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Çirçil Ruslar, merkezde biiyük 

dedi ki: 
bir ·taarruza geçtiler 

~iman kaybı: 10,000· ölü, 4,000 eSir, 300 meskUn yer 

ölmüştür.-~ 250,000 Mihverci, Stalingrat cebinde kaldı 

1 

Mussolini imparatorluğu 
1 A_ğutJtosta Moskooadan ayrılırlıen B. Sta~lne, Rommeli mağlup 
edınce telgraf çekmeği vadettlm. O da, bana bllgllk Rus taarruzu 
başlayınca telgraf çekeceğini bildirdi. Her llıl telgraf çekilmiştir. 

Bununla beraber.Almanlar bu kesimde çok 
şiddetli karşı taarruzlarda bulunuyorlar 
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n. Chul'C'hlD 

Londra, %9 (Radyo) - B. ÇlSrçU, 
ıaaat dok~da (\"atan: TUrklye ıwaatlJe 

23 de) radyoda ,·erdlli nutukta ASrlka 
llarekitı hakkında hulAsaten f(;yle de· 
mı,,ıır: 

Llbyada &fO kHttmetre ilerleyen tıe· 

klzlllll'I ordumuz kudretli Rornmel ordu· 
ııunu matlOp etmı,tır. Yeni bir mullare· 
~nln şimdi Trablus yaJunlannda bM,1•· 
rnaııı cıeclkrıUJ~ektlr. Afrtkanın öte ya· 
nında. Amerika 'e lnslHerenln tam Te 
ııamlmi arkada.,htı 'ft' ı,Mrltıttle bfr or-
1tanlza•\"On ,aheııerl ._,.ntm.,hr. Blrle
flk milletler ord•lantnn oraya -klillhı 

eJıemml,..ttnl belirtmek isterim. Naktıye 
n harp pmllerbMlen müt•kkll hltyllk 
lngillz - Amttlka bfllesl. )alnız deaız. 
aHdMI '8tlJ, o• pll içinde dllıpuanı da .. r-'lflp etm't&lr. _..erta ller 
Nft' pmı ke1M11Jub1e m• .... a bir 
denlzaltdannıa batnuuııaa "1• atır Jaı
ura ..,,....... eıal •lmllfhır. Bat~n 
ller ı...,a.-.. ywlne Şimal Afrika ıı. 

manlanada ellmt&e geçea &emllerıe Ud 

toıdlito koyduk. Şimdi l!lllD&I Afrika ile 
.,..1arı ellJnl.zde buJ-dakfa deaizaltı
lara kar,,. deıdzaltdar. destroyerler ve 
lıal·a kunetıerhnlz tarafradaa açdaa ııa
n, gittik~ lebbnlze olarakter. Buıtta. 
birinci ordu Taın11ta, Almalı ve ltalyaa· 

lana ıoa menuertae itte ... etmektedir· 

ler. TWlusta Amerika•, Japılz 1e J'ran· 

eı& ukerleri yaaya .. tlerlenıekteıHr. 

Dö'mam Afrika ve Anapeda elta· 
de baluadardllfu HM klloıınet'1".llk kıyı
l&rmdaa mutlaka kounak umllldeytz; 
bu da pek azu. tarllliyecektir. 

Şbnal Afrika lııtshll tola ltir daralı le 
lllllhMara me,•klJ detfl, Mr ıııfrtıma talıı· 
tasıdır. ŞilftaJ Afrtllama başka IMF avan· 
ta.it dü,....11 ktinetlerhll datıtH ,.e z.a. 
Jdlataa yeni Mr .eeplle olmaaıdır. Dll'f· 
•an l&tfhııaUerl, ini tet*elerde ka.fbeı
UkluiQ1n ?etini dotduramamaktadw. 

Jtalyan ıa,iıt btlkflmet.ıne mlHehldf 
darbeler tndlrecetlz. Şimal Jtalya şebJr
ıerıae yapıılaa bava akınlara, 941 kı,ıada 

lngilterellln berllanJ1 a.lr '9rlae y• 
r~_.11111111._._...._ ... --.ıııı111111-.ı_._._lllıııllilllllllWI_._.___. ..... ._ ......... .._~ \ pdmış olan ıaarru&Jana kat kat Us-

T'r l· na baıbalalUlı !~?~.::::.dt::::ıT~!= 
tor..,. 6hillttar, &'kel l'8ly971 llıek-
1ılnJı ilDN• ......... ,.... Jq lle-
tlWlr • . 

iL ~il Rus 1119\'aff&Jnyetlerta
cle• ballwederek clend'ttr ld: 

,---
Bayan Çan-Kay 
Şek yaralandı 
Tedavi edilmek 

üzere Amerikaya 
gitti -

Çin, Amerikcda:ı doho 
fazla hav J ·v~·molze-
· me yardımı •• tıaaldan .. Tap ı,tırak 1(1• <'epheye doğru yol alırken 

lzvesfiyaya gör~ Rusyada Mihver kayıbı : 

Son 10 günde yüzbin kişi 
Londra. 29 (Radyo) - Ruslar. Stal,nıtad kesiminde Rus kı • ~ı bu kuv\•etlerl pek güç bir du· 

kacı bUyilk Don dirseğinde Kalaç rumda bırakmıştır. 

ilk defa dörder tonluk 
bombalar kullanıldı 

Mötteftklerla Afrlbdekl mavat
faklyetlerl. llderlnllst &..aarıa dö,. 
..... l.JıdlnUklert mü*t llarWer
dem aYJrmamalnlır. ltDtıyadakl kıifiD, . 
Hltleri• orduıu ve mihver yardımcı. 
lan JUi ltalfa. Maear»tan ve a.. 

Staıınırad kesiminden başka, mer· 
kezde Moskovantn .şimali ıarblslr.· 
de ;cntş b;r taarruza geçm işler. 

dir. Her !ki taarruzda da Yeni tc· 
rakkller kaydedilmiştir. Rus kuv· 
vetleri Vellkl Luld'r,ln doğusunda 
\'e Rjev'in bııtı.sında Alman müda· 
faa hatlarır:ı bir çok noktalarda 
yarmışlardır. Açılan gcdl.kler d'1· 
r1nlemcsıne 13 kilometre J!c 32 k i· 
lomclre arasında d<!ğlşmckted lr. 
Ru taarruzda Ruslar Velik: Lukt • 
Nevel, Velik! Lukı • . VJyazma \'C 

Vlyazma • Rjev. demlryollarını üç 
r okt11d~n da kesmişlerdir. 

lcasabastnda 230000 Alman ve Ru. Stallngrad şehrinde de şimalde· 

men askcı-1 üstüne kaparmıştır. ı ki bUtün amele maha.ı.lel.~ri Alman 
Kletskaya'nın Ruslar eline geçme· (lJeıaıııı ~"· 11, ~u. H de) •u• 

Herkes savaşa! 
maaya ~· Jılr lledmet mebebl olaea-

A m e rİ kan uçan kaleleri de .":a::;!*' ~.,. kaıtra-
lstanköye hücum etti =~~7 ıh-.•· Çkçu flyıe de,·am 

to 1 AP.tosta MO!lkoudaa ayrılır-
l~ı l'idra, 29 (A .A.) - Hava nazır·! runa :ll5abetler olmuştur. Isa.bet otan kea Bommeıt matlQp edlll<'e keadı. 
~;tldcunıartesl gecesi, bomba uçak· ı vapurlarda çıkan yangınlar 40 kllo- .ıne teacrar çekmeyi B. Stallae \"&· 

ıı 'l' ın lllUrC'kkep bUyUk bir teşki· metre uzaktan görülmekte idi. Dal- adetml9tlm. B. Stalla de laarltayı 
~ 0

linoya toplu halde şiddetli bir gakıranlarla diğer liman tesJsıertne cÖ!ltererek bllya.k Kas taarruza ba,. 
~tt~t Yaptığını bildirmektedir. Jyf de isabeUer olduğu görUlmUştUr. (!lua Sa: 1, Si: ı ,.) «=• 
~tt Utler alındıg"ı görUlmUştUr. He· ------------------·---------

.\\' StUrıdc hava çok iyi idi. 
hıtr uc;akJımndan mUrekkcp devri· 
ta:,<11 l:'rıı.nsadaı ve Belçikadıı.kl mar
''t-t~ z lr.enıcrtne ve lokomot!Ilere ta· 
~ t tlırılşlcrdir. 

~tıı bonıba \'e bir av uçağı geri 
l-o ernı.şıcrdir. 
~11 tıdra, 29 (Radyo) - Torlno 11· 
"ııı ~ Yapılan hava akını çok başa-

tıtr tnuıııtur. MOhlm hedeflere isa
l: "· kaydedilmiştir. Hedeficr ara.
' "' ı·o 1'bı-ı1taı"' .ooo amele çalıştıran Fle.t 

Libya cephesi 

Şimdilik sükOnet var 
İ 1giliz deniz~ltJbrw, Akdenizde clokuz 

Mihver gemisi batırdı ,' 01• arı vardır. Bu akında ilk de· 
11ıı "rak d 

larııırnı ördcr tonluk bombalar Kah:.rc. 29 (A.A.) - Ortaşark mış, burada büyük bir yar.ım çık· 
•t;r. ~tır. Bir uçağımız dönme· İngiliz kuvvetleri umumi karargA· ı mış vıe bir uçak tahrip olunmuş· 

1 hının pazar müşterek harp tebliği: tur. 
l{llhir~ ~tanköy bombalandı Kara kuvvetlerimizin hareketle· Bomba uçaklarımız S!cllyadakı 
'111t, ' 2

9 fA.A.) Orta.,ark A· ri hakkında blldlrllecck bir haber ha\·a alanlarına taarruzlar yRpmı;· 
~a uıı~ tebliği: yoktur. nan çöldekt hava faaliyet· lardır. 
e.l l:ça~tıncrlknn ordusuna men- lerinc alt olarak ka~·da değer bir Bu hareketler sonunda :ki uçağı. 
t ~arı &leler evvcllsl gUn Onikl hAdlsc geçmemiştir. mız ıeri dönmemiştir. 
~ l'et,. lstanköydo kuru havuzlara 27 ' 28 sont>. şrln gecesi orta bom- Alınanlar ae dly.r '! 

Ilı et~layo koyunda gemilere hU· ba uçaklarımız, Elagcyla batısından Barlln, 29 (A.A.> _ Şimal Af. 
t~lltıı ,~tır. RA.sıtlar tarafından I takriben 60 kilometrede Merble· rfkada Seklzlnc! İng!l.z ordusu !le 

t lalıı otogranardan anlafıldıQ'ına arch'da yerde dağınık bulunan düş· yedinci 1nıtllz zırhlı ttimenl dırn, 
le Çekilmiş iki ticaret vepu- man uçaklarına taarruz etmişler... (A>eı ıuıı .... ıa . ~ ~u. a d~\ il il 

dir. Buradıı büyük yangınlar çık. \ 

RumJn Kralı ~~----------------------mış ve fasıla ile lnfıliıklar olmuş· 
tur. Ayı:;! gece Bizertc bir bcmbar· !ı 

'-~uıc 
il~ tıtbn.ıı.ı yenıete alakoydu 
'~teş 29 !"lıt~a '<. (A.A.) BugUn Ro-
lıı., tı~ ~ııJı \'(' Majcsl<' Mth:ı.ll, BU· 
ıı- --.1,ı- Jıı ~ Suphi Tanrıöver ve re· 
~!et sarayında öğle ye· 

L etınlşlerdır. 

dıman taarruzu yapılmı5, doklarda 
ınfilaklar ve biıyOk yangınlar çık· 
mıştır. 

Dün çift motorlO av uçaklarımız 
şimal Afrika ile s :cllya ıı rasında 
deniz üs.hinde muhtelif tiplerde üç 
düşman uçai:ı dilşlirmüşlc-rdir. Bun 
dan· başka Trablusta Elutı'dc yerde 
bulunan taşıt uçakları bombalan. 

kupa maçları 
~~ '>ı.ıı:ı •• 
' ''ıtııı,1 ~ııerbah•;t H~ Şcrr.f ııtadlarında on iki t•kım araıııında )&pı· 

•ıt lıllı(. IJ(li\ ııı~\·lıtrının nctkelerl ,.e taf•ilı'ilı, gtire~ nıUsabakaları· 
rlf•rı h~·üncıl .. a) fRmızda bulaı-ak'!ınll. 

.. 

Bayan Çan Kay Şek 

Londra. 29 < Rtıdro l - Ccphey1 
gezerken yaralanan Ba;ran Çan 
Kay Ş. k'in tedav ı edilmek üzere 
Amerikaya vasıl olduğu bildiri!· 
mcktedir. Sıhhati • dc endişe edile· 
cck bır şey yoktur. Ç n l!dcrlnln cşı 
Amerlkada kaldığı miıddctçe Da· 
yan ve Bay Ruz,•cltı n nı\sıırıri o . 
lacaktır. 

Vaşıngton. 29 (.\.A, 1 - Bura· 
ya mu,·asalatında gazeteci! re be· 
yanatta bulunar l\tadam Çan K~y 
Şek, Çın hükumctlnın M. Ruzvelt · 
ten daha mühim bır hava müza. 
heretlndc bulunulmasını ve Asya
da Japonlara karşı harp eden Çin 
kuvvetlerlnc \l. rılegc7mekte olan 
malzeme m:ktar:nın arttırılmasını 
!stemış o!duğunu söylem iştir. 

.!\lcrkc;: kcslmind~k : taarruzda 
Alınanların zayıatı 1 O b :r olüdilr. 
Ayrıca Ruslar 4000 esir atmışlar 

ve 138 topu ele geçirmişlerdir. 

Ru:. oğle tebliğ Rjev • Vcl0 ki 
l...ııki nrasındaki gedl~ın ı;cntşletll· 
dfğını blldlrmekt:dtr.Reuter'in Mos 
ko\·adaki muhabiri Rus ta:.rruzu· 
ııun :.?50 kıioınctrelik bir cephe lİ· 

zerınde vukubulduğunu b1dlrmek· 
tedir. 

Taarruz baştadıiı zaman Alınan 
lar gafil avlanmışlar ve bu suret· 
le ilk müdafaa hatları kolaylıkla 
Rusların eline geçmiştir. Şimdiye 

kadar 300 den Cazla mesküı: yer 
geri alınmıştır. 

