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l'ar.ıuı: SADRI ERTEM 

T CBK rejiminin ııııdtal prt. 
lanaı t,aıumıyanlar uau b.1.1.1 

•t:J.;al bellzerllklerl yUdlndt-tl muuır 

l"t"jlm.lPre kantt,ırmak ba&aamı yapt. 
~orlaı'. Bu hllta onların iç cla\'&m111 ve 
Olf polltlkamıu da anlaJamamalar11•11 
\oeb •b oluyor. 

Transilvanya hududuna as·! 
ker tahşıt edilmesi üzerine 

MACARiSTAN ROMANYAYI 
ŞiOOETLE PROTESTO ETTi 

M oıllova, 11 ( A.A.) - Röyter: 
Cene.ııreden alınan bir habere göre, Mac.ar hükume. 

ti, Romen kıtalarının Tranıifoanya hududunda tah.i! 
eclilmeıini Romanya hükiimeti nezdinde reımen prote6. 
to etmiıtir. 

'\. 

Alman 1 ehiiği ............................ 

Stall~grad 
ceaabaadakl Is· 
tlbkamıa,ı deldik 

Bu kısımda da Volga 
nehrine ulaştık 

•~l&wde S~wıet taarrazları plü!rtllldl 
, !arı elde edilmı,. Berlba, ıı (A.A.) - Alınan or. ı le yeni ara?.' ' 

duları baı,ıkumandanlıfının teblttı: tir. 

k •••• t Stalıngrad .. -ueki mUatahkeu; 
AJman ve mUtte!lk ıt .... muı & 

N 
tt'•k T .. ' aahada muharebe de,•am etmekted •. 

arruz neticeılııde ovro... ve ere.. İnatlı h ..__, d h ln mu are ..... er eıı aonra oe r 
..:,._;_ ___ ..;,....;:.._...:.._, ___ _:._ıc_e_ıi.;..m_ıu_de_Y_•.;..P_ll_an_ç_e_tt_n_m_uh_a_re_be_ıe_r • cerıubundakl iıtlhkl.mlar dellnml§ ve 

Bugün ö~ley.n neşredilen 
So11yet tebliğımn 
bıldırdigıne göre 

Staltngı adın 
cenubu 

garbisinde 
Ruslar bir şehri 

tahliye. ettiler 
Moekov&, 11 ( A.A.) - Öğle llft 1 

neııredllen Sovyet ~bl.iğinln ekind,. 
Stallngradm cenubu garblJJlnde bafka 
bir şehrin de tahlıye edildıği blldlrl•. 
nıekte, fakat No\·rosl.ak aokaklarınd ı 
iDaUı muharebelerin devam •ttıtı ili. 
ve olunmaktadır, 

Ekte kaydcdilctı.tlne göre, Stalin • 
gradm garbmda Sovyet krtaıarı cet!.D 
mUdafaa muharebeleri yapmaktadlr • 
lar. Bır Sovyet birliği Uç taarruzu r~. 
rl pU.kllrtmUıı ve 6 tank tahrip etmtt 
tir. 
Baıka bir keaimde otomatik tUtek... 

!erle mUcehhez Alman!ar Sovyet ha~ 
lanna glrmiılerdlr. Bunlann yU&dtu 
fazlası öldUrU1mU{ltUr. 

Merkez cephesinde Sovyet kıtala.."1 

bQytık bir mesktllı mahallin dolaylan.1 
da kendilerine yol açml§lar~ır. 

Moakova, 11 (A.A.) - Röyter a • 
janamın husust muhabirinden biri b!!. 
diriyor: 

Türk l'f!jlml doğutu \'e 11ıkj!Jof ed ıJI 
bakmuadıuı bir uılllı:tln lıtlklil da\':&· 

•111claa kuvvet almakta4u. Bu re.a.m 
ıuullarelııe meydanlanncla :lotdu. llf.t ·.a 
reJJmlD ~ 91yuetl ve tetldi&tı ... .:,.~ 
hulnlku bllfl nrp ururetlfırlndea doğ. 
du. 

'.l'llrk rejimi latlkl&l kel!mf'1!lal11 bU 
tün tDmullle mUtalea edıldlli zaman 
antwk alllaıılaMUr. 

Lonclra. 11 (A.A,) - Renıen bll. 
dlrlldl&IDf! göre, lnglllz tayyarelerl 
perşembe • cuma geceai Dllffldod 
ıehrine §}ddetle taarnız etml~rdlr. 
31 tayyare tı..uııe dönmen:lıtir. 

• • • 

• 
ın gilizle.r 

bu mahalde dahı Volga nehrine vart~ 
m11tır. DUıınanın ?>Utlln l&flrtma tıa. 

arruzları &'eri plllkllrtWmll§tllr. 
Kuahere tayy&relerinden mUrek • 

kep filolar dll§man mukaveme\ln.-ı 

kllldl olan mevzilere •e Sovyetlerlr. 

Stalln,rad Uzenne t;öken yakın te ı. 
ilke birçok A~an ve İtalyan tU • 
:menlerlnln buraya gelmeslle artmı,_ 
tır. Almanlar ciddi kayıplar pahası • 
na Sovyet mUdataalaruıdakl gedikltrl 
genj§letmlılerd.r. Almanlar bflhasn 
hava te§kilrerlnı taltvlye etmektedir • 
ler. Sovyet mLldafaumı ~rmıı.k lçll'l 
esasıı sllrıh olarak blnd .. 11 fllzla tay. 
yare kullanılmaktadır. Ru mUdaf:ıu• 

son derece tlddetıl ol maki~ devam f't • 
mekte ıae de auslar son 21 ıaat li:ln. 
de ~ mezkO.r mahallı terk"trnek zonı'1 
da kalmıılardır . 

NovroSisk denız U88U ssvıca pek Us. 
tUn kuvveUere karşı kenc:.inl in:ıt~,. 

mUdaf .. etmektedir. Şehir akvler ı~·n 
de bulunan evlerden çıkan dumanlar • 
la kaplıdır. Şehrin §imali $1'arblslnde:cı 
mahallelerde Ruılar tarafmdan çenı • 
bcr içine alınmış olan Almrn mU!:-<' • 
zesj bin ölU ve 9 tank kdybettlkt~n 
sonr& dlln gece takviye a1 ınış ve , •• 
birde nnlemlştlr. Ht>r kanş topr v. 
her ev için çarpşmalar otmaktadrr. 
Soyyet kıtalan ve bllhaıı&a bahrt1e 
ıllAbendazlan dUn gece ş'adetıe mu • 
kabil taarruza geçml§leıalr. Gec~ 

gUndU~ durmadan atılan toplar N~r
rosjsk şehri.nı sarsmaktaı!rT. 

IC.Oftaldl mDlet. ..o.takU s(Yue', 
ırıuıtakll kllltUr, mllltakJ! lktıut de

~tlr. Törle alyast l•tlkH.ll mlUt vab. 
ee&An amhata ... ı ıçın .f»Pılaut bıı 

'-areut, oldotu için onda barpte vıı 
lılllMla aUdet merkezı vaı.lteal gUr~.:ı 

'n•k latlkl&I davaıı olmı.,tur. İltlk. 
ı.ı laarblnl takip eden ıut:lerln lak<-
llPfı ul't"ketlerl bep bu l1tt1kl&I dau. 
'uıuı mulltellf lf'klllertnı tl\bakkuk et. 
b11111tt1r. 

l>eYletla ıktraat polltlkUL kUltUr 
hUtlkaaa, dil. tarih tn~!'I laep mil"-
.. idi millet yantmanm l".rer lfaclfo11I. 
W.. Halbuki ,._., Tllrl.Jye ııe ayill 
lllııılDUda dopa ika lbtll&' barekl"ll 
._tcbr 1.1 bası laarlel 1ek1J1<ır ltltıarı:e 
"- bemerllk ane4erler. Fakat mu1. 
~ itibarile ondM tamamen ayn, \"e 
~ büımmdaa keDJl tarihi ltu. 
"'-ı7et1erln1 tebarb ettlrlrler. 

