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1 
geç!rmeğc muvaffak olmııç!ardır . .Bu 

R~y •tma lal tıerglln .... t-an BA&t l arada birkaç to.nlt ele gcçlrllmlştl'r. 

~
8 Ak am!ı dokuzdan ak:am ıa c kadllr Ô~\'IUD c 1 İtalyan umumi ltarargAhı lmdl'.f gön. _ U ' de~ktJr. dermeğe muvatraıc olamamıştır. - .... 

Dal hltlk14lt 
llq dat iıtlklAU 

DiL ba~ ramının onuncu yılı mü 
n:u;obetlle büyük Milli Şefüı 

mllh:U tebrık edea teıgrafuıı olmyu 
cuıarımız go.ı;ct lcrde okumu~lardır. 

Bu uıgrafln ifade ettiği ruhu anla. 
mak l~lıı uı.un tarih ~ılları iÇlndc 
Türk kWtürUıılln 1:c~lrdW f•tuuılelerl 
Ye Türk dlllnl.n, Ttırk Lı&lknun ut. 
ndrtı bakı11z lthamıarı ba:O-latnaK 
JA.ı.ımdır. Kendini lnkAr cıclea mau 
ile kendJ rununu buJ- bal araııındakt 
farkın ehemmjyt'tlnl anla.mak o za. 
mın daha kolay olacakhr 

Ttırk dlllnlu bor görülmesi, Türk o. 
lan ln1A11ların saraylarda köt" mua. 
melelt-re utramıılan bl~lm 1 •ııtllr ta 
rıhlml.ıJc unut1&m:)uc:l ,ımıL, ılalll'Uil 

lh:f'rlndl' dııl"M'Dll;•mn: bir çağm ffade. 
ıJdir. Bu çağ rnllletl ya.lnn: bir dil 
meeeleslnde, yalnız bir kll!tllr nıesf'Je. 
elade değil. bütün politik 'e l!IOA)"al 
ola~ l:ınnda ıtımsı ederdl Yq:ınm:, 

çaflarm ale) bJnde bir te.1 8UJ'lernu 
lıtemeylı., olan olı~uı Yfl Kota ma:ıd 

keacllal tliketmiftlr, Mili\ ti lnk&r 
eden devr}n yertnf' mtlleU bulan, nıll 
Jete dönen, mflletten kuvH1 alan de. 
'lr gelml,tlr. Bu itibarla dil bayramı. 
•m onuncu yılında l!'lruet tnönllnllıı 
Türk mlllettne hitap eden ,.e öz dil 
hasretinin lfadt'll olan t.el;raflsn yal. 
nız öz cJUe döntltlln df'~'· btıttln kıy 
metlertnt millet~ bulan tdrlkiu bli" 
ifadesi olarell rabumoı:u aarmaktacb~. 

ÇtlakU dO bayramını lmtlulaya.a 
llıJU ~ DllW kWtllre y&bancı ka -
lan tartble ck'vrlmk araundakt böyllll 
fıula bize ve dltnyaya hlr k...-e daha 

btırlatmq oldalar. llilll Şef dlyo" 
ki: 

"l'Orlc mjlletuıln v&rtıfmı lnMDlı 
tın yUkıı•k bir lb1~81 olarak mlllet. 
lerıo gl:lzlerl önllnde ytlkıe,t&cek eser. 
ler&ın blrist dil inkıllbıdır ... 

Bu Türk mllletlnln pçtrmekte ot 
dutu lıılyök llıtlbalenhl, bOytlk ln'kı. 

'liabra ft kendini balutun bir mlllet o. 
hı,un n g'lteJ lfadeeldlr.Bura.da biz te 
ıatart TDrk lnlulA.bnnn ,.,bunu. .ı ... 
f· mhıl görUyonı"E. Türk ınk?h\bı Is. 
llkW davuından dotda, onun ıflA.h .ı 
nıtıaMleleal Dllaayet bulduktan aoarn 
bayatı ka vra,raa ıa.balArda.kl lııtlklAl
liıre IAkayt kalmuma tmkl.n va~. 
ltırydıP Mflletfn tunro, şc-f•ertn bu lfl1. 

lll'U temıU1e roıterctlklerl büyük ct.!

lıa kudreti il.ful t.üklllll. kliJtllreJ vı. 
lktr'llldl t•tlkJllln takip ı t,mf'lllnl u 
rurı kıldı. Bugün polltl!r ltıtJ.kl.ıll 

dcs~kllyea ktlltOr ''e ek•.ııomt t•tl'<.. 
ll.ııerı yolundayq, Türk da,;aaı bir 
lıııı:1ttr, bir liıtem lfadt- eodcr. 00 
bunun bir Pllr\'&ndır. Fak.it en eaml 
""· .,. ık!rlnden G"f'lt'nldlr. 

1'ürk milleti dil lııftklfılinı df' hu 
ılhıtııu,. lııtlklAI d:tVBMndst old!Jtu !fi. 
bt lnöan lfo aynı ıat! :ı . oynl yoldA 
-~·ııı emelde41r. SAl.tfCİ ERTZM 

Mısır' da 
ingiliz kuvvetleri italyan 

mevziler ine baskrn yaptılar 
200 IDglllz askeri esir dl,tl 

Rom:ı, 1 (A. \.) - lta.yan orduıa. 1 J{a!ırl,e l(A.A.) - Buı;Oııkü per • 
rı umumi k:ır•rgft.hını~ 8!\7 numaraı. 1 fembe gUnU ncfıedllen mUııterek tn. 
tebligl: gillz or~arl< tcblı.;I; 

Zırlıh birliklerin hjmaycsindc hare Satı geceal l<e:ı1f kollarımız faaliyet. 
ket eden düşman pıy de mlifrezl'!oı 1 ıe.·jnc devam et nı~!l\rdlr. DUn nıcr 
bu sabah Mısır cephcmıziıı ı;enup kc. kez keııımlnde top ;u dllel'o u olmu 111 : 
ıılıninde.KI mcn!lertne taarruz ctmlıı. tur. Sıdl Haneyıı tıımc sahaları ile 
lerdır. Taaarruz geri pUskürtUlrnU:ı Tobrul<ta, B .. rdılah ve :->ollumdn ba 
ve dU.ı;1au atır kayıplara uğratılmııı- .zı hedeflere Uıarruz edılın'ş'ır. 
br. İki ,i'llzdcn !az.J.ı. cir abnmıııtır. Muharebe bölg~sl üzcrinr!e dU~sn 

.Alman avcıları bir bava muharebe. geniş 61çUde ha\a faaalıyetlnde bu 
•ınde bir lngıl;z tayyarcsını dU§Ur • lunmuştur, Bu !aaljyctc • tukaıar ,.e 
mUılerdlr. bomba av tayyarc!ert ıştlrak etmı, 

Tobruk bataryalannm aıtef{Je yara_ tir. KerıdJ hs!II tomba tayyareleri • 
Janan başka bir tayyare de Maru mlzle av bomba tay,yarelerıınlz faali. 
LU§ bölgesinde yere inme!< zorund.t yete geçmişler ve uzun menzilli avcı. 
kalml§tır. Bu tayyarenin ınllrettebat. ların•rzdaıı ıklsl Mı!truh charında 4 
nı tcııkU eden ııltı crhaıı e9lı edjlm1ş • bomba tayyareslndcn mUrekkep bir 
tir. dUşman te§klllne rastgelc~k hiçbir 

Malta hava Umanlarmıı:ı tfımbalan kayba uğramadan düııman tayyare . 
masma devam edilmlııtlr. Adanm üıı: !erinden UçUnU dU§llrmll§tUr. 
tUnde Alman avcıları bir Kürttııı tah Bu hnreketlcr..!en !ki tayyarem!z 
rlp etml~lerdlr. · dönmeml§tlr. 

