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·~M~~R/ES~ 1 Ordudaki· siyasi komiserler kaldı-
l!~m.::;~,ı::.~ ~.~:;'.d rıldı, tek kumandanlık ihdas edildi 
........ •••••••••uuuıuuuu•................. ..\lo2'lıı.o\o·a, lU (A,''·J -- Muskov K ıırarnanıede b:ı.rp kom!serleri ne 

~8
-·u--A-· ... ··-k-=------·ı:ı · ra..tyosJ, Stalln taratmdıın :-eşıedllen alyıısı delegelerin nslteri Uilgilerinl 

1 bir .ıı:ararnıııne ıle tel< k~ımandlllllık arttırdıklıırı ve bıwlarda.u bazılarmnı 
, 1 ihdas edlldiğl.nl ve hurp lıoınlserlerl ualııı şimdJden kumanda~ık mevkiletl 
1 u .. uıüntın kaldırıldtğuıı • nairnıokte. işgal ettikleri kayded1ldfütcn sonra' . 

r 

R U.l\'EL'J ' tJUlıı;ı n1t\me ıu 
\11kiııio Ç!'ııdt'kl d ml'cl dlkk:ı. 

il- 'lıt.) ıktır. \ Ukl harp oou r ı ıçln 
Clııe 'erııc:c"" liU.) ük ltlı ı:whl u b:ıtı. 
~ı...ıealr: 

"Qlnlllerle ı;-ıuı;tUUAk bL•' uı ,.ıU., uı.
~ kati sö:ı vı>rnti!ml:z. \'t- i·tlklınlde 
ltıırWııcıaı.: dlıD.)a bal.tim ., 1;ıtm.u .. 
tc, vaadler.ıle 1ıulwım:ı.ııı.:t kz.m.ıdır.,: 

\ llklutn ııötlert liıtıı:ılu: Çın dll\'ıL. 
'.ve dllD.)anın ~ldJ ini nl:ııunk hu· 
~ bUyllk bJr zek c.ııı ı1 göster. 
~lıı.ı liliat etınekteıllı-

VUkinln Çin hakkm~.t tusıo \Ur • 

'-rı lhUlilcl Çinin, ~ankn \ ekin teru
~ euıtı r.ıbnl.)etJn rubunı& t:ım.ıml • 
tl)'~dur. Oln lbtlllll t"fin en dok. !: Slla.)aj.tiell tarafında."l Çinin ya ~ 

-.oı iıtl"manadan kurtarıJwaııı '\<!' 
118tıa yeni Avrupa mede .. i)·etJne lntı. 
llılıc t-tmeııl Jçla vllcude gı.Hrllnd;ti. 

l:"eaı ÇJır.mUıbet, :ı.Uınl)...-tll ınedenl. 
h=tı beıılmıoedllt gilıl Çlnın Anupıı • 
lll veyahut a..ka bir devlt>tln açık. 
~ olmuma lmkAn ü rakaıam~\4 
~ kurQlinik.111tenıyorcao. 
Çt9_1ıı,1 Mnayll~mesı. Qindı>kl lmtl 

'r.ı& muı1Ma1ann K.aldırıtruasa. Qlııln 
c\tl'Qpa 4evletlerlnln çarı .. 1 olmaktan 
~ı pyealyCll. Sllnyatsen kaJ'5ı 
...._ ilk kuvvet llulda btrı ~'ini isti!'· 
~ eclea,011a bir tarla. ve bir pazar 
~de kullaaan Avrupa!Jlar,dlğert es 

Çin ananelertae -.clık k:ılarak Çinin 
t"'1ıetm-ıne, ÇIDlD -aıı.ylleemestıı~ 
~r olmryan eski Q1n !!lhnlyet: 

Sluayatsen'ln ölUmUnde.:ı eoıır:. Ko. 
~ ... buJ aarlllltılar gtoÇfrdi. l:oiı • 

~-SOnyaUlenln emri ~ltmda Çin 
~ ıctn il&llf4LJ Qaiıkn\ ek bu da· 
~ 7Clı'llbaek lı:I• ml)('Ju.eleye- baş • 

Olıııa bu~Uıı yapmakta ulduğu mu. 
SOD)'aUenlD pren111>lerlni ko~

'h llUklll dava11nm bir de'lıamın 
~ hntka bir ,.y def Ildır. Mücadele: 

~ tlade .llll'lYllD bavanıu ~ı dıı 
'- latikW pı'tn8lplnden lrnvı."' ıı.lnıııı. 

ılır. 
tl6.aın mUcadelesl e na .. ında Çinin 
~ ı.Uuıl.}eUno sadık lmlanlar bari t 
~Dlarla da l&f blrllğl )BPtılar. 

~ ferd ballnde, iAh crı:p hallmle 
~. ııbtrlltl ettiler. Etıikl Qln lm
~r allWealnln Mancr.lıoda blr hli. 
~ telkll ederek daponlurla hjblr. 

~ J&pma•ı bunun g\l:ı.e.ı bir misali
'-·~ .banedanl Sünyatsenle 1918 
' ... lryaA mllcadeleye t:t.gün de Ja, 
~. hayratı altında devımı etmekte. 

~nek lıir samanJAı: Çlnde lm;. 
'tlaımı ve aermayeleriı..f ımıhafıu.a 

~ lııtlyen ln&Utere ~e Amerika 
..._~amıyetle beyııwra karıı blr 
~ almaya mecbur oıwuştu, On • 
~ :1-iı prt:lar ıoınae aıılatmalar 
'~ .oma ~apoD.) a ıpkı 19 un. 
~ '-'da Çini fatJSD\ar etmek lstlyen 
,, deovıetfen clbl :tallot "lddet;ll 
~ •tıra.ıa laOeuma seçti. BugUnkU 
'ıı.._ ~ Japon baf,binln ?taklit! sebelıt 

-~ preuipWrlnln müdafaa e
~ Ue 17.ah e:tlleblllr • 

...._o.- "nglo Sakll"l!•arın bug1}n mut. 
~fakat Çlnde beyazlara kartt 

S için olmua bile yannkl sulh S lçto blr ıUpbe, bil' tPreddlit 

' • Ber Çinlinin tchıd.>n eüyle blr 
,~: 
~ 11ı._4-ba llQlh oldııkta.ıı 9onra gene 
~ aaJrelakl llld16eler tekerrür 

'lllldlr!, 
~ llntlyazlar. cene l·tıımar IJlt'. 

.t..._: ortaya OJkacek mıdır~ 
~.,._ ilekMM'erm d\loyanıo geçir
~~ lıttlb&leYI M.•haıısa prk 
~ llııılcNı.ı " yarı koloni olmak lı. 
,~•mimi manaaını derin 
~ ~n yerinde u,ur. Bu iti -
~Ukı lı!r baklkate elkoymu, bu. 

• ~RJERTEM 

a.r. şunlar illhe edilmektedir• 
~ıır:ırrıamede .ıuıydedl Jıgı.,e göre 

dahıh tıarp senelerıuac l...!ııs cdilmı, 

olan harp komjserleı u • u yn,ıı mu 
c :e.assı.s?ııruıu. ınDrekk~p olan ku • 
mandanlı1; ıuı.drol.ı.r.:ıu ,. ışı tw.sle • 
nen itimntaııılık netlceıir. t: tatbik 
edllmeğe başlanmıştır Ç'llnkU bu y:ı:1. 
1ı mUlehııssıslnr o zam-ıı ''c.vyet idıı. 
reısının 1Bt1l!rr.rına J.nnl.! 11..1mnkta, hat 
ttl. bu ldarc~e mUznhır o J 1mımıu.ıa ~

tuydııo.:. Dahilı tıaıp ..enelerlrıdt! 

bıırp koııı!S('rlorı ıuzılord·.nun k~vvet 

leıımesıne, sjyaset bakıın:r:d:ın yetiş. 
tlrllınelesı ın..zımgelen 4• tıerln lnU • 
hııbına ve nskerl dlsıplıni-; lturulıno.ı:ıı 
nıı. mUessir surette yar<lı:u etmişler • 
dl.J'. 