De Gaul!e'ü omirol:er bütün Fron!ızlorr 
lirksmeğe dcvet ediycr 

ToaJon·un ı,raı emrini Te rmlş olan B. Httler 

Tunus cephesi 

Almanlar, Tulon dolaylarında büyük bir 
hava üssünü işgal, donanınanın batırıl 

ması emrini veren Am:ralle deniz 
subaylarını tevkif ettiler 

Cedeyradakok 
işgal edildi 

Londra, 29 (A.A .) - BugUnkU ga- ı Amiral Anbeynenu dUn radyod ;ı 
zeteter en son hldlseleri gözden gc· ı demiştir ki: 
çlnnekte ,.e bunların memnuniyet l Hltlcr ve ortak ları donanm11 ile 
verici olduklarını a~ğıdakı başlıklar ~ millet arasında bir uçurum kazmalr 
altında yazmaktadırlar: istediler. Toulon deniz erleri bu uçu

Toulondakl filonun Almanların e· rumu kanla rı ile do!durdu. Her za· 
!ine geçecek yerde denizin d ibinde (Oe,·arııı ~= ll SU: S de) -
bulunması daha hayırlıdır. DUn ak· ı -----·-------

Tun us ~Z: h:ine tİ: fop menzili mesa{e kaldı şam başladığı bildirilen yeni ve ikin· 1 
el Sovyct taarruzu memnuniyet ve· ı Pasifik ve 

Uzak Şarkta 
•• 

Şimal Afrika mütter.k seter he· r lcldlr. Mfh\·er Tunus'da mUdafaaya 
yeti umumi karargAhı, 29 (A.A.)- geçmlftlr. Şimal Afrika ve Orta 
Resnıt tebliğ: 1 Şarktaki hava komutanlan doğrudan 

Mütte!:k kuvvetler Teburba şl· 1 doğruya temasa geçmlşl:!rdlr. Bu gö
mal do~usu11da Cedelrda Kok"ı ı~ıal rUşmelel'den çol< memnuniyet verici 

neticeler almdıtı söylenmektedir. 
etmişlerdir. Mat. ur cİ\•arındııkl ha· 
rekctlcr nıc-mnunluk verici şekli. 
de devam etmektedir. 

Demeçler! aşağıda bildirilen iki 
Fransız A mira il ı.~ransı7.ları birli'~· 

mcte da\·ct etmektedir. 
Milttcfık uçaklar dünk(i eumaı-· 

lesi günü Rlwrtedckl ha\'a alanını Şimal Afrlkada E~enho\'cr • Dar-
lan ıı'.ıonascbetlerı hakkında Fransız-! ve dokları bombalamı~lar ve bU· 
Jar arasında anlaşmazlık olsa bile hA 1 ) ilk ha ar yapmışlardır. Alı · an ha• 
dlseler· bu anlafmazlığa hAklm olmuş 

bcrlere göre, bu hareket esnasında tur. Bu hAdlselerden biri donanmanın 

Büyük hava 
lıarekatı 
oluyor 

• .5 düşman uçaiı tahr!p olunmuc To.ulon'da gösterdiği fcdakıtrlıktır. 
\'e tanıfımızda:ı iki uçak kaybedıl - BUtan Fransızlar için bundan böyle Mclbournc, 29 ( A.A.) -- Cenup 

. batı Pasıfık tcbl.ğı· mlştlr. Dil~mıın dün Bone , . hrinc takip edllece'Jc yol birdir. O da hOrrl- B · 
iki h:wa akını yapmıştır. Bu~ lardan 1'.ret iç1n milttcriklcrlc işbirliği yap- ur"ad ve Gona çcvrelerlnl r. her ta· 
bfrl b 'r a\·cı teşkil ! \ ' C diğeri de ~c- maktır. • dra ın tı ımwışlur dC"vam -ctnwktc· 

t • i ır. Düşman kar'ı hucumu piı:.kü r 

~af Ahftrada talırtp edilen mtln~r t.nkJan 

klz tal) an uça'ı tarafından yapıl· ı l'"ramıız b"rllg . r,ı temin etmek şlm. 1 tülmuştur S J h ı nçıklarında ha: 
mıştır. A~·eıla~ımız burJardan b ıri. diden nıUmkilndUr. \'c bu blr vazife·, rekatta bulu nar Japon deniz kuv 
nl tahr.Jp etmı~lerdir. dlr. (De,amı sa. 3, ~li. 1 de) •• ._. 
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Yazan: Çevlr<'n: 
DAPH!\'E DU MAURİER IHSAN BORAN 

15 -
- HaylT, asla. B u dağlar beni Onların ha talılı:lıırtndan iyi arılar 

çok degışttrd . Dünkü hayatımdan ve t~davı etmes ı bihr{U. E;cr 
nefret ediyorum. Şlmden sonl"a da a~ olsa~ dı, cmlnrm le: bu S<'l ahat 

in hisar 
maddeleri 

\" A T A N 

Denizci 

Norveç 

- ------ - - -,._..........-... -----..... -- ~.....-"' - ,,, ___ - -

Gözüyle 

30 - 11 • 94:! 

Milletlerin 
kamçıları 

-

O fut bir mecliste Fran 1 "
1 " tıı• 

hep böyle yaşıımak ısterdım. onun da hoşuna g1 derdı. Bugün 
- Doğru mu? Jake öldurduGÜ adamdan yaoa 

yeni fiyatlarla 

çıkanlıyor 

Cezayir ı;Un içinde lmlunduğu ı1urıt1'1 

hl . tınıtcn· 
J:'Orü ,ülürken. 940 majHı le ·eoıll-
hf'rl Fran"R\' ı kurtarmak için k • 1 ('C• 

- İstersen bir kulübe yapalım, yakı.8 bah! ediyordu. Bu bcnı de al fcdıL etml, ayıtacı ıarfJ!!ll bil 
tai" 'ln, mllttefikler yamnda ha'

11 '>urada yaşıyalım? miltce ir ettı: 
- Sonunda sıkılırsın Jakc. - Jake, bu işi n ıl -ya.ptm b 1. Yeni, & ra çkl tutün fıy t. 
- ;Hayır. Bu benim içln dünyL mcm kı? ar.:ıı dun okurlarımıza b!ldırmiş-

Yazan: Blıamıttla CLIEL (jiıuflıı' rı. de' am erlf'n Genera 1 de . rın. 
hzlerin muhtch! zamanlarda yap. mihverle lşhlrliğtne çalı~an ı..a~:nı•• 
tırdısı ;ıkınların meydana 'etir. ı;on 7.&manlarlla «dinini ıaıe ıan';ıı 
dlğt ınf.laklar bu limanların çln· olarak kabul edilen Anıılral o-r ııer 
de r:eler bu'lunduiunu taımımlle oynadıkları 'l'C 03·nıyacakları ro 

da en tatlı hayat olur. Neye gülü. I - Tablt. benı asmaları lazımdı. , tık. Zamlı fiyatlarla satışlara bu 
'orsun? - Böyl~ şeyler söyleme! sabahtan ıpbarep başlaı.mıştır. 

- Gulmcdim. - Araean epeyce zaman geçti: D Cer taraftan hemen hem~n 

A lmanya, ltendisini ~ılt de· 
nıze çıkaran yolun udenı:z 

. kuvveth yüksek blr devletin }tar
şısında dar bir koridor içinde kal. 
manın ıstırabını çeçen harple ôg. 
renmiş idi, Alman dcn!ıcllerl, dün 
yada hiç bir dev~tln deniz aşrn 
Olkeler ile ana vatan arasındaki 

deniz yolunun bu kadar r na şart· 
Iar ile karşrlaşmadığını açık ola. 
rak ileri sürüyor, burwn doğur• 
duğu fcl~kctten. acı acı şikfıyct c. 
diyorlardı. Alman limanlarına ~ir· 
mck ve çıkmak için Alman dcnı:z 
unsurları Şln1al denızınden ıeç. 

mek mecburiyettrı1 ıa,ıyor ve bu 
dar denizin geçitlerinde daima 
dUşman kontrolü altında kalmak 
zaruretine katlanıyordu. Geçen 
harpte bu ıstırabı çeken Alman 
deniz.elleri bu harbin en mlicss'r 
sı!Ahı diye kabul ettlklcri deniz. 
altı gemftcrinı ve korsan tılola
Tllll emin bir surette açık denize 
çıkarmak ve lnı;:lltcrcyı tehdit al· 
tında tutabilmek çarelerini. Nor. 
veçfn uzun ve dolambaçlı sahil. 
!erini işgal etmek suretlle elde c
dcc'eğtnc kani tdller. Garp cephesi 
hareketlerine başlarken Norveç 
sahlllerlni tutmak için de derhal 
faaliyete geçmeyi plAnlarına koy· 
muşlardı. 

i şı;at ordusu kumandanı, bü 

tan sahilleri tetkik p<terek 

lngılizlerın çıkarma yapabllccetl 
110kt•ları tayin ~ttf. DUşmana 'kor 
şı müdafaa tertibatı alıncaya k<'!. 
dar bütün ahili mayin tarlaları 
ile kapattı, Müdafaanın süratle 
b llrmmesi ıçt-1 yabancı memle· 
kctlcrden b ile fşçllcr gctı rlJd i. 

gösteriyordu. mUnııka'ja cdlliyorrlu. (~c· - Hayır. güldün. Ja.ke. beni - Yedı sene.. 1 tekmil bayııerln elinde h iç 1 ara 
~ ıınltş anlıyorsun. Şehir sokakla· -- Bclk ı sentn ıçrn uzun rieJ:tl. knlmadığındcın duıı de per.akcı.de 
rında aç ve serseri dolaşan bir kö. Görüyor musun, ı;en evmizin bah. atış yapılamamıştır .• 
.ıck ı;.bt mi yaşıyacağım .sanıyor- çesinde hiç de hapiste değildin . 
sun? - Jakc yine ba,ıama! 

- Hayır. - Orada düşünmek içrı:ı ço).. 
- Buralarda görüp dinlemek. vak:t)m oJdu 

ıısanlardan w.ak kalmak b<-nim - Olanı bıteni anlat lake! 
ç"n ne dcmt'kth- bHlyor musun? _ Az sonra ~lfUıkten ayrılıp 

- BılıJ orum 'tl(l ~na lnaıuyo. Londrnya d6ndük. Ben S('yyar bir 
rum. cambazhanede boksörlük işi bul. 

- Jak<:, emin ol kt sana hisset· dmn. Arkadaşımı Londrada btrtık· 
klcrtml anlatamam. tım. Cüzamlılar m~mlcketlne se-

l.Uzum da yok. anlıyorum. yahatl hatfı unutmamıştım. ~n 
Bu seyahat senin de hoşuna gıtmck ıçın ha:r.ırdım. Bir giin on-

ı:: ttl mi? d n garip bir cevap nldım. Bana 
- Şüphesiz. r..ondradan hoşlandığtnı bildirdi: 
- Yalnız olsaydım. buralara ı:e- üstelik o st-yııhat masalıntı tnanriı-

cmezdlm Hatırlıyor musun; Oslo- ğı.m için de benimle alay edfyordu. 
~a kahwde oturduğumuz akşam, Biiyük bir ış bt'cerd ifint Ye birinin 
"<'" haritaya bakıyordun, ben o vıısıtastle bol para bulduğu nu da 
•rnman biraz sarhoştum. Yaş ve yazmıştı. O para çekmesini daima 
ı:cnçllk .. 'fakat artık uıak bir ha - bilırdi. 
ıra .. 

- O kadar u:ı~k değil. 
-- B nim ıçln yı.iz sene gfbi. 

Kend m<k! miıtht, bir degişlklk 

bulu;>orum. 

Jakc gülerek. ger{ yaslandı. Elle
rhlf başının altına koydu. Alevler 
yuzüne vuruyordu. Sordum: 

- Bu mektubu hnca ne di.ışün· 
dün.? - Oh. ben ne idisem yine oyum. 

- Jake, ht'P böyle söylüyorsun. - S5zlerint' manmadım, şaka 
Dal:larda geçirdiğim günlerde. dün ettiğini sıındnn. Fa.kat sonradan 
ku hayatımdan ve eski dUşüncele· bir lc:adın mcscle.!1. 
rlmdcn nefret etmesini öğrerıdhn. - Kadm meselesi mi? 

- Esk Jeri hatırlama! - Evet. Amerlkadan tnrııdığım 
- Jake. hatıralardan bQsbütün bir arakndaş bir gün beni boks mB-

vaz cçmck güç. Baza n g çrnlşl 1 çı yaparken gbrmcye geldi; yaşa
:ınmak tntlı oluyor. Bu adeta l"U· dığım sirk hayatından hoşlanıyor. 
hun soyunup yıkanması gibi bir 1 du. tyi bir gençti. lçkı ve kadın 
şey .. ne dersin yilzündeın hayatmı zchi:rlemışt.1: 

- Den hepsini hapishanede bt- dere6en tep<den konuşur. içki ve 
raktrm. kadından baJıscdılmcslni istemezdi. 

- Latife ediyorsun. Fakat o gün bana bir kız tarafın. 
- Hnyır. dan yazılmış ve fsveçten gönderil· 

- Hnp shane seni bu kadar çok mtş bır mektup gösterdi. Bu pek 
mu değ.ştırdt? acıklı bir mektuptu. Kızcağız ö-

- Evet. lüm yatacmda yazmıştı. Mektubu 
- Demek hayatı ve tabiatı ar. bana göstererek: •Ben bu kızı ço. 

tık başka türlü ı;örÜ)Orsun? euklu~umdanbcri tanırım Zaval. 
- Hapishanede kaldrğım müd· lı şimdi ölmek üzre hasta yatıyor. 

dt'tçe. bakmasını Ye daha tyl gör· Bir erkek yüzi.ınden .. a dedi. 
mesinl öğrendlm. Jake, bundan sonra bana zaval. 

- Sen olsam çıldırırdım. başı. lı kızın iki senelik hayııtmı bütün 
mı parçalardım. acı tafsiHiUylc anlnttı. Bu bir ce. 

- Öyle buhranlar g<'çlnncdlğl. hcnnem hayatı idi. 
mı nereden biliyorsun? Sordum: 

- Darılma Jake. 
Zarar yok. 

A'<'vkrln arasından Jake'ın gü· 
himsedlğlrl gördüm. Hayır darıl

mamıştı. Onu konu§turmak iste. 
dlm: 

- Bana öldürdüğün ada::ndan 
bahsctscnc? 

- Ne uzun, ne de hoşa s decek 
bır hikflyc. Fena bir adam sayıla. 
rııazd ; milyonlar arasından bir ta· 
"<' idi. Fakat ben onu başka türlü 
anrmak yanlışlığına duştüm. 

- Nasıl? 
- Bir çiftlikte tanıştık. beraber 

- Sonrn" 
- Arkadnşıın hikayeyi bitırinrc 

kendimi unuttum. Kızca?ızı dil ün. 
dilm. Vilcutlerlni sattıkları halde 
hayatlarını kazanamıyan kadınlar. 

dan sayılamazdı. B ir oro pu ae:n. 
dl; zav Ilı, zalim b r erkeğin tuza. 
ğına duşmilş, aldatılmış, namusu 
bcrbad cd'lmlş. sonıında da J>('ri· 
şan ve kımscsız olarak ortada bı
rakılmıştı. Onun feHlket•ne ve va. 
klts'z ölümün<.- ebep olan gerç 
vicdansız her (lı . 

(ATkl\lM \'&r) 

çalışıyorduk. 

- cıwık guzcı m.ydi? Az kal ·' ı bogu'uyordu 
- Hem gü7.el, hem de büyüktu. 

inhisar maddelerini 
saklayanlar 

Tütün gümrüğUndc Vasıl o(llu 
lsp!ronun odasında iki çuval sT~ara, 
a nl y~rde B kirtn oda ından ise 
tkı sandık sigara ve bir sandık ra
kı, bir s:ı.nclık tuz Kfımll Gilvcnin 
odasında ıse iki sandık sigara, bır 
çuval çekirdek kahve bulunmuş
tur. 