SoYye&ler llltfl&U bir mtlleıler eı.. 
'- ıı.t.Oade yap&laa bir tecrllbe4ir. 
~ 'ft.rld;re tek mWt-t kWtürl\ne 
'- .. rlltl ... dayaa&a lılr rejimdir. 80•. 
8't a.tlllll dallUI bir maıı.cte1eınhı 
~ mo.delealnla blJ' aalbaaad&r. 
~ ,_.,..il kendini , Aotunıa -. 
~ pre laklpf etmlttlr. al'l 
~ta fatlıt lbWAU vaıd.r. Bu Uatt. 

...,....., .......... karp tetekk.ıl 

~ bir dalllll llankettır. 8oayallt.. 
~ uıttezı ola• bil' re,llmdlr. Kllletl. 
~ -IMıd laJmetlal b&l.z ulan dev. 
'- katıtas Ye eartam emrine ama.. 
...._ ~lq eder. Ba auntle mDlet w 
~. uflrdır. Balbald Tllrkt;re.ıa 

"' lnllletla telldJ'tlaalllll bir te•· 
~ ft mUlet ldr rwU&e llaUDde 

..... ~ l;aq. ...,... yegtne PY9 
~ '- emperJalle& olma)'I bayatuauı 
~ la)'e91 aayar. R"°'9k1 Tarldye 
'-.., ~ barlıl aa.11 llMllftl m\i.. 

~ ... ....ut .... kklf!der. 
~ .................. keadt ....ı-
~ ................. etadıttir. On Al. 
.. ~ ft ..... MIHUI AYnlpM' • 

......... lsalıı eder. Tl.1' reJlml aıe 
......_,. " tarUalnla, ae de 

~ akaettlrea tefeftD · 
........ ,..... ııduD• dalllll llılôl' _ .. ,..,~._. .... 

De l1tlMk Kmlf bir ıaeaııllıı. 
~ &J'DI olabllll'. O. 

·~ ....... ,. .. .......,..... 
~--· ....... ~ .......... preulpl.r IUlıarW 
~ illr memleketttr. FakaC 

'et~ DMımlelcet tanbte w11 
lllcT'PdlleMJf'Mll ıelıdltle _, JI 
~ ........... k-.atdlıı:. 11 ._. 

Berlln 11 ( A.A.) - Alman tebll .-
tındezı: 

GUııdllz hiçbir muvatta~ifet eUe 
edtlelıııeden yapılan blrkac: bırpal&m11 

uçuıund&n aonra ln&illz h& va tetkll:e. 
ri dlln gece garbi Almanyr.nm bszı 

mahallelerine taarruz etmi§lerdir, D'.l. 
aeldorf ıehrlııln lkanıetg'b olauıt 
kullanılan mahalleıut üzerine atılaıı 

bir çok Y&n&'ID bombalan blnalaria 
nıaddl haBarlar huıule ı~tlrmı,tır. 
Sivil ahali arasında kayıplar vardır, 
ŞimdiYe kada:- almazı haberlere (ÖN, 

rece av tayyarelerjle hav: batarya!"· 
rı taarrua eden tayyare~r~n 81 lal 
dUtürmllşlerdlr . 
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1..ondra, 11 ( A.A) - Bremen ve 
Kessel Alman şe-hlrlerine karşı ya. 
pılan hava akınl:ırı hakkında ,u 
aşatıdaki lııCsilıilı hava neıure•ı 

vermektedir: 
4 eyllUde, İngiliz bonıba ucak• 

ları Bremen şehrine taerru7. elmış• 
ler ve büyük tahribat yapmışlardır. 
Fabrikıılıır. depolar res:nt binalaı 

tahrip edilmiştir. Junk°"rs-48 uçak· 
Jarından imal eden tersanelc.rlnde 
de iaabetler elde edilmiştir. 

Aitustosun 27 ncl Riinü Kessel'e 
yapılan taarruzlardıı d:ı iyi netice• 
ler elde edilmişth. -Henzel fahri ka
lan kısmen tahrip edihnfştir, 

• •• 
Mo$kOIHI, 11 (Hud110> - 10 ey• 

un ıecesi bQyOk tayyııre te,kill;.• 
rfmlz. Bııdape,te, Berlln, Künigs
berı Ye taırkt Almıınyanın bazı şe• 
birlerine hikum eylemi,lerdir. 

Budape,ıede 12 ıl büyük olmak 
ilzere 38 yansın cıkmış, 8 şiddetli 
lnrıtlk olmuştur. Berlinde 

0

6 sı bl
yQk olmak ilzere 12 yangın ~ıkmış 
Ye 4 kuvvetli fnlilAk olmuştur. K6. 
nlgsbergde altısı hil)'(ik olmsk Oıe• 
re 16 Y•DIDI Ye 4 infillk olmuştur. 
ikisi mllstesna ohnat Dzere bntDn 
tayyarelerimiz dönmtlşlerdlr. 

ea .._ Denllsml ile uctlfti •• 
" JllleClıtı ...... w1t1 ..,aannı 
abettb81 Deral deııaokrullerdM 
~r • ..........,. Ttlrkl)eyl, ODUJI 

1'qDüD dtblJa fU'tlan ~ndeld dd. 
rumaaa anlamk latlyeııder lat f'r Tllrk 
Mt.aDdafı olma. latn' Jallaılc!ı ıılaun 
oıınm IDUMll' ceml;retlerle ulan hudut. 
larau 171 taaımalt meeburlyetlnde4:. ... 
Ba bndatlar lıakkrnda ıaur •hlbl ol. 
GID'Alllar ~ Ja.ıulQorJa.r, 

Madagaskarda yeni
den harekete geçtiler 

l\&reket mevzilerine tlddeUe taarruı: 
etmlflerdir. 

RtJev keltminde tarafımızdan ya • 
pılan taarruzlar mevzll muvaffakL 
yetlerle netlcelenmııı ve düımanm mıı 
kabil taarru.zıarı kanlı kayıplarla ı~. 
ri pllskUrtUlm!litllr. Bu arada 22 tarı'i Çlrçii n bagln b ııır4ıtıue gire • tahrip edllml§Ur. 

Ha rekat muvaff akıyetıe bitti 
Londra: 11 (A.A,) - ~adaga.. .. _

ôa Dıe&'O l:iuarez 1.i111Uııilı. ı~g-alina.ııı 

ıonra M.i.hver kuvvttt•erııı.m .. ullaıı. ı.o 

ia.ylık!&r &'Örmemeleri., 1". c.nsız ;m .. ..i 

m vt.lıalnlU lllzumıu gorı.ı eceıı. aıt .r 
tedbirlerin de a~maaına :nUaaa~ :. 
deceğı ümit edilmlfti. H&Jbuld \'i;ı· 

den aldıtı ta.llmat uairea!nde harellet 
ede.a. Franau umumi vlliıi, bu ela'l ı 

taleplerin uılllllhaa• bir ıurette w_ 
fma 1.mkln ~rakmadığından n.rıı~ 

kumandanbfı fıt.emlyerek yenldt'n .ıu. 

reklta baıtamağa mectur .<al.nııtı• .. 
Adada dost bir ıtlvll lJAr!! tee.11'...a 

ve .llUtte.tlkleriD dAvaafl 4 1''ranaarı..n 

kurtuluıuna yardım eder etml'Z •d:'
ya bUtUn lktladt vo mali menfHtıu 
temin edilecektir. İDfilteNDjn Mad:i· 
gaakar U&erlnde cözU yok.tur. Matin • 
guka• ~ız olarak kalacaktır· 

Teblitln aonunda adadaki Fra:ı • 
ıız memurlarma adaya g~len gizil J'l· 
pon ve Alman aja!llanna yardım er, 
ttklerı tebartıs ettlrllmekttodjr. 

