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ikinci cephfınin der:f ! 
aç1lmasında ısru udiy r 

Vilki, müttefik nıilletıerin Harbi kaza
nacaklarına itminan hasıı et iğ~ni söy edi 

\ AşlU,;'t'-'111 lu l.:t..A.) - .hUS,>11 \it 

Çln seya.natlndc.n ç-nreamba gUnU Va 
1 Ş•llfılona dönen V1lkı, ıAUJcı cepuenln 

JlCBabınııı., gere.~ Amcrııuuı mlllct,. 
hesabına anlamaktı. Ü u Akş m I' llHr ltalyan generali ı! .. lia M!Sı . 

cepne!~nue ma11 tul a ştu Brcstcın tUmcııl kumandanı gene • ımkli.n olur olmaz derhal aı;dması 
KUL\ fı:LI'.i.1' ~O~IU Jl 1 TEbJX 

BIRAKTI 

StaUngratıdan 
tazıevılebA kr mı ? 

ra Alekaandre Brodlerı ıs 111~teı'"'n ıuz.umuna daır olarak e\'Velce Moako. \ 1 _ .,...,. ıı11 n., ton 1-> (A. \.) ::;,.} ası mil 
K.ıhirC, 'lli (A.~.) - End!;ıe verıcı lan umumi kıırnr"'Ulı.nw c~1 2 numa • de Mısır cephesinde tllmenlnin emir ''ada yapml§ olduğll beyanatı basma h ıı • 

., o ~n ' eı ln umuını muta!easmıı göı·eı 
h:ıberler yllzunden Musolfnlnın Atln.ı ralı t,eb!lğı: mevkiinde mnktUl dU,mUşttır. Brest tekrar etmlştır. Vj!kı, ikinci cephenin RuzvclUn nutKunı.ıa ıKlnı:i cepheye 
ya glttiğı öğrenUmeıtltdlr. Yunanls. • Mısır ccphe.sınde yalnız topçu ve ela tlin:enl <'lAlcmc.}n .. ava§:.:ırı sı • 

1 
u::UnUmzdekl llkbah:ırda açılması ha. telmih eden se>zıer Amerıhanm iç1n.. 

:k.uaıı. SADRI ERl Elr1 tanda t:ulunan ltal;,nn kıtnlaıı Afri_ devriye fnnll.}Hj o muştur. rasında gösterd.ğı kah ama.n!ıkt.an llnde Stalinln memnun olup olmıya • 00 ve dl§wda iyi tesırler yapacaktır. 

A 
ka c;;öl!l~~ gitmektense oıdu.-?nrı yer. Bir lngllız ı:ç ğı tlım nleıimiz.den dolayı mUteaddlt defalar ordu "'iln • 1 Lllğlnı soy!emek istememiştir. Fılhakıkıı, Ruzveıt Rusyadan ve 

UlANLAR !:ltııllngradı bıra- de kalmıığı tercih etmekte~lrler. ; ... '. birinjn kargı ı. yma b:\ta.ryalıı.n ile lUk emrinde zıkreJjlmlgt!r. Gen rnı \ ulti, lh .• ~. c.ephe hakkıııdakı be. Çinden dU,man kuV\"etlerıntn ba ka 
ıup blr b:l k..ı ı .. tıımw.•te te • rıkaya gbn<leı llecvk ltal:van alııyla • tahrı.ı:ı olunıruş~ı..r. Prodicrlnln ismi, b:ışkıı bUyUk birlik. 1 yıınatının tieyahati esnasında. uğradı. , tarafa çckllmesı lüzumundan baJı!e+ 

~l'C'cuc eaoceklvr mı: llu ı;u.11 gunun rını Uk"cmek i"in K •1 !" ki Sld E · in k t ı b U ı U "-l • ., crıın n ,..e oe •. ı arranı ıvarıııda Tobruk ha lerjmız omu ar arı gibi fırknlo: ı gı ut n mem ekctlerdekt nsr:erı m mlştıc. Bu sözler hiç şüphesiz iklnci 
Ilı müb}ın meııclc.tdlı. :Stal.ıı., ru·' vt yen '-' geminin in 'l"l ı • ld k k ""' d k h •~ i 
b u .. • ı.;ır •l ut n ı•ar.ı.ı;1 o u. vn nrşı O.) m:ı ate ile llkteşJ>lnde nm u ... şın ıı ve en ya m ate~ hattın. , te as ... ısıarmm mUta..,alarwa ıst na~ cepheye blr telmlhtı"r 
1 blr müstnbl<cm llltı\'kıı"ıı AJn•nı1• 1 ti ı. ..... Cu bıldjıllm Ş r dlışli•lllen b.r uu n nn uçnA::nıı men • da sı!Ahlarımızın :znft>ri için savaşan ettıgln1 s<>ylemı.ş, askeri şeflerin et. 
r tarafından bırakılıp bırakılm:ı. • llf. * • sup ık! subayla iki ynrsubııy esir a. komutanların adlarlle birlikte ıın: ( kl'ı.n unıumlyeye terctıma.n olmak 

llıaaoı cer1:1 bcı· fje.)peıı oııce bir 11.!i Roır.n, lli ( A.A.) - ltaıyan ordu. lınmış!ardır. Jacaktır. bahsinde sözlerinin nasıl kattyet teokll 

• RUZ\'elt bundan ba;.ıka ~u t.t.tarda 
bulunmuııtur."Askcri plli.nların,. hllZD' 
lanmasını askcrl şefleJ'l' bırakmakta 

dc\am edeceğiz.,, bu demektir kı 1... 
klnct cephenin nerede ve ne zaman 
açılacağının tayini hususunda askeı1 
f<.-flerln kararı üz, riııde hiçbir baakr 
mUcsa;ir olamıyacaktır 

'-erlik ihtisası hududu içinde bir dav~ ------------------------------ ettiği kanaatinde bulunmadığını 1lA • 
tlbl gt.irünur. l<akııt mesele .)ıılnız • 

:;~s=~:ri:;~~e~~b~;::~ A,.-lmanya ı·çı·n~ 1M alt aya 1ıava taar-
'4 bir politik ola) l:ır lru) ıu.(:ıdır. 1 

ke:~: :;rı,::)~a!~~~;;"~:::.)~;: Frans~da ruzları şı.ddet 1endı· 
inak, bAdJscıerı bıçakla ke ilmiş gibi 1 _.. L 
t1'1lııJftı tabi tutmak mümkün d.!ğll 1 z ı • • t ı 
CIJr. Aikeıi hareketler ııolJtlkaya.. po~ or a iŞÇi op an";' •• 
ut.ika askeri tıareketler llzerlnde mü- .- u ... . . d 48 . h 
~'11rdir. Uu bıırp lçlndıı Sb~llngrad mıya başla.·1dı ç gun ıçın .e mı ver 
i.4Uc1atwısı da hem Blikt•ri, hem poll • ı 
Uk ttMımmlyetJ haiz ola.o bir rikıa Nevyork, 155 (A.A.J - Vaıııngtoı• uçag,... 1 du•-şu•• ru•• ıdu•• 
Cltr. llnngl tarafındım l.ıukılsa insan; da öğrenlldlğine göre, Fransada. f§QI. , 
"l&kaııuıdır&cak bir cıhetJ vardır. ıe~n topıanmnsm" ba"l"nıldım gl'-' d ·~ .... ,. " ı:.• u• Lon rıı, 15 (A.A.) - Malta mUda. 

