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Japonlar 
Nerede 

Hüseym Cahid YALÇIN 

J Al'ONl:' A harbe pek fazla 
tantanalı bir tarzda ka.. 

rıştı. Yaptığı baskın, Anı:ı,lo • Sal• 
ı-on memleketlerlnde derin tıir 
nefret uyandırc!:ğı l•sdar kendin~ 
Uza.kdojtud:ı büyifü bir deniz haki
miyeti verilı. 

Jnpon:) a ili< l1amlede elde etti 
~i, üsti.l1ttü!•ten f:~~mi surette 1-.ti
faflc etme., ' 'e illı t,u~a rıı:oları i's
tio;nıar eylemek hu!>U<,tında hıç ,.a 
kit kaybetmedi. 

Bir delikten 
işliye11 

iare ._ 
gün gelir 

yakalanu 
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ADRES: ANKAR \ OADDESt VA.KIT YURDU - lSTANBUL T~FON: YAZI lŞLERl: 28872 İDARE: 2-IS70 * SENE: 12 

gösteren harita 

Tunusta çarpışmalar 
son devresine girdi 
Tunus ile Trabıus arasında

kı irtibat da kesildi 

Almanlar yeniden 
takviye aldılar 

Bizerte, Tunus, Sfaks ve Gabesi 
gece gündüz bombalanıyor ' 

Hunı:tl,;ongc.la başlıyar:ık Lz·1J·. 
ıloğ1111aki İngiliz müstahkem me''
kilerini ve Binnan~· a~, ele geçir 
fliğ'i gibi Pasifik adnlarımlnki A- 1 

meri'h.sn Mhimi~·etini de ıtilip ı.\i
püi1neii:c ka.ll•tı. Hatta bir arahk 
Avusturalya bile o kadar telfıı;n 
ıfü-,tü ki , a:raklaı-a yollamış oldu~u 
a'ikeri kU\"·etlerini ann,·ııt:tn:l ça 
~ırnın1t me<'burh·etlni duydu. Ja. 
ponynnm HJnrlist:ın kapılarma 
ıla~·anması orada da endişe uyan
dırdı. (lin harbi tel<rar krı.ıştı. 

SovgtJ taarı·uzu 
:dün de dfvam etli 

Londra, 2 (A.A.) - MUttefik ha·• Bir ikincisinin de dUşUrülmllş olması 
va kuvvetleri, en büyük bava hU · 'lllUhtemeldlr. 
cumunu dün şimall Afrika.da ve bil • Londra, 2 (A.A..) - MUtteftk u• 
lıtıss& Tunus ile Bizertedekl mihver mumı kara.rgA.lllnm tebllği : Tunusta 
n:.evziferine karşı yapmışlar, gec;ı vazjyet lehimlzde inkişaf etmekte • 
gUndliz Bi.zerte ile Tunus, Sfaks ve ôir. Kıtalarımız, çevrenJn doğusunda 
Ga.beSi bombardıman eylemişlerdir. ve Matöruıı yakmmda çarpışıyorlar. 

Amiral Darıan 
Fransız şimalt 
Afrikasında 

tş.c ilk bıı"lamsnın Jıızı ıl!' hu 
kadar geni<ı bir y!'lvılrn a eseri gös · 
teren .Japonya şirufli o derel.'e ses
"'İ'z ,.~ beceriksiz bir hal aldı ki 
evvel'kj parlaklık ile l'U~tinktı sö
nüklüğü mu kavese ecince insan 
h:ı.yret lı:inde ·kalır. Japon~·aom 
fturmmıı !U<?rcan denizi muharebe 
ııi ile b:\<ılar, .J:ıpon reqni, hsusi 
kaynaklan bu muharebeyi böytlk 
l1ir g:ı}<>be !;'eldinde ila n ettiler 'e 
•n~mlel<ıntb şenlık bile ~·aptılar. 
Fal<at z:ıman Jıı.ponlnrın bu sözle
rini li)~'yut ile t el<zip etti. Sonra 
hir Midvay df>niz mutıarebe!:>İ da. 
h·ı oldu. ·.Jnponlur bunun için de 
''Yrı bir Ş!nlik yaprr11.k kuvYetini 
k dilerirıde bnlıunadılar»a da lıq 
halde m3F,liıbiveti de kabul etme 

Rijev sokaklarında şiddetli 
süngü muharebeleri oluyor 

Son gelen haberlere göre göre bl • Blzerteye ya.pb:ğmıız hava hücumun
rlncl İlıgifu; ordusu Cedeydadaki ve da dört Alman uçağı yakılmıştir. 

Matör bölgesindeki mihver mevzile Bir uçağ:ımız dönmemiştir. 
rine karşı tazyikini §iddetlendlrmi§ • Beyrot. 2 (A.A..,) - Tunusta çar--
tlr. pışmalar son devresine girmiş bulun. 

11- ıt. '1- maktadır. 

Babat, 2 (A.A..) - Fransız kuvvet Cedeyda köprUsünü işgal etmiş o • 

Peten namına 
hükumet kurdu 

Stallm ıı:ad mıntakasında Almanlar 
şimd'ye kaıfar 140.000 611 ve esir verdi 

ıerı Tunusta Gabes kesiminde ilerl lan müttefik kuvetıertn önünde f1m Kendi reiıliği alhnJa bir de 
rAreketıerine devam ediyorlar. Bu di, Tunwıa kadar, düz bir arazi ka.!. 
lıuvvetler, Tunus ile Trablusgarp ara· l1ll§ bulunuyor. imparatoTluk komeyi kurdu 
s1ndaki irtibatı kesmeğe muvaffak Birincı İngiliz ordusu Tunus mü · Londra, 2 (A.A.) _ Fas radyo-

diler. 1 

n;·r aralık Seylan adn.srnı bile 
1 

Mosl•ova, 2 (Radyo) - Diiıı ~e · 

ce yarısı ncşreJilcn resmi h.ı.; 

tebliği: 

1 b;rın. ildinuıı zar !11Hla askeri 
kuvvetucrimiz, Si illi ngrad şehri 

mıntakasile merkez cephesıncll? 
_... .... a"ftlun'nmmrne m<avettıc· 
tini kırarak evvelki lslıknıncllci le 
taarruzlarına dev:ım ettiler ve bir· 
kaç me:ı.klın noktayı i~gal ettiler. 

sLJnu h:ıv:ıyR uçt•rıiulRr, bir alaya 
yr.kın cli.işman piyadesini dağıth · 

lar ve kısmen imha ettiler. 
Stalingrad şehrinde, fabrikalar 

maallesinde kuvvetlerimiz, ateş 

(Arkası Sayla 8, Stt. 5 (le) 

italyaya 
&GOOt O bin Alman 
ıs~erl geımı, ı 

olmuşıardır. dafaa çemberinin önünde bulunmak suna. göre Amiral Darlan, Marc-
Şımalt Afrika.daki Fransız ~uvvet• tadır. şal Petenin esi:r bulunduğu ve o. 

leri umumt karargA.hmın tebliğine gö MUttefik kuvvetleri ilk hedeflerine nun namm.a, hükfimetin başına. 

re Fransız kuvvetleri mevzilerini tah. varml§ bulunuyorlar. BUtün mihver geçtiğini il.An eylemiştir. 
kim eylemişler ve 1lerl hareketlerine mukavemet noktaları tecrit edllmi§ Amiral Darlan Şimali Afrika-
deva.m etmişlerdir. Bone şehrine mih· bulunuyor. da kendi riyaseti altında bir Fran 
YW ~ları tarli.!ından yapılan akuı· ı AJmanlıır, yeniden millıjm mJktarda ıırz İmparatorluğu lronsıeYi kur
~an elli ev buara uğ"ra.mIJt;Jr. Dtl§ • takviye kitaa.tı getirdiklerini iddia muştur. 

man uçaklarmdan biri dtl§Urülmt}Jtür. ef111ekt;ed.lrler. ..·----------·•-... 

tehôide lmlkan, Madaga'ikam ka· ı 
ılsr uz::ınmasmdan endişe «lHen 
Japon donanma-.ınd:ın bugün eser 
l\alnıaımstrr denfürse filıyat l•aln· ı 
mınclan yanlış bir tiCY söylenmiş ! 
1•lmaz. Eüyöl< \ 'e kuvl'etli Japon 
ılonanma<ımm henÜ7: ez!lmiş sayı
bmıyal.'a~r ~i.iphesiz:Jir. Fnl<at tııı 
donnnmamn artık hi~bir iş gör . 
memesi ,.,.. son zamanleı-da büyü\< 
hir kafilr. hal!'ncle S'.llomon adala
rı 1.'İ\'anna kaf!a!' gelclikten sonra 
"el<ilip ~itmesi cereyan eden ça.r. 

Hava kuvvetlerimiı, 30 son l~5-

rinde Stalingracl mınhü:ı~ında 3 
motörlü 50 nakliye ucastını imna 
ettiler. 30 sontcşrinllc hava kuvvet- Be.rnt, 2 (A.A.) - İtalya.da bu.. 
leriıniz cepht>nin muhtelif kesimle· iunan Alm.ın kuvvetlerinin 6'10 
rinde 20 tank, 300 den fazla hm· l bin kişiden iİ:>3.T'et oldı-kları söy. 
yon ve otomobil tahrip, iki tren ' Jenm~ktedir. 
katarını hurdahaş eltiler, 15 top ı· . Eir tahmine gö~~· bu kuvvede-

Sekizinci ordu 
Trablusgarba 

hDcuma hazırlanıyor 

Tulondaki 
Fransızlar 

tahliye 
ediliyor bat~ryasım, 5 siper havan batarya- rın ancak onda biri Gestapo kuv. 

sını susturdular, 3 cephane depo- vetlf'rine mensuptuT, 

. nsnıafard.ı a~r bir darbe )rmiş 
\'e hurnlan !.!Özli ::rılmı, olacağımla 
'iiiphe brrel•ml''or! Japon donan. 
nası Cenubi Pac;ifilit(; talih~ni bir 
•ki kcrre denemiştir. Fal<at her 
ılefa.,ınd:ı muharebe rneydantnt A· 
mt>r.~mlrlsr:ı bıralcarak uzaldn._ştr, 

Suikast muhakemesi Mihver kuvvetleri ise EIAgeylada 
mtldalaa mevzileri vecude getiriyor 

Limanda yalnız 
Almanlarla ıtaı • 
yanlar bulanacak 

Eütün bunlar UTakdoğu tı:ır. 

Bu sabahki celsede Fon 
Papenın katibesi dinLendi 

Kahire 2 (A.A.) - Libyada dev 1 tıdan hücum edeııek mihvercileri 
riyelerin büyük bir faaliyeti gö- oradan tardedecek olan müttefik ----<>--
rülmü.,,tür. Yakında Sekiz.inCi !n. kuvvetleri ile yapacakları müşte- Tulon ameleleri kundak 
giliz ordusunun Tunu.su kateden : tek harekete büyük bir iti.ma.dla 1 çılık hareketlerine devam 
müttefik ordulariyle birlikte aynı ! intizar edilmekteeir. ediyorlar 

tı inde e'-3."h bir deği~ikliğin p,öze Ankara 2 (Hususi muhabirimlzden 
~arpan a13.metlerldir. Her şeyden 1 telefonla) - Ankara suikastı maz -
e\"'el anlaşılıyor ki Ameri'mhlar , nı ·n}arrnın muhakemelerine bu sabah 
uğradıktan ba'lkın felaketini pek 1 da 9,30 da a~ırceza mahkemesinde 
<.:abuk telBfiye mm·affak olmuşlar. 1 devam edildi. Avukat Şakir Ziya Ka
drr. Pa'iiFktel<i Amerikan donan- ı raçayın muamel~si hakkında barodan 
ma111 l'e Ameriken o<:akla"ı Jıpon. beklenen tezkere gelmemiş ve Şakir 
lan mühim surette zedelemiş, çok ~ Zıya da bulunma.mıı1tır. Bu hu8Ud 
ihtiy:ıth da'ltran:rrıağa meclmr 111. ! zapta geçtikten sonra Fon Papentn 
rakmı.,tır, 1 1n.sus1 kft.tibest matı:no.zel Roz dinlen. 

