
Kızıl llkteşrin fabrikası civarındaki 

f binalar taş ve demir yığını halinde 
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C U M A İ :tes.ını:ıdc dün hnvl\ ~:-.'&.rının pek 
İ \ ıi I frna oln•as.na ragmcn uz ın bir top 
t-i; çu hazırlığından sonra mWlRrcbe bü. 

I .:~.~.~~~'~"~ ~~~~" .~7 .. :.''.:;,,:,,ı.~.:.J ~!~ü~~ş;ı::~lcb:~~~~=c:~~:~~~m~~~: 
21 Stallngrauın §lm:ı lbde bJlunan 

Ü 
1 Spn·ako\'a mah~ııesldlr. Bu kcslm. 

Su Akc;t.;; aml de Volg3nın her fkı sabll'nl kontrol 
""' !eri ı:ı)tında hulundur n s .. vycıler son 

4cı sa .. t lçındc kı' alaı :r. .,,cn.ş ölçUd,.. 

1 
t:ıkvıyc etme~~ muvaffcılt o!::ııu 13r_ 

a.eı•ıa anu!uıkem~sı dır. A'rıın:ı nğır lopçım,nun ve pıke 
:ı.ımbı> tı..:yyarcJ .. r uın mtlt.t-ınad. bom 

lıleıtlesJ :nu J mnn:na rağmer. "Kız ı ı •ktc,rin'' 
tat.ı jkııs:nın içinde Sov\'C''!er il'ntla 

\ ıu.&11· SADRI ERTEM 

H t,;Ş•fn harıı mücrimi olıırak der 
bul muhakenıoııl i~·iıı SUV.)H 

ICuı..\ llda dog11n cere.) an !:ı;>\ , t'I Ku6-
.)a ıı., mııttl'hkler arnı.ınrt;ıkl muna. 
"f'bNlrrhı 11ualtı cer~)ıtıılııruıı b•rden. 
hlnı ort,ıt.) a çıkarmı, gibi dır. Heıı•in 
flluhakt'oıeııl içi•: ı;ııv.) t't Ruı.~ ilRto 

r Mmi dlıı oııın l'ra' da'oııı talebi çuk 
ıterttl. tıuna 'Ja.) uıls ~utp 'ermeı.

tP.dir. J u~ ınlı. hl\dlıte.)i MıhP(ıl~rh·lt' 

ııtıütalea roctı•rt'li bir hal ı;ure•I ara 
lhakfadır. 

Tu oıf!ll'ln ırlirU!JÜDt> ırıtl'f' Sn'''Yet 
l&uıı.)anın ıtÖıMP.rditl aı;ablyet iki iM!. 

bt-pıe ızaıı cılıınmakt.adır: 
J - Harp mücrlrnlf'rl hakkınıl:ı 

•erdlı:. kararın Snvyd H'1t.) a ile bir 
""lıtı,.ına .rarıımaclaJI Jl&nı. 

nıukuv<'mct etmekteı:llrle.,. Bı. 1:cvre. 
dtkl t'inaları.1 bllyük bir k13m1 bir 
:a~. t-.r demir yığını hnllı:e ı;elml17tir. 

StellnJ;"radm şimal ve otmali gar. 
bısındc Sovyrt t>askııı• "tddetlnl art. 
tırnıa ktadır. 80\·yet b:ı,kumandan!ı. 
ğmın Stat nsrııdı kurtnrmıık ıcın Don 
k&''"inın şimalinde "" oı: nctılr bo. 
yunıta muharebe ııahaeını ;::0nı,1etme_ 

(;*" çatışacağı anlaŞllmaktad·r 21 ilk. 
teşrın gecesi S(lvyf't ıurıı • nnın Sta. 
lıngradlll takriben 200 kilometre 4:_ 
ma ıı garb,slnde Don nehr nı g@~nıeğe 
yeniden tc•cbhUs ctt klen ö:trenllmlş_ 
tir. Btı h•ısustıı. tafıı l~t ahn:ıınamı17 

i.~ de bu tcfPrbU~Un Jm•men muvaf. 
fay oldusııı PÖy1rnmeklt>dlr 

Karka11 k"!!tminde vaı:tvettr tı'r de. 
ğlşlklık yoktur. Filh11kıka mh•ıait o\. 
ınıv11n hıı,·ıı ~nrt1Rrt ·ki m•ı"ıMtm ti\. 

Sovyetler 
baskıyı 

şiddetlen
d~rdiler 

rcfm geniş öl1,;Ude barekAt yapma. 
!arma irrlıhı ,.crmerrektcr.lir. Son 
gtinlercle buraya çok kar yağmıştır. 
llıleaell Tuapse 1<cs1minde lıarın yllk. 
seklltJ bazı yerlerde 3 metreyi bı:l. 

rnus•ur. 
Moskova, 23 (Raüyo) - D lln gee1ı 

yansı ncşredflen resmi Rus tebliği: 
22 ilk•c:rln gUnü kuvvetlerimiz 

S·aıingrad ve Mozdok m•nt katarın. 

da düşmanla çarpıımıırln" !ır. Dığer 

cephelerde değ'lşlklik yoktur. 
'l'e bll~c ) apılan U:\vede de §tiyle 

dcnllıyor: 

21 ilkteşrjnde tayyıırelı-nınls, mub. 
~l·f ke.eimlerde 20 kamvon ve oto. 
mobil yakıt maddesiyle dolu 3 sar. 
nıç!ı otomobil tııhrip ettiler, S batar. 
yayı ırusturdular, blı- cephane depo. 
sunu havaya uçurdular blr katarı 

hurdahll§ ettiler, bir bölüğe yakın 

dü~nıan kuvvetini yok ettiler. 
Sta.angı·adda kuvvetlerımiz düşmn. 

nıo piyade ve tanklarla yaptıgı hU. 
cumlan pUakUrttUJer. Düşman fab., 
rikaıard~n birinin mmt&k sında mev 1 

zllerımlze hücum etU. Deratıe ı;ö. 
ğUıı göğüse ve stlngU ııe vukubulan 
boğu~malarda düşmanrn 12 taııkını 
tahrıp ve bir tabura yakın pı,yadeııl. 
nı lmha et tık. 
Stalıngradm cenubunda bir ön bir 

1lğın1lz bir bölUkten fazla dll~mRn pi: 
yades;ni yok etti. 6 top 20 ılper 

ha vanınr, 2 malzeme deposunu tahrip 
etti. 

:Mozdok mıntakasmda kıtalanmı, 

müdııfaa muharebeleri ya.ptılar. 60 
tanl~tan yardım gören bir dil§man 
alayı mevzi!erlmiı:e hücum etti. Bir 
günde 7 tank, 8 top tahrip ve bir ta. 
bura yakın dllşman plyadeııi yok et • 
t!k. Yalnız b ir kesimde dU,man aıU. 
dafaP.mızm ön hatlanna ııokulablldl. 
Bu dll~man grupun-;ın imhası için mu 
harebeler devam ediyor. 

Novoroııisk'in ce:ıur. dotu!Wlda dllJ 
man bUcumlarını pUakUrttUk. Bir te. 
peyi ifgal için yapılan muharebede 
dUJJUan ı:so asker zayjat Yererek ric.' 
ate icbar edildi. 

