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H lND k o D s ı r e partfalnjn 
''Hlndlıtanı bırakınız., ıuuı 

koaın murabhaelar ekseriyeti tara
flll4uı t,UVlp edildi. Bunun llzerlne 
üandl, Nebru gibi ~efler ve iki yllz 
kadar BIDd poUt;lka 1!01 tevkif edllcll 
111Dd19taada fU dı&klkada örft idare 
hatdba llÖrmektedlr. Bet ad&mm blr 
&rafa pllp konuımaaı bUyllk bir 
cllrilm _,.ıımaktadır. 

llla411a&aada baıııl olan vazl7" bak. 
kında Blndlıtan azın L.8. Amerl 
Lou4n radyoeunda bir nı.ıtuk 817U. 
)'vell IQıııtUtaıa vu.lyetl bakkuıda 

Japltereala görtııttııll izah ettl Nau.. 
ra ıöre Blndlatanda kongre perthl 
il.na tem8ll et,memektedlr. Bir a. 
lam ppl........ Blcd polltlkaellan 
IQa ..... m ellerine almak arzusunda.. 
~. Balkı &em.U etmlyea bu poll. 
tlbcllar Hiııdlıtanda kllracakları 

~"lftmetl.n blle UateılaJ vtlcude p.. 
.. 1 11 e=ıı•erdlr. llu i.damlaruı tab· 
..we,... arp aluıau vaziyet 1erlll. 
dedir. 

llbull9taa koloalal bakkmda lmpa. 
rotorhak DUUlllU1 9iylediil ek bu 
lllAlltıla da7aamakt&dır. 

.bq mlcadele cepbealııl teıkll edea 

unsarlanıl 4aba fada nezaketle •• 
.. .J*tlf lılr tekilde koautmalan bek.. 
.._ Bir tarafta "lltl,.Dla mea. 
faatlerlnl ıemall ecleD lmparaıorlak 

blıkameU, bir tarafta lllDd lat)kKUal 
ıatJyealer bulundukta bu açıklık daı. 

lla &l,Jade artacaktır. 
lllsUtereııJ.n Hlndlıpnda bu eert. 

keelda cepbelt bareket t&runı lbtlyar 
~--- llbıdiıtanm dllz arazi kıaun. 
larmia bWdbu riren mUNOID rtızc&r 
lan dol9)'dlle yapılar&k .ıapon bare
luıt.lala ıtıçluttl. ve .ıapoay&Dlll tloi.. 

dl;y• kadar yaptılt bareketlercle kay. 
~ bet sanan ıemblDID ettratJe 
telAfl edllememet'nln dofurdata ba.. 
~ ılaponyaaın A vuıturalya 19 • 
tJUmetlae t.evdh ean.lt olduta 
!lleeladea, Blndlata.da btlytlk bare • 

ketler ldll .ıapOlly&IUD r.amaa " 
tmldaa aablp olmadıtm:ı inanmak. 
taa dofmak...-. 

&Jltl amanda tmparatorlok u\L 
tutan ta mll,yonu bulu zea.aiD ra
..ıwut ft lıısUI& bJzmetlnde oalJtlUl 
MlyD mlfr1utakl BlndWeriD ve kon. 
ıre putlel llarldndekl 1nııanıar111 ......._retlae sttvenmektedlr, lllddl•. 
_.. ba eaulara l•tlnat ederek bat
ıa,... terir deneelnde müelömy!a 
tim aldılı YUIJet dikkate llyıkt;ar. 

1QM mllalllmaalan daha llırl,. 

.......... da iken lıOll&'recilerle anla. 
,._..ıklwuu aıılatllllflarcb, HüııUL 

1llaalM Pild•t.an adlada attfllalannm 
.... e&tlll ealaadaa daha ıealt bir 
deYlet karmak 18t.lyorlardl. llJDdWere 
ıöre mo.IUmaıılann kuracakl&n ba. 
k6me& 130 ml17oa aUfu.ea malik ola. 
cıaktı. Balbuld Bladlıtr,nda ancak 
.. IDIJ.roa mllalllmaa vardır. HlıııllL 
lede Blad mtıellbnanlan ara~mdakl 
llıtlllf ,.alnı& bundan ibaret detUdlr. 
.. llttllllm t&rtbe mal olan dl.al. llL 
hladl eebeblerı ele vardır. 

lılhlllmaalarla Blndlller arumda
ld temt çok eekl zamandallberl ~•
.. ltu. llllld müelllmanlan Hlndl•ta. 
ita ı-. tatJll)ertn oocuklanclır. batL 
Ilı. .... llaradadll'. Dll'ır tarattan 
...,, n•la Bl.ncllfler araamda a. .....,...bel'I mtkıadele mevzuu olall 
._. eldıle'- saman zaman öyle tMll 
.ı.u.t1r kt Ud zümre btrblrlerlne 
~a i)eklnlrlflr. İki ouunın 
h'4M o kadar çok zıddl,,·etler. llaJl. 
ı ............ ldnler ve nefretlerle do. 
lt.~,.. ~mı ortadall kaJkm941 lso. 

barı ı 044 741 
eıır abntl 

Stokbolm, ll (A.A.) - DUD cep. 

Iaviçrenin ıimal bölıeaine 
bu suretle binlerce 
beyanname atıldı 

Berlin, 12 (A.A.) - Alma~ or• 
dulan bafkum:uıdanlığınm teblı • 
ği: 

Orgeneral Baron Yon Richtho
fen kumandasındaki hava te§kille
ri ve uç:ı.ksavar birlikleri tarafm • 
dan mükem:nel sıırette destekle
nen z.ı:-hh küvvetler komutanı or. 
general PaulWI kumandasmdaki 
ordu kıtal:ırı, büyük Den kavain • 
de Ka?açı:ı batwnda 62 incı Sov 
Yet oıdusanun mecmuunu ve birin 
ci zniılı ordunun kuvvetli unsur • 
1 armı imha etmiılerdir. Bu imha 
muharebdindt' bu &Da kadar rn 
tin kişi esir slınmı~ ve binden fu 
la tank ve her cinsten 7~0 top ya 
e~ geçlr;ımaı veya.but tahrip e • 
lilmiftir. Dil~ kayıplan yüi• 
s~ktir. Bu çarplJ!Dalarda Hırvat 
kıt&~a.n da temayüz etmiotir. 

benin cenup kealmiDde Alman motör. Bera, ll (A.A.) - DUD Mf1'9dl. 
tü kıtaları ilk gUnıcrin tempoau ile len bir tebliğe göre, Avrupanm muh. 
ileri harekeUerlne devam etmi§ler • teli! memleketlerine propaganda be.. 
dir. Voroıllovakta.n yedi rUn evvel yannameıerl atmak makaadile pilot. 
hareket etJDil olan bir kol §imdi TL 1 auz eevkedllen bir takım balonlar 
raol8kaya varmıııt.tr. Kıraanodardan kullanılmaktadır, Bu balonlara yer • 
kalkan diğer bir kol Kub&n nehrine l8ftirll1!n propagaııd& klğıtlan oto. 

1111 ••birde 4 kip 
61dl, 22 kiti 
yaralandı 

Mlttellkler tıarraz 
if ablUJellerıaı tec. 
rlbeye batJadılar 

Bonıbay, ız CA.A.) - Mericezl Londr&, ll <A.A.> - ırntteftk 
e,yaletler hükiımeti Rayfur, Bil~· kuvvetlerin Saiamon adalarındaki 
pur ve Betuldcki bölge idare he- barekltı devam etmektedir. 
yeUeıile diğer 12 ma.halll haytti Avu.ıuraıya batveki!.i Kört!Dg, h&.. 
altı ay müd~tle vazifeden mene- reklt baklanda verdiği bir l&ahat 
dilıniıttir. OğrenildiğiDıC göre bu he emaıında dU§IDaıım mukabil ve &ld • 

Yt-tler emirlerindeki b:ı:.ı n:emurlae deW taamwarma ratman karada • 
n devletin emniyeti aleyh.inde te?9 ki harek&tın mu.alt bir vaalyet ar • 
tip edilen birtakım tahriki hare- zcttığiııi aöyleml§tir • 

