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Kahlrt', 17 (A.A.) - Sah g11nU 

Pire arılllarında bir ltalyan 
ı;ıoıa dolqıyormaı 1 

lsu Akşamı! 
~~~:~len müşterek tngUlz orıaşarıı: 

Kıtaıarımız Deme ve Mt'ldliyi zan 
ıetmişlerdlr,, Seklziı}Cı ordu düşmanı 

bırakmaktadır. Bundan çıkan mana 1 
şudur: Şarki Akdenlzln bUyUk blr kı 
mında şimdi avcılar himayesinde se 
ter yapılablllr, Maltaya daha kolay 
malzeme gönd~rjlebllir 

Stokho1m, 11 (A.A.) - Brltanova E.Jlkanlara gönderileı;ı kıtaların bU • 
Hususı bir membadan blldlrıldl • yUk bir kIBmmı tank~ar ve motörlll 

ğine göre, cenubi Rudyııda bulunan n.akıı va.ıııtalan Ue techlz edllmlf hU_ 
1 Alrfıan kıta.lan, tanktan ve tayya • cum birliklerinin te§kll ettiği rjY& 

relerl Bulgaristan ve Yunanlstana ~t edilmektedir • 
,~vkedllmektedlr. Yunan limanlann. Bulgar ve Romen bava meydan 
da bulunan bUtUn gemilere el 'kon _ lım1.a getirilen Alman tayyareleri 
muııtur. Pire açıklannda blr İtalyan gal~p bir ihttmalle Akdenlzde faali • 
filosunun bulunduğu söylenmektedir. yette buıunmaktadır!ar. 

rraaıada 
~oa lllr 11a1ta 

takibe devam etmektedir Herlln, 17 (A.A.) - Slrenaykad'l 
mihver kuvvetleri 1ng111zler1e temas 
kesmiştir. Şlmdi Sirt çölUnUn bagm . 
da bulunan Ellgeyl1/a çekjlfyorlar. 

• Hava §llrtlannın mUsaitslzllği do • 
layıslle hava faaliyet dUn mahdut btr 
ölçUde olmuştur. Avcılıınmız Portsa. 
it açığında bir Yunkers S2 yi denlzc 

,.. ..... , SADR! ERTEM oUşürmUş!erdlr. Bu hareketler neti. 
lTALY AN TEBLtGl: 

Roma, 17 (A.A.) -:- ltalyan ordu_! 
larr umumi kararglUıının 906 numa _ 
ralı tebliği: 

Anderson ordusu 
(Y !MAL Afrlkuının işgalinden 

V beri tabayytll edilen bir Fran _ 

anua c108tlutu mihverle müttefikler 
arumda Adeta mllıayede halfndedJr. 
Yeni dünyadan gelenler Fransa im.. 
p&ratorlufunun korunma11 için At. 
lantlfl S'eçmlılerdlr. Şimalde dolu_ 
dlqln Franaız ulılllerine inenler 
Franu amparaforlufunu Jıtirtarmaıı: 
irin harekete ıreçmlılerdlr. ltalY• NJ. 
•I Fran• lmparatorıutunu kurtar • 
mak için Itır~ et.mittir. Fr&n• böy. 
leee dtlnyanm mevclll•ldlr. Onun etra. 
tmda parlafılamıyan blr eevp, bir 
ırtUeryöz manzatuı varc1ır. 

Franea bir banadır Adtıta llAnıa,k 
me)(tupları alan bir dllnya Jrllzelldfr. 
Güler ytıztıa, tatlı dilin. Aııkane ifa. 
delf'rtn arkaemda mUthlt bir vaziyet 
atzlldlr. Atıklar aevJrlllyl rakibine 
kaptırmamak için biran evvel yatak 
odaalnm kapısııu açmaya cabalamak. 
tMJriar. Dllbıucıa IÖzler. merb&m.et 
, ......... " ............... Clola 
notalar faunlamı her zama.a blldl1r,, 
Jerl, hiçbir zaman uımtmadıklan L1. 

tllledıtm, hUznll eaklamak lsUyeıı 

dekorudur. 
MeRle lıulttlr: Bar mllletlD, bir 

h&ldmlYetln JMl!rÇ&lanmuı hlkA:JMI. 
nln blnbfrlnct defa .almeye konmuı. 
dır. Bir hattadır fantezinin arkaun. 
da olup biten hAdleeler bir eebeble t. 
zail edilebilir: 

Zayıfla kuvvetlinin ebedi oyuna. 
t1ıılflp farkı bAdleenln mahiyetini de_ 
l'lttlremez. Meeeleyt büyUk harbin 
dekoru ve tartlan içinde mUt&lea et
mek bafka bir davadır Fakat bir 
hattadır olup bitenler :r.ayıfm bangl 
devirde, banJrl f&rt lçlnd~ olursa ol,. 
au.a mezbabaya aevnedflcllflnl bize bir 
kere daha lsbat etti. Harbin batın. 
daaberl böyle facialara kanıksadığı_ 

mız için facia artık ttlylert ttrpert
mlyeeek kadar baalt ve bft:tUnden o. 
uk bir levba tesiri yapabilir. 

Fakat• b&dleealn mlDettere kov. 
ftt,11 olmak, birlik çe~evesı, ve bir 
tudr etratıncla toplanmaeının naeıl 

'bayati bir urureı olduğtınu hatırlat. 
mamuı mllmkUn değildir. Şu eon bir 
hafta Fransa yıkdmasmı hazırlı)"aD 

11ebebler1a öç Mllellk bir cehennem 
hayatına ratmen t.am&mea ortadan 
kalkmamıt otdufunu, atet fçlnden 
yek.-re. tek fikir " tek ideal etra _ 
tıada toplaamlf bir .,Frab:ınm dot. 
madıtmı ırörmütlerclfr. 

2'eflerl araaında Mil rt'tbe. mevk·, 
fikir, eaJAblyet davaları birinci plAnı 
almaktadır. Darlanla Petcın dö GoUa 
.llro aruuıdakl anl•lta111:1mıulık iMi 
Ul'lll • bazla macıeralarıadaa blrt 
oldutuna tUphe yoktur. 

Dö GoJllD Fran• yıkdınazclan Öl\. 

ee yal) llaarp teknltl ve motörlU va 
ut,alar hakkında ileti sördafö ftldr 
ler yllzUndea · .ııro ile 11raııı açıkDUJ. 

.ııro Mkf barp teknltl, ve eski l!ltra. 
ıeJı taraftan ımtı ve ııııt cenah fikir, 
lerlne ıanftarmıı. cumhuriyet fikri. 
ne y&aafllllJ'Ormot. dö Gnl cllmburt. 
.)etelymlt. kuvntı eollarc.lan alıyor. 
m..,. Bu blkAye anantandan uzakt,a 
bir davayı llurtarmalc için yola çıl<. 

11111 iki uker uaemda münakaıa "". 
dllmektedlr. 

Yalaı& bu cin• elyaıd dııktrln farlı 
tarı Mtll. llaarpten öntt alman rötbe
ler de Uıtlltfa ııebf'b olmaktadır. 

.ıırn kendJwfaJn dö GPlden daha kı. 
demli oldutuau ileri sHrt"rek ıtenl~ln 
kendi llaklu oldutonu ııerl sllnnüı _ 
tör. 

Dltff t,arnftan Vfotl hUkOınf'tl ı\1 

rn1tn)11n1n mlltarPkeJI ho7.mıtsını pro. 
tewte ~ti A'.:rteıtl ıct\n tıu prof P"I, 

toılan bah!u~:lllmemı, bir ı;ok Fr11nsı1 
gıu.cıl'lerı i' ransanyı iıtcaı eden mlh. 

