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1J lRKAÇ &'Üll ÜDoa A.:merlka 
climhurrelal Ru&veltın p.hal 

mlimeasllı Veıdcl VUkl memleket;lmL ' 
uı &'eldl \'e meaılckctlmhden TU.rklye.. 
nın bu harp lçlndcld tarııtsalık Kyue_ 
U hakkında aldığı intibalarla memnua 
döndU. Gene birkaç giln enci Ahwuı. 
ya.ıını Ankara bllyük eırıs1 fon Papea 
Alman kolon.bılııe ııüylecUtt bl.r nU1uk
da Türklyenlıı t;araftıu.lık polltlkaaı • 

llDl AlmAııyo. fçln de ne kndar arzu e. 
dilen blr Tiıkı4 oldutunu memD.wıl

yetJo wılatt,ı. 
lkl menfi kutup orla8Ulda TUrklye 

blr aııllı ve aUlcO.u mmtakaıııdır. TUr. 
kiyenln bu suUı ve sUkfuı ıwnt;akaal 
manzara•ı arzetmesfblr 
)'andan T ta r k 1 y e D 1 D mil.. 
li btrllte dııyanm11 olması, mlllt blr. 
llğtn lmn-etll bir ordu ile 1fa4c edil. 
mesı. Tllrk milletinin mnkadderatuu 
idare edeni rln bllytlk harp 500rası 

dUnyamuıı realftelerinl mllsbet bir 19. 
kilde xtSrmUş olmalan. Türkiye coğ. 
ratyamım harp vnzlyetı içinde blr ta.. 
kmı 1.mkAnl3ra hlp o1masıdU'. Bir 
yandan da 'l'llrklye U.."tıdar melr·kllnfu 
~ ve 411 polltJka tmklUılıaruu - iyi 
bir eekllde ifade edoock bir m}mariya 
göre tanz1m edllmlt olmasıdır. 

Tttrldyenln vaı.lyetl yabA.ncı mUte. 
bauıalarm gUrUslerlne göre bllbruısa 

kuvvetli bulunmnsmın ve ti~ ede. 
cetı herhangi bir cepheye buudaıı a.. 
zaml ııurette ıeıılr ynptlUlS1 ı.mklinm • 
dan 11ert gelmektedlr. 

Ttll'klye mlh\·ere lltllınk etüğl tak
dlrde OnaayB, lran, trak. Suriye, Mı. 
•rr mCllClelerlnln aUratle haUedlleceğl, 

Mlltteftkle.re lltJhn.k ettiği takdirde 
Balkanlar ve btnnetıce A vnıpnya mlln. 
teflklerln adım atmnlnrmı temin ede. 
eettnı \C mllttf'tlklerln A.vrupada IJir 
kiJprUt. ı tutmıuıınm BaJkanlar, \."& 

merke71 A,vnıpa \lzerlnde b~yUk tesir. 
ler yapncağl muhnklmktır. Ba nokta. 
om yanında TürklyenJn komşularlle, 

ve dllnyn devletleri lle olan mUnııse • 
betlerlnde tezada dil mlyf.n slyatıetı. 

bugUn değU, kunılduğu gUnden • 
bert e.ulı rrenslp te!Akkl etmesidir. 

Bu preualp uz.un zamon.ıanberl cld. 
diyetle, kBUyetle. metanetle, bDtUn 
ıtıçlllklerc 1'9tmen vttttıhl.n, wırahat)e 
tatbik edllm15 ve Tilrk 5lynsetl bir 
X'1lD ol8UD bu ııttkametten ayrılmıl 

değildir. 

Tllrk alyoaet1nln dUrUstlUğil, vaz.l • 
yete U) gunlutu gUrı ıeçtJkce d:ıhs 
büyllk bir kıymet hllllnde keııd.IDI hfs. 
eet~kt,edlr. 

Tllrklye tarıı.lsuJık pollt!ltıuımm ıe. 
mellnt ctlmhııriyetln ip ve dq pren • 
tplertnl koyduğu z.ıunandan ttlbaren 

at.maya ba3lamışt,rr. Bunun lçSn ıağ. 
lamc!ır Ve bunun için tezat,8n:drr. Te.. 

' uıtmz oldutu le.in de bergiln biraz. 
daba kuvvetlenmektedir. Gelf'<lt"k gün. 
lerl, emniyetle lnöallnlin ba,frafı aJ. 
tında_ bekllyebUlrlL 

suın Blrllftlade 
toplantı 

BugUn aan t on &ltıda baam blrllği 
lftanbul mmtakaaı merkezinde bir 
toplantı yapllml§tır. Bu toplantı® 

vaU ve belediye reis1 tle yeni part! 
reısı SUat Hayri Ur&Uplll bulunmuş. 

gazeteciler yenı parti relal ile tanl§ -
mr,,lnrdır. Vıı.!J •e belediye relal de 
şehir meseleleri hakkmda ia.batt& bu 
luıumıştUT. Toplantıya da'tet edilen.. 
ler çay ve paatalarla .ı.zaz edpmtşı.er. 
41r. 

Fon k 
Stalingrada karşı yeni bir taar
ruz için kuvvetlerini topluyor 
Alman kuvvetleri Tuapse 
limanına doğru ilerliyor 

Stokholm, 22 (A.A.) - Hava şnrt,. 
ıarmm mU.sa.il olmaması "·e Rusla.rm 
ina.Uı muka\'ometıerı Stnlingnı.dda 

ynpılmaktıı olan hareketleri ya\'&§lat 
mıştır. Bununltı bcrtıbcr har iki tııra.. 
fm cereyan etmekte olnn harbe uıt 

blldirıneğe değer bUyUk bir dejtlşlk • 
ilk oluıadıfıw tebliğ etmelerine rağ. 
men Stallngre.d eehrı içlııde sokak 
muharebeleri devam etmekte olup Al. 
manlar buradn. evvelce yapılinl§ olan 
p!ldnlnrıı g6ro ilcrlemlg olduklarını 

bildirmektedirler 
Ruıolar dn. dört gUn dört geceden be. 

r1 ıehrin §imal batı varoşlarmda ya • 
pilmakta olan muharebelerin ehemmi. 
)'etini belirtmektedirler. 
Diğer taraftan blr Alman kaynağın 

dan alınan haberlere göre Alman ku
mandanuğı, Kaçalne o(Dubovka) ke. 
ııiminde §lddetli bir Rus taarruzunu 
durdurmn(.'11 21 eylU1de muvaffak ol • 
mu§tur. Ruslar, bir kere daha aehrin 
mUda!llerlne yardım etmek içtn sar • 
fetmil oldukları gnyrcuere rağmen 

çember için9 alınm:şlnr ve zamanın • 
da durdurulmuşlardır. Halihazırda u. 
muml lntlba §U merkezdedlr: 

Fon Bok, yeni bir hUcuma geomek 
için kuvvetlerini toplamagn 1:3-lışmıı.k 
tndır. Dalın. şimdiden Ruslar, StaUn • 
grad c!vnrmda Slvnstopo~a karşı kuL 
lD.nlllJlll oıe.n toplar :acvlndeD ağır top 
lar bulunduğUtıu hnber verınolr..edir • 

ler. 
Kafkas ocphealnde Almo.nlar, Moz. 

dok kesiminde hnfi! bir terakki kay. 
detml§lerdir. Filvaki Almanlar, st.ra. 
tejl bakımından ehemmiyetli Ut! mev 
ki l§gal etımlşlcrdir: Terek §Chri i!e bu 
şehrin 6 kilometre doğUsunda kAln 
Vllt\dlmlrovık V€1hrl. 

