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Alman tebliği 1109 esir 
ahndığını bildiriyor 

Hadrlt, 6 (A.A.) - DDb: nmıt 

g2utenin bildirdiğine göre, yardırr:. I 
cı servisdekllerden başka, 1940 ıııntı. 
na dalıjl bütlln lapanyo llhtıyaUarı 10 
UkkA.nuncta. hazır bulunmak üzere aj. 

lAh altma çağmlmı§lar<lır. 

Vaşington, 6 (A.A.) - Harbi •. , 

1 1 
~·e Nazırlığının 259 nt.maralı teh. iJlU Akşam ı ıiği· Teburua çevresinde inatla i 

ı.. ı vuruşmalara devam olunmaktadır. 
____ .. Tanklar ve pike bomba uçaklarile 1 

.sinin yaptığı ü~iincfi şidilelli taar
ruzun da akün kaldıRını blldirm:ş. 
tir. 

ı l!kk!'ınundnnberl Almanlnnn 

1 
yaplığı devamlı karşılık tnarnular 
kendilerine 33 tanka mal olmuştur. 
Almanlar, hayati muvasala yolları- 1 
nı kesmiş huhınan miiltefik halları. I 
nı yarma#a muvaffak olamamakla 
beraber, Tunuo;'un 25 kilometre ,i. 1 
mal halısında Cedfdn'yı e1krar iş. 

gaJ etmişlerdir. 

ira kı 
Hindistana 
bağllyan yol 

' 
EDENE GORE YEN1 
DUNYA SULHU 

A \'BU.PA SULmJNVN TCDklen 
ı-lai etrafında ber tarafta 

barıJ barıl ~llfümaJc&adı.r. ~lihn'r 

auvlet)erl Sçln .u.Uıuıı .karakteri yen! 
A'\Tupa Db:amı formulil ile ifade etli 
fiyorda. Bu formWe cöre A\·rupatJa 
•ilAhh kun•etn •iy11al otorite Berlln.. 
44' bulunaca.k, eııdUst,rlye ve iktıu.di 
meııelelere aJyaat ve -keri davııJara 

olduğu gibi orası kuuııında edecektJr. 
Rusya 21 milyon kllometre mura.b. 

lıaı geıılll.iğlnde bir arazidir. Haw 

madde ve .ırula membalan Ue blrl:kte 
Avrupaya UAve edilecektir. Bu su • 
reı,le 16 DCI aaırd&nberl A'\·rupa. dıtı
uı. ve delllz 8fUl abalara tataıı A.v • 
r.ı~ genilleme iatlkametinde bir de. 
kıtme yapacak. de.Dizlere ..-e deniz a. 
ıııırı Wkelere akından doğan garbi Av. 
rupı. medeniyeti ve deniz aalua.oat.ı 

nllıayııt bulacak, tarihin )t'Df bir faı_ 
ıı batJayacaktı. 

.MUtt4'fikledn tuttutu tez, Te Ede.. 
mn A\-am kamarasında ana hatları L 
ıe lprıt ettlil ıulb uıanı.araaı Av • 
rupa De cknlza..,ın mıntaka\a.r arasın. 
vald m"DH•betln l(S DCI aaırdanberl 
ôevam eden eaaılara .ıröre J enldea 
tanıllİll prenslpine daya.nma.kt:ı.dır. 

Bu prenılPi tahakkuk ııttlrmelt l· 
tin ber ıe,>den en·el yeni nizamın 
Avrupada ve 4ifer kttalardıı. tatbikina 
latlyenlerl matlOp etmek IAzımılır. 

Garpte A.lman)a, prkta .Japonya 
yl'Dl obam pmpjyonodur. 

AmerUca, İnKlltere, Rusya., Çin 
anlqmumı tenıln eden t'satl budur. 
1 •Dl Dlzama göre ç.n, blltt\n Paalfik, 
Avwıtra.ıya, Japorıyanın ntıruzu altı. 

rı• cf recek, Bwıya bir koloni haline 
ııokulacak. lnrtııere, Asy11dao, Pıuıl. 
fikten, kıtadan atılacalttı. Edenin ile. 
rl eördlljil tezle, Amerika, tnglltere, 
Rusyıa ve iK•l altmdakl Avrupa mem 
leketlerlnln mukadderat birliği mun 
ca bir samıua irin eak& ,·az.lyetlnl mu. 
bafua ecleoektlr. 

Ktitteftklır zaferi temin ederlerse 
A'n11pamn 1939 danbcri yllf&dıp 

bayat, ve ona verilmek ıııtE"nen lıtik 
bal ancak Wr ~tıra olacMktır. E. 
denin Avrupa lçlıı -tasawur ettlil sul 
bun lnırulmaınnda dkıa bazı kolay_ 
lıklar mevcuttur. Bunıano en mühim 
mi cftıfdı bir at.illye halini alan Av. 
J'Up&DID (lcla Ve ham madde mü.na • 

sıbetJert bakımından İngutere Ue ıtL 
~adi bir mahiyet alall alııtkanhğl 

varclıl'. 
Alman Jet,JJAaı kalkar kalkmaz Av. 

ropal!Dl ticaret meka.n:?.nuun mua.z. 
zam bir tefkilAt halinde !ngiltcre~ e 
döneeektlr. Avrupamn biin3eılnde a 
aırJatfianbeı1 ttoaretı, maliyeyi. ıs.na. 
yH, l"da maddelerini nüfuzu aitındıl 

huluoduran lngUterenln arzu ettJği 
eulbu Avrupa memleketlerine kabul 
ettirmek tçln ehemnı.lyctll .. urette bir 
nlltwıa mallkt!r. Denlzaşın ıtahalar • 
clan gıda maddeleri ve ham madd'!' 
ttdariklal bglllz ,·a11ıta ve tetkllAtma 
terkedea memlel<et,lerde Edenin aullı 
tezi memnwılyetle ka~ılanıu-.aktır. 
li&Men kendj kendini geçındiremil en 

blr latanın reJlnı;nl, politik doktrinini 
tayinde sıdaya blikmedenln kU\Vetl 
bır nllfn& eabibl olduğunu hat:rdıın 
çıkarmamak gerektir. Edenin projeııl. 
ne söre :) enlden bir mllletıer cl"mi~ etı 
ı.urulacaktır. Büyllk harp aonrMmd~ 
kurnlan milletler cemlyetl•ıl lıakh b

0

r 
ıınl't'tte tenkld eden lngll17 harlcl)'f' 
nazı,., kurulaeıtk yrnı c·••mlyetln bö~. 
it olmıyacağ1nı b.ıtırlutı:ror. Bü~ lil; 
harptm aonra knrulmmt olan mjllet _ 

' .er t'.t'm})etlnln f'n hU~·ıil' hııtaııı ken. 
Jf,.lnl muahedeler} ebt'dilc1tirecek bir 
baakt illeti ııaymuaydı, ııynl 7.Bmanda 
bu batayı tam '1.lt mahlyP.tte olan bi• 
temayDl tal•lıı ı'Cflynrdu. Rıı t r.mııyuı 

SADRtERTEM 
(Arkuııı Sa3 f:\ 21 Süt u.n S de) 

desteklenen dlişman piyade~ ta.
arr•Jz etmektedir. 

Kuvv~tlerimiz Teburbaya haklın 
tepelerde tekrar toplanmışlardır. 
Bazı motörlU düşman hırlikicriyle 
baz.ı ı>iyade birlikleri Tcburba şeb. 
rine girmi~rdir. 

Cenupta dUn mUttcfik hava 
kuvvct:-cri dUşmnn tankların: ha. 
t'ai\l uğratm·şttl". 

Bizertede doklar ve hava alan. 
!arı pereembe gecesi bomb:ılaıımı~ 
tır. Dün Birerte terııhane~ine jkj 
hava taa.rr~ıu yapılmı,t:r. Bomba
!.ar bir g•miye. antrepolara. akar 
yakıt depolarına ve dcmiryolu du. 
rsğına dUşmüştUr. · 

Avcıla.mnız uva, ll"..eyı1antan. 
na ve Tunus doğu kıyısına taarruz 
etmiılerdir. Bu hareketler a•rasın" 
da Uç dUl\'Rlan ur,a~ tahrip olun
muştur. Bizrten iki uı:ıık ~k.siktir. 