ceslnde bir tayyaremlz dönmemiştir. 

1'-~~ 

Lnndrıı, 17 ( A.A.) -- Slrenaykıı.d;ı. 
Romeı kuvvetleri kaçmakta deva:u 
ediyor Uzun menzuıı avcı tayyare • 
lerlmlz Agedabya ve ElA.geylA cıva 
rmda mihver nakliye vasıtalarına hU 
cwn etml§tir. ElAgeylA, Slrena,xka ile 
Trablua arasındadır. 

Martuba büyük bava meydanını'l 
mUttetlklerln eline gt>çmesl çok mu • 
himdlr. Buruı ıımaU Afrtkanm en 
mUkemmel bava meydaıuarından bi. 
ridlr. Buruının mUtt.unklere temini 
Romelin kaçan ordusunu taklpden 
ba.§ka Slrenayka ile Cirit arasında 

Bomba geçidi denllı!n deniz yolunu 
müttefik avcılannm kontrolUne tabi 

Slrenaykada Deme ile Blngazl ara. 
sında dlln §lddetli muharebeler ol_ 
muştur. Avcılanınız tarafından Fraıı 

sız şlmal A!rlkaaınd:ı dUşmıı.n Iggai1 
altında bulunan bjr hava meydanın!\ 
karşı yapılan taarruzlar netıcesind • 
blr.<n-:; tayyare yerde yakılmıınır. , 
YUrUyUş halinde bulunan dilşman 1 

kollan görUnUr neticelerle mitralyöz 
ateııl altına almmınn·. 

Cezayir sahilleri uzunluğunda tOr • 
pllli İtalyan tayyarelerlnden mürek_ 
kep bir teşkil kuvvetli bir himaye aı_ 
tında giden bir dUşman kafilesine 
taarruz ederek orta tonajda iki va. 
pur batırmtttır. 

Salomonlarda 
Japon donanması 
bü_qük .bir mağlii.

bigete uğradı 
Japonların bir zrrhh, 5 kruvazör, 5 
muhrip ile 12 nakliye gemisi ballrıldı 

lnıan kaybı 30 11:aı buluyor 

Biz erte •• 
uzerıne 

•• •• illylk bir g6ntl1l 
lejyona teşk ı 

edildi 
g~ırugor 

Londra, 11 (A.A.) - Alman rad. 
yosuqun bugün Yerdiği bir habere 
göre Vl§l hUkQ.metlnln Par\I aeflri 
dö Brlnon, "Fransız mUstemlekele _ 
rinln mUdafauı IÇin,. mihverle yan. 
yana ç::ırpı~mak Uzere bUyUk bir gö. 
ı•UllU lejyonu te§kll edlldiğlnJ söyle • 
ml§tlr. 

T unusla bir Fransız taburu Alman 
keşif müfrezelerini pUskürttu 

lngiliz ve Amerikan 
hükiimetleri 

Londr&, 17 (A.A.) - Generaı An_ 

derson ordusu sUratle Bizerte Uzer!. 
ne yürUmeıktedlr. Tuntıa civarında 

müttefiklerle Almanlar aruında tld. 
detıı muharebeler cereyan etti.ti te. 
min olunmaktadır. Bir Franaıs tabu. 
ru Alman motörlU v~ keşif mUfreze 

V lerjni kaçmak zorunda bırakmınır. 

I · un o n Bu h.'\dise FranSız; kuvvetlerinin .Al • 
ma.nlar aleyhinde, hareketlerini gl>a ... 

k j teren bir çok delillerden biridir. ll'ran ço c u f Q r l na sızlar, Almanlarm TUnusa gelecekle. 

AJda ıon tOD ıeker r1nı ıstrenır öğrenmez ~:nnerini b& • 
V tırmıılar, hava ba.tarya!&rmı, bens1D 

"'lnfi'.erıt;e11ıer .depolarını ve demlryoıu ma}Mmuinl 
• ba§ka yerlere nakletml§lerdlr. l'r&D _ 

Lonclra, 1'7 (A.A.) - Bu aaba.h aızlar w Arabl&r mUtt•fik kıtal&nn 
Avam kamaraaında beyanatta bul•l. gelme!ini beklemektedirler. 
nan parlAmento aekNteri ve iktısadı •:Jf.lf. 

harp nazın Dingle Fut lnglllz ve A • ŞlmaU Afrlkııdakl müttefik umund 
mer.ı:.,.1 hUkQmetlerinin Yunan ço 1'ararglhı: 17 (A.A.) - ~mi teb • 
cukınrına yardım için Yunanlstanıı. llt: 

rlkaı:. eeyyar birllkletj t•raflnd&n 
takvıye edllmlıtlr. 

Den1a birlikleri garbi A.kdenlZ 
dolay!a.ruU kontrol etmekte Ye neza. 
ret altmd& bulundurıruıktadırlar. Bu 
bjrllk.!er kayıplara uğramı,larsa da 
bu kayıplar b&reka.~n ırenitllA'lne 

nlabetle azdır. oıu ve yarau a&yıll " 

azdır. 

Afrlkannı pmal ll&hlll açıtmda bL. 
tmıan bir Alman deT'.lzaltmmn w • 
bayları Te mOrettebab bugün göz 
hapsine almm11tır. 

TUNlTSTA MIRVJ.-:R 
IWMANDANJ.101 

Londra. 1'J (A.A.) - Atn-~nva. 
renera.J Nehringi Tunustaki mih· 
ver kuvvetlerine ~Jruman:fan 
tayin etmiştir. Şimali Afrikadaki 
mihver m~ta~ke komisyonlan a· 
zalannd~n 230 Alman ve İtalyan 
er.ir edilmi,tir. 

Alman &SUrf sfü:ctl!il gener11l 
Ditmar radyoda dtt:ı geceki ic:rıa' 
~inde ne Libyadan. ne de rimall 
Afrika.dan bahsetmiştir. 

Vaı-inOton, 17 f A.A.) - 13, 14 ~·e 
15 ikincitt>şrrn giinlerınde Salomon 
adaları dolaJ larında cereyan ctnıiş 
ol:ııı deniz ,.e hau muharebelerin
de Japonların uğradıkları ka)·ıplar 
şunlardır: 

ayda yUz ton toz 11ekeri göndermeğe Fransız askeı1 blrllk1erl her taraf. 
karar verdiklerini aöylcmı,tır. İlk ta ıarkta ve merkez~e kıtalarmuzla 
parti şimdiden Kanada.dan yola çı • l§blrllğı yapmağa başlamışlardır. o. 
karılınıştır. Şimdiye kadar Yunanlı_ randa Fransız kıtalan Amerikan 
tana gönderilen Kanllda bu~dayının garnizon kıtalanna iltihak etmı,1er • 
mihver tarafından hiçbir güçlUk çık11 dir. Llm!lnlarm temfz!enmestne de • 

~~r,5 h:,~ ::~~~ l~ş~~ıflı::m~~~:'."Ja~ :~~ılmadan dağıtıldığmı UAve etmı,_ va;::~~m~~~:~inglllz ordııau Ame. Balkanlarda 
ponlnrm 25 ılıi 30 bin kişi kaybet- f ı ı 
tikleri tahmin olunuyor. Salonıon çete aa iyet 
adnları seferi şimdiye kad:ır Ja- ~ 
ponl~ra, hnlırıl.ın 35 ve hasara ui:l- - -

B:ıtırılan Japon gem ileri: 
Bir zırhlı, 3 nğır kruvtızör, iki 

hafif kruvazör,' beş hnfif muhr!p, 
dört şilep ve sekiz kıt:ı:ıt taşıtı. 

'Hnsnra uğrıılılmış olan ğcınilr.r: 

ralılnn i2 !ll'miye mal olmuş huh- • • = _ ' Yug_oslavyada nurken, Amerikalıların yalnız 24 ı:ıc- ..,... ~-

