm, tabvilAt \"e 

para kao&kçılıj1 yap11111. Fakat mah. 
lreme Jnıza.nında biltlm yaptıklarmı 

S,.\Ar ed17or. Ne Brtıksele cttmlf, ne 
de .t.aYer9e. MobalreıneGnta gayrtmev 
llaf olarUı: 7"P" ım vnıı 9-tiyor "" lren 
4Wıd :mul6m su.termete ~ıyor. 

l"aısaaa 1lads kODIDQf, dairesi Yat 
- edllmlt. et'l lıılarlmq Ala ubılm 
Jll!Ö8y6 BerJ8 ba davada • .ıtısn 

~meUYclinb. Her ....ıdtk1 aüin ta\·. 
:rl1e suçlu,. dBndD '"' ima kua ctım. 
lderJe Ollu ltlaam eıtl: "Biltön bmı. 
lar1 beD ele blllyorum. Fakat blldlflnı 
l"Afka te11cır de 1Sr. Haciz memonı. 
nun lıU arkada11nız oldo~a da bili 
:-ronım. Onunla uyuş•unu:ı... ~lmahlar 
la da ıuılA>tmU.. ;\ltrnlnrınız.ı ve t.ııh 

Ba, rolerde: ISMAlL DOMBUJ..LO • MUKADDER ~~ "el'' da.''S:cq hii.E. lıir tlirlU hnllcdl. tR A) IR,T.Kl (2 R U ı <SamlmU " ı t ( Sı.atc;!) (TA,) <Uvsıı.o <ümft) 'He t 15 t 19 l.cuJ T ı. il .1 ~ ıomemıs ır . . r pazar aaa en a R. ar e11m programı e ~ı · YEKTA RAmP öNEN {Versen 

~~iÇKiSiZ AiLE MATtNESltelefon: 40099,..""',..,,... .. ~~ A 

Bu ölü de kim? 
29 Yazan: MUZAFFER ESEN 

\'&llerlıı.l.zl .AlımuıJ1l71l raçmbnız.., Ver~ 
bayi ba stlzlerl pyot carq; biz t;&l"lt" 

'• dinlerken Jlrar ithamlarında de ~ 

\"nm ediyordu: "Alman kumandan • 
lığından 1erbeat ~mc veslkaT:u. 
aJdmız: Bu vealkalar kaç tanedir'.' 
NcreleJı ICJn moteberdlr,: DUktı.mler; 
uo kadar zamaobktırf,, lil'ar 1)1 bir 
..ab&y oldato kada.r iyi bir adllyeat de 
olautunu bu da\'8.da S.bat etmiııtlr, 

bterseıılz bundan .on.ra suı;lu)a aor. 
dutu eualleri ve aldıtı ce\'apllln ~. 
mi zabrtı-o olruyayıuı.. 

- Blca ederim • 
~ &na fotoğraflı kırmuı lrart _ 

la.rdarı OOlısetmek ister m!8'nlz. Bu 
kartla.na uz:er1ne "Stan de K&rte,, 

ıaıuırtı ,.o knrt aa!ılbt ıeae gündlb ·
U1Jııt;akasmd& dobjmak mldam b&b 
dlr eamıeaı varmış.. 

··- Bu l<ıtrtlan kıı.tlyen giirmecllm, 
'- Bu kıutları eUerlnde n e' le • 

rln.1~ bulunan Fnının7lnr lıf lııı 1 'n 

u phet dlr,, 

'"- Bundan haberim yok,, 
,._ J>ekJ öyle olııon, bun<lan ıonta. 

.w yllJ ece ki e rlınl diDJeytnlz,, 

nu aat.ırları zabıttan okuyaa Laton 
l'IÜZÜne devam cttı 1 

- O vakit dlrar of:'lya bir deıte kır. 
ınıu kart; !;ıkar~ı Bu kartlan Alman 
ı.umıtn daıılıtı ı,gııı r.ıı.mrı..ı m d& ken dl 
lıoaabma cıılı:şan adamlarm eUertıuı 

vermfı;tl. lnglllzlcr Almaıılann alelA.. 
celo boplttıklan Ule gf.rcı 1klert nklt. 
ı.amıuıdaıılık mahzeninde bu ktrnuzı 
kadlıvm kontroııı için kaı.lanılan fo 
totraflı ve mllhllrlll ikinci nllshalannı 
bulmu,lnr ~ bu veıdkaları Fran817. 
genelkurmayına verrot,lerdl. "\iman • 
l:ırın nrtJk kendilerine IUmmu kal _ 
m:ımı, olan bu lnsanlan az vatanda§. 
lnr.: tarafından mabkCm ettfrmPlt lı;fıı 
tıu v~tılkalarr 'ı ııten bını mı, olma • 
lJrı ılıt lhtlma.I ılışınd:ı hlr ııey dr.11-1) 

ılı ·llrnrın lth1lm cttığı ııu9hı eliııdf.'. 

