
MôlLILô ŞIE:lf! 
Ankaraga döndü 

im önü alrsaraycla da k6yll ve 
kasabalılara bir çok sualler sordu 

Aksarııy, 2S A.A.) - Aziz M!lll Şı! 
flml.:. RelslcUmhur İsmet lnönll dllr, 
(Bor) yolu ile şehrimizi şcreflenı.ilr· 
ıniş:erd!r. Mill1 Şef yol Uzerlnde har. 
maıı lşlerlle me§&'Ul köyllilerle ko • 

nuşmalar ve köylUlerlıı içten gelen i 
samimi tezahUrlerlyle karııılanmış 

1 
ıardır.. Aksaraylılnrln çoktan berı 
hasretini çektikleri yüce Şeflerini a. 
ralarında ~örmekten duydukları son 
auz sevinç \•e deıln şükran lll.slerını l 

ı~·· ••••• ı, ••••••••• ••••••••••••••·ı · coşk.un bir §ekllde göster_mlşlerdlr. ! 
i ~bJ •ve Owuro N~rtyat MlMJtu'\I 1 M:ım Şet, Akaatayda l:oylU ve ka. 
i h kk t k ı 1 sabalı halka blr çok sualler s:>rın-.1.9. 
ı .a ı arı uı 

1 

~ıldığı ver: la.r ve aldıkları cevaplardan çok mem 
\·.\.KlT MA TBr\;\SI nun ~almışlardır. Milll Şef aaat 18 de 

<\nkara r 'oddt>ı;I \ AKll \"urdo Koçhı.ııar yolu ile Anka.raya hare. 
ket buyurmu§lar ve teşrlfleriııle 01. 

f :tuğu gibi ayrıııılarında da tıar!\rel. 
C5} 8 I. U tezabOrlerle uğurlanmıiJlardır. 
~ ~ MtLLl ŞEF ANKARADA , i Ankara, 2S (A.A.) - MJIJ1 Şet. 

TEM M UZ i 9 4 2 Cümhurreial lsmet lnönU bu alqam 1 

saat 18,45 de Konyadan otomobille 

C U M A .Anl~araya avdet buyurmu,ıardır. 
Climhurrelıl Dikmende BUyUk Mil. 
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[JB u A kşa mi 1 ~e:~e~:a·r ~~ °:~e:rt ~:k:~~~~· e;:~ ı 
tarafından karıu&nmıılardır. l . 1------------------1942 de Lozana Mu~aripler nezdind~ §İddet 

hı ~Hız tebliği 

Mısırda 
Bir gün evveı 

alınan 

Mevzileri 
tahkim 
edigoıuz 

-0--

Lozan Günü 
Bu~ün üniversitede 

büyük tö~enle k~tlandıı 
Hatipler, Lozanın mana ve ehemmi
yetini heyecanh sözlerle anlattllar 
Lozan zafer1miziıı 19 uncu yıldö • ııııratorlıık deninde bu tarı.da sj. 

nltmU mllnaaebetll• bugU.n aa.at on. yasi heyetlerin b:ışma matlaka 
yedide Unlveraitede bUyUk bir töreıı.. ~kt.eo yetişmi" bir diplomat 
le kutlandı. 19 yıl evvel, TUrk mu • gt'.çerdi. İsmet Jnönil ise doğrudRA 
ra.hhaa heyeti reLlı lsmet tnöııu garp 1 doğruya garp CW"<lusu kuma.ndauh • 
diplomulaile aylarca aüren çetin bir ğından hariciye vekili oldu; aynı 1 
siyası meydan muharebesinden sonra zamanıls ~n konferans heyeti. 
Lo%an suJ.hunu imzalaDll§, bu suretle oin de başma ıeçti. Bunun sebebi 
memleketi parçalara. ayıran Sevr )lilU Şcfimhin Lozan konferanSll'e 
muahedesi yırtılmıştn. dan evvel mütareke ft'l'tlarmı ka. 

Bu teretli gilnUn b&tıraamı beye. rıırlaştnıı.n Mudanya konfemasnı• 
canla kuUamak il.zere Unlveraite kon da gösterdJği yüksek devlet Rda• 
veran• a&lonu erkenden dolm~tu. mı olmak llyalmticlir. 
Merasimi rektör Cemil Bllael aÇlilJf. 
dUDya nizamında Loz&n adlı b&r lıL 
tabede bulunmuştur. 

Bundan sonra ııraalle profesör Fa. 
zıl Pelin iktıaatçı gözile, profelllh' 
Mekkl Hikmet Gelenbek avuka.t göd.. 
le Lozaru anlatmıttır. 
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Alman bQfkıımandanlığınm \ 
hu-.ın tebliii ! 

1 -
Aostof 
şehri , 

zaptedildi ı 
Müstahkem 

mevziler ~ 

Yarma hareketin-' ~ 4 

den sonra elegeçti: · 
Berlla M (AA.) - ..t..ıma.ıı bApA;.,.. 

m~ t&ratındaD aeor•c:lileA ~ 
Malt t.blll: H&n. ~ ·~ 
*-il J9jırhmlk laarMlate ~D ~ 

laklı ve dlaya 
IWamarası 

h proteatolara ragmen 

iki meçhul 
tayyare 

lsveçte bir adaJı 
bambaladı 

1 Almanların sUngl 
iı1!cumu muvallak 

Müteakiben Vak.It gazeteli b&fmu. 
ha.rriri Asım Uaun ~tecl Cözile 
LO&an adlı hitabeslDl. - Aaım Ua 
Almanyada seyahatte bulundufun • 
dan - kardefl gazet•mlsln -.hi'bl 
Hakkı Tarık Ua okum111tur. 
· Lou.ıı sulh mllzakereı.rioi yakm 
dan takip etıru, olan Aaım u.wı hL 
tabeslnden ıu parçalan alryoraz: 

Hepimiz billyorw: Milli Mllca • 
delede b\.~ük 1.aarnlz Yuıwı Ol"' 

dusunon tzmirde deınhe dökWmesi 
ile neticelendlk~ 900J'a Türk or. 
dusu boğazlar bö)geshaıe gelmif; 
burada miittenk devletlerin IJgal 
kun·etlerlle ~ılnşmıştı. O sa. 
man Başkumaoda.n A taUiıki la • 
tanbul ve boiaz.1• üs.erine yllrl. .. 
yerek lstanbolu ve Trakyayı ı,ga. 
le teŞVİk edenler okla. Atat.ark, 
bwnı yapmadı. Dtl,n..lü ki, latan. 
bal ve bop.zlar tb:erine yarimek 
müttefik dev~rle yeal bir har. 
bin başlugreı olabillrdl. Halbuki 
1.ı.tanbul ve boğas harpak alarak 
ıılmabilecektt. "adanJa konfenm. 
&mda mlltareke ,.,tlarmı karar ı 
laştmna.k için ""tlÜleMt U.. 

JD&A w Slovak kıta.ı&nnm blltthı :::.-\! 
be bo71me& )'llptık1an 'blr yarma lı&. 
J'ÜeUDdeD .-cmra aa.&cıt ,.ıırt.ııı111 l 
mlW•Jıılwn m~ • pçi.ıA.-L 

~~. : 
Bu 6Daıll lllblJ' ıutıa Yapdml Qıı.r. 

pıımaJaı:dao 80llU'& hlkıal:ala sapt6,, 

ı:azao: SADRI ERTEM 

TOBKl\'E muhurlpler ansında 
blr dcntluk Ulkeelıllr. XllrkL 

)'~ -bu vaı.JyeU onUD bqillı mUU. 
rıp &UaU'elerle tezatta olma.:ıı.uı de. 
~ı.-ur. Tttrİıdyeıılıı dilııya tezatla. 
tıcı41aa uak kalmıuı ıtebeblol yakın 
l.a!'lhl.aln yıuattıtı prtlar. lı.ah e:ler. 
~ barpte Oıuwuılı lwp.uatorııı... 
tu bir ıe&at ~v:ı.uııydu. Bıından <W. 
la.rı harbin oılhraln lı;lne dllttU. Bu. 
lfli!a bu mihraktan kendlııl kurtar. 
~ır. Tarihi ,arı laUklAI barbl. 

