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iL TE R 19 4 2 sındanberi bir çok şeyler vulnı• la..,'lllla mevcuddur. İng«lere sadık 

P A Z R T E S 
. Londra, 19 (A.A.) - Stalin • geçltjlen kısmı De endüstri aahaam 1:.uld~. A:lritJe~'Ckn Fransa yıkıldı. ,ve dost müttefiki Türkiyeyi can. 

A 1 graddıı, ikinci Alınan taarruzu Rus•ar dııki geri kalan bol§evjk kuvvoUcrini Bugun ki vazıyet te 3 sene evvel_ dan eelfunlar. 
ba€lıyalr 5 gün oluyor. Rus kuv • a temizlemişlerdir. ' 

Numara: 1123 Sene: 4 vetleri elll.n azimle dövU.şmekte • Hava kuvvetıcrl, apğı Volga bo. Yen. k k b 1 . 
dirler Fabrika mahallelerinde şid St ı· d yunda düşmıı:n karo ve dcmlryollarma 1 e m e ey an na m e er 1 

•ı~ılılııı 2~:~ ..... ~~111~~:.~.~~11 detli çarpışmalar cereyan etmek • a ıngra ın kb.r§I yeniden tesirli taarruzlarına de., 

TQrk • 
tU 1 

tedlr. vam clmi§tir. İkisi akar ya.kıt y\lkıü Ti 
ra=~n:U~~ ~~~ığ~ ·vaziyetini vahim 13~.~(~~ilm~t:~ rcami ıaağıtılmaya baş~andl 
duğunu göstermektedir kaynaktan blldlriUyor: 

Stnlingrad muhareb~si artık ka· go••ru .. yor 18 iJk~rjn günü Alman ve mUtte. 
tf safhasına girmiş bulunuyor. fik piyade kuvveUerlnln şimal batı 

Londra, 19 CA.A.) - Dnn ak- KAfkBBya.da hUcumıa birçok tepeleri, 
§am Moskova radyosu, Stalingra.d sarp yam.~arda bulunan mUtcaddlt 

birlerin alınması kararl8§tmlmrştır. 
Dlğr tnrattan · memurlara beyan• 

name dnğttılmasma dttnden itibaren 
bııglanmıştır. 

muharebesinin kati safhasının ediyorlar. Ve durum, gayet va~· blokhavzları ve gelecek askerl hare. 
başladığını bildirmiştir. Şehirde dir. ketler bakımından çok bUyUk atratc. 

l'az.a.n: SADRI ERTEt.1 vaziyet daha fcnala~mış ise de Al- Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet teb. jlk önemde kuvvetle tahkim edilmiş 
manlar, katt bir ha.şan elde ede _ llğ'i ekinde dcnillyOl' ki: bir dağı ele ı;-eçlrdikterı öğrenllml§ . 

Buglln belediyede, belediye reıs mu
rwini Ritat Yenalın ba§kanlığı al
tında kaza kaymakamlan ve daire 
mUdQrlerinin iştirakiyle· bir toplantı 
yapılml§tır. Toplantıda btı..ııılmakta o. 
lan yeni ekmek kartlarının tevzı 

şekli etratmda görUşUlm~tür. Tevzi 
şeklinde bilhassa hiç bir sullstlmaıe 
meydan verilmemesi lÇin gereken ted 

Dlln ak§ama kadar 45 bin beyan• 
name dağıtılmıştır. Beyanname vel'"' 
me mllddetl aym 28 Une kadar uzg. 

tılml§tır. Ayın 26 smda. beyannameler 
ofise teslim cdllml§ olacaktır. T URK - lngUJ.z lttifala bugün 

u~ ~mdndır. 'l~rk • lngjllz 
IIt;ilalu rubu ve manası ltllnrlle harp 
sonm111 devresınde Türkl)cnln millet 
olarak dllnyayı ve kondlnJ gôrtı11llnUn 
bir ifadesidir. TUrklle in.um sulhu 
Ue dünya de\llctlert ile olan ~ he. 

pları tnsfiyc et.mi ~e suUııan sonnı 

millet obrnk kabul ettiği ır ve dı:1 

politika prensipleri cıe onun yeni )eıtl 
lhtllAflam sırme ine lmklio bırnlnn:ı
dı. Tütkl:ı:e bu onrtbr ıçlnde dış poll. 
tlkayı kuvvetli bir iç 8fynaetln lnld. 
&afı için en esaıılı bir destek aaydı. 
:nlrklye için MMiı iç politika hedef· 
teri. vazıhtı. sart.htl O, millet olamk 
kWtilr, teknik ve fktısat btlkliilinl 
temin etmek lstlyor0u. 

Millet olarak yıışnmıık için mfiııbet 
Wm 2\lhnlycttnl knbul et;m.lş UııtUn ka. 
lltell bir cemiyet kurmaı. dava!llD. • 
daydı. Millet olnınk istedi~ ıçln mım 
.m1&ak hudutları içlude mlllcti nıua. n 
lna&ıılıp faydalı bir un ur olllJ'ak ye
tlı.tt;lrme#I hedef edlomtı;tf. Türkiye • 
nJn harp sonmsı pofüllmsı ml!ll ktll • 
tUr eevtyeslni yilks itmek, mnu kfil
tUr husustyetlertnı bulup çılmrmak, 

memleketi lr.şa. ve imar yurdu haline 
koymak, bam mndde memleketf, sa 
oayl memlekctl haline gettrmcktU>ı:1 
polltikn bn davaları kuvvetlendirmek 
t~tn vasıta oldıı: 

Ttlrldyenln tç politikası blltlh! bat. 
ıartıe bir stılh polltlluısıdır. Bunu bU. 
ytlk Atatürk şn cümleııile tfade et • 
mlı.ttl: "1'urt,da 8Ullı, clllluıda. eulh., 
l'Urldye ldlçtlk bUyiik devletlerle. dev. 
let srnplar1 ne yaptığı muabedelerdl' 
ulhu konımıık irin çnlıış.mxnu. 

MllJot)er cemiyeti lçlnoe Tfirldve
ntn rolll dilnyada eulho l orumal• da. 
vasmdao fbarett;J, Balkan antantı, 

Sadabat paktı, uzak :ı;nlan devletlerle 
yapılan ma:ıheddl'r hep bu husmıta 
hizmet ediyordu. / 

1ngilt-ere ile yapılan itt.lfnkı da bu 
ruhun per~ve 1 içinde mlltalea etme. 
l.dlr. Ve TUrkl~e mlistakil bir devlet 
halfnde kalmalı: ve ıüh ıı;:lnde yasa
mak, yani Ttlrklyenln tabbtJndeo ge.. 
len m\i!ltakfl lyıuıctı tnh klmk ettir. 
mek istediği lçln ittifak sistemini 

kabul emlotf r. 
Dllııyıuıın kararsIZ bir devir ynşn

dığı, milletlerin bir gU.nde ort,adan 
kalktıktan r.amanda Türldyenln itti. 
fak istemi 8Ulh içinde ya,amak, 
barp olursa yalnız kalmamal' esasmn 
dayanır. Türkiye bu göril§U ile men. 
faat hesapları tevafuk ballndP. bulu
nan devletlerle ittifak akdetmekte 
tereddllt etmemi tir. 

