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Parlıı 28.ll.42. (NPD.) Fransa or cuma akşamı sona ermiş olduğu bll _ 

dUEUnun sllOJılan bırtık•na işi iki saf. a:rilmektcdlr. B;ıııdan sonra geler. 
hada tamamlanacaktır. Bun!Rrın bı . hı, ordunun asıı tasııyelll. yani ord.ı 
rıncjsl Fransız aııkerıerlnın Alma:ı mcns.ıplannın besaplarmın kesj)me . 
ackeri komutanlıkları tarafındA.n si • si, aı;kcrl hesapların kapatılması ve Vaşington, 28 (A.A.) - Öğrenildi 
ıl\hlarmm alınma.ııı lş•ıtir kj bunuıı. orau mensup!anna icap e 1en ve.ilka. ğine göre amıral Dar an Cezayir rnd_ 

farın tanzlnıl i}e ornuyu ve silı\hları yosundnn ıııın!arı söylemfştJr: 
i''''''"""'"'""'--....... -ı i ~ibl ve Umum Nt>şrlv•tt MllJur•. ı 

i hakkı tarık uı j 
1 Basıldığı yer: f 
: VAKJ r MAH"A~J i 

1 ~'""i'i"'du l 
1 SONTEŞBI l 9 U 1 
iCUMAATESd 

Afrlkadı.ı.kl Franııızlar, 
bu suretle terkeden kimselere tevzji . • • 
ı§.C'rl. Bunların da Ai'llan kontroııı . Hıt~er, l' ransayı slllı.hte.n tecrı. et. 
b lir.da '--'ransız ma' 1 m~ k ıçln Tulonu işgal etmcğ'c kara:-

& • " ita ın arınca teınin 1 • 
t>d:lme:si kararlnştırılmı tır Si :\.'ıları verdi. Fraıısada ordu, !ııhıl&.I elmlştır 
a•mmıyacak olan Fran:ız k;talıırı, Tulon rnosu kendisini kahrnmanc~ 
naker1 polls vazlteai. görecek olan °:lldafaa ettik len sonra kcııdı kcndı. 
• Garde mobile,. Ue mare§al Petenin n, batırmış veyahut limanı terkctm~ 
hassa mubatızlarıdır. • ğe çalışırken batmıı"tır Tulonu ser 

Cuma akşamı salahı t, Fr best mmtaka il&.n etmenin bir tu • 
ye ı. ansız kt ba 1 b 1 d -.. 

rnr.kanılarınıJs,1 alınan h9.berlere ö. za an ş ta lr ııey ~ ma ın ... ı e\•, 
Alman Fllhre 1 t t d g vtldeıı anlamak gUç b•r ııcy değlld' re r ara m an emre 1 dilen bu son tedbirler biltün Fransa: ı Almanlar, filoyu topların ateşi al.tına , 

da sllkCln ile karşılanmış ve hiçbir- ! al,mnk istiyorlardı . .l.l ikınclteşrınde 
Mdiseye meydan verilmeden tatbik. 1 fiıoyu !imam terketmeğe davet et • ı 
ecijlm!ştlr. F'raıuıı:ı: halkı sUkOn ıçin 1 mıştlm. Kumandan benim aözUmU ı 
<ıedir. Mareşal Petenın, 1'"Tan8lz tl)osu , oinlcmek !Uzumuna kail olmadı, Ge. 
hakkında amiral Abrlyal'e kara kuv_ j ın\leri kurtarabi!eeeğlnl zannetti Ş m 
,·etleri hakkındrı general B ld el, bütün gemileri kaybetti ve blr çok 

r uya. ı ba ı ı ı · .. ı ı · bebl nıı.va kuvvetleri hakkında da general ıru Y ar a er erın ot::nc erıne se • 
Oıınelteyne katı emirler vermit ol _ }'et verdi. BUtün Fransa işgal edil • 
mas; ve sil~hlarm bırakılması hak mıo. general Veygant tevkif olun 
.unda oıan bu emirlerin katiyetla muş, müsel!A.h kuvve,Jerlmlzln silA.tı 

( 

J 

l\laretjal l'eten Tulonda intihar eden 

, il 

~traıburg zırhlıııında Fran!!ız deniz 

1. ~'.~;,~~~.'. .. ~;,;,.,,~~::~::..i 
lı:su '" Kşav~ .ı 

TUNUS HAREKETi 
NiÇiN GECiKiYOR? 

ıatbik edlll§i bu sUkunun esas sebebi jarı alınm~tır. Alınnnlaruı gayesi 
olmuştur. Fransız ordusunun bu ko- ı meydandadır. Bu gaye, Fransayı çar_ vı·şı· Radyosunun 
mı:.tanlarmın eaasen ıet LlvAte dU. ı mıha germektir. Ezeli düşmanımızın Tu n us har b ,. 
rUst bir itaatle merbut bulun malan ! menfaatlerine bilerek veya bllmiye · ı t b ı ·""' • 
ve Alınan tuhreri tarafından emredi . r~k ~1%11let edenlere kaıtyen merhamet resm e ıgı 

Ş1MALI Afrlkanın işgalinden 1 dbi 1 rl t bik 1 ı ctmıyeceğjz. 
Tu Bl.z rte P.n te re n at l 1Çın cuma sa. • it l l 1 •• sonra nus ' 6 e mu. bnbı erke.nelen ıef IAvAl ile derhal -----o----- t --o---

J:arcoelerlnln derhal h~ Ia-ae:ıı,'llll •• • •• • a yan 'Yr um en F 
Mnan}ar aabmndanmak~d;rlar. ŞI. t<.masa geçmiş olmaları da bu tedbir• Çorçıl yarın nutuk soy/ıyecek I ...C. ra n san 1 n 
mali Mrlka lşpllnln Uçllncll balta. lerln sUldln içinde tatbk edilmesinde ı Londra, 28 (A.A.J _ Çörçllin paza! 1 •• t 

awda beaüa :Duanı Slcı&IJ•, ,&aıodoD i amil olmuptur. Fransız ordusunun bu günü saat~ OJ1e bir • .ınıtıık &Öl'.liY ~ k t g d d l 
tl il ııl llz rıı:de ciddi mııhare Cc 6dyuk xomutanmın pmdllik he - 'ı ti reamen bildlrlllror . u v ve on er l er t u il 

~:ı: ~t:U..dı.e Akdenlr.ln mukad.. cUz istifa etrnlyecek!eri bildirilmek_ m a em g unu 
dnatını UlY1n edecek muharebelerin tedlr. Amiral Abrlyal, ~eneral Bridıı 1 d d d Loııdra, 28 (A.A.) - Cez..ıyir 1 de Tunuaa bir miktar takviye kuv 
ıeclkme~ her ıeyden ön<lt' yeni har. ve general Dannekeyn'ın hiç olmaz· ıpanya a ?r. u mevcu u radyosunun dün akşamki ne.;riya· veti çike.nnışlardır. 1 Vif.1, 28.11.&d (NPD.) Vlfi rad,JQo\ 
hin teknik prtlarmdıın l!erl gelmek sa, Fransız makamları tarafından . 750 hını buldu tına göre, Tunusta devriye ?rnıı-- l.ondra, ~g <A.A.) - Şimali aunda blr resmi tebliğ neıredil~ 
tt1dlr. tt:mln edilecek olan tasfiye l§lerinln Madrıt. 28 (A.A.) - Slla.h aıtına katı safh:un kapanmış v~ hirind AfrilmC!:ın gelen so nhal-erlerc Bu tebliğde ezcllmle ıı!:lyle deJIDmND-