Londra, 11 < A. A.) - ÇörçU 
avam tamıı.raaında bevane.tta bu· 
lunarak Madagaskarda son hare • 

Sırp çeteleri 400 
ilalyariı öldürdü 

Ha.kova. 1 l (A. A.) - Sovyet 
lıtibbars.t bürosunun bildirdiliiM
göre, Danyaluka ve orta ~ugo • 
~lavy:ıda faaliyette bulunan Yı:. 
coeıav cet~lerl 400 ltalyan ıuooy 1 
ve eıinl ö.dtirmüş~rttir. Oete'er -! 
tank:ı atet vermişler ve çok mik· 
tarda ccphzne alnm•1:ırdır. Rıı çc · 
telft' 80D za.,'1le.."llard3 l\ ara.dağda 
istuyonda bulunma.kt'l olan Mkert 
lıir treni durdurmuılar \"e ic;inden 
çıkan Abnan ukerıerine ate' ede
rtk bunlardan 200 ünü öldü.rmiıg· 
lerdir. 

kctle:"ln tam hir muvaffokıyetlc ve 
pek az .liyıy:a:rla ncticclendiği11t 
&öy emiştir. Çörçil hi.lkümetin M • 
daga..Clokara ·karş! yen den hr.:·el;cte 
be9me-ğe niçin k3rar vcı-Giğiai a • 
vam ksmarasnııt anl:ıt.ru li v-c gıldii 
kn g:ıyen:n adanın garp ralıilin· 
ackl b<'..§lıca no:ttal:ırı e!e g~irınek 
olduğunu "l()ylt-mi!jtir. Dı!.şınan de
uizı>Jtıl:ırmm buradan hnrüete ge 
~erek Moz!lmbik kana rnda 1nglıiz 
ı::em11ttine taarruz eun~i milin • 
k~dUr. P~r.}emıbe günil fer..ir v&k· 
ti Majunga, MoronJava ve NOıSib~ · 
le tnarrm edilmit ve bl1) ilk b!r 
musaY~m~le karı;ılaJııhladan na • 
fif k:w1pl~.rla bu mahaller z:lpte· 
u '1JniFtir. Majun~a ~hri giintlu .. 
t•>ali:ın obmış Morondııva ve Nos: • 
t\C için yap· lan ~a.rekct er d-c tan. 
bir muvaffs.kıyetJe net celennıi!jtir. 
D~niz, kar3 ve hava kuvvetleri • 
niıı iştirak ettiklt:ri bu harek~t -
l~r hazırlwan planlara gfüt' ya • 
pthnrşur. lngili.z, cenubi ve !i:ırl:ı 
Afrika kıtalarr i'e <'~nubi A(rikn 
hava kuvvetleri !ıart"kata iştirnk 
t·tm"ıı'~:"d:I'. 

Vil~i Bevrutta 
Memteket·mız 

bakllıada 
b8J&ıatta balaada 
Bcuruı, 11 (.4.AJ-Unileı: 

Pres mulıubırı blldırl\or: Aıılrnr -
ıJ:ın burııya gel~n Rıız,•eltin ş:ıh,, 

münı"sılı \'andel \"i!kı Ruzeıeciler 

loplııntısında ,u beyanclta IJulun· 
muştur: 

- Türklyenin tıırafsızlı~ını mu• 
haraza edecf'(cıne ,.e mih,·er asker· 
ferinin kendi topr:ıklarınclan geı;· 

mec;lne milsaade eıml)·ecef(in(' iti• 
madım vardır. Türkİ)'enio azimlı 

5arsılıoaz tarafsız)ıt.ına hayra ıum. 

Ladoga gölUnlln cenubunda ve Le • 
ningrad 6nUnde dllfmanın yenjde'J 
yaptığı taarruzlar akamate ugratıı • 
mıttır. Bu muharebeler eııa.smda Ne 
vayı reı;mek teıebbUıUııde bu1una-ı 

Sovyetıerln 25 mavna11 batırılmıııtır. 
(Do''ll cepheıııne :la!r dil"~ 
boberler lkjncl 1&yfada) 

Fiydtlaır alabildıi
Aine yükseıiyor 

. hı.an: BiR MUHARRiR 

E \'VEWE aydıuı ay:t. yükııel •ı; JçlndeJ 1ı.. \'ltıımlnt, ıeker!, kaJiirJ ,-e 
fiJ anar, gitgide haftadan h•· •. cıda ho uı çol• ol.arı lem! !erlmiıo. 

taya, nlha.}ct günden gUnt> yiıkselnıt'. boldur, ıı j.:c!erımlz. boldur. liııvııl:\r 

te baıladı. Bu aabııhkl gu..etelerln J güzel &ittJgı itin naklj.}at ı.orlup t 

y&J:dıkları glbı fatul'kıııı. ;afıtlar aı.Jı 1.alrnıııtır. Cuğda) , uohut, fasul) a, Llt· 

ylif'Uyor: ' 1Ze) tlnyağının toptu u rlnç... ı:ioi hububata ve kuru aeb:u. 
tıwlarmda la tura harici klh· batlDll l ı wre ıhtl~ aç kış me\lilmilıd~ oldu~u 

kurut alınmağa n~amııt.ır Sadeyağ kadar tuzla değildir. ı•altc. ı,undurıa 
llyotlan bir 1rUn içinde kJ,~ boim& b~' ve çamıııır ihtlyacı da kışa nJılıf>tı.? 

kunıt yUkeellyor. Nohut ftyatları J.ı azdır. Bö.} le bir uımıında fil atlar :ı. 

-turmıadan artmaktadır." tablldjğine ytl!< llrae k15u. ballmlıt ı • 

Bu yUkıell5 ııcla maddelerloe 'lP ola<"ak '! Dotuı ilmdldrn klimUr ted •• 
mUınbaaır de~lldlr: "Knm•ı. tuhaft) •, :iki de fe,kalftde t; yUI' ~orl::klu:l ı 
kun,ınra ve daha birçok Jt.tl)llÇ illa•}. karı:ılıı,ı)'or liü nur bulnııı.k bir llM"-r. 

deleri, tlmc11ye kadar görulme1.0J11 blr ıe, ta'jılmak d h'.\ bUJ i.ıl, bir ıtıeelt. 
aürat \'e Dltıbette pabalanı)or. Biz. artık tf'dt'jr tauly. f'tmi'k ol 

YPnl Tlt'.aret \lklllmlı.ln aer~ı ) etinde deA-1112. Kimse.} e akıl üğn t 

bırakma tedbirlerini ıtazetelerloı1 mek ısıemı, nr.ıı: l a=dığııı.ızı ~"tdı>< 
eoekunluk dereee•lnde Olr llarare•'e ıW.} ledlfimlzı 80\ ledlk Btıgtln ~nı..11 

alklfladıktan uman biz. 'Ju .evince ıf •• hıldlı>elerl te bh etmekl" kalıyor 

tlrak etmemle. 11yatlann ynk1el~. .}&klaf&n kıı;a. bUyük bir ork11 l~ln 1 
1 tini bu ıUtuPıla ve batka bir pz.etP bakan halkın f'ndlŞf'lerlnP. &ercllru.lı 

deki aıötonumua:da babPr ,·ermlttl ' olu~·oruıı. 

