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i 22 ı=· halinde takviye alıyor 1 

Romelin cesu-
l S@N'l'li<Şd'W a9 U 1 rane hareketi 
i!~::~ 1~ ~~.11 /talyada Trablusgarptaki Alman "!üf-

1 

nihayet buldu 
: ~,- A ....... · :ı·'ha~:::~~1~~ ~~~~:ar rezeleri de _Iunusa geçtıler Mihver zırhlı 
L::!J...: KŞa tecrübe edıldi Müttefikler 30 Alman tankın- ordusu 
i!6~asao ar· ~u 11 · - Çok derinliğin& 
i~te.ı fia 'lfekli ~r.:1ı:~;·r~:ı;~ ;:re:·\~~;lya•da~~n;er~ dan ını tahrip ettiler aaı:ırlanan mev-
~ rıL•bl ltalya•da bir l'ltlliva karşı ya • 
•. :c!M;.&:ıilw,~ L:~ıa&r Jll an plCı.n!ar teCt'ilbe edfl'lll<>tir. Fa. ~imali Afrikn müttefikler WllU Tunusun garp cepbesinde ytı.ptlcı.11 nus bö!geslnde mUhl il bı.r yol kavu. zHer.:.ne şimc!I yer ... 

şıı:ıt partısı genci se&reterı YIJlzont. mi karargiUıı, 22 (A,A.) - Rcs- 1 mevzii bir tnnrruz Fransız kıtalnrı ~ağını ele ge~irdıkteıı sonra Tunu.ı 
taı ... u. SALn<: ERTEM mOJafaa terUb:ıtını teftiş etmek l\ze- men bildirildiğine göre 30 taıık - tarafından geri pılskllrt\llml\ştı1r. dı:ı.n elli kl}ometre mesafede buluna~ • eşmiş bulunuyor 

B lıt Lon.ıru tuı.1 .. rinl' gore l•unl r., Sicilya'ya gitmiştir Muhtemel bir ten mürekkep bir Alman te~kilın. DO~man • .tank kaybetınl§tlr. Blr Alman mevzilerine hUcum etm~tir. 
\•Jnrıu ,).ıkııı-ıa, uı .. ıı:ari!ll-u tabllye hareketi için blltlln kUçU'< deu 11 tank tahrip edilmiştir . miktar es1r alınmıştır. Bunların ara. Berlin, 22 (Ep). - Berlin askerl Berlin, 22 (A.A.) - Ş\ınal Afri.. 

kı\dııki vaziyet hakkmdıı. askeri kay. 
naklardan §U tafsilAt verllmektedir. 

1 ••.. -u.;.ı ,,c .tl.ıcarı .. ıunı l.IJarı:t ~ • r.ı:ı.kll Vı:ı.sıt.nıarı mUsadere edllmlştir. Alınanlar mUttefik hava kuv. sı::da bir subay vardır. I wUtehassıslart Şlmo.] A!rlko. durumu 
<ıt .. e:<tır. vetlerinin devamlı hilcumlanna Şm!al Afrika mllttef!kler umum! lı::kkmda a~ıığıdaltı bi>yanatta buluıı-

Ueo .. LondraıHu bı:Jlrdıgını.ı gore 
ltm.:. a butl•'l) e nazırı bu uc menıh
kttıeu ccµm:ıcr için ) •<Jıucen R!ll.er \ t' 
tı111Lı waıı .u: i!lt•.) ~..:t.q lr, Uı:rl,'ı bu 
llıcıuıcıcetlcrue l~ıh ı>,) il buy.ı.- oıt 

{ nı.rmıı oıtı\~Ul lıte de ne bu lil'ru. 
Jıat) bı. meıulclcetıcrı gıdı> ıuaddelerı 

h."ıwıoıtın bUyuk fedııldlrııklıua 
loe\ o<edt-1.·l!K dcrecc:;lı: KUV\ .ıt).l, uı: d• 

bı. weıuıeketJer l•ıeııvn ıc.)lerl \'ero • 
t•ı•l'ce .. tir uunııııdıuıırııı.r. 

Sovyetler 
ilk kış taarru
zu na kalktılar 

Bulgurl.ııt.ııu ul!iun, llltı.carlstan ol (1 ubas·öe bayt.ık 
ısuı., 1tuıııany11 ob.ın ver .. blleceklerı 
VuUJ roaddelerl, bllhııaıoa gıda uıudd1.1. bir 1jldd&t11ti devaiil 
l<-rjnı olduğu gtlıl uıuneflklerlnln eoı e•"vor 
'•ı.ı: tı:rkettnı~lerdlr. Koıua.ııyada be. UA.r 
.)ı, zırw ı:ıtıtıııal ıt!U'tlıirı lllç de a~zu Stokholru, 22 (A-'1.) - H:ıv:ı.ı.ı: 
t:ııııcu ıekllde dı:ğllıllr. ISull(ıuhıtıın (Telemond\el) aian'l:nın hususi 
dıt dıt mahsul iyi btr net.h'e ver•ue muhabirine.len: 
b.ıı~ur. Sovyet kumancl:ı.nlığı, cenu!J hatı 

Jtonıaııyadakl bubub:ıt \'azlyetl cephesind~ i.k kış taarruzuna kalk 
bukkında blrknı; a,· "''·veı re"ıui "o . nıt§tır. 
ıııl'ıı fJUlkumlarrnııı ne,rettlğl ıualO Çok geniş bir mikyas 'lahi;inı !e 
1••ut aı;-lığıu reıınıl bir ıekllde U.ıde • ~ apılması tı!ltaı·ıilr ettirilır.iti ~:u~ 

•1.ıır. 1 bu hareke+:ıı gayesi, µek ziyııde 
H.>aıen hıım ıuaıtJe l:ayrıaktarı ıs" hilcUJI13 maruz bı.lunnn iki rıoktıı 

tıılıtteflklorlnlu ellndcdlr •. Mac•arhıtan ı ~·ı aynı zamanda çent-er i<:ıne al 
tlrai matıııullerlnl mUıteflklerlnln maktır. Karamskaya ıle ııc:k '!Z 

harp gıtyelerıııe nı.klctınl;tir. ~ il • Alman birliğinin bulunmakta ol 
ııt>u bu mu.ınteketlerln buı:i}ıık:ı dln • duğu Katet,o.J..ino :ırP.sında Don 
)ı& harbi 3urtl:ırı lçloJe l!•tı s:lI mPn. nehrinin dirseğj, Sta in!!'radın ce 
baıttr bakımıııdnn yıtrdım!arı - Ro · nubundı: Z:ıza ile Kra ı; No&rııiski 
buıuyaııın petrollnrı ıullııtesn!\ - pı-1• arasındaki saha ve K!ılıı.ouk step 
ıle bth·Uk m&na lfad,. eder bir şey de. lc-ri .. 
tlidır. 

kıı wemlekı~llerln ~npu.bjlecelderı 

h·tlımlar ihtl,.ıı.!1 m:ıhfye:ın:ıe ol 
ltıaktso :r.lyade askeri olılhillr. Ro 
'1lıtn)a müttefiklerle omuı onıuLS 
tı .. l"p etmektedir. 

l\lunarlııtan da hıırptedir. l'alnn 
llıııgarlst;\n harp ııahn,.'lln~ n lier • 11\:vketmeml tir. Yugo,.lav,·!lya ha'll 
tıınıenlerl sevkedereı. o ""hanın jan 
.ı.ırınaıığı vnzifeslnl üııtüne alan Bu•. 
tarıııtanı bilhassa S!Bvlık rabıtalar• 
te tarihi hatıralar dolayıslle ııark C(.'fl 

~tııtne IHlrak etmemı,ttr. Harp dıJı 
~lını!Jt ır. 
Şark cephesinde H<.mentnln büyllk 

tı&Ylat verdikleri ve bUyUk mlkya.sta 
lctı\"'\•ttler gUnderdlkıl'rl nmlQmdur. 

ltorna 0 ya bu aııkert ıaalil'etl dıwarn 
~lllrfrkım beri ~andan l\lıırarl!ltanıa 
l 'onsıh·onya lhOllUı olanca ılddetl'e 
~Vaın etmektedir. A ,·nl ittifakın 81 

"•r• ıçlnde bulunma.arına r.ığnıen 
ltııınanya ııc Macarlııt;an tıudutlıı.n ıı. 
<ttınde bir takım l<U\.'VCt]erl sefer • 
lı.tr bulundurmak urııretlndedlrler. 
'·~er Romam·ıı ile l\lacar:l!ltan 11ra ' . llıdakı lhtllıHlar ha ltdllmlı ol,.ay • 
~. iki tarafrn taııarruf ııdecel(I b!' 
ı..)·tı kun·etler buhınurclo. lt"akat 
"11carıııt.ıınlıı Roman\·ııvı barııtırıııalo 
"" lrnkun olamamakt..ıdır. 

