
ı··~~;·:~·~:·~~··~:~~·;,:;·~~~:·ı, 

1 v:;;;;::;:~: li Ru lor Kati taarruza 
l· A ... ;i.4"~" I! llerlivor geç1nek üzere 
ısoNTEş ıNı9uı l14üttefikler Tunusta mihve-
! ~ara~ss ~""'~ j Bir çok meskün yer geri alındı rin zayıf noktasını arıyor 
l!cı· 281\7:.: ~ k:.ırusu· 2ıı j -<>-- -----------------------------, 

·---· Aln1an tebliği ,. ; Gaf sa bölgesine nüfuz eden 
.f Su k ""arnl·sta ıngratta Aıman 1 Mihver kuwetleri 
Akdeniz Dıaıre e.ı hatıarmın varılaı- ' Fransız kıtaları tara. 
ve Ba~kanıaı ı~ ğını bildıriyor 
~eaJ·8SJ \lo3kova, ı! (A.A.I _ Sovyct teb tından vahadan atıldı 

la1.au: SADR~ ERTEM ltgıue ~apılan ek ııöyo-0 demektedır. 
Londra, 2" (A.A.) - Faa radyosu. rar&"IJıı nudi.nde lrtlb&t -~ 

t•Yin etm1.1ir. • 
TJLABLU8 Şb>DJ:TU: MW\ERL'i liıukuularıiun (leli 

fedakıır Jıı>ı.sr .ıo.ı,t"dıgı mu ı.ııu 

~t.ı. liwıurı &ebciılııi .>lrını1: gllu t:H1:! 

kJ blr .)azıwıt.. ıı. l.!aıı ot.nı,tiK. fil 

<lııs ler ııuruUe ı;.:11,.u~ı.t~·wr. in.;ıuz. 

•uıılnıllik dalrcııiıılu rıc1rettlğl blı 

emirle: 'l'ürlc knrıı uları h riç ol:ual; 
tiı.ere tjarkı Akd •nıı.1Je11 ltloareıı Lı 

Pan) uı karuıml .. ruuı. ~dar bu tun Ali. 

(lt•nlı.ı telıllkcll mıutalUl olDrıık U!Uı 

etuıJ:ılerdlr. Akdeol:ı.dcı alına.o bu 
kararm belki izah ~d ıcbll~>ek blrı;ol> 
lılcbeblerl \'ardır. FaKöt bu scbebleriu 
1J11hver ıcıu top.)el.'11.n llade etllklım 
illa~ Auupanıo cenup ıınhillerlniıı 

lıalkı:ınjardaıı ltlbare;a nılbverl mu 
lıataz.a içJo tnsısn bedenlerinden teıı 
kiJ .ıdllecek bir duvar haline cetlrll. 
bıeıııınt zarurileytlrmektedlr. 

MiltWlklcrlıı bu kadar ıenl& saha. 
)"J tebllkeU mıntaka &ddetwelert Af. 

~Ikanm ılmal ııııhillcrtnde Usjcr elde 
~tUkçe Anupanuı cenup ııahillerln[ 

kontrolllne haitf& bu sahalara t,narru. 
t.un daha kolayla§mAsı ııe ala.kı:ıJıdır. 

Bunun için Akdeolzde hasıl olau 
)tlll lıLZiyet her mem)ekete kendi 
btMıye.ıne, politik karakt.erıne gôre -
l>JJler! tutmak vaz.lfestııı yUkleroek • 
1edır. 

hpanya .e.ferbcrllk ilin ettL ı-~ran. 
- aWılllerl Almaya ve İtalyanın kon 
troIUoe terkedlldl. ltalynya şark cep. 
lıetılnden, llırvathıta!l yoluy]a a.sker 
•nkedllwektedlr. .llıı.lkanlara yenı 

kıtalarıo ıevkedllml:ı olması muhte. 
lueldlr. Süylendlğlne güre lllaoarla • 
tan ııark cephesinden ı:ıJtı tıluıenl ge 
11 Çekml,tır. 

!Su altı tilnıen Yugosla.vyada bl:-

llevl Jandarma. \1Ullc~jnde kullanıla 

ealı:tır. Bulgarlstanın naınl bir har~. 
ket turu ta.kip edeceği henüz belll 
cletlldlr. Bulgarl!ıt:uıın bugünkü du. 
ttunu Akdenl.zin dalu 7.lyado nılhvor 
«ontrolil altmda bulunduğu 7.&manla 
ta &bre kunılmu:t hesaplara dayanı 
Yordu. Hıırp sadece Sovyet eepbes[ıı,. 
ekiydi. BuJ~ııristan Sovyetlere karıı 
bvp etmemek karar.nı almıştı. An _ 
~k Yugoıılavyaya alı.ı ttımı:n asker 
tündermtıtt. 

Fakat Akdent1.ln cenup aahlllerl 
ba,tan bqa bir tehUko mıntakası o 
lıuaca BulgarJsta.om eskt durumunu 
tbıı.bafaza etmeal mümkün ol&blle • 
t(:)( :midir! Bu Vazl)etlıı Bulgaristan# 
ela bir .kabine, bir ıdyaııct buhranına 

'tbeb olmasını blle dllşündUrme.ıl 
lnUmkUndUr. Bulgarbtanda mUtteflı< 
lttatı alt)ncl& tarafsızlık politikasın• 
>'<llun bir alyaııet t,akip eden ft"Uofuıı 
>erine daha mllfrlt bir zatm Alınan . 

1a Ue birlikte harbe girmek taraft,&n 
lıl:ınlal'dan birinin get}rllme81 mum 
klbıdUr. Londraya gore bu ıuunzet 
lltnd14eD malAmdur ! Bulgar dlLhillye 
-.u" Zavrovlkl. BulgarlBta.nda Ak _ 
lltlllzdekl kımı}d&nruaların bir akis 
'-'•rakmamaaı mUıokiiu değildir. 

Yunanlatanda Çolakoğlu bqvekll • 
lllcteo latlfa etmJ,,tlr. Çolakoflıı Yu • 
~•tanda ltı:ıJyan pol]tlka.sının Ade 
~ bl mUmeeıılUydl ve onun ısı ıtaııı 
'' Termit olmuı bir taraftan Yana 
'1ataıaa selmeal beklN\lleo yeni kıta. 
lılrnı mevcudiyetiJldM doğan faşa 
bulıranııe herhalde sıkı bir auretk 
''lkalıdır. Bir yandan dem kraslle 
tlıa mtıtteflkl olan Y.ınnn cetelerl fa 

'llYete devam eder, açlık bUtUn ıtd 
~tue hUkllm sürerken Yunanl•tan 
"-.ıı ilaha bliyUk feda.kA.rlıldarı n la 
''"lllil olmaaı bu latlfaya eebeb ols 
bııır. 
~ l'ugoıla,•yada !Ullıııllovtç Qetelcrl 
~üz tenkil edilmiş de~ıaır Halbu "lt1n ceçtlkı;e ~·e 111:ıden~ı:dt'k,I wuı. 

l:'itallngradın şımal batısıoUa kuv 
vttıerlmlz me.;klln blrçok ma.nrı.ııer1 
~~gaı etm şl<ırdir. 22 dilşman tankı 

tahrip tdılmlş ve blı milhmı 11J.t de 
1 osu o!e geçıı ılmlı,ıtiı Stallngradı~ 

Ctnup mahallolerıncte muvııltııklyet.. 

U taarruz haı·eltetl devam etmekte 
0.11. Rus kuvvetleri dUVmıını takıp et. 
tr ektedlrler . 

