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Dıinyanın bugünkü halin"ile vatanımızın biT taarruza uğramaıı ihtimali ifin hic 
kimıeden şüphe etmeye hakkımız yoktur. Ancak bu, bugünkü vaziyettir. Yarınki 
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nu§ma olarak ve keneli emniyetimiz icin uycr.ık ve dikkatli bulunmamızı hatırlat. 
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Sıtmıun, 23 (A.A.) - CUmhurrelal Milli ~f la. 
met tıı6nll Samsun halkına apfıdı:.ld Wtabede buJwı. 
mu11la.rdır: 

&maunlular, a.Uz vata.ııd115larun, 
ADkarada.nberl dört bet l'llAyetlmlun \'&lı5kan 

ba'l.ı arasından ,;eı;erck S:ı.msuna geldlın. Sld i.>l gör. 
dUıu. Sıbbattntz:, n~cnlz, çalıft<anlığınrı. merkezde \C 

taı.zalörda pel( U1 !dl. 
S:uımınıı ;ellııçrye lcad3r koy enstitlil~rlnden Uctl 

ııll gbrC:llm. Iiız 'c erkek kö;;ltı çoouklanroız lıem mll. 
oııııe~IPrlnl koruyorlar hem de llnlı!:ı f#o:. e:!eccklru-1 
yıı·, .... ;.; \•111..lff'lerı !!;in h:ı.ı.ırlnnıJ·orlardı. Yoım:ı, t:ı.rc> 

hııll.cu, çalışkan bir nı?t bu enııtftUlcrln h~~atıııa h!l. 
klın <'lnıııştur. liu durumu gormekten pel< memnun ol. 

du.m, pek Umlt,ll)1m. Tllrk kızlarının mllateuıa bay. 
rJyetı , .e cfddl '·adfeaıı,·erll~l bUtlln mekteplerlmlzde 
oldup gtbı köy enstitülerinde de göze ~rpmaktadu. 
Öğretmenler ,.e enstitü mUdül'ler) Tttrk köyttnUn jtele. 
ooğL,I uğlam temeJlerc lstl-t ettjrmek için -.k Uf! 
ı;alı,ı,>orlar, İktidarlı fedakAr ı•e ,·atıuıl!lever köy Hğ. 
n.'f,llleclerj yetlı;tırmcık onslU.UJerln mukaddca emelle. 
tldir ~llrho yoktur ki cnııtJtu ö~~lerlne ve mtl. 
~ rlt-rl'l" O~=ı '::.ıl!e ll pimiz ı~ın. her ~-atan• ver 
\ı:la ı • .,rcnlleQek, heves edilecek bir \41.ifcdir. şımeııd 
tu .. uml~n ıyt netloo clac:ı.ğımız. UnıldjnJ benda çok 
fUWctleııdlrdl. Ii.öy MStjtilll'rl Mkkmdukt bu mUıtbet 
d~Utılcleri:nl ,·::.t.:ında!il::.nma 110~ lenıektt-n zevk ah. 
rorum. (Ark" ı: Sa.yfa 2, Sütnn 4 de) 

ingiliz. tayyareleri ~, Brezilyada 
1 Diyep baskrnı 

hakkinda 

/
NGlLTERI!! Ortaprk jı;lıı .)e. 

nJ aslu•ıi bir karnr ıddı Bu 
kıır.:ıru g.ırc lr.ık \e trnn ordnlan lılr 
ltumanda altında blrl tJrlldL Unha 
onc<'l•·rl 1randakt tnölll~ kıtalnrı 1lln. 
c!lstnu b:Jııl•unıandanlı;ıwn tabi b.ılu. 

••uyordu, lnS'llterenln tran ve Jnıltt:ı 
kı kıtolarmı mü tnhil bir ltU\'\'E1 ııa. 

line l<u.) ııuı"ı ya!nız a.sl:erl>k ld&rc-J>• 
lıakunınıbn hlr hU!!Uel) et dn:tldJr. 
tıan ,.e lrnli ordularının lngilıı gene. 
raıı \ 11 onun emrine 'ernmt::ı oımıısı 
~ıgllttrt'..njn ~rpı::ımak mt-clınrht Un 
de olduğu ~eni <'f'phelerln nıevcudi)t;tl 
clobyı!;lle l~ edilebilir. 

