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Müttefikler kazan...-trr. ÇOnkQ Almanya Hk 
teşebbOs " a01"J)riz 61rrillerinin yardtmı aaye· 
sinde kat'f bfr darbe vurup da harbi bitirem•· 
miştir. Bundan .başka btr de hesapsız bir Rus 
harbine .aplıınmıfbr. lnciltere ile Amerika 1 
rahatça huarlanmata ve kuvvettenm•ie vakit 

buknuşlardtr 

Alman ordusu, Bitlerin emrile Tulona girerek 
Fransız Donanmasına el koymak istedi 

Yazan: Hüseyin Cahit Yalçın 

A merikada bulunduğum sı
rada, Amerikalı bir ga
zeteci sordu: "Sizin fik

dn1zee, h.a.rcbi hangi taraf kaza· 
llacaktır ?'' 

Tereddüt etmedm cevap v.er
Clim: 

:merikanın harbe iştirak etmes.i
n'in ne demek olduğunu i.,~e göz.. 
}erimle görürorum. Bu muaz
zam hazırlı.lkla r, insanı şaşırtıcı 
bu neticeler bir seneden az bir 
bir müddet zarfında eltlc edil· 
miştir. Amexika.ıı milleti daha 
bütün gayretini ve ka;biliyetiw 
kullanmamıştu·. Hatta Amerika 
efkarıumum.ive.ı:;inin roübim bir 
kısmı harhi.n-ehemmiy~ ve ma
nasını bile anlamamıştır. On
lar gözlerini yahuz Japoıılara ı.te-

Mukavemet eden Fransızlar Almanlarla çarpıştı 

Fransız ordusuna ACIKLI TAFSİLAT 
- Müttefikler ka:z.aJlacaktır? 
O, bunun sebebini ankı.ma.k 

'8.tedi ve o..:n de anlattım: 
Her şeydeıı evvel mağlup ol· 

cna.yı kabul edemezsı.niz, dedim. 
Çünkü bu harpten taraflardan 
birinin bir müstemleke yahut bir 
.kaç vilayet kaybederek kurtul
ma.ı:;ına imkan ydktur. Tar.ıflar
dan l:t!ri bütün nüfuz ve kudreti
ni, siyasi ehemmiyetini kaybe-ı 
decek ve UZU!n müddet galibin 
tesir ve nüfuzu altında kal:ıcak- ı 
tır. 'fahaklru.k edecek neticcle
ıfo bu en hakikisidir. Mağlüpla
nn çok .dalıa ağıı felaketlere uğ· 
nımo.larmdan korkarım. Fakat 
galiplerin en 'insaflı. en in~ani 
davranma.lat·ı takdirinde bile 
mağliıplar için artık milletler a
ra81 politika hayatın.da ikinci, ü
çüncii derecede hır mevkie düş
mek zaruridir. 

lıng1ltere ile Birleşik Amerika 
böyle bir dw·u.nıa dÜ§meyi so
ğulr.kanlılıkla, revekkül ile dti
şt..,JCb;tirler ve kabul ederler mi? 
Ben, buna katiyen ihtimal Yerc
ıneın. Al.man milleti de bih le bir 
ııeye razı olamaz. Demek oluyor 
kı iki taraf da cllel"indcn gelenl 
yaparak mücadelede de\'aı11 et
rnek ve mutlaka galip gelmek 
rorundacltrlar. Bır uzlaşma ,•e 
anlaımıa sul'huna imkan yoktuı. 
l:fal"b'.ıı ba.~cınd~ri ta
raflardan birı askerlik bakumıı
dan malıw1madıkça mücadele 
bıtan~: fikr:i."lde bulundum. Ce~ 
ı-cyan eden olaylar bu fıkrin 
doğı uluğuııı.ı teyit eder bu-er 
vesika mahıyet.in<looirleı·. 

işte enrela bu noktayı bu au· 
retle tesbıt ettikten sonra, azami 
gayretleı ıylc sonuna kadar çar
pışacak taraflardan haıngisiniıı 
galip geleceğ'inı dilııiinmek ikti
za c<ler. 

A imanlar asker bır miltetıtir
leı·. Büyüık meziyetlere ve kay
naklaı·a maliktirler. Askerlık 
hususundaki iGtıdat ve ter::ı kki· 
!erini kimse ınkar edemez. Sene
lerdenbet1 de bu harp için ha
zırlarunışla.ı.· ve en münat:ıip da
kikayı intihap ederek kavga 
meydanına atı.lmJşlardır. i{endi
lerinde askeri fu>tünluğün yanı
su·a teşebbüsü elde bulunduı·
ınak ve düşmanlarını gafil avla· 
nır..k gibi çok muhim rüçha.nlar 
da vardır. Parlak zaferler ka
zandılaı, göz kamaştırdılaı·, bü
tün Avrupa.ya dehşet saldılar. 
li"akat asıl düşmana, yani lngil
lt'r l'Ye ökfürücü bir darbe indi re
m diler. !ng'dtereyi istila te§eb
bü.<ı ünıle iyi düşünmemek yii
ziinden ge<; mi kaldılar? Yok~a 
tnaddi imkansızlık sebebiyle mi 
taarı uzu dcl'hal yapamadılaı ? 
burasını bilemem. Her hal<le, 
Bıfüuıya. adalarının istilfwı te
~bbüsünün başlangıcı olan ha
va hücumlarında muvaffak ola
l'l'ladılnr. Iııgiltere nefes al<lı ve 
hazırlanmağa başladı. 

Almanya ile büyük gar1> de
ln<ıkı asi.leri arasında. harp çık
tıktan ve bu harp bütün c'ıhan
da bir niifuz ve hakimiyet harbi 
rnalııvetini a.rzet;tlkten sonra A 
rner knmıı harbe karışmamasına 
i:nıkiin voktu. Bütün Cermen pro 
'laganlası, Amer.ikadaki bütün 
tlahilı r ııha.J.efet \'e muka»enıet
ler ıı e' · e<le aklın lmlınağ'a, ınah
kumdubr. J a.ponların Poı Jhar· 
buı bu.~ ' u A.mer~ka<lakı te
ted<lütlerı ortad.ın kaldırdı. 

terhis mri verildi 
~!:;:~;.:~~~1~f;~~: :0~~~·~ Almanlara bu tedbiri aldıran sebep Fran-
bır. Fakat Birleşık Aroenka.nın 1 
ba-5mda bulunan v~ ileıi gelen l d b ı · . ·ı · t ·· z ·· • . 
~:~t~~s~:;~~~~ı~~.!1~: sız .ıı rarasın a e ıren ıngı ız emagu u ımış 
mi~tirlcr. Planlann buna ~öre Berlin, 27 (.A.A.) - Fransız • zır bir hal ahnması giı.Jenmiye-
tanziro edilmiş oldugu gc>zc çar· müstemleke imparatorluğuna H J TL E R'• cek bir şekil almıştır. 
pıyor. İrıg'ilizler vcılnız başına karşı İngiliz • Amerikan t.eca- ID Fransız müsella.b. kuvveUeri 
bulundukları zaminda bile Al- vüzünden so~a. İtalyan ve Al- PETAJ• N' arasında mevdana çıkan bu si-
man istilasının şiddC'tini kırma- man kıta.lan ışgal altında olnu- ne yru;i aykırılık Fransa emnivetini 
ğa ve muharebenin talihi üze.- yan Fransa.ya, Fransı2 kuvvet- gitgide tehdit altına aldı~ gibi 
rinde en ezic'i tffiin yapmağa lerin:in ya.romu ile mab.z.a ~n- mektubu Alman ve. ltaıyan 'jşgal kuvvet-
muYaffak oluı l:lrsa buna .Aıne- sayı korum.ak ve yeru İngiliz - lerini tehlike karsısında bıra.k-
rikanın maddi rn m::uıE"vi son- Amerikan teca.vii.zlerine karşı -o- mı.ş ve Fransız hükfımetinin o-
s.uz kaynakları dcı inimıa.m et- koymak maksadiyle girmiş bu- toritesini baltahyacak bir duru-
tikten :-ıoııra netice ıwreye va- lıunuyorlar. Alman Devlet Reisi• ma girmiştir. 
rır? Fransız kara ve deniz kuvvet- Bu itibarla Fillırer ve Duçe 

Müttcri1det· büfün kaynakla- leri başkumandanları, kendi bir- DfD lşgald8D 8VV8J dün gece Toulon kalesinin lı?gali 
rım seferber e;l.rneden, da~l!-. ~ lik.lertyle ~~umumi müda.: gx.nder•I tarlld ile Fransız fil?S~_ı.ın .'.1'<?.ulondan 
laııgıç ve hazırlık devresı ıçmde tıaa çerçevesı ıçme g-eçeceklerı V 9 ayrılma'k proJesmın onune gP,-
b!r müciafaa harbi yaptıkları 8)· hakkında ~ namın.ıı söz v e s 1 k a çilmebini ve emniyet altında gö· 
rafa Alman. ordusu bec(•riksiz vermişlerdi. Bu itibarla ve Fü.b.- rün:miyen Fransız ordusunun 
bir Rus haı:bi yii-Lüııdeıı bu k~- rerin Emriyle Fransız müaelliL'ı V.ichy 'l:l (A.A.) - M. Hit • terhi,ı, edilmesi emrini vermiş-
füw kan kaybederse ve bir yıp- kuvvetleri yahuz sağla.."n olarak lerin Fransız Devlet Reisi Ma • lerdir. 
rannı::ı b:.t.'!la•ıgıc·.ı emareleri gös- bırakılmakla kalınmamış, a.ynı reşal Petain'e gönderdiği mek- Alnı.an ve İtalyan kuvvetleri 
termeğe başlarsa Miiıicfiklcrin zamanda, takviye edi~ ve tubun metni şudur: bu emri sür'atle yerine getirmiş 
taamı kabiliyeti kosbettikle.d yeniden silablandınlmıştır. (Sonu: sa. 3) sa. 1 de) ler ve ötede beride Anglo * Sak-
zam::ın ne yap<ı.caJrtır ? F')kriıni Toulon miısta.hJrem mevkiınır. .son nüfuzu yüzünden ayaklanan 
hüHi~::ı etliyomm: bilh~ mühim sayılan çevresi.- tarafından yapılan aleyhta.rane kıt'alann mukavemetini bastır-

MULtefikleı· kawn.a.caklardır. n:irı. ve bu arada Fransız Ak.de- ~büslerin artması dikkat na- mışla.r ve kendilerine tevdi edi
Çiin~.ü ~~:ıı~·a .il~ teşebbü.ıs niz füosuoon başlı başına ı:ı::-ü- zannı celbet:.m4,~r. Fransız or- len vazifeleri bir kaç sa.at zar • 
ve stırpm: amıllermın yardımı da.faası işi Fransız Jruvvetıenne dulannın An.glo - Sa.ksoıı nüfuzu fında iyi neticelerle başarmış • 
s:ıyes'ınde kat'i bir darbe vurup tevdi olunmuştur. altında iş beraberliğine hazır bu- l:ardır. 
da h.1rbi bitiremeuıiştir. Bundan Bu arada verilen şeref sözüne hmdukları ve son. gtinl€'rde Fran Sabahın il'k saatlerinden beri 
başk~L bir de hesapsız b!r . Rus ea.ygısızltk gösteıilmesi ve Fran- sız filosu arasında ~lo - Sak- T<>Ulon şehri ve Hm.anı lruvvetle 
haı'bım~ sapl3nmıştır_ lngıltere sız yüksek rtltbedeki subaylsrı son nüfuzu yüzünden 1syana ha.- (Sonu sa. s su. 7 do) 

ile Amerika rahn.tça hazırla.nm.a- ----------------------·----------------

Ruslar Rostof'8 yaklaşıyorlar 
ğ'a ve kttvYetlenmeğe v-.tkıt bul
mu~l:ı.rdır. Almanya ne kadaı· 
kU<iretli olursa olsun, mtiştcrek 
İngiliz ve Amerikan kaynaklan 
ka?"ŞlSında ac:ızdir V<-' aciz kal-

-~~-=~~~ _Y~~ Alman esi~lerinin sagısı63 bini buldu. Harp 
Memurlara ganaiminin miktarı da gittikçe çoğalıyor 
ucuz erzak 
dağıtılacak 

Ankara 27 (Yeni Sabah Mu· 
ha.birinden) - Tica.ret Vekile
ti memurlara dağıtılacak oian 
ucuz yiyecek maddelerini teda -
rik ederek stoklar yaprna.ğa baş 
lar:nışlır. Bu ay başındaki şeker 
tevziatından sonra zohire tev • 

Moslwva., 27 (A.A.) - Sov
yet öğle tebliğine ektir: 

Rus kıta.lan Stalingrad'm ~
mal kesiminde dört büyük eJV 
kümesi zaptetmiş.l.er 1'e 250 Al
man öldürmUşlecdir. RM lw.v
vetleri fabrikalar mahalleSinde 
·biraz ilerlemişler ve geceleyin 
700 den fazla Alman subay ,~e 
erini öldürmüşlerdir. 

