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::-ı~l~~:ık b::~=a:~;ı;;nıe~,ı~~ d::;:s::ır:~ 1 taları aıegeç'•dl ve n1uhafazasına amil olmuştur diln)aya gözlerini aı;r3ordu. Buı;ün, tr.ı mesut gUnU bUtUn ~·arbğımrzla. ~ IA 
kutluyorm:. Londr&, %5 (A.A.) - Taymls gue. tarafmdan !§gali, Türklyeye mUtema. 

r:~·~:·;~ .. ~:~:·~~;;~:~~·~;~~~·:t! E ı< inci 
İ hakkı tarık us i 
1 AnkP:~~;::;~ı:::~~~urdu i cephe için 
1 ~ ~ J Aınerikada 
i ~ 2J mitingler yapilıyor 
i E y L fj L 194 a ı Souyct Radyosu: 
! c u M A 1 (Romen~e • 21.l:i. yapını) 
• • ! Beş yüz bınden fazla azası olan 
f ' mesleki sendika grupu Nevyorltda m:ı 

ı llumara: 1102 Sene: 4 azzam bir toplantı yapmıııtır. Bu mu. 
lt'I: ~1:1Kı2 Pohta kutuı.u: ZH nasebet,!.e söz elan hatipler derhal i. 

_,,,,, 1111,,,, "'"'"""""'-- kinci cephenin ııçılmıuıını isteır.jşler. 

A lanti&tie -
Japon -Aln1an deniz 
kuvvetleri müşterek 

h~~,~~~~~.~ J:~r.~!~~ ı 
umumi karargAhuun blldird!ğıne gö • 
re, halCD Japon deniz ku\•,·ct?cri At 

ı ntlkte mihver kuvvellerlle mfiştcre 

dlr. RUZ\'Cltc gönderilen tels;raflarda 
fü:.ncj cephenin 1943 yılında muhak -
kak surette açııması istenmekte ve? 
Ruslara \'C'rllen \'e tutulrr.ıuıı fcabe • 
den söze ıı:ıret edilmektedir. 

Mısır· cephesinde 
Kablrt', 25 (A.A.) - Ortaşark 10. 

glllz kuvvetlerj cuma n;ü,te:ek teb • 
llği: 

24. rylll! gcceaı dcvriy~lerlmlz tu .. 
liyct!crine devam etmfşil'rdlr. Dü§ • 
man devriyeıcrlle l§<;l ekiplerine taar. 
ruzıar yapılmı§ ve dağıtılrr,ış!ardır. 
Kara kuvvetıerlnılze alt verilecek bl'!' 
haber yoktur. 

) tesl bB§makalesini Türkiye • lnglli-ı diyen daha fazla İngiliz malı gönde -- -. h b •• tıcaretfnln gösterdi~! bUyUk lnkJpfı rllm:?sine 'mani o!amam~t:r, Türkly~ Moskovaya göre leşe us tahlile hasretml~tlr. lngilterc ve Amerikadan bllhaııısa de. 
"Ônlted Kingdon Komerslyal Korpo. mir mamulAtı ith:ı.linl arttıracağm1 

Rusların ell•ne geçı•yor rasyon tarafından imzalanan yeni ümit ttmektedlr. 
mukavelelere göre, İngiltere bJ,ı sene İngiliz metodl:ırı TUrk!cr Uzerlnde 

Berlln: 25, (A.A.) - Alman ordu. 
ıarı Bqkumandanlığınm tebliği: 

Kıı!kıısya.da A!man ve müttefik 
kuvvetleri dll§man taarruzlarını pllı. 

kürterck ycnldec toprak kazançları 
elde etmıııerdir. 

Kai'kasya kıyıları açığında dUpıan 
deniz hedeflerinin bombardımanı .sıra. 
amda ikj Rus yUk semlsl bomb:ılarl.a 
ağır hasara uğratılmı§tır. 

Stalln:;rnd bölgesinde hUcuın k'ıta_ 
ları çetin savaşlardıı'l sonra ııokakla. 
n ve başka. mUsta!ı\tem at.rateftk nok 
laları l~gsl etmi§'!erdlr. 

Şimal cephe.slllde dU~manın yaptığı 
§aşırtma taarruzları pU:ıkUrtUlmU§ V3 

86 Sovyet tankı ta!ırip olunmuştur · 

Stallngrad do:Uıundakl düşman 

hava al&Dları gUndUz ve gece bombA 
lanml§tır. 

S:ıratov clvanndakl petrol depola.. 
n geoe bombardımnnlariyle atqe ve 
rilml§tlr. 

Volga berzabmda iki petrol gemi. 
siyle iki büyllk ll.).avna ve mUhlmme.t 
yUklU bir tiren bu nehrin dotuaunda 
tahrip edilmi§lcrdlr. 

Don cepheıılnde İtalyan krtalar: 
nehri geomete çalı§an Sovyet kuvvet 
Jerlnin teşebbllsUnü akim bıraktırmıJ 
lardır. 

Voı·onej civarında ~üfI?Wl boJ ye 

re taarnızlarmı tekrarlanı~tır. 
Cephenin merkez ve §{mal kesim. 

terinde taarruzlıınmıza devam edil 
ml.§tır. Dtıcmanm limen gl:ilU cellup 
doğusunda yaptıfjı mahalli taarruz 
ve .kal"Jılık t.aarruzlan kınlmıştır. 

l\loskovB, 25 (A.A.) - Sovyet gece 
yan&.I tebUğl: 

24 eylül gUnü kıtal&rmım Stalln. 
grad, Mozdok ve Slnyavtnc bölgeler~ 
de dürmanla ofddetli 8!lVll§lar yap -
mışlardır. Cephenin öt~ ı;ealmlerlnd6 
hiçbir önemli deti§iklik llaberl veril • 
miyo:-. 

(Arkası Sayfa ı. sntun s de) 

Fin bliııl eu sallı 
,aylala rıaı 

tekzip ediyor 
Belsinki: 25, (A.A.) - Fin. 

Jinda'nm So\'Yetler Birliğile ayn 
bir snlh yapmak htediğine dair 
Birleş1k Anıenka'cla, 1ngiltıcre'de 
ve b~ka memleketlerde geren 
Pazar glinUndenbe.ri dola~n bü· 
tiin 5.ıyialann yalan \'e e!latmz 
ohlojiımu FfnlA.nda hH'k1\metl Ha. 
l:ıerler BUroc1a, dUn ak,am resmen 
blldinniı '\'e bu haberleri ,Yıllan· 
1amı,tır. 

Türkjyeden geçen ııene~en de faz.!:ı. iyi bir tesir bıraltmıııtır. Tjcart müna. 
mahsul almaya karar verml§tlr. 

Taymis yazısında §ÖTle diyor: ubetlerln kuvvetlenmesı sıkı ,.e na. 

"Yunanlstanıa Adalar denJz!ndekl mu8lu ittifakımızın muha!azasuıcb 

Yunan adalarının mihver devletleri , hiç §Cpheslz a.mıı olmu;ıtur • 

Pasif.kte 277 Japon 
gem~si batırıldı 

Vllflngton, 25 (A.A.) - Jarvl• ntn sayısı &5 olup buna mukabil 277 
muhribi ile Little 1.Lıimli kUçUk yar • Japon gem!.81 batmı§ ve hUara uğra. 
dım.cı taptın batmuı Salomon acta. mıı:tır. 

