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GuRums k~vvetııyer~ı r ~;.~~:~t1~s~;r ~~~~i~:;~::~: 
vam edilmlf lir. Staıtııcradm ıımal yollanna taarnalar yapıl~.nlJtll'. ı. . 

h d k ki 
kumma yapılan hücum, dlln her ta - doga (ÖIU cenubundakl mı.ııarebe tam 

lsuAkşamlı 
Türap 
BUrateJlll 

Yaza.o: SADRI ERTEM 

A LMAN FWıreri Hit).er kıa yar. 
dımı milnaaebetııe söyled.lfl 

nutukta bu barblıı dikkate !Ayık hu 
llUllfyet.Jerillden birine de temaa etti· 
Tabrlp meaeleal • 
V&kıa harbin bafmdanberl tahribin 

mubtellf ıteklllerlne teaad\lf edllmwnl,ş 
clefild.1, Tabrlbia :ı.tr strateji usuıu 
ba.Jfnde tatbik eclfldlfl MkldenberJ 
ma16mdur. Ancak Ftlhrerln nutko 
bu barpte J•pıl&n tahriplerin mabb-e 
tJ hakkında mllhfm bir vesika teşk1J 
etmektedir. 

1939 barblnln bUnye!!I bekımmda.ı 

tabrlp JıJnln mtlkemmel / bir Atttta 
ı,.tblk edlkllğl •ba Rusya oldu. N°" 
Polonyada,ne Norveçıe, Dt Belçlkadft 
ne Felemenkte, ne de Franuda tala. 
rlp dU,maaa. kareı bir ıılllb 1tlbl imi 
&anılablldf. Buna bu aabal:u-da lkl ee. 
bebten dolayı :l.mk&a 7oktu: 

Arazi genlf delildi. Coğrafya mü 
aaadealzcll. Alman ordusu tahribe va 
hft bnakuıadan yıldırım •ilı:atlle t&er. 
lfyordu. IU!bukl Buayada Jıem araz! 
senleltft vardı. Hem ele r&klpetz olan 
allAh rakip bir kuvveti kafllsında bul. 
m111tu. Bu aebeblerden dolayı Ruayıı 

barplrrlnde tahrip bir atmtejtk uııaur 
oldu. Netektm Napolyon lllirplerlndı 

de Ba•ya ayni tekilde ta.'wrlp ...e yan 
sm metodlan ile lmparato>rua ontusu. 
nu matl6p etmlttl. 

Bugt1ııkti prtlan N~lyoa devri 
nın ecrtları Ue mukayese et.mak, iki 
lıarbl bazı benr.erllkl:!rder. dolayı ay. 
at ta.ueden addetmek, ayni 9&hDede 
oyaamyor diye lkl piyet'I blrbirlnlıı 
apı farzet;mek olur. Cl.>ğrafya bir 
ııabne ve 'tarih bir piyes tP.ıAkkl f'dlll:a 
oe mMele böylece kendin.! göaterlr. 
BUllyanın ba harpte tahribi atrateJlk 
lıtr un.ur olarak kullanmuı llarbln 
pyees ve Almanya için ltade eıttltl 
mans ttjbarlle dikkate llyıktır. 

Almanya Ruayaya niçin hUeum et. 
tt1 Tahrip atratejlalnln bDtün ku4reU 
itte burada (lzlldlr. 
Almaıayaam BU•yaya böcum etme. 

ıınta teMblnl udeee ldeo!oJlk ııebeb. 
lerle izah etmek dünyayı ve ln9a111&rı, 
tarannamak olur. 

Ro•yayı, kendi kendln«ı kltayet et. 
nwye0 A\TUpayı Alnuınyanın ntlfuzu 
altında bir koloni, ~r Mn.tbar ballnt" 

koymak eaea ıa~lr. Rusya bu gaye. 
~ M kadar bl etmezııe kendlııl 
ve mötteftklerln !:adar korumut o 
lur. BolUlll yola hıe taarruz, mtldafaa 
"" t;alarlp oldlUrdJ. Ruıya barbe ta. 
•rruz bareketl ile baılayamadl. Taar. 
ruz ....- Almae,aya S6''tl. 

&a•ya fçbl mllda.faa •e ıahrlp. im. 
kAnıan kaldı.~ kıt yapdan mtı. 
dataa ve makabli taarrus, w tabrlp 
'lkıa Ru13 aaıa birçok •rul ka~ 
llMıalne maili olama4L Fallat barp 
batladJIJ umaa lltr mtttearlle lla 
lınde tekrar edllea .... tı mftada .Bua 
Ya temizlenecek,, sözftDlln tallakkui: 
f''IDMiae lmkAn bırakmad• Bir plAnın 
f.ıthr.kkukuna mani olmak hlr zafer•• 
) ılmazaa da kart rtaraf itin de bir 
n :ıvatfaklyet addolunamaa. Geçen 

)'rtın tahripleri barbla bu yıl da flU'k 
C".epheslnde devaallDa eebeb oldu. 

Dlpr taraftan tahrip atratejlal Ruı 
l'<.'pbe-el ılbl HOO kUomtıtrellk bir •ba 
l•'f., çok e.lle1D11113etU bir mana ifadt" 
etu. 

"4!phe~1 '"'rmal ~?:lld' kontrol al. 
tında bulundurmak itin bugün bulun. 
Cluruıaa kon-etlerden pek tada9mı 
~etmek kap ederdi. Ralbuk1 bu. 
IUıa 800 tDmeale tutulması icap edeft 
lı&laa dalla aa kavvetlerle Ulolar b• 
1'-'e maııatu.a ~UrueKtedl:. Aynl 
-........ lııa eepllenln d"rl"11ğ~I dl! 
......... katmak llznndır. Bu pnlt a 
.... tserlade yapılan tahripler l.kım\l 

Şe ·ır e ·, ·ıye ayrı 1 rapa tesbft edilen beck!n.:rc ula10lq. bir muvaffaklyetle bltmatlr. 
tır. Şehrlıı cenubunda ve limallnde 
kun·etıl 1&11rtma taarr\!Lan ılddetll Kara ordun krtalan Alman tayya. 

Aşk 
yDzlinden 

cinayet 

Maltaya 
yardım 

Alman ve ltalyan :lenizaltı. 

BerUn, S (A.A.) - D.N.B. nln 
oğrendlğine göre, Atman aavq V-J 

pike bomb& uçakları 2 tıktqrlıı si1 
nü, halen Stalingrad fl.malfnde tıı. 
lunmakta o!an Sovyet kuvvetlerlıı~ 

kartı hırpalama taarruzl&rma devam 
ederek ağTr ve en atır ça~ta bomb,,. 
larla beton korunak mc.vzflerine vt 
muka\•emet yuvalarma bUcum etmt' 
!erdir. 

