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K JRİPS'in bıırp kablnr. inden ay. 
rdmn ı ehemaıl.)etli bir poli. 

tıı.. me&cle halini a}dı. llor t.&rııJla 
ı:ılıril a.Urü ı,eflilrler )apılı) or. Bu \'li 

z.iJ eli lDg tw"e ll So\'Yet Ruıı) ıı anı 
'lllnaakf ı .ın.ucbctin ı.oğu:iluğuıın di>. 
ill il) anlar bile \'Srıhr. 

Londra.d:ın nlelAdo oir uda.w sıtutlle 
tal)'att) e binip, l\loslio\ aya. :,iiyük 

eı~I olarak inen z.ekl adamın soıı bir 
~ •J iQinuc allı pl'l' !:UU anıldı Ona noı 
;:ın ı.I,; deuiler. Ona ıuralctlo metreyle 
tl,.iıldugü ınenllcket4' bl..ıterce kilo 
n.ctrc.Hk nıillke sahip Bdaın diye hl. 

top ettiler, 
Hindi t.nn me&e.leslnde onu davala 

r: halledecek tek ad:ıııı saydılar. tngt 
J.ıt kıabin lude en etıcmmlJt:tli me\' 
11., onli \erdiler. lnı;llterenln hıuıım 

lhn Londrayı l>ombardım.m ederken 
h1rlpıoin ~h11ını da olr IM!Jlederıt>erı 

twmen bcrgün bombardımıın etturr. 
f.ııipe ne yapıt bilirdi 't lkincl plfhula 
flO.n bir adamın yııpacıığ'ı hlzmetJnl 
t>aı;n.rdı. Onun en bUvük hiL.UJctl ln. 
g:Jteredc mUı;tcmlckel~r Vt- ınlltteflk 

kr dünya lil\lında )Cnı bir zlbnjyetla 
tıogmıı ma cıılışmal•ta oldu. 

Kırlp koloniler lıaltkında daha hı 
11ıııı.I hare •"t edilmesini lııtcr. So';) et 
ı:u ~ nyn fazla nıi';;t:ı.rda ) ıırdım ya 
prlnıa!iını arzu eder. 

Kabineye girdiği gllııdcnberi ona 
lkl :aı\l)eden lsliltbal f,&SU\"\'Ur cttJ. 
ler. Bir lmıun insanlar onu Çörçil111 
halen tcllikt.ı etti, bl.ı kısım insanlar 
ıııırlAnıcnto hn)ut,ındu dıt}nı3 luır:tı 

ı.orı:ıı) a geldiği Çôn,:llin ınllna.siı> bir 
ddhlo atlattığı b:.ıknıUne \'ardı. Hat.. 

tü onun Jllnd mc~elesinl hul için Hin. 
at!ttıııuı giLlikten scnrıı. eli boş ulamlı: 
x"rl dön.noıılnl, Hind mescleı;lnde ruli:ı 
bet bir neticeye varanı mış olına .nı 
unun ) ediği ilk dJlrbe addedenler oldu. 

Hicdlst,andıın döndükten sonra fil. 
hakilla fürlp in şöhreti gölgelcnmeğe 
ba~lııdı. Ef:,ıırıumumlyede bu aldsler 
hıtı.ıl olurken harp kabine i içinde de 
Kırıpıı ralıntım. bir \'&:ı.i.} ete dti,tli. 
Bu vnzi.) ctJn mahiyeti llırlpsln ba, . 
Vekile )BZdı •ı bir mebtuptıın dalı& 1.)1 

nnl:lı:ıılıyor. 

I\lrlpa ba mektııbı oda harp lmbl. 
ntslndekl mlinııkaltı.t \'e ıııaı:ıenıc na. 
zırlıırı ile ıınlııeaınadığını uçıl'ça siiy. 
lü,> or Bu anlqıımamazlı~ın tefcrrU 
.ıt ı hakkında fııı:ı:ln t 1tf lll\.t mıwcuı 

dt ğll 6 de KırJpııln nıünalmle , .e mal 
v.cme nıııırları ile lhtlllta dll11ınUş ol 
mn ı haddlz.ııtında mı:scJt• ı kt>ndlll, 
ı.:-tndcr biru:ı olı;un u)dınlııla<-.ak nuı. 

hJ3 Pttedir. ~llinalmlit nıızırı ile olıııı 

ıo.jl, fı herhnlüe Kır' pı;ln dalıa ta:ılıt 

o aha &eri nnkliyat J apılm:ı..sını lst~ 
mı-5lndeu lll.'ri s-eldllh gltıJ, nıalzeru~ 

ıı:ı:ıırı ile olan ani 'mı.mazlığı da 
lonrıı ı.ahalarına fazl:ı mln.tarda maı 
:ı:t wc ı;undC'rilmesiııl ı.tcıııeıılnCleıı 111'. 
r. gcllr snnı.} oril:t.. Hcrlı:ılde hunun 
ukı;ı hatıra gt-lrmcz \"e.) ııhut Kırlııe 

ılc bu nazırlar arasınılı& "'ıJısi ll•tll!U 
ııt rııı bu UJ rılımı.) a ııebcb u(ıU'ıığı talı 
ıııln edllernez. 

K:rıpsın harıı kubıo rı;jıııit•n ııyrıl 

ma ı uıerlnılc l..oııılr1ı rııd.\ o unda k• ·. 
ııuşan Ta.rbu • Ha e ... ıılı bJr nol.ta)a 
teına~ etti: "J{ırips parlamenıoda bü 
'Ük mu kulkrle lrn f';, llıı~I\ ordu. Çıin 
ı<u o, ııo mulıı•.Jr:t.alit'ıı ııt• ılı• İ'f!:I ınır. 

1 ı!>r tıırulınd:ın tutulın orılıı.,. 
1 ondrn mıl> nımnıın l>n\ du;::-11 t .-şhl°" 

Hırlp•ln harp lmblnesındeıı n~· nlııııı .. 
"ebe bini de e~aslı ı;ıır~·t te ııııh edece" 
ıımhl.}ettedir. 

Onun Uı·rl urdıiğü ıt:n·ııl r lmblnr 
Ye ıilıdi,';I ı;uıııl••ııürri ln~tllncde SJar 
tıırr ııı;tnnıle lılr polıt ! lıu tısl,lhinl ·m 
rııı ıle"tlri>·or<lıı. Un ltı •l<I lnı;-ili' ıııır 

ı..rurııtoı.u ıuıa.nc\i bir şekilde p::ırtı 

pOskürtüler k 
gedikler kapatlldı 
Volga ile Don arasında ı dirsekte 

Rus zırhlı birlikleri dalgalar 
halinde hücum ediyor 
Sovyet kıskacı 

kapanmak üzere 
Londr&, 26 (H.adyo 111,115) - Ru.e 

tt.arru.zu devam ediyor 300 bine ya. 
km Alman askerinin eıra.tındo.ld kıs 
kaç hareketi, bu o.akerlerin vaziyeti 
nı gıLtlkı;e tehlikeli bir duruma sok 
ır.aktadır. Son on iki ısaat zarfında 

Ruslar yeniden ba:ı;ı köyleri geri aL 
nıışlardır. ıso tank, fO top tahrip e 
cı; lm I§ tir. 

Alman tebliği 
Berıın, 26 (A,A.) - Alman ordula. 

rı başkumıı.ndanlığınuı tebllği : 

Volga ile Don aruında ve Don 
nc..hrlnin bUyilk dlrseginde dll11ma.n 
I•lya.dcsi ile zırhlı kıtnları.nın §ld _ 
detJt tnnrruzları devam etmektedir. 
Bu taarruzlar, ~lddetli aava§lar saye_ 
aınde püakürt.UlmUııtflr. D~man. bir 
çok tnnk kaybetmlşt!r. Hava taarruz 
!arımız, dli:manm insan, ağır silahlar 
ve her nevi nakil vaf!ıtaıarı olarak 
m!Jblm kayıpıara uğra.mumı intaç 
etmiştir. 