Dün gece 1ls1erimi7.c taarruz e
den düşman uc;aklanndan UçU 
tahrip edilmi,tir. 

3 iFkk~nun gtlnU düşman harf'_ 
ketleri hakkında alınan Mn ha. 
herler. evvP.lee düşUrll!rlii~i bil:ii .. 
r.ilenlerden başka. claha Uç düş. 
man uçağının tahrip otundu~unu 
ve bizd~n bir f11Zla u~k lrayb,.dil
diğini tcyid crlcmektcdit. 

Şimali Afrika Amerikan umunn 
karargahı, 6 (A.A.) - Şimal Afri. 
ka'daki Amerikan ordusu umurri 
lcarargilhı sözcfisü, Blzcrte dolaylıı. 
nnda Taburba'dan Matör'a f;idt-n 
yol etrafında kuşatılan düşmanı ez
mek tein İngiliz _ Amerikan kıt"a
Jan tarafından kııpanan cenberin 

Miitıefik s~zcfü;fi şunları 11Ave et-
miştir: 

Tnlıurbn etrafında hAkim terıe- • 
!eri eJiml7.de 1nluyoruz. Bu şehirde 
ne Alman ne de miltıefik kuvveller 
yoktur. Bu genişlll<le yapılan tank 
çarpışmalarında her hangi bir kö
Yfin veya şeJırin Jşgalinln hiç bir 
ehemmiycli yoktur. 1 

Londrn, 6 ( A.A.) - İngllıı gaz._ 1 
teJerinin ha,·ıı muharrirleri en 
büyük kısmı Tunus'dald Alman -
İtalyan hava knVTetlerinin Rusy<1-
dan, Fransa'dan Te işgal altındaki 
memleketlerin hepsinden toplan· 
mı, Te getirilmiş old~unda hiç 
bir fÜPhe olmadı~nı sllylemekte. 
dirler . 

ALMAN TEBU()t 

Berljn, 1 (A.A.) - Alman tebl!. 
ğlnden: Tunuıta Teburba mub.a.rebe 
e&humm temj.zlenmealne devam ._ 
d!ımtıUr. ıı:.ır ayısı 1109 u bul:ıılJI. 

tur Tahrlp edilen ta.nı..1arın aa.yısı 

70 ten fa.zla ve zaptedilen ıoplarm aa. 
yıaı 40 dan fazladır. Hava kuvvet~ 

ılın~ Bone limanında karaya çıkanı
makta olan kuvvetlerı ve dllfman 
kollarmı bombal&mı§lardır. Avcılan
muı dllD bu hareket bölgulnde ıt 

dllJman tayyareaint dll§Urmtl§lerdlr. 
Bunların arasında 4 mot!JrlQ bom!>s 

parcnlanmnsı maksadiyle tnnk kol- tayyareleri de vardır. Avcılarımız 
~ylc desteklenen Alman piyadP. 'l".lç bir kayıba uğramamtşlardır. 

Sıhhat Müdürlüğü halka 
aşılanmalanm· tavsiye ediyor 
latanbul Sıhhat MlldUriüğllııden: lamak f&rtil• tablbler taratmdaıı 

talep vuku buldukça mhhat mUdUr • 
ıll.tn Ue hUkQmet ve belediye tabii>. 
iiklerinden qı paraaa olarak veriltr. 

Ta'l>l.bt o}an mlleaseaeler, fabrikalar 
~e buna benzer yerlerde bulunan bU. 
t\dı talebe ve memurlar ve müsta.tı 

de.mı.er ve amele kendi tabtblerln• 
müracaatla kendla~ fLlılSttırmalı • 
nh. 

Hffll kanun! mecburfret1 ifa etmek 

Dün törenle 
işletmeye 

açıldı __ .,._ 

Bu yeni hat Ruıyaya yar
dmun hızlandınlmaıına 

yardım edecek 

Ba6dad, 1 (A.A.), - Renter hu
susi muhabirinden: 

Dlln lrak'ı Hindistan'• haJlay~ 
demiryolunun i•letmele acıllf tö
reni yapılmıştır. Bu yeni hat Roıı. 
ya'yn m:ılzcme sevkinin hızlandırıl
masına yardım edecektir. Takriben 
200 kilometre munluRunda olan 
ba bat, T11klt ntft kum lırtnaallırı.
nın esdıaı ve .sel gibi yalımurlann 
yRğdı~ı çorRk bir ç~rede, g{inde 
hlr kilometre glhi fnanılmaı bir 
sür'atle yapılmış Te meydana geti. 
rilmiştir. Yolun her iki tarafı bo. 
yunca kum fırtınalıınl'ın ileri, «eri 
hareketlerinin önüne gecımek fçin 
en küçük arı7.alar ortr.dnn knlclırı! 

mış, her üç metrede bir kumların 
akıp ı;:eçmesini kolayln5tırmalt ü
zere yormalar arasında mazgollnr 
yapılmıştır. Büliln iş Hintliler tara
fından başarılm1ştır. Ustabaşılar, 
la/tımcılar, rlemiryol memurları Tt' 
hareket mal7.cmesl hep Hindistan. 
dan ~elmfştir. 

Irak icln devamlı fayda nrecek 
diğer bir haşan da. fnıelllz mühen
dislerinin eli ile 80 kilometre oı

zunluitı,ında bir pelrol borsunun on· 
beş gHn içinde yerine konmuş hlı. 
Junma~ıdır. 

Beneş 
digorki: 

Bazı gazetelerde çiçek hutalığmm 
Beyoğlunda. ııalgın halinde hüküm ıUr 
düğUne dalr havad!aıer neıredllml§lir. 
lstaııi:>ulun h;çbir tarafında çiçek. 
".:gın tıalde değildir. Şımrtlye kad&r 
çoğu Fatih cıvarmda olmak tızenı 
yalnz .eka vaka görtıtdU. Bunt&rm 
cenup hududumuza kolllfu olan ve çl 
çek vakafnrı görUlen yer1erden ge • 
lenlf!rle alA.kaaı olduğu &nl&§ılmıı n 
çok ııkı mucadele tedbirlen alınm11. 
tır. Bununla beraber memlekete gir. 
n.t§ olan bu hastalığm a§lıızlar ara 
aındo. yayllmaaı her zaman mUmktın.. 
dUr. Çok ağır ve tehJlkel• bir haıta_ 
ıık olan çiçeğe tutulma uıak için u 
kolay çare a§ılanmaktır. 

l"e hem de hayat ve aıhhatlerin! korJ , H b• • 
mak için halkımızın çlc;ek 8§1Bmı ar 1 n netıce-
rmel etmemeleri ehemmiyetle tavaj. 

y~ olunur. sinden evvel 
Bir manifaturacı hapse 

Mahktim oldu Mltareke ••rUarı 
kat•ı ıare~ te 

bazırıaomalıdır 'l 

Son altı ay zarfında aşı!ıtnarak a . 
ııın tutmamıı olanlardan ba:ıka genç, 
ihtiyar herkeıtn a1'11anmaaı muhak 
kı.k rurette JAzmdır. Ve kanunen m'!, 
bu?tdlr, HUkQmet tablbUkleri ve be. 
!~ıilye tablblerj tarafından &!)ı mec _ 
c:ı rıen tatbik olunur. Aşı tüplennjıı 

bUyUk1Uğ1ınc ı;öre her tUp ile mum • 
kUn ıı ertebe 10 veya 20 kl§lyf aşı 

Elinde manifatura e§yaaı bulundu .. 
ğu halde bunu aatıp. arzetmiyere!< 1 
sııklıyan manifaturacı Leon sıvekrtm. 
yan Ülküdar MllJ1 Korunma mahke- l ---<>-
meıince 2 ay 16 gün hapse 83 lira pa.- 1 Beneş sava§ın kati zafer 14f• 
ra cezuma Ç&rptırı.!mrıtJr. Leonun h . d" w• • ... ı·· 
Mnhmutpapdaki dükklnı da 25 gün asına gır ııını ıoy uyor. 
kl\.patılacaktır. ManreYter, 6 ( A.A.) _ Diin 

------------------------------ l\lancester üniversitesinde söz söy. 

Ankara at yarışları 
Ankara, 6 (Teletonta) - Bugün. 

kU At yarışlarının netıceBl: 
B rincı ko~u: Mencvf4 birinci, Gar. 