Bu cephenin batı klsmmda Alman. 
!arla Romenler, takviye kıtB.ları al • 
diktan sonra, Karadeniz sahili boyun. 
ca lmHdat eden ve Tuapseye giden yol 
da tekrar llcrleınete ~l&DU§lardır. 

M°"kova. ft (A.A.) - Bu sabah 
Moskova radyosunun blldlrdlğlne gö. 
re, Voronej kealınlnde pek mtlhlm bir 
Aımnn mevzii dlln SovyeUer taratın. 
dan zaptedllml§tlr. Bu bölgede §lddct. 
ll bir muharebe cereyan etmektedir. 
Sovyet kıtalan durmadan mukavemet 
ceplerine taarruz etmekte ve dU:ıman 
ıat.lhkt\mtarmı yarma.ktadtrlnr. Dtın 
birçok dllşman bloklıavzlan tahrip e. 
dllmfı,ıtlr. Almanlarm 1lm1ts\z karın 

taarruzl&rı pUskUrtWmll§tUr. 
Loadra, 22 (A.A.) - Moskova re.d. 

yosu bu sabah erkenden şunları aliyle. 
mtşUr: 

• s~a4 mııbarebesl d1lD azamı 

§iddetlnl bulmU&ıtur. Blr tOPCU dUelJ.:>. 
sunda.::ı sonra göğlls göğllsc muhnre. 
beler olmuştur. Aakerler;mlz aUngU. 
lcrlnl kullanarak Almanlan sığın • 
dıkları her mahalden çıkarmı,,lardır. 
Hava kanı.rdığı zıı.mtuı birkaç sokak 
dUşmandıın temlzlenmlşU. Her evde 
her o!a bir muharebe meydanı olmuş. 
tur. Merdıvenlcr Alman cesetlerlle 
do!muştur. 

.Berlln, ,22 (A.A.) - Alman orduıa 
rı ba§ltumand nlı~"lllın t.ebl.ib'1: 
DU~man 21 eylUI gece.si torplt:> 

muhriplerl~·te hUcumb.:ıtlannm hiina. 
yeslnde No\'oroskık'ln §1D"~ b3tısmda 
blr noktaya nslrer çıkarmnğ'a te~bbUs 
etmiştir. Alman horp gorullerı bu te
tebbiloU nkaınet'O uğrntm~tır. 

Alman haYn kuvvetleri Gevcrılschuı.: 
clvnrmdakl dU§ılll8ll mevzl!crlyle Tu. 
apse ıımnnmdakl gemllerı bombardı. 
nınn etmiş~. Kuban bölgt>siylc Hazer 
denizi arasındaki sah:ıda Alman kıta. 
lan çok kesif bir barnj aı~lylc mu. 
da!atı edilen ve birçok sır.n mevziler. 
den mUteşokkll bir dUşman hattını 

yarmağa muvatfalt olmlll!tur 
lskoje şehrJ bUcumıa zap.edllınlştlr. 
Stnllngro.d muharebelerinde dUşma. 

nm tahkim etmiş olduğu silolar gö. 
ğlli;göğüse şiddet!1 çarpışınaıardau 

sonra ele gcç!rilm!~Ur. DUşma.n bU 
muharebelerde çetin bir mukaveme~ 
göatermlştir. Kıtalarrmız Bolşevlklo:-. 

den esirler almışlardır. nu,ınanın ,1. 
maide ııelırı lrn!l'almış olan kıtalann.ı. 
znı bulunduğu mevzilere karŞJ teşe'!ı. 

bUs ettlltt lturtanş hUcumıan aldın 
kalmıştır. 

Sovyetlcr burada 21 tnnk kaybet 
mı,1erdir 

Dou cephesinde Alman hUcum kıtıı. 
ları nehri geçmişler ve aıı.g kıyıda 35 
müstahkem mevldI tahrip elml"lerdlr. 
Macar kıtaları rnevzn d~'Dan hUcum 
ıannı pUskUrtmUşlerdlr. 

DU~ınan ağır kayıplara uğradıtı 

lçln Voronej'e dlln hUcum etmemiştir 
Voronej'in şımnl lıntıaında dU~anm 

blrçolt hUcumlan bUtUn sınıflara 

mensup kuvvetlerimizin mukavemeu 
karşısında kınım~t.ır. 

Rtjev yakmlannda dUııman oldukça 
bUyUk ıruwetlerle yeniden hUcum et.. 
mtştır Bu hücumlar kısmen başlan. 

gıçta, kısmen de karfl bUcumlarla 
pfuıkllrtUlmUştUr. 28 dllşmıın tankı 

tahrip edjlml§tlr. 
(Doğu cephe'IJue dair dJğ-,• 

tıabericı lklnc.I aayfndA) 

e 
na 

şe l 
Diğer iki şehir civarında da şiddetli muharebeler oluyor 

J&MkO\'S., i2 (A..A.,) - Sovyet ha. 
beılier bürosuna göre, Yugoslav çete 
grupl:an Bosne.dakı Banajaluka ~rl 
dı§ mahallelerinde yapılan mı.va§lard:ı 
800 lt&l7aJı Abay "" erlııi &dUrmllş
Jıerdlr. 

Çote grupları geçenlerde mUhlmmat 1 Sloven çete grup1Anndan biri • 
yllklU bir treni ele geçirmi§lcrd1r. rep )'3lcmıarmd& S!sa.k • laka battı 

.. HUr Yugoslavya,, radyosu tanıfm. Qzerbıdo mihverin lb1r sııtılı treadB1 
dan bildirilen muvatfakiyctlc.r arasm. 1 dan çıkarmıştır. Bosnadakf. 'l'Arv1D1k 
da Boımanm ;lmnl batısmda.kl cazın 1 ve Bugonjo §eldıteri ynlrmlılTsnda il&. 

ıe'.hriııin zaptı dn vardır, ~ ~ edi.)Tor. 

Mareşal 
Antonesko 
Bütün Romen 

lutalarını Rusyaya 
gönderiyor 

Yalnız Macar ltududunu 
beklemek üzere bq tümen 

memleketi• kalacak 
Londra, !S (A.A.) - IWytcr: 
Alman.lar tu&tuıdaıı durnıadan t.az 

Yilt ~ maretnl Aııtonesko nihayet 
Romen kftalannm geri 1':o'IU't"lı dl\ 
Rusyaya g6ndermeğı kal: tir. 
Yalnız ldacar hududunu be. - ıÇlll 

beş tllmen memlekette alıkorıu.m\li • 
tur. 