ıııo ka:uwıılmı' ohıusı. Louı.n ıt!llbu. 
0 u.a kazaıulmıı olan za.ferJ politik 
fillhaya nakletme.ldlr. 

8uctııı TUrklyeyl harp dııında tıı. 
1&tı lebeb TtlrkJyenln Lo:un mnshe. 
11e.ı.ıı kendi rea.Uteslne en uy~n bir 
lekiıde vtıcnde getlrmlı olmasında. 
Clıt. Bu muahede bir yanda.n 
~tetiklerin anatlOp ettlil im • 
Paratorlukla mütt.etlkler arüın. 
clallı teudı 1.asnye etmlJ. bir yan. 
claQ ela 11118 callplerlne karıtı bllylik 
bir zafer kazanarak, ebedileottrllme. 
il l•tenea muahe4elerln parçalana. 
~tine de plıeaer bir oılaal ver. 
~Ur. Ba suretle 1939 harbi bqla. 
llıtı saman Tllrklye oe demakrır..ıl. 
•-ıe, ııe aoeyallst Alemle, ne de mlh.. 
•'l'cllerle tezat baUnd& butıınuyordıı. 

l>elDOkrasUerle da~-alanoı hallet. 
.ıtlltıL Binaenaleyh onlarla iyi mtlııa... 
~ler devam ediyordu. Fakat bn 
n 111:ına1ebet Ttlrklyenln ne l.agllls 
'e de Amerika.il emperyaUzrul nevin. 
lle.ıı bir aJ,..et takip etmesine yol aç 
~.1'1lrk!ye demokraaUerle doat oldu 
-"""'•t ula hacmi.alo, &'eopalltlk za. 
tıll'1!tlerllıJo barlclode bir arzuya ka. 
ll&Jlll&dı. Bl1Ak9 aulh da\"Utna hlıı:met 
•ttı. 

1818 ln callplerl 6nUnde boywı efe. 
:eıc, kötü &artlı muahedeler kabul e.. 
tıaı de.-letlere kartı da mUtteftkJerlıı 

bt~ lletı vulfeelnJ &"örmedi. Neteklm " .. 1 l'evtzyontst,,ler eepheslııcle bu • 

~ devletlerin tabii badutların.a, 
tı l"lna eahlp plmuı için bUtlln 
.\ Ploanauk cihazlarını seferber etti. 
it 1111 bir sulh dllnyasmuı yaratllıa$<r1 

lcı ıı&hıtı. Balkanlarda revizyonist 
~letıerln ~lh yoluyla emellerine 
~'Vıatrnalan hakkında en çok ••Y· 

-rfeclen Türkiye oldu. 
~ lto1ı1aaya ile Bulcarlstan arasında 
bıı btııaa meseleslnl:ı ballı ıcın Tl1rk 
11111~11es1 bir bayii zaman metl'DI 
Ilı 11

• Böylece tezatlarm dt!')mda kal. 
ttı' l>ltenalp bakımından ela Lou.n 

1-~bed~I bu neticeyi dotııracak bir 
lllı eea.ıan ihtiva ediyordu. 

'1ıı ~Dk&, onun eeaı davası. milletle. 
t1111Qketıdt mnkaddenıtlarına kendile. 
ıı.ı -itip olmıwydı. btlklAI harbi 
l-ıı '-ı• llaklkat baUal alınuı lol• 
._:~1. t.tlklll harbinde wrn. 

•r lllU.ri llakh blr millet yaraı. 

St-Ok.holm, U (A.A.) Milliyeti meç 
hlU iki tı.yyare gece saat 24 11~ ya. 
rım arasında lsveçe alt Oeland ada.. 
11nı bombalamııtır. Bu ada laveçln 
cenup doğu burnunda bulunmakta • 
dır. 

Tayyareler, ad&nın bııtı aahllinde 
Bogholm Uzerlne paraşUtlU tenvir 
flııeklerl attıktan ıonra lnlllAk ve 3 
yangm bombası atmıııtır. Bombalar 
ıchrln 300 metre kadar cenubuna 
dllşmUıtUr, 

l.n.sanca kayıp ve maddi hasar ol. 
mamıısa da 1nfillklar çok fiddetll 
oımuştur. 

Tayyarelerin mllllyetl tahkik e • 
dllmektedlr. 

ltalyan açıkları 
Bir Yugoılav kaaabaıını 

harabeye çevirdiler 
Mo9'to\·a, 2-l (A.A.) - Sovyet ha. 

berler bUıaıru, İtalyan bombe. uçakta. 
rının Yu~.>slııvyada Prozor kasaba. 
ıını t&mamen harap ettiklerin! gö. 
rllnllşc göre bu hareketin bir misille. 
me 'olduğunu, çUnkU kasabayı geçen. 
de Yugoslav çetelerlnln zaptettUtlerL 
n1 haber veriyor. 

mak istiyorlardı. Lo:ı.an bu dava uj'. 
ruııa baılı,u·ını feda edenlerin piren. 
llplerlal beynelmilel lıukuk 11&ha.1ıns 
bir t'lMr halinde balıfettl. 
Diğer taraftan Lozıuı muahed~.si. 

nln ruhu devletler oıuııa.sebetlnde 
hlMllı, lbtlraıın, kinin dı-,tll, ancak 
aklın, millet bayatına.a hakiki ıcapla. 
rınıil hAkJmlyetlnl birinci pllna aL 
mıı \'e tarlbt kinleri, lbtlraslan, oef. 
retleri maı.lnl.a çukurunıı atmııtır. 

Loıı:andakl ruh, ~sanlan birbirine 
eevdlren, milletleri birbirine ya'claş. 
liran to?layıcı bir varlıktır. ÇUnl..-t\ 
Loı.anın sablbl cephe-den, kandan, a. 
teşten ıeçerek Tllrklyealn realllele. 
rfnl yüzde ytl'ıı: cörmu,, sebeblerlnl 
lzab etıuJıt bir insandı, Tllrklyenln 
komıuJaruun, dil.ayanın birbirleri Ue 
değil, fakat tablatle yap:s.cakları ne 
mllthJt mllcadelelerln mevcut butu.n. 
dutunn biliyordu. Tabl&tf> kartı ya. 
pılacak mllcadelenlıı hedefi balkın 

aaad,.tl, ınaanlana daha metıut bir 
h"' " ı::ehnelerinl temin etmektir. L<ı. 
4'. •ı temayUIU hiçbir noktasında 
ihmal etmemtıtır. Dalmıı lna:uılıtı 

mllletler camiaları halinde ruesnt ot. 
maya davet etmı,tır. 