Bina enkazları araaına yerletUrile ı 
blr çok Sovyet topları, durmadan de. 
vam edan hava taarruzlar' 80Dun.ııı 

ateş kesmek zorunda kalmıflardır. 

Alman e&V1'§ ve pike • bomba. teı· 
killer! aynf zamand._, staıfngradm ce. 
nup doğu ve dotuaundak! dil§m&J' 
ıpnsil~ geriaindeld Bov.flt; takvi)'e 
klt&larlle demieyollan dtll'flm nokta· 
!arma karrı d4 taarnızıar yapmqlar • 
• Bir çok taııt tr.nlerlne tam tıl& • 
betler olmuf ve yangınlar ~anımıı 
tır. Demfryollarmm birbiri ardı fire. 
keıllmesi, dtl§man t&ltvlı•e lafaları 

harcket)erlııde umn ıureıı bozukluk • 
!ara ııebeb olmU§tur. 

sowret te111111 
· lloıkova, ! (A.A.) - Mo!ıkova 
radyosunun bu sabahki yayımında 
şöyle denmektedir: 
~oronej çevresinin bir kesimınde 

So\'yet kuvvetleri bir tepeye taar
ruz elmiş ve 35() Abnan nkeri r.ı • 
dünnek suretij·Ie zırhlı ko"it'ak ve 
siperleri hücumla işgal e)·#!ılştlr. 
Bund1ın başka Sovy~ uçaktan ar 
ker taşıyan ffi:j düşman trenini bom. 
belam14lardır. 
Ba~a bir kesimde d0f1Dan mlldr 

faa haUanndı bJr l*ffk •can Sov• 
yet birlikleri bir dllfman tU>urunu 
bozfıuna u~Mmışlardır, 

Novorosisk cenup doğusunıla 

karşılık taarruzlarla Alman kun·et• 
leri işgal ettikleri mevzilerden 
püskilrtülmıı~. iki böl(Jk düşman 

oskeri imha olunmw~tur. Ra,.ka bir 
Sovy~t birli~i de 520 Alman askeri 
öldürmüştür. Buralarda hıadh çar· 
pışmalar devam etmektedir. 

1 

uvaılardan 90nra akim kalmq, il re teşkillerile örnek olac..k bir !Jbir • 
SovyEt. zırbb tankı yok edllmlftir. lili yaparak dU{Iµanm cemMr içil\• 

Don cephesinde ltalya:ı kıt.a.ıarı almmıı 7t11mene l:a!lğ oıan lı:uvvet • 
dt111n:u;m nehri geçmek lç,n yaptı!f ?ertnf lnıııtla yap:lan avq!ar WIDUDI. 

birçok tqebbUaıeri plllkil.ı tmUıler • da yok et.Dµfıer:llr. 12370 eatr &1ııumt 
dlr. RIJev keain:.inde yapılan taarruz tır. 2U zırhlı tank, 307 top, 411 ma. 
ha~ketlert eımuında v., dUpıanm yln topu ve 8t3 mıa&l~ös bir OOk 
muka.bll taarruz mUda!auı e!lll&Slft. harp malaemul pıümet arJlnmlf, ya, 
da ytıırJerce air aımmırtır. 26 zırhlı hut yok edllmtıur. Dilfma.nm teleıtatı 
tank, 44 toP ve daha birçok atır v• 28.000 den fuıadrr.Yarald&n uymak 
hatif s1lAh aptedilmiı veya yok ~- lmk&nı yoktur. 

Balka~lar ve italya 
Ne vakit istila tehdidi 

. altında kalabilir ? 
Nevgorlc, l (.A.A.) - Blrletik .\• 

merikan donanması eski kumıay 
bafkanı ami.ral Yetes 'Oniled Preas 
için yazdılı bir ınMalede, Rusların 
tlddetti mukuoemeline ifaret • 
mekle w Aıman'Jarın Knıızıai lstı. 

kameııindeld flelll banıbllerinin 
durdunılm11ıt IH>i 1J6rihıdüfilnl. söy 
)emektedir. Bu mukave~ ıııay~..si111 

Heryo tevkif 

' 
de müttefltJer, orta f&J'kı bıbJdm 
etmek f~ !Maba blrilmiyecek kadar 
kıymeW zaman bunmıtlardır. 

Danyanın 1111 bmu ne kadar mnaa 
mildddet mettefftı:l.,ht elinde kabr 
sa hunlar o nlebet-te kunetıe BaDraa 
lan ve ltaly.-,.. bir istila lllwlldl 

kar~aunda bırakabilirler. 

Alman denizaltlları 
Amerikan tana1'elerinin 

kentroli yüzünden Y&sİfele • 
rini yapamıJcr edildi 

1 Ladra, 1 (A.A.) - Vlfldt11 ,.W 
" hnç r&d70A taratmcıan sUrredl
l•n Almaıı .haberlerin• söre, •ki P'r&:t 

aız bafveklli Ednrt Hel')o tevkif e. 
dtl~tlr. Vi§i makamlatr bu tevkil 
bak.kında tafalllt vermeuı~tlerdir. 

Caraib d~nl:ind~ bir llıd•n: 
3 (.A.A.) - Birhfit Amf'riıı ord• 
suna ocakların sahU muhafua bfr
lilderiy!e ~ beraberlllti yıpank el• 
var ı;tıl!ırthtkl dOF11an denizıdhlerı• 

nı sıkı bir ~ontroJ albns aldıkları 
ve uzun müddet su aMındn 1rılmak 
zorunda bm•dıklorı bildlrlll3·or. 
Düşmın denizaltılnrı lf&)Ti muı) .. 
)'en bir müddei su a'tında bannmak 
zoru ile kendilerine tevdi edilen T .. 

siteleri lııprunadan dönQş )"Oluna 
tutmala mecbur oluyorlar. 

••• 
l.oadra, 1 (A.A.) - Viftdtlı IOD &. 

hnan bir habere ~. &!'J'O Val Jeı 
Benı'de btr tecrit kamına rönderlf. 
mı,tir. 

Fazla sevgi , 
.cezayı azaltacak 
sebep sayıhyor 

ı!'°i~'kA;:ı~ı;ş~~;" Talebelerin mühim bir ihtiyacı karşılandı - - -· - 2-1 - - ~ ·- .. 

Galatada, Tophanede ıı r müddet 
evvel bir cjnayet l§lenmitı arabacılık 

yapan Ahrr.9.t Hacı admc'.a birisi, "il. 
ki nlfanlun ile evlenmek Unıre olr.n 
raklbin.1 ôldUrmtl§lU. 