400 bandaj ıeliyor 
Haber al4ığımıza göre lstanbul 

tramvaylan için Romanyado.n 400 
bo.ndaJ daha yola çıkarılmıştır. Bu • 
gllnlerde gelecokUr • 

Bir ltalyan 
gazetesi yazıyor : 

Fransız - italyan 
işbirliği suya 

~uşmüştür 
Çünkü Fransız elkôrıumu • 

miyui a~ıktan açığa 
ltalyaya dii§mcuulır 

Zürlh 22 (A.A.) - Vl§iı:ıin .Almanya 
1lil yaptıgı i§birllğlnlıı, lta.lyaya kıır,ı 
serbest kalmak iı:in ~ılan bir ıma • 
:oevradan başka bir §CY ob:xıa.dıgmı 

söyli,yen Rela.zionf 1nternazıoııaıı a • 
dmdaki İtalyan gazetesi f16yle yazı -
yor: 

Frıınaıs • ltalyan l§blrllğ\ suya dil§. 
mQŞtUr. Fransız efktı.n !taıyayn kar 
§J açıktan açığa dllşmandır. HUk(Uoct 
mahfillerj ltalyaya kar§ı o!n.n bu JdD! 

ortadan knldmnnk içln biçblr ~b
bUBte bulunmamnktadll'. ÇUııkU bU 
kOmetln mesul azas: da bu kine i§tl. 
rak etmekt,1ldlr. v.l§lnln a.maçl.nrmdntı 
bl.ri İtalyan emellerine mmıi olmaktır. 

Mısır a Calo 
vah sındaki it l
an l vv l e 

İngiliz zırhh kolları şiddetli 
bir n .. cum ap ı r 

~------~o----~---

.. talya tebll 
p ·sk rt ı ğ-.. ... ıı.ıı 

Romn, 22 (A.A.) - İtalyan ordu.. 
lan umumi knre.rgtıhının 848 numara. 
1ı tebljgl: 

16 ey!Ulde gafııkln beraber Cnlo vn.. 
lınamdakl kuvvetıerlmlz Libya snhra. 
sından gelen dllşmanm ııstUn motörlU 
zırhlı kuvvetlle şlddetll bir savaşa tu. 
tuşmuşıardır. Kalabalık bjr topçu 
kuvvetlnin desteklcdlğ1 Ull t.o.arruz 
pUskUrtUlmUş, garnizonun mukave. 
metı. İtalyan ve Alman bava teşkil. 
lerinin mlllterrer mUdııhalclerile tesir 
11 surette desteklenerek eı·tesl gUnler 
inat ve metanetle de\'am etınt,, ve dUş 
man ıns:ınc:ı ve wotörıtl vasıtalar ba
kımınctnn a~r knyıpınrıı uğramıştır 

Dtin takvıye vnzilesi görmek Uzcre 
gönderjlen ınotörlU kollarımızdan biri 
nln yaklaşması ltzerine d(4ıman muha 
rebeden çekinm~ ve mihver hava te§. 
k111crl tarafından takiP ve bombar • 
drman edilerek cenuba doğru aUrntıc 
rlcat etm\ştlr. 

Mısır cepheııinde kayda değer biç. 
bir Mdlse yoktur. BUytlk tı!rUklerlmlz 
den bir tancs!nın uçak.savar topçusu 
bir lngillz tayyaresini dllşUrmll§tUr 

İki İngiliz tayyaresi dabıı. Tobruk U. 
zerinde kalenin uçaksavar topçusu jle 
bir av ~ağımızın u~aksısvar toplan 
tarafından dUşUrWmUştUr, 

Uomn, 22 (A.A.) - 846 numaralı 

tebliğe ek: 
Calo \'8.bası, sahra ortaaında Bin. 

&az.i.Dl.n takribc.ı:ı (00 kilometre cenu. 

bunda Kufraya giden yol UzeriDdedlr. 
Sahll boyunca cereyan eden hareket. 
ler llzcrinde, s:llılle uı:al.lığından do
layı hiçbir zaman önemli bir tc.'!llri 
olma.mış ise de lnkAn kıı.bu! etmez bir 
değeri bulunduğu cınuhakkakur. 

Kahire, 22 ( A.A.) - Röyterln mu
ba'!>tri yazıyor: 

DUn öğleden sonra cen~p Afrika av 
cılan Alman uçaklannı önlemişler • 
dir. Avcı!ar, 'Messeflmttlerl Fuk&dn 
üslerine kadar takip etml,terdlr. EIA... 
lemcyndeD it.ibaren yol boyunca ya~ 
sava.,ıan olmll§tur. Bir Mc.o;r r,mlt 
109 (f) dUşt\rülmUş, b!lGlta. 'Messerıroı~ 
kr de ağır hasara uğrntJlmı~tır. Bir 
cenup A!rlka avcısı dönmemi§tlr. Ba.' 
ka tkl cenup Afrikn uçağı da muttc. 
!ik hatlarmm 'gerisine mooburt iniş 
yapmışlardır. 

(A.A.) - 85 bın tonluk 
A.ııson ve Hor zırlılllnn 'tervise gir • 

m~tlr, Yenı 2 .ı.ırh!ı hava tıUcumııırı. 

na karşı daha mukavim ha.dedir. Tor. 
pillere knrıu çok iY.i mulı.a1aza altına 
almml§trr. Her blrl 2 900 000 lnglltz 
Unı.sma malol.mu§tur. 

~-.a• 
" 'lllmeraıre m1t:tdıan 
tedir. Bunlnrm serviııo girme tarıhleı1 
çok gi:i:.1,t tutuluyor, 

Ruzvelt 

Harp için 
İki milyar sekiz ,az 

milyon dolarbk 

Munzam 
kredi istedi 
~ = (A....A.) - ~ ~ 

v(llt. kongreye göndcrdltt. b,Lr malt • 
tupla harp .tcin 1k1 mUyar ffkiz, )'ÜZ 

milyoıı dolaliık mımgnm bh kred.f ıs. 
~. Bu para ile ticaret vçurla. 
n aflMılandU1lae&lt, h&?a 11erVJ8bıın 

deniz bllroıaunun bütçeslne DAW!ler 
yapılacak deniz personellntn yevmi. 
:Veleri ve nakliye :l1cret1erl verllıcccktir 

iman tayyareleri 

ingilterede 
bir şehre 

Dır çapta bomba-
1 r ya lillar 

Berllo., 22 ~A..A..) - Hafit .ASmaD 
muharebe tayyareleri İDgilte.re$ ce. 
bubu &ıark1 eah1ll Uzerinde 4lln pce 
yaptıkları sllAlılr kC§1f harck.eUm1 
esnaaında Beksb\tJ §Chri tlzorlDe alır 
çapta bombalar a.tm.ı§lnrdll'. )3am-bıı,la 
nn l.nfllfı.kmı mUteaklP birkaç ev 'ft 
bu arada sekiz katlı b1r 'bina yıkllımı: 
tır. Alman tayya.rcleri Ualerlne dl) • 

nerkeıı 1ngUiz sa.bili civarında b3nıkn
lıın mUesslr bir ateş altma alxxnj.lar. 
dır. Dlln gece :İngiliz t.ayyareıcrı At 
man körfezi tızcrtnde uçmuşlardır. Al. 
man gece avcılan dQ.şman geri dön. 
mek zorundn bmı.kmı.,ı&r ve 8 ~ 
tayyaresi dtl§ilrmilşlerdtr. 

adag'-'skarda -mer ezı 
Hometre 
e e 

ingi izler şiddetli 
bir ınuk vemetle 

karşılaştılar 
.Porı Loulıı, • blorlce adıwıi • 2. 

