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VAK.Jl )lATBAASJ 

Stalingradın şimal 
malıallelerinde 

Almanlar yeniden bir çok 
ev grupu zaptettiler 

I· ...... 5 ... ·- kuraklık Müttefiklerin 
1 ~~Hşsm ıi4·~ f / ş~_ll!!r sokaklarda· . yar.dımmı 
PN~~a~I~ZTS~n~~. ~ş~p kalıyorlar az ~yor 

• ...... ..... Po... ···~·· "' IJ - · ikinci ca~ıhe birinci Bir doktor, bacünkll gıda reJlmlalD v r 

IBu Akcaml normal mevcadlye!I temin için derecede 

Berlln, 5 (A.A.) - Aıwıuı oı• §.iına.linde bazı yeni ınalı&llelerJ 
öule.n ba.şkumandanhğının teb"iği: zapt~. Sovy.etler ağır ve 

Kr .. flusyanrn ?;imaligarbl bölge • 1 lamlı kayıplara uğratılmı:şur. 9 
aın~ ve Ter-ekin cer.ubunc'!a hava tank tahrip edilmiştir. Volganın 
teşkilleriyle aesteklencn Alman ı:ark:Indaki Sovyet bava meydan • 
kttalan düşmanı ieti!ı.kamlann • 1 larma, topçu m~vzilcrinc ve de • 
cla.n ve ormaıı"ar.n i~inde-ki mevzi• 114.'j'o·ıa.rıruı. gece bcmbardımau • 
lerinden at.mış!ardır. ' lan ya.ptkıuştrr. 

Mozdoltun ılmal~klsinde bir j Voronej köprilb3.9ma k.a.rşı bot 
Sovyet &tivıu-I alayınm büyUk bir ,Yel'e yaptıkları taaı ruzlar esiluın 
kl8Ui! Y<ııkedilm.iltir. Biıiraç yi1z c• da Sovy-ctler son :ki gün iÇJınde 21 . "'J' 

1 
vı,ı, o (A.A.~·? ... ~~-~!·~~.=~~!!.!~•IY• k•"'• vo c~emmiyellidir 

rranaada tehcir Fra.n.ııada hüküm llilren kuraklık bu erkelt !§çiler tabrilr.ıda uıakiııelerf Moıoko\'8, ö (A.A.) - Blr Amcr._ sir a.lın.nuştır. tank ka:y bctmi§lerd:r. 

Edilen ead&5trl yıl memleket l.qul.nl \"&hlm ııurette ba§ı:ıc!a veya ııok.al<ta dUg.:p kalıyor. kan ga::etc.f muh:ıbl.rl, Staliıı iJe g6. 
gUçleflirecektir. 50 9en~.1enberi bu ıar. Kimse açlıktan ölmuyor. Fakat rü§m iş ve müttefikler taratmdan 

Tuapee limanında muba.rehe tay Hoekova, 3 (A.A.) - So~ ötlo& 
varcleriıniz 7 bin tonluk bir Sov • tebııtı: 

l'aıaa: SADRI ERTEM derece kurııklık olmamr§tır. Çayırlar ağır ağı:- eriyip bitiyor. ~ugünkU gı. Ruııyııla yapılan yardımın ne derec3. 
tamamen sararmıın.ır. SUrıll"r pek az da reJlmimiz normal mncudlyeU tc. ye kadar mUeasir oldıiğUnu ve bu yar. 
yiyecek ot bulmakta ve be.fak tanele. n:tn jçln btç de kıl.ti değttdlr.t, dımı genı,,ı.,tmek için ne ~ ap~lmak 
rl de yarı yarıya bot bult.!tmalctadc... Neı.yorl,, h (A.A.) _ \. .şl tarafın_ l!zım:;-c-ldl~ını aormuıtur. ~t<tlln b!J 

yet petrol gen:isini haura uğrat • • llkteırl.n gecesi Jr.ıvveuerhau 
Jnl§lardır. Stallııgrad ve Kozdok çevrelertııde 

F.RA.NSADAN ~ yl1z tabrlkıl. 
Dlll aökülerek AJmaayay.& 

nakJedlleoett bUcUrt11yor: 
....._ l'ct.eala ''tıoprıafa dönU,,. 

tCll'JDlllö tle ııaaaylletme barekett ye • 
rlae lar ve ziraat llaşatau blrfncJ pi. 
IAaa abnıttı. 

:ro,,.ta, avdet preına!pl 19 uncu :ı. 

mdılallul devam eden endbtrl raa
l)Jetlae bir darbeydi. Bwula ftlpbe 
J:aktv. 

l'lll Fnauam•a ideolojik prensip) 
e1aD ıopr&i& 4önüt Fraaııa ılya&etın· 
de lO ft dJt ~Utlb bakımından bir 
myll tepkiler ricada geıtrmek ~ 
ll&dUe blııU ............ Bu preallp her 
ıeyüa lllae Freuan• lll*Utt yap. 
msk •&edljl u1111uau ile ekoaomıı. 

ve ...,.ı ıezatıan erpdaa Uldıra • 
cıı.kta_ 

Frula endüatrlletmeabı n aanayi 
tıe~rbjuua ~t·iı aosyal 
'~~"'D baıtıl ol&a teutlardau 
kUJ11lbmca komeuau Ue ı.nlapcaktı. 

Toprata döoen Fransa. llb~rallz . 
mlD. kapltaliı.mlo, maltyeıclllğln, ye... 
taadlllttlıı ,..,.,.ıytu, MN)'all.ı.mlı> 

dll,muıyclL lnsW& e•dth.ıiot ve .er • 
1&$JUIDID nWuuıaa tabi o:aa Franau 
AU,JtetUtt ve -UyeclUil lw VltiDla 
~ldadltt blltüa manuJarıu membaı 

ı !. 
.r • :uıa&IWI koqaau da Fraaaada 

~::.ıyi sfbl eadtlatrlılln \~rattıtı te
.. ~ baJ'atıa• lca& ettltl •ıyasl ve so .. 
:.-: faalbeUere ele muarızı.ı.. Flklrkr. 
('! ıı.uari olarak huıl oS..11 bu anlat. 
r.•;ı ~katta umulan a "tce-rı ver. 
me~ 

PoUUlrada bir fikre tar'lttar olmak
la OIUlll Catblkatma taraftar olmak 
uc-:.3mda ekaerly:ı !:ıılyil!i uçurumlar 
1vdır. Fraa .. bunu aaurJ e.aaoların. 
da aaMaftıta meaelcler tlkrlade ıwo 

r=o•alarda bir bayU tecriıtıe dmlj, 
aa&aı17• lle iatbikat arıa~adal.I u • 
cmııma bluat sörmuttbr. 

Fnlll9&da büyllk barp ıonraaında 

da J.l"r&DNnıa lnılltettde.:ı •.l rı bir 
pollilka taktp etmeıdnl, luıttA Alman.. 
~ ile a11la1ma11ı111 latlyea ıı&aa)1cl • 
ler ...... BuDlarm bllba9!11& Fran• • 
nm flmal mmfjakaaıncls kltmllr n ele. 

mir .. ,u maJaUlerlade balundutu. 
DU &lllatmay& lbam )'Oktı.r. 

