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i hakkı tarık uı j Basıldığı -;er: 

ı A, •• ~."~:.::~~;~ Yu<du 

Stalingratta ve Don nehri dirseğinde 

Rus taarruzu 
r 

r 
Tüccarları.nızın 

güzel bir hareketi 

l .. ~:.~~'..i:~~ .. :;~~:'.~J Alm~: g~:~~ğiu::::,f {:; ::, bildiriyor 

Manifatura ve kamaı tacirleri blrlllln· 
den bMr lıeyet Paru Reisini ziyaret etti 

Hükumetin her emrini yerine getir
meye ainade olduklarını ~ildirdiler 

!au A ş:!~],Sel<:izinc"z Rus tebliği ise 3 Alman tümeni 1'1.uılfatura ve kwnaı tüccarıarı 
birliğinden Şioaal >:erkin, Ali Rı. 
za Ca.obulat:. tb&&n özer, Nacl Ka. 
rataylıoğlundan mürekkı>p blr hey. 
eı htanbul rart,l \illi.yet reisini 
ziyaret etnılştlr, Heyet yeııl n.r. 
ilk \·ergisi kanunu üzerinde plyıııJa 
dakl ba7.ı dedikodular kartısında. 

Türk Ve vatanm.ı seven tticıcarlarm 
hllkümetln her emrini yerine getir. 
mete amade olduklarını, yurd.ın 

selAmet ve lstıklAll için maddi ma. 
nevi her fedak&rlığa haUr oldukla. 
rını, vat)UI lçlo lcabmcla kanmı fe. 

da etmej'I vazife bllen her Türk 
vatandafıoın bu yardua refahında 
ve aulb hayatında kazanclıklan 

va.rlıklarmdaıı \'ergi vermekten u , 
ıA çeklnmlyeoeklerln1 llÖylemitler 
dlr. Tüccazlar yurdu harp fel&ket. 
)erinden bugüne kadar koruyan ve 
recell J'Ündüzltı vatan ııelf.metl 1.. 

,ıJrlka 
l L'!usavemetl 

t'au&o: SAUR! ERTEM 

ROllEL orduı;u bin kilometre. 
Uk s::ıbuyı U!llaea geri ı;ukll 

nıeK suretUe a~ lt.ı) ıplıl torkt'ttl 
'.lrabluıuıa butunu.n bdzı Alman kuv. 
\."etleri IBC ııtwdl Tuııu!I hu;iutlarıııı 

~mı:> bulunmaktadır. lllğer tnrnttuıı 

l1ongomerı ordusu ~rbe. Çıwldan 
l"len kun·etlcr lm:ı.ı Fustıuı '1'1; Ce 

:a:ı&~1rden gelen Anıı-rHınn ve 1ııglli1. 

Orduları şarka dog-ru llerlcmektedir 
k-r. Bu kunetlerln eıı büyük çarpış. 
rııa ıııatuı.sı mubal<ka' ld hedefi Tu 
nua. Sardonya., Slcll)U mllııelle!ilııln 

llıuka.dderat,ı..uı ta) in edecek olan 'l'u 
llUM olacaktır. İkJ taratın fuouı;uo el 
oe t ntulmıuıı hal<k.ndakl Dl) etler• 
f'ıttidlr. Blltüo hazır.ıklar bunu ~u:s 
termektcdJr. 
~Uh,er için Tunuı;un elde tutulması 

b r t,araft,au llul)IW imparatorluğu 
llıu.ı mııhafıızaın ber1 taraftan ce.ııubı 
.&vrupaya yapılacıık bir çı.karruıı.ya 

bnıemek bakımından çok ehemmiyet. 
lıuır. Afrika hareketi Almanya lçln, 
ltaıya için ifade ett•tı scl<Ude b!r 
tliıma, ta.şımıuııakla oeraber Alman 
hının mDtteflklnt soıtunn. kadın m•ı 
llatna etmek lsteıllğl. tuıt tA bu bu. 
'Uııta fcdakflrlıkları bUe ıöze almı, 

Oldufu 11nla~ılmakt,adrr. 
Alütteflkler itin Akdenize suhlp ol 

bıak Süve)'V, Cebcluttarık, yolunu aç 
inak demektir. Bunun ifade etti~! 
llJc mana deniz nakli)& hizmetlerinin 
l..o!ayln.tmasıdır. Gemiler Umltbur. 
tııınc1an doW.,pklan :ı:amı&n, zaman. 
ilan çok kaybetmektedirler. Zaman 

Ustn yapılacak tasarrufla birçok ge. 
l'ııller serbest kalııcaıdır. Yapılıw he. 
._ba göre Akdeniz yolu açıldığı z.a 
tna.o oııkllynt kısa bir zamanda yapı. 
llcağı glbl iki mllyun ton gemi tu. 
'-trur edJJml& olacaktır. Akilerıl:ı:ln 
11rtaama blr ı.ııma rıbl giren mlh\·er 
~Un·et)erl ııökWUp atıldığı takdirde 
ltaJyanın mukadderatı taylrı edlle 
~. diğer taraftan rıa bıltlin eenıı11 
"'-\rupa sahilleri oımau Af.ikıı.ııın 
''"betine namzet oW..aktır. 

l>iğer taraf itin bu kadar buylllt 
•uıuıalar ifade eden bir '4ahanın ele 
t~rliıneııl pek basit bir lı.11.illse ol. 
'lı.ıyaca.ktır. AkdenJzı t.aııııı.meıı tuta 
ıı:.-ına.k müttefikler tçlıı katt bir mağ 
llıblyeı ifade etmemr.kle benıber,mllı 
~~tln ı.u 88.lıada muvaffak olamıuuu. 
't. Tunus, Sicllyıı, Sdrdonya mU!il.'lle 
~lııı terke mecbur olma .. ı tallhlnlo ha. 
lıııa dönüm noktası i>lııcaktır. ÇüııkU 
bıı •nreıte harp Avrupa kıtasıoıı ayak 
lltıı:u, olacak, ltalyaoın müdafuaııı 
tallıaınen müşk U bir hal atacaktır. 
lsuııun için Tunuı etra.fınduki hıırp 
tliırı 11enedenberl blhınmlt insan ki 
'Ilıı.J..ıı en dehletll çarpııımasını lf~e 
~11C<ıek tır. 

l'unusun terki herlıa.ııı;I bir llerı 
llıt"21ln bırakılması dt·ğlltllr. Bir ba 
tat.an, blr tnllhln terki ileıuektlr. Bıı. 
" 1111 için }ki ta.raf bUtUn kuHet,lerl 
-~ bütün lmkAnlann., biltlln şeytanı 
;:-.ıı)etlerlnı bu saha et,Tııfıııila top 
~llcaktır. 

I'.: t=ıı modern •llAhlar, bllenıult lhtl 
°'lila.r, büyük ila\"nlann anı&htarı Vli 

~t•ını görecek olan Tunus etrııhnda 
~ılqacaktır. 

ı. lSu harbin talibi U7erlnde bu kııdııf 
-:it- yapacak bir ~rpışmanm her 
' 1ıte lkl taraf için ıcııo ve malzeme 
~)'_llıetJ de pek yllkstk oLıcaktır. Bıı 
~ ehemmiyetli neticeler doğuru 
"'le bir sa.hanın zaptı için ne bıı ren 'k zamandan ne de bar<'an:ıcıı.k 

elan tasar.ruf edllf'Cekt)r. 
~~ne Amerikan ve Avrupalı kanı 
~l Atrlkanın topraklarını, Akde 
•Q "-'nklendlrecek, en müessir 111\h,_ 
~ '<ııı tahrip ,·asıtauırı \·irmlnct a • 

ltartaca facıasınr yarata<'.ak. 
~ua etrafında yapılacak muhare. 

Ordu nin esir edildiğini bildiriyor 
Mit.var kuvvetlerini 

ta~ip ~diyor 
Kllbjre, 26 (A.A,) - ~ inci ordu, 

Agtıdeoya ile .tı::lil.geyı!\ arasında rı • 
cıı.t hahnde bulunan mihver kuvvet 
.erı lızerlndeki t.azyuune devam et 
me k tedir. 

