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1 . kşaml 
istiva battının 
Cenubunda Japonya 

Yazan: SADRI ERTEM 

L O?lı'DRA1da.ıı blldjrilcllğioe ı?örc 
Jupoo doıııuıması Guadalka. 

na.ı adaamdan çeldlıni:;ttr ve Salomon 
lardan da ayrılmaktadll'. DUnyanm 
en geuı, deniz.( olun Pa&ltık Uzerlode. 
ki kU.çtfü adrı.cıklara kadar y~yılmq 
blr de\•letln bu kara parçalannda.n 
çekUmls olması coğrafya bakımından 
bUyUk bir ııoy ifade etmez. Oenup hu. 
dutlarını ıılmal yarım ktlrcsfofo otu. 
zwıcu arz derecelerine dayamıo bir 
devletin i&tha hattının cenubunda 
OJJuncu arz derecesinde bir noktadaki 
vaıJyetl bir akm ımaozaraaından bat
ka blr ,ey değlldfr. 

BUtün dllnya en yüklek dağlan ile 
lçlne daldırılaa bir bardak çaya blr 
tektır taııe91 atılmlf ırlbl bir t.eslr bı. 
rakacak olan bu büyük deniz Uzerln
de Salomon adacıkları basit bir ka. 
bareıktan ibarettir. 

Vazı~ et böyle olmakla beraber ha, 
n deniz ve kara kuvvetlerinin lşblr. 
lfllae daya.naa yeni b&rp uıullerint 

stiN 'apon donanmaımm Salomoo a. 
dalamıı terketmealojn dikkate IA. 
yık büyük blr ebemnılyetl vardır. Bu 
e!ıemrulYetl izah Mn her eeydeon ön. 
ce Japuoyaoıo bu harp içinde elde 
et;tlj'l vaziyeti ve uğrunda aavqınak. 
ta oldufu pyelerl pzönUne almak 
IAzımdır. 

.ııaponya Salomon adalarına dümeni 
bozulmuı bfr gemi lltı waadufle gel. 
mft değildir. .Japonya Salomou ada. 
larıoa kendlol l•tjvanıo ıımallndc 

otm.uaau dereeeden lııtJvtlutn onun 
bunda onuncu an derecesine kadar 
•UrUkJemeğe icbar eden bir fetih ve 
zatu bavasınm zoruyla gelmiştir 
<Jenup denlz.lerlne inen Japon gemi. 
alİılıı yelkelerlnl llltlren mU!illlt esen 
ufer rUzglrıdu, 

Japonya harbe glrd.ltl zaman keo. 
dlnl bir abluka hattından kurtarmak 
p)'Mln( takip ediyordu. Perl Harbur 
bulum bu battın kolayca pa~alan. 

maıımı temJn etti, ve b&ttA bundan 
eoara ona Paslflk yolu a!:ıldı ham 
madde ye gıda memleketlerini kolay. 
ea elde etti, bir yandan da uzak~ark. 
ta ÇlDJ tecride hizmet eden, ayni za. 
manda bol ham maddtıh~rl lbtlva eden 
Malezya ye Blrmanyay ıelde etti • 

Bu mıntakalan elde ettikten 11onra 
1apoaya için, bUtibı fetlb kapılarını 
açmak vulfetıl dll§öyordo. 

GUnet imparatorunun lllkeılnde gü, 
neşln lıatmamaaı lçlo, Çini emri altı. 
na almak, !lalezya. Birnıanya, Hjn. 
dl11tanı açmak, Felemenk Hindi11tn. 
nını aşarak Avustralyaya varmak 
garp~ Slbfryayı elde ederek blltUn 
fetih kapılanndan zafer trampete. 
!erini çalarak yUrUyilı;e de\-am etmek 
IAzımdı. 

.taponya bunlardan Slblrya da,-aııı. 
nı h('ullz lUoıko\·a tarafsızlık muıı. 

bedul Ue kapalı tatmaktadır. 
Çin de l\f!nelerdenberf harp tıııljnde_ 

dlr. Malezya, Blrmanyli elindedir. 
.ıapan kuvvetleri Hindi t:ın ı.apılıırın. 
dadır Fakat Hindistan üzerine bir n. 
kın hrm gUt', hem tchllkrJldlr. Bunu 
daha dyade Hindlstanda knrışıklıklnr 
Yaparak, politik yollar temine ç:ılış. 
maktadır. 

Oö,.t milyon kilometre genlşllltlndt.> 
ve 3~0 mil~ nıı ıılHwılıı l':lh'.lnıo nııker. 
•~ f Pthl yerfac !'!ekiz nıll\'on n.ıruslu. 
ıın tnlh·on lti•oml'tre ı;-t•nhll~lnde o • 
lan A\uııtrıılyıı)ı zapte-tıue ·ı tercih 
eııı. A;) lıırdanber1 J 111011 gayreti A. 
"•ı•trnha t\7.nlnc tcı. ır edllrpl<1tlr. 

olnpon\a A\'Ustr:ıhını ilci sr114'hdrn 
11 layı eılratle elde etııı •k nrzmmnd' 
rlır· 

1 - ~''lı<ıtr"hn ı:ı•"ııtt' km·,·et il' 
fll'n Arm:rl~· ının elin ıe e1ıeuııul:ı rt,11 

Stallngradda Eleme garının cenubunda 
Raı ar inatla mukavemet ediyor 

nümayiş yaptılar Bir zırhhya da yarım tonluk 
bir bomba isabet ettirildi 

Stokholm, S (A.A.) - Terek ke. 
siminde savaşlar mütemadiyen §idde
tini arttırırken cenup cephesinin her 
iki kesiminde durum 24 aaattenberj 
değl§memektedir. Stallngradda Al • 
mnn tayyarelerlle Alman ağir top _ 
çusunun mU§tcreken yaptıklan tahrf. 
bata rağmen petrol taafiyehanesl bL 
nalarında ve KızılllkteJrin fabrlkaaı. 
nm cenubundakl Eleme garında Sov_ 
yet kıtaları oiddetlc mukavemete de, 
va.m ediyorlar. BUtlln bu kısımda yan 
gın son derece §iddetll bir aurette 
yanmaktadır. 

Stanlingrad keııjmlnde 'Ve -bir akar_ 
yakıt deposunun 8 gündenberi yan _ 
makta olduğu Votganın batı aahllinde 
hava 60 kilometre mesafeye kadar 
kararmıştır, 

Tuaplltl keslmlnde lse durum ger _ 
glndjr. üstUnlUk gUnde birkaç defa 
bir taraftan diğer tarafa geçmekte 
ise de durumu hl88edlllr derecede de_ 
ğl§tirmemektedfr, 

• * * 
Berlln, 8 (A.A.) - Öğrenllditlne 

g6re, dUnkQ gün Alman kıtalan Te. 
rekin batı ıımaltnde birçok dtı,m&D 
mevzjlerinj yeniden yarmqlar •• ta_ 
arruzıanna devam ecnrek mtıte&ddft 
meskQn mahalleri i§g&l etmfflerdfr. 

Bertin, S ( A.A.) - Haber vertldt. 
ğine göre dUnkU gUn Kalmuklar ste. 
pinden hareket eden Sovyetler, mU • 
teaddit taarruz!ara kalkmı,ıaraa d& 

bu taarruzlar dU§manın önemli ka • 
yıplarlle pllskUrtUlmUıtlir. 

Bedin, S (A.A.) - Tuapsenjn ,ı_ 

mal.illde §iddetU Sovyet kartı hUcum. 
!arını pU.skUrtmekle mc§gul Alınan 

kıtaları çetin savaılar ortasında ara, 
zt kazanml§lardır. Bu ke.ıılmde Slo _ 
vak kıtaları ku§atılıı.n blr kUçUk d~
man gı·upunu yok etml§lerdlr. Keza 
Tuapsenln doğu ılml'llnde müteaddit 
Sovyet taarruzları pUskUrtUlmUıtUr. 