&ladrit, S (A.A.J - D,N.B, 
lnglltere bUyUk elçiliğ!•ıdekl basııı 

tcp1arıtısında ytlksek rütbeli bir ln. 
~ deniz ırub1yı, Alman • ltaı:ran 
c!enlzaltııarile hızlı hllcum botlarınm 
faaliyeti yllzllnde~ Akd .. nl.zdekl mll. 
naltalıtın ~ok güçlcillğini ve Mllltaya 
giden heı; kat!lcye en az 50 harp ve -!. 
uçak gemisinin refakatiM lUzurn gö 
rllldUğllnU söylemııtır. 

Bununla beraber, müttefik donan. 

Mekteplere 4 milyon 
defter dağıtılıyor 

Vakaya sebeb olan Saray adındaki 
genç kız evvell Ahmet Hacı ile nf. 
§anla::ımıı. fakat sonra k~ndlıjni eev 
mlyerek adamm ıar&rı- a rağmen 

kendıslııden ayrılınl§tı. Abınet, blr 
mllddet ıonra kızın Kasım lamlnd-t 
birisiyle nl§anlandığlnı duym111. kw 
çok sevdiğinden kendisini kaybede • 
cei< gibi olmuı ve bir gün Kasımm 
yolunu ke:erelc bu kızdan vazgeçme. 

masıntn Uzerlne aldığı ağır fedakar 
lığa rağmen, yalnız yük gemllerind~ 
de:tı. korumaıa memur harp gemile· 
rı araamda ônemJt kayıplur verilmek 
•izin ve baara utram:ıu:am llalta. 
ya ula,mak mUmklln obnamakta ve 
baııelı de, Mn defa olduğ ı gibi, dört 
gtbı süren denls çarplJDlalan vakua 
S6lmektedir. 

Hertalebe·pazartesi gününden sonra defte
rini çok ucuz şekilde mektepten alabjlecek 

:tur, orta " U.. t.&lebN!nba 
ihtlya~d&ıı • mllhlıc.ml de def. 
terdir. Usun mtlddettenbert dQfOldll• 

::m:y~:m~~~a:~~e:~sı b~:n:;-:ı Annesinin sandıgv ından çaldıgv ı 500 ıira 
Y•ralımı§tL 1 

m:h8!~:~r:kvert:n~:; Ha~ ile kaçmak isteyen bir çocuk yakalandı 
nm muhakemesi dUn aon sathasmll Balatta, Hwroavuı mahallellııdı llOO Ura71 tallmltlr. 
gelmlf, müddeiumumi mUtaleumı çorapçı BOkatmda 44 DUm&rada otu. 11U'81Sliktaa _,. Jfelell, ettu 
aöyllyerek kendi.ınin 18 aeııe mlld r&n 17 yqmda M&bmut adali& bir htata '" Jılümet de Sdlrna,a 
detle hapelni latemlft.Lr, Ancak km çocuk, aynı yerde oturan Kelelı: n açmatı kararlqtırmqlar n 
fazla sevmekte olmaamm da tahrt1~ bunun oğlu Mu.ataranm teptkl il• dtln ıec:e Blrkealde tnn• lılMrlerken 
sebebi olarak gözönllnde tutu1maamt a~sln!n aancbfmı ktrm .. IÇbıdelrl J8.kalnmıtludır. 
l§aret ctmlftir. 

Jrluha keme müdafaa ve karar Jçfa. 
kalmı,Ur, 

itlerini ıöçlqtlrmlt. pli.ana t•htku 
kulla mani olmuttur. 

Bayva.nlan, Debatları. Gl'ID&Dlar.ı, 

lıılnalan, yo:ıarı tahrip ederek yapdaw 
muazzam çeklime bu harpte böyle Ml' 
rol oyna.mqtır. Bu rol bDrbl uza"-t. 
ta. 

Yağmur, Fırtına 
Ankara - istanbul treni işlemiyor, JI~ 
dırımla bir kişi öldu iki kişi yaralandı 

,~ .... , ..... 1 .. ) 

1M ....ı. allau ted.........,..... 
da.eltllmtltlr. Yapdu .._,..ra ııs 
re maarif ..ııillllf olnallarm 1ılr ydlık 
4efter Uıitlpamuı a ma,. llldula'J 
tı..blt et:mJltlr. Ştm411Dr bmlun ' mu. ,,_11 ıtaO edil_....,.. Bu defterler 
ilk Ta o.ta tedrWI& m0.81Melertzıde 

okuJU MtUn talebenin letlf&de ede
cıett .. ldlde lıUlrlamntftn'. IU'&tl&n 
dltard& .ulanJarla ltıJM 11abul et • 
~ kadar ucmduıo. 

Dertmler, Qlllctll, kanii Ol.pis " 
•rt olmü bere dört clutlr. QllıılJI. 
ıw.11 ......... defterlertD 11 ~ 
faldE ol&lllar a.s. • l&Jfalılr u " 
~ U. 91 .,.ıahk ca 11.S lnl
........ 1larl .-m.1a u •Jf.ııtı 
TA il-~ da ıa.ı ıun11fbir. 

Dit ....... ldl4e tewsl ...... 
~ tı..tılt ........ Da maarif 

... ar1armm lftlıülle -- maarif 
lddtlrJtltblde bir topl&atı ,.,.ım11. 

\ llr. 
nen.ter okullarda tıepl1lt tUlfla 

- -H·xttır. BlrlUder tal 
0 

... 

defterlerin okullara weıC1Dea!M ,. • 
sartem ababmdan ttlllaı• •11-
C&ktJr. 

lstanbul mebustan 
..... l*ltlRI .. 

..... 111•1•1111• 
1-Dllul ...... &' UllG& ... ... 

.,.. deftılll ~ ...... . 

'Oeldldar -···--· lldıılnıll ... "" Mlkua dertlertld ........ :ar. 
~..,.. ot8U ---. _... • &larü ır..dlleıtldll ~ 

lalanhllanma&lmıwellml'•.
clllll tıatndepn .......... • • 
cllJ..-IDe .. ıran ualile ....a. tt ... ..... ' 

O'*'ldlıltr "' "'9•d8 .. tt uau • 
- btr Jlllmllr dılp .... ........ 
0.ldlıılll'tdana JtaddılıJtlD• ,,,.,,., 
uwı-- mrtaıttm•m-.ıw. ~t • 

""' 



lVE1

VAR 
~ YOK 
S.ıni maddele"I' nark 

lbrp zaruretleri yüzünden. sun'! 
;ıdue icadı sa~ reli atı.p ) iırud•!. 

aponlar, Malezyl ile Sond adaları. 
ll i,ı.ıt ettiklerlndcnberi, dı.in}a 
,auçuk istihsalinin pek hüyük b ı r 
nsmını ellerinde bulundunıyorl:ır. 
iyi ama, bu kadnr kauçuk •• lnpo n~··· 

cin çoktur. Ost ı ıırnfının, harp za
ırnnındn, mihver devlcllcrlne gön_ 
erilmesi ele lmkAnsızdır. 