Stallngradda dllşmanm dUnkü hU, 
cum teşebbtlsleri de akamete uğramıı 
tn. 

Alman gazetelerinin 
verdikleri malumat 

Berlln, 26, (A.A.) - Alman gaz:e 
telerf, doğu cephesinden gelen son 
~aberlert1 latinaden Don nehrinin 
büyük dlraeğlnde ve Stal.ingradın ce. 
nup batısında Bol§eviklerin yeniden 
b lyUk kuv.. etlerle taarruz etmi§ oı 
C:ukl&rır.: :; ..... maı. tadırl.lr. 

Mihver kuvvetierl, Don kesiminde 
dar bir sahada toplanmııı olan ve bir 
çok tanklarla desteklenen düşman 

kuvvetıerine karaı bilhassa Oiddotli 
eaYaşlar yapmak mecburiyetinde kal 
ım1§18l'dır. 

Alman ve Romen ıatalnn, Volga 
ile Don arasında da çok şiddetli hU 
cumlara karııı koymak mecburiyetlıı: 
ıhı kalmışlardır. Bu kesimlerde bir 
çok süngü muharebeleri hA.11\ devam 
etmektedir. Bol§evikler, bir çok zırh. 
il birl!kler kullanmak auretlle blrblıi.. 
nl kova}a.yan dalgalar halinde hücum 
etmişlerdir, Alman topçusu ve bllhaa 
ım uçaksavar batarya.lan,dllşma.n sat. 

ları.ıua ınUthııı bo:;ıluıı. .. u .. ._u.ııııııruır. 

24 Sovyet tankı Hvq meydanında, 

lrnlml§Ur. Alman tayyareleri, taarru. 
za geçmeğe hazırlanan dU~ma.n .kıta
ııu ının toplantı mahallerini birbiri ar 
<ıı sıra gelen dalgalar ıekllnde bom • 
bardıman ederek düşmanı dabıl btr 

.. takım kayıplara uğratm~trr. 
Cephenin bir kesinılnde Volga He 

Don araaında, bolşevlkler ııllvarj bö. 
lükleı1 kullanmak ınıretUe Alman 
batıannı ya.rmağa uğra,-rnıolardtr. 

Bu teşebbüs, dllşmanm yanıarmda 

yapılan mahirane bir manevra saye. 
sinde ısuya dtışmUıı ve dllşman harp 
meydanında blnleroe ölU ve mllbim 
r.ılktarlarda harp malzeme.ııl bıraka 
?ilk yüz geri etmek mecburlyet1nde 
kalmı§tır. Son 24 saat zarfında mo 
törlU Almnn mutrze'leri Kalmuk boz. 
kırlRrında bir takım taarruz baskıla 
rı yaparak SovyeUenn bjrçok mev 
z:llertnı işgal etml.§lerdir. Bunda.n ba: 
ka Alman kuvvellerl, pa.rıak bir çe. 
nrme manevrası sayesinde, mUhim 
ı-:;ovyet gruplarını kUfatmag-a ve ta. 
L·lye bakımından ehemmıyetu mU.ıı 
tahkcm bir me\'%11 ele geçtrmeğe mu 
va.tfak olmu"lardrr. Yapı!an harekAt 
er.nasında Alman el bombacıları bir 
dU§mnn bataryasını tahrip etUkten 
sonra 10 top, 40 top araba!'ı. bir çolr 
at ve deve ve mUh!.ıı.mat mlktıı.rda 

harp malzemesi iğttzı&m etml.§lerdl". 

(Doğu eepbeein~ dair dl~· 
hnberlP.r 2 inci en.} fnmJT:da) 

o fu!)a'C1!0~~ 

Asya ik\ısat 
kongresi top andı 

-0-

Reiı bir milyar Aıyalıya 
hitaben nutuk ıöyledi 

Tokyo, 26 (E.P.) Şarkı Asya lktı 
sat kungrestnln dörd JııcU toplam~~ 
Uç gtln aUrecek olan mUzakerelere 
Jil'rşembe günU Tok.):>da başıam11 • 
tır. 

Japonya, Mançulto, Çin ve Mongo. 
hatandan fiOO kadar ııahs!yetJn ı,u 
rak ettiği bu toplanl'ya eııkl mn!lye 
nazır· Ogura riyaset ehıektedlr, GO 
rli§mclerin mevzuu Bl\yllk Aııyanı~ 
lktıaad1 kalkınması olacakttr. 

Açıl?§ nutkunu rela Ogura ırat et. 
n:ılı.ıtir. Bu nutukta reis, büyUk Aıt 

)anın takriben 1 milyar kj~lye bal!! 
olan ha)kına hitap ederek mUııte 

rck refah yolunda hepsini beraber 
çalışmaya Ye yeni d'lnya vaziyetine 
l"l"lllağa muktezi tedtıirler! almağa 

dnveı etmlııtlr. Japonya, l\lançuko ve 
Çin l:ıUyUk .AJıya 1ktıııad1 kalkınması 
nın esasını teşkil edeceklerdir. Bu 
mıl!etler azamt verim temini için 
mUmkUn olduğu kadar ve bUtUn kuv. 
vetlerlle çalışacaklardır. RcJs, bu 1 . 
z&hatlan sonra bUyUk Aayanın kal 
kmması hususunda tııblt, bazı mu~ 

ltUllt'rln de yenilenmesi gerektlğine 

j~aret etmiştir. 

318 de Harbiyeden 
ç1kanlarrn toplantısı 

Cephenin merkezinde dllşman, 25 
!lrincıtcşrlnde Kalenlnin cenubunda. 
ve Tcropezln cenup doğusu Ue batı 
tıında gcnlıı bir ceph.ıde beklenilmek.. 
te olan taarruzu yapmak Uzere sa!.. 
Jr.r teııkll etmiştır, Kısmen çok fld 
detll olan savaşlar netice.sinde bUtU~ 
tearruzıar, pUskürtUlmtış ve dUşma. 
na mUhlm ve ka.nJı zayiat verdlril • 
rr.istlr. Ma.hal1l bazı gedikler, karşı 
taarruüarla ortadan kaldırılmıştır. 

ıs Sovyet tanıtı tahı ip edilmlatır. 

Libya, Tunus, Rusya 
Harbiyeden 318 yılında c;:ıknn sı 

rrfdnfiar yıldönUmlcrini kut!amak ve 
(lfhltlerlnl anmak Uzere neşet tarl 
tine tesadllf eden 6 llltkOnun 1942 
pazar gUnU snat ııs te lata.nbul Ordıı. 

va:r.an: BiR MUHARRiR 1 n•jnde bir toplnntı tertip etmişlerdir. 

Sekiz·nci Ordunun 
iJerleyişi 

A 1''LAŞR.IYOR Kl man~al Ro 
mel orduları, llk gelen haber 

lı•re rıığıuen ta.ıuamlle ooı;;-una uğra. 

mı, değildir. 

l\laharetıl bir rl<ıat ha.reketlle 
lincec!en hıı:urlanmıı uıcw.116rlne çe • 
kı(l~or. Külli kun·et!erinl muhafnrA 

K hı .... 26 (A.A) 
0 

ettiği gibi yeni tak\lyele.r ve ağu 
a .~, • - rta §arktakı 

1 il. k t1 i ı bl' 1 ı top, tank gibi malzeme de almakta ng 1'. uvve er n n to ığ : 
ı 1 A d b 

dır. llA\'lllıu da boımıı; gittiği için, bir 
DUn .ıtn arımız ga. a ya ne El 

nydRnbert mu:r.l\.fter .>lr yürüyli1lo 1 
J\geylrı arasında düşmanın temasa gir 

1 11 
l 

111 
rd • 

er .) un seldzlncı ng ı; o usu 111n 
nıjşlcrdir. ileri tınrekcti 'V11\'ll lamı:ı, ikmal hlı 

Karadaki kuvvetlerimizin faaliyeti ti f la • 
nıe er zor ıınııştır. 

takkındıı. yerilecek ba§ka bir haber ' F"al'ııt R ı d d k • ome ner1ı e ııraM Vtı 
yoktur · ' go11lııe ltestırdjğl ruliıl:ıfaR !,'izglıılnde 

dıırma.sı mUmkUn ol!l('ıık mı 'f Geçen 
Jeı!n kndrosu jçlndcdlr. Ve parti!• ııe:nekl lnA.lfi:t. t.anrruzuııdıl Alm.ıın 
mrbı.ı tar l<;lıı ııu diı!ltur d.:.ıjuıa akıl İtPly.uı ordıılıtrı Elage.}·I ra çoldlerck 
dan <;ıknrılmu~ un bir ıılnrdır: t utunrnuşlar, krndilerlnl topladıkt,an 

''Hııtqı lmnaatkrlıııl dl'ğlştlrcblllr ıoonm lrnrııı taarruza ge('erek tıı;ı. 

