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Müttefik milletler harp son
rası komisyonu kuracaklar 

Amerllla clmbarreııı Bazveıt de 
beraaaata baiaada 

Vaıington, 8 (A.A.) - Ruzve:ı adalet divantarında hesap vermelerlnf 

1 ~ 
<lün Beyaz Saraydan n~rettQ;i ' temin etmek olduğunu da aöylemif • 

~uAkşam lıir demeçte, Birleşik Amerikanın ! tim. Bu cinayeUer devam etmektedir, 
L~ 1 öbür birle~1ı devletlerle birlikte 1 Blrle§ik Amerjk& hUkOmoıtlnlıı, harp 

~- , "mihv~r devle~rinin harı> cına• · muva.ttakiyetıe blttlfl zsınaıı hıırp 

lk acı cepbe ve 
MdtteUlder 
arasında istikbali 
g011if •arkları 

yetlerinl" tahkika memur edilecek canilerinin birleşik mUleUett teali.mi 
bir "harp sonrası komi.syonu"nun hakkında hükiımler konulmasmı iate. 
kurulnusına iştirake bıu.rr olduğu. ditlnf de ıtmdi aöyJUyc.nım. Mücrim 
nu btdirm~ktedir. fahıalarm mesullyeUni tUbite yara 

Ruzvclt B~ Amerikanın. yacak bütün delilleri imkA.n nlsbetiıı
barp zcf'Cl'lc bitince harp mücrim· de toplayabl!mek ıçitı blr.tİlk Ameri. 
lt"rinin birlet:rnlf milletlere teslim 

1 

ka hUJmmeU harp cinayetleri bak • 
e~illnt"sini sağlamak niye!linde ol • 'kmda tahkikatta bulunmata memur 

l'azaıı: SADRI ERTEM duğıınu k&ydec!iyor. doat milletlerden .mürekkep b1r ko _ 

S OVYETLER bafvekıll Stallıılıı 
Amerlkaa ajanw muhabirine 

yaı.ılı olarak verdiği demtç Amerika. 
da, :lnstJtertıde dikkate llyık aklııler 
bıraktı. .Ruzvelt bu beya ıut hakkın. 
da tefllrde bulunmaktan çekindi, Çör. 
~U Avam kamaraaıoda St,.t.Jlnln deme. 
cı hakkında bir ıteY ıııdykme-cll, 

.Ru•yaıuıı tıüeplerL ikinci cephenlıl 
del'llal açılmaaı, ona ve oaa kartı :tn. 
&11tere ve Amerikanın a.u:.ıtı va&17e' 
müttefikler anamda bu '-arbln den

mı tariuıd&n z&yade iaUkbale alt P. 
rtıı farklarını ortaya ~&adu. 

:btlkbale alt taaavvur~ müttefik. 
lcrln birbirlerinden tarkb s1Srl1flere 
malik olması mevcut devle&lerba. n. 
Jlmlertn 1;&blt 1ktızaaındalldır. Fakat 

tatlkbale alt olan bu larltiu balde ı... 
t :rllttne, harbin mütte1UUerlD zaferll~ 
nilıayet, lw••maN bnauaıında.lıl ppe 
ltre llalel pt1reeek mahl).tte cleiU • 
dlr, 

H.arbhı kazandmNI laaMMUDda ne 

Londra, ne V&flqtoncla t;tu'eddllt ~ö• 
~r. Zaferi m0ttetlkler cep. 
heştne çekmek için çabtm&Jar azami 
t.addlDe çıkardmak lateDmflktedfr. 

lıllltleftlder aruında de~ derece 
gurüt farkı dalla harp kıbule lkeD 
mlltt;eftlder arumda doatl&nm letlk. 
bal mllnuebetlerlnln lıadudanu tayfa 
meaele9lndedlr. 

Bu va&lyet.l lzab edeblluıf'k için bir 
f&rulJ"'ye lbtlyaç lr'&rdır. Bu faraziye 
barbln müttefikler cepheajne ram ol. 
maaıdır. Müttefikler barh. ka:r.llndıkl.ı. 
rı takdirde i•tlkbal kenıU pHnlarana 
söre talıakkuk ettirmek anıya lıa • 
rıtaaını bu e .... söre çizmek ı.terler. 

Harpten Amerikanın rı.k ımvvetll, 

Ru9yanm, lngilterenln zayıf cıkma • 
lan lbtlmall takdirinde dönyanın ala. 
ealJ tekil· IAllla muabeclele.rtııba J'ar& • 
taeatı ılyul ı,·e lktJ•ıuU bava devlet· 
ler münasebetlerinin tekli Rua7a Ye 

Amerlkanm zayıf hıgllterealn ku~ 
I( olarak çıkacatJ blr b&rJt Detk:eeiae 
söre olclukea farklı olacaldır. 

Çlbıldl lnıUtere ile Amerika ....... 
da ktllt,llr, rejim, anl&Yll ttfbarlle aa. 
laYlf yalwlhtı. fikir ve menfaat ak. 
ralıalıfl baJUDI& bile bu iki devJeli'!I 
dlla7&Ja balaflan blrblrlllden farklı• 
chr. Ve akralJa menfa&tJar arumda 
tezatlar mevcıaıtur. Kanetll olan ıba 
tezadı keDdl leblae ııtt&lllU' etmek 
iatlyecıektlr. Pulflkde olan. Atlantilı 
'2e olma, blltüa dtbıya tir.erinde olsu:ı 
.\ıDerUııall lmparsf;erlutu tle lnıDb 
lın....-torlalo aruoada böttbı yakm. 
hklarm örteml)'eoeil farklar Yardir. 

dır. 
11upt,e11 BaQ'aDll! 90k lranetU. tn. 

ıuterellla ve Amerikanın uyıf Çl)dıtı 
larmı tarsedllllr. o umu llUlll tart. 
tarı. dtblya lııarttau. devi~ mllDa. 
eebet,leıt, dÜDJ'IMla 90llya1 meeeleJerln 
lcOl1Uflllut anları lı&mNtka bir 
lllaatık. bir oelare anedeoektlr. 
V&lmı ....... 11uJa ile lnstıtere a

l'aaalda lm&a edllmlt J'lrmi J11bk bir 
ttllak muebecleet vardır. Bu muabe. 
tlellla metld dellfmeclea ruJnı.anlllfllıı 
tanı ldle laarlıla bl&lt tanına göre 

biıtılrbadea faddJ '* bayii maaalar 
lfacle edeoektlr. 11.....a londller iv • 
-...... ~ ... kendllerlnf 1mp1a,... 
l'Qlla .......... ifade .aldlııl olurlar. 

8atlba lla aoktalan •lck etmek ld• 
ise ller ..,.._ eneı mtlttefllder cep. 
'-bala_...,,., olmuı 1AmD41r. Boa 
"- -..re kada.· teredcltlt yoktur. Fa
ltat lıaıp eor .raa dtblJUllllll alaeı9IJ 
teldi laalıls menaa olaDr.ıa ı.ı ba"P 
'llrJ.omı,.... orfaklarmclan lııer 
lMl'I kendine cöre bir dlbıp ,.aratmak 

VatJngton, 1 (A.A.) - Re{alcUaılıur mlayon teaklli için lngiite•e hükWııets 
dUıı apğıdaki beyanatta bulwımuı • ve diğer bU~meUerle ifb,iTlt~ yağma 
tur: ta h&zıt"drr. Zan altına almmaaı muh

••!fgal altmd&kl mıaml~k~tlerde, temel ola:ıı §&hıaıarm aayıaı dUıman 
btlh&UfL Avrupa kıtumda işgal edi • mllletıeriııln mecmuu aa~'l8ma JıJ.ıı • 
len memleketler~ alvil halka karşı betle §UpMıdz pek olae&:<ur, Kütle 
dtl§man taratmdan yapl'an vsh§iya • halinde mlafl!eme uaullnıt mllracaat 
ne cinayetler hakkmda blr!erık Ameri etmek birlealk Amerika :t.ttkQmetlnL"l 
ka bUkO?Mtlne durmadan maıOmat ve blrlqen hUkOmeUeriD yapmak la. 
geldJtini l afuaıo.ta aöylemı,tlm. O tediklerf bir ,ey dltlldir, Makaadımız 
zaman blrl8§llı: Amntk.A bttk6metı • binlerce muumwı katilinden ve hırWt\ 
l1ln maksadı • dlter müt~k mınet. y&Dlığuı vtcd•nmı Wyaıı rttiren zu • 
lerln de bu makaUa ~et ettlkle. llbn!eriıı .basıı-lanmumlan meaul otan 
rinl biliYorum • sater kuanrtdrtı za. elebqılanna haldı w emtn blr ceza 
man bu clnayetlerden me•ul O?anlum tertip etmektir. 