ıarmdakl hareketin bqmdaı:ıberl ba • Bahriye nazırlığı ııöıc!aU, gereil 
tan veya. ha.aara uğrryan .her cl.ıı., Jarvfııln gerek Lfttle'ln kırptanlarm:n 
Amerikan gemllerfnln sayısını ııektze öldüğünü r:öyıemlıtir • 
çıka.n:DI§lır. Buna mukabil en az 2ı * * • 
Japon gemisi batml§ veya hasara uf. Vi~i: 25. (A.A.) - Ahn•n rad. 
r&Dll§tır. Perl Harburdanberl bUtU":ı y~una göre, bu ayın bidayetinden 
harp aa.halarmda batan ve hasara u~ beri AJma.!l s.ilAhla.rı tam 13.? uU~. 
nyan her neviden Amerikan gemisi - man gem'si batD'JllI§lsrdır. 

isveçte büyük 
manevralar 

Stokbo\m, 23 (AA.) - lsveı:;ln do. 
ğu kıyılarında, kara, deniz ve hava 

Amerika 
Suıh masası başmda 

Milletlerin blrrlye. 
tını mldalaa ıdeaek 

kcn hareket yapmaktadırıar. Tebl.iğ<.'e 
bır Japon deniz.altı ,gemisinin yakında 
bir Alman üssUne geldltl. harp hare. 
'ketleri yap:nak üzere oradarı h&.reke: 
otUti iılve olu11uyor. 

Gene tebliğde UAve ed!Jd!ğlno göre, 
AUant,1k denizinde yapılan ve Alman 
kuvetıerlnln Hlnd denizinde yaptıkla. 
rı hareketlerle mUnasebettar ola.:ı bu 

Kütahya mebusları
nın tetkik gezileri 

Macar milli mcda. kuvvetlertnı.neknıdlü§lereB k mane~~!&n Vqlngton, 25 (A.A., - Ru:ı\~I~ 
devam et.m te r. u manevn"ar 

Colgate ünfveraitesıı:ıe rciı aeçlien :S: 

faa wt 8"'1ft deAf,·fl muhtemel bir iBtUl te~bbtistlr'c ~ar,ı verett Cue'e bir tebrik meı..ı.ıou :rı>.· 
.ı ti! il memleketin n~ müdafaa c ımeııl sarak kendisine eöı arkaamda eğer 

\'iti, 23 (A.A.) - Budapeıteden ge gerektiğini anlamak için yapıW.k. 1 A.merikaıı milleti aullıu :nemııuniyet 
!en bir habere göre, Macar milll mu • tadır. verici ve devamlı bir ıekılde teaıs.a 
dataa nazm general Bartha ısw~ 1eveçlıı cenup bölgeatnd., de yakın amade değilu zaterı kazanmanın bey. 

Japon hareketleri mUıte:-ek dUıma • JtUtahya (Huııuıl muhııblrlm1:r.den) 
na kar§l üçüzlü pakıt deni& kuvvetle • - Kütahya mebua!armdl\n A§ir Atlı, 
rlnin tam bir l§blrUj'lni tllbakkuk et 1 Ali Süha Deljlbaıı, AlAeddln Tfrftoğ. 
tlrmek bakımmdan gayet manalıdır. lu, Beıılm Atalay, Sadri Ertem, Ve-

Yeni biır Alman 
ttutııM:rı11zu mu 1 

B el' aab&hk' Cftruhıır!yet Alman. 
ların dı.ır. merl<t.'2. wpb~slnd..ı 

de t,aarrcı:ıa. geı;tlklerlnl haber verdi. 
2'4 tarihli Alıuaıı tcbliğlnt!e .,u kadar. 
cık ;,{r lpret ~ardı: "Uepbenln mer • 
kez kesiminde ~"lvvetler!mlztn t:ıar • 
ruz hareketleri t;ıt.w bir beı:arryla do 
vam etmektedir·• 

Bu cUmle Aıman~ann merkezde 
mutlaka ~en} b'.ı' taarruZ!! gııçtlklerl. 
al &ö•termez. Qtonup harekAtı b~l:ı.. 
dığı glbıdc.1borı me.rkezde, zaman 1.a. 
wa11 fkJ tara.ıuı.ıa taarruz ve muka. 
bil taarruzları ,_kılk olınauıaldadır. 

Zaten tebllğd0 de yeaı bqlıyan de. 
#U, devıım edeu bir hareket kastolu. 
nuyor. 

Fakat Oılıuburlyet arkada1'rmnrn 
aııkerf mUteiııı.-.•ıtıı gt•neu: Erkllet, 
Alman taarnızunun ba1}mda, mihver 

ı·azan: BiR MUHARRiR 
maoı alm:ık, fo(:m dağ getitl:-rlnl tu~
mak, hem de \lozdol' ı..oıolmlnde Ha. 
zer dcnlzlno do'·n.ı ileri hareketleri 
yapınıık nasıl tı.ünlldln olur l' nuıı • 
ların t>ll arm·ıt n•u ele\ ı;lri.) or ki nılh. 

\er, ehcmmly .. tsiz. takip kU\'Veth.ırile 
yulmrı Katkatyanm belll fıAllı aol<. 
tularını ele .r~ırerı:lıô llerliyor'l 

lle.)ır, Kafk:ı3yoda barı>klta de • 
,·am eden nııh\"t:r ordusu ehem:nıyet. 
ıılz takip ku,·vetlcrf olıı.nın. O ba\ıı 
ilde bu h~rcldltm cap ettJrdlğ1 ehem 
rulyctte kun·ct!er bulunduğuna ıUp • 
he yek tur. lll0 r1>ezde bü) lik bir Al • 

m:ın tııarnn;u llaoladığına hükmet . 
mekde de acelo etmek do:ru değUdJr. 
Bu taarruz ba:::ıı.<muıı olabilir; fat..at 
taınaml:ıyrc.ı huberler gelmeden eaaıı. 
lı mlltnlealar y'.'rfıtUleml'z. 

ordnlarmm JiK.fkıuıyııya. tımıtyecekıe. Bütün AvnıpL ruıkeri n.üteıuuı:ııı!a. 
rtnı ve ap.ğı Ll11nclan ııoaı a tekrar ranın nıtıııterclc kanaati 'ludur: 

vuka~r kıvrılat11k Moako,ııyıı doğru Almanlar \8 ı.aüttcfikll'rl Strlln • 
; lirllyecelderlı>J ldt!la etnıı,n. Ustaduı gradd'.lkl tcml:.Jrmc aml'.!!yeı;ini bl • 
tıthmlnl çıkma·h. l\IUıver ordusu Kef. tlrdlkten aonr.ı ı,afkns harckAtımı da. 
kaılara yUrUı\ö . .Bir taraııa.n da Sta. ha .Unıt ,.e ~lolı'tdll! dıw:uıı edecekler -
llngntd harbin.? ~rdl. Şimdi sayın Er· dlr. Fnl•at bu ıırac!ıa cenupt.m ayıra
kllet Kalkasyacb llerllyen Alman kt. caklan bir k111m 'ku,.,:etla Je •ı>Bğıdıln 
talarmın ehemmiyet.iz takip kun et. yardı mile nıerl; "7den de bir tanrnı:r.a 
ini oJd•ığunu, ftııllnı;nıdıta b -~~ J;:t's;mclerl lht'ıraıı vardır. Fakat bn 
ı ume11 luıldığını ve külli kuvı.-etlerln t o:ırruz "ş!lrt., tlr~lldlr. ÇUnk--ti m1h • 
merkezde bir ıı•arruu gertıklerLtl, ver ordularrnrn 1.u kııı da Rusya4a 
ı;rçmemJ5lcr e b'~ geçmcterl 11?.llJI feÇlrccrliltır.l'lİ JIJtJer be~ lly en·el &. 