Lon<lra, 2S (A.A.) - Agadcbya, tıı 
glllzler tarafından E:.ngazlnin suku 
Ltıodan Uç gün sonra l§gaı edilmişti!': 
bu da general Mongvmerinln Blngazl 
llen daha ileriye gitmek için nıllnaka. 
le hatlarını evvelce ltA!l dereced~ 
orgarııze etınlş olduğunu lst>at eoor. 
ltomeı, pek bUyilk pır aarbe yeınl.1 
olduğundan Agadebyada geri dönme 
l;e muvaffak olamamı§lır. Şimdı aa 
kert mesleklnln en mühim kararın; 
ittihaz etmesi 10.zımıeımektedlr: Ya 
ElAgeylAda durmak veyahut Traoıua. 
prp yolunu tutmak. 

Romelin kıtaları, fobruk ve Bin 
eaztnin garnizonları ve sah!liıı ufak 
garııızonları lie takvıye edl!mlştlr. 

J< r.kat Ellgeyll!.da duracak olursa 
k('ndislne erzak Ye mUhimınat yetişti 
ıebllecck yeg!\ne liman olan Trabh.ısa 
~00 kilometre mesafede bulunmuş o • 
l&.caktır. Herhalde 1ngillz1er, her tür 
!ll mukavemeti kırıp ezmeğe kaJI mu 
blmmat ve ihtiyat kuvvetleri topla • 
madıkça EUl.geylAda da katıyen harbe 
g-lrl,..mıycceklerd!r. 

Berlln 2S (A.A.) - Alman ordula 
rı btı!Jkumandanlı!ınm tebliği: 

Kafkasyada sadece mahalli savaş. 
lar olmuştur. 

Kalmuktıır. stepinde motörJU bir 
Alman birliği, dUşman mevzilerine 
girmiş ve onu doğuya doğru atmıştır. 

Stıılingradın ve Don nehrinin bU 
yük dirseğinin cenup batısında dUş 
ınan, mUhlm piyade kuvveUeri ve 
ttmkıarla hücumlarına devam etmiş 
Ut. Sovyct kıto.lnrı, yeniden insan ve 
malzeme itibarile bUytlk kayıplara 

tığranaştır. 

ŞlddeUi eavaşlar neticesinde Al_ 
ınan ve Romen kıtaları, dUşmanın 

Volgıı ve Don nehlr!eri &raaındaki 

hUcumtarınt pUskUrtmUşlerdlr. DU!! • 
ı'.lan bUytlk ve kanlı zayiata uğramıı 
'\'e 54 tank kaybetmiştir. 

Stallngrad gchrlnde dUşman, blr ta. 
kım hücumlarda bulunmuştur. 

//erlin, 25 ( A.A.) - Alman ordu
ları lıa5kum:ınclnnlılı tarafından ıılı 

nnn son haberlere göre, celıhenin 
merkez kesiminde şiddelli muhare
beler olmaktadır. Bu sırada tema:; 
kıt:ıl:ırı, "nbah sf<;inin himayesi al
tında ani olnr:ık Sovyet m~vr.ilerinr. 
şimıişlerclir. Alman kumb:ırncılnn 
ile istihkfım kıt:ıl:ırı, dü~m:ının mu 
kn"emetine r:ı~nırn, ı:rnn metreılrn 
hiç de aşağı oımayan dtııJlnan siper 
rini hücumla ele gecirmlşler ve düş 
rn:ın tarafından vapılan şiddetli hri 
karşı taarnızu pfiskürtmOşJerdlr. Ev 

Müttefik kuvvetler 

Tunusa 40 kilo
metre yaklaştılar 

Bir lnglllz paraşütçü alayı mühim 
b r ilava alanını zaptetti 

Cnza~ ir. :!5 (A.A.) - Miittefikler•n 
km·vetlerl, Tr:ıblusgnrbııı batısın -
un bu şehre 5UO kilometre mesafe
de kiiin bir noktaya \'tısıl olmuşlar. 

dır. Öncü kunet Tunustan 40 kio. 
metre uzakla buluıunnktndır. Snlııl 
bo) unca llizcrte üzerine yiiruıııel,,
te oı.ın İngiliı kolları, Mihver kuv
vetlerinin devriyeleri ile çarpış -
mışlnrdır. ~lerkezi Tıınus'n yol \'C. 

ren iki geçiılde mütteriklcrin kuv -
..-etleri, 48 saat diişmnnl:ı rnrpış -
mışl:ırdır. ,.e geçldlrrl muh:ır.ızn 

clmlşlerılir. nir pıırnşiilcii nlnyı . 
miilıim bir uçak :ıl:ınıın 7.npte!miş ,.!:? 

nlunı geri,alıııağu uğrıışnn ın•hYerın 

bir zırhlı kolunu pliskürlmüşlür. 

Pnraşütcüleri bir mikclnr eı;ir nlmı~ 
!ardır. Her Jki tarnrın uçnk faaliye. 
li fazladır. Mihverin uçaklnrı müt
tefiklerin kıırn kıtnl:ırına ve i:ı~e 

hntlnrınn şiddetle hucüm elmektr:
dirler. Cezayir ve Bona hucüm 
eden Almnn uçaklarının adedi, mtil 
leriklerin ordusuna hücum eden ıı. 

çnklnra ni~heten azdır. 
7.ıınnolundıı~una ~iire, hava hı. 

kim;yetini elde etmek için yapılan 
savaş sona ermedikçe Tunus için 
hnrhc girişilmiveeektir. z 

Ağır İŞÇİ kartları hakkrnda 
Vilayetin tebliği 

/stanlıul l'ilüyelimlen: 
1 - HilkünıL•tçe ekmek ve ekmek

lik hububnt ve saire eşya ve ınatlılc· 
terin dağıtılmnsınn d:ıir talimatname 

br !erin şlddl'tl hakkında mUt teflkler 
~ok hesaplı da\'runıyıırlar. A;yda be, 
t.ln uçak yapmıya b.ı~l:ıdılrtan sonra 
~imali Afrlka;)ll ayak ba.-:io mUtte 
flkler de artık dört 114•nı•llk bir too. 1 
riibedPn ııonro Tunı1111 mUMldele)erlntn 
ancıık çok Ustlln bava kuvvetlle ve 
çok 1;etın ruh kudreti ile ko1.anılacıı 
tına inanını görünllyorlaı. 

Önlimtizdekl günler 1>eşerlyetın en 
kanlı muharebelerine plılt olacak. 

ıu-. 

hiikiinılerinc göre memur ve mÜ'"
tnhdl'mlcre oit nğır işçi ekmek kaı . 
tı verilnıiyecektir. 

2 - Memur ,·eya miist:ıhdem l

tup da ekmek kart usülüniin tntbl -
kntııın ait tnliınatn:ıınl' hiikiimlerine 
~üre kendilerine a~ır içşi ekm •k 
kartı verilenlerin hu karllnrını ton 
!ayıp yerlerine ''B'' kortları veril _ 
mek fizere daire mutemetlerinin 
resmi bir tezkere ile, knznl::ırdı.ın 

alınan kortlar için koymnk:ımlıkln 
rn helecih·edeıı :ılınan knrtl:ır lcln 
rle llelerliye ikllsnt isleri mürliirlii . 
Aüne rnllracaat etmeleri ehemmiyr.I 
le tebliğ olunur: 

~·in ça]ıtıın et•lz Mıll1 Şefin ve o. 
nwı değerli bükOmf'tlo.1.ıı ber ka., 

rarına aeve 11eve lttlrak ettlk:Jerl 
Din &&iz büyüklere blld.lrllmeAlal de 

ayrıca rica etmJtlel'dlr. 