Ka17o'aun temall et.tltl llklr de a. 
o:~ )'Qkan Frauad& de.ınlr komt:e.. 
ılnln A1maaya,Belçlka ve t"ranwya ll. 
il::cı •ttttt menfaat blrlltı eııaıılarına 
(_; .'.!llJOl'dL 

Fnnta barp ıonraaı polltlkaauıda 
demir llomlt.eelnln rolll dlı.kate lı\yık 
blr bal alm11tır. ftrlAmentoda mü -
ınesatOerl, efk6mımamtyc4e ıaute -
lcrı Ue bir hay~I talıırikler yapm11lar. 
dı. Batt& 1919 barlıl elDNmda blle 
l·'nınaanm Aimaayap ,..-••tmaamı 

mllda(aa eden Knıp fabrtllalamnn e.ı. 
ı ı mndtlıb BöpaMrs ct'ıl düftlncu 
1 rer:eıdar \'&rdl, 

.B:ınlara gtireı iki prp nleınleketl 

«'nda.trl faallJ'ettne ol ele vererek 
dc,::ım ettlklerl t,aııdtrGıe dlayay: 
"rtakoıı tıttımar edeceldercllr. Boa • 
lara söre Fna..U aaaayan tabdl4J, 
buadaa aonra ~Dl tanayl rekabetle -
PIJıla ortaya l!llUD&llı'I& Dtrllll olacak • 
ta. Bunu• kln tahditlere taraftarlı:< 
ııroeıerl)'orlardL Bd Mbeb'8n toprağa 
Cön~ formuHl bunlar ıçta Fnuıaanıo 
tanayldea &eorl41 delfl, mevcut mil. 
".tleMlerbl yeni mllU rakiplerden ko. 
riıa:na.,..._ Fakat ll&clJııelerlD cere -
l •ili ıyte 1ıı1r tatıkıunet aldı ki lıacb 
tabdlllt'n memnun cö&Wıen uaaylcl. 
1 , QhJ ....... bOflaDllll)Orlar, 

&Jlard&alteft l'Pl-t1H lffl deT 
*ttıaetrtl'cllr. Fraıal8d&a !ltldat llarl· 
1 ı., .. Ucta tel9cılr ecıııe. lfÇl1er Fran. 
'°''l'D &aftayl b\lmyeel tela bir tellQllt 

Cenupta önemll bir J?da maddesi, dan tayin edilen bir koml,.yonun, IA. suale şu c~v&bı vern-lıtir: 

Sta.'.i.ngra.d muJıa.rebff'nde pi.ya · dU~manla ç.&rpl§mı,ıardır. Batka cep 
de~ tank blrliklerintiz kma men· heler.:!en kayda de~er bir baLer aım. 
zilli muharebe tayyarelerly~ sia mamııtır. 

olan domates o kadar azatml§tır ki valin kararı mucibine~ Almanyad~ - Bu yardıma Sovyet Ruıyaru:ı 
serbest Franaa bö!gealnde bUyUk bir c;alışmağa gidecek lşçjlerı toplamak Almrn ordı.; .. uı:u Uzerlne çekmek SU. 

fabrikaya menaup bir doktor cöyl! için Marııjlya, Llmoge. Montpel'!er, retllc Y&Nığı yardım ile kıya.ııı edlllr. 

bir iQbirliği yaparak inatlı sokak (Dotu eepbeııılac claJr dft9! 
muharebeleri neticee'nde tehrm llaberler ikinci taJ'fada> 
' -

d i tir . c se pek azdrr. em 1 · lermont 1'"errane çevrcıeriııı gez..:!!. 
"Gıdasızlık yavaı yava., eserlerini ğl oaber alınmıştır, Londra, 5 ( A.A.) - Btalin Aaııocla 

tcd Pıc::sln ılur."I cephe. mUtt .. !lkle. 

Haile SelAsiyenin Amerikada yeni bir 
akrabasından vergi konuyor 

30' kişi maniadan 
dlaıror 

l?evlet varldab ~5 
mllrar dolara çı_llfı 

Lll\boD, 5 (A.A.) - 8tcfanl: llaldJe, A (A.A.) - Deyli Keyl ga.. 
z:ıtcıılnlıı Kahlnıdeki huııuat mub&blri Nevyorkdan 6frenjldlğine göre. A. 
imparator Halle Selllı.ı:lye a!lesl aza.sın yan meclisi m&Jlye cncUnıenl yeni §e. 
dan 35 kl§lnln mentada geçen bir kaç I kilde bir vergı ııııni ınce!cmiş ve varı. 
seneden aonra memleketlerine dt!n - datm aeklz mll)ar dolar daha fazla. 
mck llzcre Fillııtlndcn Kahlreye ı;eı. Jaştırılınası jstcğfnl kabul ve tuvJp 

rln Sovyetıere yardımı hakkında eor. 
duğu suallere pbııl bir C"ektup ı;ön. 
dererek cevııp verml,tir. t::alı.o deml7 
tir kı: 

·•- lklncl cephe, birıud derecede 
ebemmlyetlldir. Ruııyaya ~ardımı re. 
nJı:ıJetlllCk V(' Ullab Cl::lek !Çin mÜtte • 
fıkler, taah.ıüllerlni vnkt' ... ı.manmda 
ve temamı:e yerine gctlrmelı lirler. 
Ru:syanın mukavemeti, Alman:>·auıı:s 

v~ dığcr herhangi mUtec .. :1.1z m!Ue • 
Un kabiliyetinden yükaek nlacakt:r .• , 

Resmi daireler 
yana tatil delll ı 

diklerini bildirmektedir. P.unlıırm a. ctml:}tlr. Devlet v:ırldatı böylece, bir. Ya.nn İı!tanbulun kurtuluşu 

rasınc:a Raa Kaaaanın kızı Ru lmru. lcşlk Aı'nerjka tarihinin en yükıı~!\ tu,)Tamıdr.. Bu mUne.sebetle ye..rın 
nun :zeııı:esı ve hanedana rneMUp zum rakamına varacak ve :?:5 .nılynr doia. tehri..>'llizde bır geçit rcmı1 yapıla.. 
re reiılerlnin aile e!radı vordır. ra yUk~eccktlr. Ancak, Amerikalı cakt·r. Kurtutu11 b1.yramı dola.yı~i· 

mükcnencr bu yenı rckord.ın memnun le yan:ı l'eS!lli dairelerin tatil ecH-
olmamıı g6rünmektcdlrler. ( 1~eklcri hP.teri doğru d:ğilctır. Yeni Ginede Am•rl-

,..~~~~~~~~.!,;~::.Fransadan Almanyaya 133000 
aıyor: li, (A.A.)-.Ellkt muharlblerdeD ~ • • ıı d • ı k 
mürekkep Avu.etralya orıJ.JllU geri ço. r ş ç 1 g "-n eri ece 
kilen Japonların arkasından Ovan · E U' 
Stanley dağlarına glrmlı ve şimdi bu 

.t.Taymis Göring!n nutkunu 
' tefıir ediyor: : 

Göring 
Yeni nizamın ne 
oldapna sçıllça 

llJl8dl 
Loncln, 5 (.\A.) - Röner: 
Göringin nutkUnu teff-ir eden 

Tayn;Jıin diplotna.tik muhat.iri, A 1-
manlann, kendilerini yqaımllk ~ 
~in lf.gal a!tmdaki milletleri a~ 
bır~··1ıır bildirmek ve Ru .. 
)'llnm istil!nldski mabaıtın A!tı. 
man~nm bUyümesi ve genitlcmr 
ıi olduğunu i.ti't"af etmekle mare • 
§U}ID bu ~frr açıkçe. dofnı~ıı söy. 
i.edi~.ni ka:rdetô.'tten aonra şlSyJc 
<I eva.m ediyc-r: 

''D:a.ha har~n bnşrn.danb-:ıi di • 
ğtr arçok Alman tefleri gibi G5-
ring d~ Alrn:ı.nlar tarafından tat
bik dilen hqln wıulleri aena e-t _ 
c!i ı.:e evvdee Berlinin 1ng:Jiz 
1>ropagandaa1 mahaulll olılufunu 
iddia ~ttiği bad!'lelerle tefahur e) .. 