ı;cldJflnl jddJa tcdlyur. tıkça ıtiylemlştı. Doğu r~pbe.1ölnde hlr 
ft.lraf edellw ki uU Jdd!aya aklımı? kt' daha geı;lrr("f k lçtn ru[bn.•rtn Moıı 

~nnı,or, kova~-ı almasır.ı ı.;nrt k~..uı ııaym Er 
l<;nela: Eh.·mrntyetı;b: tal<lp kuv- ı,ııet, bu jdc.11.ı<ıını hangi ı.rbeblere iP. 

\Cfirrllc ı;ıırkıı"~:ı.Ja hem Iıiakyop .;\ tınaı cttlrdi_;ıııı olr tUrlb lub ede -
hl Mr r-ıtrol haHa,;mı. hem kar<.ıl'l!'nlL b1lnıl, dcmıı11~. lddl.ı~rılillzda blra'!. 
aatılll.ollo NO\'<ıroı.ls~ .,.tbl b.U3~ blr 1! _ illaal aalıJbi ul.ı.ıu.. 

dat Uzgören K!!tahya vUly"tlnde on 
glln stlren bir tetkik gezlal yapmı§lar 
dır. Mebuslarımız KUtab)'&, Tavıanb, 
Emet, Gediz. Seca ve Uıak kaaa 
balarını Şancane, Aalanapa, Çavdar 
hisar, örencik, Slvn.ııh, Banaz, Kara 
hallf nahlyelcrinı ve birçok köyleri 
gezmişler, halkla temas etmi~ler, hal 
km ihtiyaçları hakkında. hasbUhalier 
de bulunm:ı;:tar, devletJn tç ve d•ı 
polltlkaııı bakktnda balkımizı tenvir 
etml§lerdlr. Kehuıılarımız her yerde 
halk taratmdan hararetli bir ıekUda 
karvııanmI§tır. 

etmlr ve yerine general Vllyam Nagy da ayni maksatla :maı:ıevı:ıtar yapı • hude o!acqmı eöylemif tiı. 
t•Yin edllmL,ur. lacaktır. R~l.I Rıızvelt, harp n.,.ıı topyelron .. .;.. _______ '!'9 _____________________ ., olctuyıa aulhun da öyle t:>pyekQ.ıı ol. 

ŞEHRİN İÇiNDEN 
(K\SA ROPQRTA_JLAR) o 

Varnadaki Sovyet 
konsoloshanesi 

kapatlldı 
Moak~' 23 <A.A.) - Tea ajansı 

blld!riyor: 
Berlin ve Vi§I radyoları, Vernada. 

ki Bulgar konııolosluğunu pollıı tarıı 

tından yapı'an araştırmal&.r netlcesb ı' 
de auı;landıncı bazı ma•zcmenln ele 
geçirilmesi Uzerlne Bulgar hükQmetiıı 
ce kapatıl1ığını yaymışlardır. Tas &.· 

jauı bu haberin yalan olduğıınu bil. 
dırmeye mezundur. 

ŞOır?ÖR ANLATIYOR: 

Sovyet hUkQmc.tl, Vanır konaolOll -
lutıznu daha :5 eylUlc!e kapamaya ka. 
rrır vermfıı ve bu kararmı o zaman 
Bofyadakl slyaat mümeııs!li vasıt,aslle 
Bulgar hükt'lmetlne ve ayni zamanda 
Sovy.:?tJer birliğindeki Bu'gar elçlsln3 
7 eylülde blldirmiıtt. 

u •• N~çln fazla para ıst~yoruz? ~' 

Bulgar polUılnln konsoloıılıığa yap -
tıfı e§ldyaca baskın ve konsoıoslu'{ 
kasaamırı ırllAhlı teca'vllzle aoyulmas? 
ve t~kmlıkl& 115 ey!Ulde yani koruıo. 
lollhanenin kapatıımuı hususunda 
Sovyet hUk1hnettnce verilen kararda?> 
t,:ok S'Qnra oımuııtur. 

24 saatte 2a remi 
batırıllfı 

(Gazeteler: ''Belediye Takat 
kisvesine bUri!nerek, zengin bazı 

şahıslıırın cm:.-lnde huswd olarak 
çalı§llll arabalara benzin vermlye. 
celt,., 

Bu havıı.diıı derhal ll"sirlnl gös • 
tcrml§ ve plyRsada taksi adedi hla 
ııedllir tekilde çoğalmıştır. tne 
bir §Oförle bu husustıı. yapt1$ımız 
konu§ma:) 

Blz - Tabi bollaıt1ı mı f 

21M pllkalı te.ksl ıoför'l\ Zcl;I -
BeledJyenln son kararından sonra btr 
bayll... Çünkü artık "mü,ıcrj bekli 
yorum!,, yahut ''mü15terl 1\1.ına)a gl 
dlyonım!,, dem"k yasak.. ''atluıdıış 

boş ~rdUğtl arabaya binecek. .. 
Biz - H•ısu&t arabalar nasıl ı;ah. 

nerıln, 26 (A.A.) - Alman hava v~ ııyorda'l 

denız :mvvetlerlnln son 24 aaat zar. Şoflir - Arabası esklyt'n fakcol s 
fında 25 dti§man harp ''e Ucııret g - bibi hunu bir :ıcnglne wıtıyordu, O 
misi batırdıkları Alman r:ı.d:roııu tll zengin bu arabanın pltıkııınnı, bir lı 

rafından haber verllJl!ektedlr, , tlda tle kendi "huaual,. llne gt-'tlrdi 

mi tamam. Ama ılmcll )ııpamıyacaı, 
lar. 

Biz - Neden hı\IA pnzarlık )apıyor 
ıru.nuz f 

Şoför - Şunun l~ln kl: BclcdtyP 
kilometre ha~ıruı mUsterldcn 21 ku . 
ruş almamızı emrediyor, halbuki pat. 
ronlar bizden SS kuruı:ı istiyorlar. A. 
rad& 14 kuru:; fark var. Biz bu kilo 
metrede H kuruşu nııınl temin 'ooe 
ıım: Tnbll pa:ııırlıkla, mll;jterlden faz.. 
la para almakla temin ediyoruz. 

Biz - Sabahlan ~yoğ!n ~e akşam 
üııtleri İstanbul tarafında nlçbı tak 
ııl bulunmuyor f 

Şofor - Çllnki.l patron1ar, bos M. 
nUşümll.z için de bizden kllumetrede 
SS kuruş istiyorlar. Bu yüzden mesel! 
sababln•r Beyoflunclan t..tanbula bir 
müşteri getirdik mi, Beyotluna dön. 
mek için yeni bir mllştE'rl ookllyo. 
nu.. Uzak 111eo..ıe1ere iitmek 19tıe. 

meıylıılmlllD aebebl de bu ı - K.K. 

maımı latemckte ve aulh koa.!eran11 
masasında birle§lk .Amerikanın rey• 
çok natiz clacatuu t&hmtn etmek 
tedir. Rt.:Z\elt diyor ki: 

"Sulh N&tl çaldıgı umwı beıerıy"· 
ttn mukadderatma doğru Uerlı6me9{n1 
letlyen Jıerkea ümidini Amerik&lıla.rs 
bağlryacaktır. Bu mukadderat da be. 
feriyetin ve befer ruhıuı~ tam ve 
mut.l&k bUrrtyelidlr. 