Akdenlzln mukadderatını ta)in sonuna kadar hizmette kalaca klan çağnıan " sınıf, ordunun mevcudunu İngiliz ordusu mevzileı inde u c;:•ka 1 göre, birinci 1ngıliz orclusıı h.:t:re • tedir· 
--'--k muharebeler ·'dd'"'" bakımın zannediliyor. 1 'i60.000 e çıkarmıt bulunmaktadır. rnk bllyilk taarruzn ge"m~şti:-. 1 

kete geçerek düşman mevzilerine • ~ r ~~· ., '•Büyük Fransız tı.!oıru PB.l"O& ~ 
dan en üstün aeliyeye çıkacakları gi • • • doğru ilerlemeğe devam etmekte - kayboldu. Bu fellketler, w.t,a.na ,._ 

bl,barbe ya.rayan teknik kcşlfierln Sigara va ıç•·ııere Londra, 28 (A.A.) - Aın:r.ka dir. kendi yeminlerine sadık k&lmaaul •, 
en yeni ıeklllerl de ıı.eferber olacak. .. harbiye nazın Stimsonun heyat".a· Cephede bulunan bir muhabir - lan bazı hain şeflerin yüzUDden ha•; 
tu. Bqerl tahrip zekAsı kendini ko. tına göre. mihverin Tunustn 12 • den iki saat evvel alınan telgraf· şımıza. gelmiştıı. 27 ikiııcltepin Frq 
rumak lçtn blltün ımkAnlan burada 1 15 bin ki~ilik bir kuvveti vaı·dır. nameye göre, lngiJ.z.lcr, Tunu::.;n aa için yu günleri 111ra.sma ıtrec»k. 
lmlJanacaktır. Ü'\'azlyeden b8.!}lıya yapı aa zam Bizerte, Sfmc ve Gabes limanları· :.?5 kilometre ş:mali garhtsjnde ve tit.,, 
rak tabiatı t;ıarU edeceğine onu ınsıı DT tubnaktndır. İtalyarla'l ha\·a Bizerte'in cenubunda bulunan ''Yüreğimiz parçal&nmad&D 0 sa-
nın emrine amade bir kuvvet haline yohle bir tllmen daha getiri1n.i§ 1'eburba şehrini zaptetın:şlerrlir. &el gemilerimizi hattrlaya1lU7ac111l. · 
koyan Avrupa ma.lıs-.ılll ilim şUplıe8i:t !nhfaarlar id:\re.slnln tc;kl ve siga· RAK.ILA.li r olduPıı tahmin edilmektedir. 1tal Bu şehir, çetin blr m\icade'e neti· mız tablldir. Bahriyemiz oDlal'la lıC • 
burada blltun gizli !!:ıın<"t]crlni, kc rıılara yeni zamlar yapacağını yaz . 50 derecelik rakılar klloııu 70') yan kuvvetleri, Trab!t•sgarptan cesinde Mt"cezclbabın zaptından tıhar ediyordu. Halbuki onlar l&IDıdl 
ıWerinl muhariplere Jlı,a edı.~cekt;lr. mı"tık. Haber aldı""ım-n g"rc bu g"etirilmil;!t;r. Mihver muhriplcri sonra ele ~eÇirilmiştir. birer gemi le"l halinde --.........ı •• 

" r; ~ u yarım kilosu 350, 25C gram 195 15'.I " ,,,_....,.,,_ 
Zaten bu harbin başlangıcı blle Ye- zamlar a!garalarda Yenice 4", Serk! gramlık .. 1· .. eıer 120, 4" derecelik ra· Fransız denizcilerinin ceaa.rett Jilet • 

Jll teknik keıtlfJerıe bıı'ladı. Etıkl or. Dorjyan 40, Bafra Maden 40~ Gelin~ kılann k~l;su 500, yU.:Xm kilosu 260, J • =~r :,-•' s e&ı: • ., J hurdu ve Fransa bahriyesi ft damo 
dular yerlerini mlihendlıı ordnlıınnr. 1 clk 40, En!!t\ 40, Tiryaki kalm 4.0, :teO gramı 135, lSO gramı 95 kuruş o- ~ F' •~ _.... ~lerile iftihar ediyordu; l'ranamlaC 
terketUler, ordn karargAhları artııc ince 41, birinci kaim 32, birinci ince ıacaktır. 'bu bakımdan da acı bir t&llh llDılll 

Myyar bir fabrika aıı.nayt atölyeleri 130. hanımeli, 23, UçüneU ince 22, ikiz 43 derecelik rakıların kllosu 400, ya yediler. Bu sillenin, bazı ha}ll ~ • 
halindedir. Bu harbin bell'emlğl gök 20. halk kalın 20, köylü kı\lın 15 ku· rım kilosu 210, 2:'>0 gramı 115, 150 tRnla.rm, vatan& ve kendilerine ~ 

te tayyare yerde motörld vasıta.. ruş, subay 25, asker s kuruş olacak· gıamı 70 kuruş olacaktır. vı·ıkı-''nı·n muhalefetı• verdiklerı namwı eözünll tutmamll 
!ardır. A)manyanm, olsun Amerika - trr. Votkanın kilosu 460 kuruıı olacak. olm&!arı yüzünden Fran111zl•rm. ıı.p. 
nın olsun, lngllterenln ol•on tnuıalar. TUtOnJer, EnlA.Ja 30 Batra 25 ku·· Kanyağm 70 snntlllLresi 400 kuru,, na 1.nmi§ olduğu için çok daha acrdı:r. 
da gizli duran keşif plllnlan bu ııe ruıı olacaktrr. Birinci ~nflY'! 80, Turk vermut ve oarabın (kınak ııarap) Fransayı dü§Unoeslz hareketıerlle 
neler :içinde bir müdafaa vuıtaın ol& pipo t1.ltUnü 75, pipo tOtünü 120, To. yeldlnu 340, !}işeli sofra ıarnplan 340 Vau.n: BiR MUHARRiR hr.rbe allrtlklemiş olan klmllelerdea 
rak aahlleıtt, tam hendest ff!kllnl al roa tane.si 17, esmer tanesi sekiz sanUUtresı 330 kuruş, bira şişesi 40 ııonnı. bu hB.fn komutanlar~ adam 
dJ kuruş olacaktır. kunı§ olacaktır. V iLKt muhalefeLc 1Ja!flad1. Bu )apu.ak doğru olur mu'! İfte mllna. ıan gelir ki, bunlar Franıns lmpara.. 

Şimdi yapılacak barpJerl bu yen\ nun bir sebcbı Amerika.da 8l'. kaşaların duğüm nok•ıı.aı budur. Doğ torluğunun bekçisi olan tUomı.ıma 
Tasıtalarm ortaya attığı strate.li ka - s • • ı o s:ıııun yakl:ı:ımasıdır. t ak'lt \. llblıılıt nı olnıazaa demokra!SllerlP So\') ot,!et kr.ybolma.sma sebeb olmu§lardJr. B1lll 
ldelerlne göre mlltalea etmek gerel<. 1c1 ya v .~ n ı• k ı• ada- lfol' detıı prvJ>a~andası Anı;lo :Sukı;on zuferın nlmetlt>rfnl na.aıl payla~csk • lar bUtUn Fransız milleti 6Qlla4~ 
tir. Bu harbin Nlıneııtnde blrlncı 18 ~ efkArıııdakl l"nhıJl'tslzıjğl nem nıcydıı lhr1 mc:suldUrler. Bizim ttıomus JWmek 
hıa tayyaredlr. Blltlln kU\"'\"etler ona na vurmıık, hem de i;oğa.ltınak bııkı_ \:Uklye göre )eni ulln)"tlnm emper b~r ananenin eemboJU memleketlml _ 
cöre tanzim edllmektt'dlr. ya ha va ak 1n1 ıı.ından, dcmokrasller hesabına oltluk )allst emellerle kuru.ma...ııa ı IAum.. zln namusu ve oerefiydl,. 

'I&yyare ya ağır bombardıman tay ça nahoıt bir ha\-a )nrııtıııaktadır. Jır. Çör~il aksini aöy!Uyor ve "biz. bu 

7areeidlr. Ya avcıdır. B:ı iki grup harbe imparatorluğumuzu cbğıtmak A ı t b ı ·" • 
hava ellAlıınm dil§ınan sahalarını IS Kahire, 28 (A.A.) - MUşterek l lamı§tır. r-- Vllki ewclkl glln .taptığı demeçte j~·ln girmedik,. dl)or. Bu ıv.ınakap man e ıg 1 
11emı1 bir eurettc ateş n.ltına alabil :tnglljz ortaşark tebliği: Dün bomba tayyarelerjmfz on lkl Birlef)ik • de\'lı-tkrlıı niçin harp et - ıuuttefiklerin harp gayelerinde ltti 
melııri bunlann rahatça malzeme eı. Kara kuvveU{:r!mlz hakkında kay. aı!ada Portolato körfezi.ne taarruz tlklerfnden haberi ot.uııdıklarını söy. sak olmadığını gosterlr. Atıaııtlk be ..:.O'iJ8t i88ffUzl&rl 
de etmeleri ile mUmkUndUr. dfl değer bir ııeY yoktur. Dl\n Libya etmıııterdir. Rıhtıma jaabetıer kaydd. 1 le:ıul'}. zaferden ne gıtıı ne(let•ler bek. lanaa.nıcslnıı karıı 0 tarihte yapılao 