Bu ilkbaharda ıark cephesinde 
tarpı:şmal.ırm batla masmdanberi 
Km; Yanmaduı muharebeeindeıı 
bUyilk Don kavaindeld barültm 
!.Onuna kadar Alman ve mtıttefik 
kıtalan, 1,044,741 eeir almqJ•rdJr, 
6,271 tank ve ~r çapta ıo,ı:u top 
ya ele l'eçirilmlı, yshı;t tabrJp e • 
dihnittir. Bu milddet sarfmda 
UMO uçak hava muharebelerinde 
dil1UrlllmU,, bıe,Uca e64 uçd da 
utaJr,s:ıvarla.r tarafmdan diltftrül • 
mU,f tUr. 432 uçak yerde tahrip e • 
dilmiftir. • 1 

Kalku bl>llresinde, Romen ktt• 
lan, Kel'Ç Yl.!'llD&daaun dofqaua • 
da §iddetle mUdafaa edilen Sl&v • 
vanıikaya şehıini &lmıwtarcbr. · 

Alınan Jatalan, Kafkasyaya gir 
mckte devam ediyorlar, ••• • 

lloekoft u (A.A.) - lloTJı9t fit. 
le t•bUttne ek: 

Kıl"et-Jcayamn cenubund.& flddeW 
C&rplflD& devam etmektedir. Jl[oteln1. 
lcOTODUD l1ma1 doiunada 1crY7et la; 
talan t&ratmdaıı J'&Pdaa bQytlk · bir 
taarruz eanaamda dil§man .ızr •1'1-' 
ata utramıttır. 
Şerkuık ve K&ykop b&plerlndt 

dllfmanm tank " motörltı kuvwtl,. 
rUe e&V&f devam etmektedir. Bu ~ 
gede 411ıman a~ta ebem.ml1et 
vermekalzin Kuban nehrlnlll cenup 
yakasına varmak makaadlle amu.ıllz 
gayretler aarfetmektedlr. Nehrin 
aıılabfUr aokt,aanda 1000 den fula 
Alman CSldUrWmU,tflr. 

Voronejln cenubunda Ud meekb 
mahal zapledllmifUr. BunJan prl aı. 
mail ıçln dtıırnanm 'bOttln t•bbl18-
lert bota çıkmılt;lr. 

(Bil eeplle19 dair dllW 
a.ısraaar 1 Jact _,...., 

dökUlıen ırmakları birer birer geçtik. 
ten ve rle&t eden Sovyet birliklerini 
hırpaladıktan •onr& Novroıük 18U • 
k&meUnde terakki kaydetmektedir, 
Alman Uert UMurlan bu Umandan 
ancak 71 kilometre uzakta bulunmak 
tadır. Burada Ruı birlikleri Stuka 
uçaklarmm 'bomba ve makiDelitüfek 
at.,ı altında naklJye gemilerine bln. 
dirilılMkt.dir, 

lılaykcıp da flmdl seçllmlf bulUDu. 
yor. Ş.hrlD Rua lutalan bakiyesinden 
temı.ıcım..ı ift buraya hOcum etmlf 
olan Alman ıutalanndan bir kılnıUn& 
verilmittir. Diler AlmaD blrllk1eri L 
H Kafku dallan yamaçları Ye atd
dUl l9t,lkametlııcSe petrol 'borlll&n t1e 
demiryolu boyunca ilerliyen Alman 
kunetleriDe k&t:ı1Dllftıl', Bu Dtala • 
rm 41 aate kadar Tu&pR lbDanma. 
•tl•pnatan b91deDebUil', Tuapae s.tj,. 
kametlAcSe tıerdyen Alm&a kuvvetleri 
flmd1 liıİıand&D IO kilometre bl.r me. 
atede bu!wıu:ror: 

fehrtll blr "' Jl:Pomelre COllubml
daki petrol ku)'Ul&rmm •dllrUlJM. 
at ftZiful mtltehauu mtllıeJldLa ~ 

Yi kı al&fü• liflhklm l>lrl~rtne 
.mtmtfMr. Bil Jatalar gok flddetll 
lDIUlk ıaa4deleri kull&nmak auretne 
1aq'ID1an .&ıdUrmeıttedir. Jl'Dlıakika 
pyet ılddetll !DfUUdarm teTlit et. 
t111 bava befluıa.n dola)'Jallıe en bL 
,.Uk yazıcmlan bile çok kJa bir 
zamanda 96AdUrdllkı.rt tecrilbe ile 
•blttlr. 

Dlter taraftan Pla Upnka SfP1 
eden Jctıinetıer dotuya dotnı Derle
me .. dılY&m ~rlar. Piatl&'orakun 
80 kilometre dofUWDda bulun&D Ok. 
!andnaj& demfeyolu lltlaak merkezi 
de Alman kıtalan tar&fmdan geride 
bırakılİDq bulunuyor. Burada Alman 
kuvveUerl tklye &,ynlmlftı:r. Şimaıe 
dotru Uerllyen lmım diln Kozdok ka_ 
aabumı al.nıJftrr. Cenuba doğrl yU • 
rilJU ıruP lM mU.him bir aanayi 
merkal ol&D OrconkidMyi bil' Ud 
süne kadar ele seçtreoek bir durum
da bul1dlU10", 

Sitallft&'l'&dm fimal b&tumda da 
tfddet.!1 aıuharebeler devam etmek • 
tedlr. Çarpıtmalar flmdl tehrbı mll. 
d&faa ııeııe.etnde devam ediyor. Bu 
bölce merkez etrafında oldukça bCl. 
:yGk bir daire teıkiJ e4CID bir çevre
dir. Bu çevreDlD ıenlflltt Slt&llnp. 
dm ehemmlyetbll göa~rmektedir. 
Bası emanlıel'den &Dlqıldıgma g6. 

••1 ol.mu. bd ••ra ~"Plltıra.lı 1- re pek yakmda hem nm&l batJ bem 
çtn klptlk b&dlMler klftdlr. lleeelA de cenup ı.tıkametlnden ayn! zaman. 
HlncWJer Ki• illa. mwhtıleetlr. Ve da )'eD1 '" fiddetli blr hUcum tıaılı· 
bUllan etı aneak mat.at ......._.. 7U&ktır. Bu bUcumUD Kalaçt& kuf&
yaaeblllr. H 9 • 1 1 m a • 1 a r tılmıt buhman l!lovyet ordUIUDUD ta. 
için lee bu makadcle9 llııayTaam Uolılr mamlle ı.1111,..tne intizar edi!meden 
basa.ayeti 1oktur. Blndllleria -. hemen baflıyaCatz sannedUmekt~jr, 
Uddelı adde&tHdNi laa,,...aluı - Bttallnpdm mUd&fauma memur 
ricdan &&&br da)'lllH&n, blo .... dbd 1 edilen Rua birlikleri hl.il bUyllk blr 
mel'Ufm 1apmadaa 7eıter. lla lm4la. kuTNt t.fkR etmektedir. Bu ıatalar 
n Ud l'"IP anpn4alrl ~rp11-1an, ııon stmterde ıettrlleıı yeni lhtiyatıar 
kinleri kıuttırmai& k&ftdlr. la t&kvt1e edilmlftlr. Şimdi bu !Chir 

A1111 umuda BladUler .......... etratmdald muharebeler 128 ldlomet. 
lara kartı möumaltaklr dettJtlrler, relik bir cephe aıoyunca devam et • 
an..ılla.Dlar dini m._meh&JI Jaıf. mekt9dfr. Muharebelere mWılm pl
llz ldarMIDde sönlllderlal atiylerler. ;yach tank, top ve hava birlikleri if. 
Bwadan •tb meaıtamanlan tasUte- tırak e4lyor. SltaUDsrad muharebesi 
re ile daha ,akmdaa aı.kalaaduall daha sQnlerce ıUnblllr. ÇUnkll Ru• 
blr clJll't de nrlalömaalanD laıtL lar ne bahuma oluraa olawı l)ura11. 
tere t1caret1ae mot&vuelthk ..ate • nı müdafaa etmek azmindedir. 
Raf l'Öl'IDl'lerldlr, 12 1Un evvel Ruııarm Rljevde yap. 

