
Jngilizler Libyada ilerliyorlar Tunus boğuşması 
''Agedabya,, ve"Barçe,, de s· t' d . nu ve ızer e e -

ışgal olundu anlar ücom edild. 
Almanlara göre artık 

~! t muhaveme~ sırası _geldi! 
1 ~ . ,.. - ..... ~-. " :~ !ngilüzler Alman~arın mulıauemet etme .... ısMııye .. 

rı l:i6ece1deri Jıagifa !OD h:Cometre ~aJılaştı!al'

A nnlo Sakso11ların önemli hedefle
rinden biri: Trablusgarp limanı 

Kahire, 22 (A.A) - Sekizinci ordu rı karargahının tebliği: Sekizinci ordu
Agedabyada Mihver kuvvetleriyle tc- nun ileri kıtaları Agedabya yakınların
mas etmiştir. Agedabya Mareşal Rom- da düşmanla tem.asa gelmişlerdir. Bar
melin mukavemet niyetinde bulunduğu çe işgil edilmiş ve burada düşmandan 
Elageylanın 100 kilometre şimalindedir. bir kaç esir aldık. Bingazide evvelce 

Kahire, 22 (A.A) - Orta şark orduli- (Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

Rosyada son vaziyet 
Harp 
Ekonon·isi 

Sovyet taa1~rnzu 
başladı nıı? •• 

~~-* *~~-
Köylümüzün lıalhın~a- lngilizlere göre Rus-
sı için fırsat ve imlıan· Jar iki büyük za
lal' yal'atmıştll'. 
Bunlardan istifade fel' kazandılar 
etmesini bilmeliyiz-

HAKKI OCAKOCıLU 

Harp ekonomısinin önüne geçilmez 
lıazı neticeleri vardır. Bu neticeler yal· 
rıız lıizim memleketimizin hususİ)•et· 
lcri değildir. Dünyanın her ta.nfın~a 
harp insanlann bir kısmını fakı.rleştır
mektc bir kısmını zenginleştirmekte 
'<e sefahat hayatılll artırmaktadır .. Bii· 
küınetler ıstIJ'aplan gidermek icin mulı
Cdif çareler lıaş vurmakta, yoktan halk 
aleyhine btiyiik servetler idhar edenle
re karşı tedbirler alınnldadır~'.'1'· .. 

Bununla beraber açıkça sol·lcnebilır 
li lıükümetlcrin almağo mecbur olduk· 
Lın kararlar fenalıkları kökünden hal· 
le !<Afi gelememektedir. Nihayet ıstı
raplan harifletmek, zararl:ın lınklln da· 
lıilinde asgari hudde bıdirınek yolunda 
fualiyet saıiolunmaktadır. Harp ekono· 
111isinin doğurduğu meselelere karşı 
111iitemadi mücadele halinde bulunan 
hükümctlcr rn,ifelcrini yapını~ olarak 
k:ıbu! edilı•lı:Hr 

Bizi1n o· ,ldttJnı:tın hu harpte bazı 
'hu::,.u ı• f'flt•r1 vardır. 

Türhlye de harp ekonomisinin lesirlc
•inden kendisini kurtaramam~tır. Fa
kat bans kinde kalabilmenin bahtiyar. 
hğt onun ıshraplnrmın en büyük tesel
lisini teskil eylrunektcdir. Bugün bir ha· 
kımdan ·bazı sıkıntılara manız bulunu
yorsak diğer lıir bakımdan da. ~anımızı 
Vıe krtnımı7ı koruma.nın saadc-tinı doyu· 
yoru7. 

Diinyauuı ı,atııleriınize ürpcrnıc ve· 
ren fôcinlarında~ uzak kalabilmelden 
daha büyii k ne l>ahtiyarlık tasavvur 
edilelıilir? 
Diğer ikinri bir '"adetimiz de harp 

ekonomisinin Tiirk köylüsüne kalkııı· 
b:ıa imkün ''e fırsntnu vermis olmasıdıt'. 
Dünvanın felaketi pahaşma ·böyle bir 
fırsatın rıknıasmn biz pek çok sevine· 
nıcyiz. Ka5ki diinya sulh ve huzur için· 
de bnlıınnms 0!5aydı da biz köylümüze 
başka knlkn;ına imJ..fınları ham·lıyabil-
seydik. . ,.. 

-*--
Limanlar Stalingradda 
300 bin insan, 1200 tanlı 

ve ısoo tayyare 
lzaybetmqler .. 

Londra 22 (A.A) - Alman askeri 
sözcüsiinün dün akşam BeTlin radyosun .. 
da söylediğine göre Don cephesinde ve 
Stalingradın cenubunda Sovyet hücum .. 
ları hakiki bir taanuz mahiyetini almış 
hr. 
YENİ RUS İMKANLAfU 
Stokholm, 22 (A.A) - Bitaraf aske

ı·i müşahitlerin ınütalliasına göre Don 
kavsinin gerek şimal ve gerek cenup 
kısmında mümkün olduğu kadar çok 
köprü ba~ları muhafaza etmek husu
sunda Rus başkomutanlığının 15 ağus
tostan beri gösterdiği gayret mareşal 
Timoçenkonun 1943 kışı için geniş öl
çüde manevra imk~nlarına ehemmiyet 
verdiğine delildir. 

Yine ayni m~ahitlerin mütalbsıt!a 
göre Stalingrad şehri ve Don ile Vol
ıuı arasındaki saha Almanlarla mütte
fikleri i~in olduğu kadar Ruslar için 
de bir mukavemet mihveri teskil edi
yor. Burası, ayni zamanda aşağı Volga 
ile Hazer denizinin ~imal sahili istika
metinde daha derin bir ilerleme için de 
bir kilit noktasıdır. 

15 ağustosla 15 ilk !esrin arasında 
(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

Faka( hiç bir mcsııüyct ve r.lakamı
Rın bulımroatlıi{ı bir lıarpten doğan fır
satlardan da i•tiladc eylememek akıllı
ca bir )ıRrcket sayılnmaz. 

Hepimiz bilivon1z ki . toprak .. ınalıs~l
lerir.in kıymetleri pelc {azla yukselmı~
tir. l\krh;ını Relik Saydam biikiiıneti 
Türkiyeyi nornıııl hayat şarla~?da~ 
IJzakln•tımıanıak için fiyat tere[[ulcrı
ni önli.yecek bir çok tedbirlere baş 
vurmıı;tn. Lakin bu tedbirler miisbet 
bir nt>tirc ~ercn1edi. !larp ekoııo1nisinin 
tabii se~·ri nih,yct Sarn'.'oğlu l1iiküme· 
tini bu kararları ortadan kald•rmak 
mecburiyetinde bıraktı. Eski tedbirler 
müstahsllin zararına, nıüstehlikin de 
kısmen lehine idi. Yeni kararlar tama· 
men miistahsilin lclıincdir. · 

MOHIM BiR HABER ___ * __ _ 

Berlin lspan 
yadan üs 

mü istedi? 
-*

Almanyanın üsler iste• 
diği, ispanyanın bu tale• 
bi reddettiği söyleniyor 

Madrit, 22 (A.A) - B. Hitlerin müt
tefiklere karşı kullanılmak üzere ispan
yadan üsler istediği ve bu talebin Gene
ral Franko tarafından reddedildiği hak
kında ortalıkta dolaşan şayialar müna
sebetiyle Madridin iyi malfunat alan 
mahfillerinde bir şey bilinmemektedir. 

Toı·iooya yapılan 

akın çok müthiş oldu 
---*---

Londra, 22 (A.A) - İngiliz hava 
kuvvetlerinin Torinoya yaptıkları son 
hava taarruzu hclcltında aşağıdaki taf
s.illit verilmektedir: 

Bu akına iştirak eden bomba teşkil
lerinden yalnız birisi her biri ikişer bin 

(Sonu S:ıbife 4, Sütun 2 de) 

Bu.~ün Ti.irk köyliisil yl'ti<.;tirdiği hl't 

ll~•·i mahsulü yüksek liyatlarln kola~-1 
(Sonu "ahife Z. Sütun 6 da) Rıısua.ııa qönderilen Kanada tanlclarındcın bir parti 

Amerikan aske1-leri Mihtıerle ~rken bir 
Mhri ip merdivenlerle 4J1P geçiyorlm-

Almanlara göre "Tunus,, da durum 

''Büyük muharebe kud
retimiz var,, diyorlar 
Almanlar runusta pelı çolı tank 11e motörlii 

fJil'lildel'i bulunduğuna bildil'iyol'lal' .. 
Berlin, 22 (A.A) - D. N. B. bildiri- $ehri olan Bizerte arasında sıkıca elle. 

yor : Tunus ile Cezayir arasındaki hu- r:nde bulundurduldan kara ve demir 
dut bölgesinde Alman ve İtalyan kıta- yolu ııebekesinden istifade etınişlerdir_ 
!arının hareketleri p!An dairesinde in- Şimdiye kadar vardığımız hatların ba-
lı:ışaf etmektedir. b. ve cenup batısında, diğer bir kaç 

Ordu birlikleri Tunus şehri ile haıp (Sonu Sahife Z, Sütun 2 de) 

LONDRAYA CORE 
* 

Mihver kuv
vetlenme

den ezilecek 
-*-ı.ondra. Z2 (A.A) - Cezayir radyosu 

dıı'n ilğleden 80DJ'a şu haberi vermiştir: 
c - Tunua n Bizerte ıehirlerinden 

kalkan Almanlar zırhlı otomobil '" 
tanklarla batıya doğru ilerlemektedir. 

NEREDEN GIRDlLER ? 
Alınanlarııı Tunus topraklaruıa baş.

be& sh'll noktalaruıın Tunua limaniyle 
'l'wı.ua uçak meydaıu olduğu sanılıyor. 