Mtıttetlklerln bava km-vetıerl 117.al< Ozertnde hava taaJjyeU !tüçük ö}çU_ dllm'6tir. Rıhtnn boyunda gemiler! ledlklerlnı l.)İCC tll)la dml'lerı !Azım tenkldlerln tazelendl~Jnl görüyoruz. plSkltttlldl 
lllmt,akalardan gPtırllmektedir. U dP. obnu§ ve avcılarımız Blngazinln bağlı bulunmaktaydı. Sicilya ile fi- 1

1 i;eldiğ:nı blldlrm!..~nfr.~ğer bir anla5nıa 1 ilhaklka Anglo • S;ık!ioo e!kt\rının 
Uk mmt~kad&n gelen bu tayyarele ~nubunda ıkl dU:ınnn avcısını dilşUr. maı; Afrjka araaında faaliyetle bulu. ya \'uralınazsa Amerlımlıl:ır gu.ye,.lz Hı i,"llZdelerinln bir ku;mı bu bt:)aıı 
rtn bol miktarda aartr.decf'kll'rl mal mllşlerdir. ı.an uzun menzil)! av tayyarelerimiz bir harp uğrundıı boş )t're tedakArhk nameyi vUmhsuz ve iul}pak bulınn~. 
•menin daha önceden ~mfn ıtahıılar. Slcllyada Gerbinl hava meydanı !:>ir Yuokers 88 dOşUrmUı:Ier ve baf- ' lnıa Jrntıannıış olaca'rlarmııı. \ jlkl~c .ardı. MeııelA ııııtıı mudde:f'rln ll.dlı 
C111. yerlettJrilmlş olmuı U\umdır. Bu ~-27 sonteıırın gecesi orta bomba ka bfı· tayyareyi hasara uğratmışlar. ' göre Amerll•ada büyı.k bir ek8eriyet tnk8iınl bahsinde hiçbır uıtuı 7.1.kredll 
111111 ı,ln mUtteflklertıı harp sahaıun" tn yyarelerimlz tarntınuan mOesslr &7. ISo\")"l'tlPrden çekini) or tlıı.lbukl za miyordu. Bu taksim aıtıııl, hangi esa:ı 
l•meden bu malzemeyi kolaylıkla tı:.aette bombalannwaır Bombalar Bu ve bqka hareketlerden 4 tay- ferden sonra da, )cnı diin)anın kıını. tara.gore lapılacak 'l lngllkre ve A,. 
Dakledeblleceklerı esaaları elde bu bnngarların ve blnalann arasındı pat yaremlz ıHlnm,.mlştlr hııunda Sov)etlerle ııblrlltl yapmak merikıuı imparatorluklar: baki kal 

bnıdurmalan, eoora da tayya,.4"lerJıı lAzıDUUI§. dıkça ham maddelerLn AdU taksbnln 
1- 8slerden rahat rahat dUtman U7.e yapılat'~lk hareket,lerln iııabetJnl tc <!ıı esaılı tutunmak lmkAnını ınih\·l'. Blltlln bunlar df'mokra,.llerle Sov den ve milletlerin büı rlyctlndeıı na 

!'ine akın edebllmf!1erl IA:umdlr. Rıı nıln eder. re terketmlı olacaktır. Bu ııcbebt.en ~etler arasındaki ideoloji zıddlyf'tlnin !Hl baJıııedllebillr'l 
it iııqlı be§ma bir faallyt>t mevzuu Hazırlanma iki taraf için de ayni llır.tlln bava kun•etlnıı ııahlp olan mUt.. U)andırdığl mlln:ıka-, •lıudır. Zafer~ Fakat Jnglltenı \'e Amerika bu har 
Cftrr. Bava sl!Ahmı blrlncl pllflna alan f" kilde olmakla herat.er rnUıver ya_ tellkler blltUn gllçlUklerl hazırlık dev kadar Anglo. Sakııor:larla Ruıılarm bo herııeyden evvel imparatorlukları . 
l'enı barbln bu icabını yerine getir pn<'..ağ. nakllJt' i~lerlnıle nıı>ııafe bakı re.inde yenerek katı muharebtılerl 80 lşblrll~ yapmalarını ltelki herkeı., ta,. nın müdafaası için l'lrml1Jlerdlr. o 
lftek, meydanlar haı:ırlamak, ınatv mandan dalla f)llihll gbrunmoktedl~. na bırakmaktır. bil değilse bile zaruri görüyor. Fakat halde evvelA bu teı.ıadın tasflyest. 
atteyı tafmıak lAznndtl'. L\lütteflklerj asıl ihtiyattı harekete Akdenlzln tnllbfnl t,avln edecek zaferden sonra ne olacak'l Demokra sonra& da bolşevizmle "mperyallzm a 

Bu eebeblerden Tunus tızerindekı sevkeden bu noktadır. Burada yapıla harplere baurlamrken ıUpheslz iki ıller fa:ılzml ve nazlzml yıkmak için ıaıundakf bUylik hedt'ı ve esas farkı. 
haYa ... rpJerl benllz kesafet peyda .. cak ufak bir lhtlyahtrzltk şimdiye taraf da çok lbtlyatıı hareket etmelc barbe glnn{31erdlr. Buna muvaffak ıım izalesi gerektyoı• clemekt,tr, ki 
ılemayor. Borada hazırlık tamamla kadar mJh\'erln aahlp olamndıK"ı eıı teı!Jr. Tunos hareketinin y&'\"&§lama. olduklan takdirde, oolarm glSztlnde \'ilkinin sesini ylllaıeltmealne lmkfMı 
ltıneaya kadar çok lhtlyntlı o)mak elııımınlyetli ÜM U dü<jmıı.nlarına kap ınm eebebl bodur. taılzmden ve nazızm•ien daha az teh.. Teren de bu t.ezadlarıu telifindeki bil 
b&rp baıladıktan sonra pervasızca tırıııak ulacaktır. Bu ıurtıtle Afrika_ SADRI ERTEM Hkell olmıyan bol11evizmle lfblrllii )1ik zorluklardır. 

Rerlln, 28 ( A.A.) - Alman ordu· 
!a.rı ı.;mumt kıırargAlıınm teblltf: 
Alnıan ve Romen kıtaları Ka!Jcu. 

yıı.un garbında yaptıklan muk&btl 
taarruzlarıa düşman bllcuml&rmı sr 
rı pOskUrtmUşlcrdlr. Alagjrl.n prlmı 
da da ııidJetll Sovyet taaıTuzlan a • 
kıın kal~ ve Sovyet!er 86 tank kay 
bctm!tlerd!r. 

Alman motörlO kttalan Kalmull 
Bozkırında yaptık}arı bir ileri b&re • 
ket esnasında yeniden bir 40f m&n 

gıupunu yok etmlDlerdir. Almanların 
eline 600 esir düşmüştür. 

Volga ile Don arasında, bQyOk Don 
kavslnde ve Stallngradda dlfıaanm 

§iddetli taarrıWan iıı&Uı mvtııpste • 
~r netfeeıdıltıe ab.!IHJte al•lltl1._. 
tır. 

(Dofa cepbealne dair dltP. 
haberler 1 IDal •ytamn.fa) 
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ŞEHıRDE24 
VUılDDA 

DilNYADA SAA'I· 
\ehirde: 
* lsanbul vllı\yctı dah!l!ndeki me 
urlara. ucuz §eker te\'zı: için hazı:-, 
lıır yapılma <tadır. Şekerleri, yal. 

ır: mutemetler alacaklar ve kendi 
u! ; tlcri altında tevzi edecekler. 

r. NU!us başına 000 gram şeker 

rllec ktlr. F!yatx 14~ k•ıru, kadar 
ca~ı 6yienmektedır . 
* Emniyet mUdUrU Halflk :\liha' 
pt-y n n !ırınlardal<' ekmek satış 
mı piyasanın. çarşının vaziyetinl 
k rasınıı bir mUşterl sıfntlle karı 
ıık hatta. polis m murlarıne. d'l.b! 
nouılni tanıttırmad!ln, bizzat takip 

sı memnunıyctl mucip neticeler 
ı melttedlr. 
* Fenerde, MU!tUııll mahallesinde 
·un oynıyan çocukıar bir arsnd ı 
şiar arasında 17 paket içinde ıs 
rı.m eroin bulmuşlardır. Çocuklar 
• nlar\ karakola. tesllm etmlşlcnUr. 

ı."ııpılan tahkikat sonund:ı bu erojncı 
naya A.tlkallpaşada oturan sabıka. 

• erojncllerden 8':-fer Şişmanın bırak 
g-t enla§l}mış, sı.;çlu ile arkadaşı Ce. 
ı· vıılcalanmıştır. 