Bunların bcyannameslz oldukları 
nnlaşıımıştır, bu sigara. rakı ve 
kahvenin sahibi olduf:u anla~ılan 
Kumkapıda Muhsln<.-hatun mahal· 
ıesinde oturan bnyl Baki. Mılli ko. 
runma mahkemesine verilmiştir 

Sucıu hakkında, bulunan kahve
lerden dolayı ayrıca. kaçakçtlık ta. 
kibatı da yapılmaktadır. 

Azeri sine ıı asında 
yangm 

Evvelki gece, Sırkccldc Azeri 
Gmemasında bir yangn çıkmıştır. 

Fılm eyredıllrken birdenbire ar· 
kadakt localardan bırl inden alevler 
çıkmış, halk bağırışarak sokağa 
kaçmıştır. Vaziyet hemen itfaiye. 
ye btldlrllm ş. derhal gelen ıtraı. 

re siremadakı ynngını üç loca ta
mamen yar:dıktan sonra sönd llr· 
müştUr. 

Başka hiç bir' hasar olmamıştır. 
Yapılan tahkikat sonunda angının 

locadaki mi.ışterllen yere yanmıs 
sigara atmaları yüzünden çıktığı 

ani şılmıştır. 

Vurgu cularla m .. C3dele 
lstanbul vali ve oclcdlye reısl 

Doktor LOtli Kırdnrın zaruri 1h. , 
tlyaç maddeleri fiyntları Us\Unde 1 
dcvamıı alfiknsı ve kontrolü ya. 
ıırnda derece clerece diğer memur. 
ısr da bu hususta meşgul olmak· 
tadırlar. 

Yeni Emr.lyet l\tüdürilmi.iz na. 
lük Nıhat Pepeyi de bir müşteri 
gibi hareket t'derck piyasada mü. 
şnhedeler yapmaktodır. 

Diln Alemdar nnhıyesı müdürü 1 
Tevfik Kora. Babı{llldc V<.' Cem. 
berlıtaşta ayrı ayrı dilkkfıııı bulu· 
nan Feyzullı h adında blr.nı kepe. 
ğln kilosunu 35 kuruşa satarken 
.)·akalamıştır. Kepeğin kılosuna 14 
kuruş narh konduj:!undan b6ylc 
yUzde 150 gibi fahiş satı~tan do. 
layı suçlular Milli Korunma mah
kcnıcsire verllmtşlerdir. Nahiye 
ınllcHirU Tevfik Korn. evv<'lc<.' de 
sıumcntal bıradC'rl('rln de fahiş fi· 
yntla satış yaptıklarını tcsbıt d
nılsti. 

M .. ·hko ' 6 lan bir 
e·,mekci 

Garpla taarruza geçerken, şı. 
maide de ışgal hareketlerine bıı~
ladı Norvcçtn lr.glltcre adaları 
karşısın!\ gelen mıntaknlnrındaki 
( Egel'sund) • Stavıınger) • ( Bcr
gen) ve (Trondhehn) ile (Nnrvik) 
gıbi mühım ıtmanları siiratle zap. 
tetU. Bu eahllln çok ve mütl!aı:Jctit 
adalarının yaptığı güz.el fıyord. 

ıarı. Almanlar içın caı:tp görünü· 
yOf'dU. 

A. !manya, artık bu sahtllerı. 
~ Holanda kıyılarını. Fran 

Bütün ~ahll bo)'unell ,.,An 
tCHcrl, ınilstahkem kuleler yapıt. 
dı. Müthiş ve korkunç bir ıstih
kfım silsiksl bütün sahili kaP.ltıdı 

Tr6ndhelm limanını korkunç 
bir deniz Ussü hal!.oc koydu. De
ırizıı.ltı gemilerinin, denlzü tir kuv· 
vetlcrinln her türlü ihtiyacını kar. 
şılayacak blr malzeme dcpoo;u 
~klinc çevirdi. Kuvvetli bır ııs. 
kert garnizonunu buraya ycrleş
t\rdl, 

En büyük harp gemileri :ç.n loi· 
zım olan biltt.ın tceisatı kurdu. 
Adeta burasıq ikinci bir (llclı. 

ıo!and) vazJycUnc yükseltti. Bu"1· 
dak! maksat Rusyaya ~·apılan nak 

llyatı kesmek. kafileleri kolaylık· 
la tahrip etmek. korsan ı!en•tıerlnı 
açıik denizlere cmni~t:tle yolla. 
mak idi. Bu suretle Almnnya ev. 
vc!denberi dUşündü~ü hedef· el· 
de etmcğe bnşlndı. tnc'lizlcrc 
kuvvetli darbeler de indi"meğe 
muvaffak oldu. Bu liman tng!l. 
tere a.dalnrının şim:ı.linl kaplayan 
suları kontrol edecek dur..:mu i. 
le bir kat daha kıymet kazanı· 
yordu. 

B urılcıra rağmen Alma.ıya bu 

sahilden dalma erırlışcdcdlr. 

Her noktadıın mUhlm vazlyclı o. 
lan bu saWUn aynı zamancl:ı en. 
dişe verecek zayı!lıkları da yok 
de~·! idi. Bunu ı,:öz önünde tut n 
Alman AdmlralUsl düşmanına h ç 
bir şarıs \ ermeme~I de di.i(iunü· 

sanın Atlantik sularını kontrol et. yordu. c ... mlryolunun son nokta. 
mc.k mevklındc olmakla beraber tarını te k.1 eden lhnnnlu.rı . tah. 
İngiliz donanmasının gözeülüğUn· - kim etır:cğı .hmal etmedi. 1ng ı· 

insiliL.lerin bu sahildek ı kum. ;\focli .. tr. bulunanların ,\farc:'.~ıı• 1· 
S"llıklara karsı te~cbbüslere gl. nt'ral '" .\ ınlral hakkındaki u. 1, 
rlşrncsi A lmanları lk tnc l bir en· '" hukUrnleri, ufak tt-fc-k ~r~~:~,. 
d!şcyC' düşürdü. Kuınsallıkta ya. l>irbirlne uy~ıııılu. Herk~. lD re•ııll· 
l>ılaeak çıkarma teşebbüslertnin na yakla~mı' oları ihtiyar 1ı • .'dıte 

... - iki l·'Tano;an kurtarırı"1 l1"'
1 

1. 
muvıClakt ·etle nelicelencbılece. '"" · ı rı• 

kendini feda f'tnıı .. bir klnı"'c 0 11 
1 ~ini kabul eden Almanlar böyle · 0 ıırı 

... ôrü\orıtıı. Dl' Gatıllf''Ün. llli n 
bir teşebbüsün muvaffakıyetşiz· .. • l ıı•• 
lige uğranıa.sı için bu sulıı.rı baş_. '"etine rll#nıen, mlıttetııdcr d ' tı 

dan a~ rılnuuııası ta kıllr rıtlll~ ()f ıı'ı· 
~anba a llliYın t;ırlaları ile :.:u. 1tlr 
şatlılar. cı nıuharlp l'ransa:& hareketi ıtı· 

kıına i"tiklAI ı;a\'a .. ımıza benır.l. 
Norveçln şimal noktasında bu· · •o'· ,·ordu. Anı l ral Darlanın. e' ,- eıcc •

11
• 

lunan Tromsu Umanını da deniz. • ı' lcrıdlğt rtbl \'&ta.n haini "")·1!•1" • 
altı ve destroyer filo unun barın . - t ,., ,c 

ı·nvınıla l.'ıRJ!Qr krlımyor. h& •. 
masına yarar b ir t;ırzda. mUdafaıı • Utfl'· 

1 11 
ho~ iinıltlert anladrkun .. onra nı ın · 

tcs slcrl c emniyete ;ılmak !Uzu· flkler dıhasına iltihak ctnıeel )'~r 
munu hissetti. Buradan Rusyaya ...... 

• dl' gorulıı\'ordu. " 
:iden kafflc.erı batırmak fırsat· • . L ıııundıt 

ı . Lıı\'alP ıı-tıncl', onan .. a . 
!arını kazandı. ngllı.~lc~~n .. nıuht<.-. clh"llnl'e ,·e hliklimler tıurıamlltı a~ rı 
mel tcıarrutlarını guz onunc ala· ı 1 • 1 .... ur·ını• ~·h·' 

d d k 
• t\·o rı u ... rıın..a,·ı e,·nıeı • · "" . 

rak bura a a as crı ::arnızonu • f ti 1 i ır" .. farla .ın'" 
k d k 

ld men aıı c-r n raıısa .. an . ,_,., 
bulundurma - zaruretin c a ı. .. . .ıı.ı· 

11 
.
1

_.. .., _ _, A 10 ıi;alO~ 
..u.., '" : o ""'"'"''' "' • . 1 tnı;illz deniz kuvvetleri ş1mdl. d . 1 .. ;ı;. ,_1 hi,·ıe hıırrııc 

b h ·ı Ü 1 u~manı o .. u.u ,.~ n • ,ııı 
ye kac'lar u uzun sn ı zer r.c tııtı i 1. i lll"'lnl '"ıh, r. _ _.

1 
t': n : ran!ıaıun ,. .., ,.ı ı 

bir çıkarmaya teşebbüs ctmı:u. 1 hl 11 .,.. d .. dü• · ·de bu ı;(\llU' 
.... k b k blld' ~ r "'n e ror eUn n . rd•· 

Bir kaç kuçu as ın yapa 1' tenılne çalıııhğını tıö,·leyerı1er '• 
Fakat bu hareketler Alma nları Xlha,,et .;,e-cıı .. tcn biri tıl'ıııt'" tı~~; 
bu mıntakalarda kun•ctll asker ke..oıln ho~ ı;ördütll "il hliknıi\ ,·rr . 
kıtaları bulundurmağa ve miithl~ _ 1,.,·aı ne odur.' ııe hudur . ...,.ııc 
müdafa;ı tesisleri yapmaı;a icba r ee felflkP.te uğranıı~ mlllctır.rlP lıf'~r 
ediyordu. Bu da tab 1 Almanya I· llklcrlnl bulması için lıh.ım geıcn iti 
çin b lr zarar olurordu. kamc:ıdır. R-Oyle kamçılar oınıa"a ı.ıı 
~ u kndar bvyuk tesisler kar 

lli=:2.1 şısında bu s;.hlllere bir çı. 
karmanın yapılmasını mümkün 
görmek çQk güçtür. Lakin Al
man kuvvetlcrınin dikkate değer 
bir kısmını bu sahillere çekmek 
garpta ikinci ve fakat muhare
be etmeyen bir cephenin var ol· 
duI:unu göstermek itlbıırllc öne. 
mı kilçilltülemlyen bir hakikat· 
tlr. Bunun da 1ngtltere için fay. 
dalı bir iş olduğunu söyleme~ k 

(Dc\'amı: Sa. 4: SU. 2 de> 

kııuıı;ı. ağır , -e ıuı.: olur. Of 
ıtÖJt mtA 

------------------------
"Ed ırne postası,, 

o r kod : ş · rr. ı z ııı: 
Edirne (Hususi) - şcıırıoı ı;· 

haftada iki defa çıkmakta oııııı e ı 
dime Postası. on sekiz yıUıl< 11 

yo. 
hayatını tamamlıyarak on dol<uzıııııf 
şına b mıştır. Bu şerefli yıldO~eıı· 
rnUnaaebetlle dlln akşam gaze. ,.111 

1 · O E :-;c• 

den kurtulmu~. açık deniz limon· - -----------------------------
!arına kavuşmuş bulunuyordu. J 
Fakat bir sahili yalnız işgal etmek 

sahibi ve neşr yat müdür · ı· şr 
hC\'C 1 

tarafından tahrir ve terttp • !Jl'I~ 
Teflne mükellef bir ziyafet ,·eri 

tir ·f 
l'ÜRKİYE • ROi\IANY A Ttcı\Jtf• 

~ICNASEBETU:Rl 
ııJl• 

maksadı tatmin c<leınezdi. Al. ı 1 

manya bu sahıllerın demir yol. 
!arına baglı Jlmanlnrın 1 kuvvet li j 
milclafaa etmek me~ulıyetını dC' 
anlamış bulunuyordu. Elde etti. 
ğl faydalara karşı ~ enilmcst lli

Birerden 
Ankaradan haber verildltıııe ,re· 

ÜÇ k lŞ ig İz zar&ın, evvelki gün Har!cl)'C ~ı• 
k~lelinde imzala.nan bir a.nJıı rıd' 

zım pek çok endi e ve tehlike- B ir mıitldelt«'nbcrl 
k ri" de karşısında k lıyordu · ı aksim • t:ıninoni.i 

tal«;ilf'r 1 _ Re~ on dakika dl\ha IM:klPdik. U~iın Ue Romanya ve Türkiye ara~;pıl· 
Hı Sir- cıi tak ... inlıı ,oförıi de: y<?nldcn bazı muka~clcl~nı;şrııtı· 

Asabi bır gergını ğı belirten c- - Kaç kl<:islniı-: "ualini hıstık - ması takarrur etmişt r. ıacııı; 
kccl • Taksim ara .. ında «dolnm-:ıı> ya· tan , e: dakl esaslar dairesinde yapı 11, • 

marelcr. bu sahlllerıI" başlıca l•. pıyor. Taı:ıt ıkıntı .. mda iyi bir şey·: U b ld kla mubadeleler neticesinde Rorıı~1;3ri 
mantarında mUthlş bir enerji .le Hem ı.ofcirlerln hrm acele \<;i ol11 11hı· - ç. 1'1'\a ını a 1 n ~onra. a-

1 
dan iki milyon kadar tutaıı , ..• ı. 