Bunu dııo;ilnenler. Japonlarııı lrn· 
·uk icıtihcalinl ::ızallncnğını tah_ 
ıhı ed i)orlardı. HaLb~kl, Japon) . . 
ksine hareket ederek kauçuk ıo;· 

ı hsalini arttırmaya çııre arıyor 

~ebebi ise. kaucuk nAacl.ırındaıı 

auçuk clr~il ec;ans cıkarmak iste. 
nesidir; çünkü bu nehatıa. esnnc; 
. pm::ı~ a ) .ırnvneak idr:ıt tlb kar
on \'armış. 

f\'.nuçuk bulanuy::ın şimnll \meri_ 
, ı l!'ie, maden kömilrLlnde n-;un'I 
u lllCltk l apıvordu. Şimdi, o du, bu 
usulcl~n ''uıgec-mek üzere tıulunu· 
'<Or ,.c petrolden kauçuk yapm:ık 

uzeredir. l>ünrarın en bürük pct. 
rol nıüslahslli bulunan Stnndard 
Gil kuınp:ınynsı. bu işin lct"rubcle
rine ba.5lamıştır. 

Amcriknd:ı, Rusyayı taklide öz". 
•len bir hnrcket de belirmiştir: 

Buğday ve mısırflan, alkol metilik 
~·ılrnrmak, bunu da kauçuk haline 
Getirmek. Bu sayede, hu sene pek 
bereke!li olan mahsul lnzlasını 

kullanmaya imkln bulunacaktır 

Hesap olundıı~una göre, 80 milyon 
6lçek hububat iki ~·(b: bin Taril 
alkol ile 2t0.000 loft sun'I kauç~.ı· 
çıkahlll~or. 

Bu ham, gürüluyor ki, geçen bü
Yilık hnrbe pek henıı:emlyccek; çlin_ 
kü lıer d,e,·reı, ipli<Jat madde ııok· 

sanını, blrtl\kım icatlnrla lelAri c. 
dehiliyor. 

Blndlı1aada 
lıanyıllblr 

Bir kiti öldü 3 kiti yaralıı\'r• -'ı 

ı..o.dra, ı <&A.> - n ı 
nUntırit tecavtl& ftkal&rı o . 
lır. Gaııdillln 74 llneU .eDtl devriye'!' 
ıUnasebetile yapılan 2000 k1f1Jilr 
ır toplantıda halk ~ polfı :ıraamda 
~wg~alı.klar -.unuında bir ldJI 
muı "" 8 k[:l de yaraıu.ım,tlr • 

, atmar ve llrtma 
iki gilndenberi bul mıntukaıar 

l d'!vaınlı Mırette yağan yağın~ 
ar, An.kam• İatanbW tren hattın• 
ela yeniden tahribat yapmlftlr, Ba 
.) \izden, dUn gllndiiz ve gece ıeh.. 
rimizden ~ eden .katarlar, 
gidecekleri yeırc vamıak imkanını 
bulnmam.ışlardır. 9 uncu İşletme 
MüdürWğü, bu trenlen: İ•tanbula 
t 1önmtk emrini vermiıtir. KatarlM' 
bıı::nn ı>:hriınize dönecütir. 

Dığer tnreftR!l, bu 3a.bah ~ehri • 
.rr.ize ı;e!me-ı:i ~ldcncıı Ankara 
~k!pr:-si ele Hqıdarpuqa gele
m:m:.§t!1:· ~ .... n de g~J,• 
mı\'ı..""e~g. ~t~r. 

Y a.jmw ve •l yUsilnden t..
·Jeri n hareketle~i sekteye uğn • 
tan Anmnm Arif)ıyede1' 'ötede Bo_ 
~~ançay ile Geyve va..sdaki yıb 
ia'D yar olıduiu amaşı'mıttrr. Der 

, lnauncu İşletme Müdürü, hldise 
meha~ zitmiştir. Hatlann, ne 
,aııma.ıı aıçrfacağı ' "'DÜZ malüm de• 
lğifdtr. Yağmurbr devam etmekte
dir. 

lZ!nl.ttcn ze:en 1* haberde, clUn 
Hayda.rpa.,ııcJan kalkan Adana tre 
ııinin Adliye istasyonunda, Anka· 
~den kabn muhtelit poeta ile 
duıp~rin Ari~ tataayonunck 
Erzurum J)O!'lasmın lmıit istas:ıo _ 
•umia ~lf'mellte olduklan anta
•ımftktamr. 

Yta.lnJZ Hayda.rpap - Adaf>allftw 
~ :,t~ktedir. 

DUf!'llN YD.D11UM 
D6Mı secıe ...... kU'll aaat dürt 

buçukta Erenk6y Ue G&tepe iataa. 
,aıuki e~k a.melcleriojn 2 nu. 
ınaraı.ı ~ yııdınm ~a,ulr. 

Yddınm bııl çadırda uyumaJHa o • 
laa ameleı..Mn ı.maUm ki '4•n 
lil'erelc lr&lbindetı g~ eaeeıllnden 
çı.lı.'mlf. zaftlk ..-e.. ıı.tıılıl llmtl§. 
tllr. Y6lıl'BD MD6Wer.dtll Huaaır 
ta ... k - f rat J, H&IB 
,.. .... lfmllll bmlDdıt flrt amele 
» ,.......amlftlr, 
MOddelmD...ı mu&riDleriadeıı Su_ 

lt btıdi• met.emy stClerek tahkHı:" 
;a ·eıllaym.., ~ defBIDe latd wr 
~. 
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Mahkeme Salonlarında 

Kızrnca para cü.zdamm 
. ''.1 sokağa atan adam .... 

Fakat işin iç yüzü başka imiş : Polisi, 
parasını çahnak _ şüphesi 
altında bırakmak istemiş ... ,, 

Oa\'acı mevkllnde oturan polil! mı=. I ra bU geldi, yıınm<ia bir ı-.rkada.,ı d<ı. 
muru ıunıarı anlatıyordu: vardı. Küfretti, 

- Sirkecide nöbet bekliyordum. - Onıarm iltlfat!arı L~y!cdlr. 
Bir aralık blr §Oför yanımda aurdıı - Sonram ctizdanını &.l diye zor. 
ve ilerden gfden bir arabacıyı göst1:. ladı, aldım, baktım ki ıcınd~ 10 lira. 
rerek: f J:Ok. 