O dere<>ede kt Yeni Gineye çı- l dl. 
kanlmış ol:ın ve hemPn hemen ~ .Maznunları tanımadığını ve ar 
kenıli hallerine bırakılan ,Japon l r&laıında hiçbir dilşmanlık bulunma ~ 
İ'!ltlla kunt>tleri Amerikan asker. ! dığını ifade ettikten sonra yemin et. 
lerj 1mrşıcmrla rfc'atten ba~l•a. ya. 1 tlrildl ve ha.dlse hakkrnda fikri eorul
pacak bir c;ey ~öremiyorlar. Bu~~ · du. Matmazel Roz şu haberi verdl: 
son tutunrlukları snhıldc kendile--
tini !lOr miıdafa:ı etmekt.f'dirler. lfQ da'•,ka 
r.nadalkanal !ldasrna ayak basan 1 .,. J'I il 
.\merikan askerler~ ise orada mu. İ 
nH:doyetle tutunt!yorlar ve elle
rin<le buh•nan toprakları ger.i~le

tfyorlar. 
Şı.ı.rası muJıakkak snrette .,;&bit 

oluyor ki Japonlarrn eltle Ptmi~ ol
ılt.ıklan füıtiinlUk artık kalmamış. 
tır, Bn kalmadıktan başka deni2 
lan-veterf bttknnmdan nefeı.leri 
ke<il!mi~ ba<ılan c;rkışmış. Hatta , . . . . . 
rleTin derin döşünce \'e ıçın ı<:ın 

korlrn peyda olmuştur. 
Japonların korlanağa baklan 

\'ar! Anıerikalılar onlara kllJ'5I öy· 
le bir donanma. öyle bi'r oyun ha
zırhyorlar ki Japonlal' bunun tu. 
ılmt uzun miıtlc!et unutnmıyacak
lardır. Avrııpa harp ııahne11inde 
na<ırl mihverin talihinr1e bir di).. 
ntim noktası belinni~se kıı;a li 
ınürlü Japon üstünlüğü de denh· 

-------
TAKSiLERE 
Lastik tevzi 
hstest asıldı 

Lbt)k aiacak taksileri.o numara 
41'ını gösteren liııte bugün saat 11,SÖ 
dıı. emniyet altıncı 5ube mlidUrlUğll 

korldonma Mllmı3tır. Bu busmta dl 
ğer tafsililt ikinci ııayfamızdadu. 

Jer<le boğ.ılnıtıstur, Bu i1s tünlük a. 
şikar bir geriliğe miinkalip ol~uğu 
giin deniz aşın J apon İ'ltita ordola 
rının »a.'iıl İaŞe ve takvı'ye e<l ifa
ııekleri bilint'lllez, 

- Yirmi dört şubat 942 günU aaa.t zamanda Trablusga.rba hücum et- 1 Sekizinci ordunun keşif kolla-
10 raddelertnde evimden çıkarak se • mesi beklenilmektedir. Burad3 ge. rı, düşmanın El Ageylada muka. Berut, 2 (A.A.) - Son alman 
!aretl:aneye gidiyordum Bu aırada neral Montgometj kuvvC'tleri mih- vemet mi edeceğini ve yahut Misu bir kararla, bütün Fransızlar Tu-

(Arka<Jı sayfa 3 sütun Z de) verin Afrikada.ki son kalesiui ba.. 1 ratadaki ikinci müdafaa. hattına ıon bölgesinden çıkanlmışlardir. 
__ ...:._ ___ ...:...--------------------- 1 mr !,'ekileceğini anlamak \çh araş Limanda yalnı,z .Almanlarla ltal· 

At yarışlal'ı · 
Bilet sipariş eden sayın 

okuyucularımıza 
Dandan blyle ber bangi bir yanllşbtın 
inini almaya çalışmak için bilet slpa
rıııerı, eskisi gibi yalnız cumartesi 
akıamına kadar kabul edilecektir 

---~--O~-~~-

Çilte bahisl<:rde kazanan okuyucularımız, bu J.ela ıiparis 
edilebilen miktarla edilemiyen miktarın yekununu, 

arala;ında, müteıaviyen taksim edeceklerdir. 

At ya.n~lanna müstcrek bahis 
$İparisi tu.vassutuna başlarken al. 
dığımız sıkı tedbirlerin ne kadar 
yerinde olduğunu bugün anlamış 
bulunuyoruz. O zaman Ankar°' Hu 
susi Muha.11ebesiyle aramızdaki an. 
laşmanm nelerden ibaret olduğu 
nu t afsilatiyle yazmış ve bu şart 
la r dahilinde bir tavaı;sotta bu. 
lnnmakta. h içbir mahzur görmedi
ğimizi bildirmist ik. IluL' lin bahqi 
müştereklerle ali.kalı okuyucularL 

mıı bunda niçin biiyle hareket et
tiğimizi anhyacaklar ve bize hak 
Yermiş bulunacaklardrr. 

Geçen haftaki ko~mda. Buket -
Sava kombinezonununa 1829 bi.'let 
~iparişi alınmışken bllnun ancal< 
Ve maalesef binler hane11inde bir 
elde noksaniyle 829 adedi sipariş 

, edilebildi. 
Buna. göre bin sipa-çi~ yeri.. 

• ııe getir.i1ernemiş demek oluyor. 
(Arkası Sayfa 3. SU. 5 d e) 

tırmalar yapmakt&dır. yanlar bulunacı:ı.ktı:r. 
Kahire, 2 (A.A.) - El Aghei. Diğer bir habere gö:re, Amiral 

lada mihver kuvvetl-eıi müdafaa de Laborde Eksanprovens'de malı 
mevzileri hazrrla:makla meşgu~dür- pus tutulmaktadır. 
Jer. :Müttefik hava. kuvvetleri dur- Hadrit, 2 (A.A.) - Tulondan 
mada.n düşman kııvvetlerini hır- alınan son haberlere ~re Almatı 
palamaktadu'. radyosunun bütün Tulon fa?rika 

• * • larmm lbu~ tekrar kapt~arın 
Berlin, 2 (A.A.) - Libya cep. açmı~ oldukla'rI suretindeki iddia 

hesinde mevzii ~l"!>'~ların ce sına rağmen Tulon ameleleri mus. 
reyan ettiği bildin1mC'ktedir. Al- tevlilere karşı hasmane bir hatt 
man bomba uçakları düşman ıwk- hareket tal!irine ve kunda"(çıJı~ 
Jiyatma durmadan taamız etmek J hareketleri yapmağa devam etmi~. 
tedirler. !erdir. 

Varlık vergisi 
Mükelleflerin isimleri ve verecekleri 
vergi miktarı bugünlerde ı lan edilecek 
.Ankaradan bildirildiği.ne göre sa· 

lllLiyetli makamlara. gelen ma!Qmat, 
var}ık vergisi mükelleflerini ve bu 
ıotikelleflerden almacn.k miktarı teı11 
bit için kurulan komisyonlardan he 

ır.en hepsinin tetkiklerjnl tamamlıyıı 
rak cetvellerini hazı:rla.!ıklannt gös 
termiştir. Bir iki viJAyette llstenin 

bszırıanması bitmek üzeredir. Kaııun. 

rakı esas dairesinde bu listeler bu 
gUnlerde varidat dairelerine a.sılacaı 
ve ayrıca ıta.n edilecektir. Tarhedl\~ 
cE'k mebldğıar itirazsız &de~ 
t1en 15 gün zartmda borc::Iarını öde 
n.lyenler mUteakip iki hatta zarfın 
d:ı yüzde 2 fazlaslle ödiyeceklerdlr 
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üttefik devletler 
as erlik mütehas
sıslarının birbirine 

~;ıma~~ ,ıüfrezesinden ayn düşen ni1 HAl)t~ELEI< 
Alman ~skerı·nı·n geçirdig·i ~~R •H TürKiyeye cı ıtrı ıabaı 

fabri~nakli garip bir sergüzeşt ;:,,~~;~~~;.~~~~,~~ 
zıt mütalaa ve 
mOnakaşa arı 

Bazı ~ekliller Al diseleri gelip ge;tikçe ister iste-

bu· •·Am-tçe Bir hücum r.·üfrezesine mensup bulunan, bir man as- mcz ge~:n dünya harbinin bazı 
it u '-' keri, kıtasm'4an ayrı düaünce. ölü taklidi yapartık ve her h3.di!!elcrini hatırl:yoruz ve bcnze-

f eili~k ejillsjOr eziyete katlanarak kendisini kurtarmaya muvaffak olmu• tiyoruz. 

FRANÇ. KENDtSfNt OLU 
GÖSTERİYOR 

nl yine Parise .• Bu isimler gözUnıUn i.lnllnıle bir F h b • Birtesik Devletler Amerikasınrn takım hayaller canlandınyor. Ru 

en mühim lıjr met'MUMI O)an ''l.i. kadınJanr! mliketr.me} bir anJa)l~I ran sa ar ı l'Dm •• 
fe,. bir ya215mdfa: var, Xadir bi'r Jıaı olm:\kla bcra.. Trenimi1. ko,uyor. Treni! Pari. 

"Amerikalılar, İngiliz İrejmrator her, 3ayanı takdir. Onlara hirRz ıe doğrıı seyahnt ne boştur! Cha 

Pari!I ! Seni ne ka<1ar seviyo 

laftuıu muhafaza etruk iııter.ıı' • ı t ı • t"k ş •uı. t" ~ riyonı:r. ç'erinden biri, güzel ons u g~ ı , ıunpanya vııaye ın 

yorlo:ır.,, bir ~le !!arkı söyltlyor • Umumi Seferberlikten Dünkerk bozgununa kadar de kttçllk bir kasabada indiın. Dn. 

Gcç~n gUn bir arkada.1unız 
Komp!yen ve Tulondan bahsetti· 
Gt'çen dünya harbinde mtitareke 
Kompiyende imzalarımıttr; bu 
harpt~ A"manlıı.r da mtltaTekcyi 
aynı yerde, aynı vagon içinde ve 
hemen hcı:len aynı dekor C'rtnsm. 
da Fransızlara dikte etliltr; gali
Lin yer:ni mağlüp, mıağlfıban ye 
rini galip almıştı; Ab'nanlar bu-
nun bir intike.m ha~ clduğunu 
söylcmcdiltr: ilkin gösterdiler. 
Geçen dil nya harbinde koca Al-
man donanm~. 1ngili:r limanla
rından Sk:ıpaflov'da intihar et. 
mişti : ziro sağlam olarak düşman 
eline gcçmtk istcmc-ır.i§ti. Şı:n::li 
de Fransız donanmdJ Tulonda in
;.iharclan başka çare gör:medi. 
Harp kaybcdilin::e inttlıu eunek 
hiç o!r.ıazııın şerefi kuTtarrr ını? 
Düşman din: clü§memek için ha 
yatll\mıa kı,11nlara, hı.ttA. en acv. 
•liği ir.:ıanlar tarafından öldUruı. 
mevi nimet liilenlere tarihte tttıa
düf gUç dcği'dir. İki &('ne evvel 
Almanların me11hur Graf Fon Spe 
kruvazörUnUn d~ Montevideo ön. 
Ierindc aynı sekiJde hareket etti
ği hatırım·zciadır. 

Fa~at geç:n h:ır:ıtclri Alman 
clonaT'masıııın va1iyeti ile bu harp 
teki Fransız donanma.sının vazi .. 
yeti arasırrla bUytlk farklar var. 
ctrr. ~en harp":e taarruzdan ah· 
konan ve limanlarda de':J'lirli k:JM 
Alman der.jz askerleri arasmda 
komilnizm filizlenmi~; isyan ~y. 
r:ığı ka'd·rıımış: subaylardan ba
zıları öldıır:ilmüştU. Mi!tnrekcılen 
sonra ise bu koca donanma ctünya 
r.m hiçb\r tarafında sığı rıacalt ytr 
bul2mazdı. Teslim olmak veya 
intihar etmekte~ h~ka bir yol 
yoktu; o d.ı ikincisini t~tcih et· 
m~kle yantlmadı. 