(Dofu <ıephe9fne dair diğer 
haberler 2 inci u.yfamızda) 

Gandi 
Amerikaya mesaj 

gönderdi 
Amsterdam, 8 (.A..A.) - İnglliz 

istihbarat aervlainin blJdfrdftfne gö. 
re, Gandl Blrletlk Amerikada Hind 
bjrljflnfn aylrk mecmuası olan 1sJAm 
Today vaaıtaaile blrlqlk A.merikaya 
bir mesaj göndermı,cr. Gandj bu me. 
aajlnda birlqlk Amerikanm da BU 
ytlk Brita.ny&ıUD dl.ter mUtteflkle~ 
gibi lngtli&lem Hlndlstanda yaptık • 
larmdan mesul olduğ".ınu iddıa etmek 
te ve Hindistan lstikl8.Unln derhai 
tanınmasını istemektadlr. 

,,. •.• .,. dinlerken : 2 

Vurguncu tOccar 
M .u.ı.ı ŞEF, yurdıımasaa basb ller wndaa fazla IUN'be yak. 

la11mıı oldutuau J1aret ettuer. Kabramaa Melımet.çlk, kqm dondu • 
rutu ıoiuıdarında ya&LD yakıcı ucatında bodut hekçleldlr ve biz onun 
gölgesinde ra'.ıat uykumuzu uyuyoruz. TarUıln, önünde c11z çöktüğll Meli. 
metçil<, anımw. bsbaaını. bemılreılnl, kardeoinl, emntyet içinde gördU. 
j'ü için ın~uttur, damarlarında ne eotutu, ne sıcap duyar, sadece vazı. 
fesini blllr, Vt hudut cerfı(nde olanlarm bepalnl kendi etlndeıı bir parça, 
kwıd! canından bir zerre sır.yar, öyle duyar. 

Fak.,t lıı..ırüu, bu en çetla &'ünlerde Mebmetçtklerlıı etinden blrer par_ 
!:il, ıu.tmutbn blr urre olanlara musallat olan bir zllmre prUyorıız. 

"Buıanık zamanı, bir daha ele ıeçmu fıraat sayan eski batakçı Çift
lik ağaSJ, ve tıll:ıdeıı gelae teneffU• ettltimiz havayı ticaret metaı yapma. 
ğa yeltenen ~özü doymaz vurguncu tt1cc&r ... ,, Bunlar, ldmln. 11-11 kuv. 
"'et ve liudrPıJn t-:lyeatoae ıulh ve ıUkan içinde y&f&clıklannı dlltllııllyor_ 
hır ... ve yarıu, biz, heptmlz, MJIU Şeftıı wk emlr ve lı,aretJ ne ölDm dirim 
horblııdr \'atan uj'nıoda kanımw akıtmafa kotarken, arkamızda bu üç 
bet )Uz soyaııau bu&kaeaju, O eo7amlar, .. tenetto. ettıgl.mlz havayı ti
caret metaı Yf pma!\'a :veıtenen gözU doymaz vurguncu tUccar,)arclır. 

Oilmhıırıyet hUkQmetl, ıtmdlye kadar ihtar etti. Fakat gözllııll para 
hırsı bUrUmllıt olnn VUr!fUncu, vatandatlıtm ne oldutunu dllfllnmeden 
bu toprağın .kudslyatını kar& vlcdanmda duymadıın, ne para ile, ne zen. 
glnllkle \'e lıJı:blr feyle ,.lde edilmez en ttatllın bir servet olan Tl1rk1Uttta 
aıuıletlnl ıısrndaı a~atı P.ayarak ber ,e7e kıı ku &illdllı ve ke5ealnl ılılr. 
mekten b:ıııka bir !tl'Y di1fUnmecll. 

Onlar, artık cümborjyet kanunlannıa ne demek oldutuan anlayacak. 
!arı .ıoman gtılmı,tır. Maıkeler lnecıektır. Asil Türk mllletl bünyesinde 
!tendi k:ır:ılcferine zıd, parazit bir zümre yaoatamaz. Onları, adaletin kar. 
1'1!1tnda bnyı.nlar• bUkUk bükttk göreeetız. N. A. 

b}r Ua olablllr. Bunu ona bırakma. l§b}rllğl için faydalı olurlar. 
mak lı\zımdır. i .Japonya Avoıtralyaya yaptığı a • 

2 - A\"IJStralya Japonyanın cenup 
1 

kmlal'da Jkl clıı• üsten de (ltlfade et
dcnl7Jerlne doğnı olan grnı.ıemeslnl ti. Tayyare cemllert de adalar da o. 
ıamamlıyacak bir durumdadır. ouo itine yaradı. Fakat AJUsJyen, 

Japonya dünyanın en büyUk denizi M,id~ baskını ve Mercan denl&I mu. 
Uzerlne aerpllml' adaları naıııl zapte. harebelert Japoaya.ıım adedi mahdut 
decektfrT Bunu ancak bava, dent:ı. ve olan tayyare cemtlertnden ehemmi, 
kara lmvvtttlerlnln t~blrlltl ile elde yeti( bir kısmının ite yaramaz hale 
edcc<>ktlr, girmesine aebeb oldu. Suof Dılerden 

Açık denJzlerde hava kunetlerlnln mahrum kalan .Japonyarun Avustral. 
lil\ra \e deniz kU\'Yetlerlle l!tbırJıği ~aya yaptığı akınlarda kuvvett böyle. 
yapabflnıesı hava kuvvetlerinin yakın ce azaldı. Bunun tesiri eon aylardB 
mesafede Uıılere sahip olması b;le Yeni Ginedeki muharebelerde ve son 
mürnl<ündür. Bunun temini lse Pnslfik Mercan denizi muhurebelerlnde keo • 
de mıı,killdUr, iç denizler için kara _ dini gösterdi. Bunları da timdi Sa. 
dakl üslerden iıtlfnde mUm'kUndilr. lomon ndalnrını Japon donanmasının 
Fakat l'asJrtk J:ibl ııonııoz ve engin terl<etmcl( takip edJyor. Bu Japon -
bfr ı1rıılzde böyle Us!rr ancak sunl yanın A\'ll!!ltralyayı l!)galden \az~eç. 
bir surl'lte temin rı:tl'eblllr. "\'ahut tfğlıı • dellll"t etmemekle berab<•r, bir 
elv<'rlı;ll adalardan lı;tlfnde f'd'llr. rlratj ifade eder . 
Uı; ıh ı:-emllerl bu ımnı lia "'azjfcsfnJ Amerikanın pek süratle ilerllyen 
giirmelttedlr, harp endüstrisi ve harp potansjyell 
U~nk gemileri l<endllcrlnl he\•a a. ı,arşısında A\·ustralvanıu uptı te 

kııılurınd'.l.n kurtnrneul< bir \erde bu. ııtıhura uğradıkça bu mınt11kada bel<. 
Junılıı!<l trı 7.nm:ııı tııryarrh•ri hnva - lenen muzarrerJyet lnılcl\nları da ın. 

laııdırarıık n.uuul raııdıın ı·ıl ı l'i 'aıı. rıra lnmt'kt edlr. Paıılfik ort ıs111d ıkt 
nı ıhırına hl:ımrt t•tlı rler. \'ulıııd da kürUrllk adacıkları terkeden donan. 
b ıce ınuhafaı.a e:lllı·l>ilen a:blar bu J ma bu v:ızlJ eti lfıa etmc!kl.edlr. 

General M.ak Art;UrUn ıumuml ka • 
rargAJııodan: 1 (A.A.): 
Batı ılmal kesimi: Orta bUyük!Uk. 

iki belediye bina
sındaki bllktmet i 
memurları kOVDldU 1 te ~mba uçaklarmdan bir kUçUk filo 

Dllıye taarruz etmiştir. NeUce bellı 
değildir, 

Londra, 8 (A.A.) - Almanyaya noıı...• 
6 

a ... §imal kea).ml: Salomon takım 
g nderllmek llzere "Alman doktor~an adalarındaki umuını .hareketleri des_ 
tarafından aıhhl muayeneleri yapıla.n tekllyen atır bomba uçaklarımız Bu 
Fransız iıç!lerl yukan S&vole'da nü • ı in Falı! ljma.nmda düşman gemlleri, 
mayl§ler terttp etmlılerdlr, Fransız 

1 

ne bombalar atml§lardır Uçaksa va· 
hududunda 'bulunan blr muhabir haL topçusunun •iddetli ate .. ıne ve dll· t 
km iki belecli bj il ba .,, .. 049 

-ye nuı • ık& u - man projekUSrle.rlnln ı§Iğrn& ratmen 
mum! binaları l§g&l ettiğini ve htt • uçaklarımız alçaktan uçmakta. idiler. 
kO.met ıınemurlaruu buralardan kov 18 t bo "- t ım t Bo bal • on m- a ı rv ır. m ar 
duğunu yazmaktadır. tıpı altındaki bUytlk bir kruvazöre tam isabet kaf 
Fransanın muhtelit yerlerinde buna detml§ler ve kruvazör lntjllk etml§.. 
benzer h!dlııeler olmaktadır. tir. Bir hafit kruvazöre afır basar 

Aruıemasse•de ltçiler .sthh1 muaye . verllmlıtir. Blr ticaret gemlaine tam 
neye gitmek latememtııerdir. İ§çt ısabeUe bir bomba dnımuıtur. Daha 
kaydeden bUro, askert muhafaza al bagka gemilerin hasara ufradrklan 
tına alm;mı§tır, zannediliyor. BUtUn uçsklanmız nok. 