velce de lıildirilıniş olan neva ne11rı 
ı;nlıilinin tatlıiri h:ırcktitı e:m:ısınıln 

düşmanın 20 tabyası zaptedilml~ l 
vcynhud bunlnrdu nıe,• bonıb:ıl:ırı 1 

ile infilaklar vukun ~etirilmişllr. 'ı 
Alman müsademe grurlnrı, 130 düş, 
man tabya \"e me\'Ziini berhava et -1 
mlşlerd ır. Sayfa 2 susun 1 de) '. 
~~~~~~~~~~~~~~~ .............................................................. -
Suikast maballemeslade 
BugOnkü iki celsenin tafsil atı 

Ankara, 25 (Telefonla) - Al- dı.n Abdurra.hma.ıım latanbulda za. m.r olduğu yotund&kl. mlllA.tıazayı l .. 
m:m büyilk elçi.si Fon Papene sui· bıtaya verdiği ifadıeainin okunmasına lerl allrerek bu sözlerin vakit kaybetm 
kast davasının 11akzan duru~asr sır• geldL Fakat Sovyet aıazou.nla.r. tlrdiğini, binaenaleyh Pavlofun bu .O. 
na bu sabah saat 9.:·W da A;..kara dan Pav!of bu arada aöz alarak keu, !erinin dinlenmemealnl Mklmler he 
ağır ceza n;.alıkemc:sinde devam e· aU.lnın Uk celselerde de bu raporların yetinden te.ınennl etU. Mahkeme dİ 
dildi. okwıuımaamı rjca et.aıl§ fakat ma.lı. bu talebi kabul etti ve Pavıoıtun ~ 

Abdu?Tahma!lln avukatı Şakiı kemenln bunu reddeylerU. olduğunu gtbl evr&k ve veaaikin timdi okunma. 
Ziya Karaçay da mulmki:mede ha aôyledl ve profesör Payyonun rapo. auu arzu •ttlğinl aordu. 
ur bulunuyordu. Avukatın, Anka· rwıdan ba§k& laln:ı ve numaralarını Pavlot, wıul kanunundan maddelel: 
rada bilros'.ı bulunmadığından An· veıd.ifi dlger bası raporl&nıı da o • zikrederek mahkeme karamu pro. 
kara Barosu idare meclisince ba· kuDmaauu S.tedl.. Bu talebe Korllllof t'-'•t<> ettlflDl aöyledl.. !ıılahkemenlD 
ro levhasından kaydının silinmesi da ittlrak ettl w !&kat bundan ev • rapor hususunda kendiılni dinJemek 
hakkındaki karar aleyhine vuku· vel temyiz. kararında mevzuubaha I&. lııteme.mesinl kanunawı bir ı.&reket 
bulan itirazı üzerine Adliye Ve • lıttıerle başkaca g!Sıterecetı f&hltle diye tavııif etti. 
kUeti huk:.k işleri mildürlilğun • nn dlnlenmelerint ve raporlarm bwl.. Rela: - lılahkeme kararları pro 
den mahkemeye gönderilmiş olan dan sonra okunmaamı i.et,e&. tea edJlmes. Kanwıl yollar vardır! Ö 
bir tezl:ere okundu. Mütaıeaııı sorulan mfiddelumum1 yollardan ytlrUnUr. 

Bunda Ş;.kir Ziya Ksraçayın Ctmll Altay, muhakeme usulü k&nu Pavlot - Uaul kaıııtnwıwı 298 inci 
itirazında dermeyan ettıği gibi nuna göre evvelA raporJ.&nıı okunma. maddeal benJm haklı olduğUmu gtSc • 
Ankarad.a b·ıro buhranı dnlalot!!ile aı, aonra delllle• ikame•lne 811'& s.ıe. tetir ve ben eöyllyeceklertmı bu ka., 
bUrosuz ka Jıı'.:"I bildirilmekte ,.e ceğinl aöylem.lftlr. nunı bükUmlere istinat etırınekt. 
baroca karar verilmezden ~vvel Bundan .10nra, mahkemede okun 1 ylm. 
avukatın dinlenmediği kaydolun· mıı.llll§ olduğu temytzln nala sebeb, - Rel..I: Biz Türk kanunları:nı ..._ 
makta, bu itibarla baronun bu ka· !erinden bulunan poll.t ensttallnde d<ın daha iyi billrlz. 
rarınm yersiz olduğu yazılm~kta- profesör Payyonun raporu da okun • Pavıot - O halde .mahke.me beDI 
dır. D•t:ştur. bu raporlar hakkında &öz llÖylemek 

Bu tezk~re okunduktan sonra Bu raporu müteakip Abdurrahma. ten menediyor. • 
keyfiyet Sovyet maznunlara ter • nın İstanbul zabıtasında verdiği ifa. Rela: - Menediyor. ÇllııkU a)'DI 
etime edilerek bildirildi. de okundu. Vakit gecikti.tinden lllla; şeylert tekrar etmektesin. 

Sovyet suçlulardan Pavlof söz 14 te devam etmek Uzere celseye n1 Pavlof - uııuı kanununun~ inci 
alarak dedi ki: ha.yet verildL maddeslni doğru anlayıp ıuuamad1'\, 
"- Şakir Ziya Karaçay muha· lKL~ct CELSE mı ırıtten aöyler m.ialnfz. 

kemede faşi:ım propaganda!IT yap· Öğleden sonra ıaat 14 te muhake Reis bun izah baz.e dllşmu, 
mrş ve Sovyetler Birliği aleyhine meye tekrar ballandı tık defa söz a Pavlo.t - L<lt!en bu huauıılar zü' 
miltemadt isnatlarda bulunmuştu?'. lan SWeyman Sağol türkçeyt iyi bil. ta geçsin. 
Şakir Ziya Karaçnyın bu usule mt:dlg1nl beyan ederek tü.rkçe bilen Rela - llüddelumumlye bitabell 
muhalif ifade ve hareketleri g;ıze· bir tercüman ıatedl. Şahit lamall ne "b\iyruluyor? 
telerde de uzun uzun neŞreclilmi~ Korıcuıunun tekrar dinlenmesini ve Kemal Bora - Bu ta}epler tama~ 
tir. Yüksek mahke~enin bilhas· )'enlden bazı maruzatta bulunacağını men glllünçtllr. Reddini talep edert.m.. 
sa bu nolltalan gözönünde tutur..ık bUdirdi. Bu talep karşısında mUtalea, Reıa - Pavlofun okw:ımuım ı.te. 
mahkemede bulunmasına mfüıan1e sı sorulan mUddelumumt muavlnl Ke dlği evrakın nelerden ibaret olduğU. 
etmemesini rica <'derim. mal Bora SUleyman Sağolun tahkl . ı.u .Oytemedlği halde bu !at.eğinden 

Pavlofun bu mütaUiasına Kor· kı\tın başından bugüne kadar tUrkÇ.! ae vazgeçmek nazarUe bak.ılm.ayacagı 
nilof da lııtirfık ederek bu t1l!eb kn ifade verdiğini ve bugüne kadar bu Pavlota söyledL Pavlof blr mart ta. 
bul edilmese bile mahkemen;u a· arzuyu izhar etmediğini ileri stırerek rllıli Uadeainln okunmaaını ı.t,edL 
vukata ihtarda bulunarak mal:ke trtiracaatının reddini latedl, Bunlar Abdurrahmanın nuı] yalan 
menin propngnnda yeri olmadığı- Bunun Uzerlne b!klmler heyeti ı;l;ylediğln! meydana çıkaracaktır de 
m, valnr: Abdurrabmamn duru • Sllleymnnın ttırkc;eyı iyi bl!dlğint ka, dl. Reis kendisine söyllyeceği diler 