Fakat bu harpte Fransız donıın
ması kenrfüıini kurtarabilirdi i zi
ra müttefikleri henüz nıağlüp ol. 
mam'.'.'§lardı; bir gQnl!Ut aeyahal 
onlara hUniyct 1tmekti. ~:tekim 
kUçUk bir kısmı çokt.nn tngi1iZ 
ôonarunasına katılmqtı Son defa 
mühimce bir kımu daba Ş!.:Aalt 
Afrikllda müttefik donanma ile 
birle~işti. 

RUtün bu hldiseter i.sbat ediyor 
ki harbin b~ındanberl Fransız 
donanmasır.da fikir ve kumanda 
birliği yoktu. Almanlar b·Jnda!'l 
istifıode ettiler ve donanmayı pAr
ı;alacM3r, E.,; .. r Fransa.'lm i'frl ka 
lan toprnklarını da işgal ederken 
Tulonu bu io..,.rı.'in <iısıncla bırak.· 

masnlnr·lı o gemile'r Şimali Afrl
kava geçehilirl~rdi. Tulcmun iıt
gali ancak bu limandaki donan. 
manm den;z.e açılmaması ic;ln lA
znn !!~len ted'tirlcr alımncaya ka. 
clnr tehir olunmı~tu. Franırz do. 
u:ınma•ı kumanda heyetinin kaM 
rarsız!ığına kur'::an ;itmiştir. 

Dil llıtı llag ia 
aıılıfor 

Diye bir f"ıkir serdetmi,t'r, Rn Ay! r.o tıarktnm hende uvan- ratıı ~ok giiı~ı. y.,rliler bizi hliyül< 
yazı~a, Uındrnda tı'kan "hail,- rlmh~ hatıralar ço~' 7.engin.' E,·e YAZA..Nı p;VIREH: bir sevinçle karşılı)·orlar. 1'"ıı'k ·\ Otomobil llat.iti ıev3'at,JD& ali 
Mirror" gazete9İ, isti1rzalr, §iddet· dönmek daha hayırlr •• fakat bu fi. RONE BALBO 14 A.1ı:.'fHA1 KANIK mır.ın buı mcnkjbeleri §Uradn, bu oUtlln hazırlıklar bltlrilmif vı tevzi· 
li bir cevapla mukabele etti. Bu kime olan yalnrz be:rJm. -----L_ - rad • doyulmuş. Bize blrtı kahra. uta b&§lanm~ur. 11" olarak resmi 
yüzden U'j tara.f gazeteleri nra!'lın. Birk~ ır,Un 'ionra, bir Knfe rtıs 1 Ellı-rinl gittikçe daha ku\'\'etli [ Hotti. ona abn!l~< i~in bir oto. l".an gözdyle bakıyorlar. !5&.'nJl&ll dairelere mahsus ototna ve k&myon • 
da münakaşa bUyüdü. tornndnyım. Gri ma\'i il\i tngilı'ı ~Irpl\rak tempo tutan kimıli? Ftır· mobil bile kiraladık! İşte, geliy•>r. ya bol Şl!J•.:!>1 de on iki frank. Hırı• larl& belediye hududu dıeınd&ltl k& • 

İngiltereıün Va~in;;ton sefil'i linifomta!lr nnzan dikkatinıi <'el ı kında deği1im. Fransm:a bibniyc.ır. Bizden, lng i. ilk günler, hizden ı»ıra kftbut et. za!arın reaml lhtlyaçlan için 11.aU'c 
flaiifaks, mUn:ıka,ayı yutı~tırmıık hedivor. R. A. F. ler olmalı. Oh. ' Masanın üzerinde k~.r,ı kıtr51y:t Iİ'rf'e hilen bir ben , ·anm. Kf pıda miyorlnl', Bo sebe[)le. ~e<'e '\.'&J'm 'erjlmlıtir. Eaaaen bu tenlatta mev· 
i'~in "Life'' memıus-sma hir mek ııh ! t,tc tnı:ilizreml göstıırmcnin J ~~erek bardaklann anı"ın® ~nr. gorıiııiir giırünmez hiıllln ~oğıt .. ıer na d<'ğru !ml<aklnrın muhtelif ~r cu:. bUtUn otobUa ve kamyon 1&.ltikl~. 
tup Yazarak, ynzı!lln,,aki yaıılı, sırası. liston oynayan kimdi! Knn'l:!a11 den bir ancta çıkan lmn·etli bir ktJarla çınl?.ma<ır. ve torkek1erle k-z rı reımt ihtiyaçlara tahala edllml.t 
ilü,l:nt-eyi tnshih etmeıı;ni \'e an. - "Hello gentlemenı •• ,. ''e ben.. "Goıl Sıwe the King'' ile tıazrrnl lann birhirffie bakark,.n gözJer·j tlr. 
la,ıııadığı bertaraf eylmıc ini ri. İkisi de çavuş Be?"ltber oturuyo- l\l:ı<ıayt \'e b:ırdaklan devİl"crd< \':uiyetind~ bulunduğu yere mıhlı nin Pftrlnması hayret edile<'ek ~y Tak&l}ere verilecek llatlk U.telerl · 
en etti. ruz. Konuşnvorn7.. Biri Kanada. fı:ıre yuvarlnnan kim~i! Yine biz. kııl•ynr. Uu mal'!lı arknıla'j1 ıtrıma ıle~il! nl b8.%lrlayan emnfyet altıncı fUbe 

'·J~ife,, mecmuasınm muhanlr lr. Garip bir h:s hen~ oıın (lo~rn Ert~i sabah bnşım kaz .. ~n glbi iiğretebi'lm~k için 'iekiz~unılenheri \"a"a'Hn ~ampanyn... müdUrü Kemal AygünUn rjyueUD • 
lprinden Ru"sel D. \'onport tnıı;i. ~e!{iyor. Kencli'Prini kantlnirnize idi. 1 epey ter dölttüm. * • ,,. deki komlayon bu sabah a&t 10 da 
liz s-:?firinc hitaben nesrettiği açık davet rttinı. Gele<'ek)er. * :t- ,,. Sofrala oturuvoruz. Her yeni rari~tPn bir sa:tt uzıtl,ta~·ı1 .. Pa. bir kere daha topl&nDUf ve •TV•lo.t 
ıncl.tııbumla: - "E1. ne i~ersiniz b:ıl:ahm!., Renim Kanadfth bu abam ge tfthalttan enci bir 'iarı.ı .,ih-Hirn. rİ'!e ~ilm"ffee iMıimh: ~ok 11mma, yapılım mUracaatJ&r ve komlayoıı 
• ''Amerika'ıl:ır, ancak, İn~ıli7.le. 01n7.nno mu?,, lecek. Kant;nde l>lr bayram hnaoııı ruı. Knnadalı do'>tu;;,ııı; herİıaı:ıe cıımRrte!ı1 , .e Par.qtr gUnleri hiçbir kararlan ııraaile ilk ıevZlat ıı..te.ını 

~~!' möc;te~k da\'I\ uğronda bU - ''O. K... r.siyor. tn~it:z ,.e Fra~l'ız lısnalc ı:nk menmun obnalı. j.,:mi:r. yok. Hareket enırimiz rle amamlamı§ ve A.cil lhtlY&C abfplerl-
un ~:ıyrctJcrini sarfrttiklerini Birhıcİ"İ "Kıl'llhn şerefiııe!,, i- lıın dnvıırlıuda çapl'!'ııla.ma ·a.'ldr. l°<'meı::tcn "onrn. koJlarınm. bir daha !!:"lmeıli. Neden bir tet'rôbe ne dlnllyerek vaziyetıerlııJ tublt et-

;;ördülderi zaman mc.-mnun olnlıi. kirıe·ai ''K"na .. nm sancl .. •irıe '· t)'~ renkle ~·ımlmı, p:iiı:el bir tev hirimiz"n bellerin<l~ omı yeri~ıe etmiye1ir.t ! ml§ttr. Öğleden sonra tevziat U.tesl 
lirler .. , ı;rünrnc;li "Fmn<1amn cocrı:nne" 4 hndn -ıu 5attrl•r okonc'\"or· "lt A ı:-ötürUrken çolc müteh:ı'l!;İ~ o~du , \'ok111~ıınıulll belli etmemeleri o!ımcı ıube :nUdUrlütünOD 111.D tab. 

Diyerek, İn~liz4.r:n henüı bir iict'sll "ltt!fıtkın şercfpne !,. b .. 'l:n. ı.·. İrin hnrm ! . A<ırıv~ he~kes
0 

bi; ,\llahrm! neriılt' bn~ımrz!l neler i<'ln lıirkae ıu'cadıı~la anlft:tıyoru7. lı runa aaılacakur. Bu U.tetle auma· 
he y:ırıınıarfıJdan:u imi\ eıliyor. c:"; "7.~fer" e, altmcm ..• artık bil ~ey tı\V!Iİ~e ,.<Tfyor. Fal[:tt onun, ge'eblteceğini kin'se düşünmüyor. Bire-r izi•n ka~ıh alıyoruz. Bir "do ra:arı bulunan oıomo~ MhJplert ya• - · ı hnnlarm '-mne irile iht:v:ıcı J'llk, ıfr .-, :,. finnı" miinıt<ı•lı~th·le Pnr\ı.te fü;er rından itibaren llatıklerlnl •\mal& -A RUS GENERAL1N1N TEN. m•v()rum. .. t r .. d 1.1 başlıyacaklardır. Bu birinci teni•~ 

ırfr'!N!! lC'AJlrŞ! ?Nr.tt..ız Pabt. 8ft~ llMJete ~. ""- kindl" ~~ •r'ftyı. h~ka yg. lfa)'fr. 11eri hatl&ra !dtmiyorm. o1 n !te«' mıeK ftzere o uımıyoruz. 
Gft.ZETEJ..ERf NE DtY·ıRLAR ıfan!t:tn tıalıtı~d~'l'ken, ı.:" ~arlıııton rt .. Jnnnm lıur""onva şıırabı. 'üç haftadan~ri Sarrcbourgrfayn. .\!ı•na Ballıaud diye in·m ediYo. llstesi vaktlle lqe müdürtuttınce P. 

~terlsi me,"luubahs edlJclj. Ah dnstum ! •·ran!ll7.ların Ka. Şimcli· de Parİ§e ı:ridiyorm!. rum. tik defa olarak ı.ıta llmlri pılan mOracaat aırau eaa tut.uı.aral< 
Rmı:r~n "Kml Yıldız Gazete ~:ırkı sl>• "vr.n kimıll". Rilml. nadalıHn se,111 sc,medilderini 1 Hayır, şaka delil •• PariıııJ ci. 'tl'ii.hiyetimi kutJanıyonım. ŞimdJ bnzır'anmı§tır, İkinci ve DçQDc11 te~ 

.ıi" RU!I fırka kmit:ın<lanJanmlan yorum .. tmcli göreceksiniz. diyoruz. Yahut Paris cİ\'Rrına! Ya trenin ic:lndeyim (Denmı Hr) zlat ıı.telerl de derhal lı&mrıaMC&1'• 

gcnernı Joarn\•lc\'jn bi'r r:ıakale :.---------------------... -------------------------------------•tır. 

l 



f .............. 
•d••tan• • , .. ,_ ... llaPI•· 

uikast muhakemesi Sıcak yemek 
........ l .... .,...;, 

111.ıUk •lal ,_ Papea19 kanma rut. 
Jadnn. oaı.r da tlWD•tıllllU'mdan 
crJrarak oNf&nth&D•Y• doln& vaalfe • 

liyemem. Belki B~yllk elçinin "po
lis,, diye bağırdığı SU'Sda bu adam 
tann polis çağını;ak i!:in ko,m~ 
olmalan da muhtemeldir. 

tevziatının 
ilk günü 

At yarışları 

~ "•r•• 1ıu1m llcll7orlardJ. Ben onıarm önQn. 
ftslıtıe _.. dtJdlm. .Arammda IO metre kadar 

... 1&.11 iri. •.• im. bir muaı. nrdı. Onlar caddenin •. 