Ro~nsu ı ürtlu stıferller 
·yemden 'ld' Mcıı:ı!iova rad-;o;a 

bombalaüılar ! · ~ 1 
1 • ;e:vıe ilel'ii: . 

l'llhuklka tngllterenln Asva vf" Af. 
r:kac:akı oepbelrrt aon :umıanlar.ı lııı. 

dar eu Jl•I 1-afbada rnütaıea ealletıllir. 
<!1: 

"' 1 ~ ~ • " 1 Mihver rıe•nHsrine 11 A'nn pariak btr 
.:uıc&Ji Sa&iiud!iiı. :ı • 
~azı !'erıeı·e !!e el kondu ı surette yaµilm!Şİlr 

ı - Hinrtl!ıtunın ~rktnı:1ıt Jııpon.}ny-e bo•1 lıaiat a.nldı 
kar~ı hart'kf't e<lf'n lnıtlllz kun•1Jerl, Roma, 2~ (A.A.) - ltaıyan teblı. 
ı _ l\lıııınb Almanlara kn~ı hore. ~.r.dcn: 

ket ooen lnglll7. kun·t'tJt'rt. DU;ımen h:ıva kuvvet!ermın Yuna. 
Son z.'lmanlnrda ~rl. crpbe"'I ?\af nırıtandaki bazı mahallere ve Er d<'. 

ka!l\U.da b 'ul• bir ınkl~f kowı,,.ttl. nlzjndc ld:ırcr.ıiz altında bulı..nan yer 
Almıı.n ordusu bııgtııı Kan..··usyada lrnn 

1 
!ere yapmıf olduklaJ\I hUcumıar netl 

--
Ameri!:a hcriciy~ nczm 

I
S;czilyanın nıüt:c!i."lcrc il. 
~ihokı için h~rhanai ı:::ıl ve 
l=idfata liizum olmadığını 

· söylecli 

buıludcua yaklaşmı~ bulnnu} or. Bu ~ cc~lndc ma.ıı:ıut baear!ar \'t.l>'.!U "el ... 1 " Lcnrlra, 25 ( \.A.) - Brezilyn· tıorrk,.tln h~efl hlr tar!!ften l{ıu .. all 
1 

ml.§Ur. Telefat ,~.ıkuuna d:ılr b!ı;b!r 
1 ft \' • ın s da 0!"dı; !-f'ferbcr ed 'mi;;tir. 
:ırı tutmak. bir t:ırs an o.~ • 1 ha.her yoktur. i..onıir:ı. 25 (,\ .,.\,) _ Bre;ı:ily . • 
\arm.'11ttır. J\afkasları tutmak \"c \ol. Lonııra, 23 (.A. '\ ) - H B.C. 1n"'ıl°ız 

"' cin Al~an ve 1taıyan hankalrırı 
gayıı ,,.rm:ık bir taraftan b.arbfn Rus. t&Y):1I"(;lcr1 Rodos adasındaki bava kııpatıi.mıı:tır. Lin'.anlard.ı l"limcliyc 
3 a içinde Rıı"' a lf'hlnıı mııhte:ueJ tn. 1 meJ"d!ln!nnna ş!dde~lj bir a..un yarı. 

ı .. kad:ır tutc!ıpuş b\:Junan gemile -
hlr::ı.fmı bnleıı.t•k ga~ cı.lnl gtiı:eı. \ :ıl. mıalardır .. 
Ka nct.ri ıtus)n.nın Adeta kan d4.uıan. " rin hepsine el konu mu~tur. -----<r---- Bu gemll~rin 7 si Alman 'e 18 i 
dır. B•ı darmr roz.ı noktalarıntmn dll,. Vilki Çine de ağrıyacak ltaıv .. ndır 
•ııan tarafından tutıılıhı~ı tnk!!ln!e V:ışl.ugton, 26 (l~.A.J _ Beyaz Sa. • - · il' • ;r. 

büytil< lhıs araı.iııi 07erLrıdeı h ınassa raydan bjldlrlldlCIDe stre Vıınd~l \'ll l L<>ndnı 25 (A.A.) - Peru. Şili 
Pt'lrul naı.tlvntı ııcktc~·e ufrar. Aft ,..; 1 , • . 