11 
lfattA ıuacarlııta.ıın Rom::ı.nyc\ 

ı:" 11aha çok wyıf)am:ıı11111 ~l<leme•ı 
~ 01dıığu Tran ih·onyu~-ı tamame11 
.... t .. ı ede<ıeğl ve bu nıskstttla 1ar1ı 
it 11be,.lne pek az aııkcr aevkettıti bl 

'Ö)lPnmel•tedlr. şarktaki hareket. 
~~ lcıı, münasebetlle ıutık nihayet. 
'llı11ı.ı Ur.ere telAkkı .. dll~tılllr. Nrte 
~ ~ Sovyetlerln ıolhrnr ceplıeıdnJ\' 

"'ketf çok .abıt b:r ha.I alruııtır. 
lıt~Allngradda kar ~ağdığı, soğuğuıı 
'1 "l1ı altındıı 85 e lııdlA'I malQnıdıır 
'ı rıı.I" 111rk cephP!!lndt kı,ın htl,la 
tutıru anlatmaktadır. Hu vaziyete 
~~ Mrk cephe!ll ıınıdl mU!!tacel bir 
.-,lı1&. faı.la aııkere muhıaç dei;'lldlr 
•t-r llt geniş barekl't sahaları cok 
\ ~ nıe\'"lmlPrP ı:-ilrt' aı;-•1'll'l 1<h1ır 

llıı oıenılıulnıle \kduul.ıin şlw:ıl 

Aym U!.manda Stnlin~radm ge 
rek şimalin1e gerek cenubunll:ı bu 
tunmP.kta olnn ı:;r:ikler ele ~ehirde 
milmkUn ol1t!ğu kadar fazlı:t mik 
tnrda d!l!-ım:ın askerini tutmak 
için ta~'Tl!Za gec:mic.Jercfü. 

A 'man hariciye nazırlığı mah 
fillerinde eltin A:man kuma!'ldnn 
lığının bu taam.ız ile gafil .ı,·lnn 
mamıs oldu~u bc~·~n ve A:man 
hn\'a kuvvetlc>ririn bu tarruza ait 
lıazt!"lıklan çok zruraıı evvel keş 
fetrni~ olduğu ilave edilmektewti 

H:ılihe..zırdn n.uharebe J:,iiytık 
bir şiddetle devam etnıt'ktecHr 

!iahaııı yepyeni bir cephe halini a) 
mıbtır. 

:;>imali Afrlkı.nın lşg-all ile ha!!ıl 0 _ 

lnıı \'3ıiyet A\'rııp..ının C'.enup suhlll~ 

rlııl Norveç, ve garbi Avrupu snhllle 
rı gibi aşılamaz bir 'lu\·ar hallol' koy 
rr.ak zarureti dıığurmuHur B:.ı 

h·ıı ancak yenj. yeni kuvvetlerin ıntıv 
rndlyett tıe tahakl<uk edeblllr. Btı 

Y~nı kuvvetler nereden ~··tlrlleoek 

tfr ! Avrupanın mUcı.ıfanııını kloı der 
ııhtP l'decektlr? Bllylllı CPplıelı-r0 

nazaran eldeki askerler nılktarı bıı 

nıUdnfaa l~)n noksaııdır. 

Bir r.amanlıır İlpa.ıyadao Umltlt' 
l>ııhııolundu. HattA Franko bir nut 
ımnda U!: mıı~·on askerin mlh\·erle be. 
raber çalı,ııcağını llÜ} ledl. 1-'akıı.t eıru 
d, onun toprakları da her t.ııraftıın 
f rcavilze maruı bir hald"«lir, Bina.en 
n!ı•yh onun kendi hıı<tutıar1 harlC'fnı~n 
lnı.an hedenlnılrn yaıııtacak sedıle ı,, 

t uak ctme!llne tmkfin yoktur Fran 
ıı:ıııın muharip bir \'.ızlyet alarak Ali 
denizin şlmaı ıı.ahjllerlnln mlldafaaııı 
nıı glrlşenf'ğlnt tahmın ~ç olur. 

Vtıı Fran111a91 yall"bllet>rğlnl yar 
mıştır. Kenül toprııkların· kenıll RA 

ha"' yapmo), gH7.e atmı,tır natıa lir 
rıııını l!ltf'ıe de buna LAvAlln nıu\-af 

lo\k olına .. ına lmlcA:ı ..-olttıır tuılya 

rını, mlh\·ercl Ballrnnlnrm bu ycnı 

•rphl' ldıı 11nh 1 f;OI\ (Pı1<\lr4rlıkhrd . 

tıulunwııları bir zaruret lı.allnj alır, 

rağmen akın halinde takviye: ge kıırarg!\.111, 22 ('A.A.ı - lngtllz ve J11akWıdırlıir: :Angıosııkaowarm Şimal 
tirtiyol'lar. Bu takviyelerin çıkc. amerikan kuvvetlerinin yanı başmda Airikaya ask'lf çıknrmnlanndan 2 
rılmasm~an önc.e .ı\lmanlan ez savaşan bir Fransız birliği, 1ngil!z hafta sonra tesbit edllJlğine gör.,, 
mek rruıksadiyle ınilttefiklcr tara. \'c: Amerikan kıtaıanıe birlikte Tu. MUttc.fik kıtaları stratejik gayeleri.. 
fından ce:,he hnttınn ale1acele mu. nua bölgesinde mUhım bir yol ka. ne edşememi§lerdir. Bunc:.an başk.t. 
azzam :niktarda kuvvet ve malze. 1 vuşağını ele geçlrdllttPn sonra Tu- bugün sekizinci ordunun bir taarruz 
me gönderilmiştir. ı.us•tan elll kilometre mesaıede bu- yapmakta olmasından da artık balı-

l.ondra, 2'..! ( A.A.) ·- Fa.s radyosu ıunan Alman mevzilerine hUcum et- s<.dllemez. ÇUn>tU general Atexande. 
ougUn. c.şağ'ıdakl Fransız teblltini nıişUr. mareşal Rommel kıWılarıru anca.it 
neııretmlştir: Şimali Afrika miltt-O!iltler umum• ı;eklnerck takip etmektedir. Brltanya 
Traoıusgarptan geıen Alman mru. kr.rıı.rgO.hı, 22 (A.A.) - lnglllz v~ tt:talannın hareketln1eki silr'at mu. 

r:tze)erl Tunus huduounu aşmışlar. Aın r:lkan kuvvet)crlnln yanı başında blm n!sbette yavaşı~mtŞ bulunmak 
clıı·. Gafsa ve Kerunn lstıkametlnde sın·aşan bir ırrnıısız blrllğl, !ngUL.: tadır. D~or tarnft11t1, gtner&l .Alex. 
de bazı dUşman kuvvetlen sızmı;ıtır. vP. Amcriltan kıtalarlle birlikte Tu- nndcr bombo;ı bır sahada ilerlemek

Ankara at yarışları 
ledlr; mıı.rc,..al Rommeı l.se ordusunun 
kısmı kU}llsı ile, kendi terUp ve ta.. 
yin ettiği harekeUeı1 bfti'lrmağa mu. 
vnffak olmuştur. :t.Iı:ıreşaı Rommel, 

Anl•nra, 22 (TELEFO:-o;J.A) -
BugUnkU at koşut:umın neticesini 
t:.ildlri\'oru.ııı: 

geldi G:ınyan 105 l:un:ş verdi. b;ından başka, yenı ınUd&fa& mevzi.. 

Birinci koşudn: GU:c:an birinci 

lkitıci ko11uda Ceylô.rıtelc birinci, !urine erişmeğe dahi muva.tfak ollDuf 
Bozkurd ikinci geldi; Ganyan 305, bu:unmaktadır. Afrika savaı aahaııııı
pilase 125 ve 145 kuruş verdi. da manzara, böylece tamıı.men değ11-

Vçiıncü koşuda Dav~ltıciro birin ı•ı.lşt,ir. Mihver kıLalan bu harp aa.-

Beşik aş Feneri 
2 • l yeıı~I 

ci, Gonca ikinci geldi. Ganyan brı.aının şark kesiminde çOlleri terk.. 
20ı5, pilltse 100 ve 100 kuruş verdi etmıo. buna mukabil Tunus•u elege.. 