Mosko\·a, ıs (A.A.) - ı.ıoskova 

radyosu, Baltrktakj Sovyct deniz • 
bomba tayyarelerinin bir A'man 
nıuhı;bini ve karakol ~m!.einl ht\· 
E"ara u~ratt kl<ınnr bildinnektedir. 

u. - .lklact C!e# laekkında .. ıut"
hkıertıı .,,, daYl'Ullll&tıt ft ut(A 
-.. tf'kll,. ana ıımamı!J olmaı.ıdır 

la) mis. bu mewJeıerdto Moıtkuu 
llacaar Londrada da 11nlaYJ11Jız.lık &ö". 
te.rtıdJr,-1nl, bunlann tf'llfl!llf mümklln 
olcfutunu 8CIJ ledlktea ııonn 1tııaJ da\'11· 

11, yani mfttlf'flk~rla dötmaaı )'en. 
llle,k lc:in ,.ıkı bir i~blrllj'I J&pL.lllların, 
Ueı1 ıürm"'ktedlr. Bize kahnıa ne 
llea mf'9f"leM, ne de ıklncl eephe me. 
9elesı htr IM'bt'p değil, bir neticedir. 
A•u 11ebep Ta~·nıla Löndra uflmndırn 
bakRrak müphem bir '"'k•lı!e tema~ 
etnıl,llr. MlipbPm dl~ (lruz. (ilııl<il 

l-onr.ır11 lif' Mmıko\ a o ı;;ı-.nıta htltün 
"'"~IPl"'rdP ıııkı olr ı,blrlijl;I yıı ı~ınu

• n foı·ı•ıJlli ortava atılmadık~a )an1 

iki taraf b .ltıın te1.•Prinl kıtrıı kıı~&• 
ta koyarak banlar ar11sıııd" bir mu 
&.11, """ ~ aıınıaıtıkı;ıı Vf' fedakflrlık f'

..,bllı>tıeklert nnkt'llıtrı ,.ıırahatle tH. 

bit rtmodlkrt! Ta:'-ml11ln tahAkkukunıı 
'-t.eıııc-ı n'tktaHt varılm u.ıın lmk'\nı 
)'ok• r. l\lo•kova llP. Lor:d•a ııraınn. 
lbkı an'11:tmazııkların, şllplıPlertn 
t redd ltlrrlıı sf'hl'hl Jld njiın araı.,n. 
dalcı mantık, h"Yl\tı idrlil< hrlud.r. 

Cenova bom
bardım8n edildi 

Mısır gök
lerinde 
şiddetli 
çarpışma 
Roına, 23 (A.A.) - ltıuyan ordu. 

tarı umumi karargahının 830 No.lı 

tcbligı: 

ingiliz tayyareleri Alp dağlarını 
aşarak italya üzerinde uçtu 

Londra, 23 (A.A.) - H:ıva Neza. 
retinin tebliği: 

Dün gece bomba tayyart'lerjnden 
mt1rekkep mUhim bir tefkllimiz Ceno. 
\'a limanına ve deniz tlssUnc taRrruz 
etmi~tlr. Hava, hedef Uz.erinde, iyi 1 
ioı ve berrak bir ay ı.,ığ:nda hedef 
ıcre bir çok llğtr bombalar atılmıştı 
Pek bUyük yangınlar görUlm\.l:ttU• 
Ts· .. -·-ı...-ıır..zln hepsi (ii•n-ıı.ıı.ı. 

.. .. 

yaya taarnı.z etmlvlerdir. Bu akm, 
ıımall ltalyada Torino, Mlllno ve Ce. 1 
novadaki hedeflere Ul&§m&k içlJi Alp • 
dağlan UııtUnden 2400 ki!ometrellk 
bir rr esafe avmak demek:,jr. 

Londra. 23 (A.A.) - Reı.!!'lt : tngı_ 1 Otonıobı• I 
Jiz hava kUV\Ct!ctl dUn Sf'Ce Ceno. • 

et_ 

VİLAYETiN TEBLIÖI 
l.STANBUL \'lLAl.'ETlNDi;N TEBLtô OLUNMUŞTUR: 

1 - .iUÜf••'uılt, eytııııı, eramll '" ımhay allelerl)le harlçt.e bohman 
ve lı.tanbııhln J,".met PCien aubay Ye me .ı ır a.jlelerln • ait ftkmek qrııe. 
lerl kn7.ı& kavııı:\İl.mıhltların:ı giınderllmi,llr, 24/J(), 9U cumart.ı sünö 
saa~ !l dur it Laıen ay ı.onuna kadar te,zit• t>at;lanaeakt.ır. 

Al!ıknd:orl.'l.· C\-vclce ilı\n edlldlğl ,·eçhlle tasdik edllml' beyanaame. 
lerl 'ı• bu lıc.•\'8nnamdercle ya:r.ılı olanlnrın n\ituıı cıizı.l~nlarlyle ~ 
;::-.. ııınrının bıılundııKları taıte bürolanna muracaatla karnelerini alablle. 
ce!Jrrdir 

:? - ht:ıııbul ~ledh·~ lktıııat MüallrlüğlindPn ver!lecctf enrelae t1AD 
olunan nı •rkt-1. dolre ve nıilc&!lle&elerlne ıt.lt ekmek karneleri de ~/10/MI 
pazartc~I ~un:! te\~.t1 olnn8<'..1lc.tır. 

Bu d:.ıjrc ''f! müeııııe!Jder topladıktan IM'yannamelere llllUl'lUI a. b, ~ 
kıtrtı alat-uli'nr~ göre bir f".e.t\cl tandm ede~- bu cet''f'li bir ff'Ske•e)~ 
rnptc:ı ırıwlhime ıtıı>m ır edcceklt>rl mııte.metleriyle İstanbul bele:llYe111Bıı1&• 
Zabıt \'f' )lıınmPı!ıt Mlıdhrll\ğllne müracaat edel'>l'kll'r ve kanıt>lf'rlnl 
(•aJ,Jıı rdır. 

Kanadada Alman esir 
kamplarmda bir çarpışma 

Alman esirleri, zincir vurmak istiyen 
Kanadalllara hücum etti 

Ottava, 23 o(A.A.) - Kanada mıW 
mUdafaa nazırı lııl. Raı..ton. Alman 
esir ka.mplarmda bazı esirlere kelep. 
çe ceçirjlcceğlnl aöylemlflir. Alm&D. 
lar mukavemete te§ebbüa et.ml.§ler "' 
muha.fızlarla esirler araaında birkaç 
ki§i yaralanmı§tır. Bu vak'a ıo llkteı 
rinde olmuıtur. Yaralılar atır olma. 
dığı gibi ölen de yoktur. 

.Almanlar İngiliz eairlerinl zincire 
vurdu1c'!an lçın miallleme olarak .Al. 
man ealrleri de zincire vuulmuşlar. 
dll'. 

.K.anada,Almanya ta•afsı7. memle. 
keUer dellletiylc 10 ilkte~rıııde 12 
saat zartmda İngiliz eaırlerlnin z nclr 
lerlnl çıkarmadığı takdırcle A~man e. 
.ırıerlnin zinclre vurulacaklarını bil . 
dirmlştlr. 