0 

- Bana çarptı, ça.murluğumu kır. -- Zaten içinde para yukwu§. 
dı, kendisinden davacıyun ,l credl. - Vardı beyim 

Hemen dUdUk çaldım, arab&cıyı - Kim alml§ acaba 1 
durdurdum. - Bu putta. 

I 
- Ehliyetini ver! dedl:n. latemlye - Almadım, diyor. 

lııtemiYe ısranm Uurlne çıkardı. - lrıınmam, ki." 
verdi. - Biz aenl Jnnndırtııağe. mecbu· 

- Haydi, §imdi git, yükUnü bo. değiliz kl. Sen blzı lna.1dıracak.s~1. 

ııaıt ve buraya gel. Hakkmda dava;:ı - Yemin ederim. 
var, dedtm. - Saııa yemin dilfıuoz. CUzdanı:ı 

Buna kızdı, hiddetle cüzdanını ye. lç!Ddc para olduğunu klnı biliyor? 
re attı ve arabuını sllrdü. - Koynumdaki parayı kim bile. 

cek ki? 
-Bı:"lun aldığını görtı"l var mı? 

EN SON DAKiKA i 
1 

Küçük Hanlar K~punu 

ISu Kuı.ıooa :K•M9'reıc ısOnGe~lo 

lıt araıoa ve ı., verm• llAntan ll:u ...,_. 
ll~IHkaa. par• .. ıı. Detredll~kt.!1 

llıuıteno c11zetedr l(OrıUdUtU tekU.Sı 

oıoıuıaa cJlkkaı dClllmelldu, e;,•ırot:)f 

ı.-kltll cunı.ı~reo okoyucuı .. nn aıabfı" 
kalmak tız.ert' .. arlh &'1rt'9ll"r'Yıl l»lldlı· 

nıl'lt'fi ıazımdır 

Evlenme teklifleri: 
~ Yaı 28, boy 1.67, k!'c 6~ aske~. 

Jikle ılişlgl olmıyan, klm•mıtz, iyi huy 
hı, el dol(umactlığı ile me~gul bl: 
genç, hRU vakti yerinde. ev erke~ı 
bulunnııyıınların yanmll ıç gUveyı! 

girmek ı.ııtcmektedir. (İbrahim Ke • 
mal) remzıne müracaat. 

lf ve lff' anyonlar: 
• Ortaok::I ikinci sınıt•nı okumu,, 

zaruret dolayıs!le tahsiline devam e
dcmeml~ klmıcsfz bir genç ehven fi. 
yatla iş aramaktadır. Ayni zaman 
müesııe11c, imalhane n muha.ııebe ya. 
zı lı.ılcrlnde çalııımı§tır. Yazısı gayet 
iyi, hesabı ırnvvetll ve dakWoya aııl · 

nadır. Her tUrlU yazı ve muhasebe 
l§lerlnl deruhte edebilir. T&§raya d!I. 
gider, (En Son Dakikada (S.0.0. 
kim) remzine müracaat. 

f81Idlm, cüzdanı yerden aldım v~ 
etrafımdaki kalabalığuı huzurunda 
içini aı;tım. Boıtu. Bir kenara koy. 
dum ve bir arkad&Jımı yardımcı ola 
rak yanıma aldım, ilerde btr mağ.1_ 
zanm önünde yUkUnU b~altan, ara. 
bacıya gittim: 

• Ortamektebfn UçUncl! ııuııtmda -:ı 
ayrılmııı. dakUlo kurııundnıı pek iyi 
derecede !Ja!ladetname alcııı bir ba • 
yan, resmi ve huııuld ııtrketlerin birin. 
de 1§ aramaktadır. Şu adr•tıtt müra • 
caat: Falih Kıztaaı kızanlık ~oka~ 

- Var, var, ama klmclr ne bjle. No. 18 
yim ben. 

- Gel fU cüzdanını al, dedim, 
Gelmedi, bunun üzerine arkada • 

ıımla birlikte zorla kendlaini getir. 
elik, cUzdanmı yerden aldırdık, Cüz. 
danı aldı, b8ktı ve; 

-Bunun içinde ylmıi lira ola 
uktı, &bxııpm !dedi. 

Halbuki çanta bo§tu ve 1Clni her. 
kue ıöetermlıtbn. GQya parayı ha
kikaten çalmııım gibi hıı:km önUnd~ 
mahcup olmuıtum. Bunun üzerine a 
l.lp keııdlalnl karakola götUrdUıı 

Burada da ayni ıeylerl iddia ettı 

sonra çevirdi: 
- 10 lira idi, dedi. 
- Pekt.l&. .en cUzdanmı ll!çln yer. 

r,en aldm ! 
- Vazifem efendjm, ç&lmma!ı~ 

diye. 
- C&nmı fblıdi blriıl IOJ<ap ps. 

ra at•, onu yerden alman mı lAzan? 
Belki adam hOYarda, paramu nuıJ 
ylyecetım bllmlyor. Senin ne tıst.UM 
TU{fe. Dell deıtU, aptal detlL Oyw 
değil mi? Hah, deli o!.ııa, va.ıılye mu!! 
taç bulunsa zarara uğrama.ıruı diye 
al, takat .• canı Uıtemlf cUzdanrnı .ııo. 

kağa atmq. Nihayet göz ucuyla dik, 
kat eder ve biri.el almak isterse bl. 
rıkmazeuı. 

Polill, bAkimbl bu ~ı 11Uallerjne 
ne cnap verec.tfnl ı•~r.nnıtt. 

Bundan sonra bAkim iahlt!erl ça. Aldınnız: 
ğlrdı. İlk §&bit Antalya ambarı me. A .. 11da <eml&I'" y&'Sllı ola• • 
murlarından bir geııçU: ııuyueuJarlllll:ml aamianU (elelİ 

- Arabacı kızdı, cUzdanını yere mektuplan idarebaııembde• lpıı.&ar 

attı. Memur tğillp aldı '~ bize göa- ları barlı:) bers8D •babtaD ötleyt 
tererek içjnl açtı. lçl boştu ve para kadar ve ıaat 11 dem .onn aldırma 
yoktu. Bir köşeye bıraktı, sonra •. 
ra bacıyı çağırıp kendi.sine verdi A. 
rabe.cı daha fçlnl açmndaıı: 

- Yirmi liram vardı, ııimdl yok. 
dedi. .... 