(Sonu Sahife Z. Sil tun 4 te) 

1 AKDE~IZOE 

Mihver de
nizaltı f aa

liyeti azaldı 
-*-Londra, 22 (A.A) - Deniz makamla-

rının verdikleri malilmata göre aon 24 
saatte Akdenizde Mihver denizaltıları
nın faaliyeti azalmıştır. Amiral Kanin
kam bir demecinde !ngiliz • Amerikan 
deniz kuvvetlerinin Alman ve İtalyan 

(Sonu Sahife Z, Sütun 5 te) 

Mihverin gayesi çok açık 
« YENi ASIR» iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR ı 

Afrika harplerinin ne
ticesi kestirilemez ..• 

tııı büyülı müttefilı taarl'llZuna dlll'dal'abiHl'lel' 
be mihuercilerin runusta tutunmaları mümlıün 

r·vazAN; .. 'E·MEi<ti"·c·E·;;E:n'A"t .. ii.üs.NÖ····ip,;ifi'"'E'n"i<"itE·r·i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

duğu hakkında haberler gelmeğe başla- !eriyle Tunusa yeni gelen nıihver kuv-
$ima!i Afrika savaıı cepheleri birinci vetlerinin ileri !atalan arasında ilk 

derecede bir önem muhafaza etmekte- ehemmiyetli temas ve muharebeler ol
dir. Filvaki Rusyada harp, bilhassa kış ınıştır. Cezayirde evvelll. Buji ve sonra 
dolayısiyle, m~vzileşmiş olduğundan Eone limanlarına çıkmı.5 ve kısmen ha
bütün gözler AErikaya ~evrilmiştir. va.dan inmiş Britanya kuvvetleri sahil 
Bunları yazarken Cezayirden Tunusa boyunca Tunusa ilerlemeğe başlantl!ilar 

ilerlemiş olan· müttefik ordunun önc11- (Sonu Sabire 3, Siitun 1 de) 

uııuıu11111ınn111111Mılt1lllllllllUIHU1llll!ll IUll 
~o::: :::~:r..r-c::::c~ 
ıııııııııııııııınııııııııııııııııııııoııııııuııııııuın111 

SONDA iKA 
•••••••••••• 

lngiliz zırhlılarına 
yeni hücumlar 

Bir tayyal'e gemisiyle 
bir zırJalı;va ve muhrilJe 

isabet temin edildiği 
bildiriliyor .. 

Bedin, 22 (A.A) - Alman tebliği: 

* Tunus ve 
Trablusta 
tutunmak 

ingUfzlel' <<Almanların 
!l'unu.sa göndermelı CÜ• 
l'etinde bulandulılal'ı 
lıuvvetleri sılııştıl'ac:a· 

ğızn diyol'lar .. 
Londra, 22 (A.A) - Sunday Tayınio 

gazetesi yazıyo~ : Mihverin şimal Af
rikadaki gayesi çok açıktır. Bu gay• 
Tunus ve Trablusgarbı her ne bahas>
na oluraa olsun elde tutmaktır.. Mak
so.t kısa münakale hatlanndan faydala
narak mlittefikler için Akdeniz yolu-

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 h 

Bir Alman denizalbsı bir tayyare ge
mi.si ile kruvazörlerin himayesi altında 
seyreden zırhlıya 3 isabet lr.aydeylemit
tir. Ayn; denizalb, bir deniz kafilesine 
mensup 2 ticaret -purlyk bir muhribi 
de t<>rpillemi~tir. 

B. R1ızrclt •imal Afril:a ho:·< hi» ı;ldnlarını tetkik ediyOT 
11e Generallerinm i.ıaltatmı dtwliyor 



SAHiFE 2 JlEHI ASIR 2~ sonte.trin Pazartesi t.QA2 

, . 
--, 

T AR i Hi ROMAN Y azan : $ahi n Alld~ıman 
.... 39 ••• 

Evi ~özleyeceklerdi •.. 
r enli Yosma bir Jıu.t g ibi 

amma bellıi telırar 
lıaf esinden ut;m~tu 

evine gelir d i ! ••• 
- Bura<L~ ' ,· .. Jerı oyun ornayilll bir ıra dedi ki: 

kız var, adı B~ nli Yo<"1a'. Bu kızın evi - Ne yap~lım?. Benl·i· Yostll'.'yı h;ıl-
ne:ede? madıktan so:ıra saraya doncmeyız ... Kos 

- BRZ1 gceo!er burada oyunu bitirdi- koca bir schr;n ıçinde onu bulmak L<e 
ğ; vakit babalı~!yle bil"llkte km evine imk&ııs:z 1 •• ş,, halde yapacağ:mız tc.k 
kadar götı.trürdilm. hunun için nerede bir · kalıyor. Biz bu ev .. nünden hıç 
oldul'(unu biliyorum. ayrı!mıyalı '- Be ki de kuş k ,f, ne 

!sterseniz <imdi sizi onun evin<' götn- tekrar er' .. 
reyim!.. l.Lrean itiraz etti: 

Bilyük bir sevince tutulan celltıtlar - Ya Benli Yo<ma oyun ovnamak 
hemen bu ada:uı yanlatına aldıla". Hiç i~!n hu ııcce Bahtir.r.e,·ildr·kl k.ıhvcha
vakit g ·cirmede kahve<! n dt,.'<an a fır-ı neye gelecek olıır • .-a! .. Bi7. bu g.•cc bir 
ladılar. ' kn-re kahvtı "ney1 oklı •ahm. Çcn°:. 

Benli Yosmanın gece geçt:ği ·otlarda ora -la çö Jrsck kolayc..ıc1k yakal:ırıı .. 
şimdi cellı'.ltlar hızlı ndıı·•'or!a aclota Kara Mesut Merconın bu fikr:nc iş-
koŞ1I13ğa ba~lamışlar-~;. 'irak etmedi: . . . 

Fakat her Uç cell1\dın da bird•n bire - Hayır! Bu olamaz, d~dı, e\'mı çar-
kapıldıklan sevinç hiç le :.z· 1 ırilrmc- cahuk tnk eden bu kurnaz kız bundan 
rolştl. sonra kahveh•neye de adımmı atmaz .. 
Yanlarına aldıkları adam c lli',tları hir Onu orada arnmak beyhude: .. 

çok dolambaçlı, eğri bii":U so'rnkhırdnn Maamaf'lı içim:zdcn b!ri gidip bu ge
geçlrdikten sonra Kale kap:smda Benli ce knlıvchnneyi yokl•yn bilir. Biz onu 
Yosmanın oturduğu evin Hnüne gölilr- burada bekleriz, bize haber getirir! 
dü ve evi güsterdi. Fakat bir az sonra ö:cki ccı::.ılar Kara l\fosudun bu dü
cellllUar evin bO§ o1duğunu gördliler. . llneesinl muvafık buldular ve Fknli 
"8l'1 kanatlı bir Kanaryadan daha ı;üze! Yosmanın evi önilnd<?n h:ç ayrılmamağa 
olan Benli Yosma kafesini terk edeli, karar verdile-r._ 
aradan U7.Un SRatler geçmişti!.. 

* Kara cellatlar gayet miişkül, tehlikeli 
blr durum karşısında bulunuyorlardı. 
Şmıdl Mımr valisinin karşısına ne y;i\le 
çJıacaklardı? .• 

Yüzlerini kızdırarak Yavuz Ali paşa
nın huzuruna ç1lı:mı§ olaalar bile, baka
lım \-ali onlara, hoş geldiniz mI diyecek
ti~ 

Onun böyle deınlyeceğlni kara eelliit
lanıı her ilçil de ııfyet kat'! bir şekilde 
biliyorlardı! 

ŞUphealz Mı.sır valisi Benli Yosmayı 
bulamıyan cellAtlArın kafasıru kestir
mekte zerre kadar tereddüt göstPnıi
yecekti... 

Esasen kara cellAtlarla ak cell.~tların 
arasında öteden beri rekabet vardı. Her 
iki tarafta biribil'lerinl 8sll çekemP.ıd;. 
Yavuz Ali paşa ak cellAtlara azacUı: ilti
fat gösterse kara cellAtlar bunu fena hal
de kıskıuurlardı. Aynı zamanda Mısır 
vallslnlıı siyah derlll herifleri gUler yilz 
göstermeal de ak d"rill cellltlan o ~nda 
müteessir ederdi.. 

Beyaz ırka mensup olan dört cellat 
kim b!llr, imdi ne kadar seviniyorlar
dı? .. 

Çiln1c:ü YaVU% Ali paşa, Benli Yosma
yı ellerinden kaçıran celJ&tlara ~k,.tı
ğı vakit, sarayın kapısı önilnde Reyhan
la Numan ve trlaıı1a Handan, bu ak 
yüziil heriflerin ı!lirdil de hazır bulunu
yorlardıQ 

Benli Yosmımın evinde kimseyi bu-

* Bazı inatçı :Cediler ~ardır. t~inde fa
re buluncluğunu umdukları bir deliğin 
önilnde h;ç kımıldanmadan dururlar. 
Ve Fa re delikten ~ını gösterir gi;ster
mez pençeleriyle hemen onu kavraın.ığa 
hnzırlanırlar.. 

Benli Yosmanın evını gözetleyen 
celliitlar da aynı vaz.iyctte bulunuyor
lardı._ 

- BİTMEDİ -----·-·---Ankarada askt>rİ 

o"ul takunlat·t ara· 
sında ~·apılan ınuçlar 

---*---
Ankara. 22 (A.A) - Bugün askeri 

okullar talrunlan arasında yapılan maç
larda Beden Terbiyesi Umum müdürü 
Emekli General C.omil Taner, H3rp ve 
Tatbikat okulla.rı Komut.anlan bulun
mu.ıtur. Ankaragilcü ile Kmkkale ara
sındaki maçı Ankaragilcü iki sıfır ka-
2anmı~tır. 

Harp okulu ile yeni te~kil edilen Sü
varigilcü arasındaki maçta Harp okulu 
O • 6 gibi klas farkı ifade eden bir netice 
ile Süvarjgücünü yerunl§tir. 