Dahidl harbi takııı edeıı ı;eııelerde 

kumandanlık kadroıarmıo el.<ınmlye. 

tlndc ve ~ etl~lrllrnesln;'e ~·eııi tir ln. 
klşaf kayd.edllm\şth. So' yet rt-jlmL 
nin her sahada eösterdlğ• muvaffakı. 
yet)er ve muzafferiyetle• doıayuııı.ı 

bu komiserlerin mUdaha.c sile k.ızı1 • 
ordunun kumandanlık ka ıroları vazi. 
yetinde cezrı bir değ! lklil. yapümı~. 
tır. :MUstevll Almanlara .:arııı yapt • 

S TA. L t N 

la"l bUyilk vııtan mUc:ıdol-081 kuman. 
danl:ırı harbe nlıştırmıa. harpte tec. 
Mibe sa.hH>i ve asker! vazitelerlne ol 
duğu kadar teflik ~refü.ı1ne de ısıu. 

me kadar s:ıdık olan muktedir ku • 
manda.nl:ırı meydana. çıknrmıştır, Kı. 
zılordu kumandanları tn· .. tlı muhare. 
belerde vatan sevgilerini lsbat etmli
ler ve modem harpte pe..ı: bllyUk bir 
tecrUbe sahibi olmuşlardtr Onlar ay. 
nı zamanda askeri sabada o!t!uğu ka 
dar siya.si sahada da olır mLışmıı.ılar: 
dır. 

Japon - Sovyet 
münasebatında 

değişiklik yok 

1 

STAUNGRATTA 
1 

Baslar din kaybet-
Ulllerl yerleri 
geri aldılar 

Moakov&, 10 (A.A.J - !ıloakova 
ToK)o, 10 (A.A.) - Kvkomin Ş1ın. radyosunun bildirdiğine g"')re bir Soy 

bun gazete.sının verdlt. bir babere yet birliği Almanları .,t:ıllııgrııd~ 
göre, Japonyanm Moakova serareu cenubunda bir hareket tu.sUnden at 
mUsteıı~rı Funas Miyakava J&pOll • ml§tır. Alman hatları siper ve dUş : 
yaya dönUş seyııhatl.nde beyruıatta 1 ınan Usstl göğU.s göğllse ''GPI~n &ıld • 
'bulunarak Japon. Sovyet münasebet. detli muharebelerclen sor:tı ellmlze 
terinde hiç bir değişiklik o\mauığını geçmiştir. Sav) et kıtaiıın aynı za 
söy:emlşUr. ma.nda Stallngradm endüstri bölge : 

Bir milyon kadın 
Kana.dada iş goruyor 

Ottfl\'a. ıo < A.A.) - !=\alahıyct 
li kaynaktan bildir~ldiğine göre, 
takril-en bir milyon kadar kadın 
'.ı{nnadıı endUstri ~erinde ç:ılış • 
tırılmakta.dır. Bu !lliktnt' Kanada 
iı:c:.-i say:ısmm dörtte üçlinü teşkil 
etmektedir. Knnada hn:-p endüst 
riSi t:ırafınd:ın <,:elıştırılnn kndın· 
larm say.ısı 1940 eylilı Ryınrla 25 
b.n iken bu &enenin cylljlilnıle 
t.u rr.iktar 165 bine ~·l!'u•cımiştir, 

Zafer vergisi 

ainde dUşmanm bir gUn evvel zaptet. 
t\g"\ soka.klan da Almar!ardan te • 
ml.r.leml§tır. Ba§k& blr kesimde Al. 
ma.nlar HOO kiın kaybetmişlerdir • 

f 
Londra, 10 (A.A.) - .::.\allng:-adıJa 

Alman taarruzunun şidti• ti gevşem!.ş 
olmakla berı:ıl>E'r. şehrin sr.kıutlRrında 

muharebeler devam etm ttteaır. Al • 
manlarm şehri hUı:umla ~:ıtetmektcD 
vazgeçtlklerl ve ağır topçu ateşile 

tabrıp edecekleri !:ak kın "'a Berllnden 
bildirilen tasavvur tıenU· m•vki fille 
konuln:amıştrr. 

Moskova radyosu, bu s·.cah Alııınn.. 
ların şimali garb!de ele gtçlrclik!erlni 
bildiren iki rneskün yer1rı limen gl'> 

j bölgestnde bulunduğu tıılt!ırılnıektf' 
dlr. 

\'a~mgt~n, 10 ,A.A.) - Ayan Rus Enformasyon bUr'.lsu, LA.:loga 
meclisi, haftada 12 dolan geçen gölUnUn cenubunda 7 Ru: tUmenlnir 
Lütün ~ususi gelirlerden ".zafer imha edildiği hakkındaki AlmRn ıdaı . 
\•ergis?• adı nltmda yUzde beş nlıı"ı- asını affedllıııez bir yalar. diye tava\f 
ması hakkındaki teklifi kabul et _ etmiş ve ne LAdoga gölUl'lin cenubun 
miştir. Zafer vergisi yılda 3 mil • da ve ne de başka bir yirde bir Rue 
yon 650 bin dolar gelir temin C" ı alayının bile çembere altr.rtıadtf'mı {. 
cccektir. 1 IAve etm{fttr. 

Amerikadaki gazetecilerimiz 
şerefine gösteriler 

Bu yeni ahval ve şartlar harpfko. 
ml.&erleri usulUnUn ide.meal jçln Clf'ta .e 
da hiçbir sebeb knlmadığnıı blltjU 
gooterme.kted!r. Bu aebeble Sovyetıcr 
birliğinin yüksek Sovyet d vınıı aşat;ı.t 
dnkj kararları verml§lt": 

ı - Kızılorduda. tek ve tam bir 
kumandanlık tesis cdll~k. kuınan • 
tlıınla.r askeri v-0 sij·ası hayatn aıt 
bütUn m~selelerden tninli.Jlllle meau1 
tu tuJncakiardxr. 

2 - Ordunun bUtll.n 9lriJJ{J.erinde 

harp komiserleri ve siyl&81 delege..ler 
kaldırılacaktır. 

3 - 4{c:ılordunun bUt\lo biı·ll.kle 

rinde, mUcsse&elerinde siyası if1erl 
mUkellet kwnandan muaı;l.nli.k1er:l ih 
das edilecek, iyi yet!§ml§ ve harpte 
olduğu kadar kumanda inevkllerlndc 
de tecrUbe sahibi olmuıı Komiaerlerle 
alyaat delegelerin yenJ vazıteıei-.ııae' 
nakU tacil edilecek, slya.5'1 illere aı.e . 

mur kumandan muavlnlerlne ve 8fya. 
sı komiserlere krzılordunun diğer bU. 
tUn kumandanları g•b1 rotbeler ve i. 
taretler vetjlecektir. 