Hindistan 
meselesi 

Yakında Avam 
Kamarasında 

müzakere edilecek 
Lıııadl'a. 8 (.A_A.) - Y&kmda AVUU 

kamarumd& HlndlataD m...ıut hak
kında cereyan edecek o&ıı.ı. meraklı 

mllzakeredeD bahMdeıı Deyll Telgraf 
ıazeteat A'le yumaktadlr: 

lılUzakere.lere tıd tlk1r h&ktm olma. 
.lıdır. Hlndiatanda nizam ve a-.yifl 
temin etmek arureti ve cırdunun ar • 
kumda Hind, Çin, .Amerikan w tD 
&'iliz kuvvetıerl ,etlerlll1n bllttln iU • 
matıanm hab bir hllldUDet bulundur. 
mak zarureti. 

Hlndi9taıı meaıel..mtn bu memlekıet 
topraklanmD mUd&lauı !Cin bütün 
Hind cem&&tlerinlD if blrlilfni bOkQ • 
mete t•ınlD edeOek .wurette balledil • 
:muini bOttln parl&Dwı.to partilerı 

mu.ait Mr ,ekllde karplayac:aktır. 

Harpta .anr• Hindf8taııa ana edUe
oett en genif htlrrıy.t 'Hrtlecekt.ır. 

Bu lıUniyetlD lıir dom1A7cıa .tattıd 

mıı. yoku İng'lllz m1Detıeri camlur 
dıfmd& tam bir llltl111&11d o!muı Jt.. 
sımgelecetint tayin et,ıukte lllndU. 
tan .erbeıt lmalalacakt;ır. Blrtcllc 
prt bqlıca Hind oemaaUertJım lr& • 
DUDU elUinln mu.takbel telc!l bale • 
kmda mutabık aımalandır. 

Arjantinin Am..-a elçiai 
laviçreye tayin edildi 

lluen09 A;rree 8 (AA.) - .Albelto 
Palaclo Coata Arjantln1n Madr!t 'bCL 
yük elçUfflne tayin edll~tir. Anlca. 
rad&ki .Arjantin elçlat Bre~lla da Ber. 
ne nakledilmlfür. 

tat.er. • -- .... mBtt.tPder anı
suula pr4aDlanlt ~ ··- ... mlk-
7u taJta elmelıf,ecllr. 

tklaeı eepbe mınlnl, ~ iM 
1attmımuı da-. ... lla mlkJa9 
De mtıtalea edllmelı llıtma ..... ile. 

.. ıasııterema .._" ..... sere 
uler ldO +-·-~ .. .... 
f'llertala ıtnwl ...... ...... --
mırellııllr. ~ ..., ... ı..u. 
tere .......... lılr ...._, ._..... ft ide 
olmaaa bısllte,.,. ...... ~ 
blr reJlmlll .................... . 

lluaplllll ,_..nuama söre .-ır. ................... .......... 
r..._ ..._ a&e ,..,.._...., ımt.. 
tlıfllıler ... mt"t ..... farlll .... 
dıaatlerl~ .. 

Almanyaya 
bava akınları 

Her gece 
devam 
edecek 

ı..o.ar., 8 (.&.A,) - Salı gecesi 
lnailtz bava lruvveUertne :mensup bom 
b& uçaklan Almanyada Eaenbruk 
§ehrl.ne taa.rruz etmi§lerdir. Pilotlar 
bu akının tam bir muvatfakiyet.ıe ne. 
ttcelendifini söylemektedirler. 

Akın bulutlu bir seoede yapılmıı . 
tır. Hede.tin üaeri açıktı. Taarrua: Uç 
geyrek aat devam •Ullift!r. 

Londrad& ötreDllditlDe göre, mtıa • 
t&kbel bava almı1an haklmıd& yeni 
Jrarar1ar almmıft;ır. Arama bbUik a. 
kınlar yapmaktanaa. h91' gece bu nevi 
alanlar yapmak daha faydalı görUl • 
mO§tUr. Bu gece akınlannd& uçak a. 
dedi gQndeJl gtıne fazlalqtınlacalLtır. 

Japonlar 
lld adarı t•bııre 

ettiler 
vawtnsıoa. a (.,A.A.) - Amerka 

devlıet JIMl'keslDde Japonlarm Aleut 
&da1armm - batJmıd&ld Ud adayı ps 
rttno,e söre taıııı,. et.ınl.q bulunmaJt. 
n KJHadanbert yapılmtf olan en bO. 
J1lk 6lOUde bir taarnmuıı D&flancıcı ıt 
bf teWdD edie'bl&r. Düpıanm Amerika 
lılar taıetmdan tevdh edilecek taar. 
rulU'a k&fp ibu tı..o daha tfflrll aur. 
ette mtl4ala edebilmek bere tahldm 
•tmek ~ olmam muhtemeldir. 

Vt•Nala lleranatı 

Jlol toplayan, ltihif ltazanç 
temin eJ.nler CUfUiaT lıaılar 

~-ıır 
O-ldlts. • (A.A.) - Burada buJU-

11811 Vllld. "' be78D&tta ııuıun. 
lllQftUr. .uUrS Jıaıebtlerde mUY&f. 
t&Jdyet kaund&blllr, fakat lktradl 
..U da vardır. Bwıda auttlQbJyet o. 
lana htlrrlyet elden Jider 1ktıaad1 
Mrek&t da barp harekil? kadar mtı • 
ldmdlr. Kal toplıy&n. t&hlf kuanç 
ıemlD-edelder, ouıWuk edenl-.: )adar 
~. /·· 

Kisling 
Norveç 111111 
teplllerırıe 

s.s. latalaruu 
b~r~eıtlrdl 

Bu suretle dolu cephesine 
daha fazla Norveçli 
gönderilebil~k 

Stokholm. 8 (A.A.. )- Norveç 
Eaşvekili Kisfülg milis teşkilitıua 
mensup Hirdcn alayı ile deniz er
leri kıta.sını ve hava kuvvetlerini 
~mn.iyet işi.eri umum mUdürii Ge. 
ııe:-a.l Oliver Molstadm kumanduı 
c.ltında bir:Cıtirınittir. 

General Moist:ad blitUn milis 
tc§'kilatınm ba.ş komutanlığtnı mu· 
hafaza edffi ba.~ekil Kiıılingin 
doğrudan doğruya emri altmda bu 
lunacaJ<tır. 

50 Y'&Ştnda butu.na.n general Kis 
Iingi:ı en eski i1 ana.daılarından 
lb.iri olup Genna.n9'ki S. S. Norg adı 
\'er.Jen Norveç S. S. kıtalannın 
tc~kiline mıemıır edilmirti. 

Bugün Jndijg te§killeri ile S. S. 
JntaJamıı bir , ktmıanda altında 
brrleştiren K'ialing bu suretle do
ğu cephc9ine daha fazla Norveçli 
asker göndenneği de ümit etmek
tt-dir. 