Ttlrki}enln ynptığı ve bus:On ne 
Y8§ma basıın ıt;tlfak da a~ ol çerçeve 
(çtndedlr, Türldye ittifakına sadıktır. 
Ve onun sulh lı;inde bulunması. harbi 
tarafım. btr &ekllde tnklp etme i mut 
teflklnin hem munbcdc bakımından, 
hem de menfaat balınmndao lehin • 
dedir. 

Türk • fng1117: ittifakı Tllrklyenln 
ıntıstakD siyaseti kal esi e53!lına lııtj, 
llat eder. DUoya. fı:ln rnıılftm olan mu. 
&bedenin metni ve l"Ohu da btınu tc. 
Yit eder. Tllrk - tııglfü. itfJfnln, bu 

rtbr <(efnde UcUncll ~nşına basıyor. 

Basın birliği azalarına 

Ba.ıım Blrllği 1.stanbul mmtakası 
Reiııllğtnden: 
GtınUn ihtiynçları tızerinde arka.. 

dllljlar arasında. top!ruırp konuşmaya 
lllzum gllrllldU~nden Blrilk Qzasmm 
a~ 21 ne! çnrçamhtl ~Unft ıııa.at ıa 
buçukta EnrlntlnU Halkcvl salonuna 
g~elerint rl~ eder~ 

mcmiı;lt'rdir. Stalingra.d bölgeflinde kıtalo.rmıız, tir • 
Londra, tf) (A.A.) _ .~lmanla düşman te.nklarınm ve dU§man plya. 1\loskova., 19 (A.A.) - Bjr Sovyet 

rın yaptrklan müthiş hava hücum desinin hücumlarını püskUrtmllştUr. denizaltısı, Baltık denizfndc düşman 
lan, Rusların Stalingradın bir a· 18 tank, 8 top, 8 havan topu batar. tarafından fagal edl1en kıyılar etra • 
mele mahallesi terkettikten sonra yam ve 8 kamyon tahrip edllll1lş, tak. tında uzun bir !hareket yaptıktan son 
dün işgal ettikleri mevzilerden ribcn 3 dUgman taburu yok cdiLmlo . ra limana dönmU§tUr. Rus denlzaltı81 
bunlan çtk.ermağo. muvaffak ola • tir. bu arada topyekQıı 36.000 tonilato tu. 
manuşur. Berlln, 19 (A.A.) - Stallngradda tarında ~ Alman taşıt gemlsl 'batır • 

Bununla beraber. Almanlar. tak Alman kıtalan, a.ekeı1 tebliğde bf!dl. mıştır. 
vive kuvvetleri getirmdfo dev~m rildlğt gibi 18 ilkte!jrinde ıehrln ele • (Arkası sayln 2 Süttın l de) 

Fransa _ Qzerine 
• • 

iithiş bi~ akın daha 

( • 
1 F ransadaki grevler 

Bır Alman J ışçller radyo YUI• 

ayyaresi taslle çalışmıya 

l d '· ki davet edildi on ra SOt\.a a- \'~l, 19 (AA) Propaganda 
memuru Jake Grisel, Fransız işçileri. 

rına bomba attı ne radyoda bir ihtarda bulunarak iç-
lerinden 650.000 mUtehaımsın muay. 

Sokağı mUralyöz 
-•teşblt e tuttu 

Fabrikalara 7 dakikada 
'752 ton bomba atıldı 

l.ondra, 19 (A:A.) - Bu sabah bJr 
Alman uçağı Times berzahı tjvıırmda 
Londra aokaklarından birine bir sıra 

I bomb:ı!ar atmış, ticaret evlerine ve 
. • dUkkll.nlara <lUşen bombalardan ha· 

l sar vuku bulmuş w aynı sokağa 
mitralyöz ateşi açılmı§trr. 

yen müddet zarfında Almanyada ça • 
lışmıığa gitmedlkleri takdirde Al • 
ma.nlarm Fransız işçilerini zorla aev. 
kedeceklerlnl söyfemi11tlr. Ha.!ta tat!. 
il esnasında propaganda servisi, G'l'89. 
ler yapılan fabr!1:calarda bugtlnktı ı>&. 
zarte.91 günü tekrar işe baılama.lan 

için nme1eyl radyo vasıtB.8lle tazyı"'k 

etml§tlr, 

Londra, J9 (A.A.) - Pa.rialn 800 
kilometre cenup doğusunda bulunan 
L5 Krözo'dakl, fabrikalara karıı 

lngiUY. Lank:uıter ağır bombardnna.n 
uçak1armm yaptıklarJ hava akmı mu 
vaffaklyeUe net,lcelenmi§Ur, 

Cumarteal günU :yapılan bu akma 
tam 9• bomba uçağı ııttrak etml§tir 
Şimdiye kadar lngillz uçak!armm 
yaptıklan gtlndUz akmlannm en §id 
deWsl bu akm ol.muştur. 

Lankastcr tipindeki ağır boınba u. 
çakları hedeflerme t&m saat 6 yı do. 
kuz geçe varmııılardır. Son uçak he 
defi saat 6 yı 16 geçe terketmlşt,ir, 

İngiliz uça.klan Fransa üzerinden gc. 
çerken a#açla.ra aUrtlnUrcesjnt> uç • 

muşlardır. Hedeflerine vardık!arı aı. 

rada bu uçak~r bombalaruıı atmak 
ı!:in yUkııelmlşlerdlr. O vakit çıktıkla 
rı lrtlfa 1000 UA 2000 metre ldl Bom. 
balar beoer sanlycllk bir fasııa 11~ 

hedeflere göndert1 mlştlr. 

Dönüşte lngiJ~ Lankaster uçe.k• 
ları raatladıklan 8 Alman bomba u 
çağmdan birini tahrip etmişlerdir 
Beynıt, 19 (A.A.) - US Krözo•ya 

taarruz eden lngtllz Lankaater uçak 
larır:m sUro.tı 480 kilometre olup b~ 
uçakların uçuo sahası 4800 ld!ome~ 
redir •. 

Bu uçaklarda 10 top vart\rr Yan • 
larında 8 ton lnfillk maddesi ta:ıı • 
maktadırlar. 

l 

rOzo fabrikalarında-
, ki imalAt durdu 

Londra, J9 (A.A.J - Bu sabahki İngiltere harbi sırattırmda yapılmıf 
gazetcierjn dikkatini çeken bAdlsel~r olan tecrUbelcr üzerine umumiyetle 
ounlardrr: kabul edllml§ bu!unao nazariye hlıtı. 