!ttknt rCl imi n!lla,, P.ırtl ktıdrolarmı" llzler: geri ntmı.,tard ırn.knt bu clcfn 
hu lmd:u nizıırnıı bir ıwl•ılde lş!P.dlğl hıglll:r t.ıııırrıızıı dahn bıı)tlk kU\'\·et 
hir rnPmlek •ttı• partl,jz kırlııo;.ln bu l ıt-rlc lapıldığı lçlıı Hoıııelln ayni mu 
ıun zckfısınıı rağmen uz.un :ınınan mu : ,aflnlılyetl elde etmc!lll zor görlinü. 
\:tilak olmasına lmk'ııı 3·•ıklu, j :yor. Aldığı t.ııkvlycnıu ne olduğıınıı 
Mllımknl 'ıt ve ınalıRıne ııuz.ırlnrı ı;,. tıllm e:!lğl ınlz için ııarckfitın lnld 

jıe olan lht ilLilııı ııı '.J••lıl~rını llp lu•rı(\ı ı nrıııı bı•lıll'rıı il} ıı. 

lıkırJı rlne uırııflar bit et• .. erhctı• ı;:ı 

'tıp oJın:ııııııdn anıınali Ui11mdır. 

•iıı ip,., iş başımı gcldilı:tl'n ımnrtı hj,• l'uıımıtn Alınan ve ttalynnlıırın 

mlıddt•t kabinenin etrnfınıtıı ıı ırti gli ııılıltclililcrden C\\'e• dııvrırnıırak şl 

ı i.şlcrlııln llstllndc bir tenıcrkUz hasıl ıınıı Afrll .. ı)a \ 'C Akdı•nl:te htıkim o 
t'I ıtıPi:t• çalışlı. l"cıknt ııurlllml'Dfo a lıııı hu noktnyn kın o•..tfo )'erle~Hlklc 

ıı. n,.Nlnl, partiler k:ı lrorıı ııu larıanı.a. rı anlaşılıyor. Bunu \nı:trı Sııksoıı 

ı:ı :\"Ilı: .}et l'ııgıinltlı rn~het lıO!Hl ıuı da glzlcnıi)orlıır Mlilh•liltleı bu 
cılı:ıı. 'l'a~ ~ ıırc jnıalfıı ıııını lığını im ı rııılıı henll't oı ırruzo geç"m dlklerı 
bul etti. ıçlıı mlh\'eriıı oraya l<ııvvd yığma\ 

lstanbulda bulunaıı ve bulunmayıp 
ıçın \'akit bıılmnğa devam ett1ğl ı;ö. da gelmeleri mUmklln olan arklldl!.§ 
rullil ur. Fakat Aııglu :sıtksonl:ı.r (le~, !arın o gün ve o saatte Orduevıne t'I 
l.>1 bihyorlur ki A.hnanlıır uı ltıılyıın rlf!er; rica olunmnktndır. 
L:ır BILcrte üssünde ve '.l'unusta tutu. 
nabllirlcl'88 nılbrnrl ııhnall Afrlli:ıı 

Cliln ı;ökUp ntrnııl' \'e Akdculz.c hAMm 
<ıimıık ıuıl<llaı yol•tur, Bumda b.ıyu ~ 
SA\u;::lara :ıhlt olııcağız.. Hcnllz. b:ış 
1..-ıııınmı;, bulun;ın bu mıl~j 'lııııio 

n"ticetıl bclil olmadan şimali Afrlka. 
nın Alubetı h:ıl,ıuııda hlçbtr hıikllm 

V<'rileınez. 

~*Of. 
StııUngmdın ıılmııl batısında ve ce 

ımp b.ıtısındakt ıtutı taarrıu:ıı ~cll1 

rıwktı•dir, Kızılorılıı , Almı.rnl:.ırrn nıU 

C!nfal! 1 temlnl ~ ararnli :ılmnlıtc -10 

\ e cenupt.n 18 kilom •tre ılerlt>nıl,tlr 
Eğc·r Almanlıır rııuk bit tt-dbir al 
nmki.,ı' geç kalmışlnr!'ll Onn dlrıırı;tn 
llr bbyUk blrllklcriı.ı ÇC\ rllın" ı \ .: 
imha ed'lnıesi tl'hllk·-SI ıçlııdedlrln 

:'ıoıı Alııınıı hnberler• rır c;ôrc mihver 
ccplıt jni yurnıı ı:ıııı::ır, ıu:tıklurı ge. 
<Iıklerdt'n jçerlye blly1.lk oımdc kııv. 

\••tlerl geçlrcmPınlşlerdir Bu doğru 

lı.e, geçen Hcırkof taıırr11111111l::ı olı1u 

Rı? glbı hu dt'ln ıhı Rmı teşebbll!Cli 

DJ&kil" netlt•e \erl'blll.r. Jfrıılb hu Cl'(l. 
tıt'nl" durumu da nlhni hüklimler 
\"tırnwğı• mU!!njt değlldir 

Lih.} ndıı, Tunusta, ftut1yııd11 devam 
fden hart>klitın hiçbir! ıısıl hedefleri 
r;P \nr;ıl olmadığı ıçlıı \'Cnl lnlrl aflar. 
uarı t'n:cl. hAdhıt•IPrlıo eJ'•nıt yekOtı 

t:<·I ı: t•k dnğnı olmıı1 Hu •I~· cı·pheıle 

ılı: harp en önrmlı &nfhnl:ırına yem 
ı;lrnı.•I• üzeredir. 

Bir 
Mevsimlik 
Aşk 
1 ilk1~ıinundan itibaren tef. 
ıika edilm~ğ~ ba~I., naaclt o. 
lan bu ı <'·r:ı.ıı·n adı kadar 
mo:\-zuu, vak'ası ihtiva f'tti~i 
tioı ::-r nl~ ka ve merak verici. 
dir: ro!nan gnrip ve esra. lı 
bir hayata. ruh filf'min;n ~?lı 
kö.,cle"İne ve B .. , oi!lunun ka 
m•rk, clolıımh:ıçlı nrkıı sokr..k· 
lıırma c:cvrilmiş bir p·o1ck
tördür. 

Yaznn: 

REr:İK. 
AH ET 
llVDI-

1 ttMı6nu.,l4a V il ~- 1 
slıt ıınlnrınclıı 

Tunusta 
Zırbb llavrıtıer 

arasındaki 
çarpı,maluda 

Mihverc~ler 
esir alaılar 

Kuıua, 26 lA.A.) -· ltaıyan ordu.. 
ıaı umumi karargAhmın 915 numara 
lı tebliği: • 

1'ıllluata aakert faı:ı.Uyet art11111tır. 
~hiı kıtalar araaıncıa yıı.pıtan çar. 
P!§maJarda birkaç kamyonet ele ge • 
g1rilm1.§ ve bir mıktar eslr &lmmIJtır. 
l'ena havalara rağmen ltaJyaıı v• 
Almaıı sava.o uçaklan yürUyU§ halin.. 
<1\.kl dUrman kolların~ turruz etmıı 
ierdır Alman orduları bava sava, : 
lannda 6 dU~man uı;ağı dll§Urmll§Ier. 
<lir. Topçu ateşlle laı:.bet a1an ba§k.: 
t.jı dU§man uçagı yer .. dU,ımll§ ve pa~ 
çalanmıııtır. 