Sırp hukomet reisi 
General Nedlç 

ııtlla etti 
VJtJ, 1 (..AA.) - Bud&peftedan V1ş1 

aja.nsma selen bir teıcrata sön. AJ. 
manlar taratmdu kurulan llU'p !ı.QkQ. 
metı rewt pıı.eral Ne&Uo .mld •bep 
Jerdeıı dolayı Almq uJlerl m•1ram. 
ıarm. ~ wralft4ı'. 

Almu .ma..1camlan ~U,. _.. 
istifayı kabul et.memiflerdir •• Ve Ne. 
di.çi bir mUddet daha vazifeye deva • 
ma ikn& ikmidln.dedlr\er. 

ltalyan teblifi 
C Boma. ı <~> - 1taıyan ordu 
ıan umumi kararg&hmm 886 numaralı 
tetıUtt. 

Kara ve bava kunetıerıaln taanJıe. 
ti Jılımr cepbewtnde malıdud olmUftm'. 
Tobnık'a yapılan blr aJmı NDumda 
uçaksavar topçuaunwı aıqi bir dtl§. 
man tayyaresini yere dUtflrmllftllr. 

' . 

Rijev yanıyor 
Bu kesimde Almanlar yeni 
tümenlerle taarruza geçtiler 

1 Stallagratıa bir ııçı varoıaaa rapllan 
ı ıo Alman taarruza plılllrtlldl 

Moskova. 8 (A.A.) - Almanla· 
nn haıbe yeni tUmenler sokmak 
suretiyle yaptıktan yeni ıiddetli 
muharebe netic6inde Rijevin l!ıt 
levlet" ~nde kaldığı haber verilı • 
yor. 

Moskova, 8 (A.A.) - A1:manlıp

lıemcn hemen Volgaya alqıruı 
hir ~e geldikten sonra tek _ 
rar Stalingrada pli1klirtUlmüıler • 
dir. St:ılingradın bau §imalindckı 
Sovyet krt:!.'arı, dilpnan müdafaa 
hatla.mu sistemli surette ve inatı 
le kmn::ıkndtrlv. 
· Moakova rady~u, Sovyet kıta• 
lannm Voronej bölgesinde mea _ 
~. bi:r ma.halle g;nliklerini aöy • 

i.iıyor. Bir mahalde yapılan ' gün• 
lük bir muharche-d.en sonra Sov • 
yetler Vo!'Ollcjin şimalinde de iler_ 
lemi§lerdir. Uzun ve şiddetli bir 
savaştan 80lll'& Sovyetlıer Moadok 
bö}gesind,.: meair.fm bir malıalden 
geri ç~lerdir. Bu cepbeuin 
c:iiğcr keeimleıinde Sovyetl.er buı 
ilcrlem~ler kaydetmiıgler ve mevzi 
lerini kuvvetle düzelt:mişlet"dir. 

StaJingracbn bir işçi VIU"OfUU 
kal'II yapılan 10 Aknan taaınuıa 
pUskU.rtfihnil§&r. Ruslar, karlı tr 
anıaa geçmişle-r ve bin Almam 
b] dUımt1şelnlir. 

(Bota eepbeıllne dair ııQır. 
babeder lkjnal ~, 

Digep'te esir 
düşen lngilizler 
Bugün öğleden itibaren 
pırangaya vuruldular 

JagtHrJer de mallallele llllmllll 
ıapaoaldanlll llDdbtrorıar 

taadra, 8 (.U. - R6Yter: 1 ract,yaeu, Alman diMyle yaptıfı net 
~ tUTmll eanasnıda eeir .. 

1 
riyatta lngi~zleıiıı elinde Almu_ 

bnan ~.Alman su.ti lJe larlıa. İta.lyanlaı- tarafından alınan 
öğledttı itibaren prangaya vunıl •

1 
harp eai.rlıerine niebetJe 170.000 

duklannı Alınan radyosu bildir _ eıir fazla buimı.iuğunu Alman mi!
~. Jetine~ btldirmiıtir. tngUtıs 

Loadıoa, 8 ( • .\.A.) - R~ a· f h11dlıırnct:inin dtın neşredilen ce • 
3aıua. tngi)b harp esiıierinhı 

1 

vabı aynen tekrar ~tir. 
pran@'&Ya vunılmam meeeteaine 
dair olarak Ç6rgilin pek yalanda :rm:. bahm&catmı haber 100 Norveçli 

Loadra, 8 ( . .\.A.) - Almanlar 3 1 il B 
Diyepte esir edil~ tnldlizteri pran , m ~OD ND 
g_aya ~ tehdidini yerine ~e- tedlrellne mıll~am 
tinneden birlaı.ç saat evvel tngıtiz 

edildi . ,,,. ,.. -
- -

Qü11Ll11P(~11Us1 

Tellş mı, hesap mı ? 
r .... ı BiR MUHARRiR 

S ON zwnan1ua bdar de
mokrasiler. harp aadıkca 

mlbvH devletlerinin pia •totcla. 
n tükt:neceiini, iktıa.dl lııarbi ar 
~klerinl ,.e yenilenekleriııl 
tekrarlamaktan geri k•lm.-hlar. 

Son aylarda bu idcliamn tanı • 
tarlan ualdı ve Avrapeda bir cep. 
he açılmadık(& maı,·eri Yenmek 
iinklnı olmadrlmı söyljyenler ço. 
pldı. Artık yılaD 'blkAyeai olmatr 
tan da çıJap tefrika romanı haline 
-~len ikinci cıeplı• muaJı. hll1 gtL. 
nün • ciddi 1Elt'VZ11Ud11J'. BHh..
A lrnanya, ha1'km ~ h!M'mlni 1 .. 
ııi~letiace, Almaalan aç bıraka. 
rak harbi k.uaJUNktan ümidini 
lreeen1er ildnei cephe ba)'a)iae da· 
ha fazla nnJcblsr. \T-ıd'nin be:p. 
natı ve StaHnin mek!uba da ikin· 
ei cepheclen batka ümit blmachlr. 
Dl tlttn,aya l'e!fteD iJ&n etmit ba" 
hınuyor. 

ikinci• cepbea.in lllnmaa Ra1. 
lar ve Amerikalılar kadar tnsı11ı· 
ler ele lmni balana)'Orlar. Fabt 
hu cepheyi ~ak loin ffl'ef •a. 
tin gtllip celmeclillndo ittifak ede· 
miyorlar. 

Ortada üç ı. var: 
ı. Bas lesi, 
!. ~tezi,' 
s. İngiliz t.ea. 

7amn ylyecel; ele. yabeqı da, 
ilkı da memlekete ye~iyecek 
kadar azdır. Şimdiden bnğdaym. 
öan ve kömllründea ınahnun ka.. 
lan Rusya, Stali.D.gracl da dilerse 
cennptan petrol almakta da pek 
büyük sorlaklara ajnpcütır. 
Kafkaayanm ve lran yolunun 1•
cireeejl tehlike de ayn. 

Amerikaa tezine göre, ikiad 
cepbo geJe.eek yudu evvel (me. 
ael& i.~bah&rda) mutlaka aÇdm~ 
bıhr. Bu kabil olmazsa Ruslara 
temelli bh- yardllll da mtbnldln oJ • 
m17acak, Rm,.a .:ökllnee de safer 
kuanıWmyaeaktır. 

Lıcil:l: tıesine Ktire böttln ba ft· 
kirler dolru olaba1ir; fabt lkia<'I 
eephe son kosdar: demokrasiler 
bana ds oyaayıp kaybederlerc;e 
•rhi kaybetmiı olurlar. Ç\lnkli 
artık abhıkadaa bir fil• beklen• 
mez. lkinel oepbe7i an<'.ır mükem
mel bir huırldrtan sama açmak 
Uızmıclır. Bun• ela samaamı ta. 
yin, bele an etmek mttmldtn de· 
ğildlr. 