Staungrad .nılldıılausı bu hnrp için- zecri tedbirlerin tatt>l.ki clbetine ele 
4' bil)llk fedakArlıtıa bir Urneğldlr. gldllmlştlr. 
"-ı fedakli.rlığı icap ettiren ııcbeb Lorıdra, 15 (A.A.) - Diln Pa· 
8t.Un~radm Volga üzerinde haiz oL ris radyoswıda Alman hilkumeu 
llııtu büyük ıtrateJlk ehernmiyl'tindeıı ııamma söz söyliycn bır ~at Fran• 
hltnektcdlr. Artık oıUııtahkem bl- sız amelelcnnc hitap etmiş ve on· 
:-ıe t::ılJoi alan bu ~ehrlo sokaklar~, lan adeta tehdid e•miştir. Bu zat. 
lau1an, blnalanu katları, pencerele sm~lclere hitaben de-mi!ltir ki: 

tt IL)n ayrı ehemml.)ct kazanmakta: .. Y:ı gönill ~le Almnnyaya 

filcıi uu.ı S boınb3 ~·e '6 dtıoma.n sa. 
vaş uçağı dUşılnnUşLrdlr. DUşman 

böylece 28 U bomba ve 25 1 avcı ur.:a. 
ğı olmak üzere S gQıı 1Çl!lde adıı çev. 
resinde 48 uçnk kaybetmiş bulun • 
maktadır. Bundan başka 48 u~ak da. 
ha hasara uğratılmrştır. Bunlardan 
en az 24 Unun ltalyaya dönemedikle. 
rf sanılmaktadır. 

ı..ondrn, 13 (A.A.) - Hava nazırı 

Senkler, :Maltadnki ıha.va ku\"Vetleri 
komutanına aşa.ğıdakl telgrafı gön. 

deı ır.~tir: 

"Son hava muharebesintleki muvaf. 
fakiyctıerinlzden dolayı tebrik ede _ 
rim. Muharebenin başmdanbert Mal. 
ta tayyareoi!erillin ve uçakaavarcı 
larmtn 1000 dU§JDnn uçağı dU,UrmUıt 
olmaları çok manalı ve §P.refll bır u. 

\'e etmiştir . 
Vl!kf, blrleşml.§ millet)erin ha.rbl 

kazanacaklanna itminan hasıl ettlğı. 
ğlnl söylemiş ve "yalnız ne kadar ln.. 
tıan hayatına ve ne kadar insan kuv. 
ı;etlne mal olacağml bilemeyiz,, de _ 

mlştjr. 

Yılki, bir demecinde seyahatinin 
b~lıca hedeflerinden biri harbi ka • 
zıınmak gayesinde birleşik A:mertka. 
nın lttlhat ~alinde bulunduğ'Jnu mut. 
tetikle~ ve birçok bitaraf memle • 
kctlere !Bbat etmek olduğunu eöyle • 
mlştır. 

İkinci nedef, Ruzevlt iÇin bazı işler 

b:ıfarmaktı. 

Bu sözler Rusyayı birleıılk millet 
lerjn fikirleri hakkında tatm!a ede. 
cek mahiyettedir. Ancak Sovyet ri. 
caline kal"§ı bir mUll'ı.hazayı da ihtiva 
etmektedir: Hfı;b1r propagaı.Ja fkln 
et cephe hakkmd3kf Amt>rl'ka.n p!AJI 
larnır değiftiremez, 

Rbeıt Çine de teminat vermek 
lıtemlş ve mlhvert!, mUttenk taamı 
zunu beklemeleri gerektlfinl jhtar 
etmiştir. 

Vllkl, demiştlr kl: V Qfİ.ngton Po•t gazetesine 
Bu işlerin ne olduğuna gelince, 

bunlar tabtat!Je benlm mahrem tut- göre 
makl:ğım icap eden ,eylerdtr. ş·ı· A • t• • 

OçUnctı vazifem, bu harbin mı.lad f 11 ve rıan ının 

~l=e~le;!m!:.!e=~a:e~.;t~lek 1 kararsız vaziyetleri 
mubııJ'azasmı temin için ne •Y,.., cı.r.. Bu ehemmiyet orada dökWen gider ve her tUrJU haklardan isti 

t~ lnaan kanının bollufu, inadın fadc ecıc~iz, v&lmt da yoksui • 
"clcletı. knhramunlığw azameti ile luı< ar içinde kalırsınız." 

1ngfllz hava kuvvetlen, b11rıa karşı 
Uç gUnde yalnız 6 uçak kaybctmlııler. 
dlr. Oş İngiliz pllotı. kurtulmu tur . 

_r_er_dı_r._ .. ----------ça_bu_k_ır_aza_n_ıı_._bU_ec_•_tın_ı_g_e_re_k_ıce_n_dı Blrle3lk mllleOerln 
~cUnı a-U•tcrmcktedlr. Almanya hesabına JôO DOC a· 

8talloa-rad zaptedllwı!<likçc Alman. nıele::ln ya.zilması mUddeti dün Düşme.nm her taarruzunaa S:>ltfııyer 
ta lçlo emin bir hnt tutmak mUmklln bitmiiitir. B•ı mlaı.ma henüz varıl· uçaı"ırı dUljman teşklllerinl den1z. 
~lldlr. Stııllngrad mptedllnıedlkçe nıad1ğından Llvftl bu mühleti ayın 
~ Knfkasta, ne <te ıark cıepbelilolu sonun:ı katlar uzutma~a muvaf • 

tanamm ı au 
tlketd 

lllter mıot,akalarında Jstenen huzur fak olmuştur. 
~kuk edemlyccekttr. Bu ehemmi. lsviçre gazete(erinin 
l»..~I vu.Jyettfr ki Stallngradda beşeri Almanya alehincle ne•riyatı 
~-aeıertn en azametli kıır:tılaıtıııla - "' 

1
"1'a büyUk, htırrtyete dt'ğer est>rler ha BerUn, 15 (A.A.) - Alman harici. 
ıı... _ ye nazırl:ğmın lsvlçre gazetelerinden 
.._ ortaya çıkıırmaktadır. Hadise 

"- • bir kısmının Almanya aleyhindeki 

tıstllnde knrşılam1sıardı Bu Nı.kım • 
dazı pek az dUşman uçağı adr.ı Ustun. 
de uçabilm{ftlr. 

Almanlar. Malt.aya son yapılan ta. 
arruzlar hakkında, her lkj tar:a!tan 
kayıp ve hasar olduğunu b'ldlrmekl' 
iktifa etmişler ve tngillzlerfn ııayıcf' 

K11şı Nasıl 
G~(Çiırecekler 1 

Gazete, bütıin mılletlerin 
vaziyei almaları zamanınuı 

geldiğini ycUıyor 

l\ill\)OrK, tL (A.A.1 - • \a§ingtoıı 

Post,, gazetesi, • Amerika hariciye 
mlıstc:şarı Yeisin nutku ~rlne ŞW 

'e ArJantıniD aldığı vaziyeti tetkık 
ederek dtyor ki: 

..auırl l&lhaaı bu şekli nlıne& bu 
...__, neşriyatı hakkında 1edblr alacağı bil. 

~
--rıa terkedllmesl vc)nhut elde tu • 

dirlllyor. J..lberal Stampa gazeteslnl"l 

Ulıtlln!Uğtl mııhofaz.n ettlktf'rfnl il!\<:! 

eylemişlerdir. Bu da lngl!lzlrrtn ada 
mUdataasınr bUvUk ölC'U~r takviye 
edlldl~nin dU.,man tcrafındal" kabu. f 

ı-·aQn· BiR MUHARRiR 
, zaptoıunup, uptıod.ın ,-az. 

bı... -- yeni Avrupa hakkmdakl makalesi bu 
b~"Ulbesl harbin alyuai tesjrlerl ba fi tç ııliphl'ııl:r., ougu t•cpht:ıılnde 

çarpı::;an lkl bı.rııf aa tıimdi· 

~ de•• KiM nasıl ı,,eı;lrttl'kl.·ıinl düşüııll. 