~~~!:~~ ~;;;~::~~:ş,:·:. 4 
gemileri ı·e g o z 1 e r T u n u sta 

na::~;~t;:bl~;hc:~:~tmıuı:hrtya • • 15000 çeteci 8 taşıt, bir zırhlı ye 6 muhrip. 
Amerikolılnr iki hafif kruvazör 

ne 6 muhrip ka\ betmişierdir. 
1 - Salomon takım adalannda '-7.an: BiR MUHARRiR • · 1 • • 

cereyan eden son hll.ilselere aıt o!a_ - lKl gerı 
Jnpon don:ı"m!!St, pazar sabahı, 

a~ır kayıplara ııitramış hlr vaziy~t
le şimale doğru çekilmişllr. 

rak muharebe çevresinden gelen ra- Bt)Tt)'N cözler Tunldt&dır. Şl. A.lıııaolar ve ltalyanlar Tunueta 
porlardan çıkarılan hulAsalar sıraslle mııU Atrlkanın mukadderatı yerlrtmefe muvaffak olurlana do • ,· -~ga I ettı• 
aşağıya dercedllmi~s:ı de blzzarure bu !iehrln Alubetine. bağlı ııayıhyor. rum tamamlli" d ğlşlr. Bu tnkdlrd~ )"', C. 
natamam bir h:11Asl m'lhlyetindedir. Ora~a lbraç yaptıkları re&ml'n bildi ark•.&11101 emniyet allına alan Romel 

Vaşıngton, 17 (A.A.) - Geçen 
hafta sonunrln Amerik:ın filosu. 
Jullnnd muharrlwsındcn beri yapı 
Jan en büyük deniz s:ıvnşını kazn:ı
mışlır. Japonlar Salomon afi ılnrır. -
da kııybetıiklcrl ml'\'7.İlerini tekr.•r 
elde elmek için l!çfınclı Ye en cür' · 
etkiır teşelıüsleri ıı i ~ npmışlarsa dıı 
tc"IJ pötiırmi yerrk şek ilde yen il
nı işlerdir. RI' ıııt olınıımaklıı berıı-

2 - Bu ıı.yın ilk g1lnlerindenberl rjlen Alman • ltalyan kU\'Vetlerl ht'. onlo!lunun batı Ltbyada m.ıka\·~.net 
uçak keşifleri, Salomon takımadalan 7.lmete ufrarlarııa, Romcl orduıu, da_ ıtDD!lı artacal,tır. Oılt•rine yaklaıttı.. 
şimal batı çevresinde yeni Brttanya. fudan ve batıdan llerllyPn mlUtefik tı için ikmal biz.metleri kola.)lapU 

da ytık, ticaret ve harp gemisi ola • orduları arasında .. ıkıta.cak. tuzla bu ordu Mıııır için bir telılfkf' olmaf" 
rak çok bl ytık Jap?n toplanmala buz ola<'.aktır. de\a.m eder. Bu takdirdi' .eklzlncı 

yapıldıjtııu meyd:ına çıknrmıııtır. Dllş ı l\lib,•eri ııtmnli Afrlkadan atmanıu !nı;llb. ordu11t1nun 11lnıall .\frlkadan 
man Guadalkanal ve Tulagldekl , demokra!lilere vereoPğl f1&ydalar bü. ayrılmuıııa lmkAn kalmıvacatı gibi 

mevziLerjmlTJ tekrar etd, etmE>ğe te. yUktUr: l\lııır lh:erlnıll'n .\iman _ t. Rıııılara yapılal'ak yardımın arttı . 
§e~bUa edecek gibi görUnUyord~. tıılyan tehcljdl ehedlyPn kalkacak, rılması da mUmkUn olmn K ınılıııı 

(Ari ası Sa) fıı 2, Sütllll S de) Afrll<ada serbeet kaı.an An~lo • Sall başkıl, mihverin h!kimlyetl altına 

ver kuvvetlerinin :ı:aferlnl bir Fransız flstllk yupmnkta:lır 
ıon ordularının bir kı•kmılle orta do girecek olan Tunus Vf' Slf'll) ıı kı) tlıt 

ğunun mUdafaıuıı saj'laınıa,tırılacıık n ura<>ındakl boğaz Aıııt"lo • Sakson 
zaferi gibi ıröıterl"n n~rlyata ba§la. Bunlar korkunç bir karga,alığın tır; Sov3"l'tlere daha fazla yardıoı Jara kapanır, Akdenlzj lk•y• böle: 
mı,lardır. ta kı•n:llsldlr . 

MeM!lA Nuvo Tan gazetrııl Bir oıllletJD mukaddt>ratına ııahJp 

bir yazıeında "Alman ıukt'rlcrl Frau olması için m'ld.11 kU\'\' ,te m.ıtlalc:ı 

ı.a topraklarının korunması vazifesi. lhtJyam vardır. Dcv•eı olmak deme'> 
nl üstüne 11lmın1r,, diyor. maddi cebir kunetln • s:ıhJp olmal<. 

Part SU\'ar cazeteMI Alraan atıker dan bntl<a bir ııey d ğll.11r. Ru anc·.lk 
lerlnjn Korıılka \ie Akdenb: eahlllerını 11l1Ahl'l korunur. 
drmokrat de\•letlcre ka"ı korunııt •'&,kat ıd'Auı ku lan-ın lmmnın da 
vazlff'sfnl üstüne aluıklannı ve bUtlln mhnnıı bir :rknlk halin ko)DD flkl· 

1 • 
Franııızlana bunu iyi kar,ılamalar ler, b•ııler, ldeıı l •r v ırd r Fakst b•ı 

IAum oldutunu anlatmaktadır. flklrlPrln, h181 rln, lc!t"a'lrrln df' anar 
Dlğn taraft:ın •·rıı•,<ııı. köylü ml'r. tldı>.ı kıırtulmaııı Hllındır. 

kP7.I neşrettiği hlr hı \'ftnnamede Bir h ıftıtdır giir lliğtimlb. •'ran!lız 

ırmn~:ının hürrlyrlln '"" b ıhlM'd.-nlrrl' •ercllmt'r,1 bunun emıt r ı. bir atl. 

kıtrşı "hUrrl.>et altın dlktalttrlü;!ünr mune•ldlr. Her dPvıet hnr millet 
!carşı j.ıtlhsıtll artt•rıııl~t·ı lır., ıclbj hundan h·r dN'!\ lllRhlllı·. Sil •I ~a ve 
bll.> ilk aöı.ler ıiıÖ.) il.) erek bh nevi !Ki ruh~a kuw. tll olmııı, Kt•re! tır. 

imkanı kar.anılacaktır; batı 1lm11i Anupanın ,.e ltal)ıuıın kırılannı ı 

Afrlkasmd3 eldr Nlllen hR\.. ll81erl ınüdafııası kolaylaşır l\llhver Llby.A 
Ha.)eıılnde ftalya.)a d.tha \'ıtkandılD ve 
daha ~lddfltll hau hllcumlfn yapıla. 
<'.aktır. 

BU tün bu fa) du1nr A vnıp:ıda açd. 
maaı bek1enen iklncı ttplwnln yerini 
tutma:ı: '-e bu cephe a1:ılmudıkça mltı 
\"erı ııo: rudan d ğruya te!ıdlt edı>ttk 

sulha 11.orlamak mllmklln değildir; 

fakat onun tlınnli Afrlkıutan a\"llğ• 

k!'slll~ blltUn Akdeııl:ı: !\.ııglo • Sak 
ııon tıAlclmjvetı altın• ~lrt'CPtl l~ln 

A\•ruıvı kıtaııına oenııptan ihraç im 
kani ırı da artar ve hu tehlike, mlh. 
vrrl b itthı A\•rtıpn kı\'llnrında müda 
faa)a wrll)·arak zaytf dUıürllr. 

üzerinden l\lıııın ve Tunus Uzerlndfltı 
CebeJUttarığa kad:lr batı ,ım:ıl ı\tr\ 
kasını tehdit edPblllr. 