Banan böyle olıtcatmı keJtlrmek l~ı .J Dalma oldutu gibi bugllr. d .. blriclJ; 
fala ı.knuıp !Uzum yoktu. Bitaraf ilmldlmlz 'e t• &Pilimiz. !JUdUr: Ellıf!I!# 
ve mabarl~ bUtUn memleket}Pr, harp bUkilmf'C bu baU gllrllyor. ~epyPnl '" 
ekoaomblnln en bDytlk k&nlU1ooıa, bambaşka tedbirler dll!Jünı;yor. Elbet. 
yanı lııtlhlikln lstlhaale ıcöre tahdl il te fiyatların yulannı elin ıelaeak, P" 
saruretlne boyun eprken btıdm aulh hahlığtn böyle doludiıo.&'~ gltmetııtu 

ve refah df'vlrlerlne r:ıohııuı bir M(. mPydan bırakmıylM'.a~tır. <'llaka lnırp 
bestHk l~lndf> fiyatların lltlkrann ek(>llomlllnln .._.. d, V~· * \J 
temlD etmeml&e lınk&n yokta. klUnetln, yalnız hUkOUM!tlaı ellnd -. 

Dötbmllli ld heni& yu mevııkııt mak l&zımseıır. 
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~alonlannda 

-----o 

·ojnobil 
ıcılığı 

Otomo ·ı · ath arabaya 
bindirip götürmüş!? .. 

Ne da\·.cı, ne de suı;lu ye rırde kl•a. 
&e vardı. Yalnız aarışın bir kadın ,.ı 

1ıit mcvkllnde Dir ~Yler ~nlııtıyord •. 
Bu, orta boylu, sarı saçları ıılyah 

b:ı§örtUSlinUn kenarından !.rıamış c. 
.lruı tombul \•Ucutıu orta yll(llı blr k!l. 
dmdı: 

Mısırda 
faaliyet' 

eş'f 

uvor 
Knblrd, ll (A.A.). - Bugünkü ct:. 

mn gUııU neoredllen mtl§terek lng!lı..t 
ortn§ark tebliği: 

9.ıo eylUl geceaı ke§it kollarur.ız 

taallyet,lcrino devam etmışlerdir. 
Şimal kesiminde keılt .ı:ollarunızın 

~olunu kC3mlye tcşebblls ecen dll§ma.-ı 
kıtalıı.nnıı bomba. toplarile ve mltrııl. 
yözlerlc taarruz cdUmi§lir. 

DUn ~pçumuz cenup kesiminde 
faaUyet göstermt§tlr. 

9.10 ey!Ul gecesi Berlkıin olmallnd~ 
faaliyette bulunan torpilli tayyareıa 
timlz bir dll§m_nn ticaret gemisi"lc 
tam isabet kaydetmişlerdir. Şiddetli 

bir tn!ilAk olmuı ve gemi son defe. 
olarak görUldllğ'U zaman alevler ıçln,•~ 
.andığ'l mUşahede edilmiştir. Dün 
Derne açığında. bir ke§ff ııçu~u yapan 
tııyya.rclcrlmlzden birl bu f'Cmlnln sa. 
ya lylce g!5mU!dUğUnU g!5rmüııtUr. 

DU,man gemlslnln batmakta oldu~a 
zannedilmektedir. 

Kum fırtınasının başla'f,ası Uzeri'le 
dUıı dilşmanm muharebe bölgesi Uu • 
rlndtıkl faaliyeti kUçUk !lir ölçtıde ol
muştur. 

taıvan te'ılHtl 
Romıı, 11 (t...A ) - İtalyan ordu. 

!arı umumt kıırıırg!lhmm 887 numarıı. 

n tebllğl: 

Mısırda lkl taraf arasında kej!f 
fatıllyeU olmuııtur. ı 

Tayyarelerimiz yangın ve lntil~k 
bombalarjle Mlkabbn hava meydanına. 
taarruz etml§lcrdlr. 

Hatif deniz kuvvctlerlmlz bir dUı;
man denlzaltıama hUcum ederek bıı 

tlrmt§lardır. 

Bulgar mebusları 
Filolun rel2lljl de 

toplandıl~ 

Mebualar yakında intihap 
dairelerini gezecekler 

Sofya, 11 (A. A.) - Olt: 
Parıamento ;ıztWı.nnın ek!:leriye· 
~ d\lıı sa.at 13 de bnşvekiı ve ha• 
riciyc nAZtrI Fılofun başkanlığı al 
:Undn topln.nmtıJtrr. I<'ilof, memle • 
kf4.in iç· ve dış siya.ı;eti hakkında 
izahat vermistir. Mumnile}·h, bil • 
hassa Bulgaristanın beynelmilel 
vaziyetinin çok milscit o!duğu ve 
lrtıbine erk!nı aras.uıda tam bk 
ittihat bulunduğu noktaaında ıs
rar etmiştir. 

İyi malfmınt nlmakta olan ma • 
ha.file g6rc, bu toplantılar, U!: gUn 
d~'nlll edecektir. 
Mllza.kerelcr~ sonund~ mebus -

hır, intiha!> dairelerine gidecekler 
llir. SlyMi BulJ?:lr rnahafi'i, Sob
r.ınya ekseıiyetfnin toplnnttlarım 
bUytllt bir ııJfilm Ue takip etmek • 
tedir. 

Yeni Gi 
vaziy 

Avusturalyada yeni 
pilanlar tanzim 

edilıyor 
f{nmberrıı, 11 (A,A.) - Avı.;sturnı. 

yıı "bıışveklli ICUrtln, mUtt !lklerln "U· 
ma~da hcycııerinln yenı Clzıedc v:ızi 

yeti ıstlkrara kauvu~ıırmal> Içln 1'' 
lllnlnr' tnn2:lın etmiş oıduklnnnı söy. 
lemlştlr. Son bir habere t"Örc. bu p~. 
ıanııır icra edilmek Uzer d.r KUrti ı. 
yUk · k rlltbclj bir tııkım znbitlern 
g 'ccnlcrd Yenı Gıne bblı;cslni ziya 
ret 0 tmlq oMuklnrını lAvf' t-1 ~ ., 

- Çocuğum 40 derece ı t.:ş:e yan:. 
yordu, bay hlı.klm. diye anlatıyorou. 
GözllınUn hlçbh: şeyı t:örl'!OğU yokt .. 
iti ••• 

- Peki bu Nlhndı tan.; nııydını~ 7 
- Naıııı lanımayız Cendiın. Koca. 

mm arknda~ıydı. Ama ge!-geıellm a~. 
kada tan arkadaşa Caı-k varnuı-
Kadnı çok sinirliydi. Dudaklanr.ı 

• ı rı>k ısonuşuyordu, burnundan s~ 
luyordu. 

- O gUn doktor doktor UatUne eve 
geliyordu. Şn§kın bir haldeyalm. 

Derken kapı çalındı. B:ı.ı.tım bu Nı. 
hat. 

- Buyurunuz dedim, ne Letlyot'S'J. 
ııuz,? 

- Şey •• , dedi, .. halli sjzj:ı otomobil 
var ye... 