Sta.llngradın cenup brtısmda 
ileri hareketlerine devam ederek 

bir kesimde binden fazla Alman 
öldür:müşlerd:ir. İyi vaziyette 3 
Alman uçağı za.pted~1ir. Di
ğer bir kesimde Sovyet tankları 
ve piyadesi 66 tank ve 22 tayya
re tahrip etmişlerdir. Demiryo
lu düğüm noktasını işgal eden 
Sovyet kuvvetleri ganimet ola· 
ra.k 19 lokomotif, 100 vagon ve 
birçok mühimmat deposu almış
lardır. 

Stalingradın cenup doğusun-

da kıtalarımız t.arafından mu· 
vaffakıyetle neticelenen taarru
:r.i hareketler yapılmıştır. Bir 
gece savaşı esoo.sında. birlilderi
miz takriben 600 subay ve er öl
dürmüşlerdir. Birçok esir ahn
mıştır. 

Nalcln'lt'in cenup doğusunda 
kıtalarımız mevzıleı'ini sağlam-

laştırmışlardır. Şimal batı cep-
(Soııu: Sa. 8 8ü. 6 da) 

ziatına da başla.nacağı anlaşıl - ======================================= 
maktadır. 

Diğer taraftan Vilayetler, ge
liri az ve dar fa'~ir halk1 da tes
bite devam etmektedir. Bu hu -
susta ha7.ırlanan listeler pey • 
dcrpey Vekalete gelmeğe baş -
la.mL.5tır. V ekalel bu <lar gelirli 
fakir halka da memurla!' gibi 
yardım için ha?:!rhklara. ba.~lı -
yaeaktır. 

Varlık vergisi 
hazırlık arı 

liarp dışında kalmak tarafi.:ırı 
nlanlc.r hükfımetin a.rkasmd:uı 
yüriidüler. Amt'rika da harbe 
karıstı. Japonlar yaplıklan bas- "'Wlll' 
kın nc.ticesınde gerek .Amerika· ıll11 .,, 
lılara, gerelk lııgilizle.re mühim 
bir· da.rt'be indinniş olclular. Bu 
sayede Proifıkte deniz h:ı~~mi
Yctini elde ettiler. Binnı.ı.ııyayı 
<riğncdiler. Bu Japoııya hesabına 
b.r muvaffakıyettı. Fakat uınu
tni bakımda.o. Mihver davasına 
bir hiyan.etti. Çtmkü Birleşık 
.A.:ıncnkaıun b ir nn evvel harbe 
iştirukini te.mlıı etmiş oldu. A-

Ankara 'l:l (Yeni ~:!:hah Mu
ha-birinden )- Varlı:k vergısı 
tahak~rnk komisvonh:ın her ta ·ı 
rafta Galışmn.ln.rina devam et • 
muktedirler. Komisyonların iş • 
laini önümüzdeki Pazartesi ~
niine 'kadar bitirecekleri t~hmin 
&lwırnaktadır. ---,o---

m.m-Smrıkamış 
demlryolu 

Ankara 27 CYeni Sırbah Mu· 
hırbirindcn) - Eı zurum - Sa
rılrnını~ dclrnvil hattınm geniş 
hatta tahvili için bir kanun pro 
jesi hazırlanmıstır. Takriben 
650 kilometre uzunluğın1da olan 
bu hatun 5-6 milyon lirayn mal 
ola.cağı tahmir, ı:>cf!mekt~~ir 

Stalingrad imüncl~ : BıcJM ! 

Fransaya milyarlara mal olan 
donanma sulara nasıl gömüldü? 
Abn.anların hücumu - limanda hangi gemiler ıJardı. 
limanın mayın/erk kapatılması - müthiş harpler . 
armada intihar ediyor - cephane ve benzin depolarının 
infilakı * bombo, kalan liman * ihi denizaltının /wrtuluıu 

Alman son tafsilata göre Al - ! 
manlar tarafından Toulon üssü
nün işgali ve Fransız donanma
sının intihar edişi şu şekilde \'il 

kubulmuştur. 
Sabahın saat 4 ünde emir al -

mış olan Alman ve İtalyan mo
törlü kuvvetleri Toulon'a taar • ' 
ruza başladıkları esnada yüz -
lerce Alınan tayyaresi havafan· 
mış ve müstahkem limana Vich:v 
hükfunetinin teslim olmalam1ı 
bildiren beyannamelcl'ini atmış
tır. Fakat müstahkem mevkı 
buna hava dafi toplarını hare . ' 

kete geçirmekle cevap verıruı • 
tir. 

Harp Ba')ilyor 
Böylece Toulon müstahkem 

nwvl<iinin teslim olmıyacağı an• 
lasılın<'.a şiddetli bir muhareM 
baı:ıhımıştır. İkinci rlefa gelell 
tayyarclrr'in bir kısım limanın 
ağzına yiizlcrcı~ n.iknatıslı vs 
ıni!-.n::ı.tız ız mayn dokmii.~tü.;-~ 
Diğerleri Fraıısız tayyare daff 
topl.lrının "c diğer Fı ansız mu 
k:ıv('rnct yuvalarının üzerine 
bombalar yağdırrnağ-n başlnrnıı 

(Sonu: Sa. 3 Sıi . 4 de) 

Müttefikler Tunusa 
15 k. m. mesafede 

Mihver kuvvet/erile müttef ihler 
arasında çarpışmalar başladı 

Londra 27 (A.A.) - Şimal 1 
Afri:kadan gelen bir haberi ba
his mevzuu eden Nevyoı-k rad -
Y-OSU şöyle demiı;tir: 

Tunıı~ta müttefik kıt'al:rr 
Miıhver mukavemetini kırmı-9 ve 
Tunu::; şehrini 15 kilometre ka -
dar bir mesafeye varmı~tır. 

Ehemmiyetli miktarda Fran
sız kıt'alarııun da dahil olduğu 
müttefik kuvvetler <;ok sayıda 
tank tar:ı.f ından desteklenmek • 
te ve kuvvetli bir hava himaye:-
sine mazhar olmakta idi. 1 

ltalyaıı Resmi TebUği 1 

Roma 27 (A.A ) - İtalyan 1 

orduiR.n umumi karargahının 
916 numaralı tebliği: 

Tunusta zırhlı kuvvetlerin 
çarpı9maları Mihver lehine ne -
ticelenmiş ve bir çok düşman 
zırhlı arabası tahrip olunmuş . 
tur. 

Hava teşkilleri, m.itralyö-L ve 
bomba ile yürüyü.ş ve duruş ha
linde bulunan düşman kuvvet -

ıcrine karşt giri~tikleri hareket 
leri ba.,c:.;arı ile neticelendir.re.işi.er 
dir. Alman avcıları ha.va. savllJ}.
larında 5 İngiliz uçağı düşiir \ 
müşlerdir. Dün gece Katan)' • 
civarlarına yapılan düşman akl
nı mahdut hasara sebep olmu~ 
tur. Sivil halk arasında kayıplar 
olmadığt bildirilmiştir. 
Tunusta Ne Kadar Almatı Va.r 

Londra, 27 (A.A.) - Tunus.. 
ta Müttefiklerin taarruza geç
melel'i için ha.zırlıklar he:meıı he
men tamamlanmış gibidir. RP3• 
mi tebliğlerin ln"3a oluvu:ıun 011 

sebepten ileri geld"ği sanılıyor. 
c~ayir ve Oran arasındaki U· 
zun mesaıf eye rağmen çok aı: 
bir zaman zarfında 'l'unus top
raklarına pek büyük miktarda 
harp m:ılzemesi ,....eçirilnuşt.ir. 
Tunusta 30 bin Alman oldnı{•ı 
tahmin ediliyor. Bwıdan ba.~ka 
Trablusta kıyı muhafazasına me 
mur birkaç bfo Alman askerbin 
de Tunustakilere iltihak ettiği 
sanılmaktadır. 

DAKiKA 
-=::::::::::RADY O İLE

Laval Fransada tam diktatör 
* Pnris, 2~ (Radyo) - Mareş1ll Petain ,b.r:ıfından 7 Son1eş.

nnde IBa~\'ekil Lavı!l'e "\·erilf'n t1lm sal3.lıiyet, bu~ü.nkü re ·mi 
ceridede ıilin '1'<lile.ıı yeni bir emirname ile ACDi..ı.;letilmi...:;tir. Ba 
enı!rnanı~ l le L:ıval, Mare~3J Pı!tain 1ile istişıırey; füzuni rrörnl<"l~
siz-in kanuni salii.lıiyetln kullanabilecek ve luumnn ıeısa.r.;ide" cle·-;.bik 
llkler dahi ~aıtahiiecektir. e . 

General de Gaulle'tln nutku * Lonclra, 27 (Uu<lyo) - General De Gaulle dün gece l..6U'! 
dr.ı ratl~ ~uncla kısa l>ir ınuhık s<h fonristir. General ezcümle der 
mişt.ir 'l<i: · ~ 

.. - Bu~ün ?'mıl·~ıınaı~ Ji';anstz harp fiJosu sulara gömüleli~ 
J.l'ansrz hahrı;\e!:ile-rı, kentlıle11n;>oyn:ınan •oyu.na, :ve \"atana )aµı .. 
Jan ~lwm·tleri bir Hada anladılar. Ve gcnilloı-i düsma.na t.eslim et ... 
nı·•ın°k t«·lıı bunları l•ı•ndi <"ll?riyfo hahr<lılar. tFraıısanın kurt;uı..; 
mıı.~ı için f€'h ca;re- mik:.Hlt•ledir. Ça.rpı ~ız ,.e ı;.o.:ıunda nnıhak...-

1 

kak aza.nat'a~11. 

ama arı fjm edilen ili garlar * Soi)'n, 2i - :\sl((•r.i 1n:ıh1i:cm<>, 10 komUnist kondal.<>ıhs
rı~ıdan 1 ,"iVri.i Gi!mnı.:., 2 s ini ıniie-J.ıbet lldiı'tlğe \'e 4 ünii <le 15 ~ne 
ağır f,iı · ·k ..,...s111a mahidim c-tm"st.ir. Ma.lıkfnn ıol:ınh!r, Soyn et;.. 
rafırı. t lr '· 'tr-:ı ınıo:•tc;oe ait olan t ii iik h.Sr s.n.num ve ot dc!}OJ 

' <'Jt.lır. l~nlfr. 
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-Yunanis nın~ ikokulların 
(._.. ___ ll;;Eson günleri= ........ ~~) teshin vaziyeti 

Y caan,: T. V cui9aJü T efrilta No. 12 
f' .... hariJiDe göaüDü.olank işti rak eden bir Ymınnlının bahrnlan 

Almanya y;unanl•tana hilcuma nasıl 
hazırlandı, beliren 'Ilı allinıetler 

Jlmıclan sonra hergün, daha 
~ ve daha mıuıtazam talJml~ 
nt başladık. Ben, bir hafif mdti 
bili tfifeği idareme aldım. Buna. 
p sevmiyordum. Her gün ken 
eli kendime mü.as.it saa.tlerde ek 
mem1zl r yapıyordum. Fakat a&
teğmen Sta.thalds artık yamın
da değildi. O, sonradan ııeJe11 
gt)nilllülere talim yçtırmek i · 
çin bizden ayMmşb. Şimdi pek 
daha. cıddi cmirJer altmda. .idik. 
Han de ar.bk hi4 izin yokt'u.. 
ÇiinkU günden güne, eaa~ ea 
ate cepheye gönderilebilirdik. 
' üncü kolordunun l inci tüme
ninin 25 inci alayın 4 Uncil ta -
bınma mcnruptu.k. Müthiş kar· 
lara ragınen vMi ve tc:peıelde 
manevralar yapıyorduk. 