ır~ fllpbe yok ki ::a tezlerden 
en haklı9ı Bm taidir, ikinci cıep. 
he ~tına timdi •labilir. Atman. 
Jar ortatarb doira Kalbalar lls. 
tinden 1'btlrlene clemolEruiler 

J Awapaya lltnlf yapamazlar. Al" 
manlan b&tlln ının.tıenıe orta. 

Ras tezine gire ba eeplle hemen ~Jtia ~ mecbv kalır. 
açılmalıdır. Çünldl Almanlara ıı. Jar. Rmya yı1D1cbktan ve ortM,ark 
dürilcil bir dsrbe ancak timdi va. mfhv~ hlk!miyeU altına ~nllk 
nılabilir. Yok•. kılın ih~ hare. ten sonra ikinci bir cephenin im· 
t'etl yapmak mttmldln olmadtltna klnı da kalmaz. mlnası da. 
1röre ba it gelecek J'3Z& Waeak" Stalinin acele tttmesi teJlt d• 
tır. lla1baki o ........ kadar •• iil, doira Wr ....... ridlr. 

Londra, 8 (A.A.) - Ztlribtla 
Londra gazetelerine gelen bir ha_ 
bere göre, 25 eylülde lnıUs ucü 
lann111 y&PtJltlan alan nettcelılll'" 
de lm8ule gelen haaarlanna mM 
rafa lrıorumak bere 100 NorTeL 
1i ..ıo günden deha as bir -.na 
zarfında US00.000 kron tecli}'e9IDe 
mahk()m obutılarcbr. 

Mlttelllder arta 
aıoo tan1re 

,., •• ,. llqladda• 
Londra. 8 ( A.A.) - Star pzete. 

sinin havacılık münekkidi Rich..-d 
Haestierin yaptılı bir hesaba a&e 
milttefikler şimdi ayda 8600 .... 
mihver devletleri 4300 tayyare imat 
etıncktedirler. Haestier bu bu he. 
snbını Halifaks ve Birleşik Amerio
ka tayyare inşaat ıkincl müdlrO 
Merrill Meigs tarafından 90ll u. 
manlarda yapılrnlf olan be,,...U 
lsllnad ettirmektedir. 

Sinemada gurultu 
çıkaran adam lld., ... , .. 
mallktm olu 

DUn &'ece sıımer mae••"Dda 1ılr 
hidiao olmUflur. Yamada .bir DdlD 
la atnemaya &iden Se~ Jlllllll 
b1r §&hı. ildncl balkon lıl.et& ... 
halde ıııu yere &'1rmelc t.t tetir ... 
nema ah1bl eemn 'baD& ..... ol-" 
ı.teytnce, bfru d& D1"bol ola - • 
fetttn. Cemile tec:aris •t ?5t1r. a 
llller p!iWJ"' ~ ela Mr 
ba1'f raalet erkanıl •ıfettltl. • • 
mtlme§hut m""\+ +eıtlDe vwtbııdi. ~. 
pd&D da.rafma.m • •lltD'I& tlı:t .,, ....,.. 

ma!rkam cizllllftur. 



• 

:: - EX so~ DARfl( . .\ - 8 lLKTEŞRtN 10'2 PERŞE:.ıBE' --.. 

= • u 

l~E~~~ ahkeme Salonlarında a 
1 ! Alman köprücü taburları 

Alman fen kıtaları, lııtlhkO.m ve 
köprUcU taburları, bugUnkU tank ve 
tayyare çarpl§malan araa:nda bll.,, 
harp t.ıhalarında, hayret edlleccl~ 1". 

Bir karne h.,r ız~a 
nın muhakeınesi 

Uu kupoııa ~kll'nflrrıı 'önor.rU~ı:li 
ı, anunıt ve iş veroıe ııanı.n &. e.')l) 
IJaklltotla parıuıız aeşredfle«kt!ı 

tıanıarıo ıaı.etede göruıcıutu tekU:lt 
olnıııııına dikkat edllmelldıı. I':\ ıenmt 

l<•lrllfl ı;öndereıı okuyuculdrıo mahh' 
ıı:ıın.ıık üı:ere !larlb a'1rea:l·r"14 bUdlı. 

İki cı il n 5 • ~o .. t: :z 
istandui Ticaret ve Sanayi odasından: 

Bilumum fabrikatörler ve sanayi müesseae sahipleri 
ile her nevi büyük ve küçült imalatla is"tigal edenlerin 
nazarı dikkatine: 

ler görUmşlerdlr. Şark ccphealnln l{arne manlurlarının he a e 
merkez kea!mjnde bulunan ~ark1 PrU31 r z man c p• melerf IA%ımdır. 

Oıhmıza kayıtlı ,..e kayıtsız fabrlkatörl<'r ve 8!\nayt mfteneııe sahip. 
lerl ile kezn her ııevl lnıalAtla l~tlgal eden atölye sablplert Ulıı tarihindM 
itibaren e.1 geı; bir ny :1..artındıı odamız sancı~ 1 ı.ıube!t mUdUrllltdne ~tahen 
rulirnraRtlll. tevz1 edllmcktı: olan sana3 i stclllne alt bedelsiz matbu beyan 
ıınml!lerdm r.larnlt lkm ı ile sanayi ı:ıubeai ıuUdllrlUğ\lnc lmm mukabilin. 
de tıt<lf' rt nıelerl t'hemmlyctıe rica olunur. 

ya kôprUeü taburu, aııkerl tıa rek!t 1 . ı f 1 k . b 1 t\' 
:!~:1~:;:~~u~5~ :~:le:~~ :u. erınae az a arne nu u unuyormuş r ... Evlenme fteklUleri: 

~ Bir baba ya§ 24 boy l.56 kilo 55 
Jtunıraı orta tahsilli harltte çıılı§ma. 
mı§ kızını 35.40 arası içl'Jsl olmıyan 
baklr veya tek çocugu bulunan mual. 
Ilın veya dişçi seviyesinde meslek sa.. 
hfbilc evlendirmek istemektedir. (Hıı. 
yat • 1) remzine mUracaat. 

mııı. Uç ağır top ile Gf bomba tU!e_ Orta boylu, orta ya§lı, cılız, hasta. baktım anahtar dolabın llzerlndc du 
tt ve mitralyöz alml§, 7:SC Rua esir. lıkıı, sapsarı yUz!U pcri~an kılıklı bir 
eylem~. adamdı. Durdugtı yerde hemen yerı: 

Dlger bir tabur, aralarında, iki yıkılıp bayılacakmış hlss!nl veriyor • 
haUı b:ıton bir i.'!tibkflmla, gene be • du. 
tondan, Uç mUatahkc..m mevk! bulu • Yaptığı suçun pek ehemmlyetll bir 
nan M tabyayı hücumla znptetmı,, ııcy olmadığını ve bunun itin bu ka. • 
lldai ağır olmak Ur.ere sekiz tank ve dar kendislle uğrqtldığını bir tUrlU 
276 Rwı eıılr etmlf, 1260 Rus askerini anlaya.mıyan bir hali vardı. YUzUnU 
de öldUrmUıı. buruııturuyor, inleyip, ıhlı)•ordu: 

• :t- * Halbuki okunan tahkikat evrakın _ 

Bu köprücü ve 1ııt.1hkAnı taburlan, 
bltlıa:ııı:ı., köprü, ıı ııA, yol ~ı:iaında ve 
mcvztlerl tahkim, dUııman mııy1nl tc .. 
mlzlemc ve lağım koyma itlı-nnd"' 

bUyUk faallyetıer göıtermlrl"rdlr. BU. 
tun bu işler, dll§mıı.n ııte§I altında ya. 
pılmıııtır. 