• H fka i 11 j ki, yapacağı ~yahat emum ..... .,.uı ,.(; l rurruvav memJekct1erı, Bre · 

l 
l}Jl{rr tar.ıf(an il ıı)ımııı !tR3h (le Zi:ıaret eal'cektır. 1 (Arka~ı Sa,lCa 2, Siıhvı 8 de) 

tu11)ayı petrol rnemb .ıarınd:ıu uıa 
rum brrakıro ~llflh"sız 'ırnk l"C l::mda. 

l kıtntenn mtlstnldl bir ordu blllln tı~!! drum ettiği bl'.J!rilmektı-dlr. 
le glneral \'ll!ıonım emrine vf'rjlml· KafKıı,.\ada flerı"·en ordularm ib. 
lhla!IJ fiafk&Sy&~'D do~ tl~rl!)Cn daı; E'ftfı.;ı \Uı.f)et bu mıntal;alar.lftki 
\lmü.:ı ordm;unun Ruııyad:ın tıı~ıırıık kımılııanınal:ıra ııebeb oldn~n g!b1 t. 
rane \C' ırııke dof;ru <ıı7.m:ı~ı !bt:ma raııın \'"f! lrskm anıaafıuııs,nı du ııyn. 

ine lrarıu blr todhjrdir. Şu lıslde tn <'3 bir zanırc.>t b:ıll.u" ıw:ı nınktadır. 

Utcrf'-nl:ı b:ıı;'ln At:yu ve ,\rı::.ıu~:ı lraıı tJıl>ttı·llkler uımfmdaa Hu~yıt~e 

.arpııımak mecburlypt'nde ol.ttı!u Ut r:ı:d·m ct::n:.-k i~.n işgal oollmt,ıj. 1 
E.{)!ıe \ardır: • rnnın l<nfkı:ııııyad::n 11onra l~galP ma 

1 - !\lı&ll' clf!tıhr111l • ruz ı.Rlmnııı Ho!l.rn kortn1 ile Hu:r.l'ı 

2 - l:}nCll c.:ııı t't'l•hP"J, dı:ı:'zl lrUha ı mrn kesllnw"I dnrıcl:tlr 
3 - <'rt::?.,r.r!> (lrun, •ralt) ""!'"P"ll U?J !.Jnbt•( !IU<~ nnm tamar.ıen ) ıtr~trt 
"8tım•\'lld'.l rn:.l~ef Alnıun\ı lrbl ı:r. k 9 1 u ası m an"" ı ıı 

rıe lnki)n: kn~ dBtqt.çr ?runda, lr:.ıl<b ı f a d r t d t' t • Çünkll ı>ar.~J: 
t .::ı ·, a! ı..ımıld;ııım.alsı ı nhnR l•t.'1 ,.,, s:ı'ı~o;mın ) Uıde fi/\ tnl kn' h"<l"n, ı;uıa 
ll:ısra ı:!lrferl • IJ:ueı· Rrll"' "llth" ~el!'!tlrcn en mühim m:ı:t~knlan el 

lhın bt't!!kçe daha ıl~ııdt! tc:ı::l<•"\'I t:m ç1ımrn'l !!uıı~:ı tıu ıuıı !lllrRk \ 

"'-rıaa lmlrnaı.ı "ır. lmlqu f<'t"''Prfrı 1 tnı-r!lted3n g"lt'f'>•k malu>me "" gtdlı 
lı ~iliz. kUl~<'tlnlııe kar•ı lııı.r.-t;etlrı ımıddelcrj Uc harp \-uz.J:esln!) :ıptıcıtk 
' u "l'1•M, lrnnc::ı b:ıu luırı~ıklıklıtnıı tlT. 

tr11n yo!ıınuu kapanına.."11, nıı~yn3, 
tek prr:ccrcdcn de mahrum bırnkn 

('.:ll<tır. Irak clıt ayni l ol Uz.eılndf' ay. 
uı zn::ıanıla 1\lısırla Baı;ra "'' tr::.n ıı.. 
raııında BJkt.~:ın lııı.kın nıılrlafııuı.ı da 
ihmal edilemlyece!t t!r ehrınmlycttc. 
d!r. 