-Evet! 
- lşte onu almağa geıc'!Im. 
- Ayol, dedim, §imdi çocuğum na\. 

ta. ben onunla mı, otomobille mi me;. 
gul olııynn. Bu işi kocamla konuş~., 

- Konuştum, dedL ben otomobl'e 
bir mllıtert buldum, ~tllrUp aataca. 
ğmı, parnyı C!a kocana vereceğim. 

- 1Yi gUzeJ .dedim, l!kln otomobL 
§imdl maktnesı aökUlmtlf bir hald~ 

dlr. J:'lasıl .götUrecekl1ıı, 

Meğer, mlnareyı c:aıan kılıfını hıı· 
zırlarmış. 

- Kolay, dedi, ben bunu da dllş~. 
dUm ve atlı bir arab4 getlt'dlm .• 

Adama kar~ı ayıp olacaktı. Sonra 
kocamın azioı arkadll§tydı. 

- Pek!Ull., dcdjm, 
Bunun Uzerine otomobili aldı ve a. 

rabaya yUkllycrek götUrdU, Kocam 
vazlfest doıayıs!lo eve hergtln gelemez. 

Nihat otomoblll aldıktal" bir mUd. 
det sonra, kocam eve blr mektup göl. 
derdi. 

''Arnıı.n, dikkat et, Nihat :i§ten çı!.:. 
tı. Bizlm ot.omobnı birisine aatacaktr. 
Sakın otomobill keııdlılne vermlyesln 
diyordu. 

Fakat ıı ioten geçm1otı. Nlhat oto. 
mobili götllrmUıtn bUe. 

- Peki satJp parasını alze verme. 
di mı 1 

- Ne gezer, bir daha yUzünU gıs.·. 

dUk mu kf... DUpedUz bizi dolandırdı. 
gitti. 

Aa.h, ah, çocuğum hasta olmasa.yJı 
da ben de fn§kml&§mnaaydım, ba)''• 
kapa.na girmezdim, elbette. 

Şlmdl bir otomobil kaı: Ura blllycr 
musunuz hakim bey,? Yaınu: lletik • 
teri 6 bin lira ederdL 

Bundan sonra kadınm ilk tahktka t 
mrnsmda vwdlğl ite.dul okundu. Ru. 
rada "makineyi arabaya yükleyip gö
tUrdll, diyordu. 

- Yoksa yalnuı makln•Yi ml aldı~ 
- Hayır efendim, oldutu gt.bl oto. 

moblij o.tıp götUrdU. Yalnız maklnesl 
s!lklllmll§tn. Fakat her şeyt lçinde)·dl 
ve tamamdı. :Makine diye yanlı§ yaı. 
m111tar. 
Kadından ba§ka pos bıvıklı, ellililr. 

bir hamal da phltU. Bu cıa otomob!
lln araooya ytlkletllmeal 1$1nde ~!~. 
mıştı. 

BildJğl, Nlhadm otomoblli aauıı 

o.imi§ olduğ\lydu, 
Neticede mahkeme, Nl1'.ııdın ve dl. 

ğer ıahltlerın mahkemeye celbtne ka. 
rar vererek dunıgmayı ba'Jk& blr ~e 
bıraktı. 

ADLlYE l\t UHABlRt 

BaıJIDUI,,., ıuıs lHarpııt kellmevi 
tamıımlayamııdı ve adeta aptallqt,ı.. 

Kols o ana kadar albayın ceiedlat 
ürtecck vaziyet~ duruyordu, Blrdruı 

lwntırıı ıloğru iki adan 1'ttı, ve !il» 
J)Jarpnt•a yol \·erdi. Bn ~;tip kadı· 
11111 blltlln banıketlerlnl IWlml dikkat 
le taldp ediyordum. O lıte Kolı'a ıs_ 

tl!hamkdr bir balat fırlattı, Ta\"lrla. 
rlle &n11kl, "bu gece yarırıı komedi ı. 

ııin mıınıı ı ne,, demek lıtlyordul 
1''akat birden g'Ö:r.U celiE'de Ulttl,. 

Giizlerı yuvalarında bUylldU, lkl elllıı 

kıılblal tuttu ve lmflf bir ı:ıtlık ko. 
pnro.ıak dUşUp bayıld!,. Hemen etra 
tına U Uştul<, \'C oııu d.hra.nm Uzerlne 
) ntudıl<, Ancak bir iki dakika aonra 
kendine 'gelebildi. önoo "·Ucudu bir 
uıUddet b(r ııfnlr buhranının tllllll'llr, 
sıır ıldı, sonra da ani bir tehe\'\-Ur a
ınmrtı gü tererck hldılotle hııykını:ı 

''Bnbnl:ıruıı llldllrdillcr! Oolardn.'" 
bıışkn bunu l;:lmııc yapmı olamaz!,. 

ltnls hemen atıldı: "Onlardan,. 
ı.ımıerl l•astçdlyonunuz '!., 

JCııdın hıclurıyordu ı • 1tnnnııı tıa.ıı:ı, 

lıa mU!ettlıı be~! U::ılııııh.ı~ blrisl:nJ.! 
llllst C"r Edlston kendi ı:umıiıltırı ı-ro. 

fınd:ın kn tıı-dlldi: l>okt or Hrayt set.ıı 
aeı cdebjllr. O senelcrdı•t.htri ıctruh:. 

<!e ynşıyor, olum blte:ıl gürUyor.-
''Dı>k tor R'"'l \ ı •- '"Önit• lo;lt tllılPrl 

IBfr, iki 11akfol 
Nakil vaııtalarında Jıasta, 
sakat ve çocuklu hadınlarrı 
yer ayıramaz mıyız? 

K 0ÇUOU11l büyllğe, bllyll~Ur. 
)ıı,lıya saygı gösterme ını.1 

biz CUrklere b.a8 bir nezalıeı ktıldc41 
olduğunu, fakat sc.\1 senelerde d"O:ll 

kilçllğtln bUyllğe snyg,, nnsta ve ""· 
knt)ara, çocuklu kııdınlıırı1 bile kndıo. 
h erkeklJ gençlerlmlr.Jn hürmette k.ı 

Sabah, öğle, akşam 
Her yemekten sonra 'günde 

di~Jcrinizi RADYOLlN 
üç 
ile 

defa muntazaman 
fırçalayınız 

Nafıa Vekaletinden: 
lfüslltıneye konuilln h: 

ur etUklerlnt yaunın,rm. O ) tıunı n 
çıktığı tıırtt.ıe bugün erasllldıı gec..-n, 
pek de uzun otmıyan bir zaman lı:lıı. 

do bu :iSygıııızlığın mlltenc!dlt mls:ıl!e. 
rinl gördüm, ~ı-urettt>n d'>ğ n bir 
ihtiyaç Jlo S<ıkııfa çıl:oıı ı:ocuklu ı,:o 

dınıaruı, uo oylıl• w:ın ını olmak U:ı:~. 
re Emlak o:ınknsınn gt'lıDck ınt•chıı • 
fil etinde <!lan mllh•kalt)erln, yııtılı 

5chlt ıınıılannın tr:ım"·ııy dıımldsı·ııı 1 :3u ışlerı bı>fıı~cj .ı.ıı.e mUdUrlUtU bötgeaı tqlndc bulunan Darme ana 
kannıının teın11dı t.e ba!rlyaı ve .sınai ımal!t lnşaau. da bcltledlklertnl, iç rl glrnı"ye 11111. 

