
r~~:.:.:::~;·~~ıı Kafkasyan 1 n işgal altındaki Fransaya 
\'AJUT MATBA~SJ 

-nkara t".8ddPSI YAKTI \'ordu çıkarılan komünistler 

f 4 1 Zahire aınbarları-

ı!.'."':::1.!:~ ..:~:7'.~ 1 det!.' ~u~a1:fbeler_ verıyor 
· i Tuapsenın şımahnde 50 Alman tebliği 
l8u Akşamfı blokhaz zaptedildi Stalingradda 
1'aıalllardaa san Rar~ar b~ı· Romen ala)'loı bozgwıa liOratb R • 
llOJI~!!: llSAZDRl)'IOErRTEM aı:.:'°!';;.~-:.·' :.:::::.:"~,':!~~ J :::::::;,:,·~~=:.:':~rı~ı-:;;,,:: us 1a11 b 1 r çok 

§iddetıt muhıırebeıer es~:uında dUş. 1 tedlr. Bu kesimde bır tü1"en be§ ~ıı 

S ON hafta ceoe DUt...klarh& do. 
lup bofaldı. Aıtllecllte ve 1.11'. 

oJojlk ta .. vvurlara d11lr aörlenen Miz. 
ler reallwye bir ,ey uAve ~ımedl An. 

Gak ttallteyl, mevcut ntlyetl bi~ 
clalaa ayclınlnttı. BJrbtrlne r.ı 1 lde<IJo. 
JHerlll, ıauharip devıetlerlJJ mHUl a. 
umlan tarafmdan aöylent-a D1ftuklar 
lllaltarlplerln \-aı.lyeUol d~·kil, fakat 
blrblrlerine &artı olaa t•vırlannı. kin 
41ereoeler1DI aalatıyor. Bu nutuklarn 
&öre helltl& muharipler ar"•ında dövüt 
uml Jnıvfttllcllr ft ber tM.raf kal"ft ta 
l'alı Jetaeoetlne kanidir. Ca nutuklar
dan oıkaa ilk bakJkl ı.ı.&na budur. 
liandaa öteaı artık ıabmln ve bayal 
bududu itine prer. 

man kıtalarını yeniden g~rl atm~lar- suren bir muharebede hücumla 50 e "I er d en 
dır. Alman orduları baş',umandanlı. bloithavzla ağaçlardan yapılm11 v' 1 
ğınm bildirdiğine göre dL\nkU muha· mayınlarla örtUlımllş 66 b .. raj ele ge 
rebe!erln hedefi dağlardıılti So•Yet çlrmlŞtlr. Uzunluğuna teı örgüleri; k 
m~vzUerl oımuttır. Bu mevziler el~ kapanmış kilometrelerce o.razı geçli• ç 1 a rd 1 k 
ceçjrumı, ve muhafaza ~~lmlııtir. mlş ve 40 dan !azla mayıı t&hrlp e-
Tuapıenln şimalinde ııareket eden dilmlştlr. Şimdiden kari.\ örtUlmllş 

Vurtemberg ve Bade kıtaıerından ge- olan yukan Kafkasya geçitlerinde Al· 

Itn raporlar dOıman topçu mevzile. man hücum unsürla.rı ıtddetıi muba 
rebeler veriyorlar. Bu muha.rebelerd; 
A'!.rnan dal a..·cı kıtaları mevzllerinl 
dUze!tml§ler ve dU;ımanm dağ muba• 
rebeleri içtn yetl§tlrllmi' kıtalarmı 

imha etmişlerdir. Stukıı.arımız v:: 
tahr,ip uçakıa.rımız Alman l:SncO mut 

\'Akla bu nutoklan barblo AdeS. 
ınanlvel&aı laruıdecıek kadar Uerl li· 
denler bUe vardır. lo"'akat autaklann 
çok defa maıaıat)an llÖfl~mek için 
dejll, bakllcl tlklrlerl •kıamak için 

kallanı.laa bir \'aatta olduiunu bat.ır. 
lamak icap eder. 

Göring 
dedi ki: 

Alman orduları 

<Jeoen baftanm aııtuk.Lıirında ..,Oer 
blrblrlae 116vdWer, 1&ydllar, akil oı· 
reıuıu. lılrMIWrlaaa tesaıfamu orta. 
.ra aıuıar, kencWerbal llakb, kartı ta. • 
l'alı Jııaba. söeCermep ç~ıılar. Jle
terlyet için •dece kendll>'rlnlıl fay. 
clah oldaklanm _.yled1ler. 

Zaptettikleri 
yerlerin 

mahsuıatile 
besleniyor 

Bu ant;uklar pek az baıttkat bl..-1 
tafnDll olsalardı " baldUCea barlU 
&•JeM bu nutuklarm ııad.9 etmek la. 
tedlii mefbumlardaa !baret o&.a7dı 
barbln bu kadar ıldclet.U bir Mlfttte 
~ eımemeııi, ve tetlerID lclclla et. 
tlklert beteri da va.larla teut tef 
kil eden l.Datlarmda Prar etmemeleri 
l&zrmaıellrdl. Halbuki bAdUıeler .t>yle. 
ııealerin ıamam"D akılcllr. 

Bu barp llÖylenen nutu"lan tabak· 
kuk ettirmek ıçln cletll ııöylemnlyen, 

ıareJnt nailse etmek ıçla devam eL 
IDektedlr. Teut fikirlerde 4etll. tul. 
)'atta Te dünyayı böytlk kuvvetlerin 
tnı.ı.ar altma alımk ı.ıemelerllldecllr. 
BuırQa Amerika alÇID barp ecll7orf 

lactıtere alçin barbecllyor ! Almaay~ 
lllcla barp .ecl17orf .uallne verıw. 
tlell • kealD enap. bu devletlMta ken 
•UeriDI dünya mlkyumda rörmelerl, 
rakip kabul eımememtcllr. 

Çetidl ne olana olaUla bu devletler 
•.......,.Ustıdlrler ve dün,,.ada tek bA. 
lctaı olmak lddlaamdaclırlar. 

Bu llAklmlyetJa formolü ae oluna 
Olauo, ne kadar ı.teıf .reop boy&Dll' • 

.. boyanllD bu cltmyanm mUe1141elele. 
Pine albıi1et verecek bir vutı bak 
detildlr. 

Almanyada bıwün bq mil· 
yon eıirle altı milyor. babancı 

İfçİyi de bealiyoruz. 
Berlln, 4. (A.A.) - Ha;ıı.d bayramı 

munaaebetlyle bir nutuk fr&d eden Aı· 
manya mareplı Göruıl'. haqi oephe. 
de oluraa olsun, bütUn Alman ordu· 
sunun mUnbaaıran zaptMlleıı ~rler 

mahsullyıe beslendilW \e oral...e&n 
ana vatana munzam cıda ma.ddetert 
de getlrllmekte oldutunu al:Sylem.ift!r. 

ııt:arep.1 Görlns ııutkunun alt ta. 
rafında, Almanyanm halen altı mil· 
yon yabancı ftçl ve beJ milyona ya. 
km harp ealrlnl bealemek mecburiye• 
tinde bulundutunu bildlr.:ılıUr. , 

rezelerlni deateklemişlerdir. • • 
Mnkova, ol (A.A.) - Sovyet u 

tebllgı: 

Stalingr&d çevr .. l.nde Alm&D taar 
ru&ıarı pllakUrtUlmU,lUr. Rua topç; 
ıu 200 Alman ukert öldllrmllltür. 
Staıınırad cenubunda bjr Ru btrlttf 
be;ıincl Romen ala7JJ11 ~ ut. 
ratmııtır. Şehrin ıımal bat.11ındM. 

Ruılar, ınUdataa hareketleri ıırum
da bir Alman mUıtahkem mevklinl 
almlflardır. 