Yattığımız yer, koltuklsrı e5-
ldllmüş eski bir tiyatro binası 
idi. Aralıklı tahtalar im-inde 
hiç şikAyet etmeden yata.bili -
yorduk. zıra daha nerelerde ya
tabilirdik. 

Şubo. ın son gilnleriydi. Ta -
timl r \ manevralar fasılasız 
devam yordu. Artık sa.bınnz.. 
lanıyorouk. Bir an evvel düş -
mania. çarpı: istiyorduk. 
Bunun !çın de tabur kumanda
nımız ikide bır kolordu kuman
danlığına lıctid&lar gönderiyor • 
du. 

Çat geçmedı, 1 Martta, Al -
man orduları Bulgaris+..ana gir
diklerinden dolayı 25 inci ala -
yın Bulgar hududunda yer ala
cağını öğrendık. Bu haber bizi 
biraz ırunrlendirdi. Fakat hiç ol 
mazsa bır dfüını.e.nımız daha mM 
>tesiru indırm.işti. 

Dört gım sonra FJeft.enıpotis
ten ha.re!; et.tik. 

Alayımızın birinci ikinci ve 
tiçüncil taburları :MetakBas hat
bnın arkasın yer nlmıı:ılardı. 
Bızmı tab nunuz ise onlann 
biraz gen.sın e bircok oepha.ne
J.iklen ve Amiwdaleona hava 
meydanını muhafaza edecekti. 

Ben, ıfü !arak "Zigos., 'kö -
yfinde )C pıinn b'r mekte
bin n ahaf a.zası ıcin iki manga 
il beraber oraya grttbn. 
Bu rncJrtep, bo.şt:ın başa muh 

telif ça.p!:.n bo.'nbalarla doıuydu; 
v bunun u afaz ın çok e
bcmını}'t-i: r liyordu. Gündüz -
lcrı d. ~t.>ecleri altı nöbetcı 
bel lıy r t k. Mc 'ulıvet çok bü
Y ·ırtu 

Y o~ :ı.nım z astc>:!men 
SJ>(ıno ıdı. Çok b r ub:ı.ydı. 
B' · r d3.! <>!mı stu. Gece
len ı ~ k U>ft ı::e c k rdı. Ve 
h p ml7.de memnundu 

Bir gu ni pcl· diiSUMeH 
~ördiı. Yanım g idi ve sordu: 

- Ne dii.<> muyorsun? 
- Ka:vul. y:ı. 
- Kavalayı mı? 
- E\ et komutnnım, Kavala.-

yı. 

- Ora& mdır;ın mı '-ar? 
· - Evet. H m de yE'lli tanış -
mıqb.m. 

- Bir kaa.ın mı? 
-E ~. 

u Al Sına ayaga kalk:mıştJ.. 
Karşı ı e tkatle bıktı. 
Sonra birbirlerine kollarını aça.
rak k ı ştı ar. lki.sitıin de 
agzı d n u kcl e çıkmıştı: 

.Kııın ! 
lk k Lr<l evvela pek tatlı 

dakık r g; ırdılcr. 1kısi de bat 
larınd ı geçen gn.rıp ve heye • 
canlı ak alan yckdiğerine u • 
zun uzadıyu. anlattı. Ne ce iti
barile döndü dol "'İl son ha 
di clere ınt kn.1 tü. Ebu Ali Si 
n:ı sordu 

Pck:lı ! Sem Bağdattnzı 
Mı.. eti n bep nedir? 

- H' cumdann daveti. 
- Aı:.n.y p! 
- Evet. Ve ışın asıl ttiha.f t;a.. 

rafı beru buraya cclbctme.si Q.I'f 
senin yüzü 1den olmuqtur. 

- Benım mı? 
- Senin ya! Kızım 8eD a -

rayd?.n çıkarıp bll!'.aya getirt • 
miyor musun? 

- Evet! Fakat 'kız herzaman 
ki gibi tetni?. ve pfıktir. Benim 
evladını gıbi sevdiğim Caferle 
sadece uzun U7.adıya konuşuyor 
lar. Sonra Caf rin onda ne ka.
da.r gözü varsa, kız da kendi -
&ini o derece viyor. 

- Fak t bunun 90t1U ne ola
cak? 

Bı.zını maksadımız son de
rudur. C:ıför Allahu 
peygambcı· a ka'*ü 

özledmı doğrusu.. Peki BCninki 
nasıl! 

- Ortada aşk fjlfm yok. Sa
de nrkadaşlik. 

- Haydi saklama söyle baka. 
lım; belki de tanıdığımdır. 

o sırada. alhm işareti çaldı. 
Hepimiz vaDyet a.lmlştık. Ben. 
makineli tüfeğimle bir tepeye 
tırmandım, yanmıda ilç kişi dar 
ha bulunuyordu. Bir dakika 
sonra b1r tek uçaJ[ görün4fl. HU 
viyeti b&lll değildi 8000 metre
den uçuyordu. Fakat uznklaştık 
ça indiğini farkettik. Biraz son
ra A:nuğdalcıon hm'U meydanın 
da yere indiğini haber aklık. Bu 
bir Ahnan keşif uçağı idi. Mü • 
rettebatı iki kişiden ibaretti. 
Mecburi in.iş yaptıklarını söyli
yerek teslim ohnuşln.rdı. Der -
hal kapalı bir otomobile koya -
r&k, onlan Ka:va'Jaya gotürmüş
ler 

Bu hfıdise bizi biraz heyecan
landırmıştı. Demek. Almanya. -
nın bizimle harbe hazırlandığı 
doğru 'd1. 

Ben buna o zamana kadar i
nanmıyordum.. :Oç gUn sonra 
bir çok kamyonlar oorttıaneleri 
almağa gehnişlercli. Dört glin 
miitemadiyen kamyonlar yük -
lendi. Mektep boşalınca, biz ha
va meydanının emniyetıini ılruv -
vetlendinneğe gittik. 

Ben hemen me.ral<la ha~ -
tarak tum. 

Alman tayyaresi oradaydı. 
BW1dan wnra günde iki üç 

defa alarm .i.8&reti verilmeğe 
ba.şlandı. Fakat dilşman uçak -
ları çok yük.sekten uçuyor ve 
hücum et:ımvorl:ırdı. 

Bir hafta sonra asteğmen 
Spruıoe emrinde bir tak1m hava 
meydanından ayrılarak büyük 
bir pban · deposunu muhafaza 
y gondcrıld k; a~ nı zamanda., 
da par~tlere karşı nasıl ted -
bir ahna,cagını ve onlnra nasıl 
hücum edil eğini oğreniyor -
duk. 

25 Mart. Y-ugoslavyanın Bal
tan antantına. ihanet ederek 
i.ıclü pakta girdiğini haber al -
dık. Bu haber bizi :tela !andırdı. 
Fa.kat iki gün sonra bu Balkan 
mcmlek tinde hüküır.ct darbesi 
yn.mldığıuı, ve Kral Piyer'in i -
dareyt eline aldığını, vinç ve 
heyecanla öğrendik. 

Bu h ~ di eden dört giln sonra 
takım1mızdan bir ml'nga ayn -
larak, (ben de bu mangaya da
hildim) böJüb"ÜmÜ7.U.n idare ye
rine v i\t'dık. Orada iki manga 
kadar asker bulunuyordu. Biraz 
sonra biz de onlara karıstık ve 
bir takım teşkil ettik. Bize dört 
günlük erzak ve ekmek dağıttı
lar. Sonra hmyonlarn binip şi
male doğru hareket etUk. 

(Devamı var) 

laıe belgeleri lev:z.iah 

Memurlara dağıtılmakta ola.:ı 
iaşe belgelerinin tevzıatı hemen 
homen ta.nıamlanınış buh nnınk
tadır. Bundan SOlll"'J. an e betge
lerı müte ait, dul ve yetimlere 
Malmüdilrlükler.inde maaş cim
d:inları görülerek tevzı edile<:ek
tir. Belediyeden maaş nla:n emek 
Ji, miitekn t ve yetımlcrin ıaşe 
belg 1erini de Beled;se Zatlıılcri 
MüdütlUğ\i clağıtmağa başlamış
tır. 

Şemsiciban Sultanı almalı: isti -
yor. · 

- Fakat 'bu nasıl olur? Şem 
sicihan Sultan bir hükümdar kı 
zıdır. Cnfere gelince, n:ihaycrt. bir 
helvacı çırağı. Bir hükilmdann 
kızını böyle bir adama vermesi 
reva mı? Sonra padiş:ıhın er • 
kek evlUdı da ohnadıgı için 1n -
z:mın kocası kendisı öldUkten 
sonra p~ah olaca'ktır. 

- Fena mı? Cafer hem çok 
iyi, hem de çok ~Ilı ir 9ocuk
tur. Hükümdar ölunce memle -
koti pek güzel idare ed bilir. 

- Demek kararın kat1 ! 
·- Ka.t'.tdir kardc.jim. Yekdi • 

f:"Crini bu derece çılgınca oovsı 
ıki genci yelıdiğerinden ayır • 
ma:k istemek es8.GCn günahtır. 
Seven gönü ler !biç bİr zaman 
ferman dinlemezler. Onun iı;in 
senin yapa.cağın ~ey. buna mi
ni olma.ğa çalışnuı.k değU,bUI. .. 
kis hilkümdarm ynnlış düşUn -
cesıni düzeltmek olr.ıa.1ıdır. 

- Pekala! Vadediyorum. E -
n ben de !lozın bu oğla.n<:h. 

gozil olduğunu farketmerniş d&
ğildim. 

- O halde mesele yok. Sen 
de söyliy k ohırsan, hUktim -
dar . netice itib3.rile TazJ. oblr.. 

-·-
T cclrisatın öğleye kadar 
olması fayJa/ı görülüyor 

Resmi dcirelerln çalısına saat
lerinin tahdidi mevzuubahis ol
dugu bugünlerde ıbilhass11 ilk ak
la gelen nt>k.ta, ilk mokteplenn 
vazıyetıi.dir. 

Bazısı hiç, bazıaı da ı;ayri kil.· 
fıi mlkt:arda odwı tedari.lı: edebil
miş olazı ılk mekteplerin çalışma 
saatlerin.in yeniden göz~en ge
çinımcs· artık bir zaruret hali
ni almıştır. 

Birçok talebe velileri çocukla· 
rmı soğuk alarak basta. olmala· 
rı cndişestyle mekteplere gön
dermemekt.edirler. Halbuki ilk 
me~erıın meed saatlerinin 
ilk incelemelerde kısılaca:k bazı 
tarafla.ı ı v rdır. 