'l'lt'Art motannıthk nzlfeelal el • tığı flddeW bl'fı taarru.ı ııeticeıln
,_ mDWele lflade bsW& kapitali. dl Alman h&Uannd& bfr gedik ac;ıl. 
ne lıath .... m1a11.....ı.r llladlL dıl'1 hakkındaki iddiayı Almanlar ka. 
tanla tnailtere arum4lald ~ lluJ 0 tmlyorlar. Bu bölgedeki muh&re 
,.brt,alUD llodllllUlm 18temeder. belerin Jaergiln daha bUytlk bir tid • 
BGJ1lk lııarpt.e bile ftrldete lıarp detle denm etUll bildirilmektedir. 
barbedee mllalamM lllatll latıalan.. 
om meTtıadlJ'9t,I eebelll lııadu. Bladla 
tanda 1ro11pe aran k&,....... ...._ 
Hlmaıılar flmdlUk konrre kararlan.. 
na lftlrak etmemlflerdlr. Yaat lqt. 
lider tıanflm ..........,, ~ 

Is.içrede alinn 
llem, 12 C A.A. > - tH kre a. 

Jansmm bildirdiğine göre, dün 
gece orta ve cenup lsviçrenin 
llddıtelif yerlerinde hava tehlike 
illlletleri TerUtnltt.ir. · 

matlk blr Alet vurt.&8fle &f&tıya a. 
tılmakt&dır. BQtUD ll.etler yerden 
hu.a.ı 'bir elel<trik dhw ııe idare 
edilmektedir. Dtln a'be.b :t.aviçrenın 
ılm:ıl blSlgellne böyle blr balondan 
binlerce propaganda beyannameel a. 
tıımııtrr. Gerek bu beyannameler p. 
rek bunları atan balon ıtmdi !rriç -
re zabitaaınnı elinde bulunuyor. 

Fraıuadan kaçıp lnıiltereye 
varabileaı bir Franııza ıCSre 

Fransızlar 
M ottef iki erin asker 
ihracını beklivor 1 

Her ukere ikiıini kendisini 
beldiyen Framızlara 
veri)pıek üaere üç aWi 

verilmelidir 

ketlerde kulla.nmı§lardır. Burada Amerik&a eüa.bendulan • 
Bahsi geQC'Jl heyetlerin vulfell'e rt h&J!nde hUıcumlar yaparak götüa • 

ri muvükaten polie idarelC'l'ine ıöfllae harp etmektedirler, 
devre~. lılUttetik.ler, 'nmor aduı açıkl&rm. 

Murad Aba.d tebrinde Çl'kaıı kar da Japonlara hOcum etmiflerdlr. N-. 
gqalıklarda üç ki§l ülmü~, bir ki- Uce henllz malam delildir. 
Iİ ~tII', Nilm&yi§Çiler po- Şimall Pulflkte A!üaiyen &dala • 
liıı kuvvetleri ilzerine tufla ve tq rma dul"madan bUcum edilmektedir. 
yağdırmaf& bqla.cblstan sonradır ıa.Jca aduma havadan ve denizden 
ki, hüktnnet kuvvetleri ateş a~. yapılan bir hUcumda sahil bat.aryal&.. 
ttr. Hüldimet timdi vaziyete tama• rı ıuaturulmuı, donanmaya men5Up 
m4yie hAılııimdir. tayyareler keffettiklwl .Japon yUk 

* • • gemilerine hücum .tmiflerd1r. Uo 
llıldnl9, 1% CA.A.) - Madura. yllk gem.1.ııl batırılDllft,Jr. 

da kcmgre pwt:iei menaıple.nmn Lonclra, U (A.A.) - Puiıtk h&.. 
te'Vldti Uılcrinc ç*8n bnp'ldlklar rekltı baklanda wgUn Londrada 
da f)Oliıı n&nıayit1Çı1CT'C at.et açmak mncat ol&ll intıba fU fOkilde hUJM& 
.anmda lmmuttD'. 3 kiti 61mQf ?e ecmabDll': 
22 ldli ~- HWrO.met Tfl• AIOelye adaları huekltı mahdlat 
IİYotıe hM:imdir. bir gaye gütmektedir. Buna mukabil 
~ ;J !aJamon adaların& yapılan hUcum .. 

LonGra, ll (A.A.) - M1tw aJamı T (ll"ındi9tana ait dlier M.. bemmtyetli bir te,ebbO.tllr. Son ak. 
blldiriyor. bierler ~ Ülej •1fannz4a) nu raporlardan eıW.rebelertn ...... 

Fra.naadan ~ bdt•re,. ıe. I ...... ftDl •tt.tlt anlaplmaktadlr. Amert • 
len Je.k admda bir Franms fQDlan A ak Jralılar ıt.ı mahiyette bir lıareüt ba.. 

IÖylemiftlr: . merı a * ™- olurken hu.altı taba o • 
Franamlarm 1bcSe dokaDı mat • l&ll k&1JPl&ra utraDIJfl&rdır. Fakat 

teflk.lerlD Fruıı&Ja ulııer lhnG et. 'VlflJ8 8191 utraml&n kayıplar '" h&rek&tm ne. 
meıdDJ bekliyor. J'nıws kJ11larma ticeleri Jmkkmda Japoa mOlıalAğala. 
çıkarılacak ukerterln her blrlne Qç gladermırecell n De A.merlkad& n• İDdlerede bir t• 
t11fek wrilmeal Jlsmıdır. Her uker 8lr Mm1 .tınemtıtlr. 8alamon adalan 
tufeklertnden flliebd kendUIDI -.bır. V.,...._, U (AA,) - DGlıldl p. harek&tı aetlceel ne olma OilUa, A.. 
ınzlıkla bekUyen ll'nlwzlara verme • zetecfler toPJ&Dtwnda eorulan bir en merlkada f8Vk ile kufıl&nmıl olma. 
lldit', ale onap veren :mı.ter Ruzvelt, am1- 111, flJDdl Jmvvet.ıeriJı.i ~ deNcede 

Fr&n•da kl1çt1k mtleyuta t,lcant- ral I.4h1n1D yer!De Vlflye tlmdlllk ye. toplamı§ o1&1l Amertkanı:ıı derhll ta. 
le ufra.§an bu sat M rehine arumda n1 bir btıytlk elçt g&ıderllemiyeoe • arrul bir b&reket b&tt,ı aım.ı, cı1m& • 
kendi admm da bulunduğunu 5ğrenln llni aöylemtı ve böyle blr taytnln undan ileri gelmek~r. 
oe kan.ın ve 115 yqındaki oflu Ue be. , bt.zı hldiaelerlD 1n.kiptma bal!J oldu , Hal"bln ilk deYJ'Ml - l&l,_ıarm 
raıber memleketten k&çmıftır. tunu ~ve etm1fUr. faa.li,etin4en pek u :tı.baed&blleoe • 

tııı4en - diyebiliriz 1d A.Jm&Dlaı1& 
Japonlarm taarruml h&rek&tlle pç • 
mif t;ir. 1kincı de'f'l'e,S S. mtlttetlk • 
leriD taarruzt JıarüMI ...-ıanc1ıra. 
caktır. 

Esassız bir iddia 
lılUtec&vt. klwwt)er, ,_.. 'bl51'e 

d•vam etıolıeoelinl Ye muhakkak ııu.. 
rette delifecel'Ud bllıeıı btr kum&r 
cmm eııerjı.lle, ilk hızlarlDdaD iet1 • 
f&de ederek uam1 lruançlw kaydı • 
na ça!JprkeD, mottetıkler ta&r'l'\IS 
ıablyelertnln tatblldnf tec:rübe19 bq. p 'BOPAGANDA kokall bir NdL 

aya ıöre Sovyetler )'1lalna 
.ba.rp yıllarca llllrer. 

Bu iddiaya ..,mır.ma1c mlmktm 
mü t Çtlaktl &lleak SoYyetler lll1lka.. 
vemeı ettltl takdirde ve mukavemet 
ettltı nl8bette Almanlar ve mllttetlk.. 
lerl dola Cl'pllMlnde man zaman -. 
Yatır, yorolııp yıpranırlar. Qeoen cL 
ban harbinde oldııp sfbl Ra•yaıun 
mukavemeti üg 1ıenedea faı.la .ttrer 
ve lnzılordu yıkıla ela Alman orda.. 
euncla bal kalmaz; Avrupada fldn, 
cl Mr cephe açmak mllmktlD olıır; 

fakat Almanlan ve .ıaponlan ılrdltl 
yerlerden aökllp atmak lçla de yıllar 
1t'1ımek Rzllllgellr, 

Fakat bolfevlk oepbNI yd1area 

mukavemet edemez de yıktbrea M
tlln bo beeaplar alttllt olur. O -. 
man Almıın ve mUtteftk ordulan Av. 
rupa kıtaaında tamamlle eerbe11t ka. 
lacaklardır. Ru11yanm btıttm petrol 
ve ham madde kaynaklan, la:ulordo. 
non o mütbf' bam mf'k•nlzmaauu 
vUcode ~etlren fab;lka ft tezıi&hlan 
mib,·ertn ellıne reçmlı olacaktır. Bu. 
glin bUe ikinci bir cepbe açmap lllr 
tttrııı ceuret edemlyea demctkraellıe. 
rln bo bayale namen ftda etmeleıt 

IA.zımgf'lecektlr. 