Bir tayyare 
Nevyorldaları 

flrklttl 

IOOapnlalla 
.Fransa.ya mWş 

bir akın yapb 
Londnı., 10 (A..A.) - ;,00 .A:merl • ,l&m old~~mllteaddltmattnt. 

kan ve ln&IUz av uçağaım refakat.in. JJ&,Merle tec.bJz 4dilmi§ u.çaklamır. 

de bulwwı 100 Amepbıı uçankaldi Bwılarm dU,QılCllmulnin çok~ ol • 
dün gUDdUz l;gal altuıdaSt" Avru~ .mumın b&fllDa aebeblerf ou tecbisa.t 
bölge&lne taarruz e~. TMr.• Ur. lk1 mot~U tahrip euBmJ1 lık u. 
ruz eden hıgills uçar&mıın pllotlııln ~ ~ maceraaı zlkred1liyor: 
a:-asmda, Kanadalı, Norveçli. FraDıaız .Amelikaıı uçankalest g~\'lde kamı 

Polonyalı ve Çekler bulUIW)IONu. SGr talıııis> olU:lmWf, on altı obUa yarası 

landl'1l3e s6Jıe ugatlm_. l*'biriDI ta • *ıılf, ~ :mitralyöz m.ermialle dellk 
~ eden daıpıer .baltllde W wt1ka defSlc edilmlf, kesa obua mermUerU~ 
~etinde b•alumHi1ıa&'dlr.• GörU, ıart 00teıd berjel ~olma •ına ratmen 
lan mUkemmeldt. ~ı;k•>eıeı- oo'k t18sUDe d6DebQ~. 
yüksekten tam bir -~ lledeflerj Lort Kalj!aks, uçımkaıı>lerln gtın • 
bom~ llk am.&ll baber dllzleıııl Almanya.da büyük yangınlar 

T elıJike ifaretinJell IOftra 
tayyarenin doat olduiu 

anlaşıldı 

~re ~ ~.,...ilde bO,.ak : ~akta lmllanı!mııaruu te!ldıı 
ttır. etmiftir. Böylece yangın 111'1 &'ece 

Loadr&, Ü (AA,.) - l)(m 100 UÇ&.11 bombardnnazılannda yol Pt,ermlf 
1 kale &e 000 H açatı 1'r'anaam LD olacaktır. 
,ebıine taarruz etmtflerdtr. Hueum -------------

.NCV)ork, 10 (A.A.) - ~ce Nev • 
york bölgesinde bava tehl!.kesr l§&r.ti 

verilmiş ve atıı.rm yedi dakika 801ll'& • 

nihayet bu!muştur, Tehlike lşaretl 
denizden gelen ve sa,lı.P.e yaklaşan bir 
tayyarenin görUnmesi Uzetjne veril • 
miştir. Bu tayyarenin hUviyetl evve. 
14 tesblt edllenıemiş istı de sonradan 
bunun dost bir tayyare olduğu anlaşıl 
llll§tir. 

)l'Uluıekte.ı yapılmqıtır. Binlerce '<m 
bomba a.tıımıttn·. Av::ılar f&fU°tlD& 
UÇU§l&n yapll1.lf1a»dtr. 
~ Uçankale ka:rıptır. ~• 1H;aklan. 

ınızın bepal dönmUştUr • 
Ltl tebrinde senede 100 Ul 150 lo. 

komotif inşa edilmekteylli, 
Londra, 10 (A.A.) - li~toğra!lar, 

Uçankalelerin .geçen be.ita Frannda 
Alaıanlar hesabına çalııııun Rdllo fa~ 
rikalarmı tahrip etttkln1n1 g6ster 
mel.."tedlr. Uçıankaleler feıka!~ n.g. 

Vaı.aa: BiR MUHARRiR 

A LlUANLAR Stu.lhıgı11da kar~ı 
hüt·ı.:m tııktlğ'l•i Jıığlst ırdlkl 

l"lnl llln ettiler. \'olgoya varmaktaıı 

ibaret olııu SevkulU,\'lJ booellnl elde 
tıtllklcrl !~in, burıd:ırı s~nrıı oehr. 
lıllklru tepelerden oğır (opl:ırla \'C 

bumb:ırdıman uÇJ:klDrllf' ~tnllngmdlb 

kl'llak olmak icin .lb.ııudır. ISıınun j . 

~in de Aunanlı>r şehri tamaınlle yık 
m.ıdıın ele g~irweğe çalı mışlardx. 

8. \·oıgıı kıyılarına wrmnk için 
Uk 11nce JrnnetU bir pl~:ıdo harclrnti 
itu-.ımaı. Bu hedef elde edHdlkten aon 
rıı. Stıı.llngradın Akıbeti Alman ağır 

canlı \"e can ız ne \'ar&a ıopyekQn topçu una havale edildi 
silip sUpüreceklerinl haber Veri) orlar. Alınanlar yarı reı;nıf t.ebllğ'erlnde 

Mısır cephesinde 
şiddetli hava 

harpleri 
&oma, ıo (A.A.) - ltalyan Ol'dula 

rı umumi kara.rgt.lwım 867 DUmaı&lı 

t.ebllği: 

DUn lıfuıır cepheainde mihv« bala 
kuvvetlerfnln geniş faaliyeti •.}'e&IL , 

de bllhaasa parlak muvattalDyıetıer eı.. 
de edilmiştir. Birçok av tayyareleri. 
nin refakatinde mevzjlerlmb:e taarnii 
za hazırlanan dllşmanm ibomfıa tay. 
yarelerlnden mUrekkep kuvvetli te:,ı _ 
ldllerinjn yolu kesllmlşllr Bunu takip 
eden birkaç şiddetli hava mubn;;.:.s 
sinde İtalyan avcıları 20 ve 
avcılan 215 dll§man tayyaresf dlqtl 
mUşlcrdir. Dokuz tayyare de l:ııe.n 

mUda!aa bataryaları tarafından dti 
ıtUrtllmoş;ur • 

Arja ı va lııtgor" 
protesto ettt 

ıstokholm, 10 (A.A.) - UrJ, 
Pressın Buenos _ AyresU;n bildirdi • 
ğine göre, Arjantin hUkflmetl, Sum. 
ner Velııin nutkunda Arjantin! alaka. 
dar eden kısım hakkında Vaşington 

nezdjnde protestoda bulu'.Imuştur. 

lJetroft, 10 ( A.A.) - Kanoda 
hükumeti tarafından misafir cdıı. 1 

miş olan Türk Cı:ııcıeeileri buraya 1 
gelmişlerdir. Oıtayadıı şeı efleriııe 1 

büyük bir nümt-ylş tertip edilmiş 
ve bu münasebelle yüz tayyare uç. 
muştur. Gazeteciler Srnecl::ııly'den 
t:ıyy:ıre ile Koıı:ıdayn !lirleceklcrdlr 
İngiliz hava ku,-..·etlerine mensup 
iki deniz tay)·aresi Montreal'e gi· 

Bunu daha C\'\'el nlrln ~apınadılar? b:ı Uı;lincU lmh şeklini k .. llıuını111lıır 
"-lnıo.nlar Stallngrndm hAldm te~. dır. Bn, ıhğru olabilir; f trat ~ncl 

!erini çoktan lşgııl Çttnlş'Prdl. nura - \e (klncl tznb l)eklllcrlnlu de doğnı 
lara yerleştlreblleceklcrl hUyUk Ber. olm::ısma manl değildir. l"llbal~lkn. Al. 
t~ ve 62 lll• olduğu !IÖ) !enen yeni ba. ınnnl:ı.r, Stallngradın s<.>nedc 50 b1n 
,·an topiarile şelıri tnzlo. ••111 edebilir· tnnlt \'C l>:ı~ '"ı:ı:, her tlirllı ~wuı ):ıpan 
le.r. Sh·actopolda olduj;·u ):i!ıl burnda bUrUit rebrlkalıırını ınUnıkUn ,,ıduğu 
da yıliilm::ı'.ltk blnıı, ı:ıkruaılıl• ran tı. kaclar az harap olaııı bir halde ele 
ralt mı~·abllfrlerdl. Nt-den evvelft ,en ı~lrweğl, &epheııiz yak t • yıltmnğ' 