Ameriltalılıırm A!rikanııı garp fına olarak Alman sana), teslslerjne 
eahlllnde .kAin Uberya•ya asker çıkar karşı ağır bombardtma11 uçaklarlyle 
malan, İngiliz tayyareleri tara.tmdai gündüzUn bombardrman icra.sına. mü· 
Krözo fabrikalarınm flmdlye kadar teaıllk yeni bir teknik vücuda geti. 
görWmeml§ derecede mU~r suret ril.meaf ve bu suretle icabına ve za· 
te bombardıma.ıı edllmeal. nihayet manına göre dU"manın gece ol.sun 
Staııngrad önllııdekl vaziyet. ' gUndUz olsun bombıırdmı.aıı edilme:> 

Lankaster tipindeki ağır bombar_ mümkündür. 
dıman tayyarelerinin Krözo fabrl• 

1 
Nlyuz Kronlkl gazetesi, LU mmta• 

kalarma kllllı yapDU§ Olduklan akın• kasmdakl hedeflere karşı ••uçnn ka· 
dan bahseden Deyll Telgraf ga.::ete.sl, leler,, taratından geçenlerde yapılmış 
diyor ki: olan akmm Atman mUnakallt siste. 

Aylardanberi harbe rağmen her mini lnhllAle uğrntmağı hedef ltU· 
tUrlU harablden masun kalml§ olan haz et.mi§ o!o.n plA.nm teferruatından 
Krözo t a b r 1 k a 1 a r I n I n bUyilk otduğunu yazmaktadır. 
ima1Atı Aımanyaya sevkedllmekteydl. Ulln :US Kr6zonun fabrikalan, lo. 
Cumartesl günü İngiliz bava kuvvet_ komotlt imal etmektedirler. KrözO 
ıerlnm bombardıman tayyaıerlnden fabrikaları aynı zamanda sllO.h da 
mUtc§ekkll mühim bir grupun yap- yapmakladrr . 
mış oıduğu dikkate pyan sefer saye- -------------
sinde bu imala.t, §imdi durmuştur. 

Bu gazete, mUteaklben yapılan bU. 
cı:mun mUmeyyiz vuıf\arını belirt• 
mektedir. Bu vasıflar ounıardır: Sivil 
ahall arastnda mUmktin me*be az 
telefat vukua gelmesj tçlıı 1ntlfla.p e. 
dilen zaman ve usul yine Lankaster 
tipinde tayyarelerle Angaburga ya. 
pıJml§ olan akınla bu akm ara81ndakl 
fark, Angsburga kar111 yapılmqı olan 
akında. ısavll.§8 glrnrl§ olan 12 uçak· 
tan 7 el kaybedilnrl§t,lr. Halbuki Krö 
zoyo. yapılan son akmda 94 uçakta; 
ancak blr tek uçak kaybolmu:ıtur. 

Tarı hin büyük davaları 

Robesp · yer'in 
idanu 

Arkadaşımız l\luzaffer Es~njn 

Ha~r ref)klmlzde ncarettlğl "Tarı. 
bin büyük da~'Blan,, umaınt IJaolıklı 
et;Ud yaı.ılarQ'lclaD 

Robespiyerın iclamı 

Danimarka kırah 
yaralandı 

Stokholm, 19 (A.A.) - Kopenhag_ 
dan gelen haberlere göre, Danimarka 
kıralı Kırlstlyan bu eabah bir kaza 
geçirmiş ve attan düşm~tUr. Kırnl 

derhal sedye ile sara.ya gtltUrUlmüş
tür. Kıralın yaraları hakkında henüz 
blr tebliğ neşredllmeml.şUr. Halen 72 
yaşında bulunan kırat. her sabah 
hayvanla Kopenhag sokaklannda do_ 
Iaşmağı mutad edinmişti 

LCıvAI, Peten hUkCmetı nazı111ariyle 
bntUn gUn müzakereler yapır.ı.,cnır. 

'iSıanbUı ve Ankara Belediyesi Ati na 
Belediyesine yardımda bulunacak 

İaşe müşkUlôtı geçen kışa na• f.ncir, lil.kerda ve tuzlu bakktır.. 
zaran ko.t kat artmııı ve <;ok feci lnddin oluma buna yumurta da 
bır şokil alnuş olo.n Atinn beledi. ildve ediler.ektil'. 
ye6in;n m~murıarma Ankara be• Diğer taraftan İstanbul beledi. 
lediyesi tarafından hediye olarak }esi m.emurlan da Atina beledi• 
yıye<:ek maddeleri gönderılmesi ycsi memurlanna yardmı edel'S 
suretiyle yardmıda bulunulması ı' ı;ıda madd!'si göndermeğe hazır. 
takarür etmiı:ıtir. Ankara beledi. l:ınmaktadnia.r. 
yesi memurlarının iki ttıraf beıe• --------------

di.rc re!sk~ suı~ 2runanında Bayan RazveO 
rnuteknh1l zıynrctlerıyle kurulmuş 
01ruı ~ostıuğunun .. de\·a~}! bir nı· !.ondraya geliyor 
şanesı obrak gosterclıgı bu kn. , 
clirsinaslığrn ve tebemıntm yekO. Londra, 19 (A.A.) - Birlefilt Alrl•. 
nu ni.sbetinde ~rimizden mliba. rika cilmhurrelsl Ruzveltin eti ba3'aD 
ynat y:ı.pıhcaktır. Gönderilecek Ruzveltin yakında Londraya gel~ 
gıda maddeleri kuru llzüm, kuru şimdi katı o!arak anlaşılmlfln'. 

P slllkte bir deniz barbl 
Müttefiklere göre iki Japon ninhribi 
batırıldı, üç kruvazör is bet aldı 

\'ll§lngton, 19 (A.A.) - Guadalka. 
naldan bir top menzili mesafede bO. 
yUk bir Japon gemileri topluluğu gö, 
rUldUğU haber verilml§ttr. 

\ 'a5ington, 19 (A.A.) - Bahriye 
nazırlığının bir tebliğinde bil::llrlldiğL 
ne göre, Japonlar, Amerlkabıarm 1§. 
gallnde bulunan Gauad.alkanal hava 
limanına karvı bir hücuma geçmek 
niyetinde görllnmckte, efrat ve mal. 
zeme yığmaktadırlar. 

Melburo, 19 (A.A.) - Pasifik batı 
cenubu mUttc.flk umumı karargA.hı • 
nın tebliği: 

Bir Japon 
taarrUzu 
bek leni-

yor 

man avcıları ucakJarm yolunu be • 

mcğe teoebbll.9 etmişlerse de muvat • 
fak olamamI§ ~·e pUskUrtillmllflerd!r. 

• :t- • 
Londra, 19 (A.A.) - Amerilam 

bomba u~akları Kiska adası ya _ 
kınlarında 2 Japon muhribine ta
am.ız e~ler ve muhtemel ol&rak 
bunln.n batırmtşlardtr. 

Japonyanm bir kararı 
Tol..-yo, 19 (A.A,) - Meınıeket mtı. 

da.faalU bagkuma.ndanı general prene 
Hlgaslılkunl, Japon arazlalnde ya • 
but Japonyanm kontroıu altında bu.. 
lunan topraklarda yaptıkları hava 
tanrnızlan esnasında. gayri inaaıd 

hareketler yapmakla mıçlu ealr dil§. 
man tayyaresi mllretteb&tmm bir 
harp divanına verilerek idama malı.. 
kQm edlleccklerlni, yahut tlddeUe ce. 
zalandınlacaklarmı pazarteal gttnll 
Japonya saatile 16 da blldlrml§tir. 