mivle alllkadıı.r olmns1 !iızrmgelcc-e· bul ederek tercUman celbine ıuzum söı.lert mUdafaada ıK!ylemeainl bil • 
ğini bildinrıesini istedi. olmaaığına ve ~bit lsmııl! Korkulu cı.rdl. Pavlo! söz llÖylemekte ıar&r 

MiltaHiası sorulan mUddeinrnu- nun evvelce dlntenmlş olduğu için tek etıL Reisin şedit ihtarı Uzerine Pav. 
mi muaVini Kemal Bora, Adliye rarına lUzum bulunmadığına karar lot sustu. Kornllof, ve Şakir Ziya &öz 
Vekaletinin okunan tczker<'sinden verdi. söylediler. 
sonra avukatın dt.ruşmı;.da hazTl' SUleyman bu karara itiraz etmek HAklmler heyeu yarım saat kadar 
balunm.2.Dlasını icap ettirecek bir lstedl. Abdurrahmanın kendlslle Yu • s\lren bir mllzaltereden sonra ıu k& 
mesele bulunmadığını beyan etti. cueıavca konu§tuk!arını, tllrkçeyl iyi rıın \•erdiler: • 

Heyeti hfı.kime icabını dü· hilmediğl için tUrkçe olarak yeni ma Ten.yiz U&.mı Ue tahkikat evrakı 
ııilndü: ruzatta bulunamıyacağını beyan et . mündericatına ve duruşma safahatına 

Avt;kat Ş:ıklr Ziy,,nın büro.su ol ti. göre Pavlof tarafından gösterUen ev. 
madığı l!crt sUrillerek baro locasın • Bundan sonra reis Pavloftan hangı raktan bazılannın okunmaıına ve 
dıı.n koydmın silinmesine karar veril. vesikaların okunulmasını talep etti tevaU tahkikat .zımnında celbolunan 
mış bulunmasın:ı. rağınen vekAletln t,lnt sordu. Pavlof şu cevabı verdi: ve temyız mahkemesince tetkık edl 
b'!.1 husustaki tezkereaı nazarı itibara - Raporlarda birçok tenakuzlar !erek kabul olunmıyan ve Kornllofun 
alınarak Avukatın şlmdllık duru§ma ır·Ugahcde etmekteyim. 1stanbulda bulunduğu yolunda ifade 
yu k11bul edUmeslne ve bu hususun 1 -Eksperler berhava olan şah veren şahlUerin ve profesör Payyo 1 
b:.royl' bildirilerek ne dU,tındUklerj sm ameliyat geçirdiğini söylUyorlar le doktor Behçet Namayın dinlenme 
n n sorulma.sına ve temylt.ce verilen ~ıılbuki ômerin akrabası ômerin hiç lerine lUzum olmadığına ve Ömerln 
bozma kararına uyulıı:ıasma karar ve. bir zaman ameliyat geçirmediğini bil alıraba!arının dinlenmelerine !Uzum 
rildl. <!irmektedlrler. olmadığına. pasaportun tetkikine ma 

Bundan sonra mazn•ın''lrın reddi 2 - Eksperler berhava oıan şalı. hN bulunmad ığına, avukat Şakir ZI 
!'ıQklm ta}eblnin reddine dair Çankı sın yaşının 80 40 araımda olduğunu YA tartıfındP.n ôuıerden bakiye kalan 
rı ağır ceza mahKemeslnln karan o °'Yan ediyorlar. Ha]bukl Ömer 2S parça!ar üzerinde tetkikat yapılması 
lrundu ve Sovyet mnznanlara anlatıl. yaııındadır. Eksperler berhava olan P. mnında vaki mUracaabn da redd!De 
dı. gahaın açık buğday renkli olduğun~ ve matmazel Roza ile kapıcı~ 

Müteakfben temylzce bozma kara b!ldlrdikleri halde Ömer esmerdir. tin Llberalmanın oelbine " mubake. 
rı sebeblerlnden olarak göaterlleıı Burada müddeiumumi muavini Ke. menin bu sebebden önUmUzdekl aym 
Ar.kara polis enstltUsU profesörlerin mal Bora söz aldı. Temyiz mahkeme. 2 inci çarşamba günüoe talikine ka 
den Pnyyonun raporlle maznunlar .• ~1 tarafından berhava olan ıahsın O _ rar verdi. 
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fşEHIROE ----------

,Y~RDDA 
IOUNYADA 

BiR. iKi !Yeni Gin~de şi det;i 
1 muharene~er EKüç~~l&n~r~~~~~ 1 

Şehirde: 
~ DUn toptan patates fiyatları 25 

kuru§a dU§mU; ve alıcı bulamamı,,. 

tır. 

~ Şehir meclisi fakir halka kömür 
dağıtılması lçln 15 bin llro.lık b1r 
tahsisat kabul etml~t)r. 
~ lstanbu}da kapatılmış olan fırın 

ların un!arı yeni lmrulan memurlar 
kooperatifi tarn!m1an lşletllıneye 

lmşlanan Unkapanı fırını gande 100 
b!n ekmek çıkaracaktır. 

:(. Uç aylık maaşlarm, 1SnUmüz1ekl 
ayın UçUncU gUnUnden itibaren tedl • 
yt-slne başlanacaktır. 

:f. İstanbul vna.yetl emrine 700 (l 

taksi olmak Uzere 1100 otomobil lA!, 
iiği verilmiştir. Tevz;atn birkaç gllne 
kadar başlanac:akır. 

:f. DUn bir Reşadiye alının fiyatı 

80 liraydı. 

Dünyada: 
İngiliz hava kuvveUerlne mensup 

uı;akların İsviçre üzerolndcn geçmele 
rlnl Londrado.kl İsviçre elçlsl İngiliz 
hUlıQmeti nezdinde ş'ddetıe protesto 
etmlııtlr. 

:;. General Z!goris, Yunanlstandan 
kaçarak Mısıra. gitmiş, Mısırdaki 

Yı.:nan kuvvetlerinin kumandanlığını 
eeruhte etmiştir. 

:;. İngiliz tayyareleri ııımall Fransa 
aabil!erlndekl hede!lere taarruz et • 
m~tlr. 

Lavaı 
Almanya ile sulb 
yapmaya çalışıyor 

Eıki btı§vekiller meçhul bir 
semte götürülclüler 

:Mo.dr!t, 25 (A.A.) - V~lden a.lı • 
nan haberlere glSre LAvlU Pariste tek 
rar Alman ba.şkonso~osu lle mühim 
~ müzakerede bulunmu~ur. Öyle 
Qnla@ılıyor ki Almanlar, tabrika.!arda 
ç~ak üzere Fransadan tekrar 
mütehassıs işçi istemektedirler. 

1 La.vA.lln, Almanlarm bu t.sted!ğlm 

yerine geUrmek için bir sulh muahe 
ôeaı yapılmasında ısrar ctttği s6ylen: 
:r:r.ektedir. Bu sulh muahcdHlnin prt 
Jerı musalt olduğu ve ltalyanm Fra.11 
ııadan arazı talepleri l..zt.\1e edlldlg-1 
takdirde, Almanyaya façl gOnderlle • 
l:ıilecekttr. 

Dlfcr taraftnn FranstZ hatkmm 
bazı s1ynst mcvkufiarm vazlyetinden 
ez;~ ettikleri de ıınlagılmaktadır. 

Mesel!i eski ba§VckU Reyno, Da!ad 
Ye, General Gamlen ve diğer arkadaıı 
lan, son Alman :ıııgatlnl müteakip bir 
kamyona bindirilerek meçhQl bir 
eemtc götUrtılmtlşlerdlr. General Vey. 
gand baklanda da hfç malQmat yok 
ıur. 

a 
' n a. 

H zn1etçi arı, gece yarts l<apıda eli 