Kafke.jyada lılozdok çevr .. lnde 
Ç&rpl§ID&lar, dllD ,Alman\11rııı girm.14 
bWundukları mMkCUl bir ıııa.Aal ya. 
kmlannda devam etımektedir. 

Şimal batı cepıbealDlD bir kulmlndc 
flmdi mukQn bir m&Aal '•trafmd~ 
mulıarel:»eler ceHy&D -tm•ktedlr. 
Aynı ceplıenlD bqka btr kulm.Jııde 

Sovyet müdafaa batlarmda bir çı

kıntı meydana getjrlldlkten ıonra 

Alman ıleri hareketi durJurulmuştur. 
Londra, 4 (A.A.) - lloıkova rad• 

yoawıun bu sabah e r k e n d e n 
yaptığı yayım, dUn S\allııgradın ıt. 

mal mahaUelerlndekl çarp11malarda 
saatlerce sUkWıet deva.m ettikten 
aonra kUtle halJn<le Alm1&n hücuml~ 
rlD.lD tekrar bqladıtı blldirllmekte. 
~- Ruslar iyi dayaıımııi'lr ve bOyU'{ 
•pda tank ve uçakla desteklenen 
.alman piyade kollarmın arka arkay>A 
beş taarruzunu pU.kOrtmllllerdlr. 

Loadra, 4 (A.A.) - lıfoıkova rad
yoaunun blldirditine cöre Alınanların 
Voronej cepheal keıslmlerinden birin. 
de yaptıldım bllyük bir taarruz pU.
kürtUlmll§ ve düplan afır kayıplar• 
utnımı§tır. Bafka bir kealmde Rus. 
lar, bfr Alman vupunu kutatmır 

!ardır. Bu ırup blr (UD 1!\'V~l nehrin 
dofu klyuma ulaf1J111 bulunuyordu. 
Almanlar nehre d~kUlmUo\er ve •oo 
ölU vermlflerdlr. 

BerUa, 4 tA.A.) - Ala.an orduları 
bafkumandaıılıj'ınm tebUji: 

Kafkasya şimal ba.U kısmında or
manlarda ve muharebe teaialerlnde 
bulunan birçok mevziler d!l§man mu. 
'kavemetıQ, .rafmen zapt~llmlfUr. 

Hav& .-.ıvvetıertmts kendi hareket 
noktalan k.al'fW11da buJJ.n&n ve ta· 
arruza b&&ırlanaıı dlllmarı. asker kol. 
larma hUcum etmlf1erd1ı. 

Terek ceııu.bwıda. mU.tl&.!ıkem mev· 
kllw baliDe getirilen ve lrıadl& müda 
taa edilen Jill,otovo Verobnljburp ,.;:. 
lllrleri hQcıımılıa :mptedUııır.Jitir. 

Stalinç&cl ,.hrlniıı ,U-1 toprak. 
'larmda d"ıl'!UlD yeDldea, tahkim e
dllmlt bir ÇOk evlNclen Ç1karıl.m11 v..ı 

inadıa stıren çarplflll&l&rd&n aonr.ı 

buralardan alılmı.gtır. 
Kuvvetli bava birlikleri Ye bava 

'karpkoyma topçuau ordu tefkillerilli 
deateitlemiflerdlr. Bqka aevaı uçak. 
lan dll§man. takviye muv ... ıa yolla• 
rmı tahribe cıovam etmift.ir. B0>11' 
.J.yıda dllfman yük trenl•rl yok edil. 
miıtır. Voıpd& btr motör~ gemi_. 
urılm11tır. voıca dotuaunoaıtı Bovyet 
topçu mevzllerüut ve ha va al&Dlarma. 
bombalarla rece taarruzları yapıl_ 

mıştır. 

Cephenin merkez keafll!Jnde hUcum 
kıtalarımız başarılı taar)'UZlar yap-
mıılardır. 

İlmen gölünün cenup dogusunda 
kuvvetterlmlzln tetebbllsi~ri yeni oa. 
şanlar elde etm..ı,tlr. 

Çemberlitaşta 
reci bir lsamyoa 

kazası olda 
Bugün ötleden 10nra Y-.nberllt&fta 

Yeniçeriler caddesinden ~eçeıı tollh 
Galibin idare ettlgi ka.m;ıaıı 9 ya• 
ımda Kastamonulu ö:ner oflu Jıle!ı 
met lamlnde bir çocuğa çarpmış, ço 
çuk aadmenin tealrlyle yandaki du. 
vara çarparak bafından r.tır ıurette 
yaraıanmıştır. 

Çocuk hastahaneye k'-1dırılmış.g~ 

da biraz sonra ölmUetUr. 

•uctıa deııram eden barp bu saye •. 
tin afQklan •rmalda, telllrlerl lııarap 
e&alekte, tarlaları tue ID•D kaDUe 
'9ya1mkta. deDislerl bir Oaba cö&lerL 
.. aemıywk ...... •n•alano me. 
laı'I llalbae koymaldadır· 

Bllbuıa hava akuııarmın tehdidine 
maruz oevrelerde et taymı yeniden 
50 gramlık munzam bir miktar U& 

v11iyle fazlalqtınlacaktır. Bunda~ 
baıka, bUttın Alman milletine n<>4'1 
yortuaunda, Almanya marqalmm de
dlgi gibi, heretlnkUne !Wıbetle tl&ve 
oıarak bir miktar fa.zla et, un ve da 
ha "batka Jllzel ıeyler,, verlleceJı:Ur: Ankara at yarışları 

çok sürpirizli geçti 

. 

Aakara At 7ant1armm lkJDcl 
batta kotuları ~ blly\Uı: bir ıra 
lalıalık i•üade lpodromu yapdclı: 

Netıeeıer ıunlarclır: 
BlrlDCJ ko,ucla l&tkap tek 1NıfuU 

..HABEB''ln bir möddetteabe" kottu. 
rl netrine devam ettiii "TARL Glmllıı en entere .. n ~ularıncı..n 
H1N BO~CK DAV ALABl''ıun biri Arap atları kotuMı leli. BuraıtlA 

ganya.nı 2~, • Buket pil.. 110, Da

valatjro plase 2SO, Oooraclia pl&ı~ 
toO kıınış verdi. 

UçUncü dördUneö koıular ara· 
ımcl&kl çift~ lmblı: Nllufer • Bukeı 
kombinezonu 89'70 kurut vereli. 

Son kotoyu da Eltıaa kar.andı v ~ 
ıanyau 115 kurUI verdi. 

Bir ç~k vili7etlerde de yangın 
çılıaru baloacakl;r brdaada 

\ lııl, 4 (A.A.) - Oti: l tır. Bu ,)taplarda bir ııa 9ç llt.ı: 
Blriuıç zamandanberi, ,•zcUmJe ı~. veya yangın çıka~ bllşk• akar ya.k it 

gal altındaki Frıınsada b•ıyUk nyıda 1 ::naddelerı bulunmakla .ıı bazan d~ 
ma,tısul ve zahlrc anbarları yangınlar: ı yağlı paçavralar \e tah'ı.a parçaları 
nrtmııktadır. Polisin yap lığı incele taoıyan torbscık1ara ra.s• ıauma.Jt t~ 
meler, 'bu lmbil suikııstl:ırdn mut; ı oır. Eunlarıı., ıığ'Jr ağır veyııhut e. 
hasStS mUcrımleri.n tevkif eriyle neti. lektrik cereyanı temaa\yle blr ça.
ceıenmi§tir. Bunbr, lngi'.z donanma· ı Pl.f~a ateı "'eren otomatik b.r ciha~ 
smm yardımıyıe Fransa kıyılarını. eklıdır, Kapıann alt k .. m!Jlda 40-ö() 

tl.§mınıı ve çıkarılınıı oeynelmllel 1 metre uzun.J"• • ille..? mllo,.n teller ve
kbmünlsUerdlr. ı' ya 100 mcbh "AıJar CL.un!u,t.ınd:ı 

yağlı ipler # .ı.ıı-,trı, B .. baloncuk 
1aaı altında olmıyan l"rıuısız toır la ba 1 .- u "U s p • rin zı a- .l ına.. . •· 

raklarında da uçalt!ar u.rı.fından a t d" b _.. 1· nd' . • en veya ut ··m ..... e er. enı a • 
tılmış ve ıçlnde yangın çıı:aran kun· gibi yazılar bulunduğu görUlma, u 
daklan taşıyan bUyUk ba.oncular bıı b 1 1n .11 1.. ld ~. • un arın gı z m.amu .. tı o u6w::ıay. 

lunmuştur. Bunıar bilhaa't6; Aveyron, ıUphe kalmamıştır. 