Ulğer bir &ebob:en dolayı Jronrıı \'e 
Irııkın togl.Hcre ıı:ln hayati bir ,rltlld" 
mUdafaıı.sı ururı::ır. çwıkll Jrok il 
ı.n!lyon, lnın 10 mil) ou ton petrol çı. 
ı.ar<lıı llfr memleluıtt•r Ru mPmlel•rl 

lerdcld p~tro!lcrl cıC:tdl!.i,•r lcln ı,t· 

)Bramıt:ı. bir hftll' koynıalt c!:ı bu m~ 
1'1ne tınrbın;n aalıt thmııl l'tnıi)f'Ct"' 
gcı.~cle.rdrıı biridir. Blltlln bı•nlıırır 

ı::.Uttar.M. ı J~ln tnrn '~ inik ordub. 
rının DlÜ"tokil IJlr §l'klc soku!ması 

mrıttctiklrrln ynkl9;:ıan tehllke)1 Lı1s 
l'!ettllderlııe del!Uet rder. 

1 

: D~ha büyü:t akmlar dü~rr.an 
için ~imdiden hesap edilm\. 

yecek dere::~<le büyü!c 
neticeler verccektır 

Londıs 2.; {A.A.J - Moskova racı. 
ı ~osu, dUn u.1t,,.am, Dscp baskın hare. 

keti hakkında deın1~tlr .k!: 
Bu akın, çok jyl hazıılnnrn.:, ve 

parlak surdte yapı'mı>;tır. Bu akme 
Jşt.ıro.I\ r.den trlerl t"E"bcil et ...,,.1< ce 
N.ktlr. Bu bar...kettt>kı muvaffa~ıyet 

istıat <'tmlşıır ki daha bU~ük sayıda 
muttdık kuvvetlerııe yapııocl\ıt hare. 
kctleı·ı düşman !ç!n şlmdiı.len hea.ıp e. 
oılmty,ce& dtırecede bU~1.ik netıcele,. 

ver<'CPktlr. lııtlkb:ıl Alm:ılnr ıçin gU. 
lc:ryUz gôstermekten çok uzaktır ve. 
Hltıerın :ııarşılaştığı gUc:lUkler nıCltte. 
flklcrc milsalt Cır6&tlnı vermel<:t-.iir. 

Finlandiya 
Bat!mn mem!ekeUtri 
an~ sma !rn;,ac~~t mı ? 

#' 

\':ış~gton, 25 (A.A.) ·- DUnkü ga. 
zctrcller konferansmda Kordeı Hıu 

dtn ı;;u sual sorulmu~tur: 
FinIA.ndıya, Rusya Ue bir mtı.ntent 

Eulh y~p:nait bahslı '.ie bütün kapuar. 
l:npamış ol ıutltınd::n, bu memleket.. 
c..c:ı.t.ı, Maca. Jtıın, Ro. ınyn ve BJl 
go.ı·jı:;tan g., meml•ke.ıer araaı 

mı k"nncaktrr? 
Hal, şu cevabı 'ftTmi1't'r: 
- Bu hususta rtmdllik hiçbir ma 

10.mat·m yoktur • ., 

Hariçten istanbula 5 
bin ton buğday geldi 
4500 ton da lskencierau çılıanJıyor 

Ankara 25 ( A.A.) - Hariçten tedarik eJilen 5600 lon 
O..ğdayın lıtanbula ve ayrıca 4.500 ton ~ayla 3 
ton kadar diğer hamırlenin lskender..ın limanına geldiği 
haber alınmt§tır. 

• Alman Tebliği 

Kafkasyamn en yüksek dağı o~an 

Elbür üz dağına 
Alman bayrağı 

dikildi 
Kuban ııehrinin mansabında 

Temriju!< şehri zaptedildi 
Berllıı, %5 (A.A.) - Alman ba~ku. neticesi de(;'!§ik muharebelere gir!ş. 

mande.nlıB'Jnın tcıblj,ğj: m!:lercUr. 
Kub&n nehrinin mansabında Romen Sovyetlenı ez tankı tahrip edllm1~-

kıtu.la.n, ev ev )-apıla.n çetin aa\'q. 
1 

tir. Bunlardan kırkı bir piyade tUme. 
ıardan .sonra Temrljuk fehir ve ıı. nl.n kesıminde tahrip olunmuştur. 
ınanını ele geçlrml§lerdlr. İlmen gölUnUn cenup Coğu.ınmda ' 