Jemiefir. 
12 aydan beri A vrupadan. gelen ba 

berler Almanların. togaU ıı.ltındakl 

memeleketler halkının eUnden eaymz dağ ıllalle:tinln eıı y!lkst:k kısmınd• 

2 bin rakımlı geçide kadar ilerlemiştir 
dar bir yoldan doıaşaraı-; bu geçit 
ten Kokodıı.'ya kadar ınmektedlr. 

Kittyh::ıvk avcı kıtaları dağların c.. 
nub lıanadına doğru çekjlı>: Japonlara 
yeniden taarruz. etmlıler.:ı°" de dUşmıw 
§imdiye kadar muntazam Nr ard~ı 
muharebesi yapmak teşetır.UsUnde bu. 
lunmamıttır. 

Şirndiye kadar 17000 
mütehassıs işçi gönderildi 

·#vagon doluları (ıda maôtil'leri taşt. 
yıp gı>tUrmuı oldukları hl~ blr ıüpbe 
brrakmamaıctadır. Son t.eta oıarai< 

Yunan!Jıtanda bazılannm ~lir.de ka _ 

Avustralyalıların ihtiyatlı ileri ha. 
rekeU karıısında Japonların mukave. 
met etmediklerini kaydeden reemı blı
demecde, az mukavemet göııtercn 
mUn!erlt küc;Ulı gruplar n.llateana ol. 
mak Uzere dUımanın rlcarı esnasında 
~emuı keıı~IA'l bellrtUmeAtedlr, 

Bir İnebuıumuz ve! a\ etti 
Malatya mebusu Dr. Hilmi Oy

taç vefat etmiştir. 
Cenazesi yarın as.at 12.30 da Ka 

Qtköy kaymak&.mlığı a.rlcasında 
Damga sokak No. (6) d:ı.n kaldı • 
rıtarak namszı ~u!.nağa camis'1ı_ 
cie lrlmac:ık ve K:ıracaahmet mc• 
zarlığı:ıa defnolunac:Aktrr. 

Londra, :5 (A,A.) 1 vı~ı radyOBU. 
na göre, Llval el4.rı Albıı..r yaya 13;i 
bin mütehassıs Franııız anıel~sl gön
dermek çarelerini araıtırmaktadır. 

Geçen hazjranda ~O bir; Fransız c. 
elrinln memlekete dönmer kar§ılıg-t 1 
olarak Almanyaya 15 bin maden a. 
m1ıleal gl:Sndermeğe razı O!'Oll§tur. 

Vl§i kabtneatade endilıtn letlhsall 
<!evlet sekreteri olan Blchelonne, pa_ 

zar günü bir gazeteciye eylül ayını. 

kadar Almanyaya yalnız 17 bin lgç! 
glttiğınl ifşa etmınır. 

Devlet sekreteri, Almar::aya Fran. 
sız işçisi gönderilmelllnin muvakkat 
bir hareket clduğunu ve lş-;ilerln Fran 
ıısda kendi tabrlkalarına ·,..ön:n•lerilt 
netlce!eneccğl.ni aöylemlşr;r. Fraurs 
lşçiJerinln Almanya<!ak\ Uc~tlerl. bil. 
tUn ticaret ve endUıtrlsl:ıde t~rbedL 
lecek blr vergi jle kapatı..acaktır. 

~n tek ııeyi de kopartp almı:ı bulun:ı 
yorlar. 

Yiyecek m:ıddelerinln ~ek noks:ın 

olduğu orta Polonya bile Alman or. 
dulannı beslemek zorwıi:ı ksldıt: 

halde Almanl!lr Polonyalıi•n açlıktan 
öldürmektedirler. 

nu vealka?ıır lngtltere~! neıftd!Hn, 
ce Berlln hemen, ''Y'ni ntumm" her 
kese bolluk getlreceti ce~abmı ver • 
ml.§tir. Şimdi Görlng ilin dotrue-.. ma 
ağzından kaçırmııtır. 

Yugoslav havaı·arında mülief ik tayyarelerinin uçması Uz erine 

Alman Askeri Kuman-
dan lığı bir tebliğ neşretti 

Ateş yakıp dDşmana 
yardım edenler 

108 günde 
Amerılrada 

.Japon doaaamı11· 
ma ılıcısu 

diyor 111: . 
Stratejimi2. 

ıaıomon adalaruaa 
1 dalla çok lllpaaa 

t elılliekti r 
Bu ıüretle dütman A.uvvetle -

ri kolay bir av haline 
selecektir. 

1'ok)'o, 1 (A.A..) - Jaı-on donan 
maauıın aözcüsU Htralde Cephe u : 
kert 'haftası., mtlıuuıebe:1ıe yapt·c~ 
demeçte, AınerıkaW.rm t'&yallerlDiD 
d<>l'u Aayadaki l.qlliZ ı up:uatorıu. 
ğuna tevarüs etmek uldutwau ııöyl.e. 
ml~tır. 

Hunun tçiııdlr ki, Am·r~.alılar, i.ıı.at 
\"e ıuarta, lu çevredE: şjr..1dlye kadar 
ciddi ma~ ~tııyeıe uı:-:ımıs bl.ılunıua. 

ıanııa rağ.nen Salomon adalarına 

karşı ınat ve uırarla bar~'<~t• devanı 
etmektedirler, Şimdilik llı.rada cere
yan edeıı ı;ar!nomaı:ırın ıatsU&tmı 

\•ermek mUmktln değil<11r. 
Hlralde, bu adalardakJ > merlkan 

askerlerinin, kendiler'™ı malafme ve 
la§e ma.ddelerı gö:ıderılen t:i~r mev
kultan bafka bir şey (l!!Jladıklaruu 

söyledikten sonra Japon stratejWl.nin, 
hergün daha ı;Ok dU§man kunetl ç.tk 
mek maksadlle bu olayd&'ô • iatifad• 
etmek noktumda ıemerklls etUtın1 

anlatmış, Japonyanm bu moaa.ıt fır. 
satı ortadan kaldlrmağa ıtmdWk aa. 
V8.fm&dıtmı fakat dU§maıı kuvveti~ 
kolay birer av olmak vuJelerl.nl ta
mamladıkta.n. aonra seri kalanların 

yok edUeceklerl.nl ll&ve etmtıtır. 

Gelecek Pazartesi 
gunu Bayram 

lıı!3Dbal Mtlfttilüiiladeta : 
Bir!ncitı:?Şrinin yedinci çarşam-

1 a gilnU r>Jnazanı şerifin yirmi 
a 'tısına mUsadif olmakla ak~amı 
(perı:cmlr. ıeceai) Lcyl~ Kadir. 
c,n ]<fr.ci pa.za.rte'!i gilnO de bay. 
ram olduğu illn olunur. 