Charente, Corre:ıe, Crı=ı.n, Ger•r Fransız ılı.al-kının bu dt:'rt>et- ııcı bi':' 
indre et loire, lot, puy · :1e donı-: pkUde yiyecek yoksuzl·~P:U çektltr• 
tarn et garoııııe, aaone .. t lofre ve 
haute vienne vlllyetlerln~• ele geçi_ 
rllmi§tlr. 
Yapılan mcelemeler bu baloncuk. 

larm her birinin 20--25 •ntlmet~ 

muhitinde ve 20 santimetre yUıt.ekl•. 
ğinde UstUvane teklinde r.ıadenl kap-
lan lhUva ettiğini meydlLI'..a çıkarmıı. 

Yağmur kesildi 
T en1izlik am•leri ! 
akşama kadar : 

çahşarak tıkanan 
yolları açtllar 

&un sabahtan itibu-cn muhtelif 
faaılalarla devam eden yajmuT .. 
geceye doğnı büyük bir §iMet keı 
betmiş ve ııaat 12 den sonra bar 
.<iakta:ı ~aıurca.aU13 bir hal l!1 _ 
mışr.r. Yağmur muhtelif fa.sılala1· 
la bu sabah da devam e~. ı;n· 
-cıık öğlcy~ doğru kesilmiştir. 

Bu yüzden {te'hrin alçak ~mt'c
r.Jıi su he..sm;f. sab&hleyin tram • 
ny ~fer~ bir mlldcLet için inkr 
taa ~tır. 

Su baskını en fa.:Aı Aksaray ve 
Davutpaşa aemdelinde ltendi&inı 
gösteıv.iş, bu~1aki evlerin zemin 
katlan tama.men su altında kal _ 
.ınıştır. . 

ııralarda lıloskova ve ~ ... r .. mü~te. 
rek ajanlarının hatkm ell'ıl"e buluncuı 

yiyecak kaynaklarını tab ;p ve jmha• 
ya. matuf lunlan, askeri lıereklt sa. 
halanndan uzakta oıan Fransız tısı. 
kmın mahrumiyetlerini l:ıaksız ola• 
rak filen arttırmal:tan ':Mtk• hiç blr 
neticeye varamıyacaktır 

Göbelsin 
makalesi 

Y ~!li Avrulfallın 
kurulmasında 

Bizim tarab•••tlr-.a 
bir cebir asli ltalllı 

mana• oıaaazı 
Yeni Avrupa, kenıl iıine katı
lanlara zarardan %i ~ı.ule fay. 
elaları ilokunacak bir Jıurµm 

olacaktır 
Berija, f (A.A.J - H!t:toıin Sport. 

p&laata .tsylediğl nutu t .Uatmdı. 

mUtalea yürUt.m yarı resrcl mahfiller. 
bu harpten sonra hlçbtr Burjuv"' 
devlet kalmıyacaktır, diye 1pret e
dilen nokta bakkmda dl:; o:-l:ı.r ki: 

Bu mücadeleden sonrz. yenı bk 
dUnya meydana gelecektlr. Avru.\:ı.nııı 
bugUn yapt!ı?t ihtilllden ~onra uld 
bir Burjuva atavizmlerl de o:-tadaa :EdimekapJda ACl':ClffiC, Altay 

aemtle?i, ı..a~a. Ağa.hamam, TC'p• kalkacak, y:r1'9iDCi asrın l'&nunu Y•. 
kap!dn Tevekkill haınpmJ, Taım(ı\· ni n'2Bm olacaktır. 
tep "-h · · n-:kt t: -n._1.ır, 1 önUmU&dekl cumarteal intltar ede-

• ... ~ reınını, ~9! aş :\ • ":"', . , 
};.ah T~nc Kuntç~ . ( cek olan das Rayhta Dr. Göbelı ;a 

Z 
...... ~· " ,. 1 "nU ı'r ·,· "Yeni .Nvrupa." ba.1lıkl1 b:r yazııı çı 
ı.,.,....:ı:ıpaşa o .. u unun u • • u.ı • • 

E,Grlar tdareeinin civan !'Ular 81 • kacaktır. Bu yazısma, "H~rpten aonra 

t d
,. k 

1 
Avrupanın nasıl kurulmal!lı rerekeca• m il. a re2'tır. 

Sabalıleyin Aksarayda, Va'de ği hakkmda dUfmanlarım·z•n vazıh blr 
camisinin önUndcki meydım bir fikirleri yoktur., diye ·~tılıyan Dr. 
metreye ya.kın 911 altındaydı. Bu ~~beli, bu mevzuu ıncellyerek diyor 

radan hemen hr-men saat 8,30 a 1· 
kadar geçmek imkanı bulunaıua • Bu ıote bizim tarafımızoan bir ce-

n1'Ştır. 

Edirneksp:, Topkapı ve Yediluı
le tl'amvaylan caat 9.15 e kddar 
işliyemem"~. Bes!kt:u, semtinde de 
8.5 ğa kadar sefer yapıikmnmış • 
tır. 

KasunP3.f!ada Dere mahalJe.-.ini, 
rmı boşaltnuştir. TeMizi k ame1e· 
l;ıısmı~r. İtfaiye Dere mahnllec:ı.in 
de Köprü 90Jmğmdaki evlerin auln 
rını bös:ıltmı<;ttr. Temi?.!··1{ emele· 
leri 3.k.c;ama kndar Qahımrak so
lcak'arda.ki ça.::ıurları ka!dırrrıQ" 
l6r, yolla.rı aç.ır.ııtlardır. 

bir asla ba'ıls mevzuu 01 .. maz. Gele. 
cektekl yeni Avrupa, keı.clıl.ne katı
lanlara ve ondan hasılat•' anlara u. 
rardan ziyade faydaları dokunacak o- • 
lan bir kurum olacaktır. Y~ Avru . . 
pa.ya katıla::ak olan miHı>. ve devlet· 
ler, bUyUk inkılapıarla dolu olan ıs. 

nümüzdekl atlnln şiddetli fırtmalan 

arasında korumalarına l"l. kA.n oımı. 

yan ekonomik ve sosyal oır •mnlyetı 
yeni nizama karşı njııbet~;ı az taviz
lerde bulunmak ıuretıyle elde etml~ 
oluyorlar. 

.. ıı:llml)'9t denm •ttlkoe. bir ... 
llhıJıarlpler asala uala barp edellllye. 
'-k bir ilahı plaeler bile llk fl,..U. 