----o---

D6vlet QJıaıarlarma 
ter ot ban 

kOm~r verdecek 
Ankaradan bUdlrlldığl.ıuı göre iktı. 

t:at vekAleU İstanbulda b:ılunan bfü: 
..ımum devlet memurlarına tercihan 
kömür vermek tçjn kararlar aımıo • 
tır. Bu l§ için, bir talimııt.name hazır 
]anmaktadır. 

Diğer ta raftan, evvelce kömür al • 
mak üzere yanlı~ beyan:ıamc doldu_ 

1 

ran kimselerle, bu l>f'yannamı:lerl taa 
'1k eden birlikler hak!tında kanunJ 
takibata girlşil.ml§ ve lht!yaç aahibl 
olmıyan 60 hııtıı.ı vatan~ mllll ko 

1 
runma mah:·eı~.,slne aevKediJml.§tir. 

Yanlı~ be·12·.r~ame 1:>Jduran diğer 

vatanda,1ar dıt .ulunan b.ı uırul aaye 
sinde birer blı·er meydana çtkarılaca k 

Ye filddctle cezalandırıla~ktır. 

~ * ~ 
Ankara.da dt:' leot demlryollan alt' 

murlıırmd:ın ~-·hmet Koca ald:ğr ik 
ton kömUrUn ı:ı:r tonunu lsmetpa~g 

mt.hııllcsind.! f:. ıt.cı Hasan K<ıreogıll. 
na snttığın1.:ı.n yakaıann•ış. hl'r iki~ 
de üçer ay :ıapııc mab~:n olmU§!ar. 
dır. 

Jsveç ızerlmdct 
yabancı tayyareler 

Stokholm, ~ (AA.) - KUdatq 
umumi kar:ırg(ı.hı, Çarpmba &Jqa.ml 
§!lrka doğru giden bir taıam ya.buar 
uçak!armın İsveç topraki&rmm 1111 
kıı:mı Uzerlnde uçtuktan eonra prlt .. 
tan batı §imal llıUk&metlne *>tnı 

geri s;eldiklerlı:ıl b!!dlrm~. Ta. 
ntmsı.m mubatmıan, M11h&e11t n<'ltt-., 
lard&n ihtar ate,l açm'I'•~ - - -



.n 
~de 

N - EN SON DAKlKA - %.'S EYLUL JD42 CUMA 

K 1zla b ·r tzi.rlü 
konu atna.nış ... 

Bir gece sinemada endisini bir başka 
erke 'le görünce de, çileden Çikmış ve ... 

Pnngaltı Cı\•ıırtn(la oturan HuıCls: 
dında bir dellkanlı, b1r ınüddet ev • 

\el, Pengaltı ıstasyonun:ll\kl Hay 
LAyt pastanesinin salonur:da knhv~ 

ıçıp sokağı seyrederken, içeriye b r 
cnç kız gırnıl§tir • 
Bu, on yedi. on sekiz yaşlarında 

hıvrak vUcutlu, sevimli ) U:ı:'ü, güze~ 
ce bir kızdır. Hulfis! kızı görür gör. 
.nez dcrb:ı.l sevmiş ve yanına giderek: 

MU-aade eder en!.z, size s~tlU 
A ıklıırı gtbl, kızın p ncercaı altından 

ulunmuştur. 
Fakat 6'er:ç kız, yüzüne bile bakma 

mıı ve: 

Mektupta a.ııundan na nretll harıı. 
retli bahsctın de sonuna doğru 
bu gençten ıı>rılmasmı, k.,ndlsi ile 
konu. masını, yoksa her !b.iıı1n1 de öl. 
dlırec jnl ya mı,,ur. 

.Ment.ı ;u ap rtıman ka.pıcısma bı. 

rakııuş, genç kız da M<'hmettcn ay • 
rı ıp c"c gelince mektubu almıştır. 

Tab,I o mduktan sonra ı:!a Korkmu~. 

ı.cmen karakolcı ko:;arak vakayı an • 
ı tmıctır. Hul!ı• I adresi b l!nınedlği ı. 

\iın d rh l buiunamamış. U1k!n ak -
şam Uzer! kız.ın penceresi dibinde ge. 
W1jrlten polisler tarafından yakalan
mıştır. 

Te~kl.lr, ederim, m"ı·sı: diye ke'! • tı: * 
dlslnl bıı§mdan savmak latemlştlr. Şımdi her ikisi de nia..,k'!medeydl. 
'\.ncak, Hulfisl öyle kolaylıkla atlat•_ lcr. !{atına baş na gelenleri boylece 
lan uu:anlardan değildir. Yanı blraı: anlatmıı sıra Hul!isinln sorgusuna. 
yapıt'kandır, ısrar UıstUnc ısrar ctm\B gclml~tı. Mehmet de dr§ıırOR gezini 
JA.kln genç Ruın kızına l.ı!r tUrlU bl!' yordu. Adliyeye Katjnıı !.le blrllktc 
ıta V" fçlrcmlyerck kenı:! sini pUrhld ~lmtşti. 

t s.>Jcnğa uğrat:nıştır. HulCısl blHOn bunları yerinden kı • 
hııtlna, rahatı kaçınış ınsanlnr tav. pırd:ımadan soğukkanlılıkla dinlemlıı· 

rı! 1Jruca, Kurtuluş C'addeslndekl t;J. HAklmln sorgusu Ur.erine de: 
partımanına gitmlf, Hu'<tsl de ayn! - Yalan, demlşU, bUtUn bunlan'l 

sırna~ıklıkln gCı.h uzaktan, gllh yakın. hepsi yalan. 
dan kendisini takjp etmiştir. Genç - Ya bu mektup scnl.a değil mi? 
ltız kendisini cVine dar atmış, Ilı.kin - Hn)'lr. Ben ne bu kızı tanırım. 
HulClej geç vakitlere kadar, İspanyol Ne de ona böyle bir mektup yazdım. 
A§ıklan glbiı kızın pencere.si aıtmdao Mektupta. fmı:a yoktu. HAklm ı&ck 
-ıynlmamııtır. tubu kA.tibe okutturdu ve sonra: 

Bundan sonra günler ge~l§ ve Hıı. - İyi dü§Un, dedi. Yazınla karşılaş 
IQsi için için yandığı bu nşkm harare tmnca biz haklkaU anlarız. Onun l. 
tıle Katlnayı l)fr lAhza Q1lc yalnız bı. çln doğnıeunu s!Syle: Sen mi yazdm 
rakmaml§lır. bu mektubu? 

Genç kız ne vakit pencereyi açu. - Hayır ben yazmadım. 
!ul!ıslyi kar ı kaldır:-mda dolaşır gU- Kı'ltlna: 

uU§tUr. Ne vakit sokağa çıksa deli - Bana böyle meklup yazacak 
anlıyı pcılnde bulmuştur . ba ka ld.mee yoktur, dedj. Hi.lbukl 
Bu, mUz'ıç hal genç kızı delikanlı. bu adam her zaman peıılmde dolaııı • 

va yaltıaştmı.cağına, bllAkis kendisin. yordu. Ondan bn§kaırı eıl:ımaL 
aha fazla soğutmağa sebcb olmakta. Neticede mahkeme bir ehlivukufun 

dır. Fakat HulQ'i de Aşıktır ve her mektup ile HutfuJlnin yazısını tetkik 
ye rağmen Katına lle konu~ak lı. etmesine k&.rar verer ,, muhakemeyi 

temektedlr. bn§ka bir güne bıraktı. 
Halbuki :{ııtlnanm Mehmet adında Dr;arı çıktıkları zaman Katina, lh. 
ır ıse"gllLEl vardır. Bu ~ellkanlı il~ j tıma1 Hulfislyi daha fazl!\ Uzıuck için 

rdan pa~ara Tnks1mdf' tıılu mn1< M hmcdln koluna girdi ve hor ndmım 
• ya sinemaya yah·ı bir bnııka eğ • ı da k1>ndisine biraz d ba. sokularak 
• ne yerine git,mcl tt~I lcr. merdivenlere doğru kırıta krnta uza'c 
Nlhn~t bir gUn Hul!isı Katlnnsm. laştı. 