Dördüncü koŞt!da Haspa birinci <:~rmlştir. Bu itibarla Mlhver harp 

Fenerbahçe stadında yaprlcııı 
lik maçlnnnda I~us:mpaş" Suler: 
maniye ile 3--3 berabere ka:dı. 
Galatasaray lstnnbulsporu 8 - 1 
yendi. 

lz ikinci, Vnrad Uçünci.1 g<:lcli. Garı kuvvetlerinin faaliyetleri bugün bam
;ı.·an 510, pil·~ '~r 140, lb5 ve ı !:O l b&şka şartlar tnÇ!nde cereyan etmek.-
kuruştur. tedlr. En mUhlm olan no'<t,a, Mihver 

Eeşinci koşuda, Yılmaz birinci kuvvetlerınln Tunus'u işgal etme.si Ue 
:reldi. Ganyan 120 ku~tur, Çift~ Anglosıı.ksonların nıııreşal Rommeı 

bahis: Ceylantek, Ifa.spa 1260 kt: kı..•;vctlerınl arkadan vurmo.k yo]un.. 
ruş verdi. eıakl niyetlerinin akamete uğratılmış 

Yetil! v'e Fidan kosm:ıdrlar. 1 huıunmasıdır. Gilniln en mUhim maçı B~~ik. 
uışla Fenı-rb:ı.hçe rırasmda )::lpt. 

I dı. Bu maçın birinci rtevresinde 
Rebii Fene-rhah~enin ilk golilnii 

1 yaptı Be~!ktaşlılnr da aynı d~vre 
ıcinde ~ert>fiD \'e Saiır.in arı:.ğiyle 
iki gol yaptılar ve devre 2-1 Ee. 
~iktacı lehine neticelendi. 

İkinci de\'re karşıl·klı hilcum'nr 
lıı. gef:ti ve hl"r iki taraf ela gc:I yn. 
pamaC.ıJar. Bu cruretle ~iynh !:ıey:ız 

1 

lılnr cıaha<lan 2-1 galiP ayrıl\h. 
lar. 

VıiU&ıı . BiR MUHARRiR 

Şerrf starlıncla y2pılan rr.a~lu 

ı r'fa 'T'aksim D".vutpnşıyı 3-1, Rey 
koz Vefajı 4-1 yenn.iştir. 

A L.'lANL..\lt bu nıırı•tt:: en bu. 
.) ı.ık uııığlQblydt~ Ş. Afril<:ıd ı 

ı•ğrudılıır. Hc.miz bu kıtanın ı;ıı\U)la. 

rı bitnıeıuiıı ve oınıı.ı ~ııllycyc uğn&.. 
nıanıı:ı olmaktıı berab:!r, Roınel ordu 

Şinıalı Afrlkanm ı,gıılf ıl'lt' nıütte . sıınıın bumlan ımnrauı likı!Jctl ne o 

flklcrtn \'llrmak t&tl'Jlkleı1 gn) e A\ , lursa olsun 8 inci 1ngll1z orduımndııl' 
ruııa.ra ıııçramaktır. uuuetiklerl r\v h.ç bek)emcı.Jlğl bir darbe yedlğinı• 
ı upaya ıçratmaınalı 1ç)n blittln ırnpı tlıphe 3 oktur. 
ları tutıııak ll'ızımdır Tıınu .. un ııonrı ISu nıaıt"lCıblyetln sı·bı•blerlne nit ld 
na kadar A\•rupayı koruyacağına ı. ıııaııır blrbirlııdcn farl•h görünüyor, 
norımak mü kUJdUr Kimine göre artık Alman lı:ır~. 

Bunun için Gaskouyu körfe:dn<len t..udretJ za~ ırıamı:ıtır ı~uııııo bir de 
Bulg:ırlı1tana kadar yepyeni bir cep. 1111 de mlh\'Cr ordul:ırınrn St:ıllngnı" 
henin mlldafaaaı mllıver lı;ln bir za . önliııdekl ıendelemelerı ve Uç ny sU 
ruret tir, rPu bir buınlcden &ı>ııra bile de\'an 

l\tararl~tandıı.n, Uooıanyadıın, Bul edtıı mu\'affnklyet.sh.lll•lerldlr. Şlma 
grır)standan bn rephı>nln gediklerini ll Afrjltada tt!Şebbü'JU deruoknıslit•r· 
doldurmak va:ı:lfeııl ·ııtenmlıt olabllir, liı..ptırmışlarılır. Alman hllrp l•a:,jU 
\'ahut kont Çlyano bu kun·t!tlerl ts. J<:tl günden güne ıı.z.ııldığı hııldl' Arı 

temek için hOkQmet merkezlerini do ı.ul • SUksonlarınkl çoğalıyor. Mu 
ID!)&Cnkhr. \'aıene tersine dlinnıllştUr. Bunda, 

Muharebeye glrdfl,feri gündenberi ıı.oura Alman harp nıııklne.;tndco hl 
ya az fedakl\rlıkla ı;ln l<:lnden çık bjr teıoebbU. vı: kudretli lulmle bekit· 
mak, ya hiç fedakArlık etmeden e • meyiniz. 
oırl}erlne nail olmıık lııtlrcn bu mem Kimine göre doğu ı:epheıılnde )U 

lf'ketler bugtto Avrupıının cenup ka mnn ileri hareketlnlı• ya\aşlnması \' 

ı.aııııccek ıl•incı bir ce;ıbcdlr. HUtllu 
ı.un etlerini bu iki tehlllieye karşı 
l uttukJarı fçln ~imali Afrlkll<ia bo~ 
bulundular \ 'C gaftı avıanJılıır, Fakııt 

Afrika a\a;ılurının aeticest alınma -
cıuo keııln hilkumler vermek doğr .. 
ulmıu. 

Uu iki iddiayı d1' ı.ontrol edece!• 
ı igjlerden 111:ıhrumu1. ,\lnmnlıırın 

doğu ceplıhinden ba~kıı, Avrupun111 
(ltekl bölgelerinde oe kadur lmnıetle 

rl \'Ildır? bilmiyoruz.. ·tnliolo ,u 
!Jf'~ :ınıı,t,ındııld rnkıı..ulara gure bu 

•erbelit Alman lrnv\'etlerl bir nıllyoıı. 
ı:a.u faı.lıı olm.ık Ulı.ııngellr. Uu ordu 
lkıncı ~pbe li.orkııslle ıılıııa(ı Afrika_ 
ı a ı;ı>çmcml nıldlr, vol<ıın deniz aşırı 
11kllynfııı zorluğu \•lldıııden ı;~c • 
r enıjş ınldlr~ Bunu tıı bilmiyoruz. 
Şı.ınulllk Tunus da ı;öı.lerjuılzln ö • 

.ı.ndo bir muamma "ibl duruyor. Al. 
ıanlnrın ve 1talyanl.rın oraya ge 
•rtıhhdlklerl ve ı:eçlrcblleccklerl ku. 

1 
•etırrio m}ktarını dı\ bilmiyoruz. Ne 
tek bir :r.afer, ne de l>lr he:r.lmet harı> 
:nblUJetinln tam .ılçlbU deklldlr 1 

ı.ıhya ve Tunus harblerlnln soounıı I 
•t•klcdlkten sonra dcmokrusllerln Av. 

Mare§al Rommel taratmdan aoa.. 
teşrinın ilk gUnlcrlnde ba~la.nan o-. 

EUrane harekete şimdi nihayet bulmuı 
gözllyle bakılabilir. Kendisinden maı
zemece ve sayıca mUte&ddit defa 
yl1ksek bulunan blr dUşman karpaın. 
da ıkl hafta kadar inatçı blr mUca.. 
oelede bulunan bir Mihver kıtumm 
sayesinde bu hareket düşmanın rO
zllnden saklnnılml§tır. 

Bütlln savaş kud.retinl olduğu gll:l1 

ınuhafo.zıı eden Alınan İtalyan zırhl' 
ordu.su, uzun zamandan beri itlnab 
bir surette ve çok derinliğine hazır
lanan meVZ!lere §imdi yc!'ll?flllif bU- • 

(Arkası Sayla J, Slltwı 6 de) 

Geçen balta 

Almanlar yarım 
milyon tonluk 77 
gemi batlrdılar 

Berlin, 22 (!!p). Berllnı.le ~ 

haber alan çevreler, .sonteşrin aym.uı 
14-20 tarihleri arasındaki baftasmı 

Anglosakson gemi seferlerUe mllca.
delede rekor haftası olarak vuıfian.. 
oırmaktadırlar. Alman denizaltııan 

j1c savaş uçak gruplerı bu bir hafU 
lç.nde topyektln 481.000 tonluk 77 
dllşman gemiSI batırmışlardır. 

r 

Bu ölü de 
kim? 