Yeni Ginede 

sansız avdet etmlşler'.llr. Orta bUyUk 
IUkte tıı.yyarclerlmiz tarafından yapı. 
lan ll~fncl bir taarruzda bUyUk blr 
zırh!tya t500 librelik bir bomba dU, • 
.Dlll§tUr. 
Ağır bomba uçaklarımız dll§ma.nm 

Rabauldaki gemilerine taarruz etmıı 
tir. 21 ton bomba atıtmııtır. Hava 
bulutluydu. Bu sebeble neticeler tam 
görUiememl§tlr. İki gemlye tam iısa.. 
betle!• olmuş ve gemiler tutu§TDU§ • 
tur. Daha başka ağzr hasarlar veril. 
dlğt zamıedilfyor. Uçaklarımızın hep 
si noksansız dönmUı:ılerdlr. 

Salomon takım adalarında gUndUz 
keılf yapmakta olan b.r mUttefik u.. 
çağı 11 av tayyaresi tarafından ta. 
arruza uğramı,trr. Sa~ •O dakik& 
sUrmUDtUr. DUımanm S tayyaresi dU 
§tlrWmU§tUr. Tayyarelerimiz v~: 
Ierinl b}Urmf§ler ve salimen dönmUf 
lerdir. 

Bava bombardı· 
manları ybtladea 

Cenovatlaki lıvi~re 
koruoloaluğu baf ka yere 

IQfındı 

Kokoda hava meydanı Avustralyahlar 
tarafından işgal edildi 

Londra, a (A.A.) - lsviçre redyo.. 
millerdtr. Kokodamn aptı 89 &'f1D • •unun puarteaı akpm.ı blldfrdftine 
deaberi Port Xorubl cnııfs 1l&ltlnU göre, Cenova üzerine yapılan .eon lld, 
tehdit eden Japonlarla durm&d&ll gar ı deW hava akınları Uzerine bu tehlr _ 
PIJU. Avustralya krtalarının J'IPr&tr. deki !mçre bqkonsoloslufu Nerrjye 

Mellıurn, 1 (~) - General Kak 
ArUlrUn umum! .kararstJımda bwu _ 
nan muhabir, Kasvel, ııeıredi!en bir 
tebllğe göre, Orm&nl&rda çarpl§&n 
Avustralya kıtalar.tJUD dUnkU pazar. 
teai gUnU Kokodayı zaptettlklerinl 
bildirmektedir. Kokoda kUçUk b1r köy 
olmakla beraber •tr&t6.ftk ehemmiJ18 
ti pek bUyüktUr. Avuatraly& kıtaı&n 
bu köyün ylnni mil prkmd& bulu • 
nan Kokod& hava meyd&nmı da sap_ 

cı :mUcadelesfnl tetviç etmektedir • n&kledilmiotir. 

Mısırda 
tetmiflerdfr. Bu krtaJar 1lmd1 orman. 1 n g ,. , 1. z k 

1 
ta 1 a r 

1 
n 

1 
n !arm içinden §lm&le dofru Japoa.ıarı 

takip etmekte ve Oyvi ,ebrlne dotru 
ilerlemektedirler, 

1 .Müttefik bomba tayya.releri, lld btl ta a r r u z u d u r d u r u 1 d u 1 yük ııakllye gemisi ile bunlara reta. 

1 kat c .... ~ harp gemilerini, bir taarruz 

;:~~~:!d:. ~e~:1~;~ .. ~:~11~ Her iki tarafın kaybı yüksek 
lunmaktaydı. Japonlar Yeni Gineye Boma, S (A.A.) - İtalyan ordula önemli dU§ınnn zrrhlı kuvvetleri 
asker çıkıi.rarak mevzllertnl takVjye n umumt karargAlıınm· 891 aumarah tarafından yapılan şiddetli bir basla 
etmek iste.mektcydiler. Dllfman P- teblltf: mUteaddft defalar büyük bir yarar. 
ml!ert karaya blr tek asker bjle çı., .Mmr cepheııindekj muharebe, dUn lıkıa karoı taarruza geı;:en mihver ıa. 
karmadan plmal latUtametinde çekil. de artan blr ıtddeUe devam etmlı taları tarafından tesirli surette dur. 

j ------------------------------ durulmuıtur. DUJDl&ll zırhlı vUita!&r 

~ 
bakımından çok bUyUk kayıplara ut. 

~ 
ramış ve bu vasıtalardan 90 ı mUte. 

1 I cavizi tahrl,p edilmlşllr. B!Zinı kayı. 
bımız da yUkııektlr. Şiddetli sava,la.r 

üiiiiü7 '*" 9 ,.,..,. wwwı <• eltı.n devam edlyor. 

M i 11 i Ş e f ve M ill t 8 ir ı i k ''0 
.. :ı;%: :::::=:~~:::~: ·:.: 

bnberlcr 2 ıncl ss~famıı.da) 

rar.aaı BiR MUHARRiR 

ATATV'RK•ün haet,a oldutu ır.a 
maniarda zayıf ve mukave: 

metsiz ruhlar blr korku nöbeti için. 
deydllcr ve kulaktan kulap töyle 
tıaılda§ıyorlardı: 

- O başımızdan glderae ne yapa • 
cağız T Mlllt bünye ııarıılmıyacak 

mı 't Memleketin içinde kötü bir ta
kım a)·rılıklıır bat gbatermlyeook mı T 

Milli birliğimizi Ebedi Şefimiz 
AtatUrkUn vücudlle kalm aanıuılar 
aldanıyorlardı. At,atllrkllo ölUıofle o. 
nun \"C arkad:ı)laranuı eaert ele yıkıhp 
gidecek değildi. ımm.ır ölUr, y&pısı 

baki kalır. Husuıılle TUrk blrllğl gibi 
ebedi bir eserin Uzcrlndl' AtatUrklc 
beraber Milli Şeiinıjz 1nöoüoüo ve 
bUtUn bir mecllsln ve- p&rtl kadrosu 
nun da emeği "·ar:hr Türk m·ııı bir. 
llğl yalnız şa'ııstan ıtiıhısıı detti. ne 
aliden nesllo ve aııırdaıı aaıra da payı, 
dar olacaktır, 

Netekjm Atatllrkün ber TılrkU ma. 
teme 80kan kayıbından "onra. mjllı 

birliğimiz, eskisi kadın ku\·vet ve 
kudretle belirdi: b:ltun ınlllet. vekil 
lcrlnln it tlfal< re)ile, L'lillı Şef ismet 
lnlınbnUn etrafında ha~kalaııı\•erdl, 

Dünya uful<larını knra bıılutlıu çe 
\'iri~ or, yaklaşan fırt .navı llabtor ye 

rl~ orıJu, Bö~le bir 7.&m11nd~ l'ürı. 

milletinin guıı1crd'ğl .. ıyaııı olgunluk 
Atatürkllıl olümUnd"•• fa,·dalar umaıı 
düomanları ha)al sukutuna çarptı. 