'ichD'e'k bjrlikte bir sinemada gö • HulQsi ise aksı istiknmetE!' d!Smnllı, 
rUnc aklını kaçırır gibi otmuıı ve der ağır ceza mahkemelerine doğru mah. 
h ı c"ine kot.arak, genç kızn, şidd t!. zun mahzun yürüyordu. 
bir 111clttup yazmıştır. ADU'i'E l\IUIIAlltRt 

e göre 
a n 

1 
? • 

Alnıan ordusu Rusları çeviriyor 
8..ıruı, ~J (A.A.) - ıtalyan hııro: ;>unca, öteki de doğuda Terek nch"l 

m1Jh;ıbtrlcrinln blldird!ğine gorc Al. l mecrasını takip e(lerck llerlemektedjr. 
ma.."l Jut:ıları, lcatlunm;ık zorunJa kat , Buradakı Rus hUcumıarı pUskUJ:tUl • 
dıklıı.n fc nlt rlıltlnr ne kadar bOyU i ınU t lr. Şimdi :·ovyct kıta.lan kuıatıl 
o ursa olsun, StaUngradda yıkılan bl. 1 mak tehlikesine m:ıruz bulunuyorlar. 
r.alarm cnknzı &ra ınd:ın sistemli b' r 1 Filhakika Almruı kolları bir çcvirmil 
~ ktlde ilerlemeye devam etme.ı:tcdlr. hnrrkctlne teıe'bbUs ctmlalerdlr. Bl 

Glornııle Dttalya muhabiri çekti~! rlnci Alman kolu ı;lmaı doğuya do~· 
r 1 raf"n ~yle ôiyor: ru llcrlcmel;tedir. t .inci kol f.Sc do"';ı 

••J;u bar~ıte~ zamana mUı:.evakkı! istikametinde olr yol tuttuktan sonra 
1 .r haı~kett r . {.."nkü §clılrlerde, dağ. şimdi ccnub:ı doğru sarkmağ'a ba§la 
ı r .,ıbi yul.ı len enkazdan ı.sWade e- mrrJtır. 

r ı< mUı1.ıfaatla bulunanlara. ka.~: 

> ldır m lınrbi yapılmaauıa lmklln yo < 
Alman komutanlığı fazın insan feda 

e' nıemek için şiddet te.biycsı kullan. 
maktan çc.ıqnmekte ve adım adım l 
lcrllycrek dll§man §chrinl kemirm~ğ 
tercih etmektedir. Ruslar, ara. sıre. 
kaybctUklerl noktalan geri aımak 

ıçin karııı hUcumlara tcşe-bblls ediyor 
larsa da muvaffak olamıyorlar. Btı 

karıır hücum~r mUdafılerde M.la. blr 
dereceye kıı.dar canlılık bulunduğunt. 

öetcıir. DUşman öyle blr g1dcktk: do 
\\lşUyor ve o kadar malzf'me s:ırfc:ll . 

yor kl, şehirde munzzam miktard'1 
malzeme ve mUhimnıat depo edildiği. 
ııe hUkmounek JAzımgelir BütUn atok 
lar ve bUyl.lk asker mevcudu tUkcnl'l· 
ejyc .kadar St,ntlngradın ha!etinezU 
n 'I d vam edeceğine şüphe yoktur. 

ltalycın müphltıerj dlkkallerını 

Terek bölgesinde cereyan eden hare • 
keUcrden de ayırmıyorlar. .Almanla: 
buradaki ~arektlt hakkında hiçbir mn
Jlmıa t vermcmektedj rler. 

Roma gazetelerine gelen ııon haber. 
l re göre Ruslar Prokl .Clnayı ger' 
aJınak tcııeb..ıU:ıUnde bulwımu~lardır. 
Bun~ muvafink oldukları talcdirde ikı 
Alnı n kolunu b!rleDccek1eri noktad.ı 
ayırmtJ olacaJ,ı· .rdır. Bu ltollardan bL 
rl cen1,1pt-. Or~ikiU:ı deaılryolu bo 

''Dol:'Tusu bilmiyorum. Fn.knt onıı 
mınıstnn nınbrum etmelc için hlo bf,. 
sebep ortnd:ı ~oktu. Bahusus ki :u&. 

vn11ı nğl:ın alb3~ ın blltUn cvU\tlan • 
çlnile bab3!1ının knlbine en yıı.hm oln 
nı idi.,, 

"Falmt o ruhen h'.1.st:ı, dıı.hıı doğ'

nısıı df'JI drtfl mi'!" 

''Bu tabir doktnrlar tn,.nfmdan, ıın 
lı~nm:ıdıldıırı bir hastalı!< için lmmıl 
m115tur. Duglas ö~le fe\"lte.Uldr pnrl:ılt 
bir zek{l\"tl m:ılik değildir. a~'TIİ 7.nmıın 
da ıır'n nö?ıetlerllr alllkadar lm7.ı n
tıabl hususıvetlcrı de rnr. Blltlln bun. 
l:ın kabul etmiyor de~llm. ıraknt 

bu~unla bembcr klmSPnln zn\ııllı o~. 

lnıın deli <11.'mr~n bnkkı ı;:ıl~hly11•, 
yoktnr . ., 

rol!ll birden ]\il• l\lar~ıır.tn ~ıı.kl:ıi•t 

,.e l:lr 1!\hz:ı dlkk tlc ı:ön.-rlnln ıçıne 
halrtr. 

"0 halde Du .. 1 çın b~tUı: yaptı~ı 

fıiller için mcsul tutuhbllcceğ nl kn • 
bul cdlvorsnnuz, U.)le mi 'l , dedi. 

"Bunu ••. bıınıı ne şekfl•fr nolııya • 
yım'l., 

"~"r <:emr.k l!l(rdlJtlml (lf'kl\11\ nn!.ı. 

mı,sınıulıl' .. 
"7.:ırnllı o,'.;lan hlrblr fcnnlık )DJUlll 

yor Jd . ., 

.:.~.:.?, .~ .u., _ a!u.
1

., ~~~ \ •--.·.-M·a•um;.;:ni*'m;er•4•e·a·ı·'ii~iE!'::::ar:mı~•:Ju , __ ·-E-_ N-Smıı:::::ıOcz::ııNıı:=D==ıc:A=-=-=K=-il{arııı:: •. 