Bayan ROB başka bir diycc~ği 
olmadığını söylCdi ve muhakeme 
öğled«"n sonraya blraJDlrlı. 

-:'" , ... ~ l hu·l -)l•Clıtı ı- Dalll - it;,... ııı•:if, 
Guetemis ftlltati.tle 1".uket. Sava ba'mı alan at menziliııe ,......, 
ıı.um. .. wıa para Jatıru 13211 1 otıuyucalarımızın da llt.:ll ttiparili 
al.'87~~u •iparlı ecL1en ba &ııcak S29 la kalmıı bulunutord&. 
m bileti~ tı80 kar•,U11 latan o. S:u ;acı neti< e bize su dersi Urtli: 

1 il 1 t ••11 lan lNl lira 18 k~la sipariş e. Bundan böyle 111'\ıariı ka 
• .,.. 1 ... .,., ~ilemiyen blt.tler !>edeli 1000 buliınü )İne eskisi gibi cuma:. 

ÇOll blJD lllr Jinyı a~alannda müsuj ola te,.i ak~41lıı z,~mek. Ba balnti 
rak. tabJlll edeceklerdir. lleı.e'le müttoreh merakhları sayın okuya. 

~------~---•ıatlıa•la ll8f •dda bu~l bir h~ anıe!iJe'iıue tatbik '"'11aramız için de feydah olacak. 

1 lflılı t.11 • H.• • imci& ıtdi70rl&rdı. Ben .olunda ldlm. 
1 .... ut • &il • ttallU ..ıaretıwıealllln önUne ıeı · 
1 111111 1.11 • &.• • dlllm mn.da arkamda bir lnfllllt 

·•ıh;• ... ,, 8 wkubuldu. Gerl döndüm, baktım. .... .:•:•=~•c•:•~ı=r=:•:___ l'clll Papeale karım a1a1& kaıkmq, 
aauaıur bir bald• duruyorlar ve • · 

~-.ıı r uda ecliJane 111 Detiee 11Jınır: Biz emi11iz ki bu ik; a,Jal(ı bir pa. 
r " a• Kııılayın Qç aydanberl bUD'l&· 19'1~10 t-ı~.oo - 2"1.10 : bura sd'.mu•k, kelle götürme kabi· 

..-
0
-..
0
.-..n .... d ... e..,...n ... llAA ........ , taretbaneYe dotru y0r0mek 1.1t110rıar 

dl. Ben uma onıarm bulun4111U kal. 
4bnma petım ve Mraberoe aoeı. o-

Hariciye vekili 
izahat verdi 

makta oldutu fakil' balk qb&Dllerl IUU=,..;U,SO~ Bar ltalomClaıı ıvna& linden ta nif ve hesap de\am •· 
dUn taally•ıe geçmif ve mubtae kim- DIClllDURUZ ki, her okuyucuaun derse günün birinde buıün kar
selere aıcak kavurmalı buJCW' Pilavı alacaja %21,5 luın11, )'&tırdıfl Pa· "la takları lira baflndaki 368.5 
datrtıımıttır. radan 111,6 kant fazladır. Bana kur ,. k ef lan 40 ao 

Kaaım.....-dlJd qe'lin1D lnfaatı taiillaizlik :..:n"- bir ..__ı:a. .. ~ u .u m ru zaraı ' ' BU .. ne ==-rettıaneye dotn yllrllmele 
-...- ._ 'ac _.. uırw11ek • fiO belki Jiiz lira da olabilir. Za. 

henUz bitmedljincleD bl& da bir Jıatta. ilam. 
,_.,..,... ___ ~~---.JI 10 metn kadar t.rkalDllldaa bir 88111 ıaaatlllri ••lfd• , ..... 

te•enı elllllll 

,,. kadar A•h·-·- ..... ·-ca'--, n-ır. ..A. ·--- rarm llereı-inden donül8"9 kir ,,_ --- _,,_ ...... .,. .... a ua8JUCllutn.t1U&a ba ae- oratlaü 

Ruslar 
i milyon askerle 
hucum ediyor 

dtlmaa .atunu yll)ueldlllni ıördllk. 
l'clll Papen ve kana1Dm Qattl batı ça. 
llWl' .,.. tos lQlllcleydi. idil' bu .ırada -.: 

- Bu bmb& bana 'kartı auımııtır. 
Bu bir aılkuttır. Kulaklanm deh 
f'tli mUte ... lr oldu. Sizin kutatuııs · 
da. bir fi)' Tar m1 T dl.Ye IOl'du. Refika 
11 da •Jlll .o.lerl teluarbyarak: 

Ankara, 1 (.\.A.) - Cümhuri. 
yet halk parti$! medil gnapu wcu-
ml heyeti bugün 1. U. 942 81Lttt 
J ~ de reis •ekili Tralmon mebueu 
Huan S~nın rei9Jifinde toplan 
dı: 

Diln taall19te seçen qevıert Oaldl • Iİoe)'i bildirirk... paralMn!'ı lııa ı 368.6 mefru zarar dedik de ak 
dar, Beflktat. KaraıilJDrQk, EyQp, komlllneaona yatınp ıla ka_..n. luaıza geldi: Ba, )&nhtlıkl& aipa. 
'lopkapı w ı.aıeUıcUr. Bu apvleılııcle lana tiıdntülinll içlmlade ltulma.. riı edalemlyen 1000 lira da •İPUİI 
Jıergtbı 2 ıer biJı taldre yemek wn- Dlllk kabil ~eAl!dir. Ve U.telik ~ir ediJ~!J balunsaydı, Ankara Malla. 
lfcektir, YalmZ O•klldardakl a bin d! .bana ~·ili amkiola~dan hıç :ebesinin ~lfto bahsin kuaacıqs. 
kiciye yemek vereoektlr. Böylece bırıne nWp Olama)'llDIİJun tlztin. 1 a90 kurq -olarak \emıi:v~k ltlP
fehrimlzde 17 blD JdfiYe .uıak ye· tllAii_ k~o~ bNiz ld banclan eGk aı;iı bİ1' ra. 
mek verUmlf olacakbt. laındıye ka4ar at Jarıtlan bala. kam olacaktı; ihtimal (400) ..._ 

.Afevlerl :karıpk.bla m•1d&n ver • •inı~ıterelderinin idaresınde bfı7. ma1 ("'10)• herhalde 5!)0 «JeİiL. 
memek iÇID dalttJll kuponlardaki • le bir 11-a. •lmadı. Sebebi de orta. Aakara Husul Mah•-ehe inca... - .A.llaJa bbll kurtardı! ded1. 

•••mı-•--. tklncl bir IDflllk TUkuunu muht• --.......-• ..ı lnlluyordıık. Bunun GaeriD• bb)'Qk 

ra numaralarm& ıote tevstatı ,ap. dadır: ba t~nnat ieinden del&J'I .. 
DJlf, bu suretle hiçbir lntiMmmsbl'& iline ceUnceye kadar iııariı 'eya ba tekilde ~rbangi lılr ko. 

• ....... •JGl7e derlW bl& teblik.U mıntakack.n Celse ac;ıJdıktan ve l'eoen top
lantı zabıt bul._. okvadvktan 
llOlll'a kUrsOye relen hariciye ve
kili Numan Meneaenciollu, IOll 
iaahatındanberi ~·D OD bet gün 
içind~ki harici hldi~lere ve mem
leketimizi ilgilendiren liyuf me
sele~~e temas ite uzun izahlarda 
bulunarak alkqlar araemda kUr • 
ıtytl terketmiştir. 

meyc:&n verllm•mı,tlı' • ••ballerine camart•i akfumna misyon alnı11 bahrm.aydık, limdl· 
Afbanelerde b•r bit ,... '* kadar devam edqor, c~ , .... tlere 7~ kadar aldılaız .......... ,... 

kuruı mukablllnde verllmekt•dir· AD .. C:..r ela rahat ralııat t•,•illllliri lann mefruz sararlerma ödemen 
cak bUDu da 6dem•te muktedil' 01 Japıyor, telpa.tanm '°eki) vduk. d"8nmek belki mBnıküa oJalti. 
mıyanlarul bu parumı Kısıla7 öde • Fabl iki haftsdanlJeri J'Ulllarla firdl. 

:ıı...-- uaklqmaJDIW IG:yledlaa. Bu mada, 
&::'!!," IUetesbtla diba U.,. 1111 • 'r_...ldrda Çankayaya dotru bir 
~ 111'9 IGTJ9tler Tropes cep. taklhıln ıttmekte oldutuau ,OrdGm 
~ tın .o,_ UUrte 111oum et. Zannederim 79f11 renkte)'dl. tamde t'**-· Tar mıydı, yok ıHJda. lJl9e 
it.-. .... ~ SIN llltı- ıtnaecnm. J'alrat bl& arab&nlll tabi -::.ba GePMelade KaAo'famıt o1dıllalltl blllJ'Orum. Çlnkl bu lk&. 

mektedlr.Berkae aile efradı mtktarc aJ&kah ·~ •lraea-- :a. llaftalıi li'Stemizde iti. 
na~. dtln il kadar kupon veril· atı ltiıri clotrfl :ro'w'u.ı.• llfll'ttl. itin kol'kumaa ...,..._ ,.. .... 
mlftlr • Onlann lleJ' teJda .. tla girdi. Irk yalms lifte hhiate. Gaft7an 

11alnnu Alw luta1anDa '- da Mflre 'bir tablıe blnmemlsl 81&J• 
~- Olursa oı.... prt ae- kmlftlm. J'aJrat o kabul etmedi. Ta• 

Kızıl&J ld&ı'e8l. Umle Beylerbeyi. ilatb analarm JWine I~· ve pllsel...W oymnn. c»ktt,-.eala. 
B"mf, Koc&muaf&pq& ve J'ertköytbı mele - WJet tlJIU'itJeri ilah. l'lllUDD sipari.,a..ri yaalet•H& 1efiae 
de ele birer fUM &Cmak s.temeırtedir. Hlal ,_... «bil ıabalunın ... t ıetirllıaittlr Onlar panlal'llb ... 
Buralarck. ~k plpDlyeccık ancak on lriıine kadar auttdr. Anbra oluak alabileeeklerdlr. YHla,bl& 
bu •mttere J&lan oıan afhaD•lerden Muawbei Ranıdynine hber ratm~n rittHaltislenle btr lira 

emrlDI nrıafftir • 
llJtnta prblndtkl dtml170lu - ~ :..~~ta~ 

:::_ flllJMUdllf "fe tehrln ıokak Bu mad& Qulkapya dolt'U bll'blr 
... Cll carPltmıJır oJdula fQ Si ~ntle al&kul olmıJ&n Ud ldflnla Qlk. 

Bundan IOllrl. Trablıon me~ 
Halil Nihat Borıtepenhı ltalk • • 
natkln Nafi 1., 1U'Clnr.da bulunul. 
masma dair takıirine Jlall'lf Ve
kili Ruan Ali Ylleel ôeT&P vere
rek ııanat:Ura ilk bıltl!rjıDdaa • 
beri yardım edihnebe oldalunu 

.ubunet1Di a ... ı kadar muhatua •. • • b-"'·.__da 
debtlecek JE&plar lçiılde yemek seu ve"!ik. ~pa.rı~~izi telefonla •.-apu !21,5 karat ..... 