Romen Başve-' 
kil muavinine 

Suikast 
yapıldı 

Mo,kova, 1 (AA) _ l\ıılılrcden 

Sovyet lııılıcrler :ıj:ınsrnn gelen bir 
telgrafa göre, Mihael Anloncs1•u 
Hillerln urnuml kanırgılhına ynp· 
tı~ı ziyarellen Uük~şe dönüşüodetı 
pek az sonra Lir suikasta u~nmış. 
fır. Jtomıınya baş. ı>kıl mun\"inl o:a· 
Mılır.el Antont!>ko ôa.şvekille g,. 
rüştükten sonra saraydnn mali)"e 
nezaretine otomobille giderken bin 
di~i arabaya birkaç el silAb atılmı; 
n ark&!lan takH>cden nraba da ke
za silAhh bir taarruza hedef Cllmu~ 
tur. Başvekil muıı\"İnl MihJt'l An: 
tonesko kırılan cam p:ırç.ılarıyle 

yal'alanmış,a da Tdakalinde bulu. 
ncııı hir subayla başka bir memur 
kur~un ~·nr::ıları nlmışllrıhr. Takrl· ı 
b~n 15 karlar şüpheli şahıslar lev. 
kif edilmişlerdir. 

Madagaskarda 
laglllzler bitin 

limanları ıııaı e !ti 
Londra, 1 (A.A.) - Madagruıkaı 

adasında t>ulunar. l~ill% kUV\'etier. 
1irodl adanın bUtUn ıımanıarmı l§ga 
etmiş vaztyett~dlrler. 

~ adakaf fıtır 
btanbul MUttlllllğUnden: 
Milletimizin en mühim ihtiyacını 

k&rıııJıyan yurdumuzun t.ava mUda. 
taası eshe.bını temin hususunda pek 
kıymetll m~ı:aısı g1SrUlır.ckte olan ve 
aJ.dığt teberruatı kızılay Vt ~ocuk esir 
geme kurumlarite aralarmıla payla • 
~ TUrk hava kurumuna h•r veçhlle 
yardımda bulunulmaaı lllzumu. Fıtra 
ve zek!t ltasııe mUkel!ef oıan mubte. 
rem ahallmlze ehemmlyetJe arz ve 
sadaka! fltrm nevi ve miktarı f!A.n o 
lunur: 

Sadakat Fıtır 
Kul"Uf Para 

Buğday unundan b3 20 
En l~i lyl 
Ku~ kuru, 

RazaJd 200 184 

1Novrosisk cenup şarkisinde 1 şark 'epbeaE ıçın 

ıs t .1 . Almanya ovge mevzı erın-, Romen ve Hırvat-
de bir gedik açıldı fardan yeniden 

Stalingradın şimal bölgesinde muharebe 
bütün şiddetiyle devan1 ediyor 

Mos!<ova, ı (A.A.) - Sovyet öğle kin cenubu §&rklalnde düşmanın bir • 
tebliği: 1 kaç taarruzu geri atılmı§tır. Bir ke 

30 cylW gecui kuvvetlerimiz Sta. ıılmde dll§man Sovyet mevzilerinde bir 
llngrad Mozdok çevresjnde dUıınanla f çıkıntı husule getırmeğe muvatfak 
çarp:şma~a devam etmtıııerdlr. Baıı • olmuştur. Bu dU§man birliklerine kar 
ka cephelerde ehenımlyeUJ bir ~ğL §1 muharebe devam etmektedir, 
gikllk olmamıttır. Voronej kesiminde m::ftll ehemmi. 

Mosko\-&, J (A,A.) - ögı.e Uzerl yette mUhjm çrorpıımaıa~ olmU§tur. 
neşredilen So~t tebllllnln eki: "' * • 

Stalingr!.d bölgesinde muharebe §!J Moakova 1 (A.A.) - Bugtın.JdJ per. 

1 

detlc devam etmektedir. Şehrin rJma. ıembe gUntl Moakovada , ne,rcdlleoı 

li gnrblalnde dU17man taarruzları püı. remıl b1r demeçe göre Orel bölgulnde 
kUrtülmUş ve dUıman 300 .maktUl bwutııuı çeteler :ııı. gtl.ııde ~ treni 

1 vermlı;tlr. Bnekc. bir kesimde iki dU§· havaya uçurmu,ıardtr. Bu trenlerden 
man bölUgil yok edilmtıUr. Novrosta. birincisi yapr malzemeal, lklnclal Al. 

Almanlar 
Ayda 2500 
uçak yapıyor 
Amerikalılar iae bet bine 
yakın tayyare 11110 ediyor 

ma.nya için hayvan tqımaktaydJ. 12 
yolcu vagonundan mOrekkep olan il. 
çtlnctl trende iae tayyareciler ve tank 
birliklerine menaup aubey ve aııker • 
lar bulunmakt&ydı ki bunlardan lkl 

' yüzU ölmU17tUr. 
(Arkası; Sayfa 2, sat.mı 4 ft) 

Gazetecilerimiz 
Amerikada 

lif~, 1 (A.A.) - Hl!ıı!yln Ca. 
bit Yalçın Ahmet Emin l"11ln:an, Şl!k. 
rt1 Eamer, Abidin Daver \•e Zeke:-ty.'\ 
Sertelden mUrekkep TUu bazctecller 
heytti -OUn akpnı traıısatıar.tik bir 
U!:&kla buraya gelmlılerd!.r. Kendile. 
ri merkezi Vafingtonda t:ıo .. !uun buı:n 
mlUI kulUbllnUn mi.safir( <•lmuşlardı!·. 

asker istiyor 
Londra, 1 (A.A.) - Haber almdı. 

ğına gl!re Almanlar Romenlerin ve 
Hırvatıarm Ruıı cepheaine yeni alay. 
lar göndermeleri için yeni gayreUer 
a:uıfetmekte tnkat bu hu.su.eta btıyti'< 
gUçlUklcre uğramaktadırlar. 