Patermo Ue Sicilya arasının bqk& 
Yerlerinde yapılan d :ı;maıı akml&r4 
h!çblr netice vermemııtır Hava karf& 
koyma batarya.lan tara.tından bir ı.-. 
JH.tie tutuşturulan bır lnıııı.a uçatİ 
Oela yakınında denize dUfmU,ttlr. 
Pılot elir edilmi§ttr. 

TRABLUS VE BIZERT 
BOMBA.LANDI 

Kahire. t8 ( A .A.) - Bf!Uld 
İngiliz bava kuvvetleri Trnblu. ve 

B~.zertı bombatamışlardır. 

T ulon üzerinde bugün 
bir tayyare uçtu 

Tulon, 26 ( A.A.) - Bugnn saat 
13'de bir fnıılllz: veya Amerikan u 
çaAı çok yfik~eklerden Tulon'un 1 
zerinde uı:mak te~hü,ünde butuıı 
mu~tur .• Uçak savar batoryalanmır 
•ld<htll ateff ftzerine ucalı: deni'!• 
dolru açılmı,tır, 

Bomada ıea Plrar 
lllllıeıtade 

Harp ba,ıntlanberi ölen 

Poloarab Baldpler 
IÇID a11D J&pıldı 

Bu ayinde mihver memleltef' 
/eri müme..Ulerinılt=n haılrtı 
bütün korıliplomatilt hasır 

bulunda 
Londra, t8 ( A.A.) - BUtUn kAto 

Uklerın ve katolik rshfplerin ıztırab: 
ıarı karflBlnda hiçbir zamaa h1uls 
kalmaDU§ olan papalık makamı. Ro,, 
mada Sen Piyer klli8es1nde harbiQ 
l!aılangıcındanberl ölmUş olan Poloa., 
Y<liJ rahiplerin ıatıranau rubJarr tcta 
ruhani blr Ayin icra etUrınifUr. 

Polonya mak&matı nezdindeki papa 
vekllı kardinal Kort:ıeal, papa namına 
bu Ayinde hazır bulunduğu gibi mi.la. 
ver memleketıerl mUmeaaWerindeD 
n•aada bUtUn kordiplomatık de bulım 
n:uıtur , 

ııvaç Geaelllarmar 
~apaaı 

Kıt mevıiminin laveç için 
birtakım muhataralar 
ıetirmeıinin ihtimal 

har"cindt= olmadığını ıöyledi 

Stokbolm, 16 ( A.A.) - lsveç er. 
klnı harbiye rcial, mlllt mUdafaa 
rHsonell ile ordu mensuplarına bit&. 
tı.n radyoda bir nutuk Irat ederek ta 
veç ukerlerlnin durup dlnlenmemet 
vt hazırhklarmı takvjye etmek vazı 
tulle mükellef olduklarını, çUnkU 
kı~ rr:evıimlnin İlveç için blr takım 
n.uhataralar geUrmeıunln ihtimal ha 
rıclnde olmadığını beyan etmiştir. 

frar.snda fOCU/clc.ırın ri/ıolatlA 
tayını lcaltlınlıyor 

T.ondra, 26 f A.A.) - \'işi rad)'O 
c;ıııııın b'ldirıliğine göre, çocuklarıı 

'rrllen ı;ikolnln tayını hu ay sonun 
da knldırılııl'ııktır. Bunılnn ba,ka 
~ n#h maddell'r in' mları da mikda .. 
ca lndirile<>ektir. 

·v 
Londra, IS t .\ .A.) - Genu&I cMJ 

(';ol•Un va,ıog!ona gi"ec •(t.ntt datr 
turada bir ıaYia dol8fmaac:tadır. 



ŞEHiRDE 
VURODA 
DÜNYADA 
Şehirde: 

SAAT 

:f. Belediye, akide şekeri iSin 7150, 

boza için 25, muhallebi için 30.40 ku.. 
ruş normal fiyat tesblt etmiştir. Bu 
fiyatlardan yukarı ııattş yapanıa.:

tna.hkemeye vernccek1erdir. 
:;. Patates fıyııtıar1 dUn biraz daha 

c!Uşı:r,n~ur. E\•velki gUn toptan 25 
lruı uş:ı. alıcı bulamıyan patates fıyu t
lar. dUn 22_23 lturuştu. 

Jf. DUn bir Reşadiye altmm satış 
fiyatı 29 lira, kUlçe altıntn bir gram 
i'Jyatı ise 42:5 kuruştu. 

Jf. Sl.imerbımlc yerllma!lar mUessese 
lerı, !tendi mensuplan için yeni bir 
kooperati! kurmuştur, Kooperatif, 
nıcmur ve mfi"!tn.hdemıere iaşe madıl~ 
si da(rıtacaktır. 

lf. Sağmalcılar valıyı ziyaret ede_ 
:r'k hayvanların yemsiz kalmak teh 
ilkesinde bulundukları.'ll, bu .;idişle 

~ehre süt yetiotirllememesi ihtimall 
o"duğunu söylemişlerdir. Vali, tetk1 
ka• yapılmasını alAkndarla.ra emret. 
zıı iştir . 
~ Şehirde son günlerde sahte ek,, 

:n-.ek kartları görülmesi Uzetine bele .. 
diye, halka ve memurıara verilen ek 
ınek karnelerini umum1 kontroıe 

tnbj tutın L •a lmrar 'tırmiştir. 

Dünyada: 
:t- Stokholm radyosunuL bildirdiği_ 

ne göre, dUn sa.at 13 te Osloda bir 
saat suren hava tehlike işareti veril. 
miştir. Oslo hava karş1koyma batar . 
yaları ateş açmışlardır. 

il- Tukoç Uzer!ne yUrUycıı Yugos 
lav seteclleri iki 1talya.n taburunu 
bozguna ug-ratmış!a!', 200 askeri o1 
cJrmUşler ve 500 eııir a.lmrşlardlr. 

Mahkeme Salonlarında 

Numaratör makinesi değil, 
dolandırıcılık makinesi ! ? .. 
iir açık göz, çaldıjı bir aumaratör 
makinesi ne kaç klşlyl dolandlr.i!H} ... 

Suçlu, krsncık boylu, iri kafalı, 1 di. Geçen gün geldi. "Aman dedi, bana 
gözleri daima yerde 23.25 yaşların 14 Um lhım. Bu numaratör makine 
da birisiydi. Kendisi ile beraber şiş: si sende rehin dursun. Ver ııu paray; 
man, ablak surattı ve lnglliz tebealı bllna,. çıkardım verdim. Birkaç giln 
bir 1talyan ile ince uzun boylu, göz. sonra gelip "makineyi ver, çıı.lışayım, 
mkıu bir genç de maznundu. parasını getireyim., dedi. Fakat ma . 

Ha.kim c\'veııt b1ınu llOI"gUya çekti. lı.ineyi vermedim. 
Kendisinin, nnasınm, babasının ismi - Şimdi makine sende mi? 
Di, adresini, işini söyledikten sonr~ - Hayır karakoldan aMılar, 
b1rdenbire ha.cliseye geçerek paldır Ha.Idm Kenane. döndü: 
küldür bir acele Ue anlatan genci hA.. - Bak oonln 13,5 lira.ya satın aldt_ 
klnı birdenbire durdurdu: ğm makineyi 115 Uraya rehin a1ıyor. 