Alman mükerrer karşılık taarruzu:ı•ı TAKS.ıM sı·nemasında 

.. 

pUskUrttUkten sonra Volgadakl harp 

gUzel film blrdf'n: 

PHRiSin 80n 6Unlf Ri 
Rex Herrlrıon • Karen Verne 

t,a:afmdan oynanınıt mııcera ve 11 
oaısuııtuk tllmt 

KAPTI KAÇTI 
(Huny Charlle, Duy) 

Son derece gtllUntlll ve neşeli 

gtlzel bir komedı filmi 

Küçük ilanlar Kuponu 

uu 1ıı1upuoa eklrnrrek göndertlect 14 

te arııma ve ıı \erme lllıı!an &a :Y..a 
IJakllwda paraııı.z oe,redJl~lıt!r. 

llanlaruı ıaı.etede ıörWdUttı tckUıJe 

otmaııına dikkat edllmeucıır. tcvleııı:ı" 

ıek1U1 gönderen oıroyucularm auıhfı:ır 
Kalmak üzere aurlb &'1reA~rwı biJ<lU
mclert IAUmdır. 

gemilerinin baraj ateşinin lllmayeıı! 1 
altında yer.iden Staı!ngrad ~imal bıı... ı 
tısında. ilerlamigl~rclir. Ruslar §id -

deUI mücadelelerle sokaklardaki mcv. 
zilerını muhafaza. etmektedirler. Da. j 
ha evvel cepheden gelen telgratıa 1 
Tiaıoçenko kuvvetlerinin şlmaı batıdu 
bUyU t takviyeler tı.ldıklaruıı ve Al -
man tik hatlarını deldiklerini, Stalln. 
gradın yUkUnU hafltletmek için ccnu.

1 ba doğl'U sarktıklarını bildiriyordu. il•••••••••••••••••••••••••m••••• Evlenme tek/illeri: 
Son alınan haberler Kızılordunun l}i • 
mal batı kesiminde biraz Uerledlğinl, 1 
4.5 tank tahrip etUğinl, bir dU§IIlan 
piyade taburunu ezdiğini ve Alınan • 
larm son günlerde Rusıardan aldık _ 
lan tepeleri ıstırdat !Çin glrlatıklcri 

tl\tlin ka::şrlık taıı.rruzlan pUakUrt -
tüklerlni tildirmektedir. 

Volgadakl harp filot.lllA.sı du:mam 
bombardımana yardım etmiş 8 Amvı.n' 
sııhra topunu tahrip ettikten sonr.s 
lıUyük sayıda düşman kUV\iCtlerinl im. l 
ha eylemtştl, 
B!lfkumandanlık bu hususta fj!)ylu 

muhtasar bir tebllğ neııretınl§tlr: 1 
"Muharebe Stallngradda glddetlc 

devam etmektedir. BütUn dll§man ta 
arruzlan pUskUrtUlmü~tUr Muhatız 

hUcum kıtaları, havan toplar1 te§kll
lerl lkl .Alman taburunu )Ok etmlşleı j 
dlr. Bu kesimden biraz ur.aktn bir Ru.1 
birliği yalnız başına 2!50 Almlllll öl • 
dUrmll§ ve Uç tank tahrip etml§tlr. 

Bununla beraber alman b:ı§ka tel _ 
gratıar, Kızılordunwı §chrin ıılmd1 oo. 
tısındakl taarruzu ile Almanları bir 
köyden sUrUp çıkardığını. ayni çevre. 
de diğer iki ktsyU geri aldığm.J ve yap. 
tığı tahribat ile hiç 1Upheslz mt}ert"' 
kı1't Alman ordularına \Tolga boyunda 
geçirmek maksadına aıt plAnlarında 

değişiklikler yr.pmak zorunda bırak -
tıgnıı tasrih etmektedir. 

Bundan başka, .All:nanlarm Katkac. 
yada ilcrlememııı o1duklan dıı. mu • 
hakkaktır. Almanlar her ne kadarı 
Groznı petrol sahası clvarmda Moz • 
dok çevresinde meaktllı bir mahalll 
işgal ctnıişlerso de kayda değer bir 
terakki elde etmemljlcrdlr. 

RUSLAR 'J".fAŞEBBOSt)' ELE 
ALIYORLAR 

Kuybl~, 26 tA..A.) - Moekova 1 
gazeteleri ı:;nzctelerl kIZilordunun 
Staıtngradda pc:fderpcy tC§ObbUsU ele j 
geçirdiklerini )l'!Zmakta ve .Alınan ha. 
va kuvvetlertııın bu muharebede 
§imdi 15 gUn evveline iıiabetlo kullan 
dıkl~n 100 uçağa muke.bil ancak 80 
uçak kullanınakta bulunduklarını 

belirtmektedir. BUtUn cephelerdeki 
halihazır duruınu Almanların kayıp. 

!arını telMi etrııekte güçlU(;e uğradık 
lıı.rmı gösterme'ıtte:l.ir. Bu kayıplaı 
yaz taarruzu 8ıtasında olmuıı ve bil
hassa son çarpışmalard'.l meydana gel 
mıııtır. Gnzeteıer bugUnkU durumun 
ve halen mevcut !)artlann, mUttefik 
lerin kuvvetle harcltcte geomelerf ve 
b:ışka cep!lelcrd" müşterek I~ blrllğ! 
yapmak tçln vaziyetin !cvkalll.de mu 
ıııı.it olduğunu yazmaktadırlar. 

STALlNGRAD SOJCAK 
MUHAREBELERİ 

Moıılcova, 2:1 (A.A.) - Stallngrad 
da şiddetli çarpışmalara devam edil. 
dlği Sovyet tebliği ~kinde blldlrllmck
tedlr. 

Sokak muharebeleri emıaıımda bir 
Sovyct birliği 200 den fazla Almanı 

yoketmiııtlr. Almanlar, bazı e\'len 
gtrme~ muvaftıı.k olmuılardır. Du. 
rum, bir karşı hUcumla eski bale gc. 
tlrilml§Ur. 
Almanların Stallngrad doğu ıılma • 

llııe yaptıltlon hUcumlar pUskürtUı • 
mll§tür. MeskQn bir mahal cj\•armdı>. 
UOO Alman öldUrUl?uü§lUr 

Mozdok bölgesinde hnfıf makineli 
tUfeklerle ıılltlhlı Almanlr Sovy-~ 
mcv:::!lerlnde bir gedik açmağa teşeb. 
büs etmjglerd!r. BUtUn hUcumtar pUs 
kOrtUlmUştClr. Başka bir kesimde Sov 
Y'Ct sUvarlsi bir Romen piyade tabu. 

Bay ve Bayanlara müjde 
Bu tasarruı de\'rjndo t:l!kldl, boyam soldu, renginin moda.ısı geçti diye 

ıuyınetıı EL ÇANTALARINIZI 
i>lr kö§eye alıp terketmeylnlz. Atölyemiz lııtedlğ!nlz renkte elblselcrinlz.·. 
uygun olıırak eski ÇANTALARINIZI fenni suretle boyar ve yepyeni yapa.· 
Ayrıca her •UrlU tamir ve ısmarla çanta. yapar. 
TuvaJetlıılıln rengine uy~r en t\U\ sabit tırııak elli\lannızı ancak atölyemfı. 
de tf'mln ca!!:liairslniz. Kııraköy Mumhane caddesi Hasanpaşa "lan No. 2 '3 

Resınt dairelerin ilan işleri 
Hakkında mtlhtm bir 

Tebliğ 

Şimdiye kndnr reenıl dairelerin UAnlarının ııcşrlnf' ta\a&5Ut 

eden ın<'rkı z.I laı&.ııbulda Erzurum Hanındaki (1'Urk MwınJ Vemtycıj 

Resmi Jldn leleri BUrosu Umıtecı Şirketi) tasllye tı.allndedir. 