Milli birlltlmlz en bUyOk imtihanı. 
nı o zaman vermlıtı. Petlnden, bek. 
leneo fırtına kop~. Oç aenedenbl'ri, 
1&)ılı bir kaç memleket mlıtesoa, 

bütün dünya •\'&f cehennemi içinde. 
dlr. Üç eenedenberl mlllı blrllıtlmlz. 
)eni bfr imtihan &cçlrb'or. I' crtler 
araıındakt b:ızı gorlit farkları ne 
olursa olsun,• en tcbllkl'll anlarda 
mllli teaanlidümUz. bll.tblltün 11rtnı13 

ve aaj'lamlaımıştır. Memlel<etln men. 
faatı ve 1efAmetl bahae mevzu olduğu 
zaman, bUtlln mPmleket, Milli Şefi. 

ojn etrafında ııın!lıkı birle, 1111. yı. 

kılmaz bir l11tjhk&m ıdstemı vthıuı!e 

gf!tlrmlıtlr . 
Bu lstlhki\mıl\. Uzerlnde Milli şen. 

mil.in adı !\filli ŞerPflmizlo bu r;ı~ı 
gibi dalgalanıyor. Ne dı1:ırd.ın, ne 
!çerden hiçbir kun"t:t, fertıuı bir. 
blrloe mllli bir atık ve milli bir şuur. 
la kenetlenen bu millet ıeddlııi ~ ıka. 
ma:r.. \'urgunru blu.at Vl' blrııwtlre 

kendlııl vurmuş, bo:r.xuncu TUrk mll . 
lt'tlni \'e mllll~eu·ıtı.!lııl kl'mfrme~e 

çalışan fesat bamlel. rlle aklını bo1, 

ıuuıf olacaktır. 

Ha~ ır! On sekiz milyon kere ha\ ır! 
Milli Şefin et rnfında \ llks .. lPn 'ı· pPr. 
ı:lnk'nen milli blrll~lmll .. ld'ı~ \'f'rn lk. 
bal peşJDdt' koşan bir arnç lllpı:U 

ve hlnuğhı b'nln tlcarflt <l:ıl.ıvrrc1'lll' 
ııokak ve kahve de:tlkodu•lle ne ur. 
ıılmtJ, ne de ııarsıJacakhr. 

AMlan htısusi tebliiii 

Kt naoanın 
dogu s ihilintle 
Harp malzerr!esi 
yüklü t 6 müttefik 

gen11 hatırı dı 
6er.ın, H {A.A.) -- Husıııo.ı tebliğ. 

Alman ordu!.tlrı ba, •U.nJ.njıı.nlığ 
blldjrıyor: Kanucl.ı sahılj doğusunda 

bir Alman denızııtı gcm.ıerl g upu 
çok gıı.yrı müsait bııva aartı:ırına 

rağ'llen Amerika ile ln Ut r \1 asın. 

da seyrctm kte o!M h rp m ,ız ıneıı• 

ve er:::ık yl idil bir kafile ı e <:m 
temlnıne muvaf! , olmuştur. 

GUn erce w ı;e le•('f! devam eden 
jnntlı hücumlar n t r ln top, eldin 
94 000 tonıl:lto'uk lti gemi kuvv tle 
himaye edıle:n dı1'ım l 1 ka 1 si ra . 
aınd b:l'ın':nı~ bunı rd n ru.ltı m 
mat ynklll 8 U he i r~ ~aın betle 
atılan ilk ınermııer !?n •301•.ıı. b.'\fll71l 
uçınuutur. Topycktln 11 Mô tol'llll.\ • 
toli.lk d ğ<'r ıkt ~.ırıurla b r muhr p 
ve bir kon· t te tortılll"n,.. lr 
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BtıaraJ JıJ1çüh da1Jletler. 
• oa y.,,J Avrupa 

-D:\5 neih" I~inuc A lntnn 
Tmecımınr.ı, doktor Göbel 'in "bita. 
r:ıf l:üçüw de,·let!cr ' 'e yeni AHU• 

p:ı" erle' hnlı bir mnı.ale ini nes. 
rctmi~tir. Alman propagnfüla nazı. 
rı bu mıı.1mle!olinclc bitarnf mem· 
lckctleri u.rnn uzndıya tetkik 11'3. 
sınc'ln, 5iiyle bir fikir rlc ser<ledi. 
yor: • 

"A rropaotn l•üı:lll• de\'letlerlnın 
,,cndilerine, bir yeni nizamın zor. 
fa k:ıbnl ctt-0-ileee ··i ,.~ bana boyun 
e~-miye irbrır edilceeltleTİ hu"nc;un. 
a il "'Ö~ .... rdiklerl itim at tz.lı'kt.ft. bll' b .~ • 

acreCC'\·e ka.<lar halthc\ırlıı.r; bu CI• 

hct, y~ni niznmı teferruatı ile, 
ı:eldı i~e. nnlamndıklarmdan \'e 
Ntsıl ıı;r şey olacağı 11 ı..e tireme.. 
<liklerirıclen i'leri geliyor. Or.tar 
ııarp sıra'!ıncl:ı, Alman ordu unun 
İ~C7ı~l etliği diğer memleketleri 
~fu: önilnıl~ bulnndaruyorlın. 

"Onfar. a$ikiir b~r c;ureUe se. 
heple neticeyi birbirine kan:;tm • 
yorlar. B•ı ._ü~iik deYfotler, bl7.e 
tıskeri kun·etleriyle yardım etme. 
ılik~~ \'e yeni ni1nnııı knr_,ı derin 
bir i'iimntsızlık g~terrliktcn ba,. 
im zaferimize d:ıimi bir tehlike ve 
cm~el tcskil ettikleri için müdaha. 
le~ i de te\ Jiıl ettı,er. A \'Ttıpanıu 
~eni nfıamınıı knt§ı aynı <lerece. 
<le kin ve nefret gfülen tliğer l..iı. 
ı;ii'k cle\'letler de yur. Onlar (la 
di:'.;er1erinin at.ibetletine uğrama. 
dılar :ı, n..lteri mllılahaley:! oı:ırıız 
lınhınmnilılnr \'e henUz bulnnmn • 
:rorl::ırs'l, lıiz<'e hicbiT f;e\'l<ake~·ş 
J;ıymellcri oJrnndıklarınclan, yahut, 

ıtla.n )'Olunıuzun UstUnde bn. 
lunmadıkl:ınndnnd.r 

''K:ıt'i bir bitaraflık mohaftıza 
ctrniy(?n \'e dü. mcnlarımızın tnra. 
fını ilti7dtn etlen l 'e ıle,·letlr.ri ha. 
tırrmızrtn çıknr:ı<'ıtğımm dü5ün. 
ırck büyiik bir Jıat.ıilır. Bnnn Jıa. 
fırl:tm:ık, ynlnız rnı1Ii ,·nzifenıiz \lc
j!il, milli hal•kımızdır <la; tiinl<ü 
tn~ltcre de bitim yerimizıl~ hıı. 
) ıın~ayılı, yine biiyle ynp:-ır:t1'U. 
A nupnnın b:m p1~·itnbtlıırmdn, 
~·rıtnız bitn:ıfhlc ı;:ii'<terhi rapm:ık. 
la ~öz lıoyaılıtdıırınıı ln:ııııyortnr. 
nu \nkı:ılnr göz üııtine getirilıliği 
7llmn1, bir yeni A nupa tatıisü 
ı.urmak fı~his me\'znu o!ıhığu 7ft• 

mnn hRTt>krte ger.nıiyer~ğimlz 1:ın. 
nnJan°':\"ID· Uu11tfatı ılolnyı, }ıüt Ün 
ıı:ı~·itııbtlıırrn ~a;'.;l:tm :ıil:ınıl:uım. 
l ıtınıfan onrıı iltriyi görntelı: lıu. 
.~uc;u!'ld3. nkıl \'f' mnntı~R, nrı:11yı'a 
ı•ni:'Jnyo ·uz.'' 

ltaJyada 
la1e kartlarında tahrifat 

yapan be• kiti hapse 
mahkum oldu 

Honıa, 3 (A,A.) - Hususi mabıte. 
me ia§c knrtlıırmdıı tnhrffat yapan 
bt'ş Jd§lylUç sen~den oıı •eneye kıı.. 
da r muhtellf hnpl8 ce.zalarma mah . 
l<<ım etml§tir. Bunlardan Uçll devlet 
:matbaalarında çalışan mllrettlplt'r • 
dlr. 