Bu cümleden olırutk üzere ders 
araları teneffüs miıddetı yirmi 
dakikadan on dakika' a mdhılc
bileccgı gibi her gün oğleden 
soııra yapılmakta olan 4.5 daki
kalık serbest miıtalea saatleri 
de knldırıln.bilir. Buaun gıbi 
bazı derslerm adedi mesela haf
tada !ilci kere yapılan musiki, be
den tcri>ıyesi gibi dere er de bire 
indirilebilir. Daha bunun gıbi 
.ku ılacak bazı tar:ı.flan bulunan 
şimdikı mesai saatleri pek aıa 
ögleye kadar sıkı.'.}tınlmış olabi
lir. Bu unı:dirde hem mektepler
de soWılar hır kere yana.cağı i
çın tasarruf edilecek mahrukat 
:miiı:tan yan yanya ındirilmii 
olabilir :ki bu mild:a.r malıruka
tın tcmiaı de şüphesiz da.ha ko
'aklılda. mümkün olur. 

Küçük çocukların kıs günle
rınde her ti.ırlü hastalıklann baş 
langıcı ola.bıleceik 90ğukla baş. 
başa bıra.kılmamalan için bu 
noktala.nn ala.kalı makamlarca 
mcelenmesıııı bir meırnleket bor
cu olarak temenni ederiz. 

-o-

Saffet Sezen An
karayw gidiyor 
Pazar glinü yeni vazifesine 

gitmek Uze: Aııkaraya hareket 
edecek olan Belediye lktisat Mü 
dürü Saffet Sezen'e BelerJjyc 
erkanı tarafından bu ak§aJD bir 
vedi ziyafeti vetdecektir 

Kendisini muhitinde çok sev
dimıiş olan bu gayretli idare. a
damımıza .Ankaradaki yeni va
zifesinde de muvaffaloyctler te
menni edcı .ız. 

--<>-

Avuhatlar 
toplanıyor 

İstanbul barosunda kayıtlı a· 
vukatlann sigortaya dahil olma
ları yolunda Adliye Vekiletin
den lstanbul Baro Reishğıne a
hiren b'r emir gebniş1 bu emir 
üzerine mubılea.larına mti.racaa.t 
edilen baro avukatları bu teklifi 
~len aralarında bir tea
vün sandığı yapılma.sının daha. 
muvaflk olac~ ileri sürerek 
keyfiyetin Veka.Iete o suretle ar
zını Barodan rica .etmişler idi 

Keyfiyetı tetkike arzeden Ba
ro Rcisliğin:ln ya.2rl.ığı müzekke
reye Velkfilctçe müsbet cevap 
verilmiş ve sandığın ne suretle 
teşkil edileceği ve nıza matmm 
ıoelerı ihtiva edeceği etrafında 
malf.unat istenmiş olduğundan 
bu hu.sm;ları karar altına almak 
üzere Baro le\'hasında kayıtlı 
ibulwı.aıı bilcümle .avukatlar bu
gün saat 14.30 da Adliye bin&
sı içinde bir toplantı yapacak'lar
dır. 

Güzel ıbir düğün yapar, ıiki sev
dalıyı birleştiririz. 

- Fakat ben bunu hükümda
ra söyliycmcm. Gel ıstersen se
ninle beraber saraya gidelim. 
Hükümdarla konuşalım. 

- Olur. Haydi hemen çıka .. 
hm. 

- 'Pa<ll6aha 7.8.ten senin kar
dEŞim olman ihtima.lindcn ibah • 
setmiştim. Şimdi bunun doğru 
çı!ktığını görünce o da memnun 
olur. 

lki kardeş hemen saraya gft,. 
tiler. Muhafızlaz- Ebillharisi ta -
nıdıkları için içeri girımelerine 
izin verdiler. Hükümdar bu m
rada kendilerini bekliyordu. He 
men yanına çrlttı1ar. h."1JUllıar.is. 
hüldimdara Ebu Ali Sinayı ta
nıttı: 

- Büyilk hilkümdar! dedi. 
Sim dünyanın en mahir sihirb&
zı olan kardeşim Ebu Ali Sina
yı takdim ederim. 

HU.kümdar tdmdi bu adamı 
dikkat ve ~ sUztıyordu. 
Böyle alcHi.de bir eitamın bu b 
dar çok lişlcr başardığına bir 
:türlU inanmak istemiyoroıı. 
Kenıclisine bile kafa tuımaktan 
çekimıw:yeı bu aDamda acaba 
ne dbi bir mehaxet ola.bilirdi. 