Rlltün bu seheblerle doğu ve bftt.ı 

ılm-..li Atrjknnın mültudı2ı•ratı Tunu. 
sa b:ığlnmnı, görlinU vnr. Dliny.t Pf. 

k~rı bu şehrin her iki tarar için bir 
kilit noktaııı olduğunda nıUttf'flktlr. 
Hu kilidi hangi taraf file Jreflrlrllt' 
Akd<'nlzln \'C şlınnll '\frlkaınn en bil. 
yUk yemı.,ını o kopaı ını, olMaktır, 

Dojmta ve batıda llf"rllyı•rı •ırnzaffeı

Af\JtlO _ Sakl!Cln ordu!armın Tunııııu 

mlh,·ere bırakıp blrakmıyacaklanıaı 

yakuıda göreceğiz.• 

Londra, 17 (A.A.) - lılütteflklerln 

ılm&ll Afrika muvaftakl~tlnden 80n 
ra orta Avrupada ve Balkanlarda 
mihvere karşı mukavemet artm.ııtır 
Yugoslavyada Mlhallovtc; mUfrezele 
rtndeıı ayrı olarak faali.)'ette bulunan 
on on be§ bin çeteci iki mahalli ifga 
etmlnlr. Karadağlılar Tlvat boğazı . 
nın mrt)ıailndeki deniz tlaaUnden ka 

raya çıkarak Uman teslalerinl tahrlı:. 

ettikten sonra çekilip rltmlılerdjr 

Slovakya.da yeniden grevler çıkm?ıJ 

tır. lşçller Almanyaya gitmek l.lta • 
memtktedl ler. Macaılann lfırall al . 
tında bulunr.n Karpaılarııı merkezı 

U.z.borodda 20 n!hlne kurıu~ dl.zil 

miıtlr 

OVJet tebUll 
Moskova, 17 (A.A.> - Sovyet öğle 

teb.Jğl: 

18 aonteırin gec~ kıtalarımız 

Stallngrad çevruinde, Tuapıwınin li. 
mal doğusunda ve Nalçıkm cenup 
doğusunda dUımanla çarpışnaqlardl1'. 

Dl.ter cephelerde değl§lklllı .- • 
m~ttr. 

(Dofu eepbeelne dair dllM 
llaberler ı lncl aayfamada) , 



%- EN SON DAKİKA -1'7 

EHIRDE 
VUR ODA 
DÜNYADA 

O~"TEŞRtN 194% iSALi 

Si NEMA ALEMi ı"1DE NE VAR 
YOK 

1

1 Dftşen bombaların 
ışı ıarı EN O 

Cenova sokaldarını Küçült ilanlar 

Şehirde: 

Danigel Dargö 
nasıl evlendi 

Bir muvaflakiy-et--• aydınlattı 
K~~:n~ 1 ----· Bu kupona eldcaeıok gonJ nııı . ., .. 

il arama ve l:ı \'etme il~nlıın t;n ::; ııı * Şeker flyatlannm artışı Uze. 
rine .şekerli maddeler fiyatında. his. 

oodllir bir ~llkselıne knydedilmlıaır. 
Kuru UzUm 00 '.kuruştan ıoo kuruşa 

çrkmı§ vo bir çok bakt~nllarm kuru U.. 
zUm aldıkları görlllınUştUr. BugUn 
bal flyo.tı 380 ve pekmez 200 kuruş. 

tur. 
~ Altın flyo.tıan dügmektedir, 

Dün bir reDadlye altını 8' Um ,kUlçP. 
altmm gnmı 460 kuru~a ldL 

* Aaker alle~ri de memurları11 
almI§ oldukları okınek tivatuıdan ek 
mek aiacaklardxr. Buna alt beyanna. 
me~ kaymıı.ka.mlıklarıı dağıtıtml§ • 
tn'. 
* Bllmcrba.nk yerli ma.!lar mUesse.. 

aeleri, halka pazen dağıtma;k içl~ 

bazırlıklarnu bitirmek Uzeredir. o. 
güne kadar basılma.sı tarııamlıınacalt 
olan kuponlar, hiç ktmeenfn tevziat. 
ta.n malınım btnı.lulınasma. tm. 
kAn vermlyecel{ §eki'!de ve slyanen 
bundan hıılka dağrt.llacak ve adanı 

ba§ma. beş met.X'e v rlleeekUr. 

* bclediYe muvakkat .karneler ve 
~a.tır karnesi ile ekmek verilen tt, 
rmlan ayırmağa. baştamıetır. Muva'< 
kat karnelerle ekmek verilen fırınla!" 
Slrkecl, Onlata, Beyoğlu gibi otelle. 
r1n ve Tahtakale glbi hnn ve misafir
hanelerin en ço'k bulunduğ'u semtler. 
de nynlınr,Ur. 

Yurtda: 

Dantyeı Dary6•nın çevırmedlftl bir 
film vardı: izdivaç ııımı. Şımdl, 

onu da çevirdi 
Danyel Daryö, Fransanın muvak • ne geliyor ve kendisini tetkikten son 

kat merkeZl Vl§tde samimi bir muhit ra: 
fçinde, Domlnllten eUmhuriyett mas.. - Peki •.• git! 
laha4;{lzarı Porflryo RUbiroza il'3 Diyorlar. Umlt,Biz gfdlyor; fakat 
evlendi. on beo gtın sonra, kendlslnln kabul 

üzerinde, narin yapısına uygun, edlldlğinl bildiren bir mektup alıyor. 
altın dUğmell ve bcyn:ı. plkell bir tay Danyel Dary3, evvelce, zeki bir 
yör, kumral saçlan üzerinde de, me ıwmlkken, "Mayerllng,, tilml ııe zeki 
nek§e kırmızısı benekli zarf! bUyük bir dramcı oluyor. 
bir b:lşlık vardı. Tayyörle gapka Pa • Bugtın tae, bir aşk romo.nı vücuda. 
rlsten golmiıti. Yaınız §U var ki getirmiş bulunuyor ve stlylendJğine 
Danyel Daryö, bu tayyör vo §npka ile g5re de, hakiki bir aile yuvası kur 
ortaya. çıktığı zaman çoktan evlenmlJJ' mak nlyetlndedlr. Fakat .•. yıldızları~ 
ve gellD11k clbiselerlnı de ondan son bu temennileri, ne vakit tahakkuk 
ra ısmarlamış bulunuyordu. edebildi T 

ŞAıllTLEU 

Salomonlarda Evlenme mu8.Illelesl uzun aUrdllğtl 
için, Danyeı ile nlgaııl.ı8ı, kAğıtlann 
gelmeslni beklemek için Kan'da. va.. CiF"' <BaııUıratı l lncJ Nı.> fada) 
kit geçlrmiye gitmişlerdi. Çar§amba 10 sonte§l'İDde Japon.!arın bu seferi 
ak§amı, birdenbire geldiler ve mUs • başarmak için bUyUk kuvvetler kul • 
takbol çift trenden atladı. !anacakları artık açıkça anla§ılm~. 