'/. Öğrendiğimize göre son günler. 
ho' al<ırın yağışlı gltmesı Uzcrjne 

ırçok zenginler taksileri angaje et 
ı.:şler ve onları husust araba gjbl kul 

.rnrruya bqJamııılardır Vali bu gibi 
taksilerden bir tanesini tcsbit ettir 
ınlş ve benzin kartını aldırtmıştır 

6 ı:ıcı şube mUdU>'IUğt) .sjvlı memurlar. 
l:ı taksileri ıııkı surette kontrol et • 
ırektedlr. Hu:rust çalıga:ı bUtUn teksi.. 
ırrln benzin karnesi nl•nacııktır. 

Yurtda: 
* Blgadjçte zeJzelc felAketlne uğ 

rııyaı l:m:ı. Bıı.lıkc!lr ve h'>Vallsinden 
de bUytlk yardımlar yapılmaktadır. 

* Balıkesirde ikl gUndUr fasılasız 
o!arak yağan yağmurlar yUzUnden 
Balıkeıtr ovası ıru altında kalmıştır. 

Mahkeme Salonlarında 

Jarip bir çocuk 
düşürıne davası 

Erkek, dul kadını eski kocasından 
dört ayhk gebe almak tsten1eyince .. 
!kıncı ağır ceza mahke:nesı garip bı;tlert o hale gelml~tıı ki mUr,asctıc 

tir "çocuk dilşUrme .. davasını gör . ltr!nc bUtUn mahalleı. vAkıt oımu,, 

nıcktedir. H~disc ı-udur: oedıkodu Fazlının kulağına kııd:ı.r d'l 
SUlcymanlye taraCındıı oturan At! ul~mıştır. 

ı:.dındıı birisinin bir mUddet evvel ka. Koca, derhal sıkı bir takip ve ta 
rısı ölmUştilr. Ali Ut! çocuğu ile bir. rassut. sonunda bu d~dlkodunun doğ 
liktc yalnız kalmıııııı· Çocuklar çok ru olc.uğunu öğrennıl-.ı ve derhol karı, 
kUçtıktUr. Bakılmağa m:.ıhtactırlar :ıın. evinden uzakl:ı§tırmııı, boşanm:ı 
AH evvela. tekrar evlcnmcğl du,un mahl:crneslne mUracaat etmiştir. 
mUıı, ancak mUn:ıslp bir kadın buıa Bu MUfide için de All içın ue mu • 
ttaymca, ayni c\'de kiracı olarak o kemmcl bir fırsattır. Derhaı e\•len 
tı:rar. 51 yaşlarında HU.Snlyeye: - ı mek için haT.ırlığa ba:ıam':§lardır. An° 

- Sana ayda. 10 lira varcyim hen cak eırtnya blr manlzuhur etmlştlt: 
çocuklarıma bak, hem benfm yemeği MU!lde kocasından 4 aylık gebe . 
mı p.~jr, çamaşırlanmı yıka! tekli dir. 
ftnde bulunmuş. Bı:nun lçln Ali, .MUildcyl bu çocuk. 

HUsnıye kabul etml~ ve çocukları. hı bırllkte aımaya yan:ışınamış ve: 
bakmağa, Allnln evin! çekip Çe\'lrme. - Çocuğu düşür, 6yle e\'lenellm ! 
ğe b11şlamııtır. Gel zaman, git zamar "ml§tir. 
Ali, HUsnfyeden çok memnun kalını. MUflde cvvelCı. rnzı olmamış, blJAhl 
ve '2i yaşında olmasına ı·ağmen bir rr. kı?.bul etmfştlr. BL!nun Uzerlne A!ı 
gUn ani bir karar \'ereıek: araya k:z kardeıu Haticeyi koymu~ 

- HUanlye, demlşt!r, ben aender Hatice de ?.IUfldeyc giderek bir !IA1: 
çok memnunum. Sen de beni ııeviyor hazırlamış, genç ltadma i<:lrml.ştır. 
S".ın herhalde. Gel seninle evlenelim. MUfide cocuğunu dl\şUr:nn,tUr. Hn 

Bu !il lilt lmdının canına minnet tice ile birlikte çocu~un parçalarını 

ı;:bi ı:.;clmlş ve derhal kabul ederek bahçeye gömrnU§lcrdfı. MUfide Uc ko 
nll{ft.hlanmışlardır. Evlenme işi Ali cas:nm boşanma mahı<emelerl d~ bit: 
bakımından daha çok ve iş mukave • llğlnden ortada evle:ımelerine mani 
lcs' hUkmUndc ltaJml§tır. İşte bunun olacak bir ;ıey kalmamıştır. 
lçlndh kl aradan kıa:ı bir müddet ge. Fakat ... All, yalnız HUanjyeyl u 
ç•nce komşusu Fazlının karısı Müfide nutmuştur. Bu rezalet ortaya çıkın 
llt' aevlşmeğe baglamıtıtır. cıı Ali de HUsı:ıiyeyl bopm!J bu:un 

Nihayet All De MU!ldenln mUnase maktadır. Ancnk yı:ııJı kadın Aliyi 

sıR. ıKı 80 Fransız gemisi 
NOKTA nasıl iatlbar ettl'I 

Zabıtamızın takdire 
Değer bir hizmeti 

Z \illl'A:'\l.' şe.uln enınlyPt \'e 
aııa~·i'.'I ile ııe kadar ~ıkı 1111. 

rl'I it· al!ıkadar old:ıtan:ın yrııl 1.iir de 
lıll ilr knr<jı liarşıya.),I. nu da; şum 

Gizli pilanın tatbiki hakkında 
bütün tafsilat 

d:ı. burada raııt;:eldlği-nlt pcjn1'irdc 1..oııdra, 28 {.\,.\,) - Vi!I ra..ıyo 
ı.ıynfetll, ıcr&crL surette dolaşan klın , suna göre Tu!ondakl Fransız fılosu 
seter! toplayıp bunları bir ıı güç sa. 1 :ıı.·n kendi kendini bat,.rınııaı esnnsııı 
'ıibl etmektir. ' da Fransız babrlyell'nl araaıntiak 

Beyaz. zehir mlllıt •1."ılan ile e\·lıı. :ı:eylat gayet ıığır olmu~ ve bjrço · 
dtn v~ l~iııden ulh:ıllnden dolayı ko . kumandanlar, gemllerl!e oerabcr, ku 

vulmuş olıııı genı::erln l<lmse~ e m 
rarlnrı olnıaııı bile l.>.ınl.ırı:ı :.-eceleri 
li:>prlı altında, Gnl~tanın neyoğlunun 

hir iki ktth\'~sin:lc ıoplannr:ı!t ba,ba. 
:n ,·ermeleri tabla.tile mahı.tırhıyı.lıı. 

t linkii burnhırıl.ı t •planau bıı gibi 
iıı.,anlar kumar o~ııayor, blrblr!erlııi 

fpnn. hnrelirtlr.re Sl'\ kedi yor, zchl:
kııllıınnıa"mt bllmlyen zrh'rr rJı~ıyor . 
<l:J. 

Bunu dil<lmtc nlan zabıta lılrka1: 

glin C\'Vel bıı gibi lns.,nltırı t opl.ıya. 
mi• Galatn<b l•lr.ılıınıı.ı ıı.ı hnmnm:1. 
.,evkct,ml~tlr, Runlıır bıı h:mııımlnrdıı 

h•'r gC('e 2;; lmruş nmknbitlnılc henı 
lıarınacnltl.ır, hem yıknıııı, ttınl71ene 
ceklcrdlr, OllnılllL h!I nı:ıllık yap ın!a' 
gene e .. 1<1~1 (;lhl !,'.3lı"SJ•l'Jl!<l.u, 1'1 ı;Uı: 

ıı.ıhibı olmı~anlar Gıı tı~le:liyr hiznıe. 

tinde çalıştırılaeaklardır. nıı hamam 

tnra ııe\'k<'llllen lı1!ı:lnlar hr.r g<'ce 
lrnntroldcıı geçcceklrrlnden bur:ılar • 
d:ı kum.ıır o~·nama.ları, bey:ı.:r. zehir 
knllarımnları tablatlle mllmklln ol 
mıy:ıraktır. 

Zabıtanın bıı hnrel•"tinl takdir eder 
lcr.n "kahvehaneler,, hnkkında bir o. 
ııu~·ucumun gönderdiği l'll('kfııptnn d;ı 

lr.ıhııetmek hıterlm. Okuyucu diyor 
ki: 

''Hazan bir kahvP.nln lr;lnile \'C.) n 

mand.ı.m cvk;lndc can verınl;,lerolr. 
Franaız bahriyclllerı gemllerlı.ı oo 

tıı ınc:ıJ·a kadar Almanlara mu m ve 
•rı:t eylemişlerdir. 