bıçakh il<i kişi görünce '· şırak! , 

diye duş··p ayı n11ş La 

KT 
Tramvay seferleri ve 
•ıraya giriş usulü 

B U ııUtutıdıı olsun, tllğer ar!•ıı 
dnıılarıo Blltunlnrında olııuu, 

zamım zam:ın ele alıp incelenen bir 
mevzııumuz ,·nrdır: Tram\'lıy rııe<ıelı-. 

61 ••• bl1', bu mr\'1:ua .,Iraz ıır.ı ,·erip 
&uııartıak ınuh:ıkka.k y11 l>lr oıuıyueu 
dan mektup ulır, bir ıoeclhte t ra.m 
\'ayı llgllendlr<'n bir •ı()\ttn b:ı!<kında 

dll•kı~t n:narımız çeKl!Jr! Trııınr:ıy. 

lnrlu bu kndar yn.kı•ır!ıı.n .ıJli.kıı~.br o 
luşumuzun sebebini :ııc aruştırmay.ı 

Asliye UçUncU ceza mahkemesi dün b.ı halde, ne olacag- ,nı ctu,unUp d•-'. lüzum ,\'Ok sanırım S qe.J3 8:> !lJ 

hayli garip bir htı.dis~nin muhakeme r..ıyordu. milyon &ehlrllyl taşı\ ıın bır nuktl \'il. 

&lnl nctlcelend!rd. He.- ı\lsi de henüz 20 ya,ını bitir &ıtasım 1 leten ltlııredt!n eı:,ettel~t 

Okunan tahkıkat evrakından an nıcmışlerdl. wleğlmlz, lkll~·etımlz, diğer bir ı;-ol: 

lnştldığına göre vaka ııöyle cereyan H!lklm evve!A, Ah net Atlan sor t:lşıma \11Sıtııtarııfdıı..: daha fazıa olll. 
etml~tl: guya çekti. Ahmet Allar şunları slSy. caktır. 

UekUdardn oturan Ahmet Atlar a ı Jedl: ıratıhte itfaiye caddesinde oturan 
dında birisi, geçenlerde, bir gece ya. - Bız apartımo.na ne soygun, ne bir okuyucum ı:önderdlğl metdup 
naıa arkadaşlarından Sa!lhl alm~ de gasp nlyetlle girdik. Sadece ta bir çok memleket meselelerine te 
\'e Nışantaşında Y:ıyltl. apıırtıma. l'ıyercen alacağımı ıstcmeğe gittik. n.ns ettikten sonra ı.ranway B:!ferto 
mnın ikinci lmtmdn oturan Plyerln Ben yapıcı ustnsıyım, Piyer, bir r: haklHnda diyor ki: 
dairesine gitmiştir. müddet evvel bir inşaat yaptırdı. B 1J - 'Iram\'ayların ı;-ıııı, wrlerlnl kı 

İki arkadaş, iccrlye girerken, ka fnqantında. ben de çalıştım. Faka~ faltwaıc lAzımdır. nu ıurctle seferle>. 
pıcıya görUnmcmeğe gııyret etmi,. lıaltkıını aıamadım. B!r<;ok defalar rl ıltlu:ıtırmnk kabil olacaktır. Mese 
ter ve kapıcı bakkala glttlğl sırnda kenUJslne mUracant ettlmse de ver. ıa Fatlbtcn H:ıı-b!ye, Fatıhten Beslk 
içeriyi' dalmışlardır. Ahmet ve arka medl, Ben de: taşa, Şl51Jden Beyazıtn knılar uzun 
doşı kapıyı çaldıktan sonra, ellerlnı - Almasını blUriın! dedim. Mak ı &eferlcro ne lıizum var! Beyoğ'lu 
ceplerine sokarak iri bıçaklarını çı sadım, kendisin! glSrUp paramı iste tr:..m,·aytarının Jo~minününe ka:lar ı,, 

J.:armışlardır. Kapıyı hizmetçi açmışN n:ektl. ; lemesl, meııelr& l\laçlt•' ile EınlnünU, 
tır. İki arkadaş, kapı açllır açı}mıız - Bıçakla mı?, Kurtulu5ln. Emlnünü aru11111dııkl mo 
bıçaklannı Ma.rinin gö~sUne daya - Şey.... tafede tramvaylarıu daha çok sefer 
mış!ar ve: - No şeyi?... ~-npmnlan lmldlnını b:ıtışedecektır. 

- Eller yukarı, s<ıalnl çıkarma, - Yanı, maksadım kendisini Ur Ucbcl<ten Eınlnlinlln.? traowa.y tııle 

mösyö evde mı? diye sormuşlardır. kUtmektl. mesl :füzulidlr. Edlrnekııpı, Toplınpt 
.Mart adındaki hiz'!lotçl kız bu va. - Hem de gecenin geç bir saatin tram\ııyJarı do. Beya~ıta kadar işle. 

.uyet karşısında ızbandut gibi iki de? Bu nerede gl!rUbn!lııtur. tnsan tilmelldtr. Yedlkule tramvayları gibi,. 
adamı ve ellerindeki bıçaklan glSrUr alacağını bu şekilde ıeter mi? \ eıtuı.sıl :rıı.mvaylar sehrln kenar 
g5rmez dlli tutulmuş ve hiçbir ses - Bir cahilliktir ettik. efendim. eemtlerlndcn hareket edip lt merl<e7. 
ç;karamadan "ııırak!,, diye dU§Up ba. Salih leo tıtmamUe tnkAr ediyor Jl'rfne kadar ı,ıemelldlr. Yoksa tıl~ 
yılmıştır. du: mUntehndan kalkıp diğerine kad:ır 

Ahmet lle Salih, lı!arlnin dllşUp - Ben, diyordu, ne bıçak çekU:n, değil! •..• 
bayılmasına ehemmtyet vermemlııler ııe de ldmseyl korkutmak istedim. Okuyucunun ileri Urdliğil fikrin 
ve kendlalnln Uzer!nden a.tıayarak l Ahmet. gel blrlslndeu alacağım vat", idarece 5lmdlye kadar bir kmmının 
çeriye girmişlerdir. n alını, dedL Gittik. Kapıyı hl.zmetc;:i t.·tkik eclUdlğinl bllJyorum. ~1esrl4 

Gecenin bu geç saatinde olmalarına. aı;:tı, Ahmed!n elinde bıçak vardı. Hiz.. Bebek tramvayları &'ibl... a.ııcıık dl. 
rağmen ne Pi yer ne de kansı evde metçi bunu g5rUnce korktu, dllşUp ğ'erJerlnln de esaslı blr t etklkten ı::eç. 
yoklardır. İki cUretkA.r arkadag, oda. bayıldı. mesl çok iyi olur zannederim. 
lnn btrer birer açıp bakmağ'a. ve ser. ,_ Senin elinde bıçak var mıydı? ~ • '1-
bcıt serbest dola§mağa ba§lamı;,lar, - Hayır, bende blr §CY yoktu. Tramvaydan bahsederken kn}abalı, 
dır. - Peki Ahmede ne yapıyorsun, ğı arttıran ıebcblerden blrlnl de ld:ı 

Bu sırada hizmetçi ::Ua.rl kendi ken vazgeç bu l§ten, ceza yeriz demedin renin giSzll UnUne koyalım: Buglln bir 
dine ayılmı11 ve bu sçfer de var kuv. n:I? kısım tramvay yolcularının ellndJ 
vetjle: - Böyle bir §eY yapa.cağını tahmln aylık tenzJlAtıı kartı r var. 5 liraya 

- KO§Un, katiller var, 'ben.t 5ldU etmeml§tım. alınmrs ikinci, ıeklz Urııya almmı1 
recekler, yet111in, l.mdatttt! ..• diye Dinlenen gahftlcrln heps1 de SaU • birinci mevki kartları.. İdare bunu 
bıığırmağa koyulmuştur. hin ifadesini teyit ediyorlardı, Ahme blrkn~ ıene evvel yolculara kolaylık 

Ma.rinln feryadı üzerine bUtUn a ~l.Ii elinde bıçak görmtışler, fakat Sa. olmaı;ı tçln ihdas etmişti. Bo ltartı 
partmıan halkı dış!ırı .tırlıımışlar ve Uhin görmeml!Jlerdl. hamU olanlar eabaht,an alrp.ma ka. 