Bazı Alman esirleri iki gün açlık 
grevi yapmak te§ebbUsUnde bulun. 
muşlarsa da yakrndak1 e.ııkeı1 kamp 
muhafızlarının takviyesinden sonra 

Yarın 
Gazetemiz 

4 savfa 

lastikleri 

mutad olar&k normal yemek!ertnf J"C. 
mete devam edeceklerdir. Ba.zı hatif 
muk&vem.etıer latlana. edilir• 15 eair 
kampında bafka hlçb~r kargq&lık oı. 
mamııtır. 

Amerika ordusu 
Çat gölO 

Dzerinden 
Rommel ordu
suna taarruz 

edecek 
OrtsJark Amerikan umumi b

rargiihı, 2S (A,:\.) - Resmt tcb' 
lığ: 

Ort:ıflark .-'merikan ordusu ha. 
va kuvveıl::rine mensup bomba '\'9 
m· uc;:ı.klan dur. ç:öl harp çevreaJD. • 
ce t~krar faalh etlerine devam et· 
aıjr.!~rdir. lr.gilizL:r hava kunet
leriy' e bir'ikte hareket yapan or. 
ta yt'kseklikte Amerikan bom'
\'c av uça.klPn, diişman ç:adırlan _ 
nın bulnnduğu böJg-ede ihraç nok
tul:ınnı bombn'amı~lardır, Bomb& 
lıır, clü~man çat:lrrlan ve çıkış me\' 
kileri :ırasında patlamış ve yan • 
r:ınlar çtkarılmtstır. Bomba uc;ak_ 
larına refakat etmekte otan a'Y 
urakhın 3 dılşman uc::ığını tahrip 
ctmiıııerdir. 

8ovH•t RU&Janın kendi"' itin ıuıbıı1 
l't tltı jı!eoloJI, dol•tr ln ktndl"I ~lbl 

dl\,ıınınlyeo. kllnatı ldrfık ı-tmly<"n 
'°"Jlmlerd ·n 3Up!le •••asına ılM'Rnır. 
"Lı>nln" in it" ve dı1 polltlknııı koy. 
dııtu l'rt'Hip dalma 11101', ideoloji. 
Cloktr n horlc ~nde kal .. nlara kllôf• ,ilp 
laı ile kendini karakhırlPndtrmlştlr. 

lblll11IM.n dalla önce ba•ln·an bu 
lhılkolııjl buı;-Un de tııı;· iç \'e dı"} m~ 
111\llt'h •tlPrde ll~klm buJ..,nmıı•~tadır. 

fı11 z.lhnhetln mi alh-rinl harptt>n ön. 
t!ıı 1.ı 11 neludr. Mosko\a.iıı ttre~·an " . 
' • hlh ilk rnutta:.emeh•rde bol bı,ı 
t •rnıek mUnıl.Uadu. 

Dün mthver ve dUıım11.n hnva kuvvet 
leı 1 Mısır gök!erlne yenjaf'n eidde~I; 
raı pışnııtlaı ve nılh\•er avcılan bu 
mllnssebetle yeni m ıvsffakıyetler 
kaydf!tmlşlerd r . Tahrip eclllen yirmi 
lngill7 tnyynrcslndcn beşi ttaıyan 

avcıları, onu Alman avcılar. ve ~ı 
bavı. batar> alurı tarafından dUııl!rlll. 

mil§tUr. Blltün tayyarele"tm ~ Osll'!'l. 
ne donmUşlc~dır. Kara b::"rn~a tayyı. . 

relerlnılz Malta adasının nııva m •y • 
dıınlanna karvı ıaarruzlarınıt devam 
etn lrJcrd r. 

vayı ag-ır surette bomba.tılıın~ 
mı,;tır. l'azaa: BiR MUHARRiR 

ölüme mahkom 
edilen komünist 

talebeler 
o,, politikada da u·nt ._urıhen:n 

11&1<1111 oldutuaıı 1nglllı: • Rus ittlta. 
1 •ndttn örıce ,;ulb dcvrfıı1t' Milletler 
t.:enıı.)etl cfmluına k1ı1rşı ahn:ın t11 
'"'da. \'e harp bıııt'Adıl.tar ı.onra 80\'. 
) t • Alman ıuılı!tr"'la7lık pıılctınııı 
lı l(bnt ııürılütu umanda giırülıııilil. 
t.ı. 

""".trt • Alm:on harb' ·bıı,la\'ınraya 
~"Clar kar,ılrkh milaHeh,.t 'tiipbe , .e 

1
1'-st•nlık r.aava:a dal"allnıı,tı. Pn.. 
•t'a harbi bitip cif' ı-am C'f'('lhl'f!lnıJc 
~"fınun hüküm ııürdiij!'ü dı .. ,·irlerde 

:ıı ın\a ,le Şo~~"' ffıı ~ araı.ındıtk.i 
ııı.ı.11-:.oıebet '" büyük t,lipbenln temaııı 
11 '1'~1t'a edlı..b!llr. · 
l't! \l:ı.aıı~ a S:n Y"t RU~;) 14Dll\ tn:tiltr. 

l'e et altından raüz.alierr..1 oldıı. 
it 111.1 e lf•a. S11vyet l!mnaıtıı şö:·· 

.,,_. ._._ •OtıftP'I ıı~r!\vo·d• : 
> ..__ ..... <'<'..,..l'ıt1l11ı1P harp etmn 

-..L·_ ~ıı !ıaldl' tn .. lltrrı il<' Alnı:tgya 
~'-ertı Nil.) orlar. O tarihlt-rd,• Ruıı 

.. .. 
Loııdra.23 (A,A.) - üsl•·: Bir 

Kırallrkta bulunan tngilız bava 
\'etler ne mer.,up uç:tklur son 
olarak bu ııenenın 12 n}sa.nıııda 

ş!k 

kuv. 
defa 
!tal. 

yada bulunanlar, bu nıülal..,ıımıza l&. olursa ittifak oldukça kUV\'etlnden 
tırak ec'Prler. 1 kıtybt'ıler. Bu !lt>!>epten \lm&l')&nın 

So\ ~ •'tler bö~ le bir terl'ddüt de\·rr. Rıısya)a snldırmıısınıta mUltl'fiklerin 
ııfnıte llit"n harp ba!)ladı, blnat>nale• h taraf,;ız kalmuını lııtlyen dbnt~·etln 
llbn:-al denoknt'l•lcrlt Rııu·anın ıttl jfade&I olan Hr.s ln;lltcre tarafıııdao 
fıtl,ı mııhareh<' me~ dP.nııııl ı mü~· r.rek ne kadar ml\crlm ft•lfll<kl !'dlljr,,e Sov. 
dil':!ın:ına kar"ı blrle!;mek :,rlılinde yetlcr bnkmıındaıı ittifak daha ıukı 

oldu. \'ılkıa h11rp onlnrı .. uıh d•·vrlne bir nıahl~ et alını, bulıınıır. 

n.ııaraıı lılrb:rlerlne "alı:ı ıhade )Ok. 31aa:naflh llı•ıı tnt'111.'l<'>1lndf' anlaoı'
laşlıl"dı. Fa•<at aral:arıııc:ıkı dün~·a mq cılan arnılakl ter.adlar tıtnı•m"D 
ıorli' farlunı. ı1nay.al msııtııdarı:ıı lz.ale edllmle aa:ı,ılmH, neteldm ,\. 
d•·~i,t'rnek blrl>irlnlnı· yak••,nr. ır.erlka harlıe lddetlf' devama, H 
nıııdı. Sov~ etl('rle ııoıııına kadıır l~birll~l•e 