Londra 1 (A.A..) - Bir gazeteııın 
temin ettiğine göre macarlar Ruı 
ee.ferine cskllı gibi geniıı ölçUde 1ftL 
rak etmemektedirler. Bunun aebeb! 
Alaıaııya.nm te§Vikf ile Romanyıuur. 
Slovakya ve Hırvat.ıstan tle bir anıaı 
ma yapıuış olmuıdır. Macarlarm Bal 
kanlardan tamamlkı uzakıııştınıma • 
lan için Bulgariırtarun da bu anlat. 
maya l§t;1rakl kut &elecekttr, 

işgal altındaki 
Fransada 

Bitin saaat malı. 
teplera kapaiılıyor 
Londra l (AA.) - l:gaJ alt:ndaki 

Frıuıu.da Alman ku.:nands:m gt-.ııera! 
Stuepnagel "oütlln sıınat mektepleri • 
nlıı kapatılır.asını emretml~tir. FrarL. 
aada, artlk her tUrlil meslı>gi öğren 
mekten ma!:ırum kalan bir!ercc I<'nı.n~ 
ms gencf, aynı zamnnı•a 'lem ı:aıı,. 

mak hem anat ö~renmel! u~ere .AL 
manyaya d1.vet edlırr.ı:ılcrdir. Bunlıtr 

da ::alıştıklan i:ler lçtn ı1cret de V<' 

rl!ecekUr. İngiliz baııı::ıı, l\a.-ı.'m' ha : 
yatını zaylflatmak ve i':uıu ifçl 

genç!iğinj ~mejle tabt t'ı1tmak •" 
bu ,eklin çok "eytant bk fi"rl" tat. 
bfk edllmi!I bir t:sul oldn .. "ıınu yu • 
maktadır. 

Nevyork, 1 (A.A.) - Ameri
\.an ordusunun habcrleT acrviai, 
Alınanların bugüne kadar ayda 
2500 den fazla uçak yapamadığı• 
nı b:Hyor. Halen Amerikalıların 
aylık uı;ak iıtlheali şimdiye kadar 
hiçbir mih\'cr memleketinde etde 
~dilemiyen istihsaldcn ~ok yUksck 
bir dereceye varnu, bulunmakta • 
dır. Dalıa geçen mayıs ayında 
AmerikaWar n.yda 4 bin uc;ak yap
tıklıın gibi o giln~nbcri bu istih... 
~al n '-'bcti gittikçe daha ziyade 
ulnu.ştır. Bundan halka Amerl • 
kaltla.r, mihver memleketlerinde 
Yl!Pilan tank JNLyısından ~k f:Wa 
rJsbette tank im:ıl etmektedir. Bun 
umn sayısı aydan aya :ıiy&dcleş. 
mektedir. Amerika-la yapı:lan bazı 
ıcplatm S3YJSI da her iki ayda bir 
bir m!sli fazlal~maktıuhr. Birle• J 
ı;ik Amerllta birçok harp fabn'ka • 
lan.nr gezen bir fngilb: subayı, gör 
<lük'crinden cidden hayran kaldt· 
ğınr ve nasıl bir hızla r,alıştldrğmın 
tahayyill bile ediJemiyeccğini l!ıÖy 
lemi!jtfr. 

Buzdenizini aşan kafile 
Bir Rus Limanına 
yOkDnO boşaltb 

llalıemeaıa ylıde 20 ıı llpa .,.. ... 

. ~ . . 

Nevyork, 1 (A.A.) - ''&§lngtoaun 
resmi malıtıllerlnde buz denlzhıJ çar • 
pı§DUllarla &§arak Rııaya,._ hamule • 
Bini boıaltaıı ka!Ueniıı n.uvattaldyeti 

Hitlerin nutkuna göre 
" ... •: BiR MUHARRiR 

H lTLERlN aon nuıkundan da 
aulqdıyor ki 28 haziranda 

ba'hyan btlyUk Alman ıaarnızunuo 

Uk lkl bedeli ıunlardır: Biri Sovyet. 
ler blrlltfııl buğday, kl>mllr, petrol 
kaynaklarından tam&mll:! JDDbrum et. 
mek, öteki de staılngraw a.Jarak kızıl 
ordunun merkez ve eenup araamdakl 
irtllıetmı tamamUe keaea bir killi 
noktaaı elde etnıekttr. Bu ~ 

birincisi Ruayaya lktllladl, Udncbl 
askeri bir darbe '-urmak ~lacllr. Fa.. 
kat iki hedef de blrblrtntı um11kı 
mtlıdır Ye birbirini t,amaml17or. 
Butdayından kömtlrtbadt.n, petro 

ıtınden mahntm kalan Sovyetler blrff. 
A"lnln harbe deva.m etmek töylfl dnr· 
sun fa!t&ına.tı blJe mllmktıa olmaL 
Bu hedefin bllyilk bir laamı pf'9eklet. 
tlrllrnlttlr Ye timdi Buayanm ;ybde 
dokııında.a fazla bütOn bufday ve idi. 
mür kaynaklan mlJJYerlD elindedir. 
StaUngrad tamamUe almm.,. 8o"1'9t. 
ler birliğinin Kalkaaya De JJ'tllıatı ke
ııtlecck \'fi Hazenlen :yapablleeetl nak 
llyat da mihver kontrolü altına ıf~. 
ceğı için Rus petrolü de kati Mr teb. 
dit altında bulunuyor. 

Cç bayati kaynatmm lkl.ın4ktı 
mahrum kalan ve blrbıl de kaybetmek 
üzere bulunsn Sovyetler blrUilnln 
!imdiden müthlt blr yqama sorlatıı 

~inde bulunduğunu mtJerden, ve fou 
Rlbentroptan "tfl, VUkldea ~dl!t. 

Buznltııı mtımeııtıflt dtlnyayı bayret 

iflncle buakan bir açtklıkla Sovyet.ler 
birliğinde ılmdlden hemen hiç 3 lyecel: 
kalmadıpıu, biç DA9 buluamadıfuu, 
kıım da balkm yaka<'.lllc r:ıadde bula. 

IDl)'aC&luu UAn etti. e .... 1& MtU11 
ltokJar tökenmeclm ve Jnto ıelmeclr.e 
RuayaDJD bu bale J'9lmeııl, Almanya. 
.,. ve mttttenkJerlnln varmak istedi. 
il iktisadi darbeyi tam 11Ntellne ) a. 
)Ultırdığına delAJet eder, 

stoklar tllkf'nlncıe atvt: balkın ~el\. 
tıtt bu aıkmt,T ordu~ .. da ı;frayet oot-. 
cektlr. .Ekmekllz alker harp edeıoez 
ve petroı.ttı: tank, tayyare lıılcmex. 

Stallng"raddakl Rus mukavP.metl dr 
kırılacak olursa kızıl orduya ,,ırulan 
lkt.laadl darbe tam bir askeri darbe 
matdyetlni alır, ÇtlnkU bu takdlrdf! 
lllfbver ordusu bir tarar~n Kafkasya. 
ya tamamlle h!kfm olacak, bir taraf 
tan da merkez r:ııı ordıılannrn arka. 
1111a dU,mek lmkAntDJ kaza:ıacaktır. 
Kızdordunun Stallnıradd:ı varDyle 70 
1.-ayla 90D mukavemetini ıöstenneıl!. 
nfn .ebelıl baclur. 