.......... pae IJDttlD flddeWe lııalh. 
heaktır. Bu tek tamplynnlok lcldlaaı 
cae..m etUkçe Wr aalatmaya ve be. 
..,. lautreılerl mubatauya lmklıı 
>'Oktur ha1&nhta lılru oı.u rahat • 
laar t~ .-.ı.r claftlarml ta • 
~ et.mll 16rmek lola "lllllle&lere 
........ bak,. cUlStmODllll ~ olma. 
.... beldemellıdlrler. 

bliy\lk bir a1Ab. ile takip edild: • Tomurcok birinci, Tanao lklncl, caa 
liai olm7aeu1ıumdan aldJjı mü· UçllDeli oldu. MU.terek ilahla saoyan 

---.,....------------ı Ankaradan verilen babt!rler• naza 
.... p defteri getl- ran, yağan rtddetll yafm'Jılardan dı>. 

C:il1i iç.in hattın tamiri asgari 5 
gün kadar sür~tir . 

8-az dikta lıöJle bir ıe-;tu. 
hlrtar. :N~ alMlÜ ba ko 
~ ..., .. 

11UsTtNDE A ,·usTBALl' A 
BUOD& ,, EK1LDt 

...... ' (A.A.) - :rw.t1Dde .u. 
kt °'Y&rmda blrgok Çiııtllklerdıl .A.TU.1-:-11- butday tohumu muftttak1fet. 
1't •lcUaıektecllr. Kahn!ID :ruı.tııı 
4. lhl&Jcıne yetıpoett tabmla ecllJl1ıor. 
ta~•tratya butdaymm 1.•ti~ 
"'- •4l,ı._çelttu' • ~ 

taaddit mektuplıudan anl .. dmt.lı. 170, pJAeeler Uraatle HO, tOO, SM 

tadlr. 1 kll11lf verdi. ı 
Sis de ilanları okunamz göe· 'OrUncü kotu nsWz, •ylan ara· 

..O. M ......... yeni& olma. 11111da idi. Beldenmecllk bl.- netice ve·. 
dılmJ anianmS. dl. llbamJ Ayt.at•m NUtUerl lılrlDcl, 

l!tl~ •• ıoll•tı• , .• radlıı ikinci, Deett'SQl i}elUlcü old.a. 
y·D""4 Mütterek b&blı: Ganyııo HOO, p&Ue• 

811'8ft ler uraalle 1'0, ttO kurut verdi. 
BUJü dııt.vaiula bafmda I•• Dörclllncli kotu Uc )'afıncla tıııtlh 

lenleltn4endir. atıarı aruaula 141. 

..... Ballır'dl Blrtncıntı Buket, 1ktncüı1t o.va 
• .. ._ laclro, UtUncWttttl Gonraıdtn ka1&11dı~ 

-- .... Kutıere,k ~ı au.ır..t, n Dea.t&A 

# • ıayı tatanbul • Ankara demlryolu, 

r8D8 5 Jlra verJlecell Geyve - Doğançay arum:Ja inkıtaa 
ugrııuıqtır . 

Dllnkll S Uktetrln Oumarteal akp
4 

Burada bir köprü yıkıl::>ı•§lır. Köp. 
mı aaat '7,SO ile 8 arHında Sirkeci· rOnün tamiri için 400 dc.1 fazı" ame. 
elen kalkan Edlraekapı tramvaymcL& 
siyah kapb, orta boyda bir "iKi bec 
aebat 4etıert,, kaybedllmlttlr. Bu1tD 
dt Mhllılnden batka ldınaenln ltl• 
ae yaramayacak olan bu df'fterl ... 
blblaıe cö-ttırclüj'tt takdirde bet lira•~· 
rileoekttr. Sahibinin acl~l Vakit ki• 
tap evlDclell ötrenllobWr .4 

le çalışmaktadır. Bozulatl kısmın u. 
zunluğu 5-6 kilometreyi ~··çmel:tedlr. 
Ea~nalt halinde yağan yatmur o k11. 
dar 3lddetll ve fırtına o Kııdar kuv 
vetıı olmunur ki, bir çok yarmıdar 

daflardan inen taı n topraklarla 
dolmu~tur. Bir ll:i kBprlhi' .ıııAr gö. 
tUrmiiltUr. Su!ar henüz çekilme-

İstanbul • Ankara mu ~.uaıaaı mu. 
vakkaten Ankara • Eak14~bir • Balı. 
kesir • Bandırma demir yoıuyla vt u. 
rada:ı da denizden l•mln edllectk•lr 
Tren yolcularını lstanbu!a Bandır . 
ma arııamda huaual blr vaapur tao;':I•. 
caktır. Dün akşam Lltaııl>uldaıı han. 
ket eden tren tzmitte cturmuı. An. 
karade.n hareket edın de Sôlec1kt• a. 
lıkonuımuıtıır. Bu ak§am ,.._....yol 
e.tarmdaft '* ar-ı ~._.ki. 
le ha••eket etmlflerdlr. A~a bir t "n 
de Bııecıte banket -ıtlrılmııtlr 
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Şarkcepll••latl• Mahkeme Salonlarında EN SON DAKiKA 
Küçük llanlaı K ~ponu 

' ISQ 111apoea ekl_.f\"11 paoertleed 

it arama ft ı, verme llAA1atı 1:9 ~"r 

S&•ırlchelm. ' (A.A.., - !ita1in
~raclda cMlvam ~ y~ m~
ıcbe pek vekmda hiç de bitecek 
gibi ddilrir. Sovyet kıtalan şehir 
:~;!lele bo.aı muvaffakıyetler elde 
c:~r ve ş.imal batıdaki işçi ı..ıa. 
halle •rine hMlm tepelerden bazı
ıarım Almanlardan geri a.tuuşlıır • 
dır. 

1200 liralık kumaşlarla · 
. nasıl kaybolmuş ?t" 

Fakat satarkefi 1200 lira yerine ancak 
270 lira toplayabilmiş !? ., 

Dakikada paJ'UQ 08f"'411~11&.A 

Uanlarua ıazetede CörWdlltu tel&D~ 
olmıaauuı dikkat eclllmeıtdıı. l!:,.,,.ıı~ 

tekllll ıöııder~D okU~uı...ruı IJl•llfı:t 

ı&almall bere .uUı aıırııaıenoa bUc1!.r. 
meleri llznııdır. 

BAŞ, D1S. NEZLE, GR1P, ROMA T1.lMA 
NeırılJf, llırillbll ve bltaa aJ~Ulllllı 

· llerllal lleıer 
Londn 4 (A.A.> - Stalingr:ıd 

~:t hrinin şimal k."8Dlmda fabrika • 
lar ve işçi mahalle:erind.e ~tddeai 
t.arpışmalar olm:ıktadır. DU.şman 
ttınk, uçak, zırhlı kuvvetlerin hi 
?QayelJlnde durmackln taarruz et • 
mektedir. Almanlar meskun bir 
n:ahalli işJ&l etmiye muvaffak 
c. muşla.rsa da bu onlara pek pr~ • 
h ... lıya mal olmuştur. 

Şehrin bafka bir ıtcsi.minde •füş 
ır.an bir "ki sokaktan cıkarılm:~tır. 
8talin~adın cenubunda bi:-l:aı;; 
gUn evvel kaybt.d.ilen bir yer ı:hin 
füıslar tarafından yeniden al!nnı:Ş"" 
tır. 

. Orta cephede c;arpışnı.alar de • 
\"am etmektedS.r. 

Leningmd cephesinde aon i:k.i 
gün zarfında Almanlar 44 uçak 
l:avbetmiş"~rdir. 

Bcyu denizde 55eO tonilit>luk 
bir taşn bıo.tınlmıştır. 

Recep Yılmaz a:lında ıulıluız bir 

1 

lJeıni!:ıtl. 
çlgene üeUluuılasıydı. Eaoıer, ince u· Birkaç dllkancıya, bir l\Obçacı b 
zwı yiiz.lü dalma kendl9.ne acın:lıra clıua. ve ciiğer bir kaç ~tıye lil.ltDWj 

cak tavırı'ı. korkak, çeklıı;ıen tabiat brdı .. Fa!,at hem korkularından, beuı 
J d 

de maldan anlamadıkl8rı11Cil&n bU Lop 
ıy ı. • 

ta::ı 1200 liraya aluııuıı ma dan anca..: 
Fa.kat buna r11tınen çok "lir'etklra·· 270 l.Ja toplabllmlşlerdl-

ne bır suçun kahrıııJ)aııaydı,. t'akat haram lıten lnsa;·a bayır g.> .. 