çalışıldığını gösteriyordu. Garp 1 "n kftrı '-ar. , , ralıa"ını ileride dıırdıırılu V<' anı •Y· alacaklarımızın, 400 bin lirası "~ıı 
cephcsı ismini v<.-rdığı bu <;ahtl I Geçen ak",anı ll" arkodıt<;,, Re,\ot· rı dort ın li~terl yükley erek «dol· ... une , l;ınılmış olacaktır. Bir k8Ç ., 

1 
ııc 

hatıınırı zaman zaman tngıllz d<'· lunda aı·ele bir randf'\ umu:t olıtuıou rnu,» unu hıtrekf't etttrdl. ı b r !'> tlar Romanyadan şehrim ze 
nız ve hava kuv\'etlerı tarafından için, hu «dolmuş» ıardan fa~·dala~ . Bunu ~iirf'n l\rkada.,ıırdan biri: yet gelecektir. 
taarruza uğradığını gordükçc u nııtk i .. teılik. "'lrk~ıdcn ıtf'Çtn hır 

1 

- Ben ı!>i anladım, d~li . Biı üı· 11 ı:"i 
., d 1 ki ılllrlnl n mu· dafansın t .. t dl .., r·· . ' . . BİR B.\KKALIS H • ' zu C z y " - ak .. ı~·i dııruurınıı.k l' f' m . .;;-o or: kı~iyl1. l'C\ıthın ı \'f'rlnce şoforler, ·ı ' 

dakı zorlukları da gciruyordu - Kıu: klo:blnlz? ıli~P. o;nrılıı. «dolmıı':'O la de_tll .... aatlP. ~·ıkac·ajlmı - Aksaray Valde camı ! sol>;!ı-ı.• 
ln~ıllz gemiler r.n bu ahillc. - Cc:, ı·e,ahını 'erdim. t ı.ı ~anarak ha<ııq ıtldlyorlar. Hcp .. ı numarada bakkal Akif o~ıu 1 ııırl'' 

re yak taşıp ya klaşmaclığın 1 her ~oför gaıJJ. ha .. tı 'r. taksi dıııha tir.- a~·rr llYrt ınıi-,tf'rl ı.ırı~ or. ~ . . Sağlık, k u llar.dı&ı teraz!niıı ıc• ı;o~. 
vasıia ile kcntrol eııncktcn geri rlılr, mli-:terl arıunak tlrnre hastı, fit- Bunu .. ö~'IC'llikkn 'lonrıı. dörıhlnı·u l lacak ı;cv kefesi altına agırll ,,,ıııı 

~ - no"'-
kalmryordu. Bütün Norveç gc- ti. bir tak•lyJ durdurdu: mı;ık suretile muşterlıılnc J; 1•t 

mılerlne el koyarak Alınan za. 1 Uiru . heklr.dlk. \·nku~tan •':ftğ'ı - Kaı: kişMnlt.? ı mal verert'k fiyat yükscJtıllC ııl' 
\h, orada çok mesuttuk. Fakat l Üskudarda Çavuş mahalleslnde 
ıklmlz de deli dolu gençtik. Ak· 36 sayılı evde oturan komısyoncu 
ıımıza geleni )apmak isterdik. o ı Ekrem Özbakan, dun ak am 73 
tarn m(ıPas le serseri ruhlu bir de- numaralı vapur köprilyc yanaş· 
!kanlı idi. Bi11yor musur, Afrika. madan atlamak istemiş. fakat mu. 

:fa ctizamlıların yaşadığı memle· vaffak olamıyarak denize dU müş. 
ket gitmeyi bile di.işünmüştük' tür. Aceleci komisyoncu bir hayli 

_ Ne <;eytıır herlfml<;_ su yuttuktan sonra, vapur tayfa. 
- Hayır Diek. gençl•. Kümes !arı tarafından kurtarılmıştır. 

Bcyoğlurıda Dlmltro ısmlndc b r 
ekmek satıcısı 600 gramlık ekme
ği 65 kuruşa sattığıııdan mılli ko.. 
runma mahkemesince 40 lira ağır 
para cezasına ve dükknııır.ın ı O 
gun müddetle kapatılmasına mah- ı 
küm edilmiştir, 

bitlcrınin tdarcsıne verme it lüzu- 1 dof;ru :;-e l cıı bo': hlr tııkı>i~ 1 iyarla- - Rlrnden Ur, kl":I : I haksız kar yapmak suçuY~8 i•I 
mun~ hiu;edlyordu. Norveç kı. dık. ,\.rkaıla~ları'lan hirı ';'Oförc lşa· Tak~inin kapı..,, ılerhıtl •!:ıldı : korunma mahkemesine verılıll 't 51 
yılarmdaki bütün şehırlcrde sı· ret etti. - Ru~·urunuz ı \ ' ABAX DOMUZU .'.\t ÜC·~otlı ~ 
vil ahallyı içerilere kadar ı;:örı. - Knı; kl~l5inl1. ! :t.aman ln«aııa UJ mayınca insanın 1 5,r. 

' · adC C 1 
derlyordu. Bazı ncktaların ytrm' - t c;. ! umana U) ına .. ı gerek. Uç arkadaş Yaban domuzu nıuc zit'J 
dört saat gibi kısa bir lebardan Bu da hirln<'lsi ı;lhl, esini çıkar- cdolmu'!ıı> a oyg'Un d<'ğilılir amma arttırılmasını kararlaştıran ıı:ı: 111 

sonra derhal boşntılma.-;ınn bnş. ına!;'a hile llirnın gorıneden otnmobl· «birerden üç arkada~» u~ıundur. Vekaleti avcılara kolay \"e ucııı ti" 
landı. lirıe yol \trdl \ 'e geıçt1 fitti . TATLISP.:RT malzemesi temin edilmesi ıç 

ha\"vnn1arını ve atları çok ı;cv<'rdl.1 ,-------------------------...;--------------.---------··------------------------·"' • şcbbi.'ıslere geçmiştir. tııl<ıı.S ı Diğer taraftan Ege mın ,.ı b 
da tutulan vaban doınuzlerı ·,0ıı~· 
fiyatla satı~ alınarak lhr"~ O• 

Hazır cev .. r>!ı k 
il" ~ecr. :...l~arctt e na ında 

me~hur lngillz P.dibl Bernar 

.'h11\\, kendl,.lne takdim ctllhncnılş 

"ok gih:rl lılr kadının yanında otur· 
t ulrnu-,. 

'ı'eın".-k ıle' nm ederken LP~dlnln 

~anında hıılııııan bir gan•tr.cl, ü~ta

dııı e"erlrrlnl hu kadına 1:emm!'tınl3e 

ı, 

ha~lar. 1 
H!'rnar sımw kadına doğ'Tıı r.t{le-

1 
rPk ya'a~(,'n: 

- nu atlanıı g11ru,·ur rnıı .. urııız. 
d!'r, ~ erJ lııilrıdr nefr<'t ettl,:im bir 
şahı" 'nr"a odur. 

l\ıı dın : 

- J'akat, dlJı' atılır, o benim ko-ı 
camdır. 

ı:d I'. ""~ukkanhlı~ını kaJ betmc· 

den: 
- E\ct, der. blllyoruııı. Zaten si· 

d n gibi bir ı:iız.cl kııclının. koeıısı ol-1 
ıluğ'u içlıı o odan ncfret cdıJ orıını. I 

"'F.RÇl'~ 

1e bıraz yardım etmek istedik mösyö 
Hesscn! 

Kamarot sustu. Bir Ş<'Y bekliyormuş 

gıbı bir hali \•ardı. Anlaşılan mühimce 
bir bahşış iım d ediyordu. Scnius deya. 
· amıyarak söze karıştı ve: 

- Bu ad'\m kimdi? Söyleyiniz. Çabuk 
söyleyiniz. 

- Bu adam yemek salonunda 1\fösyo 
E:;ter Lund'un masasında oturan ve tkı 

kadınla dalma beraber dolaşan adamdır 
- Şu ah d<.- H'lmar Lund olacak 
- E~ct. lsmı boyle .. yolcu llstcs.re 

:ırkadıı mla baktık ve oğrendlk 

Senlus kend, kendine tekrar edıyordu. 
- Hılmar Lund! Hilmar Lund' Bu 

mumkündilr. Nasıl oldu da bunu şimdi. 
ye kadar düşUnemeıJik. 

Hes en hiç ses çıkarmıyor. Bir snn. 
d!llyenın üzerine yığılm ış olunıyordu 

Kamarot polis hafly<.- erine çok milhim 
"e~ !er söyl dığlne kan., bahşiş bekl.yor· 
du. 

- Artık ben gideyim, diyerek ora. 
dan biran evvel uzaklaşmak tsllyordu 

- - Teşekkür ederim. Bıze büviık bır 

~ardımda bulundunuz. Herhalde bu h•z. 
metlr.lzln mükafatını göN:cekslnlz. Yal. 
nız sizden bir şey daha rica edeceğim 
Bunları sakın k(mscye tekrarlamayınız. 
Sonra btılün •Ş bozulur. 

Tabi! Stiylcmem. Hıç kımt;cyc ai;· 
zımı bile cıçmam. 

FIRTI 
~evının: Bez.Un .... E. raımu ___ Jr Yaz.an: \\ elner E. Hlnts -3!1-

Sen us kamarota. bir para uzattı. O d 
teşekkür ederek oradan uzaklaştı. lkl 
polı" h&flyesı yalnız kalınca Senıus 

- Buna ne dcdlnız azızım Hessen? 
- l\Tcs le basit! Fakat biz dilşüncm<.-

dık. lçımitden h c klms<.-nın 11 lmar'da ~ 
şüphelermek aklına gelmedı. vazı~ c• 
bc'lı oldu artık! 

- Ya .. Demek ki şlmd! de Hılmar'ır: 
suçlu olduğuna knr:aat get rd nız öyle 
mı? • 

Aman azızlm! Ondar ştiphe etme. 
m<'k mUmkUn mu? Gayet tabıi' Mad il' 

kı mavı pek elblscJ ı klralryan odur 
l\lücriımun de o olduğu besbelll! Mesel<.
nc kadar garıp ve bekler.mez bir şekil 
nldı .. dcgll mı? 

Bekle ımcz d yemi~ cc<'ğım bc-nce 
•kıncı bır mav1 clbl.'ıclı .. dnnı old~u 

muhakkak ıdl Çünkü ben bır tancsır .. 
~ozilmle gordüğum zaman Kontes Anıya 

<' aııncsl öteki mavı ıpek clbıseli ad• · 
mırı. balo salonundan ayrılmamış oldu
!;UllU iddia ediyorlardı. 

- Peki nıadcmkı buna cmındınlz cie 
1 c dıyl' Hllma~·: sorguya çckml'dinlz? 

İkıı1cı mııvı elblsd: 11dam:r k.nı 
oldugunu bllmıyordum. Şlmd ı bence ka. 
r.ıarotun sözlerinin doğru olup olmadı. 
t;ını uıhk k etmellyız Çünkü bir yan. 
I) ~ k .) apmak da mumkündur Sonra 
çok fena olur. 

- Yanlışlık mı? Eğ<.-r biıtiın bu \'a· 
knları dikkatle düşür.eeek olursak yan. 
ı şlık yapmamrza artık imkan yoktur. 
Hılın.ır Lund karıicşınln giyeceği o <.-lbi. 
senı. a.> n nı o da kıraladı. Prensesin 
nıuccvherlcri ~crcyc sdkladıgını da bl-

llyordu. Genç kızın çr<ntasındakl ıınah. 

tarlcırı nasıl ele geçırebllcceğtnı tasar· 
!a dı. 

Senilıs sözünü keserek. 
- Aanahtarların çantada oldu~unu 

rıcreden biliyordu? 
- Tahmin etmişt r. HcrhRlde oyle 

sanıyorum ki ... 
- Azizim .. sız; de her şeyi öyle sanı. 

~orsunuz. Sor.rn hıçblrlsı doiru çıkmı. 
yor. 

Hesscn fena halde kızmıştı. 
- Bırakınız da rahat kor.u51lyım 

H .lmar'rn anahtarların çantada oldui:u
r.u tahmin ettığlııl rnnıyorum. Kardeşi. 
nln ellndekı çantayı balo esnasında ona 
çarparak diİşiırdü ve yere yuvarlanan 
anahtarları aldı. 

- Peki Eslen baloda kendinden bnş· 
ka bir . klncı mavi ipek elbiselt ıtdam ol. 
chığunu ı;:asıl farkctmeınlştlr? 

- l~Ieri karıştırmayın, Senlus. O ka. 
kadar kargaşalık !çlnde klm kimin far
kında olab.1.r. Hele elbiselere k im dlk. 
kat cd<.-r. 

- P<.-kı. diyelım ki öyle olsun! 
- Sozlerıml kesmeyiniz, Bırakınız da 

bıraz da ben bıld.kler!ml söyllyeyim. 
Hllmar anahtarları alıp doğruca prense· 
sin kamarasına g!ttı. 1~te kamaradan 
ç kıırken r;ördüğünüz mavi elbıscll adanı 
o idı. 

(Ar b:ıl :V&r) • 

1 caktır. • 
1 -

S tı,AHLARI K l:\1 BlR.O'~th 
rııııııtı' 

lzmır, <VATAN> K~ dl(i~ 
da 819 uccu sokakta B. tııırııt ... ıııı· 

18 '"rl. 
rehn evinde yapılan tarn r r ır 

avıe ı 
sır.da çatı arasında 150 rn sllıı.ı' 
~c~I ne iki mavzer. Ud ~·tı. . 
vesaırc buluncıuğu yazılııl ;1'i tı,c 

Bu ev 15 sene evvel Enı1 rıo f 
rükeden alınmış olup sJIAh~ .stı .. 

' gal senelcr,nde evin Ermen • ,rı' 

1 

tarafındar orada bıraktl~ığı 
11
, 

şılmaktadır 1 tcS 
1 Silahlar. hemen karako ıı 
I cdllmıştlr. ~ 

lr- TAKVifv1 :1 
1 30 iıtti'\CİTF.ŞRIN 94

-

1 

P.\ZARTESi .,, 
.. ..r sırıt ,. 

.\Y ıı - Gun 33' - ~• J~ • 111 
RU.\Iİ 1358 lklnclte~rı; ~· 
H l CRI 1361 7,tJ, J\t\1' 2,22 
GÜNEŞ 8,04 7,~ t 
öGLE 1,03 9,-46 
1KlNDİ 15.28 1200 
AKŞAl\1 l ",42 J :;1 
YATSI l!J .19 12,sf 
ll\ISAK 6,20 
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TELEFO : : ~ Safranboluda ~@)~ s!JASTICM~ 
Askc~!~a:urum ı Ruslar Merkezde büyük bir Mutlu bir K 1 ı· Bir manevra 

rt.U11 aoWl' taarruza geçtiler ~~~~~~~;:; Upa maç arı B o~=!~~':: 
Doğu cephesinde <Batı 1 inaWe) .... Cctmeğe devam ederken, 25 ~- 'Inöni?fti.in Safraınboluy,ı fıl!'!'etlend r G '. 1 F b h Afrika 

harp vaziyeti !ardan temizlenmiştir. ı ~şrinde merkez k~tınindc buz tut ı:ti1dttl günün blt'lnd yıldö"Ün1il mu Ün Ün g a 1 p eri: c ne r a ç e, ;:.::~1ı:ı!~m~ll\~t.leml ;~a;.~"1~1j: 
izvcstia gazctesı, son O'l günde mas1 ve ar!l'lintn harelretl~re e>ve-, nn•ebetıle kasaba bayraldaria d<ı- B v f ' 4' •Waj• ..e~ı-m. Mrh,~rıhı i'>«'. bll-

O n}u ceph•lncle cereyan eden 

hliyük meydan ıntıbarebelc· 
Rusyıida bOtün. ce e' rdc oldu. rışlı olmasr netıce•inde gayet ~nlş nattimış merasim yaprlmışUr Mü ey koz, 0 a, sf an bu lspor, 'ilk irN•ı ha\adafı "kna.k ıtzere rıı· 
rül n Alın.an a k dcrı yısının bır c pile azer ndc taarruza geç· Z•k&~:ı ça.dığı lstıklal m•r11ndan 

11 
... \C R~erıe,e nakldtilderi kU\• 

100 bine vardığını ~·azmaktachr. mıştlr. Taarnızun başlıca merkez· sonra nutuklar söylenmiş, mektep· T k • H ·, t• · ntlerln ıı; _ 20 hin ki ... l .... n .ibaret ,.J ~lıte dair gelen son haberler dikkate 1 1 nd irl a s 1 m ve a 1 ç 1 r ..... 
_ _. Merkezi Kafl\ll.$Yada Na ç k ke· lerı Kalinln çevr{'SI e ve Torope. ıı:er tarahfından şi er okunmuş· dutunu .'1ne müttefik ka.•·rıaklan ita. ~ayandır· hualan eluımmlyeU.,.-ı sı- . " tJ ·' 

' sim nde Ruslar muvaffakıyetlı ta· ıın cenup doğu botısında bulunu· tur. Bu muna ebe c harıumızın 'ber \ttdl. Oi~.-:r tararıan ..,.lnllll f-
ra ına göre lıallsa fllllyorm: 1 arruzlarda bulunmuşlnrdır. Garbi 1 yordu. Butün bu hücumlar da piıs Mılll Şe!e karşt olan sorı-suz baflı· P'tıtbo! Aja:-:lığı tarafından tan-\ Musabakan Beykozluların scr1 rtk L• 

1 

d ı·tt m..' 