1111r 115 kuruş. 

!kıncı koşu: Pulat blrlncı 1z !kine!. 
G.ınyan, 265 pllflscler 100 ve 100 ku-

Beşjncı ko§u: Hızır blrlncl, Dat>. , 
t ıncı. Ganyan 140, pi'lseler 100 ve 

lC'O kuruş. 

Çi!te bahis: Buket • Tom ırcuk 
kı;mbinezonu 220 kuruş verdi. 

-----o-----
ru-: 

UçUncu kogu: Dandı koşmadan 0ı. Bugünkü maçlar 
dU. Da,•a!aciro ko;,madı Buket bitin. Bugiln Fenerbahc;e •tadında ya. 

1 c;. D~met lltlncl Ganyan lOO kr. plan ilk maçında, Fenerbahçe • Bey. 
DörrJUnrll koşu: Tomurcuk bir.ne!. kozu 8.2 ycnmJştır. 1 

t'(yl'ıııtt>l{ ikinci, Alok U.;tın<'U. Gaıı., Bcı:lktaş stadındaki mnç Şlşll tıı.. I 
yıı.n l85, pllıtı;elcr 11:'.ı ve 115 kr. kımı çıkmadı~ından yapı.amamıştır. 

!iyen Çekoslo,akya cumhur rcıs; 

Dcneş, Rusya, şimııl Afrikn ile Pa 
sifiklc ve ltalyıı'd:ıki son durum.ı 
söre, savaşın şlnıdi kat'! zafer ~af. 
hasına girmiş bulunduğunıl::ın şiio· 

hP edilmemek grreltinl söylrrnişlir. 
Harp sonrası deYrc<;iniıı ııııızi-

minden bahseden Beneş, Yaktindc 
-re hic şüphesi7. harbin bitmesin· 
den en·el, banşın ana lcmellcrini 
ihtirn eden mütareke şanlarının 

k:ıt'i surette hazırJ:ınması icabetti. 
#ini :ınl:ıt!IJıc; vr ~öyle ı'lemişlir: 

"H"r veya iki sene sfirıııe~l pek 
miimkiin ol:ın flcniş bir diinya sulh 
konferansınm mevzuunu teşkil eck 

~ht~t'9 
A Lt\11 AN TEBLIGI 

Terek bölgesinde· 
1600 esir aldık 

--------0---------
V ol g a ııe Don arcsında 
Bir t. ovyet tabur· o yok edildi 

Berlln, 6 (A.A.) - Alman ordular: müdafaa muharebelerinde blr Viya.; 
ba~kumandanlığı tebliği: Şarkl Kaf. na bombacı alayının ikıncl taburu mı. 
kasyada ve Terek gölbea;nde Sovyet sal teşkU edecek hareket tarzı ile btl. 
taarnızıan yakından ve kısmen gö- hassa temayUz etml§tır. 
ğtlı göğüae yapılan mukabil taarruz. BUyUk Don kavalnde aon gUDler.· 
!ar geri pUskUrtUlmtl§tür. Blr kaç de tanktarm hlm&ye.ııindıe olarak mtı_ 
tank tahrip edilmı,, 1600 den faz.la hlm bir nehir kelim ne k&l'fl J"&pL 

esir alınm!§tır. Alçaktan uçmak au. lan mUkerrer taarruzlar •eıt püekUr. 
ret.iyle taarruza geçeıı avcııanmız tUlmU§tilr. • 
dOıman piyadeaine ağır kayıplar ver. Kalinln ile İlmen gölü arumdıald 

dlrmitler ve 12 tayyare dtl§UrmUJ- bölgede dllşmanm bllyUk b1r tanııı 
leıdlr. yardımiyle bir çok noktalara Y&l>tlll 

Vo!ga ile Don aruınds muhtelif taarruzlar kısmen götü• g~ ya. 
f"killerde Inkipt eden Ç&rpl§malar · pılan ı ddetlı muharebeler netlC911la.. 
eanaıında blr Sovyet taburu yokedll- de akamete uğramıştır. DU,maıı 81! 
ml§, 26 tank tahrip olunmUf ve bir tank kaybet.mil 'V8 yeniden a,tır ,.. , 
çok top Te piyade sjllhı almmııtır. kanlı kayıplara ufram11tır. C 
Hava kuvvetlerine menaup nakliye Şlmaı keslm!.ııde hücum WUIUl'l&n 
teıkl.lleri aon de~ede gUç bava ıart. tarafından yapılan hareket .-naaın. ~ 

1 
Jırma r&ğmen çarp11an Jcrtalarm nı. da ordu hlsmetine alınan btr hOowl:I 
tlyaçjarmı ıemln etmlftlr. Volp l!e mU!rczeaı bllhuaa yarar}ılı: Pterj 
~Do __ n_ara~M_n_d_a_ya_p_ı1_a_n_m_u_va __ tt_a_k_i_ye_ı_u ___ m_ı_~_tı~r-· ____________________ ı· 

SOVYET TEBLIGI 
~ .............................. Vll .... ... 

~talingrad'da 
Ruslar 18 Alman 

blokhavzunu tahrip ettiler 
Merkez oepJaHIDde mellda 

bir yer lluşatııdı 
Jloüo,.a, t (AA..) - lloYyet Htle · 

ıebllA'~ eki: StalinP'&d fabrikalar ma. 
.tıalleılnde Sovyıt topçueu 18 blok
bavıı T• müstahkem nokta tahrip et. 
ml§tlr. 

Stallngrad ıımal batısında kuvvet
lerımiz ba.zı toprak .kazançıan elde 
etrolşıerd!r Dün birliklerimizden bl.. 
rl 1,000 den fazla. dll§man askeri öı. 
dürmll§, U. top ve~ havan t<>PU el~ 
geçirmtıtir. Bllfka bir ka.imde kıt
alaumız dUıman müdafaa hatların.. 

da bir çıkıntı yapmıJlar, 200 AlmaJ: 
bldUrı:ntl§ler ve 15 tank tahrip etmij. 
lerdir. 

Stalhıgrad cenup batısında, b!r Al
man tank teıkili müdafaa hatlarımı. 
za girmeye te§ebblla etm!şae de, pUL 
ktirtUlmUıtllr. 17 Alman tanin kul.. 
Janılmaz hale getirflmt.ştlr. Sovyet 
kuvvetleri burada bir muktuı mahal
li zabtetm~ter ve bir piyade taburunu 
bozguna uğrat~lardır. 

Bir müskirat bayii mahkeme
ye verildi. 

Beykozda Fevzlpa§a caddesinde 2 
m.!ınaralı dilkklnda mUakirat bayiliği 
yapan İspiro, 120 kuruıa aatılmaaı 
:cap ~den şarabı 135 kur~a sattığın.. 
dan Milli Korunma mahkemesine ve. 
rilmi~Ur. 

Bir sandalcı bir ay hapse 
mahkum oldu. 

Faz.la içki içerek sarhoı oJan ve 
rezalet c;ıkarclığı için kendısine manl 
cırnak isteyen polise hakaret ede.ı 

s.~ııdalcı lbrab!m, ı ay hapse, 30 lJ. 
ra ağır ve 1 Ura hafit para cezasına 
nıahkQm olmuştur. 

Mahkemeye verilen seyyar 
köfteci 

Kumkapıda şarapn .... ı sokağında S'! 
ı.umaralr evde oturan seyyar köttee, 
Ahter, fazla fiyatla ekmek Nttığın.. 
dan yakalanarak Milli Korunma mab 
kemeılne verllmlştlr. 

cek muhtelif mrsclclcrin hnllini ge. 
çiktiremeyiz. So"~·ct Tinsy:ı, hnrp 
sonrasının tnnziınlnde kendi ıınyı

na düşecek rolü tamamiyle yap. 
mnlıdır." 