~dautlr. wüıteıma bir kıywet U:ad~ neşrlyata mlsal oıa

4
rak,g6sterlliyor IUnU bilbdlren mannlı t!r hrtı"• 01'dlr 

tııı...~IA Stııllngrad mUdafaası wUt- . m Q n t e lifi i ~ or 'I' ~.eçen srne gJzit'rlııl ) ıtJırau 

§a@i~ Katkasyada sOo den ;:c~~:~:~:~·::·::·:::-:, 
-.._ lıa müdn..,.• tlddetl U UU: 1 ne &W°})r1zlcr lınz.ırlııdığı belli değU • 

~ ~ ~~u:r.mJSbtallngrav~~ bu: faz a ı•st .. anat no(, !'--~I dlr: Kış ~··ne t•rl•en oıl gel~k. gen• 
~ ... u....._ ~--. .,.... ,1 f"-6 ~~lil ıild«t•tli mi o!Acak "' ge.ııe ıı.uıı mu 

~~~~~n;ı:ıcm: .· zaptett-ik ~u=~~ı~n:·~::o:~:J~~clitlr~!ğ:i!~~ 
~ ~~ mihver lçlD de 1 ısatt Mğll; fa.kat twsbelll ki bu 11en~ 
......_~ vaııseçmek o derece nıth\er<'ller kadıır Bolşe\lltl r de ıo.. 

~~ aıa~ •-trı ......-""··. 8 .... dJ Berlln, 15 (A.A.) - Alman ordul& 1 halli düşman taarruzlarını pUskUrt --_. _. ,,-r--...... , .... oın ha1U geçmesini teıııt-nnl t•dl)or • 
ı_ ita meeele bu tteklJıde o1-a bl • n bafkumandanlığmın tebliği: mU~erdlr. 1ar. Geçen sene bu tıırllıtf' Ruslıır 

~~ llaerJııde 0 laldar konu- Katkasyada Alman ve Slovak kıta. Cephenin merkez ke.aııninde Al • marl'Şlll kıştan pek çol• e~ ler belci ... 
, __ .. __ •• 11, 1_ ~a•taıı oln-1< ları dağlık ve kMit ormanlık arulde man hücum kıtalnrmın hareketleri ..._.. .....,..... ·- ~·· nıl<ılerdl; Sapolyon f'rdul:lrıııı dondu-

flddetll çarplfJJlalarıa yeni dU~an du,n:ıanın bir çok blokhavzıarjle mUR 
ıı. k1 mihver ordulan bu pres. · rnn ve da/;-ıta.n mllthl<ı soıı...ıkhır mlh 
... ....__ mev26Jerlnl deiini§ler ve 500 den faz.. tahkem mevzilerinin yok ed1ımesile "' 
ı..:._ ~a olan kaleyi ne pahasına o. la ver ordularını da pt"rl•ım "de<-ektt: 

~
~...__....__ •.an..__ ... ---rıyettn. lstlııat nokatuı ne mUslahkem netlc .. enmtşttr • k 1 d ~ ... - -r_.. ....,.,..,. ?2'.I or unun tnnrruzları pogu '1f'ı;.ıe 

B m-evklleri hücumla ele gt1Çjrmi11lerdir. S0'"'8t fe•. !tAI ' • una bir de Mr~jtk vazlye. w .J r: ~ sini hl<• deffilse A iman•. Ruı. hududu. 
'~YetiDI :LIAve edeneolz bu Terek kUimlnde dUffnan kuvvet • Mosko\-a, (A.A.) Öğlt vakti neş na ka<l"r sUrecektl. 
--..:._ ~ .möoacle'8ııln neden leri pUıkUrtUlmllftflr. redilen ek tebliği, Alınan plyad.! K15 :?uslıırm '~ Ang o . Sıılcıwnla. 
~ sönnek kolay olur • Stalingradda ptya&; ve tank teş • ve tankları ile yaprıan mUk<'rrer tn. rın Umit ve 1i!!mennj l'jtlklcrlm1en da
>~Orduları '"1 kıt :tutuoacaklan kUlerl dU,manm lnaUı mukavemetini arruzlarm pllskUrtUldUğtlnU ve dUş 'tın "lı'ıJrtll \e dnhn uzun oldu . &iki 
~~ 8atlam kalmalı ve politik aö - lhracak evlerin gerllerjndekl bari • mana ağır kayıplar verdfrlldlğlni bl'. Nnpolyon ordulan lılle blSvle ıu gUr 
~dalla sl)'1Mle lmvvetleadlnnek katıuı atmıela.r ve oehrin bir lwım.ı_ diriıınektedir, m"ml~lPrdl, Almanların mUthlş zor 
~ ~ ihmal etmenıete mec ııa derinliğine g1rmlflerd1r. Tebliğ eki, Stallngrad §imal batr • Juklara uğrndıklnrı, aof:ıılctnn rpev 
~· Bmnm IÇtD St,allngTBdm Pike ve •V&f uçak.lan filotllltJan smda beş Alman taarruzunun geti lnrıldıkları da muhakkakt.ır;fakat ne 
~ llarp ..ıa.neslnde ikinci plADa mlltealtlp dalgalar haijnde bUcumıar atıldı~nı ve 1100 :_imanın ö'dUrtıldU ~ınıalı1C1 mnrrşal ~ oroşllof, n" oonup. 
~ wyonız.. yaparak dllfman kazamat Yf! topçu ğtınU jl~ etmektedir 12 atış mev. ta rn:ıN'"nl Tlmocenko, ne ek b!Hlln 

l'r--Oa ln~'iz ve nıevzlliırlDi yok etmlflerdlr. D~ma • zil ve 14 blokbavz. tahrJP olunmuştur. t'Alphede mareşal kış mihver ordnla. 
A- •• "" nm ıatırlma taarruslan al'II' ve kazı.. Başka bir ke.!imde bir Sovyet gru. rmı yaramadı ve Rtuı fop,.aklarından 
~filmleri lı kayıplar Yerdlrllmek •uretUe pU. _ pu Alman mevzilerine girmiş ve d~rı atamadı. Bu ııene artıı. Ruslar 

' •österilmiyecek 1dll'Ullm0ftl1r. DGJmaa t&flt hareket. göğtls göğtlae çarpışmalarla b!lyUk da, Anglo . Sak9onlar da luşıı fa7.la 
~ .. (&.&..) - 11'~ .stnea-. 1M1nıt .. V .... tbt1bJdek1 mOnaka.lL •yıda Alman a&kerl öldUr'Ulmtl3tUr, bel bat111mryorlar. lhmun bir ııebf>b1 
~~ 11 'blrlftclte§rlnd• !t1be.reıı ta karşı da te•irli haft taarru&lan Kozdok çevru1nde çarpışmalaT' dtı ~ eenekf t@C~be. 111""1 ıwlıt>b\ de 
~~ Te tıig1llz ftlmlerl.u i'Ö9te.. yapılml!tır. vo.m etmiş, bu arada da 400 Alman Rnslann bu &enf'kl tktıAAdl ()uruma. 

1~ e4Umiit11' DWl ca~,wiqğ" ~~ ~ı ma,. ukeri öldtlrWmU,Ulr.. dur. Kıtm orduda oldutu l'Lbi aM! 

Amerlku kıtasırula ttı.rafınz ka.lan 