(A.A.) - Tananarlv ra.dy08U ögı, 

nqriyatmd:ı Madagaskıırdakl VI 
umumt kararge.hmm aşağıdaki teb 
ğinl okumuştur : 

Majungnda.n ge!en yol tızerlnde Ta 
nanarjv'e 80 kllomot,re mcaafede dUr 
öğleden sonra İngiliz koıu şiddetli bl: 
mukavemeUe kar§ılaşmışt.Ir. Muhale 
be devam etmektedir. ~avll'den gc 
len yol nzerıooe bildirilecek b1ç1* ~ 
dif.;c olmaml§tu. 

~~ 
A.l!geı be~ 
müteaddit defalar hücum ettni ..ı 

IJ.Ave olunuyor, 
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S - D flON DAKİKA -zı EYL1'L 1912 SALI 

Mahkeme Salonlarında 

6Aff iP BiR HAKA ET AVASI 
"A a t m iyili s ıı eviAdım, e 
öy edlftlnl ben size nasıl tekrarlarım, 
em de bura a a ka ar şlni içi de,, 
- E\"Ve.IA Ayee bıuı.ımıı süylemlj, 

\J°Şe h:ınım Fıtııat lıanunıı nnıaı:uu,, 

ı •tnat bwıım d.amAdJ Şerif beye blM. 
,;e etmiş, Şerif bey de l\1llı.rlye hanı. 
n::ı ıonlatmış, !Ulhrlye hnmm d -

- Anl&dık ha.ııım. a.n.ladıl, •. o OD.il 

.ınlutmış, o onıı anlatııııit bitmez ld 

bu. Dedikodu ljte, mahnllc mabıılle 
llrer gider .• ne demiş senin için, seo 

onu BÖ) leJ' 
- A llstllınc 1)1llk sağlık C\'lMmı, 

t\o ııö)·ledlL'1nl ben Rr.c on a tekrarlıı. 
rım. Hem de bumda bu kadar ki&lnlıı 
içinde.,. 

- llanmı burııııı mııbkemedlr, heı 

,ey .Gylenlr. Çeltfnme, söyle. 
- Ayıp evlMnu. 
- Mahkemede ııyıp aayılmıız.. 
- Ama, aonrıı ben de bunun glbt 

terbtyealz olunım. 
- Canım ıoı u:ıatma. ne dedlylC 

söyle ı,te. Senln terbt)"eDO de bir ııey 
olma&. Korkma. 

Amerikada 
f1n1Andlyamn 

li! pten çekilmesi 
es ıeıı bakin da 

- Ayııen soyllyeylın, mı ylUll f 
- Allah Allah. 
- Peki, pcld ovl!id.tm. Şey ••• de.mi,, 

ki .• , Vallahi dilim \'llrmıyor •.• 
- Varır, \'anr -
Siyah tınşörtülll, ayni renk mantolu, 

rugan ayııklcabılı kadm, başını )'aıun:ı 

doğru döndürerek ve eliyle a~ını 

kapı)nmk: 

- Domlıı ki,._ demJş ki.- Hayriye 
bruıını &;'Odoısdur,_ 

- Başka! 

- nu mübarek glinde gUııaba gir. 
dim. Albh affetsin başka, kı:r.lnn 

da s:ığlam ayakkıı.bı değildir deuıl:tı 

hep 1 bu )1lzden ger;(nlrler demlıı ••• 
\'a, ya evlMmı, b:ı.km ne ıığır l.ftl. 

raJ.a.r, bu krı.dıır gUndllr, ou Uiflnrın 

altından kalkıı.ınadııu, gitti, 
- D \~ mısmT 
- A tabi ... ııc diye buraya geJdlm. 
- Ama, biz de bir defa. ııoraru • 
- On dela sor, }1rmt defa sor e"·· 

lıldım. Gc.ıı.e de davacıyım. dlyeoe • 
ğlm. 

- Gll.:ıel. ADlat,acaklann bu kıı4ar 
DUT 

- Hep ı bu kadal' olur mu f daha 
ook var. 

- Nedir, oabu.k !iliyle •• 
- Eft>ndJceğlzlme ıöylfyeylm, bu 

H • • N ı "W kötll JMla.n kulafıma ~elince, hata. 
arıcıye azır ıgı· ı ımnlıır Jçlnd:ı bofalııcaktım, koştum, 

kendlstnl buldum 

'H resml beyanatı - A lazım, dedim. BJz.den ne (ııter. 
il m "in~ Sruıa ne kötUlllğ-llmllz dokunda. 

bekleniyor :~:n~yhlmlzde büyıe ltt1ralar aıı. 
AUcı tcyzeclttm, diyeceğine, bir 

\ ı:ı,lagıon, 22 (A.A.J ~-Hava a- ocJAl.lıındı. Bir cclllllandı ki: 
, ruu bildlrlyor: 

Vl!,flngton dlplomntık ır.ahtlllerindc - Dedim, l~te, diye mğırdı. Yalan 
mı? Beni aamni(a d3, k mcğc de gö. 

Fin14.ııdlyanın mevcudiyeti tehditteTJ 
kurtulur ve kencUaJ.ne emniyeti hAlc. tllrseler, gene de a)'lll eeylert bağlr.\ 
nnd& devamlı teminat verilir vcrU • bıığUB söylCrfm, 

Bayılacaktım. Dtjanya, çeıme tıae1 
mez harpten çekilmek al'ZUS\Inda ol -

na kendfmJ zor ııtt,ım. 
duğuna dair Finlll.ndiyo. elçillğt tara- _Peki bwılan söylcdlğiııl klmae 
. ından yapılan san beyanat Uzerlne 

dnydo mut 
luırlciye nazırlığının re.sml tepklal 
merıı.kln beklcnmektedjr. Finıtmdiya. - Çook blltUa :mnıiallei!,. 
1m Amcrlko.n etklrmm mtı.zaheretlnl - Hepsi l teme%, bltlaiç taııcmnı 
•emhı amacını güden açık demecinin söyle ... 

- Honıtuau Haıılle, AY!I".- Glll.IUm. 
oabls mevzuu olduğu bildirilmekte yok, yok, GUlııUm olmaz. 1çilklerl 111 
lir. BUtQn Avrup:ı memleketleri lçtn. ayn gitmez çUnkU.,. M.abl4e, bu ka. 
Je birJC§ik Amerlknya olnn borcunu dar yeter mı y 
odemı.a tclt memleket olan ve Ruslara _ Yeter. Adresler! ayni sokakta 
arıı kahramanca mUdataam umumi mıf 

tnkdir ve hayranlığı kazanınıı olan 
lnll\ndlyaya knrşı burada çok bUyUk 

bir semp tl vardı. Bununla beraber, 
ou blste, bılhaU4 blrle11lk Amcrlke. 
'llrbc girdikten sonra az ı:ok soğukluk 
'Ulllıl olmuotur. Bunun ııobebl F}nlAn 
Uyanın mUttefiklcr tnrnfmda bulunan 

H ısyaya kal'fI harbe devam etmesı 
~( bunun mıtıcesı olarak Finttuıdiya 
ve birleııllt Amerika. mtııtııatlerlnln 

•lrb}rinc karşı bulunmaaıcı.-r. lki mem 
leltet mQ.ıasebetıoıindek1 gerglnllk, 
b!r m!ldJet 6ncı, birleeik, Amerik 
lı3rlclye nazırlığı Amcrlkadakj bUtUn 
l ın konııolo1luklarmın kapatılmaıın: 

ıııtcdig! zamıın bcllrmlf, fakat dlplo
matlk ınUnascbeUer devam etmiştir, 

Vaşington, l?2 (A,A.) - Hariciye 
.azın Kordeı Hal, gııuıtecilor toplan. 
tısmd:ı Finltı.nCUyıı hııkkmda sorulan 
bir suale cevap vererek bu husU.!ltll 
IAıgUn söyliyecek blr ~yl olmadığ'ıru, 
fakat bu memleketin birlqtk Amerı. 
ka Ue mUııaubetıerı hakkmda dnhll 
sonra deme;te bulunacağını blldlrmlş 
Ur. 