A11yada n uzakdopda da lll4118L 
lf'r mlhvf'r ll"blne yıldınm bulle oe
rey&n ediyor: Atlantlk beyannameel. 
aln claba mlll'f'kkebl kurumadaa, Bin. 
distAada mUU koqre ar.alarmm tJM'. 

ruaa: BiR MUHARRiR 

lannılardır. 
Katteti.klerin bir hamlede mlld&ta. 

adan t.aarruA C&Çebileceklerinl AL 

mak bir hat& olur. Evveli, mahdut 
bederu harek&t yapılman il.mm 
dır. Bu hare~ taarruz kabiliyeti 
ve hUcum uaulleri ilk defa · olarak 
tecrllbeye konulmaktadır. Bunu, lıaf. 
ka hUcumlar takip edecektir 

ldf edllml'lert ~ ~ ft 

Rbı4IUer anmıda bGytık bir hiddet 
a,aadırdı. llallı: emnlyet kanet)erlle 
garp1f17or Ye karPfAlıJrlar devam e. 
dJyor. Çallkaytektn pzet,eılerlDdea 

biri, G&acllDln tevkif edllmeelııla 1ıL 
yük bir tel&ket dotaracıatuu ,.__ 
maktadır. Blad clavaaı busUndea 8&1'. 

pa· aaımqhr. Salomon adalan önlbt. 
de .ıapon donaamaeı yenldea beytllı 

bir uter kauruh ?e Anslo • lak8o• 

::-::.:=,!:.)'ipi&~ a:.= Yere düşen adamın ..ıa yolları .lapon tebcll41 altına ıtr.1 d k 1 
ml:n:.UD=r uman• demokruf. 

1 yar ımına oşan ar 
ler aleyblne ı:•lııtıtmı shterea yen! 
mhalll'rdlr, Bir 1DcUk pzeteel d&ba 
Dert Jlderek demoknelle* bu bar. 
bt '8 sttnde ya kaMDM&klaruu ve,a 
kaybecleeeklerlnl yudl, Bu dereoeel 
fazla kehanettir; fakat bir de S-. 
yetll'r blrlltl tamamUe mat16p ola. 
aak olu1'8& harbin uzun atlrecıetlnl 
Te mutlaka Anslo - Sakıoa zatertıe 
bltecettnJ ttmlt etmek çocuklara bile 
;ram.mu. 
DemokraıUer en blytlk lbnlt,erlDJ 

kndordaya befladıldarmı f.$rar 
tekrar pzdllar YO e8yledller. Mos. 
kovada yapılaD aaa toplantılar da bD 
ea büşl1k payandallm devrtlmeeble 
manJ olacak t.~blrleri kararlaıhr. 

.. 11 lçinclU. Moekovada bu mizake.. 
l'fller devam ededururken lktkaaya

d• Almanlar " mlltteftklerl tlllllfJlr 
luztıe lleıtl70rlar. 

110 Uraıını alıp 
ıantmat1arı 

Ga!atada Balıkeelr otelinde otur&D 
İbrahim l8lmll tafralı bfr tacir, dtm 
gece Beyoğlund& muhtelif meyhane. 
lerde içerek adamakıllı aarhot olmuı 
yıkıla yıkıla otele giderken blr ara. 
lık yere dUımtıştUr. Oaman ve Ta • 
lll ı.ım.ıt iki klfl gQya inll&Dlyet na. 
mma koluna strerek Jrendlllfnl otelin 
uılmnaa kadar götllrml1fler, .c:ınra 
kaybolmUflardrr. Zeıııtn tacir •balı 
keadlne gelince cebbıde bulunan 160 
ıtra.ıım yok otdutunu görUmf ve bu 
lfl kendisini otele getlreıa laaynoae.., 
~rln { !) yaptıklanm anlamıştır. • 
rahim zabıtaya mllracaat ederek hl.. 
dlseyi anlatınlf. açıkgö& ıuramar bu. 
sUD afleden eonra ,akeJanm.qlardır. . . 



2 - E:l SON DAKİKA - J2 AGU TOS HH2 ÇARRU.ID.\ 

ç r 

i atts çalmağa niya i yoı'tu, 
ide kımse 'İ göremeyince 
e malfk o amamış 

lldlli laynfotl, bo1 'e ta\frı ke:ıdl. 

";,;ıln Wr C:o Wr l~\'un ç;ı.lacak kad::r 
cl\lae l~ "l'ği.Dl göst"'rjsord:ı. rnıınt,. .. 
r:ılmı:,t.ı, l tıe. llem (&e değeri :?O ku. 

, ruş olan blr Topatan ko,·unu ç:ılmı~. 
tJ. \ 

Ur.un b:>.r la, i., J di~llml ve t,eın!z 
b:ı.kılml.: kahvorcn:;ı clb1ı;cll, pahalı 
<'in t n i;ıravnt \"C gl:Smteldl blr d~ll. 
1=11) dı. Eton mn ınJ n kendisinin 
az çol; t'lhı;J. tertl e de g üş ol. 
duğu ıınlaıtılıyorau. 
lln'sıwğı E.ı:.t:ılı ;ı sn.at tam ~ıa. 

de ynpnuştı. no.ı ıı:ııı.tte ~ ollnr tenb.3 
'\O lılm ~er yoktur. Jıelkl, kendisi 
de bllha sa hırsalılt için bn saatte 
ı;ııknınmu tı. Ar.rı, vaziy<'t Te kal'8ı. 

sınd.\ blrıl~bjrc bcdnvn bir ka\"Una 
lılp ofablJ.melı: fır&atı lcendlstnl bu 

lmvunu r.:ılm'lğa ııllrli'<lem~tJ. 

Mosko\ıı., 1% (A.A..) - Geceya· 
rrsı ~·et tebliği ekinde Klotskn• 
yn ".'böl~nde .ltlmadımn Sovyct 
hatta.nnı yn.."1Ilnk :~ :mrfetnıiş ol 

tarI ümitsiz g yretlerin ba§a 
ç~ olduğu bild.irihndctedir. 

IÇotelnik<W!!lltn &imal «b>ğusun • 
Rus kitnlnrı ta:mfındıın ~gal 

cdfbnie olnn bir 'fer garı • 
nm etraf!ll® lf.iyU:k bir tank mu
~ y~oıbmşttr. Tanklar ve 
to~ k~tiyle desteklenen Sov· 
Y-<Ct kıta.lan l1U 11n gikı m1lteaddit 
bUcumlal'dn buluıimuşla.rdır. Bu 
~ Almanlar t<:da vaziyet • 
te~lcr. 
K~ Sovyet 

h1ıtla.nm ~ ols.n1 klman Pi· 
yade~le tankalrma kar,p şiddetli 

vMla.r pı~trr. Neticede Sov-
Y. tlbirliklerl ycıü mevzilere Çekil• 
m~dir. 

DUsmnnm 19 tanla tahrip.edil. 
miş ve 700 Alman ö!dürillm~tlit'. 

Şeref Ye MniJ'rop bıngelerindc 
hilcuma geçmiş olan Alman kuv • 
vetlelinc JJtarıır tedarnt mub are'be
ler~tır. 