Ticaret k&nwıunun 232 ncı maddesi mucibince .me."lkemenln 
tasvibine iktıran etmlt bir gUreka kararı olmadığından Erzurum 
Hanmdal.I Ştrkct,in munmelll.tıı. devaını kabıl d~ğlldlr. Bu sebeple 
,ıtw1aruıwn dofrudan doğrUya 

İstanbul Ankara caddesinde 
Kaya Hanındaki 

Türk. Basın Birliği ve ortakları 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketine 

gönderflmGSlnl rica ederiz. Şlmd(ye kadar F.nurutn Kanmdakl 
ŞJrlu~t.c gönderlleıı lllnlarm cı. ~irkctlnılze tevdi edjlmeslntıı blldlrll. 

meıılni taulye e;ylerb.. 

• Yaş 18, boy 1,75, orta mcxıe:ıın 
ikinci sınıfından allevt vaziyeti dola~·. 
sile ayrılmış, kimsem bir genç; 20 • 
30 yaglarında, kız veya aul, geliri Vt 

bir evi bulwıan veya sermayesi elan 

1 

bir bayanla evlenmek l.Btemektedlr. 
(S. Bal, 9) remzine müracaat. 
Bay; hcnUz 1.§slzdlr. Fa.kat bir me. 

1 ruuriycte glrmck Uzcredir • 
1 * Yaş, 30 boy, 1,73, kilo 74, kırmı. 

zı tenli, güzel, 8.b:.:, _, rneı !kan kollejill 
de tntııdl etmiş. t lls:uıa &şın~. tanın. 

mıg bir müessesede memur, ayda 11C 
lira net ltazıınçlı bir bay; lyt taht\! 
gönnll§, 4811, namuslu aaglri, 1 evi o. 
lan veya öğretmen güzel, orta boylu 
balık etlndo 20 llA :tô ~aş tu'asmda,blr 
bayla evlenmek 1.stemektt:dtr. 

I § ve İ§Çİ arı yanlar: 
* 40 yaşında tecrU'telt bir Er:netıl 

bayan, iyi bir aile yanında orta işleri 
veya çocuk b:ıkımı gibi b!.r i§ ara • 
maktadır. (Dadı) remzine mUracant ... 

Aldırınız: 
A§ağıda remizler! yarılı otan o • 

truyucularımum aaın!anna ıeleD 

mcı,tuplan ldarchanemlu1eIJ (pıu.ıu 

lan hariç) herg11n sabahtan liğley~ 

kadar ve 'Utıt n den 110nra ıcıırma 

lan. 
(A.G.) (B.T. 45) (B.P.) (Bulunme.z) 
(F.N.S.) {F.D.K.) (İdeal ka.1m) (Kı\ 
çük fabrika) (Kaynak) (I.Ale llr 
(Mahir) (M.l!l. 49) ~Marmara) (ô:o 
oaba) (P.T.) (P.A.) (2. R.U.) CR.f. 
mmsealz) (S.A.E.) (Sa!XllmJ) {S.Y 
16) (Vicdan). 

Sarih adreslerini bildirmeden ev . 
ıenme teklltl yazan bUtUn okuyucu -
2arımıza - Adressiz mek~uplan ne~ 
rctmlyoruz. beyoudıı yo~an:aman.z: 

rica ederiz. 
* (An. 33 ve .M L 29) rcmlzlerllc 

müşterek mektup yazan oi<uyucuıa119.: 
Sarih adresleriniz olmadı#l lcin ilt.nı. 

lll•rim••••••••••mMl:IRllll•illCJ•li2ii8•1ıı•lfi~j nız ne§redllmcmlştlr. * Büyükderede Canfes .1ok11.k 6 nu. 
ve piyadesine ağır kayıplar verdirmı, runu bozguna uğratmiftır. 

l\Ioııkova, 26 (A.A,) -
husust muhabiri bildiriyor: 

Röyterln lerdir. Bir kesimde Sovyet kıta.ııı.,.ı 

moradan mektup yazan okuyucuya. 
l?ruıınız Ucretc tnbld\r. Neşrcd!lcmıı • 
dl. 

Stnllngrad meydan muharcbeJll. 
en nazlk nol<tasına varmış. Belki dcı 

bunu geçmiştir 
Almanlar gllndc, muharebelerde 

bir tümen asker kaybediyorlar. RuJ 
takviye kuvvetleri gelmektedir. Ya _ 
ralılar, Volganın öte yakasına nak • 
lcdlllyorlar. ÇünltU onlar için §ehlrda 
yer kalmamıştır. 

Moskow, 25 (A.A.) - Sovyet gee<ı 
yarısı tebliği ekinde, Sovv"tk!rln Sta. 
lingrad bölgesjndekl dllşmıı.n taarruz. 
tarını pUskürttUklcri haber verilmek. 
tcdlr. Slperll havan toplarının baraj 
ateşı jkl Alman piyade tcburunu yok 
etmiştir. Bir Sovyet birli~' 250 Alma~ 

öldUrmUı,ıtür. 
Volga filotlllı\sına mcn~up gemiler, 

S Alman topunu tahrip etmi§lerdlr. 
Stallngradın bııtr §lmal\nde l:µıre • 

!teller fnnllyetıe dc\·a.m etmiş ve Sov 
yet kıtaları bazr kesimlerde llerl:e •• 
mlştır. • 

Tebliğin eklnc!e UAve cdildlğlne ı;IS. 

re, Sovyetıcr tarafından püskürtülen 
bir çolt kar§ı ,hücumda 35 dl\,m:ın 

tankı tahrjP cdltmlıı ve takriben blr 
Alman p2ycıdo taburu yolt cdilml~ttr 

.Mozdok bölgesinde Sovyet topçusu 
ve havan topları düşman tanklcı.nna 

şiddetli bir muharebed<?:n sonra mes • 
kün bir mahalli terlretmlalerdlr. 

Slnyavlno bölgcslnde Al-nanlnr Sov
yet mUdatn hatıarma 1>lı uç sokma 
ğa teşebbü'J cltiklcrtndeıı ~ddcUl sa.. 
vaşlıır olmaktadır. 

i\loı;ko\ıı., 2:1 (A.A.) - Voronej cc,> 
besindeki kcslmlerden bir çoğunda 

şiddetli muhrı.ıebclcr devam etmekte. 
dlr. Eovyet kıtaları son gUnlerdc z:ıp 
tettlklerl mevziler! aağl:ıınıaı:ıtırmr111ıı.· 

Umutnun Nazarı 
dikkatine 

E:.-klkatt anlata& 
!Azamdır 

ve mUteııddlt Alnıan hUcumlıı.rını pUB. ) ukıırı pahalılıl<da yenlı.tn: aıaıuadı~ 
kUrtmU~lerdlr. Yüzlerce Alman öldü. çnnto ve kunduralanuı 00\"Btmak ıı:ıı: 

rUlmll§ veya esir edllml!otır. . Aynca kundura boyar.ısına vtrlrleı. Ko)aıuıo1 

dUşnıandnn gan1mct de a.mmıştır. çantnYl nJılığında farkınıt \'llrtıru:n • 

Mozdok bölı; inde Almanlar mes l.ar. 
kQn bir ycrj zaptetmcve te~;ıbbU.ı \'akta k1 ytlkı.ek IJllMlbrla yaptı~• 

ctml~lcr ve ancak ağır ı a;. ıpt:ır pa. aadlde elbise~ını giyercır C'&ntaıımı I< •l 
haıııııa buraya girmeye muvaCh •c tuğ11na aldığı \-akit o 1>tız.cı elbtııeuıu 

olmuşlardır. ı.~ icat Rusla1• kıırtıı hU • her tarafına •!yalı knr.dur.. boya.ı ıe.. 

cumlarla dU.ın'lnı geri ç kll"lıek zo • kı-lı•rlnlo çılttığ'mı gtirUr 
runda bırakmışlardır. Bu sefer e)"'\ab: f'>p )"11r.ıılım bor"· 

;:. :;: :t- l'l.)B ''erdlğ1 p!lraya nıı v -~• elbl-..,. 
Vatlngton, 23 c A.A.) - Vo.şlnırton rıioe verdl{';'ine mı acı~ın. Cşte bu glhı 

dakl Finllllıdlya elçisi Kafknsvaıis r.arıırtara uğranınmıııc lçb drıtrurıt 

Fin aııkerlcrlnln c::arp-.;oııııoa oldu!<. ~ultan hamam l\lcııedl"t bıın ('.t3) nu. 
!arı haberini tekzip etml~ ve :öyle oe- maralla bO)ll müteh11..s111ı •>~man ı\'ı. 
mlştlr: durmhnıan Atôl) e,ıın .. ClU!'.cuaı t'd"r. 