Bene, fU s3zleri ilAve etmiştfr: 
"'Frnnsa'ııın tekrar mülk'ikl('rin 

yıınında harbe gireceğini sanıyo
rum ... 

lılerku cephealndı blr BoYJııet hf• 
l!ti .meıın>.n bir maballi lcufl.tmlttılt. 
B&leo buradaki dllfm&n pnıbc)nu. 
ııun mukavemetini kırmakla m~ 
aUr. Ayn! birlik, takvjye 'ft l ... mad. 
deleri tqıyan 12 Alman uçatuu dl1.. 
ınrmUotnr. t 
Başka bir kesimde kıfala.nmız ili}. 

meshQn mahalli ele l'eoirmele mu; 
va.f!ak olmuıtur Sovyıt kunetled 
karıılık trı.arruzİarla dU§mant bu lld 
yer:len atmı~lar 'nl 500 den tuıa AJ. 
rnan askeri öldUrmUıierdir. 

Lihgada 
Keşif kolları 

faal ıyeii oluyor 
Rommelin elinde ü~ zırhlı 

tümen var! 

Kablre, 6 (A.A.) - Bug11nkt1 paat 
gUnU ne§redı]en mUoterek 1ngn.s 
harp tebU.ği: Ke§jf kollan faaliyetin., 
den başka kara kuvvetlertmla hak
ı.:ında dUn kayda değer bir haber alı.. 
r.amıımıştır. Muharebe aatıaaı tıaerın. 
dekl ı::.ava faaliyeti hafit olmUf Te 
avcılarımız bir Measerachlınitt 109 
c!UşurmUşlerd:r. Bomba tayyareleri. 
mız u nkktı.nun geeeal Trablua 1.i
wanına ıa.arruz ederek lspanyol nh
ıınuna ısabet}er kaydeı;mlşlerdlr Ay. 
r.! gece Tunusta La Guletto agİr blr 
bomba taarruzuna utratılnııt ve bir 
ticaret gemisinde yangın çıkanı. 

mı§tır. Atılan bombalar binalar, 
duklaı ve ayırma hatları araamda 
yııngınlara sel>tp olmuştur 

Uzun menz)li avcıııı.rımız dUn Tu. 
nua .sahih açığında 1 dllşman deıtro
Yer!ne taarruz ederek gemide yıı.ıı.. 

ı:ın çıkarmışlardu. 

Bu ve başKa hareKetJerden blltlln 
tayynrelerl.ıı!z dönmllştllr. 

* • .. 
\ ltu, 6 (A.A.) - J..lbyada tnglllzl~ 

ıın bi!yUk bir taarruzları bekienlyo:. 
lugilt7. sekıZincl orduıu mUblıa tak. 
vlye kıta1an almıştır. Diğer tara!t•t1 
mar e:aı Rom el de hazır!ık.larını ta. 
mamıa maktadır. 

••• 
Londra, t (A.A.) - Romel, ~ 

dn kı.vveUerlnden blr kıammı ttınıllc 

etml§tir. Şimdi, S zırhlı tUmenl, l 
lıatit, ı bombacı müfrezeıı var4rr. 
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ŞEHıttDl: 
,~~~~~~~~ 

ahkem'· Salonlarında EN SON JAKIKA 
YU,iOOA 
DJNYADA - Şık ve yakı 

bir hırsız 
ıklı 

j Yen· Gine~e 
_ _.400 Japon askeri 

1 Küçük ilanlar Kuponu 

• OnUmUzclek.i b.atta •çinde IJCb· 
nmız Ticaret Oda.ııı.nda. topt.am:. 
tactrıerın ışt, rAkıyıe buyı.l.ll bır ı'ıi· 

tlJI.ı.a yapılacalqµ, Hu rop1lııt.J.Y" 

muhı.eIU ucaret merKezh:rlndeo ı;n. 

cırıer dnhı ışurtı.k edeceıt.f'rJir 

Hayır cemiyetlerinin ver~ o··ıdu··ru·· dU 
rekleri balolar münasebetile 

Hu kuponu eklenereıs röadertleoe1o 
i:t al'llma ve iş verme IJlnlan Elt &cı 
Uakikuda paraMU' aeşredllı-nıktlr 

BUlluı IUıalAt ve yerlı mallarımı. 

zın topuı.n tıyatlarına göre kAr b.ad 
leri tesblt edJlecektır. 
~ Be1lkt8.§ kulUbU yılbaşında lkı 

ın.aç yapmak üzere MacarıstıLnın Ga 
ma fu~bol tnkımını tehdmı:~e dav.,t 
etml§Ur. Macar takımı Fenerba.hte 
ve &ı;ıkt&§la kar~ıta.,acaKur. 

üç sene evvel 3,5 ay faz' a çekliğ; 
cezanın ş m~i hesaplarmasını ıstiyor 
illıincl 8ulb Ceza llahkemC<lln.ıo 

korldurunll geUrlldlğı tJUUJ.ıl, IJISpM 

IUhJ gözler.ne ıuıııar uğerek öl'kıs.awı 

llUnıJı. ve oylcce bck.lı:w .. gc b~l.a.d · 

• Ankara cadde.s ,nde, 64 ouma.ra. Antaı,ılıyordu kL eUerl.ıılu kelcpetılı 
1J tırlll aatılbı Vaall!n yap Lığı paııtalar. .uWUHıııdı.ın utnıııyur, ldWddliıı .)' Uı.U. 
da.r. bl.rıaınln tçtnden büyük blr ak oc ba.kunuyurdu. 
rep çıkmt§tır. Uı.uo bo)lu, ı;u.)et .ıık glyLıı~ blr 

Fırıncı VnaU hakkında bıtzuısıhh1t ıeu~· ıuıaıudı. ~luıru b.r ııııkilde ._ 
kanununa göre t.&k.lbata başlanm:1 y.ı.klaranı Ut.rct,lyor u' (klctu blrdc ıu. 
ve fırını be§ gtlıı mUddctle kapat•!. Kaı:ıw. ürkt:.k bir aa:ı.ar hrıııtarak ku. 
IW§tır. Fırının kepeng.ne de puta rıı.ıordakUerın ken;ti!i1 Ue aı.ıktı.dılr 

llnda akrep çıktığı Ubı aaılm~tır cılup uluıadılı.lurını tetldk ediyordu 
• letanbul barosuna da.bil aıruka. J.'akBt t:ıte bu lıureKetlım yuı.Unden· 

lar dlln bir içtıma akdetmi~er, bu dlr. ki dııtıa rıızıa oıwırı .tlkkat) o.et. 
içtimada ııtgortanın kaldırılmasına v~ l1t>dlyor ve tiulb mabkeaı<'S,ııin kapı. 
btfnun .Yerine bir yardımlaşma aan. Mını:Jakı lm)abalık gUtlkoe çoğalıyor. 
d.ığ'uıın lhdaama karar vermlşlerd r clu. 

• lat.anbul kömür tevz1 ve satııı Oenç ad&w yertn dlblnll batacak 
mUeneseslnde mUh.m blr maden kO.. 4l•blydl tilnlri hiddete kalbolw~ et-
mUrU aulstlmali meydana çıkanlmı~ 
t;ı. 

ı.nm konınma ma.tıkemesı dUD bu 
davaya ba§l&ınl§ ve kullaıulmq bot". 
4ıotan tekrar llt,imAl eden aabık aa. 
ttf bUroau ,etı Süleyman .Mahlri tev. 
kıt etm'.ıtlr. 

~ıırtda: 

• Zonguldakta Çamlı maden oca. 
tmda YUkU& (elen feci kaza etr&fm 
da aldığıma yeni maUlmata göre 60 
den fazla ölü ve 7 y&rall vardır 

~ Corum mmtakaaında vukubulan 
yer &&raıntıaı netlcea1nde yüzden tar;. 
la ev tamamen, 600 kadar en ıuameı 
yıkıı.mt§, G kiti ölmUş,9 kilJI yaralan. 
mıotn' 
~ Mana Zira.at mektebi mUdllrU 

!Jkrem Akevrezı. 1ııtanbul Zlra.&t mek. 
teb' mlldllrlUğilne tAytn edilm.lıtır. 

4 Slyaaal Bilgiler okulunun 86 mcı 
yıldönUmll mllnaaebetile dün öğıeden 
ıonra Ankarapalaıta bir çay ziyatetı 1 
verllmlştlr. 

• Hariçten ~mlekete mU.b1m 
mıktard& it.hal eşyası gelmekted T. 

Y.ıılnız l.akenderun limanına ıı.r ay 
Amerika n İngiltereden 20 bin ton 
it.hal eıyaaı gelmektedir. 