Hü ~ ~Rlb~Rü] r4~• 
~~~~~~~~~~~.~~~~.~. ~tanbultacirl~ 

D a abılar ~ıgara ve ıçkı rinin sadakati 

1 
fıyatlarına zam 

Sarhoşluk gecesinin sabahında 
pide gibi inceliyordu 

--o- Yazan: Nasuhi Baydar 
Y:apılacalr %atn miktarı 

Şehrin 

içinden 

Ç o c u k u g un- tıgım hayal meyal tarkedeblldi. 
da hS:Şanlğı ve Biraz da ark.adaşlannın koltu • 
a.tikliğinden is- ğunda heyamola. ile evin soka -
mini Çakıcı koy- ğına ~ce henüz körpe olan 
muşlar. Henüz yi kaf.ası tekrar filizlendi: 

ne çocuk sayılırsa da ne de olsa "- Ben eve ynlna gideyim. 
§l.IIldi biraz büyümüş, ağzı silt anlamasmlar,, dedi. 
yerine, ıispırto .kdkuyor. Sallana sallana :kapıya. yak • 

Bu ıŞe evvelfi.; dadandığı Bey, laştı. Yukarıda söylediğimiz gi
oğlu suı mn.la.nna giderken a - ' bi ıhenilz çocukluk çağını aşma
yalrttı. a.ttıgı bir iki duble bira mış bir delikanlı .idi. 
ile b;ışlnmış, ilk v.arıantar kor- Çocukluğunda talÖlan Çakıcı 
ka. kor1'a girdiği bu ekspres ismi de hftla daha kendisine ya
ır. ~ h nclerme sonralan alışkın kışı yordu. Kapıyı çalıp gürilltü 
ve pi .dn tavırlarla damlau;nğa çıka.rnıakıtan, anncsme babasına 
ba.şıanu&tı. sariıoş oldu:!unu belli etmc!kton 

Ayakta atılan tekler çift ol- ileri gelen 1,orku kendisini birar.ı 
du. Fa.kn.t hep ayak işi oldukla- ayıltmı.ş, çakıcılığını ele alınış -
rı için pek o kadar eskisi gibi tı. Yerrl aldım alb bir karış kö
kendisini tatmin edemez oldu. sele kırk alb linllık a.yakka.bla
Sonr. arı onu A.."'ncrikanvari nnı gürültü yapmasınlar deye 
yüksek ayaklı hokkabaz iskcnı- çıkardı. Alçak olan cumbalı pen 
leler üzer'nde postu ecnniş gö- oereduı usulca girdi. v~ yatağı
riıyoruz. Yaka kallnk, şapka a- na kavuşunca hemen 817.dt. 
filli surotte ar1."aya aWmı.~, göz. Sabah olm~ kafasında bir 
ler mahmur .. Akkrun dört ıba4;ll lkıınJun ağırlığlle uyanmıştı. Ağ 
tabıi fazlasllc mamur.. zı ekşi ekşi idi. Fakat tam e.-

Gclgelelim Uzerinde yükseldi- y.lkkabılannı giyeceği sırada. 
ği bu ndalyelerde artık kıen - bu sefer suratı da ek!,-idi. Ayak
disinı tatmin edemez oldu. Şim- kabılannı pencere önünden al -
di Bcyo~lu sem.tine nzpnacak mayı unutmuştu. Ayaltka.bıla -
kadar kcndısinde bir sabır gö - nnın bir 'karış yedek bir fld ta
remiyordu. Mahallesindeki ,kol- ne pençesi varaa da ihtiyat baş 
tuk meyhanelerindeki kirli mer ka bir ayakkabım yoktu. Çar • 
mer masalnnı. dirsekler.ini da - nfi.çar bir iki gün ev-de, ke.dın -
yadı. Hind kumaşı gibi nadirle- lar arasında lm.lmafa mecbur 

Pa%ar günü bildirilectJk 
lnhfsarlar İdaresi yem tütün 

mahsulünün yüksek olması do
layısıyle tütün 'e sigara fzyat
lanna bir miktar zam yapmnğn 
karar v~. Aynca. i.ızUm, 
incir ve buna mümasil iap:rto i.
mal'.inde kullanılan maddelerin 
yüikselmesi dolaşısiyle ispirto 
ve her nevi iÇki fiyatlanruı da 
:zam ya.pnxı.ğa Jmrar vermiştir. 
Yeni zamlı tarife pazar günkü 
:gazetelerle füuıı edilerek o sa
bahtan i15baren igara, tlitün ve 
her nevi icki ile 'sp roo yen· fi
yatlar lizcrmden satılacaktır. 
Yukarıda saydığmuz inhisar 

maddelerine zam yapılnıas.ı dolar 

Son gilnleı de dcı i fiyatları 
sür'atle dÜ§mektcdir. 1.5 gün ev. 
verine nazaran deri fiy tln.rında 
düşme nisbeti yti7.d 20 yi ge~ 
mektedir. Dün 15.000 kiloya ya
kın koyun derisi satılını~1:ır. Tuz 
lu ve kuru koyun derisi 150-155, 
keçı dcr.ı i 165 kuruştan sattl
mış, aynca 15 g• n evvel GOO ku
ruşa satılan bir çift oğlak derisi 
dün 400 kuruşa satılmııitlr. 
---o~--en ra!k.ı yerine bol bol şarap oldu. 'Bir J.;m onu terlik ile ka.-

yuvnrlamağa başladı. ralrola .çağırdılar. ~yakkabıla - Şehiırdekn otobüs 
Ekspres ayn.k meyhanelerin· nm çalan Qingene Ahmetli on 

de ictiği zamanlar herhalde a - altı 'kiğldds.n bitisine satarken sayısı artacak 
yakta durmuş olması yüzünclen yakafa.nnşb:kı.r. Fa.kat ~ene Tjcaret Ofısınden clevrolunuu 
şimdiye kadar sartıoş ol.ınamı.ş- Ahmet bu paralan bir gece ~- doltuz kamyon ljatresinin otobiis 
tı. Fnknt gelgelelim böyle dev • \"el; Çnlncının ayakkıtbıla.rım haline tahYJlıne bru lanmıştır. 
rişane koltuk meyhanelerinde kaybetmesine ve.sile olan mev • Ticaret Ofisinin ısmnrlıırruş 
oturak usulile kafayı dumanla - hanede tillietmişti. Akwlik bn 
dığı icin kalkana kadar müva- yn ayakkabmın tabanlarındaki olduğu il<l YÜZ 1 1 ln " 
zcnenin ne fı.lomde olduğunu kes cift ~ft pençe]ed de ~hnü.q - rou~nn vazi.yetı dolayı ) le 'P •a 

tiremiyor, cehe.mımı.e ktiir a _ til. Kltk altı lintl'ik eyı«kabıla- mrkan dabılınde olrn m~I la be-
tar rrıbı' ı....L.-1..- 1....-.:ı-a. ı.....- _ • d' ıa. .. u .. ::_ V!'O.;.nd"·,·'- raber bunun ellı n ııı mmn-

.tt• .ı..us:UKUt111n uar-um1L ~ rı J'1l1n 1 n.en~nıe aJ • ...,. •. c;ı;n. •• le1ı: . tir·•·ı ı..ı.ı ~. ı 
dıik şarnplan gôvdeye indiriyor terlikler 'kadfı.r ince geliyordu. etımtre ge " euu~eg1. umu 

Aya.ldrab ı lronrlser te- maktndn. Bu şaselel" n bır k•:ı
duYine böyle bir gece, aya#B. sem etti; an veren l!lını Bcledise a.larnk yolcu n~~ 
~i.lktığı zaman ayaklarının çıl- "- y~ etme .. Bu aya.kka- lm~e kul~nılmak uzeı e <>tobus 

~ to d-~- ~ .. ~-- bı'-- ~-= ·ın - -ıtö maı- halıne getırcc kür. Eger bu pro-
gın <:ar s n c.ı.u.O'Ule ·~ ~- .ı:uc ~1 A'liçJn~ı.:ı .... ca 'k .. v- je imkiin dalıiiine girerse trnm-
t "C",_ bir mfivn ... -.~;zti'-1- ira • mtvaCH.n.ıan c11!' \ı:t.-r. " -
.. al\ ~....... :aıe &..~ • -~."'-... n;imı v:ay sı'lwıbsı kısm önlennus 

desinin dısında hareketler yal)- -~ı..ıuezsm... .n.A:A? -Jl. olacaktır. 

------------------------------------------ltaly~dan dokuma Bol miktarda ·gıda Denizyo !a: ı ari
tezgahlan geliyor 

Evvelce ltaıyaya sipaı-İt effi
len dokuma tezgahlan ile Apre 
makinclerınin 'hugiinlerde şeiıri
mize gelmesi beklenmektedir. 

Altın Uyanan 
Dün bir Jtın 3235 ve bir gram 

kiıl e altın da 435 kuruştan mu
amele .görmüştur. 

Karnesiz ekmek satışı 
Te~wiliy ede akın ek bayiliği 

yapmakta olan Niko oğlu Di
mitri 600 granulık bir ekmeği 
kame harici olarak 65 laını.şa 
satarken cürmti meşhut halinde 
dün öğle üzeri zabıta memurta
Tı tarafından yakalanarak hak
kında tanzim edilmiş o1uı evrak
la tf.rlı'"kte 2 numaraıı '.Milli Ko
iMlllllla mohkeme.Siııe verilınit ve 
cünniı sabit göriUerek mahke
mece 40 lira ağır para cezasına 
ve on giın de dt!kkinmnı .kçe.-
1llmasırıa. b.rar verilmiştir. 

maddesi geliyor 
Şehirler arasında bilhassa. gı

da maddetcı"ı talimn.tmı sür'at
leştirmek ·ve kolaylnsbrmak 
maksadiyie M'tlna.kalit Vekaleti 
lüzumu kadar ~n tabsı~ ct
meğe karar vermiş olduğundan 
'birkaç güne kadar §Chrimize 
mühim mikitarila gıda maddesi 
gelmesi beklenmekted r. 

Ka okulları Voleybol 
mOfları btıfladı 

Dün Eminö.nti Halk.evi Cim
ın.astik salonunda başlıyacağıru 
haber l'el'diğimiz kız druları vo
leybol maçları, bugün hakem Sa
mi Açı!köoey'in idaresinde oy
nammş, baştan nihayete kadar 
seyircilerin aWı:a -.e heyecaaiy
le takip edilen bu maçların so
nunda Cüm'huriyet Kız - ~ · Te
rakki lisesine 15- 9, 15 - 7, Çam
hca. Kız L. - 1st Kız llseslııe 15 -
2, 15 - ı6 sayı ile galip gelmişler
dir. 

felerine zam 

-Q..----

Susam 3 Keten Tohumu 
fiyatları düşük 

.n günlerde u;:;anı " k en 
tohu ıu f") atlan ur' tle dt -
'1Il cteıd'ır. 15 gUn \'"\!Cli ı.; kadar 

-·-

Nakit "Ve iktibas 
hakkı mahfuzdur 

sanlan için için nasıl öldüre -
ceklcrini dtişunen .bu insanl-ar -
dan cemiyete ve jnsa.nlığn. ne 
fayda. gelır! İşte bizim bir va
zif eıniz de bu gibi insanlara la
yık oldukla.n tedip dersini ver -
mektir. Bu ilmi onun için tah
sil ettik. 

76-87 kuru n aaagı d" m yen ----------

- Sizin gibi muktedir bir za 
tı şimdıye kadar tanunamış ol
duğumdan dolayı müteessirim. 
Elimzden bu kadar işler gelme
si cok mühimdir. Senden çok 1s 
tiaİdıeler ederdim. 

- E tağfurullah! Biz bu ıil -
mıi, sırf insanlığa iyilik yapmu. 
ve fena nıyetli adamlara laY1X 
oldukları ce7.alo.n vemıek için 
tadısil ettik. 

Hükümdar kendi kendine §ÖY 
fo bir plan Jlurmuştu: 

Ebu Ali Sinaya iltifat ed~ 
onun itimadını kazanacak, son
ra bir fırsatını bulup kafasını 
uçurtaca.ktı. Böylelikle bu teh • 
likeli adamdan kurtulmuş ola -
caktı. 

Fakat garip eey. Sami Ebı 
Ali Sina onun eltlmdan ı:eçen 
şeyleri görüyor ve okuyor gibi 
kon~cmyordu: 

- Bazı insanlar vardır ti.. 
diyordu. MUraidirler. Y.ala.n &Ö'!
lerler. Baklannda fena. myet .. 
ier besredikleri Jnsanbınn !d1z -
!erine gUlerlcr. Bunlar, hanrla.. 
dıkla.rı hnnçori yeiŞirmek i -
çin bu ttdamlaıın sırtını çevir -
melezini beklfyvıı idi hırsıs w 
soyguncula.rdaıı f:arksmbrlar. 
Güler Wzie latbıl ettikleri fa -

Ebu Ali Sina ıkon~'lll"ken hü
kümdar başile onu tasvip edl • 
yordu: 

- Cok iyi, çok iUii.! diyece -
vıaplar ıveriyotdu. Sözünü biti . 
rince şöyle dedi: 

- Çok iyi söylüyorsun. Dtia 
yadaki fena kuvvetleri bo;; alt 
için ilim tahsil etmek çok b · \: · J 
bir meziyettir. Bundan 
sizi takdir ederim. Fa.kat 
lim bizim meseleye .. 

Hükümdar bir dakika kadat 
dil."lündü, sonra sör;üne devaın 
etti: 

- Sana olan bitenleri -rAıı-'""'"-1! 
lamak istemem. Bunlar 
pek5.la hiliy<>rsun. Yal ~ 
tarafuıdan yapılnbilcc ~ lJ .. 
su a kızım1 her akE:a.ın 