ııau. arıuıınd.ı llıı :\Bkaoak 'te ~l)eeek bu iki mhlet Ue olan mıınascbetıerı. 
u:ııı.ddc lhl.l.}U.Cı :ırtar Oııç1:1ı 1tcne do. 1 mlze datr, i~crı açıkça konu§mak za 
1:'11 Ukr.tln;ı., l>one~· IUl\':t.a!ıı H' bUtll:ı manının ıırtık geldığını oy~ersck mü 
Uun bölgf'lerile ljıınali Karknr;) a u,ı,, 1 balD.ğa etmı olma) ız Son hA.cll.ecler 

laı m elinde.} dl. Hus ordu1<u vt~ aluıl!si 1 östermlştlr ki bu lkı memleketin 
bul'lılıırd&kl 7.engln buğday, kumür , . ., kararsız siyaseti Amenka blrl<?Şlk 

biraz da petrol ka~naklarmdıuı n:alı- dcvıe•Jerjnin taham~lUnU tUk<'tmi~ 

rum değlllerdl, Bu llt'De Junım bıuıı tir. BUtUn mllletıerln vaziyet alması 
başkbdır. Ru:r.\·eltln mümesslll \ !llıl, zamanı gelmiştir. HUrrlyet \ıuşman 
Hııs) ırnın ) I~ ccek ,.(, yakıwak bakı 
ıumdtın pek kölü bir hah:e <ılduğuııu 
dllnyaya ilin ettJ. Denıokreııller !)im

diden Rusya)a )1.)eeek '"ti tlnneğc 
karar \erdiler. Fakat bunun ne ka • 

!arma doğnıdan dof.Tuvn veya dolayı 
ııllc yardım edc_c k r ml11r Yoka 
onıarla ınUnascb Oertnl ke!lecekk!r 
mldır" Bunu kati olarak tayin etme 
!eri ır.aruıtdir 

dıır zor bir şey olduğu mt'ı_dıındadır: Ruzveltin Şili cümhurrei•in~ 
Mllyonıa;ea ton l.ömürü, btıj!'(lnn ,.ık bir mesaiı 
ı;ık Atlantlk ötesinden Ruıı.\a~a tıı \a:ıtru;-ton, l5 ( '\ \.1 Ruzvelt 
,ıın:ı._1< ltjn büyük bir tlf'.aret flloıı.una. Şlll cUmhurre R o '.l '.Jit mt>ııaj glin. 
rmln yo"ll:ıra \"C limanlara tbtlyııç ''ar 1 dererek kendisinin VaRlnytonn YJ.P 

dır. Uemokr::ısllerln gı-ıııl kil~ •Pl3 rı, madığı zıyaretı b k zn.man'l bıhık 
ellerlndekl tJcaret flloıunu b-ı<jlm 

1 

masından dolRyı tr !ISU• lnU ifade et 
memleketler hf'snbıııa genl<ı ölı•tlde rnl.ş vr htı ziynrt>tiıı JPri.le vapılac~ 
kullnnmağa mföıalt de~!ldlr. 'oUnrdıı 11- U id 1 . "' t 1 •. 
feblilırnln nr kııdar bU~·ük o~duğu 

hl'rglin batan gemllf'rdt.'n nnıa .. ııır; 
llmıınıı gelince, kışın 1\lurm:ınsk b111. 
tııtar.Nnlcl''·atın Ra~m \'olu\·l:ı Ya • 
pılma!lı tttun ?.aman ka~bettlrl•. Kal 
dı ki lh7,Pr Uzerlndrn \'oJ"'n ~·olıı~la 

Rusya) a gll'N't'k olan bu m:ıd~ll'r dt' 
mlh\"l'r uçaklarının \e \'o~ k•Htıın 
dakl 'Hl'ır toplıınn lft>hdldl altmdıı1ır 

İşte bunun :çın yaklıı.tan ln::Jm Ruıı;.. 

lan Almanlardan fazla Pndlıeye ıtu 

ışOrdllğUnii göıııtl'l'cn lş&rPtlPr ek.tı!k 

değlld1r. \'IJlônln ml1$ahedrlf'rlndl'n 
•onra dernokra .. ller Ruın-aya yl~k 
~derl"lt4'ft1n yofta""ı a""'orlar. ftu. 

na nf' df't"e<'eye kadar mu\'1Lf1a.k oluna 
blleccilJıl. &lireceiJır,. 

t.' tr ın ır, ar e m "r 

-o---

Jarcr~ar 

Haynan aoasını 
süratle tahki11 

ediyor 
Çunklng 15 (A.A.) - Çin askeri 

&özcUsUnUn bildirdiğıne nazaran. Ja. 
ponlar, Hlndıçlni açıkl&rmdakl Hay. 
nan adamın cenubunda sUA.tJe t h 
kfmat yapıyorlar. Bu adı:ı. bUyUI 1. 
niz U&.5\1 hallne getlrllm.ekte 
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!NEVAR 
f YOK 

Harbin" garibe/erinden 

Duçe, Yntlknnıl ı ) crlcşınlş ol.:ın 

lıolyn ile muhnrıı> IJUlun:ın de' Jet. 
lerin diploıııntbn ı:ı, bu )az bir 
<'<'11111<' göstcrnıiı1tır. \az sıc:ı :: ıı .

d.ın k:n rul:ın scrir'·•rc Roma CI\ .ı-

rın l:ıki pli'ıj:ı gıtmek miısn:ııh si· 
'crilmi1tir. Onlıır:ı pliıjdo, pcl•s 
kordonu :ıllıno :ılı1111•1ı; bir kiı5c 

t.ılısi .. ohınnm5tur. Sefırlcr H! n. • 
ı~ lltrı l:u laınıl•ıl,1.1, den.zC' ,.ıı

nıı-;;ler, uz.ıJ..Uııı ~e~ rt•ıl ıı ll:ıl) .. :'i -
rın ınernklı b:ıkışları k:ırş15ın 1. 
c ,'nİz safn'lı siirrnü~lrrdır. 

Ordulnr çnrpışırkPn. birbirınlıı 

hlrleri iizerı ne l>ıım hal!lr yaMılı• 
rılırkt>n. bir ln~i•i>. ı.efirioiıı He 
ırı:ının Lurnu dibın Jeki pli'dd:ı gıi

neş b:ınyosu ~ :ıpm:ısı denir.de 'ı• 

kannınsı, hu lıarlıin, kenılısl:ıc 

n.nhsus g:ıl'ilıclcrınJl'n eleği! de nc
dır? 

Bir bankanın dalaveresi 

Amerika b:ınkalarınd.ın biri. he• 
~nnç vergisi beyannnmesinde, ı.: ... 
nıurlarının ihtiyarını sidcr •• 1°k 
için 625,000 dola:- surfetliğini ull. 
dirmiş. l\f.lliye, ynplığı ınhkik:ıt a, 
J)nnknnın doğru sÜ} ledlAinl :ın!n

mıştır; çünkii lınnkn, lıu pnr:ı ile 
mfikcllcr b.r oleJ ynptırnıış. Her 
ocJn91nı, 20 dol:ır lı:ırt:ıJık muk:ılıi. 

lrndc ınerr.url:ırına l,iralnınıs. Fa• 
·. ı otelde neler yc.k. Dir koriclol'un 
• ııi: Aşıklar yolu. Hır sürii snlon. 
hrı kadire dôşenmış. Knpıl:ırıntlrı. 
l omeolJe Jül.ret, :ıntm·ıın ile 
J\lepntrn, Dnnet ile Bcatris, sen Yt> 
ben gibi ş:ılr:ıne Mıııli Je,·hrıl.ır rı
.. ,lrnıoıı, 

l'ılııli;)e ıncınıırları. im Jı, rfh .ıln 