1 1 

i 
J) Don nehrini craflmoviç'deıı .. 

1 
- a r r:ın,,11. :ırı a m ı "' ı f'r e "· 

R Kafkasyada ancak me•nıı harekilt kürtülmüş \'C Sovyetlcr üç gundt- l:k \'e ,ayg. duyguları hır defa da. z:ın edılcn program muc bince her o:r htieuınıle başlanmış \·e ilk an· blru~ı yapt.ılar • .Bu ha.le ı•c kan;I 
cenuba ~eçmlye raa,affak olan u-. olmu.,tur. 1 Qç vQzden razla tank kııybehnı .. ttr. ha t-..tt Nfllmf.ttr. aym eon hafta ında yapılmakta o- lar brşılıklı akınlarla s•dc b r ş-e- .,_ .,."'

1
. ı:.ıı •• ~ ....... 

1 
. T Or

.. ........ri cenup -'-IU-.. e buJu " " '" ~,, Y• . 

1 

... tu• ö"~ne gore m ........... enn U· 
•Utla naıı n - "'' • Ahnan tebliği Sovyetlef1n kayıpları 'llftlum-ıyetlıe lan kupa maçlarına dun Fener. kilde ı;:eçm1-.tlr 7 loet dakikada k k" t ğ ğı dıjil 

.... (Klehkaya) yı geri a.lmıştu. Bu Bertin, 29 (A.:A.) - Alman tcb- ok a"ırdır. 1 Libya cephesi bahçe ve Şeref stadlarında d vam Bcvkoıun ;·aptı•ı bir a'k.-:ı ı'na~ ....... k:_ harıl"ı·: ••. ~ ... ır ah lr "'I • 
Rus ordusu ~imdi Don dlrııeği içine ç g _ • mn"• an o< uı;ıı ...... ar 17 a l:''-" ,._ 
•yak haıımı' bulunuycır; hedefi şlip- Jıği: Doğuda b~~ .iki ~~Yilk taarruz <"-" 1 llM':lıle) il il edllınıştır Hııva.nın zaman. zoıman doluhısar kalc.<;tr..l kar.,.-rınış ,.c mf'llldlr. Çünkii Tıınıı.;uıı ıta tamımıİ· 
keeıı Alman erclmıanun. en mühlnı Terek kesiminde bir çvk dilşınan k~rşısın<la buliln dıger harekct1er '! Rommcl kU\'Vetk!rln'n settr kıta· ya{:ış:ı olması yuz.iln<ien S'l bır '<!· müdafi kaleciye pas verirken topu l ı" r.le ger.lrllmcsı müttefikler için 
"'••M&la ltath ohuı (\'oroşUofgrad _ taarruzları akrm kalmıştır. Alman ikıııcl derecede kAlınıştır. Batı Kııf· lıırı ıle kısa bir muharebeden son· yircl onunde ovr.anan bu m çlar I ke:-d :.aJpslnc --okmuştuı Bu go:· ! Garhi .\kdeırinte tsma yakın hlr em
StaHn,..rad) demırrolunu kesmek \'e ve Rumen krtaları dön Volga ılc kas) ad.ı 23 Sontcşrındc na\•aların , ra Alman _ Italvan kuvvetlcrıle normal net:ceıc;~e kap.ınmış ve ~n onrıı hızını arttıran Beykoz· I nhd kııraca~ı gihl nıöttefiklerce 

,. • Don arasında sayıca ustün düşman bı·rdcnbtre bo••"lma•ı "ı"- in b .. ı · btı·,r.cı kiınh'! k·uplcrı kıırşıtsısnıa· !ular ovur: hakımı•·etın. kurmuş· :h . r t f 
1 

it 
1 

Alman ordusunu ihata etmf'k olacak· . ..1 • d a..... ., """r e u· teması tekrar ka~ix-tmişı.. rdır Bu· • · " mı \f'Mn za\'ı ara ı ~vı an n \&-
ter, Almaalar, Ruslara böyle bir fır· tarafından yapılan biltUn taarruz.- yuk o çü .. e h reket1er olmamıştır 

1 
na mukabii Yeni Zclandn piyade !arın hcpslncren galtp çıkmışlardır :ar ve Sahap ~4 üncü dakıka<ia u.

1 

ı ,. hR~ıT'ı da arttnacakttr. Runcta• 
ııat ıeN"Cekler mJ \ennh·ecekler mi~ tarı, düşmana kanh kayıplar \'Cr- Terek UZ'erınde ~ fena hava ne. tümeni Ag&dcl),. bölgesinde Ocrl Mu.salu.kaların tafs?latmı iiırasllc z.aktsın savurdu~u b:r şiltle lktncl İ.a,ı.a, T~ınusun ele ~eçlrllmesl l.Jb-

• • drr-.....ı.. suretlle pQskUrtmüşttir 35 tlee.sınde araz.ivı' su basmn~ı ha· ' k d . verıy-oruz.: "Olti •·apmıstır. 
lluau bir lkl giin ~inde aıtln·acağız. ""'"' . J " " R hare et)f.e ~vam etmışt1r. Ye'11 .. " . yadatiil '<l'kh:tnd orounun da l~lnl rı-k 

%) Stallnı:-rad ile Don dlrs~ğl ara- t~nk yok cdllm~tir. reket er uzcrt:ıde te irını göster· 1 Zc!andalıların arkasından bır ln Tak Sİ m Ey·; p Su ırada Hisarlılar bır penaltı kola)'lıışttracaktır. Halhuki afır da\·· 
R Don bu

··yuk dlrsc.ııınde btr Al· mlştir. ıli ı hl ı·· ln' n ... F b d . - kazanmıı;larsa da b.ından istl{ade ranmak, ınlh\·nn· Tunı .. ~•- dah4 da lltftdakl ısahada şimal \ii! eenuıı ll!i ~ g z z r ı ınnen •n yav11ş yn\' .. ş ener ahçe stırnın a gunnn ıl . ~ ~~... p 

•NluJan Kalas' da çemberi kapatinR- man karşılık taarruzu düşmanı ne- Hafta sonunda Sovyctlerin Ala· 1!erlcmekt' olduiu gorulmüştur. maçı Taksım ıle E) tip takımları d· e~"mcmlşler ve devrenin onları· kıın t't.lenme"lne yaramakta ,." miti 
h muvaffak olmu lardır. I..onı!ranıa hir kcslmleri gerıslne kadar atmış- gır'in doğusunda )aptıklıırı hucum Bu tümeıılc:-lc Slrcnaik bölgesinin rasında yapılmı~tır Hakem T rı. na doğru Deykoz mudaf•lerlnln ı· tdlklere 7aınan kayhettirıncktt-dlr 
'erdi.ti hu haber k~t'i ise, Alman or- trr. BUyuk hava kuvvetleri ve bıl· akim kalmıştır. merkez kcsımtnde bulul'an lkt pi· ğın idare ettiğı bu maça Eyüp ta· !erde buluııınasından ıst fade eden ftu tanda dfı5i}nt'nlı-r. ım-:unrelr· 
d•• Mirlik bir kı mne ku!ıatılmtfi hassa Rumen savaş uçakları kara Kalmuklar stcpınde Almanlar, yade tümenı araı;mdıı en aşa~ı 100 kımı eksik bır kadro ı'c <:ıkma,,ı Hisar bir gol çıkarmış \'e Beykoı- rinde haks11 df'~lldirln. Anrak mut· 
4We&ıtk. Almanlar im ita~ 'çernhe- kıtalarını baprı ne desteklemişler· ve Rumen motörlü kuv\•etlcrı hii- kilometrelik bır mesafe v&-rdtt. na rağmen guzel bır oyun f{ÖStcr· lular buna hemen mukabde ede· tefikl~rin Tnnıı"u temilll'"mckte •ı:ır 
'1•1 yarmak lçJA ,·eya talniye kav- d~r. B?yük sayıda t~şıtlar yok de~ c~ml:ırda bul~~nmu-stu.: HU.cuma General l\fontgomery ordusun~ mış ve kuvvrtl• rnkibLre zaman ;ra. rek devre~.; 3 - 1 ~aH-p bitlrmiş· danıuıma~ınm bir manf'na ollhı~ 
\"eUerl «e..tlrmek ~n muhakkak Don dılmlştır. Vot:a aşagı mccrastn 1 ugrayan bir duşnınn suvar! tttmcnı mensup dıs- r bes tümen hı'\ la ~.11. man tefevvuk ctmiş·fr lcTdlr. lhUm•llnl de go1.dc.n mak tutma"'ıık 
411'M'ilnt l'~lt 'e köıırülerden &'jmak 1 dc.mlryolları dün gece başarı ııe yok edllmıştir l sır - Lıbyıı hududunda Marsa· l\HisBbakanın ilk ~olünii T&k· ikinci deneye Beykozlular cok ı-rrı>ktir. Olabilir ki müttefikler nılh· 
lerundadırlar. Ra tttltarla, ihtiyat.. bombalanmıştır. Hızlı tuııyanüsavaanş Arntrutfann şiddetli ~rud•rı Matruh ile Toijnık arasında ht•· sim 7 inci dııkıkada kazanmış 

1
.
1
, hı7lr bııslamıslardır Bir ıki hiicum H're Tunu-.t.a tutunahilt•«l'"klrri ünıl 1 kla rt Do

n u··sw~ d sm •• k · k dan onra c;ııhııp <ı0l ıı.cıktan aldı· .. . 
1 

k ... el lı t •Pfa mukabil taarl'llı: da. ricat 14.;tn uça· rı o a ~ 01os ova. Z9 !AA.) - Recrm 1 lunma tadır bundan sonra Eytip takıını açıla· "'" verl're onun .... ıı,..,a an n• a -
•»-1·· k ııa nı ve sı:r.ınaklarını T • ı- 1<1 "üzel blı· ar" pası ıı~ B~vko· d 

1 
~arma da c;ok müşküldür. mo...,.- u 

0 rı ı> "' a ıansı bu ak aınkl yayltntnda. 1 D·scr taraftan Der il(> ile Bbrga· k d kadar sı ıı e " 0 ... '' til Fran a an yenf ha•·a Jcun l'tll'r 
Ahnanlar t.llnı-rad cCRırbunda bombalamışla.rdır. . Stalir.::Tad ;imal 'batısında taarruz· z• arasındaki yollar malzeme "İ- ra evre _sonuı\a ., ras . c, zun dördüncü golün O · yapmıştır. ~I' lrir kısım askerlr.ri , " mat-1.eın~ ı 

.. _. Do~ k t rnin merkez kcsımın. . ~ Fahri . Mahır. Fak va ıtasfle t~c Hlsarlılar buna :?O inci dakikada 
-lltak bozkırlarında pnl&I cıntn k- cU es m 1 • devam eden Sovyet kuvvet· yecck ve mtihlmınat taşıyan çe· gol vapmış \·e dcvTe' 1 3-1 roıılıp 1 Şimal Afrikaya ~-irmelerlnl ı .. te-d d .. d mh vuruşma ar ve ,_ " • "' aıc. açıkları va~ıta.-:lln mukabele e. tika.mcUnde mukabil taArnı7Jar yap- e uşman, eva ~hl şiddetli mihver mukavemc. c:ıtıı binlerce taşıtla tıkanmış bir bıtlrrnışt•r s - - " .. ml'"kteıllrler. Şimal Afrika ba!likının-
-ıa~a da eenup Rus ord~anun Ka- şiddeUl çarpışmalar sırası~da Si k karc:ılac:tıklarını ovle!Jl'{'ktedır hale gelınıştır. dince oyun hevecıınlı bir şekle do· dnn ııek aı; onra Ru,ların '\tallnıp-ad -~T • 8 t k . 1kl:ıci devre başlangıcında E- kUld.. 

0 
• 

1 
d ğ 

laa üuırine k-adfar rqaıunasına mani tank kaybctmlştır. 1 °şdyC'd~~ e · Almanlar, zaman kazanmak. yeni· T..ondra 29 CA.A.) _ tngılız. d!'- ·pıül b raltı kııı;ırmışla 1 u yunun ~on arma o ru ke iminde başarılı bir t:ıar:ro1.n gl!('-
"-tamı!lllardtT. rar edilen bu taarruz ar a uşman, d4!1n toplanmak ve kuvvetlerin ı;?e· nız.aıtıları garbi Akd nlzdc 9 düş· ~ u er ır pe ı ı r o. tekrar 0Stünlük kurar. Beykozlu· tiklerini gören nıiittefiklerin, mlhw·r 

• n "!·nün CCTIUP dosusunda yun bundan ~onra Takc: m n ba"· 1 'ar •k ~o· daha yapc;.rcık mıı..çı S-2 •· 1 ri 1 k h ~ Jfuıa-. taHnı-rad ve DOll dlrse- men go u . . r ''·C'tmek maksadıle şiddetli karşı· mar levnz•m gcm·s·n• batırm:şlar. klSI altıı:a ctrmiştir . f ı<ıınct e n 1 1 cep cyf" da.b.tmanın 
ifllde, bf'Jki de nıa•e,;yal4a fazla insan ve malzeme bakımından nğır ltk taarruzlar; gcçmekt<Xilrlcr 3 tanesin! de hasara uğratmışlardır. Bu sırada Takc:lmden Olran ta· ı<.ııcı"dılar faHlaJarını tecrimc ile anlaını~ oldul\. 