Pomeranya taburu, eark oepheatnın 
şimal kısmında, mecmuu a:s:ı metre 
uzunluğ'unda köpı-U 12,170 metre yol 
lapmı:ş ... 7 500 mayin çıkr.ı mı, ve ken 
dlst de 16.sı:r mayin yerl .. ~tırm{ştlr. 
Diğer bir Pormcrnnya ~buru. ayni 
mıntakada, hepsinin mec:nuu 1,661 
metre uz.unluğunda ktlprU, 6,500 metre 
reestur yol yapını~ ve 85/i l:Uometre 
lik yol tamır etml~. 

Şarki Prusya köprUcU tnburu, 820 
metrelllt köprU4cn ba§ka 230-00 me.s
tur yol yapmıc. 20.000 mrtrelik dl • 
keııli tel örgUeJ uzatmış ve 850 tabi. 
ye ile muhaNıbc knrakolu in a. ctml,1. 

&ı.kaonyalılıı.rla SUdct A.manlarm • 
dan mtlrek!tcp Uç köprUcU bö!Uğl] 
S.105 metre uzunluğunda köprU kur -
mu~, B,2!15 mayin tııhrin etmiş \-C 

2,936 meyin yerle§tlrmlştlr. 

Blr Sllezya taburu, oıı.rk cephesi • 
nin merkez kamında, 1 263 metre u. 
ZUl"!ut"Unda '!18 ltoprU inoa et.m(D, Rua. 
lar taratmdan tahrip oluumuı olan 
1,645 metrelik 05 köprüyt~ t&mtr cy
tcmiş, 10.400 metrelik meı!tur yol yıı.p 
mı§ ve 81 kllometrellk yolu da tan _ 
zlm etmiş. Bu tabur, S,500 metrelik 
hendelt kazml§ ve 16,500 mayin koy. 
muıı. Bu I.oltrdo 6,000 katıgal dlkenll 
tel. 11,500 kllo tesblt teli, U.600 kilo 
Çivi ve ll50 ton lnfıllk maddesi kullan 
mı~tır. 

Alman ten kıtaatı, yapt..ıfı lılerln 
çoğunu, e.n mllıkW oerait içinde ba -
§armıştır. Yazın, nebfr ve ırmak ke. 
narları, bataklık hallndedlr. Buralar~ 
cıa. köprü kurmanın gtlçlUğü dllfllnlll. 
melidir. Kıam ise, bir metrelik bit" 
kar tıı.baknsı a1tmda mevzi ba.zrrla • 
mak ve 1,ti metre derfnllğ<ı kadar 
donmnş toprağı kazmaya ıuzum gts. 
rtllml!!ıtUr. 

WW::W-±fi -

dan anlaP,:dığına göre, .ıuı;u hiç de 
azımsanacak gibı dcgiıdl. Bu, bir ek 
mek lıarnesi hırsızıydı. Evet hUkCl • 
metin herkes ıı;ln ml'ayyen miktnrı.lıı 
tayin ettiği ekmek miktarından bir 
çok kitinin h kkını ı;alar~~ ba§luıları. 
na para mukabilinde salmıııtı. 

Evrakta şöyle yazıyord .. : 
Ahmet adında olan suçlu Heybell. 

adıı. nahiye mUdUrlUğUnde odacılık 

yaptığı sırada bir gl!n lage mUdUr • 
lUğU:ıUn odasında bulunan karne do • 
labına anahtar uydurmuş ve içinden 
fiO adet B karnesi çaımı,t.ır, Suçlu tu 
karneleri muhtelif kimselere birer lin 
mukabllind'J ııatmı~tır. 

İ§ meydana çıkıp evinde yapılan a. 
raına sonunda, evinde de Uç adet B 
knmeel bulunmuştur. Bunları nered~n 
bulduğ'unu evvelfl salılıımı: sonra iti. 
raf etml§tlr. Knrnelert para Ue alan. 
lar birer birer bulunarak karnelerin 
hepsi de müsadere olunmuotur.,. 
Hı\klm evrak okunduktan ııonra Ah 

mede hitap etti : 
- Ne diyeceksin baltaıım Ahmet 1 

Bak, dolaba anahtar uydurup karne 
çalm~sın. Sonra da bunları salmış _ 
ım: 

- Yalan beyim. 
- Naaıl yalan. 
- Çalmadım ki ,ben .. 
- Ya? .. alda de.mekt 
- Evet aldım. 
- TUrkçede bu kabfl alııa çalmak 

derler. 
- Yok efendim lt 81&iıı bi!dlğinlz 

gibi deR'U. 
- Peki öyle ı.e bilmediğimiz gtbt _ 

sini anlat,. 
- l!t,ira, karne memuruna hergUn 

rtca ediyordum. "Bana bu karneler 
yetmiyor. Ne olur, bir tane ~r!., diye. 
rekten ... 

- Peki senin karnen! vermişler. 

Fazla8mı nasıl versin sana T 
- l§te .. belki verir dec.!!m • 
Çünkü on!ann hepsi ceplerinde !az. 

la fazla karne (!) gezdiriyorlar. '13U. 
gUn, yarm,, diye aalladı, 

Bir g\in içerik! odada otururken 

ruyor. Eh nasıı olsa ban~ bir kame 
verecek değil miydi? Tu+tum dolabı 
açtım, içinden: Yanm karne ıı.ldım. 

- Nasıl yarım karne.'!' 
- Y nl, ya, çocuk kal"T"ı.sf. 
- PckAIA, bu sattıtın ::o karne. 
- Ben satmadım, klrıseye beyım 

Karakolda korktum, da btiyl<> söyle • 
dim. 

Ahmedin yalan söylediği, Ustellk l. 
&§e memuruna dıı. iftira ntr.ıaktnn 

çekinmediği belllydl. HAI.inı de bunu 
anlıı.dı ve netıceda mubak ::neyi §ahi~. 
lerl ça~ırmak üzere ba"Şkıı. bir gUn.ı 

bıraktı. ADLİYE l\ffllABlRt 

Norveçle 
Ye·nı .. en 5 kişi 
Ul'ŞU a ılldl 

F ransada Lil şehrinde de 17 
kişi idam edildi 

LondrG, ~ (A.A.) - Norveçte 
Tl'ondhaymda yeniden oo be~ kl§f 
kurşuna dizilmiştir , 

Elektrik cereyanını tahvil etmekte 
olan bUyUk Tronahn;rm fabrlkruıı bal.. 
tal:ıyıcılar tarnfmdan tahrip edilml~ 
Ur. Bunun netlcealndo Assenfiord e. 
lektrik fn'brlkaeı muatta". kalmııı • 
tır. Almanlar, deniz üsıUni.n fnpatını 
durdurmağa mecbur katmı~lardır. Ev
,·elki ak~am 10 Norveçli !dam edil . 
mi Ur. 700 ~çl tevkif cluomuptur. 
BUtUn umumi mUcs3eso!er akşıı.mın 

yedlıılndo kapanmaktadır. Halkın saat 
7 den aonrn aok~a çıkmuı yasak 
edllmlııtir. Bir cok klmse1'"'r te\"kif e. 
dllmlıııerdlr. 

Fraııaada c:ıa gerginlik artmaktadrr. 
Lil §ehrlnde ell!h t&§ımak euçundan 
17 k!ııi idam edilmiştir. 