ALMAtlLARA GÖRE «TU· 
NUS» TA DU~UM 

lamıyan ccll!tlar fena hald~ ilziilcliiler. (Haşwafı ı ınci S<ıh'frcle) 
Kara Mesut arkadaşları.na: 

_ Bu dakikada hatmma ne g•liyor, noktada tertibat nlmak in>kt.r.ı basıl 
biliyor musunuz? dedi... olmuştur. Muhtellf yerlt:rrle İı.giliz ve 

Sedefie M~rcan, her ikisi bird~n ha- Degoku ve evv,lki gün de Amerikan 
ğırdılar. kuvvetleri ile mihver kıtaları arasında 

- Aman, eğer Benli Yo<mayı bulmak çarp~malar olmuştur. Dilşmaıı geriye 
için aklına bir fikir geldiyse bunu bize çekilmiştir. . . 
anlat!.. Sen ne emir edersen biz onu MİHVERiN MUHAREBE KlJD!1ETJ 
hemen yapanz!.. Hareket sahru.ırıa doğru yeni tıık\~ye 

Kara Mesut başını salladı: futalarınm }·ola çıkmasiyle Alıı~n ve 
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Kağıt tasarrufu 
içiı~ alınan 

tedbirler ___ * __ _ 
Re.smi daire ve müesse· 
selere bir- t a mim daha 

gönderildi .• 
-*-1-lariçten kağıt tedarikinin müşkülltı 

ve dahi i istih"'alJtıı_ ihti)·açları karşılı
yaın.<ıımakta o1dtı~'U göz önünde tutula
r .. dcvl~t d,c\"3!r ve mÜt"ueııeJ,..rinee 
1
- .. ğı! icı.tihJitkind azaıni t tarrufla hare
ket edilmei3İ için a~ağıda hulit"aları yazı-
1ı trdb:rlrrin .ı·tilıazı lüzuınlu ~örülrnüt"" 
H.ir: 

1 - D İre "\,e DJÜC&.St'!l~}rrin. krl,'.';ıfla ... 
n l aliv~ Vfk.;'eti kı?ta.ı;.iye d pol:ırın ... 
da .. t n1in c<lilP'l biI11mun1 r!qale, h•i!tcn 
mcc:nua v~ .. <lC'rs kıt;ıpları mü .. tesna -
kitap neşriyatı muvakkaten durd.ır11l
n1uştu.r. 

2 - Ka~ıJı d;ı:re ve miieff!es~lerdr"n 
tt"nı.İn ,.dilmek $Urr.tivle husn11i kitap hn~ 
tınlnıa.sı veya sair nr~riyat y;tpı!ması 
rn-ntd:.lmişti r. 

3 - Dair~ ve n~Hessesf'lt"rin kendi 
ıervi~Jeri icapI rı ic;in olanlar n)İi tesn~ 
olmak üzer~ harita, ~:ralik, r('~lnı., ilan 
V!l<1İTC' t;:ıh'ı n1u,·akkaten durclurulmu,-
tur. 

4 - Kağıt ta.!arnıfunu t'!'min !rln a~;,, 
ffıclaki yazılı Jıu!luııata da riayet oJunm~
lıdır. 

A - ~fakiııelerde yazıların !'ilk ıatır 
( t•k distan>) la yazılnıruıı 

B - Kı,n yazılrır için büylik Loyd:r 
;._,"':-ıt kull.ınılmamas• 

C - Surrtlcr!n ine~ k;1ğıtlarn c;ık'.\rıl
ma'ı ve }ijzu.ınundan fazla 'uret çıkanl
ıni'l•ından içtinnp olunmaıJı 

Ç - ~1ü~vedde1er i<:in metruk mat
bualardan Ltıifade edilmr~i 

Yuk;,.nda. vnz1Jı t~dbirlerle di7~er mu
!emnı:m tedbirler n.l~kadJr resın! miies

sclere biidiYild:i:i g!bj fU cihet te em
rolunmu~tur: 

•Siimer bi.lnk ııe1iiloz sl\nayi mlieMCse 
•İne veri!ccd, •İµ>rişler. ihtiyaç ve ham 
r::ıadde tn,arrufu bakımından ( D:-ı,vıtkA· 
ı~t kağıt ve matbuayı <lüzenlı-:me büro· 
'ur.ca) vize edilecektir.~ ----·----
Okltllarda yeni 

• 

t· r· ır" e:· 
---*---

Hazırlanan hita plar, 
Tal~benin yeni terimle· 
ri benimsemesi lazım 

-*-
Maarif vekaleti tarafından a15hdar-

laTa ~u tamim göndE-rilrni,tir: 
1 - Fel~l'"(e gurubu ders1eri b11 der• 

yılından itiba.ren yeni terimlere göre oku 
tula.calı.tır. Ru t~rimler Türk Dil kurumu 
tarafından ha!'tınlan ve öKr~tmcnlere 
JaKı::.ıl.an (F-elsefe ve GTamer terimleri) 
ad!ı kitapta. toplanmı,tır .. 

2 - Psikoloji ve Mantık kitapları ye
ni trrjnı!erJe ba~tırılmaktadır. Gelecek 
dı.}rı yıl. ba~1na kadar hütün kitaplar ye
ni teriınlnle bıutınlmı~ olacaktır. 

Jngi lizlere satı l nuş oları iizü ru 

''12500,, toı1luk teahhüt 
yerine getirilecek 

Vapur temin edUip 1zmire gelince bu üzümlerin 
teslim ve se11fdne bn.$lanacalı ... 

İngiltere ile mevcut ıınJaıına ınuci-

1 
kümetin üzüm bahsinde başkaca Wbir 

hince bu memlekete 12,500,000 kilo ku- almasına lüzum lllmamıştır. Hatta şe
ru .üzüm verilmesi icap ebnektedir. ker vaziyeti ile al~kah olarak üzUm fi-

Bu anlaşmarun tarihi, ilzüm piyasası- 'ı yatları o kadar yiikselıniştir ki şimdi bu 
nın açıldığı Eyltll ayının ilk günlerine fiyatları h<mcn frenlemek icap elıniş
rastlamaktadır. Ticaret vekiletl o za-1 tir. üzüm fiyatı, ihracat balumından 
lllRn üzüm piyasa~ını fiyat bakımından er~ilemiyecek bir seviyeye doğru yUk
lutmuş olmak içbı Lu satı5ı znnırt gör- sdmektedir. Bununla beraber ortada 
mli• ve filhakika bu satış s.1yeslnde pi- 12,500 tonluk bir teahhiit vardır. Vapur 
y~sa Iylce fiyatlara aç-ılabilıni.~ti. Eğer ten1in e,.Ulip İznıjre gclinC'c bu üzümlc
hu ·"th~ ~:apılmaını~ ol.c:;nydı, ~CÇC'n sene ... rin tC'slin1i bir zarurettir. 
clı..'n c>lrle m ·vcııt o!an üzi.hnlerle bu se- llıraca.tçı birlikterinc dahil tacirlerin 
neki rt'kntte11·n Cyatl~rı bir hayli dü- teahhütlerini yerine getirmelerini mem
ük ol:ıl,illr,.li. leketin ticari şerefi bakımtndan bir za-
Ihtıı·'"rJ1 o!du~u iizcrc hiikllmet, yi- rurct olarak mütalaa etmek lazımdır. 

r..pı fiya~ları t~l rna:~ i!i:n, tzmrr incir ve Birlik mC'n.'>uplarının nasılkl normal za .. 
ü1i.hn t::ı-:m ~atış kooperatifler~ birliği ınanda fiyat farklarından pay tevziatı 
rmrıne geç:..:n seneki üzümleri satın al- talimatnamesi dairesinde i.::itifade edi
•r.~; üzere iki milyon liralık bir mille- yorlarcliyse şimdi zararla da olsa bu te
r'::ıvil ... rı :-:nye verm· :ti. ahhüdü yerine gctirmelrri iC'np ~ecek-

Şiındi i.iı.Um fiyatlurı yükselmiş, hü· tir. 

ru;ıus BOGUŞMASI 
---*---
(Ba~laraiı 1 inci Sahifede) 

Bu uçak mcydaru müttefik hava kuv
vetleri tar;.fından devamlı olnrak bom
balanmaktadır.> 

Mü1'I"EF' tKLF.RlN HAVA 
F.\ALtYETl 
Miitlelik faaliyetlerinin baı;lıca hava

larda görüldüğü hakkındaki iddia husu· 
sunda da Cezayir rndyosu şu sl!Uerl 
söy Jemi§tir; 

e _ Bu hava kuvvetleri düşmanı şi
mal Afrikııdan kovacak olan milttefik 
kuvvetlerinin ancak bir lwmuu teşkil 
etmekte olduğu;ıu biz pekala biliyoruz. 

MıHVERIN G~ YESt ÇOK AÇIK 
---*·-- -
( Ba, tarah 1 inci SaWfede) 

r.un yeniden açıJmac:ıru mümkün oldu
ğu kadar gecikt.rrr,,Ll'r. 
İKİ 'fARAFrAKl 11.ERLEYİŞ 
Alınanlar Libyada ricat ederken ar

talarında her şeyi tahrip cıtikler!ııden 
,-e yollar üstünde bir çok mayn tarla
ları bıraktıklarından sekizinci ordu ile
ri hareketinde çok bilyül< gilçliilderle 
karşı karşıyadır. Cezayirden gelen bi
rınci ordu ileri harekatında daha az 
zorlukla k.:ırşıla;acakbr. Zira bu ordu 
Bone ve Filipvil gibi mükemmel üsle
re maliktir. 

YARDIMCI KUVvEI' Birliklerimiz Tunus topraklarında hiç 
GEL.\.1EDEN EZMEK Lir Fronsız mukavemeti ile karşılaşma-
Londra, 22 (AA) - Şimal Afrikadan mışlardır. Fransız müfrezclecinin Al

gelcn haberlere göre Almıınlar Tunusa r.ıanlarla döviiştilkleri kat! olar.Jı: bili
büyük kuvvetler getlrnıektedlrler. Müt- riyor. 
tefikler Al.manian yardımcı kuvvet gel- BİZEHTENiN EHEivIMİYETİ 
meden ezmek :çin cephe hattı.na alelAce
le büyük kuvvetler ve malzeme getir
mişlerdir. 