41 lllJıan mevzilerinin unn mi~ t.atmı saram. JtlJWI elQl ''poUsl .. 
~ lllUaTemet edebilecekleri amu! 41" b&ID'dJll mada bl& lld klfl kofU 
ı,~ır. lloskova rad1osuıpın 70l'l&rdJ. BuDl&r •ıuaedl,orumkl ~ 
~- 16re So~ piyadesi, u. karakoluna kadar lloftular, dalla 
~.....,.. himayesinde harekete ıece 11 fu1a ...,.,. llttuderlDl taJdp ede • 
~ St.ıiqnd 6nilnde l>ıalunan A~· mediılL QllDkt bll7llk eJol .._: 

rttecUt!r blldireeeiimizı bildirdik; bbal •· M olan uis ~1Annm1a 
Bey,_.._:_._ 'OüDdlıdU. Koca • dl.idi ve. .*. ltaflad*. Jl'alrat w.; iter llafta takdiı lerini esirpm .. 

-~-J- ,.. ..:.ır.:- dikleri, ttlrltl iJtiı-&1--1- 6--dü'-
muatafap&pp. Topklıpldan, RamJ.7• ••it •wua-·.Z laat 11 .aza arta ----- ... -

ve halen cSe 1ıu Jaa.ı ellrsen
mediifaf beyan et•• 801lra 
nwı..- .... madde o1m.W. 
fmdall toplalltıJa eca nrilmlttir. 

B)'Qpteıa, l'ertlı67e Bef1ktaft.U JW. bldı.. Slpuif ec1-1eriıı llelBell leli (Haber) i ellade olUUJaD "'· 
mek )'Ollanm•• 41Jfblllmektedlr. ~ı ayn &J"ft tannn11 Ye •ep. dileler ve ııutlar .ıtmda ftkt1a 

DQn bGttbı qbanelerda fakir hal •ıJ)e dest, .. .,., olanlftü. Olllar celea ba Jaatasındala dela11 -.r 
km haJll' c1u&111 aruında J&Pdan teY bidm lıis elllum Jdlsnlniretleri. gineelderini 1tmuyor ve 6alall 
slatm mu-mı Te blllı•ae bu tev • mlzclf.n ~n oldqama irin lel'. delli Jaaltalarda ba kaJıplanm llat 
mtı mtlkemı-.el .urette tatbik etm• dettildel'i let blata BIM.retlerİ· kat ~ıu temenni .W,.. 
at bakmımdaıı 'KmlaJl tebrik •tmelt ne kartt bpnm kaplJ'amedık. 8i ru. Ricbir oka)'11e111Dmaa ~ 
b1r borçtur. pariı llüaltt b&Y*e Mat 11,IO ve niyetimizden. tüphe edelli1eclllal 

-. kanetlerlnl birkaç ıurupa a -8etantlWıeJ9 kot ham ftl'I 
~ t.febbllı etmltUr. Bu MJ.. c:emlftl. Bqka '* ta lıllalJGl'DIL 
~ J'lnnf kadar tllmenln cenber Ret. lalırl TOldaf: 
~· aJ1nclılı tahmin edUmektedir. - Bil JUkal'I ...,. oslafa .....-n 
bf dtrt .On içinde Almanla• 20 cör•nts tanır _, 
:..__~ kaybetmltlerdir. - Onlan ~ ..... •va. 

ıı.::.~ llcn)'eı 6tle tebUllade mu eaımu ...... ~-. 
""'Oeler laülunda töYle deDilJW; • _ L6tfen mamunlara doğru 
~ "-'iasrad cenubu dOJ•vW'alda bir bir ı,ma. Kqan ad.ınlar bunla.. ltalyan orila menmplanna 
~n taa.rruaaan pllklrtmllto ra benziyor mu 1 lıi 

• ~ ıu keüade Almuıır' Bayan Roz munun~n dikkatle "tap ederek dedi iri: 

tm•• ,., ..... .. 
bir ltllJU lllDllaflll 

Matbuat Umum 
Mudurunun ziyafeti 

~ D çrkanlaufludu' • . ...l · _u _ ıtirdiikten 8()DN.: • 
~--- ...... ...,., ... ~ .-w •• ,. 
~~ tpklm ediJmll • ... ktl onlar -.Men D ~· ir .um- il il 1 p'""' 
"'~. • Almu 111. daydılar. ' 1 • • f AMclrcq1 si7flNf elli ~ .. • ıaak tahrip ohuuD..,. _ Fon Papenin bmmm üae- çara arını arayınız Aüala ı (AA.> _ Katt>uat u. 

ı.. ...... .\l•anJarm -. J9N durdunDak rinde kail ve et pl.1'9llan gördil- m•.an..a 41!!-u- g....... ~--•- Ana. 
..;aaı ı~ onup •ttnadlıld dıl m&T Güzel ltalyan ıeltü-lerini foi:--bıti:"cıe ~"b.ıua . 

._ ... llarekıtı cleftm etme,,.,.., - Bayan Papenin iatO bqı . .._ makta oları orta elci ]!'d)crt 
~ merllfs .,...... .. anet. camur ve tıcıs içindeydi. 'ManCMu- rnüttelUı 6oni6alanntlan SdnrMM:l terefille bir etle siya 
.;._... ..... mabftmetlpl larmq DUA mumda et W hn p~ala- ff'ti Termittir. 
,.~...._.lflel' .,. lıbtOll aenoa n oldutunu daha 801U'a •f.,-etb~. hru111ft11S Ziyafette AJm:uıya bllytik elçi.. 
ıı..; illa! ~. Bu ,.r1m11 Dede rlSrdtm. Baııiqo, 2 (A.A.)-Harp ıısrmtlt eı liit mUstıePn orta elçi H:ır.ı lCrnll 
~ • ayn a)'ft ınauı çarpıfm&laı - Sis evinizden dalla evvel cık k1 ukerler ttal,yan cem119tlnlD abık Tl11'1c balln birlii reiıll Ankara 
~h..~· B 1 r Dlfman •· mıpll1JS. Acaba bu l1l'&da elinde reı.at emekli ltaıyan binbqıaı llttero meb'UIU F,lih Rıt1a Atay, tswı
ı.t\:w br&rSbl UAr alııua11o taü· lmmm bir paket talJY&n kiDUleyi \tola, 1taıyan kan., denla ve hava R.ll meb'WP.ı Edip Servet, Anadolu 
~™ utratslmll " lala kadar rördQntıs a.11 ! . ordulan meuuplarma bir bltabede Ajallll Umı·m lmdUril Muvaffak 

a..=- ulwt lldtlrtllmUttllr • - Hayır, g&medllft. buhuıarak alimlik ve ı,.,tzm ~her lırlene~ncioğlu, Hariciye Veklle. 
ıı..~ lloakOftd&ld bUUlll •11• - Balta bir ıttcımcıbil Tar mıy. pJbı uybolmut oldutwua •• pmdl ti fstihbara.t Umum lırl~df\rll Celil 
~ • 111 haberleri vermektedir: dı! btıttln 11&11.8 ıtaıyan1arm ttaJpJl kul' >.bacıoflıı. Almanya bU.ylllc elçili-
~ ...... utrlerladen •lirellkep u - G&mediım. tarmak çaNSini aramalan ı&ampl: fi Matbuata~ Seiler, Mıtıbu-
~ touar · Stallnsrad etrafındaki - B0ymE e~ ayap ••ll\lr sru!kte bulundutunu .o,ıemtı1;1ft at Ummı lırlöc!UrliliU d1' Ma\bua• 
.. ~ ~ktecllrler. V~ 11 için yal'Cbm edm bir aclıım c&'- 111beei mOdüril Şeldp Rn,Pneri ile 
ft • .._ bmUen bas hdmat isi dbb mil! · Kumaileyh 8Ö&lerlD• clenm ederek Jı:l!fbuat Umum MtldOrlUfll llOta-
-._ .... _Derle mavnalar henlb ,. - Jlaylr, ba .nada orada hiç !talyan ulcerlerlDt Rusftlt "'• QDrcfl virleri banr bııA"'IDlluılardtr. 
~~ tank J1)'8Ctt 'f9 oepJuı tr:iımae yakta, takiP etmefe davet etmtt T9 demOk• 
~ktadırlsr. - ~ kilinin yakan cloira llıot- ruinlo al1arma SeÇaıeıılıa 1ılr &JIP e• k d k ~ Yılclu ...-ınıa harp •• tulunu l«SrmQpllntıs, .-. bu o&madlltnı Ye bu .uretıe hareket et. ır a ın arne 

f&J'le dl10r: adamlar lıir blhcJan mGtevelllt :..ır:ı:ı.=·.~:..:::tmı =~salarken k 1 d 
.. ~. orcla tek bir ..... ı. mi ~ ycıka bir ıuo i.. ··- ,,_ ya a an 1 
&..>.t.JW: Datman çenbtr ıotae !emil olup da usak1qmanın heye- l'lorama, n Veuclill tn.ıms n A • 
.~ ..... - ..,. uJm 11 canı mı vardı! merlkall bombalarmdan ltonyacak. 
._ -.u&"• aurt amuı ıım- Bu !ı k ,. b' ,.. •· _..,.,,.. '•tl 

"' - UllUlta at' r leY ıuy .. rını ..,,, ... m"Y r. 91 Jlarae •llldere 
' IUlle tlJ'le dnam ediyor: • 

tt... ~dın flmall prblsinde Don mecrası ibtllndekl demiryol '"l nmll aurette llerlemtıktedlr. edildi 
~ tipindeki maruf Rus tay sisleriyle dü'1!1an kıtalan n ordu KUtteftklerin cephe battı. tlmdi J'atlllte, :mmin.+lnan m&b&llutnde 
'li..~ i - JO metre artı1nda olr ılbları lfindftıı: .,e ıece bomhalatt• ıimal Ahili üzerinde Tab&rkap pek Efrefp&f& yokUIUJlda 42 numaraaa 
~· Uçarak bea• dlllftlfDı mqtır. Kılenln cenabundı "e To az meeafede k&lıı blr noktadan Bize"" oturan Nezahet admda bir kadmın 
~ta "'• bJID8W malı\m•t ropa kesiminde lnıdlı çarpıtmalar te kadar uzanmakta. .,.nup dotJJya nnıbtlf.llt ekmek k•l'llelll •ttılı haber 
..:__"ltttedlrler. Velfkl Lalrt blJıe yıpllmaktad1r. d"fru lılatu~ yakmmda bir noldaJ& aiınmlf, dtln blrlalııe karne satarır.n 
~ dlnmıdsn kar Jlimaktadır.,. 20 - 30 Sonlefrln anısında Al kadar tçerl19 IDYnJmakta Te BIMrtlıı cQnDllıııefhut halinde yakalanm11tır. 
'- lllJ Yaldas pzeleıl Almanla ·nı man blrliklerl dl'lu cephesinin Stra cenup b&t,19mdaıl s~relt OldeJda 70" Nezahetin odaatnck. 91 adet ekmek 
ft ~~e Jlıt11aUannı tenis lHçll leJik noktalanndı 102.& Sovyet tan ~u De Tunu flhrtne ıo mD ~:!:ecı. kal'llMi buJunmut. buıı1&r mlaadel'\\ 

a. a.•-rf ı ....:ı.__k a.. h •·u.wıan bir nokt•7& Y&rm&•tlıM,u&-. 
~ lnaelH&nı n 7lllllDll ta- • ta rlp ..etmı,ıerdlr. Bundan hı,. • .Uked mabfUJerde bOan edlldili oıunarak kadın mllD korunvıa mahke, 

lıi... , lca Alman hnı kuvntlfıtolyle tank .. Al 1 "d--- , .. _1 • ıne+lne Wrilmiıtlr. 
..., -..: ----- & .___ ... , ... ~- J!e svre, man ar, m.a -- p .... arı 
... ... --- te ... - savar bataryaları ua den fazlı Ruıı Dl çok lyt tanzim etmlflerdlr uo'tıın - - - 0

