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1942 Almanlar alev maki- • 

i ~aT~16~en~ neleri kullanıyorlar Kayakçı Rus kı!al0:rı bırçok 
!..~:.~.~ ...... '.'.".'.:~ ... ~'.::'.:.~:: .. Londra Mihver kuvvetlerinin ikinci hü- . yerleri gerı aldılar 
[su Akşam! cumunun da püskürtüldüğünü bildiriyor Sovyetler Leningrat bölgesinde 

Londm, 4 (A.A.) - Cezayir Bizert• ve Tunu. hava meyd&ı:ıl&ı'ı 

co ~~~~fE~LAN :~i:;m:ı~;,1d~:e.· .~::.~::: ~'.:'::'.,,':.'::,;:-:.":" • ....... büyük taarruza hazırlanıyorlar 
m general Nehnng Tunus ve Hı.. Berlin, -i (EP.) -- Tunustaki 

FRANSA parça, parÇa ortadau 
Jc.alktı. :Fakat 1'"rwıssnm iç 

pillltika oywılıı.rı 11.!.lA bütün ılddetlY. 
Je de"am etmelı:t,ed.ır. 

Dö Gol • Darlan davası bunun en 
tı.2.e, ve batta. ba:ı:!.ıı blr mbaUdlr. 
dü Go}Uıı İngiltere cephewnde, DurlA.. 
nıo Amerika cepheaincle Jtlbarlı birer 
me" ki ka:ı:anımt olmalan Frıuıııa.yı 

diriltmek bahis men.uu olan blr mıl. 
cadclede politik doktrlnlcr;n hA..lA bı. 

rinc1 plt.nı işgal ettiği güı.e ça.rplllllk
t,adu. 

Frall.&a lhtllAlfnden önoo de !la. 
jınod:ın e"vel btr tU.rlll blrlt'Ştlrllemi • 
yen Fransa efkarıumum1y"8.l polltfü 
ıJoldrlnler yll%1lDden vahdetteu 
u:w.k kalmııtı. Bil' nokta et,ra.f'uıda 

b;rJeıemfyen 1''ransız mlllet.i ıUJıa.yı:t 
bartıı bir hnt,ır& hallol alcL., 

Dö GolcWerln netrettıklerl blr be.. 

)'&ıılUlme Darlan lle dö Gollllı blrlet. 
nıc~l!ıe lmkA.ıı olıwM1ııtınJ gV.ter.wek. 
tedlJ'. 

Dö GolUu harpten evvel delil, harp 

zcrte cephe.sinde y:lpılan şiddetli harp vaziyeti hakkmda Berllııa 
muharebelerde &l~v n.:ok..ineleri 1 gelen ha.berl~roe Teburba mınta.. 
kullanmaktadır. kasmda.ki çarp~alıınn bUtlin :hın 

Londra, 4 lA.A.) - M.ihver kuv. ile devam etmekte olduğu b~lirtil
vct.lerl, Bizerte Ue Tunua arasında mekterlir. Müttt!fikler cepbesin. 
yeni ve §iddetıı bir mukabll taarruz... de her iki klta.nın hava kuvvetie
da bulunmuş, fakat bUyUk zayiıı.tA rinden Wi yardım görmemekte 
uğrıyarak tardedUmlşlerdl.r. DUn ak. oluşu kendini Mssettirmcktedir. 
şam neşredilen mUttefjk umum! ka_ Amerikan zırtılı Jruvve1krinin iler 
rnrglUunm tebliğine göre Tebaurba. leyişi dureıınıhnuş ve bu kuvvet. 
dA hart!ktıta devam edilmiş. Cedld~- Jer, gittikçe daralan bir aalıa !Atn 
ııın garp varoşlarında çarpışmalar de çetin mı:har~belerle aıkıŞttnı • 
otmuııtur. Tebaurba civarında dUıı _ maktndır. BilyUk kuvvetler ~e 
man, birlnclkAnunun birinde yapmq kuvvetli zı:rhlı liJliklc~ kullanıl • 
O!duğU mukabil hücumdan do.ha ştd. malt suretiyle Amerikan birlilderl
dctU bir mukabil hücum daha yap_ nin mükerrer taarruzlan, mahre~ 
ıı.ı.ş tııe de bllytık zayiatla tardoıun, r:oktasrca kadar ptisktlrtülerek a.. 
muıtur. Dll3mae muharebeye ~. kim bırakı~ ve bu auıı.da dU1-
orta ve hafif tanklar stlrmüııse de mana ağtr zayiat verdirilmiştir , 
~uyu~ zayiata uıtratılmıştır. DU,,marı Kısa zar:ıan evvel Almnn kıta. 
tlO tarık kullallllllf ve Tebaurb6 Ue Jannrn i:Jg:al ettiği TC'buıfuaruu cc_ 
Ot>did yolunun iki taratmda bulunan nubunda Amerikan ve İngiliz .ıa.. 
mUttet;k kuvvetlerini •rmak iste. talannın mukabil taarruzlan geri 
nıtştır. Fakat bu teşebbtısU neti« pilskürtlllmilı ve bu a:nıda düşman 
111~ kalmış ve tal"dedllmtştlr. dan 210 eair alırmıe, bundan baı:

ten ıırınra t,.ahAyyfil eıttğl ve bu- •t 1 d 
&Up kendini lbıı.ta eden hava Fran. 1 a ya a 
eaııın mUt:ı.reke yapınııaı.na taraftar 

ka dUşm2.D harp meydanında yUz 
krce ölü bırakmak zorunda kal. 
m·ştır. 

olwıran renk, renk sollardan mUrek. Bazı Ayan azası 
keptir. Bu saflarda KomUnlstler, Sos. 
>alistıer, Raillkaller, bir Kısım yahu. Kı ala bir mesai 
dUer )'er almaktadır. , 

Adeta dö Gol hareketi bugün eskı ~ö!Jdererea 
"lialk oeph68lnln" vat,ı&n ha.rlclııd" H b •h t 
bir deu.mıdır. "Halk Ce_>besl" lô'ran ar e n 1 aye 
!ilanın bir iç politika cbvuı ld.i. Orta. 

d.ı bir ırnuısa bulunduğu za~ bu. 1 v1r1lmes·ını· İSYedıler 
nun üzerinde konu:ımak, m!ic&dE'llf' .J 1 
••tmek peldilll. mltmltUndll. Fakat bu. ! Londra, 4 (A.A.) - İtaJyada 
tUD J:."ra.nsanın yeıııdcn kurulması ba. ' ve BC"r<'hte'!gadende toplan:!D ge
b!s me"·Luudur. nelkurmay konferansları Alman_ 
DarLıuun tenısU eıt)ğl pulltik dok. yanın Faşist reji.mfoe y~rdun hu. 

1.r1nc göre o ııa.t ceııa.hm tıldrleriyle susunda gC.Sterdiği endişeyi belırt 
bentıt>.rdlr. Bu ııağ cenah içinde de mektedir. Almanyaya k~ı yapr.. 
teu"- renk doktrinler varJır. Bunl"- lan <:iddetli tenkidler gittikçe uçtk 
.n0 anısında Kırallık ıaraftarlanndan bir lisanla ifad: edilm~ktetlir. Bn
tntuııuz, muhafa:ı:alcAr Cllmhuriyeu:ı. zı ayan bası K:rala bir mesaj g5n 
lue, totaliter rejim tarıtftarlanna dt-rerek harbe nihayet vtrihnesioi 
!.nda.r b.Lrçol.: wsııalar vardır. istemişlerdir. İtalyan toprakları _ 

R01'fEL ZUUILI TAK\1};'EJ,J:R 
ALDJ 

Br rllıı, 4. (A.A..) - .Mkert m&htille 
re göre Sl.re.tı&ylkln yak.mmd& .uıdl. 
net hUkUm ııUrmektedir. lıtArepl Ro 
mel Avrupada.n n Tr&blWJga.rpıan 

yeni t&kviyeler almlftır. Bu yeni t&k 
v!yeler blJ,huu. zırhlt tumenler n 
~gı Dilll.hlardan mUrekekpUr. Agey. 
lM& m!hver mUdataa h&tJ&n bua... 
mıtk halliıde batıya dofru uzamak. 
tadır. 