"lie"" in t enıoııll ı·tti!!I Olilr So,~·et. ıaraftarılır. H '!o hA:iı'leıtl çı1'tıl:;ı 7.a. 
IPre giire Burjll\ıt ,.\\ rtıpıı,..ııun JM•I\ de ınao "llea' teklitlt·rlnln ııuya dılıtnıı:

lıikaH kal.Rc•A'•· "<'mpatl dıl\ mı~n<'a. •inin hakiki sebebi Amerika olmuytu. 
~ bir fııdr t.leğildlr. "Hı•ı;•· nıılarıt O z.aman olduf .. Jlbl, B,.ı mf'!leleııl 

gorp hö' le tılr fikrin, bir ıcoruıiiıı lklnri defa orıaya çıkııtı uma'lda da 
ilatJr~lı'ir. ~·ine Amerll•adan bıtrbe devam edili' . 

ec,v, er Jl'rn,une ır r" 'Htt1", ln t:ll. ct·kl me!ltljlarla hlld rilm<'ktecllr. 
t.-PıP ._,.a,a mhltP.flk .. ıct11t11 laalıle Heıı •r ,._. iki rejim aN•m~lrt 
r.ı;-ı·r ı •ı·:r.a ıtlirmP:r. \'C haqı r.:.lrl ınrıt. 

tı aıı.ınııa l>lr miıı.) un t>CClıc!ol•) e ıaaJııp 
dlinJa ı;:orU~ fRrkını tebarıız ~~irca 

bir harı> lıAdlııeıi olmuıtur. 

H ANGf şorôrle konıı~ııaıı1ı., size, 
yurej'lndca kopao lailtllerle 

vunları IÖyler: 

- IAatik vermiyorlar, be)1ın. Çok 
ııukrntıda) ız.. Blrçıık ı.rkuJa,ıar ar~ 
balarını garaja ı;ekt .ıer. Bugün ya. 
rıa bir.im de yap:u::ığımr.ı budur, latan 
bulda c,ak;ıller ı;l~t;;.çt• a:ı.alıyor. 

- Ll&tlk var da mı \ermlyorlur! 

- Depolıar tıklım tıklım lı\attil do. 
lu. Hepsi çürüyor. Lbtlk 1111hi1ılerl 

Ankaraya tm'klk dokuyorl:ır. l<'akat 
nrdı•nse lıi.stlk satı,ına müı.a.:ııte e. 
dllmlyor. 

Bu IÖl!lerj duynp cfa hanet'er Jçln.. 
de kalmamak mümkün mü! Balk 
takslslz.llkten, ıal"·llf'r IAstllı!l!zlikten 
bıınalırl<ea nl"den L'uıtlkler dt>polarda 
çurütülilyor! lı;tl' bir suııl ki uzun 
7Jllb&Dclanbe'rl kime sordukııa ılll~">frbl. 
dPn ce' abuıı alamadık. 

IAstlk tevziatı yapılmadıtı için bir 
çok taksiler ı,ıemlyor, birçok hatlar. 
da ofobüster tılemlyor; karaboraadaa 
IAııtlk teUrlkt Jetli, aeklz yüz liraya 
mal e,l ..... ~ be pan:n ftftb;lf'9 
ıoförln de bunl!n acısını mli!ıteride• 
~ıkarmalt istiyorlar. Böylece zaten 

•on haddine \aran nakil ,·aıııt:ısı buh
ranı ılddetlcncllı ilm.JJ olu) or. 

l• akat bu ııalıalıki gu:u. telerdt'D bl. 
rj nihayet lilstik te\"7.iat,ır.a ba,ıaaa • 
t".a~ını hı• ber \'Prlyorotu: -\ nkarada 
bulunan btanbul \albl DoJ.;tor L(Jtıl 

Kırdar, Ticaret \ 'ekA?.:t!Jle tenıaıı e- Londra, 23 (A.A.l - Almll?llar ta. 
derek. vllAvet eliyle Jut,lk tPul.ıtı. rnfrndan kontrol edilen Sof)'& radyo. 
nın .rapıhıııun mü•:ıa4eslnı koparabll su, komün!Jıtllk ve teaatc;rlık auçiylı 
m'ş \'e 1ııtnnbula te!rlonla hemen e- 22 trlel:enln dünkü perşembe g11ntl 

mir 'nını,. / ı Sc.ı3 a aııker1 mahkemes tarafından 
H .ı, htımbuJ için bir nıüjdrillr. Jlu. ölUm C<'Zasına mahk6m edildiklerini 

aıısi3 !c l:\st'!. teu.latıııın bu "eftor 3al 
nı:r. ( r.:kı;lJere lnlıl...ar t'ıJt•f'r,KI dl' ha
ber \'eriliyor. Fakat ls:aııbul vllA. 
yetinir. IOO derece dikkat rtmeııı IA. 
zım gelen bir nakt!l)ı hatırlatınak 

hitl.vonır.: lııtanbulda. (akııl şt-kllnde 

blldlrınektedi r. 

Para rad30.su da başka 10 ta1ebe. 
nln mUebbed hapta ccza!lına çarptırıl. 
dıltlarını lllve etmektedir. 

bir s:.ırü lıııııııııl araba vardır. BUtün Şili \alebeleri Amerika aefa· 
kararlara ratmen bu t•kal clolandıra- rethaneai önünde nümay.İf 
eılığmın önüne geçllebllm!t clellldlr. yaptılar 
Şimdi bu lastik tevziatında bir .UrU 
açık J'Ö7.ler, kodamanlar, dl,lller ön Madrtt, 23 (A.A..} - (Ş110 Santi. 
aafa ll'~ip mal kopermağa ~alıııatak. ago'dalı 'buraya 'gelen haberlere göre, 
lardır. Bunlara zırnık vermenıPlldlr. hukuk fakUltesi talebeleri 8Jrlepk 
Kabille bunlan11 _..te ı.kıı'I rlndekJ Amerık& eefarıetl önıln(k Dllma)'ifde 
llettlrtftt aölrftp lta1dkl VI' naınaııla bulunarak SDmner Vela'in nutkunu 
ıotôrlere d&&ıtwak daba lııaltcUI blr proteeto etırlişlı?rdlr. Po!lıt memuıtıa. 
it olur! ' n nllmayt,çileri dafrt.DuftJr. 
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ş ul 
ı mı 

ar·sta 
açılıyorı 

Sıra Şekerde! .. 
Şekerin de \'e lkn ile verllme'll ıın. , bir şekercjslnin dllkkAnı bir kaç gün 

rarmcbo sonra bazı fırsatçılar tnrcGI, evvel tıklım tıklım oeker doluydu 
ba mevuıda duyduklanaıız.ı burnyıı Bugün bir gram şalter kalmamı~, 

lmydedlyorm: Bayram arifesinde olmadığımıza gö. 
re, bu oekcrıcrln bir gun ı:arfmJa ea. 