----

'tı ....._tı ..,..ktedlr: btleum ırabası tahrip eylemı,ıerdlr yollarda ve köprülere maya döldll- Cezaeoinin cioannda eroin 
~ .::::d:aı dolasuadalrl So .. 'l'tT!nJftA VAZln:T· milftUr. Her tarafta mitralyöz yuva. ,elterlten yalıalantlı , 
q ~ '" Terek k•lmlacll! 'llnan Afrlkaü'ld ~merlkan umu lan va.rdır. Almanlar, battı ye or~ .Akbl)'lkta İabakpap. aokatında O• 

~ hllcumlan Rusltra ıltr at kararclbmdan alman haberlere hcfmde tanklar kullanmaktadırıar. turan Kemduh Köeltl adında blrlaı 
~imek suretiyle akim Jllre, !actUs tntalan, mtıtteftk ord11• M.Uttefiklerin Bizerte Gurlne yapa • bu •bah Sultanahmett•kl oesaevlnfn 

e.ı · 111'1b lrtUll lmnetıırlntn dotuımna caıkları btıcumun "lllt olmaua T1ı- cıvannda erof1l çekerken ,Or111mlı su.,_. din Volta ile Don ..... ii bir .. ..,. bulanan 1ılr mlb • DU8 ttbrlne kal'fl Japllan blcum de_ yakal&Dllllftll', 
,_ ~clllı ta~ SGT wr upk alUmt aptetmııterdlr. A. J'toCMinde terakki etmelı:t• oldUI\( Jkmdahun lk1 ..,. evvel eroin Jtl • 
'4a_ ._, • etds b7IPlar ""° merl1ran 1dfaldt)er, 1N atak atanı .. beyan edilmektedir • atlnden haJ>lebaneye slrdlli ft tıç stın 
~ pfllllrtmmltttlr. Alma .. Talla flilU'IDla ftl'Ollarmda-:ı lflmall Atrlkadakt mtıtteflJder a • evvel çıktıtı anı~"' Uçakellık 
-..._-. llMı ma ....,.... 1ıarebt W. 111111 olan Taau alanı o1dutu · mum! kararı&Jıınm NeY)'Ol'k yolu Ucı mahkemeatne verllmffUr. 
~ War 1W1 efmıfhr. AJe n --.tmelltedlrler. Jaltteftk Ol'dn aldllt 1ılr habere sOrt. mltteflkler 
"t ... fllllwl ~ •J'lda edr, ._., 11811ıe'l!d& '1'ailu f9llı'lnl ~: tarafbıdan mllıemadl surette bomb&r 
-...._~.lmltflrdl tanlmetltr ekle et bir lllM ~. llftlı Aaıe • dmlan edilmekte olan Bi•rt uçak &• Ekmek rnulatelıiri ,,.Waıulı 
~~ Doa lal- ilnlitled• l'flm1l ala71aft taNtmdıia .... ~ ıuımm ..... •- lrallaadalllJJS. Galatack. berlıerler aoatmck. 1 aa 

llrlftlll hrfı1* flıartilllar '1irlDDt fllıtUs ......., .&1-.eıv- ta • caa 1tlr uı. plmlf cMlla .a,teamek marada oturan llemfü adlDda lılrl· 
~ '*'•· AJmae J1na bl'p- ııdat&a 1111.111 alJm .. Olan tarı. '*lir • .Alman haT& bnetlWlııta 'l"D • -ı. fQ1a mll&dr ~ •JeUde 
~ tı.ır.r,.lan " 1aaft bTftl lard& ll&nlEM '1'llPw1r.ta olmMlna naat&R 18)d18Nk ..,....... 11'&.a elde •ttfll lılr ldlo ..... &O Jrulata 
... it ............. "cltltlrmllfler ... 9Dl"f ..... 11D1id&n t...,.... ~ 'lllertne Ptm*te olda1duml ... ---- ,.uı--.. ... ........ 

• .._.,.....,. Mr, .,._ ....... Jılınr•sm ....... .._ ......., ... ,....... uuS IJllg 

llattt t! Ye kadar •llrdl '. ..... ühama retlnnemekle ...... w.. 
tİC!e dip koean1annın tasnirlni .. le kartı gtistel'CL'lıleri lttmadm 7e. 
cok ima bir......,.. ıni'Jmnü zo. rinde oldaiuna kendil~rine isbat& 
rmıda kaldık. "Aman nerede)'le menlJuraz. ' 
Y•nt ba"hyl\cak. ım lldıa telefon R119ui Mnha~nin g&utereee. 
et.Dedik" heyeeamna l.nn1'al • li hesap li•te!'i, her amanJd ..ı = MI vtnU tehi ~ Velıit ••UJh• ·ede 1eat•tnz .... 

ta ... ı • ,.. w;11 ' -..vıulitlr. W . •• '-
.... Wnler .. ...s.4eld ,.. ... hk 'ltinaonanan •İ.PIU'il naiktarm •· 
"'*aa reldi. Baaun farlmla vardı. rada glrelılJecektir. 

Doğu cephesinde 
~ C8att.arab 1 iMi •Jfada) 

mubanl»esf yaptılar '" .keflf hare
ketlerinde bulundular. KilçQk 111-
rupanmlı, ufak d6fman ıunaplan. 
nm bftcumları.nı pilslrilttller, dGJ 
manı.ıı bil'oot noittatannı "fe iM&) 
ettikleri binılan ablukaya aldıLır; 

l>lr lilnde takriben 300 dilfman su
bay ve erini Jokettilc. 

Stıliaırad tehrinia ceaop kumun 
dı topçu ye siper huanlan ate~ı 
teati edildi; Stallnıradın tlmal hı· 
tuında kuvveUerimb, Don nebrl 
Din IOI sahilinde taa1TUz mulnıre
belerl yıptılar. Dilşman Deri ha. 
nkelimlıl durdunnata fetebbtlı e
diyor ve mukavemet ı6steriyor. Er· 
lerimfı, düşmanı piitkftrterek ller· 
lemekledlr Önc(l erlerimiz, mns
tahlmıe bir mevtlfn yamıcında, 
hasara ulramı!J ve ateş noktası ola
rak kullanılmakta olan 40 düşmdn 
tankını ıaptettiler, pek çok düıınıa
nı fmbı etiler. 

tankı halU'a alrattık· Le..ıqnl 
cephesinde nlpncılanmıa, 700 "99 
fula dllpnını 1okettiler. 
LONDRANIN RUS TAAIU\UZUN~ 

DAJR VERDJGt HABERLER 

Londr~ ! ( A .A.J. - Stallqmi 
Te RJev muıtakalannda RUI ı... 
rnılan devam -eylemektedir. R• 
lar, merlceıde mftstlhkem bir uı. 
haline ıelirllmlt olan Rjev'I sap!, 
Almanlar d~ muhafua etmele eahıo 
fıyorlar. RJev böiıesinde Almanı .. 
nn 61n 1:1yiah, diln 11ildirllea 3000 
6Ul ile beraber (20,000) i bulmuş. 
tur. 

Stallnırad mıntakumda"ise AJ. 
manlar ılmdlye tadar 70,000 esir 
Te 70.000 ktlsur da telefıt •ermlt
lerdlr • 

Londra, ! ( A.AJ - Moskova•ı:tın 
alınan haberlere göre, Sovyet nr
dul11rı, daha şiqıdiden RJev'ln et
rafında Alman müdafaa hAllannı 

yırmı,ıardır. Ve halihazırda 1 u 
şehrin sotaklırında sünlffl muh • 
Jebelerl devam etmektedir. 

Nevyorlı T tqmia gasetaİ 
iiyor iri: 

Dilşman, Stalinıraddakl kuvveti
ne, nakliye tayyarelerile cepha'le 
ve ııda maddeleri ılindermele re
tebl>Ds edi)•or. ayyarelerfmiı, Yun. 
ken 52 tipinde 20 düşman uçatuıı 
dütürdlller, havı meydanlırındJ 
da ıynı tipte 30 dü,man oçalı d ıt • 
tahrlbettiler; böylelikle bir gilndc /7 AL Y.A Y.A 
Stalinırad mrntakaııında 3 m~"lü 
H dilşman nakliye uçağı imha e· 
dlJdf 

Slalinıradın cenup bahsındA Sulh ıartlannın anmml 
kunetlerfmiz, f"al ettikleri mel- hatlarını bildirnwliyiz/ 
ıilerl kuvvetle tahkim ettiler ve evyork, t (.t\.A.) - Nf\')'Olk 
ayn ayn keslmelrde llerlen,e~e ıtr- Taymi!I gazetesi. Çörçi1in ltalyap 
vam ~ttller. Bir 6n birJIAimlz iflfl ~ aptığı 9\llh teklifi h~a net 
dn,man subay ve relni yokettl; S retti i bir y_.ıa diyor kıl 
tank, ~ ıı:ırblı otomobn, 74 kamyon "ftıJyanJar&, llJllhU kabul et• 
ve otomobil, 7 top tahrlbettl. tfkl~ri takdirde htlrriyne qyqa.. 

Merkez cephesinde kıtalarım 7. caklannı, abi (alıdirde ~arct l· 
taarruı muharebeleri ) aptıfar. çinde ~ı anlatabilir. 
RJev'in bıtı mıntakasındı dlltm•- ırek bqlnkt teıfterindeD belki de 
nın anudane mukavemetini kırarak k~ f&bpnkaJrdır. Bu l
blrkıç men6n noktayı fMnl elU- tlbarla ttafrUllaJ'a IDlh şartlan. 
ler. binden fazla do,man suı..,y ,.a hiO cıhl:aMa umumi çizgiler.J>i 
Te erini yoketfler; s tank. St top tibcHrmekllilmk llmdır. Onlara 
il brnJOD Te otomobn, s radyo ~ca anJatmalıyız ki, derhal 11ulh 
~n.-, 5 eephın~ depoını 2 ~dettilt eri takdirde memlekct'c 
tf7ll Te enü depon, 110,000 iffete rtyle mllttefik milletler arasınd 
s.pteyledller. ticarf muahedeleı' yeniden ba h 

Velfftl Lnkf"nfn dolu mıntılcasın- 11cak Ye kendilerine derilal ~ive . 
da 17t0 1Dderc17t ımı.a etlik. 9 eek maddeleri g6nde~ecektir. 





- _,_ 

ROMAN 
YAZAN: ISK.ENDER F. SERTELU 

- mlflllr '8Y ~r .. '" llacerle 1 bJl7orlar. 
tol& 8UDlml koa:ııuyor. - Belalmsla ne lm4ar mt..nrper 

- Ollua Adeti öyledlr .. ln•m tatlı nr bir balU oldotano MD ele ~ 
llllla Mlmr. Jqer lfaoerden ıtlplaey• ı ... , Bacere :ran sözle ltlle bakmaana 
--.. va7 llacertn ballne. YllkJD. lmk&n var mıdırf 
4la lbttr dlbıJ'aJ'&JI boylar. - Haydi canım. bea relaba ne kL 

- Taabt clDtllllllyonun AbduJl&b • dar kadm dlltkllllll bir erkek oldu 
...... ıran.. Bacere tam •aDMlle tunu beru.ten 1)1 blllrlm. ..._ftr mDmeleıll ,apryor. m..- - llılerak etme, blntl GW.tım! Be 
... 80llla ıtdecelı: olu mlaftrler .... karmı QC>k ayıuuktır. Talamtn e& 
ilüllı11da .. kadar r- .. )'ler dBtllD mell latedllln tebWselerlll 11Pp91al 
-. ille de dotna dellldlr. önJbıeMll.r • 

• • • - J:a dofroau, 7olcıo yolanda prelr 
...... ead7eet bla&I GmallmllD lıa tir. Onları blraa evnl •ractaa mü. 

r• tam ile koeatmaunı da a7c1et lattırmaam oare.ane llUmalı 
..... ~k. •ıı GtlllG.m bir ••• 
...... earQellidlr, ..mıau, ylnal Bel .. n mallalm Abdııllab 1114detba 
,..,....... n res.e batb bir kndır. den aı.t pllakllrll7ordu. Blılala brem 
............... 90n17or: •ful oaa: 

- &oban llerstıa rela&D ıet..ı a.ı - Belki de Kobaa MnlD yt-rlal • 
·~· ıtdeoek mu laeak.' 