V.oronejin CCJ).Ubun@ Rus kııv
Vttleri mev:zı1erini muhafaza. et • 

Su?ta.nnhmet ch·:ı.rmdakl bir knvun 
karpuz 6crg.tsl linumıen geçerkm, 
ısı:rgldo ı.ıms~ııjn olmadığını farket • 
ml5U. n:ı:ı.~un lmrpuzlann Ur.erinde 
l;ul:ınıın urtll~ ü bir ucuııdan kaldınp 
uçarak tir iki de!n: 

- Uav-Jncn, kn\'~".lca? diye ha.fıfçe 
,._ lenmiş, <:e\'llp alamn.nuştı. Zutcn 
istediği de budur, bir n§:ı.ğıya bir yu .. 
karı)n b.'\kınmıs, )oldıı. da klmse;ı.i 

gol' m:ıylnoc, kavnnlıırdtm bir taoosı. 
nı lınparal• nr hı:r.lj le t;:~mnğa barı. 
lamı v. 

LlUdo, kı mctl de~mlş ı,ıe. Ken. 
ıllslnln bu hnllnl • lmrıı dUkld!.ndıuı 
gömıUşlerdl. Bu dukka.ndn hel\'acıhk 
~ ııpan Ahmet, dUklalnın ıı:lnde ynttı. 
gındnn kepenkleri ııçarken, dellkno. 
hyı ııcrgl UnCndc Urltek l\rltek etra. 
fma bakınırken görmu, \O ne )a • 
pnenk dil' mero.kla bcldcmt,u. Bir 
luı.vnn nlıp knçtı~ı görilnce de ar. 
knsından sokağa fırlamııı. bir ta!'af. 
tan ııcrgld komşusunu: 

- llC)"Yl llUseylrı, k lk, !)abuk, 
knvımlannı lı)orlar? diye rotrra. 
rak uyandırmı.ı, bir tnlnftan da hır. 
sm yıı.h'Ulamak üzere orlw.sınclan 

kO!!.llU'ğıı başlamıştı. 

Scrglcl, ka\'Un karpuz yığmlarmm 
orasındaki ot :J tağından bu feryat. 
lar l\»J'lno fırlnmııt ve o da lımın.m 
~ne d ~tU, daha atik ve dah:t. 
s,ıcvlk olduğundan ela heh'llClndnll ön. 
oe hırsıza yet1§rnl$. kendhılnl )aka. 
l.&mı ıı. 

- Neye ~Jdm be o lum bo ka. 

\'WlU\' 

- Çalmııdmı. EfencUm, yalan, ka. 
vun alııcnktrm. Baktım. kimse yok. 
•1Kıwuncu" diye bağırdım. Gene ktm· 
e ~ Bir tanesine bakmak 11.. 

zere elime aldım. Tam bu ISiradn ka. 
wncu o.rtnya çıktı: 

- Da, l'te yolmladrl'o. ~ 
me at,ıldı. Halbukt, ban bnnn 11&tm 
n!aıcaktım. 

- Pekt\1A, lmydl doğnJ !3ylüyonnın 
diyelim, tııkat sabahın sanı beşinde 
de knvun yenmez !._ 

- Efendim, ben her 
llB4ttc giderim. Kavunu 
mek üzere al:ıcakfmı. 

balı l'6 bu 
lSğleyto ye. 

DeWaınh su~tına bu suretle tevile 
mcltte ve i53lÜlerl altında bulunan uğraşll'ken, yanmdald dnvaeı yerin. 
ımcskfuı mahalleri zaptetmek. için 
Almanlrirm ~pmakta oldukları de otoraıı sargtcl Hllseyln, bıyık al. 
tiıldetli lrllcmnlan pllsktlrtmekte- tmdıı.n g111Um:sUyordu. Nihayet dnys. 
ctirler. namndr, ayağa kaTicaral<: 

Bilhıu:re siddeUi ols:r bit' hllcum - Yalan beyim, dedi, eğer satın 
esnasında Almanlnr 100 tank kul nlmıı.k llteMyCll, no dly bttlnı ııergl
liin.n:uiln.z:dtr. Bu hUcum plls:kür • den iki eoltak öt.eye gltt.L Toksa ba.. 
tülmUş \"e bir nü'kt:ı.r .estr ahnmış. na p:ım mı o!'atla rm vermek niye. 
txr. tl;ndeydl T 

J1ncın, 12 (A.A.) - MoakoYa ~ - Hayu, efendhn. Beni dtlkldLncl:ı 
yqe:ı bu~kQ ne§rlyatmda .A!minloT yaknlııdılAr. 
t,entm n Vonmejln ccımbunda ıın.r. !Wdm, sei'glf'f)e d3n 

Hir, il<i nokt<ı 
Mektep du1ında insanların 
Birbirlerine verdikleri 
Ders 

U Ç der ... bu, mrktepte '\'eril. 
mi dft :ildir. llo, in ul • rın 

hlrblrlcrlne dalma \creı; ldiklerl der> 
lerden benim ahit oldu um Ur, tnne. 
ııldir. Ders verenlerle alnnları..ı oı;rct. 
menlllıle nlftknlnn olmndıklarını n. 
nırım. 

Blrlncf ders; aı:ılt ha\·ndn bir dilen. 
el tnrııfınGıın bir Stadına 'erildi: Yll. 
zü gözU sıır(jtl::ır lçlnd•, url.;,isınıJa 

pi bjr fınlto (l:ıu sıc::ıktıı bu lt:ıl:nr 

,talın p::.!tonnn ne l;:t..'1 gl) lldlıtfnl ı. 

zah:ı hacet lok. ÇUnkU t; ltfın ,-ucu. 
du ldr ıı::nde gö tt"r<'bllmek ıı:tn ban. 
dnn dııba eh·crl a blr ltı;;::ıfet bulunıı. 
maz) giymiş bir dilenci yokuşun ım. 

r.."13 ı:ölrmU~, hnbire ı;rrıılı~ or: 
- Allııh çolu!unuzun ı:-0ruğ'unuzun 

öllimUnll gösterraes1n. All:ı!ı cldı:n 

nynl•t.an dil Urmosln, Allah dert \O • 

rlp köoelerde bırnkmasm •.. vesaire .• 
Önümden ınen kMın durakladı, çnn. 
t~ ını açtı, ıı:inden ufal.tık ıın)or. 

Heri tnra.ttıı- gozlerlnt s.'lbit bir halde 
kadının çantnııma dlkml o1an dilen. 
el, eldrn 1.aı;llıl makara ipliği glt>l 
dUlnden boyun~ dua döküyor. l"ll-
dın vereceği r..ara) ı buldu, bir k c a. 
dım nbp umna.a l\\"Uca 53dnlml!lnı bL 
raktı. Pıırayn bir göz atan dllencl 
:ı:erlnden doğruldu. Sesinin tonunu 
blrdwı def ı,ttrdl: 

- Hanım, bıınım dedi .. altmııı pa. 
raya bu k."ld:\r du edUlr mı 'l' Hem 
ba )1nnlllkler tnım\oaydan ım,ım 

3ercle geçmiyor! ... e vcrd1n bıuın!. •• 

Dllcnclnln h:ıkkı var! Her şe) in 
arttığı, geçJn11ttnln zorlaştığı bir de. 
vıra serm:ıyesl ııncak dun otru1 dl. 
1 ncl, bugilıllUn clllelln\13 tnrzma göre 
hlç de aykırı bir §t'Y söylemiş olmadı. 
FAld :20 pa.ralıkların geçmediği lsc 
mal~m! 

tk.lncl den; bir vatman tarGfın. 

dan tramuyda verildi. 65 ilk blr 
rum kndınr Kon orvatuann blmz 
Uerb.lndeld duraltta fnoock . galiba! 
lçerdckl bir arkada ile frnnsrzca lto. 
ııu:;:ı konuşa. Mhanhğa çıktı. Vatmıı

nn eU)le dokunarak: 
- lsı 1 truıyon n~pa, dedi,.. 

\'ntmM tin::nlert bıığlalll3ktan vaz.. 
geçti, artı ve t,mmvay o tuzla tG Şiş. 

hıı.no :ı:olruşnnun slt bıışun buldu. Bu.. 
r da istasyon olmıyan btr )erde 1l -
rcnlcrl bağladı, knpıyı nçtı. KJıdmB 

öylo bu:ı:ur ettı: 
- t.sı ~)OD mMln.m!_ 

Kmdutoo tnnımca hitap oc1cn im. 
drnm _ hu uıakta o yokuşu oıkamsı 
için • \"abııe,nm vel'd]ğt dera elhak 

yerindeydi. 