Tuapsenln şimal doğusunda Rusıo.r 
lllr dU~man kar§ı taı:ı.ıruzunu pUskUr: 
n.üşler ve 45 me\•zll i~gaı etmışler
cııı 

Mo~ko\"tl, 24 (ltad,)O) - DU11 gec.! 
yarıaı neııredllen resınl Ruı tebllğl: 

:.!3 sonteşrinde kuvvetıerlml.z, SUJ.. 
lıngıac. ııehrtnin 'ima\ batısından w 
C<!nubundıın eski lstlkametlerde mu. 
vat.faklyetıi taarruzlarına devam e~ 
nıtolerve Çerni~tsksya şehrini, La. -
zofskl oelırini. Bogodlnoskl kasabo.aı. 

nı Tondotovo ve Atu.e ıohirle-rlnl if . 
gal etmlşler<11r. 

ingiliz kuvvetleri 
A adebyaya girdiler 
!~i~vercuer tarafıaclan tabbye edile .. 

Jıun bildirdiğine göre, Tuıııı.1 ve Bl • 
u rtir. zaptı içln kaU bir muharebe 
tn~lnmak Uzeredlr. SöylendJlin.e gö. 
re, mUtte.fikler §lmdl<J~n. mihverlıı 

bütün mUdafaa mevzilerine k.&rfl t&. 

&rruzıı keçml§lerdir. Bununıa ben.be .. 
bu haber henüz teyit edllmemlftlr. 

Fas radyosu, Ga ben 160 kilometn 
Uk mesafede bulwı&n Gabe• bölgui., 
ne nUfuz eden mihver kuvvet!erlııln 

mUttefilt kıtalarmm yardımlle Fraa.. 
ıız kıtaları t&rafmd&n vah&d&n &tll 
dıklarını blldirmektedlr. 1qUis Ye 

Amerikan kuvvetl•rl, mihver orduau 
Uzerı.r.dekj baakIJarmı &rtt.ırmJflar 

dır. KaU ta&ITUll& pc;mall lala dllf . 
manm zayıf zaoktal&n aranmak~. 

AMERİKA. BABBlY& 
'.NEZARETtNtN TEBLtclt 

Harbiye VS.,:lngton, U (A.A.J -
11ezarctlnin tebliği: 

Stalt.ngrad şehrinin fe.b'ikalar ma_ ""I d i al dildi 
llalle~ınde kuvvetıertmiz. faal muha '6ıl a o va ası a şg e Amerjkıın ve hı.gltia ıutaıarı Atrl. 
rebe tıareketıerinde bulundular v; k&.ıım şark bölselerlDde pl&D. mual • 

. Kahire, 2-l (A.A.) - Salı gllnü Lunlo.rı acır surette hasara uğratmı~ { hnce toplıuımakt&dırlar nca,mnla 
~;av8.§ yavaş flerledl1er Bır gUrıJe l neşredilen ortaşo.rlc mUııterek ha.rp Jardır. Bu IS gemlnln içinde büyUk yapılan kara çarınım&l&r; dtlD pek 
l()()(, dü~man "ub:ıy ve erini ~ok et •

1 
tebliği: b!r yolcu gem.1.sl ile bir de muhrip küçült ölçüde ollDuı bu ~lfDl•l&ru 

Uk. 2 tankı yaktık 16 mitralyöz. pek 1 ' 
' 1 KuvveUerimlz dUıı e.rkeııcün Age bulwıuyordu. bırinde mihverden "O ••lr alJn...,, ..... çok tUfek ve cephane ZO.Ptettlk. __,,..,... 

1 
<la byaya glı mışıcr ve Alageyıaya doğ 1 'l'unuata taarruza geoen mllttefik 

~taltngradın cenup kenarında ~uv. ru çekl}mekte olan dll§man Ue teması t l ri ka d 

BOMBALANDI 
Kablre, 24. (A.A.) - Jıl&tbu&t, bll:. 

Amerikan ıeblllinl Defl'eUnek.te ... 
dokuauncu A.ıurlka.rı hava kolaa 
menaup Ab&yl&rm ld&rMlııde bu1l& • 
u.n İDgUla bomba ~ dilo 
Trabluu. taarruz ettlklerlııl ha• 
Termektedlr. ı.tm.&n ve f9bı1 bir clll. 
mu bulutu kapl&mJt ft ~ &O. 
n Jlli1ecek bir hale .-ımı,tır. Tana. 
~ bundan .onra }.lmandül ı. . 
PIUl.)'Ol nhlmunm bar&p ~ 
&brmo,ı.rdlr. Çlkanlaa dört yaııpa 
devam etmektecUr. Ktlt;bif lnfJJtkl•• 
Olawftur. 

AMgRhrAI.p,ABIM 

Z&YIA.'1'1 • 
VllflııstoD, H <,AA.) - B&rbf19 

ıaearetl, pner&1 ~-da ... 
4Jlı blr rapora s&.. Amerllu.lıl&rm 
Alr'ikad& karaya gzq banketi • • 
uuında 830 ..Ur ka7bettikleı1Al 11'1 
dirmektedlr. 900 )'&l"&lı n UIO kayıp 
T&l'dlr. Bu r&k&mlar kara ordUıSW111 
aittir. Donanmenm ka71Plan be 18 
ö1tl, UIO y&raıı n UIO 1ıayıptır. KQ • 
bolanl&rm bol'ulmut olmaları mulate. 
meldir. Bu rakamı&rm clolrtl olu;! 
Clm&dıkl&rmz tublt etmek JllfbnlrfJ!I vetlerlmlz Almanların nevmidane o t ş k t h • ayyare e ra or ularımm himaye 

mukavem~tinl kırarak birçok t.ahkl 1 n..uha!ııza. etmişlerdir. Kuvvetlerim~ r a ar a a SiS et.m6ğe devam etmektedirler. 19 aon. 
matı ve dayanak noktalarını za.pte~I dU~mn.run to.hliye ettiği Cialo vaha.BI. tefrinde 9 dllfman t.ayyareat dQf(lrQl_ Ordu Oran " K&u.W•nkaaı:n aı>O 
ır.işlerdlr. DUşmıın yüzleroo CCS'!t ı.ı ışgal etm~lerdir. ed•ııen tayyareler cüğü zannedllmektedlt. Bu mlkt&r HDLIDıd& bu kayıplar& utramıftır.,; 

otamamqtır. 

bıraktı. • Dlln Slrenayka üzerinde hava fa • bundan evvel bildirilen rakamlar& Ceu.ytr etr&fmda 7&1>ıl&ıı muharebe. 
Stallngradm ııtmrı.l bil.tısında kuv t.ııyetl kUçUk mikyasta olmuştur. dahildir ve 20 21 .ontefrinde dllfQrQ. lerde utram1aD kayıplar pek ı.aıst 

vetlerimlz nıuvaftaklyet!e nerıemeğ; Roma, :Z-l (A.A.) - İtalyan ordulm. Airika ormanlarına.. len tayyareleri de ihtiva •tmekt.. c.lmu,tur • 
aevam ettiler. rı ıın.ıırni l>ara.rgllhmııı 918 numanıh d f .. dlr. General ~over.,.. raporımd& 