D -
Dfla akıamkl 

zelzele 
Kandilll rasnlhnnesinden 

ı:dıL'?liştir: 
leblls 

Diln :>az snQUyle birisi snnt 2C 
yi 38 rlnkika 12 saniye eçe mr.r 
ıı:ez UasU lstanbuldan 180 kilometre 

mcs:ıfcıle talımi:ı edilen şiıldetlice 
dığeri 22 :> l 48 dnkikn, 58 sn:ıiye 
F:eçe pek hafif il,f zelzele knrıleJll 
ınişlir. ,.. ~ ~ 

-
lIAd)!ıeler birden bnmba!5ka, bek • 

lcnmedfk bir llC.)lr tıtklp etmeğe bat. 
l:ıdı. Yemeği mllteal.lp ıatonun ka • 
ııı ı unUnde bir otomobil durdu. l'o • 
llıı müdilril I• lndley ellııdo bir telı:rafı 
mendil glbı allayınnl;: nrfes ııelt>ııo 

uıer<lf\·enlerl çıktı. ' 

J>aho. m.nl>tnn hey('cRnılun titriy<'n 
bjr sesle b.-ı~ırdı: ''l>alılljye naur111ın 

Jımıusl emri? F.<llston • Roraıı • "prek 
ı·jnnyct \ulmlarının ı; mral<I talıkllm. 

t ı benim elin,. tenn edl•.1115 bıılaıııı. 

)or.,, 
Kols ba hubcri l:ıııı bir l!IÜkuııetlc 

Jcrırı,ılnılı. Na-zikt\ne hir 5elillde l\liı • 
tf'r Flndle~ den lel"rnfı gii~ter.n • lnj 
rll'n etti, 

Mahkeme Salonlarında EN SON DAKiKA 
Küçük llanlar K~ponu 

A ~ r·kadakl gaze. 
teciierimiz dönOyor 

Ç . 1 
eyız yapma.~ 

için çalmış ! 

.ıı.. 

Ba kupona eldenerek gönderjlecek 
it arama ve l' verme llAnlan En Son 
Daklkııda parasız neııredl!ecektlr. 

lllinlann gazetede görilldUğll 3eklldc 
olmasına dlkknt edllmelldlr. Evlenml' 
ıekllfl gönderen oknyot'ulann rualıtuı. 
l>nlmak Uzerc eaıih adreıılerlnl lılldll'. 
meler! lAzımdır. 

Net•yor1:, 3 (J,A.) - Dirleşlli A.I 
merikaya ve Kanndnya şimdiye kıı. 
dıır tertip edilen ziy:ıretlerlıı en 
meraklısım tamamlıyan beş Tüı-k 
gazeıccisi sekiz on gfin içinde Dr<'. 
zilya yolu ile dönüş cyahatlerine 
bnşlıyııcn'kla rd ı r. 

dlr. Lulsslnnn'da pamuli yc!i,lir. 
mc işleri hııkkındıı malumat alınış. 
lnr, şiın:ılf J\:ırolin'ıle ''e cenubi l\n 
rolin'de tülün ziraatını yakındnn 
görmek fırsatını bulmuşlardır. 

'' Evleri ttkhm tıkhm eşya dolu, bir kaç 
parçasını çalsam ne k · mse fark ederdi, 

ne de bir zarara uğrarlardı !? ... ,, 

Evlenme teklifleri: 
* Boy 1.63, ltilo 6~. sar:§m. 'Ye dev 

let memuru bir bay, temiz nhlft.klt, ve 
fa.kir bir aile kızı ile evlenmek iste. 
mektedfr. Aylık maaşı nt 90 liradır, 
(Ş.3) remzine mUraeaat • 

Gazeteciler, l'ie,·yor'ktn hirknç stin 
istirahat ellikten sonrn tnyynre ile 
Floridayn lııırckct edeceklerdir. Mi. 
safirler, muıızzıım endiislri gnyre. 
tinin ve pc'• Lü}ük ol:ın askeri g:ıy 
relin kendilerinde derin bir inli. 
ha bıraktı "'mı iltif.ıklıı söylemekte 
vo Amerika h:-lkı tararındıın E?Ö'!. 

terilen misııfirperverliAin me~'ııt 
hatır:ısi~·Je ınemlckellerino dönecek 
!erini temin etmektedir. 

İngiliz lmparalorlu~ıınun geniş 
nntrenmnn plfınınn d:ıhil hava mey 
clanl:ırınd:ın birini zivnrelleri esna. 
sında genç plloll:ır 100 toyyıırclik 
bir filo ile :ı >rob:ıtik gösleri1crde 
l.nı Juruııuşlard ır. 

Tetıs:ı~ hn\'a antrenman mcr'kcı. 
Jerinclen 1.ıirincle Türk gnzelcrllrri 
muazzam bir nnkliye hıyyaresi;) le 
hnv:ılanınışlnr, bundnn sonra hn\':ı 
mcydıınının kontrol kulc~inden btr 
manevrayı seyretmişlerdir. Bu mn. 
ncvra esnıı!;tnıla yllllerce Amcrilcm 
n~keri motörlü ta~ıtlar. hn"a mil. 
dof:ı:ı topbrı , toplnr ,.e mltrnlrör .. 
!erle blrr!nn bire nakliye tayyare. 
!erinden çı'rnrnk hnvıı meydnnıno 
ln:ırnn: clml~leröir. 

- AdıııT 
- Uan·a, 
- Soyadınt 

- Sırma. 
- Kaç ya5mdnıırn ! 
- Bilmiyorum, 
- Jnaaıı ya,ını bilmez ntl T 
- şey ... annem, babam hepıl ijldü. 

ler 4f',.. kaç yaınndı:ı. oldııtumu bll. 
mlyorum. 

- NUfuı ktlğııbn yok mu f 
- Kayboldu, daha rıkarama4ıın. 
- Pekl taıımtnen lır.aç ya,mdıı var. 

ıın~ 

- Herhalde on doki!z yquıda ola. 

c:ıtım. 
- Evli misin 1, 
- Ba~·ır. H19 evlenmet'lm. 
- l'e ı, )&parıın T. 
- Blzmetı:ıytm. 
- Klmln evinde, 
- Fcrlköy\lnde bayan Zati~. .A J 

e\·lııde, 

- Yani davacı Zatıyenln evinde 
öyle mil' 

- Evet. 
- J>eklUA, nedir bu lo, anlat balta. 

Jım. Bak, Zatıyenln evinden muhtellf 
defalar türlU tUrlU esyalar r.almııııın T 
doğru muT 

Ban·a, ba,örtlllU, tombuka vil... 
cntıu, e11mcr, ve oldukça sUı.el bir 
kızdı. HAktmlu bu suııli Uı:ertne kı • 
urı!ı, kekeruellğl arttı ve: 

- Şey... dlJ:e stsylcndt,. Do~rn4ur. 
Çaldım. • ' 

- Peki, neden çaldın! Orada ytyor, 
içiyor, Uııtellk p:ırıı. da alıyormn5'!iun. 
Nlı:ln tııldın. ebeb neydi t 

... .. .ıır - ..... 
- :Kime sattm bunlanf Söyle.ene, 

ce\'np ''er. 
nana büsbnt\ln lor.ardı, b:ı21uı IJ. 

nüne lğdl: 
- Ulmıeye afttmadım, efendim, 

ben bıınlnrı kendime çeylz yapacak -
tım. Belki yRlmıda e\'lenlrim diye dU. 
Unwü,tUm. Hl!) qyam yoktu. Sonra 

bent alacak erkcfla e\·(ue banrı yUz. 
Je giderdim. Uıılbuld, 7.atlye hanım. 
lar 71'ngln bir allPdir. Sandı!• ıandık 
e yalıırı ,·ar. tıcı pa~asıııı atssm ne 
kim!M!I farkecleT-, ne de onlara rararı 
dokunurdu. "' 

- zararı dokunmını olur mu'? ller. 
keııln eşya"ı kendine llımn. 

- Ne ise, neler taldın, onlan aöy. 
le bakayım~ 

- Bir yUz: hnvluro, İki Uç tane 
yatak çarp.fı, haınsm t•ıı, bir ma!a 
6rtUıü, bir yatak örtusıı.. 