- lloıoUar ay elleneeelal oolr ee.. DemlıtJ. Biati otU•llDN plblefo 
""rienalt. Bela ,..,_... .. ite me . o da ortahtı kanttırryor " ret• 
_, eUL Ber eallU pup a11wam etNlmdald ad&mJ&n 1ç1a 1t1D körllk· 
... ,...,.,...,_ lll:rorela. 

- Jre ıa.ı... llaoer de üp.ma a llelala ~nl, rel8tea aldrtı rmll.. 
,._ nllla Janlllda lıab7or. Belale ,... bir emtrıe ller _... Kobaaı ava 
._ OJllQOI'. ıet.Ortl7or n ..... e.te a"*8 dl 

- ...... , \'alat ~- •lfbdeı 
- ....... - blamls 1111 llaıa. - Amca, .. adam ....... bir .. 

dat a. 'Uean kata wrap,.... 4lfllrtl:ror. 
- .. oa.... lleDd de tlmeDI a. Dl,enıll Kolmu metlaetlyor_ &. 

..... ... da .. me4111J8lerde• da7datu ıu 
- •• eıor-.. teme1U 1111 blır rarle luıllanm küartqt taruyorü. 

... ' ... ,. .... bir laaldlrat ftftlıı Kabl 
- o,.. ,. .. a-.._ .... 1e rcı191. BMen ses 1ı:0711R11t11. o.ıa 
~ . .._ mert lılr andaafls bala rı yanından •11rmamata karar nr 
...... , mit ıtbl741. 

- 'l'a ANaDM. o ae alwllt Bel.ıa 11..amo lılr karnı ftJ'dı. o 
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Solclan sata: 

1 - D!lfnerek (ikf kelime), 
2 - Bot ve manasız, 3 - Yakı. 
nın akıi, Klbedeııf eski putlardan 
nota, 4 - Büyüb fada bfr semt, 
ahretttki k!Spril, 6 - Viml o~an, 
evtn kmmlvından, 8 - Uzunca 
yazı, bir eclr, 1 - ~yaz bir ç~h. 
re kanı (iki kelime), b)-ıp, 8 - • 
Be} az bir maddenhı tersi, çı!tçi
nin levazrmatıııı!an. 9 - To""' o
nu n halinck-n anlaıl'as, ri<li§en, 
10 - Cam kaplardan, llklrdı, ı l 
- manıa: Jtmnrnarlr:ı !aıı, 

Vukanclan aııağıya:ır 

1 - !ztira~>. ÇC"Jtcrek '!ki ltt)f .. 
me), 2 - Madeıı! fıçı, 3 - Elle 
mesaj yarD'.:ık, bir edat. 4 - Bir 
emir, kadtı: Jevaznatından, apftr. 
umanın khımı~rmd3D. 5 - bir 
renk, ihtiru, eden, 6 -. Sirkat 
olunan, ufursuz, '1 - Çettn hııy. 
1u afn 8 - geııüıin istikameti
ni' tı)·i~ edfr. minare<k okunur, 
9 - Çolnuı üıi, hayvan Yeminin 
tr"f· hedtet ona vurur. ıo - ta. 
tlnat ecbn, 11 - Kaaunlar (ce. 
mi). 

Jl'ransaaın yeni nizama derhal !L 

1 
h1ıakmı tavsiyede tereddüt etme
tll. Ve mösyö Kutro imıinde bM 

1 

kabir tam Ö\T gazetıesinde 1940 
hulranmm Almanya için olduğu 
kadar Franc.a itin de bllvllk bir 
zafer olduğunu yazacak kadsr i
t.rire gitti: ba muharrire Jtöre, 
bu iki mUIPt, milU benlikler:nden 
vaz gererek peki'a beraber yaŞı. 
~·abiltr 'e mes'ul hir İtb"'kbal kin 
beraber çab,abilirler .• o\!:e ''I: gent 
lik nuın olan IUösyö tlı~rne"al'I 
Fransa gentliiinin 1163' e ,.e -sıh
hatle yqıyaesb ve ~cali cenı: 
ilk kamplan kannuttur. Fakat 
maalHef ha tedbirlerin hiehirl ne 
AJJroQnlar, ne de Fran•rz ~illeti 
berinde tesir edtbiliyonlu. Gö . 
rinıdıı NMiyoaal Çaytang gazete-
11i "biıila~ Fransız Fllbrer ile sa. 
mimi bir anıa,._ arza et.eler bi· 
le Franırm milletinin bltyttk bir 
eberi1eti mtltarekenin ıa1h de. 
mek olmadıbru ve Frı\ıısanın ce. 
ı:a"mın de,•am ettiijni anlama. 
m11tır.. aözlel\ni yum11tır. 

Bu gazetede Ovr mahanirleri
nln Henenvolk ııazariJ•ini met. 
heden )'Ullanna da mukabele et. 
mit ve bu nuariyenin inaanlann, 
mill«Jerla ve ırklann mtilavatuıa 
yani 1789 Fransız ibtillli pren•u• 
Jerine aylan oldafanu illve etnd!
tir. ~inin "nonaal bJata dö 
nllf" noktasındüi •rvlarma en 
a~ eevap Berliner Börsentay
tanc gueteıinln bir yamında 

fJafrnı flbl'dlı meftllttur; ba guete C'enabl 
- KobaaJ aa.... .._.. 1llltlln FranlJ&nlll çolr az nöfaslu bir mem 

.._ ....ı ya1.am lllralaoyrma' leket oldalmau ve birçok muhacir. 
Ded.. K.._ ...... ıllplleye dlltttt. , lerln banda blmalr tereih ede
- ... bnmdllll _.., ... , ~• Fran•nm sengin ıimal ve 
Dedi,... de, fula lroını,uıadl" re. JlUP mmtablar:nı Abnan kolon 

._ lamm ol't.Qa lllJle lılr kmlcwww Jannın i!ltifadeslne lmabalar 
•ttdrtan eonra banme ıtrdl· daha doıru bir harekft yapaca?I . 

Kobaa da o 11a rallatarzJrlmı ba lanm ya~tn'· 
~ ederek aft sttmek lstemeclL Franunm kendi kendi .. ini al. 

(Devaım nr) 

-

.. 

faltan gtn!Ull hareketlerinrlen hl 
riıi de Riyom dansıdır. Vl"i htlki\ 

-
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meli harp canilerini, harpten nıes' 
uı polltibctları muhakeme etmek 
karannı verdi. Bone bu davada 
bqlıca itham 'ahidi olarak göril. 
necektir. Jorj Bone yalDız Mandcl 
aleyhinde deliller göstermekle kal 
mıyacak, kendisini emniyeti ol 
madılı halde iktidar mev~e 
tutmUJ olsn Daladye aleyhinde de 
bulanacaktır. Venfty muahedesin
de yuıh harbin mee'ali.reti yala. 
nınr azan zaman proteeto etmlt o 
lan Bitler bagtlnkll harbin ,...•at. 
lerinl kendi diplomatlurr arıısmda 
anyan Fralt81Z blktmetinin kan. 
nnı eevı"nrinden ellerini uiuf tura. 
rak karşılamıştır. 1919 da Al
ınanlar ''harp mea'ulleri., ale;,hi.. 
ne da\"& a~maktan tiddet.le takm. 
mqlRrdı: JUyom davuı, Framrz. 
larda milU birJiiin mevcut olma. 
drlmı gösteren ıtlzel bir mlMI ol
mattur. Halbuki Abuanya en feci 
anlal'f1a bİl9 milb birliğiıa~ ısrarla 
mahafaza etmittir. 

Fnmsanm iç slnseti balumın
dan Riyom d&\·a!lı Fl'antm mille. 
tine ekmek yerine ~r matan 
lıir harekettir. 

Fakat ıaeaba Franm milleti .. 
duyuyor, ne dtlttlnlyol'? Her M 
Franııs mllletinia ....&1.ten Ye 
maen pek bitkill olclutan• ıhter 
mektedir. Almanlar Franm mil· 
Jetini her "yden .....,_ edi· 
yorlar, Mösvl Dta'am ,_. niza. 
ma bir nasariyelerl lrara Wr te 
1elliclen batka bir MY delilclir. 
Fakat Deanm .a.Jerinde gk-. "" 
ı>an bir teY var: n.. •ia,tos lll'tn 
dan 'W>Dr& yazdıl· JUJlarda FrAn
"~da İngiliz clooııtluianun Y•YJI· 
ma11Dc1an acı ftCI ~yet et.miHir. 
Deaya Köre Fransacloki İngiliz 
doıthıfana, lngiltelWIİD AlmaDJB 
:t'B ~lebe ed~li haklmtt1a bot bir 
ümide dayanmaktadır. F'ranqzlsr, 
tn~tereyl'l ne kadar gtleenmit 
olurlarM olsan, Oran ve Menel . 
kebir deniz hldic;elerinin Fran!lız 

L. ns -c: ns --en 
<U c 
'-ccs 

Romôld:;;, IOft~ • 
yopmaun 6Ui10rltl1"tl1 

ftalyada.lri PGlllpri harabetm 
ilk lramdıtJ zaman, bir Romalt ., 
vin~, bq Jile bulundu. Bu alız. 
larr kapalı ti•eler ze1tinle doluJ. 
du. 1800 senelik bu zeytinler. çn. 
rüyilp dafılmamqlar, yalnız biraz 
afrr kokuyorludı. 

Bug1ln.fen ~k ilerleth; ~kat 
bu fenni uıullttle yapılan konst'r. 
Vt-ler, birkaç eene bi~ ıfay.ınmı. 
yor. 

Son bllyUk A~rlkl\ ~rgi.sinJe. 
bir kuyuya, bugünkü medenfvetin 
mahsutlerin,,en her HY konuldu. 
Bu kuvu. b9' bin ~ne sonra ~ı -
Jacak. B.,kdnn, o zamanki ahfad·
m-,;, bun1an ne htılde hula4 "klr ". 

yllreklerlne açtıjr yara ne kadar 
cll'rin olana olnn, ~k Jl'ran· 
ınzlar. Fransanrn aaeak bi'I' Al . 
rmn boıgunjyle kartalabileeeiine 
inanmaktadırlar. Hava harbi Ce . 
nuhf İngiltere berinde blttln hı 
ıiyle de''alll ederken~· Fran· 
ı-nlum ve Fransız bdmlannm 
fnglJiz aferine claa ettiklerinden 
eminim. Volter nhtnnmda Madam 
Şarpaatiyenia tı6yleıılllderini hlll 
hatırlıyorum: '1ngilblerden aon. 
"' rulnrolmalr _... t.ize &'ele. 
eelr.,. kachmn llakla nr, F~ 
mn bagtlne kadar ..,... eelenlPr 
llentiz onan müvolıınaR demelı 
delildir. Frua dalla Bitlerin 
u.Kavpın" ela IM&VVV ettlli Üİ· 
bt-te a ......... 'fbr. V"lli ........_ 
yok olma•r yolanda bir merbaJ• 
dir. Eler taxntere harap olaeak 
ohrrsa o ftlıit PraMa bt'"ınen 
ıınalıwlaeaktlr. PranlaJUll tekrar 
mlhltaJril bUJ11r bir medenlJet ol. 
mü .. be .. de Mdeee ,., maJr 
llaklnnclaki telr lmicll lndtenn• 
N'ui f•tilll"- lra111 manaeaır 
zaferdir. MleJI Deum ~ 
ettili tngllis doltlan ~·--de ,., 
...... ruba 7a117aa , ..... Fan. 
uslum. Alman tazyllli devam 
ettillıoe bİlbC 87 lcinde Ye belJd 
de lıılttla l'b.ma İllD1iz doeta o-
lacaktır. Eler .. Mclile blJle te· 
alllr .. __, Çelraf'q ....,.. .. 
tinden biritinct.ki ~ 
aöyledili "Uo JBz sene ...,. ha 
yatın lle1ki de - l'kel olat!aiı 
haldmulald lmltle teselll ....... 
da imkla kalml)'8elıktır. Myle ol· 
ınua blle zaten h 1ıldm iein eok 
'Ea\'alh bir teselli olaealrttr, 
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8 R X B KR -U:.-Pdllfa" 