A,,ağı Kuba!l'ın cenubunda dU:mıı. Leningrad önünde yalnız mevzii faali 
nın birçok ka:-~ı taarr..ızlan pllskUrtUl yctıer vuku bulduğu bildinlmt'kt:edır 
m~ ve Sovyetler, mukabil taarnızla.r lUo~ova. 25 (A.A.J - Sovyet teb. 
sayesinde, dağlarda daha ziyade gen llğine ek: 
çekllmeğe icbar edi.lriıigtir. Alınan 1 Koteln!kovonun otmaı doaııs-.•Dda 
dağ kıtaıarı, gıırb1 Kafkas dagıarmın kızılordu, Sovyet mevzileri ara.rımda 
boğazlarını zorlamıılar ve bir ı.uım.mı bir gedik açmı§ olan btlyl!k sayıda 

hücumla ele scçirmlşlerdlr, dUşman tank ve piyade birllklel"}ne 
21 ağ'\ıstos gUnU sabahleYin :s&at bUcumlarda bulunmaktadır. En u 800 

11 de dağ kıtalannda.n bir gurup, Alınan öldtırülmUş ~e 11 Alman t.a.n 
Alm:ın tııırp bayrağın: r:JlbUrUz da~m:ı. kı tahrip cdilmtııtlr. 
dikmeğe muvaftnk ol:nu§tur. 5630 Krasnodarın cenubunda, Alm&ıuar, 
metre ırtllaında olan bu dağ, Knfkaa. lılr noktaya büyük kuvvetler tahfit 
yanın en yUkeek dağıdır. 1 etm1~!er ve Sovyet kıt:\l&rmı ger'Jet. 

Stalingradın glmal batırsı ile cenu. • mııılerdlr. 
bunda yapmış olduğumuz taarruz, Prohlandaya bölge!jnde, Sovyet 'la
bolşevjklcrln Umldmz mUdafaaıartna talan dilşman tBllklarma ve mot~rıtl 
rağmer, )1ne bir miktar arazi kazan. piyadesine karşı mUdafaa muharebe • 
mamıza m~dar olmu:tur. Sovyetlerin lert vcrmj§lerdlr. 
:52 tankı tahr~ edilmiştir • Kletskayıı bölgesinde, kıtalarmmı • 

Don cephesinde Itelyan l:ıta.lar1 dan bir birlik, hUeuma geçml§ •e Al. 
dU,manm b'rço:.C tıUcumlarmı kısmen manları bır müstahkem mevsic!en ~
göğlls gö@se yapııan mubarebelcr 

1 
rl atmıştır. Don nehrinin 801 kıyı.mı& 

neticesinde ptbı..artmU§lerdlr. geçmeğe muvaffak ola.n dU,ıı:an tank 
Alman t.ayyarelt>rlrıin bllhP...'l!a Stn• 1&.rma ve motörlll plyadutne k&l'fl 

lingrad cızerjnde dü,ma.nın gerlstne '"erjlen muharebe bUtassa pddetli 
karşı geoo \C RUndUz )apmış olduk. olmuştur. 
lan taarruzlıı la tc~!!!:a. fabrlkal:ı• (Şal".k tt!pbeMııe Mit 4flter 
riyle askeri tc. isler tabrtp edil mi~ ve IL'lhf'rlt'r lktncl 1ayfacla) 

bu tt'slsıerde b.rc;ok bUyQk yangınlar 
çıktığ'ı görutm:.ış~Ur. Helsinkide hava tehHke&i 

Volı;a ü1.er1Dd" ıki ta~ıt batıl"'lm·:· İ§are~i verildi 
tır. ı Helıılnkl 25 (A.A.) - Dün gece 

Kalu .... nnm • enı p bat'~mda vt Mo-1 saat 23 te Ht'lslnklde hava tehlllfe t. 
dln'•n §imal batısında ~Uıma.nnı yap. şaretı \'erilıni§ ve 81\bab saat l,115 e 
mış olduğu ,..ld:!eU! hUccm!ar ıı.kam&- !:adar sUrmUştür. Kar§lkoyma be tar. 
te uıt:-amı~tır. :raı::ın harekete geçmi~tlr. Dlln gece. 