SADAICAt FITtB 

But'lııy:i:!r 
Kunıı Para 

63 20 
Eniyi lyl 

KUl"U.f K Unıt 
Rezala 200 184 

BA'lT.AM NAMAZI 
Saıı.t Dakika 

6 !53 

aayılmaktadır. Franaaoın sana) Unl 
tarlla itinde ıae ıtıç!Uklcrle kurduic 
mal6mdur. Bu ~çlttftin <o mUhlm • 
mlııl l'"ranaada ftçl meseleıJI teşkil 
eımııtlr, Frauııız aana)U kurolur~caı 
Franudan ftçller1a kaÇm.'1.mı&•• lçlo 
ne kadar Z3Crl tedbirler a•ınırdı. Kol. 
ber zamanında llmanlard&.ı ıemJJ,•r 

hareket ederk•n lKlll"r meml•ketl 
terl,etmeıla dl) e buolarm kollarına, 

ayaklarına daolr vuru.urdu, l'"rana:ııU 

bf r malPr;p c en ize 
l•d~rutyor 

ııaııaylln temell böylece &tılD111tL Şlm Ncl')"Ork IS (A,A.) - Doğu kryııııı 

dl ıKiler Adeta memlekef,! .. Plndea te!J. gemi ın,aat tezglblarından l>jrln~r. 
e!r edlllyor. Dtter tarafı.o dıl birçok tcknc~{n yapılmaıındaıı ıos gUn ıon 
faltrlkaların .Okllerelr Almaayaya ra l llkteırlnde l-lr muhrip dtnlze in. 
nakleclllecetl de tabakku• eclfcıek o. dirdltl ve bllylcce 1n~aat tezglbmm 
lana Fran• hakJkatea \~prafa av. iki ay farkla l:urdtığu gemi yapma 

ağır ceza görecek ! ihtikar ve pahalılık 
Londra, 6 CA.A.) - Yugoela,,. bilmeleri için at~ yakıldığı ve hal hakkında 

de& edeeekth'. rekorunu kırdığı öğreni}ır.tıtlr. 
llJW raklplerla4ea kwtvfaaaldarıaı BU muhrip ayni tezglbta, farla ıa 

zanneden endnstrt~·f"Dl'r hııııkfkatl l'ÖT• tUıaal lçln tanZim edilen proje ile ya_ 
dlHderl uman tablatile dı illet içinde pılmakta o!ıın ıs mub.rlbln d6rdUncU-
kalacaJrlardlr 1 ıUdür • .J 
~ - .. 

yad!ıld, Al::r.an askeri kumandanlı • kın dllijman tayyarelerine bu eu • 
ğı tarafmdan neşredilen bir teb • retle yal'dmı ettiği v~ milcrimlcri bfaallal tlCC&I larl 
lığde diişmıuı tayyare'erinin g,,._ haber vermediği içı11ı m·saı teokil 
bistan üzerinden uçarak halk ile t.deıcek ccz:ılar verileceği ilAve e .. Dl dlfO' 7 
temas f'tmeğe çal~rklan ve bu a· diJmektedir. . 
rada Y""htelif oeyler atttklan kay Londradaki YugMtav hll~med Bu atselaD ankm VAK.iT 
cedil .. ·1t:tcdir. Yug09lavy3.dtı. şiddetl; misilleme ı pzetesmde~ <t ' ' 

Tebı.u;de ba.zt bölgelerde tayya- harekctle.."i yapılmumdan kork • ta niye ederi7. 
relerin iıttikametlerlnt tayin ede • maktadır. • - - -- ---

• 
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r~ahkenıe Saiontarınôa EN SON DAKiKA Dikkat 
... -

iZ a ... Küçük ilanlar K:.ıpunv 
lklnc~ ilan 5 • 10 • 1942 

öu ınıpoua ekleOl'rı:-k "Ol!O$!rtll!"O 

fi ıı:ı araınu "' ·~ verm~ ılAnıarı l!lo ~..ıı istandul Ticaret ve_ Sanayi odasından: 
il UüklliA<llt para;on O"'Jn:dll.,.1t-1<t "I 

Bilümum fabrikatörler ve sanayi müessese snhipleri 
ile her nevi büyük ve kücük imalatla is'Lİgal edenlerin 
nazarı chkkatine: 1 

ca<l etli. ı.ııı ııc Hobcr ıJe, Kıı.(l.,:ı.Jya 

~~:1.~~~0:u:0 11~:~::t~:tc~~:1;::~ " Bu ada•11 kızlarla gezen herkese 
.<O petrollcr1 bu aureUe L:'etlldl Sar. d !" .. .. ' ç k ~ k •• 1 • 
':.~:::ı;~:1:ı:~~:~:11n;e~.1::~~r~ı~~ ı!şınanınış . o Kıs anır ve uzer erıne 

.B:ıkU petroll~rl, b~nlar;r. malıydı: 1 atı'ır keııd"ıler'n"ı do""verm"ış ' .ıkııt Hol~e\ik ıhtıUıllnde P"trol k• 1 J i · E • ıw • 
yuları ellcrınd"n olmdı. 

Davacı <la, .suçlu da nt>ııUz 17.l"I bir sebeb ""ar ortada? Kızıa:rı tanı 
Şimdi, bu petrol kuy J arının. Al· 

yaşlannd:ı .ki çocuktu. Davacının bıı. 
ııanyada bulunan bir luz, tek mirnıı . 

1 • •ı çepe"evre be"az bir s:ı.r ı;ı ıle .sarı 
ısıdır. Alman ordularının -<aıkasyay: ~ ~ J • 

.aptetmuıni bekliyor. ı mışLI. • 
, Bu, maznundan cıaha ::ııyıf, narin 

: bir çoculttu. Suçlu ddlkanlı !&c, ti. T chlikcli çocuklar 

1ngilterede, 14 ile 16 : eı; ~rasında 
00,000 SC'r:ae:1 çocuk vıor Beb:ı.ları 

kerde. ana lan fa \ırll•·• ı.4e olan b J 

ocuklar, mektebe girıı.~ yaşınd.ar. 

ıUyUk. ışe girme yaşuıd:ı:. da kUçU'. 
olduktan lr,ln, ııoltakla:-.;a ba~ıb.,, 

.,eziyorlar. 
Londranın Deyi .Mey: l.smlndekı 

.., zetesl, bu •'harp çocıık.ıı rı bu tch· 
ikelı çocuklar,, Uzerlne hUkumctl·• 
dlkkatl.ıl celbediyor ve: 

"İstikbal ıçln, bu aer•cri ordlım 

bir fellkcttlr,., Diyor. 

Ford 

icıinl dlzlerlnc d<ıyamış kı,ıarını çn. 
mış, sakin bir tavırla ot!J:uyordu. 

lri kemlltll cııcrl, kalın bir ense:ıi 

\ı:.rdı. 

Okunan tahkikat evraıtından anlıı. 
ıldığına gore, d.lvacı, olan tuhterem, 

geçen pazar gUnU, yanın:ia a ·kada~t ı 
tarından Salim ve Hüseyin olduğu 

halde, Zeytjnburnuna gitmiş, buraaa 
:ıturan ve hep beraber ko•ıu,up scvı,_ 
tikleri Uç kızı, almışlar, gezmcğc çıl<. 
mı~lardı. 

üç delikanlı ve Uç genç kız, cvve1.A 
trene binip J.'lloryayo. gltınlşler, bu . 
rada denize glrml§ler, socrn da B:ı • 
kırköye gelip burada do!aşmıcıardı, 

Nihayet vakit geclkiı> de ln::lan e\". 
!erine bırakmak lt'ızım gelhıce Zcy 
llnburnuna ı;ehnl§ler ve blraz da is • 

O b 
• ı 8 tasyonun ilerisindeki sette oturmuş. 

to m O I 1 ver 1 ne !ardı. Bir a:-nlık Salim, kızlardan bl-
rfsinl yanma almış, bao şeyler ko .. 

" I nu§mak Uzere ( !) tepenin arka.sına 

b Om ha rrl 1 m an 1 doğru çekilmişti. \J U Muhterem ve HUseyln ac c!lğer iki 
kız.la set üzerinde konuşur!a::-ken knt. 