:itte bunun için, Mısırda fkf'll ikinci 
cephenin orada olclujunu ll&lı eclen 
Vllkl, Rueyaya gt41p de bu btlyUk 
mUtteftkln feci duromuac görünce 
kanaatini hemen d~fittlrmit, ır.amanm 
artık kendilerine doııt olru.'.ldığını Ye 
derhal Avnıpada lklnct bir Cf1llte a~tt 
..... tart oldatana ll&a etndfUr • 

beltrtllmekt;edlr. Natıer .ICaıDllııl tıll
Jd2 eden ü gemiden 3& IJd b&t:a't!* 
lanm iddia etmlflerdlr. Halbulıi _,,;. 
der:tlc me.lMmeftln ,um. ..._. il 
mana val'JIUftJr. Bu netjce y.m mD • 
dafaa uaulleri a,..mde elde edDmlf. 
Ur. Bu uauller a IDetl defa ollııaü -
bik edUmekte)'dt. Bu mtnlllfald;J'lc 
nctlculııde Ru.yaya buz denila ~
la daha çok mtktarda maı.eme sen • 
derllecek ve kaı!leler ayni tekilde mtı 
da!aa edllecekUr. 

Ankara 
at yarışları 

bııa el balta 
koşaiarı 

Ankara at yarl§Jarmm ı~lncl h:ıf! 
koşuları pazar gllnU şehlr fpodromun
c!a yapılacaktır. Bu baft• yazıla:ı 
hayvanlar lllD.Jardlr: 

B1RtNOt KOŞUı 
l - Sitkap, 

tKtı';cl KOŞU: 

Üç ve dalıa yukan yaştaki arap 
a tlarma mahsus, 

ı - Torqurcuk, 2 - Ytlnıaz, s -
CeylA.ntek, 4 - Tarz:ın 3 - Ccın, ( 
- Hızır, 7 - Dal>I, 

tl'Çl}NCO KOŞU: 
ı - Varadln, 2 - Pınllr, 3 - Ha• 

pa, ' - Karmen, 6 - 0.MteJW, 6 -
NDU!er. 

DôBDONCC KOŞU: 
2 - Davalacjro, 2 - Karabiber 

- Heybeli, 4 - Gonp.dl.r! 6 - Ço 
bankrzı, 8 - Demet. 7 - B-..d<et, 

BEŞ1Not KOŞU: 

ı -Elhan: 80,6 2 - Kcne?lf: 17 
! - 'nl")'1lkl, 54 

Çilt•b&h1s: 8.4 Uncu kO}ular ıı.r" ·· 
d&dır. 



Mahkeme Salonlarında 

insaf sızlar! •• 
iki yahudi aylardanberi halka, limon 

tuzu yerine asit aksoliti, kilosu 15 
liradari nasıl yutturmuşlar!? ... 

8al&moa allUacla ııtr yaııu'li, lıı:-

11\lltldet en.l aıkere aimuııt "H a.ıke

de ikea cılD &lbl zekuıw patlatarak 
t•hl• ohUUU' o&wımu a ... ıı Mngin o. 
ıacağını dllşUnbıeğe başıc0mı~ttr. Nt
bayet "" çare7' bulm\&I " btrkaç ar 
evvel de tttbia oıuıaarall bu flkrln1 
derl:ıal tattalke ılıifml.fttr 

l\ltmq, vargıda baAe.rat;ılık yapa.1 
Yahudi Bobor FWpyaJa clderek: 

- SeniDle hemea rıerıglıı olacak bit 
ıı )'llpalım 1 ne del'lllc 'l telltifmde l»ı. 

lu.nmuıtu.r. 
Bobor derhal kaW1 etmı.tirı 
- Çabuk söyle. Yapa:.um. 
- PJ>oaada JimODtuu az. \'arsa d'\ 

çok pahal&, yamıaa yanq.ımıyor, S.!ıı 
&alt &lmolit ya,p, lııen bl,ıDJ.arı &arif ku. 
ttllara koyarak taneltlıll ı kun11tar. 
...ı.apa.! 

- Ama, uit ak.lollt lr.sana fe-ıı& 

yelir! 
- Zamr yok. hDa ıeı.tı.. Hem !4 

anıaıııtmcaya kadar biz p~pelleri VU!'. 

muıı oıuruz. 

l'tJıp,. her ne kadar lllJrkn: uşsa da 
S...._u clrettndeD '91&tet alars.k 
Dlb&yet ı.bul etmiı. ft lıılwıtafa a
dinda dtler ballaratçqı da 111er1De 
ortak etmlflercllr. 

11...._f• entıoe Sal&lllo&Wl uaıu·. 
dır ve Anadolu ile lı yaptJimdan il. 
wnl!m'·nnı (!) AaadolU)'a 11nke. 
debfteoektlr. 
Sal&mosı Ue Fillpya de:-la&l faal~ol 

bl lil'ifmitloer· ''balla Umr.nıww ta • 

nea: 7 A IW'Uf yaaılı flk bandlaı 
tabettlrmlfler, kutuları İluırlaaUf -
lardlr. Dtter taraftan lıl;at&fa YıL 

mu ela. alA.kalı dair•ı- mQracraat 
ederek, balls UmontuSUJl.!an bir aü • 
mmıe sG11tererek böyte bi"' lmaliD mO
•a&deainl almala muvaır&k olmut • 
tur. Şirket kutuları bakkall&r&ı me _ 
#azalara beşer kuruttan .. rmekff • 
dit, 
i-&Zf'k&l\l~tNm oldutua sa. 

re, &Bit ok..UUn JdlMwıy 10 llra4aft 
satmakta, perakendeciler de balkl 

ı~ liradu verlPktedlrler. 
Ve.... blSylece balla llmotuzu ( t) 

plya8&19 çilrllufb:r. 

• • • 
Be!lc1 dt batırltyacalımın!S, On, beş 

yirmi gi1D kadar enet 11fbhlye vekA. 
leUnia bir urarl!e. uU ık8cıiit oldu
tu Ul8fllan klfQk pabtı.P derUDUA... 
daki limontuzlarmın pf_yueıian top. 
landıtma dlllt ,...telet'd9 1llr baber 

• tlalltllltı 

Amerikan askerleri 
taşıyan 

it ........ ltatlnl-
11111 •• ,.. delll I 
~ 1 (AA.) - Br!wıova ıı. 

jM8miıl bqmubarrlrt Alınanların, 

Lon4r'ana teUil>lne :ratmn. Atıantik 
te İngtltereye Amertk&n aakerl taıı • 
ya,. ~ nüllye gemi.liılln batırıldıtJ 

f<ld•g, etmc::tekl ısrt.riarma lpret et. 

lnt1pr etmııau. 
Nihayet tatı:<ıkat, tetkıks.t, iş mey_ 

dua çıkarılııııı ve halk~ aıJıtaa•.lnl 

.lı.lge ıayan 1nıııtmlaı .)akalanarak 
adliyeye verilmişlerdir, ..... 

Salomon, FWpya ve Mwıtaf&nır. 

mullakemelıttııt bu aabah l\ıll~ ye -
dlncl cezada be.olandı. Fll!pya. kor. 
kusunaaıı. bir c1'ı avukat tuımqtu. 

Evrak olunıup da auçl•Jlar ıorguya 
çekiljnce. ı:ıazı.run ber Uçlln\ln dt> 
bulduğu barllcullde tevı: ... r k&ı-Jla!n. 

da hayretten aıızıarı açı!l lla dl. 
Bakınız ılmontuz!ııt.uı Ant.doıuva 

aevkeden Mustafa ne dedı. 
- Bir il için Alllcaray.ı ııtrciııtLm. 