Yunan arazisi meselesi 
Bulgarlar z sinirlendiriyor 

Bir kahvec1 - ~ görebilme. tılvermesl ımk&.runz. O halde bu şe 
m1z, şekerin mevcudiyetıne bağlı .. Bu. ker ne oldu? 
nu bilen açıkgozler, blze f'elerek: 

- Şeker ist.yor mu.sun., Kilosuna NOT: Bugünkü gazete'<?rde şu ha 
200 kuru~ 'liCrirsen, bırkaç kJlo getire. vadisi okuduk: "Modada bakkallık 

blllriın. diyorlar. Çaresiz buna raLı yapan Zabııryadls, bir çuval ,ekeri 
oıuyoruz.... 182 liraya satarken yakal.!lnmış 2 ay 

Bir vatanda§ - Şeker ve61ka ile Hi gün !ıapse mahküm edjlmlşUr.,. 
verilecek. Bu geker taaarnıfu için pek "Pendlkte Baltkallık yapan Renoo 
tablt bir 11ey. Fakat kara borsada 1 sakladığı şekerin kılosunu 190 kuru~. 
ytlksek tlynUa bol bol §eker eatillyor tan satarken yakalanmış 8 ay haps'! 

Bir tanıdık - 1stanbulun meşhur , mahkQm edflmlştfr. - K.K. 

Amerikanın Uzak Doğuda 

Stokholm, 23 (A.A.) - 1942 sene. 
l!llıdekı Drama he..dlsl:lerlnd~n sonrıı 

Bulgarlstanıa Yunanistan arasındaki 
gerginlik artmıştır. Maked:mya ve 
Arnavutluk huduUarı me.:4~1esi de bnl 
lcdllmedlği lçfn Bulgnrl.stnn ile ltal 
ya nraamdilkl münasebetler de açtk. 

tır. ' 
Sotyada çrkan Slovo gnzete.!11 yaz 

dığı ilhamlı bir makalede Yunanlsta 

-gr erı 

na kar§t §ld®tll bir :J&an kullanarak 
diyor ki: t 

••B:ına mUsaadc etmlyeceğiz. Atina 
hUkQmetlnin ötedenbcrf baş vurduğu 
vasıtalardnn l.stitade etmemesi fçlrı 
teUkte bulunacağız. lca.bedente Bal. 
kan sulbU ve adalet namına harekete 
geçeceğiz. Yunanistan, aldıklarını l. 
adc etmeli ve namusl>lrane niyetıerl 
hakkında teminat vermelidir.'' 

a amele 
artıyor a Artür tuvvet

lar · muv ffaki etler 
azanı yor 

Melboıını, 28 (A.A.) - Cenup ba 
:tt Pa.s1tllı: umumi kara~mdan: 

harbi kazanması için şart 

Nevyork, 23 ( \ ,A.} - N~vyork 

Taymls gazetesi yazıyor: 
Profesyonel tAblyec.ıer \'e amatör. 

lcr, Burma Japo11ıardan alınmad:lcçn 

Uzak doğuda harbi.o kazanılmasının 

gtlç d.acağını söylemelt'e m!!ttc!!ktlr 

ler. 

Peten, işçilere Alman aya git111e!erı 
için hitapta bt11unmaktan çekinmiştir 

Oven _ Stanley dağlan bölgeslndo 
cereyan e<I. n muharebelerden b:ıhse. 
den r ı Mac ArthUr•ua sözcUsü, 
mUttef 1 l r n 'bir miktar Der!edlkle. 
l'Jni ve Japonların mevzilcrltıi geri 
a.tmıya devam ettıklerlnl slJytemi,. 
Ur. Blrk:ıç gtl.ndenberl müttefikler 

e ke Jf hareketleri çerÇeveslni a. 
§an c "''13 'ftl yan hareketleri yapmf§. 
iardır Oven Stanley bölgesinde pek 
'Jllllh o!a~ hava §&rtları eon z:ıman 

da h re tı ltolayJaştırmıf l8e de 
~ bu tıar fenalaşm.ı~ olduğu ı_ 

$1Jı mllt eı ,.,rln ileri bal"eketlni a. 
ğırl tı,.m .?klenebllir. 

!tımııda. §flyan bir kaynaktan alı. 
nan ır.alt\nıata g6re Japon!ar kullan~ 
aıklan lruvveUer ve arazlntn şekll ba. 
ikımmdıuı ağtr kayıp.ara uğr•ını,!n 

~. Buln ağır b1r to.nrnıza uğ'rnm 1 
Jse de görnıı §&rtlarmm tenalığı ne_ 
~de tesbltine lmkll.n vermem~. 
ttr. 

6re 

Stalingratta 
Alman 

kayıpları 

15 n aske , 
2200 ia k 

Londra, 23 (A.A.) - Solı,yet fotlh. 
barat bUrosunun verdiği rakaınlnra 

göre, ağustosun 25 inden Llrlnclte§rln 
19 unn kad!lr Almanlar Stıı.lingrnd_ 

da 150 bl:l kişi ve 2:0:00 tank kaybet_ 
:ml.,lerdlr. Mozdok kesiminde ise bu 
kayıp 39 bin ve Novorosl8k kulmlQ.. 
de de 45 bindi:. 

Amatör stratejiler um rUzga.rları 
mevshrinln sona erdjğinl ileri sUre~ 
rek taarruz §ıınsıarının y~kınlne~ığnu 
Umlt ediyorlar. Her ikı bakım(!:ın 

htılen Yeni Delhl'de verilmekte olan 
askeı1 konferanslar erisl hayli ma 
nldar g6rlllmektcdlr. 

Ebe " 1 Şefin 
öüm 

yıldönümü 

artı ı 
ra ı ı bazı 

. ' 

Ankaradıın hıı.ber ··~rildiğine 
göre, Ebedi Şcf'in fani hayata 
göz yumduklan gUnUn yıld6nU _ 
mUnde bUtUn yurtta yapılııenk ih. 
rifa.lin programı Parti 1nrnfrndan 
hazırlanmLc:tJr. 

Ebedi ~efin !SlUm gUn\l ve saa· 
tine t lif eden 10 ikinciteşrin 
1942 tıalı gilnU saat 9.05 te bütün 
Halkevi ve Halkodabnnda bıliı -
mum Pn.rti merk~'eriııde ' iht:faJ 
toplanusı yapılacnktır. Topalnt: . 
lnr umum içın olmakl!t bernber 
bilhassa. yapıldrklan şehir ve lrn.· 
S<ıbnd:ı.kl en bUyUk Il'lilkiye memu .. 
ru baııt:ı. olmak üzere m~keri ma· 
kam amirlerEfo daireler reisleri, 
Parti. Hefüevi ve Halkodnhn men 
sııplan, r~mr ve hususi teşekkül • 
Ier mllmcsı;Hleri davet edilecek _ 
rir. Toplnnılan yerin mUn:ı.sip bir 
reoh9llinc Atatilrklin bUstU. eğer 
yoksa tir fotoğr:ıfı konulacak ve 
bu k~ Tilrk ve Parti bayraklari. 

N'evyork, ~3 {AA) - Hu.sus1 bazı 
. t:Şha!:tan alınan haberlere göre Mare. 
Bili Peten, teknisyen ameleyi Alman_ 
yaya gttır.cğe tc§Vik lçln radyo Ue 
ltendılerlne hitap etmekten imtina et. 
Q'i§tlr. 