- Ne oluyorsun yahu! Sen §at'ör lar. 

nı11sUn bu kadar sUratli gidiyorsun. Kenan hiçbir şey söylemeıil, başını 
Hele biraz yavaş söyle ne rı,mek iste önUne l,ğip sustu. 
'.!igi.ni anlayalım. 

Kenan isimli maznun: 
- Peki efendim, dedi ise de huylu 

h..ıyundan vazgeçsm.lyeceği iç:ln, gene 
ayni acele i!e ve anlaşılmaz şekilde 

an~ntmağa başladı. Bu bir araba 
sözUndcn benim anlt• yabilrllğ'ime gö_ 

re §Unlnrı söylllyordu: 
- Bu suç)u M:ehm~dl evvelde.u ta 

nırdım. Geçenlerde dükkAnıma geldi: 
B~n çar,şrkapıda "kllçük matbaıı.,,nın 
Aahibiyim. Kart vlzlt vesalre ufakte 
fek işler yaparım. Elinde bir numara 
t6!' mnidnesi vardt. 

Bazı işçilerde bu makineden bulu, 
:ıur, mUcel!itlerin yanında numara 
baııarlar. Bin Uzerlnden para alırlar. 
Onun lı;in kendisinde bu .makinenl!l 
bulunması beni şUphelendırmedi. 

- Bunu satıyorum, dedi. 

Sorgu sırası .Mehmede gelmişti. 
- Sen ne diyecek:,ıin bakııırm, eli;, 

dtğnı1şken bari bu makine ile biıkr.ı.ç 
k!şlyt daha dolandlraydm Bak bu 
n.akıneyi Muzafferden çalmışsın. Ke. 
nana satınışaın. Sonradan dıı kaçırrp 
Alberc rehin bırakm~ı:sın. 

- Yalan efendim. Ben bu makine 
yi çalmadım. Çnlrştığım yerden par9. 
ile aldım ve sıkışınca K.enana ::ıat. 

ttm. Kenanın parasmı vermek Uzere 
de makineyi kendisi yokken alcltm, 
Albertoya rehin bıı·ıı.lcıp paı·ıı.sını ve. 
r<>cekt)m. 

- Neye vermedin? 

- lnsan kendisini mt\öarna için 
)tılan söyler amıı bö.>•le yüzUne gözü 
ne bulaştırmaz. Böy!e olıınca doğ'ru. 
yu s6ylemek daha faydalı olur. 

NE VAR 
YOK 

General dö Gola iltihak eden 
' Fransız diplomatı 
İngiliz gazetelerinde okunduğun.ı 

göre, muharip Fransızlara illilı:ık 

elmiş olan Jlil Blondel Londray.ı 
gelmiştir. Bu diplomatın ynkrnd::ı 
mühim bir vazifeye tayin edileceili 
muhakkak ~örünmektedir. 

1887 de doğmuş olıın Mösyö .Tiil 
Rlondel. 1911 de hariciye meslciF · 
ne inti-;ap etmişti. 1914·1918 harbi 
sırasında Sen Pctersburş;ı Fr:ıns11 

sefareti ateşeliğinde bulundu. Fakat 
bir miirlclet sonra Londra Fransız 
o;efarctincle bir vazifeYe naklcdild•. 
ve harp seneleri içinde Fransız s<!-
firi Pol T<nmbon'un kıymetli bir 
yardımcısı oldu. 

Harplan sonra ll,f;; yö Tllonclel si
yasi bir rlevrHIJem yaparak. :\lck
sikoyu, Yaşington'ıı, tstan bul'u, .\
tinnyı. ve nıın-eosayres'i dola5tı. 

1935 el" Fran-;anın Roma sefar;?t 
mlistı-.,arı oldu. 1936 dn Roma sefi· 
ri Koni Samhrön izinli olarak Pa
riste bnlunurken Romııda elçiye 
vekillik eden Mösyö Illondel, !tal· 
ya ile yapılan müzakereler '!ırasın · 

da çok kuvvetli bir diplomat olclıı
ğunn $(Östenniştir. 

nu hiznıellcrine karşılık olı:ıraı> 

\fösyö Blonılel 1!l:l7 de elı:-i na:resi 
\'erildi. 193R de Dablen'e, 1941 de 
Sor.nıra elçi olarrık ş;ıön<lcrilcli. 

Fransız ınillnrckesindl•n sonra 
Mösyö Blondel. Fnınsrıııın kendini 
toplos:ırıık kalkınabileceğine, !Şeref

li bir sulh imzalııynbilc•""1.linc ina· 
nanJar ar:ısında idi, "'.\fuhariµ 
Fransa" taraf!arlı#ına 1ıecfşi. r,•ı ı 
fikrini <lcE!; şlirmeml!; oldııl!unu 

~fütPrmcktedir. 

Evvelce Baıyadan 
çe~lmi olan 

ALMAN 
KITALARI 
ıten~dt>2 Sark ... 

cephesine 
s~ v&eısı llyor 

--o--

Alman askerlertnin yerine 
Çek, Macar, Avusturya 

kıtaları gönderlliyormuş! 

---
E SO iJAKt 

Küçük ilanlar K•ıp::>nu 
Ci*--WW 

Bu ırn;rnna. ek.leaer<'lı ı;li:ıJı:rııemılıı 

iş orama ve iş verme ua.nlnrı En Son 
Oal>il>:ııla parasız o_,,red.ilcı•elıtlr. 

tlılnl:ırm g:uet,ede görUldöltU Şt>ld1ılt> 

olma....ına dikkat edlluıe!Jdlr l'.l\•lenıo~ 

tekJifl gönderen okuyu.,ulanıı mabt"a~ 
kalruak U:r.ere sarih &dreıılerlrıt hjlcJlr. 
melcrl lll:r.ımdır. 

Evlenme tek/illeri: 
:t- 18 yaşında c;ok beyaz ten!t 

kumral saçlı, ve gözHi, 1,65, boyun 
da, mütenasip viicullü, orta mek -
tep mezunu şeı efli Lir ailt' kız:; 

Fr:msa - İsviçre hududu, 26 {A. mlihendis, mimar, askeri dokto .. , 
A.) - 12 Sonteşrindenlıcri, Alm.ın veya hukukçu dürüst, bir ba~·la ev. 
kıtaları Fransa'ya ge~·nıc:k te ve ı\ıı.- lenmek istemektedir. (Yarlık) ref" 
deniz kıylarına inmekle :ı<"clc cdl· z1ne mUracaat. 
yorlardı. Halbuki bugün. ııyni ~ı· iş ve isci arıvanlar: 
talar görünüşe göre doğu r:clıhcsır!~ • ( defa iftihıır listt'sine geçmf~ 
gitmek fiıere, şimale do~ru akın el- tıp fakültesinde okuyan çok terb!• 
nıektedir. Liyon'darı gelen yolrulııl'- yeri asil bir aiJeden bir gene: orta 
her giin <'enubdan gelen A iman il~· ve Jise talebelerine fizik, kimy:ı 
kcri yüklıi trcnl~rin durm:ıdan ~!· ,.c rc!Jir, h8'!'1dese. matematik der~ 
mal istikametine ııilliklcrini söyıe !erini chvan Hatla vcrmt'k isleme!< 
mektedir. Fransa-lsviçre hııdud.ı tedir. Aynca ticarethane ve mıl:!! 
boyunda ve buradanı\lın:ın:ra'y•ı sesclerde usültı muza:ıOa defterde 
giden anayolüslilndeki Alınıın gar tııt ıhilir. Çalışkan) remrlne mfira 
nizonlarının yerine bilha~sa Av...ı~ · cant. 
turyalı, Çek ve Macar kıtııları ke· Aldırınız: ~ 
tirilmiştir. Böylece ;1-·erleriııe baş- A,aı!ıda remfzlt'rf t•F.dı olan 0 ; 

ka kıtalar getirilen Alman kuvvet- knyucnlanm!7.ro ııam1amuı selen 
leri, Rm;ya'ılrı şimrıl h:ıııcta n1ıır mektuplan tdar!'hauemlad!"D (l"tzar • 
kayrplara uğrayan \'e St~Hng-r.:ıd !arı harlc) berırüo '18bıtbtan ıtıeye 
cennbuncla :rno.ooo ,.\lınun :ıskcri.ı· kıutııf ve !mat l'l' de"' ıon.n aldnma. 
miilhiş bir tehdit k:ırşısınd:ı hır:ı

krı n tehdit! en kurtnrmn ı.: için Sov· 
yet cephesi Mikametinrtc gilmekt•" 
dir. 