1..ondrıt, :?8 ( A.A.) - •ruıon !ima . 
ıımda, 3 zırhlı, 1 uçak geml.ııl ve 1~ 
bUyUk muhrip uahll olm9k ıızere 6ii 
h rp gemisı bulundut usl>yh:nmukte. 
cır. 

Lonılra, 28 (A.A..) -· t~~a cdlld! 
rrıııe göre, bir mUdde• ten'lCrj 1talynn 
lııırp gemileri ve Aımnn denlzal:rJarı 
Tı.loıı llmanını kapamış oulunuyor • 
!a:dI . 

Marsllya 28 (.\, \ \ - Almanlar, 
Tu on tersanesinin kapısına geldik • 
Jo:r! zaman limanda buJunnn denimi • 
tı.ardan ikisi denize nı;ılmı,, bir Uçl\n 
eUsU blr Alman ta yyarc.!ı tara!ıııdıın 
:ıtılnn parıışUtlll mayı:ııı. c:arparak 
hı.ve.ya uı;muljlur. 

:uarsilya. 28 (A .. \.) - Tulon bah 
ılye kumandanı amiral Markı lle dl 
ğt!r Fransız amiralle ı Bıı.bahleyln • 
A!manlar: tarafından el ıütrnda lııtuı 
mu~larsa da verdlkltrl ~z UzcrJnı 

sonradan tabliye edllınlş1~rdlr. Buo 
!ar serbest esir muame!eıılne tRbi ola. , 
r.altlardır. 

EN SON UAKiKA 1 

Londra, 28 (A,ı\.) - Almanlar, 
lllUtareke mucibince Vlfl hUkflmetl. 
ııın :ılltı.h altında bulıındurmuğa hak. 
t: buıımduğu azami 100 bln ki~llik 
Yı antız ordusunun sl'ıl.hsızlandırılma 
ırmı rmretmlş}erdir. Bu Franmz or • 
dıısu:ıun silahsıziandırılmaıı dUn ak. 
-ama kadar bltirllml' olınak ı:ı.zım • 
(!•. V1§1 bahriye ve harbiye komlııer. 
ıerl, mukavemet g!S.cıterUmemesi 'H 

lıO.nlseler ı;ıkarılma"!'all lc;ln emir 
\'t:rmışlerdlr, 

Londra., 28 ( A.A.) - tr:a edlldltf. 
ne göre, bir mllddettonberl ltslyan 
bıı.rp gemileri ve Alman denlzaltlları 
'rülbn ıımanrnı kapamış bulunuyor • 
lardı. 

JI.\lLE ):ASii.CEREYAN ETTİ 
Mndril, 28 (A.A.) - Öğrcnildıği. 

ne göre. 'fulonda bulun:ın Fr:ın~ız 

gemilerinin kendi kendilerini ba. 
tırmn!arı emri Amiral de Lııborde 
l:ır:ıfınd:ın \'erilmişlir. Bu hlplakl 
pl:ın. c\'\'elcc tanzim edilmiş bum. 
nııyordu. Filo:ıun kumandanlıırı, ba 
plilnı las\"lp elınişlcrdlr. Kumandan 
l:ır, birbirlerine şu parolayı \"ermiş. 
lerdi: 

Gem ilerle bcr:ılıcr ı:ıltmek leşeJi. 
lıüsiinclc bulununuz. EAer gilmek 
nıliıııkiin ddW~c gemileri batırınız 

gemilerle birlikle denizin dihh:.e 
hol l:ıyınız. Her ne olursa olsun hiç 
bir S"mi mir\'ercilcrc bırakılını)-a 

c:ıktır. 

Şark 
çok sevdiğinden ıtendlslnde buna 
mukabil mUtlıiş bir kin ba~lamıııtır. 

Hüsniye ?J.Ufidenln gebe olduğunu cephesinde 

dı,m<lR, şurada burada b;çııklnnm\ 

val<abrı okııyonız. P, •n b•ı ~lbl yer 
lerde birkaç defa hıçıik tc"hlr hflıll,P., 
lt>rlle karşda~trm, Arıt)& glrf'nl(:r ol 
<Ju, 3·apnınyın etmryln ı:enlldl, nrtice 
do bıçaklar yerine girdi. Bıı ,ıbı hA. 
r.lııelerile kendioı!n1' bıç:ıl< te,hlr P.:11 
lt:n aoaın ıabıtaya b:t'j\'Urııp tl'lıdl~ 

t·tlildlğlnl sÖ) h·mJ~·or, u da bir blç:ı.1' 

tc."tıırlld ~nreıııne b;ı' ıyor \'r tn'ıl:ıtl. 

ı~ bıı !!lllUıı da kolayla hnh ·,uı··or. 

\'tnılşte. Tahtak:ıl~:J .. ıstrnill'rı .sı yda 
'•:ç.:ık ..atıldığı nı;ıHı•ı• ı·ır, 1;; ~ıı·ın 
d ı bir ço::ıığım rll •erini ynralndı);". 

bıı;&~ın ekmclt bıı;a~ı ,.lın~' ıp e?tsrrl 
yıı hu brçak1arda-ı ol J ı't ın ı ~11::ı0t •. 
Jıordc okuvoruz, Zs1 ıtn nu ınk eı1' 

l•nhvrh:ın~ıerilr, şUp'.'ıı il ı:örfüi~ i ;\ .. r 
lnd,. arn,t:rm:ı yapı\"Cır. J<'akı.t .. ıın. 
tlr:ı bı~nğı ıılırıaı:ı l:im5C rrtf' j ı;iın da 

ıt:ı yenisini, blh 'ii'.:U 1tı lt'>layca tl'ıt' 

rifdlyrbiliyor. ll:ıılnı ü:, l •nıek i:ıtıı • 
<.1lı'.;iın ··ey, bıçak lın::ılinl ,.,. ,.e,.fünsır, 

tıı~tıı,, - tı:ıkı t1ıb3nr:ı da olcluJıı ı;I 

l.! - mcnrtmell! Tub ntil .. ıırıı,t•rnl!l 
!:ıra da fıı~·ıa \'l'rJ:ı:!.11nlj !, 

Küçük ilanlar K ·ınonu ------Hu Kua-u""' ekleırnıck ı;uıı.ırrıı., .. ı: .. 
it ııram11 ve l!j vermr ll~nLırı tı;n Sot• 

Oaklkada para1ıız ~H·~rııdllı·ı·ektlr 

ltlol:ırın gl\utede ı;tirUldUğU ,ekllııı 

nlıua,,ına dikkat edllııırıtlllr ıı:vhmnıt 

teklifi girnderen ııku.t ıırııl.ıuın nu&hfıı. 
kalınak !bert ıtıırlh ılrlrı•ıtlerhal biltllr 
melerı tA7.ımılır. 

Amirnl I.ohorde tarafından gl5n 
ılcrilmiş ol:ıı: gene subaylar, filoyu 
alıp göliinnck ve bu mfimkiln ol. 
nı::ıdığı takdirde gemileri batırmak 
plinının lcra!>ı liizumunu tcyfd et. 
rnek üzere Tulon'.I geldikleri zaman 
Str:ıc;burg 7.ırhlısı batırılmış buluna 
''nrcfu. Tulonıı lcrJ,etmek için \•akit 
f:l'<'iknıişli. Muk::ıvcınct için de ,.a. 
kit kalmnm1511. Alın:ın!nrla tınlyan 
Jnr•n 11rhlı koll:ırı. lcrs:ıncnin ka
pımıı dö\ !iwırlnr ,.e llm::ın cınhntn .. 
.ıı, s<J:t•ı scıln da~ılıyonlu. Tersane, 
c•:ırr lııık 1rrl ınmış. mııh:ır11lar fln. 
nlc> ııırrlnır cclilrııic; Vl' Almanl.ı•ın 

ll<Jl\"l'l::tr, Slrnlshıırı:ı 7.ırhlısının dcA 
11 ı ı,.pıl" n"l•ı~ıı \lıll'mıd rıhtımını 

10 Alman tümeni sarıldı 
de. bilmektedir. Fakat aradan aylar 
geçtiği halde kadının dotıırmadığını 

g6rUncc, derhal adliyeye koımuş ve: 
- Eskl kocam All ~lmd\ e\'lcneceğ~ 

:M'U!ide Rdındakı kadının c;ocutun.ı 

c'.U§UrtmUştUr, tıa.cı da Hatice hazır 
lnmı~tır, diye ihbarda buhınmu,tur. Vişi haberine göre Bir Rus 

zırhh türrıeni imha edildi Tt>bit l§c mUddclumumtllk vazlye• 
ctmlıı ve kısa bir tahklkP.t sonunda evlenme tek/illeri: 