Uı.vtıl hükumetinin tabrlkalarda ıı.. 

melcye bu v9.dide bitap etmek istl 
yen mUmessıııerl knpı cııprı edUml§. 
!erdir. Geçen haftadanberi grevlerin 
sahası gcnl§lemlştlr. Eks~r!sl cıtmeo 

dj!er amelest oımak üzere on bin 
grevci vardır. SöylendlSl:ıe göre a. 
mcleyl ~ mukavcle31nl kabule davet 
etmek ıc;in bir nutkıın melnt ha.zır 
lanmıHır. Mareıale takdtm edllınL, 
olan l:u nutkun ooılığı "Esirlerin 
mUbadelesl, üc;: ameleye kar§t • ·r 
Frar.sız barp esiri mUbadele edlle. 
celt". İ§te mare§alm okumaktan im. 
tlna etm'!J olduğu nutuk bu nutuk 

len lt\at.lk fabrikalarının n.hip!erl, bü. 
kümetin propaganda memurıannır. 

ameleyi Almanyaya gitmeleri jçln 
tazyik etmek Uzerc fabrikalara gir. 
melerlnl menetınlşlerdlr. 

Diğer sanayi erba.,ı da bu v~htlc 
hareket ctmlglerdlr. Haber vcrll•1lğ!_ 

ne g6re amele uçak 1.-ullP.nmak sure. 
tiyle birblrlerino Ya:"drm etrı:eık ve 
A.ln:fııny::.ya gitmekten lmtjna etmele. 
rt ytızUnden işsiz kalmış olnn arka. 
dnşlarınm lmdııdına koşmak ı1:ın mD. 
tekabl) gruplar vticutle getlrml~ler • 
dir. Amelenin bu suret!e ATmanyaya 
g'itmelttcn lmtjna etmel<!rlne mukabe. 
:e olmnk Uzere clkrlndekt lıı.ııe vesı_ 

kaınr: geri alı,ndığı takrllrde b~ nevi 
vesikalar mU~terek olarak ku1lanı. 

lacaktır. 

Ulvt'll'in ı bfrlncjknnunda Almanya 
tur. ya göndermesi icabedcn ll50 bin amc. 

:Mon LUson ve Klcrmen • Fer _ Jeye mukabil nneak 25 bin amele 
randakl Fransanm en bOytlk Mlş. müracaatta bulunmu§tur. 

ete , mat 
a;reme 

it a e,m 
tecav ze mu 

Alrlkalılara 
tavsiye etti 

Viııi, 28 (A.A.) - Pari ten Vi· t izI'.a.r eylemt-kte ve müdafaası iı;in 
~ye dönen başvt-kil Liıviıl hemen birçok Pransızlarm hnyat'annı fe· 
gidip Mareşal Peteni ziyaret et • • d.ı ettikleri Da.karın me<ınfe uznlt· 
miş ve kenrJısiyle uzun uzadıya lıf!ına :-ağmen, giln geçtikçe Frnn 
görüşmüştür. srzlann kalbinde daha c;:ok yasa • 

* ,,. * d ığını ilave etm~ktedir. 
Vi5i. 28 <A.A.) - tıı"reşal Pe 

tenin Fransız batı Afriknsı halkı • 
r:n gönderdiği mesaj, yapmakta 
bulunduğu tetkL~ seynhn.ti esna • 
ı;uıda Am'ral l):ı.r nn tarafından 
okummıR ve radyo ile yayılmıştır. 

Lavalin nutku 
ve Amerikahlar 

--o--

Nevyork Taymis 

.ı le ve ~iı;eklerle sil&lcnecektir. 
# Tam o saatte vazifeli kılınncak 

bir zat AtatilrkUn dört sene ewel 
o gtin, o ı:natte öldUğllniı kıs& ve 
veeiz bir ifıı.dc ile anlatarak hnztr 
bulun-ınlan nya.kta 5 dakika sa~
gı suı:l?.':ısma dııvet edecektir. Bun 

De\'l~t ş~fi bu mes:ıj:nda, 1!110 
yılında lngilizl~rin tecavllztinc 
glSsterdiği mukavemetten donlyı 
l:alka tesekkür etm<.'kte ve haklı 
p.österilebi'ecek hiçb:'r noktası ol. 
mnmakla beraber, halen yet~i teh 
dıdlerin de ileri sUrill:ne.1.tte buluu· 
duğunu hatırlatm:ıktnt.lır. 

u ·Lawav, ba d n1 
açıyor ,, diyor 

LORDU 
Harbin bidayetindekinden 

daha iyi techiz edilmiftir 
Londra 23 (A.A.) - Kalenin, dUn 

gece radyoda ~ylcd!ği bir nutukta. 
kısaca !}Öyle deml§tlr: 

• - Top ve tank 1mala.tımız çok 
lyldlr Kızılordu, ha.rbt.n bidayetin • 
dc'l b le daha fyı techlz edllmiıJ blr 
V"".ızlyettedlr. Zlraat l!tllwımda kaL 
Jmı.ma Tardır !Akat bu i§c daba faz. 
ıa ehemmiyet ~rmek fl1tlyacı gözUk. 
mektedlr.'' 

Slokhotm, 28 (A.A.) - Rua mıı_ 
kavemetı kendlnl gllstermekte, A!.. 
manıar '!aş mlldafaa iınzırlı:klannd3 
lmlnnmakta olup, geçen sene muvat. 
fakıyetıe tatbik ettikleri tAblyeyt 
kullanacak!ardtr. Bu tAblyede bazı 

ııtrntejık nokttılar ve şebirlerl\e aıı. 

kerlerlnl topliyarak bunları sonuna 
kadar mllda.faa etmektir. Stallngrad 
muharebesi bir mtlddct daha devam 
edecektir. 

ingiliz ve Ruslar 
·IRANDAN 
2 isi 

Vişt 28 (A.A.) - Tabrandnn atı. 
:r.ruı bir h~bere göre, İngiliz ve Sov. 
yet 1 al makamları Iran bUkO.metln. 
den, yollarm tamir edl!mesı fçln 250 
bin l§Ç:f istemiştir. 

Maresa.l Peten, Frnns1z bntı Af. Nevyork, 28 (.\.A.> - Nevyork 
rik:ısınm 1940 Ylh tec;ıvilzline Time.s huliisa ol2r:ık şunları yazı_ 

dan "onra. bir hatip Atntllrkiın 
bayatı, me111leket ve millet ic:in 
yaptlğı bUyük hizmetler ve kah -
ram.anlıklar hakkında bir hitnb" 
de ouhınnc'lktır:\ Bunu mütenkip 
Milli Şef lsmet ln' UnUn Atatürk 
ta.kJunda millete hi!.nbcn yaytlı~ı 
bcyannsme okuna.rok toplantıya 

ıoon vertlceektir. 

benzer tehrlidlere halkın ayııı şc 
kilde muk:wcmct edeceği Umi<lıni 

Fw"a!ta zeri de 
Londta, 23 CA.A.) - Ma'tn adn'" 

Uzerlnde dUn 4 AlmAn u-:a~ı tabrlp 
edllmlştlr. Askert heclt:tlerde bfcbtı 

hasat' yoktur. 
Birkaç ısın ve yaralı vardır. 

yı:>r: 

"Pierrc Lfıvaı ha1dini aşıyor 
A lmnn ar Fransayı işgal etmiı;ler 
ve burada cebir ve kurnazlık kul • 
Janmnkta bulunmuşlardır. Fransız 
milleti bitkin hale gelmiştir. Ma • 
sum Fransız yıır<ldasları hrıvnt':t. 
rını knyb~iyorlar. Erı az bi:- mil 
yon Fr:ınmz askeri esirdir Lava!, 
fılicen:ıphğından dolayı Almanya· 
ya te13ekk!lr ecJiyo:-. 