a alıp götürüyorsun. 
bir helvacı çıra....ıırue F.ab Ja:-n 
kadar dizdize otumıak ecbu 
riyotinde bulunuYQr. 1'- d 
tahsil ettiğin ilmi l alnı ij 1 
yolunda ısa.rfettiğini sbv · ur 
sun, bunu niçin yapıyo un 

Ebu Ali Sina ~Um · 
(Devam 

susam 68-70 kuru§a kad::ır düş
m · tiır. 

Böyle .olduğu halde gerok su
am ve ger se keten tohumu a

hcı l J>ek uZ buJunmakta Jır. 

Ş k r ve ~eke 
madde e 

ARHKO 

2ci. T eş. 2 •• ""'! 
9 2 __!!j_~ 

ZiLKADE 

18 
~· 1 

' 1 
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inci ordu yeniden 
taarruza başladı 

(SON" FI...A-~.)::EI l~:EI:I t) 
&f IMHFV 1 •' A J 

I ••• ·~~'1 
Mect.nf ir.ôaR birbirini 
Yarda eden ineandlr' Ankara Haberteri ACIKLI T AFSILAT Ruslar Rosfofa 

yaklaşıyor -·-
ver llua1111tlerbd11 Elageglada mu- Meclisin dünkü F ·ı • l 1 1 

veınete Junırlaaa&ltları anlaşılıyor t l t ransaya mı yar ara ma o an 
_,.,,, ,, .. .,. X rure Zl (A.A.) - Orta-- ll1lD eebeibi iae, ~ır: Eğer Op aO iSi d 1 1 •• •• ıd-? 
•::~;;~l!k İngiliz kuvvetleri umumi Elageyliyı İ!1gi~ eline .bı- Ankara 2'7 (A.A.) _ B. M. onanma SU ara D3SJ gomu U • 
a:t'l~~lll1 ahı bugün:kU cwna mil§- ;3;karak Traolusa ,rndar çelnl.se Meclisi buglin Refet Canıtezin - Baş tarafı l incide - 1 modern ağır eruvuö.rlıeldeodi. 

harp tebliği: idi, Trablwı yalnız karadan de- b"c.ı, 1 - d 1 tı tı A · ...ın T u1 sk • :,wo.....r•,..ı.,.~,tı ~n ı,; .. ~ idi. 
mvvetlcri.miz.e ait ltllcU· ğU, dmıizden de tehdit edilmiş o- ~an ıl?ın a top anmıs .. r. . . r. ynı an~ 0 on 8: en w.~ tF1V ar -. 

,. lız..beı- cld:ur Llh lacaktı. Montgomecy düşman Cclsenın acılmasını muteakıp lımanınm kara. muha~arıle de Limanda nihayet muhtelif tip-
• ir Y · ya mevzilerini keşfetmek ve Rom- ruznaı;ıcde bulunan maddeler • Alman zırhlı birliklen arasında lenien 25 ta.ne torpit.o muhribi 

.i-~lltiindeki hava faaliyeti dün mel kıtalannın haı'eıkitı btıkk!!l- den Dı:\"3.nı Muhasebat rapor.'! • ç'!-rpışma ba.şla.nuştU:· L~manda- ile 26 denizaltı ve muhtelif yar· 
~ilk~'~: .. "~~ da malumat edinmek üzre ta.nk- mın evv.elce alınan kar~a gore ki Fransız harp gemılcrı topl~ - dırucı, muavin, ana. genDıerie ma 

.l.Ç&U ~ ~.. ancak bir hafta eonra müzakere nnı Alman zırhlı kuvvetlerine yin dökücü ve tarayıcı geuailer 
an mürekkep büyük bir teır lan ve zırhlı otomobilleri gölün edilebileceğini 'bildinniş, maaş tevcih ederek bunların arasında bulunuyordu. 

1 25 26 sonteşrin gecesi Mar- içinde umadara kadar gönder- kaııuııuna ek kanun layihasının büyük ka.yıplara sebep obnuş - n.._.,.......,_ ve w-~ 
h h alanım bombala.- ~. Ela.geyll galibi başlıca ecrı . l ·ı .,~~ .,._~&-

ava mli!r!f at olarak, Trablu.sun etra- da dün tevzi • ı mesı do ayıs! e tur. lntiharta.n 
llU§tır. Burası El .Ageyla batı- fında bulun.an at.uz kadar hava bımun da hükumet veya Encü - Toui6'11 İsgal Ediftyor S b b "Ik ·H . 1 . 
lllııd.aclır. Bombalar yerde dağı- men tarafınd<>n istenildiği tak- Ba sırada saatlerce süren şid !1 a. ın 1. ıı:> 'uarıy e gcmı-

m-•dıınını ele gec . .irmirt'ır. Al- l dekder ~ehrın A •nl:ır tarafın lllk uçaklar arasına dikmüş ve ~J dirrle deıhal ı. !.izakere olunabi- d-.tli bir m_uhaıebe neticesinde . "" . .-~·. ". . -
)'anmv.ıar ... '17mas;ma sebep ol- manlar biri ~arkta, d1gen garpta. leceğini söyliyerek böyle bir ta- Airnan ve Italyan 7~rhlı birlik - dan. ~şgııl. ~ıldi~ı ~fü;-a, hede 

t:t~u. ~ olmak üzere iki nteş arasında 1 1 1 d ~ t }nrı· bu··y·u·k k~y· ıJJlara ra!!--''"n etmışlerdır oımdı sahıle ~erle"'--..,,"tur. Aynı aMe "'-·-- ,1.,kla- ep o ııp o me. ıgını ..ormuş ur. .. .:. . ""........ . . · · · :: "' 
-.!19 ...... .a.~ '-"' kalmak tehlikesinde bu\unduk- . . . . tmlen Alman toplan dogrudan 
n bomlba uçaklanmız tarafından larını müdriktirler. ~öyle bır ıstekte ~~1-~n~Jmn- Fransız kara ınfülafaasım yar - doğ·ruya gemilere ateş ediyor, 
~n lir taarusa uğratılm~ır. MUttcfiklerin ele !!eçirdikleri dıgı ve _ruz.rı.arncde goruşillec~ mağa ve şehre girrn::ığe mu\·nf- tayyareler de durmadan JOmba "'"- · ı t;, ~ ... ~ k b dd buluı·,..,..~·1 ıgı fak olınu:ş bulunuyorlardı. Bu -..ı:ar yakıt depolany e mazo ganimetler arasında '1ihverirı ~§ta ır m-ı.. e_ .. .. ruwı.u yagdırıyorlardı. Zııhlılar, sivil 

l .a h ı p · t 1 zırhlı kuvvetlerin b1r kısmı hiı · larıııçları yakılmıs, dentıryo te- kaçarnen bırnkbkları büui;.k Cl ev.~ az:;r~.es.ı gunu op.an. - Fransız halkım da öldürebilecek-
J ~ mak uzere ırt1T1NU1 son venim•.: klımet dairesini Ye postahane -liBlerine, an+-... lara ve vagon miktarlarda yb1cceklcr vardır. . " -,-- ·~ b k ler:m dlişlinerek dU'""'an kuvvet 

w "t'v J t yi çevjrirken, , ;., ısmı da li - :.-··· 
ayı-r.. w.Uanna tam isabetli Alman halı muhabirleri de esır ır. ~ !erini istedikleri ';!'ibi dö\1emiyor-L~·ı.u. J - L • man dairesine dorrru ilerlemege r;; 
'll\llll'Oalar düşmüştür. edilmiştir. ki harp muhab'ir;n. Nese11ı gayrı b~lamıştır. la.rdı. Nihayet vaziyet tevazzuh 

Homs ,.e Trablus linfanlarında. den ihü.ret olan bu esirler Nazi h•b k! Toulon'un müdafi Fransız as- etmişti. Hi~hir gemirJn limanda 
demiri bulunan dÜiJllan gemile- part'İşjne mensup .olıuıı.dıklannı sa 1 çocu ar kerleri son kur.şunlarına kadar çıkamıya.caklan belli id'i. Buna 
tine ağır bomba uçaklarımız ta- bildirmişlerdir. Bunlaırlan biri, Ankara 27 (Yeni Sabah Mu- kendilerini müdafaa etmişler _ ~eşebbüs. eden ~ir :i-ki deniz altı 
l'a.fından gece yapılan taarruz- Berlinde propaganda bürosunda, habirinden) _Nesebi gayri sa- dir. Ve ha.yatlarını kalıraınanca ~e ~uhrıp ~ayı~lere çarparak 
lar sırnsmda Trablus limanında d'.iğeri biı zırhlı tümende çalış- hih c;ocukların vaziyetleri hak - 8cıı:a erdiımislerdir. Hatta şe • 1~~lak etm1Şlerdi. O zama~ ~?
bir gemiye tam isaıbet ohnuştur. makta idi. kında profesörler ta.rafından Ad hir işg;al edildikten ~ $0nra obi v~ıa. D~erque zır!IBında buyuk 

Dün çit\ motörlü av uı-akları· Mua.ojlni Libya ~ı08ıllflanı liye Vekiletine gönderilen ce • le bir cok binalarda münferit b!r ınfılak -~~-yu~uş. ve füne.n 
ltıız şimal ist!4ka.metinde uçan bir Olmuş vaplar Adliye ceridesinde neşre- karşı koyma harelrntleı·i devam b.r anda büyuk bır sıyah bulut-
'tünkers 88 c taarruz etmişler Moskova, 27 (A.A.) - Sov- dilecektir. Bunu müteakıp ala - etmis, Alman ve İtalyan aı:ıker- la kaplannuştır. Bu, açıldığı za-
\le Tunuata Bone burnu aı;ığın- yet haberler bi.irosunı.ın aldığı kadar Vekaletler mümessillerin leri bu yüzden de mi.ihim kayıp m~n Dunkerq~ g~sin.in artık 
da dilşman uçağını denize düşiır:- malfımata göre, Şimaü Afrika- den ve salahiyetli kimselerden lara uğrrunu;lardır. ortada ?1n:ıadıgı gorulmilştür. 
'°~erdir. 'l\mus kıyıl81'ı açı- dak-i İtalyan kuvvetleri başku- mürekkep bir komisyon kuru _ Umanda nulunu11 !Oemiler Bu, ~ır ışaret sayıhnış ve bu-
luıda yol alan bir düşman tasıtı- mandanı M~.al Bnstico azle- lacak ve bu komisyon bu ime a- Toulon askeri limanında bu - nu ~a.kib~~ s17asbourg da_ ay_nı 
na taarruz ed lmiş ve hasara dilmi§tir. Liobyada kumandayı !ikalı kanunlarda yapı~k ta,. lunan gemiler :ve evsafı şunlar- ~kılde,g~kle.n. sarsan ıbir ınfüak 
Uğratılmıştır~ Uçaldaı'1llllz:ln hep bizzat M. Mıtsolinı kendı uz~rıııc dilUı hanrlıyp.caktır. dı: iJc denızın dibıne dalmı~r. 
- geri dörunü.~lerd'lr. almıştır. I Her biri ?.&.500 tonluk Dun - Slı--a Diğer Gemilerdf: 

lr'1ılllnla .. Dlo'aN Garip Bir 1<Mtiıt İki meşhur italyan kerque ve $trasbourg •fflharp Ve nihayet Fraıısanm ve hat-
Kahire, 27 (A.A.) - İtalya- St.okholın, 27 (A.A.) - Ber- gemileri. Bunlardan birincisi ta dünyanın en modern kruva.-

laın Afrika imparawluğunun linde Social D(.jlllokraten mu~- pUGta IJ.dtl 1937, ikincisi 1939 -senesinde! zörlerl, torpitolan birer bire?' 
'-kiyesinin .istihl:Wı için kat'i birine, Almanların L!i:>yayı- w- t-..__ hinnete girmi3 PranB:ının en mo 

1 
'kendilerini batırmağa başlamış-

mallllharebenin Ela.geylida cere- ra.lanalarının s~plerindcn blı'i Roma. 21 <A.A.) - .ı.uıl~a~ dem harp gemileri idi. Sür'atle- lar'dır.Bu müthiş gürültüye se.hll 
ettiği kal:a.tl bemcu umu- de Tunus ikl"ınini,n b tı ~'Öl ik- hava kuvvetlerinin maruf ıki ri 30 mil civarında. olup sekizer de}ti muazzam berttln ~e eepha.-

-.t gibidır. Romme1 mulkavemet rıminden daha hoş ol• ıası oldu- pilotu, yarbay Guido Masiero ve tane 33 li\k, on ibeşer tane 13 - ne depolanmn da gUrillttilcn ka-
lbnok fikriyle durınuştur. --Bu- ğunu söylerru.<ı:lredtr. yümaşı Francesco Agello yeni Iük ve müteaddit tayyare dafi nşınca ortalık cehennemden 
""'- bir uçağın tecrt)besi mraaında. toplarile mücehhez olup dörd~rı far~sız b'r im.le gelm.ştir_. Sabah 

tane tayyareye malik bulunu leyın, sa.at onda. ortalık bıraz du-

H • t ı • M J düşerek ölmütlerdir. 47 yaşında yor.lardı. Mürettebatluı 66 .~ • rulmu~ :~ barut dumanları rüz-

1 er 1 n ar e Ş a olan yarbay Masiero geçen harp su.bay olnuı.k üzere 1431 er kışı glrm önune katılal'flk kayoolun-

l sırasında temayüz etmiş ve 192i idi. ca Toulon limanında su se.tfun· 

k b 
de Ferrarino ümıindeki başka. Gemilerin uz.wıluğıı 214 gen~ da aıtüc tek bir gemi bile bulun· 