Deyll Telgraf gazetesitıe göre, cu· 
m.artesı gUnkU akınm te~kD etmekte 
olduğ'u tecrijbOden çıkarı..acak netice 
audur: 

Bouin: SA!omon adalarındaki hare,. 
kctıen destekijyen müttefik ağır bom 
ba uçaklan, düşmanın ileri bir hava 
ve deniz U.ssü Uzerlne 4 gece hUcumu 
yapmıvlardır. nk taarruzlar e.m&S.'D. 

da hedefleri aydmlatmak için tenvir 
fişekleri yakılmıştır. Bir çoğu 1000 
librelik olmak tızere 22 ton bomba 
at·ımış, bunlar, kruvazörlerin, muh • 
rlplerln ve taşıtların arasına dllş • 

yann başlıyor. Blı: hafta knı1:ır elı. I mU§tUr. İlk teşkil, hava alanını bom 
reook olan bn cazip menmo takip ba ve mitralyöz ateşine tutmu§ ve 

,._ed•l•nlz. ___________ _. gemilere iaabet)er kaydetmi§Ur, l -

kinci taarruzda 3 dU§man kruvazörü 
ne llıabet o!duğu zannediliyor. OçUn. 
cU grup bUyUk bi,r mıı..lzeme gemisini 
deniz t&yynrelerlnt ve yük gemilerini 
bombalamıştır. Son taarruz esnasın.. 
da bir yük gemisl mitralyöz ate§lnc 
tutulmuş ve ateıı aım1§trr. Bazı de • 
nlz uçakları tahrip edilmiş ve ha.'!ara 
uğratılmıştır. Son akın esnasında bir 
takım düşman gemilerinin evvelki 
laarruzlar netlceıılndc şiddetle yan • 
makta olduklan görUlmU§tllr. Dil~ • 

Japonlar tara.fmdan aakcrl hare • 
ketler yapılan topraklarda Ye Ya.n1IQ. 
koda ıı.Ytu mııamel& tatbik ~'il. 

ttr. 

• 



hucum! 
Bu harp tam bir bUcuın hP.rbl olu • 

o:r: Stalingrada .hUcum! Salomon a . 
a.la .. ma hUcum! Almanyaya b Ucum! 
ıgfltereyc hUcum ! 
Sullı için yaşıyan Tilrl. lyede de bU. 
;ım var: Tramvaya hUcum ı Basma _ 
a hOcum! Pirince hUcum ı Sinemaya 
llcum! 
Gazeteci arkadaı;larda da ayni ha,. 

alık: Belediyeye bUcum' Şehir tiynt_ 
osunıı. hUcum! Mevzusuz ı a.ı:nc.a bir. 

11\rlcrin" hUcufrı ! 
ll'akat §ti hllC'!mdan da bilmem hıı. 

rln~ var mı! Snate hUcum! 
Bugün blr naat deposunda saat t ev 

.ı:t edfllyordu. l s tanbulda ne kadar 

saatçi vnrsa deponun !:SnUne yığtl • 
mıştı. Fakat saatçjlerln fkl misli ka. 
dar açıkgöz ıwortact dn saat a lmak 
için gcl::ı'. •ı Adıı.m lxışma bir duvar, 
iki de mamı aaa ti verlllyordu. Millet 
birbirini ite kaka tçeri gtrlp hlıscsine 
dll§cn malı a lıyordu. 

lşportacılar. mcselA. otuz Uç liralık 

b ir duvar ısatınl nemen deponun 
önUnde bir saatçiy e -40 li"ıı.ya satıyor 

ve b~ dokll,a içtnde ccblne yedi lira. 
yı indiriyordu . Tabii o saatçi bu yedi 
lirayı mllşt'Crlden çıkaracaktı. lşte 

fiyat nrbşmın bir sebebi de bul 
Saate yapt1!1.n hUcum bunun bin • 

clk bir ı:srne:tf - K.K. 

Do v u cephesinde 
llılaıdırova, 19 (A.A.) - Sovyet öğle 

ek tebllğ'j: 

Stalliıe.""'Tadda AlmaGJar, §lddetll bir 
ÇA'l'pı§mıı.dıı.n sonra şehrin blr ınaha.l. 
leıı!n' ele ~ccirım,,lerdlr. Hava tanr • 
;ruzlarınd& dokuz dU§m&n uçağı tab... 
rtp o unmUJtur. Bunlardan ~şi hava 
karpkoyma a tcane du.,ui1ıımı!§tUr. 

Mozdok cevrcııjnde Rus kuvvetleri 
~an tıı.an:uzlarmı :pUıkUrterek 

tü.rlben 1lç Alman piyade ~lOğUnU 
Jo'k etmf§ler ve on bir tank tahr!p 
ey\em~lerdir. 

DALGA HALiNDE TA YY ABE 
HtJOUMLARt 

Lond,a. 19 (A.A.) - Yeni Attrta.a 
J)iyade alayları, birçok toplarla ve 
dalga. dalga gelen bomba uçaklar:lle 
desteklenerek Volgaya mUvarl bir 
ba.t boyunca HerUyorıar. Bu ala ylar, 
Sovyet haUanna tehlikeli bir uç sok. 
mağıı. teçebbUs etmektedir ler. Bu ba . 
reket, Rusların dedıgine göre, hafta. 
1ardanberi devam eden Stallngrad 
mah&robcalnln muhaa&rasınrn kaU 
sa.fl:ı:ı.ya girdiği sıra.da yapılmakta • 
cm. Dunım, nazik ttr noktada bulu. 
nuyor. Bununla ber:ıber Sovyctler, 
36 ae.att mütecaviz bir zıımandcnber,i 

toprak terketmcdlklerinl eöylüyorlar. 
Fakat. §Ut>hesiz Sovyet mukavemeti 
:ne kadar şiddcUl olursa olsun Alman 
hava ordusunun :zaafa dU~en Sovyet 
tayyareleri tarafından durdunılamı • 
~ :fuılaaız darbeleri altmda kırıl 
malt iM,ldadt g östermektedir. 

mo.kOY8, 10 ( A;A.) - StaliDgTad 
awha.rcbesinln deYam ettiği lki ay • 
d&nberi durumun bqıtbıkU kadar na. 
tllk blr ~~ıa gısstennedttinl Sovy t 
lbıuı:mI 1ttraf etmektedir. 
Rwı gazetı:ılerL Volga.nm doğu ltı _ 

:JDID1& takviye lruvvetle:r! w malzeme 
geçirmek hUSU8Ullda Sovyet kumu • 
enlığmm ~ ~oktu o.erin. 
de bOhuss. :ısrar etme.1rt'4)dirler. K.raa.. 
111eya ~ gueteııl, bu ba.relretfn ıs 
eylUldenberl nehrin iki layl&mı btrbi.. 
~ bağlayan ağaç ldltUklerindell ft 
JOO Jltrellk 00,, benzin bidonlarzıclao 
JRPllmrl ktlprü sayesinde anc&k ~e. 
lcl yapdab!!dJtiıı.1 aöy1Qyor. 