Don nehri doğu lnyuında bir '°k ritiiatahkan kö,ı.ri iP' 
ne alan ve Alman müdalaa .isteminin ııiJit tap olan 

Verona·GnllovslE 
sovyetıere geçti 

JılOıtikova, 6 (AA.) - Sovyet ~ 
cu.m. .k.'ı:t'a.ıan Rljev ba.t,ı.lı;ııda .A.lmul 
m\l.ltalıkem ba.ttma gl.rmlfler, bıu.

rad&ld d.eıniryolu. dura.amı ve ayn; 
zamanda Stalingrad cenubwıdaJli 

Mihver kanadmı ört.en lwn•W üs. 
•ü • ıeç1rm1fl•rd1r. 

Sovyet kuvvet;lcrl iki ana cephode. 
yeni b8p.rıla.r kazeo.mıt1ardır. DQn.. 

k.11 pu·ıembe &ilnU. St&J.JJıcr&d ça~ 
ıinde 60 Alman uçağı dUşürlllmQf

tUr. Bunlardan 40 taneeı. kllf&tıl&D 

Alman .lat'&larm.I l&fe)'• tefebbüa .. 
den tlç motöı'J.11 btıytlk uçaklardII'. 

Alma.nlarm Don U• Volga araamd&
kllq koridorda bulUDJıD bUtiln mıeY . 

~el'i aaraıl.mıftır. Sovyet lı;ıt'&laı-1, 

Don nebr1 doğu kıfl8Dld& birçok 
ınüatahkem köyleri iglıı• &la.n dU,.. 
Jlı.&D tekmil mQd&:fa& .ıatemınln kilit 
taşı olan Veroaıe - Gnllovak'ı zab. 
t•tmiflerdtr. 

VeJikllWd ~da Alm•nler t&
l'atmdan tekrar edilen k&rfilılı: ta.. 
t.rruzla.r ptı.akürttnmU,tllr. Abıw.1l 

tıt'al&rmıa muınl)'&tıı bozulm:ı-. 

tur· 
Rljev batısında, kayakçı Rus kıt'&· 

N:Ut,e ıeçerek meüi\n m•baJJ•ri p.. 
rı aımqlar, 1.000 ..t.ım&n uun 614Qr

mu,ıer, 6 tank Mıl 160 ~OD taA
rip etmillerdir. 

st,allngr&d oeptwı'""• 09mlP dD. 
tu ~Un~ p tlddıttıU ÇU'

pıp.alar yapılm&lttn.dlr. Bur&d& ~ 
ıı11.e1ı Alm&n ordul&n fok GlJD&k t,U.
likUl karpaıdadD'. 

Her ıar&fta ft bijba- B.IJeT QılV• 

l'eıDAde lc&r ~ ... lnR"IJL 
.ı.r lıWdblı. .ıırm.kteclir. 

Almanl&r, 8t,&l1.n&Ta4 ~ Yl
J'ı.&m& bölgealne ~ ~ 
.. bekMl.ıWı Rual&nA elLDıl ~ 
• toiD fUllitm .apetler ~k
t.d~ler. 

:UÇ&kl&rl& bul t&kv\YelM AlU 
Ala:ıanıann mu.kaveıut.t d&h& kuT

•eW olmakta S- de, • mıı-ıt ~ 
tGD mıenilerl eUDde bulwıduran ~ 
m .-dlmllll tatblk ettllt Jmnetll 
bulu 6ılQnde )'&V&f )'&V&f pvpmN.. 

ıedil'· 
IAıl,lııç&d cephuiııde, flddetl1 top.. 

ou fa&Uyet;1 T&rdır. Bunun, Km1 or
dunun ı•nlf GlçMe girlfeeelt UOlln
d1 bQyUk taarruswı b&zlrlltm& bir 
alA.met oldula -.mıqor, 

_.aıaa: BiR MUHARRiR D:ırtanın sağ cenab flkirlerlnin .bu. nın her ta.rafında arbt<leler ve 
('Udu Doryoda n;bayet. bulmaktadır. ayaklanmalar olmaktadır. Bnltala. 
Uuryo Almnuya ne birleş ~rek mUtte. mn hareketlerine mani olmak için 
ilklere derhal harp UAn edılmeal taı-a.t- tayynre1er tt'hdit :ıraka.mrnda 1tal 
taradır. Alınan cephesine ıttlbak et- yan şehirleri ve köyleri \'zerin -
rueyon uğ cenah unsurları oluıdlld dt'n uçmaktadır. 

Bedlll, 6 (AA.) - .Amıao ordllJ&. 
n bafltumandauı.ıtınm tıebllfin4- lbll
~ pe, Tıı&PJle'Dlıı ,ı.maı.. 

f&l'Jdmnde ft Tenk Qzeriııde 8oTJ'et 
lDt:al&n mllhlm kuvvetlerle taarnıa 
ıeçmiflıerdlr. Alm&n muk&bil taar
ru bu'ebtleri muntt&ki:retl• nett. 
atlenmJttir. AJmenıar pek geni§ bl: 

/
!\'GtLtz Ba~vekili deniuıltı İngiltere ve simdi de Franonz Şi- alı&4a Deriem.ı,ler T• bir kaç dilf-

harbinin siddetlencceğini mal Afrikasıııa fnsılasız harp mal. 1 7IWl blrlllinl yok et.milfle: dir. Bu a.. 

tıaıde Darıan.uı bayrağı altındM bu. ___ H;_..e_r_y_o_•_c:e_v_k-if_e_d_i_ld-i --
ltınmaktndırlıır. 

Ye daha f8.2.la gıı.yret gııstermek ıenıesi ve mühimmat nakletJnek I raci& 1ıılr miktar eıt1r a.l.mmıltır. Kı.l. 
lazım geleceğini söyledi. Ne~redl.. zorunda olan Anglo • Sakson ti- ! ı:oıak boslarlarnıd& 8 SoYyet tankı 
leu resmi ralwn'ara inanmaJ' ~nr. caret filosu, kayıplannı telafi et· 

1 
tahrip edUmt,tır. DU.,manm en mtı.. 

tiJle hugUn1di durum föyle hula. ruenin ı:arelerinl bnlmabdır. Ya. bim muvual& yolu kea{lmlşt1r. VoI
Londra, 4 (A.A:) - Roma rad. !la edilebilir: ALnanlar sont<:ı;rin nn Uzakdoğuda yeni cepheler a. P ile Don &r&11md& ya.puan ridd•tu 

yosu Vişiden aldıgı bir lıar~re at. :ıyı (ı:in<le bir milyon otuz beş bin rılabilir. Harp kıziitılıO& müttefik- mtld&faa muharebeleri deT&m etmek. 
fen bildirdiğine göre, eeki Fran- 1 toıı müttefik gemi,,i tıntırouşlar. lerin gemiye ihtiyaçları da arta. t•dlr. IJlddetli Sovyet taarnman a.. 
ı.ız Eaşvl"ldh ve Mcb'usan MecE- <lrr. Ja.ponl:ı.nn ve İtalyanların caktır. kim. blr&kılmrf, d11fma.nm 86 tankı 
Si reisi Heryo il: eski tenis şa.:m. batır.lıWan ba mikt:mı ılahil de. 'f Ru:;tinkil dnrmn Ang)o . Sak. tahrip edllıxı1f " bir çok ganimetler 
)liyonu ve Vişi hükOmctinin spor. {;ildir. sonlar i~in müsait değildir. Gıda almmqt.U' • 
lar komiseri Joan &rotra Vişi \'asinı;tlndu.n ''erilen bir hah~- maddesi, harp mal2emesj ve ordu Büy1lk Don kav8lııde AlmAn taar
makamları tnra.f'Jndan tevkif edil- re göre, Ameriltan de1ıiz J.rnmj.,~·o. gibi btttUn na.1'illeıini deniz yo. nasları ınadlı Sovyet mukavemetına 
mişl~rdir. na sonte:ırin nyı içinde Birleşik li'yle yapan müttP.fikterin bugün. ratmsn muva.tı&kjyetl• netlcela