Pariste oturan Danyelin o.nası da: t1• 

- Benim gelmem de mucizeye 3 - Japon denjz kuvvetleri §imal 

lnı;ıillerenin hır denıiryolu kum
panyası, nnklirnııu g/iriilıncrnlş bir 
muvaffakıyet güstem1i~lir. Bu kum
panya, şiınnll ş wl,I J nrıi il ere ete bu· 
lıınıın l\fidl:ınddnıı ı 30 ton nğırhıiın 
da bir elektrojen r,ru1Hııın (cleklrik 
husule getiren nınkine) 40 tekerlek
li bir vagona ) iiklctmek .;ıırctiyle 

di~er bir mnhalle nnklçtınlşlir. 
Bu makine, öyle bir l>ü:riikli.ıktc 

Jdi ki, nakleden vngon demiryolu 
hattında bulunduğu z:ım:ın, yanın -
clakf raydan lııışkn Jıir trenin geç
mesine imklln yoktu. nunclnıı man
da, bu elektrik )nakincsi, epl'yce 
ınüşkilldt mukahilnlde nnklcdilcbll
mlştir. Yagonuıı. ıJemiryohııula yli
rüyebilmesi icin, 200 i,nrct {ıletinin 
yerlerinin cleğiştlrilml'ıtl Hinellerılc 
ve köprü altlarındn makineye temas 
cdecı-k şeylerin 'k:ılclırılm:ısı ic:ıbct
mlştir. Fazla olarak Yogonu, :sıra

smdıı. muvazi bir hatta geçlrehll -
mek fçln, rayl::ırı kaldırmnk, yeni 
bir yol yapmak l:izım Etelmiştir. 

Böylece, elektrik makinesi, hiç 
bir arızaya uğramadan n:ıklcdilclıi· 
miştir. 

Yapı.lan hesaplara güre, en müş
kül geçidlerde, makine ile ınnnia
lar arasında, 31,5 sanlimetrc kn
dar bir aralık bulunmalc suretiyle 
\'ngon yi.irülülcb ilmiştir. 

* Konyad& 
yağmakta.dır. 

benzlyen bir §eY'! Bir telgraf aldım, den Salomon adıılan cenup doğusun& 
Akeam do. hareket edebfldlm. yakla§Illışlardır. Japonların birer se, 

bereketli yağmurla'= Ertesi günll en.at ıı de, Vl.şl belo • fer heyeti topla.dıklan Rabauı ve Bu 

diYe dairesinde, belediye reisi, genç inden hareket eden ve aralarında bir 
evıı:ıere, u.suıu dairesinde, evlenmeye çok yük gemileri bulunan bD.fka dil§. 
muvafakat ediP etmccllklerlnl soru _ ma.n deniz mU1'rezeleri Guadalkanat 
yordu. l.stlkameUnde cenup doğuya harek9t 

Bu elc.kirojeıı grııpıı meydana ge
tirilmek Icin, iki sene evvel. pl{ııı
lnrı yapıldı~h zaman, lmnu yapnıa
ğa memur olnn mfihendislcr, demır
yolu kumpanyasından, ne biiyük
lüktc bir makineyi nakledebilecek· 
lerini gormuş, makineyi de ona gö. 
re yapmıştı. Kumpanya, ,•erdiıli sö
zün ııltındn kalmamak ,.c makine~·i 
yerine nakletmek için, "hu mnkinc 
gidemr.z,, dememiş, miilıenclic;leri
nin zcklilorına miirncaııt cder<.'k n ·ı· 
kll işini halletmiştir. 

~ Konya beledlyesl bugünden itiba. 
ren çlftli.ll'I ve tarlası oııı.n vatanda.§ 
lara ekmek karnesi vermemeye ka • 
ra.r vermiştir • Danyel, içinden gelen bir (evet) ıe etmişlerdir. 

hemen kocaanun ~linı kaptı (göste • 4 - General M.alt ArtUr k.uvvec-
Dünyad a: rf§ ve §mıanklık). Bu bat, hazır bu. lerine mensup uçakııır, gerek çarpı,. 

:/o Dtln öğleden aonra, Moskite tl. lunanları, hl.uettirmeden gülmeye mada.n evvelki devrede gerekse de • 
pinde İngiliz uçaklan batı Almanya mecbur etli • Diz çarp~aları sıralarında. deniz 
ilzerinde uçarak hedeflere taarruz Merasimde bulunanlar • azdı, ama kuvvetlerimize çok faydalı yardımlar 
etm1ş1erdir, seçme khnsclerdi. ŞabiUer, Brezilya yapmışlardır. Kara ordul:ınnuzr:ı 

~ La Llneadan blldlrlldlgtne göre, eeflrt Buza Dantns, -Amerika sefaret bomba uçakları da Rabaul ve Buin • 
dUn ak§am Akden1ze açılan 1b!r filo sekreterinin karısı madam Lor, 1s _ deki dllşman istllll. filosu birlikleri • 
Ccbelüttarıktan aynlmıvtır. Filo, 2 panya sefiri, Arjantin sefiri, Ameri_ ne müteaddit defalar b:ı.tıırılı tnar • 
uçak gemls.i, 2 zırhlt, 4ı kruvazör ve kıı maslahat gllzarlle karısı ve Peru ruzlarda bulunmuşlardır. 

Kıymetli §ahitler 

7 muhrlpten ibtırettlr, 84 ticaret ve ~flrtydi. 5 - Japonlar taarruzlarında mu • 

Bir Amerikalı, Birleşik Dc,·lellcr 
Amerikasının yakın tıırihini. şrılıil 

1kıımcsi suretiyle fr~hlt clınck usu
liinii keşfetmiştir 

'birkaç luıstnne gemisiyle 1 zırhlı vaffak olmak jçln her §eyden evvel, 
2 uçak gemlsl ve 2 kruvazör Cebelllt. YILDIZIN TALU Kongo aınıfmdan iki zırhh ile ba§ka 

tarıkto. kalmışlardır. HAsa.ra uğra • Ö~leyin, yUz kiı;llik bir ziyafet gemilerden mUrekl<ep harp filolarına 
yan blr İngiliz muhribı dUn CebelUt. verildi, Bunda, sefaretlerin blllül dayanıyorlardı. Bunların, 2-nğır, f 

Bu Amerikalı, BirlC\5ik Dc\'lellt.r 
Anıerikasının tarihini al:ıJ,:ıdıır e
den dnhill hnrp, Şlkogo :l angınııu tıı.nğa gelmfş ve yarahlnn karay!L memurları h:ızır bulundu. hafif kruvazör Ve' tnl<rlben ıo muh. 

çıkarmI§tır. Daryö ananın Uç çocuğU var, Dan. ripten ibaret olduğu ıs:ınılıyor. Bu fi. ,-e~nire gibi miihlm qı".:'ııları göre•: 
ve hu Iındlsclerde buhınrnnş olan 
lhliyar ndamlarbıılmuş, hu vnk'nl:ı
rı onlnrııı n~zından dinlemistir. 

~ Harbiye nazırlığı §iddetli d~ - yel ,hepsinin bUyüğU ve belediye kll. lo gece yarısından pe'<llz sonra yani. 
man a~i altmda Saonteşrln gUnü tlbinin, nikdh merasimjnde bildirdiği 13 aontcşrin sabaha knrşı, daha ev • 
O ... ft vel uçak?arımız tarafından Bufn ve rana yapılan a.slter ç.._....rtma hare. 1 Uzcro 23 yaşındadır. Kız kardeşi, bk 
ketinl idare eden tümgeneral Çor~ ' ç-0k seneler evvel, bir papasın yeğenı Şortlandda mevcudıyctler• keşfedile, Şimdi, Anı<'rikc nıii,·crrihleri, lJU 
'Mar§Blln savag meydanında ö!dUğU ile evlenmiş, en kUçUlderi olan erkek çok bUyUk sayıda kıtıınt taşıt gemı mml<.' ınür:ıcnat ederek tarihi maliı· 
nU ve genemi Batema.nm ıı sonte§ _ 1 kardeşleri Ollvye ise, sinema stüdyo. leri ic;indekl kuvveılcrl lmrnya çıknr. 
rinde CebclUttankta gemiden denlzıı suna başlamış. mndan kıyıdaki mevzilerimizi top;ı 

malı tnshilı etme ve liizım S<'leıı 

m:ı!U:r.ntı elde elmeAe ı:alı->ıyorlar. 
IIuıttı, sinema rejisiirleri de, hu Eıi· 
hi Yak'alnrı ıı şahitleri ağ1.11H1nn, 

tnrilıt filrnlc·r ıııeydamı gcllrıııeJ:!c 
h:ı ~in ırı ı-;l:ı nlır. 

dü-""k bo&"ldu&.n•u bildirmektedir. tutmak Uzerc Gundallmnnı çevresine 
11-~ e." o.... Danyel Dııryo, 25 yaşında olduğ"J 
~ lz.gillz denizaltıları Norveç knn9ı 1 h ld ulıışmıştır. Japon tllosu Uç grup ola. 