* Boy ı,r.o. yıııı 2S ortn tah~lllı 
l\loııku\'U, 2g ( A ) - Sovyel kı . 

talan, Kalaç lle Rlçhev araamda 10 
Alman tUmenlnl sar.ınış gtbld!rler. 
Bu tümenler, çevreler!ndeki daireyt 
y.-:.rınağa mu\•affıık olamazlar.sa. yo'" 
ecUlmcğe mahkflmdurlar, Bu Alman 
tümenlerinin etrafındaki çember c 
derece sıkıdır kl, tek umıtıert b.:ışlta 
Alman kıtaıarının dr'tan yapacakları 
kartı hucUmlardadır .• Alman mukavc 
metl, kuvvet.ıenmlgtlr, Bu da yakın. 
dtt k11.f11 hUcum baglıyacağına aı!.met 

Çemberin kenarlarındaki mulıare, 

beler. pek §iddctıı olmaktadır. A}marı 
kıta.tarının buradan kurtulma ııansla 
rı bllhaua garbden gelecek olan Al: 
n:an kıtalarııe çember içindeki tU 
nıenlerln gayrctleı1nl iyice tanzim el 

:nelerine bağlıdır. Fakat demiryouı. 
nr.kllyat, çok zayıftır. Bı::ıdan b&fkb 
Almanların eljnde yakacak ta yok 
tur. Sovyet tebllğlert Rljev bölgesin 
dek! taarruzları hakkında sUkfltt. 
It.:uhafazada devam ediyor. Bu taar 
ruzun &onuna ermeden ac;ığa vurul 
mıyacıığt ıanılmaktadır. 

y 
Londra, 28 (A.A.) - Moskovada 

1l~§redllen Sovyet gece yansı tebliği 
27 sontcşrjn gUnUnde kuvvetleri 

ım!z lleri hurclcctleı1:ıe bQttln kesim 
}erde devam etmjşlerdlr. Stallngrııd 

taarnı:ı:u esnasında 4 meskQn maha 
dr.ha l~gaı edllmlştir 

Stal}ngrad.n tılmııl b~twı:ıda AL 
manlar mevzllertnt muhafaza ctmclc 
i~n elıerlnden gelcnı yııpr:ıışlar fa 
kat ağır kayıplarn uğl"ıyarak, Ruslar 
tııratınd:ın tardedlJmlS:crdir. 

Bir kesimde fü tar k t :::.rip ed!lmL: 
t!:-, Dfğer bir keslın1e blr Alınan le 
vazım ınerkezı Rus k.tvvt"tlcrl tara 
tından i§gal edllmiı1Ur. 

Stallngradın ccnuı: batıaında Sov. 
YEt ilerleyl§i devam etmiştir. Birke~ 
ıneskl\n mabat işgal edilmiştir. Cana 
hn ı.·e esir aJınmıştır 

Bu bölgede, tah§l~ edilnı!ş bir t'IU 
men kuvveti, cenup bat hıtlknmetjr: 
de bir yarma hareketi ıe teşebbt\s et. 
m"§ fakat Pike uçak'anm•z taratın • 
C ., bu hareket önlenmlşt!r. DU~man 
n~ır kayıplara uğramL~tır 

Stnllngrad ~rlnln lc:Jnd!' de Sov 
yet kuvı,t'tlcrl llerlemrye muvarta\ı: 

olmu ıardır. Burada Rustar 400 il!\ 

ôl-0 m tre hatlannı IJerl ı!UrmUşl"r 
d;r. t 1 mııhallelerlnje b!rkac; b!rı 
ıs al dllmlştır. 

K fkaslarda to~u ateş teatf edil 
mlştlr, 

Beyrııt, 28 (A.A.) -- Rl's ct'phcsir 
den atman bir babert" göre çembe 
i~ndr. katmak U:ı:ert 0111.!l Alman '"' 
Rc'l'len kuvvet'<>rlnln tlcat edebilme 
jerı lı;ln yalnız 80 klkmetrt'!llk bir ko 
rldor kaJmışbr. 

I.ondnı, 28 ( A.A.) - Dün illt defa 

\~ a111aı:ııltnıııtır. karada: 
Çocuğun ccııedı bahçede gör l\ldUğU bUyUk blr şırkcıte fvı m vltl 'l'ıl•J olarak Stallngrad ~enrlne 

takviye gönderıımı, lr 
vı,ı, 28 (A.A.) - S,ıı.ııngTBdrn ş! 

maı batısında A'man ve Romen kıta 
lnrı lk dUşman mev7llnl ~gaı etml!;I 
lErdir. 

Merkez kesimde T..>rp z kesiminde 
Huelar taarruzlaıına ctevam etmlşleı 
fakat hiçbir-. netice e't'le edememiş 
!erdir • 

yerde bulunmu,, Ali, MU!lde ve HııtL 
c~ hakkında tevkif mUzekkcrelerı 

kesllml§tlr. Ancak Hrıtice katmıf. 

Ali jlt MU!ide tevkif cılunııbllmlşler ., .. 
Hı.llce ha.ta. bulunamamı;ıtı. Maz 

rı:n mevkllnde sadece Ali ile Mllfid ~ 
buJunuyorlnrdı. Ev\'el!l ıııor2'uyn A!l 
{<'klldı Ali: 

rn,?mı.r, ı;,} nJrr~' ı • p ~n ernJ!ıh. 

ı...t.lun:ı.n ny\ık ' t :.! O Ura ı; il 
bır g<·nç, sar. ın v y ı k!lmrnl, b:ı • 
ııl• ı t:nde uztı'.1 boylJ, IY! bir ııllerc 
menı:up 20. 23 ya, :ırında r)jr b:ıy.ınld 
ev!cnınelt istem ctectır. (l~ıl<) ~mzl 

ııe mfirncaat. 
* Ya 4.l, bOy 1,61, 'kilo 72, yıılnı7 

vt ı;:oculcsuz, ltocao:ın n ötJ Hl tlc dul 
ita.mı. bir b!lyan: subay vtya emek\ 
4r,_60 .}&ş'nrın l:ı lı.r ,ili\ l'Vll:'nm k 

' l Wı el ı· ı~rıllir .. \lm:ınl:ırln tını. 
',.,1 ı·, zırlılı~o ı:ıt,ııı:ık f<lh'ınişll'f' 

Is<' d 0 7.ırhl•ll'.lki Frnn~ı7:br. topb. 
rh·ll· nlc~ <>im lcr ,." 1•11,ııı:ını ı!ıır .. 
ıiurmuşl:ır lır. lhıırnn fü:crlnc lı:ıi. 
\'n11l:ırl;ı \lııı •ııl ır, 7.ırlılıııın nllh .. 
\·ııl ıı ı11.ı. !.'ileri kolnr: hni(lı ,lr 
v:ızi}tll<' ..... ııt o'ııııışl:ırdır. Bu cC\.. 

Bu keııjmde bir Rus ?.ırhlı tilmen 
!Cır: neferine knde.r fmha edllmlşth 

Bir gUn içinde Alm:ın kuvvetler 
1P2 Ruıı tankını tahrip etmişlerdir 

Memurlar koopera
ttf ı pf rinç dağıtacak 

Dıınkü SJ!<:mızda İstanbul \"i'a
Yeti memurlar koop:orntifine dahil 
olanlaı n ''enideıı pirinç t'!VZ e<li 
Jeceğini yı>..z!lll':tık. E•ı s:ıb:ıh öğ • 
rendi~imiz.e gfre. tevzıııt. hıı .. ·r 
hklar biterse ômım,lz 1• ki r L'":lr• 
tec:i vilnli yapılacnktıl' Bu tr·: iat 
ta, ge~n tevzi:ıttnn İ"tilıkn'<,arı. 

Dl aımıyan}ara Ü<:'"r kilo rir•m, ve· 
rilecektlr. Onchn son: a, bli~Un or
tnklclra ·:amı .. olmak uzeı e ev"iat 
vapılacnkt:r. Bu te"zinun d ı 1'0nii
:nü1rleki hafta ı:ıonl"rtn'l d..ı;;r•: ya 
ı ılmasınn ç.'.llıfitlmakt:ldır. Bı: !!rı -

r.uncu tevzi:-tta eldeki :vıtv ·uda 
L"örc her o t'.l '-:.:ı 1 ~~ kil'l ı;i .. lr.<: ve 
rilec'!ği söyienm:oktcdir. 