UtUnctl dor&; gene tramvayda iki 
H"hlrllden biri tamfmdan dlğcrlno 

verildi. Taksfmden tramvaya bir köy. 
1ll kııdan ıle ltocnsı bindi. Otoraeak 
yer \'tlrdr. Kadm h )dt zahir!_ 
Hemen bO§ yere r.öktll. Bunun ~r. 
mnsllo blrlfü~ ynıımdald ztlppe kılık. 
lr ndnm ) erinden hrbdı, ka4mn. te. 
mas eden tarafını eliyle birkaç oofa 
sfldl ... ~ kalmutı ~ ve tanklarJ.a, destek - Sm yakaladığ-m :raman para.dan 

~en m\Urlm bir Macar piyade kırr. bnhset,mcdl mtf Eski bir a er olduğu, gözlerhıln 
vettnln ağır zayinUa pOskUrt0.1mtı~ - Hayır, bcytm, lmttycn. bakı ındruı ve ~ bclll olan 
olli ~unu blldtrmelttedlr. Macar1ar Ve el ya hl ben: Mr :rat yerinden fJrlryan ndıım:ı gl1r. 
dört hUeumdan sonra rleate mecbur - Yaa!... ) ledl: 
~ ve muharebe meydanmc!a" Dcllkanlı boynunu btlktG: - K6y1UnUn buğdaynn, ynğmr, sn. 
)'4lzre:.ce 61tı brrakm~lardır. - Evet do!tru pamdnn b:ıhııet. 

Bafka titr kesım:ı~ maek1llı btr me.. ~e~m, ama, buna fınmt bulamndım 
hıtlde sok:ık muharebelorl yapılmak da ondnn. Toksa. .• 
tclttr. RUft!M' .Almnnlnn bu mahalden Hlktm ~ anlamıştı bile, kendisi. 
çrkncnıık' Dzeredirler. nl ycrtno otortnrak ahltlrui çağır. 
~a: 1'2. (:A~.) _ St · -mıştJ. Ştıhl rden btrlısl lıelvncı Ah. 

tünU yer odıumnn, k5mürün0 ynknr, 
onların yeslndo &!:lıl<t,n.n, donmak.. 
~ lrortulnrımnnı:. Bir oo ~birde 

yanınıza gelhıee bir sırada oturmak 
lnctı nrfslnfro dokunur defU m! T 

Bu hltnbet birkaç dakika triirdU, ne 
~Uppe kılıklı adam, ne baldın oıp.. 

Inlr bobstll kız, ne tlll nltrndnn rues-

grnd etrafında nriiha be şi6det ..} met, dt~crı oo bokçilm-dl. Hunlar. 
Jenm • .Mmnııl r lt1tnıet.~ dıı#ı Ahmet ckllkanbnın kavunu çal. 

liırk 'hOcumlnr ı;ynpıyorbr. En • t tbğmı g6TdıığllnU, bekÇDer de Jmt;ar .. 

i mll
•
1 

.... ~:. n....:- .~:.:. .;.e :u....
1 

iter •akalıınAJ...~ı sö ... lr.dller. tane naz.arlar o.t;feden bayan, ne şu, 
' ""1.!C UVIl ...u-.ı;v:uuu n•<i. ~ '"'ö~· " ne bu ktnıse mUdnfaa yollu bir f/f'.Y 

5'my:ıdn olmnlrtridır.~AX?i %anwıd~ Mt olmu tu~I~:, ::u~ 1 e1Syllyeme<11. Ve kl>yUlnOn mU\"acche. 
Don'un ccrıuburi:llı ]\atel ·ko\lOdn, ' · _ .. ,_ ..ı b:ı 1m bl sinde §t'blrllnln &ehlrllye verdJı;-ı ders 
Si }.:.:..:.'!:: n -:ı:...= L!.i.'• b karar ~rdl "C muun""'ıne...,. r • a mı>r.::ıu. ır ~nu·;ı..-u1: • ..... tı o Htht ....__ ~ylellkle birkaç k}şlye ibret oldu. 
ca ilmaruar flerl m tı-Jı..şryor- gtmc .,, ...... ~ı. 
)ar~ Kızıl YıHlı7. sıµetc..ı;i .bumdıt ADLİYE :MUHAJltnt 

e v Ce aı 
En yeni bUyUk zaferleri 

D 
revllsunun blltUn yıldızları ve meşhur parçaları 

• 

DAKi fJ 
Kiic;iik llô.nlar Kunonı• 

.. ~ 

1 
MUAMMER ve KELEBEK 

ile beraber okuduktan §atkıları yalnız 

\tlu kupon el 1 n r' ı ı.: 111ııerıı 14 

l ı: 11-Tam:ı ve ı, vı-rru~ il nuırı t!:n c. u 
O kike.da p.ır ıu:ı oc:ıre.:ııı nır L 

'ı lfi.nl:ırrn ı;uı.ete:ıe ı:orılldLJ;o ., .. 1<ııııe 
, '>lmt1$1nn tllkkıu edllru •111.r ~vı.-u 

• 

pl6.klarmda~ır 

fls'!;s:ma:~::ıôrkcstrayı idare eden: Bl.zzatCEMAL RE;ıtr·mmırmmm<~ 

150-200 metre murabbaı sahada olmak Uzcre 
aranmaktadır. 

mazbut bir depo 

Yeni Pottane caddesi •7 numarada (İPEKİŞ) ş.irketı umum müdUr. 
\UğUne mUracnıı.t. Telefon: 20168 

Yeni Delhi: 1~ (A.A.) - Resmi 
bir tebliğde dün sabah 1ıılikhane 
lcr nmelcsinin yapmış oldukforı nii 
ın-ıyişler yüzünden 'aıiyet birdeı: 
bire ciddlleşmlşı·r. 

Belediye daiı esi çıknn bır yan. 
Rın neticesinde ııAır suretle hasara 
uğramış ve kısmen hnrap olmuş -

. ıilll oyunlar 
estivaline mahs s 
nakil vasltaları 

tarifesi 
tur. H: ağustos cuma: (Ta'k.!im gazino. 

1rad ''crtıilerl lcı;cil btirosunt'r. ~u) Oyunların bitmesini mUteakip 
da l ansın çıkmış ve bu esnada hü sa.nt yanmd:ı Taksimden muhtelit 
roda bulunan bir cok kasalar ya&· I semtlere tramvay servLsi vardır. 
mn edilmiştir. 15 ağustos cumartesi: (Saraybur. 

Polis ve askerler kendilerini mli• nu gazinosu) Oyunlann bitme.sini 
dnfnn clmek için bir tok Jcfahır mUteakj,p Trbbl Adil tınUnden muh. 
halka karşı alcş nçmnk mecburiye telif eemtıero saat yanında. tramvay 
tinde knlınışlordır. \•ardır. 

Dir müslilmnn polis müfettişi n•c 16 ağustos pazar: (BUyUkal'lada 
nvini galeyan lcinde bulunan halk YUrUkall) Oyunlar saat 17 de ba1'1a.. 
tıır:ıfından B!dUrülmUşlilr. yıp 20 de biteceğinden her semte nor. 

İplikhanclor nmclcslle tnlc.bc a.. mal vapur ve tramvay vardır. 
rasındn bırook te\'ikiCııl yapılmıştır. 17 ağu.stoe pazartesi: (BllyUkderc 

Şehrin her tarafında ışık ı.~ndQr Beyazpark) BUyUkdereden eaat b1r-
me emri verilmiştir. de blr vapur hareket edecek Beykoz 

Şehre mühim miklardn asker! ve Uskuaara uğTiyarak k6prüye va. 
takviye kıtalan gelmiştir. Askerler racak, köprüde vapurun kar§tlığı 
şehir dnhilinde devriye gezmekle-- tramvay eervlsl vardır. 
dfrJer. ıs ağuatos Salı: •{Parkoteıl} Tak • 

Bomb:ıy: 12. (A,A.) - Bir teb· aimden saat yarımda tramvay ser .. 
liğdc şöyle dcniln:ektedir: vtsi vardır. 