1d. M. Y. ııtaabal 4 aamaraıı 
··~Dalma lıOmlsJODD llADları 

.......... [ ........................... __ ~~· 

211.000 adet ampul (JabalD, 2ll.OOO adet ampul ~lat dö merkUr pa. 
ı kla aımacaktı.r. Pıızarlığı 8.12.942 ..ıı stıntı aaa.t 16 te Salıpazarmda 

• !4.V. 4 Np ıı satmalttı& komLııyoııunda yapılacaktır. İlk t.emJ.natı 148 lira 
i kuru,tur Şeraiti öğrenmek lltiyeür hergtln öğleden evveı Ko. ns 

ıı llraeaatları, lııte4.Jilerir. belll gl1D ve s&&tt.e Ko. da buluomalan. 
(295_1784) 

••• 
20.000 adet 50 gramllk klordetll pazarlıkla satm alınacaktır. Pazar 

1ıı. s .12 942 salı gtlntı aaat 1&,80 da Salıpazarmda ıuı.v. " No. 1ı aaUnal. 
m \ Ko. da ya\)ılae&ktır. Ş&rtnamest hergUn Ko. da cörWUr. 1ateklllerin 
3000 lira kalt tem.l.natıa!'lle birlikte Ko. na ..,ımelerf. (812 • 1942) 

• • • 
Salıpaz&rmd& 4 No. 1I aatma.1ma Ko. da 8.12.9'2 ıaat 10 da pazarlığı 

yapılacak yedi kalem kitap tabı paza.rlığmd&n sa.rtmaza.r edllml.§tir. 
(818-1948) 

(Gazetemldn lılrlDcJ •Jfumda 
118f1ık yanmdakl t&r1h oeroeveelnl ek. 
Jlı8'ek ıönclereoek ~ 
a...t malllJ'9tl Mis oJımJ- dotlk 
llADlan .-rum neerohlllar.) 

Evlenme telılüleri: 
* Yat 38, boy, 1,TO, kUo es, taJı8l 

liDl Anııpada yapllllf, J11lulek mek., 
t.plere ders vermekte ol&D bir bay, 
etine doıgun, uzun boylu yqil gözlll 

nkti hall yerinde blr ba7aııl& n 
19njp, ıc gtlveya olmak ı.temekt9dlr. 

;<Nalband) re:mzlne mtıracaat. 

• aa yapnda, hiç evlanmemif, mh.. 
ıı.ts mWr.emmel, çoretmen Te &1lt 
1ıDm, t;lcarethane•l bıılun&D, latı1kball 
lıP. ıeref1i bir tUocar, ~ t&h.111 Sih'. 
..... ytlkMk bir aileden, ylrml bet 
,.,ıarmd& dul bir bayanla evıenmıek 
a.tem,ektedlr. (İ.P. 38) remzine mil. 
noaat. 

* Ya, 315, bay 1.'11. kilo 78, kara 
bflı. kara gözlll. •mer, oldukça 
~ı Te koyun ttcaretlle mew.ı.ı 
dan kimaesiz bir bav; orta boytu. 
t..bk etfnde blr bayanla evtenmü 
Jltemektecllr. Bayan ldmsuls " ta. 
kir olablllr. (Bay Kl.mll) remzln .. 
aıuracaat. 

• Yq 19, boy 1.88, Jrara g6zltl, 'ki 
nka§lı, dolgun vUcutlu. a.mıeıılnden 
~ ldmselll o!mıyazı, apartmıarı 

ahJ.bt, aytrk gellrt 800 lira olan. ille 
talı.ailli bir genç, 17 Yatlarında, kum 
ral, etme dolgun, orta tah8llll bir 
genç kızla evlenmek latemektedlr 
(Yersel) remzine müracaat . 

* Ya, "2, bo7 1,61, kilo 72, yalnı ı 

Vp eocuksuz, kocumın öIUmU Ue du 
kalJmt bir bayan; subay veya emekli • 
46.60 y&flarmda bir bayla evlemnek 

1 ~kıecUr. <Şadan) remzlDe mOra 

lı oe İfçİ arayanlar 
• Ta'h8llt oıan bir mnceıut kalfaaı 

matbaalarda wya bir m11celllt yanır 1 
da oahp•a.k s.temektodlr. (Ktl Al 
nmıslne mtıracaat. 

• Kuhuebe, daktilo, ambar lflerl 
nt bilen, plyaaadaıı &nlayan, mtlbaya 
at i§lertnde oaııpnlf, vaaat bir ti 
cart btlroyu idare edebilecek kabil ı 
yet;tJ bir genç. öfJeden 80Dr& do}gUr 
ca bir 1k:ret1e p.lıfmak t,stemeırte 
dtr. Referan.n vardır. '(MUbayaacı) 

remmne müracaat • 

Miitelerrilı 
PUL MERAKL1LARINA - Dam· 

ıum damg&lr Türkiye otlmhurlyet:1 
ft Tflrk htlldbnet1erlle Len.n. ~ 
~ h11k metleri posta pu!lan topıau 
nya cins cim satılıktır Arzu edenler 
tr,anbul km lile9l idare memuru Ce
T&t Şemnana mllraca.a.tJ&n, 

Alclınnız: 
Afatıda remldeı1 ,...., olu o . 

lnıyumılarmmm aamlaruuı pi• 
mektuplan lclarebaaemlat•n c..-ar 
lan barlo> lııerstln -balııta• otley• 
Udu w .. t ı' cim eoanı aldnma. 
ıan. 

(A.U.)' (Ahenk 28) o(A.B.C.D.) 
(B.Ş.klmae•lz) (Bulunmaz') !Bay J'atkı 
~Çabuk olaun) (Dadı) (D.F P.) (E.E) 
IE.P'.)(JC.K.) (Efine hbam) <F.U.Ş ı 
(F.D.K.) (F) (Fmna) (I'. Tes> 
((1tllerytlz) (Hayat 151) (K.0.)(lıl.T.) 

(K.H.R,) (lıl.ıı:. 49) (NeW) (OJ. l 
(ÖZbaba) (P..A..) (79 reaaam) CR.AI 
(Sıımiml) (Varlık) (Yenel) 
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T uRKiYE iŞ BANKASI 
<üçük Carı Hesaoıar 
1943ll<RAMı'l'E f LAl\l 
KESi DELER: ı Şubat. Mayu. 2 

ı llıincitmin tarilılerincle vapıla 

r 1943 IKRAMIYELEKT 
1 adet ı-. ttnlds -
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1. - • 
ı. m • 
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1 • 
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1 • 

11 • .. . .. . 
--'" -m 

----------

1111.- Lira -- . ...._. 
m- • -- . 111.- • ......._ . -- . 1111.- • .,.._. ...._. ....._. ... . ... . 

• 
" • 
11 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• - 18'rC.- • 

1 

ftrld;ve ............. ,.,. ,atırımlda ,..._ .... blrflı'thonllt " 1 
ra'7 •lmı• ... .,. ... avnt "ZAmanıta tıtlflnl7.f ıt~ ""ntttnl• ılnl'4ı·•" •• 

l:unit Deniz Satmalma Komüyomuulan: 
Cln8t 

KM'plt 
Van meta! 

kOo.u 
1200 
IOO 

Yukarda cım ve mlktan yazılı iki kalem malzemenin paarbk UllUJDe 
ekailtmesı U2.942 cum& gUnU aaat 15 te lzmitte tıeraane kapımıdakl ko
misyon bfnasını!a. yapılacaktır. Bir partide t.eıllm. olunacak bu malzemenin 
teminatı tha1c bedelinin yO.zde 115 nLııbetin<k derhal &lmae&ktır. 

Talfplerin muayyen gUn ve saatte pazarlı#& lftlrak etmek Uzere tt.. 
cıaret vellfkalıa.rlle tıtrllkte komisyona mllracaatıan. (1988) 

l:mit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
1 - tmallye 1'19deli beher klloBUna 10!5 ku!'U§ tahmin oıunaıı 1!500 kilo 
9/11 m/m 1ı•ıtrundakl bakır çubuk 2. 10 m/m kutrun& ndar tel oektırll
meaj ııının lk)nci puarlıfı 7.12.9"2 pazarteal ctlntl aaat ıe da hmltt.e ter 
aane kapıamdak komlayon btnaamda yapııacaktır. 

2 - Fenni ev.uf ve f&l'tnamesl komLııyonda görtlleblllr. Katı teminatı 

236.25 liradır. ı 

3 - Talfplerl1 ilgili ehliyet ve ticaret veslkala.nnı yukarda yazdı temi· 
nat!arlle birlikte puarJıfa lftjrak etmek llRre mual')'9n ctın ve 11&&tte 
caret veslkalartle blrltkt• komlayona müracaatları. (1935) 
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f ILICKAllUTf - 'ttil 

Milli Sanayi Birliğinden : 
rahmlnen 2150 lrflo kadar muhtelif kalmlıkta mUatamel kablo, bakır t•l 

ile ele:ı.trlk malzemeleri ve demirleri t.12.942 cuma ctınU ... t H t9 6 OD 

cU vakıfhanr 4 llııctl katta birlik merkezbıde açık arttırma •uretlle at): 
acağından mU."'"~deye ~tlrak edeceklerin yevmU mezkO.rda ... ı ıa e 

kadar 12:1 '1ra pey akçe.ını birlik vezneslne yatırmaları ua.n olunur. 

lıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan• 
Bir klh tımı. (194) kurU§ fiyat tahmin edilen (so'.000) kıİo f&rtna

meslne uygıın zeyıhıyağın kapalı zarftan t&hvllen 11.12 942 cuma g11DU 
98.&t 115 te pa.;.oarlıkla latanbul Tak.tim. J. Sa. Al. komiıyonunda u.tm alı. 
l'acaktır. İstek yekOnu <!5000) kilodan nokaan olmama.k p.rtUe bir Jrae 
istekliye de ı:ı~ caizdir. Muvakkat teminat (4160) Uram Şart.nam• 

406 kuruı bedol karıılıtmda verilir. NUmune bergtln komisyonda gGrtlltlr. 
İsteklilerin teminat mektup veya ma.kbuzlarlle pazarlık rttn ve aaatfnde 
komisyonum.ada bu}unmalan. (1923) 

TlrlllJe Co••ar11et1 

ZiRAA T BANKASI 
&Anlllll lutld: U11111.. - 8elma,..aı uıo.ooe.ooo nr11 *

.-. .. _,._ .... , .., 
arat .. acart ber MYI tıua anaameleluf. 

Para~ -.000 Ura~...,.... 

Ziraat Bulkumda ıırumtıarab " lhbarm tuarrar -p&anada 

aıı u GO Una baluııanı•n •UCS. • ıseıa gektleoell llUl'a a. •Pilde., 
pi&ıla ııon ~· datJUlac:Utzr 

' lldet ı.ooo Ura1ıa uoe 11nı 
t • .. • l,flOC • .......... 

tıı • UM • l,OCHI ,. 

100 ..... 51 ........ 1.181 ... 
llO • .. • &.- • 
.. • 111 • ..... • 

DIKK.AT! Se...,ıarmdakl paralar bir ._. aotnde !IO llndaD ...aı 
::tlşm119n!eın ikramiye ;ııcuıı take11J'de cı. IO ruıuııe w~.ar. 

gQT'aıar eenecı• • defL U ll&rt. U l:laztraa u f1J1GL 
11 Btrtııctıtanuncıa oeırueceınıı 
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