• LWeburgazda oeker ~kÇIJııtJ 
1ıe mahkemeye verilen Mehmet ôzllL 
len ve ortakl&n Ue Hllsnllnlln duru~. 
malan eona ermıı. Mehmet özen ! 
ııene hapse, 1000 l!,ra para ceza.ama. 
HllsnU de 9 ay hapse 2:IO lira panı 

CIJZU?na mahkt\m edilmi~tlr. 

Dünyada: 

· vı,ı. ı (A.A..) - D.n.b : Bahriye 
devlet sekreteri a.mlral Abi-l&l. arala. 
nnd& "Conq,uen..nt"' ve NArgonauıe" 
gem.lleri bulunan dört Fransız deniz 
&lt.uımda.n dokuz Sonteırt.ndenbert ıı.. 
l>er almmadığmı blldlrm.ıtir. Bu de. 
nl.ultıtarm batml§ olmalanndan kor. 
ınııu10r. 

Londra. 1 (A.A..) - İng11 tere h&ri 
e-,o nazırlığı. lran buğday mabsuiU 
nıtıı a.çıgmı kapamıık maka&dlle İn . 
J'llterc lmp&ratorıutu tıe birleşik A 
merlkanm trana buğday ltha.l etmek 
O&ertı Tahrand& bir anlqma imza o. 
lw.duğunu blldlrmektedlr. 

Londra, 1 (A.A.) - Han. ııaz1rlı 
ımnı tebl'ğt: 

Dlln, İngUlz hava kuneUerjn.e 
menaup Uttı.klar §1ınaD lln.naada be • 
de!Jere taarrus etml§lerdlr. Lokomo • 
tıner, deml.ryollan, ukeı1 ıesıaıer 

lıedetlerl te§kU etmekteydi. 

rutını çevrenleru .,,wıJl Y1.> ~ct•k glbı 

ookıyordu. Olduk~ yakl.ı$ıklıydı. O. 
r.un boylu ve geni~ omw.ıuydu t<"a. 
kat her eeYe rağwııa ııatıılialı blf 

bırısızdJ. Çok 1111' giyluı""1l! v.: ıı.ııll 

ı.avırUırı Ue btrçok kı;tınLı cııamJ .r&· 
kıyor. paralarını dol.ıı.ntlırıyordu Soo 

ııuçu <la Be)oğlunda biz ev, &Oymaktı 

B.raz. eonru mabı.r.umede.n içen a. 
hnd.ı.. Fakat bu kadar o.ık ııabıku• 

o:maauıa, lıaplıstıııneye tı.ıı.yll girl" çıl. 
llUl8JDıt Ve bAklm buz.urunda çok d&. 

ta ıeı dökıoosln .. rağwı.-D ııtlmdl baki. 

IU\ten otanıJor, mahcubiyetten renk.. 
ten renge giriyordu. ı: ah ut böyle go. 
rtın.m~ğP gayret ediyordu. 

- AdmT 
- Hakkı. 
- Kaç yaıımdasml' 

- ıo. 

- &bıkan var mı f 
Delikanlı Ml.lontl:l.klierl gUzden ı:e. 

Oirere.k yıı.vaı bir tıeısleı 

- Var. 
- .K.aç Ulnef 
- Zannedersem ııo. 

- Nedenf 
- Hırsızlık, dolandırıcılık. 

- Son defa ne valkt lıaplııtmmıden 
çıktmT 

- Oç sene oldu. 
- Ne vakitten bert mevlı:nfaun' 

- 8 ay 1 b.att~ 

- RAlA akıllnnmaauşsın amma. 
bok bu defa da, Beyoğ'lunda Andre. 
&DUa dalı'ealnl aoymu,sun. Ne dly6°"k 
a1Jı, neye ynptın bo ~, - ... 

- N1~t.o susuyor&Un. Yalan mı bu 
yo~T. 

- Bayır, yalan detti. Fakat-

- EvetT-
- İ§te, bir l§ttr. oldu. Artık töV'be 

etmı,tım, ıtı.kln olmadı. Ylne &eYtaG 
aldrma ~rdl. 

- Demek ıucwıa ıttraf ed1yorswı T 

- E\•ct, doğrudur. Dairenin kapısı 
aralıktı, (ı;erlye gtrdlm. Ev lmllu d'.p 
odada oturuyorlnrd.ı.. S:ılonda mB.8A. 

nıo D.zerlnde duran blrkıı.,: blblo Ue 
kUttil< bir halı. birkaç palto, parde. 
au ve bir kadın çantası 41.arak kac.>
tım. Çnnt)lda 1%7 lira vardı 

Apartmıand.!uı Çıkarken kapıcı gö~. 

cıu, koştum, falı:at yakalaaıtar. 

Bınıız plıkln bir tavırıa sul,'unu 
JtJrat ediyordu. Deminki wa.hcublyo 
tlnln bAklmde merhamet. bi851 uyan. 
dırmak tı;lo bir r0ldcn ibaret olduğu 
ıınla~ılnıqtı. NetJoede hAklm, tıı.hlt. 

fert dinlemek ve kara.rmı bUd;rmeK 

ıu.ere muluUieweyl ~ü bir güne b. 
rukt.a.. 

tiuı,ıluı 

- Sek!.ı. aydır, mevkutum annır. 

ı.w.m, yl.)t,"Ct:ğlnı oeuıyı doldurmuıt bu. 
luııuyoruın. 

ını.ıw ,wuıuaedl: 

- Huyıı, daha dolmadı. &bıkıın• 
bcııııp et,ınlyoraun rallba,. 

- Heııap tMS!yoruw, r.aıı.t llç ıene 
encı )'ed ğtın ceıAdıın IS,3 ay raır.ıı. 

yotruı:ıtım.. fabli bunu da ııAyncuJuıı. 
nı.z 

~ \'ook, öyle teY olur mu T Fazlı• 
çcklleıı cezalar. ancak aon lşlcdlj1n 

MU\' ıursıımdıl evvelce yaptııtın bir ıu. 
ı;uıı meydana çıkur- besaplnnır Böy 
le bir \'B.Ll.)Ct~ KB.) ılmaz.. 

Oenç adamıu ytU.U boı.uldu Mah. 
ktııue.~ c bu bUlyıt ile gı-ldlti ve derhal 
"crbcı.t bıraliılıtcağıaıs lıınnıJığı bel. 

l.)dl. llt41ını önUnc cğd.1, Mklml ca. 
yet nıu.ik1lne seıtı.ınlıyıı.rak dı;,srı 

çıktı-

Adll)·e Mubııbiri 

. Hıtot.anır 1 IHcı ""·' 1 l:HU• 

de mJlletıer cemıyetlnl bUytik devlet. 
terin ntuıu \'tlıııtaaı ııaUJıt. koyuyor 
du. li• ııuroUı: ıııUJuUıu .ıeıulyett ~ 

ııı. aı.ınaolarda lnglltere ve Frao..a 
arasında bir relta1>1:t ıuuvLuu ulılu 

Jablat,le bu ıtekllde ve ruhta olu 
mlllı:tJer cemiyeti vaz.11esını ıönı.me • 
dl. 

Adı.otıı mllletler oemlyctt bo relw 
betler ortıı.aında nıız.url bir mahly~t 
üldı. Platon'.k bir teşekklU olmaktan 
ileri gı.'çemed.1. 

BugUn taıt.!l.) esine pıilışrlaa lııı.rp 

fB<'lııl311 dUnkU oılUl't,ler .ıt'mlyetlnlu 

glS7.ıl önUndc bAzırlandı. llııttl\ bu ııa. 
rekl't,lerl teavUı. eder blr dunım bile 
alıiı. 