Rs':evrcneve c;evresjnde Alman kı. kt tf'blfkc l!'nretı harbin ba;mdanbeı1 
talan dü~manın milh!m mlktard:ı p!• Helııinklde <'n uzun ellre.n tehlik" fşa 
ya.cie kuvvetleri \'C zırr•ı tcşkJ•krly'o 1 retidır 

LORD HA lif AKS DiYOR Ki : 

Ingiliz Milleti 
Vura.cağı darbeler için 
ge:ecel< günıeri bekliyor 

\'uşlngton. 2.> ( .A.) - Lo:-o Ha. ı~sı te~ebbilsuııe alt sualt dti ıu kar 
Ufal.&, hariciye nazın Kordeı Fal 11e şılığt ynpm:şt,ır: ı 

ortaıııı.rk, H.ndistan ve Pasi!1ktekl 1 "İııgıllz mHlctl böyle b;r te:ıi!bbtl3c 
durumla Çortmn Moskovayı zlyarc•J ' kn. • ..ıı ko~-ma~ıı Jıcr zaman nazırdır. 
me\"Zuları etro.fmda uzun bir gdr.tfme Ve her an uyanık durmaktadır. İn 
yapmıştır. gıllz mmeu ıırt,ık darbelere mukavf 

Diyep baskını ve tkincl cephe m"tıe. ıMt <:c..eb:Urlz <1em1yor, bi1Aktıı vura 
ltlerjnC alt olarak gazt'~tC!lCr t.MB • cağ'! darbel!r !Çin ;ele~k günleri beJr 
fında..c soruıan sııaılere Lotd Ha.litaks ıtyor.,. 

~öyle cev:ıp \'cra:!§tir: Lord Halltaks btıyUk Britall1&7' 
"lngllteredc tktncf cepheden c;:ok ta.m seferber. hazırlığı"~ ha 

bahsediliyor. Bu, tıııırnız fikJojntn her hangi bir bava taar:ımM\l twPMı bek. 
tarafta yayıldığını ilıbat eder.,, kr vaziyette bulduğUDU Ga ll&Yt et .. 

BUyQk Brlt.ıuıyanın mııhtem~l lst.1. ıemlştır. 
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atonlarında 

ın 

v fin l (/) 
ir boğaz gezin.isinde, boğazın nıavi 

sularına nasıl gömülmüş ?L. 
t: ç arka.~mı lnr, geçen p:wır gü. 

11U bo" :r: \ purbrmdan blr]ne bine . 
r {;f zm çıllmr&ır \ e knlabahl •• 
tn 3cr but~madıl\ları l~ln \'&puruıı 

yan t rnfın ki t \-Yeleme ıralam o. 
ıunnJ !ardır. nu n.rada da boğazın 

plitür pütür &l'rjnllğlno doğru bin r 
hıı.11 ( !) l.nhve tçmeğl' karar vennlıı· 
lerdir. 

Kahve! r1 mu \1 garson Nesim: 
- nıı.ıuıt cd ilim p:ışnlar! diye 

tepsin gAh hınnd:ı, gflb y<'rde ııürün. 
dUrcrcl' kalabalıktan • s:ıllm ge. 
tlrmt, \O ltcndllcnne getlrml:sttr. 

D m .. nlıl:ır da bö,ınce knh\('Jerlnl 
lı;ebilmJ5l.-rdlr. Aııcak, ı:-czmeğe ı;ı • 
ınlmı:Jt!r ''e ı:lenoe l umdır.tçlerlndeu 
biri 1 uzun bo' in, lşman ve gUlerl U7. 
tu arl<adaşı Oahlde t,ıılulnu : 

- u fincanı denize ata.bilir misin, 
Oahlt 'l denıı,t)r. 

I' c e 
Londra, 26 (A ı\.) Stallııgrad 

mUbarcbc31 son raddesine artık var. 
m~ bulunuyor, Almnnlarm taarruzu 
ikl tarafta ge~mcktedir. Biri ı,ılmal 
batıdan d eri ise cenup batıda?l. Rus. 
lar hl tUıı kesimlerde şiddetle muka. 
v met ctmekted rlcr. 

\'l~, i5 (A ~ ) - Stalingrad ~ri 
iç n t"'1:1ı o.rt t dır. KletJık• yo.. 
nın <!o~ ımd Don nehri mo~örlU 

bir Alman blrl .,ı tu !m an geçJınlş. 
tir, Ro tot • St:ılingrad yolu tızc·lnde 
b r Rıuı mti tahkem mevlcU hücumla 

z pted ımıeur. 
Alman h " kuvveUcrl Volga nehrı 

07.<'rl.nd\: t -ı. ra taarruz ederek 
b n• pdıın 3 petrol geml!!inl batırmış 
1 ır. 