Londrn, 24 (A.A.) _ Rus kuv- tebliği: 3 mO :.! 8 edıJlyOr İngiliz bombe tayyareleri Bizertte Tanust& Amerllu.lıl&rl& ifblrlilt ya . 
vetlerinin, Sta'ingrad ş~hrinin do- Slrenayka cephesinde ve Cezayir • Afrlkanın Atlnntlk sa.hllinıJe bir C-ı klara ve düıman gemUerlııe taar • pan l'r&ıı.lısl&rm 19 8011tefl'lııde acır 
ğu.sunda ve cenubunda b~l.., dık • 'l'unus hududu UZerlnde keşif kollar<. mahal: Z4 (A.A.) ruz etmişlerdir. General .Ttro genen.l kayıplar& u,lradık1a.rmı lıaJdeımek 41 

lan taarruz hareketleri devam et • n::n faaliyeti görülmUşttır. Alınan u. Orta§Srka tahsis edilen tayyareler E.nıll Betuartı müttefik umum! ka • tedir. 1 
çaklan Cezayir sula~mda muva.ttald -----------------------------mektedir. Sovyetler her iki bölge- dmlz yoluyıo. sandıklar ıctnde buraya 

de de ilerlemişlerdir. Dün akşama yetle neticelenen akınlar neticealndd gelmektedir. Sandıklar karaya çıka • 
kadar, alınan esir adedi 24.000 i 5 gemiye isabet kaydetml§ler v~ rıldıktan sonra muhtelif dağınık ma.. 

ve ölU adedi de 26.000 i bulmu§'" l hallere sevkedllmekte ve ol'manlar l, 

tur. MUhim miktarda ganaim Rus Bu o•m 1 u·· de Çine sakla.ııdıktan sonra. bjrleşlk A 
kuvvetlerinin elıne geçmiı;tir. merlka hava kuvvetlerlnlıı oluıpeı· 

Bu 'hususta Sovyetlerin, dün makinistleri, Amerıka.n hava yolları 
gece neşrettik~eri hususi tebliğ, ? hizmetinde çalışan Amerikalı tayya. 
Stalin~radın şımal bau bölgesin· k "ı m recUerle lngUlz tayyarecllerl tııratın,. 
de Rusların yeniden 10 ilfi 20 ki • dan monte edilmektedir. Bundan son 
lomı::tre kadar daha ilerlediklerini ra pilotlar bu tayyarelo.rJ 11.slerlnden 
bildirmektedir. Bir harp meydanında on do- <>kscrlya 10 bin ltllometre uzakta bu 

Birçok kasabalar ve ~hirler ye· kuz sene sonra bulunan meçhul ıı.:nan ortagıırk meydanlarına götUr 
niden znptedilmiştir. En ileri nok- bir cesed dUnynnıo en anlaşıl. ınektedirler. Bu dağ üalerlle inme sa. 
ta Şormis.evkaya knsabasrdır. maz casusluk vak'asının esrarını baları bUyUk zahmetlerle ormanların 

23 sontesrin ak~amma kadar, nasıı çözdU, umumi harbin ve içlnde vUcuda getirilııliııtlr. Bundan 
557 top, 2826 motöl"lli taşıt, 2265 hattıl 1939 haribinin bir casus. 1'aşkn bUtUn Afrfks. ormanlarmdc1 
rnakinelitüfek elde edilmiştir. 70 lıık hikô.y('.Si bu eserde açığa vu. ırecburt iniş sahaları ve akaryn.kıt 
uçak, 157 tank ''e 137 top imha rulmu~tur, depolan hazırlamak mecburiyetinde 

edilmiş ve 32 uçak ile 35 ta.nk iee B b 1 d kalmınıştxr. Sekizinci İngiliz ordusu. 
yarar bir halde ele geı;irilmişür. ugün aş a 1 nu:ıı taarruzuna tııtırak etmek üzere 

ov. * ıw; • bu yoldan Mısıra gönderilen tayya._ 
Berıın, 24 (A.A.) - Aıman tebliği (tklncj Sayfada. okuyunuz) relere kldemll avcıtıırm !do.resinde 

Stallngradm cenubunda sovyet kuv L 1 ı Harikan tayyareleri refakat etmlgttT. 
veUertnin Alır.an müdafaa sistem\ne 
girdiklerini bildirmektedir, 

tt'flk lumılda.oma.Iar. zafere doğru 
yöneldikçe .Mlhallovlç oetelerloin ha.. 
reketlerl daha knvvet peyda edecek 
tir. Macari!ıtanda lqe .buhranı daha 
tlmdiden kendJnl hlıııscttırmlştlr. DUn. 
den itibaren Macar halknun gtlııde}L!l 
ekmek lstlbkalu 200 sra.mdan 160 
grama Jodirilmlştlr. Bunun ~kdcntz 

mıntakaıımdakl harclH•te kar:ıı koya. 
<-ak kuvvetlerin taşe d&vaııUe alAkatı 
bulunması mUmkUnJtlr. Akdenlzde 
başlayan hareketin Rıılkaolarda çl:r.. 
dtğ1 tllblo ımldn bir \ıtziyetl ıtade et 
memektcdlr. Balkanlarda yeryer 
buhranlara mUsalt m:ınzarıııar a.rze 
deıı bu levha eimdlltl halde Balkan . 
farın harp sutınesl o'mııdan dahıı ön 
<.-e ge<,ılreeeğt bUylik ıulwıtıları Ua.de 

ötmektedir. 

Fransız garbi Afrikası da 
Müttefiklere iltihak etti 
Şimalde sabll kısmı müstesna 

Bütün Afrika Müttefiklerin 
eline geçmiş bulunuyor 

Mareşal P ten fse buradaki rra~sızların 
lıe11d ı rial ıaı ılalaa etmelerini stecU 

,('l'azaı 1&yfa Z alltwa 1 d•) 

Sahte karne yapanlar hak
kındaki tahkikat neticelendi 

Co.ğo.loğlunda evvelce ra.ndevu evi 
Olarak kulllUUldığı için k&patılao 12 
:t.uma.rnıı evin ark& ta.ratlııd& aalıt. 
karne basıldıfı haber &lmııuf ve bu 
<>v basıl~tı •• 

Burada 1200 .sahte karne ele geç 
mlşUr. Karneleri h&ztrlayan Alım.et 

A tınan satılması tein Q&lıfan Sadi, 
kı.ltııeyl yapan Hamdi n bu&n Hll.I 
nü, he.k.larmda yapıJao t&bklkat bu,. 

g'ÜD Lk.m&1 edilerek mllddeiWIUUDllif. 
Verilm.lflerdir. 

.. . . 
Dfter taraftan Oaküd&rd& pqa1t 

ma.ıımd& 8 numaralı evde otur&D Al 
Bener de matbaa huruf&tlle 120 ek • 
D!ek karnul bumlf, bunları U J1rt. 
ya Kuruçefmede ae yyar köfteci. nıf. 
a.ıyc 11.tmı1tır. Bunl&r d& yakalana. 
ra.k adliyeye t..Um &dDpVJerdir. 
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"'hkeıne Salonlarında aıR. ıKı 

1 OK 
$EHlRDE2 
VURDDA 
DÜNYADA SAA 
~ehirde: 

:f. Bazı ihtlynri tramvay durakları 
, ın kaldırılması mahzurlu görUlm~ 

r. R sml daire ve ha.stanc önJerı 

b yerlerd , hasta. v..ı iş takip ilden 
\ ıtanda:ıı rın atlo.mak veya yorul • 
r. alc zorund kaldıkl.ırı anıaıııtdı~ın 

, ... r. tı zı duru t y •rl ı ln y nıden ılıd11s 

r bir cinayet 
akeJnesi 

Gençliğin yeti§me 
Vaziyeti gibi sılıhatini de 
Düşünelim! 