Bu kl)prü, dUıtmanm mUtbif bir 
bombardmıam altmda ~gün zarfın.. 
d& yap'llmJv olııp ancak bir motre ~. 

nftıl..iğtnde ve bir ~ kilometre • _ 
znııluğun.dndtr. Kaprti, kullanıımaz 

halde mot.örierle traktör aksanılle ve 
daıbe. ba§ka hur4a demir parçalarile 
laJ'U11 CIW>ı"ne tesblt edilmlf kaim bir 
~1tk kabloya merbut ~2 parçadan ma 
rek~. Bu sayede tamiri kolaydır. 
1lla ,apıldtğı gllndenberl d91man 1ay. 
~~ '" dOfm&n topçusunun 
ııaı:ııak tkt tabetine marua JraJmt;ır. 
Her .eeferlnde de 12 saat 80D1'& tamir 

edllmiltfr. 
%1 gece -.l"fmOa f tıabur uJuıır tec. 

tımatııe beraber ba Jtı:lpraden ~ 
Sta\lngTada gf nneğe muvaffak olmuıt 
1ar 'YC 28.000 8Ml :f)e binlerce yaratı 
~ bu surotıe talıllye e<lllm)fle:-dl.r. 
Dubalar Ye aeribotıar ıı. b&yaU yo!u 
tamamlanıalttadn'. 

B-. TMrtı& De generet Rocijnçevin 
kacargAhma gitmek m n.: deııinl alan 
bir Sovyct muhabiri generalin eıruı 
ilk batJal"dan 800 met~ meaa!ede bu. 
hmduğ1mu ~lOyor. Save§ o kadar 
şlddct)idlt' k1, .A!nxı.a tankl4n bazan 

general RodinçeTın kumanda mevki. 
i~ ~ aoka~ kadar nılk'la • 
faa hattJnı J'~ıp pçmete muvnff" k 

~ 

••• 
~ 1J (A.l&.) - Alman on!ula. 

rt bqku~,.~ 1ılldlrlyor: 
sta1lngradm §imal kesiminde 17 

Hkte~n tarihli kttTVetli 'bir ıaı.ı~ ha. 
l1nc J;'etirllml§ otan (Krzıl Barikat) 

mUhlınmat. fabrikasının zaptı için ya. 
pılan §iau.:Lll BaV!l{!larm Akıbetlll\ 

tayln et.minlr. 
Dzerjinskl fabrikası tcmizlendtkten 

sonra Atman l!erl ha~keU bu fabrl • 
kanın a tölyelerinin bulunduğu geni~ 

aahaya teveccUb ~tml.§, önce şlmal 
kısmını işgal ct:nl§, 90nra batıya 

d6:ımll§tUr. Muhasara toplarının mer. 
miler! ve a!ev m~ldnelerlnin att!§lerl 
mUdıı.!aa kuvvetlerinin a:eş aeddlnl 
yırtmı§tır. 

So''Yet askerleri topraga gtlınü1l\ 

müteaddit sn.ftn.r teşkil eden tnnkln._ 
rmın sah·olarmı bUyUk blr ulddetle 
savurmakta idiler. Alev maklnelerlle 
el bombaları bunları susturdu. Kıta . 
lanmız, mUdafaa ate:; çeınberinfn ı . 
çlnden a<lım o.dım gec;tf1tt. Dtl~man 

yeniden kııt'IJl tnıuırnı'Za geçmekte 
ttfl. Faka t taka ti tllkenmiı;tl . Alma n 
topçu!mnun muhasara topınrmrn ve 
ha.fit sUa.hıann ııteşt , c!l1ş1?1anm bak • 
kmdım g111ml§tl. DUşmnn kayıpları 

telrdi edilemlyecek kadar bUyUktUr. 
Sa atle rce sur en bir mUcade!ed,.n son. 
ra Alman kuvvetlerinin teşkil ettiği 
iki c;ıkmtı arasında irtibat teııfl! edil. 
mlşl r. Öğleden s.:ın ro. pjyadeıer, fabrL 
karım 6tekJ ıı.tölyclerlnl de 1ognl eL 
ml§lerdlr. Bu suretle dli~man mUdn • 
fan tertlbntmdan blr kale daha sö 
ktllUp alınmış, birçok kUom .. tre mu. 
rabbaı sa.hayı !~al eden bir Banayj 
gevretd daba Alma.nıarm el~ geçml§ 

tir. 
Yılnlan bangarlarm titri bU~rQ ba. 

le gelmtş tnweralertn hft.!A dumanı 

tftten enkazı g&alab!ldlğlne uzanıp 

gldjvor, bu :fabrlkanm Sovyet sllAb 
.aanayilnde tfg&I ettiği bayılt! ör.em 
t'le mevlcil gösteriyordu. Alman taJ -
ynrcıeı1n1n attıktan en ağır çapta 
bombalarm tesiri bu .ıruretıe kendlnt 
g6sterm\ştfr, Fabrika ~trafında mu. 
harebe bOtUn '1,ddettla devam eder 
ken Alman bmba uı;aklarmdan daha 
ba§lca te§kfiler, Volganm doğu kryı. 
mu!alrl Ye bu nebtrde meYCUt adada. 
kl dllşman batarynlnrını döğmckte 

idiler. Bu Bovyet bate.ryatarmın 'YUt 
fMI, dll§man cer.ahına tevcih edfhnlıJ 
olan ateşleri.le sanayi sahası !çiııe da. 
lan Alman krtalarmı durdurmaktı. 

Fakat A!man bombalar m ım.ğaruı.b 
bunlarm hareketini tesir.siz bıralffiar. 
do. Birçok top ' 'e btrtok tanksavnr 

topu yok edilmiştir. 

Mazklle aJttr.--ı ıı.e.eo Mla nm. 
ms. NorfoJk p.tosnncla yfl.llt n na • 
nm9lıAr btr llafat yaoamap ~ • 
11111tL Ak9l tesadUf olacak, haplıluuıe 
41Pa ~ Mallnel bir a1bl 8prelde 
bir kumar 11111ftblbıc'le ~tı. Ne. 
tıoode eatomın yakınındaki köye ~
len Jlakılvel ~ kanılnım. hJııe 

~dl. Artık gcno Jıı:adıa .IPll rahat 
ve hazur kalma.mı5tı. Zira albaya iller 

19)'1 •• aolataea#'Jaı aöylemek 
fl'!kll"4!e tf'.Mltlerde bulllllAD koeM.. 
nm elinde artı?ı: bir oynnc-;ak1ao fark. 
lıZdı.. Belki de Sprekle Maksvel mlış_ 
te~ &iyalı dmuı bnlnıak lı;ıln a
rattırınalıv yapartarlten AllBI nöbetçi 
olarak lmDanıyorlarcb. Albayın mcr. 
dh'ealöl' .ıı lndltbd görea genç ka • 
dm. berbal4e Spreke gidip haber ~
mlşU .., böylece mUCJal§ bir <'fn&J'I • 
tla phicll olmafta. Kana bulunduğu 
takat kalben lıJçblr merbutiyet lılıı • 
ıJet.ıncdlfl lıir &d&mı ceUAda te.ijm 
etmemelt için ~ta. Aeaba bll~ 