Hük-met, şehirde cıkabilecck 19 a.sustoeı çarpmb:I.: (Bebek ga-
knrgasnlıklnn önlemek mnksndlle z1nosu) Saa.t birde Bebek iskelesin • 
yeni bir takım tedbirner almıştır. • den bir Tapur hareket edecek, Qen.. 
Şehrin harici nahiyelerinden Bom· gelköye uğnyarak k6prUye gelecek _ 
bııya yüzlerce p~is memum geUril• tır. Köprüde vapurun karşılığı tra.-n
mlştir. vay aerv1Si vardır. Ayrıca Bebekten 

Pntna'da dün öğleden sonra Po tramvay aervhıl de vardır. 
Us, güriillü cıkıınnış olan halk ilze.. 20 atustos per§embcı: (Halk gazi. 
rlne ntcş açmış ve neticede be, kişi no!JU) oyunlann bltmoslnl mUte:ı.kip 
ölmüş 19 kişi ynrnlıınmı~ır. Tepebqından saat yarımda. muhtelif 

Bornlmy vtılisl radyoda bir na • eemtıere tramV&y eervtBl vıı.rdrr. 
tuk söyliycrek dr.miştir ki: .. Kar· Z1 a.ğustoe cuma: (Suadiye gazi • 
s:ışalıklnnn devamına müsaıtde ede-o oosu) Gazino iat.aayonundan saat btr 
mcm, 3 gündcnberi olnn lılidisclerl de muhtelif semtlere tramvay ser. 
biliyorsunuz. Bazı bölgelerde şiddt"I viBi ve saat birde Suadlye iskelesin .. 
devam ediyor. Bunları bazı unsu • den bir vapur hareket edecek, Moda.. 
lar yapıyor. Onlar meydandadır, • ya uğrıycıro.k köprüye gelecektir. K6p 
Yanğın, dııynk, soygunculuk, balla rCdc tramvay scrv1s1 vardır. 
lamıı, sük<lnü her ne p:ıhasmıı olur 22 a~stos cumartesi: '(Fenerbahçc 
sıı olsun muh:ıfaı:a ed~c~im. Polis ırtadyomu) Saat yanmda ıatasyonun 
ve nsker en şiddetli mCidaftut tedbir- 6ntıııden muhtelif semtlere tramvay 
lerl nlmnkt:ıdır.,, servisi ve Mat birde Kadık3ydon 

kprtlye 'b}r vapur vardır. Köprüde 
va.punın karıııııet tramvay aervlsl 
vardır. 

Japonya Ru6)'aya kCIT§ı ne 
.zaman taarruza ge~ecek? 
Çuııldng, ıı (A,A.) - Ço.n.gtin. 

pnng :yazıyor: Japonya Slbiryada 
Rusyayı hançerlemek 1Çin zamanını 

bekliyor. Almanlar bir noktaya ka. 
dar ilerleyince Japonya hıı.rekete ge. 
çecekUr. Bu noktaym Stallngrad ol· 
duğu tahmin ediliyor. Japonya hllcuın 
jÇln hazırlıklarmı bitirince belki dip .. 
ıomatik yollarla p.nt,n.j yapacak, 
belki de hemen harekete geçecektir. 

Japonlarla Çinliler a.rumda 
tiddetH muharebeler 

Londra, 12 <A.A.) - ÇinJiler 
ile Japonlar arasmda Liçuanda 
şiddetli muharebeler olmaktadır. 
Amerı1mn l:ıom'ba tayyareleri Bi'flt 

mnnya.run şimali ga.'t'bisinde muh• 
t.dif nehir gem.llcrine kan;r mu • 
vnffa.lnyetli taam.ızlar yapmrşla~ 
dır. 

I ngüizleTin yeni 
bombardıman tayyareleri 
Londra, 12 (A.A.) - Britnnyn 

nm Yeni ağır bomba tayyaresi 
Lange-stcr, bil" uçuşta 4800 kilo • 
metre katetme-ktedir. Saatte 480 
kilometre yapan bu tnyynre sekiz 
ton bomba ve yedi ki.~ilik bir bnvn 
mUrettebatT taşmıaktadrr( Yukar
da, aşağıda ve ya.nla.rdn olmak u. 
%ere 10 makinel:itUff'.kle tcchiz e • 
dilmiştir. 

Amerika - Vifi 
münasebetleri 

J..ondm, 12 (A.A.) - Viı:inin 
Ameıiks.daki elçisi, Am.erikn·Vi§i 
milnas~betleri \!zerinde AmeTika 
hariciye n!l.ztn ile bir kon~ctma yap 
mr:ur. 

me tclıllfl gooıkr o CJılll)Urııl "" 

nıahruı. kalmak li:ı.t·re ..arttı ıınr~ıtı 

rlnl blldlrmıaJerı llhıoldır. 

Evlenme teklıllen: 
~ Yaş 10. boy l.7ô. ktlo 72 tı~tn 

tabslllı ,ayda 100.JM Ura kauı'lı..ıı 

tıcnre· le me gul b!r tıa y. ken.:ıı bov 

ve yaşına uygun, iyi aıı.ı~klı blr b6. 
yanla evlenmek istemektedir. ( A, t. 
K.) remzine mUracaat. 

"' Yaş 83, boy, 1,63, orta tahsllU 
eerbeat meslek sa..hlbt. ayaa 160 Un 
kazancı olan bir bay, yaoııe aıllten&
sıp, kra veyıı dul bir bayanla evlen. 
melt ıstcmekteellr. lA.E. No. l>) rem.. 
l.trıe mUracaaı.. 

* Yaf fO, boy 1,62, senedo ' b1n 
Urayı aşan btr kazancı olan, aıhbBL 

. vücudunda hiçbir a.nza oım.ıyan 

bay, 28 yaşından bUytlk oımıyıı.n, 
1o cuksuz, fakir, balık eUnde dul bir 
bayanıa evlenmek istemektedir. lU
mit) remzine müracaat. 

I ş ve İfçİ arıyanlar 
* 19 ya§ında, letanbul Usestnln 

9 uncu sınıfından çıkmış btr genç, her 
hangi bir mUeısseaede çalışmak ate.. 
mektedlr. (M. Atılay) remzine mü • 
racaat. 

• Amerikan kolejinden mezun b!r 
bay, koleje gireceklere 1ııgU1zce öğ • 
retmekto v-e diğer denslere hazırla .. 
makta, husust surette lngilf.zce dera. 
lcri de verir. (Kolejll) remzine müra. 
caat. 

tt> Her tUrlU motllr, otomobil, ma • 
kine tamir ve ldal"C51nl, bobin, tea1.. 
snt, aktımUlAUSr, santral ı:;ıertnl m11.. 
kemmel b~aran. aakerllkle allkaaı 

olmıyan bir TUrk eanatk~ qaligmak 
latemektecllr. Her yere g1d~blllr. (a 
H.} remzine mUracae.t. 

Aldırın.ut ~ 
Apğıda remfzlert yanlı • • 

lnıyucularınuxm oamlanna cetea 
mektuplan ld.ıı.rebaoemizden (pıuu. 

lan harlçJ tıerglln aabahtao Gğı.,,. 

kadar ve uat 11 den eonıa ald.ırma... 
lan. 
(Ayla) (ili.) (A.T.A.) <Bahar) 
(B.V.) (B.L.M.C.) (Durgun8U1ar)' 
(DUrnev) (E..0.) (E. Ural) (E.L.)! 
(E.N.S.) (Gar) (H.B. 888) ~HUlya) 
(H. Önsal) (Hamra) <a 450) 
(1.D. 26) (1.N. 324) (Kılıç) <Karcln) 
(M.T.R.) (M.E. 49) (Mavi mektup) 
(MuUu) (N.N.) (S.C.K.) (NeW) 
(R.G.S.} (San gill) (Samlml) 
(Sahire) (Sevgi) (Ş.C.K) (16 Tulay) 
(T.A..) (T.A.Ş.) (T.H.R.Z.) (TekC$D) 
o(Tallim kim) (V.Y. 25) (Vlcdan) 
<{Yedek denizci) (Yuvam ve Erfm) 

Dikkat: 
Uzun zamandanberJ aldinlmalan 

U!n edUdlğl halde, henl1z aldmlma. 
mi§ bulunan mektupl.a.r, bu aym 16 
ncı gUnUno kadar da aldınlmamış 

bulunursa 1ınha edilecektir. 

Fransada sabotajlar arttı 
Lonıra, ıı (A.A.) - vı,ı radyosu 

Fransada l8yan hareketlerln,in art.. 
makta o!duğunu iUrat etmektedir. 
Radyoda memleket dahilinde tedhl§ 
hareketlerin yeniden bB§lamı~ olduğu 
blldJrllmektcdir. 