\affıık oı.-ııann ise, tuıuııncıık ~r l'ııhmin ~Jllcr• ke;.r beaou C(Yat vahidi esası l1%erlnden (t24.16liJ ıJrıı 
(82) kl!.l"iJ!!tUr, yer bile bulamıyaml;: UJIA!•tn C)Uh:.ıt 

ettlklerlne 5ııhlt <>ldum. Bir ent•: 2 Eksiltme U.9.9t2 t'1r1bıne ra.atlıyon cuma gilnU iııat lll te Ankarada 
su lşlerı "".lllllğl bır.azı. içinde au eksllune koıniıyonu odat:nda kapalı duraktan binen çocuklu bir kadın" 

yer verm<-ylp de 90nrukl ı~tll8yontl'ln 

binen 11\loılil pU lll baytın ı ~er \'Cr •n 
ren<'lo hlç bir hicap duymnd:ın yoltı. 

nıı de,,·ıım ettJğlnl de gördUm. 
Anlıışılıyor lıi, s::ıygı dt>ccn ııel dı'n 

çoğuwuzdo e er l.!ılm:ımııı: ... ııııl:ll 
\·aıntalormm · bugUııkU du"Umu kıır-ı. 

ımıda b~rkes keııdl bn,ınm ç~resj ıe 

bnkmak lınkAnını ıırndığı.ı:ı güre, ~·a. 
rıo olAganUstU \"tll!.l)et ortııdım kal'<. 
tığı zaman bile ''ıın)gı,. kaJdP. ı tnıu:ı. 

mile tııı1be kıınşınış olacak!_ 
Çocuklu kaduıa, lhtlynrıı, sakata 

yer verilmediği aırolnrdıı t'trııftan si'.-. 
!er yUkaelmlyor değil! ... !t&kııt hlt,Abı 
yapanla oturan kimse nrasında kıırşı. 
lıklı ders alıp ve.rme ıekllnde ııhldk 1 
ve terbiye mUııakaplorı (;lııyor. llöy. 
Je bir yere oturan kJqısc de blrblrlerını 
tı:uıonıyn.o lkı kJ 1 arasında böyle m•1. 
naJmşalnrn sebebiyet V(mllğlnden ı\o. 

layı büyük bir em \'e 'lllC'dan az.ahı 

duyuyor, otnrduj;runa da oturacağına 
da bin kere plııman oluyol' ' 

Ktuıunlnrdıı ve bf'ledh·e nlznmiarı•ı. 
da " ygı,. busn~.ındıı b°ır madde yol: 
tur. lnııanların hlrblrlnllı,, olıı.ıı munn. 
sebetlerı unalrucağınm ve mektebin 
verdljh ablAk denılerjlo va kııldelerı • .. 
tall%lm cdllmektedlr, Yukarda söyle. 
dlğtmlz gibi bu kaideler ise bugUn 
itibara alwmamaktodır. 

O halde yapacağımız ı;ey: nal'll v"' 
aıtaıannda bir~ atra)'l, birkaç koı. 
tutu ııakat, 1hUyıır, ve çoculdu l<ııduı. 
laı'a mUnhasır kılmalıyız. Trumvay • 
larda perdeler kalktıktan sonra Und ... :ı 
iki sıranın lrodınJara tuhslsl gibi .. . 
boralar boş kalınca her ~tlyen otu·. 
malı, fakat kucağın~ çoouğlle bir 

kaduı ı:-lrtnce kadın, erkek kim \'llr. 

• yeri bop.ltmalıdır. ÇUnkU o yer, 
ıcerlye rtrenindlr. Banllyü trenlerlnc!<ı 
kadınlara aynlou11 \"llgon olduğuna giı 
re ve ba tahıls bir mccburJyett:-n 
dotup idame eitlrlldlğlne güre, tranı. 
vaylarda lkl 111ra, \"apurlnrda blrl:aç 
yer oeden ayrılmasm T 

9okata çıkıp tTıımvaya, vapura b\n 
mck mecburiyetinde kal;.,n ve iti ~P 
kaıa,makian Aciz, bu rmı ınaanıa-:-a 
saygı gllste.rllmetıtnl ben, belediye el. 
zamlarlle temin etmekten bn§ka. bir 
çare göremiyorum. 

Yekta RagıiJ Öllıo'E:S 

lngllterede 
Milli Müdafaa 1ılerinde 

çalııanların maaşları 
arttırılıyor 

Landra: 11, (A.A.) - Sjr Strad· 
ford Crlpps, Milli mUdafıuı için çaıı_ 
p.ı:ı kadın ve erkeklerin maaşlarını.ı 
art.tıracatmı b!ldirml§tir Bu, !Mlnc 
de hazineye 415 milyon İnG"!llz llr:ısuı ~ • 
mal olacaktır. . 1 

zart usı:IJla yapua.•ai<tır. 
S - lsteklll.:t ekııilLmı! ~:ırtnıımesı. mukavele projesi, bsyındırtık lşlerı 

genel ~nrv;.an.esl, umumi su işleI'i feıınl tıartnamesı lle burust ve ren 
nı şnrt.:•CJl'lll'lerı VQ proJclert ( 21) Ura (21 J kuru§ karş:lığında şu lf. 

ıerı rolalfğjndeu c.lablU~·.er. 

4 - Eksiltnıl'ye gtreb!.n:ek lc:lzı lstcklilenn (207J6) lira (21) ıturuııuıı 

muvakkat tem!n'1~ nrmesı ve ekaUtmeo11l yapılacağı gUnden en a2 
Uç gUıı evve! bir djıekçe ııe n:ıtıa vekAıetıne müracaat ed~ntk bu ıee 
mahsus olmak Uz.:ı, t vesika alma lan ve bu vesikayı göstermeıerı 

tarttır, Bu oıUddet ıı;~öe vesika talebinde bulunmıyanıar eksiltmeye 
gıremeLJt-r, 

ll - lsteklUerlD tekil: uıektupıannı Udncı maddede yazılı enatten bir saat 
ön(:csjne kadar ııu lşler:t refsllgine makbu.i kar~mgııtda "vermeıerı. tA 
zımdır. Poııtada olıuı gecikmeler kabul edilme~ (7004.(1121) 

Bursa Pazarı 
• 

Hasan Hüsnü Sipah ioğlu 
Suıte.nhamam Caddesi, • Tel: 20626 

Yatı mekteplerine .ı;ııtecek çocuklarınıı;u }'atak, l'or;au, Batıanl.)e. 
çarşaf, Havin, Pik~ örtll•U, Qaınaeır ve bUQmum tubatf1e e91 .. m• 
ebven Clyntlarlıı ıLAfHnnuzda bulablllralnlE. 

Doğu Cep hesinde 
Londra, 11 ( A.A) - Almıııılıırın rinl söyJcrnlş ve Rusların mukııve-

StıılingrndıQ gıırbinde. Rus miid \• meliyle mukabil hücumlarından 
rn:ı hallnrında actıklnrı iki gcdi~lıı sitayişle bnhsetmlşllr. 
yonlnrmda ş!ddctll ınuh:ırcbclcr No,·oroslsk'lıı şimali garhlllnden 
devam etmektedir. Askeri dunırı şehre giren Almanlarla sokoklardu 
dııha buhranlı bir şekle sirmişllr. cnrpışılmnkladrr. Bu muharebelere 
Ruslar, Stalingr:ıdın üç kesiminde Hııs hnhrlye silllhendazları iştira': 
daha geri ~ekilmek mcchııriyetinde ederek mnctaraadn oldukı:ıı mühim 
kalmışlardır. bir rol oynamnktııdırlor. 