-- tesiri aHmcla ma buluuu.rordo f 
Birden içimi mUtiıf§ hir ıllpbe kıı

•rdl: Ya Kola da beıılm blldllderlml 
Mlyorduya f Rem o mübarek blldll,. 

let'f:ıl bana Wle &11latmar.. llllklardı 

Kol~ .-ı bulundul:,u ma' ı 88.lon t.ıı~ 

Boşanma fabrikası 
VE 

. dehşetli bir reza/ei 
Kanuolıırı 00,ıınmaya en ch·crlı;ll 

olau yahut hfi.klmlcrt ko' ca bo~
rna. dın·alannı halleden ) c: dcrln ba • 

ıımdıı Meksika gelir. l'lleks(kaıla buı.ı 

yerler ,·ardır ki buralarda kan koca, 
eo Jnsa bir :taronndn birbirinden ayrl. 
lablllr. Mek lknl!an sonra, boşanınıı 

kolaylığı olıın )er, Amerika, 110nrıı da 

! l"ransadır. Birbirinden ayrılmal' f~tl
yeo Amerlkalılnr bile, ı,,ı \-abucak 
h:ılledcn Mcltıılltnya gltm .. yl, orod:ı. 

1>o5:ınma ıııuam lesjnl yaptırmarı •'F• 
clb ederler. Halbuki, asıl bo]anfua 
fabrikası, Amertkada \"e NcV)orkon 
içindedi r. 

Joıınl Ştonbam Jsmlnde bir Amcrl. 
kalı, Ne\~ orkc!:ı bir bo~annıa mUeıı. 
sese 1 kurmuş, kendi lno mUrncant e. 
den milşterllPrlnl, hiç bo;, ÇC\•Jrmlyor, 
GclgclcUm, ı~ polisin bumu glrlnce, 
.Jonnlnln tnbrlkasr ı,ıemcmeye başladı 
Son zamanlarda, mlleı;ı;cı;e, polisin 
baskınma uğradı, tam 70 kiıtl bo,an . 
ma l~lcrlnl hnll!'derk.cn yakalandı, 

.y. * .. 
JonnJ stonham, a\·ukatlıkla l~e 

ııa,Jamı5tr. Zeki, bec<'.rli<t: btr adanı -
eh. Çabucak :zengin olmayı kurdu. Bu 
maksadını temin tçln do, boşanma da • 
\"alartle uğra~mayı co kı .. o ~ol boldu. 
O ahl&k, huk ,.e 11aıtlct ı; .... ı ~ylcrl 
dU)llne<'Ck adamlardan cleğlldl. tıhlln 
çıkarma, bol paraya balnyordu, 

Jonnf, bo anmak •~tiye ı ('rkek ya. 
but kadını cvl~lk hayatı hakkında 

tylco &ÖJ lettlktl!n sonra, ~lnf' gelen 
noktaları tcsblt ediyor, soııra da hlr 
muhakeme celsellinde, muameleyi h\. 
Urtyordu. 
Bakınnt nasıl: Muhakeme gtbıtl, n 

n koea mah'kemf'de lı:ı11r bulunuyor, 
alc3b1ndo Clava lknmo edilen kadm ve 
ya rrkek, kabahatini ltlrP.J ediyor ve 
boşanmayı kabul edlyorda. 

Bu na ıl olur, demc31ol:t; ı:Unkll 
mahl,emede hacr bulunan maznun, 
uydurma. bir "Eevç, yahut :ze'\"cedlr. A. 
vukat, davetl)elcrl sahlplertne tebliğ 
ettirmiyor, kendi adamlannı mu . 
nunun ~erine koyuyordu, 

.. * ... 
Fabrikanın işine sekte veren, tte"1' 

bir kadmın bopnma81 oldu, 
Edna JUec isminde bir kadın bcr 

n~nR Jto<"jlınnclaa avrdma:vı kor • 
nruı ...e .Jonnlnln m~ne mtlra • 

. Jeker 
.:a 

çarşamba gllll 
dapblmara 
baflauacak 

Teknik FebepleTden dolayı kar 
ne ile şeker tevziatına snr§amba 
g UnU b:ı.şl:ınacnktır. Şehre şimdi. 
hk tnhsis edilen 600 ton şekerden 
tiç yiizil İstanbul& getirilm ş bu • 
lunmakt;edır. MUtebaki ı;ekerler de 
bugtln EskiŞehirden tahrik edilen 
bir katarla yarın şehrimize geti• 
~ bulunacakt.u. Vilnyet, bu 
hususta yarın bir tebliğ neşrede • 
cekdr. Şeker şirketi umum mftdü • 
rii yazın .Anka.raya gidecektir. Bn 
tevziattA her vata.ndaşa yann 
ter kiJo şeker Verilecektir. 

Yatılı okal takılt
lerl hrılacak 

A.l\karadan bildirildiğine gör~. 
yat:Jl:ı: oknlıann yiyecekleri, ib ti
ya~la.rı ve ekmek fiyat1n.rt yüksel· 
miş bulunduğunda.n Maarif VekA • 
lcti bu durumla ehemmiyetli su _ 
rette nqguldilr. Yatılı okut ts-k • 
aitlerinin nuı:ıy;~n nısbette artı • 
nlnu!Sl zan.ırl görülmektedir, 

cuat t'tmı,_ lUaktu Ü•'rt:t otan U?ö do. 
ları , ·erince, blr nıuhakeaw. celsealn
de, bo, bUkmilnU alını,; fakat boşan. 
mi\ hüknıUnü alml"n, tçln 'e bir eııı 
hl setmlıı, çUnktl o anda koeal!mı l!IC\'. 

dJ''1oı anlam~, ba defa da b.Ukmll ı-... 

tal etmeye lüzum görmU:J. 
Edna, hfıklmdcn bir oıllltlkat lst~. 

rnfD \·e or.a, .Jonnı tonhamm bDtU• 
yollftızluklarını vo mahltemeytt getir • 
d!ih mıumnnların hnvtyetlertı:ıl an -
latmı:ı. Gene bu eırada LUııt •rombe 
isminde g"enç bir bdtııa, bir tanıdıtı 
tesadüf cımı:,: 

- Böyle ani blı tekilde bop.n.ma • 
nızd:ın hayrette laılc!ı:n. ~;r~ bofan. 
dm, anın neden bUtlln kabalıntl U7.e 
rloe aldın! 

De~ince, bir ~yden haberi olmı • 
yan J,füdnjn r;ö:ı:lerf fnlta~ı ı;tbl ııçıl

mış, e\'t'!t .. koea ı, bir nrihld('f evttl, 
bir ı' 31l2Unc1en seyahate çıka(·n~ı 

11öyliycrek çıkıp gttmı~. ama Aıeyhln
de oo,anma dıı''Nll ikame ettlliİıdcn 
habert yokmu, . 