aoağıya lntnce AhmeUe arkadaşım Netıcede mahlteme, Ahmet Atları ılllr t,ramvaydan lnmeııole.r kendileri 
ellcrh:de bıçakla gönnUJlerdlr. Tabif cebir ve §lddetle nlııcağını istemelt, ae sor&'U .ual yoktur. Nt•teklm kart 
gUrUltUye polis ve bekçiler de yetııı~ gece vnktl meskon mıısunlyetlnl lhlOJ nltuıl!U' da bundan l•tlfade etme:t için 
mi~. ve tkl mtıtecavlzi yakaıamışle.r etmek suçtnnnda.n 6 ay mUddcUe kart bedelini ııetln ödl.yerek ceple 
dır. hapse maJıkQm etti. rıne böyle bir kart 110lmıaktadırlar, 

ıw: ~ ~ Mllddeiumuml, SalUıfn de tecziye., Ancak tramvayın birçok ıeferlerlndu 

Ahmet AUnr, mahkemede, yaptığı 
harekete hiç de pişman görUnmUyor 
du, Salih ise, çok dUşUnceıı, meyus 

ııiı:i ı.stem!ştL Fakat mahkeme Sall bir b!ıkıma meccanen seyahat eden 
hin suçunu sabit görmedi ve haklan_ bıı. yo)cular - it vaziyet]erlnlo. icap 
d'I. bernet kararı verdi. l'ttlrdlğl gelip gitmeler mllBteına -

Ahmedln de yaşı kllı;Uk olduğu için a.kşam Uatıerl birçok lııttknmetlerdo 

--o-

Hurma ağaçları altında bir 
s·ok Japon asket:nin cecedi 

var 

ar s 
aQ 

ça 
iDi 

,.ı;y r 

___ ıı:mı_, 

Bu kup:ına el<len!'rl'k ~un.:ıerlleceıo 

Is ıı ra ıuu \'e I~ \'Crme illlnl \n t.n ::;ııu 

IJaklt..ııla paruııı.ı ae.şrP.ıllh>rl'llflr 

IUlnl.ırın g-ıızetedl' ı:llrllldUğt) , .. ı,ıııı~ 
ohno .. ına dlkkat cdllıııf'lldlr E\'lı-ıınıt· 

teki ıj göndcrrn okuyurulnrın nushfuı 
knlınıık llzert• "o rlb &drcslt•rlnl lıjlıJlr 
1.1eterl ır.zınıdır. 

Eı:t 0nme teklifleri: 
l..or.dra, :!:> (A.A.) - Ccnubı Pa:.i • •Jo l ı. , • 

-o YOŞllH o l.ZllllC:l uO\ ıU ınt ı• 

tik umumi kararglhı nezJındeki Rot' !enli, kt~rnr:ıl '\'ıiksek nile).e men _ 
tlr aJ:ı.nsının hususi •n:.ııı ıblrl bıldl . . •. . 1 1 Lll • sup t{l\'lnllJC\lnl \'C C\'IS er nı tn 
r.yor· • • 

Y • · G' d G 
1 

, 
1 

kııdik lıir e\'İ \'e c~vusı ulun dul J ır 
enı ıne· e ona .. e <..::ınanan ı ' , · 

U rasmd ki d h k 1 1 • h:ı~·:ın 10 4.ı \':t~l:ırındıı, 11zıııı he,. a nr sa ıl es m n .. e m•J ı . . . · ; . _ 
lı.:ırebeter şldıletıe devdm etmeateuı.-. lı: r lıl ıkı "''. cı ıııl.', du.;kuıı, mc.ırı ıı· 
Japon mevzileri burı.1a d.ıua d~ral 1 'c~ .ı · -;kcr l~~r lı.ıylo <>vienmck l'>le
:ntştır. Birle,ş,k Ameıika ,.e Avuttr:ı.ı ı c>ınekll'Jir. <~S Ahenk) remzine ın•ı 
Y:.> kuvvetler! şimdi Gona ile Bu,.,, ' rııcnal: 
11rıısında talı'ı·ib:!n 20 kjlo:ııetre uz.ın.1 * Yıı5 21 lıor, 1.iO, kilo i2, lnh •I 
luğunaa derlnllği az olan l<il;Jk b.ıl 1 crta, yUksek aileye mensup Ana. 
ged-0 faaliyette bulunuyorıar. MUtte: doluıl:ı mıılı ol:ın serbest mcslı·k 
f!k topları 20 JlbreUl~ obüsler atroııit, s:ılıihibir boy, s:ırışın balık clın1 lc 
tn ve 37 mlllmetrellk to;>tarl.i Japo-. I orln hollıı ynşı 40 dıııı yuknrı ol . 
rnevzllerlni dövmekteoılrler. DiL]ınan rr.amak şartlle en az Uç bin Ura ser 
kayıplarının ağır olduğu znn'ledit 111'1) :ı Vl'rebilecck bir b;ıyanl:ı C\" • 

mektedir. Yalnız Gonaıla vUz Japon le11Jnek istemektedir; (M.B,) rem -
Ct.'Sedi bulunmu,tur Ku nulda hur 
ma ağaçlannın altında birçok ö!U 
ler daha vardır. • 

1 
Başlıca taarruzlar ş•mdl Buna ha 

"I\ meydanına, Buna ml<ıyonunn ve 1 
Buna köyllne çevrilrr.lştlr. Ha vndnn 
Japonlııra birçok tıp tayyarelerle ta 1 
nrruz ediyoruz. Bu tr>.yynıeler hemen 1 
lılc; durma.dan bUtUn :n!trıılyllz yuva. 
!arını, kum torb:ııarile muhafaza al 
tına nıınan barakalD.!'ı ve iaşe depo ·. 
lannı bomb:ı.lnmaktadırlıır Japon hs. 
ve. bataryalarınm mUdahnlelerine rağ 
ıııen hiçbir yol kesme tcşebbUeU kar 
şısında ko.lınmamı~tır. Bunun seb~hı 
~llrilnlişc göre, Lne ve Sn!omonlııkl 

Japon hava Uslerlne yapılan akınlar 
ve bu Uaıerln üzerinde cereyan eden 
hııva muharebeleri dolıı.yısııe Japon 
bı;va kuvvetlerinin yıpranmış olma • 
ıııdır. 

Beynıt, 2:S (A.A.) - Yeni GiM 
adasında, Amerikan ve Avustraıyıı 

kuvwtler! Buna istikametinde S kol. 
dnn llerlemelctcd!rler. 
• Jııpon!ar, bu adadıı kalan bu son 
ı.1llrlnfııa. n()ktalarmı şiddetle mUda • 
ft.a Pt mektedlr}er. 

Son ı.lııl:jkadıı. alınan bir habere 
ı;lire, mUttetlk kuvvetleri Buna. Us 
sline 9 kilometre yaklaşmış bulunu 
yorlardr. 

Esir clolu tren geleli işçi cloltt 
tren gitti 

\'1§1, 25 {A.A.) - Atmanyadaıl 

ı;tlmekte olan eslr dolu bir trenin 
Limoj ııehrlne Yardığı bUdlrUmekte. 
dlr. 

\'lst, 25 (A.A.) - DUn, Angulem 
ııehrınden, Almanya ıstıkametlnde lş. 
çl dolu bir tren da.ha nareket etmiştir 

zlnc miir:ıcnııl: 
iş v<> i-ı:ri arıvanlar: 

·:: aa clo~ıınılu, nskl'rliktcn <1iğer 

kııı dc<jinin sil:ih :ıllında bu•uıım.ı. 
~ı ı:.cbehile leci! edilmiş, bir senç, 
iki kız k:ırclcşinc hak:ıbilmf'k iç:n 
ç::ılı~m:ık ic;temektedir. resim işli' • 
rinden, <>lcklrik, ve motor tc<;fsıılırı
d:ın \'C les,·irccilikten nnl:ır gecele
r] de ç:ılıgablllr. (Sa'lcak) remzine 
nıiir.H·:ıal • 

o:ı Uzun seneler tlcarelh:ıne ve 
nıfie<;<;esclerdc muhasiplik etmiş \'c 

:ı<;l,crlikie alakası olm:ıy:ınu bir 2:ıl 
iş ıır:ım:ıktnclır. Malire, GümrQ!,, 
''C lıankn işlerine Y:ıkıf ve eyi re • 
frrans verebillr. Almnnca ve ro~ 
mence konuşur. (A. Ata) remzine 
miiracnl: 
Açık konuşma: 
* (Genç, D.R.) re.mzile yaı:ın olaı 

yııcııyn - ilanınız ıayi edilmiştir. 

Lütfen yeniden yııup yoUnmnnıtı 
rica edcri1_ 

" (Memur 3j)' rcmzile yaze'l 