M usôlini 
~iili Müdafaa 

Kabinesı 
kuracakmış 1 

Hu kupuua eklenel"'k ı;onJ .. rııcı~ • 
iş orama ve it \erme jl~Mlıarı l!:P Sot 

Dakikada pna•ı:ı. o~U.-c'etltlr 

llunl:ırın &'3ZPtede ı:orOldılt.ı 1ekllıt 

nlmn,.ıoa dlkkaat ediiıUl.'tlıllr r.\ lamın• 
tol.llfl ı;iiıİderrn oku)urıılnrııı uı~hl.11 
kul:ıısk üzer .. .-:trih ıtdrl.""lerıuı lıllJı 

rııl.'lerı lıllımdır. 

o Ull cak tır. 
~ h.aplan \&f..ıru lLm re .,tnd rıl 

c..ıc \'e tuz yUl,leyip Jlm'.lnırnız:ı ge • 
t.J ccekl!r . 

~{aranlıkla sarhoş kahveciyi parası için 
ö.dli düğü sanı an nıaznuri masun1 mu? 

- o--------
* DUn b r Ite~adı) e aıtınının flyntı 

:;2 lira 50 kuru tu. KUlçe altının gra 
mı 4:;2 lcuruş•u. 

t ft ~·i baplsbaoelle başka 
sa.çıan yatıyormuş ı ... 

'turlcla: c; çcıı a; b:.ı s ıt.ın nrd:ı Osk.ı.lar 
:(. Çorumda vukubulan ı.elzeıe 2J 0..1 l !enen kanlı ve esrar 1 bir clna 

s .. n; slırmUş, şehirde bır kaç duvar ~etin muhakeme,inden b1hsetmlş • 
yıkılmı,..tır. tım. 
~ l•'nlca!iJ kauınç verı;t!!I pro • lllı.dı U)'du: 

Jesı üzerindeki lıazırlıklnr bıtm tir. OskUdart.la, kahvecmk yapan Ke 
\"arlık verglsl bu sene nynı maks:ıdı :nal adında bir lhtıy lr, gece evine 
temin cdeceğınden kazanç vergisinin dbncrken, oturduğu s~kakta.kl bir nr. 
k&tl surette tatblkln" gelecelt sene a:ıda b:ışmd:ın sert bir clslınıe yara. 
lıı..şlanacalctır. ıanmı, olarnk bu!unnıu~. derhal nU • 
Dünyada: mune hastanesine kaldırılmışsa da 

:{o Amerlltnda bulunan 'fürk gaze " !f~e ver meden ölmU,tU. 
tı ellerden Abldiıı D:ıver ile Zekeriya Kemali kiın öldUrruUştU? 
Sertel bugUn Nevyorktlln ayrılarn t üzerinde o günlcU k:ı.hve hıısıla.tı 
\'aşlngtono. gitmişlerdir. ŞUkrU Es ıı. beıaber 200 lire.ya ynktn para bu.. 
mer ise Vaşi:ıgtonja Beyaz S'lrayda !u~ıın kahvecinin düşmanı yoktu. 
:ra.pıl&.n reis Ruzve!tln go.zetecller top Kendi hıı.llnde bir adamdı Her gece 
l&ntuıındn lı:ızır bulunmuştur. Türk dı.lcklı.nını lmpa.dıktan sonra meyha • 
gnzetecller Vıışlngto:ıdan tnglltereyo ll(YC gld"r ve bir hayli içtikten son. 
'-·tmek UzeTc bir trıınsatlanilt tayya.. ra yıltıla. yı ula. evine rrellrdı 
reslle yola çıkacaklnrdır. Bcllıydı ki, Kemali clU;ınan}ık VJ 

:{o İngiliz bomba. tayyareleri Cenubi ya ınt,iknm jçln d ğıl Bit f parası i. 
Almanyadıı., ltalyaya, yapılan nakli çi. öldUrmUşlerdl. Ne ekim Uzerlnd..: 
yatın dUğllm noktnSI ol:ı.n Stütgnrto. hiç para buhınıı.ma.m Ştı. 
şiddetli bir akın ynpnllilardır. Tay Polis ur.:ı.n uzun UğrnŞtlğı b:ıtde 
yarcleı 30 ton yangın bomb:ı81 atmıJ 1 lmUUn izini bir tl\rlll buinmo.rnı§tt 
l&rdır. Ortll.ds. d lil olarak s:ıdcce Kemalin 

Frans z garbi f rik< sı na 
Müttefiklere iitihak e ti 

Londra, 24 lA.A.) - AJ.uıan radyo 
nu Dakarın Darlanm otoritesi altına 
gı:çtlğlnl bildirmekte fakat bu bu 
ııuata hlcblr mUtalea !)Av., etmemek 
tedlr. 

• l\lOTTiı:.FIKLERIN TEBL1G1 

Şıınall A!rlko.daki mlltteflk umu. 
n..1 karıırgO.hı 24. (A.A,). 

Burada. zannodlldlğlne göre l11sl _ 
ıı2ıerıe Amerikalılar, Fransız garbı 
Afriknsmın mUtte!iklerden tara.ta 
geçmesi için )"O.ptlıın mUzakereıere 
i~tlrak etmemişlerdir. Dakarrn mll " 
messilleri bir anl:ışm.aya varmadan 
evvel Cczayirde Darle.nla bir Jın.!ta u 

dan fazla sllren mUzı.kerclerde bulun 
mu,ıardır. 

:MU'l'Tl:Il1KLER 1{'1N D HARIN 
I~HEl\IMlYETl RCYf)I\: 

l'"ranaız batı A.frjkaııma ve Fransız 

Somallslne hitaben, şu masajı radyo 
c!a okunmuııtur: 
"Franaız batı Afrl!laaı ve Frnnsu: 

f:oma.!lsi Fransızları ve yerlileri; 
Allker, bahri.yeli, tayyareci, vazıfe 

r,lzl yaptınız. Sızc ef.l'er taarruz eder 
lerse, kendinizi m1ldcıiaa edeceksiniz 
F"t"ııns'l7.lar ve yerlile-r em!rlerlme 11ıı. 
dılt kaJacaksınız . ., 

Al\IBP.tKA llARtCiY~ 
NAZIRI~IN m;;YANATI 

\'n~ington 2't (A,A.) - Hnrki 
yea nazırı Kordel Hal ınatbua~a 
beyanatta. bu!unarak Eü.naatinr.c 
Birleııik Am.!rikaııın garı ynrını 
kUresindeki Fransız müstemleke 
lı;-rinin ic:gn.line lilzum ~crmcc'!iği
ni söylemiştir Nazır, Mnr1iniktekı 

Ce:tnl'lr, 24 (A.A..) - Amerikan Fran!ız yük!'ek komi"cri Amira' 
nmhfülerinde söylendiğine güre, D.ı. l;orc Robe r;te Amiral CGrı Hover 
karın eıde bulunma.o Afrika ile cenu. ve Arıerikan harici) esinden Şa • 
bl Amerika arasında.ki muvas:ı.lnyı son mue• Reber arasında ~rt'van eden 
derece kolayll!.§tırm:ı.lctadır. Bundan mUz:ıkerelcr neticnsinde memnu • 
başka mUtteflk filosu Dakarda bulu. nivcti mucip bir anla maya vnnl 
nan bir çok gemUerhı takviye edilml' dıı'tıru W ve <'tm "tir. 
olacaktır. Bu h:ı.ber, mUttcfik mahfil. Haı sezlerine deva-no:in ,.,rans11 
}t:rlnde hiçbir hayret uya:ıdırmamı.ı. Güya:ıı ,:!ibi bi.i'geltrl~ Fı·nnsızla 
tır. Çünkü gimo.11 Atrlkıı.nm mUtt.e • rn 3it , dnların ~"H"trıdaki anlnı; 
tikler tarafından lati!nsmdanberl gar.! mnya rl'l.hil olcluk'ıırırıı ve bu nr, • 
bt Fransız A!rlkaııı ın.manılle mUn!e ; laııma<\an nı:ıks:ıt h•ı b ılgelerdeki 
rıt. bir vnüyette kal ı.ı:tır. ımıttefık ... mcrik"n vatanrlnı:lı~"n:t o.it em 
)erin cenup atlanti(;<lnl minvcr gemll ı in.kin cmniy•tini \'e yrrli hnlk'ıı 
rınln faaliyetinden kurtarmak için 1 ıktı ~dt ~ayatlarımn ıs'ahını te· 
Dalrn.rdan istifade ed"ceklerlne şUph.ı; min etmı-kten ibnrı•= b•ılundıığunu 
edilmemektedir. Dak4ra ge'll!ı ölç\Jde övlemi. tir. 
L'ltıyacı olan Yiyecek ve:ı:ılr madde N~zır Amirııl Rol-.~ı ın Vi~i hü 
ler gönderilecektir. Rcın1e!ln yakınd.ı ı fı t'tinden tam:ımiyle mil trıkil 
ctılacağı s:ıhi! kı mı mUstesnıı. oım:ık ıılarnk hareket etti~ir ve Biri~ • 
t.zcro bUtlln Airlka şlmd mllttefılt • ik Amel'ik l likiımr' :ııin mevkiı 
lerln elindedir. itlbarh le ynlmz cınun'rı mUznlte 