Kadın, boşanma muhakf'me.slnln ce. 
reyan ettlll mnbkelllt'yl ö~renml Te 
h4klme mliraca:ıt ct.mlı. Da\"& dOll • 
yası ~ı;.ınmtt. ortMla ber eeytn 'YO. 
luoda olduğu, Lttsı Tombsun bl7.7.nt 
mnhkemet'l l" Jı:ınr tmlanduğu ve kaba_ 
batini itiraf ettiği görWoıuı. 

Knam, muhakeme ı.-flntl nerelerde 
bııtuoduğıınu 1sbııt .. mnce, hAklnı. 

aldantııtmı anlaDrTŞ ve 1*hldkatA gl_ 
rl~lm1', netlcedn :Ynmıtaın emTt Rl • 
ttnt'la 300 dm fazla yalaıtcı :zevç ve 
ttVCe, yalııncı phlt bulunıtuta ve ev. 
rnknı sııbte oldnAıı meyı'!ana çıkını,. 

• •• 
Mahkemeler, o zamana kat'lar, bin. 

lerce bo,aıuna b\lkmft vemılş lk>1&. 
nanlnt'm çoğu baıılcalarlle ev1mın1,. 

Şimdi, Jonnı Stonb&m, bet wmc 
hap111 cezune haplıbıınet'le bnlunuyo,.. 
ııa da, ortada arap yçı gibi kanpk 
bir mesele var. Davalan lıttırttmsftz 

tcW.kld etmek kabil olmuyor; ç8.ak\l 
UbUr f.aratta, kannnt bir ıtekllde n . 
knmelcr olmuı. Ba bnunt mu&rMle. 
lerl kabul ~kle 4" iki anlı knca
larm. lıattli iki kot'Blı kanla,.m or. 
tad~ bohınmast casvlp ,.anını, oluyor. 

Harp "gttrtlltmerl olnı&Q)'11ı, bu t'e. 
:r:alet Amerllmyı a.ttust edecek bir df'9 
dlkoda mew.uu olabilirdi. Şimdi pze... 
telerlıı 'ba§ka ~leleri -var. 

Ambasitada 
Fransız mlstemle· 

ke asileri 
mukavemet ediyor 

Vllf, 11 ( A.A,) - lıtllatemlekeler 
devlet sekreterliği tchl.lğl: 

17/10 t&:rthinde mevzilerfm.lsln 16. 
10 akşamı §lddetu bir tu-mJS1a kar. 
fllllftıklan Ambasita cenubmıd& tld... 
oetll muharebeler devam etmekteydi. 
Bu tnarİuTJar pllaktlrtUlmUşttlt'. Erte. 
s1 aabah çok kuvveW TUitalarl.a tek. 
rar yapılan taarruzlar, krtaları.mr&m 
inatlı mııkavemctile bir kere d&hıı 

kal'fllafmJiUr. Ôğleden sonra kıtala... 
rmuz, mevzilerini hAlA aıJ.., .urette 
muhafaza etmekteydller, 

Norveçteki botun 
Amerikalılar 
tevkif edildi 

Deyrut, ıt (A.A.) - Stokho!mdan 
alman tıCJ' lı&bel"e göre, Norwçtcld 
blltOn AmerlkalıJar tevltif edllmltler. 
dlr. Bu haber benQz teyit edilmemiş • 
tir. 
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ima 1llr -.u.r aUetUm.. A..rb.aapm 
IDfllPldlL Suı1E1 dllnpd& Etd Je11:rek 
... Ntb ıı.dlll ,1'olmıllf '1111 ClllUa 

etrafında pervane gibi clönDyordo. Ta 
&tel Sprek f Onua bötüa m hAclllıe • 
1e1'ia içlade :roffl aeycli f PtyaaOUHm 

tuşları üxerlnde UÇar gibi lıır.reket,ler 
7apa11 bu hı<ıe, aadn elier-

Büt)bı ~ aklımclall &~rlr • 
ken gijdertm de Etel S~ elle • 
rln!ıı aeyrlne d&JmqtJ. Birden rok 
garip bir JıAdlae7e tahlt oldum. Be.. 
)'Bil Sprek Kol8uıı yanında clorUp sol 

e)Jade bir nota tutuyordu. Arkacl&.. 
fl1D ba m>ta11 okumı\p atra,ırkna 
g'eDÇ kadın 11Af eJJyle U.5111ea beyaz 
bir tOM taze doldurulan earap ka • 
deblerlııdea blr}:;Inla içine IN>falttı. 

Sonra K'ene plywıouı:ıııı Jlaenıa geçti 
Te o aotayı (Slmuğa ~tadı. Kolll lBe 

Mınamen me.tohı111ıt bir tavrrla geno 
kadmnı plyaao PNftallni takip eclt -
yord ı . 

J>cınek Snrekbl ntAnt bnvdn Kan. 

mu ilet olarak ka.Uaarp a.rn llAca 
martfetııe Ko&.a RSCll~ Der 
haJde lıena da cllifea ıa--.ı kdnmlt • 
lcrdl. Zira hayal meyal Sprekln ba • 

aa • w-1 dohl bfr kadeh vatan, 
olıdufana 'ft ba .kadeld devlrdlflml 
hatırlıyordum. 

KolAn ba k9cleiıl ~ne her ae 
'balla-na olana olma mani olma1' 
lhımdr. Dalla ona ne eekllde ihbarla 
buhmabllecıeğlml d~nUrkm, benlaı 

U\k1 ve kumaa dostum, ll.'lyan Sprekla 
bir taraftao ·~erinin içine bakıp 
vUnıduna genç kadmrnl•ine yakl:ı.,tı . 

nrluıa, eliler taraftan da ~ bir 
mslaaretle iki ııarap kadeJ&Jnln yertul 
değiıtirdl.. 

Eteı lae b!Imfyerek aya ll&emı 

Uıttva eden kadehi K~lna şerelbte 
kaldırdı ve bfr )'adomd.a dibine indir 
dl. Arkac11MJ11D da tebeeillım eıterek 

mukabelede bnlnnda, 

''Gene dslmııtıımn:, mf!lter ~n.,. 
~ı oevlrlnoe Praw111 rönliım. 

Sabah, öğle, akşam 
Her yemekten sonra günde 

di&Jerinizi RADYOLIN 
üç defa muntazaman 

ile fırçala vaıız 

lstanbnl lik:JIU tıcaret dairesinin !8'7SS ıılcD numaraiınıta nm 
kayyed ro l&tnnblılua bUtün yevmt gazetelerini!!. t:•• r olduta ~lr. 

ketlmiz.ln mukaveleelnfn 6 neı maild lncle etrketlmh:ln meftDu ı.ıtlgall 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve mü 
eueaelerin ticari mahiyette olmayan Uanlannın gar.:"<e 

ve mecmualarda vesair ilan :apılan'yerlerde nesri için 
kabul ve neşir vasıtalarına sevk.edip neşrıne ta~ 

!Uttu?'. 
Bu itibarla RESMi DAİRELE RlN, bütün g&111'Jtclerde Te mecmu 

nlar4b n!'ftrlnl t&t~dlk1er1 tlAnlarmı bwıdaa bö)le: 

lstanlnrl Ankara caddesi No: 80 de bulunan 

TD.rk Basın Blrllftl ve o~takian 

Resmi ilinlar Şirketi 
ne ~ndennelerlııl ve llAnlarm gt'lnll gtlnlbıe .neıtrlDJ ıeoıta eıtf!'mSEf 

llAn eylPrb .. 