...,. a e, 11 senelik snn,atı<6. bulunuyor. ro.k teşkil edilmişti. Bu grupln.rdnıı 
ııçiklarmda ikl Alman ia§e gemlslm O, 14 ya~ındayken, tren Nomlrovski 

\ılrl topa tutulacak çevreye yaklaşın. 
torp!Jllyerek batırmı:ıardır. nin romanındıın çıkarıımı~ olan "Ba. 

ca, filomuz birllklerl ateş ııcmışlıır V'! * ş·1mal buz deniz:"c!e. Rus d""'• lo,, 1smlndeki filmle sanat hayatına b f ---------------,.. .._....,, öylece tnm şekilde bir çatışnın vJ 
altıları 6000 tonna.tolult bir Alman gfrml§ti. Babası, göz dol{toruydu; ta .. A 

çarpışma uuşlnmı§tır. Tuğamiral D n gemisinden az olmıyan ve dUşma~ 
n~rnıÇ ge-'-fn( batmmıalarA•r kat genr ynaında ÖidlHW\ iÇln, kızınt , , 
.... uuo -. ...... • " ..... _.. )Cl Kalagnm bu çarpışmrıda olmU~ 1 harp gemileri tarafından kuvvetle 

:f. .usvıçrcde, bundan sonra 7 ile 15 lUr. Gece karanlıkta yapılım bu kar. korunan bir Japon deniz ke.tılesl 
• _ _. çalışmak mecburiyetinde bırakmı§tı. · ı 

yaş arasmda buhınan gençler mekte. Danyel, ticaret mektebine bir sene 1 maknrışık savaş esnasında Jnpo,ı .- 1 Hugen\'il çevresinden Guadalkanalı• 
oo d vam etmek mecburiyetindedir . I dovam etti. Rakamlardan hoşlanma. ' arasında bir karıgrklık çıktığı gö • , doğru harekete geçmlştlr. DUşma • 
Zer. dı. Keman çalmaya azcndl. Kendisi rülmllş ve harbin son safh:ı-:ı:~ l l ııın iptida.da dUşündüğU gibi, Japon 

pek kUçUk, pek ufak tefek olduğu harp hattının her lkı ba,ındıı bul J • gemileri Guııdalkn.naldııki mevzile • 

SEHIP TiYATROSU 

1-\lı KISM• 

KoHege 
Krompton 

liUMEHI Kl.sl\lı 

f\sriJeşen Baba 

Oumarte 1 ve Pazar gUnlerl 
15,SO da Matine 

lçin keman ağır geldi. nan ild Japon harp gcml81 bırblrle • , rımlzl tOP ate;,ı altına almıştır. Bu 
Danyeı, blr gUn blr llA.n gördü. Bir rtne ateıı etmeğe başıamı,tardı~. hareket gece yarısından az sonra, 

film için, llS.16 y141md& kızlar iste. Pek az sonra, dü~an ateş kcsmı, yani, sonıeşrln sabat:.a karşı yapıl . 
niyordu, Film mUesse.seslne ı;idiyor. ve şımnl istikametine çekilmek su 1 mıştır. 
Yüzünde pudradan, düzgUnden ese!" rctUe muhıırebe sahas•ndan uzııkl.ı; Bundan. sonra, aynf gun .sabahı 
yok. Halbuki dlğcr gelenler, hepsi d~ mıştır. 1 düşman taşıt gemllerl~en mllrek • 
kendilerine çekldUzen vermişler. Ke::ı 6 - ıs ııonteşrjn g\lnU, Amerikan kep bir grup Guadalkıınala yaklaş • 
df l<endine: uçakları, hasara uğTıı.yan ve çarpış., mıştır. Uçaklan.mız bıı grupu şld • 

- Hepsi e ibcnden güzeli rna çevresinden aynlamıyna Jnp:ı:ı detle bombalamı§lar ve bunlardan ez 
Diyor ve Uml~lzlenlyor, Çekilip { deniz birliklerine dıırınııdıın tanr • az 8 taşıt gemisini batırmı§tardır. Dl. 

gitmek istlyor, cesaret edemlyo!", ruzlar yapmı§Iardır. Ayni gUn, öğle. j ğer düşman ta§ıtları Gundalkanatn 
Gözleri yll§lı, bekliyor . Sıra kendisi- den sonra, al<şııma doğru, 12 tnıı•~ doğru yollarına devam etml~lerdlr. 

K.4RA ELMA~ 
86 lngilizceden çeviren: VEHJP TAYLAN 

------------------

Daha z.lyndo emnl~etle hareket e 
debUmelt için yalnız blr eey e.k&iktı7 
Zabı~, sözlerimde belki bir tÔ7.at 
göreccktılnlzdlr. li'tlkut Jınkfüııt bu • 
dur. Bu evin ha\"B&lle Un Lvot J<azan. 
mı hafiyelere ihtiyaç \"ardı ki, bun 
lar tesir nltmda laılnnık tahkikat~ ı lamı olun 

1 • 

pürtelA:ı sltAh dairesine girdiğini gö 
rllyor. Fakat tam albayın pc&lnde; 
"lltıh dairesine glrecefl ımııda bir 
hayalin ıılirllnerek yanından geçip 
Edlstonu takip ettlflnl gHrUyor. Dik. 
J;:atle bakınca hunun Dugw F.dlııton 

Duğlıı Uzcrhıde toplam. dını adım takip ediyordu. O ıııel)ııııı oldııt<unıı görüyor • ., 
girişip bir iz lllb!N>nll içinde yolları. yordu. get·e Sprr.k Makınele hnrrtl ver<llk. Hemen atıldnn: ''Demek benim tah 
nı ı>a.ı:ınnnlnr. 

l'l.umnz lmtll onun lç!rı oturup dok. 
tor Jıra)1JD ~azı mıı.kinesj JIO is • 

ınlnj J Jtml:ı olduğu Skotland "l'art 
buşmUCetthıi Kol!la o csrnrcngh~ mek. 
tuba yaırAlr. 

Dol•tor Bma burnd ı atıldı: ''İm 
ıı:anı J ok., dedi. -
1mkAnı \'Ur, nıist. r Hra,> t .• \rkaıu. 

nı dlnloyJn! "Kntil ;"tnnılm:ımı tL 

Kols dn\•etc icabet etli Katli, kfUI 
derecede ııato muhit ile lln IJ et l><'Yd.il 
ettlğlmlu:ı lmn:ı.lt J:'Ptlrincl', mnknd • 
demcl1 tertip t·ttı. ~IJı:ıv ile dostu1r1 
Severfıı t:ir nt ~l'zlııfl ind .. JrrkP.11, gj1. 

JenJp nrl.nl ırrııd:ın ltülı ııttı. 