ıu \J:Eş.u. l'E1'E-..t.N Ul'rABJ reye e.iri~ c:ğini b!I 1 ::-miş olclu · 
\'lıt' !4 (A.A.) - \Jnr~.aı Petenl" funu SÖ\ 'en·icıtir 

başına vurulan iri ve kanlı bir taşla, 
KNnalin karısı vo kom,:usunun so. 
kn.klıırınd:ı. beyaz elbi!ell bir hayalln 
ko:arak kaçtıklarını göruıek!ıriydl. 

1ş bu vıız.iyetıe iken, bir gün ka • 
r:ı.kola bir kadın soluk soluğa ge!miıı 
ve: 

- Ko~un, yakalayın, kahveci Ke.. 
mali ISldUr~n dostum Abdullahtrr. 
DUn gece banO. ltlro.f ettı. Parası yok. 
tu bol bol paralar gösterdi.. Abdul • 
l.ı.h o sıralarda, ya.z olduğundan be. 
ye:; elbiseler glyin.lyordu. Blnaena 
leyb katil buydu. 

Abdullah derhal yakalaanıış. ve i . 
lcjr.cl ağır cczn mahkememe veril • 
mlşti. Ancak mo.znun yakalandığı 

andan itibaren hep inkAr ediyordu. 
- Ben esro.r ve eroin mUbteıA.sı • 

yım. Hu yUzden Anadoludakl işimden 
k.ıçtım, buraya geldim. Metresimln 
evıne gittim. Metreatm kahveci Ke 
malin kareısındakl evde oturur. Bl • 
rlncl gUn gezdik, aln'!mo.ya gittfk, f. 
kıncı gUnil gee<:sl de bu vaka oldu. 

Vo.ko. aırasmdo. metresim evde de. 
f:.ldl. Çocuğa ben bakıyordum. Dışan 
b!le çılanadmı. 

Ben metreslme katı,yen Kemali öl 
dılrdUğ11me dair bir şey söylemedim. 
Eğer böyle dJyorsa muhakkak ki bea 
den ayrılmak iatedlğl içindir,., 

~·~ 
İşte bu meraklı muhakemenin dUn 

ki! celsesinde lıll.dlse bUsbUtUn ento. 
resan bir so.!hıı a17.et;U. 

Celse açılır açılmaz, llk önce maz 
nJnuu gösterdiği mUdafaa şahitleri 

da.lenildi. Bunlardan Uçll de, vaka 
{;ecesi Abdullahm evinde oıdutunu, 

lılt dıp.rıya çıkmadığuu, kendiainln 
bbyle bir gey yapacak adam olmadı • 
ğını suy}edller. 

Sıra mUdafaaya gelmlşU. HAklro 
Abdullaho. ıııöz verdl. Abduııa.r ırt boy 
ıu, kalın bllektı bir adamdı. 

- Ben, dedi, masumum. Dört bı.ı • 
çuk aydanberl nahak yere hapls yatr. 
~orum. . 

Aleyhimdeki delil de sadece beyaz 
elbise giymiş oımamdır. Halbuki cı. 
nayetl ı§llyen başko. blrlsldJr. Bu da, 
t•mdi hapiah:ı.nede, benimle ayni ko. 
v.ıııta yatan Ömer adında bir hırsız. 
cır. ônıer, 10 ay hapis cezası yemJ.ştır 
T~bil kendislle arkada§ olduk. Ha. 

pıshane hail maınm. HergUn arkada,_, 
l:ırla dertleşir, dururuz. Geçen gün 
d • böyle kon111urken. ömer, W ara • 
sında: 

- Yazın UakUdarda bir kahveciyi 
tldUrdUm, paraıarını aldım. Fakat 
yakalamadım, dedi. 

Hemen hapl.shancı mlldUrUne 
lı:ıber gönderdim. Vaziyeti anlattım. 
Ömer bunu duyunca, bealın bu ıruç. 
tnn yo.ttığmıı bilmedi,ğl l.rin: 

- Aman ben ettim. sen etme. Se. 
nl arkadaş sanarak 82lyledim. Beni 
e:e verme. diye yalvardı. 

Bu konuşmalarımwı yedi kovuıı ar* 
l<adaı;ıım d!I. §ahittir. 

Abdullah daha bir hayli şeyler an 
lı.tarnk .suı;;ıu olmadığını iddia edl M 

:tordu. Bu vaziyet karşısında mahke 
n1e, bu yedi kovuş arkadıı.ııınn gahit 
Eı!atlle çağrılmasına karar verere!< 
T'lUhakemeyl ba.§ka. bir gUne bırak.. 

• 11. ADLİYE MliHAnlRt 

Y ":\.;:,l":K uıekt.:p t:ı.Iebclcrinl.ı 
ı.in.:nı:ı \'e tıyatrolara gele. 

l • ı. .., ııı un beşinden itibaren teuı.I 
1!'.tl.ı glı·eı·eklerlnl ılğrenl~ oruı. Ald. 
kula birliğin bu lıusutıtakl te,)ebbJ~ 
lerı mü bet netle& ,·-:nn15! Suylenıli 
ğlne güre de bu ten:ıLılt mühim nıllc. 
tnrdailır. 

Genillğin, sinema .·c tllutro gibi 
nczlh eğlence lerlcl'lııc az pura ödi. 
yerele C'lrmeıılnln temini IA:ı.ım , . ., 7.ll 

rurlydl. Çotu ann ve babasının parnsı 
u,. tııhsll eden ve eıtıııerlslnln ba5ku. 
bir yerden ,geUrt olmıyan ~en~lerln, 

~lı:Pln ve kazanan vatanıla:ıla.r ita • 
ıtnr para ödemesi hakıızlıkt,ı. Dllnla 
nın her tarafında ıen~ıerln bu gibi 
;>erlere tenzll&&la ıırcl1klerlnl, de bil. 
dllıten sonra ... 