Novorostsk soknklnı ındn .şicldclli Mozdok mıntaknsında Terek ne!.• 
muharebeler cereyan etmekteı1il'. riııi zorl:ımnğıı ve geçme!ie muvaf. 
Huslnr Almıınl:ırın Grorni Jlclro, fak olan Abn:ınbr nehrin kennrıu 
:nınlnkasına karşı ileri ı;::ıreket!c• da müdolaadıı bıılıınm:ıkıa ,.c m;t• 
rini tulmııktııdır. hlın zııylota uAramnktadır. 

Dün gece 1\loskovadu ı eşrcdilea :\losku"-a, ıı (A.A.) - Moskova!U. 
resmi nus lehliğinde şüyle denill· ki hususi muhabirlerden birı yıwyor: 
yol": Son 24 saat lı;lnde Stallngrndın ge. 

"10 e} Hi! günü kılnl::ırınıız St 1· rek batımıdakl, gerek cenup batısın. 
Jingrad'ın gıırbin•le \"e cenu:,u gar• dakl mevzUertn vaziyeti pek ziyade 
bisiylc Mozdok mıntaknsıııdo vı? nezaket keabetmlftlr. Bu ke91mct 
Novorosi k'te diişm:ıııla şiddetli mUharebe, Sovyet mU4afilerln aley~ı. 
muh:ırcbcler yapımşl:ırdır. Ccpl:t• ne d6nmUştUr. 
nin diğer kesimlerinde değışlkli!> Bir haftndanberl devam eden boğ'J, 
yoktur.,, cu sıcaklardan sonra dUn ilk defa ol!l.-

Rııslnr, Stnllngrnd muhı:rcbeler! rnk StııllngradJ. yağmur yatmıştır. 
hııkkındn \'crdi!<icrl yeni Jnfsilı'.\tlJ Sovyctıerin Almantnn durdurmak ._ 
Almanlar tarafından yapılmnkln o- çln kullandıklnn en mllblm aUllıı, 
lan hücumların fevkıılt\de şiddelln• topçu kuvvetidir. Eğer Sta..Jngrad d'J. 
den chemmfyelle bnlısediyorl:ır. AL 

1 
ııocek olursa BakO ve Gr:.mı ııe bir • 

m:ınlnr, ilerllcmek için ölülerini de llkte bUtUn cenup cephesı, yan tan .. 
ezip çiğnemekten çekinmemekte ve tmdan Stalingradın d<-ste6lnden mah. 
mütemadiyen laıe takviye kuvvet• rum kalarak pek tehlikeli bir vazlyt-. 
lcri sctirip muhıucbeye sllı nıekte- te dUıecektlr. Bu aebeb:.en dolavı 
dlr. yaz harbinde 98 tUmenleh pllskUrtCI. 

Dün nkşnm BcrJln radyosu sar muı veya imha edl!mı, olınuına l"l\ğ. 
cüsü, Almnıılnnn Stallnsradın a- men rnthvcrc4ler cenup ce,,tlesln<ı dot-
nün~e pek süratıe ilcrUycıncdiklc- ru mutemadlyen dalg&l&r hallnde ttt. 

K ARA EL,'JIJAS "Sizin t,ıbbJ malOmatuıııt bira& kıt 
anla5ılan, Mlsteı Kala,. dedi, "o\.kıııl 

halde ne Knla, 11e de .Rekreza11n uy 
ku llllcı olınııdıtını bilmeniz ll:ıııu.1ı: 22 lngilizceden çeviren: VEHJP TAYLAN ._ _ _ ICllOI ___ _ 

• 
menuubahls değll, ıılıln ml15pet m:ı-
J~mıı.tu.u:ıı dğre.nmek ııuyorum. Aile 
efl'adından blrlslnln bıı tjnayetı if 
lt-diğlne dair blr deliliniz vıır mıl',, 

Mı. Marı;ant albayla a:IHl efra,ıı 
rırasındııkl ccrgln mUnıısebctl<'ro 

işaret ederek suale yan ı;")zdl. 

''Bu rece nf!re(Je idiniz, l\lls !ln'. 
etuıt'! .. 

Bu sual yıldmm tesiri yaptı. Bir 
an l!:ln Mis !tarıant k<-derlnl tam:ı • 
mile unuttu. dlvandan fırlııynr:ık 

mllııtehzl hlr tavırla karşuuı:m dit::J_ 
dl. 

''Vicdanen mll,terlh ~lıt.ıı bir lnsa. 
nın gooe yarısı nerede 1Julıınma11 ıcaı.ı 
ediyorsa, bt'n de orııd~ idim. \'ıınl v. 
tağınııla,,. 

""lı'ntak oılaııız <'inayet od.asının 

t.ıım Uzeıirıde bulurıtlııtıınıı göre ll.
tlnıııl geceleyin ıllphı li blr ıurlllf) 
Jııll ml'l'slnb.dlr.,. 

l\llıı Mnrşıınt bir lah:ts dllşllnd ·,, 
•onrn sadece başını ııall::ıılı, 

"Demek blı;: Llr11CJ duywııdıoı11'" 

"IJ·ı,·ır .. 

"Tubnf ıey, Fakat seçen gUn ~t 
rıııla pyet hıı.flf bir uy!c:ıya malll~ 
oldufunuzu liJz ııöylP-menıl., miydiniz 
l\Ialu!.kk:ılc olan blr aey \"tll'S:ı, o da 
nlbnyuı \1Jrulunca yere dl~erken ktı; 
vctll blr gUrilltüyo aebclılyec verınl1 
olnınsıdır. HJc olmazıııı gon&'U işit _ 
mis olnıalıamız !,. 

~llıı lUnroıınt dudağını ıaırd1. Fıt

lw.t Mit\ daha lddJaıımda mu1tirdl 
''Ben hiçbir 4jey duymadım, dedi 

~im ~ok derin uykudavdun,. Ba'1If1 
nğnyoruıı, \'e bunun tclıı._ Wtblr sey 
1 itmedim. BaıJ ağrısmı dlndlnn~ ı_ 

tln bir uyku 11Ac1 almr,tım. 
Albayın katilinin kim oldutun:ı 

cidden bllml)·orım::ı ... 
Hnlıı l'tna edilmiş görllnliyordıı. 
"Pelıl, ılze inenıyorunı, MI• lnıır 

!JllDt ! Hn... Bll'\iCY d:ıhıı oracnl,tırn., 

Hangi uyku U!'icmı kulln.ıııyorıunıı1, 

Jfola mı, Rekrcuıl mı'?,. 
1\11 l\lıırş:ınt hiç tcrrddUt etm .. 

dı•n c•e\'&p verdi: ••ıtekre781,. dedi. 
Kadın odayı terkett llcte-n ııoııu 

d •ıır Brnyt blı- lcııhkolı:ı nttı. 

BUAkl& bunlar muharrUc maddeler n. 
lup uykuyu kAçırmak için •ıııtlmal ed·
llrler., 

Kols afallamı~ görUnUyordu. 
"Ya ... Öyle mi, dedi,. Fakat hu 

takıllrdo Mlı l\larpnt yalan ııöyl~ 
rnl:t oluyor!., • 

Bu derıı afallauıak aırıu.ı doktorıtıı 
ldl 

il, llANÇEREDEKl PARMAK 1:1& 

O A1ra4fa ı·ork eyaleti poU!I mUdU 
rU Mister Flndleyln te~rtt ettiği bil· 
cllrlldl. llomul'danarak i!)erlye cıre; 
bu ıışman r.Atı, J;ec)e yaruı uykudan 
kaldırmakla anlatılan kızdınnııtılı • 
Dolgun, nplak oebreslnd@kı alyalı DO < 
talar slbl ~layaa •öde'1k! bizi bld_ 
detle all&Uyor, ve IColıun tahkikata 
ıJrlıtltinl ötrentnce ıatodı. ılvll ,a. 
hıs sırııtıle bulu.:ıaa arkadaıımın hıı 

hattı hareketinden dolayı dunıp du 
rup öfkeleniyordu. Kolı lee ona u.: 
va.p yetJııtirnıe1<ten rerı kalmıyord.ı, 

ve neticede muvaffak da oldu. Zira 
ıııUtcnkıp tahkikat aatbuına blı.lm 

<le lstirAklmiıJ temin ettL. 