Harp aonraaı Lo:r.anın ruhunu kav. 
rayamaıaııtır. fo'al<at bugllnkD dünya 
çıkma:rından kurtulmanın yepne yo. 
lu dlln1a ıpl,ıı Loua ıubwıa avclettlr, 

o!ama ı 

lillhirc, 21 (A.A.) - Orltı.§ark ln. 
glUz tebllfl: 

, DUn kuvvetıerimlz, bir gün evvel 
yapılan savaşıar sonunda ele geçir. 
dikleri meVZllerl sağlamlamakla me§ 
gul oımuşlardır. Şimal ve merkez 
kesimlerinde topçumuz ve zırhlı ara. 
balardan mürekkep dcvrlyelerl.miz 
dUşmanı hırpalama.fa devam etmiş • 

Bence Lor.:uıa giden '.l'tlrk mu • 
ra.hhas heyetinin en k&rakteristfti 
\'asfı bn..51D(la olan İsmet 1nönünüıa 
yüksek saıı.~iyetinde toplanır. tm • 

Fransadaki 100 bin 
ispanyolun Akıbeti 

... DefalDI ı atJ. .,..... 

~ " 

A.merllla barlclye 
1'U1r1 Kordel Bal 

dedi ld: 

d1lmJft:lr. Burur bU)"Wt 1* demiryn. ıı, 
merkezi oldutu kadar JtUr,Hk eh t' 
~tie bir B:a.t Unenw.r. ş.hlrd. 
il ~ «5-;e• ~rinln 

• .............. de .... ~tel!!.. 

Bedia, M (AA.). - Alman or! ı. 
1&n blıfkmnutaaııtı tebliti: 

ıerdir. Laval bunlan çahımak 
cenup kesiminde kayda değer bir üzere Al.manyaya 

hft.dlse olmamıştır. Hafif bomba uçak 
Jarımız merkez keslmlııdekf dU11man göndermek iıtiyor 

1 MUHAREBE 

Dola Dehrbılll büyük dJntetlltdekl 
tnmenı.riml&le aeyyar mllreıulerinıis 
,.ıdeD 7e~ aa vap .IGrtllaıı Sov • 
,.t kuVNUedmıı mukavemeUnl kır.· 
JIUl)&rdır. Bu mDn•aeöeUe 69 hUcu119 • 
ar&bulle ll8 top talırlp oluımaıqtur. ! 

Voroııejiu ılın.al ba.tuuıda oldukça 
nıllll1m dUolnaıı taarruzları, karfılık 

hedeflerine blr sıra taarruzlar yap • \'aşlngton, 24 (A.A.) _ Rcamt 
m14lardır, Av bombe. uçaklnnmız dUş mah!Ulere göre, lAvO.l, Fransaya 
man topçu mevzUerUe ta.şıtıarmı bom mğlnmııı olan ve orada y&.§ıyan 100 
l:ıalamışlıı.rdır. Avcılarımız bir d!.1ş • bin cUmhurlyetçl İspanyolu çalışmak 
man Situka teşkilini yake.lc.mışlo.r, 1 U.zere Almanya.ya gôndermek iste •

1 

bunlardan dördUnU ve bir Alman av mektedlr. 
uçağmı du,urmUşler ve bir Alman IAvDJ bu lspıınyollara Almaııyaya 
keşif bomba ur;:ağ'ını da tutuşturmuş. gidip çalıomak veya Franko ma • 
lardır. kamlarına teıllm edilmekten blrlııl 

Berıın, 24 (A.A.) - EH\lcrocyn tercih etmek zorunda bırakınıştır. 
mevzll etrafındaki ııtddetıl ç:ırpıgma. 
llı.ra devam edilmektedir. Siva vahaaı 
İtalyan kıta.lnrı tarafından ı:gal o. 
iunmuştur. Atman ve lto.lyan hava 
kuvvetlerine mensup gruplar kara 
hareketlerine teslrll taarruzlar ıı. iş • 
Urıı.k etml~lerdlr. Çölde ve Malta 
adası üstUndekl hava çarpıgmalarııı. 
da, kısmen hava karıııkoyma ateııile 

ıs dllşman uçağı dllşUrUtmUştUr. 

\'ıı.ı:ington, 24 (A, A.) -- Mtlf'.r 
cephesinde Jngiliz tanrruzunu 
ııUskürtmek içfa Almanlar evvelfi. 
uçaklar sal:nışlar, sonra da sUn • 
gii hücumuna kelkmışlnrdır. Fokat 
her iki defasında dn muvaffak o. 
lama.mışlar ve lngillzlcl' elde et • 
tikleri mevkileri muhafaza eLmlş
derdir. 

40 Alman 
tayyaresi 

Din İnglUereye 
blcam etti 

l.onılrn: 24 (A.A.) - J.ondra· 
uın salahiyetli mnhfillerınde bil· 
dırild.iğıne göre, dUn gece lngilte 
~e üzer.me 40 dllşmnn uç'.lğı akın 
etnıi.5tir. Ta:hrlp edilen 7 uçağın 
bUyUk Jwmı denize düşUrü!mU§ 

tür 
İngiliz tayyarelerinin 

akınları 

l.ondra, ı4 ( A.A.): 
İngl.li.z hava kuvvctlcr1nemen 

sup bir teşkilin dUn g<."Ce Alman 
ya Uzerin~ tı~uştuğu bildırilmiş 
t.ir. 

Arjantinde 
400,GOO otomooll 

tabdlG.e tabi 
tataıacak 

&onos Ayze., 2..& (AA> - Ben. 
zin yokluğı.ı gitgide daha fazla hla. 
sedllmektedlr, Bilhassa umumi na.. 
kil vasıtaları ile yaş sebze ve meyva 
nakliyatında bu yokluk kendini daha. 
fazla gllsterl)•or. HUkQmet Arja.nUn. 
de tşliyen 400 bin otomobil lçln tah. 
dit tedblrleıt dUşUnmekted:r. HUkQ. 
met aynı zamanda hayat pahalılığı 

ile de mlleadele etmektedir. 

Romanyanın eski Berlin 
sefiri cephede öldü 

Blikreş. :?4 (A.A.) - Romanyanın 

eskl Eorlln elçisı Gr.ıclanu bı.r top. 
çu teğmeni olarak savaştığı Rus cep 
heslnde öımU§tür. 

'--

Bulgaristanda 21 idam, 29 
hapis cezası verildi 

Sotya 2" (A.A.) - Gizli Bulgar 
komUnl.st partisi menauplarıııın nıu. 
t.akemeslni bitiren harp divanı 21 
ölUm ve 29 ağır hapla cezaaı Ue 21 
bero.et karan vermiş-Ur. 

~ 

Mııır parlômentomnda 
muhalefet grupu 

Kalılre, 24 (A.A.) - Vo.!d partı. 

sinden geçenlerde çıkanlan Makram 
pıı.§a ile dlğer 26 aza Mısır parlO.men • 
toıunda. yenı bir grup teşkil ederek 
muhalefetin bqına geçml§lerdlr, 

Düşmana 
taartuzla 

kazanılabilir 
-

Mihvere karıı en ıüratli ve 
te.irli tanda hareket 

edeceğiz 

\'&§ln&ton, %.1 (A.A.) - Amerika 
hariciye nazırı Kordel Hal, dllo ak. 
oam radyoda Amerikan mllleUne hL 
tabcn söy1ediğ1 nutukta billuı.ıaa 
demiştir kl: 

"Muharebe ancak dUşmıı.na taar. 
ruz etmekle kazaıırlablUr. Hudutları. 
mızın iı;lne çekilmek ve dClşman ta. 
arruzlarını pOskUrtmekle muharebe. 
yl kuanamayız. 

DUşmon tayyareleri ve denlzaltı. 

ları ancak onların taarruz kaynakla. 
nnı yıkabilirsek tahrip edllebWr. 
Dllşmantarımıza kar§ı en sUratll ve 
en teıılrll bir tarzda hareket edece. 
ğlz ve mlhver kuvvetlerinin tahrip 
i§lerinde bulundukları dlloyıuıın btl.. 
tUn noktalannda onlara taarruz ede. 
ccğiz.. 