Fransız çocuklar~ 
Amerika ya 

kabul edilecek 
y:ıplıkları hey:ınutı nı•şremd:terHr. rin lçlııe ı;irercl<. ı~no ıı.- kuyu knur ter<'Jh f'df'tlf'rdl. Gerçi Rusların bu fnb 
]er. Detroittc ı,::ızctecılcr orılıı 1 ırfbl, !lokale s?!tak, c\· ev. gli~l\ı cüğü- rlknl..ırdan mahrum kıılınaları milli 
kruııplarını, deniz üşlerlni, fııbrikrı• sc boğtışınayx tercih ettil.:ten sonrn mlldıı.f.ı:ılnrt için bUylil: h r lm3 ıııtır.: 
l:ırı \"f' te7.gAlıları ziyııı et edcceh- ancak şimdi işin kolAyınn gJdlyorlıır 0 fakat bu fabrlkıılnr Ostellk lılr de a1 
lerı.l.ir. lstanbuld:1"e Anknrndn gu• Blrblrjle ilgili ve !lglslY. bir kaç Mı· çok 8:ıflam bir haldt- A!•.nanlıırın e . \'&ttnı;too, 10 (A.A.) - HaU 
zeteokuyucuları, Tiirk molhuıılınm bt'b tasıırlamok nıUmkUn ıUr· Une geçseydi Rusya için it>IAl<et kat· r.arıcıye naz:rlıgı vazüesı , ortm 811ıa. 

derek gazetecilerı knrşılamıs ve on

larıOııavnya ıelinniştlr. 

bu nıümessUleri tor:ıhndıın Ameri.. ı. Jtostann bu kndar ;lddetll bir mr.rU bir bal ahrdı. ı:er Vela, Ana ve babalan ~dalı 
knlılonn v11 K:ınod:ılıların harp mulmvemet göstel'f'Cef,lnl ummftmı" ŞlmdJ Alman ağır topları ve bom Almanya.ya ıc.nchırılen m!Utecl Fna. 
lr:l) retleri hakkında ınuşııhcue~ e lardı. Rnsyanın ea bUyUk harp una • bardıman tayyareleri, Be ıraddA \<' .ıııs çocuklaruun DU"lllfik. Amerika,. 
dtıy::ınan yablarını yakınc1n oku- yll tt'brlnl, yıkmadıın ele g-f!f;!rme.k ı. Slvaatopolda oldufu gibi Stııllngradı kabul e<lllmeleri Mklmıd:ılci proJımlı 
yacaklardtr. Hürriyet ve isl!klfılle. çtn onu piyade kıtalan r.sptetmefl baştan bap bir harabeye tıevlrlrlene, bil~et taratmdaıı iıleıe.u.meıtı- ııl. 
rini muhafazaya gııyret etmiş olıın denediler; buna muvaffak olamayınc:ı n.111an en bUyDk barp sanayii ruerke lun.duğunu ~~ lııUçok ~ ti • 
Tiirkler Amerikahlıırrn hiç de zn- yıkm:ıta karar vererek taktlklerfnl :rJnılen ebediyen nünım edecekler, telıı.kWlerln.IJ:ı , mlüm al~ blal'l 

Nevyork gıızetecilerl Türk mi'l:ı· ı yıC olmadıklarını kendi gazclecile- değlııtirdllf'r. tokat lı:endllett ~ 1ııın t*dm -,. .. ••mlelı:etlere mdllUp tcmklarm re • 
flrlerln Amerika se)0.:ıhııt!ne alt hır rlnin yaulari,>le üğrewuiş olacak- 2. StaUngradm yalnı1 fahrtkaları tahaal kudretinden w klltın blaala.nD falu için tıaytık Dgt l;?Oıtl.,_ek ~ • 
çok fotolranarı ve aazeteclleriıı lardır. detll, binaları da A.l.man oı-4llMIAll daa lat,llacle ~- • reWe m81ırul ı:ıı6ıd:a.klanm tıGıdfırn ı;, 
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NE VAR 1 

YOK 
Anglo Sallsonların Ruslara 

yardımı 

fUjevde, Alma:ılarn la rruz eden 
Rus ordularındıı, bir çok Amerikr. 
tankı ve ınyyaresi vnr. Bunlar. 
balm:ıdan Murmansk'a gelebilen 
ı;emılerlc gelirilmiş. 

Bu yardımdan bıh eden bir Amert• 
ka sözcüsü, Sov.> ellere sön derilen 
harp malzemesinin yüıde ellisinin 
Alman lahletbahirleri H tıı~·ynrc• 

lrri tarafından batırılclıjJını sövle. 
ıııış. bu yardıma devamda.ki muş

!:ulAtı anl:ıtmı~ır. 

Sabun yerine 

Viyan aile tıı.sarruru tccrühe 
cnstiıtısn. patııtc~ knynatılm:ş suya 
atılan cnmıısırlJrın, en iyi ııbunl:ı 
yıkanmış gibi temizlenip beyaı

l:ındııtını ke~felmiş. 
Bir ecnebt gazetesi, lıu kcşitlen 

h::th5cderkcn: 
- Subunun bulunnmnrtığı bir zı

manda, çok iyi bir şey .. Fııbt pnt1-
ı,.st nert>den bulmalı 1 Diyor. 

Beşiktaş 
yangını 

ahkeme Saionjarında 

e l~o e n a 
n~sıı öldü 1 

Mahkeme polis Mustalanın Jaleyi kıskanclıkla vurduğ'.l 
nıı, kadımn ölürken lıastanecle cok sevdiği M...ı.stalayı 

kurtarmak icin -'kendi kendimi vurdum,, dt..!iğini 
sabit gördü 

Küçuk lan ar K:..ıpunu 

tSı. Ktıpu J _6'.lenı:tı ı. .:uıo <ru.:. c:• 

ı. IU'ıuwı ve ~ ~erme i narı ~ ~ .... 
IJ&Kllw-Oı> p:ırıuoı:r OC:Jre<IJltıeelıt l 

Daı harın ga:ı.etccıc gorUld.ığn ~AUJdt 

oımaımıa cllli.kaı a im llıtı.r. f;'\'ıent:'t 

t(•kWI condetdlJ OklJ)'Ul'UI •rln malıfı" 
ımlm:ıli üzere 'ill.rllı .s•lrt-11fl'rw.1 lıihU.ı 

cocletj ~uıd.U 

Evlenme teklilleri: ı 

BAŞ, DlS. NEZLE. GRiP, ROMATl.lMA 
"eçr;ı , "~ E Vv;; ı tiiu a ·rıı 

a ııener 
kabında üc; kase alınabiiir. Taklitlerinden sakınınız. 

.Nihayet .,Beyoğlu kadını Fntmı .::.unra e{ler Jale kcndLeı.... vuı mu;ı 

Jalenln oldUrUlmesi, hll.<tseslnln mu. ol.saydı, resmi bır polis n ... nıuru o.an 
hakemut de bu sabah bltJrllml.ş ol - Mustafa derhal lcap cdeo tcdolrll'ri a. 
du. larak bir zabıt vnrai usı tuta. 