'-tıwlmaın •• kr.tm teşlratı ytlzündeu.lkayıplara uğramıştır. kımının lkincı !!olünü ve 24 üncü c ••7rr?.,hçe·Ga/:Jf":genç/er tarı ~pheslzdlr. Şimdi Ru.,lar ~o .. -
4&pp kabillyetlıri kaybetmk gibi gö- Alınan ve RumeP av uçakları ve H k a cleklkad da .. çür.cü \'C berabc 1 ,_ F d d .. l.;o\R kl'""inılnde de ı:-enio: ölçiide 6'dıı· l'iltıf'n Alman "e miitı.ifik ka\'\etlc.r:il topçu fle ha\'a karşı ~oyma bata~- er es s va şa golünU açıkar~ışt~r Oyunun rb·;. 1 F cn~r hsta l;n ~ ~ulnu~ sonı n~~çı tıı snylenen hir taarrurn ı:-ec:f'rkcn. 
l*k fe- bfr vallnC4 düşmüslerdir. yaları dün yalnız dogu cephesinın rabe likl .h 

1 
· ener 8 ~~ e a a a enç.er r- nııittefiklt'rln hu muhtenıpl man .. , -

• · dü • • ·· r e nı ave bulacağı tah- lffl :ırasında vapıldı. Fcr.crbahçe-ll._ taa-ıa- bil.._ ___ Klet kava- cenubunda 39 şman uçagı du- (Başı ı in"idf'I - re bu bırlrltll!..'"! araştrrmaktadırlar. 
1 

.
1
. •

1 0
. an . ra.n ıfıtha fazla uT.atrnata 1!1.ı:um ı;"cı ·· .... ·• .. _ · ı k m n edı ırkcn v n~ ır son dakı· lil . b ka ıa ·a k'ld k tı lşgat eden Rlııı rf!ft&b kolu ku"8t- şürmüşlerdır. Arn eslmde 6 AL f man tek bir 1'"ransa oldıı~u g1bi Irk l\fadrit, 29 <A.A ı Toulondan k d d" d.. :. llhi 

1 1
. 1 eı 11 rsı ~nıa) şu şe 1 e cı rıiıı r;ormı~·ec:-f'kll'rl olayla"" reıı~ı 

"- ha~ketlnl tıtir'atle fnJdqf ettirir- man uçağı kaybedilmiştir. bir Fransız donanması vardır ı gelen habPrler. AlmanlRrın .şehre glr.
1 
n~ a or uncu ;e ;aka ~c go t;· ı nıışlllrclı· mllt' mt"~·dana çıkacaktır. 

't, J<afkasyada.Jcl Alman °Jron-etıer1 BcrlL'l, 29 (A,A.) - 22 Sonteş· Amiral Muselleu de Sıındar Times- diklen sırada, Toulondakl bliti.ln 
1 

u 4:rapmı \'C ~us1a a 
1 

bu .
1
surc • Nuri - :\furat, Le bip - F.sat, Sa • ip 

• in ı e - 3 Tıtk.,ım n ga e esı c sc- Al! Rı a A ·dın ~i li' x ~ t. tehll.kt"ye d~·elı: "fi Den huı..a- rfnJ.e 28 sontcşr ar.ısında Sovyet· de btr mııkale yazarak dC1nlştlr ki: F"ransız lşçllerının derhal işlerini ter- . ~ ~. · ) - · e n. • ac · 
...... a '~ 1119\ılnla haUnn ke<li- ter Stallngrad uzerlndekı baskıyı Geçmtşın hatalarnıı bahıs mevzuu k1>ttlklerlnl bildirmektedir BRtırılan r.a ermlşur. ı' :-.'a~m: Omer Halit. . Pasifik ve Uzak Şarl· 
~ ... Bl.ztt. M~ Tltnoçeıtko- haflflctmck ve batıdaki müttefik- etmek boş. lüzumsuz hatta tehlike- 1 gemilerdeki lnfilAktıırın tazyik etti- ı B~ykoz. llnadoluh İsar valata Gençler her. ~amanlcı ~ad (Başr ı incide) *·*·* 
ıı-. bqhe.a IHıdeft de blldur lerı iie ayni zn~nda taarruza geç. lidir. Touıon yiğiUeJinin şererıı an'a-1 ti hava yUzünden evlerin bUyük kıs-1 .. . rosunu mqhafaza edı) ordu. O~ un \'etleri üzerınde her iki Uırafın hıı-

3) Merk ... cephesinde G~etai zu-1 m1ş olmak açın büyuk ölçüde tc· nelerimize Jfıyık olan öltimU bu hata- mı o !~adar hasara uğramıştır ki ki- Fener stadı~lda , gdunı ilhnl ~inci ba,ıar ba.,ıamaz hemen hakimiyet \- kuV\·etlcrl bUyuk raa:ı.··"t ,,
0 

•• ı._ . ...... · • , maç Beykoz ıe .. nıı ou sar n- k F b h til k. •· ... "-~ kumandaııanda b•nan Raıı or- ,ebbilslcrc g1rl~m1şlerdir Stalin- !arın hepsini kökttndcn sökUp atmış- racılar evler! ~altmak zorunda 1 fi k uran ener a çe er ra ıp .. a· tcrm',..ir. 
.... . b · ı l rasında ,·apılmıstrr. a ·em :\h levl ccmber İ"ln aldılar Gal ta "1' ~-rı ~osko~"a • \'tyaızma • smo- gradın cenup attsında ve şimal tır. Donanmamızın beşte dördü Tou- kalmışlardır. • 

1 1 
~ tt'~I b ,, .., e · a l2 düşman bomba uçağı Dar\' ~ ·d~ryoluna k--. dotyda: ,·e batısında çok büyük piyade ve tank !onda ve bu harp ıçinde kaybolmuş- AlntaJ\lar. ı .. gafl \'Mye haber met Adem n dare c ·- u maça ~r.çler bu tazyike ancak 7 dakl· ta••vare mevdanına hücum etnı 

.....__. • -.... ...-ı • • l Beykoılular eks•k bır takımla ıc:· k k . t d b'ldt . "!'\ ı "" " rcuıudfllt taarnna ...... ıuttTalard". kuvveti~··· Don n hrinı Stalingra· ı tur. Fak t her •eyin U.qtUndc nmkad. Hm1cmi Jcr . · ,_ ? a mu a\cme e e 1 "e • a m t•-. Timorda orta bomba uçakl 
-. ~-r-·-w . tırak etmi fer ,.e anca ... -!? ~nci da. N !d ld - .,- ı b. .. '".,.ko,·anm \·udlği habere göre, da turruz eden kıtalarm arkasrn. de,.atımı.za karşı besledığlmtz sarsı:- Vıchy, 29 < A.A ) - Amıralllk da· . • ac en a ıgı .,uze 1r ara pa. rımız düşman lşgnlı altında bu t• lt~e koominde üç ,.erde ve \'elllu- dan ge~k için hılzırlanrnıctır. ma:t bir iman vardll'. !resinin tebliğinde şöyle denilmekte· kıkada takımları:ı• tarn•mlayabı - , sındıın istifade ederek F.encrtn b • 
ı..~ " " dı·r·. mlşlerdir. • rincl ı:ro1iini.ı ,..ıkardı İki dakika nal.ş~l Bdeico ve Novlusaya hUcum <'1 ~ bir yerde Alman mödafaa b&t- Hiç bir §eYe kıymet vermeksizin sa Fransız donanmasının subay vt> er· .. ... m er r 

~ı 20 • 30 kilometre derlnllğlnde yıca üstünlüğe dayanarak yapılan !eri bugtipden itibaren aralarındaki Mütareke de\•rlnde çıkan eski u- ı •. . d. . sonra Omcr şahsi gayretıle ikinci I Vaşington. 
29 

( A.A ) _ Bahr• 
"'"11ın1, ,.e m. bitJ"f'de buJmmn en bu hareket oetlceslnde mildafae anlaşmazlığı unı.~tarak bırleşmelidir- m~mı talimat, donanma şeflerine ge. I Çorç '.1 de l kı : ıolü yaptı ye Ne7.ırlığı tarafından dün n<:!;rr 
"'tu.1nı demlryelfan keı.ilm'-ttr. Al- mevzilerinde gedikler açılmıştır. Jer. Yegflnc gayemiz, zafer knzıınılı>:- mılerlni kim olursa olsun herhengı 1 • (B 

1 
.__ Fener hiicumlarıra büyük bir 1 dilen tcbhğ· ' 

-..,_. "1 • . a'ı • ....,lıfe) «=• -~ ağır kayıplara ufram~lardrr. Fakat savas 'ruplnrımız cenahlarda cnya kadar b!ıttın lnl\·vetımlzlc eava- bır f'Cnebl kun·ete teslim etmekten 1 h t 
1 

f k 
1 

. gayretle karşı koymağa çalışan Ga Cenup Pasifikte 
23 

,
24 

ikinclte~ 
•- J i t · ı · layın<:a ana f' l'ra ~e ~ek nt H~·-ı. .... a119 

taarruz., yalan: Alma• ve gedik er n açı dığı noktalarda şa gırmektlr. Ancak bu suretıedlr ki 

1 

se batfl'malannı emrediyordu Al·! b 
1 1 1 

t iki 
1 
ıata Gençlere bu çalışmalarmd• rkn nccA""' "mertkan tı"aklar "'A' 

" !emekte muka e " e rn ~ ı. llı>r ., =• .-. .., ı ., ·- -11\'\'Mterinin • t.allnırrad cepbeıılne mevzilerini sarsılmaz bir şekilde Fransız imparatorluğunu müdafaaya man hUkQmeUnln Touıon'un işgali tel raf t"klhnl• ,.e ~·erlert•I bttlm.,.- muvaffak olmadı denemez. N itekim gcorgia çevreslndı-ki düşman t<'"ı" r~dtJriımetrine mani olmak mak.8&Cti- muhafaza etmişler w fona hava muktedir olab!lecek yeni bir Fransız I \•e fılonun st!Ahtan tecrldl hakkında· I{ ç · · devre sonuna kadar Fenerin mcş· ı ıerin· bombardıman etmistir. He 
le YJatldntıt müdat heclefll bir- taar- şartlarıQ41 rağmen Alman ve Ru· donanması yaratablHrtz. Herkes iş ki kararından malt\mat almak için 1 tur. hur oyuncuları ancak iki gol da- defler etrafında bulunan binnları 
l'tıq L.- men ha\'a kuvvetlerınln yardımı başına ..... Herkes savaşa..... ı da\'et edllmeleri çok geç kalmış olan 8 · Çiırrll. "<>A F'ra!ll-a hiutı .. ell'"rln- ha yapabildiler ve devre 4 - O hep 

1 
vıkılmıştır. 

""nz:emiyor. Yani tNblt taarru- 1 la d • k 29 (A A ) F' fi H bl B bri ~ H ,, dl'n ~)le bah .. etm~tlr~ F leh. k d tıı d ile karşı aarruz r a bulunmuş· ::-;;evyor . . . ran ız - ar Ye. ~ ye ·c . R\·a .,az:rlan, e~cr ıne -apan ı. 
26 

lkinclteşrin gece yarısı 
7 

u· ~ eg-ıı, &tntejtk Wr hede.f elde et- !ardır. 319 Sovyet tankı tahrip e· !osunun ka.hramanlı~. bUtUrı Ame- hUkOmet reıslnln kabıncsıncıe toplan. :;>imal Afnkaya çıkı,.rnrz Fran.u- ikinci devrede Galata Gençlerin çan kaleden mürekkep bir hava f "ı k rrtllksadne yapılması daha çok dilmiştir. Emsalsiz bir surette dö. rlkada derin bir tesir hasıl etmiştir. dıkları zaman tersanenin lşgaıtne da rf'ak"l~·onlar me)dana geUrmlştk -enerjik müdafaası denm etti. Bu losu Bouganlvllle adasında Bou 
~ lllt&erneı. Bu hedef de, Alman nuır- vOşen kıtalarunız çetin savaşlar ne Bu muharebenin tarihi yazıldığı v.a. ba.o;lanılmış ve ka~adakt bahriye ku· Kanaatim dalnıa Hltıer!n \erditf e.oz. kısrmda Ü~ sayı daha çıkaran Fe. yakınında Kahl' tayyare mcyd:ı , 
~ Ghfunau mal'ftp etmek, Smo-- tıceslndc bolşevlklcrın aı:mış 01• man hiçbir \•akanın Tou

1
on hl\dlscsl mandam tecrit cdılmlş bulunuyordu lerl totmıyaca~ıdır ~l~eklnı ™tl~r 1 nerlilcr maçı 

7 
_ 

0 
kazandılar. na hiicum etmiştir Uçak c:ah ,, 

'.. ~rlat 7.a~ek e!ikl Rus _ llukları gcdıklerıo gcnlslet.llmesine kadar şerefli otmıyarağı kaydedil· Bu hlldlselerden h~nUz haberdar oı- ı ı;~aı_ altını.la olnıı~ an ~ ran"a~a .\·u. ı Galata Genelerin temiz bir oyun 
16 

bomba düşmüs ve bilyilk ~an· 
010 mfınf olmuşlardır. mektedir. Almanyanm. taahhfitlertnl mıyım Amiral Abrıat, derhııl mahal- rnmti~ \C Toulondakl 1'. ran~.ız rııo~~· 1 çıkarm'lısı takdfrle karşılandı. gınlar çıkmıktır. Dümıan hiç b r ~ "Ya hududuna \armakhr. Şimdi. 24 Sontesrlnden ltibaden diicman göz.e batarak şekilde ıhlAI etmesi, 11 makamat ile temac:a glnneğe ça· I nu !'ide etmek hedefim 1:1ıtınli~tür. I ff k t ..., .. 

5 

i t 1 

ı..ıı1 · .. S ··ı · u 1. mu,·a a ıye .,o ermem ş ır. l e Rjll\e ~e Vla7.nıa ljChtrlul ~lddeUi hücumlarını Don ile Vol- bundan sonra mUstc\'lilr.rc karşı bir lrşm'.ş ise de deniz prefcllğlnde bir~ J'ran .. a donanma<1ınm kendi kf'n<llnf• U evmanıye · 11a i Ç Guadalkannlda devrlveler 'lı. ~,. t.~ıı ... , .• ,.. .. ,..... ga a<•smdakl çev<eye de teom•I '''' . .'noan gibi mUcadele edm> 01•• "'"" '"''~" 11• ı.mos olmol<ton baf hat"m"' .-... ~ t<hode huı .. n ,.,.,., Şc<of 'I•dmda günün ilk maç< 50 Japon aske>"I yok ct,;,ı,ı., , , 
ll!ilar hu taarruz için de uzııu z:a- etmiştir. Almnn ve Rumen kıtaları bUtun Fransızlan birleştirir ka bir n~t!ce elde cdeıııeınlştir O SS· 1 ı.ı;rları a' ni kin f'trarıftda l.irlt':•tlre- Süleyman iye ile Haliç arasında ya· 'Polnteruz'uıı b::ıtısındn ~ apıla., ı :':""-aherı hazırlık görüyorlardı; bu hücumları taınamile fıkim bı· Almanlar boş d,urmuyor 1 rııda htl.dıscler ''Uk~a gelmiş ve fılo· t•ek, Fr~n ... a dı'\mtlakt blitlln Fran.1 pılacaktı Fakat Süleymaniyelller, halli harekat esr.asında m:traı, ö1-

tt11 b lı k ın rıı t bit kt tır Sovyetlerin Staıı Londra , 29 ı A.A.) - Almanların yu te~kll edP-n gen11ler, almu• olduk· · h ldlkl . d h k 
""1 unu aı·a C'i ~ P. es e- ra rrmış • n. ' 0 kıl 1 ..,. ı.ulan mü~terek dıı,.nı•na k•'""' ha- sa aya geç gc erın en a ·em ler ele geçırm slerdir Gec>e iki du 
"'- c\lrnanıar haber ,·ermlşlentl. Ru- grad şehri içinde de yaptıkları I· Akdeniz Fransumıdakl as arını arı emirlere, an'aneler mucibince I· reketf' ettrecekttr. . • maçı oynatmamış ve Hallçlilcrl man bombn uça-, L~n a c:chr•r """•t--- Al ı -"dal h t lerlemc teşebbüsleri pUskürtülmfic arttırmak lçln Toulon yakınında klln 