Havva. bu Jekllde ~O l•adar eı~·anın 
fsmlnl •y(lı, 

- Nereye gUtUrdiln bunlant 
- Bir yere ıi1tUrmedlm, efendim, 

evcle kendi aandıfmıa koydum, Sal<. 
lndım. 

Geı;~-:ı ı;-lln hanım, J>enden ,uphe • 
lenmı,, odıımıı girdi, anndİğımı açtı, 
bunları 1:ördll. 

'fabli ltıyametlerl de kopardı, E\'. 
,·elA banları yanlı.,Iıli.la ııandığrma. 

koyduğumu aöyledlııı. ·onr:ı ltarako. 
la Terjllnee korktu:n. hep tol dolldot. 
ru anlattım. 

t,te ılıe de doğrusunu söylüyorum: 
Çaldım, 

Hıwva ıuçunu açıkça tttraf ediyor. 

ela. Bu vaziyet karoısıncla lDftblceme, 
kendisinin derhal tevkifine ve alt oL 
duğıı mahkemeye g6nderll!Dek Uzcre 
doı~·anın ınliddelumumiUğe tevdliue 
karıır verdi. 

1'11Ubn5lr t1ir polis çağırdı ve HaVTa. 
yı kendi ine tullnı etti. navva, bil • 
pbhaneye goturllleccğtrıl anlayınca, 

bU!ıbütUn korltta ve koridorda hUn • 
gür hüngür ağlamağa ba,ladı. 

Fakat. ıon plımanbk ne zaman frıy. 
do. verml~tlr kl .. 

ADI.tn: MUBABtr.t 

MağlObiyetten snra 
Japon 

donanması 
saıomon adaları 
civarından çekildi 

I~ ve işçi arayanlar 
* lktın.t fakUltesl talcbes!nden bir 

genç, herhangi b!r mUesscscde bUtUn 
glln ~ııiı:mak ıstemektedlr. {İ§) rem. 
zlne mürncaat. 

• Orta ya,ıı bir baym ev i~lertıe 
meşgul o!abflecek ya~ltcll lı!r beyana 

lhtl:;:ıç vardır. O. t. remzine mektu~ 
la mUracaat. , 

Aldınnız: 
A,ağıda remtderl yazılı otan o. 

kuyucnlarmırzm namlarına gelen 
mektuplan ldarehaneml!:den (pa:r..ar. 
ları tuırtıı) hergUn sa.~btaıı öğleye 

kadar vo ıaat 17 den sonra aJdırma. 
lan. 
(A.U.) (Acele M.K.) (B.Ş, klmsemz) 
(Buiunmaz) '(Bay Faik). (Çnbuk 
olsun) (Dadı) (E.M, GUn)' (E\' 1§1) 

(F.İ. Yılmaz) (F,U,S.) (F.D K.) (H .K) 
(23 1§ istlyen) (l.N,D.) (ı.l.E, 4.9ı 

(Özbaba) (R.A.) (P.A,) '(Saf) 
(S.S. çabul<I, (S.Z.D), (Samimi) 
eş. 3.) o(Yağmur) 

Nufus kağıdı bulundu 
\'a~lngton, 3 (A.A.) - Haber alın.. Doktor Abdurrahman trtanrn o:ıu 

drğma göre, geı;en pazartesi gUnU 930 doğumlu Mehmet Melih Şen adı. 
Guadalltanal adasınm takriben 300 na verilml§ bir nUfus cUzdanı bulun. 
kllom~trc §imalinde Amerlk&n filo • muş, matbaamıza tes!im edllmt,Ur. 
suno. karşı yapılan bUyllk haYa ve de. Vakit idaresine mUrecaat edilmesi. 
nlz muh:ı.rcboslnde yedikleri darbeler. 
den sonra Japonlar Salom':>n adaları 

cı,•arrndan esrarengiz bir surette çe. ·iki bayan aranıyor 

kllmişlerdlr. Bu mubareme esnasında .... ıri yazıhanemizin yazı l~lerinl. J. 
Japon!arın iki tayyare gemisiyle, !.ki. dare euebilecek, diğeri atölyedeki ı, 
zırhlı ve Uç ağır kruvnzlSr ciddi ha. lerı görebilecek 2cı;2ıs yaşlarmda. Ta. 
sarlara uzrrunı~, 100 kadar Jnpon tay llplerln acele mUracaatlan, 
yaresl de aynca hMl\ra u~ratılm17 • Kuaköy Mumhane caddeıl Huan 
tlr. Amerikalılar blr tayyare gemisi. paş8 hnn çant.Aevlne müracuat(l1223) 
le, bir muhrlp ltaybetm!gtcrdlr. Bu 
muharebeden llonra AmeTikrın h:ırp 

gemileri. Guadalkanal adasına ayak 
b:ısmı~ olan Japon kıtalanna taarnı7 
etmişlerdir. A.mer:iltan filosu orman 
tardakl Japon m evzt!erfnf iki snaı 

mUddetle bombalnmrş, topcu mı-vzl 

lerlni tahrip etmi~. ~polarla, thra"ç~ 
gemilerini pnrçnlamıştır. Adayı mu. 
dataa eden mUttefiklf're takviye kı. 
talan gönderildiği haber almmııtır, 

Mihverciler 
Yagosıavyada 30 

Hlmen balnndaruycr 
l.ondra, 3 ( A.A.). ~ Nevyork r:ıcl 

:rosu general .Mihailoviç'in şu me. 

sııJını okumuştur: 
''llııgfin, her zomnndıııı dnlın fo:t. 

la mfitıefiklerin nllıat ı:ıfcri tide 
edeceklerinden cmini7.. Milı\·cr<'I. 

fer, de,·amlı olarak burada 30 tü 
ıncn lıulundııımak mecburi~ cliııılc 

dlrler." • ı 

ı · 

İşçi aranıyor 
t:.11.l'. Emi11örıü Ilali:cui iş bulma 

l:ıırtnrma yurdundan: 1 

A .... ğİ~la y:ızıh işlere girmek iste~ın 
v:ılnndnşl:ırın lıilsniilı:ıl '\":trnlrn sı 

ve ıki fotoğrnfl:ı birlikte Nuruosınn 
niye camisi nhmınd:ıkl yurı.l:ı n1ii 
racrı:ıtları. 

Gemici, Amele, Çarl<t't TenekE-ı-i, 
marnngo7. lt•svlycci torn:ıci elek! 
rlkçl frezeci, lı:ıhc h :ı ıı lıo ılE.pw. 

Bir genç kız 
yanarak öldtt 

Bc.yoğ:unda Yenişelıirdc dUn 
ı.lt~am ilı..eıi feci Lir kaza ol-nus, 
Lir çocuk diri diri yanmak surctile 
ölmU5tür. 

Kaza, Yenişehirde, Irmak sokn· 
ğmda oturan Zarcnin evinde v.:· 
kubulmuştur. Zarenin 14 ya~ında· 
ki kızı Erden gaz ocağım y:ıkar • 
kcn ocak pnr!ııırns, ı...-.zın etcl teri 
tutuşmuştur. Etnıftan yetişip kur 

Danimarka hariciye 
Berlinde 

tar,;J;ncaya kadar scnç krz adama• 
n .. -. · ' kı!h yıınmış, biraz sonra da Öl • 

mUştllr. 
I.nndrn, 3 (.-4.A.) - D:ıniın:ırk~ Vakaya mllddeiıımumilik el koy 

Harkiye !\ıııırı .Sca\'cnius'ıııı pa7.arl muı., cesedi muayene tdcn adliye 
akşamı ncrlinc vnrclığı bildirilmek. doktoru Kamil Ünsalan ılefnine 
lcdir. ruhsat \'ermiştir. 