Dana faal, daha ım.wlml blr mıneı. 

ler ~mlyetı kurulabWr wl T 
Bunu gündcllk s.l.)&ı-et m"8eltler!nl 

lıııUeı:nıckle meşgul ollln os,damlardan 
beklemek doğ'ru olmaz. Onlar uzun 
blr zaman Ltln hılklm ola<-ak bir 
teşekkül vticude g~lrnıf'..kten Llyad .. 
gUnllD lcapl:ı.rını gözOnUnde tutnrlaı 

hunılıuıak yeni milletler ceml.>etlnın 
~ bundruı başkn uırıı.ı olaoocını Lan 
nct,ınlyonıı.. Neteklın Eden f1'0I ku 

rulacı•k rulllPtJer cemiyeti oV>rttC'!Slnl., 
mUttt-flk urdulıırın gıırnntJsJ altında 

lıuluııucağmı SÖ) lemeK me4"burlyetlnl 
lılııseuJ. MUşterelı ku~·etln dr,-nmı 

roUddet,!noo bo fllu-tn ınoa.rumer olllll\. 
ınaııı lçln sebeb yoktur. ll'utıat kuv • 
\"et h1rl 'ğ1 ne kadar zaman için do • 
vam ederT Bunu harp lı;inde kestir. 
meğe lmk!l.ıı yoktur • 

Çtınkll neticede mUttt>.flklerden bnıı 
glıılnln daha a:ığlam. hangisinin dı:ıtıa 

z.lynd~ YlPnuımı:t olduğunu görmeden 
bu ı.,blrll~ tıakkınd ı blr bflkl1m VOf' 

mdt mUmkü.n değlldtr. 

Olploınatlann, pollt.lkacılarm ha • 
r.trltlmakt.a olduğu 1t1lh MllBlanncn 
l'.llllllln\ıı molcayyet olduğunu bir ta. 

rı.ırct olarak kabul etmemek lçfn ae. 
bcb yoktur 

Fakat tn~an etrafındaki knn der 
yası tçlnde yüz.en ~P.rlyett, alev a. 
Jev tı.ıtu,mnıı kıtal.an, barap olmu' 

H ı LKEVLKRl, Hava Kuru. 
nıu, KwlAy, Çocuk tAirgeme 

Kurumu ve \'ardım'Jevenler C'emi. 
yeti mümeoısilleri S«"<:~n balla par
ti \'ili.yet idare heyeti reisi Suııd 
rr~uplünUn reisliğinde bir toplan· 
tı yııpandı bu laş zarfıııda he~ te. 
tıekküı adıııu yslnaz Ut bnlo ,·,·rıl 
muini ve ha'iıli\tııı bo kummlar a. 
r:ı<ım<la müt~a\ iyen teı.ıııimlne 
karar verdiler. Te~kkül eden ko
nite o ~hnllenber1 balo ha.urlıkla. 

riyle mej~·ıldür. H:ıyır te~t'l<kul 
!erinin hem ta~ bn\ummdıın 
\'e hem de tllrcar ve hnyın;e\·er 

1en~inlertn sık sık rat •hız edil. 
memesi nol<tasınJn.n verdikleri bu 
k:trar pek Lt-nbetll. ytriJ,de \'e za
ma rıın.ta veril mi, bir lıı rnrdır. 

t:vvclce Je yıudı.f;rm ı:ibi hayır 
remiyetlerinin vnridatı, ro1et \'e 
bnlolarr!an elrte t.dilmektcdir. Ro. 
?etler "lenenln bir ı:Unünde kU. 
ı:tıh çorukhr tarafından dactıl 
malcta<lır Balolar ise her. cemiye. 
ti'n se(ti~ komitder \'e bu ı<omi· 
lelerin ko1bn tarafından n~ larrı' 
oğraı:•'<hktan rc1°ra '"erilehılnıek
teydi Ba'Ean birt.r hafta fa..,ıla ile 
\'erilen bu ~ibi belolara tuı'f'nr \"e 
1erı:.:iııleri Ja\'et etmek için bu 
komite Azall\n baı:an loirk8( ı:Un 
nra ile hattl aynı gün bir yazı. 
har.eye uğraılıklat"J, her ftılıfta ha 
loya ııitme-t1ne vnktj \'e işi nıü'4nit 
olnuynn tUccarm bo vaıiyet kar. 
~ı"ıncta iti torda bulonrluğu oluyor
ı in. Sonra bir tlıcca.r ,·eya 2".ICngi. 
uin her knr~n-ıma dlllil~n 'f'e yar. 
dım istiyen remiyet mUnıc,.sllinı 
tıııtnıin etnıek iııtem!"lne"İ de henı 
J::''enlcri maheop bir llle\"kİ,le hı 
raluvor. hem dt' ttf'•h·etler ,·ari. 
"'.!tının aı:lı~na oıehcp o1uyon'u. 
$'mtfi hnymıevm zerıgjn ve tUo. 

rarlar, be' kor11m nanırna kapılA· 
rmı çalar.al< olarılnrı pek tabiidir 
ki çok mU'l8ft bir ı ı.ırette kıı~ıla. 
yıp boka v~ ~aıthcn bir teberrnıla 
halunncnklardır. Bu \'niyette lıile 
lte<ıelt:'rinin "~lanm hala a~a 
makta hıa.rınlhl ~ö"tercn \"t'Ya "<"a 
nrm fal11n cemİ\'ete Vf' ·dik J"8 ! Bu 
ı1ıt ne nJuyor!"- gibi ba!ltan • !la\"tJ1t\ 
te .. elıbıicılere ~iri~enlert nrtrk i~it
m İVef't>l!'İ7. !. 

R u rhn n -ieri1 erf na!iıl bir ,,.Men 
tnnlarıı-..·oroııa, bıt.!nlar nıuııı bir kn. 
mite taratınrlR., \'erjı:vo"'a hııvır 
rrmiyt'tleri R<hnft :r11mnn umıın 
mıı .. oı~e<ıelerıl("n ve t'\'lcrden par.a 
tnpl:ımı. j'qj de bövlt- mii,o;tf'rPkrn 

temin e<liT.ıı~ çölt doitru olnr.ıJ..trr. 

YEKTA RAGIP ONEN 

ıu~enl.)'etlert gördllkten "°nra ı 
1
•- t;ıu ıo-nlıır oe .ıam.tıı meııııt 

ola<'.al< lar;, diye T bir çure llraıııa.nıa.,ı 
mCmkUn mlldUrT Edıınln ıı .. rt ı;Urılll 

~U proje, Y•nl nizamın tam Dddıdır. 
Z3t,en hurp ~ buuun ıçln meydnnn 
çılunııjh. Şt.nıdı ba~ C.dllıerte cıık• 

b:ıJ IAde cd"lmek isteniyor 

Faltat modern Avrupa.du harbi bG 
zırlayan, fıısunbn aefah"td. nıed"DI • 
yetlert tınmplığa ııUrUldey~a t'ltl:.ıstı 

ı..uvvııt oldup gibi aağlam kalacalt 
tn. Neteklm yı.-nı a~ıamcııar dn bu e. 
sıısı oldutu gibi sağlam bınıl{m:ık 

n:yııtjndedlrler lns:ıııla.rı oıcsut hlr 
•ulb dı-vrtne ımvu,turını:ık ıcın nln 
b1ld1ğlne dllnyay:ı. hUlı-ncderı Anupa 
.vı tnhrlp rdcn bUyüü endilstrl heyu. 
l!~ı.ına knJ'lı tedbir almak ııı.zımdıl". 

Fatuıt bıınıı Dl' miltteflkler. ne •le 
yenl !•lı.a.mcılar batırlamamakt&<lır • 
Jar. Bunan için her sulh lnııa blr mil. 
tarekeden b:ı:ıka bir şey olmıyacaktır. 

SADRI ERTEM 

- Evet, mllkemmel bir Dirket- B ••ı •• d k • ? bir k&4m, aoD..I'& 1enenln yazumı ya 
J'O}da Jellrkea otomobile biııdlttnı u o u e l m . bir unatoryomıb, ya bir lıut.anO<le 
r\)rdUğUmllz ve benim aelAm.ladıfım ı;eçıru. Söz aramu:da lc&lıun ama bıı 
kadua .lau Lateate'den bafkaıı detil 12 kadı,.m norma.! oldupnu bl~ -.ımı. 
dJ. Güzel .lan. ya.tıut arkada11ar a.ra.. Çeviren: MUZAFFER ESEN yonırn. Babalarmm ölümttaden •e .ıı 
emd.a verdtğlmlz a.dUe bll)ilk patron. rarm esrarlı blr tekllde kaybolma • 
Bu kadına arabuından daha az kı:y. tındea Adeta UrkUyotdıı. onan lçtn dl: em.dan aonra lllertıa ldarealnl el!ne 
met vermekle o ka.cbr yaıılıı blr i:ı söze çok lhtlyatıı etlmleJcrle b3fla • - Jlrardan haber mı l.atlyorsun. kilııUk kız lmrdee .lan aldı ve dotm-
;sıtptı k1. 