De\'letler tczgıihJanı.m 82 ticaret kü gemi kayıp1annı telifi etmele- mı,t1r. 
(Dofa oepbeelm dair cif.ti• 
haberler 1 inal •yfamnr.da) 

Yeni Sofya 
Sefirimiz 

Kıral Borise 
bu sabah 

itimatnamesi· 
ni verdi 

))ü Gollln ~e Darlanın arasın.dakı 

Uıuwı yarınki Avrupaııuı ııulh nI.ı.a. 

tllm3 göre kuruluşu bakıaunda.n e. 
lı1:mm1yetli addetmek mümkUndıir 
l)(j Gol Avrupada aola aayan bir 
.. llalk Cephesi'' nl ııJı.ama koymak (d 
~amda bulunııblltr. DarJa11. ıae Avru. 
P.'\nm daha Pğ temayüllere güre bir 
lllzıuna aablp oloıa~ııaı lıttlyeblllr. 

l'aıtat bUtUn bunlar tki fnra:ı:lyeye ı.._ 
tıııa.t etmektedir. nu ta.ra.:ı:lyelerdP.n 
bırı JıarbiD kar.ıınılııcağı, lkJaclal de 
"-1.&lıdaıı za.ferden Avrupaya Fraa.. 
'-lıllll söt.Uyle bir nlıam verilmek la. 

ltııooetfdlr. 
Birınct fara&lye barbedenlcrln tDaa 

bıaaı lhım&'elen blr Jm.aııdır. Buna 
"t'Jıecek bir te1 yoktıır. Fakat ikinci 
raı.wye blru fazla hayale yer veren 
btr t'efelı.kUre iatlnad etmektedir. 

Çiçek aşısı 
yaptırınız 1 

Siirtten gelen üç kişi tecrit 
edildi 

,.e 2 harp ~emi'si yaptıklannı bil. ri kabeder. Bunnn için de tir oa
dirmiı?tir. TeJgratta bu M gl'nıi. re vardır: Birincisi muvasala yot. 
nln tonajl ya.ullllaml'6ttr, Fo.kat lannı kısaltmak, ikincisi' gemileri 
bti senenin ilk 11 nyında 8 milyon himaye sistemini kuvvetlendir. 
809 hin t<'ndan ib.ıret 6:.?5 gemi mek, Utlincllsü de daha fazla gemi 
yapıldığr lınber veriliyor. Ayda yapmaki:u. 
Rl9 bin ton e<ler. lır,ı:?ilterenin A· Muva.~ala yoftanndan birini la. 
merika tezgahlanıııe ~öre umumi. saltnıak için Tonusun, bllhaı:tsa 
Yt:tle tiçto bir ıu'\.~tinde gemi ya. Rizertenin ıtaptt prttJJ". Bu saye
pabihliği kabul edilirse miltteflk. de müttefik gemileri' Akdenizdea 

Cenubi Pasifikte bir 
deniz muharebesi 

l<ie dö Gollia, ne de Darlanm kafa. 
•ırıda yaııyan ıu veya bu polftlk p!A.n 
t.rınkı dlloya ınUıunun uı:ı:anwıa 
tt.:Ucyaa vaı.lteslal görecek bir ~Ptıt 
lıa)at kuvvctını tıalzdlr. Bl:ı:za.t harp 
llQtnlerlD tahrip ettiği dUnya yarm. 
ltj bayatın ıekllnl tayin edecektir. 
flu bercömerç ıçtade dö Gol ve Dar. 
lt.n birer nokta halinde kalırlar. Ne. 
~.kln> Amerika OUmburrelıtl Ruzvelt 
"'&rlaa ·we dö Ool araamclakl pollt\k 
•r;lıtrtnden doğan anlaemaınazlığın 
-.tUn-. tıktı. \:'arınkl FFranaanm kad· 
tııu pJuaJar de~u, ırııuwz..1amı tayiA 

Son günlerde bazı çiçek vak'a
larına tesadüf ediJ;n,.lll~dir. DUn 
Siirt vitayetiı:dtn çiçek lıastalığı. 
na tutulmuş Uç kişi gt'ln:.i§. bun_ 
lar derhal hnlkt<J.n tecrit edilmiş
tir. 

ler nycla. bir milyon tona varan tlaha kolay<'a gec;ebileeekler Afri. ' • b J 
gemi lm!ıplan~~ bedel 800 b!n kanın oenutuncJa~ doJa~mak zo- 'aponların 9 gem ısı alırı dı 
ton gemı yıı.pebılıyor)ar, deme\\tır. randan 1mrt11labılecelderdlr. Be- J 1 

Sirayetin önüne gcr.mek iı;:ln bil 
tün vatan~ların Belediyeye mü
racaat ederek aşrlanmalan bildi. 
rilmektedir. 

~eoetınl aöyledl 
Fakat bil görllfe rafmeD Darlan 

(ll flel .. UJ.Mı devam etmekt-ed.lf'. 
~kt harp ka:ı:aaılmq, ber ıey 

Oll.Qllf, bitmiş gibi!. 

SADRI ERTEM 

:mlttf'fiklerin ticaret fi!osu ktlçii1. nllz buna mnftffAk olunaD'amıs. 1 a ._ b 
düğü halde mıııveriıı, bilhaqı.a At . tır. Kafile gemi'erinin daha kın·- AmerikalJlarlD bir kravazurtl batu1 U 
mnnlann denir.altı miktarı •rtmal< vetle himayesi için elden gelen " b A.- dı 
tadır. Bunun fdn Mi~ter Çö~il her !)eyin yllprldıfma ıttpbe yok- gemileri 'e asara Da· a 
deniznltt hnbinin ~iddctlenecel'i· tur. Fazla gemi inpııına gelinre 
ni ve dıthn fada gayret göstermek Ruzveltin 194! programı 8 milyon 
lAznn geleceğinj ıöylerli. tondu, Bu miktarın temin tdilmek 

Vllflnıton, t (A.A.) - DUn ög'ledeıı 

11onra b&briye :n.uırltlt ıaratmd&n 
nep-edUe.n ruml teOIJI: 

Cenup P&a!flk: 30 aontetrln - 1 ~llt 
k&Dwı i'eceC Amerikan cSenJz kuv. 

Milttefik1ttin ta~ıt ~emllerin • ll:z:ere oldu~ haber Terillyor, Fa. 
den hı"rtoğu harp malıeme~j veı kat gelecek sene için bu toııa.1 ye. 
""ker nRkliyatmda kuJJanılmak. kOnunun hn:vli arttırıJmaaı icabe-
ta(llı. Amorikada&ı UııakdoiQYa decıektir. fttlert. Quad•l1••;a,al flm•l!p4- Ja.. 

pon fllC1911 ı.ralmdaD lıılmaye edf. 
1&D uker yllkltı dU,m&o pmUari keı. 
f~. Anıeriku pmilerı der. 
t.aı muharebeye tUtUfillt.ı§l&rdır. DU~ 
xııanın ac\a.d3.k1 kuvvetıar:bd tak 

(Arbal &aı'fa ...... 1 , 



2 - EN SON DAHİKA - t lLKJiANUN l&U CUMA r 

AMERIKADA l 
'. 400 kişi alan 

EN SON OAKIKA BiR. lKI 

TA 
ŞEHiRDE 
VU DA Küçük ilanlar Kuponu 
JJf.V DA 

Şelıirde: Deriden kadın cantası imali· 
ne müsaade ~dilmemeıi 

doğrudur! 

bir uça < IE.mU•umm::ııııu .. p•uııa• ellleoerek göacltırUecel& 

Y
~pıAdı 17 arama ve tı verme Ulnları llD tkl8 
"""' 1 llaldkada pıırııt1ız atı1redllttıütlr 
---<>- UOol:ırm gıız.etecle götüldUlO telı.Ucit" 

~ .Bakkallar Cem yeU, bir koope.. 