Amerikan 
istihsaıatı 
Yüzde kırkı harbin 
devamına ayrıldı 

Taksiler tlçte bir 
azalbldı 

Kwı5ııa SiU, 22 ( A.A ) - Ameı1kan 
ıst).hsa.Ul.tı dlrektörtl Donald Nelıon 

dUn bcyannttn bulunarak birleşik A • 
merUuı LBtlhsnlA.tınm tııkriben ytlzdc 
kırkmın harbin dovamma. tahsl.o edjL 
dltlni söylemi§, önUmUı:dekl senenin 
ortaamda bu nJsbcUn yUzde nltmıııı 

çıkarı!a.catinı ııııve etmJ.atlr. 
Nelson blrlc~ik Amcrik:ıdıı harbin 

devamı mUdc1el1nce yetec.?k miktarda 
gıda maudelerl bulunduğunu fakat 
hemen bUtUn <Uğer sahalarda cidJI 
tahdidat yapilmasmı beklemek JAzım 
geldiğini söylcmııtır. 

Nnyork, 22 (A.A.) - MUdnfua 
nakllye bürosunun emlrnameııine gön 
taksiler Uçte bir azaltllace.ktır. B:.ı 

«U'CUe 11.700 taksiden 8,iK>O U orta • 
dan gekllecektır. Bu karar il.zerine •· 
nede 87 milyon litre benzln l!I bin 
ıt.stlk taaarrur edUecekUr. 

- El'et. 
- Namarnlannı da wyle. 
Kadın hJt)erln ev nuınamlartllt 

da tôU) ledlkten sonra h1\klm, :ınl!WlUD1l 
dllndll. Bu Jasacık boylu, ez ltaııburla, 
cılız, sukn, 80 yıışlarmda bir kadındı. 
Cin gibi cözlcrl vıırdı. Kunıma, du • 
dnklıımıı, sini utlu dlll ile kurulııdı1c. 
tıın sorun: 

- Hlp bir ey} kabul etmıyorum, 

'1ııdJ, hep 1 yalandır. Bcu değil, oaıl 

onl:ır benimle uğraşıyor, KlmlJOCfklere 
b\))le bir ıey aöylemedJm 

l>ıı.\'IM'I dayıınaroadı: 

- Aaaıı, Mihriye lı.ıııımım 
da mı yalıın ııUyler, 

- Son bana Ul.f aö~leme. 
konuııuyor muyum, ben f 

IIAklm: 

Scnlnle 

- Yook bumda böyle şeyler olma:r., 
Bumda )lllncz benimle konuısacaksı • 
m7. Demek lnkAr ediyorsunuz. 

- tnkt\r değil, reddediyorum, 
- Pek414, Oturun. 
Davaya mUddelumumilllt ıstll'Ak et

meml&tı. Ne()ccde mahkeme phltle • 
rln ç:ıg.nlmnım!l lmrıır \ererek dunııı 
mnyı ba5ka bir gUne bıuıktı. 

ADLİYE l\IUIIABlRt 

Koli "8ntnı:ıuı 4lğcr btr gU:ıllnll 

ıırnlıldı. Bu defa bir sUrU taı.rtrult 

meydnnn çıl.tı, Arkn.dnıııru )1lluıek ı;es 
le ka.rtvlz.lttckl yo.zıyı okudu: 

01L BOR.AN 
HUSUS! HAFİYE 

10. öL11NUN EL1NDF.JU 
PUL 

Kol ve ~n. blrblrlml7ln yU:ı.Une 

b:ılrtılr. Demel• bu lklncl kurban husu • 
1 banyo Cll Bornndı. Onun için bu a. 
dnmın ~br~ııı bana yabancı gelmt".mlş 
tl. Jiendlslle ıanıeıltlığım olınıı.mnlclıı 

beraber polis moomual:ırınila r mini 
gllrmU3tüı.u, Geyet z.eltl \'e ayni z.-ı • 
manda cesur bir hafiye ldl Birçok ea 
ııırcnglz vaknlnrı :ıcldlsı ve malınrctl 
6tlyesinde cli:r.me) c muvafliık olmu, • 
tu. Falcat Norfolk ş:stosunda iti no 
!dl f Molıı dll,Uncell'rlmı okumu, glbl 
bu sualin de (!(!\•flbmı verdJ: 
"Artık mesele keııdlllilı:ıd!"JI ula. 

ı;ılıyor,. dedl ''Onnond3kı sufüast w. 
tebbU.sU tıurlne albay telefonla Bora. 
IU şahsının muhatal!&!lı teia bara>• 
~ğırmı& olac:ılc. Fnk.lt klı.;-ı~nla na. 
urı dlkkntlnl celbetmeıı:ıek için onu 

o ce. e de 
Loıulra, 22 (A. A.) - Stalin. 

grnd şehrinden bUtün siviller 
Volga ne.lı'r;nin öte yanıll3 geçı

ribni.şlerdir. 

Resmi daireleri 
nazarı dikkatine: 

DAKiKA 
Küçük ilanlar K~ponu 

Sokıı.klıı.r ölti, ağır yaralı ve de· 
mir yrğm1nrı ile doludur. Alınan· 
lar yanılı askerlerini kaldıraıru • 
yncak bir hale gelmişlerdir. 

.Evvclce mevcut ve Maarif OemlyetJ ne bfrllkte bnl'f'kb., 
ecı~ıı (Resml llnnlnr T. L. Ş.) ıaaflye bııllne lıflniıl, bu. 

tııı:n:aktadll' Bundan sonra gıızctemlzde aeırecıl!e<"ı-lı. 
R.esmJ llllnlıu 16.9.942 tarlhlııde ",fenJden ıeıekkW e4e.. 

rek lşt' bqliya.D 

Hn ırupoua eklenerek göııc.:rll.:e<:h 

tıı ıırama ve ı, verme IUi.D.Jan a. ~ 
l uultlkact:ı paraaıı ae:ıreclJleoekt!I. 

Alınanların kn.yrbr bura.da, l 00 
bini bulmuştur. Bu şehir Alman. 
lann eline dU$5e bile, dUşman 
ancak bir enkaz yrğınmn sahip ol 

tıaııların gnetecıe görWdUttt lflKUck 
olmıı.aına dikkat cdllmelldtr. ICvleomt 
tt>kllrı gönderen oımyocuLırm aıahM 
ıuıtrnaı. üzere ısarib Bt.lrC.:uLW blldV· 
nuılerl IAzımdu. 

muş olacakl::ırdır. ı 
Voronej kesl!rıinde Rus baskrf.I 

muvaffakıyetle devam etmektedir. 