okuyııcu~·a - \'errlii;iniz ndrcsle hıı 
lıınnı!lılı(tınız nıılu5ıldıındnn ılllnı -
ııız ncşrcdilmiyeC'cklir, 

Aldınnız: 
A5ıığıda rt'm)zlert fHtb olan a • 

kuyucutanmıı:ra u&mlan.aa ıeıeıı 

mektuplan ldart>hıın"ı.nlzdf'D (pazar • 
lnrı barlO) bergiln eabahtan G~leye 

kadar ve aaat 11 den IOn.ra aldnına. 
lan. 
(A.G.) (A.U.) {Acele 11.K.) (B.Ş 
kimsesiz) (Bulunmaz) Bay Faikı 
(Çabuk olaun (Dadı) (E.B'.) Ol.M. 
fF. U, Ş.) (F. D. K.) (OOn) (OUleı 

yUz) (23 Lş latlyonım) (Fethi 127) 
(M, D.) (M. E 49) (Nelll) (O. 1.) 
(Özbaba) (P. A.) (79 ressam) (R.AJ 
<Samim!) 

Doğu cephe • n cezııaı 5 ayn indirildi. tramvay kalııbalıtmı arttırmaktadır • 
ADLİl'E MUllAB1Bt Naad olur demeyinlı.T Kapalıçarııı lıdır! Bu hem idarenin varidatı b:ı. 

cıan çıkan blr koyuml·u, bir şapkncı l•ımından hem de lz:Uh:ınu llnlomelt General Franko 
Lizbona gidecek Londra, 25 JA.A.) - :Moskova dUn 1 Ruslar, Stallngrad mıntakıuımda ba.ş. 

ı;tce, UçUncU defa olmak U.zere hususı lıca Uç !JıUkamette ııcr!emlşlcrdlr. 

bir demeç nc§retmi§:tr, Ruslar, şimalde 40, cenupta 20 kilo • 
.ABkert kuvveUerimlzin taarruzu metre kadar 1}eriem!şler, Almanlar 

devam ediliyor. 24 aontearinde de ta. oımdlye kadar 42 bin ıııu bırakmıa • 
nrruzlannı inkl§at ettırmeğe devam lardır. Yaralıl:ınn mıktan dn 120.00Ö 
etmişlerdir. Kuvvetlerimiz, Stalinrra. kadar tahmin edilmektedir. Alman 
dm gıimnl batısında 40 kilometre Uer. eeirlerlnln o.dedi {86.000) e çıkmıştır. 

lediler. Soroviktmo oehriJo lst11.1yonu Niyuz Kronik! gazetesi 
ı:ıl i§gal ettiler, Kuvvetıertmlz Don 
lrmağının dirseğinde 6_10 kllometre Diyor ki: 
ilerllyerek Dlmo:skJ, Kamlnlııkaya, Londrıı, 25 CA.A.) - "Tunusd:ı 
Prekopta, BJ.znnya, Trlsotroıka vo birinci ordu Fransız kılnlnrınıo 
NırOD6kaya meskQn yerlerini aJdı yardımı ile düşmanı geri piiskürt\ü 
lur. ,.c şimdi Tunus:ı takriben 40 kilo-

Stallngradm cenup keslıninde dU11. metrelik m~safede bulunuyor.'' 
ınanın çembere a.lınmıo olan Uç tllme. 
ninl generalleri ve kurmnylıı.rlle be. 
ıı.ber, esir ettik. 

Stallngradın ııimalinde taarruz e. 
<1e.r. kuvvetlerimiz, Don aahlll boyun 
<ie Kamiçl:ı, Agatov~ka, Vla.nl.§a.nka 
1rıeskQn yerlerini tııgal ettiler, 

Stal.ıngradın ııtma.Jlr.de ııakeı1 kuv. 
vctlerlmiz, Stallngraa mUdafllerile 
bırleıtiler. Stallngradm cenubunda 
15.20 kllometrc ilcrıtyerek Sadovaya 
§ehrinl, Umanlçevo ve da.ha meskQn 
b1r yeri zaptcttik. 

24 sonteşrin akşamına doğru du,, 
mandan atman es1r 1erjn miktarı 

12.000 kişi daha arttı, Bu muharebe 
}erin sUrdllğU müddet zarfında dllş 
nınndan 86.000 subay ve er esir o.ı 

dık. Henüz taınamlanmıyıı.n raporla 
rn gl:lrc 19.24 sonte~rin zarfında vu_ 
l<ubulan muharebeler.~<ı kuvvetlerimiz 
ôUşmandan her çapta 1164 wp, sağ 
lam veya hasara uğramıı 431 tank, 
ı.:ağlam veya hasarıı uğramış 88 u 
çak, 8940 kamyon ve otomobil ve ıs 

"hinden fazla beygir, 8 milyon mermi, 
lR milyon fl.§ek ve lıenllz sayılm~ktll 
e>lan pek çok mlktnraa hafit e1U1htar 
~phane, mllbimmat ve erzakla dolu 
(J(:polıır zapteıt!k. 

:!4 sonte,rinde dllŞınan muharebe 
meydanlnrında 115.000 ceset bıraktı. 

"Rusyadn umumi taarruz pek 
müsait bir §ekllde inldşııf ediyor. 

llu iki haber bu s:ıbnhkl Londrn 
gazetelerinin ilk sayfnlnrında en 
göze çarpacak ~·erleri işgal ediyor. 

Nlyuz Kronik! diyor ki: 
7 Sontearlnde Sta•ın ~öyle demlştı: 
''DUıımanı topraklarımızdan kov 

mn.1ıyız. Biz bu fşl ba§arabilecek bl" 
ourumdayız, DUgmanm ordumuzun 
ağırlığını hlssedeceğ"l gUn yakındır ... 
O gUn gelml§tlr. Rus ordı.:su nazllere 
aRrr darbeler jndirmPktc:Ur Ruslar 
dnha şimdiden parlak bir muza.fferl 
yet kıı.uınmııııardır. ~lmd!kJ tnarru . 
zun Almanlar için harbin gcllıı!mlnl 
d~ğjşt.rebllecck mahiyette bir boz 
b'tmla. sona ermesi mUmkl!ndUr. Hit 
!erin bozgun ordul:ırı lc;ln bir lsUrıı • 
hat devresi o]acnğını Umıt ettığı sı 

ıada indirilen bu dubeler Stallnj:. 
Rus milletinin ınatçı llzml!le olan cm 
r.lyet,lnl lsbnt eder. ~'mdikl harekrı : 
tı,1 askert netllelcrlnlı: neden ibaret 
olncağl hakkında şimdiden tahminli!•" 
ytırUtmek vakti henıız gelmemiştir. 

Fakat Hltlerın pek zor bnreket'er 
vupmal< zorunda kalması ve fetıl.ket 
}I bir muhasarad:ın kurtu• nıık lc;lrı 

kıtalarmı tna.rruzlar &!tında geri çek 
nJsi muhtemeldir. Bunda muvaffak 
r iması da vnrlttir. Fskat muvatfa '< 
c;l.Bmadığı takdirde b:ınun hayret u 

l.ondrn, 25 (A.A.) - Moskovadakl yr.ndırıcı neticeler verme~ı beklene • 
Röyter muhabirlnln Lşaratınıı gör! , bilir. 

taun General 
ö Gole mesaj 

gô derdi 

cebindeki karta güvenerek Beyazıtta bakımından fnyda..lı o~lttır. Bu ya 
loı.men boıalan BarbC_ye Fatih pıl:ımazsa. bile trıım\'Bylıırın son dn 
tram,.-ayına. at;lıyııra.lt Fatihe kadar raklarmd.ıı. arabıılar taın:ıınen bo, 
gitm<:kte, o!'&da tama.men bo,al:ın lıl'ltm:ılı, ancnk bund3n oura bek 
tramvayda yer kaparak geri dönen liyen halk ıraya. konarn~ arnbıı.larıı 

trıımvayla U Harbiyeye kadar ra. ıılınmalıl 

"Doıt Fransanın hürriyetine batça. &'ltmelttedlr. Bu gibi kart ıta. Sıraya girerek tramvaylara blnmf\ 

Son vaziyet üzerine Porte 
hizle müzakerelercle 
bulunacağı bildiriliyor 

bipleri bazım bir tramvayda 10 llS 1 ıısulünU EmlnönUnde, Fatih, l\laçka, 