;:~t.:ı:r:~;:ı::~~~~~a!~~ 111, de ikan nıın e tif edileceğini 
lar.JJllŞ gibidlr. Cemiyet, bu koo~ra. d [ STANilULDA lüks ayakl<nbı 
tlf vasıtas!yle i~e ma.dJ ... lerinl im_ o yar u naz erhal yuınuşadı imal edenler, ıc~ındura.cı.l&r 

B
• A l 'k OJ 1 nlmıı,ına dlkkıtt eellhurllı:tlr r.:vltıuı:M 
ır tayyare t antt ;:yanı.~." toldlfl göudcr~o okuyul'ulanu mahluıı 

l•{l.n nlsbctnde lst hsa.1 mmtnl,alıınn- (ltonıiyetin~e blr toplnntı yaparak bU. &unu bir kaç saat zarfında kalmak tlz.crP dllrlb •41'eelcrlıı.I bildir. 

d.:w doğr-..ıJ.in d00 '1'Uyn temin edecek. avasından vaz geçtı• J,Qmet jn CWJrlerJne ııyulm8 111Dll karar 
geçebilecek melerı llbımd.ır. 

t.r. \·ermişler.. hükflmotln ba husu&t,alq 
:f. ., lıriml:ı: poata i~ resi a.nbar me. l•aran lükNüıı öııilnc geçmek için 
muru ~e aynı za.noınJa mu e'lleJ: Sinirden ell .. ı ile ikide blr baş ör., vaz ~çtim, djyerek mnhkemeye gir_ mantar ve fiti ı.-ııtlı kuruJura l.ın.ııll-
Tev!ık ile Bele<L.yc Tah:ıkKult M •P. tL ılnU düzelterek ve parmaklarının dl: ııe sou verllmc:ılnc d.:ı.lrdl .. 
)erinden ::.Iı..lıtar, Şel kumpruıyasın.. arasındalq inc ... clk Bigara.nuı kUlünU - Affetmek bUyük!Uğün şanıymış, J.iikıı kundunı.cıl:ırm aylard.:ı.n soıı. 
cı ,0 433 lira,;a ıdare n:ımma aldıkl1L.. mJtcmawj en a·lkcrck oracıkta taw- bay ha.klm, ben de ıı.t!edJyorum. Bu ra bile olsa blr arııya gelip bllJıtUno. 
rı ben ı.nl, el nltınd n HuO l.ra~·a ı ·ıverdlğı blr kadına ıı.nla.tıyordu: çocuğu .. blr daha başkalarına. kntıl, tın kararına uyırıala.rı hıısuaunda an. 
ıatar u n auçüstU ya.kcı.lan~lar. - \ .lahı l:ıırdc;, tıan1 ne yalnn maz ln~llah, dedi, !atmaları. ıuıu kundur. imalini" 
dır. Cürmtimc_hut e la..sında bu iki ... )lvcj.m, Su yıı§ına geldim amma, Boylcce do.va sukut ettlğ nden de.. ,ı.ım.r yola A;'lrdlğlııl 1;östermektedlr. 
ııdam'l a!t bir to.ı benzin bulun'lluş_ ı lı 31 i görmedim. Ha olur, ııı..t a . !ıkanlı serbest bıraJaldı. Kunduraeılar bu ıoplıuıtıda mantar 
tur. tk, 1 de m:ıhke:ney verıımııltır. tarlar, terslersiıı, kös kös g.derler. Fakat aaıt ~ln enteresan tarıı.fı da ı;.atı~ma son \'Crlhneslnl ve dorld&ıı 
·'f. Emniyet k.ı.çııkçuık fUbtSi memur. !u.ı. t bu z bldı öyle çıkm:ı.dı. KUsta?ı kadın ile dellkan)ınm Adliye kapısı~ ,nntıı lmııllnln do men'iıı.I ıstemJ.şler~ 
arı l>jvanyolunda 120 numıırıı.J.ı ten mı kllst.Wı. Ben bir söyledim. o yirmi dan a:ınkl kırk yıllık &bb&pml§ (:i"1 41ir. Ba Ud istek yerine ı:etlr llrae 

z ncillk yapan Saim G ztePf'n.n kar_ karv • ..ı verdL konuşarak ı,;ıkmalarlydl deri flyat:J.ıırı. dolnyıslyle ayakkabı 
nesiz o ar k yU.{sek flyatıa bcnzın - Ben senin bildiğin kadııılardan Kadmm koridorda tanı#JP derd·nı fıyatı dilseceldlr. 
ııattığı ıı ı.ıer aıınmıg ve çırağı KA- ooğil.m, dedim. O: döktüğü kadın, bu vazJYete çok ııaııır. Kadın "·• erl<ek çantAları ha.idem. 

Ncvyork, 4. ( A .A.) - Haden ve u. 
çnk !abrlkalıı.n ,eti Tom Glrdler. ''B 
l2•' ttp!nde fevkıı.l!de bUyUk bir uı,:a 

ğm bazı tadiltıt ıle ınşn edilmiş bu. 
ıı·nıluğunu bildirmlııtlr, 

BI.! :model uı;:aklar 400 klvi aımaktu 
v~ yahut bu ağırlığa muadil bOml>cı 

yUkleyebilmektedlr. Bunlar Atlantlk 
okyanusunu birkaç saat zarfında aşa 
bilen uçaklardır. 

ı.ı. Glrdler bu muazzam uçakların 

bcnz n almak.sızın Avrupaya gld!p 
ge.Jebl}eceklerıni t,icaret ode.sında. aöy 
l~miftil'. · 

EVLE1'~1E TEKLİFJ~ERt ~ 
* Eıoıer, yll.z Ura maaı;.; olan de•· 

l••t memuru bir bay, mUtenaıtjp vU • 
cı;l)u. iyi bir bayanla eviennıek Lste • 

mektrdlr. (Cen' remzlı:ıe mUracaııt. 
* 28 yaşında, 11<: aene evvel eşi ıll · 

mUş, halaaınm yanında Oturan blt 
hıı.yan. luıllllrnm yanındaa aynlar&IC 
yt.nlden temiz bir yuva kurmak em~ 
hndedtr. Bayda aradığı vaaıfl&r na • 
musk&.r olmak ve evine bakabllec:e~ 
kıtzancı bulunmaktır. Yq mevswa 
balı.& değildir. Bayanm ev etruı ta • 
mıımdır. (H.G. Jı..cei4') remzine mQ • 
l'dcaat. 

zan dUn b;r çoföre 4' şişe benzinl 645 - Daha iyi söyledin ya, dedi. Ben llll§tı. Onlann yanyana, birbirleri • da okuyucuıarımdau bS.:alan.ıım tııut 
kuruga utarken bir cUrmUmeşhu~ de senin gib •. lni arıyordum. Ağız de_ rıin ağzına giro\.C.kınlş glbl konll{la, olmıyabUlr. Aııcak bu ht.1suıta bir 
yapılmıştır. ~~iklit'i oı.suu d.ye" konu.sa tramvay yoluna doğru uzo.it- f.klr edlnUlek ıcın kadın etruı u.tan Reunl•on adası !Ş •VEAı_ılşcvÇil ARJYANJ.AR: 

vo.ıiyeUnln botuklu#u 
D1lkkAnd& yapıln.n araş•..ırm:ıda 67 Cördlln mil şu 131 T Gel de p:ıtıa. laşt.ıklarını uzun uzun aeyretU. Ve bir mağnuuım \'ltrUı.l iinllnde durmaıı 