Dev!ot reisi mafel&l Pe!.en Br(ltan. 
ya belediye reislerinden mUrokkep b!r 
heyetı kabul etmlııtir. Bu mtınaııe 
betle Irat ettlğf kaa hitabede mare 
Dal Franaanm IUdbeU tehlıkkcde oldu. 
ğunu, bu sebeble hU~me:Jn otoriter 
saUl.hlyetler aldığını söylemiş ve §Un. 
ları UAve et~tir: 

''Fnı.nsanın §imcli ba§ma ç!lken fe. 
lAket, ayan ve mebuaan meclislerine 
hUkCinıetin mukadderatını tayin et • 
mck lmk~uu veren bir siyasetin ne. 
tlcesldir. Şimdi belediye reLslerj keneli 
salıalarmda serbeat bıt'akıimırtrr. On. 
lara. daha gen~ sa!ll.hiyetıer ftrjlme. 
sini dU§UnUyoruz.,, 

iş ve ifçi apyantar: · 
li- Genç bir bayan ıınuhaacbede mu. 

haberat veya dnktlloda i'I aramo.kta. 
dır. (R.A.) ile gazeteye müracaat. 
~ Ortamektebl lkiııc! eınıftan terle 

etmek mecburiyetinde kalan bir 
genç kız ehven Ucretıc Lo arıyor.Dak 
tjlo l>llmez, fakat ög-rencı:.llir. Dolt
tor muayenehane!lndc ça!•şmak, tica. 
retbane ve müesseselerde satı§ me . 
murıuğu kasiyerlik gibi ı:ıcrl yapa • 
bilir. tstlyenlcrln (Yağmur t'il) rem 
zııe En Son Dakikn gazctt'sine mek • 
tup göndermeleri. 

1(. Almanca derslert • uruıo tcdrlsı 
mükemmel olıın bir Alnuı.ı:: tığretmenı 
almanca dersleri vcrmekt .. dlr. Pazıtr 
dan mno.dıı hergUn saat 4 ten 7 ye 
kadar. 1stikıtU caaoos! 133 No. lbsan 
bey apartıman 2 lncı mcr~i'"en 1 inci 
ltat 6 No. ya müracaat. 

• 19 YS§mdn, orta.mektep mezun:l. 
eski r.arnerı bUen, faal blr genı,:, b!y 

§lrket veya bir mü'teah1:ılt yanmd' 
ııı aramakto.dlt'. Ta§rııya da gtdeblllr. 
(A.U. 19) remzine mUracaıı.t. 

Aldıı'ımz: 
(A.U.) (A.G.) (B Ş ldı:nacstz) 

(Bulunmaz) (B.T .R. :SJ (Da.!ı) (F.U.S.) 
F.D.K.) F.lSF.) {2:S GRU) (23 1!! is. 
tlycn) (İnan) (İyi gün) (LAie 11) 

(M.K. 19) (M.S. 36) (M.E. 49) 
(R.T.) (P.A.) (S.A.E.> (Samimi! 
(Tekku§ M. 7) (Y.P. 18) 

ikinci cephe 
Staunıa demeci 
Londrada acı 

tenldUerı maclp 
old11 

Japon aöz.cüaü deme~ 
hakkında ne d iyor? 

1\lüddl•tl zarfmda veya mUrarant etm~l<ten lstlnkM edenlet tfoaret ve 
sannyf oılnlarr kauununun m:ıclJeı ro:ıh usuna te~·fJ.kan tecziye edilecek· 
h;rdlr. 

NOT: Odaya knyıtıılıır slell '-eııllcı.lnrını knyıtr;ızlıır ise Unvan tP7.kere. 
lcrlol hini mııracaatıarında hlrliltt<" gctlrnıtl"'rl azımdır. (32(1) 

MODA ÇA T BOYA EVi ~ 
ve Bayan ara nıüjdc : 

Bu tasarruf devrinde e lddl, bo.)ası eoldu, rengln!ıı' 
moclıısı geçti diye kı3 metil 

EL ÇANTALARINIZI 
bir kö!!eY~ atıp terlrctme.>1nlz. 
At51yemlz; lstecllğinlz renkte el. 
blsclerlnlte U.} gun obrıılt esltl 
ÇA11<9TAl..ı\Rluızı fenni ı;us~tte bo,}ar, )·ep)cni )ap u 
Ayrıı:ııı her türlü tı:ımir ve ısmarlama çanta ~'Jlpar 

Tuvnlet!nl:ı:in rcng.ne uyar en altı sabit tırnak cilAlarmw ancaıc attı!ycmı 
do temin edt bilirsiniz. Bllfimum muşamba ve deri e»'alanmız fenni suı et. 
te boyar.ır. Kornköy l\luınbane cııdıJesi 11asnnpıışa han No. 2, S. 

DtıCKA1.": A,u~ıdnld tı.dreslerdekl şubelerimiz de açılmıııtır. 
Ccmrı Çlarıta tuhafiye ovl, Kııdıköy pazar yolu 118/1 ~ 

Sadrettln Kutı:ay, Kııpııiı~n.rşı Kalpıı.kçılıı.rbaıı No. llif Çanta tııhaflye c, 
Yıldız Çanta Çorap Evi. Beşlktaıı Tramvay caddcsl 36 ................ . 

As. Tıbbiye okulundan 
Okııluuıuza girmeğa ıstckll ve namzet kaydol:ın ta.bil>, kimya mUhen. 

di•i ve ectacı okurlarm imtihanları 20 birinciteşrln 942 tarihinde l<'en Fa. 
k'Hleslndc ya.ı:ııt:ıcakur. Okulumuza. namzet kaydo!an okurlartn imtihana 
glrebilme!'l 11.ın okulumuz l~aıemi.ne müracaatla vesika almalan rica oııı. 

nur. {1304 • i~2) 

Doğu Cephesinde 
Londrn., 8 ( A.A.) - Stalingradda. J Tebliğe yapılan ekte denfllyor kl: 

muharebe eksllmtyen §1d6ctle devanı Staljngrad mmtakasında flddetll mu. 
ediyor . .Alman uı,:ıı.kları fı:.sılasız hU _ ha.rt'bcler devam ediyor. Almanların 

cumlarla ıehrln oturmağ'a mahsus bUtUn tank ve piyade hUcumları bU, 
mahallelerlnı viraneye ~' viriyorlar. yUk kayıplar verdlrllerek te.i"dcdllml:J 
Ruıılar aipcr ve mnhzcnlere sığınıyor tir, Bır günde 800 Aıma..-ı 19 tıı.nk, B 
ve hava akmı bitince meyde.na çıka. kamyon 11 top imha cdilm~tir. Sta ~ 
rak Almanlan ate, perdc~lle kıı.rştlı. llngrndın §ima! batumıda ltuV\"eUcJ ı 
yorıar. Son bir :M:oskova. mesajı Rus. mfz mevzilerini ıytle:ıtırmck makc:ıd • 
larııı mukabil blr hücumla 1000 Alma le taarruzlarda bulunuycn ·ar. Bura . 
m öldllrdUklerinl bUdlrlyor. la:-da Alman hücumları ta.rdedllmil -

Kafkaslarda, Mozdok mıntakasmda Ur. 
Ruslar bir kesimde yeııt mevzilere çc. 

Fatihte cinayet 
Sollrl adında 
b r bahçıvan 

öldtlrttldl 

Bir uçan 
kaleye 

Ankara at yarışları 

Toltyo, (Hususi) - Stalinln deme. 
el hakkında istihbarat dairesi a!lzcUsü 
vekjll Tsuhya basın konferansında bir 
demeçte bulunmuıı vt Stalfnlo bu ynr 
dım dileğinin herhalde ÇOK içten gel. 
me bir dilek olduğunu 'eöyleınl§tlr. 
Tsubyn, Rwıynnm durumunu herhalde 
bfç kimsenin Stallnden IYi bllemiyece
ğlnl ve Stalinin sözlerinin Rusyanm 
baklkl durumunu ifade ettiğini mu • 
hıı.kkak addettiğini beyan •.ıderek Sov_ 
yetıer Birliğinin mUtt.1lfl!• yardımı 

bahsinde çok derin blr ha3:al .sukutu. 
na uğram.ı§ olduğu zaten ~oktanberi 
ma!Om olduğUnu ukretı:n~Ur. 

kilme~ mecbur olmuşlıı.rdır. Novro • 
sjekjn cenup doğusundıı. yeni geUrilen 
bir Rumen tümrni Rus mevzilerinde I 
bir gedik açmağa. muvaltok oımuıı9:ı 
da Rus bo.hrlye sll!hendazları ve Pl • 
yadesl 2 gUn!Uk çarpt§madan eonrn 
bu tümene 2000 zaytat verdlrmlş ve 
bazı yeı'.leri geri alml§tır 

Berlin, 8 (A.A.) - Stalingradda 
bulunan dUnyarun en 'bUyUk traktör 
fabrikası Alman topçusunun ate.T-Je 
ııımdl enkaz yığını haline gelmiştir. 