- lÇjne bakmadan Dl!? 
- E\'et. 
- Ne blliyormu,ş aldığını. 
Delikanlı gülümsedi: ~ 

larL 
(A.G.) (Bulunma&) IB.T.R. ~I 

(Bay 34) (F.U.8.) (F.D.K) t26 GRt:) 
(23 lı ıııtlyen) (Krizantem) (12 K.J 
(Llle 11) (M.K,Ş,) (M.K.) (M.E.49) 
(lılua) (ÖZb&ba) (P.T.} (P.A.} (A UJ 
(B.Ş. kirueats) (S.A.E.) (S, Bal 11 
(Samimi) 

- Ne bileyim ke.ndlaiLe sorun. p , , 
H~lbukl içinde hiç para yoktu. T a)'lorun apa)'I ~ıyaretı 

l§ anıaııılıyordu. Arab:ıeı hakkmd• • müna.ebetile ortaya atılan 
zabıt tutmak lııtjyen polLıe kıznulJ, 

kendlairıe çirkef .Ormek !tin bu hl.le
ye baıvurmuftu. 

Bundan sonra diğer eahitJer çag • 
rıldı. Bunlar da ayni ,ey.eri aöyledt. 
ter: Neticede muhakeme karar içir. 
baııka bir güne bıralnldı: 

ADUYE lllJllABlRl 

Amerikanın 
insan kaybı 

14484111 ve 
yaralıdır 

Sallı 
şagial(l.rı 

Londra bunların aaeaa 
oldufunu bildiriyor 

Londra ,3 (A,ıl.) - Röyter ajan• 
sının diplomatik muhllrrirl you. 
yor: 

- Şeyy •• diye ıtöyl~niyordu. V~n, s (A.A.) - Perl Harbur 
Poll11e tftlra tı.tmak suçundan maz tıukmındanberl birlqik Amerika do. 

nun arabacı, kıa boylu. h&.kl ~ke:. nanmuma men8UP bahri.}'e •ilAenda:ı:. 
M, saçı .takall birbirine kanşmıı. pan larlle ıahll muhatı.zıan art.amclan ve. 
tak>nu kirden inutambalaımıı bjr 4lı rilen kayıplarm l«M ölU, ·ve nokaaa.. 

"Papayı ziyaret elmiş olan Ruı· 
ııcltin ~mi mfl'lltcssili Miron Tay
lor, Liı.bondan Amerikayı dönmez· 
den ev\'el J.ondrayn gelecekllr. 

Taylorun Papa ve \'alikan crkA
niylc yaptığı konuşmalnrdnn sonra 
TAndray:ı gelme~i, hirÇ(lk farnzi~c
lerc yol açacak-ıtır. Dah:ı şlmdirlen 

Fransu kaynakları sulh projele
rinden bahsetnu.•lle ba,ıamışlardır. 
Bunlnrın esMSız olduğunu ııöyleme

lle lüzum yoktur. Blrl~ik Amerikn· 
da 20 mil'Y'On ~tılolik vardır. Amer:. 
kanın bunlara ehemmiyet "cnnesl 
tahlidlr. Papalığın raclyosu her gün 
harbin kıs8t1f bir şekil® yapılması. 
mll:ronlarc-n instının ız1ıraplnnnın 

tahfffi lehinde ncşriyııtıa bııhınu · 
yor. tngiltue rle adale-t \'C insani· 
yel için d6vftfüyor. Milyonlar<'a 
insanın ı?ıtmıphmnı 1'afifle4~k 

her tcd'hlri 3-a!hule hazırdır, işte 
Ta)•Jorun Londnı:rı ziyaretin.in se.. 
be-bi budur. Başlcn farnzi:reler yü 
rülmek doğru deitildir. 

tf7&r adamdı. dan ibaret bulunduğu Amerika bab~ 
Nlbayet bAk1m. maznı:.rıa döudU: rjye nazırlı$"& tarafından cuma alqe.-
- Kalk bakayım, dedJ .een kmdın mı neşredilen harp kaytf'i~rı Ulteıln. 

mı par&larını ıokağa mı atanım ! 1 de blldlrilmJttir. 
, - Tok beyim. 

- Bak ift• hiddetle llalkaıı :ııa. 
rarla oturur der!er. Neye\ ctlada111nı 

80kafa attm? 
- Şqurttum beyim. 
- Nası f&lll'dlrı ! I 
- Bu a.d&m becıi l&fUr~tız. Forta • 

otomobtle • Ç&rJlllDl§tmı. d11dttkle be. 
Dl Ç8'JrtV. Dtll'dllm, t'.hllyetlmf iste
di. Ar1camcla tra.mvay ba~nır kor l 
Mer, bu beni •klflınr, şll§Urtuırı. 
burnumu maalar canım çıkacakt: 

cüzdanı öntıne attım. 

Sonra matazaya git.tim. Biraz sor. 

iNi• lçerleRen , ........ .... 
KaçtMtpazarda Tavpnçeıme 10ka. 

ğmda oturan ıotör HQeeyµı ile ha
mal laman n Jrasap ıt:ırMüm &dm.da 
Qç kl§l CMn aıeee Vnkapannıdakı bir 
evde eroin tekerlerken auç üzerinde 
yakalanDIJflardır. 

fazla eewnelrte olmuını.a da tahr! t 
in bulunmu§, MJ>Bi de kaçakçılık 

mahkımcııine verilmiftlr. 

.ller lkı a..,.Jatan kadraıuıı sohhı v • 
~ 1-flacb. Bir trkırfı ltltildl. 
Jla W arkNftncly pli)'Orilll. Bir il. 
~ t'll yerinden oynatmq l'ibl 
.._...... dör~ ura kMep ayrıldı. Öllll. 
...._.davana içine gÖmWa Mr JIMI. 
ne ~rfilcMl. Kol• bir •ytaa ile baziae. 
illa lber'lne tıallalMb. 

K~4RA ELMAS 

Koeamaa zarftar lçind" t&ıız.lm e • 
cHlmlt. mlYalirlellmll bir *1l veelka. 
ilik *11 el y-ue yazıl.aut kff;ap 
Ye clefteıo .me,.una tıktı. Bunlar Ma. 
llıkalı .U.JDI ...wd nottan *· 
~ ...... ,...._. ...., .... _ 

mlmten aon.ra •IM&ktar,n lbıuelılal 
-.ıyan iki müllllrlll mM:tap da bu IJlc9 

,..... balandn. 
Plıkat alyall ebllutu o,Mlr yokta. 
:n NOarout ŞATO!H1NDA 

BiR U)IK 
.Mla llO't' kral -.raymclaki bir resmi 

bllale sfdooekt4 g1lll dalenllllştl. 

IJpeJ ~ bir tu'ftlet 1poreu ende.mı. 

45 IAgilHtceliM ~evir•: VEHIP TAYLAN 
~-------
•na• muydu~ Her ~ llAIH skJerl. 
me ra&lp gGl1lıımlyordu. Btrlncl la • 
Y•fetlle ~ ilaha ~ gltmlttl. 