Buraca bulunan mUft.crCe,,mden Bil. 
11eyUı Akad adında bir dnkkAncı !•. 
tanbula gittiğimde kUçtlk kutı1la.l'la 
plyaaadAu gönderilen Umuntuzıarm 
dan •tın alıp kendlılne )'Ollamarnı 

aöyledt. lııtanbula geldin& Sordum. 
eonı§turdum, bunıarı im••~ ttienln Sa. 
lomon oldu#u!lu !Sğrendi.n, Kendlainl 
buldum: 

- Bunlar iıallıı m!? de('Jm. 
- Bal gibi! dedi. iter •ntıınale kar. 

fl aldım, bir ıekel"Ciye g&~erdfm: 
-lılUkemmel Umontutu! aedl. 250 

kutu aldıilı, gönderdim.. Ama ne bUe. 
ylm kt bunlar Mhte ımı,. Ben &r.t 
akaollt nedir, bnmem bile. 

Baknus Bohor ne dedl: 
- Ben ne kun.seye .ıtır.r.ntuzu v~r. 

dim, ne aattım, ne de yaptım. 
- Hiç bir ot1clea ı.a•ıa 10k mt:T 
- Bto. 
Ve nihayet Selomon ne cledtl 

- - lfl ~-ma tek.Hl ettl. 
Llmontuzu al, kutulardlt ı:atalım. de. 
dl. Bollor Ftlipyaya glt ti ı:ı., lcfloeU en; 
ktU"Uftan bef, altı kllo Umoatuzu al 
dull, 

- Yani uit akllolit. 
- ll&Jrır, llmontusu d'7• aldım. A-

lllt akllOHt .W..lullu ~ 
Jıl&Uıu4& ~t ~ kutu 
yapUNmı ... ..,. .. ~ ... ~ ...... 

GördtlftOB mtı f Şimdt 'tıllll19I 911' 

lu'!' 
HaJdnı i'Ulpyaya eorctu. l'Uipya ge. 

ile illklr ettt. dilerl•ri de tfadelerlnde 
ısrar ~ttller. Netlced~ muhakeme baş 
kabir güne bırakıldı. 

Fakat blse kalrrııa bu1l.latrıD verile • 
cetı mahkeme, ceza mahk•meslndeB 
fazla mil!I korunma mabk'-'mealdtı'. 

.un:.tn: llT!HABtRt 

Belçika da 
3000 lladıll 

.... ,., 1•ptı 
Loııdra, 1 ( A.A.) - Belçikah 

harp eıirJerinin etleri olan takri
ben 3 bla taür ~ a.rterolcla 
bir aörna:vtı ,.., ... ışl,lrtbr. lim11rr.l 
meydandakı merke.ı t>lnannll '8P-1. 
elb bıyralJ ~k!lmlfUr. Briibelin 
bir mahallesi olıın Jettede b!r telg
nır direllnin üstüne f nılliı beJraltı 
tıkılmıştır, Bund•n ba~lrıı, Alman 
ldarc~i mnkonıl:ırının, müteharrik 
mnlz~me ek<ııklilti yilıünden, 8elçl 

JU('l;tecijr. Aı:nıuıJar ıQpbelSz Ingilte. ka garlarının hepsinde gece Ye BU; 
reye mUhim miktarda Amet'ikan ıufke düı vqıon doldurma ve b°'8lbnası 
rı ve mr.lscme gönder71 ~ 818 dnamı emrini ftl'diltleri d; 

l 

NE~~~ ı • ŞEHRiN J.Ç!~~~ • 
Ilı ., .......... ı. 

Rullann, Kafttu boylarında, 
rtcatları Amerika ile lnrtlteredf', 
bilha,,sa Birleşik devletler Amerik!l. 
smda büyilk endişe ve lı'!aşlara 

meydan •erdi. 
Şlmall Amerikanın ekser büyük 

gazetelerinin liderleri. Rus cepht'• 
sindeki "fclAketli" neticelere heye. 
canlı 111akaleler tahsls edi_yorlar, 
işin anhasını nıJnhasını arattın· 

yorla:-. 
Bu yazılar devam ederken, so .. 

taklarda mJlinl!er tertip olunuyor, 
teıahnraı yapılıyor, duvarlara ilan• 
lar yapıştınlıyor, beyaz saraya tel., 

ıraflar cekiliyer. Hepsinde: Bo•acı ....... .. 
- Ruıvelt harekete geçi · ""' ,_, 
Deniyor. 
Ne harebtl İkinci cephe açılma• 

ııı ... 
Reııml makamlar, "gemi tonill\

tosu" diyerek cevap veriyorlar: 
"Amerikadan, 100.000 kişiyi, 

tecbir:ati)·Je beraber, hareket etli!'" 
mek için bir miJyon to11iJAlo hac· 
mlnde ıemiye ihliyao var. Halbuki 
müttefiklerin elindeki gemi mev
cudu, ancak, bugünkü harp ~ahal:ı. 
rının ihliya('larını temine kiiCi ge
liyor. Asker nakleilecek cemlnı 'z 
yok!" 

Diyorlar 
Fakat Amerika ayaklanm1ş. hesnp 

kitap dinlemiyor ,.e boyuna;' 
- Ruzvelt, harekete ıeçl 
Diye bıı!ıırıyor. 

İHTAR 

f ngUterede, ikinci cephe ııc:ılma~ıı 
meselesinde, halk dah:ı ağır başlı. 

İntlhaplarda müstakillerin kazan. 
1nası. balkın, harbtn snk ve ldare
!İnden memnun olmadıittnı göste., 
tiYor. A•Mn "hilkümeUn bir şey 
yııt>amadılı" kanaaılnde, 

Polilikacılara gelince: Onlar da
ha somurtkan, üç hafta ene), Avam 
Kamaı ... nnda nutuk irad eden Skin., 
ve!, şu sözleri söyledi: 

11fng1liz milletinin, Ç'5rçll ne hiP 
kQmeUnfn. irtikap ettiği hataları 
artedebllmesl lçkı, umumi en.arı 
heyecanlandıracak bir harekete m 
"'tuln'f~tdır. Böyle bir şey yapılma; 
sa, mllletirrılz. Büyiik Brilonyanın 
harp lrucketlne karşı itimadı kal. 
mt)'acakbr ... 

lncills mebusunun ne demek ı~ 
tedJli meydanıhı · Ne olUl'SG olsuft 
bir lornrıa, bir z:Uer kazanmak 
!azım. 'fuhııf Mğil mi 1 Anklo 
S:ıksonlar. sözü ııyağa düşür:nüşler: 
ısmarlama zorerler istiyorlar. 