J, r şey dememişler. aı.•a lıiikfı.ıll'I 

''.•hlOksız,, cihetinden tnkihnt lı . ~-
1. ınış. - -
/\merikan .ordusu 

Gelecek seae 

Yedi buç\,Jk• 
milyona 
Çlt{acak 

\ . ,ı·1~·on, 1J (A. .) - Ho.rb1ye 
r.azııı sJbay Stimscn, bir. Jlk ~merj. 
.kıı c:.iu8U mev~J!'IUn ı. ..... en 4.2l50,000 
olduğunu ve 1948 yılında yedi bu. 
~ük mılyc;na çıltıırıuıcıığ r.ı mUmes _ 
sHler meclisi askerlik işleri encUmo .. 
mr.e t..lc.lrml:ılir • 

Altı..y Stlmson, havu kuvvetıerl 

mcvcutıarmın gelecek sene 80I1Undıı 

2.200.000 olacağım il~ve etmı, ve 194g 

Mahkeme Saıonıarınaa 

Knzı üç gü 
kapamış, 

tSo ırnpoaa eklrnereıı 1'ÖııaeıUt'Ct:1 

lıı arnınıı ve 13 verme il.tini.arı F'..a til•ı 

IJakllu."lla parası~ oeşrcdflect•kt •ı 

llanların ~nı.oıede jdrUldUtO te-ld14ı 

oırtiııama dikkat edllmehdtı. t-:\ lı-n~• 
~klJfl ~iınderen oku~'Ucuı ırıo nıah!ı' 

kalmak üzere 83.rlb •f.lrt>ı>:l•rLnJ bU<ll.l. 
mclcrj U\zımd.ır. 

Evlenme teklifleri: · 

Delil<anh mı kızı kaç!rmış, yoksa 
kız mı delikanlıya kaçmış ?L · 

• "' Yaş 22., boy 1.70 ktıo c-; nmer 
AuüJenjıı merJhcnkııni k.oıı:ı k~ ı'.lılo cıelll.ıınıı ııadooe '')ıınındıı ulıkoy- kı k 

1 
t ' ' ' 

·-'-b 1 vırcı saç ı, ıp !q.kUlt, ~inae ok..ı 
çıkmış H' n;>nl hızla k'"" alığı )nr~ mak,, ı.-uçund:uı uınhltcmc;>e veril bl k -
)nra aslı)<' ınnbl.cnıclcrlnlıı on üne ır.letl. EH elA sliz ul.ın genç 1'1z bli : 1 yhan, ı·ingcnç, ukmrnahıib .;cya esmer, 

• ass:uı, cc, zev s ı b1r bayanJ<l 
gclıııı,,tl. lle.~.:anılan ı;c ;,orı,'tlnluk _ <ı !ll')i yukarhki gibi anln.ttı ve dell- evlenmek istemektedir. ,M.S,) 
tarı hıın~I.,-se l>a)ıbcakh. Yımnklnrı ln:ıırlıııın bu üç gün zarfında kendislno zlne mUrııcant. - rem. 
kı7.nrmı , saçları terden alnma )apı!i hcrluıngi blr feıuı. lı:lrelrntte bulun. 
mı11h. lG )nşhınnd~ Lir genç ıuz.dı. ııı ı:.lrğını da lla.ve etti • lg ve iı~i arıyanlar 
Olduk'-'a ı!n güzeldl. 1 D llknnlı 1 to?) l'l'On lnktır ecll - • Yüksek 'l'eknik okul ·nden en ıyl ı 

derece il .nczun, bl!!Hl oıı dort sC'ne _ 
I.trnfını ııra tırdı \ e nrndığuıı bu- ) urc!t•: 1 

lamııyuıca mübaşire ~:ıkla3t,J: - Ben dedi, l\lelef;t hiçbir zaın:ın lik tecrübeye sahip, Jenız, luıra, havil 
ve emsall b!Hlmum moWrlerdc, nhı;ap 

Anıkut-.. bey hcı;üz gelmedl ne kaçırdım, ne de ynmmdn nJıkoy _ 
ve kaucu t ve elektrik ı,ı dle fabrika 

mi?. clum. Bir gUn evime geldi banıı. ımc- ldareslnde çalı~mış bir gene;; bugtınk•l 
Ha)ır buyan gürUnmcdl . mak ı tedlğinl söyledi. Kab:ıl etme_ lktlsadl durum ve nıem!ekct ihtiyaç. 

- nız.ı daha ç.:ı.ğırın:uimız, değil • ılım \'il derhııl evine gönd<'rdlm. \'e !arına uygun ç lqıma is lmlerjlc, az 
mi 'l ı·f{er Uç gUn e\ ine gltmedly e, ooı;lta zamanda fuzl cJ almak lstıyen1'ırc 

- SJzln ne gibi bir d:ı\anız rnr, bir )Crdc ltalmı olaent.'1ır. mJf,t olmak istemeı.tedll' Beyoğlu 
- Şey_ - nız senin e\·lnde bulunmadı P.K. 2319 adresine mektupla ınUra _ 
<.icn~ kız ltızıırdı, dnvnnm m:ıhlye

tlnl sliyUyemedj, parmıı.ğı ile kapıda. 
asılı Jlstedo bir ismi g6sl<'rdi, l•rıknt, 
mUl>ııal r nlıııl•:ın bir uwırl:ı: 

- Haa, dedl. Şehvet bl118llc yanın. 
da alrkoymaı •. Senin adrn J\leleJt mi 'l 

- E•ct. 
- lllnıı.daıı nıuluıkemelerj giırm~. 

ğe batlı)acağız. Sen anıkatmı anı, 

bul, 
- ı>ckulrt, tı- eld•Ur ederlnı. ~~ey .• , 
-Ne4l 

- O g<'ldt ml'ı' 
- O da kim'.' 
- l;lP) hnnl •• dam ettiğim ndıım. 
- Haaıı., ne bl!e,;lm, bPn taııımı!O. 

nııT 

- Hayır, polislerle bir gUn beraber 
( \€' geldi \'C "ben bu o\'e lcaçırıldım,, 
clJyc ı;österdl. 

Neticede mnhkemc, vahit olan po • 
llslerı dlnJemeğc lmrnr ,·ererek muluı 
l.cme)i ha ka i>lr güne bıraktı. 

ADU\"E )iUHAlltRt 

Aldııınız.: 
( A.U.) (A.G.) (Bay 34) (B.Ş. kimsesiz) 
(Bulunmnz) (B.'l'.R. 3) (Dndll 
(Eşine merbut) (E.M. GW) (F.U.S) 
(F.D.K.) {F.18.F) (2f; GRU) 
(H.Ç. Hakikat) (23 İş l•tf\en) (lnan) 
(l.Alc 11) (M.K. 191 (M.U.A.) 
(M.S. 36) (M.E. 49) (Neşe) 

(Özbaba) (R.T.) {P.A ı (S.A.E.) 
Bir lngiliz romancısı öldü (Snmimtl (Uygun) (Yağmur) (Yal. 
Londnı, 15 (A.A.) - 30 a yakın nızım 33) 

roman ve 40 kadar tiyatro pl~lnln 1 DİKKAT! 
muharriri ola:oı maruf İngiliz müellifi Okuyucularımızın göı.dE'ff'Cekleıl 

Cc~mo Haıİıllton, çarşatııba akşamı kUçUk ııanııın gazctemlzct • gUrUldUğU 
70 ~cışındıı olduğu halde vefat etmiş. eckjlde. ve okunaklı olnreh, yeni lharl 
tir. !erle yazmalarını rica ed• .. ı,: 

::~;:~:;,:;:- ·:::·~~~.':~~; 11 ŞEHRiN 1Ç1 N DEN 
- Ö~le ise l>en nerrdı-n tnnı~ a-