- Benlın, dedi, ~ocuk dUşUrnıek 
tE.n kntlyen haberim yok Hepsi lltl 
• a<:lır Milfide ite sevişlyoı duk, evlene. 
crkt ilı. Bunu hl7." Hl\stılye dl\ıjmRnlı'< 

ıçln yııpm ktadır. 

'.Mılfldc de: 
- Çocuk, diyordu knznra dU§tU 

O glln evde temizlik yapıyordum. 

ttf".ır bir ııandık k'l'dı~~·m. Blr'lz son. 
ra .tancı tuttu. me1t"ı a~ı,. kııldırınca 
c;,ocul{ oynanuş o gece dU •tll Fakat 
~ııber verme~e korktum bahçey• 

ömfülm, 
- • Hatice yardım etti Mi? 

Hntlccn!n h!cblr ~eyden habel'f 
yoktur. 

N ticede muhakeme ı.rı.hltlerh cel 
tı, için baF:\ta ljr l:'Ür.P hırnkıldı. 

Sf.lllR 
111 1 ı~ 

l ı I 
l ıııı 1 

ADI.İYE MUITABİl~t 

,., y A '1'1' () \~ I 
Klll\IE!ll Kl"İ'.\11 

25daf .!O :•o da 

'\Sl;fc.t::-;ot;!\; K \it' 
l'lllll'•rt .. -• \'t" f'a:1.uı 

:clln!l.'ri 

O'•ııyııcnnıırı ~lle(tl ~ rrlnıl" lir rnıı 

r.eıluim. Şehrin l\ll'l\lglnl h ıttli ıkh 
ı'ırrum!la tutn:ı!nrııı m n<ılıh 1)7.f'rln. 
•J • dt• ı:urı•c:ı:ıt:-rı ıınıl'r.l<'t'l!q:r. 

Y~!<t.ı nn:.:ııı O!'Jl<~N 

Yeni Ginede 
Hanh Çarıaısm ;slar 

devam e IVC!" 
1 endra, 28 (A.A.) Yem Gi 

nrde, E"na i'~ Gona aı •"' nd ı 
ı·ar.lı ç·•ıılı'.'llln o:- rleviJ•n c• Mekt~· 
'lir. 

Cieneraı Ma:t ı\rtur ıınrnmi ka· 
rargfıhıııın teb!"ı!i. ":ı ~' ·ıı;cd,• ın'lt 
t. tiklerin rrlın1 rcl m ilerlemekte 
oıcıut;}arını b:I•li:'Int-ktc :ir. 

Japı:>n)'.lr ai!rr kı\ıpl,.rn ı:'.!. ı 
m.,kt:-.:!ırınr. 1"t t•~"ı t h::v.ı len· 
\'et!t-r! duı mnd"n J:ı"o11 ııte"vz1 ! Ad 
ne t~a rruz etm"!<tcdiı ler. 

AA** »'P> .... 

ıHteırektedlr. ıŞadanl 

cııut. 

.,.. Boy. l i2 ltllıJ G4 

At..-Jırınız: 
U• G ~ (A.t' l ıAn ıd :. ) (l 
(13:,ı..m "'Jİf.) D•!.ımı :>,)([ y Fıkı 
~ .... buk o'.u•ı Dn.1· ,DFi') CC.to:) 
cJ. l''.)ıB .~.r) rF ı. tıım ı., CI• u c; 
il· L> ı.- ı l F: n~) I' r z ı ı H ıı} ·ı 
"i' I ( :!~ İş . , ·o. UIT. 1 • 0 1 ( M 1' ) 

(l> .F..4tı)•Ncl!lı(O.J) ({'ı h:ı" l(l' Aı 
ı·ı •cı<,,:ımı (HA) ~ıım 1111 tVa· 
'k) 

az:sa v,.;mw;ıww ı w JW: j; 

Berjt> e'lkl arkada.,ı rından blrlı;IJc Bu o··ıu·· de k l·.,,, ? •·l:ll';>li! ı: •!i.ırhk tı.ıldk::ıtt•ıı "'lltnıı 
ili< ka~ıl.ıştıl\'ı anl:ırdıı gnrip bir .ı. lıktır.,, 
Z..'\p <luyo3or, 7.lra brr ıırkadıış on:• Hıiıun hunlorı, blrPıı ic;lndc• il'.llanlı: 

ayni ıınall 'iOrma.l<ta, n~ nl ı;oz.lerl SÖ\ 

5 
~l'n ı;ec;ireıı B"rjr tı• rur •t•dll••d •1,l 

ltımt"kte lttlfııl• etmlo; gibidir. Ç~viren: /VlVlAFFER ESEN 11•:0.c-rl: \ı· lıir:ız oıır~ uıtı .. ııua ~··I~. 
K'.o:l'l~a:rııa:ıı-=:ııaamnımıo .... a - o nusrlııııı bak hm? l'ıic l!i ya Ilı. nık::ı 1'.1~1 ıl'l1.ıııJl1 l:•lll.} dıı knııt 

nnd.ı \rııir 1 dr 1 :ılıorcl,. lıır;ıfınılı11 

!· ı · ı •1 •ene: znbillcr. (110 

k·nıı nıl::ıı1J·ıri\ il' hlı likıe. dltter gl', 
nı lcrı :ıl•ı> ~olu; ııwk ll'rrCihec;lııde 
hıılı·ııııı.ıkt. 11 ib rt'I ol n ••n pllinı, • 
ııı lı·ı ı rolnıck ıııiııııkfın olup olmn .. 
ıl·~ını ı ıı,ıi. ı·l'l1 •lrrılir. Gcmı:rr, 
lı.ırı·krlr 1ı~111rl w111 lnrıl ı r l''nknt 
\lı1 ııı ııc.ı';I ın. ılt-ı tı ıl ın'ıl:k ellıd 
rnnıl iri r. lt"ll\ ır :ıoeı•kl,.ri ~lrnıslnr 

\'r l'I' 'rılrr ""' 'lW~lnrrlır. 
ı· ııı ın i11<'r ı · rııu t.ııınnnflnnla

r lc-•ı.11 1 1 ıt! r 11r h rut nııbarh .. 
rın1 hı ı I \O clnıı•k ctıırlnl ''erm ~ 
Jı•rd"' il 1 '>1 lrt'l1 ~l'lnİICrclc hıı: I• 
ıı ı .,,:• · ' ,.c cr1erln rhrı 1,1 tele( 

Fı Hı'17 fıl11 1'111111 ln~nn llih:ıri"• 
lr 7. ı\'l-ıtı. Fı n11 :ınııı hir g!lnlıık 

h·ırrlrhi k'lyıhınr!:ııı rw~ rol<t·ır· 
Fı ·ııı ız Lll.'rıı:ı •rı ı·n t lırl'ol i-;ı, " 

''1' ı ılc\ ·ıın rlrııı~lir. 

il r kıın•nn 1-ın, kl'•ırli.,•nr \"rrıl~ 
:nıc; ol"n Pırıirlrrc lttı'.ll Pim slır· 
~ r ~hıır~ 11rhlmn l ı olllıı,!tu f,:ıhl 
''"-.Pr l?t'l'lilı•r<lr ''" mılwc>rrl'rrııt 
f.?""11 1'"'C ('ı':rn:ık fr!lrhhü!:lt·rl ,,,,, 
tıfı·,·\·lp k:ırsıhnıııışlır. .\lıııanııırr 

prı• ·'•' ·.ı .. rı ile Tıılonıı ten,·ir ccll• 
\'nrl ır 'P Faııc;11: filosunun <tcn•zid 
ılıh n,. lıPnt•,fnc ~ııhil olll\oolrdı. 

m:'\EHAL DO GOLCN 
lfü\'!\.~ATJ 

l,çııı.ırıı, 28 (.\ .. ~) - Gennal pryor,.un? Slı;:ortnrılılt ını'! nasıl l'l' j - Ut•ıı h&)lltta mc k! sahibi olılııl<, O"!!iiı. 111hııl1.(;:ılı .mr ·Uetleırl, ı'rntı.1rı ı s• gib ıh~ •l~t·n hlr ın...ınılı Uı'tllllt•r 
1<'.rln ~olumla. mı·: 1 ıarı l'ionra, blltıln kR7ıtrıılıldurımı fcc.i.ı ı:t•ltllpilü ııfü; t<İJ-ll')l,1, ~a,lılıır !iar,1. j l11rrlı 0:le f,1tJIU1lıtrl:1 r;;cı;en 1111 )il vol rR Jyo ll ctc:nıştlr ki; 