HAYAi. Mf. HAKiKAT Ml'P 

Bir kısım Ameri:.aJılar: 
- l\fadem ki, \·apurlarımız batı• 

yor, yeni vapurlarımızda ikinc' 
cepheye asker n ıkletnıiye kafi gel 
mlyor, o halde, hava ıemllerınıizi~ 
yapl)rnasını bekliyelim, İşle, Viiard 
J, Katser bY. tanesini yapmı~·a baş 
ladı. Bu han Bemilerinin her biri 
70 ton na.kledehilecek. Bu lıesab:ı 
g!Src, lıeher havıı pemi1iyJe, 100 as. 
ker lJülüıt ıechinıt w fhtlyaçlarly!o 
birlikle, nekledilt>cek. 5,000 hava 
.._.isi. bir ıOndf!, y.arım milyouhık 
hfa. Otda)'d; AU:ınM·n \iiJür taraf·• 
na [(ÖtOrebfltcelc. Brlel'I ı:iın de, 
ı:rnı tayyıNlerle 70/ıcıJ tonlu'< 
erzııı' yl!tl:sllrilee:rk. 

Diyorlar n rqkamları tı7.nlfıkç::ı 
uıah;\-orlar. Yalnıı, h:ı 5000 hava 
ı:ft'mi:.inin ne '"'•re!le ''e nr. ,·aktl' 
kıulrır Y•J'l~l•lıileceği sc-nlnra da: 

- Btr .. enrı!e ... 
Piye eevop ,·erlyorlnr. 
ı\caba hayal mf, lMlcsa hakikat 

nlf'l 

(Bugtln için kAi-lı i.fleruen biri da 
ayakkabı boyacılığıdır. Sl'yy&r boya. 
eılardan bafka, ıetıı1.n muhteıU yer. 
lE>rinde yeni yeni açılan ı.U. salOD.· 
!arma tee&dtlt eUWyor. 

Bakm bir boyacı bize neler anlattı ı 

81• - Bir bo:pcıı ıtlnde • kala. 
Dll'f 

Boyam - 1 lll 4 lira.. 
.,.. 1 

Biz - l!:lkldea ae lcaawurdmn f 
Boyacı - lan çok Mr buçuk Ura .. 
BU - Bir kutu boya Ue blr kutu 

cllAyı k~ alıyorau!lu ~ 

Boy80l - Boya 18 kllrut. eUl da 
ı ıs kUruta alınıyor .. 

Biz - Bununla k~ ayakkabı boya 
nırT 

Boyac1 - Btr kUtU boya ft bir lnı 

aı cll6 it.,,........,,. ~ ICID 
kiftdlr. 

Bls - Pelsl lılr ayalıkaW. boya• 

De g8a •Jal!ır' 
Boyacı - Bu boyaoaam bıaafma 

k9l1111111t. Bir kata boya ile 100 a,.all. 
kabı boyamaya kalkana yirmi d61't 

eaat da.)'anmaz.. Fakaı fyı ho7ıuımı~ 
bir apkkalal 3.1 clbl stıtu .• 

Biz - Bir ayakkabıyı ~ ılaldka. 
da boyuyornnas f 

8oyaeı - Boyacıya sön detfılr .• 
Bir ;eyrek ııaatt;en eıonel. cıkarıla.n 

boya, ılşlrmedlr.. , 
Bb - Nlç!.D vernik lnlllaamryor • 

sunuzT 
Beyaeı - ÇttnkO AVftlOB ftlrnlti 

~·ok! yerli Hralk de lyt ~tmtİyor, 
K.K 

Kocaeli Nafia Müdürlüğündent · ' 

Kapah zarf ilanı 
KaramQrııel • lsmıt yoıunun 38+1M>0-3T+9159 VıDCU ldlometreterl a. 

r~ıımdak~ 86178 Ura &9 kurut keflf be&9W ~ae illıaatı 28.9.9\t tarilıllldec 
lt~harer- Yirmi gUıı mDddttle kapalı zarf usalile ek.sUtmeye konmuıtur. B ı 
iııe alt mukavele projesi, keılf ve evrakı ııatre nsfia mlldUrllltlJ.nde glSrllle 
bi!lr. Muvakkat teminat 2113 ııra 40 ktıruşt.ur. tstekllletin Uıa.e tııl'iblnden 
uc; glln evvel mUra~l6t1a naflt. mlMUr!Oğilnden atacaktan \tesıltatara lı!ıtl
naı!nn ~n! yılP alt ticaret odUI veıılkası 2490 sayılı kar.~nun ah".~mıııa 
tev!'ikfAn ta?'zJm ~eceklert teklıt mektuplarjle birlikte 16.10 942 cuma gU. 
nU ~aat ll5 e kadar tnilrao.ı.atla m!ktuplannı nafla mUdUrlUğünde mUtqek. 
ki! iha~ :ıcomlsyor.una vermeleri JUmıdır. (SOIU 

DOğu Cephesinde 
Loetııa. l (A..A.) - Maslla\'a d'an ~anmaktadıriar. Alman • 

rady09Unun bu sa.ba.b erkenden lar bazı yerlerde ilerlm:.eler ka:yoo 
ya:nt:ğı yayımda flSyle der.ilmek • detmeğe ınuvaffak .ol:nqlana da, 
terlir: ı.ığradıklan kayrp!ar pek nğrrihr • 

Stalingradda.ki dunım ciddiyeti Bu kf'sil'nde Alınan tarrozunun hı~ 
Tıi muhafaza etmektedir. Şehir z! keı:ilmiş görtilmektcdir. Almc.n• 
müdafileri k:ınlannYn son dam'a _ iar bir yerde kazanıyorlarsa di• 
mna hdar her evi ve her kan'j ğer bir yerde kaybediyorlar. 
toprağı nt!ld:üaa etmek nzim ve Rus müdafaa hattında el'an h~ 
karanndadır. Almanla'l' muazzam bir J?Cdik mevcut değildir . 
kayıplar lıahuma bazı yerlerde J:Cndra, ı (A.A.l - StaUngrad 
100 ila 200 metre kadar ilerleme- 'ehrinln ı:iinaJ batı '°'l:lroe'anndrı 
ye ve her m~tl'P.de yığınlarla li'U Alman kuvvetlerinin sol yanına 
bırakarak biraz ileri sw;mefe mu• yat>tıklan taarruzde Ruslar bUyt\k 
\•affak o1m~lardır. ~kaklar bina muvııffakıyetler elde etmişlerdir. 
enkaz'lıırı ve demir yığmlarlle d~ Bir kes~mde clilşman ı:ekilmcğc 
ludur. DU~l\n bir tepe etelderth• mecbur edilmifittr. Diğer bir yer
de 700 ö"U ve yaralı btralmn~tır. de Rtt~ kuvvetl~ri, mUlıim bir t!• 
AIJM:-ılar ~e-hrin fabrlllRlar m'.:lhal peyi düşmıının elinden almıııtardır. 
1t"8il'!i:t bn.stnrta bir gllnde ötn ota• Mozdok kesiminde biltUn Al· 
rıık 1500 er ve subay ile 29 tank nıan taarruzları geri atılmış~. 
lta~tmişlerdir. Akşamı:!an aab~- Novorosisk dolaylarında Rus 
hın· Uk sa:).tlerine kadar ~ehrin kuvvetleri 8000 Rumenl imha ete 
UstilnU bir at~ ve duman 6rtUaU micı'rrdir • 
kaps.1malttadl!'. Dü§man uçak teş • Vişt, 1 (A.A.) - 8t:ıling!'&d şeh 
J&illerı rnUtema.ôh·en "t'hre taamız r:nin binalann tahribi işi dc\•.ım 
ttmekt!dlr. Çar~amb~ sl\bıthı c:ıır- etm~tedir. Şehrin korkı•nc: bir 
pışmalar bilh:ı!ııs ~hldetH o:muş • hal aldığı göriilmfif1tl1r. J!aldır:la • 
tur. oııyan ceeetlE'r sokaklar ortasında. 