tekrar k~V.U§~cağına bulmaktadır. lll•yar:ıt, Harbiye, Şl!ıll ve emı;ali Stokholm, 2S (A.A.) - Llzbonda 

emınım.,, Bo hal sabahları Uıublyede ol mUntehnlnrdatd durak yerlerinden lsveç Telgrn! bürosuna verilen bir 
Loncırıı., 25 (A.A.) - MUBtakU ma.kta, Şl&ll ve l\laçknya glde.n tram. lıu5lıyarak tntblke ~eçmenln T.nbıta hııbcrc göre mahaut mahfillerde, ga, 

lt'ra.nsız ajarusmm bildirdiğine söre, \'aylara binen kart hnmlllf"rt ytlzlln rıın ynrdrmlle temin edllmeslnl bir ljp bir ihtimalle, generaı Frankonun 
Stalln general dlS Gole bir mesaj den dönliıte Harbiyeden g~eu Haç lırre dahıı yauronım. Rlrkat glln 1 da içinde bulunacağı bir heyetin ya 
göndererek Sovy~tler blrllğinln 2:i hıı. • Beya7.ıt, ŞlıU Bl.'ytızıt araba. O'Vei fırınlar önllnde tatbik l'dllen kında Lizbona &'eleceğl ıöylenmekte · 
mel yıld6nUmU mUnıısebeUle yapılan ıarma binmek mUmkUn olıı.mamaktıı. ıraya girme 3ekllnln n~ kndar ko 1 dlr. 
tclrike teşekkUr ettikten ıonra şun, dır. Hart hamlllerlnln "knrt •• 1 glirmek ]:ıycn tatbik olundu~unu ~ördlik. Ve. Heyet, mUtte!iklerin alıno.ll .A!rl • 
ları na.ve etmektedir: {ıtl)en biletçilere Juu·.,ı ~krn:lıkl rı nı emniyet mUdUrUmUz llıılOk Nihat kayı ıııgallerl netlce.elnde tspıı.nyada 

Dost Franaanm btıyUklllk ve hUrrl. tın"Il' ve edııları da CJObat ı•epeyi'nln bu me ele llf" yakmclıuı ve Porteklzde hasıl olan vazıyet hak 
yetıne tekrar kavuşecağ~na kuvvetle l Bıına kalırsa bu fevkl\ll\de za-n'ln r.l!\kadıır olma<ıını dllı>rlz. j kında "ka.tt mllzakereler.,de buluna • 
k&nllm., içJn tenzl}Atlı kart umlll kaldınlma j l"elda Ragıp ÖNEN caktır, 

Bu sıra<b ceseılj tıısıyanlnnn bu 
luııduğu gruptan kısa boylu, kırmızı 
yıınaklı bir adıı.m ıı.yrıJdr, bu adamın 
cö7.lerlnde yıını sapı ;pıvıırlak bir 
göz.lllk, aynklannda çamura batını' 

ld!itllder vıırdı: 

Bu ölü de kirrı ? 
2 Çeviren: MUZAFFER ESEN 

- Affedersiniz komutanan, dJye 1 
!'>Öze başla..dı. Mü ande ederseniz ken. Komutan bu llSzlerı l!Jltmemezllk 
<timi tanıtayım. tuıntııka askeri beki. ten gel!ll. OJdufo yerde derin bir dü 
m1 blnba!jı FreJcl. 01'.set aıkerl mm ~ü.nceye dalmı,, kaşları Qatık, hare 
tt.krula bulunduğu için adljyc heklnıl J;et b: duruyordu. Bu tabur komutanı. 
nln nıuaye.ncslne ben de lştlrak et ,ı~ ya~lanndn., kısa boylu, ıtlşman blr 
tim. Bu ltJb:ırlıı size biraz lzahnt aöanıdı, yllLUnUn en fazla göze çar. 
vereblllrlm. pıın ta.rafı iradeli b!r çene, kuvvetli 

Albay mukaddem2y1 kısa kesmek c:ene kemlklerlydl. no adam bir '1.V 

ıı.tcdı. yakaladıktan ıonra o avı bırakmak 
- Rica ederim. tansa sopa altında ül:nf"tl tercih e.dflJl 
- \'nkıı bayii mPro.ltJıdır. Ocset köpekleri dll'.filndUrUyordn. · Fakat 

nncak bir yd cn·eı lllm~ bir ııdamıa lınna rağmen eıa. gözleri, güne' vur 
<'P'Sedıne benziyor. \'ucutta kapnnmı, nru, renglle ıempatlk bir adamdı. 
tıırkııç kur,;un \'e glllle yara!'lı gör • ı Çok hızlı geçen bu hlldlıeyl l>aşka 
dük Şııhd:ım:ırı dlldlmlş, damıığ-1 bıçblr kl1111e farketmemı,tı. Herkes' 
ı;ümU:tten. b!r ktılnğt' yırtık. ' nlbayla doktor arasmdnkl konU$tnl\ 

Dıı kelimeleri l:ıltlr lşltme'l bir tıı. yı takip ediyordu. Albay görUnilr btr 
bur koınutıını tıtrcn(cktcn kendini nlllka ile ıormustu: 
otamatlı, garlı> bir 111',,Je mırıldandı: - Doktor, bu ölUmUn ıebebi hale. 

- Hlm, ben bu o.dnmı tnnıyorum. Jıınaı& tllolnlz nedlrf 
Vruıında. durnnlo.rtl.ıın birisi sordu: Doktor b:ışmt snll:ıdı: 
- Ne dediniz? - \'allahl, rördllj'Um nzlyet kar;2t 

ınnda bir lperlt,le ı:eh.lrleume vakl\sı 
<'ır •anırnn. 

Alb:ıy hayret etmı, gibi gilrllndU. 
- Bu clrnrtarı.Ja bA1A lperltll yer 

ler ,-. r nıl? 
- Evet, birkaç yeraltı siperi be • 

ı•llı lperltlldlr, Böyle ıtperlere raıt. 

gelince hemen kapatıyoruz Zira ylr 
mi sene eonra bile lpt•rtt zehlrlemı:ı 

lmdretlnl muhnfnza. eder. 
- tperltle zehlrlı:nmeıtln netlcele . 

rlni bize hatırlatmak IQtfırnda. bulu • 
nur musunuz T 

ötede berldl", en?ıa.y)ar arıı.smda 
yava., ya,·aş konu:ıanlnr vardı. Albay 
bn gruplar ara ındo. '4ilb.-Otu korumak 
lı:ln ıubayllırn. dlJndO ve: 

- Baylar, dedi, dlkkalie dlnleyl • 
nlz; doktorun ıöyllyecelderl ıl1ln için 
de faydah olablllr,. 

ilk pllnda blr roJ oynayacnı;"lndan 
bayll &1Jnırlıınmıı olan doktor bin 

lmıJı&ı töze ba51aya.cak bir konterawı. 
Çı ctb.,ıc lnl açmak lçln birkaç defıı. 
hafif hatif öksürdU,töyle blr dot"'11dca 
\'e dlnleylcllerlne bir &'ÖZ attı. Sonra 
söze bıı~lndı: 

- Dnlnfn &ekli ba,tan bap deit 
~ır. tperltJe zehlrJenmooeu sonra ba . 
yntta iken vUculun rutu~ll ola.o kı., 

sımlarında derı namına bit ıey kal • 
mnz: etlerin renıı lmı;lyah keıılllr. 

IlattA toprakla temas eden yerler bl 
le (me el1 sıığ yahut sol bölllrler,, 
liıılcalar) a.ynl haldooJr. Uzviyetin bit 
~<•k noktalarında eımer lekeler rörU.. 
nUr. Bu lekeler Adeta lperlt)n tmr.aııı 
t1ııyılmalıdır. Göz kapaklan ve gözler 
knybolur, göz çukurlUIIUD yerlnd• 
beynzımtrak bir marundaıa be.tka bl9 
bir şey kalmaz. 

Bu tetkik aeynhatlalıı lmlrl bir 
b:ı.1' harcketlle doktorun 13zlerını ta-• 
dil> ederken bir taraftan da aat aya 
ğınm ükçesııe tabanı arasına ,apıı.. 

:mıı bir çamur psrça&UU uca 4e.aıJrll 
lınfttonl!e \'e dlkka.tlı t~lzl17ordll
Çok ehemmiyet verlyormu5 &'lbl da~. 
rnııdı,., bu itini doktorna ~deril0 

nyuJ zıı.manda bltırdlı 
(Devamı var) 