Albay birdenbire uu:-du 
Bir çavuşun ve bir askeri dok.

tonın beraberinde bulunan erin 
ta!}ıdığı bir sedye yamacın aağ 
tarnfıııda görilnmUştil. Albay 
sordu: 

- Bu da ne ~nvuş? 
- ••• bir cesed, bir yıl evevl 

ölınilş bir a:in:nın Ct'Sedi vilcu. 
ılunrla birkaç kurşun \'e gülle 
ynrnsı var. Bir kı:lağı yırtık. 3ab 
elaman dikilmis. 

Bu kelimeleri işitir işitmez bir 
tabur kcmutanı titremekten ken.. 
dini n12madı, garip bir sesle mı
rıldandı: 

- Him ... Ben bu adanu tanı 
yonım. 

Bu satırlar 

En Sofi ,. aklka'n111 
Bir iki güne kadar başlıyarnğt 

Bu ölD de 
kim? 

R-Omanınclan alınmıştu, 

pılarnu mııhnfa7.a hıı,.osunı11\ hlzmPt" 1 ı:ıınali Afrika tınlnPtl, Alınanları 

davet edilebilirler. Bunlar ara'lında Avrup:ıda muhtemel olr ikinci cı·ı>hl' 
bllhA'!ll!IB şark ııeferlnı- lşflrıık etmlyen ,ı.·e karı;ı büyUk kııv-retler ayırnı:ılıı.• 
Rıılgurlııtanm merkezi Avrup:ının a.r 1 yUzUndendir. Alman hnrp kudrtıı 

ı uıı:ı kıta ına başıırıl ı rla dr.vıım eden 
ıır (hraç yapnıağa muvaffak olup 1 
ılamıyaealtlarını da gönnemlz l. zım. Bir harp meydanında on do-
ıır. l\lih,er imali Afrilm~-ı kaybeder k tz sene oonrn bulunan meçhul k!! kapısı olan .Mnkedoıwnvı mllıtafua l '-t1yıflaınıo olsaydı wllıver ord ııar 

etmesi, ısteneblllr. ŞaTk l'l'pbe lndl'n ' \'olgaya ve Kafkııs\·nnın gö!>eğln 

çekilen bazı kuvvetlrrln Hın'Btf!tan 1 •m<!:ır d:ıyıınamazl:ırdı Şl:n:ıll Afr' 
~·oıu~ la ltalyaya dotru <w.VkeıtllJI~' ı.ıtyı ihmal et melertıı•n ııebrbi şuılur 
bir ~nmnndıı knnt Çl\anonııo &e~Bh3 4.lıııanl&I', kf.'ndllcrlnı doğrudan dııt 

ti uııook mlh\'orrl 8 ılkan ınllll'tlert l'>ıyo tehdit cdPblleeelı e tıslı l~I ccıı 

n 'er.1 hllmP•ler , vPnı lcdöltllrlıkl:ı ne ko tıul etı:ıl ,ter lir lcl bun·ın blrl11 
ra Uma için olabWr, cısı Husya, ikincisi de Anupad:ı ~ı.. 

e deınokrasjlerln lhrac şansı artar biı cesed dilnyanm en anlaşıl-
ıl.ıj halde bu Afrf\,n bol,'llşnıa!iı, oım 11127. cn&u"luk vak'nsının esrannı 
ııyr kadar olduj;u ı;tbl iki tarofın dr nat:' ~özdü umumt harbin .. 

htnr. ve ah!yhtne teceRllerle dev ı ı hat~ı\ 1~39 han"binin bif' Cft~-
ılebllir. 

1 

luk hik Yl"Si bu eserde nçığa \"U. 

·urprlzlcr knrşı~ında $llşırrn·ıııı:ı• rul· :u~.tur. 
.,111 keramet tnslauı.:ıktan s:ıklnnlım, 



ŞEHiRDE 

Şe.'ı:rde: 
-ı· L ektrık s:ırli)'nLımn talıdıdl ı~ı .. 
.n k:ırnrlıır annmı,tır. Bu a raJa. 

. uyın edılect!k o.a n .nlk c .ı.rd.ı.n f:ı ~ 

eıeıctrık sarteden evlcnn cer<!t.ın 
rı ke:ıılec ktjr. 
~-~ Aıı rkapı cıvur.n1a ht!.vl,Yctl meç. 
1 bır er t < c e <I 

ı.iic ı.f l!>i.,. 
r.L l .ı.r görUldjğUn.:lo. ıı 

. llmtjtır. 
=:.Tcrko -uyunun metr~ mıkdb, 

ı..qınr. ılt i buçuk lruru~ zam ynpıı. 
.ıı,.tır. Su Uercııertnı:ı yeni zamla~. 
nber hesaplanmasına dU:ıdon iUbıı. 

en ba§}anmıı~tır. 

.y. Şebrlmı.zde et, ftııda ne vey 1 

ört gtın mczlınh::ıda kesi.ecek Ye ıo.. 

.. k?ltalara ancak bu gUnlerde verile. 

.. ektir. 
Yurtda: 

$ Çankırı nğır ceza mahkemesi 
.~ımanyı:ı.nın Anlw.ı"O. bUyUk elçisı 

l/on Papone karıı suikast mllrettebl 
olarak mahkfim edılon Pavıof, Kornı.. 
ıof, SWeyman Snğolun Ankara A. ce
ca mahkemesi heyeti hakkuıda. \-a.k! 
ıccfdihll.ldm talep}erlnln Keskin ağır 
ceza mahkemesince kabul edilmeme. 
si dolayıallc va.ki itirazls.rmı tetki.ı: 

etm~Ur. 
Bu tetkik sonunda Çankırı ağır. 

cııza mahkemeai Pavlof, Kornilor. 
v• SWeyman Sağol'un bu iUrazlart. 
nı rey blrllliYle reddetm!ŞUr. 

"' Otuz aaattan .fazla blr zaman
dan bert :fasıJo.sız devam eden yag. 
murla.rdan Mani.sa. ve McLeman ova. 
lnrmda biriken sulardan Gediz nehrı 

kaba~tu. c 
Ji. Mcr&lııde portakallar toplanma. 

yıı. ba§lamijtır. Fakat sevk için va.. 
gon bulunamaması sebeblle satışlar 

yavaş gltmcktcıdjr. 

:/o Balıkesirde toz r;ekere 610, kes
me §ekere 530 .. "C odun k5mUrUne 12 
kuruı fint koıımunur. 

Dünyada: 
ı(. lnglliz d ntz:ıltıJnn. Sicllyıı. ada

.ıı ı o.çıltlarında iki :tta?ya:ı muhriblnı 
b.'ı tırım~lardn'. 

:/o Akdcnizdc deııtz tıareka.bnı ida
r cdtn aı:ılral Kunlngam son 48 an

ı ı .n e, b:ı.ll Akde:ıizde, Alman de

ı ızakt,ı' nın pclt az bir faaliyet g6a.. 
t nd k t>r ni &Öylem!ştır. 

:ı: h; ' ltertı Uzeıinde dUn de hiçbir 
t \ E-:ıliyeti oımaaı~r. 15 g11n. 
l nb rı l..ondrado. nlArm f.§areU ve. 
rilwcml;tlr. 

:1- Amctı anın M.oskovu. bUyUk elçi
n mlra l Stanley bir hattaya kadıır 

Moskova.yn dönecektir. 
:f. Uzak doğudan a.Jman bir habere 

göre, Çln kuvvetleri Klangsl eyaıe. 
tınde FUcl §chriııl J§gal etmljtlr. 

Blrmanyada. mllttetık hava faali
YtU devam etmektedir, 

Harp . 
Amerlllaya 60 
milyar dolara 

al oldu 
BUeııos.Alres, 2% (A.A.) - V8.§1ııg. 

ton'daıı blldlrillyor: 
.A.Wtadar :mahfillerde söyleııdlğiııe 

e&-e, harp glmdjye kadar Birleşik A. 
merikaya f;8.kribeıı 60 milyar dolar.ı 
mal oımuatur. Bu mıktar geçen harp
te Amerika. tara!mdan y&pılan mu. 
raflan.ıı iki mlslldlr. 