::, Yaş u5, klıns 0ı bulw.ımıyan, ar. 
tık akra::m ~ ıuıında }aşıını:ıi<tan ve 
onlar~ yu.t olmaktan çekpıen ev tşle. 
rint bilır bir b:ı)nn, 6~.s..ı yaşle.rında As. Tıbbiye okulundan: 
mULcka.t b!r bayla evlenn.ek Lsteme!< Oruıuo \12.8 ı::-•rmeğe 1 tekli ve namzet kaydoiAn tabtb kiı:ı.ya ır.Uhen 
tec r B y yatalak da ol.Bll. zararı yok. disl ve eczl\l".ı okurların lnıtjhanmrı 20. blıinciteşrln 94:.? tıır.h nde fen ta 

E\-velce de yazdığım ~·b esra.ren. cakken sıvı~mıı.~ istemli ır. So!lr.ı 11a tur. (Pcllm) reı zlne mlirscaat. kUltesir.de y~pılac.:ı.ktır. Okulumuza namzet kaydolan okurlaruı imllhana 
giz bir mahlyetf olan bu. iıAdise mah. ıll!bını toprağıı gomm.,i.< üz re b ı 

kemenin derin ve nafi~ gö~U Ue arsaya atmı ur. 
iş ve işçi cırı)"anlar gtrc~il:neil :çın okulumuz kalemin müracaatla vesika. almalıın rlca olu-

:(. A.!kcr!jklc alCı.ka :ılmıyan 23 ll"•a•u•r•. •!•'··',.o.4.•4•2•~•) ___________________ ..., __ ..__,. 
gUn.ler gibi &Ydınlıı.ıımış ~ulunmakta. BUtlla bunlar karııısı.rıdn m:ı.hkeme, 
dır. Musta!arun Jaleyi knstco öldUrdUğ • 

Billndlgi il.zere, Fatma Jale koca • ne kanaat getirmiştir ... 
emdan ııyrıidıktan sonra Beyoeıunua B'Jndruı sonra diğer b:ı.2.ı tt>fcrruat 
ta göbet;tne dll§mtl§ ve kısa bir za • dalın e:ıyılıyordu. NeUceQe Mustafa 
manda to.nınm.1§ blr kadın olmuştu. 18 sene hapse mahkiım er,ihlj. Cinn • 
Son zamanlarda Beyoğlu merkezinde yeti polis tab:mcllBl ile ~lemcsı de 
polfa memurluğu yapan Mustafa ile şiddet scl;ebl rayıl:ırak b·ına üç sene 
t•m§mı. ve ke=ıdlst ilt sevlşmcğc llll.ve edilerek 21 senl'ye ı,;ıkarıldı. 
baııJaml§tl. Ancak, Julenl.n emduh ile beraber 

Her iki.al de birblrlerlnı çok sevi • Lalada içmesinden Musta.fanm ııid 

yor ve haftamn birkaç gUnü Jnlenln dctli bir elem ve t sıril .. :ıurrıasmı 
evinde buluıuyorlardı. F~ut Jale nL da tahrik addederek ou yUzden ceza 
hayet umumı blr tadı.n sayılabilirdi nm Uçte birini !ndlrdl. 
ve Mustataya tıunamlle ha.Sn vücut Böylece .Mustafa 14 ee~P hnp.se, mil 
edemezdL cbbeden de Q.mme hlzmeU•t!nd n ma~ 

Nitekim gene ba~kalarile buluşmak rumlyete mahktlln edllql 

y şuıj:ı hem mJ.I hem !ıf.-dll re8S3n:ı, 

eski tıırtlerıe okur ya.zar daktilo bt. 
!lr lılrl mllnaslp bir iş arıyor. lstek. 1 

illerin lst. KUçükmustn.tap:ı.şs Glllca
mı sok. No. 30 a mektupır. müracaat. 

Aldırınız: 
<A.U.) (A G.) (B.Ş kimsesizJ 
1Buıunmaz) (B.T.R. oJ (Da !ı) (F.U.S.j ı 

F.D.K.) F . .ıSF.) (25 GRUı (23 iş Is 
tiyenı (İnan) Clyı gUn) cı..aıe 11) 
(M.K. 19) (M.S g6) (M E. 49) 1 
(R.T.) (P.A.) (3.A.E.I {Sıı.mimlı 1 
(TeltJ.;uş M. 7) (Y.P. 18) 1 

0~aJ'{~us ~~ t1 l 
ta devam etmi~ ve vakadan 4 gtlıı Mustafa knrıı.rı .so~ukkn'llılıkl din * E'.ly Mehmet 1".ıuıı: - Sorduğu. 
evvel de evi.00 Memduh adındıı birlslnl ledl ve sonra mahkem ve teJekkUr c. nuz suallere sıras!lc cevap veriyoruz· 
almı,ştı. Kadı.n bununla ·l gün 4 gece dl'rek dışarı çıktı: Bu smı. .,a koridor- l - 'ocvatnh ilan ne,."Tc m~nı•ze bu 
beraber kalm.L:ıtı. Bu sıra:ta Mustafa dıı bir feryat koptu. Bir ı;enc kad u gUn !çın 1mkAn göremiym-uz. Gazete. 
Jalenln oturduğu evin ü't kaunda o- ağlıyordu. Bu hem Jıı.!Prl.D hem QI) :nt:. n d:ılml Oıiuyucusu oı.dı:ğunuz lçln 
turan Edili yolda g6rnı~ ve Jale~ ı Musta.tanın arkadaşı Edi tı. bir defe.ya mah us olmak tızere Udnı. 

ODA ÇANTA BOYA EVi 
Bay ve Bayanlara müjde 

' Bu tasarruf deo.Tinde eskIJi, bo) a!iı &0:du. rengin ı. 
mı>dıısı geçti dlye kıymetli 

EL ÇANT ALARINIZJ 
bir &.:öşeye- atıp terlietrueyfnlr.. 
.~ tölyemJ:ı. i't;ediğlalz renkte el. 
blııelerinlze uyı,"UD oll\rak eski 
ÇANTALARiıuzı feunr susette boyar, )'eprenı .).OJ•:ı 
Aynca ber tUrlü tnmir "'f' amnrlama çıuıta yapar 

Tuvnletlnl:;ln reng~e uyar en al4. sabit ttrruık cll11:r.rtnttı .ı.ncak e.tmyem.• 
de temin ~d• bllirııtnlz. BllQmum muşamba ve dert ~yııl&rım12 tenrıl aur~ 
te boyaD!r. linraküy !ıımbll.De cıac1desi Ba.anpap laAn No ı. s. 

D1IrKA'l': Aş:ığıdald adreslerdeki filll>elerlml:ı. de açılauşt,ır. 
Oenın <,,:ar. ~n tuhafiye evi, Kadıköy paz:ır yolu ll8/l 

Sadrettfn Kutuay, Kapaırçarşı Kaıpakçılarba~ No. 154 Çanta tth'l"!ye .. ,.. 

Yıldız Çanta Çorap Ev~. Beştktaıı Tramvay c:ıddesl 86 sormuştu. Edlt Jalenin e\· .. e olduğuı:.ı .ADL1YE M .. TP.A.BlRl nız üı;: defa n~şredllccekt r. ..... - .............................. __ =o;._ ____ ..................... ..,..a:-

Dun g~e sa.b:ıhn karşı Reşik • 
taşta, Köyiçindeki "Sebat" değir. 
meninde yangın çıkmış ve değır -
men hemen ta.msmen denecek ee • 
kilde beş sne.t yandıktan sonra 
söndürUlmüştiir. 
Değirmen Papazyan adında bi. 

Tisine aittir ve sigortnhdır. Gece 
ve günd~ faaliyet halimle bulu • 
nan değirmenin makine' dairesin• 
öe sab'.lha kal"!}: sı:.nt 3,5 raddele· 
rinde bird~nbire yangın çıkmı~ ve 
ateş derhal gcnişl.iyerek etrafı sar 
mıitır. 

söylerse .Mustafanm kend.slnl :Mem • 2 - Rornaoınw arzu 'llf lginfz mU.. 

C:!.\'e~llkte yakalryacağmdan kork nekkidin adresine posta ile vollarız nrıerika deniz tezgahların;r 1 
.. lsvese iltica eJen N~rıJeçliler Fikrini herhalde size blldltocaıttlr. Sc. 