OeçenlerJe, Bslıı:ekapı l'hıarında bo · lir mJ t Banlar da parıatı&M )'eme,te 
_ya kutusunu bir köşeye yerleştlrmb, fıreat bulamadan poll• tıl ... ımdaa 1:1.. 
mii!}terı beklerken, yaaır.a kalantor kalıuımışlardı. ' 
tavıı'lı birisi sokulmuştu, Şimdi mahkemede au;;a;. blrblrleri 

- Bir çuval var, taıır rrnıın? Uzerlne atıyorlardı. 
- Taşırım tabH. Nereyt gldecek ~ .Hecep 'i'dJDu.: 
- 'Topbaııeye, vapura. - Ben, dfyordu, 'uvall11 blrllkt" 

- Nerede çuval! 
- MchmutpqadQ. 
- lJd liram abrJID. 
- Olmaz blrbuçuk lira 

- Pekli&. Haydi gldeılm. 
Rect>p Yılmaz. kutusunaı lJlr inana. 

vm yanıa.a emanet bı~ 'Ylı ka'. 

lantor satın pe1tine datm~ıu. 
Bu adam tatralı bir cıııelnU. Mal 

ıtı:erkn, yanıma Becap y.Jklqtı: 
- Ulan vazııeo bua.a Xcitllrmekten 

a.a.p ıu ır.o"p da ı.ııt;alım 1ıınlar1. 
bjrkaç para ~-=;:Wn eliml7t-, dedi, lU 
ten puradan yani\ !;ok ıuuntım vardı, 
Da)an&madıl:!:. 

Sokaia ııaptım. 
Bep kababat Receptt-u!r. Benl Ô 

kaadırdl. Paralan da o aıuı. bana an. 
cak 21 lira verdi . ., 

EıJlenme teltlill•ri: 
• 36 yqında, bir men;ucat,~br! 

kasında mUdUr, ayda SOO lira kazaı:ıar. 
'sağlam vUcutlu, ı.ttç evleumemı,, ell 
gözlü. kıvırcık •açlı, kumral bir bay, 
26 tıa. 85 yaııatmda, kimsesiz dul bir 
bayanla evlenmek istemekteJir, l?ııl,S. 
26) remzine müracaat. 

1 f ve İfÇI an yanlar: 
• Onuncu sınıfa devam eden klmee. 

•iz bir 'ı"llrk genci resmi, husust her. 
hangi bir mileasesede tahşfüyle mUtt. 
.ıı.aalp bir il aramaktadır. Gece de ı:a • 
lı§&blllr. lB.M. H.) remzln~ mUracaa-. 

* Lise mezunu ve a&lterlUde lli§lğl 

olmıyaıı bir genç il aramaktadır. Bil 
baasa kAUpHk ve muhaaebeclllkde ~:ı. 
ıııabilir. Lise talebelerine tarlb, cc~
ratya ve fraı:ısıı:ca dereı verebilir 
{Şerif> remzine mllracaa~ 

• 19 yaflllda, orta.mektep mezun::, 
eski harfleri bilen, faal bir gene:. bı! 

ıırket veya blr müteahhit yanmda 
1§ aramaktad:r. •raşraya .ıa gtdeblllr. 
(A.U. 19) remzine mUrac.ıat. 

icabında üç kase alınabilir. TaklitleYinden ... 1c1nınıs. 

~r ·~· ilacı. bütün dünyaca meşhuı 

:ıraşmma müesseselerinin hazırladllt• bir şifa 

vasıtasıdır. Binlerce doktor. hastalarınn 

·~· ilaçları vermekte ve pnrta'k mu· 

vaffaklyetler eldeetmektedlr. Her ··fi~ 

ilaç ambalaiı, •1Jop.'I• salibile tanınır . ./ 

(' k k Malliil ıtollllolDie \an. ayşe tayla edll•'• 1 

Mosko\-a. S (A..A.) - Röncr a· 
jansınm muıhabiri biJdiriy:>r: Sta• 
Iingrndın şünalindcıki endüalri 
mahıı.Hesinde durum buhra.-ıl dır. 
Almanlar burada muvıüfak olur -
lersa bütUn şehir tehlikeye dllije. 
cek, Alınanlar Volga sahillerinde 
iyice yerleşip karşı sahille bütiln 
muvı:.-=alayı kee:ıbilıeceklerdir. 

ı\LMANLı\R YENİ BtR ME\'7.l 

almak \lzere şebrl.IDl&e. celmlftl. Malt. Diğer Recep ıae blg bir ft"Yckn ba~ 
matpaşa, Sultanhamammda bir QOk beri olmadlfuıı lle>rl allrllyorclu. Gllya 
tıcaretballelerden 1200 liraya yakıo Recep keadlalne gelmiş, MD&.m Ara. 
manifatura 91yaıı almış, bunlan blt blatandan ( !) geldi, bir 1;ok kumıı-t 

çuvala doldurarak bamrd ara~i'·"' getirdi, &en eauaıtaa. çok kiti tanır 

• • Ortaokut ~!tiııcı sınıf ru okum\11. 
zaruret dolayıs•le tabstıin" devam .. 
dememi§ kimsesiz bir genç ehven !i 
yatla if aramaktad•r. Ayni zaman 
müessese, imalhane ve mu~ebe y9.. 
zı işlerinde çaliımı~ır. Yazısı ıaye.: 

tyi, hesabı :..uvvetli ve da.ıttlloyv. &fl: 
nadır Her tllrltl.yazı ve muhasebe 
l§ler~ deruhte edebilir. Tqraya da• 

Loacara, 6 (.&,A.) - ~:'teriD dip • 

Vilkiye ziyafet 1 10:~tm;:.~ı::::~:m orta el. 

ZAPTETTİLF~ 
baflaauııtı. •:.ıı, !}UJJ?ıln •tahmf c1o11.ııtL 

TabU hamalların 'imdi ne klMLt. ,• () da, arkadafına lyWk olsun diye 
Vlti, 4 (A.A.> - Alıman:aı- Sta• 

lingradın ~.:mal kmnında yeni bir 
meV'lQ! .za.ptetmiflerdir. 

STALtNGKAD DUŞJCBSE 

para ıaıecukJerl malam. 1•11ııralı taaı.. boıılan aa&lmfb. Eter lurlllSlık olclu. 
de Walara 6 lir11 vermeğe yanaşma" tunu bUMydl, pollııe wvelA ~dlal 
'mit ve boyacı Recebi bulmottu. kotardı. 

lider. (Eıı Son Dakikada (S,ö.ö 
Londra, 4 (AoA.) - BtallnÇad 

Becıep ne Mabmutpaf&IJ&kl mat•. Beeeplerle birlikte bir t.ob.oam ka" 
klm) remzine mUracaıı.t. 

muharebeleri dikkatle takip edUlyot. 
M'.oskovadan blldirllİ:llğlnf' i(Öre, bu 

f18llir düpr• Kafkasy"1aKi Rua kuv 
vetlert tamamen ayrılacak, Aatrak&. 
DDl Akıbeti taayytın ıdecP.k, BakO. ile 
muvasala keailecekUr. Bu!aliıı. kuru • 
lacak t&JYare meydaııl&rmdan kaıka. 
cak tayyareler Or~a Volga çevııe.slr.i 

bombardıman edeblle::ekltrl pbt, A.1• 

man kuvvetleri Koakovay, arkadan 
vurmak imkAıımı da temiıı 'edecekler 
dlr. 

zaya gitmişler, çuvııb aııruıılar, yoL& dm. bir bakkal Ye lılr Oe wttmoll 
düzttlmllflerdL Çarpnbl t•m k&Ja"M. hırsıslık ltumqları almakt- •ohay. 
bk saatiydi. Recep arkada, taclr önde dıılar. ilanlardan tattlaoll aldıtı ku · 

mattan 111rtma bir de ıu-ı ...... pclerlerken adam bir aralık srkasma. 
dönmtı, ve Becebl bula.""11'\nuttL )"aptuımttl. 