ŞEHiR TIYA TROSUNUN 
DRA MKISMINDA TEMSiL 

BiR KAÇ GUN 
VER1LM1YECEK 

Şehir Tiyatrosu Dram kı.ammda. 

'b1r kaç giln için temsil verilmJyecek
tlr. Buna sebep, tcpeba§mda.ki tiyat. 
ro binasının son .fırtınada çat,ısuun 

hasara uğro.mıgclır. Çatının tamiri 
ilunM edilir edilmez temslllere de
vam edilecektir. 

Bug'.ln, gUndUz ma.tlneai de yapı~ 
ll'.amrıtır • 

Bir d:ıkllm kadar ıı:ouıpartıms.nda 
LkQnet blll.llm sllrdil. Azami sllr • 

ı tlo IJerll)' en trenin gUr:lltli!!Unden 
bnı>lca bir ııey ftltllmlyorda. 

l:•Uzb:ı r Prıı.ya kendini to;ıl:ır gloJI 
c-IClu. 

SO?lı'TEŞUIN 11»2 PAZAR 

•~ ahkeme Salonlarında 

VJl 

a alık tran
a bir hadise 
anım sen hiç ay

k amışsı galiba,, 
D:nacı nı_\l,ıimle otumn knıho 

baştan a-.ağıl a filizi yc~İI giyin_ 
:. ti. !\lan tosu, nynkknbılım, blu. 

2u hep nynı renkteydi. Hatta bnş 
örtüsü bile koya \'e ncık olmak Ü· 

zere le~il renk ile knn ıktı. 
Yilıli riı:ek lıozu~, lıoyu k a • 

ct'a, 'ücoda bitl'm i7.di. 
Sudu yerinde bulunan i~c temiz 

kıynfetll bir erkel•ti. İtina ile tırn~ 
olmus. bıyılllamım etrafını dik.. 
katle Jcestinnis, saçlarını arluıya 
cJoğnı dalgnh bir fekilde taramış. 
tı Esmer, sakin tnvırh, 25 yaşla. 
rmcln lmd t(lr. 

Haki'm sözü e\"\elil ıhna~ıyo \"er· 
<li. Adının Unbin olduğuna söy. 
liyen davacı 'kadın Anadolnlıı 5i. 
vesiyle da.vasmı 5(jyle nnfattı: 

- Snbnlıleyin snat lıen diye~·üıı 
8, siz deyin 8.5. Tr:ım\"ııyn Fatihte 
binelim, Amma nasd bindim, ora. 
sını ne sız <ıonın, ne bon söyJiye-
yiın. 

SJ'kıstmı, ıkı. tım. nihn)·ct bat 
manm arkasında knlA kaldım, nah 
bu efendi, bo srrnda beni itelerne
ğe 1>2.sladı. Bir sabrettim, iki 

!4lbrettlm, nihayet burama geldi. 
Döndüm: 

- Bana bnksanA sen. dedim. 
biraz kenıline hli.kiin ol. 

Eh ben bir kadınım ireiı bey, 
böyle itelem~ gelemem. 

Birden lm.ıver<li: 
- Tramvay kalabalık, nueye 

gideyim. Eğer knlabalıktıın şi~ 
yet cderson in a,sağrya, bin bir 
otmofile. Dedi'. 

Ben de: 
- Ne diye otomofile binecek_ 

mişim. Sen bin ona, Hem biraz 
geriye Çekil Hah, lıak ne gUzel 
duruyorsun. simdi. Dedim. 

Daha fazla kızıverdi: 
- Sen hic aynaya bakmadın 

gali'ba lıa~ dedi. Bana hnkaret 
etti. <Jeza mı isterim, 

- Söylediği lif bu kl\ılar •m '? 
- Dah:. da bir ı.~ler 'öyleıH, 

cmma duym:ı,lrm, Mhitlcr hepsin~ 
duy-dul:ır. Onlar nnlatncaktnr. 

Hakim delikaobya clöndü: 
- Ne d.iyeceli!!in b:ıknJım. bak 

bu hanımı hem knla hktn sıkı5-
tmnıs, hem de bakaret etmi.'şsin ! 

Haydar, iki h:ı.fif oksllrdükten 
sonra mnhcobiyeUni kısmen önle· 
eli \'e: 

- Ynlan, ded.i. ben bir defn 
bu kadmı glnştmnadım, Rir ona 
bir de bana bakın. Bu kadınla na. 
eıl böyle bir :;ey yapabiUrim. Oöz. 
terim kör ol nydı, b:?lki eledikleri. 
ne in:ınal.>!lirdiniz. 

- Biz bir &eye inanmadıl•, he
nüz.. iz hfıdiseyi' anl:ıtrn biz.·. 

- Tramvay ~ok kalahnlılttı. On 
sahanlıkta itile, kakıla bir yere 
ınkıstım. Cebimde bilet para"ı hile 
trlta.rrumyacnk kadar sıkıı:ımı~ i· 
ken birdenbire bu kadn dönclü: 
- Beni öy~ sıkıştarmn, kpndine 

hakim Ol birnz. Dedi. 
O lmbbalıl<ta ve bu soğukta h~. 

şımdan eşnihya lindar ıcn'k sn di.i. 
külmü~ gılıi kızanlım. Bu dUpcdü·ı 
.ıftira knr,;ıııında ne ynpar.af;'lmr 
sa5ıl'flmı. 

- Ben, <lcdiın. Snna bi:- cıey 
yapoınılım. <)ok knlıılıahk, arkadnn 
da beni it.iyorlnr. 

Ve kendisine değmemek ıcın 
arknma ıloL;rnı bUtUn kuwetiınle 
yn.slandnn. Bnyan nnbia hu sefer 
de bunn fusat bileli: 

- Bıılc. de<li. i'ındi ne gUzcl 

lluru orsan. llııb "öyle. kendini 
bil biraz. 

Artık t:ılı:ınınıüliim kalmadı: 

- l~h, dedim, st'n 9aiiba hiç 
aynaya baknıamıssın. 

Bu sözler n!;'7Imd:ı.n çıktı, çıkma. 
ılr, ba kadın da fıdeta delir<'H. l\a 
ğmp ~ağırrunğ-.ı bıı..5ladı. 1"'H:ayet 
traım·ay darda, polisler geldi. 
Benden dnv:ı.cı olduğunu söyledi. 
Jlaldmnda zabrt tutturdu, buraya 
kadar getirtti, hnlbukl atııl lıaka_ 
rete uğrıynn benim. Oysa. ki aley. 
hine clıı.va aı:mndmı. 

Bana knlırsa bu lmclm, bu hı:.-

' 

linden ~k mllştekidir \'e böyle 
kura kura kendini dünya güzeli 
snnma.ktadır. Bütiln erkekleri de 
peşinden ko5acahlar diye zanne
diyor. 

Halbuki7 kırlt yıl ) aln.cı kals:am, 
yine de buna kadın na1nriyle bak. 
mam. 

Deliluuıb ar su maz, Rabia 
bll'Çın hırtın yer\nden kalktı: 

- ht• bay bikim, dedi, görU. 
yol'SUJluz!, Yine h~aret ediyor, 
Tramvayda da hep bliyle aöylendi, 
durdu. 

Wddeti'nden yerinde <lurnmı _ 
ror, söyleniyor, fakat eirkinlik 
bahsine hf~ yanaşmıyordu, 

X'ıhayet hihim kendisini yeri
ae oturttu ,.e &a.lıitleri t1inlemeğe 
gi'risti. 
Başta vatman o1doJ:-u hnlde din

lenen snhitlerin hepsi de birden. 
11ire Rabi3nm hal"rrcJığını, IIay • 
da.nn: Kenılisinc "hiç nynnyn. bak 
madın mı,, dediğini. başka bir şey 
gönnedilderin~ ve işitmedlk~erini 
ıı0'1edi1eJ'. 

Neticede mahkeme, kal'!lrmr bil. 
ılinnek tızerc muhakemeyi baş1<a 
bir gtlne brrnTitT. 

ADUYE :Ml'HABIRt 

Do~a ceuheslnde 
Berlln, 22 (A..A.) Selll.b(yetU blr 

kaynaktan üğrenildlğine göre, Sov
yet kı;vvetıeri, dUn Btallngrad'm §1· 

n.aı batwndn §lddetli taıı.rrıızlarda 

bulur.m~rdır. 