ı 
• eıdan blrfsl g6rUcmUıztU. 

a Yy ar e S 11 

Bu İsmail adındaki delikanlı gruba 
doğ'nı y:ıkla§lllca, birdenbire· yolunu 
değlştlrml.§, Uzerlcrlne do~u yUrUmU§ 

Yapı Yor ve bağırmıştı: 
- Ne yapıyorsunuz bu:.ıda? Ulan. 

nuyor musunuz? 
...... 

Hanri Ford harpten aonrc:İ 
İıa1Jacılığın büyük inki§allar 

göstereceğini ıoylecli 

Kendisine HUseyln cevap vermek 
lstemf!J, fakat İBmaU buna fırsat bı. 
rakmıyarak kcndisıni §lddctll blr to. 
kaUa yere yuvarlamı§, a;kadaşıuı 
kurtarmak maksadıle Uz-erine otılı;.n 

Desrborn • Mic.bigan, 5 (A.A.) Muhteremi de altına almı;ıtı. Bu sıra. 
_ Röytcrin husus! muhabiri bil • da. yerden kalkan Hüseyin de tsma 

illn sırtına çıktıuıtx. •·l'riyor: 
Pazar günü Hanri Forci ile gö -

ı uştüm. Harpten nefret eden in • 
c:unsever Ford, dünyn.nm en bü _ 
~ilk otomobil yapıctSI Ford, bugün 
7ll ya.~da iken, dUnya.nın en bü • 
.>tik bombardonan uçağı fabrlka~ıı
rım r.a.sında~. 

Hcnri Ford ile harpten ve sulh 
tan konuştuk. Ford dedi ki: 

"lnsanhr, daima harbi fazla 
clüsünm~ler, fa:;~at sullıla lUzumu 
kadar meşgul olmarm~lardir. Bun• 
c:ın dolayı ela, insanlar, daima, 
d<'rli bimz daha mütevekkil ve 
hırnz naha fakir bir hale gelmiıı -
~crcıir. Bu !efer, başka türll\ bir 
•.:Ih elde etmt'miz laznnrJır. Bu 
":J h, alman ders"kre ve tecrübcle• 
re dııya.nmr.lıdır. Ümit eder.im Jri, 
hrp '".onr::r: devresinde, bUtün 
mıllctler, mııMıeınel olarnk bir bü • 
tim dünya fc<iensyonu~a kntıln • 
cJ.klrrdtr. Şimo:lilik İ!>.C, hepimiz 
askcr;z. Ben bana yapılmaSl söy_ 
lcncni yapryonı.-n ve vazifemi, hc
ı~mitin ynpma.51 gerektiği gibi, en 
\!fak gnyreti da..'ıi ihmal etmeden 
~.ı~m. 

Biraz sonra lsmo.11 Muhtercmln ye 
:rjnden kımıldamadığını görünce kcn. 
dlslnl bırakmqı, Hüseylne dönmU§. bu. 
nu da kuvvetli kollarile altına alarak 
dizlerini omuzlarına d::ı.yamıı ve ce. 
bindeki bıçağını çekmişti. 

Bu sıra.da kavgayı sejTeden !ki kız 
bUyUk blr korku içinde baguıp çağır. 
maktaydılar. Hüseyin ölcl!.lrlllcccı!lnl 

gbrüncc kızlara: 
- Salimi çağırın, çabuk Salimi ça. 

ğınn! diye seslerunl§, kızlar da! 
- Salim, Salim!. diyo bnğırml§lar. 

dı. Tepenin arkasında bu•unan Salim 
duymuş, koşup gelmlştı tsmall d~ 
vtlçutça iri yıi,.rı olan Salimi uzaktan 
görllnce Hüseyini bırakmı~. bıçağmı 

cebine koymug ve )ıiçblr şty söyleme. 
den yürllyUp gitmişti. 

HUseyln knlkml§, fakat Muhterem 
dllııtUğU yerden kımıld:ımamıştı bile. 

Derhal yanına koşmuıı!ar ve başın
da derin bir yarası olduğunu görmUş. 
lerdi. To.bll genç kızlar çcıkt&n orta. 
dan mvııımışlardı. İk! rlcllkanlı d:ı 

arkadaşlarmı kucaklanna alarak gö. 
tllrmU!Jler, hastaneye ya,1ırmışlardı. 

Hll.l<im, otmıH oldukça lyllc§en ve 
hastaneden çıkmlf bulunruı davacı 

Muhtereme sordu: 
- Seni bıçakla mı yarı.!adı? 
- Vallahi hatırlamıyorum, fa.kııt 

yor mu yo:• :'l T 
- Ne g.bı bir sebeb olduğunu blL 

miyorum. Kız'arı da tanımıyllr. Bizi 
gö, ürce btrden bire Uzerin.ıze ıı. tıldı. 

Sonradan 6ğreodığımJze göre, bu 
çocuk, kızlarla gezen herk.:se dUşman 
mış! Hemen üzerler.ne ntı1 ır, !;endi 
lcrlni dcl\'crmi,ı. MUthlş surette kı~-
kançmış! 

PeLI kıır.d1 bu kızlnr? 
neııı.anlı yutkundu \'e yalan &öy. 

ledicı-1 anla'J lır b.r tal'zda in1'lı.r etil 
Bilmiyorum, efendim, o gUn gor. 

dük, konuştuk. İslm!~r'.r.1 bil:? sorma. 
dık. 

H6'k:m suçluya döndU: 
- Ne diyeceksin 1small: Neye bun. 

!arı dövdUn, yaraladın., 
- Yalnn cfend.n. ben k.mseyj döv. 

medim, yaralamadım. Ne bunlan, ne 
de lnz1arı tanırım. 

Orad:ı.n geçiyordum. Bunlardan bl. 
risi kı.l!retti, Neye kllfrettlğ!nl sor • 
dum. üzerime atıldılar. Kavga ettik. 

Fakat ne bıçak çektim ne de kcn. 
dıslnf yaraladım. 

..,.. Kimdi bu kızlar! 
- Bllmlyonım. 

- Doğru söyle. 
- Vallnhl bilmiyorum, cfenuıu._ 
HAkım anlamıştık! her ikiııl de im: .. 

lamı kim olduğunu bır tUr!U söyle . 
mck lııtcmlyordu. 

Fakat. .. şahitler dinlenildikten son
ra her çey glln gıbj ortaya çıkmıştı. 

llk gahlt Muhteremin arkadaşı HU. 
seylndl. Bu, .sarı kı\'trcık saçlı, 16 
Ya§larında narın blr delikanlıydı. 

ADLiYE l\IUHABİRİ 

(Un nırralilı muhakenıı- 3nrın da 
dc\nm cdOOl'ktlr.) 

Mıs~r 
cephesinde· 
durgunl11k 

Kahire, 5 (A.A.) - Pozartesi gU. 
nü neoredllen lnglllz ortaşark tebliği: 

3.4 llktcıırin gecesi keııl! kcıllarımız 
bUtUn kesimlerde fanljyet göstermiş. 
!erdir. Dün kara kuvvetlerimizden 
kayda değer bir haber nl:nar.aamıatır. 

ltomıı., 5 (A.A ) - ttaı:rnn orduları 

umumi kararg6hının 861 numaralı 

tebliği: 

DUr: bütlln Muıır cephe•ıınde aUkit 
net hUltUm sUrmUııtUr. 

Alman avCJları Malta. tıurlne yapı_ 
lan bir çarpışmada bir Splltayer dil. 
ı:UrmUştilr. 