G~tcl muva.!fakiyeUer bl.zim ce. 
sarcttmlzl kırmamalı ve blzı zayıf 
dll§ürmemelldlr. BIİtı.kJı bUtUn as • 
kerleri ve hakiki vatanseverleri kuv. 
vet veya kuvvet tehdidi önUnde sar. 
sılmıyan parlak azimle daha. kuvvet. 
ll darbeler lndlrmeğe sevketmelldlr.,. 

Kordel Hat. geçen harpten sonraki 
\ktısadl buhranın, seraıetln ve kar • 
gaşalıkların müşterek emniyete mlL 
U menfaatlerin hAklm kılmmasm • 
d:ın ileri geJdlğinı kaydettikten son. 
ra §Öyle demiştir: 

ta.&rnmarla yok edUmlfUr, ' 
Sıı.vq ve pike boml>& UQS.k pupl&. 

mzm kara ıaavqlarma mlldabale e.. 
de~k Sovyetı.we atpr kayıplar ver. : 
dlrarJ.olercilr. 1 • 

V olkof oe.phealııde ve Lllııı1Dcr&d a. 
ııQn.de dllşmazı taratmdaıı yapıla.ıa,.. 

yeoı ta.arruz.laz akim kalmıt ve SoY. ~· 
yet k.Italarmın hareket mevzileri 
top ateıoııo tahrip edllmltt.lr.. 

Buz denlzl cephesinde hava kuv • 
vetıerlmlz, Sovyet denizaltı tı.llertııe 

ve PujarnaJ askert limanı teıeLl!erine 
taarruzlar ya.p~lardır. 

DUn Sovyetıer 88 uçak kaybetml§ • 
lerdlr. Bizim ~ak kayıbıma 7&lnız 
7 dlr. 

Sovyet tebllll 
• 

Londra, 24 (A. A.) - Mosko 
vada neşredilen Sovyet g~ ya • 
rısı tebliği: 

Temmuzun 23 Unde kuvvetleri • 
mi%, Voronej, Şi.nliyeska, Novo • 
tcrkes ve Rostof koa!::nlerinde di. 
manla c;a.rpı§m13hrdır. 

_.. Ue\au.ıı :l ne> •ytad 

Alman yadaki 
gazeiecilerim ı 
Büyük bir tank tecrübe 

manevrasında bulundular 

Berlln, 24 (A.A.) - Türk be.EIJ:; 

heyeti Berlln, clvarmôa zırhlı kıtaat 
mektebini ziyaret etmiş ve bUyUk b.ı 
tank tecrübe manevrumda haur bu. 
lunmuııtur. Mektep komutanı kenıl 
\erine bir öğle ziyafeti verınl3tlr. 

Heyet mutıtellt cepheleri do}&fmıı ı: 

Uzere dUn sabah Berllnden b&reket 
etm!ştlr. 

TUrk gazetecileri Berllnde geçlr • 
dikleri Uc; gün :zarfında gerek a 

•'Harp daha 1931 de Japonya Çlnl 11 gerek styas1 makam ve mahfil 
latllAya başladiğt. zaman patlam~tır. tarafından çok naztkADe hllanU k • 
Mihver devletlerinden her biri ondan bul görın.Uglcr, izaz ve ikram e:lil. 
•onra hudut bilmez fUtubata giriş • ml§lerdir. Heyet relal N.cmettln Sa 
mlştlr. Buntann !lon hedefl•rl de A. dalt bu dostane kııbul~ do! ı·,., bu. 
merlka blrleştk devletleri ve batı ya. 1 radan ayrılırken Alman mak rı. 
rım kUreslydl.., 1 ııa teşekkUrlerinl b"4lıımlttır 



S - L"'l SO NIMJUKA - U TEUMl1Z lMI CUMA 

Bir, iki nokta --rtttlJDE: erifes, Taks m a Mahkeme Salonlarında 

Şehrin asayişi ve işıiz 
Güçsüzlerin çalt§tırılma.ı z ABITANL">\ !iıkl t&Wp ve kon. 

uollert oetlocııiııı1e fO!ırlml.4.. 

de .tıınıulık, yankcalclllk, p:ıp.!lclllk, 

ııtıulukçuJult, Jızdızcılılt \"e t:nuail 
\.ıkıılan eakl senelere n.ı:r.ar.uı Ç:Jll 
o:r.almış bulunuyor, Tajıaı& va.sıtala. 
rı.nm bu kııdar kald.balık olmaılığı 

z uııırnlar.ıa ıuk ınk canı yaıınl.1.rr.ıı 
pUrteınş emniyet mUdUrltltune kQS. 
tuldannı h tırlıyorıım. 

llu~Un ise zabıtanın aldığı ml\ b;;ıt 
\erimli kararlar knrşısmda ııeıılrde 

bu gibi ll&bıkalılar a.zalmı'1 bcmen 

~ok denecek dere.:ıeye ln:nl~tlr. Ara 
sıru tcsıııJUf edilen vn.kala.nıı katıra. 

ıruınları da saluğu dal.nl lkıı..uet~h. 
lnrı olan hnpl hanede nlmaktadır'-1!-r. 

Emniyet teşkil tımıDn bu yolda.ki 
tnlı:;ı:ı.ınlsrını tukdinle luu'iiılAd.liı..ıı. 
u ;1 uı.dıl>tan ::ınm bir noktsya te . 
rıı edeceğim: 

Şehlrıle pejmUrdo kıyafetli, ı:ıu.cı 

ısakulı birbirine karışmış, nynğındakt 
p!l.!ltnloodan ~ldır ve bacakları gö. 
rüııen gençler dola.şma.ktadır. Bwı • 
lamı kıı.ndllerlndeu b:ı,kıı kl:n'leye 
zarıırl:ln yoktur. Çünl•ıl kullan:lılda. 
rı beyaz zNılr manevi oosa.retlerlnl 
kndığı gibi bedeıD.i tll.ka.tıerlnl ele 

ıulıra lndJrml&Ur. Ka-vgacı, 

dcflllerdlr. Salda ballerlo 
kapılarında boyun ~ıer, 
kahvelerde plııeklerler. 

dugil:;çu 
lokanı.a 

yahut 

1ste bu ge11~erl vH bwılar cwi 
kahvelerde aabllhtwı akıaıua kadar 
oturup tavla bafı.Dda.n kalk.mıyan Ja. 
siz ve CUcsllzlerl 9al11tıraıuaz mıyız! 
Belediye U Ura aylık UcreUe - ye. 
mek Jaaılo - t..plzllk amel.Ml, yoi 
~meloal &l'&l', bulıımıu. Ha.mallık 

mumla araıur, bam&l yolıdar. Ba&ı 

illetmeler lşç1 arar, buıamazlal', Ero. 
la ve esrar JruUanan!ar ya.kalaıup 

Balıarköy emrau akllyo balıtaııesme 
~edlooeflno yol amelelltlJıde 
ı>alıltır&lııa daha IJ'l olur ka.oNtiıa. 

deyim. ÇUııkU bUııılar haaıa Dede bir 
ka:g ay yatıp kalktıktan tı00ra ...._ 
n,ya ~ l'ene başıbot do~ 
ta. ve tıekrar r.ehlro aıı,ma.ldadular. 
Ba.zı kad111larıa kaz• nçl&rlle Yaf1Yall 
l:;alz ve gllolllzler do - Mbıka1an 

yoka& - p~ çalıt&ıınlabUlr. 
Artık bot oturmak samaııı ıeotı. 