Lonılra, 1 (A.A.) - Alman:a • ı ),~lı bir halde <'lunnaktııcl·r. 
rın Stalingrad schrinln eon saati Sta1ingr.:ıd şehrinin ı:imdi bt1 • 
gel~tir, dedikleri gündenberi 5 yük b!r lmınunm Alman kontrolll 
hafta geçmi' bulunwyıor. Ruslar a..'tmda oldufg saylenmektedlr. Alman etk4rnuıı Jtapd ......,.,_ • biW.idlmekt dir 

le etmek taternektedlt'llr, e • 

ÇUnkU bu naldtyat A1i....,.11a. -------------~----------------------------.. -------------çıoııın::u: '* feWııet Mtlllft ftnMkte: 
dlr. AIJaMl• lllT delı:I iM&D ft mal: 
zeme .a-~ı"*a1brtar. 

Göbe19 dlnlmltııamı MDerUı:an ki-t--- PllHleıtne .... olıaoalı 
m lddla dJor. llaldbtıte '1111 JıarP.ten 
AmerYııul u!tert tanan h!l;blr geml 
b&tımam'"8'. :sununıa beraber ıntlner 
derıfaltı!armm AUıtllt.lkte ~ • 
l&l'llU ~tmalarmı beklemek Jbnrı 
dır. Deıılzaltılar Amerilla ulılllertıw 

yaklqma.dJkl&rı için .A.tlaatikte ko -
la,.ca faall;retıte blllllUlılleCflklerdlr 
Haldlatte Amerikan abmertnın mi. 
dataMmda maharet ı&ıt~• tanare 
fikılan ~tı pmllerbıtll labl!e 
yaklqmalarma maaı oJmaktadırJar. 

Bu tayyareler lntmertdıell ~ · 
mittir. AmerOran -~ dentaltı
ıaıta ma.. .... ıı...a •rette ,.._ 
Pılmlf gemileri de muhafaa aıtaa 
almmıııtır. 

V amatlalri Ra /ıQ11aolo'1uiu 
kapatıldı 

Loa ..... 1 (A.A..) - Btr ıuetentn. 
b!ldirdltlne ıöre, Bulıar:ar Alman!&t 
nn ısrarr tllıtrlne Varııadalll Bu. koa# 
110loa!ulnu kapatmtflal'dlr, .,. 

au.. llııl ......... slbt ...... lıl. 
,.. da ... p&irlllOll ..,....... .... 
,... )'Oktu .... dokto,. ..... ........ 
... n-.................... . 
ler .................... hlilat - .. 
lla hu-ta fula ........... ,..._ 
llUdUdel'lıll lmaca aala&tı: .... iki 

- lradar evvel J.oRradu •elmll ft 
lntııdllli an.ya takdim etmlttL ADa7 
ona laemen lal&metlae alaul. " 1ıu11 •• 
dan d0Ja71 lılol>lr - ...... n olma 
111111ı. Zira ıeao im llmltUnla fe•Jda. 

dll müt. tel'blıell ve caiıPaadl. Dols. 
tor .._retli lılr llllula Aıl.t me.tet,. 
mekte ....... eı&lı ..... ol .... çOk 

teads ve oolr Mrös& bir buM,, delil 
"llıtf7aı' bir IMtkar ollmk doa.)'ld.e 
lıualıalıuallta ....... _ .... 
f&bll -... .. _,. Allll ftmllıl lılr .,. 
..... --t ..... leeell ......... his, 
ender llalnnan p·ıc .. ., • ......,..., 

.. - tldeıı dOı.r llraJt ~ 
..... lllJlemlttl. " IMı ,...... .... 
ile ..aonda o&aNa ve ..._ s-11 mtL 
.. IM'lr•lt-llaı-~ mllttrfYtt 
1-ldml. Ba .... 1111111a1r1ra• doktoru .................... 

o ..,... otel ..ıtlbl ka,.... 4lllllL .............. , ................ .... 
bbereala '8ar, mlllter Maknell.. 

KARA ELMAS 
43 l,..ilisaeJen ,euiren: VEHIP TAYLAN .. ______ _ 

..... .... ... ...,.. aaııap Olaaa2 ....... .us ...... lıapole'lu. 
JlalıısNlt Olıl8maa lnttnte 9lkl btı: 

baf,d'a cmllllldl, llelr&epı&4 llakllVt.'I 
lıllalll ~r U'kadılfml nrdı. Bu ark.il. 
...... u,.ı Mllllf bir oocıuktu. Bu p. 
.... ra,.a. ablak oe1are11 mDl&ert,'t! ..... ~ 

oee1e1;p9..,.._, 
.............. klmt,. 
"Van.lal, ,almlda• tumıJOrdl 

Blrlalo ganar ... lllhtlı etllll'a1•' 
.arı ........ ,.~ IMft 111• P' ....... 

..................... melltep ...... . 
dlllDll •-* llllt •H"ırı. .... crum. 
Bu •hu önadl Ooll - r,, 

.... ,... ...... &aydJM Mlobtıts 
Alfretl.,.., 
Ve ı. ,ekllGll IJa ıealt amudu ._ 

dam taahrandaa bir mlclıtft tein •l 
llafl. lft iri MI' rtn.. 
..... lıWllltl•rlD l&nalD\ ~ 

imal 

il. RFBNKBIN &9BA1tJ 

....,.,. ~ -1rlt .... ._, 
boldtı kartılııdı. Ellerlaa dört lalcflll.ı. 
fe vardı. Dört ııaadal)e dtlaa llbp onu 
.takip etmemf ll7Jedl, ve elDllıPt oıısa.. 

ııınııı yolıınn ıott,u. ISoradll aad917e 
leJ'f itina Ue yan7ana ve ll.U.te dl-. 
rek, ytlkaekutt bemea u.e.ı laYa. 
na varan blr elaram tefkU etti • 

.. ş.ımdJ dllıle, .... ......_ t1NL Ot a. 
kika llODra 1G 9ltt,akl tııkemlelaı ... 
blrial:at anide oekiftl'l!eelPm... 

Glderkea .....,. ~ t*tl. 
Do düJb PQlııoe .. ,._..._... a.t.
blk ettim ftl ellMm Myak 'fr ,arllltll 
1.le JWe dllttı. .Blru ... .,. Koli!. ~ 
kota kapıdan 1981'1 slrdl. 

''Bu lıokka ... blm man~aı ~~ .. 
cllye •reha•, 
"Albayıa yat.ak octasllla tdııtını. 

Bu llkemlelerln düterkl!'n tevllt ett'.k. 
teri sGrWtll muhakkak llf ıreee ,..,.., 
calllllla odaema ılttn bir ,..._ . 

Dm yapaeatJ tıkırtıdan cek fazladır. 
Bana ratmea beD aıı.,m yatak Oda. 
..... lil9Wr 191' ...,....... .... lmldıs 
... MlltoD da ~ ... da;t'IDu.ş 
1)1amq.,. 