T k asın iırli ... ı Resmi ı anlar 
Kollektll lrkeU 1 Aldırınız: 

Ukra.ynada, c;;etec~r dtlşma.n 
hatla.rmm g-erilcnne nüfuz ederek 
S'i Alınanı öldürmüş ve mUh.iınmat 
dolu bir treni heriıtı.\'Q etmişler • 
d~. 1 

Londra, 22 (A. A.) - Stalin· 1 
gro..dda vaziyetin biraz düzeldiğ" 
tahmin edilmektedir. Almanlar 1 
bJ.r iki kere taar.ruza geçrni.şle.r 
fu.a.t her defasında pUskürtül· 
m~leırdir. 

1ora1ından idare ~lleooktlr. 

Oazev.mi:rJn bundaa ovveJ ua.a neşrine ı-asrtalık .-den 
ılrke, ve ıeşekl.-Wlerle blçblr al1'kııaı kıılmadığındıın bun. 
d3.n böyle 11Anlarmw: ayni fiAt ve prUıır cıalı.l.ilndc 

btruıbulda 

Ankara caddesinde Kaya HanınJa Türk 
Basrn Birliği Resmi ilar.2ar Kc>llektil Şirketi 

merkezlDC yoll.ıım:ınızı ve bedellerini tle aynı a.cıreec ıuıı.. 
derınl'.ııW rfca ede$ 

(A.E,No.5) (A.G.) (B.T. 4~) (Bulıllı 
maz) (F.N.S.) (F .D.K.) (Kı.smetım 6) 
tKaynıık) (Ldle 11) (M E. '91 
(Mnrmartı) (Özbaba) (P.T,) (P.A.) 
{2. R.U.) (R.S. klmlle&iz) (S.A.E.) 

(Samimi) (S.Y, 16) (Vicdna) 
!Y, Bal 412) 

Pehlivan güresleri 
Hayli zama:ndıınberi t>ekledlgtml.%. 

'Nll'kiyc başpehlivanı T-Okirdağlı HU • 
seyln Ue Türkiye 1kinC1a1 MUlAyim 
pehllvnnıarı bu sefer çaronmba güntı 
alu}anu Şehzadeba§ı SW.eymanlye ku. 
lubUnde seyredeceksiniz. . Bunlardan 

Mozdok kesiminde ise Alıno.n • 
Jıır yeniden taarruza geçmişler, 
fakat hi!fl'ir netice elde edeme • 
miş'erdir. 

NovorosiCJ1dın een•ıbunda Rus 
xrrildaflle-ri me\'zilc'l'ini mUdafaa 
etmeye devam M.nıektedtrler. 

ll•mm.ımml!21•1mB••••••••••••B•llJıl!Ej başka daha 8 çift gUreş yııpı.acaktır. 
(l7J10) 

Sinyavinodn Ruslar ilerlemiş.. 
Jer ve A lm:ı.n karşı Uuırruzlarını 
hep gt-ri atmIŞlardır. 

Mctkez kesimle-rlnin hepsinde 
Ruslar ilerliyerck arazi kazannırF• 
lardır. 

Londra, 22 (A. A.) - Mosko
vada neşrt'd.ilen Sovyet geceyarı-
sı tebllği: · 

21 EyHUde, kuvvetlerimiz dU.~· 
ına.nla Stallngrnd ve Mozdak ke. 
aimlerinde şiddetle çarpışmışlar. 
dır. 
Diğer bölgelerde kayda değer 

lılçbir değişiklik olınaın1§tn". 
tNGtUz GAZETELERİ1\"E 

OÔRE 
Londnı., 22 (A. A.) - lngiliz 

matbuatı Stnlin~ddaki vaziyeti 
el)yle tefsir etmektedir: 

Nafıa Vekaletinden: 
Ekalltmeye konulıın ı.,: 

ı - Su fflerı sekjzfncı gube mUdUrlllğll bölgesı içinde bulunan Tokat Ka 
zovası sağ sahil aulııınaaının ikmali için yapılcıcak sulama §ebeke·u 
batr1~at ve ı.maııı.tı sınalye ve i§.!etme binaları inşaatı tahmin ecıııerı 
k~f bedeli tıynt vahidi esası üzerinden (1.685.9815) Ura (86) kuru;ı. 

tur. 
2 - Ekalltme 7.ı0.9•2 uı.rllılne nuıUıya.n çarıamba gunü aa.ııt 115 te Al\. 

karacı:. su 131erı rolslıği binam içinde toplnl2Wl Su :Ek.liltme komh. 
yonu odıı.ıım<1a kapo.u zarf usullle yapılacaktır. 

s - tsUycnler ekslltme cartname.t:, mukavele projesi, bayındırlık l§lerl 
genel prtnamcsl, umumt su l§leri fennt gnrtnamest Ue huıu.al ve fen. 
n1 fartnamelert ve projelerj (60) lira (00) kuruıı karjılığaı.ia Su lşleıf 
Rellliğlnden nlabtıırıer. 

,ı - Ekıiltmeye gfrobllmck lçln istekUlerln (64.229) Ura <6Rl kuruşlu.ı: 

muvakkat teminat vermeaı ve cks!ltmenfn yapılactıgı gür.den en az 
11._ ~n evvel bir dUe<tçe Ue Nafia Veklletlnc müracaat ederek bu ı,~ 
mahsus olmak Uzere veslka almııınn ve bu vesikayı gaatermele:i 
şarttır. 

nu müddet içinde vesika ısteğinde bulunmıyanlıır eks1lt,meye l'(ra. 

mezlcr. 
15 - lst.?ll!flerln tcıkllf mektuplıırmı ikinci maddede yazılı ~tten bir !ıı 

at öı:ıcu1nu kadar Su 11ler1 relsliğine makbuz karşılığında vermeler. 
l!zımd.r. Postada olan gecjkmeıer kabul edilmez. (9707) 

Umumun Nazarı 
dikkatine 

Haki katı 
6 
anlamak lazımdır 

Bıı7.ı kndm ve erkek.Jeı bu BaftMı 
yukan p:ıhnlıhkda yenıı.ıu: aııuıııu11r. 

çanta ve kunduralarını bol"Atmak lçiD 
kundura boyacısırııı verlrlor. l:So) anııa 
canı.ayı aJdıtmda farkına \"&ramıuı. 

b.r. 

\ 'okta "I ytlkbek p;ırııtwia yıapntı 

nadide elblıeılnJ gtyerek Ç411taam.ı kol 
tutuna aldığı ''nktt o c\lZe1 elbbeAl• 
bcr ınralUUl ıüyıab kundıır~ boyası le. 
kelerlnln c;ıktığmı görllr. 

Bu sefer eyvah: Ne y palım boya
cıya vıırdlj;1 paraya rru y .ıc elbise. 
aınc ,·erdlğfne mı acıun. let.t" bu g1bı 
:r.ararlara uğraruıımnk lı;Ll doftruC1l 
Sultan bamıım Mesedet; b.ıın (%8) 1111. 

nuırad:ı boyıı mUtetuı ısı oııman ı\h. 

durrahmlln tölycslne mliracnat t."Cler. 