AL1'IANI4'\.RA HÜCUM 
Londra. 22 (AA) - Şimal Afri..ka 

'1lüttefikler karargahının tebliği: Cu
mortesl gecesi miltt..fik kuvvetler Tu
ntL• ve Ilizorteyi müdafaa eden Alınan 
zırhlı birliklerine hücum etmişlımlir. 
1ngili% - Amerikan kuvvetleri muhare

Bizcrte şimal Afrikanın en ehemmi
yetli noktasıdır.. Buradaki lstihkllınlar 
çok miihiındir. Almanlar yeter bir gar· 
ı:izo.ıı getirebilirlerse burayı elde e~ 
mek müttefiklere pahalıya mal olacalt
tır. Bu sebepie Bizertenin birAn evvel 
zaptı lazımdır. Hayad bir ehemmiyet 
tsı;ıyan bu üs 1aptedilmedcn dtişmaru 
Afrikadan kovamayı~ 

KİLİ'f NOKTASI be hattına getirilmiştir. 
, Sunday Ek$pres ayni mevıua temas 

FRANSIZLARIN HÜCUMLARI ~derek diyor ki: 
Rahat, 22 (A.A.) - Fas radyosu Fr.ın- Tunus muharebesi bu h.ırbin kiLt 

s.ız .kararg~ .J:>ir tebliğini neşredi- noktasını teşkil ediyor. Müttefikler Bi
yor. Bu ~eblığe gore Tunus!a: Fransız zerte ve Tunusu ihmal edemezler .. Bu 
kuvvetlen Gabes ve Kervan ist!k.ame- iki' h t' h d f b' · · · laıı B' · d il ı · 1 d' 0 • Mih aya ı e e ten ırıncısı o ızcr-
tın e er emış er ır. art ver tan- t rta Akdenizd c bel.. '-'-kı üsküre im .. t.. s- mil< dar Mih e 0 e e utlarııua kıyas 

Pkı tahr.u d':İm'%.t· ır ver edilebilecek bir mevkidir. Trablusgarp 
tan ıp e ır. <·,'--· · d ed ühim" • b. k TRABLUSTAN KUVVFI' ,cuı:ı se aynı e!c e m ır ont-

ALIYORLAR rol noktasıdır. General Ayzenhoverin 

Londr 22 (A.A) F d 
kuvvetleri mütenadiyen artmaktadır. 

8
• - u ra y08Wlun Ame ik ali ih · b' •-ır-. F bli"'· Tr hl r aıı ger.or m ven ır «n 

!'eş.re ıgı ransız te ""' a usgarı>- e>-vel Afrikadaıı atmak olan gayesine 
len gelen Alman kuvvetleri Tunuo hu- ulaşmak ie;n kat! harele t k • 
cluclunu geçmişlerdir. . tir ~ e e arar ver-

.!~ kuvvetleri bir. hüc~~ PU: ~LAR SIKIŞTIRILACAKTIR 
kurtmüş ve 4 tank tahrip etmıştir. Bı- Londra 22 (AA) _ Royt · 

Harp 
Ekonoı ... . isi 

- --*---
Kö ylümüzü n Jıallıınma• 
sı için f ı,.sat ve imhan· 
ıar yaratmıJtır. 
Bun lard an istifade 
etmesini bilmeliyiz .. 

(Ba~türa.lı l ınci Sahifede) 

Lkla s:ıtabilmckte. eline bol para geçir· 
ıuektetlir. 

Bir kısım ıuihkhliklcr bu d ıırwndıın 
nıilteeS>ir bıılıınıııakta, hiikilmet tc ı:ü· 
til yetti~[ kadar nıiiskhliklerin ıstır. p
ı~nnı hariOetmdc imkanlarını ara)tır
maktadtr. 

Şinıdi düşi.itıC'fl [:"iıniz nokta hüküıne
tin ~e bir kısım müstc!ıliklcrin feda
karlıldarı m11knn:tinde köyliimü,ü11 eli
ne geçen bol ıını anın israfına meydaıı 
vennenıelc, ona bıı [ır;:ıtı kalkınma va
sıtaı ı ynt>maktır. 

Küyliiıniizlln '"fahate dalma"', israfa 
alı~ası bugün idn uldu~ kadar yamı 
için de biiyük l•hlike t"'kil eder. liıırp 
içinde bulunan nıilletler bile daha ı.. 
ı;ündı'n harp sonrası ekonomlsi içla 
hı>7.ırlıkLır yapmckladırlur. Biz bııgüa
kü dıırnma kar'f! asli ""Yird kııJmlo. 
malı~·ıl, Küylüniin eline geçen paran.mı 
bir kı:--nunı onun kalkınoıa~una yardma 
rdecek hir müc~, .... ~ede mcchuri tuar
ruza tiıhi tu!rnn!ıyız. l\k scli pek bult 
olıırak hatıra g<'lcıı ilk tedbir ifil olalı&
lir : Köylünün "tihsal ettiği malısuJlla 
)'ilzde )'İrmi ~i hir köylü bankaıııım 
~.cmrnyesini te .!:il eylemek ilzere -
bari •ckllde elinden alınmalı bu tıe.
ka va~ ıtasiyle ıı1-0dern köy!.,.; iJl:ja • 
tırmeli, köylüııiin mıılıtaç buludu!u d
raat alalı ve ha.' 'anatı temin olunmııJı... 
dır. 

Harp sonrası ckonomi..ı;;inde nıanm 
kalıııması muhtemel sarsmtılara kU1l 
da bu banka bir teminat olarak ayakta 
tutulmalıdır. E~•r me~-zu ebemmiyede 
ele alınır ve tetkik edilirııe köyliinllıa 
kalkınması.na vhrdım edecek bu ft 
buna benzer lı.ar<Jlara varmak miJa. 
kilndlir. llfüstah,illeriml;Un kalkııunam 
milli d5valarmıııın ba<ında ~elen bir 
meseledir. Bu dihanın halli içbı de • 
hUyilk fırsat önüıniızdedir. Bu fırsab 
lıeder etnıemek lazımdır, • 

HAKKI OCAKOGLV -----· ........ --~ 
GAYRET SOKACI 
SUSUZKALDL 
Gayret sokağında oturan :.ariınizdea 

biri dün gazetemize şöyle bir fil<ayett
bulunmuştur: 

Su ~irketi boru !an teptil etmek mak
sadiy le bir haftadan beri Gayret sokJ.. 
l!mda baştan ba•a blr hendek açmıştır. 
Cumartesi gilnil de borulan değiştin
oeğiz diyerek bütiln bu sokaktaki evı.. 
r!n sularını k<•smlştir. Cuınartei gild 
2 - 3 amele boruların t~ptili U.. meşgnl 
olmuş ve dün sokakta hiç bir faaliyde 
rastlarunanuştır. Gayret sokağındaki bL 
tün evler iki gündiir susuzdur. Bu çal.ıt
ma. tarziyle daha kaç gün Slla1lZ kalıb~ 
lecei:iroizi de tahmin edemiyoruz. Bıı ~ 
bi işlerin bol aınde ile bir kaç saat lçiD. 
de yapılması zarureti vardır. Halkın i!ı.
tiya~ları Illl7.ara alınmaksızın iğne ıı. 
kuyu kazmak istemek halka ve halk llı
tiyaçlarına hürmetsizlikten b"'i'ka bir 
manaya gelemez.> 

YENt Asın _ Gayret sokağında. ot. 
ranlann bu şikayeti çok yerindedir. Aıt.
kadarların ehemmiyetle dikkat ,._ 
ı;ekeriz. 

- Benim hatırıma gelen bu de"•il! de- İtal}an kıtaları şimdlılcn büyiik bir 
di, bizi Jilş<jrınek için arkamızdan dai- muhnrcbe kudretıne mahk bulunuyor
ma kuvu kazıın o meHln ak yilzlil kapı far. Bunların eılnde bilhassa pek çok 
vo!da•İannıı% aklı::ı:ı geldi! Şimdi onlar t~nk ile motor!;; birlik.er vardır. Bun
kimbnlr ne kadar seviniyorlar?.. lıırı11 hareket kauiliyeti büyük oldu~un-

3 - l\.f3ntık, So!\;·oloji, Fclsrfeye baş 
langıç Vt" r:!tC'tik kitaplarının e"'ki bask1-
ların·lan bu yıl da istifade etmek için öğ 
retmen, yeni bir bahal vermeden Osman 
lıca terimleri:ı ka'lılıldarıru yukarda sö-
1'.Ü gt!.çen teriın k1tabından hazırlıyacak 
ve denin ilk on da.k;ka ında talebeye 
yozdıracal:t.r. Öi(retmen kitapta ilk defa 
~ çe11 Otm:ınh ·a terirnit) alhnı da çizdi
rerek ve kit Lın kenarındaki boşluğa 

. . subay olm· L llz b' k • ' er aıansı-rısı "'"' ere ır aç esıJ' nın ••kerl muharrir' ~"L 
al h ...., ı yazıyor : ...-..ı.ı.uver OTUZ ,. .. IR 
ınmış r. Llb da . ' • '-'k d·'-' u. n.ıa BtR YOL KAVUŞACI ALINDI ya .. ve ~"" ,....,., a ~ muvo.u ... -

Benli Yosmayı bula'.llıvneek olursak dan geniş böigelcri nezarE>tleri altında 
efendimi?~ belki de bizi h\Ullann eline bulundurabiLyorlar. Bun Tunus ve Ce
te l'm eder!.. zayir hududunda Almanların elinde 

Blrd n bl•e susan Kara Me ... ~ n ve- bulunan mutlak hava hakimiyeıi ıl5ve 
ri'le bu sözlo~'"' al• Uırafını Sedef ta- cdüm!ştir. 

mam!adr İTALYAN HAVA HÜCUMLARI 
- Oırlar da hıç.ıkları.nı bilerler! .. Bu Roma. 22 (A.A) _ Ste!ani ajansı bil-

'·esk'n a.ıet'eri gırtlaı;-nuza dayarlar!- d:riyor: İtalyan snvaıı uçakları avcıb11n 
S ı!ll'a bir dolmnu•tı biz!m kafamızı 

lı:mayesinde Bone limnn tcslılerine hü-
u .... ururlar!.. d k · fil'k b b 

Mercan bu sözleri daha zıyade dinle- cum e CI'<' ın • ve ;vnnı:ın om a-
meğe tJhammlll eden iyerek yüzünü el- !ar atm1<lardır. Diğer bir tayyorc teş
le.<y'n kapadı ve ağlar gibi bir sosle: kılimlz Filipvile hllcum elmiş, büyük 

- Aman sus!.. t•zerime fenalık ı:eli- rnng.nlt.r c;ıkamııstrr. B'rbirini arkalı
yOT!. diye mırıldandı, su de•tisi mutlaka ~·an dalgalar hnl:ndc ucnn tayyareleri
su yolunda kırılır. t"Prlrr. mz simdiye miz burada mü't•f:k gemilere hllcum 
kadar yilzlerce adamın başını kestik .. etml•1crdir. 7 bin tonilatoluk bir gemi
Acaba snnunc'a h•zTrr dP ktfoml7. ke ile- ve iki torpil i•obet ettirllml~tir. 
oek mi?.. AL1\IA"1 TEBLiC! 