Rumen ve Alma.n kuvveUerl, Dl11\"

z.ılcrini muha!az:ı etmeğe muvaf!a!~ 

oimı.ı,,}ardır • 
l\loskova, 22 (AA) - Gece yansı 

ı:ı~redilen Sovyet tebli#ine ekt.Jr: 
Stalingrad'da fabrikalar mahıı.ll<ı. 

sl..nde kıtalarımız kUı:Uk dUıman gu. 
rupıarının hUcumlarmı pllskürtmU~ 

lcrdir, Diğer ke31mle.rde topçu tlUe •• 
toıarı olmu~tur. 

Nalçık'ın oeııup doğuıwıdıı.kl b: 
kesimde Sovyet kıtaları faal haı-e. 

kllttıı bulunmu~ardır. 

Mozdolt bl5lgesl..ndo bir blrllğimlL 

bır gtlndc dü~manrn Uç bUcumun•J 
püskUrtmUş ve dU~ınanm takriben 
Ski taburwıu imha ve iki tank ve 
kamyonunu tahrlp etmiştir. 

Tuapse'nin ııımo.I 1oğuııunda mu
harebe devam etmektedir. 

Merl:ez cephesinde kıtaıarımız 

ııH·vzilerinl müdafaa etmL,ıerıUr. Şid
detli topçu ate~i olmuştuı . 

Birçok keslm]c.rdo keg!! ınU!rezele
rımiz dü~man h.ıı.tlarında keşif hare
ketlerinde bulunınuş~rclır. 
Şlmnı bııtı cephesinde fıısılnlı topı";ıı 

\·e makinnnı tUfck ateşi olmu tur. 
Çetecllerdcn mürekkep bir guru:> 

Vıtcbsk'de dUomanın bir iaşe tren!:ıl 
yoldan çıkarmak auretilc bir lokom!>
t ıne 16 vagonu tahrip etmıııtlr. 

KARA EL,WAJ 
91 lngilizceden çevıren:. VEHIP TAYLA~ .._ _____ _ 

''liBt.lilıı b:!ıılm olit:ı"umu nıısıl '"· r rl' atıyor. Sebeb rıe •: Hu ıııcl•tup lHa. o ı,;cco karıuılıkta ls':eml .. ye curpıp 
ı•at edecchııinlz '! ll l<aıbıı gelen lılıLltıttııylıı bir ml'l<' •ıp ~-.·u• diı,.ıue ;ılr. n:ızarı dlk

0

lc~tlı:ııi rol.b 
"İı.pe.t mı '! ., li<ılııu:ı fCsl bı .:'l'• olup üzerinde to :ıtl.ıfcn l:ir lıultUw, t1mı•mt1tı. l.'cre ınııhııu ktıııdiıı,ıı 

~·V. s~ fz!ig l h · tı . 'Dc!lllerl , ~., d:ıruı reıımı \ardı. Uımuıın iılmod • düşllrdUnU:ı. Zlr:ı. lııiylııcc ı•ı feııcrinı 
:ı:ıync:ığıw, l ıız .ı.,ı P~.> "· Size ı\ ; .. ~\\el gözUrıe 111;,cn bu pul. l•endlsl ut.utca UlJl\'i ııcrdenln altına ftrlat .. 
~<Cc yemel•ten lnr bir ııl;ıır 1 r, IUstJlır.ı tnnınıış old•ıt°Jna ~urıı uı • tınız. rt:ı:ts M<ırş:lntın ~alının bir ip • 
l ::ı t<ığım z.lrı'l:ı ı·:ı t~I dt ıııı 1<c11 11i I.ı mnı •I bir delJl:ll. ~~orıuı b.ı şel.ılı•'" liğlııı gonga lllştt::eıı tle sluılniı., 

elinlıfo \ ı r.ıl nlı~ ı .. orurı ı clı • m·tllln Rıalal•ııd.ı b:ılun.:ııı' 1>;rı'-I T :ı.bii ı;cn" mis ımuşnııtm l\1.erln~ 
ııızle ) ~k.:ı tlC::nıı.. HujJ;ı,,ı ml.iı<t.ıllr• 1oJ cl.ığunu ima ctmel• INti.)ordıı ::ıl;ı. ılphc,)l dilstlrmek l~ln! Blltlln bun .. 
ı lıı her t ana a_ .) ıuıılnrııı dcrlnll[:..- l·nda ıılz.d ıı lııı~kn ldm e bulunma • , lfı r Bit.in zckdnızı \ "O ka.bUlyctlol:zl 
n · fS"tlknm~tı rl lmtllin :ılalc old ı.., nı·~tı. l\JI t e r l'ru.)ıı . ı;-östcrlr. Ynloıı. bir dc!~sında uk9.. 
ğııı. u ~ös crlyordJ. ı-.;orf<ıU. şııt~u ı Gel •llm k ol ilJğnı ~lnlne! Ş.ıp~u_., ııızı gösteremeillniz. Oil:ımı arııştırrp 
11.ll :lnlcırl lçln:J-. )e.,! oc ol.alt ı»:z •>l • <ır<~rlıı Uı.crlnc ÇC\\rnıı:tı (çln tn!> - ''('lııayet psikoloji 1,. isimli kitabı 

duğunuı:a göre suı;unıız ispat edllmlj l,ı oclnln ncbatnt çantıısın.ı dliğm?lerı lıulunr.a bunun lçlnilt. ııl,rab elrll!J.!lt1 
olu\ or. • ı.ı.ln?'Sttını\•crdlıılı., obtbllcceğlal aklı h!ıyııllnlzdon geçir 

nora11 Ulı:ı~ı1cn evvel U:ı::ın~ru ·, • Spıel•ln cep f<'ııPr:nı dı· çok nı~· . nıi) ordunuz. Buno. r..ığmcn lçlnc!ı•n 
':!l ucn dolnlıınd:an yere dı\s::n!.is olliıı 1 rcno bir j~klJıJe coscılin yamna atı • çıkın('& o derooe ıaşırdınız ki, kitap 
hlı' nıcktubun Uzcri•Jdl'ltl pulu koılJ.. \Crdlııl:ı:. Sl.ulcn eUphelenıllğim haldı\' ılzertnde varmak lz}erlıı.lzln kalablla 

• 

1 RAMV AYLARDA "LÜKS 
MEVKi" JHDAS EDiLSE 

NASIL OLUR? 

K O:ttVR fiyatlanuın artması 
ıımele ve müstahdem üc

retlcr;"ııin \"e malıeme bt>delinin 
)'ükselmesi kar~ı ında traııı\·ay dı·. 
retlerine znm meselesi yeniden 
bahis rııenuu olma!;-a b:ıq}ndı • 

Bu nokta etrnfmcla ti ouıyr~t:ın 
beri tetkikler yııpıldığmı, bu zanı
mın birinci me,"kilerde il<i. i'kin<'i 
meYkiterde bir 1.-uruş katlar oJrna. 
ının muhtemel bulunduğunu iı:lti.. 

yorduk. ~·velki g1ln A nkaraı.lan 
dön~n elektrik ve tram\"ıty işlet. 
me umum mUdilrU Hulki Jo:rem·· 
in beyanntından bu işin arlı'k 
kat'i bir mahiyet almak U1.ere ol. 
doğunu öğn-nmiş bnlıınuyorm. 