tıalyanl:ır da Fransa'd:ı Alman· 
fardan bo~:ıhın :ı·erleri ıloldıırmak 

mak~aılile buralara a'lkcr t'Önrler· 
mcktr :ıl'rl" r<livorl:ı r. 

lan. 
1 A.G.) (A.U.) (Aeeıe JUC.) (B.Ş. 
klmseslzl (Bulunmaz) Bay Falkl 
(Çabuk olaun {Dadı) (E.B'.) {E.M. 
rF. U. Ş.) (F. D. K.) (GUn) (GU!er 
yüz) (23 ış ıattyonım) fB'etbf 127') 
(M. D.) (M. E 49) (N"IU) (O. !.) 
(ô.ıbaba) (P. A.) (78 reuam) (R.A) 
(Saml.m!) 

Jt. Ruzvelt dUn sabah maliye na:;r;rrı 
!forgentavdan :zafer lstikrazmın llk 
bonosunu eatm aımı§tır. Bu ut,lkra . 
zrn kayıt zamanı paza.rteSi gllnü aÇl. 

l~cıı.k ve llkkll.nun zartmda 9 milyar 
dolar toplanacaktır. 

:f. Birleşik Amerika bahriye encü 
meni reis muavini amiral Vikerl, Ll. 
berti smrfmda.n 4.00 den !ıı.zla geminin 
~ ba.şladıkla.nn,t sl5ylemlftir. 

- Kaça? 
- 115 llrııya, 
Vur 11§11.ğı tut yukarı 13~ Uray"l. 

puar}tk ettik. 

- ..... 
Neticede mahkeme davacı Muzaf 

forin ve şahitlerin çağrılması için m•l 
bakemeyi b~ka bir güne bıraktı. 

oğu cephesinde Almanyadan ıerbeıt 
bırakılan Fransız esirleri 
KompJyen, 26 (A.A.) - Yapılan 

nıUbadele anlaşm.alarr muclblnee Al. 
manyada.n serbest bıraıc.ııan Franaı:ı: 
esi!'lerinl ta~ıyan treııler, he.fta ba • 
şmdanberı. blrbfrl.ııi takiben Kompi • 
yen dura.ğtna girmektedir. DUn bir 
l•a.ç dakika. ara Ue tıd tren a.yni du. 
ralfa gelmiştir. I.Avıl.1! tem.sil ·eden 
~asjnyt serbest bırakııan esirleri kar. 
fılamı~tır. 

'!- Almanlar Lıit:vanyadaki Kovno 
tnlvcr.!iteslnl, profesör ve taıebelerin 
'Alman t:arattan olmadıkları bahane_ 
sıle kapatmrşlardır. Profesörlerden 
bazıları tevkif edllmi§. lSO kadar taıe_ 
be de l;ir toplanma kampm& gönderil 
ml.§.!erdir. 

:f. .İllgilterede yeniden blr milyon 
760 hin lcadm daha seferber edllml.ş.. 
tir. lnglltere, kadmlarda.n istifade 
!~inin daha geniş mikyasta tatb!kl 
Dzer!nde yeni tedbirler dllşllnmekte . 
dır. 

Jt. İngiltere harp sonunda. 'Ziraate 
genış milcyasta bir önem vermenin 
lUzunılu olac'lğı Uzerinde dikkatle dur 
n:nktadtr. Halen faaliyette bulunan 
trı.nk !abrjkalarrnm harp sonunda sur 
atlc traktör imaline çevrllmeai için 
ı,tmdlden icap eden tedbirler almmf§ 
bulunmalttadır. 

a ıerJn mesai 
s anerl Azeri de 

tet lkler 
Ankara.dan bildirildiğine göre, 

·dairelerde t~hin ve şk b~ı. 
dan tasaıTtıf temini ve münakale 
vasıtalarında tehacümü önlemek 
nı.nksndiyte bazı bUyü.lı: şehirleri. 
nıizde mesai saatinin yeniden tan
zimi iı;i tet'tik edilmektedir. 

Mesaiye saat sekizde ba~layıp 
14 de veya saat 10 da ba~la.rl!l 
on altrd~ son \·erilmesi ve araıla 
öğle yemeği için ça~ışmalara fası. 
1a verilmesi gibi bir formUl ill'...erın. 
de durulmaktadır. 

Böyle bir kanıra va.rllrrsa okul. 
larda da ders saatleri için yeni ·ınr 
usule vanlııcaktır. 

Ht\kim birden kendisini durdurdu: 
- Ne? ... bir numeratör makine.si 

13 buçuk Ura mı T 
- Eskiden fiyatı böyleydi. 
- Eskisini bırak, ş!mdt kaça t 
- Şimdi çok pahalı. 
- Bulunmuyor da tabii .. 
- Yok, bulunuyor. 
- Nerede? 
- Şunda, bwıda.. 

- Eh gördUn mu ya. Nadirleşince, 
fiyatı da. çoğaJmıı demek. 13.5 liraya 
sa.na numaratörü satmasından şüphe. 
lenınedln mi? 

- Şüphelenmedim. 

- Ama, gayet açık bir vaziyet. 

- Neyse, devam et. 
- Pazarlk sonunda. 13.5 lirayı sa, 

yıp makineyi aldım. 
- Demek hırsızlık olduğunu bllm!. 

yordun? 
- Hayır beyim. 
- Pelü otur yerine. 
- Daha bitmedi efendim. Anlata.. 

caklarım var. 
- Peki söyle. 
- Mehmet makineyi bırakıp para. 

yı aldıktan sonra ertesi gün ben 
yokken dükke.na gelınl§. KUçllk ı:tra.. 

~ "ben uatanla konuştum. Jıta.kineyt 
nuycm:m.,, demiş ve mak.Jneyt alıp 
gitmiş. Hemen ko§twn· BabIAlide mu. 
celllt1eri dol~ıp. •'size btrısı numara. 
tör makinesi satmata gc!dl mlT., dl_ 
ye soruşturınağa başladım. 

- Buldun mu? 
- Hayır, 

- Param da almıtdrn T 

- Evet. 
H!kbn ikinci maznuna cR!ndU. Adı 

A}berto olan ve matbaa ressamlığı 

yaptığım s~yliyen bu adam de. tun . 
ları ıı!Syledi: 

- Mehmedf, eskiden tantrmı. Mat. 
baa1ardan iŞ alt?', yazıhaneme gettrtr. 

ADLİYE l\HTHABİRİ 

F ransada anlaş
ınazhklar arttı 
lngiliz mebuslardan 

bazıları :la 
Darlanla yapılan 
anıaşma11 tenkit 

ettiler 
Ne\'yorı.. 26 (A.A.) - Franss

da Uvil, Doryo, Deat ile hUkn. 
met memurları arasındaki a..·ı.!a~. 
mazlik!ann vahamet kesbettiği ôğ 
renilmiştir. Batı Ftansız Afrika~ 
ınnın bozgunculuk etmesi derin bir 
tesir hasıl etmi.<;tir. 

Bern, 26 (A.A.) - Neue Zu.r. 
cheın Ze-ittıng'un Lonıdra muhabiri 
yazryor: 

Şimali Afrika vaziyeti Dar!ana 
itimatsı:zlrğı kaldıracak kadar ay. 
dınlanmamıştrr. Darlan kendi sa. 
18.hlyetinin şümulünil tahdit eden 
Ruzveltin beyanatını bilmemezlik
ten geliyor, sanki Şimali Afıikada 
Vişi rejimi devam cdiyormu~ gihi 
hareket ediyor. :hle\•Iruf blnlerce 
dö Golcüntin MlA serbest brrakrJ. 
mam:ısı memnuniyetsizliği arttm. 
yor. 