Ekmek elden _. söWea ~ pOe. 

meyb. Memleketlııl fa&la ı.tlbule, 

iman. umwnl hlzmeöeria tam '" 
kAmll l.f.a&ma l~ı 1'M"lkr. BuDla. 
ruı ~ ele fa&la 111170 [ballı.. 

da.1 

HALK Gazinosuna koşuyor 
Şen ve şakrak sesile musi.ki -... 

seven!eri mesteden 

ÜZEYYEN ERGU 
ve kıymetli ıaz arkadaılan mn iştira.kile 

ıenaslarına devam ediyor 

Temiz Jıe.va • Ehven fiat lvi servis. ,. 
1 

l!I 

ı . 

BÜ'y·LJ KD ERE . 
Ki i FAB iK 

MÜDÜRiYETiNDEN: 

r 
t. 

Kibri: tabrtkam lçın •ğıda yazılı şartlar altında erkek luıdı? 

~-e çocuk tKi aımacaktu , 

1 - ·rekmU fabrika t§Oiledıı• il i'ÜJllerı pa.ra.wr. ~Ciilt öğle yeıııeıt 
v•rlllr. · 

2 - Ocretıer: 

a) Erkek JfÇllerea 
Normal ınew aaauut lçln erkek: lşçllcre yaptırllacak ll}h 

mahlyetıne ~öre aaat bqma ilcret he.aablle günde ıoo ku.ru,,tan 17 
1turufa .kadar. 

b) Kadın lfçllereı 

Normal meaaı saauan lçln kadın ~len yaptırılacak ffln mıı 
hiyetı.M göre 7rl kuruştan ııo kurup kadar. 

O) ıı yapadıuı 16 ya,ma kadar olD.11 erkek ve ku gocuklara: 
Normal mesai saatlan için OOCuk l§çllere saat ba§ı Ucretl be 

aa.bllıı 65 klll'Uf. 
d) TabmU ve 'J"abllşe. Hin leç.llerl: 

Bu kabll l§lerde çalışaıı.lara lşln mahlyetlne göre 150 kuru~ 
tan 1'10 kuruga lr.aoar. 

•> Fa.r.la mesal Ocıetlerl. 
Koordtııuyo..'\ BeyeU ka.rariyle fabriko.nm gllnde yapacağ 

S aaatlık fazla ~alarm % 30 zammı mı.ve edildikte norm&! me. 
eaı Ue 100 - 170 kurup. kadar Ucret aıa.n bir işçiye 150 den 25C 
kuruşa kadar. 75 - 110 kuruşa kadar alan blr lşçlyo 110 - 16(' 
kuruaa kadar, 65 kurtı§ alan !.§çiye 95 kuruş; 150 - 170 kuru~ 

kadar alan tşçtye 220 - ~ kuruşa kadar gtındellk verilecektir. 
8 - Kanwı1 vergiler l§çller• ait olmak 1lzere QcroUcr, fabrlk& dıı 

bW tallmahı&ml!Sfııde yazılı bQktlmlere glSre her 16 gflnde bir Odenfr. 
• - lfçiler, yatacak yerlerlnl kendileri temln ederler. 
1 - Talip ola.nla.rtl\ BllyllkderM!e Bllytıkdere • B&hı:cklSy yolu tlze 

rfıDdeld Kibrit fabrlkuı mtıdllriyetlııe ntıtua tezkereleri n aıtr fotog. 
ratla beraber m11racaat etmeleri llln oluııur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ahnacak 

Lozau glatl ıcıbrit lmAl eden dairelerde \'Oy& ta.brik& t&mlrhaneslııde maklnlst 
.- Battaratı 1 DCl aayf'ada 111e .makinist ınuavhıl cıü&rak çaı.r,mak Uzere blrlnct smıf tesviyeci. tor. 

Garp Cephes.l Kumaııdaıwaa o yol. ucı .,.. frezcclye thtiyaç ..,ardır. Fabrikada yapılacak tmtlh&n netice. 
du direktif verdi. bu ~te tam. mu. mln.de ptneceklerl ehllyete cöre maaş veya nat ba§t Ocretlerl tayin 

1 vafl~t oldu''UDU görünce sulh kon. edilecekUr. Talip olanlar.n ..,...ıklle birlikte Bilyilkderedeld Klbrlt fab. 
, feraıısıııa. giclm heyetin b1111 ola-- rlkaaı mlldilrlyetıne mi!racaııtıan Uln olunur. 
' .rak da hm.et lııöııü seçikll. , .. ___ il 

Tam ls:W>ct ~ bunda olınQitur. ·sovyet tebUftl Amerikada gemi mşaatı 
_.. Bafiaıatı ı Del saytacı. 

·Egüp cinayeti 
"Bekçiii, bekçiiii, yetiş bir 

köpek öldürdüm !,, 
.Bundan aonra re!Jı Qllllaarı ayap 

kaldırarak, anlatmasını a6yl~ GU. 
Uzar kocasının akslne pyet saklDd.I. 
Ağır blr ı;esle gunla.n ana. tmağ& 
ba§ladı: 

- Be.u hiçbir fCYl aa.kla.mıyorum. 
Mehmet, Oem.Ll Diyarba.kırda iken 
bize gelir, glderdl Ark.adaglaraun 

il-
&k§a.m. Cemil, J.lehmetl._ odada otu. 
ruyor, ben de be.lık k.ızartıyordıun. 

Birisi geldi, Cemili çafadı. SOkak 
başında karde,i bekllyordu. Baoımı 

uza.Up baktıın. Bu sırada Halil. Ce. 
mile kırmızı kınlı bl.r bıçak vermlf. 
t1. 

- ldehmetle aranızda. berhangl 
uker çamaşırlarını yıkatm.ağa ge _ blr mii.ııaaebılt var mıydı? 
tlrlrdl Hac odun d& verirdi,, Kendi. - Katlyen, kocam vakayı yaııltı 

Slnden çok tylllk gördüm, Cemlliıı 1.İ. anlatıyor. 
' tanbula geldiği gün de bizdeydi, Ç&. I Oemilln hırsı &rtmIŞtr. Rela kan • 

maşırlarını a.lmağa gelınlş ve odun aının slızlerine ka~ı ne dlyeceğlnl 

l geUrml§tL O gUn ben de köy ekme. aonınca, karutma doğru ellnl l.aUh • 
l ğl PiDlrdlm. Buyur etUm. Oturduk, lrarane U2&tarak; 
, yemek yiyorduk. Hatta. dlğer kiracı - Ne diyeceğim, dedi, yalan ~y. 
ı :r:mlne de biZimJe beraberdi. lllyor. Kendisini temize çıkarmak la. 

Cemilin geleceğini bWyordum, a. tıyor. H!dlae benim anlattığım g1bl 
ma, ne gUnU geleceğlnc:leıı haberim olmuştur, 

1 yoktu. Birdenbire gelince aevlndlk. Neticede mahkeme, muhakemeyi 

1 
tMehmedi dayımdir, diye kOC&Sllldan p.h!tlerin çağrılmuı Içln b8~ka bir 

i kaçırdığı ıdd!a olunan kamı atı&. güne brra.ktı. 
' mıştı,) Aradan günler geçtl, bfr gün ADLİYE MUHA.BllU 

ev .sahibi kira IJıtedi. 1ilh hemen de.. 
ylnce para bulunmıyor ki, sonra ve. 

1 
rlrlm, dedim. Sabırsız kadın dinle. 
medl, bunun Uzerlne G!lmUşsuyuna 

taşındık. (Mehmede kaçtığı ıwunmı 
da at1&m11tı) .• 

Aradıı.n gene birkaç g1.ID geçU. Ce.. 
ınll: 

- ~n artık gidiyorum.. Bana pa. 
ra bul, dedi. Kendl.alııe 17 Ura ver. 
dim bu ara.da 12 Ura da borç yaptım 
Hepslnl yedi, fakat o gün ıitmedi. 