Blbrıı. muhribi bir dUşııı:ın denizat. 
tısını batırmııtır. 

Madagaskırda 
lngilizler bir §ehn daha 

iı gal ettileı· 
ı.ondrll, li (A.A.) - Madagaskar 

adasında 
0

bulunan İngiliz kuvvetleri 
§imdi ada merkezi Tannnarlvenln 160 
kilometre cenubunda bulunan Aslro 

llırnlarıo ııaı.e~ JlirUldöttl te"UISı 

oıwuıumı dlkkaı edllmeııcııı. f:\1enttt 

tt-kltrt goodereo okuyueulıtnıı ouatıfı" 
ırnlnıak Uı~re •ıarıh 1&'1rt'1tlt•rt.o1 oUcU.r 
ml'll•ıi lh.ımdır 

Evlenme teklifleri;< . 1,:. 

~ 86 yaıında. tılr men.rucat tabri 
kuında müdür. aycı11 300 ııra kazanaı:. 
sağlam vUeutıu. biç evlenmemiş. e!ll 
göz!U, kıvırcık. saçlı, kumral bir bay 
25 ııa 85 yaşıarında, klmseat:ı: dul oir 
bayanla evlenmek ıstemeKtedır. (.M.S. 
86) remzintı mUracaat. 

iş ııe iıçi arıyanıar. 
' . • iO yaşında tecrUbeıı bl.r Ermenı 

bayan, iyi bir aile yanındıı. orta ı.şıer~ 
\"eya ı;ocuk oakJmı gıbi bit j~ a.ra 
nıektadır. (Dadı) renaine mtıracaat.;, 

• 19 ya§ında, ortaınektep mezunu, 
eski tlarfl<.ırl bilen. faal bir ~er.ç, blt 
ş(rket veya bir müteah.lıl• yanında 

ış aramaktadır. Ta~raya Ja gtdeblllr. 
(A.U. 19) remzine müraecıat • 

Aldırınız: 
A,ağıda temlzlerl yar.ılı olıuı e 

KU)"UCUlarımıau aamıarma ıııılea 

mektuplan ıaareaaoernlzdea (p:u.ar. 
ları barlç) hergtl.o ııababtaa ötle,ye 
kadar ve -aat 17 deo tonra aldırma 
lıırı. 

(A.G.) (Bulunmaz) tB.T.R. '> 
(Bay 84' (F.U.S.) (F.D.K) (25 GRt:) 
(231ş ıetiyen> (Krll:ant~m) (12 Ki 
(Ulle 11) (M.K,Ş.) {M.K.) (M.E.49) 
(Mueı.) (Özbaba) (P.T.l (P.A.) fA TJJ 
(B.Ş. klmsesl.z) (S.A.E.) (S. Bal 11 
(Samimi) 

Bir bayan aranıyor 

Atblyede <:alıııaeak :!0.2C ya§larında 
30 llrıl aylıkla çalışabilecek. TAliple. 
rln acele s:ırlb ııdreslerl, "imdiye ka 
dar ne iıılerde bu!unduğunu(İ§ GUza?') 
rcmz.lne mUracas.tları. (171!51) 

Çocuklarımızı naııl 
büyütelim? 

Bilgi ıle bakım çocu~n sıhhat.Jnı 

teminle beraber bakım z<.ıhmetlnl d 
yarıya indirir. Çocuğunuzun kaç ay\I, 
olduğunu ve S kuruıluk p:-sta pulu 1. 
le adres~nl"I bize blldlrlnJz size (Ba .. 
lum ~ ılzden gönderelim. 

uk P.:!ilrgeme 'Kurumu 
Genel l\fl'!rkM.t 

Aııl:.ara 

339 /ular çağrıl~yor 
Eminönü yeril Aa. ŞUMslndeıı: 
Şubemizde kllyıtlı 339 doğumlu ve 

bu doğumlularla muameleye tabi er. 
!erin sevkedllmek üzere 19 bfrlnclte,. 
rln 942 pazarteaı g.ünU ııUtuı cüzdan .. 
lnrlle birlikte .saat g da şubede b•J • 
lunmaları 11&.n olunur. 

ZA ı'1 - Mucur askerlik ııubcslnden 
alılığı.m ve Bakırköy ~'8.bancr aak~rllk 
şubesinden d.oğl,tirıliflm aıık~rllk tez
keremi zayi ettim. Ycnlıılnl rıkaraca. 
~ımt1an eskisinin hükmü yoktur. 

Tophane - Karab&§ caddeırlnde 
64 numarada Ali oğlıı 317 tevcl
IUtlU Mehmet Topuklu (17138) 

Otl:unızu "8yıtlı \C ı~ııyıt,ııız fabrlluıtörlcr 1:e &ana3 I müeneM! sahip 
lcrl lll• ı,ez,, her nevi loıalAtla l5tlı;ul cıleo atölye ııııhlpleıi lllln tarlblnd•o 
itibaren ca geıı bir ay mrfında odamIY. anayı 5ı:besl m'ldUrlU~";.lle ,ırabeıı 

ınilrncaı\tln hı\"Z' edilmekte olan sana;) l siciline alt bect_elsız m 'tbu be;) ııı1, 

ıuım~lerdı•n ı.l:ıral• lkmnl ile s:ı.nu.yl ııub::!sl müdUrlilğü."le faız.a nıukablllıı. 

efe lııdf' rtmrlcrl chemm\yelle rica olunur. 
MUddı·tı zarftnda "·eya mUru.eaat etmekten lstınkAf edenleı tfl'aret re 

sıınayl oılal:ırı ı..aııununun madde( mahsusuna tevfikan ~Zl)e t.-dilecek
turHr. 

?\'OT: Odaya kayıtlılıır ıılcil ''esl!mlarını l•nyıtııu:lar ise Unvan tezk"rl'. 
terini bjnl mUracaatlıırmda birlikte getlrmclcrı )lzımdır. (820) 

Kocaeli Nafin Müdürlü~ünden: 

Kapah zarf ilanı 
Karamürsel • ızmlt yoıunun 33+500-37 +959 uncu ıcilo:netrt"lert '· 

rhSindaki 3tU78 1!rD 59 kuru§ ke~lf bedelli §OSe in~o.tı 23.9,94> tarlhtnden 
ıtibarer. yjnnl gı\ıı mUda.-tle kapalı zart usullle ekslltmoye ltonmu;ıtur. B ı 

ıııe alt ı:nı:kavele projesi, keşlf ve evrakı saire nafta mOdilrıu:u•ıde görU!e. 
b!!I::-. Mııval~k&t teminat 2713 llra 40 kuruştur. tııteklllerln lha.e tarihlndeıı 
Oç gıın evvel mUracaatıa nafta mUdUrlUğünden alacaktan vesıkalara lıı~l

nartnn yımt yuıo ı.tt ticaret odası \'eslkası 2490 ııayılı kanunun ahkll.mına 

tevfik:ı.n tıı~zlm ooeceklerı tek!lf mektuplarjle birlikte 16.10 942 cuma ı;u. 
nli ıoaat JG e ka::ı:ır müracaatla mektuplarını na.fla mUdUrlUg-tınde mUte§ek. 
ki~ ilıııl~ komlsycr.una vermeleri lft.Zımdır. (30l>l 

·ooğu Cephesinde 
.Mo&ko\'a, tı ( A.A.J - Rua gece ruzlarda bulıınmaktadırlar. Bu ta· 