Ben. yapılacak ha zammın hiç 
de gayri mnkul oldağuno söyliye. 
cek cleğilim 1 Birçok zaruretlerin 
idareyi bu zammın icrnsına me<'. 
hur kılmakta olrluğo mohal<knktır. 
Şehirli, ~ynhati ne knılar ~ok sı. 

kmtılr geçerse ı:,çsin Edirneluı.pı. 
elan Sirkeciye, EminönUnılen l\taç 
kaya yayan yUrUmek i te."lli)·orsa. 
idarenin aylarca dilşünıliiktcn c;on 
ra tatbikine mecbur knldıj;ı zammı 
ödiyeeektir. tabii olağan u~tü :za. 
man1ar geçinoeye kadar •• 

Bugün biraz garip (le teil'ikkl 
edilSe bir dil§llDceden bahsedece. 
ğim: Tramva.ylara kadm erkek hep 
beraber biniyoruz. Çoiumnz işe, 
\"azifeye, bir haylimiz de gezmeğe 
gjdiyonız. Sabahlan 1'elki dı:?Bi)l 
Fakat <ıaat ondan sonra va~lyet 
hudur •.• Kadınlarımız, ııck soğuk 
ve fazla yağışlı havalar D'lll">f08.Da 
:rece gündiU.. "'emı.:?kte, Şi"1irlen 
Baktrköye, Ss.nyerden TopkApıya 
günübirlik misnfir1i'ğe «itmııkte
dir. Yahut da bordo reııgi manto
ı1una aynı renkte diif'..rme halmak 
ümidiyle Fatihten Beyoğhınn geç. 
mektedir. Tabii bütün hu cyalınr. 
ler esnasında bil'k:ı.ç defa trnm,·n
ya biniJmf4.;ttdir. Şehznıletıasmcla 
burnunun dibt"lldeki Sinema.va git. 
meyip de Beyoğlnna g~en bayan.. 
L'lrl pek yakından tanıyorum. t5 
vesaiP zal"OJ'etlerle 8nknğa ('ıkan 
kadmlara bir diyeceğim yok ı ı·a. 
kat sUsJenip püslenip rle tranwaya 
binen kadın1arnnızın kalahahlctnn 
&iki.yet ett1hlerinJ gördi:..".ıeçc, i'it· 
tik~e bel~ de ~rip telikki edile
e.eğini <1iJyledi~m fikir aklnna .rel. 
di. ı.tilm mevki trann·aylftl' isle. 
tihncli 1• Kırmm renlıli arabaların 

hir kısmına maroken1i <ıırnl!ırını 
tamame-n yerleştinneıı ,.e bunlar 
lü'ks me,·ki telakki edilerek ~esa
hat ücretleri diğer araba ücretle. 
ı'inden hnylire yiiksck olmnlr. ~re. 
~eıa. l:; - 20 lrnnı' gibi.. her beş 
nrab~d:\ bir hnnlardnn bir tanesi 
geçmeli .. 

Ru t:ılidirde işe \'e~·n ''aY.i'fe;:re 
giden h31Jc ilı:ı ge1mc~e rıkan hay 
\"e bayanbrımrı: seyııhııt '"'nn'iın. 

dn a.ynlaı•al:lnrclır. RCiylelikle i e 
t?idecck insan ılıırnktn bl!klcı kcn 
gemıcğe ~ıknn b:ışnn tr:'.Jll\'e)'lar 
~~ip gitrni\·e<'~tlr. Jhtiyaı·lıır ve 
ha!itnlar kin de lüLs me,·lıiin ıw;k 
faydalı ol.'lr~'lğı kannaliııdeyim. 

Ada ''e Kıulıliiiy \"apıırlunndu. lüks 
Jl' .. txkiin ~eııc~er<'e c\ \'el ihılas c. 
,uım--~i hnnti 'l.UUrefüm do~ln 
iııe, bot?ün tram\-sylardn bli,yle bir 
ıneYl>İ ihdası h~ de ı:nı)'p ai:\riil. 
ıncm~lic1ir !. • 

YEh.'TA RAC";Jf' t)Nl~N 

Hindistanda itaa!sizlik 
hareketine nihayet ı•eriliyor 

Loııdra, 22 (A.A.) - Hlndistnn 
,ff.n gelen haberlere göre siv{i itaat . 
sizliğe nihayet veri)mPsl rnuhtc:neld!.· 

Bern, 22 (,\.A.) - Budapeşte. Ma. 
· ·aı nazırı de KalleY ueml,tlr ki: 

··Macu.ristanm, hlc kimsenin topra 
ı::-ır..dıı g5zll yoktur ... 

<'C~lııl bl9 düııUnmedlıılz. Ve nlhay ~t 
c•:ı ııon delfllm de oıı ?,, 

1T~ri~oya akın · EN SOH .,A~(ıl\; . 
buyuk hasar 

yaptı 
Bombardıman 

e!l ıen ltalyan ıe
blrleri boşaltıbyor 
ı.outlra , :;ı ( ı\ , \.) - lnglllz ha\·• 

Jcuvvetled dUn gece 'forlnoyu. bu har 
oın en şiddetli hava hUcumunu yap.. 
DU~lardır. 

Hedeflere pek ağır bombalar auı • 
l!lı~tır. 3 tayyare gerı dönmeminlr. 

Bır Hali!ııks bomba uçağını idare 
ccıen blnbaŞJ tıobensonun t yyareııl 

Tortııonun bonıbn!anışından son·'J. 
&te, almışur. Uçağın ln!llAJu tehll .. e 
aındec Urken binbıı'jl, mUrcttebatll 
paraşu tle inmeleri .emrini veraıl§ ve 
k"ndısJ sucuwı. kadar uçakta ka!a 
cı.ğını ı;öyJcıniştlr. MUreUebe.t y .,:~ 
l:ıml~leı dlr. H.nbaşı ııte~lt> mUcade~e 

etoıı~ sondürmtı.:: ve koca boınba u _ 
çağını tek başını\ lngiltereye getlr. 
.r:!l§tir Hu bııreket, tngUlz hava kuv 
Vf:1lerı tarihinde yeni bir kahıaınııı 
!ık 01 muştuı . 

"' ~ . 
L.ondra , 22 ( A. A ,J - Cuma geeç.sı 

ı orınoya yapılan akın çok muııu 
d• Yalnız bir bomba ı~ekkUlD t;ır 

-ı at zarfında 54 tane 2 tonluk ta" 
rıp bombuı ve tl5 bin kilo ağırı ·~··· 

da yansın bombası atmIŞtır. Şu o .. ı. 
<k her dakika ağtr tahrip, ber saıı•ye 
b!r yangın bumbaaı dllfmekteydl 1 
t.lyanların Fiyat, Kaproııi ta brik ı .a. 

rı ve kırallık tersaneleri bu teblrllt 
c!lr. 

Londra, 22 (A.A.) - ÖğrenUdifiı.t 

gbre, İlı.ltiliZ ha va kuvvetleri t r.rıt . 

tından bombardunan edilen 91hlr1 .. ~\-:. 

t•hliyesi devaııı etmektedir. 
lıluaoJ.lnWıı bu ,ehlrleri gldiP g '!:>.,, 

meyifln• ipret edlJmektedlr. 

:t- ll :f 
Nevyork, U (A..A.) - MUtte!H: 

bombardıman uçaklan durmaı:len, 

01Uıver.ı.n Sicllya aduındakl bava il • 

ıanlanna taarruz etmektedirler. 
Öğrenildiğine göre. yenlıierı r n.! 

sa, bu hava a!anla.rından takviye J:ı 
talan ~öııderilml§tlr. 

.. * ~ 
Londra, 22 (A.A.) - Haber v.ırlL 

dlflııe ,.Ont Cenovaııın .son bomb.ı.r _ 
dımam esnaamda. İngiliz tayy&r.!1.eri 
§ehrin limanında bw•ınan (RO'll!.l. 
tAğuste>&) f.llmlerinddkl bUyUJr lt..'. 
yıı.u vapul"larını hau.ra utratmrt?•r. 
d~ı. Ayni tipte Olan t.ıu Ud Y&P\11' IO 
bin tonluktu . 

Bir lllks transatlantııt o!an ( t: • 
L"l&) tayyare gemlıl llallne gettrıı 

ml§ti. 
Diğer cihet~n Torinoyu bombar 

r.aan eden tayyareciler bu ~brln ha,·a 
:r.Udataa bataryalar•nın btr tek prc. 
jektör kul)anmı§ oldoklarını söyle 
rrı,ıerdir. 

Küçük U~nbr K ı •> ır.· · 

......... -~ 1tiaa.ıt1 ..... 
11....._Wll...._.lll•n .. llıta; 
Daldhda paıuaı •eiftdlf~tft 
........... t 1 ....... ....... 
olman .. dllEbt 1 n ..... 8ı(a.l'lmı-
teldlll~ .................... , 
kalmak llzere ..za ..... Dl IJfldlr 
me1ert ........ 

Evlenme telılilleti: 
"' Y:ış 50, kısa boylu z:ıy1r esnH"r 

günde 7, 10, lira kır :ıncı olan bir 
bay şişman olmayan bir bayan:.ı 
evlenmek istemektedir. Bayın ralr.J 
\'e kumarla ilgisi yoktur. (Fırınr ) 

remzine milr:ıcaııt: 

* Bir b3ba aşağıd:ıki evsafüıl..i 
kızını e,·lendirmek istemektedir. 
Yaş, 17, boy, 1, 52, kilo, 53, balık c 
tinde, beyaz, gilzel, kara •~I •e 
saclı, kız ticaret orta okullanndn 
okumuş, fakat malt vaziyet dolayı• 
sile meklebine devam lmkln kal • 
maınışlır .. (D.F.P.) remzine mil~ 
c11t: 

• Boy 1, 80, kilo, 72. huld&Y b. 
nizll , 22 y:ışında, 70 lira maaJlı hir 
memur uzunca boylu, giyinmesini 
\"e gezmesini bilen, habk etinde h ... 
miz !Jir aileden kız veya dul bir bıı· 
:ro nl:ı evlenmek istiyor. (A.F.B.) 
remzin e müracaat edilmesi. 