Otnrdıık. Doktoram nahif vllcadıa 

koltuklardan blrtaln lflae g6mtiwtl. 

111• Jloy: "Yf'lmek .........- ı.b&. 

1DI lMıkletll!lt?,, fllkllncle bir tekllfte 
bulundu. Ba teklif slJ'a4ellDe ba.,.ma 
gitti, alra benim plmelrt.eld pyfllb 
EdlAtoaun en btlyak dfttmam ._ • . 
damı tanımaktı. 

Bul ebemml~ı.lı& nezakrt eam.e. 
terinden sonra 10. Hov yemek ealo .. 
Dmta cecmemlzl rlcıa etti. Burada blal 
gentş ormn.lu, elll yBtlannda bir adam 
kal'flladı. mıater Bn,,.Ba adamın her 
ba,.ekethıde bayat Y&J'dı, canlılık var. 

dan mlaflr 1111 retfrdla&z. delqorf, 
dedi. 

"llta Hov ber lldmld df' dant et. 
mek anaketltl~ balan41a.,. 

''llawıret 1ııe,_ etmete lltzam yoıı, 
doktor • ....._ S...eı'1dn nlll&flrete.ıı 

N Ol'ftelrta ıı..tunameı, tıu akıam ide 
ie lıimlaı mlııaflrtmlz oknMIM ....,, 

tetkll etme&. Nertlok l&tMDDlm - -

ldlllertlle kat-fi llMledllliD b1Ml7&t• 
lııılllnlım, doktor, " öyı. ~mlD edl 
7onm ld, mlMer ~rtn 4le ba n . 
IRlllt.a maıam.t.tardll'.,. 

Doktor e141cl11fıttt: • "Öltlm dald bu 

hJllıllyatmmı dettftlremecll ml f,, 
Hcw eHyle lııılr lfaret 79ptı: ''Batk' 

DCYiertlen ...,aet-ek daba lyı olurn 
Dl dUa sl7Mle tellark ettlrlJ'orclu. 

, ••• I• 'llllEYl•l Kab...erengl Jhlerlnde llmltıbabt bir 
atıet parhJ'Ofda. 

dı. Gülrr~k elimizi ıııkark("n, keman dedi. 
katlan altından t,ıyıaet.>n arorkak olao .Mükellef bir 1111traya oturduk. Bu 
lııılr tmaanı tlrpertıeblletıek olaa aanr. tofra4I& olmıyan yoırta. Yemeklerlıı 

lar lrrbyorchı. n KkOf'rln Mrlıtl kakJ)·or, lıtrlıtl seU. .... ~ ~.- nılr:t balta ntmen.. :mffkbnl ...... • n.,,..... ... ~ - ~ lıt. Jımım ._.,., Jl'Hha ftZllft oJmıı Oth- blP 11e9Je: "'N~ IJllt'0909 • • yerda. 

Sahalı, öğle, akşam 
Her yemekten ıonnıı günde 

di.lcrinizi RADYOLlN 

üç defa muntazaman 

ile f ırçalaymız 

Vilki 
Çin~e 

çunktng S (A.A.) - Rr.la Ruzve!.. 
tin şaha! mümessili Vi!ki, seyahat! • 
nin 8.000 kllomctrellk aoı:ı merhaleııi 

aıra.ııında Japon uçaklarını bertant 
etlikten sonra dUn lııloskmadan Çun. 
kinge gelmlıUr. 

Vllkl, Şanzi eyaletinde Japon havıı 
Uııertnı pek yakından geçmıı ve dun 
ııabah Çunkfnge takriben 80 kilometrto 
mesafede Şengtuda yere jnerek bura. 
dan öğleden sonra gene uçakla Run • 
k!nge hareket etml.§tlr. 

Japon uçaklar; günlerce havalarda 
mekik dokumuııııar ve ilk çevrelerde 
blr çok hava tehlike lıareılerl veril . 
meslne acbel> olmuşlardır, Bununla 
beraber Vllkinln hava yoıcuıugunu sa. 
limen blt.irmlı olması ve her merhale. 
elnıle bararelle k&r§ılanmI§ bulunma
& bakımından, §imdi hava yolculuğu 
hakkında tafıı!U!.t vermek mllmkün 
dllr. 

Villd Çin toprağma geçe.n aalı gü_ 
Dll Sovyet Türkiııtanı hu\!ı..dunda sır.
gyang eyaletinin merkezi olan Tthva. 
ela Urumbslde yere inmek ıuretlle 

ayak baamı§tır. 
Aralarında marc§&l ÇAnk&)'fe.kiıı 

mUmeuili bulunan 100 kadar yUkııek 
Çinli tah.aiyet VWtJye safıı. geldiniz 
demtılerdlr. Ak§amı ııere!ine bir ziya_ 
fet verllml.f Vllkl erteal aabah Kansu 
eyaleti merkezi olaıı I..aııgtova hare -
ket etmııur. Burada, bayraklarl.s do. 
nablmıı aok&klarda 30 bin kadar in. 
aan kendj.ııinl alkl§larla kıu·ıııamııtır. 

Lang§Ovdan Şengtuya Kadar olan 
hava yolculujtunda Vllklnln uçağı Çin 
hava kuvveUerlnln en meıhur pilotu 
olan lıılooagfl.Dg tarafındall idare edil 
mı,ttr. Vllkl ÇUnktns haT& alaııma 

lnlflnde blr çok yUU.k c,;!D1I pJull . 
yetıer taratmd&D btıy1lk bir aamlmf. 
yetle karıııanmıştır. 

Stalingrad muha,.eheıine 

100 Amerikan 
tankı iştirak etti 
Berllıı. S (Kıtoyo) - .Almall aakerl 

sömctı.UnUn ecnebi gazeteci!er top • 
ıa.nuıımda bildirmiş oldugıına gör' 
Stallngrad .sa va şiarına ılk defa ola. 
rak 100 Ame:'lkan tankı lşUrak et • 
mtııUr. İlk çarplfDla sırasında bU 
tanklardan 98 i tahrip edilmlf Ve bu 
suretle bu mlı!Cizevl Amerjkan tank. 
!arı vazifelerini yapamamııtardır v.:ı 

bunlar hakkında ıazmıge.en !iklr e 
dlntlmlttlr. 

Yangın 
Galatada, Kemeraltı caddesinde 

kllçUk handa 2 ine! katta bulunall 
soIUııyon lmallthane~.!3'l dUn gece 
bir yangın çıkmııı atölyenin bir ku. 
mı yandıktan sonra aöndUrUlmüıtUr. 