Kara Mesut ofke il ba~ın:lı: Berlin. 22 (AA) - Alman tebliği: 
- Şimdi bunu düşünecek sıra de><il!. Sava. uc;aklanr.dan mürekkep hava 

Rz Benli Yoı:mayı bulmak için bir ça- filolanmız ı<ece ve gÜndüz ~zayir sahil 
re dil•anolim'. On'J bulmadan ••raya topra!danndR Flipvil ve Bujide bir çok 
C'Ônemeyiz!... dü man ta)'}'"8re-al tarafından iogal edil4 

Sedef - Çengiyi yı:tk~ · madan ~!'lra3ra mektt" bulunan tayyare meydanlanna 
dön rsek yllzde yUz Ali Jl'l~3 bizi ak hiicum •y1•mi7lerdir. 
c . ıt:ara teslim eder!_ RABA IT A GECE YASACI 

Mercan - Kuş kafesinden uçalı eply- Tctuan, 22 (AA) - D. N. B. bildi-
ce z=an o!muş!.. Onu bir daha ele ge- riyor; 
c =•k çok mU kiil olacak gibi geliyor Rahat radyosuna göre tehir halkının 
\.::mı'.. . !laat 22 d•n sonra sokağa çıkmaları ya-

Kara 1esut bir az dilşllndlkten son- ı •ak eclilnüştir. 

a'on arın a 
a as 

irlence er 
fs<.anbnl ın m bur Tnksim Gazinm;ıı Orke<>trası 
Her pazar gtinil sa&t 5 ten 8 e kadar ÇAYLI DANS, 

Perşembe glm ori Yemeklı Dans 
~ _yın ıuu~terileri 1'!'~ıin nazl\rı d :J:lı:ıt!ne : 
l'az;:ırte ("filnüoden iLb~ren muz..ı.k at 7 de hashyacaktır .. 

IJcr tlir]ii ıi~ufctlt'r İf·İn ~ip· ri kahul olunur .• 

r ılığı olan Türl.çe toriıoi koyduracak
tıt. 

4 - Tekrar kull.;,ınılan terinıleri .sınıf .. 
ta ayrıc.& yazdırmağa lüzum yok.tur. öğ
retmen bunu talebeye vazife olarak evin 
de yaptıracaktır. 

5 - l•tİyen talebe (F"el•efe, Gramer 
tr>rimleri) nden satın alabilir. 

6 - Okul müdürleri eskiden basılmı' 
lcitaplann yeni terimlerle itlenrnek.te 
olcp olrnadı~'lnı .ık sık yoklıyacakiardır. 

1 - imtihan sonılan yeni terimlerle 
~orulaca~ından talebenin bunları iyjce 
henimsemi1 o]mas.ı zaruridir. ----·----Dü ' ., ou: .maçlar 

----*·----
Karşı;vtzha 11e Altınordu 

galipgeldL 

-*-
Dün Lik maçiarına devam edilınişt!r. 
İlk maçı Karşıyaka • Demirspor ta

kınılan yapmış, daha güzel ve enerjik 
cynıyan Karşıyakalılar 3 - 2 galip ıeJ
mişlerdir. 

ALTAY - ALTINORDU 

Bundan sonra Altay - Al!mordu ta
l:ımları karşıl3ŞIW.1, birinci devrenin 
ortaları.na doğru bir gol atan Ahınordu 
maçı O - 1 kazanmıştır. Oyun ekseriya 
c:ıUtevazin geçmiş, Altaylılar, rakipl&
r'JJden fazla gol fırsatı yarattıkları hal
de hiç birisinden istifade edememişler
dir. 

---- -----
Düzceee dikiş kursu.. 
Dilıce, 22 (A.A) - Düzce halkevl 

dikiş kursunwı birinci devresi bitrnit ve 
·nezunlara diplomaları verilmiıtir. 

Londra, 22 (A.A) _ şimal Afrika k1yetsizlıkler1D1 p!Aıı gereğınce yapıl- Evveline ait esef'ler 
müttefikler karargfilıının tebliği: lngi- mış harek~tler ol.arak göstermeğe çalı;µ- Epernay, 22 (AA) - Bir maia-
liz • Amerikan •·•vvetleriyle işbirliği yor ... Hakikatte ıse bu mu,·affakyetsız- da çal!fmakta olan işçile< çok eski bir 
yapan bir Fran.sız birlifi Tunustaıı. 50 bltl~rın gızlenecek tarıdı kalmamıştır. ıı:aınana ait bir mağara daha bulmuşla .... 
kilometre mesafede Alınaı:ı men.ilerine Şun al Airikada Almanların Bizerte dır. Argeoloır Abel ve F abe burada )O 
hilcum etmiştir, Buradi Fransızlar bir ve Tunusa göndermek cürelinde bulun- asır evveline ait in•an eserleri bulund,.. 
yol kavuşağıın ellerine geçlrnllşlerdir. duklan kuvvetler üstUn kuvvetlerimiz ğunu teshit etmi~lerdir. 
30 tanktan müteşekkil bir Alman zn-blı tarafından sılaş~ırılınak üzeredir.. Ce-

1 
______________ _ 

kolundan 21 tank tahrip edilırüştlr. nupta Sfaksa doğru kuvvetler ırönder-
meııin önemi vardır. General Aleksand-

BtZERTE VE TUNUSTA rm bunu da yapmakta olduğu tahmin 
A17:LYELER YAKILDI edilebilir. . 
Kahire, 22 (A.A) - Biurte nı Tu· Tunusta ve Trablusta ınihverciler 

nu.. luşl~lariyle tamir atelyeleri tayya- üzerindeki tazyik şiddetle devam ede
rel•rimizın :ıiddetli bir hüewnunda ya- cektir. 
kılmıştır. ROMMEL TUTUNABİLECEK Mi• 
K~lre, 22 _(A.A) - Tebliğ: Sekizinci ordw:.un Elageylaya do~ 

dBızehartedekuvvbır uçaktı !"t;Ydanh ~~ ileri hareketi devam ediyor. Almanlar 
e en va e erımız an.,~-· ve bu il . h k t· . Ur k d 
k~ binalan t . !erdir B' en are e •nın s ati ar;ısın a 

es "" a eşe vermış · ır Bingaz· · uh ' - · bo ltm " Alınan tayyaresi denlze düşUrUlmilştür. ıyı m ar6uesız şa a,.a me~-
B' uçak savar g misi hasara ub'atıl- bur olmuşlardır. Mareşal Rommelin 
m~ır. e Ageyla~. muka~·emet edebilmek ii'."i~i 

Tayyareleriın.iz hilınilen üslerine dön- pek zıııftır. Tra ~ıu"" karşı ho ·ketımız 
müşlerdir. devam edecektir. 

FASLILARI MiHVERLE 
HARBE DAVET 
Rahat, 22 (Radyo) - Muharip Ceu-

yirlllor namına Fas radyoswıda yapılan 
bir demeçte deniliyor ki: 

- Fransa milstevllyi kovmak için yi
ne .!izin yardımınıza muhtaçtır. Babala· 
rınız 1918 de kanlanru e.sirgemediler. 
Size itimat ederiz. Vazifenlı.i ifa edece
ğinizden eminiz. Babalannızdan intikal 
eden §l!ref ve kahramanlık ımaneleorine 
sadık kalın. Yaşasın Fransa..-----·-----Bütün ş·n buğdayları 

mah11olmalı 
tehlikesinde .. 

Madrit, 22 (A.A.) _ Santiyagodan ge
len hah•rlere göre, Şilide hüküm süren 
~iddetli kuraklı!. yüzünden bütün Şib 
buğdaylannm m•hvolmasınd'n korkul· 
maktadır. 

----
AKDENIZOE 
-*-( Ha~tarurı ı inci "ııhifede) 

denizaltılarına yeniden ağır darbeler in
dirdiklerini bil~tir. 

BiR HAFTA BATIRILANLAR 
Londra, 22 (AA) - Şimal Afrika

da.ki müttefikler lr.arar~ahınından bildi
rildiğine göre 8 aon teırinden 15 aon 
teırine !tadar lngiliz harp gemileri Ak
dcnizde Alrnanlann 2 3 silahlı gemisini 
tahrip etmiılerdir. Ayni devrede bahri
ye topçuları tarafından 1 O Alman uçağı 
düşürülmüştür. 

B1R 1NGlL1Z 
DENlZALTISININ BAŞARtSt 
Londra, 22 (A.A) - Resmen bildiril-

diğine göre Akdenizde bir İngiliz deniır 
altısı Mihvere ait bir muhriple bir po!
rol sarnıç gemisini batırmJitır. 

Ki SACA 
• • • • • • • 

Dilenci meht eb i 
EcZ4ct Kemtıl K. Aktaf 

lstanbulda Tahtakalede bir dilend. 
mektebi bulunmuş. Doğrusu tam isabec
L bir teşebbüs. Dilnya ihtisas ve bilgi 
düny<-•ı olduğuna göre dilenmenin usul 
ve erkanını bil; ıek icap ettiği tahakkuk 
ediyor demektir. 