Petain'e me tu U maruf bir İtalyan filosu~~ Ro- liği 31 ve su sa.tbındaıı itlbarenı muyordu. Fakat ~fil&kleı: ba
ma - Tokyo ha.va seye.hatinı ya.p derinliği 8,56 metre idi. Bu ta • zan şehnn m~h.te~. yerlennden, 

lilısiz gemilel" h~ harp etme .. bazan da. d~~1:7'n ıçınden -~~ 
(Baştara/ı 1 "ıcide) na.n Fraııl:>lz uasurlarııı k.at'i ~ı. mi§lerdi. Yalnız bunlardan St .1 zaman, ta ~ geç vakıtlerıne 

!'ührer umumı k.ı.rargahı dilekleri üzerine yapılmıştır. 4() yaşında bulunan yüzbaşı rasbou~ hıgilizlerin Merselke- ko.dar devam edıp durmustur. 
'611111942 Fraw;ız gener:ıl ve amirallerinin Agello 1933 yılında saatte 709 bir baskını esnasında muhasara tkt De9tmltl Kurtuldu 
Fraw.ız Devlet Reisi Ekeelan.s Abnanya}·a karşı verdikleri na- kilometre sür'at elde etmek su- hattını yarmağa ve Toulon'a Fransaya milyarlar~. mal o-

maro§al Petain J1Ul8 sözü.ali hem d~ bircok de- retiyle bir dünya rekoru tesis kaomağa muvaffak olmuştu. Li lan bu modern ve mukcmmel 
Vichy falar tutmamış olmaları 'toossü· manda bunlardan başka 22189 gemilerle beraber binlerce Fran-

°L"L etınıiş bulwıuyordu. ' b h · ı· · ...ı~ ~rıe ı .l!4[sel8.ns Mareşal fe değer bir ~dir. Fa~at bun- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!ll!!!!!!!!l!!la!!e tonluk Provence zırhhet bulu • sız a rıye ısı uc .. cı"'. su ara 
11/11/1942 tarıhinde Akılan- la.nn Bize kuşı yal)tıkla.rı .sa - nuyordu. 1916 aenesincie bizıne- gömiilmüşlerdir. I-lerı.ıc..ı hemen 

hr.ın müttefikleri ıle aniA§ma dakat yemininde durmamış ol- g«nilerin hwlara 11oaratJJmesı • te giren bu gemi eski tipte olup ltiç birinden ~e kurt:mlam<.'
bllinde, zamanmda Fran1a ve malan, be.:ni bu kabil unsurlarla mn veya tahrip edilıxMısı.inbı önü silahları on tane 34 lük ve 15 muı-tır. Son dakikada n.I nan bır 
~ltere .taraf mdan b:U zorla her türlü anlaşmanın tamamile ne geçilmesini ve icabederse her tane 13,8 sekiz tane 7,5 luk top habere göre limanda bulunan 
-wnil edilen bu hatl)te A.lman- manaaız olduğunu tcsbit wrun- mukavemetin kuvvet kullana - tan ibaretti. Mürettebatı 1,133 Fraı~sız ~ellizaltılarmdan ikisi, 
~ın müdafaa.mm temin için da bırakımaktadır. .ra:k kınlmasını eı:ıretti:m. Bu, kişi idi Bu geminin uzunluğu maymlerı.n arasından sıyrılma
~sanın batı kıyılarını J.6&1lıe · illk:ael!ns Mareşal. hi!tün bu şerefini bilen Fransız subay ve- 156 ve genişliği 27 metre idi. ğa ve kendilerine boireı:_ yol bula
"-ta.r vermek zorunda kaldığım olayludan dolayı şu aşağıdaki ya erlerine karşı bir mücadele Limanda aynca. onar bj.n to•ı- rak Touk>ndan k~maga muvaf
~n, bunu ayni zamanda, yal hUMISlan arzediyorı.ım: değil fakat bugüne .kadar Wi lu•k F<>dı Duplei.'C Colbeıt \C fnl{ olmuşlardır. BWlhır Miitte
IU& Almanya ve ltalyanın değil 1 _ Ekselans Mar~al bütün derecede kan akınadJtına hiik- Suffren ~e 7.600 ~nluk La Ga- :Iık deniz kuvvetlerirıe katı!mış
'-kat bizzat :ıı~ransanın da men- bunlarda smn bir hi.ssoniz bu _ meden ve felaketi \17.atmak ve lissorıniere, Jeau de Vienne. lardır. 
~tine olarak memleketinizin lunmad1ğına ff ba olayJaıdan yaymak jcrin yeni ir ... kanlar ara- Gloire. Maneillaise, Montcolın Böylelikle taı{ı}ı 25 yıl ara ile 
;:~u durumunu aydınlatmak derin bir ekn duymakta oldu • yaaı harbin nıi.istaJd>el canileri· ve Geor.ges Leygues ağır knıva- ilti mua.zza.m armadaıun intihar 

dl ile de yaptım. ğumnıa kani bulunuyorum. ne karşı bir mücadele olacaktır. zörleri bulunuyordu. Bunlarm l nna şahit oluyor. Bin 1918 de 
~ lllzlye dönerek bir k~re ~a-ı 2 _Kendisine bir harp talı _ Bundan dolayı bizzat Fransız ilk dördü. 1930 ile 1932 yılıncL'\ .Alman doo.anmasınm,. diğeri de 

şunu beyan etmek ıstenm lıükfunet.iılın emirleri hilafına hizınete g~. t.:ıekizer tane 20.3 1942 de Fransız donanmasl.Wll 
939 Eylwünde Fransaya. ye mil edilm.i3 ol.an bir milletin ve lük, seki?.er tane 7.5 lı.tk ton1ar· ~ntihnr!arı. 

- b harb" 1 k b" olarak Alma~ya karşı faal bir Y" ltereye harbi Alınanya ılan \t 1 ac&n ara ve ez.a ıl" -,J - la mü.nehhezdi. Mürettebatı 005 Fransız bahriyelileri donanma. 
..__ ah d" t ·ıt (;!-1 • •• nwkavemet göatennek hU8ustm- " -..ııiş de~ldir Pnkat beo mti • y ti ı - ngı z - .:llllnSOn zum - .ser kiı:ti :..ıi. Digyer altı kruvavir lannı kend!Jer;ne dti6man bir 
•- - 6" • .. da subayları t.araf ından tahkik · ~ ~ -ca geldiğiı.ıdenberi, Fran • resinin fnyda.c;~a ola~lk büt~ edilmiş bütün Fransız ordusu ddkuzar tane 15.2 l'k, s:..ekiz··ı memlekete teslim etmemek için 
llııa - Alman miim.sebetleıini Ver Avrupayı tahrıp gayesıle bugün bfrliklerinin terhls edilmesi eıu.- tane 9 luk toplarla teçhiz edil- bunları batırmakla vazifelerini -.y diktat'ının keyfi sahasın -, de onu de-vam ettirenlere kar~ı rini veriyorum. uıiiti. Bwıla.r da. 1935 ile 1937 şeref ve cesaretle ifa etmlşler-

hakiki b'r doetluk işbirli - b?mat kendisini müd~aa için Yalnız 'ita.nette bulunan ami- yılı arasında h'.izınete glıınif en dir. 
intikal ettinnek t~ın h·ı:bir &a.Ya§lllaık 2ı0runda bulunan bir ================================:::==== tı ka"ırm- ...ıım. O zaman milletin menfaatl,,. .. m· i korumak ıral ve generaller yüzünden al- . 

~ öA.l k b' ""' mafia mecbur .kaldığım \m ted- lbumu bitirmek istemıyorum. lnhi•ar hakkı Kızı/aya 
:h.ı.=anya Fran.sadan anca ır vazifesini üzerime almış bulu - birler dahi, yukarıda da dediğiın Bundan maada, Fransaya 
ı:-eı>te bulundu: O da Ak11an - nuyorum. f d verilen bir ilôc 
t..._• Fr ----.. "' ~ rn gibi Fransaya ve bizzat Fransız Anglo - Saksonlar tara ın an • 
-.an 1 ansa.ya ~gı e ı 4: - Ekselins Mareşal, bu be· gasbedilen müstcmiekclerini ye- Ankara 27 (Yeni Sabah Mu-
~ilmemesi talebi idi. Maa- )ıa.natJma onun adına yapmakta askerine karşı değildir. Mlittefi- niden almak busuaunda. yardım habirinden) - İnhisar hakkl 

vicdansız Anglo • Sakson olduğum Alman milletinin Fran kimle beraber beslediğim sami-
~leı-likacılan ve il:k hatta yahu- sız millatine ıkarşı hiçbir kini mi üm'.it, Fransaya hiç olmazsa etmek değişm~ bir karanmdır. Türkiye Kızılay Cemiyetine ve -
"" kendi ~~ıet · ı · ·t t Bütün iddialar hilafına olarak rı·ımı·ı:ı. olan ·1:::,.1 Li "'- · d .... ~ yeni Almanyttnın barı~ma yoktur. Fakat ben bu korkunç l.n;Y reıs erıne ı aa ve -s ıus.s-ıar &ı.çsın e pro 
~ Yaı;>tığı her hareketi b~~ ~a: harbe s®ep olan unsurların 0 _ bu suretle devletler arasında vu- ve Almanyanın elinde bulwıan §inin ilacının ithaline Vekiller 
i".. tserı ve her sulh . teklıfını yunlanna müsamaha göstemıek ktlbulacak heriıangi anla~ma ve bütün vasıtalara müracaat azmi Hey'ctince karar verilm".ştir. 
~nvanın yakın ba· yıkılışı- suretile Almanya eve Avrupayı muahedeler hakkında bir temi- ile buna karar vermiş bulunuyo- i\aw I .. 
-~elil olara1< gö~termek iste- bir herclimerce maruz b!rakma-1 nat teşkil edecek olan bir ordu- nım. Ne Almanya, ne de İtalya. Duı' GECE B 11 Si• 
~· . mağa. Almanyanın FUhreri vel nzımun g~~eg~Yı. aıunı·· ia.~~~~.ılmeı;ıi la- Fransız müstemleke imparatoı- NEMA YAJIIt O!!~U 

(Bqtarafı bilitıelde) 

be8tnde f.aad.a.h toPÇll ateiji oı.. Anonna.ı şartların doğur~ 
muştur. zorluklar arttlkça h~ 

A1man Resmi Teblıll 18briJerin. teeaııüdü ve b~ 
Bertin, 27 (A.A.) - Alınan ya.rdım temayW1eri ~~ ~ 

orduları baş ıkumandarılığının .mm ooellrken inadına hodk~ 
tebliği: ~mı artıyor, nedir; b"rbin• 

Kalnm.k ıbo*ırlarmda .Alımın mim mülkiilit çıkamıa.ktan liı 
-.e Romen 1ntalan bir Rus ~ deta ze.M ~ 
ri tU.meninin büyük kısmını da- MeeelA ön w arka eahanlık&a.. 

==~~·t n hınoa hınç bir tnınvay görÜ$ 

~tı~=::; ~~::as~~ ..,;.,-:.ı J!klarda duruılar içeriye giri 
,,,...,-..e ile Votga ve Don çevre- seter salwıbtdarda beş on ki 
letinde ya.l)tıldan taa.rruzJar dün nin ferah ferah sığınabU 
yeniden akametle neticelenmi§- yer açılmış olacaıt. Fakat ne 
tir. Bu sırada 55 Rus tanJı:ı tah- mümkUn. Sanki bulundukları 
rip edilmışt;r. yet-den kıpırdamamıya yem n. 

:Merkeı kesiminde düşman mti etmiş ıtibi i'"eriye girme.fi ve du-
hlm IJaıvvetlerle taarruzlanna. ·' ~ 
devam et:rroşM de inatlı çart>l§- raklarda yağmur altında bekle-
malar sonunda ağır kayıplarla §en ihtiyarlara, çocuklu ka.dıa4 
dü~en taa.rru.zıanııın hepi!i lara ve mektep yavrularına oı.. 
püskürtülmüş ve 129 Rus tankı sun yer vermeyi akıllanıa geti-
tahrip olUillllll§tur. ren pek az. 

Len"ngrad cel)b2einde ilk hat- Saygısızhğtn bu kaclann hod· 
}ardaki krta.larınuz dUrsınanm ikıl.rnlık da deoomeo-~ ve bu vur
Neva nehrini geçmek teşebbüsü- duın duymazlığı tevs"f icin daha. 
nü akim bırald;ırı:wş ve 22 ge- kuvvetli bir tabii" bulmak ıca;be. 
mi Wırip etıni.ştir. diyor. · 

Ahnıan 7&yiaıl Trarmtay arah:ıl:ırında: 
Loııdrn, 27 (A.A.) - MOBko- - Vatmanla konuf)Ulamaa 

,.a radyosunda. neşriyatta bulu- - Para bozulamu. 
nan Colombia radyosu mutl&hi- - Yerlere tükürmek yasaJi., 
ri, bugün demiştir ki: tır .. gibi .iz'anlı ve m.edmıi hem-
St~rad çevresirnde yaptığı ~h?'iler ~in biraz ağır.en buldu· 

bilyi1k ta rroz eşnatiında Kııll- ğumuz ihtar ve ternb'h levhal ... 
ordu her ha.ide 200.000 den fa~ rının yanına idare bQ §;°dille ve 