;::a~k~~~!~uı ayni gUniln gece Stoldıohn, 10 (A.A.) - Norveç ıa~ın;2G GUneşdcn ak) ~m?.l!e mck. faaliyeti gittikçe artıyor 
al Memduh ne birlikte Lala birnh:ıne- mültecilerln<len 22 kiş-!lik yeni bir tup yazan okuyucuya: - llnnmızı ye va11ı~oıı, 10 (A.A.} _ Ortqark. 

Değirmende bu eırada 5 bin ~ 
val un bulunmaktaydı. Yangını 
h.uber alan Bayoğlu ve İstanbul 
grupu itfa.ye ekipleri derhal vaka 
ııınhalline git~ler ve faaliyete 
gc~lerdir. 

AU>e, gittikçe bliyllmllş ve bU• 
yUk gnyrctlcr rfcd~n itfaiye ta• 
rafından sa.at e-kize doğru değir_ 
men içind~n a1.1nduı ulm\lşt\lr. 

~temil!.ıttakl nte'} ee saat on 
\;.re doğru söndurillr: iı tu.r. 
Değirmendeki Le:ş bin çuval U.'l 

:ıe b:ığdaylnr t~mnmen kurtanı • 
:mı ur. 

Vıı.kayn. nöbetçi mUddeiumumi 
muavini ile zııbıtn e'koymuş, ehem 
ıahetle ta~kilmta ba~mışlar:hr. 
Değirr.:ıendeki znnır 100 bin lira• 
cian fazlıı tahmin edilmektedir. 

Atefin henW: ne suret~~ çıktığı 
nnhu~'lnmanuş, değirmenin maki • 
ne dairesinOOki i§Çiler birer hirer 
r C"rguya çekilll'i51crdir. lşin bu _ 

ı..n nydınlnnP.cnğı nıı.nılnınkt:ıdır. 

sine gtdeıı Jııley!, Mu.stat& burada. grup dün bir balrkçt gemisi ile ts- nlden yazıp bize göndeı ıu-r:lz IA.zım. daki Amcrikruı kumandanı genenıl 
götınUııtU. Jateuın yanında kQçUk kı. veçin garp sahiline ge"mJştir. Bn dır. Maluıvelln harbiye nezaratl.ne verdiği 
zı Yüksel de bulunmaktaJd.ı. Mustafa yeni enın ile iki r,1.lnt!nnberi 1ııveçe • Bay S:ı.mi: - Post-ı kutusu ve bir rapora göre, orta ve b:tyUk hacim. 
hiç bir ey .&Öylememi~. <!•Jğru tczgd_ .;.ı °C'.l '_ nter:n r 'L> ..ı ~ "' 1 .lı ... • po ır 3 &d 1 meJI. de Aıııerlkan bomba tayyareleri, Llb. 
ha giderek ~ira lçır"'ğe ·• a:-nda bl · hır. ya ve arkı Akdeniz Uzerlne yaptıkla. 
Jaleye doanl bakmağa ba:,te.mıııtı. :;-.-:ı;ız:= ~ n a.ıunıarcla tınziraıı Utt eylUl sonuna 

Jale Mustafayı g6rmllJttl. Bu s:rıı 1 ç 1 kadar bep!j 8.161.000 llbri atırııgm _ 
da. gazinoya gelen Edit h~ lYJalnl .. ı da. bomba. atmışlardır. 
görmll§ ve Jaleye kOfUp: A!rtkadakt Amertkaıı a'lva lruTTet. 

- Dik.kat et Muatafa 'burada! de IilSA RÖPORTAJLAR !eri kumandanı ceneraı 1:3re.ron ku _ 

mı,tJ.. -----maoaı.-acı• mıı:ndnsmdak.1 tayyareler ise yaı:nu. 
Bunun Uzeriilil Jale M:~dulıu aa.v. er eylUl ııymda 936.000 libre ~lığında 

m11 ve Muatai'.a masaam& gelmljtl. bomba atnuşlnl:'<!Jr 
Bundan sonra okunan mr:ı.hkeme ka. (Kıymetli karlluı.tllrlst IJcmı:ı.l Nn 1 · 

l •- tm kt "''• dlr b1r gUn §öyle d mı.,ııtL ••Harp bu • • • ran §ÖY e taavu e 11 y..... BostoD 10 ( A.A.) - &rld ticaret 
U ki>-~- 1 y1 EdlU rnnınm hüküm allrdllğU.:.U unutma • "Mwıtafa m tea ..,.,... ~ n e • lıılerfle uJraşaıı mll11 mecllat•kl be _ 

ve YUkacll alarak d!if!.n Çıkml§ ve için Ski ııcye bakm.:ık kAlt · Kadınlar ı ya.natındn blrlc§ik Amerika denjz ko. 
bir t&.ksl jkı Jalenln Kaly.mcukullu - ve pastacı vjtrlnlerlne.,. , misyonu lklncl rel..81 Kont•amlral Ho. 

Hakikaten, harbin patW.maslle be ;;'Unua, 'l'urunç aokağındal.1 ev'.ılle git- 1 vart Vlckerl Amerik&n :imiz tez.gl.h 
rabcr kadınların hemen ~cpsl §lltle. nk m ~;erdir. larmm so ·nnundan 1Ubareo denize 

Burada Mustafa. ile Jo.~ blr odııda u. Kwnll§larm nte11 pa.basuıa ve fa döit vnpur indJrecek!criD1 ~yleml§ _ 

knlmııılar ve Mwıt.&fıının :Mcmduhu sonların yüksek olmrıoma "ağmen 1 tlr. Amiral. eylUl aymda C:enize Llber. 
kıskanması yU.ZUn.den u Unakaşa ve dınlD.rımı.z bol bol clbjse yiptırıyorlnr 1 tl tipinde 67 vapuı: l,twllrjl·:.~ olduğu _ 
mUna.zaa.ya glrlşm.l§lerdh. Bu s.'Tada Bu hususta. konu,,,tı::ğum·17 kadın te•. f nu bu ltjb:ırla tesllmat s:>raU vaaa~ 
çok kızan ll.uatafa sllll.hnU çe.kınl§ ve zlsj Hürrem bize ,unlun anlattı:) ola.rok mayıs ayında 179 g11n tutar. 

Jaleyi karnından yaral&n1ijjtır. ken bu ayda. 70 gUne iD<Uğinl aôyle • 
Biz - H:ıdmbrımızın tı mruı hep"' k &. .114.Uteaklben kaçmak lattml~. menli. mlştlr. Bu Bllro.t om}syc.a."D yapt•o· 

venlerde Edlte rataııyara.k: ık ıezfror. UıırptPn cv .. e!lltlnc nls en iyimser hesapları d:1 geçru~tt-. 
_ Çekil yoksa, seDl ıi• vururum! 'betin mUHerllerlolz ı;oğa'.toıt'J olmalı!' Çllnl..-U kom.iayoıı. '.ia&att ~~ak bu ne 

Britanyada işsi7ler ılıyerek ba~ıştJr. Terzi lIUrrem - Hem de blrlmı; Ucenln 105 gUnde elde edlieb!leceğlnl 
Londrn, 10 (A.1\.) - !~ n zırlığın. Dlnleoen. tabiUer ve deiillflr!c Mu!. mi il? Banllll;itı. 1&43 senesı aoı::,:nda Llber_ 

ilah bUdlrı1d)ğtoo glSre, l4 eyllllde l;l\. tafanm Jalcyt kaaten öldft!'dllğtln~ Blı. - llu çoğnlaD .)CD} mllştedlcrl. ti tiPI gemilerin tqpyekll.l tonajı ga_ 
yıık Britanyada. ff}s12:.lC'ria .anyo ı kanaat getlrllmillUT. Keneisinin: oW kimler tCfJkll ediyor! !ip bir lhtlmalle denizler~ mevcut 
N~ c:::? ı ı. Geçen seneııln ayııı tnrl. - SUAhı belimden çıkarıp mas:ı O. Terzt Hürrem - 'llcnt'f'Ue a"-rn 11 Bayan terz.lsl BilrNnı bütnn gem.ilerin topye.:Ul:ı tonajınm 
h.nd bu sayı 162.6'Sıl dl. zerine koyarak lDO numa ayn çıktım. bnn 8llclcrl blrin1 gcçeclı:Ur. Pearl Hartnr taamı.. 