Dilond mektebini gazetelerde okudu
".uın vakit çoeukluğumda işittiğim bir 
hikaye aklıma g•ldi. Vaktiyl• biribirinl 
tanııruvan iki dilenci hamama gitmişler, 
kurna ·başında buluş;nuşlar. Birui <;te
kine ene iş yaparsın arkad~?• de-niş, 
öteki derhal boynunu bUküp elini uza. 
tarak cdilenciyim• dcrtfr; beriki dilenci 
eben de mesle'<da~ım. diloncilikte ka~ 
kaide vardır bakayım~· demiş, öteki 
cist.Pmek, ne olUisa olsun, nerede olursa 
olsun, kim olur;a olsun islemek> denıi}
Bunun üzerine beriki dilene· boynunu 
bükerek c~u sa ~>unu bana verir misiniz, 
ne olur, Allah rızası için> diye ~lamlf 
i<e. Arkadaşı cayol> l>Pn de dilenciyim 
diyince öteki ._...,n kim olursa olsun is
temeli demedin mi?> diye cevap vermif. 
cAma bu sabun be birader> mukabel&
sinlle bulunmağa kalmamış ene olursa 
olsun dcdinya> karşılığını alınca eburası 
hamam yahu• deınişse de eneredc olursa 
olsun drdin di• cevabiyle karşılaşm"} 

Dilenci mektebi o zamanlarda da var
•nış galiba diyccegim geliyor. 
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Afrika harpleri oasıl haz" iaıuh? TARiHi ESERLER l UZAK DOCU HARBi ---·--- ___ ,* __ _ ON HABER 
Almanlar- Jap<>nlar "Ed. d k 
ca götürü- Salomonda p •r" .. ;,3t"OŞe .-.r vehıaı1ı fhiyaılıan 
lüyormuş k t asta " , ta an e va-

. ' . . ...... : . ''Mihver Akdeniz<le vu
ruldu, zira en güç ınuka
bele edeceği yer burası,, 
Afrika harelıetlerinin esası B. Cörçil .. n Vcufng· -*-

ton, Kahire ve Moslıova seyahatleri es- e!~lar «B~ c!na)'!t!~rln Anflıo ~:Jıs~=la: diyor- Si "400,, kuruşa satılıyor 
nasında lııırııldıı... h ~ elletlersnı ve ın d~a-

Lo _ (AA> - tngiliz hah ;y 

1 

<l.ı d ı h<.'J i ın m: ıtn ınıyaca ızn 
la~ hi : Japonların 

;y "'ni!nıezfi/li efsanesi rralıyada incir ve üzüm fiyatla,., Cll'tmalda.. 
D ırı ll. Aleksandr dem· tir ki: 2 - I r l diyorlar •• yıJııldı.. 

Edime., 22 (Huauai) - Şehrimizde 
kesme şekerin kilosu SSO, toz ıekerin 
kilosu 5 30 kurup satılmağa başlanmıt
tır. Kahvehaneler belediyece iki sınıfa 
nyrılmı"lhr. Birinci sınıf •yılanlarda kah 
ve ve çay 1 S kurup, ikinci anıflarda 14 

kuru"a satılmaktadır. 
Bir pasta 30 kurup, diğer tatbların 

poniyonlan da 30 kuruşa ııatdmaktadır. 
Tahan helvası 400 kunıoa verilmekte
dir. 

« - Ş nrıl Afrika hareketlerin'n esas ku 'li n S v et od 2- (AA) - So\)c ler lı -
M Çorç lın Vaşington, Kahire ve M s- la 1 • n k So u n n · ı tt i b'r t.e • e 

Vasin ton 22 (A.A) - Bahriye na-

kov ) yaptığı seyahatlerdi' kurul' ıs- ' \. t hı m c>t ıel... n ar Ru ) nd k tarihı haziııe-
ı ının t li 'n gôrc Salomonlarda 

Bu'nde üç japon avcı ta,yatesi tahrip 
cdilmi tir. japonlar sahil boyunca dar 
bir sahaya sıkışrn~lardır. Müttefik uçak
ları japon m"vzilcrini bombalamakta

1ur. B ı h d lı.: d n bi ·n i l n a n kil i in b' h: kılat Ozüm ve incU fiyatları da artmlfbr. Stalin bu hareketlerin ehe Afr k, 1::ı np 1 n , J retl r ı-

1 
' mu l ı dı . B,ı t kilnt bi.'yı.ik tarihi 

tamamiyle müdriktir. lir. k · .'rd kıyın tind c rleri, kütUpha-
Dü manı Akden.b:de vurduk çünkii Ş a Afı da b ·) · ri nclcti 'li haz'ncl i topl m k i iJle dır. Beşiktaşlılar dün Fener

babçeyi yendiler 
at' manm en ,Uç mukabele edebileccgi yen n k zorundayız. ! m :.ıl olmuştuı·. 
..,er burasıdır. Bu hareket sahasındaki R :y:ıy ôndcrılen 0'1rıv1lcrim'z Lc:ıin ad do. y' r n Alm n iş ali 

Melburn. 22 (A.A) _ Amerikan kuv
kuvvetlcri Guadelkanarda Henderson 
tayyare meydanının batısında yeni ilermuvaffakıyetlerimiz düşmanı git gid di.ı • n den za tılarının vc h::ı\•a. ku\•- ::ıl l' ::ı ı.: en ra:y l .. rdaki bil tün l ymct

Galıa güç bir mevklie dilşürecek ve do- vetlerinin hü ·unıuna ugra ışlardır. Biz li a Alm~yaya önel rilmiştır. Cars
layısiyle derhal Sovyetler Birliğine ne- bu vnzif mizi yap rken şimdiye k dar ko~ s?o\ odn İm arntoriçc Kat, rinnnın 

lemeler kaydebnişlerdir. 
StDDETLt MUHAREBELER 

fes aldıracak tesirler yapacaklardır.> iki kruvazör üç muhrip, ilç mayin tara- mü c ittihaz edilen sarayınd ki kıy- Buna ve Gonada şiddetli muharebeler 
cereyan etmektndir. Müttefik kara kuv
vetleri bütün gün düsman mevzilerini 
ate leri altında bulundurmuşlardır. tki 
japon ta, yaresi dtişürülmUştür. Bomba 
uçakları bir japon hava meydanına hil

SO~ YARDIM yıc sı kaybetmiş bulunuyoruz. metli eşya, teZ}inat ve döceme tahtalan 

6aJataarayl""" da ısıanınııspol'll J • ı saya De Londra, 22 (&dyo) - Britanya bah- çtN DE KURTARILACAK. .sö! ü1c>1 Almanya~a gönderilmiştir. 
dye nazırı Aleksandr aş, ~ıdaki beya- Vnziy tin yalı ız Avruprtrla değ'] P - , Ç r Alcks ndr s rayından mobilyelcr, 
natta bulunmuştur: sü d d · 1 kt oldugu hi.c;s'ni ve- 12 b'n c''t F nsız a ve Rusça matbu ki- maoıap ettflep .. 

c _ BUyUk Britanya ve Birleşik dev- ren hadis ler knrsıs ndayız. İn!!iliz ı' fap ve el yazı ı ı k Jclırılm t r. Fransız-
letler iki bllyUk vazife karşısınd ır- Am ı n d n' k o,; tı bü ilmektedir. ca t rihi h hr t, Yun n ve Fr ız k ı;_ 
Jar: Bu uvv tler eı eç k hraman Çinin de s"kl ri Alm"n~ ) .... nakl d'lmi tir. B m-

e m etmişlerd'r. 
BtR YER ALINDI 

lstanbul, 22 (A.A) - Bu haftanın 
umumiyet itibariyle yaftth ve fırtınalı 

geçmesine rağmen bugün bava çok dü
zelmiş ve etrafında çok miltalealar yü
rütülen Fenerbahçe Beşiktaı maçının 

Oçilncü olarak büyük maç olan F ene1 
bahçe - Beşı"ktat maçı yapılmııtır. 

Birinci devre aonlannda oyun karlflk 
bir mahiyet almıt ve devre Beşilr.tqbla
nn hakimiyeti altında 1-2 Beııiktaıın le
hine bitmiştir. 

ı - Düşmana en :zayıf olduvu nokta- kurtarılm<ı ınc yard m edeceklerdir.> lar küt"ph"n b ' mından hak ki 
b' 1 zine 

Sovv 

Melburn, 22 (A.A) - Avusturalya 
~m ri a m'itt Iik kuvvetleri jnpon mev
zi! rinc nüfuz ederek Godotayı zaptet
mi lerd'r. j .. ponlar Buna - Gona - Sa
nnmado me\ zilerinde tutunmağa çalışı
y~ l~r. Dü na a ~ ır kayıplar verdiri!

lsvicrenin 
' 

Vaziyeti 
taarru2.a uirarsa ken

mildaf aa edecek 
lsviçre 

disini 
Bir lmçre nazırı diyor 1ıl : uJfarfJe girmemiş İs· 
Pl~enln llütfln cihana çalı faydası vardır .. » 

Bem, 22 (A.A) - taviçre maliye cd ceğunizc şüphe edilin mcl'dir. Bu 
eazın B. Vat.er bir nutkunda denüstir hususta milli ve sah.si bütün varlı •ımız
ki: la fedaknrlıktan çekinmiyec ğiz. Her ik' 

c - 1sviçrenin tarafsız.lığı Pasif oi- muharip grubun hakkımızdaki hÜSJıt\ 
9DAktan çılnnı,ıtr, bu tarafsızlık artık niyetine inanıyoruz. Haı be ınn miş bir 
ldlAhlı bir tara&ızlıktır. Mütecaviz kim lsvi renin bütün dünyaya çok faydası 
oluna olsun memlekeümw müdafaa vardır. 

GAZETECiLERiMiZ ŞİLI VE J4PONLAR 
* *·~~~ 

8. Hüseyin Ca- Japon l ariciye 
hit ve B. Ahmet nazırıŞili~i ren-
Emin döndüler ciJe etmem:ş _.._ 

3 GAZETECiMiZ AMERIKADA 
3 HAFTA DAHA KALACAK 

-*-Kahire, 22 (A.A) - Hususi muha-
lbirimiz bildiriyor: Amerikaya giden ga
lıetec:ilerim!zden B. Hüseyin Cahitle B. 
:Ahmet Emin Yalman dün öğle vakti 
Kahireye gelmiıler, Türkiye büyük dçi
m, Amerikan ve lngı1iz elçilik mümea
•1eri tarafından kartılanmışlardır. B. 
HÜ8e)'in Cahit Yalçın uçakla Adanaya 
sidece1'. Ahmet Emin Yalman bir hafta 
kadar daha Mwrda kalacakbr. 

Diğer Uç gazeteci Ahmet Şükrü E.. 
mer, Abidin Davet' ve Zekerriya Sertel 
Amerikada]d ikametlerini üç hafta uzat
m1şlardır. 

----'1#11·-----ING l L l ZL ER LIBYADA 
iLERLiYORLAR 

* (Baştarah 1 inci Sahifede) 

Mihverc'ler eline esir düşmüş olan bir 
ınikdar askerimizi kurtardık. 

TRABLUSA HÜCUM 
Ağır bomba uçaklanmız Trablusa ş' d

detli bir ak nda liman tesislerini ve nh
tmı arı v limandaki va!)urlan şiddetle 
bomb lıyar k tam isabetler kaydetmiş
ler inf ı aklar ve yangınlar çıkarmışlar
dır. Limanda bır gemi Alevler içinde ya
nar r k mıstır. 