:yarısı tebllğiııe göre, tarut ve piYade armzlarda Alnta.ııJ.:;.r sayıll\rl on 
alayları toplayan Alman!ıır Stalln.. ile otuz ar:ısmöa. değ.i.:ıcn tank!a · 
gradda, Sovyetıerln kendlıetinden ge. rm hJmaycsind<: hazan bir tabur 
rf aldıkları toprakla!"! elE' gec;lrmelt mevcudunu i>utan gruplar kulliln 
lı;ln. durmadan taarruzlar yapmakta. maktadırlar. 

dır. Bu.topraklar o kad:ı! genıı ol • Grozni peirol kuyu lan istika. 
ırıamakla beraber Sovyct kuvvetıerı metinde yapılan Alınan ts.arrJzu 
§lddetll hamleler ve karşııılr hücum . ı.on hnı:ldini bulmu~tur. Bir nahi· 
!arla Almanıarı geri pllskUrtmUşler. y~nin soka.1<larında şimcti Ç&llJI:Ş • 

dlr. Bir kesimde iki Alman taburu malar olmaktadır. 
tnn:tıa desteklenerek tam aıu def.! Moskova, ti (A.A.) - Kuılyıldı.z 

Rus me\-zllerlne taarru:r. etmiştir. gazetesinJn bildirdiğine göre, VoronPJ 
Sovyet kıtal::ı.rı biltUn taarruzları tar ,ccpbe&indekl Sovyet bomı>a uçakları, 
dettiği gibi Almanlar da 200 ölU :ta. cepheye iaşe ve fkmal maltemesl ta~ı. 
yıp vermlılerdlr. yan çok Bllyıda Alman t~:ılerlnl w·. 

Tebliğ, Tlmoçcnko takviye ordusu. rtp ctml§lerdir. 
nun Almanları aol cenah tan• ~ddetlc ı Ik! Sovyet pilotu harp sahaaı geri. 
vurmakta bulunduğu ve Stallngrad slndekı garlardan blrinde bUyük bir 
§imal batısında çarpışmaların devam Alman trenine taarruz etmişlerdir. 

Plllğlnl bildirmektedir. Bir tepenin İn!ilCı.klar olmuş ve 60 kllametre uzak 
ı fçln muharebe eden Sovyet kı. tan görünen yangınlar taarnızda•J 
, ı iki düşman tankını hasara uğ. Uç sant ııonnıya kadar korkunç bir 

catmı§lar, 150 Alman aakerl imha et. ıeldlde yanmağa devam etmlftlr. Bs' 
ml§ler ve büyük ganlmetıcı- e!e geçir· ka Sovyel pilotları da diğer üç AI. 
mlıılerdir. man treninde büyük tahribat yapmr,, 

Hundan evvel cepheden gelen t.el _ !ardır. 

r:ratıar. ıuzılordunun eltı aldJğı ve. Londra, 5 (A.A.) - Taymla gar.e. 
Stallngrad etrıı.tındakl mahdut tc§eb. t.-.sinUı bir muharriri yazıyor: 
hU:alcrlni takviye etmek eureUle gl • Stallngrad ıehrl ıçtndıı cereyan '· 
mal batıdaki endllstn mahallerinin d-Jn sokak muharebelerinde artık Al

,.e cenup batıdaki ba,ka bUylik bir nınnlar iyi talim görmUı kıtaat kul _ 
nıahallenln Almanlardan seri almmı~ lnnamamakladırlar. Bu aon amanlar 
bulunduğunu bıldirlyordu da alınıuı esirler arasında latlhk&nı • 

Almanlar Staıtngrad çevresinde he- ctlar bile mevcuttur. 
men her tarafta .azyiltlerlnl artLir Almanlar buraya takviye kıtaatı 

makta \seler de. Sovyetltn taşıt uçak~ getirmek istemektedirler. Fakat nak_, 
lar!Je mUtcmadlyen takviyeler almak liye zorluğu buna mani olmaktadır. 

tadırlaı:. Polonya içlerine kadar uzanan yollar 
Sovyetlerjn mukııvemet)erfne misal çeteciler tarafından devamlı bir su • 

olmsk Uzere, tanklarla yapılan biı· rette tahrip edilmektedir. 
taarruz ınrn:md!!, So ıyet başkuman. 
danlığı tarafından zlltredildlğ'l gibi. 
bir Sovyet asker, korkunç bir muka. 
vemet g5stcrerek mah:ı:cnlerden biri. 
ne kapanmııı ve yalnız b:.şınıı. 17 Al. 
man öldUrdUkten sonra ~ıardımma ko. 
şanlar gelinceye kadar muka~emette 

_Ayan mecllılne 
verilen bir rapora 

gire 
_. d<?vam etml.ştir. Bıışka bir noktada 

ŞEHI@ TiYATROSU muhafız kıtıun ·mensupları dört Al • Amerikan 
ıl

!!.'ll'l',!.'lll UR A M & ı S M 1 man tankını yakmışlar, U~ havan ba. 

11

1 1 ~ s-t ıQ,SO ela 1 taryasını susturmuşlar ve yedi top 

1 ı l KIŞ MASALI tahrip etnııo1erdır. 
.J Yar.an: W. ~Bkt"apare Voronej çevresinde Sovyet piyadesi 

11111 Ti1ikçesh Mefıaaret J!:ral'l Te tankları bir Alman k "6fmlnc gir • 
K O M E D 1 K f ı:ı M ı mlşler, 1800 ki§I öldllrmtı,ıer ve bil. 

yük ganimetler almrşla.rdxr. 

Ford, h2.rbin bugilnkU dunımu· 
ııu nıUna.luı.şa etmek "tcmemiF ve, 
Htii derecC'de malumatı buluruna• 
oığı Jçin muhasamatın ne kadar 
LÜreceği hakkında. fikrini de bil 
· rnıemiştir. Hitlerin ismi geçi:ıc~ 

Fordtm yüzünde istikrah imıiznz· 
lan ~tim.iştir. 

HUseyln elinde bıçalt ~ördUğUnden 

herhalde beni bıçakıa vurmuş olacaK 
- Peki nfçln alzı d6vdU? ~e gibi 

~yı, tııgal etml§lerdlr. ~ 

İngiliz kuvvetıerlnl hail- sevinçle 
YALANCI 

l'auuı: Oarıo' Gold'>n.l 
Moskova, 5 CA.A.) - Mozcfok 

bölgefıinde Alınanlar bir birini 
süra.tle ta.kip eden ibir sıra tanr • 

uçakları 
Bütün milletlerin 
uçaklarından 
UstunpmUş 1 Henri Forci, lıa.rpten sonra hava. 

c:ıbğm btiyillı: gefüımelerc mazhar 
' lacağmı sö.vlemiş ve clemi!}tir ki= 

"İstikba.lde hnvııcılığın gc1işme
lmnin milletleri birbirine daha 
ziyade yaltlaştıracağmı düşünel"ek 
memnun oluyonmı." 

Vlşlde buılan 
Vahadl tlcartbanesı 

\işi, IS {A.A.) - U.N.B. 

"Bu i:ıte tahmin yürütmek ban.l 
dll:ımez •• 

Birden Norfolk pto•u hizasında 

ı;-Urdütum bir ıııık naurı dikkatimi 
~ti. Ust knhn pwcercler}ndeıı bl • 
rinde birisi bir elektrik ıencrlle oy • 
nuyordıı. LAmbıı yandı, söndli, gen• 
yandı, gene MSndU ... 

Kol saatim biri on yedyl gôsterl-
yordu. Garip! Hu olr işaretti! Gc<"e 
yarısr ,·erilen blr işaret! 