İmalAUıane 4 bin liraya ıdgortall 

o!dufundan yangın hakkında tabki • 
kata batlanmıştır. 

Norfolk f&tMUnun yemek salonun· 
dakl bofoco bal ile bu evc:e eııen 1a • 

mimi ve ııeteU bava3, mukayeııe et. 
tim. Ne tez:ıt! Ev sablbllllıı neıell 

kahkahaları knının Atesin nazarlarll" 
Meta rekabet ediyordu. 

Fakat bell bu eve zeııg,a pto • • 
lılplerlnlD bayatı hakkmü ediltle!' 
yapmak lçfn gelmemtıtlm Bıahal N or 
folk ptoııundakl çifte cl1111yete getlr. 
mellydlm ve eöalerimln Hn üzerla 
de yapaeafı teelrl tetkik o:tmellydlm. 
l"rraat düter clfttmez ıe,ebbüue ırlrlt. 
ttm. 

Fakat bu mevzu anlafu- biç de 
revaçta cletflcll.Ev ealıfbl, allıey Ed• 
tonu aealıe kimin öldllrmtlf oJabl._.. 
ti soallnl ltltmemezlll{ten selcll v~ al
bayın ıtabsı hakkmclakl kanaatini ta. 
bar etti: 

"Allıey Jı:dlllton pek aadlr rMtce 
!hlen bir latlclada mallkU, kmcltne dll3 
man kazanmak ıatld&dına: Gayet &(ık 
llÖaHlydll Ye bütün lnMJılann onun 
görllşlerlnl kabul etmeleri llzrmgel • 
dtttnı aannedercll. Onun kıaa görUıtlll 
pren91plertae QYM:ycbk, biz. tnı:lll:r.lerfn 

llall buglm nı~ olurdu!' (De\'amı \'llr 

Yeni Ginede 
Londra, S (A.A.) - Oven .Stan 

ley dağlannm merkezine doğnı 
Amerikan kuvvetleri ilerlemekte • 
dir. Japonlarla karŞttqma elan 
vukua gelmtmiştil'. Tepderde bu• 
ıunan Kıı.irc köyUn.c dofru ileri 
hareket devam etmektedir. 

Dilşıns.n hedeflerine ka.rşı bnva 
akmlan dı-vam ctmektl'<lir. Vaha• 
ui diişman hava üaellne müttefik 
hava kuvvetleri bir hava akını yap 
ınl§Jar ve tam isabetler kaydetmi~· 
lt'l'dir • 

Amerikan 
tayyareleri 
Şimall Fransa 
topraklarına 

hücuma başladı 
/Joııdra, 3 ( A.A.) - l>ort motor. 

hi Amerikan bomba uçaklarından 
mülcşckkil bir hına grupu dün iş. 
sal nltınıla bulunnn memleketlerde
ki hedcncrc taarruz etmişlerdir. Bu 
kuv\'eUcre 400 müttefik av uçağı 

rc!:ıknt etmiştir. 
Boston tipinde başka Amerikan 

bomlın l!çakları I.ehaHc limanJ tc
sisleı ·ne ve doklarına taarruz el· 
mlşlcrtlir. 

J,011dra, 3 (A.A) - J!nva nazu
lığı haberler servisi cuma günü öğ. 
leden sonra Şimali Fran~ada ıreniş 

bir sahada yapılan hava akını 
lıııkkında şn tafsllih vermektedir: 

Bu harekele 400 ııv uçaAı ile bir 
yük lıomba uç:ıklan teşkilleri işti· 

rak etmişlerdir. A rıılarında lngilir., 
Kanadalı, Yeni Zeliındalı, Polonya· 
h, Nor-qçli. Belcikalı ve Amerikalı 
avcılar bulunan filotillôlar 55 Fock· 
ewuır 190 düşünnüşlcr ve bir çok· 
la r)nı da hnsnra uğratmışlardır. 
Kıırlal ismi verilen iki Amerikan 
uc:ık teşkili iki dakika zarfında 

düşman kuvvellerinden beşte dör
diinii tahrıp elmlşlerdir. Beşinci 

uçak bir Polonyalı pilol tarafından 
düşürülmüştür. Hareket sahası Ha-r 
reden Nicuporta kadar o'8n takrl· 
hen 250 kilometrelik bir muhil 
işgal etmiştir • 

Bir yerde av uçakları çok büyük 
sayıda Uçankalelere refakat ederek 
80 kilometre kadar içeri 1Jirmişlrr 
ve burada Uçankaleler, halen At
man hava kuvvetleri tarafından tA• 
mir ve ikmal iissii olarak kullanılan 
Albert civarında Maultede eakt po
tez uçak ve şa~i fabriknkınna taar
nız etmişlerdir. Bu fabrikalar bun. 
don cvveJ de başka iki boınbtırdı• 

mana daha maruz kalmışlardır. 

* *. 
Londrt1, 3 (A.A.) - fnrıhtere ha· 

va nazırhlı haberler .-ı-Yieinln 

blldirdiAlne g6re. lntriliz .., ıııervi• 
sine mensup uçakların IJ{lndüs a• 
kınları sırasında tahrip eıtilclttt 

mihver uç.aklarının 99yısı ,ımtH 

dört bine yükselmiş bulunmaktadır. 
Gece a'•cılan ile hava lrartı koyma 
balaryalan geçen ay zarffl'lda r~n
tcreye karşı yapılan bir haTa akını 
esnasında 12 Almao bomba uça~ı 
düşürmüşlerdir. Bu sene zarfındn 
İngiltere clvannda gece 171 Alman 
uç:ılfı dOşllrfılmLlş ve 44 dftşman u
calı da keşif pilotlanmn: tan1'1n
dan düşman işgali altındaki araıf 

üzerinde tahrir f'di1erek ~re indi• 
rilmlşllr. Eylül ayında ııvcıJarımıı 
gündüz 15 Alınan uçafı düşflrdftk
lerl gibi başka iki düşman uçalt dR 
uçaksavar toplarlyle tahrip ohın
muştur. Bfitiin t'~lül ayı felnde ta· 
arnır. hareketlerine devam edilml~ 
tir. Bu mDddelle bizim kayıpları• 
mız 33 • ., Qfıfıdır. 

rordan tonaa 
asiler 

Va1Jnqto11, 3(,A.A.) - Maruf otO" 
mobil fabrikatörü Hanri Ford'" l 
lonınunun ordıı) n :ııJ\crlik hizm ıi 

ni ynpma~ınn nıiisar ıle edilmiştir. 

!'inıdivc karlnr yaplığı iki mürac-ıı ıll 
E:özlerindeki rahııl5ı 7.lık ~üzündcn 
rr.ıl er'lil ı•ı i cı hull'nın.•nr.I • 

i 