1 

dl.: 1\Jaale et sana. kötU blr lıaber vere • tıunıı eöylemek 111.zımgeUne bu ı,ı 

Udayı - Bu mUesseaede Aıırl .llrar llmln ceğ1ın.. Bir scnedenber1 Jlrann ne oL ı;nk tyl de ba.prdr. Vlkıa tı.ılerln ~ 
- Öyle ml f dedi, demek bo kadın. ae blr adam olacak sanırım. Arka doğunu ldmse bllm[yor. Aımz.ın or • 5tnda nyhklı bir mUdllr var nma yal 

la mUnaaebetlerlD var mıf 1 dqlarımdan Berjo lsmfnde bir blnba: tndao yol' oJuvernıJf. AJle arasında nız adı mUdllr, mUessesenln işlerini 
Luva,e gtizlert yan kapab bir lkl eı keııdiııHe cephede ta~!§. sonra ' cJ.:unatlarmın ıı.dını bile anmak ıate • ~kip ~re:n hıma.mile dandır. Sonra 

yudum taraP lı;erek cevap verdi: l 1ııo mlleue ede oldufuno öğrenml,, , mJyorlar, ondan bn.hseılen lıerkeel ao. böyle bel'l,etıin deniz ttcarett işlerine 
- Benim mensup olduğum vapur 1 yalnız yazdığı mektuplara cevap ata. ğuk kBJ'lıhyorlar. burnunu BOktnğu bir dr.virde ,Jan La 

J.umponyaslle Jllzel dan ara.smda pek oınmı§. Benim de Bordoya geleccflml - Neden ııcabnP histe gibi bir a;-emıcı lur.rnm bu ııte 
uz mllnasebet vardır, fakat matmaz.ıı fılld1ğl lı;lıı bu &damla gör~meml rt. - Ornııını bllmlyonım. Bazılamı:ı hef'kestcn ziyade vUkntıı ve bllgt.t 
"an Lataate. IU1D1\lfüler sendlltasına ea etmlşU. Dn itibarla dlrarn dair bir g8re .Jlnır kayınpcdcrlnln C\'fndr.n ko. Tardır tnb1L \'dkıa mUcss69ede ratı. 

cıahll olduğu tı;ın kcndlslle arada sır<l haber alabliracm baldkaton memnua \'Ulmuı, b:ızılanna göre kumar oyna. j şruılnr bu kadın patrondan blr tllrlU 
da mub:ıbcre ettıttmlz vfUddlr. BI • olacağnn. mıı vt- kaybetmt:ı, lı:u:ılan da bir ltcı. 

1 
ııo3lanmaddnr ama, •ınun böyle şey. 

naenaJeyh ben matmazel ·•anı iş b.a.. Luvaııe arkadqının 18zıerlnl din • dmla beraber kaçtığuu söylUyorlıır, Jere aldırdığı yok, k&fl1911Ul l\oydufu 
)&tından dyade cemiyet tçerjslnde terken b;r t.nrattan bardatıruı ıınnıp folaı.t bUtun bunlar, blrtakını drdll<o her Işı muhakkak başarıyor, falU\t 
tnnınm. BilyUk patronı tok misafir döken prıonon hareketlerlnl takip dolardır, &en nnıııl istersen tiy}e kl\ • ha tir.art tııler onu kfbar bir tıalon 

kabul eden, uk ııık ııuvureler veren t"diyordu. B:::rdağm dolduk1Jnu görür bul et. kadmı olmalqnn da alıkoymuıı değil. 
lalllll. ~rmez eline aldı, burun dellklertne Udıty tekrar ltlrıız etmek ıstedl: djr. Reis VUeon bulvarındakf elinde 

lTday, eskt arkadııflDa ' blr tllrlll a.. yana,tırnrak ozun nzun ıtotdııdı, ve - Fakat kansı 81Tdı!Jlnrmn berhal_ muayyen gtınlerc!e ml~tlrlPrlnl ],abııl 
ı;rlmağa oMIU&t ıc!emlyor, LavaııenlA garsonun Unllne ltoyduğu !canlı knntr de bir f,!eyler ııö)lemlııtlr. cdPr; 7.Dnnederııem m:ıtma~el Janl:ı 

ı:6dUtU•lh• arkıısmdnn bu eoallerl pirzola tııb:ığına bakarken frsıh'lar - l\ladam Jlmrm hl~blr Brlmd:ı.11 tnnı~mıık ııenln .,I'! hoıııına gidecektir. 
tıl~ sorduğunu ~rhal ke,fedfvercce. ı;tbl bir sesle arltada~ına cevap Ter, yoktur. Tele baem11 l>oyde )n,ııyau (Oc\'aIDI ,·ar) 

---0--

lçi askerle dolu iki mavna 
batırıldı 

UO.olılrm gıı.zpt edıı cörölddtö tf'kUd• 
nlmw.ıoa dlkküt edllııM"lldJr l!:vleDm• 
t"'kl,fl göndt!ren nkuyurulann m.ııblu> 
kuhnnk QzerP ıııarUı &dretı.lerl01 bfldiı 

Ha.o Arthur umuml kanı.rgl\bı, 6 
mPlcrl 14ı:ımdır. 

( A.A.) - Tebııg: Şiuıal batı kesim • 
lfenı Gıne, Lae ve Salamuıı.da. ağır EVLENME TEKLİFLERi: 
bomhı:. uçaklarımız 1.A.e ve ~alau1uıı., 

daki na va alunlarıııı bomı:ı:lla. nıııa.r. 

dır Bu ltesımde b8.;ık&ca ke§U taa. 
lıy~tleri de yapılml§ur. 
Bwıa ve Gona bat,wnda kara kuv. 

vı:tler mız., kıyı boyunca Gonadıı.o U\• .. 

J'1 yUrUyU§ sırasında geride kalwı 

dU§m&n cepicrl.r:U temız.IPmışlerdtr. 

Savaıı yerlnd• •OO den tuıa dil§ 
dan ölllaU bulunmuştur. fO dUgman 
asker ıaşıyaıı iki bı.lyUk mavna ha.. 
Vl& kuvvellerlml& tarıt!ından bal,ın•_ 

tnl§ttr lçındektlertıı h.ıpst bogu. 
muştl&r. DlBer ktıısımlerde taSJla ile 
çarpı,malar ya.pılınl§tır DUşmao 

bı.ralardakı garuızontanna yardım ı 

~ Otuz ya§tnd&, uzun boylu arıp 
ve namuslu, aaker aUestıı.e mensup 
\'t Uc; blıı l,ra parası bulunan bir ba. 
ya.n, evme aadık, asker veya cıvtı 

ı Gcdıkll de olablllr) b1r bayla evlen. 
rııek ıatemektedir. Bayın esmer oıma 
111 §arttır. (25 GnıJ relll%1ne mllra. 
caal 

• 45 yaşında uyıf ~mer, lstan.. 
bul ile Bandımızı arıı..,ındı mal gö
tOrUp getiren gOnlUk kazancı 10 Ura 
olnn bir bay; zayıf, beyaz, çocuk -
lu veya çocuksuz bir bayanla ev. 
lenmek islcmekledlr. (Komisyon • 
cu) remzine mnracaaL 

jı;tıı plU'~UtJe y yecek lndlrrnuğe ta. fŞ VE İŞÇ1 ARIYANJ~AR: 
ıeobtııı etınck:edlr. Hava kuvvetı.. • Htılen yüksek Ucaret mektelıı... 
rlmt.z kara tıl!J9ltetlert.ınlzı des~kl~ Din, yüksek 2 inci ıınıhnı devam 
mektedtr. elen, riyaziyesi hesabı kuvvellJ ve 

Yeni lrıanda'da K.&Vl.eng'de. gece m11hnsebe bilgllerlle mücehhu, tl-
ka.ranllğından 1.ııWıı.de eden Orta careı hayatında lecr<lhell bir ıenr 
bomba uç&kiarımu tıav& alanına. ta l 
arnız et.m §ler ve burada dağınık 

bAlde bulunan dUşınan uçaktan ara. 
ııında yangınlar çıkarmışlardır, 

Amerikan 
donanması -

her qOn ö~lcdcn sondra istenilen 
snuıe kadnr bir mOessese •eya bir 
ticaret evinde çalışmak istemekte
dir. <l15n) remzine mOracaat. 