.ı.ııre kaç:ı : benzin bulunmuş, bunlaı mo, gel de o yumurca.'-ı ynğınm o.l. sonra b~ını lkj tara.fa a:ıllıyarak ltAfidlr. Buruda 60 • 60 • 70 liraya 
mllsadere olunarak Salın ve çırağ. tına alrp ezme. ~öyle söylendi: c:ı.utaıar görWecektlr. Ben Beyoğlu 
I{Azım Hilll Korunma Mahkemesine - .Ayol, (;Vladnn, bak ben senin - Ha.tunun gönlU birdenbire akı.. tarafında bir DlD.[:ıwı.nm c:ıınek1nın. 
vcrUıı: •eıci.lr. a mı yerinde kadınım. Dahıı. anc:ı.ıı: verdi. Galiba, bu kadar yalvarm:ısr.. da dalın mUth111lnl gürdilm. tçlne beJ 
Yurtda: 25 inde var, yoksun. Kalk, git ıaine nu aldırma da mn.hkeınelik olduktan altı kllo patates ala<>.a.k b!lyüklllkte 

• Ankara.dan blldl.rj,ldlğlne göre, dedim. sonra.. bir çantanın D.ı.orhıclekl etikette ıu 

lng Hzteretamamile 
tesı m O-d!I 

---0--

Ada valisi meçhul bir semte 
götürüldü M.tW Korunma Kanununuda yapılr.ıa_ Soyunda Arnavutluk mu var ne? ADLİYE MUJIAB1Hl rnkam vardı: 110 lira.. kadmlarmu. 

81 kararıa,tınlan tadilAt projesi u.r.e_ Nuh, der Peygamber demedi Yine IDD eo~ gezerken yanlarında bu. :XC\·york, 4 (A.A.) -RcUn yon ad.:ı. 
;rlnClo yonld .. n tet.k.lklore 1b:ı nınıs • s :ıl.mi çıkarmadım, yoluma devam 9[ § as~fl lundurdııkbn eoya.nm ne kada.r ura.k sı vıı.lısi One Vi§i'ye çektiği rcsml 
tır. Bu defa projede ceza. mlleyyide.. ettim. e tefek Be)1Cr oldafunu (Öır; öııüne ge. telgrıı.!la adanın tamamlle lng"llzle. 
lerltıln tatbik kab .. IiJ'etı UZCrinde d11- Bu se!er de sen tut ansızın yanıma (Baıttal'&ll 1 tn.:s aaytacıa) tfrlnek bu koıkoca cantaya. v.ırllen re teslim olduğ'Unu, sUldUıet hUkUm 
:u1maktadir. gel, ltoluma glr •• birdenbire korktum, Vt iıı§e etmek teşebbUsU a.k1ın bı.. [.aranın b.o.kllcaten blr llraftan başka ıUrdllğünU,. kendLlinln harp esin sı-

"' Ankaradıuı haber verlldlğine g5_ neredeyse ~dde ortasında §ırakka • rnktırılm.t§t.Jr. Düşman karaya aaker bfr f8Y olma.c!ıp kendlliğlnden mey. tatile bir harp geml&inde bulunduğu. 
re, Anko.radaki varlık vergtsı mu, dr.k d~Up bayılacaktım. ı:ıkarama.ml§tır. Yııpııa.n den~ Qar. dana çıkar!.. Ali.met bir ça.ııta tLpl ! nu ve billnmiyen b;r aemte doı?ru g(!. 

yüz.ünden bir senç calışmak arı..ı
sund:ıdır. EmlAk '\"e buna benzer 
işleri ynp:ınların yonındı çalışa -
bilir .• Askerlikle ilişlii yoktur. k~ 
fil pö~terehilir. 

• Lise ll:lı.Ien ayrılmış kimse 
siz bir genç. ticarethane, büro, '"~ 
ya l.ılr müessesede, katiplik kasiyer· 
lik veya hesap işlerinde malıdu• 

mesai ve müsait saller altında şarl 
sız kayıtsız her türJQ ı,ı dcru!.•e 
ve tnşnıya pitmeyf de' kabul etme'·· 
terlir. Dniml ve cirtrli işleri terci .. 
hen kahnl eder, (:'lluhaslp) remzine 
rnürncnnt. ' 

kelieflerlnln llst:ee'..,nin pa.za.rtes, giln!l Artık dayanamadım: pışmasında Japonlar iki bUyUk muh. ı:noda olm111sa o zaman kaclmlanınw tUrUldUğilııU blldirm~~ir. 
asılması muhtemeldir. Vo.rlık vergisi - Seni tcrblyesl.z., nLlAkmz, arlan_ rlp (yııhut kruvazör), dört muhrip, bn modaya nymaktan pekia mene. Bundan ba§ka VI§l•den öğrenlidJği.. ~LDIBlNl'Z: 
mUkelleflerlnln lllt llstealnl asan vj. .az, dedim, Uzerjno yürUyUverdim, asker yü.klU iki gem.l ve bir tıcaret dcblllrlsl Falaıı ba1-anm bir aene 99• Le göı., eakl blr komUnLlt, ve üma.. 
Ul.yet, Manisa oımu,tur. cmm:ı., d dlm ya. hınzır benden ya.. ~mLıı\ kaybetmişlerdir. Bu gemUcr.n v.ı avuo lct kadar ~tayı modaal ııite gazeteslnln eakl muharrirlerin-

• KUçUk tıcaret ve s:ı.n'aUıı.rın mcs man, ben ona, o bana kar§ıltklı bir bepsi gatmıııtır. Kurtarma. kemerle. geçtı cllye k3feyo atıp da yerine bay. drn oıa2 Pol Hariyonun yerine ba
leki !a.allyeUerln9 }Uzumlu kredileri hayli o'ruduk, kalab:ılık toplandı, po. rile su yUzUnde kalabUen .Japon balı- le.1!.nl tafmuuıına onıın keaal mllaaa. am ve propaganda umumi kA.tlplıtlne 
tevzi, tanzim ve tedvır makaadiyle lia se1dl. Ben: rlyell}cri ertesi gUn topla:ıılml§t.tr, do etse bile mcmleketln taııarnı.f ve Uau Boııefoy eettrllmif bulunmak. 
kurulmu:1 olan halk bankası ve halk - Herifi tutun, kendlalndcn dava. Bunlar b:ıtaıı Jap:ın muhrlplerlndaıı tJ;.tıu.ı pollt;lk&u maalesef mllıı.a.ade ı tadı:r. 
ll!lndıklıırının bugünkU te;ıltllll.tmı tak cıymı, dedim, alıp glStUrdUler, b,rlnln tnkruuıml muhribi olduğunu eüemez ve etmome)idlrl Ba itibarla ---------------

Tiye ve yenl kunı!acak aa.ndıkl&ra ıu. Fakat bak yediği naneye? o da ben allylemi§lerdlr, Blr Amerl.luı.n kruva- kunduracıların clerl4en çanta yapd.. .. -------------•a 

A~ağıd.a remJderl t•Elh .tae o • 

kııyul'ulurımızıo cur.ıulanu ıe•• 
mektupları tdarf'baıat1ualıı.df'a (pau.r . 
hırı ıı.rlç) ıtergUD ullabtao öğlen 

1<aıt1ıu ve uat 17 dea eo&ll• ahsr11u;.s 
ıan. 