- Bunlar muntazam kıtalıır de~l. seniz e..<ıkl boyaııı ııolmnış, r--nıttnln "'·' 
dir, belki bazı gönüllU!f'rden mUrek • daııı geçml:t olan cantn ve kunduns•ı< 
kep blrllklerdlr. nn12:1 fenni surette boyar ve ) r;ı) ""' 

yapar, Hakikati anlaına.lı bir ~Ul>t 
Ue kAfldlr. 

KARA ELMAS nun ancak mis l\larııııntm ipek pbn. 
dan kopmuıt olııblleee.tlne htiküın ver 
dlm. 

ZAY! - Kızıltop?'nk nilfus me.. 
murluğund:ııı nldığ:m 13.5.940 tn. 
rih ve (0932145) sayılı nUius tez. 
kt"rem,i zayi ettim. Yenisini alaca. 37 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN 

liiıma------.. 18. ŞATODAKİ HORTLAK 

NortJok ptosıında, ml11 Tlmrnls ğımdan ecldsinin hülanil yoktur. 
İlk defa olıırnk çehresinde bir R'll • , lık ynpıyol'muş. M1Jı Tlmmfı tarofın. l müstesna, berkesin yalan ~8yllyebl. Jlasanpaşl\ tramvay f'ıtdde..<ıl 

lüms<'me belirdi. dan ynzılını:: olan mektubu ıtldığmı., lr.crltfnl ıınuırdrm. l\llıı Tlnım1t1ln yam. 26. No muldm Abbas Temizer. 
"Bı)rldı bir rıd:ım<bn r.avnllı o~la ı ı ı-e faknt ne ,·aslyctnıune ne de ı:t:ııı nı genı: kıza lmroı bc!ıledii'.:1m itimat (47120) 

djyn bahsettl~lmden dolavı affınıı:ı ' bulunduğu n11ıhal hakkmdn hlı:blr ma. hissini ııarsmı o. Ç3.Dl koruluğuna --------------
c'lll('rlnı. Pnknt beni ITIJl.7.~r görmeni'. 1 IClnıntı olnıadı~mı bildirdi gtt(lğlnı fakir f'tmek surrtlle h!ı7J 61 ya ında bir Macar 
lftzım. Zira onu ben bllyüttUm.,. Kolıı kulaklığı yerine koyda, olna • hakikatleri gizlemek lııted!ğl aşlkAnh. Patates çaldığı için idam 

Kolı1 odanın içinde bir Rllaıtı, bir ~'tt. yet o~ı, sllö.h dairesi ,.e nıi11 Tlmml. Fakat neden yalan ııöyl.-mcğe Jllzuı:ıı edildi 
lmn dalaşı~ ordu. Bir aralık gene nıl!I &in r.:ılışnıa odıwınm kapıl.il rını dııtr.n hl sctmlııtt f Budıtpt'fjte 25 ( A.A.) - Ioıklan"'l 
l\ıa-:ınhn Hnllnde dıınıp •orgu~ft d"· kilitledi ve )omek salonunun yoluna Jo~ğer ıılbaym ölllmUnı'lf'n 10nra ph. 

.,, .. .. uD•"ed söndürUlmU~ olduğu sıracı. 70 kllo pıı. 
\·om etti. tuttu. sında m ;,-o e utlğlnı tcbeddlllb 

dlkk 1 tatcs ve elbise çalan 61 Y&flnda b!r 
G01ı;un önüne \'Bınl oldnğornuı. r.a. nazarı at mı çelmıenılıı olsaydı, 

''I'ivvclkl lfadenlute pek de yabanıl belki de bu homsta ta.as etmezdim. ı:ıçı divanrtıarp tarafmdan idama ma.o 
ntılmıımıısı fe.ııp edrn ba·•ı "liph•lı•r ınan arkndıı,ım bir lAbr.a durakladı. '""m edilınl•tlr, ı.-ı, · •· " ~ Onu sıkan, inen bir ıcy vardı. ve bun r.u .. 'J\ 
gö terml<11t:lnlz. Cinayetin \"ll!llyetna • ''Bu gongun esrannı çtlU1üli}mll·1. da Amll de sırt ev snh!hlnln ölllmli "lt:'T 
mo Jll" ilgili bulunduğuna lmkAn ,·eri./ ,aı.ıt bir ha.)11 llcrleını, .l'JM-.afı~, de. defildJ. Bazan ah'-allndc lir takatııl:r. Ruzveltin mümessili Papa 
Y0

1' mmnınuzl'., J di. ilk, bir bezginlik ııezfllyordu, ve göıı.. ile: gene görÜ§lÜ 
l\Ils l\lıı.rs:ınt biraz dliıılindU. "Müm. Blrdl'n güzleri Mblt bfr noktay!\ lr.rl 78rdını f!ıtcr glb' etrnhnd.ıkllcro Londra, 23 ( A.A.) - Vl§l radyosu 

l>ür.dUr,. dedi, / j dlkih2I, ellr.rlnl uzattı ~·e tıPhpaıla bn. dll>lll~·ordu,. nn değişiklik herhalde nun zlkrcttlğı bir Vatıkan toline g~ • 
Bö~ lrce istJcvııbı bitmiş nlııyordtı, lunnn blr O.) uğun içinden hlr ,ey ~·ı. Iiolsun da .-ı:ızllndeo knı;mıımrıtı. O re, Papa 1te §imdiye kadar mttteıı.dd\t 

,.c lfols oııa gldeblleceğlnı t ıırct cttl. J.nr~. da rnuhakltak genç kızın garfp hallr. görllgmeler yapan Ruzvel in mflmea!! 
nfllihırc :ırka!l:ışım Mlııter Lftmbcr+ "Bal<, bıtk, ne knclıu' tuhaf,, dlyl) rlntlcn kendin~ glirc nr.tlccl~• çıkan • l! Mlron Taylor, bug11n Papayı tekraC' 

le telefon muhıwereslnıfo bulundu. r., mırıtdıı.ndı, yordu. Norfolk atosnnu Mran tııuuı zlyarl!'t edecektir. 
e:ıdllren mi f('r Lambert de Norfollı Elinde uzattığı şey slyıı"ı ren!dl blr esrarında onun da hlsseııı var mıydı! Hangi mevzular Qzerlne ~Ule • 
ııatoauna h:ueket etmek Ur.ere baı.ır. ipek pUskWdU. Daim Uk bakışta bu. (De,•aaıı var) Ce#i blldlrllmlyor. / 
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