Tlynt,ro ve alnemala.r bir :ze\'lt 
V;? t>ğlenee vasıtası olmakla beraber 
gt-nçl}ğln fikri ınkt,abııa hizmet et ti. 
ğiof. ıarlhl ve ooğraft ve umumi bll 
&ilerini arıtırdığmı &'ikününe a:ellre 
rf'k, gençliğe bu tmklnın !ıızlasl}o 

bWı~slnlD çok yerinde olduğu. 
on mll6ahede ve t;eablt ettikten sonra. 
bir noktaya ıeıııaa edeeeflm: 

Zevk ve etleoee nasıl bir lhlya~ a 
hundan evvel derM 96 dolayısile la • 
tıkbnJe bazırlJuımak da.ha el'&em. da 
ba faydalıdır. Geceleri Beyotıunclau 

htanbul taratma dönen tramvayla • 
rın ~funda aağmıızda ve solumuzda. 
ki &'ençlerln aldıldn.rı blletlerdeD "t•· 
Jebe,, olduklarını görüyonıs, 

Arka.dn.Şlar toplıınıp ilen çalıp.ca. 
f u: diye e,·ınden SJVll&fllarm soluğu 

alnemada aldıklarını loJUyoruı:, Ve 
tablatlle gece yarılarında ,.at.ata gl. 
ren gencin ertesi ııabab mektebine 
nasıl gitUfinl ve ne :.amaıa, derılne 

talı,tığuu sormak istemiyoruz! 
lknce, aloem& ve tiyatrolarda ta. 

t;l1 gecelerı mllsteana talebelere ten.. 
VIAJr bilet; verilmemesi yoluna. gldll. 
melidir. Davetiyeli ve hu .. usi suvare. 
)er mllstesna?. •• Oumartesl \'e pazaıo 

ıtınlerl ve mektep .aatıerl dıım.dakl 
mat).Deler ~çlsre bol bol yeter ve 
artar da ..• 

Gençlliin etıeıace Jhtlyacını nasıl 

ciüşllnllyonak yetısme vu.lyetlııl ve 
tıhhatlDI de dlltllnmek mecburiyetin. 
deyiz! 

Yek ta Ragıp Ö:SEN 

General Franko 
Falanı meclisini 

3 inci dela datıtlı 
)fadrld, !4 (A.A.) - General Fra,1 

ko Falanj mecllslnl dağıtmı~ ve Serra 
no Sunerln i§tlrak ettiği yeni bir mec 
Uaı kurmugtur.Bu iktldan ele a1dılttnn 
sonra Frankon•un kurduğu Uçllncll 
meclisin kurutması hakkında çıkardı 
fi kararnamede general Franko ez. 
cUmle ~y!e demektedir: 

Yapılan bu değlslkllk son Uç sene 
içinde elde edilen tecrübenin neticesi. 
dlr. 

General Katru i ngiltereye 
gitti 

Lonclra, 24 'A..A.) - Şarkta Fran.. 
ı:z umumt murahhası ve ba§kuman • 
dam olan general Katru general dö 
Gol tarallndan şark devletıerinlıı 
ılyast, askerl ve iktısadl vıı.ziYetler~ 
hakkında Fransız mllll komitesine 
rnporunu vermek Uzcre Londraya da 
\·et edllmi§tlr. Katru ayni zamanda 
Franaız şimal AfrlkaJlm[n glmdiki 
durumu baklanda Fransız millt ko. 
ınlteslnde yapI}aca.k mllzakerelere d~ 
iştirak edecektir. 

pwm=,......,.,:r"-~C"A"~~~ı:ııı::::E111-.-:;~F!MlllZSNQd~13•~a4~~0d=:~a:ımıım.mııCll .. lllllm:r;mii1 .............. Mil ........................ ı:mr_~ ............................ ._. 

- 1Ll)"11 b:ı)lar, cH~t jı.e &O)llyo. 
rum, biraz ılm}a'ıııı, bl, .ız d.llı!.\, &I 
L:ı~· auze b3~1ı) a.cak 

1937 eylUIUnUn 'lir lkln;U Hl tiı 

1clü.11, Suşer, Gıırnn:;I, Notr d::ını dö 
ı.oret-0 la!klm Uoklenkur ya) lası Uze 

rinde tetebbU ıe)ahstlne rıkmııı olıın 
ı.ırk kurmay ubay ııa.rp okuhı lkln. 
c l oıüdUrUoUn ctrafınd:ı ıopl:ını!ılar. 

Mü:lür der ine mevzu olarak gıırp 

Bu ölü de ki"ı? 
Çeviren: MUZAFFER ESEN 

boynun:ı nıımı:. olan ol' ıl mJd.lra, ı :ıvn~tan dönüşUnU de hatırlıyor: Ha 1 
ddh·enU c11<.~rinde tuttuğu ucu d mir ı ~ ullerlo dolu lı:aranlık geıcelerde fır. 
il b:ı tonl)e \'ak tile f<'ron:sız \ c Al • luyan '\'il sllı'iblarıoın hafif ııkırtısın. 

ni3n ıo nllerıotn bulunduğu noktala ,.,ın ba.şlro. acı çıka.rmıyan glSlgelı're 

•'• ıılıcıının tnkıırrtlru..ıden s:ınra y.ı. rı ı aret ederek sü:ıllne de'\·am eı biricik maksatıarı zaptedeceklcrl dll:t 
pıl:ın ilk b:l)Uk twırru;ı; o!::ın lDU n el•teillr: nuın siperinin önUne vııktlnde yetiş 
W!l) ıs harbini al:m;stı. 05:r.I rl bnilo - Bıı) lar, lı;lııl:t.d • g nı yıs gUnU ıuek, nöbetçileri ortadan kaldırmak. 
ılPln manuırıı bltJn ı;-enl,U ile soluk ~ovıı nvıı t \e ~birent trn başla tır. l'lefeslcrlal tuhıyorlar, pkaklıın 
lıatl:ırını serlsor, &h \"nd!d" )er Y~ ~un ln:ırruu i~Ur:ılı ot'lllll ob ıl;ır ııtryor, :ı.)ınlannın teri gö~erlnden 
mlit:!lıarrlk b;ıh:ır kUtlelerl hııilnd ılnn şlnıdl nrunn:d.ı bulunanlar da ~aş gibi nkıyor. Eller bereler Jçerlsln 
dalgalanıyor. Tcllb tC,i>"'l"rl:ıln nr:.. • \',ırdır. de, dizler kanıyor. 
ııınd;ı v:ırka doğru gcikyüzU lt:ınh bir Gi7.Jenm ~ ç 1ı ılmış kısa lturu Albay, lc:ırsısındaktler tarafından 
kuyU andıran nklsler•e kIZılla tJ<ırdu. t• .ı.tır:fül rle nokt:ılı:.nuıı'j bir mırıltı hlr tek lteliuıeııl bile luı.ybedllmlyen 

Teğmen, )1iı.b:ıı;ılnr, t!ıılıaaılar bu komutnn:ı ,.,.,·ıı.p ,·erdi Hııklkıı.tcn madeni se.slle tekrar .ıöze oo,ladı: 
lep{'fCre bakıyor, lçle•Jnd ı.ıd mlller. bı.. b:ı it lc.lim ·lrr \ c biJ lı:eli n •!erin 10 - Tcmmıa &ilnll A( mıotakasın 
ı .. ı:a o günlerin feci natıra! rlla b:ı1 o~J.ndlJH ı: l"\'D\ a ne ıı:ıtırnlıır c:ın dııl<i cephe Loret yıı.nını;iarından lııe. 

b·ı'.:m.dır. GJydll.lerl nukl nıl'.'l~\ ra el ı. ndırıyorJ ı. Alh!ıy sözünde de\unı rek Suııe yolunıı kese• mcyllll il.attı 