Londra, 26 (A.A.) - Araların. 
da işct partisinden Bevin ve mu
hafazakA.r partisinden Duffi bulu. 
nan bazı meb•usJar Avam Kama .. 
1'2Sma Darlan ile işbirliğini ten. 
kid eden bir takr:l:r vermişlerdir. 
Runda: "Bu münasebetler devam 
ederse istila. ve tazyik a.ltrnda.ki 
memleketlerde bulunan d06tlan

m.12tn itimadı sarsılacaktır.,, denf. 
liyor. 

- l'cşekkür ederim doktor, fa.kat 
ı;fze bir sual da.ha soracağım, bu ce. 
"<'di yeraltı bir siperde mi buldanuz1 

- Bayır, alb.ııytm. E11kl bir slpurtn 
içinde bir yıkıntı altında. gömUlü ola. 2 Çeviren: MUZAFFER ESEN 
rul. yatıyordu. 

l'iiksek rlltbelı t.ııl:ıayın alnında de u, erler sediy•yl ıuba.ylar gnıpunll.!1 
rlıı bir çizgi hasıl oidu, haykırır glbl 1 ortıuınd& yere bıra.ktlla.r. Ceset; bal 

bir !!esle: nıuı.nunda.n ya.pıtmııı bir heykeli a.nclı 
- Fakat <ll'dl, hlçbtr ıey anlaya.. rıyorıln, yUzUnUn çlzgUerı hl!) bozul., 

nıııdcm, o lıa)ıle bu ölUmü nasıl izah m.ıı.mı5tı. tık bakı§ta bu adamı tanı. 

ed3Ceklllnjz doktor'! mauın çok kolay bfr '' olduğu zanru 

1-'rejl'l inlrlt bir t11vırla, sanki bu t.a!lıf olablllrdl. Oesette bo'a gltml 

- Faltn.t sizin mUtaJea!armım gö_ 
re bu adıımtn bllyill( lııı.rbln erlerin 
den birisi olması Uh:ımgeUyor, böyle 
oldoğu takdirde lı:lmfzde onun ltımlnl 
haenler bulunabllir. 

- '\'aka.ya miiddelumuınillk e}koy_ 
du, bo iş onun jşidlr albayım. 

Lonrlra, 26 (..\..A.) - Diın gece 
So'lYf't Hıı.berler B!.irosu şu hı..sı.ısi 
tebliği n~şretmişt:.r: tkinciteı;r:. 
nin 25 inci günü kıtrıl:mmız Al. 
man!arın mukavemetini kını· :>k 
ileri hareketine devcım etnıişlet
<lh'. Stalingrad Rarkof ~imcn li. 
fe-r hattı üzerinde bulunan Ri~. 
kovsk. Novomaksimof ve Starin
mak.simof ~ta.syonlc.rı ve 5 mes • 
kftn yer zaptedilm.iratir . 

R.içkov.ak, Don nehrinin ~ar. 

kında Kal:ıç'ın 30 .kilO!!l.l"tr" c•.!'!iU 

bundadre. Diğer 2 ist;,syon D:'ln 
neh!inin kollarınöaıı Çir ile b,r. 
leştiği nC'l.:.~adadrr. E ;e ;;f'çirilen 
mevkilorden ikis:nde etrafı s:ır! 
lan 22 nci Alman tank tüme~i 1.:r:ız 

güna uğratI1!'1L~trr. 

DtiN GECEKİ SOVYET T:EBJ .. 1Gt 
Londr&, 26 (A.A.) - Diin ak. 

~am neşredilen mutad Sovyet teb. 
liğiııde deniliyor ki: rı r.Ji~gı:-all:ı 
fabrikalar mahal,~linde Almanl:!r 
daha b-i;·çok mUstabkcm m~vkilrr. 
den atılnnş1ar 500 kişi kaybet:ııı~ 
:erdir. Şehrin c~nubund:ı Alman
ların Sovyet hatlarını piy:ı!!e ve 
tı:.nıt kuvvetleriyle dt-lmek t~~el'>. 
büsü boşa gitmi!;'tir. Sovyet ltlt:ı. 

1.ı.r. ~ehrin şin:nl bntıs•n.?a ıruır. 

r11z etmişler ve ikr!emi~lerdir • 

fKt ORDU BİRLEŞllEK tizEı:F.' 
.lloskova, 26 (A.A.) - Kr..rlor. 

du dün dU~andan 15 bin esir \'e 
3 demiryolu durağı almakla kaJma 
mnı, aynı zamanda mihver all'ker. 
!erinden 6 bin kişiyi de yok et
miştir. 

Domiryolu boyunca ilNlem~-ğe 
dımı.nı eden Sovyet kııvvetlerf, şi. 
malden gelen ordularla birleşmek 
için ancak 30 millik bir me.safe 
ka.tetmeğe muhtaçtırlar, bi)ylece 
Stalingrad çikmtrsında bultınan 

Subaylar hiçbir kelime söylemeden 
bıı.kryorla. 

Frejelln ölUnUn eşkAUne dair ısöy. 

Jedlği l!lözler \Uertne kendini zaptede. 
mfyerek ''hlm! ben bu a.damt taruyo. 
rnm.,, diye mırıldanmış olan ta bur 
komatıını,Reml Berja Jlk ııatn. gelml1 
ve ceset ü:r.erlne tğl!ml~ olıtrak onu 
dı>rln bir nlA.ka Ue mlayene ediyordu. 

Birdenbtre do~ı ııltl.ı, bir d'1ıtince. 

daha. dof:ru"u kati bir fikir kafasında 
dtm:ılratmıştı: 

"Jlrar, fakat bu ,lfrıı.rdır . ., 
Ve bu andan itibaren kendl.,tnd: vnz.lyctten kendisi mesulmu, gibi, yecek hiçbir hal yoktn, yalnız ba.flf 

koll:ırını kaldırılı, sonra. Jtlra.f ett,ı: bir koku, garip bir mum kokusu çı. 
- Bu hll.dlseyi izah edcmlyorunı, luyordn. Purlak bir hal almr5 olıu 

V117Jyet garip hn.ttfi anlaşılmaz bir ı!erinln yerlnd", kılların çdrtığı yer. 

Ytıksek mbay bastonile mllbhem bu kanaıı.tı takviye eden ııebeblerj dil. 
bir hareket yaptı. Sonra mlltaleaıım_ şünmeğe başladı! Baflanmı, şahıh 
da. ısrar etti; 

1 nıar, yırtık sol kulalt, gUmu, dam.o.le, 

h:ıTdecljr, fnlmt.~ ler görünüyor, tepesinde hentt:r. bir. - Yıı. elbl.selerll' Elblselert üzerin. l>urada 9 mayıs 19115 te alınını, yura 
de t.erzJ tamı yok mn f" Sonra lrundu. jzlerL Albn.yın bakrl)ları kac,ısın<la endi f{:JÇ tel "-&Ç ııapa-.ağlam duruyor, öte. 

f" ile ıW1.lcrini kı'stl, M snç1:ır ötilnUn bir ı,eneye ya1rnı va. ratarından bir ,,ey anlamak mümkün vaı dö Gras hastanesinde t€'dnvl 

- Fnlcat '.' lılt gı·~·irJl~l yumu,al( ve mlal' top • değil mi T edllmı, ve lylle,tlkten sonra hl\y\ll< 

Dııittor te!,rar ı;Ö7..0 ba.;ladı: 
- ruırn.t, alıJanmadığrmdan eıııl • 

tıim, Otop"I tc~Iıisoo ;y:rnılmadr:J'mu 

ml'yclaııa çrkaro~aktır. 