Bir a.rahk baktım, Kolsla odıı.da 

yal.ıın kalmıet;ık. Rober doktoru ç:ı 

ğırmağa gttmııı, Prays da yttı:llndekl 
'boytı1ıın sflmek llzere yattık oda ma 
çıkıruntı. Kol.s'u bogtlne gelin.ccyo ka. 

dar bu kad:ır P!Jkın vnztyette görme 

KARA ELMA,!, 
61 lngilizceclen ç~uiren: VEHIP TAYLA~ ...................... 

mlştfın. Bir ~ itinde bayağı lhtl j bt yUzUstU düıtaıüştU, ya!nız bu defa 
ya.rlamıştı. Perlısan blr h lde cesedin 1 yUzU sola değil, ınğa di>nliktU. !"ağ 

~nUnde durup mUtem:ı.dlyen baııını l kol gôğsilnUn nlhnda kalmı,, r>ol kol, 
ısnlhyordu. eUn ~ parmağı oyırık vaziyette 

Birden acı ııcı glUdü: "Bu ı,te &eY· ileriye fırlatılrruı.ıtr. Yerdeki ı,an biri 
tnmn pnrm:ığı vnr" dedi ldııti l, clnnyetln tam nlbnyın öldürül 

Onu teselli ctmeğo çalıştım. "Bu ıl:ı rıuı;n nınbal;le l:ılendlğlni gösteriyor 
diğer cl:ıayetler gibi lnsnn eseridir.'' du. 
dedim. "Gıırip," dedim. Sprcl>'in ölllmll o 

lns:ınlarrn ynptrl!"r lşlc.-de de muhıık nun albayı ve Dornn'ı öldürmUs ol 
kak hntnlnr olur. Arayslım, lı.-ılu\ • IWl!ll oar.arlyeslnl alt Ust <-ttl. 
lım ! Belki bizi katnln izine götürecek ''Diğer bir nuzarlyeyi daha ııll Ust 
bir ipuru buluruz.'' ediyor. F'arzedrllm J<ı Sprek sut uı 

''Bir ~ey buldum ?;Oten. ıroknt öyle olsun. Bu tnkdlrdf" mavi perdcnhı 

bir lpacn buldum ki buna nllZllrnn geri inde gizlenen ü~cU bir ,,ah ın 
katil ya flll!:suz olmalı \eyahııt da ınevcudlyet1ol kabul etmek Ub:ım ge 
eytnola )!lblrllğl · 'llpmı, olmalL" llyor. Bu ııahıs altıaym dnmndlyle 

"Nedir bulduğun şey'!" knrıııto tığı anı belde)'ip bıtnÇ!'rl ar 
"Ceset.'' itadan sapbmış olmııh. Şlıpdl me eli'! 
"Hoppala! Bu cJn m.• demek°!'' on: Sprt•k bu üı:Uncn ıınhımı mevcudl 
rnkn.t J\ols ce\ııp \"ermedi. yetinden J>nbt'rdıır mrydı, yokı;a onu 
OJUyU her tnrnftan gü?;den geçirme gi)rdii mli? l\laksvel•e ıuırıs1 tııkıııdı 

me rağmen nauın dlkkııtJ calip blr ğı garip tavırl:ırn bakılır'1R, belkl de 
~ey bulnmııdıuı. O da, tıpkı aJbny tel· bııynn !'ıpr~k•ln ... Bu ft>f,cılr tnrzı dok 

tor Broyt'm albayın !:Blı~rua odasmıln 
bir kadın gölgesi görmU, olduğunu 

bildiren ifadesine de uyar. Fakat dJ 
ğer tnrafuın Etel Sprok'ln kocaemı 
öldürmekte hiçbir menfaati yok. Ay 
rır.a bu gece !:Olt ku\'VCtU bir uyku 
lllicmııı tesl• i altmda bulunuyor. Şu 
halde bu lhtlmal \"llrlt tle#ll. Sprek'ln 
yı-mekt,c slSyledlği sfüler başka bir 
!JCkle lhtlnınl verdiriyor. t7çllnc.-ll p 
hıs hnkkmıhl ilk glblcrdc bir ,ey bil 
ml~·en Sprel< herhangı bir suretle ka 
tilin kim oldajtıınu bulu) or, VI'! bı• 

ı;ckiltle l•ntll de onu bertaraf etmek 
lli7:ıımıınu hissediyor. U!:Uneü blr lb 
tlnınl de 3u: lUakR\"el'ln bir ynrdımcı 
fit dalın olmtl!lt, '\"C bunun ıla ~prek'I. 
ı;i\ah r.lmıısı eUne g~lrdlğl ıınds ar 
kvdnn \·urmuş o1nıaBJ. 

Fal<at bunlnrrn hepsi nozarl~·e. Şlm 
dilik hallcdceeğlmh: !:Ok dnha mUhlm 
bir ,mesele \·ar: Cinayetin naınl L~leıı 
eliğini bilmemiz lazım O 7,nman lt11tll 
ı.ı-nıtlll~lndl'n mnydnna (.'ıkar.'' 

BAŞ, oıs. NEZLE. GRll>. ROMATiZMA 
Nevraııı, kırı b ve tlln ajrılırınııı 

derhal keser 
icabında ü~ kase alınabilir. Taklitlel"inden tı-'f.ınm,., 

Ekmeklik una patates ve t mdık 
küspesi kanştmlabilecek 

Ankarad:ı.n haber verıldiğine Fındık yağı bir mlltt:'.I' madeni vı:ı.ğ 
göre, Ticaret Vekfıleti harp VdZl _ iie karıştınl:ırnk se.nayide kulln • 
yetleri dolayısile ihraç inıltiı.nları nılmağa c1veri5li hale gelmekte • 
<lara'an f!ndı~ maheultinUn mem dir. 
leket dahilinde muhtr.lif ve fay • Diğer taraftruı birçok belediye· 
dalı suretlerle sarfı imkanlarmı !erin patatesi yüzde 21) ni betine 
ara~tırınaktadır. kndıı.r ckınel•lik un içine karıştıra 

Yar.tınJan tetkiklere göre, fm· rak kulla!ldıklan öğrenilmıştir. 
dıktan mııkine yağı istihsalinin I\'üm:ıneler üzerinde yapıJ:,ın tah. 
mUmkUn olduğu ve kUsp~lerinin lıllerde ekmeklik una yiizde 20 
de una karıştırılarak ekmek ima. nisbetinde patnt~s karı5trrı dığı 
lınde lrullanılıı~leceğı anl!ı~ıımır;ı takdirde ekmeğin piskil'lliğlnin 
tır. ı ınoth:p şekli muhnfnz'l ett@ cö • 

Bir kilo ft'1dıkttın 600 ~ram yoğ rüimU~. ve beledi:;clere ta,.,,. 
400 E?ram kü~pe çıkarı°rn'lktadır a·ımi«=t•r. 