F a \' S'rcnaikada h va hareket-
Jer· n l olmu tur. 

-*-
SANTIYAGO J~PON SEF Ri 
ŞILIYE TE"falNAT VERi YOlt 

-*-Santiyago (Şili) 22 (A.A) - Hari-
ciye nazın Fernandes Japon bü;>ük el
çisi Yamagotayı davet ederek Japon 
hariciye nazırının Şili hakkındaki beya
natı münasebetiyle mal\tmat istemiştir. 

B. F ernandes bu görüftlle<len .onra 
basın mümess'llerinc beyannhnda de
miştir ki: 

c - Büyük elçi bahiı mevzuu olan 
bcyanabn metnini henüz almadığını, fa
kat bunda Şiliyi rencide edecek bir şey 
bulunmasına ihtimal vermediğini, zira 
büyük elçiliğe verilen talimatın Şili 
hakkında dostluk duygularına dayandı
ğını ve bu talimata aykın bir şey bek
lenmiyeceğinl söylemiştir: 

Şili hariciye nezareti bu teminatı 
memnunlukla karşılamıştır. Fakat Şm
nin kendi ıiyasetine müdahale ve ten
kitleri tiddetle red edece wi de belirtil
miftir. 

~-----ıwıııw•~---
TOR l NOY A YAPILAN AKIN 

---*---
(Başt arah 1 tnci Sahifede) 

bnluk 55 bomba ile h r bin 15 şer ki
loluk 50 ton yan n bombası atmı tır. 
Bu n ıkd r Tor no Uz rine atıl n bom
baların ancak küçük b'r kı mı olmakla 
beraber yalnız bır te kil her dakik da 
iki tonluk b"r bomba ve her saniyede 
bir 15 kiloluk yangın bombası atını~ 

AGED BYA DA ALINDI olmaktadır. 
K hir 22 (AA) - Seki?.inci ordu ile- Fiat harp m:ılz me i fabrikalariyle 

r h r 'ne d vaın ederek Barçe ve Kaproni tayyar f brikaları ve Torino 
A isı?al etmiştir. krallık tersane ı en mühim hedefleri 

N •: A d b• a Bin azinin 115 kilo- teşkil ebni tir. 
cenubunda Barçe ise Bıngazinin 

c d sundadır. kuvvetlerin çölde uğradığı kayıplar ha
reket serbestilerine engel olmuştur. İn
giliz ana kuvvetleri Masusta durduğu 
sırada General Mon Gomerinin kuvvet
leri sahile, batıya doğru ve ihtiyatla 
ilerlemiştir. Ke if kıtaları hemen çekil
mişlerdir. Bu kollar çoktan tahl'ye edil
miş olan Bing z'ye ancak Cuma gilnü 
varmışlardır. İngiliz istihkt\m taburlan 
Mihver u klarının daimi hücumlanna 
maruzdur. Uçakl nmız ins ı bitirılen 
muvakkat koprüleri çok defa yeniden 
tahrip etmişlerdir. İngiliz hava meydan
ları hava te kı lerim'zln ece gündüz 
fasıl ız hücumlarına uğramaktadırlar. 

n 1 

\' 

__ , __ 
A~"ERIKAN CE~~RALI RUZ· 

VEL TIN MES~JiNI FAS 
SUL T~NıN4 VERMISTI 

Londrn, 22 (A.A) - Fas radyosunun 
bildirdi~ine güre Fa Sultanı Amenkan 
Gen ralı Ke:ycsi kabul etmiştir. Gene
ral Keycsi Sultana General Noguese 
takdim edilmiştir, Am riltan Generalı 
Fas Sultanına Mister Ruzveltin bir me
sajını vermiştir. Amen'ka devlet reW 
bu mesajında Fas halkı ve Fransız ida
resi ile Amerikan askerleri arasındaki 
iyi münasebetlerden dolayı çok memnun 
olduğunu bildirmektedir. Mesajın bir 
yerinde şöyle denilmektedir: 

- Bugün Mihver devletleri memle
ketimizın düşmanıdır. Onlar şimal Afri
kayı siyasi ve iktisadi tahakkümleri al
tına almak · tiyorlar Mihveri yıkmak 
için mü t rek mesai sarfetmek üzere 
b'r ti r'ntlz 'çin çok mesudum, Alman
larla İtalyanlara karşı kazanacağımız 
zafer Fas mi1leti ve imal Afrikad ki bü
tün Fransızlar i<'in yenı bir sulh ve re
fa h clevrc inin ha lan ıcı olacaktır. --o--

~o 'YET TFBLIC 

m tır. 

Kıv1 açıklarında dola.c:.ın japon gemi-
1 r' dört torn·ıo muhribidir. 

J APO!\ı"LARIN 
YENtLMEZLlCt EFSANESl 
Londra, 22 (A A) - Pasifikte Ame

rik"n donanması 30 japon harp ve taşıt 
i ini tahrip ebn~tir Bu deniz sava

şı Pasifik hareketleri üzerinde milsait 

yapılmasına imkan vermiıtir. 
Fener stadında ilk olarak Kasmıpa

sa - Süleymaniye takımlan oynaDUf ve 
oyun 3-3 berabere nihayet bulmuıtuT. 

ikinci maçı Calatuarayhlarla lıtan

bulapor oynamıt ve Calataaarayblaı 

ikinci devre heyecansız ve didiıme · 
!Jeklinde devam etmit. hakemin idaresiz 
liği ve kararsızlığı bu hali bilsbiltiln art
bnnı§tır. Bu şekilde devam eden ikinci 
devrede her iki taraf ta gol yapamamış
lar ve maç 1 • 2 Beşi~m lehine bit 
miştir. oyunu 1-8 kazanmıttır. 

~'~~c;;:,.o~ı:;::,..o;::::.c~~~:::.-ç::.-c;::><;:)o.c;;:::~~~~..c;::,.<:::>-~~~ 

Ş~ddetli zelzeleler o!do 
--------·---

t · rlcr yapacaktır Ankara. 22 (A.A) - Aldığımız haber-1 da ela 1 defa kısa süren pddetli yer sar-
Guadelkanarda Amerikalılar kazanır- lere göre saat 17 de Boyabatta 3, Erbaa- amtılan olm~ur. Ha.sar yoktur. 

k n Yeni Ginede Avusturalyalılar ja-
ponhm mha etmektedirler. Bu muha
reb leı".in en büyük neticesi japonların 

nilmc:ıliğj fsancsini yıkmış olması
dır. Anglo Sakson askerlerinin savaş 
kudreti hie bir bakımdan japonlarmki
nin dununda değıldir. 

B!RMANY.ADA JAPONLARA 
HÜCUMLAR 
Londra, 22 (A.A) - Birminyada 

M n lalaydi japon demiryolu merkezle
ı ID"' Am rikan ağır bomba uça.klan bir 
akınd bulunmuşlardır. Bllyll'k yangın
lnr çı arı mı ır. .'\kıne' os:ıi dönm'is
lerdir. 

21 tlkte rinrle faaliyetlerini arttıran 
Britanyn U<'aklan MingaJadon ve Tun
gıı uçak meydanlarını bomba1amıslardır. 
Çıkan yan ınlar 110 kilometreden gö
rünmU tUr. 

Yeni Dellıi, 22 (A.A) - Birmanyada
kl j pon meydanlanna binlerce kilo in
filak bombası atılmıştır. Bir tayyare 
meydanında iki bliyük yangın çıkarıl
m1c;tır. 

İngiliz bomba uçakları Kalamdan böl
gesine hücum etmişlerdir. Bu uçeklarm 
hepsi Uslerine dönm~lerdir. 

--o--
""~•ap fllP AJman 
Sfleblnl torpHledfler 
Stokholm, 22 (A.A} - Bir Rus de

nizaltısı içinde bin Rua ellİrl bulunan bit 
Alman tilebini torpilLemiştir. 800 em 
kurtarılmı§tır. lnfil&ktan ölenler elli ka
dardır. 

--o---
Macal'btanda efımelı 
ftr"lftl IJ%Offıf1]101' .. 
Budapeşte, 22 (A.A) - İaşe nazınnm 

teblr ine göre Macaristanda ekmek ta
yini 200 gramdan 160 grama indirilecek
tir. 

meydanında 14,000 subay ve er b1U ver
m 'stir kıtalanmıza General Romanenko 
kumanda etmektedir. General Kalbukin 
ile General Trupanov ve General Bakov 
muharebeler esnasında bilhassa temayüz 
etmişlerdir. K.ıtalanmızm ileri hareketi 
devam etmektedir. 

Rusyada Son \ aziyet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) l..ondn ndyosundan: Bundan 53 gün 

Don kavsinin şjmalinde ve cenubun- evvel B. Hitler Stalingradın düoeceiin
da Rusların Alınan cephesinde bir den emniyetle hahaetmifti. Buna rai
gedik açmak maksad.iyle giriştikleri men Alman ordulan Stalingradı tama
hareketler akim kalmıştır. Buna rağmen men zapt edememlılerdir. 
Mareşal T.imoc;enkonun bu bölaeede Kafkas cephesinde petrol mmtakala
lcunnala muvaffak olduiu en mUhim nna karp yapılan hareketleı- de akim 
köprü başı Dogoçardektir. Bu köprü ba- kalnuttır. 
şi 10 kilometre uzunluğunda ve 50 ki- Londra, 22 (A.A) - Royterin Mo .. 
lometre genişliğinde olup muazzam bir kova muhabiri bildiriyor: Sovyetler 
istinat noktasıdır. Stalingrad mıntakasmda müdafaa hat

Ruslar Don kavaini tekrar ele geçir- lanna nüfuz etmeie çahtan ilü Alman 
mek için burasını kullanacaklardır. Do- müfrezeaini çevirmiı ve imha etmifler
goçardek hakiki bir kalediT. Buradaki :lir. Salahiyetli Sovyet makamlanna gö
ınüdafaa vas•talan çok kuvvetlidir. Fa- re: 
kat burası Donda tesis edilen biricik 90 g\inlük Stallngrad muharebesinde 
köprü baıı değildir. Donun tlmal ve ce- 300 bin Alman askeri ölmlqtür. 1200 
nubunda diğer bet nokta da mvhafaza tank, 1500 uçak tahrip edilmittfT. 
edilmif köprü bqıları da vardır. ALMAN TEBLİÖİ 

RUSLAR TAARRUZA GEÇERSE Berlin, 22 (A.A) - Alman tebliii 
Rmler doluda taarruza geçerlene ilk Nalçık kesim.inin dallık çevrelernde 

hücumu halyanlar Macarlar ve Romen- yapılan muvaffakıyetli htıewnlarda Al
lCT kartılayacak ve bunları Almanlar man ve Rumen kıtalan bUytlk sayıda 
destekleyecektir. t.lşıt ve malzeme ele geçirmişlerdir. 