B<>ıjl\ hu dılcrdo ı:iı.li bir alııl' ' ederi.en tcl1rın nmt<rıın ı,e tııııılııın:ık ı ._ınclrıl•i !l.&ygnıılr!';ı, öl"rj~·.e ı;o?; ıztı l c:ln~ ı:ı ',iı· l'lıı ı:ihl ıııhıınıı dıı -.crt "'1'ulo: dı>.ı.ı I! ıanaı~ !Uoııı yok o&dO. 
buluııduğıınu sezmiyor dı·j:::ildl, fnknt 1 t:ı lneıhmt elmt!iiiııı. Sil im cesareti rup vl'rl'n 1:~1111 l'lPr u ıı:·ur'lıı, Mitil ı l l<!ıtt'r~işti. H,ırp hlılJl•tcı:ı ıt ınra ıle Fı· 1 <.:zlar, l9~0 bı.z\ranıodaııberir 
tın l!1lllı1.nnı11 furlun~ \·arnııııııış gllt' ı;fn:llııl:tdc ı:iırmed!ııiz., .\rıtnıııdakl hu hayntt:ııı ıııali ~·R .. ıınıak İ!lfİ)or, j ııız<'lll Ud;ıyın ~iir.illll kınn~tıolr hlr ynıa•ım, giizıerının öııllııe pnilt' 
ılınr!lnm:ı,·ı terl.'ih edhor, \'C bülli:ı ı l\ltUn farı, bundan ıhıırefkl'n, "'hu 1 :a\Hıt iıl'•anrliın d.:-'1·1 ı.unctli cı!•n f'l', I fı•';\ ıtl'ıi ı:-IJzllluua~. o ıla i6tlt.u.ıııı \l'r 'ı:1Jl'ı biran içinde y11uvcrüt:ır. A)'ıai 
lıı. fltıoll •rı' lt:ır<ıılıl, ıılnrııl; ıwrmııyt•. 1 fark bıınlm dııtııa pcn•nııız hlr adıını j ıııırrı ıınu d:' ~-ari.'&r• arıııoıııu nlurıı?• 1ı 111ls, ~~lterlj:'.t.~ıı c;ı•kllrtıl'i, tı '' ıı~r !ilt•rt Fran,,ızlar, .:ıu:manıo e'ın• gıçme-
~lnln bir ı.ı!lmı ile lmrdııi{ıı slırortıı rldıığıım:ı Jııbat edlJI ılurıırkcn, y:ıııtı lı1Js!"1 m ııJ17rı btı in. rnl:ırıı '' ırı .. tırı knrrtı ~ının oJıımilnıl1'1lherl l>'\ .. ı 11"" ıı lı;!n l ııdj ı;-emllerlııl kendi eül~ 
i •:!relıanr'llnlıı çul< gl\Lel i'J'cdı:;i:ı. ('.ımı ll<'ğt>nml'ml'li Cf'!l:ırPt!nl ıır.rpdf'.ı ~or, ıserje mulıltlrıl tn~ıınıllı- mu~'tl 7r 1 1.alJıı \'lrtliklennin bıı .. 11111 ı:r. •ınlcotl. tırrıı!nr. 
uzun uı.ıın aııl tnorJ:. Rı·rje t>sısen hulııyor unu1. bakalım'.' ıtP ı ı.oı.ul' i111<a!llu!R dohı görılilitlı Cda\· bu )Nıi i~ln ıın~ııııı ı;~n kf'~· Fal.at. b ltUn Fransa, TıaıoııcSall 
tı:ırıı~a (fıı. fnp:ın lu •.rılnrd:ın değil.il, fcln lıı·kAr knltt.ıftJ, r.ın:nn arlutılA"l.t. ı llll'Z tnpr:ı'<l:ırı ıh dl" ıj;r.),.r lrnıt tr tU ı;: kan bl! acı haykrnşı duydı1 Sif 
ııntın il'iıı hını:.tt:ı p.:ırn ı~lcrlnc IU\ Bununla bcrabı-r, Bı•rJt>nln im ~ıız. ıının c~lerlnl trtldk "der ,r ı·ı•ıııll ı.ıdığmı giidcrmlo:ti. Fııkıll o lwrı•ı t"<S Ur .t:ıır hjdd~t dlllgaSl blltllll J'r .. 
mrt ,, r:.ıl!. değildi: ~nlııı:r. dli,.iınrl'f~ ı lcıfıııle hiç bir ldmı;e.rı lcüçlllc ı:llren ı.enıline fil hlllimu \erirdi: ''Ki{ ·r :<I• nı~I hu lslen lll'k nwzıınıın dl'tilıli, t ) snıdı. Dlğ'er fe11ketlurıt 1&atıid 
r{le alıslnı lcldla l'<I :ılen• ıwmen l<ii bir mana ~olqur ;t .. u~ıı lll'rjt• h:ı3att nün h;rinıle e\'lenlrsern ll•ı ltac.iı•ılnrııı · :•·ğenlerlnin lıll~tiycrı·I< ı:lltllkkrln ı l.J•; f~ tı cet. ı!ransayı dlrll'tl rra~ 
ı tırrir her şe\I do~rııdaıı doğru\a ,,.~ hlmscnln k ıtfllıi~Jnr hlikUoı \'f'rınl bıçblrl<ıjnln karımlu lloıııı,m:uıma fa. lı'ıırrıalnl rllerlne alarnl<ları ~linli sa. ' ~ .... • \\ r ır "' o;:n•!rdi 
ttp çılr u~ lrr. nln;}a alu~ h nııılmb<'ıi! 3 "" bir jn•.nndır. lıı.; ının kenCll !:alt, hn:nnı\.il ed •ıncm \'e .•nıın ı~·ln evimin hır:oıı~lıkta h,.~,11.nını.ı. 
etmr.kten ı;:rl.lnınrz hlr ndnm old ı~u kınd:ı h\lli ını \'l'rlrk"ıı ııı• luıctır mil lianı~·nı bUt'in arlcıııl:ı"JIRrımıt kapa • j ()o:ı\' bu ı)I hlr Hwlre o nrak trl!\1 
t~·lıı n rltnllı.•l,ırlle lııı 1 ı><;lt koıııışına 

1 
~amrıl alı d.ı rrnn1r~ı nınl'ılc nıcrıtnn ıım .. , ı le; f'tt!ii için yaıııyorı1ıı: hlnh l"il tw.r 

l:ırı ba1.an lıirar. nrı ohıyorılıı. JUrııeı:\ ı ı'lı ılıırıırl>Pn, bıo;linl • ..-ıııı RPJll ınu'c UrıJenln ba~ıı C\·lı.-nıı\flj{I t!ilıtiindn J< ile hıırıı ıncydaıılıu.nıl:s. baılıt)&ı\ 

1'ir defıı~ln ''\ ıırnf !!O"ı:Jr.ri kenıtl~itıi' 1 ııe dcre<-r~ı· lmdar rl •ı'?rıı olur l~rj<' I ~Ü aııl:ır da olm:ıııtu, 'ıık11t hu tllİ'Jlİn., .ııknılıı'!'lığı, lıuvlarıııın hirhlrine OOk 
ff"l,ııırlnnn '.\ ık!"irlı rl.tbf'lj bir arl.m. tıe l<rnlli \O~ıtlıırınııı hlr l'o~ıı ı~ihl ı l'f' cluklkRhrının ıı'lnıııııh ,.,.,.,ıi.;..! h 1\ ~11'-•'ıtı~,.ı ~·ll:ı:llnıten .. ıkı lılr doıt&luk 

ı a .. ın·ı lıfç trrl'tl lııt ,.tını>ıt"n 11111 IÖI , ,.ıııı~ı.nın tanı ınıll" d .. -ı.ı.,,.n ı1ılrllerin» \ l:Uııı hl«'lılr dl'fll'lmrh dc(l:.,mı., del'-11, 1 btlin: nl:?n!ı!·ı {:' cllrnıı·nıl~ıt. 
llrl t;fl)lc'l\'f'I'' '•'I• 1, 'tJlııJ tamamlle 11\'!lllrınanıı'jtı \'eni ıl.r: '',\11:1111 !iClldl', c\ı"n ' ı ·~ ~' fl),.vaml V:\r) 

AT Y ARIŞl.ARINDA 
Ka7.aıımak lçha aa.ıl .,._...., 

C. Williom'ın 
Bu eseri dlllınlıP ~\'rUıalırJr. 

Fiyatı 8-0 kara' 
\'alnt Kitabi',; inden arayın" 