(A,U.) (Ahenk 28) (A.B.C D l 

lB.f., ktmeeslz) (Buıuo.o.ıaz) ı Bay Fallıt l 
EUmlu elemi.Uliarm kadroya almms, <W::ı davacı dcğıl miYml§?., Sıkılma.. zbrU bat~. b:ışka Amerikan goml. ınaamın men'ln.l lıtemelerl pek b&klı 
sı tnkarrilr e~tlr. dan, utanmadan Alemin karısına, so. lerl do hasara. \lğramıştlr. ôlenlerln Ye yer1D4e hlf' clflektır. 
Dünyada: kakta W a.t, eı at. kllfUr ~t, sonra 11stesı heııllz Blmmamıştır. Oleıı., ya.- Uo - bet cUncJe dalıtaa m&ntat 

"' ldareştı.l lı!azınerhaym ll'inl&rufl. da y:ıvuz lımuZ ev sahlbini OOJ!tırır ralanan veya yoklamada. hazır bu.. ayakkabı imal" -ıı.mı ela aym s.lb
yada 20 bin Ru.I cslrinln aclıkto.n öl. mcsellnce b1r de Ustellk davacı ol... lun.mıyanınrın lslm.ler1, tam ma.Ulmııt niyetıe meD'l dolrudm'. 

NE VA R {Çabuk olsun) (Dadıı {D i' P.) (IC.E) 
fE.F.) (E.M.) (F,elne lllıaaı> (11' U.Şt 

Vo K 
(F D.K.) (i') (Fınna) (J', rH) 

ıc;tlleryUz) (Hayat Gl) {M D.)(11.T.ı 

---•il iM..H.R.> ('M.E. 49) (NeW) (0.l ) 
aUğllnU beynelmllel Klzılaç cemjyeU. İ§te böyle knrdeıı, §lındl cUrmUmeş. elde edfilnce, tolgrll!la yakın akrabı1. K.onduracdarm bu ııteklert kabal 
;ne bll~tır. Jıut mıı.hkemcslne verdiler blzl. Kar. ve allelerlne blldirUecekt{r. edilip derl llyat.Ia.rı dilttllktan M>Dr• 
~ Genaraı dö Gol ve mulıarl.p Fran... ıtliklı davacı im;şız blrblrlmlzden. lıalk:m kao Uraya ay•kk&bı giydl.tfııl Meknkada akrep salgını 

ıill.APON KA'i'"NAKl.ARJNIN VERDİ- &ı göreeeğb! Yalnn: deri flyatmı dO. 
sız!ar hııriciycı kom!Serl Ploven, Mek. Kadın b~ gelenleri böyle an. c1t MAL'O'M.ı\.T ıttrmek delfi, lrundoracılama birK da Meksikada, bir kac scnedenberı 
slka ile muharıp Fransa eraamda dlp lattı ı ~rada, ıınrı,ı tanı.ftn ı.nce u_ Tokyo, 4.U. (Ep.) - Lunga'da ce- -r-ae 200 • SOO kArdAD ted&kArlıll akrepler o kadar turcmlştir ki, halk 

côzbaba) (P.A.) (79 reuaml fR A • 

('$rımlmt) ıVıırlıkl tVf'r•'"'' 

Dotu cepheılat e 
lcmat·k mUn~ cbtlerin aı;tlmasmda.n zun boylu, esmer, 22 _ 2L yauıaruı,. reyan cd n ""'"~ mu.ha.re"-~'-• l ;,..,.. o-- ......,._ a t eUııelerl IA:r.rmdır. ıır:ısında akrep yarası alanların Cl· DUN OECEKJ SOV1:'ET l'EBIJGl 
<luyduklıı.n memnwlluğu tı1r tcignı!la dn. bir gcnı;, bir aıµğı bir yukarı do.. ilk babcrıer per embe akşamı Japon. YEK.TA. R.AOIP öNlilN dedi gQndeıı güne artmaktııdır. 
Meksika C!lmhurreiiıne ve :tıarlcjJ'e ıa,,ıp duru'-·or ve cilndek.1 blr .mendı:I va hUkılmet mer'#A-•no re'-ı .. t•r Bu .. (" d ) 

- J # .......,.. D ...... .., ı • Bu akrep salgını, Meksika hJ· Moskova, • .. a 110 - Dün sc-
nazırı M. Padlllnya blldlr.ın1ıfir. koklJyar::ı.k kadına doğru manaıı ma. baborlcre naz:ırao Japon bJrllklcrl kClmetlni h:ırc'kete getirecek dere- ce )'arısı neşredilen resmt Rı•s 