) ım? Sen bak buraclıı görii~ orsan bu_ -=~=~~=::~=..., 
radadır. • 

- l"ok. 
- Eh gelecek o tıa!aP, 
\'e mUba lr faı.ln bir ııey SÖ) leme>. 

den }çeri girdi, blrnı sonra dıı lmpılıı
rı ııcarak: 

- A ~·nlll, l\lelek ! diye bıığırm:ı.~ 

lıaıladı. 

Scal koridorda aklslenlrkcn de gene 
Jı.u O.VUku(..l llc birlikte gene lllnl IJl'!. 

ldlde kopruk mahkemeye gt>ldl, ıc~. , 
rlytı rlrlp d;nacı yerlne oturdu. 
• Birkaç saniye onra da, u:ıunboylıı, 

;;~:. ::~=rb~r.:;,ı:~anlıınu:!::ı?ı: 1 

~üsterdlğl suclu yerine &l!CIP oturdu. ı 

- Adın! l 
-Melek, 
- Senin P 
- A\'DI. 
- Otunın. y.:ındıı ulaşıı.ncak olan hede!lerln ı:ı._ 

"ldnkjler oldut'Unu aöylemiııtır: Genç kııı; ddtkanlı1n bir defa ııllc 
1 Yıı.rdmıcı btrllklcrlle borabl'r balmıanuıtı. ı.·nkat hep onualil alil • 

(Mekteplerin ıır;ılmaafıe l>Kaber 
pek tabil olarak ebeveynlere bazı 

vazifeler dU§tU. B:ıbaı ana, amca 
veya ağabey, mektebo gönderdlğı 

çocuğun her ııeyi ile n'Akadar ol _ 
mal• mecburiyetindedir. Fakat ço. 
cuğun.yctlı;mesi için mekteple elele 
veren ebeveynin buhran dolayısUe 
luır~ılajtığı blll gtlçlifülcr vardır. 

Konuotuğumuz. bir çocuk babası bl. 
re gunıarı nnıattı) 

bu buhranda bir de çocuğunu~. kttcıp. 
lannı dU,Unmcu;lo deıulııtl l~ukııt 

!jim<ll bu ldtıı::lur okunmuyormuş. Ye

ntdeıı blrçolc l'ltıı.p almak lilzımgell. 
yor. Blz(m bildiğimiz. ilim ilimdir. Nl

lı::ıyct terim farkı var, Hocalar lılr 

az irıs:ıfiı olsıılar çok 1) 1 olacak. 
'\yet l::UyUk hava kuvHtlo-1 t" ı:ıı. l·ndar oldutuı~ 3Uphe ~oktu. 

.J - Seferi ka orduları le klll ve ı Dundan ııonrıı. olmııan tahkikat e\'. 
lechizl. Bunlarn mevcutları t:ıknten rakınıı. göre, Jı!l.djse 11iiJJe cereyan e~ 
J ~00.000 olacaktır. Şlr:ı 1 J ·ı d :1 z r. işti: 
~ırı bölgelerde buıun.:ı.o ı.ıt .. laı b•ı Bu iki gr.ııı: uzun :wmnndanl:erı sc-

ı .. knma dahildir. \lı;l3orlardı. Sık sık buluprak gezi • 
* "' * ~or \'e latlkbul projrlrrl lrunıyorlar _ 

\' in rton, ıtS (A.A..) - Am rlk ı dı, Pııkat dellltıınlı hen~ lr i,te de
lı:ırb Y" nazirı Stims::ın, .u•ı~. ı ı: y:.ı ğlldl ''ll p:ıra luı:zııno.mıyordıı. 
nrı 20 den 18 e Jndlrllmealnln el.cm llund:ın dolayı da kızı alleılndcn 

nıbc r! belirterek demiştir ki: ls~rse vcrmlyeceltlerln' L"lllm)·ordu. 
ltıi:l ~"nut için dU§UnUlen rnkaın Bunun Uzerlnc de ı:.,rc\xırec k:ıçm:ıtı 

l:ır, lı'.\va kuvvetleri için iki milyon kurmuelardı. Krz bir gün erketln 
!?CıJ ın ordu lçln Uç milyon üç yUz C\1!le kaoır.ı ve burı.ıda Uç gUn l•ııl • 
bin 'e : .·azım için de bir milyon 1111. mıştı, 
... 1 dlr. Tabiı bıılunduktan sounı da lcendl. 

.A.merı::a blrlc~l\c devleıerl 1943 t-' sinin zorla. l<~ırıldrfmı sö) ı~mt!), ka. 
1ma1At Te akllyatının mUıı::ıcıde etli. b:ıhntl olmııdı·,ru ıığln~a nJ::lala lC . 
ğ1 njsbette en bUyUk hava k•ıvvet. ııı1nler etmliitl. ırıııuıt tahkikat sonun 
terine lltı.hlp olmak istJyor. Havn. kuv. d:ı lı;de zor olmadığı o.nla~ılmta. ıın-

nı~ - Nasıl, '-'ocuı;:unuz mektebe 
Jldlyor mu? 

O - Gidiyor •. Fakat onun .gitmesi 
kCıfl dr.ğll ki ... 

Blz - Neden? .• nevcııl mi yok! 
J!nylaz.lık mı ediyor'! 

O - Ne nıUnaR<'!>ct, fevkııllde he. 
\e 11 ... 

nız - O b:ıldc \' 
O - Efendim, çocı.ı!run m.:uırnrını 

karııılıyaını~·orum .. Bu banıı az p o
lu~ ı:ır. Eııkl J>lr dost mel:teb}nl biti • 
ren oftlunun kitaplarını bana vermıq, 

Biz - Ç'ocuğun t~ln lcltnp masrn. 
fmdaıı bn!Jk& bir derdin ')'Ok ya f 

O - Olmaz olur mu'! Defter \e cıı. 
ğcr mektep levaz.ıını da bir dert! 
Gazeteler bu gibi şe.) terin olmlla~:ı 
nrileceğlni yıız.dı, fckat hocaların ek 
scrlıılı 

- Ne yapalım, progranım yürüme_ 
si 11l7.ım. ,?tı;e Ulzrıns~ nlınması icap 
eder dlyorlnr, Falmt ,ıız paralık def 
terin tam 115 kunı,:ı satıldığı bilin -
mlyor mu? 

Biz - }."('rden gUke kııdnr haklısı. 
nız. Onon tein biz ııu notu kokuyo _ 
ruz.: 

NOT; Maarif veklHetiFıln bu mese_ 
le llc alakadar olmasının doğru olıı . . 
c:ığı kanaatlnd ylm. - K K. 

. 
BAŞ, lJİS. NEZLE. GRİP. ROMATiZMA 

"evraı~~. tır~~ıı~ ve b :tan a)rıl!rınıiı 
ti riıan kes er 

lcabmcla .. 'üç kase alınabilir. Taklitlerinden sakmmız. 

• t 
İkinci ilan 5 • ıo • 1942 

istandıiJ Ticaret ve Sanayi odasından: 
Bilumum fa1>rikatörler ve sanayi müessese sahipleri 

ile her nevi büyük ve kücük imalatla is'~igal edenlerin 
nazarı dıkkatine: 

Ou:ımız~ ~j ıtlı ve lcııyıtsrz tabrlkBtörler ve anna,>l mlle8'e&e !!Shlp 
lt-rl ile !,r.z.ı ~er 1.e\'I lnulAtln l;ıtigıı( ede.a ııtül,>c sahipleri UAn tsrthlnd .. n 