•• rı -

Dlllllat 
İkinci ilan. 5 • 10 • 19~? 

istanbul Ticaret ve Sanayi odasından: · 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi müeaaese aabipleri 

ile her nevi büyük ve kücük imalatla istigal 6denlerin 
nazarı dikkatine: 

Odsonr.a uyrtb ve kayıt.sn fabrikatörler .e aanayt mle~ m1dp . 

~rl tle 1•cza ht>r ııc\l lııuılAtla ~tlgal eden atölye saetpler\ ilk tarllllrıd•t: 
itibaren ea geç bir ay sarfmda odam~ sanayi ıabesi mftcfttrffttüae ---o 
mllrnrantla ftı\T.1 edllmektc olan sanayi sıcııı~ alt t>ette!Stt matbu beJafl 
namelerden ı:larnlt ikmal lle ııansfl suttesı mlldtlrlöğtlne bma lllllWalMH.ıı. 
de lad~ rt,ınelerJ ehemmtyetıe rtca oJnrıu::-. 

MUdd('tl zarfında veya ınftracaat etmekten lıtttnktl e4lenJet tlr&reı •e 
aanayl oıl:lları kanununun maddel nıalumauna ıevflkaa t,ecııa,.e edlleaek· 
lcnHr. 

NOT: Odaya lmyıllilar sitil veııtkalarmr kayıtsız.lar ise lhıvaa ten~ 
!erini hini m\lracaatlanncıa birlikte getlrmelert lbımdır. (nt) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü i1anlan 

't ~ 
Semti Mahallesi Solaı.ğı No. Clrm L. x. 
Kasımp&§a Emin cnmll Samancı 4fi DUkk&.n / e 00 

Yu!tardı yazılı gayru:ı:ıenku!Qn 31.5.9'3 gUnO sonuna kadar 1ı:1r&7a n. 
?ilmeıl tır>zanığa bıralalın~tır. 1steklllerjn bergtln Beyogm Talatlar :mtı . 

dUr!Uğf\ akarat kalemine mUracaaUa.rı. (678) 

Kanserle 
mücadele 

EN SON DAKiKA , 
Küçük 118.Jıla.r Kuı>cmu • J -----·· Londra, 19 (A.A,) - Lor t Herbert Bo &mpona enP•"9 ~il 

i1mln kanser O!etın:e ktı~ı n.çuğı mU. le arama Ye 11 verme p&aJan 119 ~· 
, cadelen!n muvatiaktyetle devam et_ IJakllaM:l8 .,.,.... ...,_~. 
tlğlnl söylemi~ ve demiştir ki: llıuılarm paeıede S6"Mdlt9 .-..c 

- Dünyayı bu korkunç Afetten olmıwna d1kka& ec111mıı11-. c.tew 
kurtaracak bir başarıyı çocuklan • t.f>Jtl.UJ gönı:lenıa o~ ...,.ft:I 
mıza devredebUecck bir nzlyet.te bu. kalmak llzere ....U. adreıe ..... ~· 
lunduğumıızu aö1llycbiijrlm. lngnjz l melerJ IA&ımdll'. ~ 

n Amerikan ıwmıert etbirlitile bu A. ır '-l"ll~ ' 
1. u önll k tı ıa bUyilk c.r>i~nme teR r eni 
e yece araş rma ra • yAa 23 bo • •- t ""' 

bir gayretle devam ediyorlar. ...,.. • 1 orta. eamer, ~ au. 

l:bemmiyetab ,eyJerdea babM!tmek 
Uıt,lyacıaa laJuetUilmden bavada.a cL 
, ·adan konuşmağa başladık. Aııablye

tlml gidcmeie muvaffak oldotumıı 

pek taJ&mlD ~yorum. dra Pray • 
&Dl birkaç defa tııbaf DIWLrlarla. benf 
9iirAOğllnll cördllm. Acaba t<lmcleıı 

ıeçenJen taJamlıı ediyor muydııP 
O ~ mutatıaa ~k evwı 4a1'd • 

dık. Tam :merdlvenle:rt çrkarkea Kola 

laeDi "J>ray .. bir keaara QektJ. 8e!J 
üJdJra ecmra ocla.tııada .OOIDfmlMDIZI 
rtcı& etti. 

Az aonra odasında biat kartdadı ve 
llıılzc )"it' gösterdi. Slganunu yaktı. 
Bir tkı nefeıa ~ti. 

Ya\'ll,ça: ''Bu l'e<Je albayın ve B~ 

l'ftnm katlltnl yakalamalı: niyetinde • 
ylm., dedi. 
YDdıaıı Pnı.ya yer)ndf> lrkHdl 

''Siz. katnl t,anryot' musunıız. f,. 

"Evetı tanıyorum.,. 

'Kimdir!,. 
"Sfırek.,. 

Prays hl'YPMn içinde cturduflı kol. 
tuktan fırladı. 

sUli. resmi btr mtıuaesecı. •!.De 7d 
Ura 47 kurU§ geçen memur, .&gara w 
içki kullanmıyan, tyl haJla Mr bay, 
beraber kararla§t;trm&k f8rt9e b1 • 
vel'8itenln kısa. btr §Ubealne de?am et. 
t 1rebj'ecek, esmer veya laımraı, temts 
ve zengince bir alle kısı Ue eftellmek 
istemektedir. (Onttr) nmme mQra .. 

caat. 
• Okumut. medeni ~ tetlmal 

terbl,e T9 1M&D1 &blAk "N danuJ&ra 
aahtp, 60 )"&flDd&, çıocukauz bir .iradın. 
kendini geçtdireoek eo_~ yqlanuda 
iyi ahlA.klı bir b6y!a ev~nmek ı.te. 

mektedir. (Kahzun ve mUkeddcr) 
remsine mtıracaat,. 

Aldn'mı.Z: 
Aşakıda nımldert J'llt:nf" -· • ; 

ımyucalanınrım ııamıanıı... ceJeo 
mektuplan ldareba11eod&dm (,...... 

lnrı bar-iç) bfll"l11ıı ıııabsbtan 11'9"8 
kacıar "" !l&al 1'1 dc!lll eoara ~ 
lan. 
( A.U.) (A.G.) (Bay 34) (B.Ş. tfmMSiZ) 
(Bulunmaz) {Dadı) (E§ine mtrb\lt) 

(E.M. GUI) <· .U.S.)(F.D.K.)(J'.18)1') 
CH.Ç. Hakikat) (23 'f4ı tatıveıı) (ll:anl 
(Lı'U<l 11) (M .K. 19) (lıl.U.AJ 
(M.E. ~) (Özbaba) (Pellm) (R.'l'.) 

"0Jck11 mi söylilJ'onunuz baımtı. (R.A.) (P.A.) ($.A .E) (Samt.ıııll 
reıtıe bey !,, ( Ş.G.A.) (Uygun). (Yağnıur). (Yai

(Devamı var) nızım 33), 