Alh:ıl ı \'Urm ıl• mnksadlle değll, 

ha~ ır, sırf beni ~anlı, bir ize ııevket. 

mck Jç!n. UntJlln hu nuınc\•rnsına 

J Uwc dok :ın d.ı'uı.ı nldnıımıım icap 
ediyordu. rnıJ ltc·c bUt tin şiiphcler 

Hr gece CH<'I uy ışığında ıınna rast_ 

Doktor Brayt ıneV'Lllllıın lstUııde ten sımra l•alll fııat ı ,\ ~tc geçme z.ı. mlnlerlm doğnı ı;ıkıyor Katil Dug • 
ederek tıbbi bir münakn,ayıı gir!~ • manının gclıulıt olduğuna l•anaat ge las.,, 
mek 1 tlyordıı. tırerek ulba~ ı uyandırdı, ve onıı Spr; Kolaıın dudaklarında bir tebes linı 

''Fakat nasıl olur,, deılf, ''Duğlaı; kin plAnını llşa etti. 'rıyneten asabt beHrcJf. 
a(,'lr bir anrn. krizinden 11onra nasıl 

1 
bir ndaıu olan albay ~dlılton hemen "Yanıbyorsun, dostum,, dedi. "Dut 

bi lklete biııeblllrdl 'l',, ı;ahşrna odaııına ındı ve damadım sn. lasın ınaskeslle ortays çıkan ve Dug_ 
Kols sUzlinU l•e tJ. atın başında uğnı,ırkr.n baııtırdı. ~1. las ııannettlğtn gayet kurnaz birisi. 
"Ur.r ey mümkün. doktor Brayt, bayı tflklp <'den katil bu ilk §llııkın • Bundan ııonrald hftdloıelcr yıldırım 

l>e\'ıunını dinleyin! Olııayct gece jn lık nnıntlım 1 tifadc edettlc ı;nto ııahl sllratlle cereyan ediyor. Horon biri 
del.! hfidl elrrc gcçirorum. Albay dn: blııj arkadan bıçaklayıp ışığı söndü: 'lln}n albayın ı;ah ma od:ısıııın pe : 
hn C\ ·elden hıı)·ntmın muharaıa ı ı. rliyor. r.ett.ııJnden d~arı ntlndığını ışltlyor • 
çln tt'lefoııla I.ondradald hususi ha • .Sprck k&Çl,\'Or. BUtnn bu hAdisRt Tam dıl\'ranacağı eStıada llfıh dn[r'f.'. 
fi) ı• te";okllı1tından bir hafiye jstrmlş e nasında holde bir alltUJl gcrlsindr, sinin kapısından, UrUnerr.k Duglıısm 
ti. Gelı' gelr Horıııı ı;l•ldi Albay onı~ gizlenen Romn, çok mllskiil bir \'a • geri geldiğini görU.ror. J\utll Boranı 
1117..z.ııt lıarşılnrnoğ'ı.l ,;-itti ve vakayil 1.jyette olduğundan, cinayete mani o. nldat,mağa mu\nff:ık olu)Or. Hnfi~ e 
nnlaf tı. Bornıı fıınllyctr. geçti ve tıp. lıınııyor. ı ilhnldka Bonın Sprek1 al nnl bir 1uırarl.ı Duğlns Edlston oldu. 
helerini mıın~ 'cıı cşha illt'rirıde telı. b:ıym odnsınıı girlşlnı müteakip, m'l: ğ'unu zannettiği ŞAhl'I• takJı, ediyor. 
sJt etti. J\ııtll bir te ... ırııH e eri Sprı> vJ pcrde~·e Jmd.nr yaııııı,rp, Edlstonun Buna ~ap:ırl•en albayın kntlcdllml" ol 
1.lıı ılldnıııı (ığrl'lıınl')tl v~· Mnl< .. veli damadını giiı:etllyor. F1tkftt me-rdlve."l oldııtıından bihaber oldııjtıı dhetll•,blr 
bir ışık l'jlıretlle şntnya ~;ığırdıt;ını !erden n~ alt ıır.l!llerlnln geldlflnl ltıl. · l•ntilı taldp ettlJ:tlnlıı dr hrkınıı dt' • 
biliyordu. Bonıııu gelln<'e o tla hllha.'I tim~c, kendisini dar ntıyor \'e bir 11U. ğll 1 
a Sprektcn !)ilpfıelcıılyor \'e onu ~: 1 ün gl'rl~lnde saklanıyor. Albayın ı ( OcYnnıı \'ar) 

Londra, 17 (A.A.) - Evvelki 
gece Cenovaya ya.r:ıılan hava akını 
Akdenizde taarruzn. başlanıödığm 
ılanb!'ri. tatbik edilen altıncı ve 
ta:uTUza iştir!l.k eden bütün uçak· 
Iann salimen üslerine dönmUe ı:.u· 
lunduklan 1içUncU hava akınıdır. 
25 dakikadan az bir zaman za'?'
fında limana 500 kiloluk yüz'crce 
l:omba ntılmıc;tır. Görüş şartlan 
çok müsait olmuştur. Liman dok
~arr o bd.?.r mükemmel görUnmUş 
tilr ki, pilotlar bundan evvelki 
l:ıombardmıanlarla harnp ol::ın bi· 
naların enkazını sarahaten mü -
§ahede cdt'bilıni~lerdir . 

H~lifaks '!JCak filolarından bl -
tine kıcnancfa eden bir subay şey 
le demiştir: 
''Bom.baların çıkardığı ışıklar so

kakları aydmlntrnış ve kızıl ::ılev• 
ler her tarafta kendini göstereıi~ 
tir. Cenova körfezinin UstUnde 
rüzgarla yUkselen dıunanları pek 
yakından gÔrdüm.,, 

B:ışka bir Pilot dn antrepolar 
çevresinin ucunda yangınların na· 
sıl çıktığını ve bütün hat UstUnde 
iı: limana kadar olan sahayı nasıl 
kapladığım gözleriyle gördllğilnil 
anlatmı~tır. Bu pilot. bi!'(!C\k bom
baların batı tarııfmd:ıki doklar bo 
~'Una dilşti!ğUnU ve burnde bllvük 
bir yolcu g-emisi olması mııhte~el 
bulunan bir geminin de demirli 
olduğur.u sövlemiştir. 

ViLKi 
Her milletin kendi el.zonomil: 

kalkınması için 
eynelmliel bia- plin 

y;pifllEZSilll i t ' di 
Nevyork, 17 (A..A) Dlln, Ncv. 

yorkta bir nutuk stıyllyen Villcj 1n. 
glllz lmparatorluğ'unun muhıı:nzas 'l 

dan bahseden, Çörçllln son demecin. 
ıinıı. etmiş ve Blrle,jk :Milletlcrln, 
harpten sonra, her mcm!c.ıtetln ken 
di ekonomilt lmllunmllSına tn namı: 
le hAklm oıabllmesı lı,;in gerekli bır 

pll!.n vUcude getJrmclcrlnı ıstemiştlr. 
Vilki, göyle devam etmiştir 
Bu iş, Atlantik mukıı.velostnde ol., 

cluğu gibi, ş#lerlml.zin baalt bireı: 

blldirlg"t ile tamamlanamaz. Huııusiy 
le, ıbu vcBikanın iki yapıcısından bir~ 
son gUnlerde, g!SrUnU§e göre eski enı 
peryallst nizamı açıkça mUda!u 
maksadiyle •'elimizdekini tutmak va 
muhafaza etmek niyetindeyiz,, dly.ı_ 

rek teessür duyan dllnyaya hitap t> 

derken. başarıla.cak btr iş değildir. -

ınoğa cepb.esınlie 
J.ondra, 17 (ı\.A.) - BUtün 

Hus <·ephe~! boyunca AJmaular 
durmu~lardır. Stalingrndda son 
Alman tnarruz'a.rı da sönmekte -
oir. Fabrikı! 1ru!.hallelerinde düş
ma.mn vaptığı birkaç hücum hiçbir 
netice veI'l'l'.emi!}tir. 

Nalchikin cenup doğusun_da, 
Ru~lar hatlannda açılmış olan ?"ah 
neyi kapatmağo. !;alışmaktadırlar. 
Biraz iler emiye muvaffak olan 
Rus kuvvetleri bu rnlıncYi kapatır 
gibi olmu~!ardır. 