1 

taat ederek kendi kendilerini batır- '-' hlik al'p ~ ..... t 
1 

t'- x. b b 
1 

g g • ıh. ··~·· rnan arın DHl aa a - ,, &o.. L d 29 (AA ) R d 
0 

ile bir men g ı -uue m ş •ı-. a.zınn om a ar atmıştır ~"da IJiyiM< eettler a(:thnuı, ba tür. Topçumuz Volga yolunu keıs- Ft:ı.nsızların bUyUk !stres hava Us_,U. maoa başlamı.ş bulunuyorlardı. on ra, · · - a Y Va in on · 
..,~dP. ıtr. .1Jmantarın ,-az1yctlnde meğe devam ctmekt<Xlir. Motörlü nü il'gal etrnis oldukları haber \·eril- Toulon kurbanları demeç yapan M. Churchlll şunlan Vefa · Unkapenı 

1 
Aş gt .k· 29 (A.A.) -:-- Dı.. '"'· ' ' ı söylemtştir: can merı an dcstrovcrlrın s~ıc 4ıt. &anı.tı Glduğ'uD11 g"östıennekı&- iki gemi batırılml§tır. nıektedlr Vichy, 29 < A.A.) - Bahriye Nazır· Şeref Stadında ikıncl nıaç, Ve· mon ad&lnrında cerey;n eden mu-

Düşman bu bölgede gayret sar- Bu Uss5n tşga.11 mlhvercllerin hava lıg-ından tebllğ edilmlşUr: cEter hede! ve maksadımı:; oldu· fa ile Unkapanı takımları arasın- harcbelerdeıı b'rlnde 12 ·1ktcsri 
-:::--.. kuvvetıertntn ltalya ile ispanya ara· Fransız fılosunun Toulon limanın· g-u Uz.ere düşman. Tunus topraklann. da yapıldı. Oyuna kolaylıkla h!i- de battığı haber , ..... rllmektedlr 

SAI.I 1 Dknnun saat tam 18.30 da ~ sında Akdenlzln geniş bir sahasında da kendi kendini batırması esnasında dan atılacak ,olursa. Cenup ltalya, kim olan Vefalılar ilk de\'reyl 4·0 Yeni Dclh!, 29 (;..A ) - Teb' • .: 
harekAtta bulunmalanna ve mUtte· bahriye meruıuplannda:ı dört kişi öl· tekmil deniz llslerı. nerede bulunur- galip bitirmişler ve ikinci krsım· DUn- sabah İngiliz Blenlıcım t P . 

~klerln. b'lltün hUeumlarına .kar~ı mllş, 27 kişi yaralanmıştır. Hrdk a· sa .bıılunsu~ bilt~n mhUhımm~~ t71s· 1 da llti gol dahıı yaparak maçı 6·0 de bomba uçakları a\·cıların rC'f 
Sineması 

ve 
Tiyatrosunda 

CAZ KONSERi 
ŞfoltrlmlzJn en ı>eçme cazband listatlnrının lştiraklle 

ICYGK CAZ ORKE STRASI 
Çoıc zengin programında filmlerde dlnle)lp tı\'dlğlnlz en güı.el 

şarkılan çalacaktır. 

N IWMBALAR - 'l'A. 0 GOl.AR - KONGALAR 
~ 1Utıara1ı biletler şlmdklen satılmaktadır. Salı giinU 

~ahalıktan kaçınmak için yerlerlnlzJ şimdiden alınız. 
..... 

gişelerdeki 

Tel: 4!>869 

orsfka ve Sardenyayı daha müessir rasır.d ve yaralanan ·oktur len ve baş a BE erı edcflerı e, en· ı kauınmı )ardır 1 
bir surette müdafaa etmelerıne me· Clh tld ) ' ni. sistemli ve tahripkAr şekilde de-• ş · 1 kaUnde Blrmanyada Sh\'ebe Japo'1 
dar olacaktır o en lltıltaklar vamh hnm taarrnz ve akınlarına tA. Is tan bulsoor . fl/~mdar hava elnnına taarruz etmf!;lerd r 

Dlğ . Londra. 29 (A.A.) - Cibutıde.n a· bl tutulacaktır. Böyle mutltiş bir a. Bombalar uçuş piotlcrlnde. da• 
T l c~d tabraftan Amiral Labo_rde ıle lınan bir haberi zikreden Vlchy ra.d- kıbete maruz kalmayı istevip ll!te· Şeref stadının .>orı m~ı lstan. ma noktalarında patlamışlar \ ou on a ulunan bi\tilrı bahrıye su- k • · d t k ı · · l , ba .1 Al yosu, bazı as er "\'c sıvıı Ji'rnnsızla- me.mek hususunda karar vermek 1• bulspor !lt Alem ar a tm arı ara. bir ıa c deposuna bır tam ~cıb~ :I' arının manlar tarafından tev· . . ı 
klf edil 1 ld kl rın, mtittefıklere iltl-hak için Clbutı talyan milletinin bileceği istir 100 sında yapılmıştır Ku\'vet er ara· kaydedilmiştir. 

m ş 
0 

u arı haber verilmek- . ' · d ü t olmadı<lrnda k Tchunklng. 29 ( A.A l t'edlr. Amiral Laborde, "'emllerlne va- ve Fran..<ıız Somallsıni terketUklerinl den fazla Italyan Generali \'e Musso· sın a m ~ava ., • n ço 
"' 1 ı. ı bu m,,,..ı t--'anb 1 Amerikan hava km"·etıerl kumıı"n . naşmak fstt>yen kim olursa olsun- 1.1- ı bildirmektedir. l\nl'nln 300.000 e yakın askf'rl. eli- zcv ... s z geçeB ...., ~• u spor 

Çlnd •• 

zerine derhal ateş açnca.ıı.ını Alman· Toulon'dan kaçan drnluıtı milde harp esiri olarak bulunmakta- !utar 7 - 2 gibi~~ bıil' s;yı far· nı General Chenııault. orta bomb3r 
b d F k kite :.az.anmışlardır dıman ,.e pll,e bombardıman uçakb !ara bildirmiş olduğunu beyan etmiş- Londra, 29 (A.A.) - Barselondan ır ransanın mu adderııtı hakkın- rı \"tısıtasile Merkezi Çınde kltln ı 

tir. MUteaklben AmlraJ. Mareşal Pe- gelen bir haberi yayan Vichy radyo· da kanır vermE'k de Fransız milleti· Gu·· reş 
ta.ln'e a~~dakl mesajı gönderml.ştır: su, Tulondan Barst>lon limanına ge· ne aittir. Bugilne kadar geçen "1.l· 

cBütiln Toulon filosunun mevcudi· len Fransız gemisinin 371 tonUlto tun Mdiselerden sonra <Muharip 1 
yeti hitam bulmuştur> tutarında Iris denizaltısı olduğunu Ji'ransn> ismini verdiğimiz manc\'iyat mu•• sah ak ala rı 

Londra, 29 (A.A.) Oğreıılldığl- bildirmektedir. ve ıde~ me~umunun tekmil Jo'ra.nl!tZ 

kuvvetlı Japon mevziıne ştdd t .. t -

• arruzl:ır yaptırmıştır. 

1 
Bu taarruzlar. şu suretle icra etli • 

mlştlr: 

........ 
llrt•• SÜMER 

ne göre Gestapo Şcfl Htmmler, Tou- milleti Uzermdc hAkim bir nW'uz ic-

11111 lon'dakl Fransız !ilosunu gözden ka· c i b u t İ d e ra edeceğine şUphe yoktur 
sinemasında çırmama.k için husust bir sen1s vU· M. Churchill şöyle de\•run et.mlştlr: 

Güreş Ajanlığı taıafından tccru. 
beli ;:Uresçller arasında terUp edi
len serbest eilres teknık milsaba· 
katarı dün Güreş klübiinün Falih 
şubesinde yapılmıştır; 

Keşif uçakları. Japonların ihtlm, 1 
Chang Sha'ya karşı yeni bir taaı ruz 
icra etme!' maksadıle mllhln mı;-

Rüyiik 'c fhtlra!lh Dramlarııı dchakllr yıldızı 

INGRID BERGMAN 
F=Ay WRAY - WARNER BAXTER 

ile beraber calibi dikkat bir tarıda ynrnltıkları 

SONSUZ AŞK 
l.tıtr HtSSi \C BliyUk A,k Dramı Başlı)or. 

-..........._ en Jurın ak~am ıı:ın JCrlcrfııld C\\Clden aldırıoız. 

.. 

eude getirmiş idi. Ve cşUphell> bah- karı:-ıklıklar Şimdiye kadar cereyan C(kn oıay. 
rlye subey ve erlerinin kimler oldu- :' lar, bildiğime göre, hnı·bin daha. uzun 
ıtunu keşfetmek vazlfesile mUkeller sllm1iyeceğl, önUmUzde başka acı n 
memurları Toulon'da bulunuyordu. Vıchy, 29 (A.A.) - f<'ransada ve kanlı ı;rbcpler buıunnuyacağı ilm!di· 

Toulorı bli)iik 1.arar rordü şimal Afrikada son günlerde CCrl'- nl bcslemenılz.i ha.kit gösteremez. Av 
Londra, 29 (A.A.) - Toulon'da yan eden hAdlsclcr karşısında Cl- rupadaki savaşın, Asyadakı \'Uruş. 

batmış olan gemilerdeki infllll.klar, ı bu ti garnizonu ve halk Maresnl ınalnrdan ev\•c) bltmesı mGmkflndUr. 
bUtUn gece sabahcı kadar devam et- Pet~nln ve hQkümetın ta\'slye ine Atıarttikte sükunet o!duğu sırada 

ı miş olup limanı hlılll bir duman pcr- uyarak vekarını ve si.:tünu rnuh - Pasifikte harp kasırgnlarının azamı 
desi örtmektedir. Almanlar, şehrin \'e faza etmiştir. Yalnız bazı asken slddetine yUkselmeı;I tmkAnr da var. 
limanın işgalini itmam ve birçok u- unsurlar ve bılhassa bir topçu gru dır. Eğer. hAdıscler böyle bir dönU
m~ml binaları .işgal etmişlerdir. in- pu bir kaç sivil ile birlikte !~yan 1 me gelirse, ~UtUn kU\'\'~tlerimlzl Ja
gihz harp gemileri, kaçmış olmalan ı bayrağı çekerek hududu geç.rıls- pon tC1.'a\·U:r.tıne karşı bırllkte mfica
muhtcmel bulunan Fransız deniz bir- tir. Bu hadise istisna edilirse CI· dele için. birleşik Amerlkaya, A\'US· 
liklcrinl Şlmıılı J\frtk.ı llmanJıırına' butı bölgesinde tam bir siıkün \'ar· l tralya w Yetıı Zdiind'ldakl kardeş· 
kadar rcfakaUcrındc t;.filUrmek llzc· ı dır. lcrln•izc y.ırdmıa ta.hsis cdece!(z.> 

Güreş, Kasımpaşa, Kurtuluş ve 
Beşiktas klüplerinden 17 sporcu· 
rııin iştirak ettiği müsabakalar· 
da alınan neticeler şunlardır: 

56 kilo: ı - İsmail CGüres). 2-
Servet CKasımpaşa). 61 kilo: l -
Süleyman (Kasımpaşa), 2 - Va· 
hit (Kasımpaşa >. 66 kılo; 1 - Fa· 
ik (Güreş), 2 - Ali (Kasımpaşa). 
72 kilo; 1 - Bekir (Güreş), 2 -
Kazım (KJSJmpa~). 79 kilo: ı -
A°t:'met (Kasımpaı;a), 2 - Alı (Ka 
sımpaşa), A:ır: 1 Ahmet Sam· 
:unlu CBc~ktaş) • 

tarda ku\'\•et tahşit etmiş oldukhrı
nı haber \•erdiklerinden Amerlka'ıl . 
rrn P. 40 uçakları, parlak bir ay :ın
ğından ıstifnde edert>k biitUn harııt" 
ilk defa olmak tı:r.ere geceleyin plkr 
hilcumlnrı yapmtşlardır. Ertesi sa
bah, orta bombardımar uça.l<lar . 
Hankov'un 4S kilometre cenubu'ld • 
bulunan H!!inenng'e ve öğleden sor 
ra da Japonların Yungt.rg ~~ U ı. 

zerindeki nnahtar u~:erl ol.:ın Y 1' • 
hücum etmişlerdir. 

Ceneral Chennault'un kuV\·eUcri, 
77 saat stlren 8 akın yapmı~lar ve 
48 ton bomba atnrnk, Japon tcs, il'· 
rini mUhlm kayıplara $at.mı.şiar
dır. 
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lahisa•lar Umum Miid iirliiğlnden: 
3Q Teşrinisani 942 Paz~rtesi günü sabahından itibaren sigara ve 
;ç~~ilerin aşağıda yazılı fiyatlarla satılacağı sayın halkımıza ~ildirilirl 

Ş..kll .,,rJ'i>I dalıU sa11, fl&t• Ela<mi Beher şlııenl• saı.., lla• 
Paket Beher paketin Müdaf... 

1 
şı,o Müdafaa Ve·gtol dahi 

............................ ~.· • .ı., .. v .. ·•• ............................... A.d··-· ........................ ".•.r.~.' ................... 11 ............................... N .. E .. V .. ·.ı ........................... C.• ......................... ll ... •r.•, ............. ... 

SİGARALAR 
Sipahi ,Ltık• (T,ı!neko kutula) 20 

20 
20 
%0 
25 
%6 
zo 
20 ,. 

80 ,. Samsun » • 
Slpabl 
~amnn, Yaka 
Çeşit 

Bopvçl 
Yenl<'e Jnee 

8f'rkldor'1n 
Bafnuna<lon 
G~un:ık 
Ent'alı\ 

Tiryaki kalı9 

Tiryaki ince 
Birinci kalı• 
Blrln<'I ince 
Jtanınıf'll 

\ r ('üneil ince 

ikiz 
llalk fla)ın 
Köylü kalın 
ıı: ö ylU ID<e 

Doğu 

15 
65 
80 
55 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
fi 
3% 
30 
:s 
22 
20 
ıe 

15 
I~ 

u 
Yeni Rarmu Busust Koku.hl 
1\leb'ua A 

%0 
21 
20 
2~ 

%0 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

100 
~o 

15 
40 
!5 

Meb'U5 8 
Meb'tu O 
Subay 
Asker il 

TÜTÜNLER 
Enlilil 
Bafra 
Tatlısert Fabrika 
'\'atı.sert Atölye 
Slrlııd Fabrika 
81rln<I Atölye 
ikinci Köylü 

2• ı.ramlıl 
20 :. 
25 • 
25 • 
!?5 • 
23 • 
20 :. 

so 
25 
25 
20 
20 
16 
1' 

MUHTELiF 
J'erU Enfiye 25 • 
Tllrk Pipo TllttlnD 
Pıpo Tütilnll 
Jııtrahıın Boh~a 

Birin<! Isfabaıı 

!kinci Isfahan 

20 • 
100 • 
1000 • 
25 • 
23 • 

SG 
15 

120 
951 
46 
4~ 

PUROLAR 
Toros 
Esmer 

Tanesi 

• 
n 
ll 

. ~ . •. ·. - f ~ 

I 
t-+-+--t--+-+-

ı 
t-+-+--t--

' t-+-+--
~ 

1--1--1--
5 

' 7 
J 

, 1--1-+--t---' 

Soldan sağ .. 1 - Alçaklık. 2 -
B·r ta$rl. Bir hayvar.. 3 - Terst: 
saha. Sükünct, cmnıyet \.·e rahat. 
Jık_ 4 - Bır kumaş, Düşmanlık, 

5 - Kadınlar. Btr mryva, 6 - Bir 

nota, Gf'<·enin yarısı. 7 - Rir uzvu· 

mııı , Sr.yyal 8 - Esas kanun, Kar. 

talın r. rta~ı. 9 - Bır rev pamuk , 

Bır nev şeker 10 - l\Iuarefe pey. 

da cy'e Tnt1 1 nı1ddclcrdcn 11 -

Bir hayva n, Çenen~ 1 dörtte uçü. 