Dört gün dalla ceçU. Blr ınn: 
- Haydi, dedi, gidelim de, o lıleh.. 

metten para alalım. 
Kalktık, Yem.işe gittik. Mehmet 

Kalafat yerinde çall§ıyordu. Uzak. 

1 
tan bW görUncc, kocam kelldisLne el 
etti, Mehmet geldi. 

Cemil: 
- Bize blru para veri .dedi. 
Mehmet çıkardı, kendisin& 2.~ lira 

1 

verdi. Cemil Mchmette çok para oL 
dutunu görUnce: 

- HııydJ, hep beraber gezmeğe 

l gidelim, dedi. 
1 

, 

Meh,met: 
Dnha yc:nek._;ye?ı:Wllm. .Akoama 

1 gellrlm! dedi. Cemil 2,6 lll'ayı be.n& 
ver<U, ben dıe yemek ;rap&)'IDl. d1y• 
eve d&ıd.llm. A.lEp.mleybı aa.t yedide 
MAııbmetle Cem.il beraberce en pldl. 
ler. Ellerinde blr de yarım kiloluk 
rakı oi§csi va.rdl. Balık ~mlftim. 
Hep beraber oturduk. Bana da r&kı 
!.kram .ttuer. Eh kocam yawmda 
Oiduktaıı aonr& elbette 19eriın. 
Rakı bitip Mehmet .u"hof olunca 

BaJ ve Bayanlara 

Müjde 
Bu tuarrut devrlnd.• ulı1d1, DO. 
yam soldu. rengLııl.n moda.m reçu 

diJe ID)tmeut 
&L ÇANTALA.RINlZI 

sır ltCfe)'e atıp terketme,,uıu. 

Atelyemls l.ltediğlnla nmkte albt. 
selerlnize uygun olarak eül ÇA.N. 
TALARINW femd eureue ooyar 
ve yepyenı yapar. Aynca b.er ttırıo 

tamir ve ı.smarıaina çanta yapar 

l'UnJeUAl.&iıı reagiD~ ayaı ea alA 
ıablt tırnak clWaruıızJ ancak aıeı 

remizde sıemı.a edeblll~ 

Karaköy 6ı(umhane C&dc1e.s! 

Baaanpqa han No. 1. a 

ZA.Yl - lOil No. U blalklet p!Aka 
nuınaraı:ı:ıı zayi ettim. Yenlelnl al 
c&fmdalı uk18inln hUkmil yoktur. 

B&lat - Ayan caddea.I 76 numara 
bLalklet.CS HUseyiıı Ahıımıt a.S897 ), 

ZAY1 - 7962 numaralı §Oför eh.. 
Uyetnameml zayi ettim. Yenfalnl a. 
lacağmıdan eıklslnln hllkmU yoktur • 

Tophane Kadiriler yokuşu Bora. 
DDCI sok.ak 18 N9. da Bıı.lll İb.. 
rablm Köker (16896) 

~mıı. kendisinden tekrar ~ar& 1.1ıe. Danzlg 
- Ya.rm pl, 11Veyim, ıMdl. lqiliz bombalarından çok 
Cemil: zarar gördü 
- Hayır, hayır, f1Dld1 verecekaln.. Stokholm: 2+. ( A.A.) - Rculcr: 

Paru ~! diye ~ ettl. Soora İngiliz ucaklannın l·aptıkları e. 

(Bu kupona eklenerek ,O.a4erüeoek 
li a.Tnma ve il Terme UAnJan 11.'.D Son 

, lJaklkada parasız ııeşrecllleoekılr. l. 
ı lı\ıılarm gazetede görllldOiU tekilde 
olmaıuoa dlkkaı edllmelldlr. &vlen. 
me tckUfi pdareıa olrılyU.oalana 

ın:ııı.ruz kalmak o.zere 9&rllıı a4ıula.. 

fiııl bildirmeleri IA.gı!J"lu. 

Evlenme leklilleri: 
• '3 yaşmda, yllksek tahslllı. nca. 

retle ınt.agul, ec.nebt dillerden bir ita. 

çına vlkıf, ıen ve sıbhaW, a1ma •e 
O§k&Ji gayet lyi, mUtenasıp ve kuaur. 
.suz.. 1§1 ve serveU bir alle refabuu 
yükaek derecede te.mlne kMl bir ııay. 
koyu kumral veya slyab gur sac:u 
lrl eıl veya aıya.h gözlU, g'J.zel ve ga. 
yet mUtenaalp endamlı, en az lltt 
talıslU görm~. Y8..J• nlbayet ytnnı 

yediyi geçmemiş, yUkaek. gayet te •• 
mlg, oen sevimli ve ma!ünıııtlı ı>lr 

kız.la evlenmek tatemektecur. ( F .O. 
K.) remzine mUracaıı.t ... 2 

• Orta yaşlı, orta vUi:utta, hlc; kim 
sestz, dört odatı, öşenmlş bir eVI 
bulunan, san saçlı, myab gö.zlU, siyah 
ka§lı bir bayan; evine merbut. na • 
muslu bir bayla evlenmek Lstemeııı: • 
tedir. (324.1.N) remZine muracaet. 

• Ya§ 30, boy ı.68."kllo 68, reamı 
bir mUeııaesede zaaaatkA.r işçt, ayda 
70 Ura maqı olan ve ayrıca dışar. 

dan kazancı bulunan b1.r t>İıy, eşme 
bağlı, terbiyell, ciddl bir bayan.la ev. 
lenmek istemektedir. Çocugu c1a ola. 
bilir. <M.M.. Ç.} reınzlne mUracaat. 

• 26 ya,ında, askerlikle alAıtuı ol. 
mıyan, devlet memuru. ayda net 78 
Ura kazana.n, içkf ve sigara kullanmı 
yan ve tıı.ııradakl vaildealııden baJ • 
ita ırtmsesı olmıyaıı. bir evi bUlwıaa 
bir b&y, azaınl 22 yaşında, ev ille. 
rint bilen, mualkl seven, c:lanB bUen 
içtimai terbiye görmUş, ~lık etlııde 
uysal bir bayanla evlenmek latemek 
~edlr. (Kllre D. 87) re.1Jl%lne mllra 
caat. 

, ' Qrl}'anltı7 
• Koc:ı m asker olduğu lçtıı ~ 

:nak mechurlyctlndcylm, Yaşım or 
dokuz, TUrk.Um. Birçok mllesseıeıer. 
de çalıştım, bonservısıerım var. SU 
ratll daktilo b!liyonım. Uutıa.sebe, 

ve muhaberat işlerlnde daha taz.lıı 
bllglm var. Taliplerin (Uthu) r9tn.ZL 
ne mUracaaUarı. 

• İngilizce ve fransu:ca bUen, on 
parmaklıı serl olarak makine ile Y" 
zı yazan bir genç, Or,: ay tatil mUd. 
delince bir if aramaktadır, (A.E.M 
482) remzine mUracaat. 

• Hesaptan anlayan bir bayar. 
1§ aramaktadır. Hergiln ondan sonrQ 
Sultanabamam Marpuc;c;ul&r çaroııı 

han No. 83 e mllracaat.. 
• Ortaokul mezunu. daktilo bilen. 

16 yaşında blr genç, herhangi bir 
yerıle ehven bir Ucretle lf aramak.. 
tadır. Çarşıkapı Hattat sokak No. 1 
de Şadıman Ozcana mllracaat. 

• Temiz bir ıı.lleye mensup UııenlD 
onuncu smı:fında bir genç berhangf 
bir işte r,:alışmak ısteınektedlr. (N) 
remztne mUrac:aat. 