Evvelki :ı.kşrun. Fatihte fect bir 
c.inayet işlenm~. Hoca Üveys mn· 
h,ı1J<'5inde Kocasinan caddesinıle 
or.•ran 25 yaşınt'a Sotirj adın1:ı 
bir bahçıvan ö}diirilln•Ur:tlir. 

4~ Alma• avcı 
~ayyaresı 

b ··cam etaııı ı 
1ngiUcrede bir mahal, 8 (A.A.) 
.lngiltcrede bulunan usıı,nkalcleı' 

kumandanlığı nezdindeki Associa
ted P.rcm mUhabiri. Fnuı~ üze • 
rinde bir uça.nkale ile kmt bir düş 
anan av~ arasında \"Ukubulnn 
bir çarpıı;ınayı ~öyle anlııtmo.kta _ 
dır: 

"Fransa üzeırine ya.pıla.n bir a· 
!kın ~nda 41 Fockuvulf nv ta.y 
~cl'C'Si lbir uça.nkaleye taarnız et• 
m.ştlr. Bu ta)j"a.renin iki motôrii 
ıırunanx'maz bir hale gelmiş, dil • 

Ankara huausı - Sonbahar at 
;yan§larmm Uçtınctl hatta ko.,uları 

öııUmUzdeki ıınzar yapılacaktır. Bu 
hafta koşulıı.ra kaydedllen hayvanlar 
ounJardır: 

BlltİN(,'İ KOŞU (8atııı koıusu) 
1 - Vido, M,:S 2 - Ren, 68,ri 
lKtNOl KOŞU: 
Se!l.e za.rtmda dört yQz liradan faz. 

la ikramiye kazanmamış olan !ngilli: 
atlarına mahsus, mesafes!: 1600 1?11!t. 
re. 

1 - Da.ndi, 58, 2 - S!lkap 53, S -
Konce, 60,15 4 - Heybeli, 47,5 Dava 
laeiro 47, 6 - Rest 415~ 
UçONOü 'KOŞU 

Uç yll§Ulda A.ra,p taylarllU\ mahsus, 
sat..1§ ko§USU. Mosa.fcai: 1200 metre: 

ı - Ba.hadrr, 56 k:ı1.o, 2- Sonsa 56 

meni iJe d~Jimin~, muvazene aleti ''Niye dUn aqam bu iki meçlıftl 
lke:m ilç menni ile pnrçal11.nrnış, ida p.Jıısla yakından temae etmedin f,, 
re fıJetlerinin yn.rISl hamp olmuş, Kol!ı bo sözleri beni kızdırmak IÇhl 

konmn. d~leri pa.rçalnnmış, bir ıMJylUyon1u. 

!karuıdında. bllyti.k 'bh· delik açıl.nuş, mı; istifimi bounaclaa cevap ver . 
Ça.tısl 200 menni f.le delinmiştir. dlm: ''Bu takdirde iki k1treğtmln 

Son za..mnnlıı.ra kadnr bu tayya arnsmda sivri bir bıçak,, hltltlk oda • 
n.111in mDrertelmtını f>ivilkr teskil l&rın blrlalnde şimdi 6111 olarak yatar. 
etmekteydi. A vdetincie pilet mua . drm Te ııen de OçUnc\1 bir Cinayetin 
vini teğmen Roibcrt Long Alman· faillerini bulmak için kafa patlatır • 
lann bu ateş yağmuruna rağ:ıne:n dın., dedim. 
uçankalenin hfı.IA hava.ita tııtundu Kolıı lrten gelen bir 1mtıkaba attı. 
{;'Unu görerek herhalde pek hiddet ''Evet, haklısm, dedi. "Bence en 
lendiklmni ~ylemiştir. Tayya.:rc- mühimmi dlln barımdan geçen h!\dl!ll'~ 
r>İ'Jl bombac·sı reğmen Stan~Y A. Bundan kendi dftşllneeme ı;ISre ftç ne. 
Koma.rek ~e başka hiebir tayyare- , tice çrlmnyorum: Bir, t-Jmos el~n aı. 
nin bu kadar büyUlc da.ı1>clere ta . baym r.alr,ma odasmdaclır tkl, soy. 
htıll".mfll edemiycceğini ve UasUne goncular vaslyetnameyt anyorlardı, 

<1ö_nerrılyeceğini s5yleıni,.cttir. zira bundan fkl 11&&t ISooey*' kadar bo 

ZAYİ - Terhis tezkcreınt yitirdim. 
Ycnlalnt çıkaracağımdan esk1alnin 
hUkmU yoktur. 

1'"'atfh hmall Dönerli (1'716'7) 

\.'CSlkayı bulduğumoı:u l!frıden nı ben. 
den ba'Jka k lm!le bllmlyorJu. tJç, alba. 
yın çalı;ıma od:ısma ba,ka ba:ıı kim. 
seler de geceleri ı.lyaret.- gl'lmelt ınt. 
funda bulunuyorlar. Hı>r liQ şıkta t'l:ı 

Bama•au Takvimi a lbay ııırnrıncıan ııı tne.rın11c hutını. 
..., mış olaral>l r. enin faruı "('rıl 1mv. 

.. .._.. Y..P. fımı&lr ftt;knttlren dellll.-rt MyalJm: :Rlr, fll. 
J8 . .ft ~" ft ~ ............... -..;lttchtA19 • dmlı· 

DöRDtlNOU KOŞU: 
Dört ve daha yukan Y8§taki sa! • 

kan Arap at v. kuıraklarma mahsus 
mesafesi 2600 met.re. 
l - Bozkurt, 64 kilo, 2 - Ceylflnt;ek 
64 kUo, Tuna, 62 kilo, 4 - Tarzan 
60, kilo, ts -Çôl, 58 kilo, 6 - Alok,58. 
kilo, 7 - Yılmaz 58 lllio, 8 - Uçar 
00,5 kilo. 
BEŞlNOt KOŞU: (HAOdlkap) 

Uç ve daha. yukarı y14tald satkaı:ı 
İngiliz at ve JaBrak]ara mahsus, me
safe.si: 2200 :tnet;re. 

1 - Gongadin, M ktıo, 2 - Konca 
00 kilo, 3 - Komlsarj 58 kllo, 4 -
Sitkap, IS6 kllo, ('i - Kar'lbiberl53 ki. 
lo., 6- Heybeli 5'1 kilo. 

Çifte bahllı: 2_4 Uncll ko~ular tıze_ 
rlndedir. 

LONDRRADA AOI TENY!TLER 
\'Jısl, 8 (Radyo) - lsvlçrede çıkım 

la Şulsae gazeteainln Loı!ıra muha • 
blrjnin blldirdlğlne göre Stallnln de 
m<ıcl Londrada acı ten~ldlrri rııuctp 
oluıuotur. B:ışlıca İngiliz mecmualan 
Rusyaya yardım fçin !ngiltcrenin e • 
Unckn geleni yapmağa h~r bulı'.ın • 
duğuııu yazdıktan sonra l.PfO da Ruıı. 
yanm kenclislnin ikinci bir cephe te , 
sla etmemiş olduğunu acı blr surette 
aalatmakta, eğer Ru3ya 1:111 Udnct cep 
heY.i açmış olsaydı bunun netlceai o • 
ıe.rnk hMlselerin bugUn bı; vcklc dtış.. 
mcnıiıı olacıığmı teb6rtlz ~tlrmekte • 
dirler. 