----o-- Bu sırada bir s11Ah paUadı, ko~up Biz - l."ıı ar.alan mllştnllerlnl;:! Btz - Blr kadın tertl'1 atölyesi zuna. takaddtlm edeli so g11n ıçtııde 
Bir kamyon kazası bakınca Fatmarun yerdı.- ya.ttl~ru Terrl H rrem - l\Iemur vatandaıt ayd:ı knO lira snfi kftr brıolcırT Amerikan deniz ıezg~~ 9 tfcaret 

h. g"'rdUm!,, tarzında'kl ıtallc.sl §ayanı farın nllelerı. TcrzJ Hürrem - Bu hf>lll olmAz. vapuru &mize 1r.d1~1erd1r. On ay ıı .<:ıu_i bir §ah.ıs nanuna şe ır " 
. = 0 kabul gö .... "mem'nUr. Biz - Terülerln nldığ' fa on çcık Ayda 800 Um lm:ı.nnnn nt •lye cıe ''llr· sonra bu tt• .... ,.,l .. - randımanJanm i',.n:l nıı.kliyat yapan eo .. or s • ...... 'ti _....._ 

ıv:". u ida.res.Uıdeki kamyon. bu,. ısır defa Jalenın kenclliı":ni t'ldUrme- değil mldir1 dır. UOO IJrn lmzn.n:ın da... ıo misline çilaı.rillJJlamr. Eyllll ayı_ 
, n l ..d n sonro. Bankalar cad• sı için ortada hiçbir sebeb yoktur. Terzi Hürrem - Bu tr.hdlt edllml:J Biz - En ytlksek ıscı rıcrett nedir\> nm w gUntı tçltıda bep.S .ı.77.!00 ton 

v • •· b" d b" Bastanedn ><tUm"ne ynkın: de"'"'dlr. 25 Ura olan da \ardır. 120 TenJ HUrrcm - Yevuıtye &et lira luk 93 vapur hizmete tonmu-+ur. ı . nd:n ~gı 1Del't1.Cn, ır en ı. u u .. u v~ 
re .. wn1eıi bozulmuş, Yilksekkal • - Ben :Mustafayı vuru.ak l tedlm, Ura alan d ~ 1''akıı.t m:ılı.t.'!DC ttyntları aınn 11'çner pek ı:okt11r. Yant gllnde s vapur deniz.:: indirilmiş, 

1 k n•acn '-endiml vurdum. Musta!anıı:ı um ortınası ve f""l Clcretlı>rlnln çoıo:..ı. .Biz - Hndrnlannırz uc:ız clblse Jcfn 8 saatte 'bir .,...mi ""'"'tlmTQ dııld.Jcada uırmıın yan.ncin.ki merdiven i so • .... .. v>r ıo- o- .. - __,, 

k hıl ÇnrpllU§tır. günahı yoktur! glbl lA!lan ötek.1ııln rnsaı çol' tabU cl:ırak fNJonl:uı da model nnyorl:ı.r mı'l 23,tS ton elde ed!lml~mlşllr. 
Ke.myonun ön teke'rleklerinden berikln}n telklnl ile ileri gelmlşUr. yllkseıtml tır. Buna. rağıncn lmdllllıı- Te.rzı Hllrrt'1D - Gerç: Mde elbise Amiral bu malilmata ~ aGzlerl 111 

bıri ile ön kısnu parçna1nnuş, in· Belki de :M~ etaya karşı olddeUl se• rımız lstdlkleri kadar ell-lse yapbn_ moda, fakaı ucuzu dUsUncn pek az ve etmi§tlr: 
snncrı bir zıı.> int olnuınuştıP. gLBl de buna A.mlldlr. yorlar. K.IL .. Sonkft.nu11da hergUn cknfze • va. 
~;;;~;;;.;;;;~~;;;,;;~;.. .... ımır.~ ................... 111111! .......................... mm .... _. .. ııaıı::::S=-ıı-.:ımıııR'!:s;ıESJr:m .. ımıı .. ıa:ıma .... Jpur indlrlleceğlzıt tekrar ediyorum. 

Mayıs ayında tonajrmız g~cn büytlk 
harpte deniz tnp.atı bakımmdan te • 
sis edilmiş olan rekoru ge<:mfrtfr. Bu 

ııış:uıt ıimdi ...rtmakttUUr. ~ylUJde ya 
nl harbe gicl.glmiZ1ıı lG l1DCll aymda 
ilk 9 ay lçlııde elde eell.leıı tonajm ll 
mlsll temin edilmiştir. Bu mlktar barp 
programımlZl huırlacııgtmıa t&ribteG 
itibaren lıerlıangi blr ay ~ elcH 

eaeceğlmlz totı•ldaD ~~ •• Dfabla 
tinct.. ~dir. JııltıtazeJteıUL aevam et· 
tfği 10 ay içinde bu kadıır yWr.ee" 
bir tooaıa vanl.mam.ıt olduğu Jra.Yd" 
değer A.Werkan tuglhlamım ~ 

1Çln i.Stenllen 16.000.000 ~ ru .. 
gemi iDş3 etmek Udıda.nm maJtk bu.. 
lunduguuu alze temin edrrlm. EugUr. 
bile deniz endUstrlmla :ısta ~ tu 

llit edilen ihtjyaçl&rdaa QaJa.mu ya.. 
pac&k YU170ltedlr. Ltl:ıerti Upt ,,._. 
purlarm kUUe ballndıe l1qaa umurrı! 

deulz inp&t pr<>g?"&m.uıa arar ftrDM 

den başarılmaktadu': ı:>e-.m ticareti, 

mlzde de ki.fi dereoeOe Yettft111ım~t 
denJz.cjlerden mahrum ka at"ak 4e(1 
dlr. Gelecek senenin aon111 tta y.Uprai .. 

ıoo.ooo denizcimiz bolunscaktJr. Bu -
DUD lçiıı b&ıp Uıtiyaçlanı.a fÖ1'e teŞ 
kllA.tıaudJrılmıf denls lduemb ıcaP 
eden den1a mektepiıtrtm r.ın.aJda., 
ellnde kati miktarda mua'ıim hatt• 
mllteba.ıısıa butundurmaıo;ıamr. ~ 

Amerikalılar denizae ıuncuı.rt it;tll 
her za.maııktnden ~ ~ blr 1.9 • 

llkbal açıldığını görmektedlrler. 

••• 
Amerjk& batı kıyı.IJDdıt blr ,_.. • 

den 10 (A.A. 
Batı deni% tnpat turtJıiarmd1'" 

b1r1 bir gt1n zarfında 'bCr jfemf IU}-9 

lndl.rmlş, "4en~e a.çılmag~ haSlr tM 

ka bir gemi teslim etm11 ... OCGDc 
bir gel'.lllnfıı teknelllm luaala koysr. 
tur. 