Loaaıı Konferansmı takip edeD1er 
1wnet lnöo\baim. harp llaD&tmda 
olduğu gibi <lipJomasl aanatmda 
~en yüksek maharet Mhlbi okla. 
j:uou takdir ~JA?ıdlr. Lozanda 

Lendra, U CA.. A.) - Sovyet 
tebliğine yapılan bir ek lişyle de
mektedir: 

Londra, !4 (A. A..) - Amerf. 
kan bahriye komisyonuna verilen 
Pir rapora göre, gemi inşası yüz.de 
ilç yüz altmış nispetinde yük.sel • 
miştir. Bu.ntlan bir sene evvel 697 
gemi yapıl.m.rştı. Şimdi ise 3000 
oen fazla gemi il13a halindedir. 

Mehm•dln yakuma nnldı. Kavga.. 
kınneticesl nde Danziğln çok znrnr 

ya ~ladıla.r. IAmb& benim ellmdey. 
d1. DU§tU, söndU. Cemil Mehmedi bL gördüğil haber alınmıştır. Denizal 

• lst.D.nbul Uscstnln 9 uncu smı:fm.. 
W\11 çıkmış, 19 yaşında bir genç, her. 
hangi bir müessesede kltlplllr gibi blr 
1§ aramaktadır. (S. Özak.Ar) rem.si.. 
ne mtlracaat. 

'lsmet İnöoUnüa karpsma ~ 
1 esl\i slstem garp diplomatlan lpU. 
da Tilrk muralılıaa heyet.üıl impa • 
ratorluk dovria.ln murahhas he " 
yetleri gibi t.eWıld etmek İ.ltedl • 
.lıer. Fakat teeriibelerdeıı 9Gm'a 

.Diba.yet vaziyeti bvradıla.r. 

1 
İsmet İnönü imanda her türlü. 

l 
mömkere ve mftnaJreeeın.ra ba.~b. 
mada.u. önce garp mma1ıhu heyet. 
ilerine mühim bir e9&S kabul ettıı-
di: Bu ~'il koofera.ıısta btlyilk ve 
kilçük devlet teli.Jddlerinin yer al. 
mıu:wı.sı, bUUln muralıha5 heyet~ 
riniD mti.savi hakJar ve ,artlar da
isel"fnde k.onoşıııa.~ıdır. 

Lozan konferaıısmaı lUc safha. 
smda hıgiltereyi Lord Konon, 
Fra:ns:ıyı Mö9JÖ Bompar, İtalyayı 
Marki Garonl, Yunanlstanı Veni • 
zclos l.ıq murahhas olarak ~il 
ediyordu. tkinct Lozan konferan. 
!iinm ilk güıılinde ba İngiliz. Fran. 
sız, ttatyıuı ve hattii. "J:unan bq 
mumhha.sl::ı.rınm ,eimcdildcrl gö -
rüfünce İsmet. tnöoil baş murahhas 
ol.:ırak müukerelere iştirak etme
mek kn.ra.rmı ,·ernıi5tir. Bu snrct
lc nı.üs;.avi haklar \"8 ~rtlar daire
sinde konuşmak esasınan tatblkD.t. 
4 ıı blçbir !W.retle ihmal e<lil -,Jye. 
ccğiııj hasun devletler heyllerine 
ıuıl:ıtdmı~tn-. 

1\Ulli mfü'!ldelccle Tilrk 2aferl
ni ''Hıığnmın otomob!li g~roc!ii'' 
diye tarif edenler vardır. J,m:m 
Honfc:>J'll.nSl dıL orundan ycth;.mis 
lıenüz ~ yıışındn genç ve tecrübe· 
ı.lz hir diplomllhn oıırf -ıa.Jıqf dehfı. 
sı Jl~ her biri memleketlerinde mes 
Jeklcrinin kurdu oları-ık tanınmış 
bir sürü mahir garb <llplomatlan. 
nı r.ın~IUb etın~ldlr diye ifade e
<1cbilirtz. 

A8m t7ıımı !dtabutndeıı 90l1l'a 

1ehlla Şarman gençllk gözll• Lo. 
?.anı anlaUaJI, lıu aureUe tören• IOll 
-..·erllı:ıuoUr. 

Şinijycı*ada Almanlarm yaptık 
lan Giddetli taarruzlar tnrdedll • 
mittir. Bir nokta.da Rualnr taı\k 
yardımı Ue hücuma geç.mi&ler ve 
A1maJ:ı. hn.tlarma nüfm etmişler • 
clir. 

Voroncj kesl.minde Tlmoçenko 
ord ulan Don ıı.e-hrlnin batı kıyı • 
amda y~ köprtl ba~ları eld~ et. 
miflıerdir. 

lılolıkova, U (A.A.) - Sovyet 6ğ. 
le tebutt eki, Novoçerkask çevreal.n. 
de ayıca Ustun mlhver kuvvetleri • 
n1D t&&m.Warmm pU.akllrtUldllfUnU 
blldinnekt.edlr. 

Londra: .2.. ( A.AJ, - Şimal il 
manlarından birine ~tmekte olan 

bir Alınan gemi kafi.lesine Rus. 
uçak.lan laarnıs etmişler n tam 
\sııtieUer elde etmişlerdir •• 

7 Alman uçnğı tahrip edilmlşl:r 

BlB lTALYAN GAZETEStNlN 
]llAJ[AI.ESl 

Boma, :u (A.A.) - PopoJıo dl Ro. 
ma gazete.al yuıyar: 

Biri Don nehrinden diğeri Mlllero. 
vodan doğ-uya dog-ru UerHyen 1kl 
kuvvctll Alman zırhlı kolu Stalln • 
grada doğru yllrUmektedlr. Muhare. 
be eehrln varoşlarmd:ı geu.,ıyor. Don 
.nehrlntn aşağı mecrrun Rostotun do. 
tuswıdan 11.71lmışttr. Serl kollar ııL 
malt Ka.!kuya bölgesinde cenuba 
doğru ilerlemektedirler. Katkasyadan 
Rostofa ve Stallngrada giden lkl de. 
mlryolu.na ulafılm.Iş ve bu yollar ke. 
sllmiııtlr. Şatşl nehri etrafında bir 
lmha. mUharebesl t&.m gelişme halln. 
dedir, Tlmoçekonun mo§hur pllD.nla. 
rmdan artık bahseden yoktur. Çllnkll 
bu plltuılar muzaff!?r Alman taarru. 
zu Ue aUpFWUp bitmlştlr. Mo.1kova 
tebliği ricatln devam ettı~nl m!l.nalı 
bir kısa cllmle Ue bildiriyor. tngi • 
11%ler de Katkaa petrolOııOıı bUyük 
bir Onemı olmadığnu yazmata bat • 
lam.Ijlar.Iır. Bunun ne demek oldufu 
herkuce malt\.mdur. 

Evvelden bir uçak gemls~ 45 
ayda yapılırken ~imdi bu müddet 
15 aya indirilmiş bulunuyor. 

••• 
Londra, 24 (A. A.) - Amcri· 

kada 21 sendikaHst )lloınlsyoou 
teşkil edilecektir. Her k.oull3yo.n -
dn 5 murahhas bulunacak ve bun• 
la.r her &ene toplanaca.k.lardtr. 

İngiltel'ede olduğu gibl Ameri • 
itada da aivil sanayi azaltı\acak • 
br. 