"Belki .. c-s... ...... dlkka 
tlJll celbetmltUr-; 

llalll ~c "Allalmd ııevenea, 
bırak ıu ıonr -ıntı dedi.. "Böyle 
l'ldeıne IJa goq .... lteaJ 0.-·tMlll't.e 
oek. Zannedl;ror muaaa llp ... toda lılr 
f9>' •ramak Dzere. llarlt*"' plea lılr 

lnwı a11ıa,.. w dlkkatlna --" Oll• ...... kata C8aftt --- ..... 
l'GllP YUrmak leıfaa.m& buJa..-f 

• .............. ,o. hat dl 
ter tarattM.... 

.. ~ stUlml ......,.,,.. ..ele 
.. , .ıı.n.ym o ... ,. caı..- .... 
.. tll eeyıllT A..er,,a oe .uıetle lddl.. 
.... Hlamll)C ... delU. fjd etllett tlL 
öalbMle ~ •ano lıd _. .... 
mi• '11111UD19bı, .-ek lleadl c•llfbl& o. 
dUI kllHDJıU. Şu klc1e albaJ 1116b 
dlllnllndea POmlt olmah. hlımlnbnt 
ıöre ıam tabtma o4IMmm ,..,. .... 

peıltl esnada katil Ghnrtkıü darbe. 
:rl Pldlrdl. -

(Devamı ftl') 

EN SON DAKiKA 
Küçilk llinlar Kupona 

ISu lrupooa Pldf'ftf'l'tl' SoaeulJDll .. -- ....................... .. 
-~ ....... • • ., ...... p 
llaalana pabıede ......... _... 
olmauna dUckat ~ g...._ 
&ekllfl ıönderea okayDcıal8rnt -llft• 
........................... lr; 
•lelt n ... 
• .,,.,.,,.. Wtlilleri t .. 

• 'fq ., 1'bM ~ •J'l.111 
blanCI Det. - ... .. ..,. b&), 
lUI yqlanDda e1aıet ..... ._. • 

wlılr~•.-...••lalkt•· 
f\r. tP.Y. 11) ,__ •ta•••'-
lf N iffİ wa19fll•t " 

• llBkt ... ,... Ml'f.lılll tıı 1ıfteıı. 
K ,..aıcla tılr .-C m ,..... •. 
lerdt, •'ftlkat 1dllld&. ft ... - • 
.... _.... .... tltellıttdlf, (2' 

1f lılt!Jell) l'lallM ...... c. 
AIJınnıa: ıı\ 
CA.0.) (Bulmuu&) r&T.ft. 1> 
<8&7 M> (l'.U,aJ (I' .D.k 1 t• OltL'J 
(Kaynak) (LAi• 11) (K.K.!j' 
iM.it.) (Jıl..11.. '9) (KMllt oW&! 
(ÖZbaba) (P.T.) (P.A.) ll. O• 
(8.Ş, klımeslz) (8.AJll.) (Saıaamlı 

~-$ <H.R.) r-'llllllle IMllNp Jll&H 

okuycuya - Adne&ll(a oımadılt ıcw 

111.nmı:aı netredemedlk. 
• (Hayat 1) rem&U• m•lrt_. yaz&ll 

okuyucuya - Post resta.t~ IS~ b1a 
ce mat!Op delUdlr. n&.nııı.t:l'll nqrt ı
~!n sarih adres ftt'ftıeıtr.nt.r. 

• (M.R.C) reımfle yaaaıı olruyuOlt· 
ya - Verdlğlıı1s adresin ov.!:ırma ot. 
duğU tahkl.katımıaıa ~ 
ııft.nmız t1e§red\1medl. 

• (11.B> rem&i!e mektur ,... • • 
kuycuya: tlAnnm Deret. .. w.,ı" 

lngiliz 
Amerikarı 
Müşterek Genel 
Kurmay heyeti 

kuruldu 
\'RflllP*. ı (A.A..) - Nepednao 

ovt naten maeterek ~leıt-'k A .. riıu. 
ve 'bUytlk Brttanya pnelkul'ID&J be • 
yetinde i!k safta Amert;mr. aubay. 
olarak blrle§lk Amerika :.da 9e ao ~ 
nanmaaı bqkomutanlltı ırur111&7 baf. 
kanı amiral Vllyam lJhfyt tllrretmek. 
tedlr. Ba§ka Amerikan Gr:nay IU • 
baylan, §UDlardll': ÖtdU Burlll&J baw• 
kanı general CeoTge m&T'qal. birleş1.1 
Amerika ftloau ba~kumaııdam amiral 
Ernut Kink, ordu ban kuvvetleri 
komutanı general Anıold. 
MUşterek kurmay tıe,.t,i lastUa IU. 

bayları da §Wltard&ıı m'kaklııaptl1': 

Karepl sır Cı>ıı on, Am1ral ltr AA. 
dre Kanlngbam. general llakradi, 
hava mareıp.11 E\ıU1. 
MUıterek kurma,v heyetinin ~ 

zifesi. İngiliz harp ~tlerlal 
tamamen tanrlm etmek ve Am#i. 
kan harp gsYt"etleıini de bana 111 
durmaktır. Buudan baıka Jlarp 
makcmea! H.Jmnından- laer Ali 
ıneml~k~tin tekmil ~ela 
bu m::ıl::cmcnin teni •e taıı•ll 
bakımından ııynı gayret çerçeftlt 
oahilinde olduğu Jraclar lngiliz w 
Arnerik.'ln milll,etlırinfD tam be • 
raberlikle!irıi temin e11Dek 'fa mlh
ver kuvvetlerini Y=llnlek km lıııen
dilerile mücadeleye JratıJan millet 
1ere :vardan ilini bqumalı ftml • 
leleri de ba heyete Wldi edll9• 
ieler ctımleaindencllr. 

Mllşterek gıenel1nlrmay 1leyed 
reis Rusveltin se'lk 99 tııl81'e111 al • 
tın dadır • 

Heyetin hareket Pl'Oll'llU hllln 
hıırp ihtl711eJan~ 11Yıla ......,. 
temelleri mllıtenk *8teftJıe ..,... 
nan mQhlmmatın tatslad w bll 
stratejik aruretlere a8N mi""* 
kaynaklaruı btbiml. tide bata•atl 
tqıt ,.aaıkllannın fhtfnolu" llllh, 
tinde •JTılm•!ll •e nlllaJ'lt ıdNtıell 
bakuııından IBlünJlll temfa -..ı 
matlup denbafU'ı .......... aet 
mfnldlr. 
Anıet-.ıılann ....a,.il \lolN. 

dan • .,_,. kendllertae idi elle 
hareblltıPe m.,.. tllflD•Y laeır 
ti m;ıcs..ııal& ehi~. Aaı:rt'lıı 
hlar harp ll(rateJitfnl ~ "· 
P•ettklardır. 

Ovl Listesi, AIDlnt LIMlttll 
nıllfterek renelhrm~ MJ•lllldt 
bh'lncl sınıf Aıne,.....,.,. elc1lt.: 
Atına Ut oıırak •ol! p ~"~· • 