:(. Hariciye ıuu:ırlığı .,1 mart 1942 nalı bo.kıyordu, Kadın yanmda.klne 29 sontc~ akşamı güneşin batına.. lfalyada blcret ceke ehemmiyet almıştır. H!lkıi· tebliği: 
~~~Y:ıu~=i~~ ~= doğru cğ"ildl: sındn.n az sonra, bir harp gemial, dört kitle b 11Dd8 met, halkı akrep avcılıitına te.şvl1'e 3 llirincikunun gün O kıtalarm.ıı 

- ı,te bu lıer,i! .knrdcş. bak hAlA kruvazör ve bir muhrlpten mllrck. k 1 Stalln •• Jri mıntakasında ve mer-
r.ın, bu Cllmhurl) et toprak]armda ha :ıame yapm duruyor, d:.._.6 mtrJldaod:. k 1 k .... _ ,__ ,,_ ile le başlamış, ölü akrep getirece o an-
va ala.nla.n ya.pma.k TC bun.tarı ·r u ep O 11.1'0. ...,.rp Du....mm.... r yen devam edl•or fara, pnra mfik{lfolı Valld etmiştir. kezi cephede dfişmnnın muannldu• 

Bu gl~le koridorda da bir çmga: bir dtl§mrın :t'ılosu görmtışıcrdlr. Ja.- J ne mukavemetinin kırarak evveıd 
rntida.fna etmek hakkma aııbJp bulun.. çıkı:caktı. Bereket; milb~irln nQ81 pon kuvvetleri derhal taarruza ue- Bu para mükUnh üzerine, şim· 
" r,.,," bfiA•~t.....ı- • Fr ~ · h d d "" lA ak istikametlerde tnnrruzlarına der.ıoı. ... u6_.u ........... v<. bulanan havayı ~atırdı • .Markemeya çcrek harp gemisin• OD. torpU Laabet ansa~ •J.SVı~e u u u, "' • diden, hükOmele teslim edilen -

:t- Vaş'..ngtondalq Kuba orta elı,;tsı ı.;trdiler. etHrmi§ler, fakat harp gomlsfnln ut- A.) - 1.000 İtalyan ailesi ılUnkü repler, epeycedir. Dunlann aclctli. ettiler. 
o cU. lR dun 14•/h •-- ,__ ...ıı u Bo · ıı v c · Hava lrnvvetlerimiz, 2 ıün zar. r uayaya yar san-o• o.mrl.l.IC Murakeme neUcestnde dclilmnımıa radığt z:ı.rarlar havanın kararmasın.. perşemuı; o"'n nnevı e çc. r • gün gectikçe, artmak lstldadını su~ 
, .r"~-•· ~0-- so et bU•.nı, el'"'"" · 1.mi ı rd" '•iıAn v Trın' fında lnkriben 50 düşman uçağını, 

l ~ ·~~ vy ;,.- ".... mıçu adaba mugayir mah!Yetto sar. dan dolayı teııblt edliememi§tır. Jı..u . fııne g~ ş ~ ır .A& u 0 e · • termektedlr. 
Llt ... _ .... _ 25 b'" A-'"- .. Avdi e.....,•..+·r Dodan küt! "'-lind mu' aceret 10 tankı, 50 "'e yakın kam .. ·on ı·~ 

.v'"'"'-""' - ....,.._. ""' ......,.. .. 1 • kınt.ılık olduğundan hem.en tevkifin:: g\lSta sın.ıtına mensup bir kruvazör e .wı e - Meksika lıQkômetf, ,ımdi. akrep " " 
Bu nıt.,.a Kılba Cllmhurı"etl +arafm --~-ı...... a•"--"'- banl•ımıa v t~"l otomobill tahrlbeıtiler. altı bnt'lı _. ~ ..... • ve davanın~ Asliye ceza mahkeme- ondan !azla torpil Lsabc~ neticesin- ....... 94'.....,4 g.............., !>"'' • • .... • ~1lzfindcn, ikinci bir mesele ile knı-
<l:ı.n 'Vel'ilmiitlr. sıne tevdllne karar verildi. Dollknn.. de derhtı.l batmış, iki dllşma.n muhribi ~·an halkını mU.staltbel hnva akm • G 1 11 k 1 1 ynyı susturdular, bir tabura yakın 

:;. .A:ne:rikatıa orduya mens..ıp iki }mı"' f"ln bu kerteye "a""'"""""' h'" b •~•~ lkı uhri de , 1 i""" ianndan konmuı.k ı"rin Mu!olini ta- şıla~mıştır. et r en a reı> ~r n dilşmnn kuv\'etlnl da~ılhlar ve ~lS• .., ... • .-..... o-- ~ a .... ~ıe. • m p ıuev er ..,..... .. çokluğu yüzilnden, verilen prımk 
I•llot do6U Iuyı.sı hava lWcrl.nden bi_ de hcsaplamatnl§ oldu!hı, bu kıı.rarı de yanmağa baıılaml§tır. rafından verilen eö7.Un say~diği devlet bütçesi ıedclenmP..klodir. men imha eltiler. 
rinde b1r "rc:;>ubUk P. t7 tunder. duyar duymaz '"'"lluUn bozulo.rak Bu hususta 'l'okyo'da beyan eılildl. gilne rastlamıştır. Kütle h:ılindl"ki Stnllngrnd'da fabrikalar mah:ıl-
h ld' ıw il ,,_ , __ ,_ te 20 .;,- h 1 · ı · h k Hilkômet, akrep bolluğunun ecıa-

0 ' uça"'. 6 p ... ,, o ... r~ aıı.at b1lsbUtUn .a~o.hlaıımıısmda.n anıa.,ılı_ ğlne nazaran, bir mUh.rip filotilluuua. bu mu aceret. ngı ız ava uvvct" le~inde küçük gruplarımız, dil•rna-
ll -"-' t eld ....... ı.ıA-dlr 1 • · 1 1 d kl t-' · sını araştırmaya mzum görmü5. 

iDJ ....., a ~ ....... ~ · yc.rdu. !tJa,z etmek, yalvarmrık, bir yllln.ız başına bir harp geml.ıılni b&- erının ta ya a yzptJ arı •uırı· nı bir cok binalardan attılar, b:ı 
~ Ru..""Veit deniz Al"3.'"' Uo·tn De ki! · ııv· · 1 ı. Tahkikat neticesinde, prim almak 

" J• • • daha yn.pmıyacağıru temin etmek ls. t.ırması deniz luırbleri tarihinde uk utın genıe gıru meyı ans •OY • bölüğe yakın kuvveti )'O~ettlle:, 
:ro-.-u tıı--'-' rU•beslne terfi ctUr -" --1 için. h:ırlı:tf'n de ııkrep ithali mal~· 

J "'.._..._ " - tedl. Fakat hflklm kıırarını bildirdik. de!.ı. vakidir. Sc~Wyetw makn.ının m~tc:.uır, Şehrin cenup kısmındA •lddetll mu 
mi§tır~ ten sonra bir rıeY dlnlcmiyeceğlnl söy lı.ldirciğl gibl BlrleııU: Amerika Cu- sodlle bir şirket teşkil edildiğini ve hnrcbcler neticesinde Alınan ıru 

•·- SEHIR 'T/YATROc:-U bunun, Amerlkenın her tarafından leyince, yutkundu ve mUb:l,.;;r ...:n. adalkano.lıı t.akvjye göndermeğe de. .-, punun cenahını himaye ehn•kte .. -

Tulonda be.tan gemilerin dl.Bini kolundan tutarıık pollSo tesUnı \nm ftmektedir, nu itibarla &ııomon jJ'ı ... ı~ııııfl~ılıı~ aoMEıtl KJ<i\MJ akrep getlrttH!ini anlamıştır. lnn müstahkem bir noktayı t~:ı:ıl 
çıkanlmasına çalışılıyor ettJ. ııaaıarı ctrntında mUtea.klp deniz mu.. &at zo.so 4a Bu şirket, balya balya akrcplui, etlik. Düşman yüzlcrse ceset bırn1'-

zurr.ı,' (AA) - Jnant}tr kaynak. po~:u~r::!d!rt;: f~~dmb:ı!:~~ ~:;~~~:s:U;:1dıy::~~~~:~~§a;: ~~::!~~~~e ~~~ ~:;0~eet~:r'~~u::u~a:!::a~ar!ö~~: tı, s~:~~~;!~·:n n ,~~:r :~~:~;nıln 
tan 6A'renlldlğ1ne göre, h:ı.tırılan Fran k"r al birdenbire tcl.A,şla fırladı: larmı dn g51gedo bıra.ka.cak muvat.. ırUnJert u atı ıyormuş. Don'un ıol aahilinde erlc.d"li.l, 
sız g milerinj G" ·artmak lınktı.nLırL. da - Durun!, Durun! .. Ben davam n .Cakiyet.ıcr kn.zanaeaktı:r • 15,SO da Mnli'ne Dünya bu .. Neler olmuyor. kU\·vetll müstahkem bir tepeı·e :.o-
m incelemek maks3.diyle bir Alınnn 