Stokholm gıı.zetelerlnden birine ge... 
len babcrlero göre, Vi§1 asayl§ln mu. 
bafn.zasmı temin mak8adilc zabıta 

kuvvetlerini takvjyc ve bazı ihtiyatı 

tedbirleri almaktadır. 

Alman müdafaa konseyi 
neleri müzakere etti! 

So"' et hail mifa OtfUt açan Al - ·--cn:1e:..:=-=maııı:a---=sm--.:~----------mm-1:11ımııımıı=c:c---ımz=-ımı:ı .. ___ ml!!!l~---~--=---11m1-:ar:!:) 

Londrıı 1% (A.A.) - Göringin riya. 

ııetlnde toplanan mlldafaa konaeyi, 
gıda ve hasat l§lcrlnl mOzakere et .. 
mi§tfr. Son toplantıda gıda madde .. 
lerl istlhkakrnm ar.altılm.am BJDJ te. 
mln edecek tedbirler görü~lmtl:tl1r. 

Almanyada bUytık gayretlerle mey 
dıına getJrllen me.hsullerj tahrip e -
denler ölUm cezasına m&hl."ilm ed.ııe. 
cektlr. 

man lnnk birllğ.lnin Sovyet tıınk. 
lan 1ıırafınd:ın ıterl ta:ıJdıaını • fa,. - Onan dcrdlnl hen de bilmiyor. 
kat mubnr.e~nin dcnm etnrekt dılm. Fakat;. blmz 3noe odıuuna. çık. rum - Evet;. Bir~ kitap lsttyomm. 

n.-yotfuna uğrnr n da bana biı'k89 
...,k ve mneera romanı,. o.l8JU1 •• olclu~nu bildiriyor. t$m zamıı.n her eyi öt"l'Mdlm. Şa. 

lngiltereden Ruayayg h!ka gebe ıım,. 
- Ne dodln~ gcbo mlf 

BİT genede 5'16 lokomotifle - Evet;. Uykaaund:ı. kona uyordn. 
·108. Yazan: ISKENDERF .SERTELLi - Fenm olnıaz.Benim kltaplanm ııe 

nı t,atml.n etmiyor, değil mt -:· Bir kadının ce&edi morga 
kaldırıldı 

8000 vagon gönderildi ublt wrdfm .. ""' ~ ~ öğ. ~ benim anlayrıtı~ göre Clevdet 
Londrn, 1~ (A.A.) -B11Y11k BrL rendim. 

t:?.ltyn ıeva:zmı. reisi, Tercllği tzah&tta Mod m nnncst gllldll: 
lngllterenln Ruifyaya ya m, ııakll - Haydi enmm .. ııylmda ıı<Sylenf'n 
ve f.stllı9al ii/h~ elde eW#i ne.. IM1Al'3 lm1ak verilir mı\' 
tlcclrtj to~ ~mt:Ur. -Bu, bfldl~1n gtlıf bir he7~yandıın 

ltjgiltero EOn bir eeno•zar!ında. or- ibaret dr.j:tt1, annec:tğim! o, cvtmtze 
~k:ı. 676 lokometft, eckfz bln va.. geld.f~ gilndcnherJ söylemek fsfoylp 
g~ 2%50 kllomcne nq ""° çmUbtm de OOM.rct eclomedt~ !!<ıylert ayku .. 
ıniktard:ı. ~ bcz,1 gftnderm.lşttr. gnndıı. lcnndt ko.dlne konuşıımk MJy. 

• Jedl. tın derdine rarc bulmnlıyııo.. 
Aeele bır kasiyer aranıyar - tyt tımn., Şabtlm nhı1LI1hsmdn11 

1stanbul dı§mda' b1r pn.ste.nede ka..; n.yn h ftç ay olmt13. Eğer ~be 1 e, 
a lk yapnbtJOOOk, ottur ya!lt\r b!r1 ntşnnlm OevOet 11"~ gtzlloo tema" 

~. 'ftr'dlr. et:ıınış amnekttr. O tııılcle ~k ynzık 
~d ~ SlU'&Qba.De cadde.si ka-l ol.mn, Şıılıfkaya .. Ke,kl Cevdet bey. 

nıkol aıra.11 No. 221 Em!~k yazıhane.. den ayntn:nsııyctı. 
Jr • - ~bana bu aynlığm aebcbt. 

na·-eoe. j/ Pl wı anlob'oak istemedi a. 

~k nıımuseııız, hırçı.ıı bir gentınıf,. 
- 7..ıuınetmeın. &raylı hanım onu 

pek met)ıetmlıJti. Hat;tA: '1 te ıılmdl 
temiz., na.mu lu bir da.nnt bulduk.,, 
demi tı. Eğer nnmussuzluk amma.k 
JQzınıgelfnıo, bunu Ş!!hlkada anunah. 

Mediha ka lannı çattı: 
- Amili! anne! Sen de b:ızan böylo 

çolc insafsızca hUldlmler w.rirıı\n ! 
Ben ~hlknyı kUçllklüğ9'1dcnberi ta. 
nınm. O, kadınlık gurumnu ve f:c:o. 
~ nefsini her 1't'Ydon ilitt;Un tutan bir 
lm.dı. Böyle bir gebelik vaki ise, ona 
mnhakknk euretto iğfal etm1şlerdjr. 

Şnhlka hiçbir ı:ımınn kendi arzu ,.o 
lr&dcalle kmdf11lnl böyle mUthlı ve 
korkunç bir uonrums a~. Benim 
blldWm SahJka 4 ~ell u,. 

zağı giSrOr bir IDS1\Ddtr, - Ua)'lr. Onlar, mektepte iken 
- &klan var, Mediha! ika btrHktc olnıduğumu~ kitaplar, Ben 

ben do Benin tamdığın gfbj t.ıı.ıır ~ yl'nl ,.e hılenıncmı, mıwzular btt • 
yorum, 

Fatihte, Sofularda oturan Şükriye 
adında bir kadın, iki gtın evvel bir
denbire hastalanm1", tcdavı edilmek rrm. Bu yledlğln ~belik hlkAyesl 

bclkl do bir hezeyandır. Her oeyden - O haldA yarın inelim. Hem • üzere Hııeekl hastanesine kaldınl. 

önee onu d}Dlemell .. Onun gl7Jı d Un na. kitap alınm, hem do_. 

ttk'rfnl ve dert~erlnl eonı tunnalı. - Ilımı de ne yapnrsınf 
Iluno da anMk !'mi yo.pabfllrsln! - Şey~ l tanbula ııcntnle b.-raber 
ŞAlitKANIN GEBEL1Gt MEYDANA intek olmu mı.P' 

ÇJKll.'OR MUT - Buna neden llimm ortiyonun T 
Akşn.m Dııt;U... - Seni bir doktora göııtormek fe. 

Şahika pljamastle bahçeye indi. na olmıyneak .• 
MOOllıBnm ann ı mutfakt:ı. meoguL - Bir dokfora göstermek mi T 

ika Brka.d&§l1e bnh~e konu. - Evet. Gocelerl ook bnhnuıb a.. 
yuyormn ! Birook mbn~n:W.dıır, üzlln 
tUler de geçlrmlo Int Herhalde btr 
I~ 1 heklmln taVB{yelertne gö )"&,a. 
maDJ ~k fayd4b °bQhQ'OnL111. 

yor: 
- Bngllnlerde İ!l~nbula 

nfyettn var mı. Mediha T 
- llayn" • .Falmt. icap e4!f!ftlO 

2Sr '8J'.8 Pıttync:m 'VU' IW 

kımeğe 

\ (Devamı var) 

mıpg da burada. ölmU;,Ulr. 
ŞUkriyenln cesedini muayene eden 

nJilJ..>·o doktoru Hikmet Nomcr 61Umll 
&npbeli glSrmU§, cesedi morga kaldırt 
mqtır. HAdlscnln tahklkatma mOd .. 
delumumı muavinlerinden Orhan Ka
raköac clkoymu§tur. 

Adliye doktorluğu 
Tlbbıadll umum mUdUr mu vinlt • 

ğıne tayin edilen adliye doktoru En.. 
,.er Karanın yerine adll t.abib doktor· 

lanndan KG.mD. Unsaıaıı tayin edl1 -
m!ııUr. 