ltlb.\ren Pn gc~ blı ay 1.nrfındıı odamız sana)! aubıısi mUdUrllıt:ine ıUah~ıı 
ınUrnra!ltla tc\'7.İ edlln ktlı olan sanayi slclllne Bit bedel•lz m"tbu beyan 
ıı:unelcrdı•n C.l..ırnlc llcrn::.I ile san:ıyl l)Ubesi mlldUrlilğUnc imza mukabili.o. 
ıle lııdc' ı•[ ııwkrl l'hemml)·eııe tlca otu mır. 

.l\Iüddı•tı :l'lırfıııd:ı veya milrac.:ıat etmel,tcn lstınkAf edenlet tıraret ve 
s:ınn} 1 0Jıılar1 ı.tıauıııımın mııJ.l •! m.lhsu unıı IC\'fikıın tecziye ed)looek· 

• lt:rdlr. 
NOT: Odaya kayıtlılar slcll vesllcalarmı kıı.yıtsız.lnr ise Unvan tezkerl'. 

terini lı)nl müracaatlarındıı birlikti' gellrmekı-t lüzımdır. (820) 

MODA ÇANTA B.OYA EVi-j 
Bay ve Bayanlara müjde 

" 
Bu ta arruf de\·riııde eskidi. boyası ııoıdu, renı:lnıı 

ll}1)dası gectı diye kıymetli 

~ EL ÇANT ALARiNIZI 
bir kilşe) e atıp tcrketmoyinlı 

AU:il)emlz. lıtedlğlnlz renkte el 
blaclerlJılzcı uygun olarak eskl 
Ç'ANTALARlnı:r.ı :f~nni 11usette bo,ar, yepyenı yapııı 
Ayrır.ıı her türlü tnıolr ''e .smarlama çanta yapar 

Tuvnlet!ıılzln rcng.ne uyar en altı sabit tırnak c!U.\larıruzı .uıcaıc atölyemi~ 
do te'l'lln ed• billrolniz BllQmum muşamba ve dert .. ,yalarımız tennı .-ıket 
te boyanır. Kıırnkoy Muı.ı:ıbane cnödes~ Hıısanpaşa ban No, ı. S. 

DlIHiA 1': ı\.fiuğıdakl 1ıdreslerdekl ıubelerlmlz de açılmııtır. 
Cemil c_:ar.tn tuhaflyç cvt, Kııdık6y paza:- yolu 113/l 

Sadrcttln Kutı.:ay, Kc.p.ııı<:nrşı l{ntpakçılarbaşı No. 154 Çanta tvhaf!ye 
Yıldız Çanta Çorap P:v! Beşiktaş Tramvay cndclesl 36 

AT YARIŞLAR/ 
Ankarıı nt yarr'llarının dördi.lncU • , 2 - Dandı, 72 kilo (Fon Vnngen.. 

su önUmUzdekl pazar yap:l:ı.caktır. haym), 
Bu mUnascbetle haftanın ,ı:mu:ramwı 3 - Slfkap, 66 kilo (Fazıl Koca. 
.ku;acıı veriyoruz: gUney), 
BtRiNct KOŞU 4 - l{onca, 6-1 kilo (Öz.demir At • 

Mesafesi: !:200 metre • 
1 - Fidap. 

tlilNot KOŞ\J: 
Mesafe.sl 2000 metN!. 
ı - AlceylAn, 68 ktlo, 
2 - Sekban, 60 kilo, 
s - GUlc'an, 58 kilo, 

" - Soydan, ~ kno. 
t'Çtl'NOU KO$U: 

Mesafesi 1000 metre , 
ı - tz, 60 kilo, 
2 - Zehrlmıır 58.IS kilo. 
3 - Pınar, 158,& kilo, 
4 - Vido, 68 6 ldlo 
5 - Haap:ı liS,5 kilo 

llÖRDUNO ünoşt : ' 
Mesafesi: 1600 metre. 
1 - Bahndır, M kilo, 
2 - Tnrz:ı n 56 kilo, 
S - Rfnd , 56 kllo, 

BE!ö:tNCt liO~U (centllm"n ko u 11\ 

Mesafcııt 24CO metre 
1 - KomiSarj 72 ltllo, (Dr. Kom!. 

sarj), 

mo.n), 
ti Karabiber, 60 

Atman), 
6 - Demet 68,6 kUo 

man Atçı), 

ALTJNOJ KOŞu: 

kilo (Öz.demir 

(Abdurralı. 

Mesafoıl: ~000 metre. 
ı - Sava, 60 kilo • 
2 - Tuna, 60 kilo , 
3 - CcylAntek 60 kllo, 
4 - Tomurcuk 60 kilo, 
l5 - Tarzan 58 kllo. 
Ç!!to bahis: 3.5 ınci kO§ular Oze _ 

rlndedir. 

Kil üzerinde 
9 ingUlz tana 

düıtirlldl 

\•eUcri için gösterilen rakaın!ar bir Jmıım:ı ___ ;::__..;m-~-ES--.-m'3-:~--------------------------a:ı1cmlEl!!':"l .. -------n:rı------
ı,oııdrn, 15 (A.A.) - lnilUZ Jtav 

Jmvvetlcrlne mensup bo.cnba uçskıa .. 
> lmanyada, Kil şehrine taı.rru:t ... 
n işlerdir. Bu ;ıehrtı yapılan akınhı • 
rın adedi b:Sylellkle 70 ı bulmulitı.:r. 
Akın mehtapsız. bir gecede y;lptlm • 
tır. 

ta.hmhıdlr. Eğer bunlar değişirse ele_ 
sılmekten ziyade nrtacaltt,ır. 

Orduya gelince, talimle meııguldU::"' 
ve taUnılerlne devam edecektir. 

tranıa sahilindeki 
laglUz adalarında 

Ne kadar Alınan aıkeri vm? 
Londra, 15 (A.A.) - Frwıaa sahi_ 

lındeki lngilız. ııdalarmdan alınan ha. 
ber!cre göre Guernesey nda.sında 

10.000 Alman askeri vıırdır. Aldcmey 

"0 anda o kadar fırkmU;tlıın l•i he 
men ~erimden fırt:ı1 'P •':ıht,;;ı:ırın :ır. 
1 o.sınıb ı;lz.ierulinı. Aııetık tn·nd:ııı ııon 
ro. başınu geriye f)C'\lı dlm. 1,.ııkııt o 
111rnd:ı çalıı;ma oda.ı;ııııııo ıvık tr'krnr
l'nn ııöndü, 'e p;.:ncf·re yu&rı:.ı-ı !,ultlı • 
rıldr. Sprck dışarı atladı ve benim 
~l:ılcndiğlm calıiıl,lıınn Is ll•unıctlı.uc 
koşmcğa oo:ıl:ıdı, Utıııun UZı'ı ıne yo • 
Junn kestim, ıatcat o beni ae lll ra'l.ıc -
rinde ııUrUl:ledl, Blyk>eo bir m\ldd "t 
ynnyun:ı k>5tu'.. n .. :.tıoı, Sprı·t,•n dur 
ınıığa niyeti yok .tı.~v durd ıı:ı. ''~e o. 
sıırelt gayrltııbll bir lıeyce:ın içinde~ 
dl. G!;zlerl ftürta ~ UHıların:L:ln fırla

ad:ı.smn 500 Rus esiri götUrülmUştur. 1,11.,tı. Ulrde:ı haltllrntı sM:er gibi ol. 
Bwıdan b:ı§ka 12 millete ıı.lt 2:i.00ı) ılıım. Sprt'kl iki omuz.unclr.n ~·altBla _ 
yııb:ıncı !Ki getlritmi;Jtlr. Anla§ıldı • dım ve ıı:ırs:n::ığa başlndım. •'Ne cllru 