• Orta mektebin son ıınıfınd• 
bir dersten muvaffak olamamı~ fa
kir bir ııenç; laşrslnl temin edebil
rrnk tein husmt bir mDes~sede ı;a 
lışmak istemektedir. (Cn alan) rem 
zlne mnracnııL 

l\ItiTEFERRtlC: 
Pearl Harbur baıkınında ne PUL MERAKLILARIN Dam 

kadar gemi kaybetti 1 psız damgalı Türkiye 0~;;urtye•ı 
Londr6, e (A.A.l _ Amertka.n Vt- TUTk htıkQmetlerlle. levan ecnebi 

bahri)e ne.z.aretı geçen .eııe Puar:ı l!UkOmetlel'j posta pullan toptan ve 
HarbUr baskınında Ame,.. kan balır fll clna cins ııatıJıktJr. Arzu edenleı 
yeııl.n1n uğradığı za.nı.ra da.1r bir rnp;r lstanbul kız llseal idare ınemuru Ce 

ııeşretmııur. Buna. göre D Amerlku '-'at Şcnmana mllracaaUan. 

zırblıın, a muhrtbl ı aat.ılb dok ys .\ l.DffilNl'ı: 
bat.auı ya. ınUhlm tıasara uğnımıştır. 
8 zırhlı. 8 kruvazör. 2 yardımcı gem! 

olan o. 
kuyurulıırımı:ııa aıunluııuı re•• 

de ha.ll&ra uğramıştır. Bunlardan ta-
nıf'IUııpl3rı ldarl'hl\Rl'•UIJ.d"D ( pıtlJlr 

mamPn batan esk Arjzona zırtıııııı 
tarı lutrl~l hı.-r~n N1tlnbl11D dtlPp 

mU.stesna dlgerlerlnln tıept• tnmlr ft kottaı ve uat 17 de.o soura aldrıma 
dllm.lf veya ts.mlı' edilmek llzere bu. ıan 
lunmuıtur. 

M 111 Korunma Ka
nununoa tadılat -
iki vekalet arasındaki 

görü§ larkı 

IA.U.) (Ahenk 28) (A.F.B) (A.K.AI 
ı B ı, kı mae11ız) ( Hulun.uaz ı ı Bay l<'ıtl k 

(Bay KAmlll IDadı) (E lll.) (E.F) 
tl!...M 1 (E.T. 16) (E.b.N.K) (F UıŞI 
(F.D.K.) (F.J lF. Tez) (GUvenl 
{C.,.UzcJ) (GU!erytlz) (İ.P 38) f MllıJ 
l.t lpı sentı (M.D.) CM.T.) 1114 H.Rl 
l.M A 16) (?.1.E. 49) (Nelll)(O.l l 
ı:):ı:barıaı (P.A) 179 re11aamı ıt< A 
(~'.lıo 1mtı (Şair) (Varlık) (Viyan" 
ormanlarıı (Yerse)) 

Ankııruıton bıldırildıAinc göre. 
Mılll kurunıırn kanununtlo yııpılo· Bir sabılzal.ı hırsız ayakkabr 
cuk dı:ğışıklıklcre dair Tıcnr<!l satarken yakalandı 
Vek~ et ince huırlıınnıış hıılıtn.ın Snb kıı.lı hırsızlardan Salım, geçetı 
konun ııroJı:sı ndekl tıazı e'>ııo;J .:ı r fi. &ece, TUne! caddesinde 55 numaralı 
urınde Adlıyc Vekiılctıle Ticaret 1 Lndurncı McvlQdun •1Ukk4nna aııah ı 
\'eklllcıl ıırasındo ıtörüş rarkı vnr- j tnr uydurmak surctUe glrmlş ve b.r 
dır. llilhnss:ı ihtikfırla mfi<'•ırleıe hayıı ayakkabı ile kl:Ssele vcsalr oev 
için kurulnınsı mulasovver komi • 1' çalmıştır. 

1 f l*hl 1 11 i Se.llm. dUn çnJdığı ayakkn.bıln.rdaı:ı 
) on :ıra gen ş "" .. ye ver mcc; ne 
ve bu korrıl,.von':ırın ~<'o:rn rnnı ._.e 1 b.rtslnı satarken yakalanınt§, adliye. 

hapi<ı cenıl n verrhllmclcrfn(' ı\d ye verılm tlr. 
--~----.o--------li y c \'cl.iıl cti lnrortıır rleıiilrilr. Bu 

hn~u" 11\yihnyı tetkik r rlrrck olıııı 
Pnrtl komls\'onunıtn iki la rofın ı.:i. 
.~ , lcrin i Mlf yo'lu bir formüle lıa!'
Janacnktır. 

lngiliz imalat na:tr 
Londraya döndü 

MnJiye müfettiş muavinliği 
imtihanı 4 tubat'"a vapılacak 

Yarın yapı!acağl llAn edilen Maliye 
mUfet tl.ş muavinliği lmtahanı ' §U· 

00.t 942 tar hinde yapııacakt,ır. 
DUne kadar mUracaat e•ıneyenlerl.J\ 

de etmeleri blld rUmektedfr, .. 
NAFIA Vt..KILI GELDi 

Londra, G (A.A.) - İnl!lllz lmal!\.t Natıs Vektllmlz Gi:neraı Ali ıruı• 
nezırı. r,ttllton Amertkarlan Londra. Cebea:ıy bu anbruıki ekspreste Anka· 
) ıt g~lml;ı bulunmaktadır. :;adan şehrımıze gelmiJtir. 

Denizcilere ilan 
Karaöeniz Ereğliıi limam vaziyeti hakkında 

htanbul Mmtaka Liman Relsllğlııdenı • 
1 - Ereği! Bababurcu Ue B<n.tıane dökllntll mllntehaıuna val11 olun&!I 

hattın şıma.ı lusrnmda vt- d!Srt k'J:aç lskandU bo.ttınıı kadar olan bllft11' 
gemilere ı.ı:ah8~s saha.da batık gemııcrtn kıı.ttesı çıkarılmlf oıup ~· 
Bababumunun l03 del'ece baklkl ctbctlnd., ve llç buçuk gomlne mesated• 
(Semperctvani! l!e yints Bababurnunun 108 derece 1/2 derece bakıkı cı. 

!ıcULde ve f,1 gouı ne .ııesatede (AHlYO SPlRtDON) gnıllertnln tava
ları ve yakmuı.:ı:.:L d6kUlUp ısa.çılan ıı:ıç parçalan kalmıştır. Bu UtJ geaıl.. 
n1n şlmdlkl v:;zlyctl seyrt sefere maııt olmayıp bu mevk[ler. demlrleD
meğe mUsajt ~ımadığından bunların llzertne birer yuvarlak şamandıra ııoıı. 
muştur. 

2 - Llmar.m kUçUk gemilere matısua demir yertnde yani d!Jrt kU1'!i 
lakandll hattı içt-rts!nd~, (Mariyann) (Ayancık) ve (.M.lUet) gemııetll• 
&ah.le yakın kuıııı.ıkta <Kartal), (Lt).t.fiyeı gemılert kalm.ştır Bunlardall 
ı .Martyana) kısmen çıkarılmış blr kıamı suyun Qzerinde g!SrUnmekt" 
dlr. (Ayancık> dinaml•!tı p:ırçalanmı, !Be de parçaıarı tıenllz topıaııına .. 
mı§tır. ".tz~r~nc l,ir rıam!lndıra konniu,tu.·. (Mlllet) vapurunun baı taraf! 
suyun Uzcrinae ı;örUnm.,ıttedir. (Lt).tt11c>, (Kartal) aahılde o!duklannda" 
seypseter ne ai.~kıllan yoktur. 

8 - Ltmannı tamam le temlz}urne.ı ı,ı, kıf huıruu dolayısll• iı\&. 
bahara talik edllml.§tlr. 

-1 - M'alı1:ı.?.1: Ereğ:ı liman rtya.settnlr. 19/11/942 g\lııU ve 9~~ aayı~ı 
YBZil!J. 

6 - ı.ıurncaat olunacak harlta: J233 numaralı Ereğli. portQlonu. 
ı,(2030) 