Bu te:g1h blr ay lçbuk tsm ıec 
zatıı 11 gcmfyt suya lAditrıı~ 11 y 
rine tcsıun etmiş, ıı ine geın(:ıln 

murgalanm lazaia yet ttl tır 

Bugün c:ıeuize tndlrn .. gımı. oa tı 
gOJı tarafından yapılan J..r.bertf' suı• 

tındaıı 78 lnCi gemldtT. 

amazan TakvJnd 
Gil• 19 
Oumarteıti 

Akfal9 Y.lUJ lms'il 
11.BS ~-9 ~ 

lfolıiun bıçak gibi sert t<t•:d herkMlıs 
nezarlarmı o tarafa ı;e\lrdl: .. KAfl ar. 
tık bayıuılıı.r, baylar:., "litı mis Mıır. 
~ula dönerek devam etti: ''\'aalyet. 
oameııln bllkUmlerlnln meriyeto girdi
ğini dilşUnmekle ynnılıyorsonnzf Al • 

KARA EL 
lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN 

•Çoktnn!>e:d piyano ç:ıldığm.ı 1 itme. 
dik. Herbaldo unutmamıiömdır. Mlsa
flrlerhnlze aanaf,lnl talı:clll' etmek br. 
satını vermez mlsln ! ,. ,~llm!r ....... 1&3mlmliiiBSl .. ._mllil_. .... ~ ._ __ :. ___ _ 

bayın ser\•etJnln ldnreslne siz değil, eey, yanı kııtll yakalaııdıjrı güne ka
a\'Ulmt mi t r J .. mnbert memurdur. dar r;atodakl ıı.ynt tanm'1a hl~btr de 
Bu ut ise b:ıııa, onun J?anuna icap ği.lkllk olmı)Bcal tır.,, 

ed n blUfin tedbirleri alm3mı ıUyJe. l\Ils lılnr,ant.ın rengi ıarıırıw.,tı. 
dl. Şu hnluo elnayetlerln esrarı ay • OnUndekl meyva tabağını itti. yerlıı.. 
dınlıı.iılınl'!l)'n kndar burola sltln de- den kalktı. ve Duğla ın lrula(:nıa iil
ğll, benim ıwzllm geçecek. ?ıtusaadeın lerelıı: "Gellnlz, mister Ed\!oton ! dedi • ., 
olmndıkc:ı klmse bu M:l terkedemez.,, Artık bu sofmda ~lmlz ıuılmadı.., 

"O hııldc mUsıı:ıde l'dlıı de yemek. AIJs Marvant önclt", Duy.Jıı.e ark::ıd 

ıerı herkesin datreslne gönderelim., yemek 83lonwıdan çraarl:ı.ı-ken. JCols 
Mlıl MarPntın aesl bldaf>tlııden tlt• arkal:ırından bafuryordc: ''Unutma. 

rlyordu. ~ı:ı. ki mlı ııf\Inrp.nt, a:> ·ledlklerlm 
, Koı.un ~reılndekl her mmaııkl Bizin için de caridir. Yı>mPkler bera-
mcl:lıı.koW' ifade bJrden kaybolınu;t beree y<'nllecektır., 
ta. Masada bıımbaşkn bir Kot ot uru. Kopı gtlnıbtırtıı ile aca) ip hll)'lıl 

yonla. lultlk anlarda. t,auıdığun VI" kndmm nrdmdıın knıııındı. 
takdlr ettltıaı enerjlk lıa:tmllt t11ş Blrdı nL1re ımlondııkl !iıkıntılı \'e 
dlğcri.ııin yıırlno gelnıl,tl. gergin ha.va değlı:ıtl. Sanki klmscnln 

•oe11e J .uıılıyonıun.ı~ r.:Ja Mnrşant, hoş!nnmndı~ı bu l<ndınm ll)Tilı11 nynt 
.ıedl. AIN:r EcUaıon bayatı.& lke11 oldu aileden oldukl:ın holde birbirlerine 
~11 gibi J•ftıilklerl gene boraboree )1. k:ırBı ynb:ınrr duran bu •n .. anlarr kal. 

ğa prap ~etlrmeslnl emrı•ttl. Alkoliln 
tcslrlle Geldlğlmlz ı:ttııdc.u1:>erl ilk {ı.fıı 
olarak bu maııruıın etrnfıı.i'a kabka.hıı 
ve !Atıtecl wıJer ı.ıttlk. 

l<"ııkat bu muvoltkııt rulttard<eye ı. 
tlmnt etmelı: a:ılCillllk olurdu. Uu ıııı. 

hıslan buı;-ün lçln blrblrlerlnc !#:ığla • 
yan mUııtl'rek kederleri v~ nıU~terol• 
menfaatlerlydl Bu harlı in ıuılann 
ellmlcsl jnklsa.rı hııynle uğnumıttı, 

vasiyetnameden lıek.'cdik!erı çıfımıı -
mısb. 

Allı blltUn bnnfard:m tik!llnml:t ı;U. 
rUnllyordo. KıymetU Ren lfl\rabmılıın 

bir yudum yıı lçtl/)D !çıuedl \"e flit 

tırııntta odasmıı. çel<llmPıt •lzE'rt' ıuıJtr. 
tı. CHı!erl· n bir dcfocık "~un b~ı im 
l;ıılunı.luğunı dlıete lınlrn fı.l!ı. Uı•ı.ıelt 

hl.ilıl li:ırı;mJı. 

l\Inryel bu defa LL5ıı{tu !:ı t.l'llk sa fon • 
dnld ı;:ııldon 31nkmaıımı emretti. Son
r-ı alı'ıı•ın:\ d6nert'k: ''E!P' rt •1 , 

Ba)ıın Sperlt Jtıırdeıslnin bu daveU
n lr.nbct lınsusundıı gecDnnem \'~ 
bitı U: ııalondııkl lro:ırruklu piyano _ 
nwa bµ§ın cçU. Moryel bnpı fçlrıı1a 
ubL'\smm pl)ano rcsltallnı dinliyordu. 
Kols da birdenbire Şope.dn bassa'.! 
n:ığmelerlnden zev'k nlıuq g'Üi'Ua1lyor 
da. 

Acnba neden mls l'ı-.A4'!'8Dtı 1Jlrar 
oncı iddetle. başlomı tı f Edl tonun 
lcızJAruım tıırnfma meyil R:lJ"termelt.. 
ten gaye!ll neydJ Z l\lulınkkak blr mt\1< 

ııat glr.llydL 
l'lli:başt Prnyıım sesini ltuloğımın 

dlhlndf' ı,,ıt.ınoo irkildim: •Çolt dllşUn. 
"ellıılnlz,, mlstrr Se\•crln, dedi Dann 
bir arnp kade:ıı uz.attı: "Jı;tııfz bunı1 
da, n şenlzl inde et in ... 

Dn,·etlno m•mounlyetl .k'.'.lbl't et 
tim. 

''Bukrnl7, dNl!m, d<!mek ~ortnlt 

11p.tos•ınun ım ldnlerl n('ljl"ft olırmn: 

\ rdLt zC\ ı.ı tnmrorlermış .. 
(lle•:nmı vıırl 

SAZ MU DE CAZ 
12.10.9t2 bayremm blrlacl gUnUnden itibaren 

abtelll etıeace • tell komsomuro11 

~~~~; YENi GARDEN earııa 
Her cılqam aa.ıt 18 elem 21,30 a kadar 

CAZ Takımma llAvetea SAZ lleJlft 
Keman ALI Bayanlar:...-/ 

Piyano, tambur F AIZE HiKMET 
Kanun 1SMA1L BEDIHA 
Okuyucu MAHMUT ZEHRA - KLARA 

. aa 21,30 da Fahire Söyler ldaresinoo 
Yüknek CAZ takımı DANS ve saire 

™"!;,~_!;,,A~ ii:!aı!!~~=l~,!:!s~~":!!i r.c.ATt~ 