Şaıı.lP GCS&tepeye siderlwl adama. 

kıllı llDalenm.liU. 
O atcııa çok ~ kGrpe ve J1l;wl 

biz kadmdı. Bu kadar ta-ı.la .a.len • 
m17e lııl1o lbtlyaaı yokta. NflOIA ona 
bıer saman.: 

- Sen bir b&sma _..rl pyeea ele 
yine ~lalal 

Derdl Şahika peoeer00eıı: .' t 
- GeUyorwıı, anne!Dlye cevap ver41 

Tam odadan 91kac&tı SlrlLda blr • 
denblre tekrar bir .mlde bula.ntw bat 
ladı. 

Şahika elini duvara daya.dl.. 
Aynaya baktı. 

- O ne?! YlhUıu bembeyıı.z.. rcıı. 
~lm Mink. Ba.aa ııe oldu! lllcleml 
bo7.acak bir eey de yeımeoıı,tlm. 

KendJnl ıtiÇ \ut.arak mercllveod.eo 
alt Jcata Judl. 

Göderi dönmeğe, başı utuıdam.'lia 
başladı, 

- Her halde nıldem 1>ozu&na.. ~ 
farkında değlllm. 

Diyerek bl.nu; nane rUhu lçt.L 
Midesini ba.stırdı. 
- Haydi anne! Ben hnunm. 
- Aman kmm, ne kadı.ı.r uz.:ıttın 

bu J'lylnme)-1! Gelin olmaya rltmlyor 
ının yn." tkl an.attır ayakta bekle • 
mekten dizlerime kara au 1o.dl. 

YUr\Wlller. 

ça.k.ladıktan sonra bana da vurdu. 1 tı gemileri üssü fazla hasara uğra 
Bu sırada llebmet aoıcata ILaçmıştı. mıştır. 158 kişi ölmüştür, 1300 kfşi 
Cemil de arka.amda.n k.ojtu. Ben de: yersiz kalmıştır. _ 
- Tapma Oemll, Kaç Mehmet! dcye 

arka.larmd&n OOğtrdmı. 
Fa.kat Cemil JııCehmecll yakaladı, 

A.ıt.uıa aldı, tekrar brç&kladı n: 
- Bekçll, bekçW, yetlf blr köpek 

öldUrdU.m.! diye lJatırmata befla. 
m.IfU ki. ben de artık yara.larımdan. 
akan fazla k&n1a kaıııdfmden &'e!itimI 
dU11ilP be.yıl~ 

Bıçağı, Cemile kard8fl Halil nr. 

~ti. Bunu ~· gördllm. O 

Malta üzerinde 3 tayyare 
clii§ürülclü 

Vt11llli/ton: M. (A.AJ - Son 24 
aaat zarfında Malta adası nzerindl' 
3 düşman bomba uçalı tahrip edil. 
mlştir. 

Harbin baflaotrıcından beri Maı.. 
ta adası üzerinde clilşilrlllen uçak 
lann adedi böylelikle 149 u bw 
muştur. 
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Ve bahoed- ç.ıktdar. 
l"eniıı arka.J•ae ila• ,..,.ıaodl: 
- Hannnelmdl_ JW seoe Pik. 

eok mı..ı.nı.. ! 

- Belli olmu. ( 
-Yemek~mlf 

- Dllmem. 
- l'ltlrmeuem p.1llıae llO katılllı. 

nal 

- o halde lld "Uri4 ,_._ plelr 
de. Ne olur ue olma.&.. e.o kalıuQa • 
lan. 

Nizam ca.ddNI.a4- lnl7orlarclı. 

şnıınranın dWerl.Dclo sttUJr.oe artan 
blr keıılkllk, Ti\cuclnııd• ~ 

cOçleı1tırea bir llennwı•rsldr vardı. 
şahikaya M,S. btrdeılıblre ne ol • 

mUftuf 
Btr ar.tık aan~: 
- Bclllm midem fma laalde bozul,, 

muı.. mlltemad.IJ'ea lfüımek ıell,Jor 
içimden. Diye flsılcla41. 

Saraylı baıum: 
., 

- Adam een ele, dedi, ba ~ 
bir IıHr. Şoraeıkta Mr pzoıa loonlat 
pylrinoe bir te7.la w...... / 

11.mlı Jm1ı yöıMiUaır .. 
!ıllı:ıole CM1t1ee1- ıeowec. 
'l'tl&11DaO NJkgpaa iaUD.4e Şahika 

blr p&8& IQU. 
Sedat Be7 aılatl'U adımbrla Atalı 

, J"llkan ~orda. ~o '-ita 
ıu caddeye~ 

- Rab, gak ıWliR WıııJmıı1ıer ıeıe. 
bllılller. 

ljü1ka bebllDlJ prclll: 
- Biraz ıeal.kUk, delll Dil f 1 

• ' 

- OeclkmeJı: de W au, a kıum? 
Vapuru kaçırdık. Ş1m41 1ı1r 11a4ıak 

...ı bekllyoaetı-, 

Saraylı lıııuum .ıı.e kanıttı: 

-Kma lllııl.rleıı ~-- .a.b, 
mlcıe.&ae ftl'lllUI, Beqi.Dl ~
mıuwı f JUta cDll JMmibe.rU.. 

- Vah kuım. .. • .&dlııa ~71.e lıılr. 
ch!ahlref 

Sonra blrdoıı ctlldö: 
- Ziya.Dl J'ok. ~ te 

lıtr bayır Tardır. BmAe.• ön.cekl ..... 
pul'4a blı1n.l &kreme beuetttm. Doi
J"Ulll ,-.. o vapura WIUDek l.a&eDıQ:OI' ..... - ------ . 

Aldı. ınu: 
'(A.E.) (A.M.) (2. Ayla) (A.T.A.) • 
(Bahar) (3.L.M.C.J (B.V.) (35 c!ddl 
olalım) (Deniz) (Değer) (D.180) 
(E. Ural) (E.0) (E.L) (F.N.S.), 
(GUtseren) (Gıır) (H.B. 888) (Hulya) 
(B. Ön.sal) (H. 45) (H. 450) 
(Kaynak) o(LQt!l){M..T..R.) (M. Nur), 
(Sami) (S. R. 42) (S. T.) (S. R.J 
(Sevgi) (Ş.C.I{.) (Ş.F'.) (T.H.R.Z.) 
(Tekcan) (T.A.Ş.) (Tallt.m kimdi) 
(Y.B.) (Yedek denizci) (ZUmrQd) 

Şa.bllra llıperdl. 
Saraylı ba.lum: 
- Aman bey, dedir gene o llerlfta 

adılll &Adııa.. Allab kallrMela 6yle 
melo.nu. 

Bekleme ..ıonww. sırclller. 
~ bir kenara otunıu... 
Hlcle bul&lltua cazcı&dlıa _,.. bGıl 

büttlll artmrıtı. Fab.t, HDN•ne W. 
U etmiyordu. 

Nltaaa gldfyorlanll.. Fasla ....... 
stirlbullek Şlılalkaaııa .... .......,__ 
du. 

Ba mide bul&atu& Clıllwa ıa&g .. M. 
fQDa ıltmemlştL 

• • • 
GO'lZ1'ZPEDE tt.K Gam 

Kerim pafaQUI kııa Le.JI&, ,...... 
71 ~rttnce 8flvllull: 

- Benim de nlkAlum fi'*~ 
1"1.n.da layıl&Oak. lkhnhl• ~ 

blrdea a~lclı. 
ŞaMb ile Leyi&. ...... ,......... 

dea ._ra Lcyllam. 9dUlll4a ..._.... 
J'Orlarcb: ' q 

- lUı: kıınoeUm .. fenaya.. Ber*o 
lreı venba kl, lııer lllF ~ ulılfd-

41. fıalllkacıtım! o - kötll lıl.r ... 
~ Seala batım yaksa .-. 
neden 11oua beD.lm kartnım aanl • 
~t&fl 

(Devamı var) 