ğına g6re bu adalarda kACi derecede unlat :ı.n:ı,, dedlr.1. srı ·ek bo~uk bir 
ltçl yoktur. sr le: "Albay ôldU,, dcdJ tııannblllrs! 

1 
nlı. nıışmlifetı r, bey, o nnda herİrİ 

ZAYİ - İz.mir ihraeat gUmrU. gcbf>rteslm gPlı11. Fnltnt olan (Jlmucı. 
günden a·mış oldug~m 83:'i84 nı..m. tu, Hlddl'tle: ··ı~ı halt etı in, tılmdl 
rolu 8 eylül 1942 t::ı.rihli 870!) lira I ne ynp~~ı.~ız.,, dc'.llm. S:ırt'lc ufnlln,. 
30 !kuruşluk namına muharrer cıc. 1 mı:tı. "f'nl:ııt lıt'r.lm bu ı~tP lılr !il'• 

~ 111akblmı11u ftyl C\~lırı Ye. !;tım yok iti, bPn onu ölı1llrmdllm ki, 
_,..., •t.cıallm rihetle e!t'sinin dedi, \'e u lb:ı~ ın bl r:len ollluğu yere 
lıiikmtl kaı..dlfmı ilin ~derim. ),kıldığını, ft sırtınd;ı bir lcıımıı. sap. 

Mustafa Haydar Nıızlı. (1 il.77) lı bulunduğunu, tı) nl aııı1n odadaki 

K ~4RA ELMA~. "E\·et ikinı·I bir fc:wbbUstc dalı:ı 

bulundnlc, fıl•at b ı'ltırıldıl: \C knc • 
tık ... 

55 lngilizceden çeviren: VEHIP T'A.YLAN ._ ....................... . 
"Böyle bir fCöcbhüs Uzcrlııde l&ka. 

lııııüığınız talcdlrdc ıı~dl' hmıızlılc de. 
~il, ıı3 nı unumdıa çlfte rlnayetJcrlıı 

ışığın ııi.lnılUrUldüf UııU vo lrnndlslol 
deh.set ,.e korku lclnde pencereden 
u.:ı:ığ'ı uttığını nnlııttı... 1'1aaınaflh, 
bcıı bu mavalları yutmııdıru., dlyc 
!\lakı;\ el hlkClycsını bitirdi. 

JColıı 'bir mUddet clilşürıccll düşUµ • 
celi sJıurıısının •umıınııu ı;a\·urdu. 

Arada bir do :pencereden IJBto lştJ. 

knmctlndc bnlcıyordu. 
"Dcın.1' S,prehlıı ııllıayı llh!Ur<lUğU. 

nU kı•ndl ı;üılerlrıjı.lc J>Urıııcdiulr., üy, 
le ınl1',, 

''l!n,> ır, fıılcat ... , 
"I'°nkL?t ne?, ... 
R;ırC'ldıı HU<;İll ot tu{;ıı 

) i~. Zira odnd:ı omlnn 
) ol•tu ki., 

lrnrı:ıntlndc -
b:ı:ilcıı ailaın 

"Pel ı .. b·1ynıı Sprc !; yolc nıuydıı 1',. 
"llıı' ır,. 

"Hu dunı:ıı dolaplurd:ııı lınberdnrdı, 
tll'til WI 'f •I 

''Ornsmı bilmlyoruıQ,,. 

"Sonrn ne ynptmız!,, 

''111ı; ldmscJ o bu tıAdlscdı.:n lıah -1 fulli olmak ıııınnll • tevlclf \'e mab-
sctuıemeğe !tarar verdjlc. Sprel< nrka IıCım cdlleceğlnlzi dil iinmcdlnl:ı mil' 
lcapıduıı ııtoyn dündU, ben ile otellıı ! lakıwelln alr.ınd:ı iri tt-r tıınelr..rl 
) olunu .tuttum . ., { bf'llrı.ll. 

''Koşuyor ruuydunuı.. 'l,, ''Paramı,, geri .•• lııtlyordum •• Vt' •• , 

"E'.'et.,, ( "H p büJJfö iııi.tılir wtı·n. On ııar.:;. 
"Sprıık Hl7.e lıll!Uııre ltlrııfta burun. lılc zcknııız. var. Hırs .süı.Uııl\zU bllrl\. 

mndı mı'?,, yliııce o da ı~ıcmez halP ı;clJ\'or ,, 
4'Huyır, lmlunmatlı. Ullllcl!i hf'p sut; j "lkl bin 1rıı;-1117. llrP.sı naınusıımln 

suz. olüuI;ııııu ldıJla cıllyor. Fal:at bu- knuını!ı.!(ım p:ıramdı ·.,. 
mı SÜ) lcrlcen oylc ncnylp, öyle dUşUn. c•ornsı walflın df'ğll. ÜnC'e lnı tıu. 

cell duruyor ld .,, suıtıı Sprckln dı• lfndc&'nl ail\}amız 

"Felci, Jmnnntınl,:co Boranı l•fm öl. lı1zım. İddianız doğru ohuı bıle ıı:.ırnııı 

dilrüU, ,·e nnsıl ölllUrdU T, 2'1 elde cfml!k için ba5\'urd11ğıınu:t. t;I'• 
"Sprek -,atoyn ı'llinürı~"' herh:ıldt1 re hiç de f::ıkl}de şa,>an d.~ıı. I~ "-

Boran tnr:ıfıııd:m gUrü!ınl\, ''' tnı,ıp I ne Dartmur hapishanesinde ~utm •• 
edllmlı otıcnl:, Palc 1t Rprrlı dflhB ev !iınız, ıımına ıırıl~ılıııı h!illl nlcıll:ır.. 

,·rı •llf\ha d:ıvr:ırııp Jııı fi) e~i \llı1Ur • m:ınu sınır. Karın:z: ne tılenıde ! .. 
mUş olmnlı.,. ıI:ıkR\'el b:ı,mUfct(lşe \irknJı bir 

1'Spreldn ml!crlm oldu~unu tah • 
mtn rt t!;,lnb. hnlıl!' d:ılı~ sonrn.1.-ın c
rıunla ı,.b!rlll!'l )tııııııul.tcı dC\'nm et. 
tiniz mi?,, ~ 

nn:r.nr atfetti. 
"Alle\1 mUnast>betlerlmln ııhl nl' 

kndnr edccr~lnl bllml~ ordum,, dedi, 
Kol knhlmh:ıyı b:ı tt. • 

- Şimdiye kadıır yapılan akınıardı'l 

daha toplu olan bu nkın, Kil §Phı ı ı • 
de epey hasar husule getlrml~tlr • 

O lnglhz. tayyaresi d8nmerntıtır 

Olüm 
Oördcsln ~..ıııınmış allelerlndc \ 

1zm!rın ruaı'Uf hah tUccıırlarıntl • • 
Muam.ner Nı:ılbantogıu gen~ yıa,ıı ı 

i en Oureba hnstanestnde vefat e'
ı.ı ı ve cenazesi bugtln akrabaları 
nın, bem,erllerlnln ve dOJJtlarırı.w 
yaşlnrı ııras:nda Bal•ır:.CöyUnd.lkl 

kabr14t:ınına g6tUrUımu., '(e eb ıt 
lstlra!•atgAhmıı tevdi edllmlftlr. 

Muammer Naıbantoğlu, halQlt, t 
mız. v asjl bir g !'"ti. T~llnl A' • 
rup:ıda ikmal c' mtş olıır. Mua.T r 
Nalb:ıntc.ğlu'lun memlcke-tllltt d 
l:lrroı; işler ~r bllece>lt Ur ya,!a 
l:cn ll" mız fan ayrılm u b'~. lk oıt 
!:ayıptır. 

Cnzeteml:ı: meıhuma Tıı.nrıl!:ır. r~., 
mel d.ler ve Nnlb:rntogıu aile irı "' 
1'.<:t!crıeılııl ı;a:ıı :ıı. ır, 