Cinayet gooeııl gong \'llrmuştu, şim 
vı,ı polisi Abramovtç bUyllk yahu. dl ise fenerle bir ı aret verlllyordıı. 

li ticaret evinde araştırma yapmı1 Bunun ma nıısı neydi~ 
ve mağaza mahzenlerinde glzleomlı Derin bir endişeye l•apıldım. Sanlu 
H kUo ince aıtmla altmdan yapılmııı yüreğimi bir şey tırmıılıyorınu'1 gibi 
bir mjlycm frank kıymetinde mubte. bir hisle yerimde duraını~or-dıım. oc. 
lit eJYa ele geçlrmqıtır. ne ~ilke mi vardı': Norfolk ıtıttosıın 
Abraınovtç ll• e,ı, altılı ve ~vlı: il:\ yeni bir dram D1I hazırlanıyordu T 

kaçaln;;dz8'ı MIÇQ U. tevkif edllmlş!tt Halimdeki defi lkllk ı;enı; kızın 
dlr Bundma ....... ~. AW..ır.o...,. ile n ı • 

· _. •• .,,. • ~ Dı.&arı dikkatini celbetm!s olmalıyıl• 
rmnm pda maddeı.rfne •t kara bor- ı llt telftfta ııordo: 
ııada tıeıGlt bir ııal OJl'lldt1ı:lArr dil ''Ne oldu, mı.ter Seo.·erın, bir ra • ,,, ------- ---- hatıınJıtnuc mı var1 .. 
.__ .. __ Ta'-..lml "Evet,.. beA.._ ~- ç.tç.:ıderfn tı:o • 
~-... AIO.WI 1rmlın. taııammtllQm yoktur da.. bl. ... 
rawww .... 

....._ y.._. ı..&k ,.. ralıa*--1-rr sfbl oldum.,, 
•• aıt &.91 .... ...,.... e&ra#;uuda Jlt1M"Bne (1bl 

karşıla mı§tır. TUrkçeef: S. Moray 

KARA ELMAS 'J'am o sırada bir kum:ıt parçası 

wuratıma bıutınldı, sırtımda bir dar. 
~ hlseettlm. Göğsüme bir ıeyln bat• 
tıfmı duyunca aklım bll§ın1dan gitti. 
Malay hançer) biran için gözümün ö. 
nüne geldi. Sonsuz bir uçunıına dal • 
dım •.• 

47 lngiliz.ceden ,eviren: VEHIP TAYLAN --------
dönmr.ıılııe rağmen, tenılı. lıa.\-a.ya çık. I 
lll:ık bahııneslle yanından ayrıldım 

Uöylo birdenbire veda cdı im genç kr. 

:t.I Ş8filrttı. 

Sıtmaya. ~nknlanmış gibi Utrlyereıc 
gecenin kıı.ranlığında Norf'olk ptoıru 
istikametinde ko,mrya ba~ladım. Şa, 
tod:ı bir şeJler cereyan ed()'Ordıı, 

Uundıtn fül kere iki dört edrr gibi r.

mlndlm. Br.11<1 d~ ~todakl cinayetle. 
rin Iç~·Uz.Unü aydınlatma 88&tl çal • 
mıştı ! Yirmi dakika ·aradf.n geçme • 
mı,u ki, şatonun önüne \&srl oldum. 
lllna blittio hcybetllo tehdltkAr bir 
UkUn itinde önUmdo ~ill{5f'llyordu. 

Alb:ıyın çalı!}m:ı odıı.sı cfh('tlno bak • 
tım. Pcrdek!r lnlkt). 

Uırnlca ağaçların gölgecıjnde llerlf • 
yerek ba!ıçcyl katettim \·c kiiçlik yan 
kapıdan şatoya glrı'lm. lftJlde çıt yok 
tu. Bir 1Ahz8 dllşllndUkten sonra ka. 
rarmn •erip tıllAh dalreıdnln kapı!ll • 

nın tokmağıaa elimi rötürdUm. Kapı 
kilitli deflldt. 

Halbuki iyice hatırlıyorum ki Kotı 
bu kapıyı kllltlemlı TII anahtannı o " 

dasında aaklamııta. O halde birisi 
gizlice bo dafre-ye &irmfttL Fakat bu. 
rada ne anyordu. T 

Kapıyı usulea arkAmda• ı,ıektrkeo 
yi.ıretlm kftt ktit atıyom. Buraaı o 

kadıı.r karanlıktı ki önee elimi dahi 
göremiyordum, Oötlerlın yavBf ya • 
\'il§ karanlığa ahımca m'ivl perdenin 
istikametinde gayet lncıe bir ıtıtın 
sızdığını gördtım. 

Aklım b&trma gelince bezi yll:ıilm. 
öen ı;ektfm ve yaralr olnuulığımı meuı 
nnnlyetle anladım. M~hld bir plua 
beni devtnnek için 3ıımrıığllc sırtıma 
bir darbe indirmişti. Yattılsm yer • 
den kalktım ve elektrik dUğmeıılnl çe. 
virdim. Geniş omuzlu adn.ın kaybol • 
muıtu. 

Trpkı cinayet geoeal olaup &'liri, 
cene YUI m&aa&mın S<>lundakJ peD • 
cere ardma kadar açıktı. 

2%. ı\LBA YIN VASil"ETt 

Adım ndnn perdeye dofru tıerledlm, Albaym en aon ar.ıusu mavi rıalon~ 
ve usulca ucunu kaldrrdan. Ayakla aa. da me,..slmle llAn olundu. l'atlıcA bir 
atfn ~nünde bir adam el fenerinin ı- adam olan avukat Lambt-J'f mocl&M 

~rtmda bir otyler karıttırryonhı. Qa. geçmft cöı.JUtünü burnunun üzerin"' 
~et geniş olan errtı bana ç.ewllmı, oturttu ve albayın vasiyetini ihtiva 
olduğundan yüdlnö ~remlyordum. ı eden kocaman, san 7.arfı tetklkte.n 
Gayrlftıtlyarf ellmt tab3DMmın bn. reçlrdL '\ 
hrndutu sat arlı• cebime dfürdüm (Deı•onıı var} 

V11tlngton, 6 ( ~.) - .MUmeaaU 
ler mecllal tali harp encilmenl, Ame 
rikan uçaklarmın, kendilerine ka?'ıl 

çıkarııan ne tipte olur.sa ol.SUD, bUtUı 
uçaklardan daha UstUn ol~klanııı bi 
diren bir rapo~ ayan mP.Clleine gön 
dermiııt.ır. 

Bu katı raporda, Amerika uçakla, 
rmın savaı:ıta yaptıkları (f!er hakkın 
daki tetkiklerden ııoııra, eııctlmen, A 
merikan ordusu uçaklarmm UatUnlÜ· 
ğUnU göatermek için mlhver ve Ame. 
rikan uçak kayıplarına aıt namı ra.. 
kamları zl1cretmltUr. Raporda denli. 
dl(;lne göre, bu uçaklar, dllflnan ha· 
va kuvveUerjte her k~ada blre 
karııı iki ilt. Uç uçak tahrip etmlıter. 
dlr. H aguaıoataıı H eytule kadar P· 
çen müddet, blr Amertkan uçagıııa 
karıı yedi buçuk dlltma.a uçafı tahrlP 
edlldıtinı g&ıtermektedlr. Bir tubat. 
tan 20 eylU!e kadar blltUn cephel~d• 
hava aavqlarında 278 dUşman uça!' 
tahrip olunmuı ve bu devre zarfınd:. 
gene bUtUn cephelerde birleşik Ame· 
rikanm kayıbı lH uçaklar. ibaret bu. 
lunmuotur, 