Türk gıı1etocilerl zirai meselelere 
karşı büyük bir altikıı gôstermhtcr. 
dir. Orcgon'da hııyvnn ycli!'>tirnıc 
usullerini tclkik etmişler, nirlcşik 
AmerikadR hububat ekimi usulleri. 
nl bütiin tdemı:ıth·le fıiirenmişler. 

h 
Loodra, s (A.A.) - DUn gece ya ( Keşif grupuııa..ı;, d'.lşmanın bir oto. 

rısı neşredJlcn Ruı tebliğine söre mobil koluna hllcum ederek ~ kam -
Stnlingradda ve 'l'Uapsenln ~· ınaıı 1 yonu havaya uçurdu ve 2S Hitlerci. 
şarldsınde çetin çarpı~malar otmu,, y l rok ettL 
Rusla'l', Şimali Kafkasyada Nalçıl~} Na:c;ıkın cenup dogusuı:da aıkerle~ 
~rlnl boşaltmışlar, §ehlin cenutv.ı dmtz:, cm:mamn taarruz eden pıya~e 
garbtslnde yeni mevzllere yerıe~ml::r • ve tankııırlle a~r teda!ill muharebe. 
lerdlr. Doğu cephesinin diğer keslm. ler ynp.mışla.rdır. Dll,m3.nm 70 uı;ak. 
lerlnde değlşiltlik olma.mışt..'T. Mosko. tnn yardım gören yU~dcn fu'a tankı 
\'B radyosuna göre, Stıı.lf.:gradtn bir taarruza ı;eçti. 11 tankı has3ra uı:ra. 
ke~jmlnd~ Ruslar, Almım!arı derin tıldı. Muannidane nıuhare~lerdeıı 
bir boğaı:dan atml§lardır. ııonra kuvvet~erlıniZ, Ustun dll~man 

Moskova, s (Radyo) - Gece yarısı kuvwtterlnln tazylıti altın!U 1enj 
neıırcdllen res:.ıt Rus te!>l;ğine yapı. mevzilere çekildi. 
lan UAveye @re, ı suntc,rin gUnU. Tuapscnln ~imal doğ°'Jsunda kuvvet 
Rus uc;aklıı.rı beli Al~r.n tank ve zırh. lcrım!z, dll.,manı bir miktar aılnetırdı 
ıı otomo'blll:ıl tnhı1p, be~ bata"yaj'l 1ar ve takriben 800 Hjtlerctyı yclt et_ 
susturdular, bir keraKol geınlsınl ba. tiler. ön erlerimiz bir tepe)1 ete ge. 
tırdı!ar, bir nakliye genılslnf de hasa c;:lrdller ve 144 Hltlercfnln ce:srdl.ıl 
ra uğrattılcr. buldular. 50 sandık cephaneyi, sı!.Ab 

Almanlar Stallng-rB.d ~ıntakar..n • ve salreyl jg"ti,nam ettiler, 
da bir gUıı C\'Vel kaybetllklert ye; • Bertin, 3 (A.. ) - Cep!ıcnln mu~ 

teri geri alma!• maksadlle ptya.1e Ye tellf yeTlerjnden gelen haberler, Rua. 
tanklardan roUrokkep 1b:ı-.•atll\rı \le ı· ıann llclncı bı r kııı taarruzu yapara't 
bir sUrU bllcuotlarda butunJu. Mutıa . tl!şebbOsU ele almak tc;hı h uırllklar 
rebeler §ldd•lli b!" ma?ııyet c.lryor ve )"ııptıklarmı göstermektedir 
sık sık ı:;Un&O çarpıtmaları vııkubu • I Şu§imlçlde ve R~cfin cenubunda 
yor, Almanlarnı bUtün hU.Cıımlıı.rııu . Ruı kuvvetleri e!ıemmt~·etlJ ıruı;ette 

dU,şmnna bllytlk zayiat verdirerek 1 tak,1,re edilmiştir. Stalln blrllklcrt 
pUısltUrtlUk. namııe bir takıın yen• askeri teşkil • 

Bir lteslmde blT k:tamt7., A !manian leT vUcuda ı;ctlrllm!ş~lr. Yeni bir zırh 
altı l:auımattıuı çı!carıp attı ve bu lt tllmen de kunılm•ı~tur. Rwııar, et. 
i<aurnatıanı. )'er!e1'ti. HenOz t:ımnm. mal cephesini 200 bomba ve ke=lt u _ 
lanmıyaıı malOmata gört1, yalnız pi. çağtle talt\'jye rtml~lerdir. Bol~evjk 

yad• kuvullcrlml.z 700 A' mnnı )'O~ • ı rr.evzllcrl etratında Rus fatJblllUn et. 
ettl!er, ll uçaQ'J d~Urıı:ı:er, radmın faaliyet) g8rtllmektedir. Bun 

Stıı!fngradın tlma.1 b~ tısmd4 b;r l.a[ıl•Almıuı mevzilerine doğru deh. 
keşif nıUCreuml&, d~mnnın gerllerj •. ıızler hazırlamakta oldukları muhte. 
ne girdi. f meldir. 

Mısır cephesinde 
l.011:frcı. l i A .ıl.) - :'ıl ısıı el~, mül 

\ lcfık hıııtın:ı k:ırşı Alınanlnrın ynıı 
lıklıırı biiliın t:ıarrıızlnr E:eri :ıtıl 

mışlır. Fnkııl mihver kıtantı ı:ı: 

m:ım!)le kus:ı lıl :ı.mnrnı<:'ır. 
Şimendifer yctu ile ı;:ılıil nrnsm 

dn el'an milncr J\ıı"vctleri d;ır bir 
koricloı•ıJ :ı n irlihnl te~is elıııcktc(]ir, 
ler. lln arazide tıınk faali~ el t:;öst~.~ 
re111emr klctl i r, 

l.onıJra, 3 (A .. \,) - Ilı !taııya ajan. 
toının a&kerl muharrir! y:ıı:ıyor: 

I,-0ndranın aakerI me.bt!Uerttı:le se. 
kiz nci ordun•ın dur:ımu pek memnu. 
niyete şayan ad1edll.tıı!:.C·ejlr. An; 

t>ır umum\ ileri hareı:et bf' h~nnıne . 
meltteydi. Buı;"lln neşred ıen tcb!lğd 
mllıver kıtnııı.rının Alman mevzileri. 
oln :;-erıs; ıtt: dr.mlryoı11 ili? bU aıa. 
sına ııarkmı' olan lngll' z k:ıaıarm: 

vcrlerlnden <:ıkarnı ına te~t>bbllıı et • 
tl'·:crj fakat lngi!lz kU\'VeUer:njn 

T.ımılro. 3 (.1.AJ - Mlhvcrdlcr 
Tohruk liın:ınına yeniden geml sön 
rlcnnişlrr fakat hıınl:ın teshil eden 

1 ln;::iliz hav:ı ve dniz kuV\'cllert •n. 
ıırnız ederek iki scnıl~·ı tlc b:ılır. 

mı!1'nrciır. 

T:ınrrı•r.n l~tirllk eden uı::ıUılrı. 
ınııın lıer:-.i snllınen {islcrlne t)ön. 
müşlt•rdlr. 

HaHfa~sın oğla 
r:ısır cepııasltu!o 

öldQ 
l.oudm, 3 (.11.ıt.J - lngillereıı;n 

\'nşııısıon bfiyük elçit;I J.ord Hrıli.. 

fok~ı n ikinci oğlu J>elcr \'oflun Mı. 
sır C't'phcsinde makıuı dfı~trısü sü.r. 
lenmeklcdir. 

Petcr Vod, İngifü h:ıv11 ktn velle. 
ri sub:ıy:ılr .ndnn idi. 

KARA ELMA~ 
Ka7.sndıl<lan topraltıar: ır:ı.:hafaza et. 

Tr,ndel;:t ı,ompnrtlmanınıııa blntli meğe nıuvaftllk oıaukl n ltaydedil • 
i;imlz vahit u~ağın <"llnlt nn,,ııl'IRrle mekteydl. ,\ncak blrkaı; mlhvcr tanıu 
heni güz.etlcdı~:nı &örılllm, Bıı Rda • çem~r f~lne alınan nıyade kuvvetle 
muı gllzlerlndc uğracığmı:z mu,·:ırra. rine iltibnl< etnıeğe ınu ... ıı.!f3k olmuş . 

ld.)·eh,izllk dolayıııile duyduğu l<'\'in. tur. İngiliz kuvveUerı cnma ~Ur.U Al. 
cin ı ıi;ı parlıyordu. man hatlannı yardıktan sanra sa!li. 

Maltaya taarruzlar azaldı 
f.Mu/ra, 3 (.l.t1.) - ~I:ılla :ıd:::sı. 