I f ve i~ arayanlar: 
* ::-;oıre Dame de Slon'dan me 

:mn bir genç m; franaısca, rb'a1.f. 
ye \ "C fen dersleri vermekledlr. 
( :\l.J>.) remzine müracaat. 

• Tic:ırelhanelerln muhasebelerini 
irlore eı.lebilecek bu hususta terek 
nazari ve gerekse tatbiki malumatı 
olan lıir genç iş aramaktadır. (btr) 
remzine müracaat. 

* Lisenin son s1ı11ılındaa Qnl . 
mış riyaziyesi kunelll edlbiyal 
meraklısı bir genç aazete •• mee • 
mualara ehvan bir tlcretle ......,.. 
yazmak isteımekledir. 'Ol.G. -'" 
ne müracaat. 

* fransızca n laıllfzce Hen, 
rl:ıktiloya ve defler ahMleriue 'ft 

kıt aske~ l*ll bltlrmff .,; 
penç; kAtiplik •e buna bennr bir 
iş arıını.aktllchr •• (A.K.) remllne mft 
racnat. 
A.ltlırrnrs: • · ~ - .. ._.. 

Apflda remtdert tudı .. •. 
ku~larnnam umlaraaa ..... 
melktuplan ı.....-ea ar.-. (,..._. ... ... ... ,.,, ....... ..-..... ~ 
aıac1u "••t 1' dm ...... al~ 
•an. • 
f A,G.) (A.U.) {Aoete lUt.) (B.Ş. 

klm..ıs> (Bultaamu) B&J l'atf, 
ıçabuk o1aun CDadr) "(al'.) i&lıl.. 
1 P'. U. Ş.) (F. D. it.) (Qb) (OUl•ı 
yOı.) (23 lf lltl)'Ol'Ual) (1'9t:JU 127\ 
ı M. D.) (K. il 49) (N•IJI) (0. L) 
·"•1JabaJ (P. A.) 178 Natam) <R.A• 
· ~mimi) 

Bertin 'skeri kaynaklart bildiriyor 
fi1llT" 16'1-lJtaruı. ı lnt'f Y) t•Gll ı 

liJnuyor. Bu orduyıı taıı l<lar ve en 
fOn up toplardan t ıtvlyder de ııöıı 

ı.l ı!rllm~tir. lngil!zler §U arın GUnJtt.r. 
ıJe de ::iirennııc yollarında lflhver lnıv • 
,·eılerıııl..n cen hına ağır motıırlU ıc~ 

t~lı.rJan mürekkep u!l kuvvetierıl~ 

bDcum teşebbUslln::i.: bulunmuvııı.r V<J 

hı'< o!mıızsıı. Homnıeı•ın ard~ı kuv 
\"et,.erl:ıi ÇQvlrmek ~ten.ılşlerdi. l.$ıA 

lr..glllz kuvvetleri bu m!!\kaatııı. a.ta 
sus•un halısına kadar Uırilemı1ıer.:ıı~ 

de uzun ve gUç yUrUY~tcn ıoıırs 
ı:.vr.uı ve kayalık OllUl bu llratjde11 
~cçeı-ek Syrte'ye kudar llertlemu 
!rnvvet!nl. l:orıdllorln<19 bu:aınamııııu:· 
dır. Mtnvcr nnva l~ 'JVVQUt'r\, teb'l>\. 
ıerde tıe birkag kemı blldlrilditi "1· 
b! &ece ve ı:UndUz fosılaeız hUcum. 
lorda bulunmak sur<t!Ie tıu lnglllz 
ltl.'VVCtlerine ı ns:ın ve mıı'zemoce pek 
ugır kayıblar v rdlrmlııılerdjr. BJ 
kıın·etıorın çölde tank ve araba ba
luınından uğradığı hlıısedlllr lcayıp. 

!Ar hareket .kablllyetlerine en;eı ol
mu~tur. sııa-ıam kalan ıı.rab&lnrdan 
bir kmnnım biro<>k yarahlıırı geri. 
lel'C nakletmek ıcın kullan•lm~ olma.. 
ıı da buna sebep teşkil etmektedir. 

ln1r1.11aıerın ana .ııııvvetıerf ı.ıaaua. 

u:ı batısmda durdufu aıra..ıfa Ktat
r;onıeı y de zayıf birkaç ""1rbh ut'.t 
kııuı .. sahile ve cenı~ tM.~a caoı. 
ıu tbtıyaııa llerlleye"'tlmlıUr. Bu ıce. 
§U' imaları da nıı:.uvemeı cördllkla 
rı r.oktalarda 1'.emen çeki:nıeıc zorwı
da kalmışlaçdır. 

İki ııahlı yoıu bo..ıyunca UtrW)te•, 
hafi! lncıuz kolu da paJc J&Y&f ba.. 
met etmek suret:!~ 11.rU.mif, bu 
kolun tik O~UJeri çoktant:>eri tallüy,. 
edllmit q)!ı.n Binıu.iY• daba dllD n . 
rabıım>;,ıerd[r. Tahrtp eliilecı )"OH.ar. 
v4 ~rbava edllınlt :>lan ~prU •• ı·~ 
yollarını tamir için rönderi!eıı lnaı

ıı~ l•tlhkAm taburları Mihver bav-. 
l~unetl•rlııin daimi tıllcumıarına aıa, 
n:z ttulunuyorlar. Mihver uQ&IUarı a\.. 
~"'ktan uçmıı.k suretue yaptıkları b~ 
cumlarda lnıası hentlz bttirilnı.lt oıu 
rr.uvakkat köprUlerı oo' iMia J'H.\

den tahribe muvaffak ohnnılLrdr 
Ot rne iltlkametlnde.ct yollarda t,ak.
vıye mnnakaleleriAe ve lqUla ban 
meydanlarına k&qı A.lmacı w hat. 
yan Jtomb& UÇ&kJ&rlDUl cece &ikı.41b. 

yoptık!arı hUcwnJ.ar da fuııana. d•
,.ıı m edilme.ktedlr. 

Kols ani bir bareketıo port hağııj . 

uııl\ı ('Cvlz l>UllUıını elln.e geçlrdl. ısu:ı ,=----------------------~-------• 
dan sorırakl b!iıUsoler yıldıl'll1l sur.- 1 
t !le cereyıııı ettl. Bir el bl"lll ll'i>tsllm ~~ 
ıleıı itip konıpartırnanın blr ucuna. f,r tD.-~ıt?Jlf.' 1 
lattı. Ra,ımda rnlithlş lıir ıııt hlsset • -.:'~ • u· - \ 
t:ııı. Bir Jdhzn gözlerim kllrardı. - ~ tıheti t 
Aklım yeniden başıma ~eUrıoe l\al _ ı..: ıJ,,. ' 

surı imdat L,aretınlıı kolunu çoktltl • •'" (/CUU,~ " 
111 gönlüm ..• liornpartlman kapısı ıır. ""' 
elma lcBdar a~ıktı .. 

Yıınm sn:ıt ıonra yUzb3sı R."if 
ı•raysın c.eaedJl\I demtryolu güze~a. 

huırn kcıınnna. buldıık. lüıtll. idam 
<Y."7.at.rnı kendlBı lnfa:r. etnıbtL 

SON 
~lktlhımıı; senpol ıılllsealnde kıyıl 

dı. Bt'yaz dllğiln elblıtesı sPvglll k:uı 
ma fevkalade yakı,ıyordu. O kada~ 
ki merasim unuında mUteaddlt de 

1 

fıı.lar ono kollarımın arıuıuta almak 
arZU1onn bt11etıım. (DeYamı var) 

Varım assrdın fazla btr zamandaberl •••••• 

ilaçlan vardır. Bu. so seneden fazla reerabt 

ve deneme demektir ........ salibi. ,..... 

~ve umumi olan itimada baı.~~vailakiıclltR 
Q:/borçludur. · . 