bcye:tl ~p.mba gUn\1 Tıılona gelmiş. cum ettiler. Almanlar, tılıoncı 1>1r 

mukavemet gi5ıterdller. Silnııtılerle 

tir. Ud:ı.y, ö~leden sonra, ıısltcri ktıl!l. o··ıu·· de k ı·m ? ele birer bardak Porto içelim. SonrA boğaz boltaza vukubulan çarın~ 
Tuıonda, yapılan tetktklcrln tama. b1lıı ıcoen 11a}onunda mıas:ılar Uz.eri. bir l.şlo olmadığ'Illı tabmtıı ettiğim · ı fi ti h mnlar neticesinde tepeyi işgal et· 

mıy e .men ne CC verdfltı ve eye_ llC )ayılm•a ola.o mecmu'.!.l:ın Te ..... _ '"'D yemeıı.ı d• beraber yenıemlzl tek ..,, .. - " ' "' " - tik. DD~mana 300 den faıla zayiat 
1n ilmdlde::ı gcrı dönmeyi d 1 Undll.. 2.etcıerı k:tt'l6tınrken tamclık hlçbt: ~ IU edebUlrim. 
ttl rlvayeUerı dolqmı:ı.ktadır. Heyeı stm:ı Uc l:nrşılaşm:ıdı, Artık bunL- ~I.I Çeviren: lrfUZAFFE.R ESEN Lova,e, arkadaımm koluna gtrmJ1, verdirerek 5 top ıldık. 
apııacak :Ulerln 4ievamıı mUttcfU. Cl:ı daha. f.ı:r.ls bcklemem .. ğe ııızwıı roldan gegen her kadma yaa f'Ö:ıl" Stalingrad'ın cenup batuınd:t 

... .ıvn bUcumlarmm maruz kalab.lme .. orml'dl. nn Ult m ıvaft rryetaizlik b:ıkaralt arkııdıı.ıını bir kahveye glS kuvvetlerimiz, ayn ayrı ke..lmlerd• 
.. ~n.;> \erol: ğalı bir reveransla sclAmladı. Luva. tU•dı·ı. Luvacenın .. -ya· •etlrlcırf, U. tnornızlorda bulunarak tekrlbt"f'I 

ııı bakmımdnn, hatt.A tek gemı btıe ten <'.anı s·kılIIl!Ullı.5ll, ote'!.ıe dünnp, - Yny IAI\'ll§"' sen mıs:nT nıaonl. ı;enln acınmtadığı şıılısı, bir mapza. • " ""' • • , 
<:ıl'..nrt.mrumı teknik ı;UçlilYJ rle l~r ~ emc;tnl yemeğe I.ıazırlıınırlten bir Lıh sıhhatin yerinde, b!UA gl!llçllğlnl d:ın çıknrak kaldmmm kenarında .ıeı1ndekj k~aman bir lneı lğnesly''! 1200 dDşman ımbay Te erini, 1 
g:l~ cağını mU;;.lhede etml§tlr. t:lraftıın düşünce ine devam ediyor. mulı.afııza etml;: in, he1~ bu saıwı d:ı duran koııuı:n bir oto01oblle bloen bir göze tıupa.n kıra.vatı dlrndlk kolııh tnnk '\"e zırhlı oıomoblll, 8 bavJn 

----<>---- da: r;:ın.:ı. !iJle y:ıt:ı§:nı, kl!. kadmdı. Oto hnrekct edip uzakla. rııkıılı~ bu adamm kadınlara eık VE' lopunu, 23 mitrelyi5zil fmhı ettUer. 
n~haneleıi - Hen.ız d:ıbıı bu 1.sln bıışlııngıcın, Iüır,ısıncl:ıt:t nlbmın bu sözler bo. şırkPn Luvnf)e ııten anlcyaıı blr a. ~ııel Jl'ISrllnmekten başka bir gaye!!! DiRer ke~iır.lerde k~lf harekAh y1· 

Seyyar Kızılay • <!ayım" ~ol: n~Je ctnıe~ gelm:::ı. §Un:>. t~ltml,tl. du.m tavrfyle arkad:ıııına ~zaıuıt ver. olnuıdığnl( apnçrlt göıt,rlyordu. l\lfL pılmışhr. 
Bu sabıı.h J{ızıl y :ı;,c l.ezınue vali Esıı n ııoolo için de scbep 1·olt. - Evet. <'Jetli, t,anıdığıcı b~r kııdrn moitı> ba,ıa:nışt,ı. ıa batına oturur otıırnıaz ilk eözU ~ferkez cephesinde kune!lerlm"z. 

mu .. vıni Ahmet Ktnıkıu reislı "in. Bu dllı;Uııro~r içcıls"ııde otelin bu. tnlt!\I bırtıklll!l.m için ısrar etti, bu - Kadını gördlln detll m1 T Ne ıouınr oldu: taarruzl:ırına devam ellller. Vc'ikl 
de bir toplantı :Hıpılmı t•r. Toı-- hınıl.ı. ı me:>c?:ınn ıcad:ır g~lnılştl, bu. 6:ıkallıı Dördilncll H:ınrtye benziyor. bBrll<ulldc mabUlk! - EvvelA yarbaylıp kadar yUJt. l.ukl'nln doıtusunda kuvv!IP.rlmı't, 
1.ınm n F ~tL :ı.·c O•.rUd~r k:ıyr .. :ı· radn otelo girmeden C\'\·eı bllyill\ llluı;urn gQyn. Uc!ay nlaylı btr ta\.1rla cevap ver. eeldlğlml sana mUjdeUyeylm. dilşmanın mClkerrcrcn yaptı~h mı.-
kam.an, lat~n u1 mw usu f'-ıJ~ttı'l tlyatronun <•ephcslno bk.lrl<en blrl. Sıınrn fllozofane bir tnvırl:ı. !iz.U. dl: - Ma,ulla.h. kabil hllcumlnn tnrdetlcrek d:ıyn-
'Ur.ız, Lml;'.k I.ank .. 1 mUd;:.rü Nı· sinin kcnil ını jsmtylc t::ğırdıı1"uıı u\l tım:nrrJ:ıdı: - Vntbbl pek dikkat edemedim - Fakat ondan eonra da benırn 

1 

nnk noktalarını lmhn ctlllf'r, bir 
ZJ.mettin de ü ur :C e:c.i~t~r. '!'op· t itt!. Dnrdıı \.'c dönGU •• Kıtil E::.lm.1• - Az.l:r.lm, kndınl:ır tnsnn:ı ıate. nen dnha zly:ıde otomobllln lbtl~~mı. fPkl\UCI oldum. Şimdi aadACe yedP-k RÜnde dQ5mana r.oo ıl ım fnzlo z.ı.>i· 
lant da Kocamust."lf<ıpa5a, Fcııer, lı lıir ndıım eUnl uzııtnu:ı ı.endlslnP c!llrlcrfn• ynptırıyorlıtr. ıın bltıyordum da.. ımoovım, f:lkat bu te.kAmUI kuM1lan. at verdirdiler. 
Bc~lcıbeyi Kıs k.Jı ve Rnrniye sey cloll-nı crcUyordıı; tıiUı b'r dost sesi <'5. Bu :r.lerln arkMl!l$1 l\J:erlndl' hı. Lıw,,en •tımz etti: na dPvam etmema maıı1 f~ldJ et. [ Ktıvvellerimiz Tiijev'hı batısınl'lı 
y&r rızılay 2Şha.ncl:ri ı.:iirı.:;eri! • 1 ki drnlz aub:ıyının kulıılc)armdıı çın. ral,,"'tı~ı tesirden memnun olanı.lt sn!ll - Sen cs!ddcn de böyleydin, hlUl!. mlyor dü monın mukavemetini Y"nerelı: 
mesine karar verilm: ,tir. Birkaç ılıyordu. 11orm:ıE':ı bıı.1l:ı:lı: ,; lııl'·ıııı ı <l"'tl tlrm~mı,sın. zaten se. - PPkl bol vakitlerinde ne yapt. I ilf'rlcıHlcr. Bir lincil kıtamız duş-

· ne kadar faaliyete gcçılecc-!~tir, - \'ay ııcn mısın UdayJ> Bur:ılnr. - Borııd& ne ynptığmı sornbttlr ml ,.ın nd:ım olac:ığın da yok .. insan hiç yorsunazl' manın müı;lahkcm sııhuını y:ırıır.ı~ 
13öylelil:le, KIZ!1ay a~hane"crinin cıs ne IJn '-ar? yfm ~ l r;tlu>l bir 'kadın dnnırken onu bıra. 

1 
- Herkcıln yaptıfmı. it Peflnde şlmen<llrer Jıntlına ,·ardı ve lstas)'C .. 

fakir l:;ı lkın aya'.! n"l kadar gitme- r <'. nııplu ştveslylo &.'l~lenen söıı. Falmt birdenbire sualinin <Je\-abı. lnr <:n nr:ıbayıı b:ılcar mı! Yazık e.. I kntu:vorum. nu ve bir çok meskun noktnfan lş-
~i ve hcl:ta. koJayl•k göşternıek ga· Jcnen bu !izleri ts1C:lnoe, Uc!:ı..y bir. nı beklemeden hnrmette ~tıldl ve 

1 
diyorsun kendine. Fakat ne ise, otm.. Sonra yaptıtı işe dair izahat '\"er. ıtııl elliler. 6 tank ve takriben tOi.l!' 

~esi güdülıncktcdir, Clenblre ka~IBIDdnldnl tnmvıını.k <'.C. ppkıwnı çıkararak Prenılbl m\lbal!rı dl bunJan bırakalım da ~dip blr yer. c'll: (Devamı var) dDşman subay ve erini yokett.ik. 
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