Stnlingrad için mUdafaa muha · 
re'besi asil şimdi başlnmaktad:r. 
Ruslar alınan son haberlere göre 
tam bir mukavemet göstemıektc• 
dirler. Almanlar son 24 saa.t ıçin· 
de ilerllyE'D".em.işlerdir. Ruslar 
AJmanla.r tarafından işgal edi'mi& 
btr;.lroç sokağı temizlemekle mce. 
guldürl~r. 

.. ----------------..------··-----.., ııenl:ı esld boynsı solmuş, l":'>nılnln ~ 
daaı gı..-çwtıı 9lıın çaat,a ve lnındurnıa. 

GENERAL VİTMAR NE Dll.'OR'! 

Bay ve Bayanlara müjde 
llo ıaaarruı tll'\'rlnde f'lılkidl, boyası soldu, reo~lnln modMı geçtt aıye 

ı:ıymetu EL CANT ALARINJZJ 
bir köoeye atııı terkf'fn.eytnlz, 'tölyemlz.J.stedlğinh renktP el':Jl8clert.ın.e 

un~un ol:ırak e:ı.kJ ÇANTAl..AP.INlZl fennr uretle boyar ve repyenJ yapl)r. 
Ayrıca b~ tUrlh tamir \e u.mnrlama ~nto 7apar. 

rınızı fenni surette boyar ve )ep)tılll 

:rnpar, lbldlmtl anlamsı. '* tecrUW 
Ue kllfldlr, 

Fransada I;onclra, 22 (A. A.) - Alman 
rodyosunwı askeri muharriri ge. 
nere.ı Vitmar dUn gece Alman 
rndycBunda şu bc:raunttn bulun. 
muştur. Rusya gibi bir dUşmana 

karşı neticelerin kolayc.:ı ve sU • 
ratlc ~ide cdilemiyeceğini hcı:'k~ 
nnlama.lıdu. Böyle bir dUşmana 

T\.'valeULtzln nııgtne ı.ıyar P?l alA sabit tırnak cUllnrmıı:ı arıoa:r atölyemJ~. 
rfe temin cdeb!llrı::ııtz. Kartıl<ily Alombane cad<!t<af Hauapap un No. 2, 8 vı lye kar A 

Amerikan uçakları- mukave~ ~ rcr Hindistanda 
yeni hadiseler nın Çine yardımı Paris~e 5 hi~ kişi eliz çöktürmek kolay değil<Hr. 

Rus maneviyatı birkaç ağrr darbe 
i1c ezilemez. Orı lara k2.rşı ır..uvn!• 
fnkıyet ynvaş ya.va!! olabilir. 

Mareşal a tel 
80 yaşında 

Berlln 22 ( A.A.) - Almun gazete. 
lcrl, bugün mareşal Kaytclln altmı;,ın
CI yıldönüm.U mUnnsebetile blrtncl 
say!nlnrmda Alınan gene!kurmay bıı.!l 
kanının resmJnı ne§?'etmekte ve as • 
kerlik hayatı hakkında uzun tat'slldt 
vermektedir, Gazct~lerln !ıepst. mare. 
eaıın FUhrerin en yakın iş ar:kndn§la. 
rındnn birl91 olduğunu ve bUyUk A!. 
mıın devletın,iıı kalkınmasına Alman 
OrdUSWlWl l§tlrakinde mllhim Amil teş 
kU ctmıı bulunduğıınu bcllrtmel:tedlr 

1200 lsveç . 
Hcutabakrcılık etmek üzere 

§ark cephesine gidecek 
Stokholm, 22 (A.A.J - Oaloda:n la. 

veç gazetelerine blldlrll~ne gör~ 

1200 tsveçU kadm hasta.bakıcılık et. 
mQk üzere ca.rk cephesine gidecektır. 

--o-

Bir tuz hangarı yakıldı ·bir 
miilettif muavini öldürüldü 

Bombay, 22 (A.A,) - Bugun alı • 
nan malo.mata göre iki polls nezare • 
tinde bulunan Uç Hintli slyıı.st mevkuf 
Şa.habad bölgcslndekl Na.vana.gar yn. 
kmmda ayaklanan halk tatalında l 

kurtanlmıııtır. lpc kı:ı.rqan askert dev 
rl.ye elebB§ıları allAha b:ı§vurara.k tev
kil zorunda. kalmıııtır. 

Tlnnevalley bölgesindeki Kuınae 

Karapatnnda bıçaklı vo tUiekll yUz 
kadar teı:ahUratçı tuz fn.bılkasma hU. 
cum ederek hangarı yakmış ve bir 
mllfettııı muavinini öldUrmUolerdlr, 

Dün Madraatıı.kl Pudoapah bb"!gesln 
de Proddaturda yedi dUkkD.n ynfır.a 

edilmiştir. 

Bombay 22 (A.A.) - Çok halı.balık 
bir mahallede bulunan pamuk borsa. 
m önünde bu sabah bir boınba patla.. 
m.ış, ts k1§1 ölmUııtUr. Bombnnın zabı. 
tıı tarafından ele geçirflen parçalan 
bunun gell§I gtlzcl yapılıvermiş bir 
bomba olduğunu g68tcrmoktedir. 
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cskt bir arka~ı diye takdim ettl .Yet kurnaz bir lnmn olduğıı ıı.ııllcllr, 

llatınnda l!t', Bomnı 1 tasyonib kar. hiçbir iz bıra.l;m:ıd:ın blrltıı(' saat uır. 
11ıl11.ınnk Jçln bizzat glttl ve nnıbayı fıııda ilti lıı11nn ölıturmck her rolleri . 
dn bl:r.:ınt kullandı, Düncrkeıı lıflfl)(')"<! mln boocrcğf l!I değil. Snnlycn en nu. 
gecen vııkayiyt ıırılatıtı ve ffllph~lorl. rıın da üylc kolay kolay tongBya ba • 

nln kfmlertn Uzerlnde toplandığını bil s:ıcak poltı hnflyclerl!lden değildi. Her 
dlrdl. Alb:ıym huyutınrıı mııbafazıuıı. ııu hal o mesele gittikçe l'ıırııııyor. Bu 
111 deruhte eden Boran ,aıoya geldlğl tlfte ctrınyetln falllnı bulmııdıın ruhııt 
znmn.n bl:ıl gördU,ve bi2i )il. tanıdı,)O etmıreceıttm.,, 

tımımudL Bu buıwıu dıılın iy1oo bllml. llu sırada ölün.Un sol elinin \"a:dyctı 

yorum. M:ınmnflh bl:ıl tunrdıysn d• nnzan dlkkatlml cclbettl, Bu el yum 
Jceııdl ini tıımt;m:ılt L;lne gelmemiştir. ruk halinde sıkılmıştı, Kolıa bu vıı:ıı. 
nor.ı.n dlln ge<-e yatağına yatmadı \'e ~et~ lı}aret ettim. ıınınız mu t,('relcen 
t}Atonun içinde s:ıkl.ıır.ıp o,up bltenlıırl sıkışmış olan yumrufu a~ğn çalııt. 
gUzetlemcğe batladı. Clnıı)ytln Bora tıl:, Nihayet pnmıakllln kn·ırmnp 

nın göı:lerl unUnde Jşlı>ndlğlne ıııtınını muvaffak oldult. !ile nıımrdo Boranın 
\Ctmlyorum. :7.lrn bu fııkdlrde ınUd:ı. nvuouı:ıun içi boştu. BIUtt~ın ufak, 
hale cdlp clıınycte mutlaka mani olur. renkli bir ltllfıt pn'l'~aıu bu sırada yer~ 

a.. ıraJnıt knk dalı bir te1 ,,., cHltttL Yeıdelı bldınDC9 -.ı urttlb 

sn o dıı iş ıstPn g~tllUcn sunrıı yeti. kll!ıt ııarÇA11nm bir pul clduğu gö • 
1e9 p&!l!ı lıoftJ'.. calllyt tak9 .._ ....... Cilt Ur Jllflndt.tf,ıı• JllbhıyClo. 
mit olmtuıııJır, Fııkııt kallı dnha ovvııl v~ tızerlndo de l:lr bUkUn:dıırın resnıl 
dıı\'ranrp Bornnı Uldllrdll, Kntllln gıı. ,·ardı, 