O yanda bu yanda d~rken Becf!p Neticıecle Beceplerhl ~ ıalllt; oı. 
'kaybolmuı~ Tacir de dofru karsko du. Recep Yılmaz 1 981le, tttler Recep 
ıa kotmut. b..ma geleıılt:rl, mahvol~' de 8 ay möc1detle 8apee mahk6m 8 

'utua.u aolatmJttı. dildi, 
• HıJ'SJ&bk mal aatm aJaıılara bu iti 

Dlter tar~ıan Recep, yıne Recep tlrU 
adında dlter bir arkadal))DI bıılmoıt: bilmeden yaptıktamı& katıaat :dl • 

_ ışöyle kumaılar kaflırdJm. Gel dlfhıdea beraetlertne karar ve 
!JUD)arı beraberce aaıabm t ıADı.tnc MtDHatRt 

• Ortamektebin UçUnct' 1111ıfmda~ 
ayrılml§, dakWo kl!rsundıuJ pek iyi 
derecede ıatıadet,Dame a!Aııı bir be. • 
yan, reaml ve huawıt ıtrketlerin birin. 
de ı~ aramaktadır. Şu adre~ mUra • 
oaat: Fatih K'ıztııtı ktzaAlık eok&\: 
No. 18 

• 40 yqmda teertıbell btr Er::ııen· 
bayan. iyi bir aile yaıımd• orta lfln! 
veya çocUk bakımı &1bl tıtr i§ ara 
maktadTr. (Dadı) reır.zlnt murac&at < 

,,. Llaenln 110D auutında okuya.ı 

20 yqlarında blr geno mali vaZlyetı 
nln tıozuklufU y11zUDdeıı 1tleden .or. 
raıan. -...mi temia ectıebUecıe" kada? 

MACABLAB 8000 ESİB AWILAB 

Berlla, ' {RadJO) - Ua\ar ku. 
manda.ıılıf.t \etıı.ıtt: 

Macar ordusu tarafmdatı müdafaa 
edilen oephe tioyuno. &ı balta ıtddet 
ıı topca n latilctaf raaltyetl otmut · 
tur. 

Amerik-ada mahsul Am~rika 
' 1ıılr fi vam&lıtadır. Ser ttırlU lf1 ki 

bul eder. 'j.T. Bqanr) rem&IDe mUM 
... t. 

aıoea seneye ••· ıutıırı wer1ıeoe11 
zaru iki miıll lazla ııttidAll şimdiden 

Don tıserlnde kU\'\"ftlenıniS mahal 
lf taarruslar tcra etmişlerdir. lrl!ltead 
dtt Sovyet tıaleri tahrip .,~ııml.ş. SOOO 
e.slr alınmq, mUhlm miktarda gar:.i 
metler elde edilmiltlr· 

Macar tayyareleri bUytlk b1r faali 
yet Jöstermlılerdlr. 

Cephe certaindeki vuf ' rınAD mın. 
tnkaıarı temlsler.mlftlr. 

ROM.AYA GÖRJl 

Roma. 4 (Radyo) - B!.lrlin..ten alı. 
ıı!l.n haberlere ıöre, Stalingra1 muha. 
rebeslnin ıtddet merkezi ~;:gl.!.• ~lmJ. 
le intikal etmektedir. 

Orlovkanın iHali ı!m:ı·ı garbidckl 
Sovyet mUdafa lllatemjnlr. t;&manalDI 
tehlikeye dÜjllrmll,tUr, ç .. mt>er tçiııe 

alınan kuvvetrer çok mUhl&n1!r. 
Fiil n Stallngradm Z&)llmın ehenı 

r.:~;etl kalr:ıa.nqtır, Harekatın ba4ıı. 

c:ı he.Jefl Voıga nehrini Jt ... ımekU. 11'1 
l".~.ıe:e tl!mamlle varılm~tJr. 

\·cınONE.IDE !UUILU\Bll: 
şb>.aETU:NDI 

C •. ija, t. ( A.A.) - 2 Uktepind4 
Vo~.,ııejin ıımallnde çarp:ıımalar ye. 
:&.d~n fiddeUeııınl:ıttr, Almıııı başku.. 

rr.9.ndanlığı, Alman kuvvetlel'lniD yap 
tıtı mahalli mUd&faa aava,ıarı •tra. 
ıımda Sovyet taarruaıarmi pUikUrttUk 
lerini btlcllrmektecllr, 

Topçu. -ıçak t:cm balan ve göğüs 
f~ ç&rplf-;;w.ılarda 17 dU,ın&D 
uı.nkı tahrip edUmllUr • 

Cepbea.ln bu ke8lmlnde Alman sa. 
vaş uçakları dllfJllaııın mını.ımmat ve 
ıkmn! depolarına taarruz etmiflerdlr. 
Dört marŞ&Ddiz treni ve blrÇOk ant. 
repolar tahrip olunmuıt\a. 

Sovyet uça.klan Alman aava, uçak. 
tarını puakllrtmete tefOObOa ettikle
ri 111rada, .uman bava te4kifl•rinl bL 
mayeye 'memur olan Alıxa.n av uQ&k. 
tarı 9 dU,man uçağı dUfUrınllflerdiı 
Onuncu awı uçal'I da bav& k&rflkoy. 
ma ateıtıe dll.fUrUlmUftUr 

ŞEHiR TIY ATROSU 

·rı·ı'ı~l\',\'~I\ o~ !.liii':' 
\1 \ihl} l~ Y._.: w. -Qlaknpare 

illllft 'l'lb'ktesl; Mefauet Enl'I 
KOKSDl &•"•ı 

YALANCI 
'l'..a: OINlo ....... 
_...,_.ı 8. llera~ 

~- 111 .Puıu &blerj 
.... da lıla&IM 

Nevyork, 4 (A.A.) - Z.lraat nazın 
Cı:ı ul Vickard, dUn Mislslpl eyaletin· 
et~ ~ylertovnda ıtıSyledığl nlr nutukta 
!Sdtınç ve kira kanunu gareğince Bir. 
leşik milletl~r.:ı gönderilecek )'iyece..< 
miktarının son zamıınlarda arhralmı, 
olduğunu ve bu artışın g!ttlkc;e fazla· 
taştığını bildirmiştir. 

Bu yıl mahsulun "Qerekttlne tşare~ 
t'J~·.ı nazır ıunlarr na.ve .. tmiştlr: 

Bizim için deniz, kua ve havalar. 
c.la savaş::uı Birleşik mll!et:erin ukeı• 
Lcı ını ve bunları cephe geıl.sinde des. 
tekliyen erkek ve kadınlan be•llyebl
lcceğimlzdeD dolayı All:ı.ha 1Ukredl. 
yoruz. Bu yıl geo,; •n yıla -ıazaran iki 
roisll fazla araıit ve ıoy,.a vt aıağf 
yukan 70 mllyondan dahR Caz!a yu· 
murta ve 4 mllyar libreden daha faz .. 
la sUt istihsal ettik. 