Voronejin cenubundan Bi.tok. mnaiı Terek kesimınde 2 dllşman grubu 
na kadar 1 SO kilometrelik cephede en çevrilmiş ve yok edilmiftir .. Cenahına 
çok Macarlar vardl1'. ltalyanlann tuttuk yapılan bir hücumda dOpnana bUyUk 
lan cephe 150 kilometre senltliiinde- kayıplar verdirHmietlr. 
dir. Romenler 200 lu1ometrellk bir cel)- STALİNGRADDA 
heyi tutmaktadırlar. Katanskm cenubun Stalingradın cenup çevresinde ve 
dan Stalingrada uzanan eephede i.ae Al- Don nehrinin kavsinde pddetli mUda
man mukavemet hatb bqlamaktadır. faa muharebeler. devam ediyor.. Kal'fJ 

Tlmoçenkonun rririfeceii taanuz hak hücum esna•mda Alınan ve Rumen kı
'ltmda timdiden tahminlerde bulunmak tAJarı 500 e.ır aımıflar ve 2S tank tah-
için vakit erkendir. rip etmişlerdir. 

RUS TEBLI ôLERl 20 ve 21 ikinci teşrinde bir zırhlı tii-
M08kova, 22 (A.A) - Tebliğ: Bü- menimiz ~ynca 36 Sovyet tankını tab

tün cephede mUhim bir değjpklik yok- rip etmiştir. 
tur. HA VA HOCUMLARI 

ST ALINGRADDA ... Alman ve Rumen hava kuvvetlen 
Moekova, 22 (AA) - Teblıg: Sta- b" b' .. taki eden dalgalar halinde 

lingradın fabrikalar mahalleaincle Al- ır 1["11 parakp dücmAna yüksek ka-
man taarruzlannı püskürttük. uçuşl ar ya..1;-:P. ,,--dfünnan tankla 

M k -'- sind düellosu )'lp ar ver~~t!r ve ....- • 

1 
er ez c .. l"".e e topçu rının, piyadesinm, motörlil kollarının, 

0 muştur. ilı.rac; mavunalarmın hareket mevzileri-
--<>--- KAFKASY ADA ne hücum eylemişlerdir. 

M kova, 22 (A.A) - Sovyet haber- ATLEE iN NUTKU Kafkaslarda Nalçıkta çarpışmalar de- Stalingradda hücum unsurlarımızın 
ler dairesinin tebliğ': Stalingrad kapıla- vam ediyor. teşebbüsleri netıcesinde kuvvetle tah-
rında bulunan kıtalanm1z son bır kaç Londra, 22 (A.A) - Bugün Reading- Mozdokta iki düpnan tabunmu imha kim edilmiş üsler ele geçirilmiştir. 
günden beri Faşist Alman kıtalanna de bir nutuk söyleyen Başvekil muavini eth1t ve 8 tank tahrip ettik. VORONEJDE VE DİÔER YERLERDE 
karşı taarruza geçmişlerdir. Hareketin Mister Attlee bilha.s,g demiştir ki: Tuapsenin fimal doğusunda dütrnan Voronej yakınında kuvvetli bir diif-
biri ehrin cenu'!>undan digeri şimal ha- Akd nizde yalnız emniyet iade ebne'k- bilyük kaytplar bahasına bir tepeyi it- man hücum müfrezesi yok edilmiştir. 
tı ından olmak Uzere iki istikamette le kalmadık, daha Ueri giderek bUyUk gal etmifSe de karşı hücumumuzla eski lımen gölilnUn cenup doğusunda dilş
b lamışbr. Şimal batıda Serafimovic bir taarruz için bir ila temin etmiş ol- meVZt1erine püsk.ürtülmüt ve 200 ölü manın mevzii hUcumlan şiddetli mu. 
böl e inde düsmanın müdafaa hattı 30 duk. vermiştir. harebelerden sonra akamete uğratıl-
kilometrelik bir cephede Stalingradın --o-- Cephenin muhtelif nolttalannda ke- mıştır. 
cenubunda ise 25 kilometrelik bir cep- FAS R~DYOSUNUN HABER· şif kollarımız düşman hatlannda faali- Neva nehrini geçmek üzere yapılan 
he de yarılmıştır. Kıtalarımız Uç gtin sil- yette bulunuyorlar. dilşman teşebbilslerl Alman topçusu• 
ren şiddetli muharebelerden sonra dUş- LERiNE G 1RE ÇETECiLERiN FAALiYETi nun ateşi altında erimiştir. 
manın mukavemetini kırarak 65 - 80 Londra, 22 (A.A) _ Fas radyosunun Çetecilerlmiz düşmanın gerilerinde Pike bomba uçaklarımız Murmansk 
kilometre kadar ilerlemişlerdi.r. Kıtala- verdiği bir ha~ göre Ferinan Gafsa Vitebakte bir iaşe trenini y~ldan çıkar- hattına karşı hticumlarma devam et-
rımız Don nehrinin batı kıylSlnda Ka- ü mıılar, bir lokomotif ve 16 vagon tah- mıa+ı ... 
laç şehrini ış' gal etmış· terdir. Bundan hattı zerindeki Uslerinden harekete • 1 d' ""'-

geçen müttefik kuvvetler Tunus şehrinin rip etmıı er ır. 
başka Privuminsk Ayasovtsk demiryolu 250 kilometre cenup batısında doğu Moskova, 22 (A.A) - öğle üzeri * 
istasyonu ile Al onervo şehri ve Gari da 1 d il 1 kted lm netıredilen tebliğ: .ALMANLARA GöRE 
•"ptedı'lmictir. Bu surette Don nehrm' ,; .. 'kıyı anna oğru . er eme ir. A an Bi likl • d '-• • • .,_. d.. h .. 
'-Q ...,, ·u.o k tanı v k · i d ka r · enmiz en oınaı Jıa Ufman u- Berlin, 22 (A.A} - Kafkuyada Te-
doguv kıyısında du"şman kuvvetlen'nin omu ıgının ... enup esım n e mu - k 130 'h 

d f d ,d cumunu püs ürtmüıtür. mı ver ae- rek bölgesinde Alman ve Romen kıta-
ikmal ve iaşe işlerini temin eden iki de- vemete hü~m ow~enf ~ ~ Oı .;- keri öldürülmü"tür. Nalçıktalri hareket- ları diifman için çok pahalıya mal olan 
m ryolu k~'Im'stir. Kıtalarımızın ileri ğuna ettiı,rı an aşı ta U'. u terde du"ınnan 100 o··ıu" venru".tlr. d f 1 d 20 · ·· 

k · · .:ı bul Mih k et1 • · -ç··· ;rw mü a aa savaş ann a son teınn gu-hareketi neticesinde düşmanın 6 piyade esını.ue unan ver uvv en şı-
al d v k dil · b' 1 ~" lr nü bir karşı tauuzla düşmanı geriye ata-tüm ni ile bir tank tümeni tamamiyle m e ogru en erme ır yo a~- * 

• · lm , __ .:ı_ F k taları G ı Gl tzı ERE GöRE ralt hatlarım ilerletmiılerdlı. bozguna :uiratıL-nıştır. DUşmanın yedi emrını a ışıuruır. ransız ı a- N L _ 
piyade tümeni ile iki tank ve 2 motörlU besin batısında bir çok Alman grupla- Londra, 22 (A.A) - Royterin as- FiN ŞEHiRLERiNE HOCUM 

tNGH I .LERE GÖRE 
l M ın batısına kadar 

t1 1 r. c d • su uz arazide Sirte kı-
r dar ıl rl mek cesaretini ken-
d bulm mı lardır. Mihver hava 

tilrnenine alır kayıplar verdirilmiştir. nnı esir etmi !erdir. Cenuba doğru iler-- keri muhamri yazıyor: Helsinki, 22 (A.A) - Dün aktam 
'V'ç gUn devam eden muharebelerde leyen bir müttefik kolunun buradaki Ruslar doğuda ikinci büyük zafer ka- ve gece bir çok Rua uçakları HeJ.inki 

Bedin, 22 (A.A) - Alman tebliği: 13,000 esir ve 30 top alınmıştır. Bundan Mihver kuvvetlerini kuşatmak gaye.si- zanmı lardır. Doğu Kafkasyada kazan- üzerinde uçmağa tetebbüa etmitlerdir. 
Sirenaikada karşılıklı ke§if unsurlan- başka bir ço1t havan tıopu ile pek çok ili takip ettiii zannedilmektedir. Tunu- diklan zafer Almanlan petrol .abasını Kartı koyma bataryalan ciddi bir taar• 

nın dikkate değer faaliyeti olmuştur. tüfenk, Dm,on, mühimmat ve yiyecek- suıı 130 kilometre kadar doğu cenubun- ele geçirmekten mahrum bmakm11tır. ruza mani olmuttur. Haau pek hafiftir. 

ALMAN TEBLtCl 

Kıtalarımızın h r katı planı geregince te ele geçirllmiftlr. Ganimetlerin atıl- da kl1n Sus ve Katnıaıı tehirleri anı- Diirr z frr Sıalin radila kanmlm... finlandlya •a~iDer~nde diğer tehiT• 
gelişmektedir. ması devam edl.vor. ~ muharebe \Jsın!!:nda!!!~~~Jh~atttll!a!!Jn~te~_iımlıll.m:ıt!ıll':... _IJtlL.~------------LlcxJ:le....da...alıUDW.uati...ııw:illm.iltiır......._ __ _ 

L-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~__;;....~-=-~~~ 

kuvv 1 İngilizlere insan v 
mecc c-ok aiır kavıpl r v~ 