la dü3ma.n suha.y ve erini mnhıv göze görünür b!r yete: 
relbe dışı etmiştir. Bununla be- -Arabanın ~de yer \"&J'koa 
raber .Almanlar umumi ricat a· sahanlıklarda topl~rııp ·11 ~üç u,. 
lfünetler ı göstermemektedir. Al- hibi hemF-ehrilerin nak'l vasut.1r 
man kıtaıan yalnız med>ur o1- larından i ta.deler'ıne engel oı. 
duk.la'r1 yerlerde geri çekilmekte mak a.yıplır ve kabalıktır. 
ve tutunabildikleri noktalarda ~ Duracak ba~a b·r nokta.-
muka.vemet et~ır. İ yı bırakıp kadln!arın ö ıün.e ~ 

Fin rt'ebliğt , kilmek ve !Lçareyi göz hapsme 
Hcl~ :i berzabmın ort< kı - ıılnw.k t rbi 'z!iktiı. Dtişiin Icı 

mında, topçu hazırlığıridan son- k ndi ılen veyahut kız arcleşin 
ra hatlarıınI?.a hticum eden bi de böyle bir terb;yeaizliğe marus 
düşman kıtası geri püskürtül- k:ılnbilir. 
mtiştür. Diğer lkısımlnroaki ke- - Seyahat parasııu ödeme
şif faatiyetlerimize rağmen, dUş. • den sıvışmaya ç&.lı!flnak açık 
maıı tayyareleri Helsınkinin üs. I gözlüliik değildir, hmnzl•ktır. 
ttinde uçmağa teşebbüs etmi§ler- Kabilinden vecizeler asmak 
dir. Şehre atılan bombalar pek me.olıuriyetin<le kalo<>ak. 
a:& hasarlara seihep olmuştur. A 1 a· k · · ., 

l~sir 8Cloyt.8\ 6:1 bini bUldu H" y~p ı.~ı\ .. o ur.be. t yelce sı~~. 
M.oskova 27 (A.A.) - Kızıl- - ... yu, ~...: ~1 ısa ~ur. ~ıra 

rdu 1 1 k.te d etlı ·or bu ıhtarları hak eden.er aramız.. 

S
ow· ı errademe h • e-d1:ubı1_ , dU~zu·· . ı d;ı coO-afıyor gibi gelivoı bana.-mg cep esın e ır - M 

ne kadar kuaba, dUşmandan ge 
ri alınmıştJr. Dü..~andan 12.000ı 
kişi ecrir edilmiştir. Bizzat Sta· 
lingradın şimal - batı mahalle -
s!n-d2 Sovyet kıt'ala.rı, dü~ nıs -
nın mu:kavooıetini kırm!şlar v•e 
bb·çok caddeleri yeniden i~gal 1 

etmi.'Slcmlir. Alınanlar, burada 
~o kişi kaybetınlı?lerdır. Bu -
nunla beraber şu noktayı kaydet 1 
mek icabeder: 

Almanlu, Tian<>çen.ko'nun heri 
ıki cena.blarıne. sapla.makta ol -
duğu makaslardan kurtulmak 

Köy EhelerİiAİn 
terfi ve terfihieri 
klhıra 27 (Yeni St.b!ih Mu

J1abirbd2n) ~ Sıhhiye Vekale
ti y ebelerinin terfi \ tcrHhı 
~sasne bır kanun p: o c. i ı a
ur!am.akta<lır. Bu pıojc He ı .. :;y 
ebelerinin m~ıları bir m;ktur 
arttıt·ılacak ve maaşları b tan 
esasına göre tahakl. uk ettirı. • -
coktir. 

için pek lbayük gayret]cr sarf et T 1 d l!-. F 
ımeicte otdukl&rınd;._n mukave - U OD 8.&I F31l.f&I~ 
metleri artmaktadır. Yeni alı - filo«t:ı 
nan esirltr de hesaba lm.blnıalt "" 
suret.ile Salı gününden.beri a.!1 - ve tama.mile kıt'ala.rıımr.ın euı:ı
nan esirlerin yektum 63.000 e de bulunmaktadır. 
baliğ o1roelrt.adı!'. Fransız filosunun bir kısmı. 

Sovyetler, Kalinin'in şımalhı- Fransız hükumeti t.arafmda.n ve 
de ve hatti Torop<>t:z bölgesin- rilen amirlere rağmen, kendi 
de yeni bir be.skı daha • :kendmi batuınışt.ır . 
!ardır. O ıam-ctte ki bu taTaftan Kötü bır propaganda yüzün -
yapılacak .ı:aarn.tZ\tn &mı~lens - den çürüven Fransız birlikleri -
ke va.rmağı istihdaf Ptmell'.te o ııin terhisi işine başlanmıf} ve 
~nJhı zannolunma~ tadır. pek a.z zamanda bitirilmesı mı. 

Ro8tC>fo, Doğru. tk.a rer bululllllu~ur. 
Mosk<W&. 27 (A.A.) - ~ - Fransız Fil :m lnti~ Et:i 

tof istikametinde ilerleyen Sov- Marsilya 'ı'l (A.A. _ Haber 
yet kıt'ale.nnın .:xıgün b r tındığı a "'Öre, Alman kuv. ct-
kasabalan zaptetmiş okhtldan leri bu .sabah saa .. dörtte Tou -
haber verilmektedir. 1 n şehnne gLrorn ·ıııerdir. Zırhlı 
Diğer ta.raftan S<wyet tank 

tbirliklerinin bugün Stalingradı kuvvetler derhal tersaneye do - -
§imal batısmdc. A!rnanhrın kar ru ilcrlemi lcr ve orasını işgal 
şı taa.JTllZkrını piınkürto.üş ol _ altlna almL'ilardır. Limanda bu· 
dukla.rı ha.her verilivor. lun:uı Fra sız filocu birl'klf'ri 

---o-- lrendi kendilerini batırmııı'nrdır. 

Şimali Afrika 
Fransız te~liği 

SabRlıın aat 10 1lncla deniz sat 
hıı da bir tek gemi bile kalma • 
m ı=tır. 
Daı1 Gc~r Ji'.mti>.rılmL5 nıt!· ftt"'~tler bundan sonra harbın m.ümel!IEili sıfatile karar vermişi ocı~ UA\.W,. luğunu yıkmak emelinde değil-

t..,.-,_ Ba.fhı:ı.lanndan usun u?.adıya bulunuyorum Bunun içindir ki Ekselans Mare.sal, bu hal dirler. Yeniden kan dökülmesi- Dün gece yarısı saat ikı sır:ı-
~ttikten ve bu iıft.e Fransa- · . §imdiki anda size ne kadar acı ne mani olmak ve biitün taraf- larında Sirkeci caddesillcw b ı.ll.- L-0ndra, 27 ( A.A. l - Tan ~n 

nıes'uliyetini belirttikten bu emellere karşı v.e bılb~j gelirse g~1...:- bir devletin disip- lara faydası ve tesiri dokunacak! nan Hazer siııenıasmdu b ı t ,n- ra.dvosu, General G~ra.u 'n·ın 

Bt>ı ·n, 2i (A.A.) - Alm ".lt 
resM· janH!l11n bildirdiğine ö
re, Alnı n i tilıkılm erleri bir
kac rup·p cY mi 'n; kurtarmağ~ 
muvaffak 'muşlardır. 

'°nı-n ·· 1 d Alman ve Pransız m,Iletle!'ının ~' ,, J 'bni ,;n;ktubuna şoy e eram ha.ttl istikbalde bile işbirliği lin1i ve itaatli bir orduya malik bir işbirliği için 18.zun gelen eart- gın .Gı~ırus. ve v::ıl•tin<le yet. en ~liğ"ni ne.şretwisfr. Bu t_ b-
tıı...~· . vapmahmıta mini olmak iiste • bulwmıadıkça iliniha.ye mevcu~ Iarı artık aerçeıkleştinnek husu- Fatıh ıtfaıye nöbet~ı gr ı ıı a- l'igde, Fı"3l!S1Z k :n.u do0 ·-

~ .. ~~-o.nsız .şmıal batı ''e şimal .T' • diyetini devam ettiremiyeceğı suııda :r.aruri tedbirleri alm k raf r.dmı yarım s atık b•r ·l ıs- va doğru ilerlemen: olan t-ı' 
~ası..na, sabit olduğu gibi, yen ve~ bu harbıı; a.çı~a hususundaki bedalıat sizin içın ııimdi bizzat Fransız devlet. J me meliyes"nden s-0nr bu:} ü- tefiklerle yan~aı~ harp ~m"k-

Bunlar. em'ilcre vaktince cı
kaı < • f 13.k maddeleri zar rsu 

... ~41a& hain pnerııl ıv-e subayla- smd&n doğan kanlı mea ulıyetm teskin w teselli edici bir keyfi- düşmektedir. Feld Ma.re l R m c .. m~v~ bı,a.kıl d nı tc o!uakları bi~rilı el-tc.'.Lr. 1 

·-.ıı \'ardımilc yapılan Amerikan yükü altında bulundukları ha.l - stet Alman hareketi ile ilg li oı 1 so d rülmüştür. D..N.B. ve gore Alman uçak- ••••••••••••• 
)e t_g·ııı·z ,.,,, .. _,,.., b-......ı-~:, o ,:ı~ _cıı;....,di de kıt_'a. :h•"''"' devlet- yet olıaeaktır. V:e hat.ti yille bu ' Cağa! -1 da .. _ tarının 'I,..·-us d . l .. . ...... .ı.rı ~u.-. ~'1:81.GU QIC 'lJ- -- ki . L:: • d y isbctt b tedbiri . Al- og un oturan JEli:en<ler .. .uıı . emıryo u uzerın- Ö O 
~j,lıda.nberi ınütarekenin bü • lerı.n taarruzu ıcın Avrupada ~ ·, sıze tam ınr ıtaat ~ n aıa:ıı· e t~r Ve ~~r z .1 isminde bırinin sahföi olduğu bu ·d~ kaın Me:ıez Eföab'a birkr~ L M 

b"r ru T ı:oymt ';lardır. 

~ hiik.üınJerini tahrip etmiş ve bir üs kun:nak za • anımıı seldi- götterecek bir ordunttn, bahri- = ~~n ı~:ırin~ amade oİa- sinema, dün gece mü~teı ileri çı- ~-n es~ede ~uluna1n Ta.bou ba 
~anyayı müttef tkleri~ ~ir~~ im! ~ Jdmselerıe Cal'tı ~ta ve bava kuvvetlerbrin Y.- kardıktan sonra kapanını \'c yu.huıınoa ve Bizerte e 20 mıl me Yaf cr Akait, Nihal Şenol ve 
aı._f:erek.li emniyet tedbirleruıı var.cyet ala.cagım. n.iden ~t.la.ndırılması Fran- caktır. Bu m~tu~u~u, hu o!ny- ~ıue kimse kalmamak sureti- safC(le bulunan diğer de.mll-yo . .ı F~~~ Garnn'ın babaları Sadri-
IC;'k zorunda b > k~fif.ır. Fa 5 _.Bunun tgi.Ddiır ki F~ - sa~ bir felüı:et değil, \;ilikis dan dolayı y~nı b~'. ~ ~evıe,,,mı:ı le aahiıbi ve ınüstah.dem'ni evle- üzer" ı&*i Mateur'de İnf!iliz kuv es Hnlil Hamit pa.ga abfa· 
tıt~ ll/11/1 42 ta ihmdc:- he _

1 
atz • subay. g,eneral ve aminJ- bir saadettir. a~ oldug_u . u~:;:d:yle b ti- ıine gitmişlerdir. vctlerine hücum etmekte olduk- dında.n Emekli Yari)ay 

~bu İngiliz Amedluın ha.re. l8"11iıl verdikleri smde durmı - Atmağa ~ edildiğim bu rıyo~. ~ ışbi1rl1f; nde 1:'!·an· Aradan geçen ,iki Uç saat soıı- lan haber alınmı"tır. . OOKTOR HAU'l' 
ltıf ~~ ıuünceı olaJı aıhvale va ·t yarak lime.l Afrütada olduğu .aıımıı Fransa ile *irllği yap- sa.dan ısteııilen tek ey, ınuşte- ra. civardaki Karadeniz oteli Vefat etmiştir. Cenazesi 28/ 
~ ~l"Wuyordwn. Bugün ben iibi ~ ve yalıudi harp ca- ınak hususundalld arzumu hiçbir "* mukaddera.t mefhumunda milstaıhdemleri etrafa yayıl<l.Q Y" angın, müşterilerden birinin 11/942, bugünkü CumarteEli gü-
l.:' 'lı ~biliyoruz k.i, bu iig~ nüerine l'ruulwn. ka.pılarım veçhile zayıfJa.tınadığımı ve bili- bir anlaYJ§tır, Sahlii hürmet bar duman görmüşler ve araştı- a!h.<ıap localardan bir"ne at ığı nü Teşvikiye camrinden ikindi 
i:'~eu ewelce Prwa.yı be.r - ~ Kiıbi emn'll .mt olmul kia bu işhi.rliğinin ~le!fmesi m.lerimin k&bulUnU rica ediyo- ra, araştıra nihayet yangının sigaranın için, için yruımasmdan nrunazını mUteakıp kaldınlara.k 
~"'Üklemiı§ olan. ve bugün {lr lan bir aiyette oldukla.ı'Ull öğ.. ftia. lizml ola.u p.rtı mubtem ~ 'R'.beti:ns Mareşal. sinema.dan zuhur ettiğini gore- çrlmuş ise de bir loc ıun van- Fe= köy mezarlığına defnediJ& 
~ 1 ve b'lhusa adleri bay rmcM*eR wa TouJm'usı-... olarak ihdaa edeeeilnt lir def ·Bttnnetkirmm rek polisi ve itfaiyeyi haberdar ması suretiyle vaktinde &Öntlü- cekt r. Al alı rnlımet cyleeiıı. 
~ J.aıl uzaklqrc:ııvmş bulu ilııııa llmMll t.ft-W. edjhıwini~ ~ temin etıawlell bu m11m..• .M:ulf JliUer etm.ialmdtr. rülmüstür. 