~lert gö:a:)erlndl'a 'l,llııhor, l<":ıdl • q m dl o d:ı ken:ll 1 ti dinll,>en}er ı;1. tnltl11 edivonlu. A)"lll faritıte Kıır:ın&I 
lı·rinl o r.am:ı:ııa n~ı.c m:n1 sırm t!ı bl llJlt: aslcerlerhıl t•''crar ı;:örllyordıı Snşo dcınlryolu U:ıerinde en ileri mev 
ı..:ıılfor1Qa11 ~rlslnde görü~ orlnr, \"U ı;:ııı':I. l:cn .. ı sol mu, l•'ls!<etlrrl, yır ıller bulunuyordu. 
cut,lan ınth!lh'11n d3·~ıne canlı bir hlt pnntnlonlarlle ç:ıı< yorgun, ooı{ Alhııy birdenbire durdu. 
t:ıhlt Clbld.lr. Me,ın l>arlt:ı raııtıı..swı . 7:t\':ıllı ,örtınen zayıf erler... onların Bir ~VUIUD ve bir ıuke&i doktora• 

b~raberlnde bulunan iki erlrı taşıdığı 

bir sedlye yamacın sat ıara.tmda gö. 
rünmüıııu, albay sordu : 

- Bu da ne ça.vuııP 
Çavu, ökçelerin! birbirine çarpora.I• 

bıı.:a:ır ol va.zlyetiİıde cevap verdi: 

- Ben, eıkl cephede terkedJlml' 
eı;yaları arama böllltiınde t;&kım ko. 
nıutan ,·ekili ba§çavuş Hcld. 

Alsaaıı olduğu ıivellnden belU olan 
~:ın, sözünde devam etti: 

- Bu cl\'arlarda bulunan mezarlık. 
larda dahi araştll'ma yapmak vazife. 
sUe rnltkelleflm, meçblU mezarları a. 
tarak lnık&ııı olana Dllllerl t9'blso 
çalı,ıyoru:ı. 

- .Ata, demek oluyor ld yeni bl,• 
ce.et lınlduuın. ! 

- Cesedi dün görmüştUk, bir sivil 
ccsc«Il oldutu için müddelumumillt~ 
telefon ettik.. O.len memurlar icap 
edeıı zaptı tuttular. Şimdi de cesedi 
&öt.lirllyoru:ıı. 

Albayın marakı uynnmı~tı, bA.<;ın 

dakl manevra kııskr.t1ni arkaya. itti 
"~ kollarını QBpra:ı.lavarak: 

- Pek[, dedi, n.a"ıl oluyor da bir 
9h O 1'aralarda öleblUyor f 

:ı .. osyaHst parllsi 
buna maballi 

o doğunu 
ili' .. iıNli 
--o-

ltalya, lspanJ·anın 
müzahereti olmudıı;ı:ıdan 

Akdeniz kapılarını 
zorlıyamaım§l 

Et 0

""'711" teklifleri: 
1l 'l, 1.70 l,il, liO, lııı~ılıı' lıc 

ııı21i \'c 22 \:l'illld.ı 70 lir:ı ıııaı.:ı 

hır h.:ı}. oı ::ı lıo\ hı h.ılık c·liıııle ' 
lıır il~cl~ıı !.ıı. ,·cy:ı dııl lılr b:l\'.uı• 
lıı C\ leıııııc·k i•,lcıncktcdir. 01.N.ı: \ 
l'l'I l/llH' ıniir: f':tnl. 
~ il'\ yaşın.ıu C"ıı!f beyaz ten 

k•ı ııı .ıl ~:ıı;lı, ve göıliı. 1,G:ı. bo~ • ıı 
ılı, ı.ıiılcnasip \'liculhi, orlıı mel, • 

Loııclru 21 lA.A.) h:ı j<l. ';e ı ırıı ıııezunu .;eıdll hir nllı• kı:ı::: 
sif bomb:ı;·ılmıan \'e istila tel. :k:- rıı ılı.:-ııılıs, ınını ~r, ası..e.ri ılokıo~ 
:.;ine maruz bulunduğu ı ;.n \J ,,.ro ı· I 'e\ ..ı hııl. ııkçu duı-usı, bır h:ı} la f'\" 

ni bir "milli müdaıaa k~:rııı•.·ı · , ı 111~1, i-;l<>mckıeılir. (\'nrlık) rerı 
teşkili surctile hUkıimctı ırn· \ e, l zın • nıUrncaat . 
Iendiım:ğe çalı~nınk;,:ı.dıı. K:ı. •.ıı ı' ı;. 40 ~:ı•;andı. llij, liro nuı:ı>•• 
ı;uz bir su:·~tte ı e ~ekk•:I : <'le 1 1 t 1 1-11sıı n es) ek sııhlb1 orta boy!•ı 

yan sosyalı~t :!)!!.rli"i bir b~\·:-.ııı'" 1 ıı. rı.ı cidıli, ıcıniı, lilh hır lı..ı': 
me ne~rederek bu prnJcYe ıı;. az n unu k.ir 01.;ıl, ldlı:ır nıırin bir k11. 
etmi;; ve her tllrlfi ıııc:ıın e \, ldıtı:ı· 1.ı cvll.'nın !· islcınckledir .. (\fııı1 -

ır.a h:ueketini tervıı;: c:tın~ l ~iııı \ 1 UIJ· 'enn remzine tnl\racıut. 
bi'diımiştir. l 'ş · • ~- .. , arıvnnlar: 

Diğercihettenltal~an !ıı-t\' nılı !') llır ıı,,. ilk ,e orl:ı ıneklep t.ıı 
dafaası za)'Iftır. Bu cihetle ! ... ı. r. • I • ı 1t ı i ı her ıkı • ı ıwyet kolııv 
tahliyesi limmgclmel~tcdır C' ·no • 

1 

ol •r.•' iij:irclnır.l.leclir .. Hori<:len hı• 
vadan Rorr.aya o-elen bir yol ı e tırı I(' ııııtıh:ıııl ırın:ı ımleceklere c!e 
nova şehri :ıhalisinin dönt" ı.· İi· •. ı ıı•ı;ıı der<; , erir. (11.A.6.) rerr1.1 
nUn boşaltılılığını söylemc:ktc ı r. ı 11 1 ,. 11 rı:ıc: ııl. 
Birdenbire gelen bir soğuk tl 11 s 1 ı;ır tloklor ınu:ıycııeh:ıuesinrle 
knçan1ann tztırabını arttrma';.~ 1 ~.ılı-;;ıı .ık için, !>lr genç Tik~ l\111 

drr. Binlerce enfloema vakadı kny 1 wı ilıliy ıç ,·.ırcl•r. ne oğlu pann:ık 
dedilmektedir. Dcmiryoı; 1' ıım. ı knpı ~lı'I sukok No, 10 doktor ls•a· 
n:ızı1c bir durumda bulun:n'r'ı>ı ı .... 
layıai.le yiyecek darlığı <:eKı 'ı: ex · 
tedir. Alınanlar ttalyayn ~t'k rı ık· 
tarda top gönderdikleri irb r.e · 
nıiryollan mütemadiyen nıeıq,ul · 
dilr. Bu toplar 1talyan:n iııt. ı:ı~: I 
hava miidafa.a. toplan değil, t\1!ii1' 
n:ıahrekli ve büyi\k çapta •op1.,r · ı 
dır. 
lrALYA AIWENİZ KAPILAHINI ı 

\ NJDEN ZORLil'A':'ttADI? 