ıamnaa Takvimi 
Gön 2S 
Pazar 

Aklanı. Yat91 lm~ 
18.41 ıc>-19 Ctll 

Doktor Bnytm kafh&n eatııcb: 
"Arkadapm, alı.y Edlstoa. çok dll • 
röst bir adamdl vo bir centilmendi.,, 

''Dollhmu oldutww ldll7orsm, 
doktor. Onaa için bu balast terkede • 
Um.,, 

Yemek aza~ madl, • ıeıızeı • 
ıı. en kıyn:~ll ıaPaplar önümUzde re!I. 
mlıreolt yaptılar, ye ev ..ıa11t1nıa .... 
18D larnuu l)elm'ıl bir Ud perde daha 
koyulatt1. 

Doktor Brayt yemekten u IOBr&. 

bir bıır~ayı ziyaret etmek bohan~l!e 
aynldl. Mı.ter Bov da. ertesi Dbalbl 
kadar baZırlan~ mecbnrlyetla.d• 
olduğu bazı doıyalan ileri e8rereıı. 

eahtma od&lllna oekltdl Ellmt aıkar. 
kenı ..-Cmtt eclertm, mlater 8eHrln 
kanm lııemen yalanı blnkm&abUz.. 
dedi. 

GüzlertalD bir IAbza par\amaama ae. 
beb fnlacıa kaçrrdıtr tarap maydl. 
yoksa km3 la ltare-tletn•Jt ollllMl 
mıydlf bducı tıkl kabul ttlllf!k akla 
daJıaı )·alem pltyorclu. 

Mister Rnv stlıl bir ml~~·oaerla ka. 
11191 benim gibi zlftlrt bir· mnbarrlre 
verm"k niyetinde ohnadıtı mub&kkatf 
tı. o halde beni nıoın kızıyla yalnız 

taaıror 
Vaflllıtoa. 4 (A.A,) - Hariciye 

nazırlıtı m.Usteıan Bumner Vela bu

gUn gazetecilere verdiği 1'ır demeote 
Vedsvort•uıı Suriye ve Lt.\bnan& be.'· 
konsoıoa ve ıiyasl mUmesall ırfatl)'ll! 
tayini keyfiyetinin bu me.ınleket!erde-

kl i&tlklll arzusuna Amerlka tarafın.· 
dan gölterllen alA~aya bi.'!" de!U ,teık•. 
et..t.'C;inl söylemiştir. -.• ,.,. 

Lôvôl lıabinesin• iftiralı 
tekli/ etlilmiı! 

Londra, 4 (A.A.) - 1o·nuuıız mll.9-
. takil ajansının blldtrdlllr.e ırısre, ha. 

!en mevkuf bUlunan Heryoya IO?l 

günlerde LA.vU kablUUine iftlrak et
n:e.si teklif oıunmuetu. Heryonwı a. 

çıkça yaptığı beyanat Almanlart>ı 
ho§un& gi tmeditınden LA.va.ı nezdinde 
iGra edilen tazyik •onunda bu pl&run 
tatbı:id akamete utramı,wtır. 

• Tql'&da fQC&rUll& ~~· latan • 
bU1a benUs plmil. olan. tecrilbeli blJ 

~ör, merkezi btanbulda olan 'bl• 

nakliyat veya dahlld• ehlh·~ aımcay~ 
kadar az bir Ucretle veya l:>edava to 
törlUk • · '!'\k ı.temektert!r. (T.T ı 
remzln, ncaat. 

• latanbuı ticaret U.estne devam"· 
den bir genÇ mektep tatlllnde bUtil'G 
ııun mektep vakitler1 öğlecxeıı ıonr• 

berhangt btr müessesede veya ticaret 
hanede çal11mall t.stemekt.dir. 
Taılp olanlar111 aıal'Idakt adrNe mek 
tupla mUl'acaatları: İat.fnbul ticare1 
liseıdııden No. 678 '! ·" . 
Aldınnıs: 

"t 

&taltda ~rl f&l!llı .... • 
~.........,...ceau 
mektuplan td&rellaD•miadell (puıu 
ları laarlçJ llerstbl •INlJaıaa öfleyr 
lf'adu ve _.ı 11 d• eoara aldınm 
lan. 
(A.0.) (Bulunmaz) CB.T.R._ !} 

(Bay 84' (ll'.U,8.) (F.D K' C2B Ga.t·ı 
(23 İf letlyen) {Krizantınn) (12 K.> 
(L&le 11) {M.K.IJ.) (Jıl.K.) (K.E.69) 
(Mua) (Ö.ıİbaba) (P.T.l (~.A.). (A.U) 
(B.Ş. kimaesiz) (8.A.lll.) (8, Bal 1) 

(Bamlmt) 

KARA ELMAS 
48 lngili"eden poiren: VEHIP TAYLAN ---------

bırakıyordu? v...ıtem ıaaJece ımıD111 
vaktini &'et:ırmeı.. ona ;ptms. bırak 
ınaınak mıydı f 

Mis Bov bana \111Aıun llölnl psdlr. 
dl. Bllt1ln clal:reler zevldKUmle t;aa • 
zlm "" tertlp edllmlltl. Nihayet bir 
nevı kıt balıoesıl.e vasıl olduk ve pal. 
minlerle ı:evrllmlt bir ıır4 llzerlne o, 
kırduk. Buradan Ud kDometn kadar 
uzalıbkta gecenin kara~ıit içinde 
NorfoUt 1&toauaun beyuJA &ibl 1ıH1eal 

~rllatlJO* 
SUkOtu mls•Bov 1'o&duı 
''Buran &'lsel detll mi.. de4J. 
"Cean~t gthl bir yer!., '~ artık da. 

yamınuyarak •ordıı.·nı 1Jıbasnıs nlCln 
albay Edlstondan böyle Aefret edl • 
yordu.!,. 

M1111 Eleonor Hov blı' Wıza dU.Undll. 
ıonra anls.tmatıı batladı 

•Eııklden tok iyi komı·-.'ulı w ab • 
llııablık yapıyorduk. Fakat bll6b.ıre a. 
raya bir '87 slrmJt oımaıı. Babam bu 

hususta lılçW.r teY anlatlll!Mlı. Fakat· 
.a. ele aahlt olduaas • ...-11a1ıa 
bldlae aklına pldllloe -' ............ 
lııyor. llAdiııe ılllldlakkak 111,..a mahl· 

yetteydl. Bunun tlUltne rJbay a-m 
kamarumclald vaslfHbadf"ll llttfa et. 
ti. babam da az nara partiden tıelllL 
dl., 

Bu labl1 ...... Dert. sGfllneetlnl 
bekledim. Zira tümlnlmce YMlfMI 

benim 'atumı aramak ve ıehklkatl • 
amm netıcel~rlnl ıstrenınrktna U. • 
rettl Fakat bekledljJla v&Uıadl. 11111 

ICleOllOI' '-ika Mr ~ ...,...., Ys 
bil kadın tahml9•mdam oolıı ,.. .. •· 
kiydi yallut da bllttln 1Upbelerbl 1~· 
rinde detlldl. 

Ml• Bov sltıUcce yaklafıyorclu. Sllr 
mtt olcluta JAvaııtum kffkla. kolcu. 
ııu beni t~lz ~dlyorda. VDcudunun 
ııeaklıtmı bemea yanrmda blaaettlnı. 
Dervlfbı fUa1 uy• llllul de oclur. Ge. 

. d• çi8i madam KoDantalUWl ag?r hutM ver L ı' oıduau ve yerine aovyet••r• ı..o-4 ... 