KARA ELMAJ 
50 lngilizceden ~eviren: VEHIP TAYLAN ._ ______ _ 

ıroskova, 8 (A.A.) - Stallngrad 
mUdıı.filerı muhasaranın başmda.nbe -
rj lmydedllen en şiddetli taarruzlarla 
knrşrlQ§ıyol'la.r. Buna rafmen her par 
ça yeri büyUk kayıplar çahamna ele 
geçiriyorlar. Sovyetler ne o1Ul"8a ol _ 
sun StallngradI mUda!aa etmek az.. 
mindedirler. 

Don vadl.shıden geçerek Stalingrad 
mUdalllerini takviye etme~ çalışan 

Sovyet kıtalan mevzllerlr.i ıslah et • 
mişlerdlr. 

Moskova, 8 (Radyo) - Geceleyin 
Moakovada neşrcdllen Sovyet tebliği. 
''Blrinclteşrjnin yedinci gQnU zartm 

da ıı.skcr1 kuvvetlerimiz Stallngrn'1 
ve Mozdok mmtakalarmda düşmana 

kar§I muharebelerde bulunmuııtur. 

ı.a l!lllkQt haıııl oldu. Sonrll ı;~nı.ı :flk. 
rfnı izaha devam ettJ: 

"GWoUm olmdl fener i,aretıcrlnc. 

Hep bir uzun, lkl Jnsa muayyen fası. 
lalnrln lklnrJ knta nıt bir pencereden 
JııaretJer verlldlğlnl lddlo ediyorsun. 

ı '1later Bo,"Un köıılrünün caml'ldl.nh 
ğmda küy lstlkometlnde bir insanın 1 katil harlrten gclmlıt oliaydı, Bora!\ bnhı;eslnden bu fene-r lşa~tıerinl gör. 
koştuğıınu görüyor, ve bunun mutla. 1 onıı dıprda kovahyacaktı. ve böyleoo düğüne ,ııre aynı evde bajka kimseler 
kn atodıın geldlğlno hUkmedjyor~ t. o dn 1'ftto haricinde btr yerde ölıJllrU · do onları g6reblllyordu,n 
ki, ptonun lldncı l•at pcnucrelerlndeıı kcekt(. Dört: Albayın hayatını kom. Birden nlçfn ııenı mlııı Hovlıı '\'1\lnn: 
birlnde gece yarısından eonrn gördll • mannz için Lon4radakl erine ~a 'lnmktıltlarmm scY.ebfnı lruvrad;m. 
tun, \·e bir lpret. olduğunu iddia et· imzasız mektup. "Şlındl anh~·orum .. dPd!m. "H~m u::ı 
tltin cerarenglz ışık. t1ç, ptoda oo.re. I GörUyorırua, doef;um, dellller blr'blt garip tetı:ıdUf. BayıltılmadBn önce ge
yan edl'n her lıAdlseden sonra çalıııma. lerile a,ajT yukan muvazene temlıı «'le yarısı albayın çalışma oda.ıımdll 
odn ında "'"eya clvarıoda lıfr pencere. 1 ediyor. Emin olablltrsta kt MJeter saatin 8nUnde g8rt'll1ğtım adam b:ı.d . 
nlıı açık bulunma•ı. ı E«ll!ıton da, CU Boran da çok mtt dinden fazla genlıı omuzluydu. Dlğ<>r 

Bir de senin farozlyenl r;Urilten de. kommel düşftnWmn" Te en ince tetf'r. taraftan mister Hovun da omuzlan 
illeri ııa.}alım: Bir, Albay Edlston ge. matrna kadar hazirı-nut ilk 8Ulkael. bir ııayn' «CDlıt!,, 
<ıc yarıııı bir bahane ile odumdnn Çl. tm kurbanı oldular... "Dur biılralnn, hem~n a<ı<>le nr.tlet>lt'r 
kanımı-, \e ç:ıtıııma odasına ı:.ıığnlmış "Peki, Jrltdlııenln cereyan tanını rıkarmap kalkı,nUI. A~ ı,:ıretl 

tır. lkj, gongun \"Unı:IU bu karanlık nasıl tasavvur rdlyorsunut. ! ,, köyde bulunan bJrlıı1 de g5re'h111rd: 
hAdlsedo 7.anncttiklıai7.de..'1 (Ok dııhd ''Na!J'I cereyan ettiğini J>l!Jyomm. H<>.m im fener işaretinden gaye blrl!ıl. 
mlihlm bir rol O.} nuyor ve benim ka. Tamamlanacak sade ufak teferk barı nı ı;ağtrmn.k mıydı lrl? Yn hiç kim!!· 
naatlmcc \"il.kanın en esrerlı nolttnııı- tetermat var... gelmedlyııcl' Ya '(leDCf're ş.ıtonun lçln
nı teşkil ediyor. Uç: f"ll :Bornnın ce. JCol11 hlr l!lgara yaktı. dnm:ınmı ~- d~ bulunan birisi tareıfındnn açık bı. 
BC'I -.ı C\ in jçiod btıldult. Jtatlll evla knrchl•t.an sonra t.B\"Bna doğnı yttkM'- rnkıldl)sa 1',, 

lı:lnde kova!_adığınd!n eminim. Eğer L lcD •aU~lan.11 ae.rrlııo .cl&I§. Blı J6h. (De\'IUIU Vftr) 

Hô..:ise şeyle cereyan etmi~•i : 
Blr müddet CV\'cl maktul &."· 

riye ölen a.ımcı::nden mUhim n.k 
tnrdn arazi kalmıştır. Bu mira ··ı 
o civnrı1a !.-ıahçtvanlık yapan Ta _ 
naş isminde bir1 de ortak çrkmış
llr. Bu nr1ras ortaklığı akraba o· 
lan Truuı.şl:ı, Sotiriı1in nralnnmn 
nçı!lll&lma f:ebep olmuş ve bu ytız• 
cien Mr iki taraf da mahkemc~c 
dUşmUşJerdlr. Bu suretle birbirle. 
nne karşı l:in b:ığlayan Sotıri ve 
Tnııaş bundan Uç ay evvel de T:ı• 
tıoı;tn bahçe.sinde münazaa etm'ş 
lr.rcHr. nu ı::ıünazaa her iki akra • 
bnnın t\rasını bfisbUtlin a~ı!\ \"e 
nıl ayet eV\·elki nkşnm fazla rnik 
tarcfa rakı içen ve çok sarhoş bir 
h!llde bulunan Sotiri saat 18 <le 
l ıınac.1n bı-hçe3ine gıtır.;,, o sıra• 
cl:ı bahr.ede çalı~makta olan Tn • 
naşia nd.mlarma ileri geri s8yle'l 
'lıef.e başhıır.ıştır Bu küfürler Ta· 
::ıa<Jia ndrunlarmı fena halde '3inir 
lcnllinniş <'nlar d:ı smk dikmiy: 
yarıyan bUyük demirlerle Sotlri _ 
nir nzerinc ~aldırmıı;lardır. Üç ki• 
ı in:n hüc1ınıuna uih-a:vnn Sotiri 
Parlıo<;ı oMurru 

1

ic;'n k;::ıı°tJ~'ni mn • 
ı!afaa edrmemiş. bir hiri arkasın~ 
vunı'ıın de!turıe..:n b!\Ş'lna ves."lir 
yerlerine isnbetile kanlar Jçinde 
'brı'~ı tır Ağır yaralı otsn Sotiri 
ıtnc:e h--alk:.ı ev1ne kadar gelebtlmicı 
ve bir mUd :let so::ıra öJmUştfir Ta 
nnııJa s .,. ortaklan zabıta tarafın 
dan ynk~'anını.'ilnrdır 
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