73 lngilizceden reuiren: V f.HJP TAYLAN .................... 
sındıı. Eddl Bll'kborn kUstnhço bir !'(iz mls(f'r 11'lııJley dllikatlnl ~nrfolk !.!". 
ııli.) lcdl. Kolıı hPr nrodım'lc d:ı3 mıımaz. 
lıkt::ııı geldi, 

Miı<t.er Findley kendi bildlflne :;öre 
tahkikata boıilndı.Kol t n uclaların a_ 
ıı.ıhtarlıumı )5tet ti, bir lioltıığu ı;ö • 
111Uldti ~·e albayın eHakını karıştır , 
mıığa bn]ladı. Rundan ııoııra bUliin 
ato li.ıklnlpı·Ine binanın dr'}ın:l tı•J< a 

tosunda'•t d:ı:ıl mu:ımml\l:ırd:ın z;ya. 
ıhı ml'I :"\larısııııtın onıın "l'reflnf' ha:1ır 
layac:ığı enfcn :. cnıel.lcrc hasred~cek. 

lir ... 
''"i"i olıııı bltf'n!l.'T:l'.'ıı Jı:ıbı'rdar 

rd~cl'ğlın ml'ltl!"'r f{olv,,, 
Uit.i ?\orfoll\ ş:ıto!lltınıı gf'tlren ara. 

Scthort ı .. tnsyonu tedrleen göz.le . le krıd11r ı:znnan l'..l.'t:an nğ Cf'n!\bı • 
rlmfzln hnunden kayooldn.:Sorfo'I,; sa. nın son ucundan ı;imale doğru ilerle. 
ı.osuııdıın ııaatln \'e kıtplıın posı unu•ı yerek düqman mevzııcrlnln t·ıkrlben 

e.srarında·ı Wı. ka m:~s:ı~t bir ıey be. iki kilometre murn!>'xu ~enı,ll~lnd-: 

rııherinıft.:I" g\ilürmliyorılu!,;, hir kı•mını trcrit f'tmi'!lertllr. Alman. 
"l:iiyab ChDflSI ncrl'J6 lrnrdıın:, la r elmdjyc ka far bu ÇClll l:>cr<ıerı kur • 

dcllim. tulMağıı te; ht;Us etmem '.şl~rse de 
8&\-Ul:ı ACfl \"C b:ına "rin:ıyct p'lfko. bö~•J<> bır harekette tıulundıı\<ları tal< 

nn, diin öğleden ~onrn lck bir ml!ı. 
ver ııçıığı tıınrrıız elmi!)llr. 

Dürt snndeıılıcrl ) pıln ilk tnar~ 
ruz. hıı tıınrruı olmuc;lur. 

Sf.HIR TIYATliOSU 

1Jılil~j1 
lıılıUı 1 Kmıgr,t rusım 

Nı-"' !n.:ıo .s. 
DN\'.'t 4'1S11t 

Nuh 

ba bıı defa eh bi •. I l<ıf :ı~yonıı ı:iitlirü • ı 
loji!J .. lslr:dt kitabı m::ıttr C!'rdc ~u A!m n m ı~ez"lerlne lltiilak 

dını atınııtı dahi nıe.wttl U:ı k;ırar \Onlu. ncnf' ıı•!l.lt lh!l!'r 11rahacının · t 1 1 
l<l , 

• • "Al bunıı drı zihnin lılrnT htı"l•:\ P m '!I o an tlltı arın bu vız, velt o 
bllhns":ı tabiat A'<ı~ı lllnrgrlrıln hlt dı ~anında kar.ti• c:ı1ı; otar u• orıJ· ı . Üze. ' • k t , .., ~ 

1 
bO •. ...n 

Asrile;cn Babn 
nıınıır'c'll ~e l'.ıc:ar ::nnl!'rt 

1:1.~0 dıt :ıtaflnc 
' 1Slze haJ ırh ı iııe ı:dınl.)ordıı . l·iıu..le\ birtnt•I ı,ıtt rlmjrr uldıi;ınııı: 'az;ıfevi h .~o;<trnnı:ı ' • lük' , k L 

1 
h k' k . ı l 'Cl lrrle me.5.,.ul olsun: .. dedı ur c .:r.a ,a u . .,raşıı· ten \';ı,.. ı;u<;. 

nıı"aftalı'ııc(lr.r ı • · · . . · BI kl' . bll ülılü . ı·ıt ı •r.e :ı:-ş : nşn::a t'arı mu n .:a • <. t:ıl'i iıç oılaııın lmıııl.ırını ın:ilıllı it'\ lrı mı, Ye e:ulem~ r~zll ,. rı:·n·ııt ık 811 r ı e3 e z m ,\e • n >1 • 
ller Per5cnı:ı" !;:ı:ıt ili ~O da tarihi 

m!'ıınl eılNlnı., dedi. • • ı 1 ğ h 1 d R, d 1 ı tır 
oniııw bir de nhbPtı:ı ıllktlkten annl'n ft~·rıldığımıı. nn:'I ., ill'llnren ~atoıl:ı l ~npra' :ıma a aşa ını r ~n q vn ı --·--------

K.rsaca ıı;-ıtd~ ,.e odayı tcrlH•t(I Onu mis Mnrıanl tarnfını•an hınırlıtnırn nıl :"\far :ınıın di7J:ln1erl e!!rıı- nlıp elm:ı~ kıı,.,ımıb parırlndı. Kol" kıttı. ·- - - "' "' ,._ ,... T 1 R z • 
tal.ı~ etıfnı. Jo:ılcat hldtletfml 7or :uıp 1 )emrtl kıım!llj ıtfl~·ıstlP Vf'd) • hfifl1n dlğr.r a'h• ı•lra tını 11cı1t•t'lyı-el'. hın l<;lnl kP.ııkl~ tı;ı b11-nl•h o~mıı' \l' ,li ,..~~~ C... ı 1 ~~·· 
t("(fl~ orduııı. ~at odun a~ rıh mııT ı;ıtn•t ııeN"'' {;'i mııhal•!•nl.t ı. elması lçlnı• ~vlııml~tı • lt' i 

Odı.ıl:ırıruı:ıa \U!lıl uldıığunıu:r. F..ıı. ı;eçll, l:nlnız. mi tt'r l'ra\' bi'l t!'c~·ic }~dt .. tonım liı7l:ırı l<:iıı cı.1,;m-.1 C!il'f ''llu 1<.te çok mahcıııı oldııl•., dPdlm. ~ ~ ~ Ez E N ~. 
JUıııı: ı ıelrn'ştl, ve :'jıttoyu birlnı\r hlr\llqı• ıtıı~muynr,tıını. r.ıl.:ıl r\llsln h!ll no A"rıbıın gcr!lnıl5!I. Ç::ıtahak )Cr nrı. ~ ~ R ~. 

".SU.. Mr -n• """'b!IL11n rm~.. terkQdııınedl~inıt('n ctı.111\"l mıit•·!'ı. .. fr nfıır ıl>tı~ t;i,.,~ıı: ~ i ı. m.ıl:h•ı!ı; rl U\. yor :ln:n. 1 ~ ~ 
dctlJnı. Kohıua kısrı:: :ı \tırdlkl Ct'\'tlp •ldut;unıı bildirdi. r ı:ım:ı:ı:rn ün:r- cn·ı·ı ., ,·ı.-.ı::ıır.ı•t\'!.''"'l hol!> k~t::.bı ellmdı'tı nlıh, lı·1111lıın 1 ~ . , ... . , ~ 
ııc.l~u: "Y-ıJ>•l•rım11 tu1•ln3alıın:,, ı Knl" ona \-ed:ı edMl<Paı m~nı nlm·ı1tn . .-ıııt·ı• n ıh wıll7lerl. fçlnıı ~rrleşllrdı ve tılı;lıir ~")' .. ı;yıc 'ı ~ ln{!!~ı::.lmoon ht:ma1'iarrnın '!eldıgınr aann miist~rile'~ 

o ı-On Dtırt>Y• lıaltanlt ııııııolMd na. ''Ouı.ıınlı11l dort ft('tnı7. 1111 .. 11•1 mı,ın ıtrıı'ı·n tı ytl';!h•. :. r·ıl :;il :- J :ı;; i m::ıl:n ınrdİİ!!U!lllnıl ';'lyı:JJ. t, ·:ne bı!•lynr ~ 
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