~~ .. ~~~~SUMER B K~) 
ki krrmar kartı t-Jkf;&n yırt111Jttı ~" u M •• d •• ı •• ""' • • d it 
Alman kumaııdanlıtında bu karttan ~'4. murn u ur ugun en: ~ 
JkJııcı bir nmluınm balundu!ıınu da 1 ~ • 

pb!ı bl~onıa. 
0 

ı:~ Varlık Vergisi m ke 1 ederi ıayıu ;~ 
'Takat mUddclumanıf ba kartı 1 ~ ı•ccarıaı ID nazarı dikkatine ~ .. 

lıanıwıa dayayarl\k lh.orlnctekı fotot. ~ff il 

nıı da ghtl•rd.Jfl '"'" ıt~rtl yılılı • /~~ Varlık vergisi mükellef lerıne, bu verglyİ tediyede ~~ 
::~ nbı:11::~ dör.dtı, Bu sahn~1 1 :r. bir kolayhl\ olmak ve bedellerinin tamamı verginin:~ 
-uu o ""..,-ar ııörUr ffbl oln~ " d' • t h · d'l k .. B k M"' ııı rum. Btr ltaatabaı.ıcı kad: H d: ''i.. te ıyesme a sıı e ı me u?.ere, an amız uesıeae ve~ 

bir bardak rom "" -•-•· : _.:dnt"c ,} Fabrikaları için İptidai madrleler, yardımcı maddeler,~~ 
,,.._ r ......,.. .. e " • t 1 · ' ' d · h ' f d ~ 

yere düten suçlunun yıuınta koetu. .. ınıaa ma 2emesı vesaıre ıştırıısm a ? .tıyaç ve ay a • 
Kendine gtto ıeJebllen adamcatrz bu .~ ~örülen maddelerden elverişH bulunanlar satın alma·.,~ 
sefer de bu kartı biç lrnllanmadıfıruı ~ caktır. ~ 

ünlr yeminler etmeto betladr. :~ Bu kabil mah olup ta satmak arzu eden varlık S 
Be~~rdbo: ~ vergisi mükelleflerinin pamuklu sanayiini alakalandı-~~ 
- ... .._. 

0 adameafız k'a"ana cıı ~ d.ı 1 · B k k" B F b 'k .. ı·· ~ ınctt c1eın mlT ~ ran ma ge er ıçm a ır oy ez a rı amıza, yun l' ~ 
_ Bayır bl;rle bl cu.a ft UmıedJ ~ııı sanayii için Haliçte Defterd3t Fabrikamıza, deri sail .. i~ 

btWda ~ 1ıı1r ~ne ırtu: edlldt'. ~~ yii için Beykozda Deri ve Kundura aanavıi müesses'?'.~ 
battA bu cer.a bile tedl ectıldl. Elimiz ~ mize, fo§:ınt ve ~esisat malzemesiyle müteferrik ma".I·.,~ 
ıJen ~kabir ftıY reımtyordu. Çtınkn l4 deler icin Bankamızın Galat.ada Şube binasındaki Sll-•

4 

nrtrk b:ırp btt:nrıtl. V&Jna nlh benur. ~ tmalm~ ve Nakl:ya.t müdürJiiğüne, kağıt !anavii içirı $ 
imza edilmem !!dl, yalnız muhakkak ~ J . S 'l" I •• .. • A 1 '~ 
bfr mlhun pek :rakın oldufan h ~ • zmıtte "• u oz sanayn mıır;15sesem1ze, mamu e~ la~ 
ke:ıı blTJyorda. Bn~dan ~ka rııı~;; ~~ için de Katırcıoğlu hanında Yerli M~tlar PazP. hrı mii •r 
tı!trp ı~ertsıncıe olup bltt-nlerl" tır:~·· ~ essescmiz~ müracaat ederek satmak istcy~cekleri nn 1 ~ 
Tlllllcn bfr !lllngcr gcctnnek ıııt1;1orlln. 1~ lar hakkm~a teklifte bulunMa •arı ilan olum:ır. e1 
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