Yukardan aşağıya· 1 - Mılli mü 

jafaıı kU\'\"Ctlcrınden. Gelecek 2 - ı 

Tersi meske .nt teır. . 1 etme. th. 
raK eden, 3 - Tcrs1· bina krsım!a· 

rınd ıı Kökleşm :;- fıdet. 4 - Yap. 1 

m~1 . l-fJma1larrn baş ~ermayesı. 

5 - - Bır nota , Bır nıdıt . 6 - İç kuv 

vet , Ferdi, Bir rc~k Ka f; l. 7 -

Bır ~C'bzc. 8 Sağlaın. Olan 9 -

T:1vla say 1arında. Fik:r_ 10 - ı 

Norveç - Cezay~r 
dotru olmaz. 

(Başı 2 incide) 1 

Norveç kıyıları Almanya ıçin 

çok kıyrnetlidır. Cezeylr suları 

da milttefıkler için aynı derecede 
kıymeti olan bir sahadır. İngilte

re Norveç sahillcrinıe daima en. 
dışe ve dikkat ile bakar. Çünkü 
bu sahillerden da:ma tehlike bek 
leyebiltr. 

Bu tehlike önünde I>Jgıltere, de 
niz kıyılarını a~tlmaz bir kale 
haline sokmak mccburıyctını 

duymuştur. 

lşte şımdi Cezayir sahıllerını 
ellerınc geçiren Amerika - İngıltz 
kuvvctl-erı de İtalyanlar için 8 yni 
tehlıkeyi canlandırıyor. İtalya ve 
Fransa sahi11erl, İn~iltere veya 
Norveç sahilleri kadar sıl&hlan· 

dırtlmazsa Avrupaya yapılacak i

kinci blr çıkarmanın birinci köp. 

rü ba:.ı.sı"C, İt~lyada kurulabl
leceğ üm:t ed :lebillr, Çünkü 1-
talya. Almanya cephesinde en za
yıf noktayr teşkıl eder. Müttefık· 

lcrln öled'inbcri Almanyanın za
yıf noktalarından yakalanmasını 
prensıp olarak kabul ettikleri dü. ' 
şünültirsc ltalya üzerine hareket 
yitpılrnasının tabi{ görülmesi icap l 
eder sanırız . 1 

llüsamettlo ÜLSEL 

1 Edirne umumi meclis I 
rzn 1 ıklcrı 

Edırne CHusu!'t) Vttılyetlmız 
umumi mecll:-. ilz.:ı.lıkları lçtn hUkO· 
met Konağında yapılan seçimde C. 
H Part:ntlzın gö.şterdığı namzetleri 
kazanmı!J \'' Edırne A.zalıklarına 

tüccar \·e mUte<1.h.hit ?\.( Edıp AA'ao· 
guııarı. Dr Fuat Koman. Ah Hav. 

salı. eczacı Suat Sıdar, tüccar Ah· 
met 1\-fejgeı, Rıfat Vardar, kıtapçı 
Hılml .Atakan, Czunkt>prU azalıkla· 
rına Mustafa Oner, LAtif Görece. 
Halıt Orhon, Vahıt Yayalar, r.ıeriç 
Azalığına Fuat Ozan, Ipsala i\zalığı~ 
na Ahmet Koru. Ke~an ılzalığına 
Hüseyin O:nçer. 1\.1.uhHs Savalt\l. A
rıt OdUI ıeçilmt~lerdlr. 

Gütr.rük Muh:ıfaza Genel Komutanlığı 
Merk · z Satın alma Kom· syonundan : 

2 11 '9·12 de kapıtlt zarf u. ul;le eksiltme:ıı yapılacağı evvelce 
ı;ıus ve Ak,am gazetelerile ilAn edtlmiş bulunan <7000) çift er kundu
ralarına ait eksıltme neticeıenmemışUr. Yenıden kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuı,tur 

2 Bu defa yapılacak eksiltn1e 7/ 12 912 de saat 11 de Cümrük ve 
lnhısarlar V<'kA.letı binvında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır 

3 Kundura numuneleri komısyondadır Bu nllmunelerıe şartname. 
ler her gUı lçtn komııtyond l görUlebilir 

oe• lik rakılar 

• • 
• • 
• • 

u• ilk rakılar 

• • 
• • • •• 

(3• ilk ralulll 

• • 
• • 
• • 

l'OTKA 

• 
• 

ltA.NVAB 

• 
• 

\'ERMUT ,...e Kıoak. Ş&rap 
VERMUT \·p. Kınak, Şaraı• 

VER~trT "f'ı Kınak, şarap 

Şi_,elt Snfra p.raılları 
Şlşf'll Sofra ,8.ra.ı>la.rı 
Ş1-,elf Sofra ,ara.pları 

J<"ıçılı Sofra. ~rapları 
MU .. krt Şarabı 

• • 
Bira şlşelf 

• tu:ılı 
Malt HutAsası 
VIKkl 
Cin (1'~rll) 

Rlrlnel sınıf l ·«örlt"'~ 

Birinci ınnıf Lıkörler 
Birinci sınıf Llkdrle! 
lkJncl ıunıf Likörler 
ikinci sınıf Likörler 
ikinci ınnıf Likörler 
ŞlşeU Saf ispirto 
Şişeli Saf hplrto 
Şişeli Saf ispirto 
Tuvalet lsplrtos. 
ltoJonya 

• 
8trlncl Suma 

(kinci Suma. 

Saf 1 plrto Lltr .. ı 
i<olonyahk ispirto Litresi 
i'akılaC'ak lsplrt-0 Llt~l 
!akılacak ısıtlrto Litresi 
ÇfUilık ispirto Litresi 

Türkiye Cümhuriyeti 

Ziraat Bankası 
'uruıu., tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk llruı 

Şube ve &j&ns adedı: 265 
Zira! ve Ucarl her nevt banka muameleleri. 

Pa.ra bi.riktırenlere 28,000 Ura ikramiye verıyot 

Zıraat Ba.nkas~da kumba.ra.lı ve ihb&rs:z t.uarrut hesaplarında 

en a.z 50 Hra.sr bulunanlara senede 4. defa çekilecek kur'a ile ~atı· 
dakJ pllna ·göre tkramıye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 Urahk 4,000 Urs 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
' ,. 500 it :?,000 it 

4 .. 230 .. 1,000 • 40 • 4,800 • 120 :t 

40 it 100 it 4,000 it 160 • 20 • 8,200 • 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene iç:nde 60 liradan a,&
ğ: ciüşm yen ere ikram;.ye çıittığ: takd:rde fo 20 faz.l.asile verilece:.<tır. 

Kuralar Sf'.nede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eyi.OJ 
11 BirtncıkAnunda çekılecekur. 

lff 
tlO 

25 
16 

'" 111 
26 
u , .. 
541 

25 

15 
100 

50 

%5 

7l 

35 

rn 
100 
70 

60 
uu 
ıoo 

7n 
Llt. 
!00 

10 
su 

Llt. 
311 
15 

ıcıt• 

ICIO 
60 
25 

100 
50 
25 
60 
2.> 

• 

?!O 
: 50 
, .115 
l20 
600 
260

1 

135 
95 

400 

210 

111 

111 

460 

%50 

J3D 

40t 

2!!5 

119 
340 
250 
%110 
330 
200 

90 
111 

260 
120 
40 
10 
45 -61MI 

100 
850 
%00 
800 
SOCI 
ı6f 

14' 
170 
100 
120 
230 
120 

15 
50 
116 
25 

Llt, 
Llt. 
280 Ruta-... le Ec'i:Ueıer 

1 180 
590 

} 

230 .KoJonyacllara 
90 BayUere 

JOO Bayilerden haJka satı, 
ıoo M&r..,.J'OZ ve SanaytcUere 

NOT: Şl~eU şarap , .e bira tlatlannda ,ışe depozitosu dalwdlr. 

Devlet Den~z Yolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

liARAD~:SIZ RATTJ 

BARTIN HATTI 

BA:SDin.'1A llATl'I 

KARABIGA RATJ' 

Dı:ROZ HATl'l 

A VYALIK HATT! 

lZ~ltR 81.,R'AT 

ISKl:SDERt'N llAT'rI 

30 • 1 1 • 942 • 6 - 12 • 942 
tarihlerine kadar mnhtelf 
hatlarımıza kalkc.cak vapur· 
ların isimleri ve kalkış gün 
va saatleri ve kalkac 1kları 

rıhtımlar 
Salı 4.00 de (CUmhunyetJ, Cuı11• 
4.00 de (Aksu) Galata rıhtımından 

CUmartesl 18.00 de (Kadeş) Sırkcci 
nhtımından. 

9 oo 
Pazartesi, Çarşan1ba ve CunH~ ·de 
de (Marakaz}, Cumartesi 11.00 
(Sus). Pazar 9 00 da (~larakaZ) (lB 

.... lata rıhtımından. 
~ 1!1 

Pazartesi, Çar~amba ve Cuma ... ··C'
11 

de (Sus) Galata rıhtınundan. ayr.d 
Çarşan1ba ve Cumarte.sl 20.00 c 
(Anafarta.) Tophane rıhtımınd&fl· 

TOP' Sah ve Cuma 19.00 de (Bart:n) 
hane rıhtın11ndan. 

J<ttf· 
lş'arı Ah:re kadar yapılmıyace 

Çarşamba 

lesi 12.00 
nundan. 

,,. 
12.00 de {Bur!al. cuııl 

. Jıtı· 
de (Ulgen) SırkeCl r. 

Pazar 10.00 d:\ flzmlrl. Pcr:;;erıı~c 
10.00 da (Tırhan) Galata rı:htınH· 
da.n. 

Cuma 18.00 de (l{onya) SırkcCi r:t· 
B ne·,r. dı..var. istanbulun ortadan 

kaJdır ıı~ meşhur b:r eğ!er:cC' ye

ri . l l - Ur, Durma 

ı•·ı.ı.ı 

Solda t sa:?a. 1 - l\.ta.karna, La. 

2 - Edat, Arpa, 3 - Rabat. Balla 

4 - ikametgah. 5 - Bedıa, 6 -

İnc-ıncntck Al. 7 - La: Arsa. 8 -
Pahalı; Ayn. 9 Kaili. 1 O - A

r•l«f (fıkara); La. il - Zarar; 
Kıtdır.. 

4 - Bır nuntaralı nümunenın (7000) çıft ıçın tahmin ed:le:-: bedel 
ıS22~l hra olup muvakkat teminatı <~ı.31321 .ıra C50l kuru:rıı:. ık; numa
ralı ntimunentn (7000) <:ift ıcın tahmtn cd~!cn bedtl (91000) hra olup mu. 
\."akkat temıns.tı (~800) ltre.dtr 

5 - Isteklilerın kanun hlikUmlerır.c tevfikıın l'\JZ:rlıyacakları l!'."k\ıf 
mektuplarını bPlll gün ve sa!iıtten bır ..,~Ht cvvrııne kadi.1r u~ulf>:ı komıs

yona vermeleri ve;·a iadeli taehhUllU olarak posta He gö:ıdrrmelerı. 
(1563) 

I ~ 
M. lV. V. lst. 2 !'\o. lu Satınalma 

KoT.isyonundan · 

t:mzndan, 

Yö....kardan a.1ağıya· 1 - l\fcraki, 
Yaz. 2 - Ada. 3 - Kabile; Akar. 
4 - ı\tak, Hara. 5 - Tab<'lfılar. 

6 N !\lemalık. 7 - Arbede; 
ı:ık . 8 - Patika; Fa. 9 -- Alga 
(a~la); Ra. 10 - Tt1.; As~alt. 11-
AçAh olan; An. 

30 ton kuru fasulye a:ınacak 
Ktrı kkale Gurup }.{UdUrlU~il satınalma komiEıyonundan: 

Eehf'r kllosur.a 50 kuruş tahmln edilen 30 ton kuru fa.sulye 11/12/942 
tarihinde saat 15 de Yollama blnasında satın alma komhıyonunda kapalı 
zartla. ihale edilecektir. 

~1uvakka.t temınat (112.:J) liradır. Taliplerin tekllf mektuplarını saat 
li de k'-<iar komisyona vermeleri. • (1393) 

Tanıir keşfi 7~0 hra olan 500 adt't bidonun eksıltmcst 1 - 12 • 9i2 
Paurtesı sast: 11 de yapılacakLr ?.tuvakkat teminatı ~62 lira 50 ku· 
ru~ olup temınatı lstanbul Levazım An1ırltğı ntuha.cıebesir.e yatırılacak

tır. Şartnan1es1 her gür. komisyonda görülebilir. Isteklilerın belli gün ve 
saatte komisyona gelmeler!. (309 • 1881) 

E:lre --it f-'cl~:!iy~ Riyascti c:len : 
(227) hektar arazi Uurinde n1ebnl ve \'a.c;att 36 '36 meyilli bulunan 

Edremıt ka.sabasın•n ka.nal~zasyon plA.n ve proJeltırl yaptırılacağından 

talip olaııları;ı tekıırıcrint 21 - 12 - 942 tarıhine kadar Belediye Riyase· 
unc blldormelcrı ıhi.n oh,;nur (1848) 

!liOT: 
a".•~ıda trlrfoıı \"apur .. eferlerı hakkında her türlü ınalüınat .. "' 

numaraları ya~ılı acentelerlmlzden öğrrnllehllinlr. 

ea, Acente. Galata 

Şube acentahtr Galata 

Şube ace.ntahtr Sirkeci 

t" 11ıııı' Galata rıhtnnı ı.tn1anlar 1 
6., 

1·1S .. 
)fUdürlUğll blna•o altında "ne· 
Galata rıhhnu 'Jıntaka Llnııın 00 ~Ol•· 
1. llf;I bl11ası altında ,,.,,1tO 
SlrkecJ yolcu salonu """' ) 

(J139 

~ ------: 
SahJbl "Te N9'rlyat i\olt\d Urt\: Ahmet Emin Y.-\.L'.\'l~~'i 
l "ataa NOfrlyat TUrk LI d. Stı. \'atan Matbaao 