Suriye, Filisttn ve 
lübnanda yeni 

tedbirler 
Berlin, 23 (T.P.) - FiJi.Stln, Sur!\' 

ve Lübnan !nı;lllz bııı:l•urn"llf:t'lnı n!'~ 
r<ıttiği bir emirname ile bu 8 nıem. 
leketln §ehlrlerlnde 'Ör!I Hare" y1 
andıran bir idare ta:z.ı tt"ls etn:lştlr. 
Şclıirlerjn ııokalt!arın1a iki klş!d n 
fazla o!arak tenezzüh edlteır.edlğ1 gibi 
durmak ta yasaktır Hec tUrlU top. 
lnntılar memnOdur. Soknklardn top. 
lanmalar ağır bir cür•'m oııırıık vas•t 
landırı!ac:ıktır. Rozet taşımak yasak 
edllml:tfı. Bu emirle ftnat ctmlyen 
ler busust mahkemelerde cezalandın. 
lacaklıırdır. Polis vazıteleri asl>eri 
idareye verilmiştir. 

ingilizler batı Avru
paya akınlar yaptı 

Londrn, 23 (A.A.) - lngı!12. ha\·a 
kuvvetlerine rner..sup uçaklar batı 

Avnıpuda hedeflere tııarr;ız etml~ler. 
dlr. 

Norveç sab111 nçıklannı"a Nr ln;!. 
llz uçağı bir Alman ı \'azım gemi 
sinin ortasına bir torpil !!!atlet cttL 
rerck gemiyi yarala'Dtştır. 

Bu uçnldarc torplller ko:ı lııJ:tıı do 
dün Uı;n cdl!mt~tır. 

Vişi üzerinde 
yabancı tayyareler 

LondrltA, 23 (A.A,) - \'lııı rad)o. 
sunun t:ugUu blldttellği~ıc göre hUvı. 
y:ıtlert tnyın edikm yen t.:ızı tıı13 are. 
lerin şellrin Uzert:ıde u-,;mo.sı üzerine 
tehlike ı,nreti verllnıt~ Vf' sok'll{lar. 
da b:.tün ıgıklar sön mrutmüftllr. Sa. 
at 21 05 de yeniden ate~ a~ılmış ,.c 
son tayy:ıre §,maJ fstlkametın:ıe göz. 
den kayboluncaya kncl!lr d :rınadao 
40 dakika devnm etICt.ştlr Açılan a. 
teş pek şlddet!lydi. 

Bu sırada dolttor Orayt odnya ı;tr 

dl. O bir taraftan ceıacdl wnayeoe 
ederken, ben de Kols'uo tııllnıııtı tize 
re o:ıtodnl,1 dtğer insanları uykud.:ln 
uyandırdım, ve yemeK salonuoıJa top 
!anmalarını bildirdim, Blt>kboru·un o 
c!s knpıınnı vurduğumda fÇf'rldPn '"'"' 
gelmedi. Knp1yı a~tım, blllttım. Oda 
bo,tu, ve Yl\tak olduğu gibi dunı 

yordn. 
Bu lıft.dlse banrı o kndar ehemmiyet 

il görUndü ld, Kloıı•u ke,)°flyetten ha 
berdar et nıt·k l~·ln liOfia kosa aııağr 
kuta indim. Arkadaşım raporumu 
gayet lfıl•al·t karşılndı. Onun zihnini 
bn5ku ocyler kurcalıyordu. 

"Şlmdll,l halde benM ı"D oılitılm '"Y 
Etel prck'ln lstlcvııbı,'' dedi. Çıkıp 

bir kne bakalım, doktor be~. Belki 
kcndı ini uynndtrnbll'rlz.'" 

Eteı el'on derin bir uylrndnydı. 

Doktor Bm.H onunla m"l:gtıl olıırkrn, 
Kob ı,:olt ne.alp d~v .. andı: Sıırek'lıı 

koyı.ı yeşil :ıt>atıbğım yatnğın O tün 1 
drn ltııldırdı, yine ;yerine lioydu. ühı 
nlln Mlb"lln terllkl~rtnl mua~ enedt'n 
gcı;lrdl, ba ııeıı cİotıı~ından yakalı!ı 
\"!: krın'lltı aldı. e\·lrdl, ı,:evlrdl, onı .. 
kntlıı) ıp celıluc sokta. 

(Dcrnmı var) 

t'okak orlasıntla 
çor:uk düşUran 

kad~n 
Hn.lıctoğlunda rc1Jiba11r11 snlm 

·~ında oturan Tulip adınd biri:ıı· 
ıı.n kw Hatice. dlliı E'hliDönU mey 
danından geçerken bırdenbire 

nncılanmıı:: ve b~ş ay~anberi ge. 
be bulunduğu çocuğunu dü<ıürn üş 
tür. 

Kedın derhnl hastaneye kaUı 
rılmı~tır. M·ıayenesi sonunda ve· 
r:Jecek ranora ~öre, :;ocuftunu kas 
ten mi. yoksa kazaen mi dUşürdü. 
~ nnlaşıle.eP.ktır. 

F aci bir kaza 
Başı dönen kadın sür'at!e 
giden tramvaydan beyni üs 

tü kaldırımhra ..l""ştü 
Meşrutiyet mnhnıtesinde 8 nu. 

mıır:ıca oturan Vasfiye adında bir 
kadm. dUn tramvayla Şişlive ı;i • 
derken. Osm:mbeyd! b:ı'1 dönmüş 
ve Tel'eUstünde kaldmmlara dii":' 
müstllr. Kadın silrrıtle c:id{'n 
trnmvaydl',, bu şekild,. suk•:t so • 
nundıı başırnlnn ~ğır ve tehlikelı 
ı=ıtr'!tte ynralanm:ş, ba\·gın bir hal 
de Beyoğlu lia.stanesine knhlınl 
mıştır. . . 

Lastik tevzia ı 
Ankarada bulunan Lu:tı ı.ırdar 

Ticaret VekAlctiyle temas netlC'uln. 
de vllll.yet eliyle otomob11 ın.stlğı tcv. 
zıatının yaptırı!masır...r im '>tıl t'dllml;ı 

\"e dCn bu em!r telcfvnla viltıye~e bfJ. 
dirilml§tlr. 

l.stnnbulda ne; aydnnbt>rl lıt.ııı lk da. 
ğıtı!amamı§ttr. Bu seter Vf'rtleces 
11\Btlkler daha zıya.:ıc taltai ıbtlğl • 
dl;. ...~ 

Torik bollc;Eu 
Birkaç ~inclenbcrJ şehrin-:izde 

misli pek az görlilmü~ bir balı!< 
bolluğu başgö!itıırmış, Mnrmara \'C 

boğ:•zd:ı evvelki trUn 200 bin, c.Jün 
de 300 bin kilo torik bn:ığı nvlan· 
Ir.JŞtI?". 

Baltğln kilosu toptan 20 "era· 
kende olarak 40·45 kurufa satıl 
mış, bun lar:n bir kmmı da fıig-ori .. 
p;., Vlll!'OTI13'"13 A-'-''lrfl'"'l .... vkcılil 

s~;J nk:~:.~t 
Kücn k il anlar K •mt>"" 

Bo ıınırı• • • •klPnP"°k rl>ııo .. rtıl"f'cll 
ııı arama ve ıe vennt ıl:ın "" ıtu •·• 
oaklkııda oarıuıa 11esred!h•rır•ı:ı 

llanlarm cazetede cörUldU(t' ,,.ıc111f 

olmruıına dlkkaı edllmPlltllJ g"·ıı-eeıl 

tt-1,Wt l{tnderl'fl olmyurol"rtıı .,..ı.ttof 
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