(Dernmı rnr> 

EN SON DAKiKA 
l<iiçillc lli.ntar Kuoon" 

Uu """'""~ •''• h·ıwtt>.k lC uıı111ırilt'c .. 1ı 
ı, arama "" it \'erme llAD&arı 1ı;a ""'A 
Uaklkada pıuuız !Je1redlll!'Cekt'r 
ilanların ııaıeıeııe cörlUduau 14-·kU 1t' 
olm:ııuua ,ııı,kaı c:.ı~lruelhtır. J!:\'lent"'t' 
tı·kllfi ı:önı:lı:n:ıı olmyuculııruı ruabhs 

klllluak llıl!'re aurııı a'1rt-11h.'l'&ül blldlr. 
melezi ı:ıuw<ııt. 

lf ue i~çı arı yanlar: 
Huaust bir mUess.;.se ıçln esıu ft 

> enJ yazıyı Wlı:n bjr daktıJu tıayıu:a 

lhUyo.ç VM.rdır. 'i'~llptertrı ııııat lf..11 
arıı:ııııdu i{ıı.rıııırcılnrda 62 No, da L.<! 

or. lialıkçıyuna ınUracn3t etmeleri. • 
~ Wsenln tlt!;ıtnt'I sın.Umde okuylMl, 

ve çaresi.ZJık ı,.ıncı.ı tahsilin bırakmak 
Uzere olan bir ~ens;; cıgıedıon sonra 
ları ve gece fl&Bt 10 a kcdar boğa& 

tokluğuna çatışmak istemektedir. Ea
kt yıızıyı da bilir. Mektebine devam 
etmek şıırtlle lokanta!ard1< garsonlu t 
ve hulaşıkcılık dahi yapnmğn hazır 
dır. l Y. Bal 412) remzine mUrııcııat i 
Mütelerrik: • 

lf. 15.e odalı, kalörUeru veya kat.). 

rUeraız. ıı.ydmlık bir aparıımanda kj. 
ralık dajresı bulunnr.Jıını Ankara 
caddeslncıe Tilr"ıye ecznuesınde AJ'li' 
Ne§ete mtiracaatlan. 

#/- EmlnönU. Bnb>ekap. Allk•r.t 
caddesi veya Cataıogıunda, lkı Uc o. 
dalı, doktor musyenehaner. yapmaya 
elverl§lt bir dalrelj tıulunaDlamı 
••Doktor,. remzjne mUracaı.tıan 

;r. tyı kullaru!inış Zays oUrb!.ıı •ı. 
utmıı:k lstlyenlcrlıı istedikleri fiyar n 
dUrblnfn evaafmı (DUrbfnJ ıenızı·•· 
blldirmeıcrı. 

A.lduımsı 
IA.E.) {Ateş GI (AG.> (BP J 
ıBahıtsız) tB.T.) (Bulunmaz) (E ~ 
S.) •(F.D.K) (Holivut) (INO) (Ka\~ 
nak) (Karcln) LAie 11) (M.E 49 
CP.A.) (8.A.E.) (Samim!> (Salac!aı. 
7) (Vicdan). 

- Bay Kadir Saim: tlAoınız ücrı.
te tllbldlr. !lletrPdemedlk. 

- Bay l'uııuf 8akı: ArzunULI' 
yertne getlref'eflml7.e em)D olabilir. 
siniz. 

menler göndermektedirler. 
Kızu Yıldız gazeteal, Rusların ıh. 

tlyat ku~tıerı mUtcmadt surettı:ı 
gelmektedir, 

Ka!ka.ııyada Terek nehniıln bir ki ... 
~esinde Don nehrinin ce:::p aahlllı:de 
Almanıar, hıırbi kaybetm ... g-e blLflD • 
mışlardır. Almanlar, Terekln ce'lup 
sahili boyunca imUdat •deıı arazi.Dır. 
fevkııldde dUz olmasmdan ı.tl!nde r,, 

derek Groznlye karşı doğr1.ıdan doğrJ
ya hUcum etmeğe hazırlanıyorhırdı, 

Ke.!kııs cephesinde Mozdokda mlı. 

lılm Alınan kuvveUerl sarılmıştır, 

Sovyetlerin dağ kuvvetleri arızalı bı" 

ara.zldekı Alman blrUklerini metod•k 
bir surette temizlemektedir. Tere-ı: 
nehrinin dlğcr bir noktasında Sovyeı. 
lerin piyade kuvvetıerı, Almanlan'l 
ellerinde bulunan :ıır kasabaya ıimaı. 
den ve ceDuptan hUcum etmişler Ye 
Almanlan nehre d6kmUşlerdır. 

Son 12 saat içinde Terek nehr'..ro'n 
cenup sahilinde Almanlann köpr:ı 

ba§ı olarak ellcrtndıı tutmakta olduıc. 
!arı dar arazi şeridi hjsso.unur de•c
cede ufalmıııtır. Bazı Almun blrllklt ·i 
hııllhı\zırdıı topuklanna kadar su ıc:•
de o1duklan halde harp etmektedlrlt'r 

ingiltereye 
giden gazete
cilerimiz 

Din Ç6rçH taralJn" 
dan lr aGal eaUdller 

Loadra, 11 (A.A.) - tngfltır, \ i 
zlyaret etmekte olan Türk gazetecıı.:. 
ri dUn .sabah Avam kamarumda <1 
huıul1 ıaıonunda Çörçll tarafındı"• 

kabul edilmJılerdlr. Tllrk tazetec!IP~ 
bu kabulden :eonra bu galuıf temdl ·ı' 
Çörçll hakkında eauen b'.:.yllk o ıı 

hayranlıklarını artırm~ C\lduğunu ... ,., 
lemf§lerdlr. 

TUrldye bUyUk eıı;Lııi. '!'Urk gu; • 
tecl~rı ıereflne bir tlyafet verml• '· 
Zıyafette hazır bulunan uvat arat r• 
da latlhbarat naıın Brendan BraL• '" 
me&kOr •nezaretin pıırllm~nto mU.oıtıı· 
oarı Turtıı, Lol'd KAtı.ro.ae, Lr.' ı 
Kemaley, Lord Rotermıre . .Amerlkıı • 
nın Londra bllyUk elt,'lai V{nant - ~ 
.Persl Loren, Slr Vindham OICI. F' P 
Graver ve Taym\s gazetuınden e ır• 
rlnıton Vard bulunuyor!ardı. 

TUrk gazetecileri, dllrı Porum11 " 

limanını zlvaret et::nfııler ve Kcıı.ı>· 
• ~ r 

dorl:ı birlikte ~·emek yeır.lşltrdJr. 
torpido ile ~·aptıklan turr.edı-n "o~ ~ 
kıım'ltı hırıl<ı bırlıkte •ny •<:mlşh•r ı •. 

ı 