---o-

Bir ayda 33 hava akını 
yapıldı 

Londrn., 22 (A. A.) - Çiııdeki 
Am~rikan havn kuvvetlerin\,1 
başh:mand:ını general Stivell'in 
ı>cşrcttiğl bir tebliğe göre, a ğu~· 
t-0s aymda Amerikan hava kuvvet• 
!erine menmıp uçaklar tnm 33 hn. 
va o.kınına :lştirnk etm;ş!erd.ir. 

Bu hava akınları Birmanya, 
Hindiçini ve işgal ııltmdn bui.u • 
nan Cine kOJ'§ı ynpılmıutır. 

Bu akınlar esnasında 28 duç .. 
man uço.ğı :nuh:ıkka.k olarak 6 u· 
çak ela muhtemel olnrak tnhrip 
c:dilırJştir. A,>Tıca 30 dtiı;man uça· 
ğı da yerde ta.hrlp edilmiştir. 

I ngilizler yeni bit uçak 
yaptılar 

/,011dra, 22 (A.A.J - Yeni bir 
uç:ık imal edilmektedir, r · SpilClre 
ııçnklarınııı 2 lop Ye 4 •· ;lrnlyöııi 
vardır. BıınlnrJa 700 mel reden ili 
nişan almak mU:nkCindür. 
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lltima de tıayal lnldsaruın uğmdı • 
ğımw glzJJyemedlk. ~laı.tulUn ll\'U • 

cunda çılı:a. çıka bir pul Çıltmıını. Bu 
bir esndlll mUydU. yokaıı bir gayeye 
m:ıtur muydu 'l' Boran blw btr lpncıu 
mu \'ermek lııtenıI:tU 'i' Siyah ebıus! 

tılr llfnt hUklhndnrı albnya hediye et. 
nıtştı. Pulun UıtUnde de bfr Hint hU. 
kUmdannın resmi \'ardı, Acnba Boma 
clnayotı ıtyah clrnns ıcın lııl&ıdlğlne 
mı lşnret etmek lstemt.,tı 1' 

Kolııun da aurnt~ aıukt;ı, Aradığım 

bulıım:ıdığı belllydl. 
"Şimdi no ynpncağı:ı f., diye arka. 

1evkıf ed lmış ! 
ZilriJı, 22 ( A.ıl.) - \'olksrect.t 

ismindeki İsviçre gazete inin Mor
silyo muhnblrl Fransado Vişiyft 

karşı muknvem,.lln nı-tlıAını Ya!. 
makt'ldır, Muhab!re göre ) llk~lc 
rütbeli polis mcmurlaı-• işgal ıl

lınd:ı bulunmıynn Fr:ınsıı lopral.. 
lnrınd:ı Ynhudlllk olrvhindekf mlt
cııdelenin ı;enlş ölçlldc akamt-le u~. 
r<ıdıRını Ye hunun Frn,.··- nollsfnl.1 
bu nıiicadcledc RÖsterdığl k-ıyıtsı~ 
lıktan ileri geldiğini açıkça fUraf 
elıneklcdlr!er. 

l\Iuhnblr, Fransız lşçilctlnln AT. 
manya he ~hına seferber "dılmest 
İngiliz rcdyosund:ın iJl!rl'nrllklerinl 
Ye bu kıırarın bütün Frnnsnda b ir 
ınfial uynndırclığını bile'' "kted:r. 
Mnknlcnln muhıırrirlnc ı:ıörc, yazın 
Almonlıır tarafından clcle cclll~n 
muvııffnkıyctlcr Frnnsu:lar Ozcrir.· 
de hiçbir tesir bırnkmornıştı
Fran<ıı:ı mıllcllnln hüylik bir kısmı 
Almıınvanın lıorhl kaybetmek ilze
rc bulunduğuna kanidir. Bir co~· 
f'ronsııl:ır acıkça şöyle demekle. 
dir: "Bu iş ııMık uzun silmlyeceo;• 
ıir. Şu h:ıldc ''n;ı:ifemlzl ynpmah 
ve hninlcrin cezasını ,.,. •t'Jiyiz .. , 

Lcındra, 22 (A.A.J - Pıırlstc p:ı. 
zar gUnU sokağa çıkmak yasağına 

kar§t gelen 15000 kişı tevki! edllml~. 
tir. Bundan barka 1Dtihb3rat ntzar ... 
tlnln aldığı rakamlara göre, Alman • 
lar harp ba~ındnnberl mUhtellt mem. 
leketlerd-0 207378 kl§i idam etmhler
dir. Bunıann sucıarı işgaı makamları. 
tın kargı gelmek, sabotaj, ve komu . 
nlstllkt!r. Verjlen rakamlora göre Ç~ıt 
oslo\'akyada 1765, Yunannlstan :ı 

8000, Lehlı;tnaıla 200000, l'u::oslıı\'.) ıı. 
dn geçen sene yalnız ıki &'\da !50-00 rf'. 
hine idam edilmiş veya tımerkUz 
kamp~ıınnda öldUrlUmUştCr, 

d~ıma &ordum. 
Kol ıcını çekti: "Xc mi yapneafız.T lft1!!Elllli::J111m••••••••ı11 

Tnhklkatıı. del'am e4Nıeğlz. lllçblr ıı. 1 Öl Dl 
hiçbir ipucu bırakmıyıln bu çifte cJnıı. 1 
yet fnlllnln haklundaıı gelıneğe çal~
<'Jl ğu.,, ded ı. 

O ırl!d:ı doktor llrııyt pllrtcl115 oda. 
) ıı girdi. 

"811.e mühim bir ~atta bolunaca. 
fım, mlııtcr Kola,, dedi. "Ulln ırece ... , 

O flfUlada Borıının OPBedlnl gördU, 
)erinde rruhl::ınıp kAldı. OUçlllkle: ·•Hu 
4:ı net., diye ııorablld.I. (D..!\'dmı \'tlr) 

Ö!U Kaznsker Esat eteıı.dl otıu 
Jlentlek hllklml Suud latanbulofl'J 
dUn rnhmcU rahmana Hııvuşm\14 • 
tur. Cenazesi yarınki çarşamba gll. 
n!l Ant 10 4a Gureb& baatanuin. 
den kaldırılarak EyUpsultanda 1ıUe 
lmbrlataıımcı dc!ntdllccekttr. 

(1'71111) 
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