. ·, bUyilk eavı.ı MataktDiD t.1)la ecllleae. 
Villci Amerilıalıl41'1n Çin 1 i1 hakkında dUD Alman r~emı ajaut 
milleti halJa.ıula l.ıfulıfı tsratındarı ••rllen 1aatıer. tıan<1Nnm 

takdir daypfonnı m..W makamlarınca ctd.t! teı.ıoc: 
edilmemektedir. 

ilode etti Oervekte madam Koll11rtaltn1B ••. 
Çunlılng, 4 (A.A.) - VWd. mue_. 

pl Çaıı.kay10k taratmdall bQyllk u. 
zabtiraUa kal'fılaıuıuıar. 1 örende tık. 
lefik milletlere meliil11p dipıomatlk 
ve asker! mUmea.sWeri.D oepaı ha.cır 

bulunmuştur. 

Mareşal, reiı Ruzveltiıı m1lme118fll· 
ııe 3ata ıeldlnls dedikten ao:ı.ra. blr. 
ıeı'k uı.llletıer 'aruuıdalıJ telallUdGn 
·ve son zaferi elde etmek lçtıı mUt.te. 
flklerin uım ve ıradelel'IJUD m•ut 
bir t.abaıtı oldutu ıradar, llarptu aon.. 
n. daha ra.tı.at bir dtınya llutulmu.ı 

lfinde devamlı bir it beraberu41 k& • 
rarmm Y81f :cif~ tNIJil. ttmekt• 
wıundul'UJ* '8 ~ . 

VWtl, verdllt oen.pta, '1t.f1D&D bom 
b3:arUe tabrtp tdllG btl anı.t; mer 
kezinin k!llırun&n b&lkı De bUttln Çin 
milleti ıçln taşıdığı takdir duygulan.. 
nı ifade eı:mlştir. 

l. . *. Londra, ı (A.A.> - G~neral çıın. 

ı<ııyşek Verıdel Vllkl ıeretiDE bir ak. 
şanı ziyafeti vermlft)r, 

Bu zıyalet te Çtıı rederaU ucUmle 
demlşUr kl: 
- So~ ıs sena. •rfmda Jaı.10nların çln 
d-e yaptık!an tahribatı mısatırımız 

kendi gözlerlle g6t'eceklerc.ır. Sarfet 
ttttmiZ g&)'l'et tamclır., 

Amerikada hayal PGholılıiı
m önlemelı ipn teJbirlcr 
VllflDpoD, .ı (A.A.) - Reı,. Ruz • 

VE\t. tiratlar muraklbl Bendereona 
talimat vererek, ~ isttmalar hariç 
tutulmak p.r.t~ zira! l,ftı.uale alt blr 
fiyat vahfıd cetveli lıazma~asmı la • 
temlftlr. Bu tedbir, bayat p&balııttı
nın lıakmz bir ıekl!de y11luıelme11nın 
ve olaganUstU kazançlar ten:ıln edll. 
meslnin !SnUne geçmek l~D almmı' 

bulunan kararın tatbiki olıacaktır. 

ne beni nllka edea. mev.-.. avdet et
tim. 

"Ne mlltlllt tt'J', bu cılft4 ~yetJer., 
dedim. "AlbGyla Borauu a.c&bs kim öl. 
clUrmüt olablllrf,, 
Yanıma 90k ,alrlat ..... en birden 

kendini geri çektı, 
"Dalla oazlf lılı meww,.. 7ok mu, 

illlater Sewrla,, diye ıltıe1Nıcll. 

.,~ rica ......... fakat 8Jle 
l"Pr&tım hldl9elıer olda ld..., 

Birden atıldı: "Bu elaavel ac»ba 
ao7pa malaa4ııe mt 1f1Mdl f., 

lleebade lberakla llbllktf Mr ırorlm 
lfadeıll eeiıibııa. 
"Bayır, pseteledn ,_..,. balq • 

kat. Orta4a Moblr .,... ftlEMI Jolr
tur • ., 

"Gadp! peki, e~ a ........ 
cıaabalil ki.- ....... ._.,,.,.. ltlr a. .,. ....,,_k ............... . 
nıada mıf 

·~ .......... lla .. ttlalett~ 
J1n blr lwll olatilleoell sthı ıtsıı bir 
maksada matuf .....-....... 

"lllcbk 1e7 bala-., •dl• . 
''Failin .Rlle lolnden blıl9I ~·

Dil mu sanaet111onamuı f 
(Danmı var) 

Yelce butal&DdılJ ına1Qa olmakt<ıt 
l>eraber ba&.ıtnlıı flmdlaeı. eecJllclit' 
ne dair llatıer blQ delüe"- llmclltt" 
mnıılmllzdil'. 

Dfler tardt&ll, Sov19t Ru,alllll 
Vqington bG)'tık eıotm Llt'Vlncııtan 

Londraya ctt.mek taaawuranda oldu. 
tuna dair yayılan rtn.19t hakkında 
da btçbfr maıamat yoktur. 8a dotru 
oLI&, en tıutt emlllyet kalclelefl, tıe)
le bir baberln tabakkulnınd&n enet 
D8fNdllme81ne manf tetlt1J e-~r. 

. auıeltla Papa ........ -.1· 
1111 Loallnra nrtll 

Londra, 4 ( A.A.) - Rı .zveıtıa. ~ 

palık nezdlndeki hUftıll mtbDe•i:s 
Kiran Taylor dOll öfleden aoara Lls • 
bondan uçakla ı•lmit· ba-ra ııı'yda 
ıunda blrleflk Amerlka b'~yllk elçi.ti 
Vinaııd tarafındaıı kartılaJUDlf ve 
.:ıııra LonclrayR harektt etmifttl'. 

M7t•rin diplomatik mut.&blrl. Tay 
lor tngllterede Uç dört ıt1.llı kMiar k&. 
lacatııu •anmaktadır. Di4tt taratta.ı 
Taylorun lngUiz kabine.- erklDllı 
de- götUeecett zannoıunuy1>1 u da. flnı 
dl.Y• kadar herbaııgt bit ~ma uı • 
~t edDdtl1 baklalıda maır.mat JOk • 
tur. Taylor pazar gUDOll'1 &atb'ab&tle 
geçirecektir. 

NE VAR 
YOK 

Razoeltin ılôlai)Wle bir 
hal .... 

Şlmall Amerika clllall111'1't1111 .... 
velt, )'eni bahrlY. llutü•""'* &• 

çılma merasiminde ..Oyled"1 nutu~ 
Amerika1ıl&r ltlD barpte ölmü kor 
kuu olnuyacatuıı 81SY*f;. • 

ÇQa.ktl, A.merlkalılar, 8'IDede ott.ı

mobü kapmadan tıoı bOl ~ a 
1ıtDUf lnaııılarllllf. 0.- ...... ....~ 
ytızden 40.000 1dtl 'Gl1DDe ve lılr bu· 
cuk ıail7on Jıdfl de ~ lana. 
)'ide ,.. 18,200 lfQi llmlt ff lld ..... 
JOa.daa fazl&m da ~. 

Neeloe: Barpte ..... ,.........._ 
lar bu Jcaaalardaldada lıııllla oJaıy A

oak!Dlf. 
BlaliU, b4 &Dl&JUDl1WUll, ... be • 

kide Amerlkaldal"ID ..,.... _....,. 
rik&IMla lılr IDUtıkta'. 

llliia/rirc ,.,.,. 
Aınerlka pseteeırt.. .... ..-. • 

mi .... Mfl'9dlJOrlU: 
"l 1'dDcltt1111a"8a w..... .... 

•• diler isplrtola bul ..... ... 
Japılm~ ~dur-~ .... ... 
l'iıl~..-.~~ 
Skler, ,Saha llmdlclell. 1neııcı• .,. 
IGki ata'kıanlull mlhllD' lir ._... 
Ortllıdall kalôlrllllflU'. lJeı:'de, .... . 
liS, lllt.edllclerl ti)'atlarla .... .. 
Hal'blıkl, eYYelce, kaQakçıııtm lılaı ı.ı 
alam&dJlı ltln Jçkl yaaatmı lllklrr' 
llUft\. 