Mo.skova, 1'7 (A.A.) - İki gUnlU\l 
çarpıfm.ada Sovyet kuvvetleri Stnlin 
gradda Alınanlıır ıtekrar yenmişler. 
ve düşmanın yeniden lMO askerini öl. 
dUrmUı;ıerdir. Kızılordu b:.ından baş • 
ka Lenlngrad ccphe&lnde Volko.r c;ev 
resinde stratejik köyleri geri alma. 
ğa knlkışan dUşmıı.nm 1500 o.skerlr.I 
daha öldUrmllştUr. Sovyet kuvvetle
ri Tuapsc §imal doğusunda biraz ~ 
lerlemiş bulunan dUgmııru püskUr • 
terek Nalçık cenup doğı.:sundo. llen 
hareketine devam etJni§tlr. 

Stalingradı ele geçirerek ordu kı§ 
ıağI haline getirmek 1Çin Almanla • 
rm tekrar taarruza t>aelııdıklarmın 

4 üncü gUnU evvelA. dUnkU pazarte 
si günll, Sovyet kuvvetleri, §ima.İ 
mahallelerinde kaybett.lklerl mevzı • 
lcri tekrar geri alıruııtardır. Sovyet 
ıaarruz.1an karıµsında Alman mlldll 
fa.ası gevşemiştir. 

Dakikada parasız ucorcdılt•ce~tlr 
llAobrw cazetede görWdllğU tı:kllıı~ 
olmablna dikkat edlluıelldlr. Evlenme 
tekJffJ gönderen okuyucuların mahfu~ 
kalmak üzere sarih adreslerlnl bildir. 
melcrt J.Azımdır. 

Evlenme teklilleri. 
* Boy 1,80, kilo '16, yaıı 28, za1Jf 

yapılı, orta tahsllli. iı;kı ve aiguA 
kullanm'iyan ,temiz bir aileye men _ 
sup, Anadolunun İstanbula yakın gO. 
zel bir kasabasında çiftlik ve mata: 
zal:ırı olan büyük tfcaı 1 işler'c işti • 
gaı eden bir genç; kcndı.s 1ne cb "' 
nrkadaş olabilecek esnıer Vt'ya sarı . 
ııın, temiz aileye mer.sı..p 17_20 .> şıa. 

rı arasında. fakir veya orta balll tı.r 

bayanla evlenmek ıstemektedlr. (F"'t. 
hı 127) remzine müracaat. 

* Boy 1,68, kilo 64, ya§ 24, sarı 
§ına meyyal, temiz bir, ntıeye men 
sup, hiç kimsesiz, serbest mcs!ek sa 
lıJbi bir bay; .sermaye verebilecek te: 
mlz bir aile kızı ile pek aeı1 olar&\< 
evlenmek istemektedir. (Pek enı.ler 
bulunur) remzine müracaat. 

iş ve işçi arıyanlar: 
• Orta mektepten tnhsllinl terk mcc 
burlyetinde kalmış, ı;"'nç bır Tür-< 
kızı nsgııı1 25 Ura ücretle I~ arıyo . 
MU~sscse ve tlcarefıanele:de sa1ıf 

mcmurluğ'u, kasiyerlik. kıtapc;ılardi 

sntıg memurluğ'u gibi vazifelerle bUro 
ıglerinde çııtışab"llr. İsti yenlerin (H.ı. 
yat 51) rcmzile gazeteye mehtuplıı 

mUrnc:ı.aUarı • 3 

* Tecrül>cli, Fransııcıı dans 'ere 
bilen bir Türk milrcbbiye 8 10 yıı 

şınn kndnr )ahul leni <loHnıuş çn. 
cuklJrın blrşe,> ile ıncl;gııl ohıbilır 

Tnşrayqda gidebilir. 
Bakırkoy Jliisrcui sol.ak Xo S ,,, 

Mnkbule l\ııllu'11a mıiracuut: 
* Lhenin onuncu sınıfınrl.ı oku_ 

)a ı bir gene malt Ynzi~clinln bo 
zııkluğu yfüiinclcn Ö"leclen c;on • 
ı .ıı.ırı her lınmıi hlr işle \'Jlı ın 1. 
istenıektl'dir,. (Hcrioı K.\l rcmıı_ 
ne ın urucnııt. • 

• Tıp fnkülle'iindc bir p, 'lÇ; or. 
lııokul tnlcbco;inc nritm~tlk. fizik. 
kimyn yalınncıdil CFr:ın-;ız.- ı 

<ler5Jcri vermektedir. Fl:ıtl"r eh 
vnndır., c\·lcrinc gfdeh!lir. <fh., l\ . 
remzine müracnnt. 

• 19 yaşında ünh·crsilcnln il 
-;ınıhnn devam <>den bir genç, b•· 
lıerhangi bir müc'isescdc öl;lc 1 
sonraları çalışmak i'ill'mcktccl 
<K.T) remzine müracaat •• 
* Yer?ı ve ecnebi şirketlerin :;.n·~ 

sek muhasebesini ld'lre etmiş mu· 
hassıs (muhasebeci "e ressam) h • 
hangi bir müessesenin m:.ıhasch 
tanzim veya bunle.rdA.ll bir kaçın~A 

çalışmak için fş aramaktadır. (79 
ressam) remzine mCracaa. 3 
Aldırınız: .. 

Aıııığıda rcnılzlert tnzılı olan o • 
kuyııcıılarımızm nRmlıırına gelen 
mektuplıırı ldarehaneııılzdea (pazar 
lnrı hariç) herg-lln sabahtan Cljtle~• 

kadar ve aat 17 den aonra aldnma • 
larr. 
(A.G.) (Asalet) (A.U.) (Acele M.K) 
B.Ş. kimsesiz) (Blunmıız) (Bay Fa.iki 
(Butu:nlım) (Çabuk olsun) (Dadı) 

(E,F) (Ebedi yuva kuralım) (E.M..GUn) 
<F.)(F.U.Ş)(F.D.K)(Giln)(23 lf lııtl 
yen) (Kısmet) (Kim) (M E. 49) (Ne111 ı 
(0.İ.) (Özbnba) (P.A.) '(79 ressamı 
(R.A.) (Saf) (S S. Çabuk) <Samimll 
(Yağmur) 

P?1f~ü1$D 
Tophanede Kıırabaş mnhallesjnd.s 

tütüncü Ali Sırrı Özen yazıyor: 
"On be§ gUndenberl bir tUrlU kibrit 

bulup satamıyorum. Kibrit de tUtUD 
gibi aynı depolarda bayilere verilse, 
Sunt kibrit buhranı derhal ortadu 
kalkar sanırım. 

Okuyucumuzun bu ılkAyeU bak 
lıdır. Nazan dikkati celbederiz. 

DİKKAT 
Okuyucuıanmızın kllçUk ilAntal'I 

yeni harflerle ve okunaklı bir §Cklid• 4 
yazma.lan ve evlenme il&nlarma sarlll 
adrcslerlnl koymaları l!zımdır. 

MODA ÇANTA BOYA EVi 
Bay ve Bayanlara müjde 

f\ 
. i . 

Bu taııarrUf dcvriııde eaklcQ. boyası aoııttı,. rengtnlt 
modası seçti diye kıymetli 

EL ÇANT ALARINIZl 
bir k~eye atıp terketmeyfnlz. 
Atolyemlz lııtedlğfntz renkte et. 
blSt'le.rlnlze uygun olarıık eskl 
ÇANTALARlaaıı renai suıtette bt:ıyıu Y<'ııreonı ,.:ırı ıı 
Ayrıca her türlU tamJr ve iBmarlamıı çıır>tn yııpıır. 

Tuvnlet!nızın rengıno uyar en alCl sabit tırnak cııa.ıarımzı .ır.c:ı. ,..11 ~em 
do temin t"dEbillrniniz. BUQmum mugamba ve deri eşyaları!llız onnı ''ır~· 
te ?:ıoyan:t., Karaktıy l\luınbııne oaıldesi B•sanpaşa ban No. t. :s. 1 