a.,ııra nlrl&<·t'IA l'!\'C et~l : 
- Siz de CMIN~i görmPll tııteml'7. 

n•Isinlı; albayım T 

r:.~k üzerinde kaluııı,tır. - ICunduraları hı>rlcestn giydiği 

Harp ol:ulumın lkihri nıUdUrU lco _ 1 cinsten, jç çanuı,rrlart ll7f'rlnde 1!91ru 
nuıım:ıtlı. Tra,]ı ~·clıre lndo bir dl1 \·emıırka. i.5lenmı, değil, l\1crlnıle 1.uy 
şüıırl'ııln derin l;•J farkr.dlliyordıı, ıa 1 mr.tıı hiçbir ~ey ~·ok, portl'öyllnlle ya], 
kıt biraz l'loıır ı d:ıha tatlı bir se~I~: mz ı ıo fra.nk buldnlc. nn:;mesl lrnp 

- Doktor, dcııı, ilıerlnd1 bi~·l>Lr l;;&. I mu, olan rövelver reblnı.le, ly) haldi', 
ğrt yolc ıuuyduf. ·,, rarjöril ıçerlsindo bir Ma\'zcr tu';:!n 

- 'JT~w~ · casr ,·ar. 

umumi lcarargAhuı Parls lo;tlhharat 
şı:besıne memur etlilmlştJ. Berjc bıı 
tnftiiliıtı yeni tayininden sonnı blznı.t 
Jlr :ırm at,ımdan dtnlemı,u. 

Bcrje gözlerini, ön\iııd~ durıın ce. 
s: ttrr. aynamadan ı;iiJlenlyordu: 

- P. !-;ıı"<f bir va7.!fe ! 
(Devamı var) 

300 bin kişilik mihver kuvvetin~n 
etrafındaki çenberin tnmamiyle 
kapanması beklenmekterli!". Diğer 
taraftan Scvyet kuvvetlen Stalin. 
gııad fabrikalar çevresiDde"ki miis. 
tahkem noktalardan Almanlan te"
mizlemekte ve dUşm!\nB. c;o'k nğrr 

kaytp1ar verdirmektedir. 

İLK ŞA ~KINJ.M GEÇMİŞ 
Moskova.. 26 (A.A.) - Mihver 

kuvvetleri ekseriya mııhtelif ist{ 
kametlerde ts.m bir bozgun halin.. 
de ~ekilme-kteY?ıe de, u..mumiyct f. 
tibariyle So~·et ta.arrıızunun v~r. 
diği ilk şaE=kml!ktan kıntulmtış gi 
bi bir manzar::ı gÖE=termektedir. 

Alınan ktıwetlerl, ~llerinde lta. 
lan top~u ile ric'atlerini Brtmeğe 
ı:.::ı.bala.maktadrr. 

KUçi!k bir mn.gk kenannda ya. 
prlan ~Rt~rr>a. tanklar Rrn!mld:ı 
bir c:arp~a halini !1.lmfl', hund?.n 
!lanra Almanlar btlyük sayıda esir 
Vl' m tihim miktarda ganimetler b1. 

r:ı.1-<;:ır:ı k dağ'ılmn;lardTt" · 
ş;mal Kafka~ya demiryollan 

toyunM. ve Kalmuk bozkırlarında 
Sovyet tanktan muhtelif !stlkanıet 
J,.rrle .A l~an ric'atini keserek bil. 
tün sür'atleriyle 1Jerlemektcdir. 

Bu çevrede 3 Alman 11.Tav im 
mandam esir cdilml'=tir. · • 

ADL\N RAD\'OSU1''1lN 
NEŞRtYA1'l 

Londra. 26 (A.A.) - Almıın 
radyo~u. Sovyet kuvvetlerinin U. 
çüncti bir te'J~hbi.lsle. Moskova ba. 
trnmda, Rjev cepht>sinde Alman 
mevzilerine gjrmeğe muvaffak ol
duinınu kabul etmektedir. 

italya Krah · 
Cenovayı gezerken 

Har bin bitmesi ve barıtın 
teesıüsüne ait isteklerini 

göstermek üzere 

Ba~k pencerelere 
beyaz 6rt~ıer asmış 

Londra, ~6 lA .. \,) - İngiliz 
bava kuvv~tleriı?İn bombardm:anr.. 
na marn.z kalan Cenovayı ziyaret 
eden İtalya KıralT Fe Velia\t 
Prens Huberto'nun şehri ~ezdik. 
lcri sırada Cenova halkt, harh ıı 
bitm'!'Si ''e ba?"tşın teessi!sü;:ıe ait 
isteklerini göstermek maksadiyle 
pencerelere beyaz örtüler asmrı;. 

lardır. 
Torino ve Ceııovada bombardr. 

mandan mlitee~sir olmıyan bazı 
fabrikal:ı.r kalmışsa da, bunl:tr Ç:l. 

lıı;,;ma.m:ıktadIT. Bunun sebebi, bU. 
yük sayıda :~çinfrı bu iki şehirden 
aynlm1ş olnıastc'lrr. 

SEHIR 

1 !.!J ı ~~, 
1 .ı i 

11111 

TIY ATR0.1;;,U 
KO'MEOI KISl\n 

8.rnt 20.SO dn 
ı'\SilTLt::Ş~N BAii:\ 
Cunıart~!ll ve P.u:ar 

": gUııJert 

Hi ler 
Başkumaadanhk· 
tan çeldlecekmit ı 

Londra, 26 <A.A.) - Daily ~i. 
keç ga.zet~i. emniyetli bir kay. 
uakta.n aldığını bildirdiği bir ha .. 
i:J.ere göre, Flihrerin, yalnız ilnva. 
nmr muhafaz.:ı suretiyle lıaşlru. 
mandanltktan Qe.kilmeyi kabul et. 
tiğini. harbin genelkuı'IXlay tara. 
fmdan idare olunacağint ve b11. 
nun da tatlile uğrıyacağrnı öğren. 
mektedir. 

Ankara 
at yarışları 

Ankara at yarışlarınm onuncu hat 
ta ko~rı önllmUzdekt pazar yapılA. 
caktır. Ha!ts.nm progra.mı ~dur; 

B.tRtNat KOŞU: 
Ü'g yaşında yerıt yarnxı.ka.n tay1.a.n 

mahsua, Mesafesi 1600 metre, 
ı - Kader 158 kilo 
2 - YabangUJü, 5e,5 ., 

tKlNct KOŞU: (R:lndtk&p) 
.Mesafesi: 1200 metr& 
1 - Hemdeı:n., 

3 - Za1, 
3 - Karmen 

e2 kilo 
62 .. 
61 .. 

UçtJNCU KOŞU: 
'Üç ve daha. yuksn 

İngilizlere mahsus, 
metre: 

ya~ta. aa.fk.ao. 
mesafesi: 3000 

1-Dandi, 
2 - Komisarj, 
8 - Konca, 
•i - Davalaciro 
5 - Buket, 

UÖRDUNCtJ KOŞO: 

62 kilo 

62 .. 
M.5 • 
•9 " 
-!6,~ " 

lJç ve daha yukarı ya~t11.kl sa!k&.:l 
&.rap atlarına mahsuı-ı, mesafesi: IG:x> 
metre. 
ı - OeyH\.ntek 
2 - Bora 

60 lıtllo 

60 .. 
3 - Tomurcuk 60 .. 

oi - Sava fiO " 
15 - Alok fiO .. 
6 - Tarzan 58 " 
7 - Hızır M ., 

UE~tNCl KOŞU: (<;alı m~nlalı centil 
mı:n) me.ııa!eaj: 3000 ınetca, 

l - Dandi 72 ki!O 

(binicisi Sıı•t A kııoııı 
2 - $l!tkap: 6{) .. 

(binicisi Fazlı KocagUney) 

Çifte bahis: 3--4 UncU lio~uıanıa. 