Bern, 2:ı {.\.A.ı - :::>ı Veıtvo. ! 
ismindeki lsviçre gazetesi 1toJy:ı· l 
nın kendini ltorumr.k ıl'in değil. 
Akdenni örten ka1n arı zorlamak 
için harbe girdiğini itiraf ettiğıni 
yazıyor. Fe.knt İspanya Akdeniz.in 
garp kıyısından lngılizlerı k.:wmak 
için milıver eyardım etmek isteme 
diğinden bir p~je suya dUı'lıi!ı;t'lı 
Miliverciler ne derlel'Se •!esinler 
Avrupa kendilerine yardım etme· 
mektedir. İl.ll)ıınynnın barekct tar 
zı bunun bir mi~lidir 

Voltvoç, bu anlaşrımamazlığın, 

müttefikl~r Avrupanın muhasara 
Hna b:ı~la.dıkları zaman. mihveri 
büyUk gill(itikler karşısında buııka 
cağım ilave etmektcdi •• 

---~ 

Yeni Ginede 
Gona Avustralvalt

lar taraflndan 
zaptedildi 

l\lo.k ArtUrUn umumi lmrarplıı ~ı 
(A.A,): 

Pazar gUnU öğleden sonra Gonay.ı 

ın2.Rn Avustralya kıtaları ııimdl bu • 
rııya bUyUk kuvvotlt:r!e glrmlflerdır. 

General Mak Art.Uı1ln 8ÖZCU8U he.. 
nUz ufaktefek b:ızı mukavemetlerle 
kar§ılaşılmakto. ıse do Av:.ıstralyalıla 
nn gımdl mUnferlt bazı dU:ıman aa • 
lH rıcrını temlz.lemekle m·~gul bulun. 
dukJarını aöy!enılııtir. Sat cenahda 
.l'..nıerlkan kolu Buna ~varında blr sa.. 
hayı işgal cttiltten sonra Andaira • 
dere burnu istlkametlnde Uerıemlı v..t 
lıu mevzi ııiddetll bir Japon mul<ave 
ll'etfne rağmen zaptedllmlgUr. Japon. 
in· buradaki mevziler,inl mitralyöz 
cıte:ıı için iyice hazuill.mı~lardır. Baz, 
mliDferlt askerler ağaçların arkasına 
SQ.k}anarak ate:ı etmekteydiler. ---
Amerika HükO;neti 
Daglls tasUyebane· 

ıer, ni satın aldı 
--0-

M akineler Rusya ya 
gönderilecek 

\'a§tngton, 2'1 (A.A.) - HUknmet, 
I..osanceıes civarında. Duglas petrol 
t :ıafıyehaneıerlnl sa tm alrnl§tır. 

Bunlar 87 derece ok:.an vermektedir. 
Tı:sfiyehanelerle malıineler ve salı: 
malzeme sl.ikUlerek Rusyaya gönder! 
'ccektlr. Bu malzeme Rusyaya göıı ~ 
de:rllecek malzemenl.Jl ıuıcnk bir kıs • 
:nanı teşkil e<lecektlr. 15 llA 20 mil. 
yon dolar kıymetind~ olan bu m1.l 
zeme Almanlar taraf.odan Sovyetıer 
den alman ma1zemeyı teli.fi edecektir 

111.ı ıniır.ıcn:ıı. 

"' nır yıi!<~ek ıniilı~ndis mektebi 
lnh•lıBI chv:ııı ücrel!e hartn:lo 2."i 
ı,ılin lıu~ııst bir ıııuessc~cde çoh!Jmk·~ 
l'\l<'m••ktc•ılir. Teknik reo;im tle ı:izt·ı 
'cy.ı lise t:ılclıesme yalnız fizik 'e 
r!yaliyc dersi \'Crır. <Y.M.M.) re'"· 
ııııc ıııi.ır:ıc:ıat. 

* F.ıklr bir genç; her hangi bir 
ırıecmuanm ressamlığını kt.bul et. 
nı k ı lcmel.ıedir. <Kim~)) remziııe 

nıürac:ı:ıl: 

• :.rn yaşınd:ı bedenı kabili) c~ı 
1) ı. okur youır 1>1r genç; apartm;ın 
kapıcılı~ı. ns:ınsörcüliik, \'eY.ıl lı::ı -
lorifercilik ıırıımakl:ıdır. (Po :ı) 

renııine mürııcat: 

• Lisenin fen, şübcslnden Oli!zuı• 
hlr b:ıy; ortıı okul ve <lokuwnı ·• 
smı! talebelerine maıem&Uk, !izik, 
J,lrnyn, dersleri \'ermrkledlr. Tolc -
benin cvinr. gider: talcbe)·e verı -
len dersten birinci. ikinci, ılcneılı
ıııyıf not n!ırı;a ücretin yorı"ını k'l 
bul etmez: üçün:ü devre sonunt!:ı 
ınnv:ırrıık olamazsa bu devre iicre 
!ini tıımanıen nlmıız. 

Su adrese mürncııat. 
f. Sabri Erkal,. 

fpekiş, Balat fııhrilrno:ı kumaş aııı. 
hor memıırıı: 

* Fen fııkültrsinde hir genç: lllr 
mektep talebl!slne her tnrtn ders 
orta ve ll!ıe ınlebeslne de fizik. kim 
ya, riyaziye, "'l' fü:ın. crrıınsızcıı>' 
rlerslcri ''erınekledlr. Fintlnr ucuı
clıır e\·lere J:ldillr. C\f.H.R.) remzi. 
rıe müracaat. 

* Amerikan koleJı mezunu '"e 
yük~ck tııh~ll lnlebeı;i hir boy; ha 
sııı;i surette fnsilizce dersleri ver • 
mekte Ye hu fü:ındnn ?.nyıf ol:ın t:ı-
'ebelerf derıılerine hazırlamakta 

dır. Tcrcii.me fşl<:?ri dr. k:ıbul eder. 
(A.K.A.) remzine mOroc:ı.I. 
::r As1:er1iklc nıtık:m olm:ıyan, li. 

senin ren kolunıl:ın mezun faal, bır 
genc:hlıçuc;i ''era reo;mi mGesseı:~ 
şirket, mn~ıuo, büro, veya iltınlnrn 
mfimn"'il yerlerde çalıc;mak istemek 
t~dlr. (Enerjik) rem%1ne müracaat 

• 3~0 doğumlu, ortıı mektebin 
son smıfındıı okuyan bir genç; tvh 
siline devam edebilmek için htr 
hangi bir işle ç:ılıJlll:ık iste:nekl•
dir. K:ıdıküy Yeldeitlrmenf Rasim 
paşa mahallesi sünger taşı ıOkaiın 
da No, 11 mür:ıc:ıal, 

Aldınnız: 
Aptıda remlllet1 taııdı ıtt.11 cı • 

ku~larımısm nantlanaa re ... 
mektuplan ldarebaaem....,. (P"2•r . 
lan laar~) herıen uıı.ıttaa otfeye 
kadar ft Nat 11 dm 9CMlft aldnma, 
ıan. 

fA.G.) (A.U.) (Aceıe M.K.) (B., 
lrlmaeala) (Bulunmu) Ba7 l'alk' 
(Çabuk oleun (Dadı) (111..F.) (ll.M 
(B". U. Ş.) (i', D. K.) (Otla) (Otlleı 

yUz) (23 ış lıtlyonım) ft'etbt tJ1' 
(M. D.) (M. ID '9) (N•W) (0. l) 
(ôzbabıl) '(P. A.) (71 re-m) (it.At 
1Samlm1) 

AıhanelerJen yemek alacalı 
fukaralara kupon dajıtalıyor 

Kwlay qocaklar??!dan 1em•k al • 
n•ak için hUknmet •• p&rtJoe ıe.blt 
er!Uen fukaranın Y•m•k lalpOlllaf'I 
muayyen aşhanelerde ıevzt edllaıelc.. 
l.edir. Bu tevzlln t1ç g'ln chvam ede • 
CPQ"l alt.kadaı"l&ra bU4lrlllro 