Ş mılt I\:nfkasyad:ı Almanlsr tepe 
lerde bulunan bir gehre taamı% et • 
mjııler 'e ) apılnn çarpı0mal:ır nı:t!ce 

nd ı Ru e"lr almml§tır. 
I\.lj vJ m n'ar 3 hafta lı;indC' 

J068 tank tahrip ctmı:Jerdir. 
Londm, ıs (A A.) - Almanlar 

Don n hr1 kıvrımmın bir noktMlllda 
tankl rı n hlrd n sallar içinde geçir. 
ml§lcrdlr Rom n, 
bir iki ri .ır da 
makt 1ır'ar. 

Macar ve ltaıyan 
ır kayıplara utra. 

80\ l"t~T '.I EnLtôt 
Londm, 2ô (A.A.) - Mos~ovad:'l 

neşr ı n So\-yct ııec' yarısı tebllğt: 
24 a~ o ta, kuV\etJerlmiz düı:ı • 

mania ı- r snodnrın cenubunda, Klets. 
lmya d laylarmd ve Prolabnayda 
çıı.rp•9m ı ıdır. 

DlğC'r bölgelerde kaydn dcter bir 
y olma ı tır. 

Londra, :::~ ( i\ A.) - Kıasnodarm 

' nubunda. Alm nlıır Novrosisk isti 
l:ametl.odc biraz Ucrlemcğc muva!.fn.k 
olmuılardır. D:ıha ccnuptakı Rus kuv 
v tleri d gıarda bulunan dUğUııı r.ok_ 
tal ınnı muhat zıı. etmektcdlrleı 

Kletska) .. da UçUncU ltalyan tUme. 
nl aS"ır ka) ıplara uğratılmıştır. Al • 
m:ı.n kumand.ınl:ğı bu tUmene llz:m 
gelen hava h moıyeslnl vermeden :teri 
sUrmUşUlr. 

Tas ajanaının bir muhnbl•l ikı gün. 
hlk muhnrebt'dc bu türnenin yarısının 
imha edlld .i.l"f blld· rmoktedjr, 

A \'\ffiııtKALI MUllABlnlN 
KO UŞlrlASl 

Londm, 2ti (A.A.) - Moskova rnd. 
yoırundıı. konu§lllakta olan blr Ame • 
riknıı muhabir ~yle demiştir: 

"Stalingrnd fçtn muharebe Mosko. 
va içbı ys.pıl:.\n muharebeye beJı:ı<tYe. 

cektir. Httlcr Moskova muharebNIIni 
~mtştl. 

Oahft, ma~r ır: 
- P .. •t, demlstlr, pcldılrt 

J~inıden J,orı.ac:ı •ım, kl. 
atarım. 

- Iln)di, bo)dl geç. Zor ntareın 
bu, palavra ııtnıa~"U booı:cmoz.. 

Jfoylecc: 
- Atarım, 

- Atnınaz m ! diye bnşlıynıı bnhl!ı 

aomınd.n Cll.hlt, tuımu~ ve fincanı 

bo~'1lZIU mıı~ı ııularınn doğru frrlnt . 
mı tır. 

- Ne olııcalc, gnnıonıı pnrnsuıı ve. 
rlrim, olur biter. Nlbn)et 60 kuruş 

drğll mi? 
Arkad lan Oll.h)dl biç dcğflse 60 

kuru11lulı: bir z:ırnrn uğrnttıklıırı için 
gtllU5Up dururlarken garson Ne im 
ı;eJml,;, \e Ilı! llnc.-ını nldıktnn sonra: 

- Bir tanesi eksik acaba altında 

sırl\lllill? deml!!Ur. 
Cahlt: 
- Hayır, 3 ok. Ji'.ırıldı, 

dıı denize nttılt. 
- Ey,·ııb. 

p:ırçalnnnı 

- Ne ey\!lbı be. Knc para 
\'Crellm. 

Neslnı}n göz.lcrfude birdenbire bir 
61nı;ıek çn.kınııı ve: 

- Nnsıl verecek lnlı.. nen bu fin. 
canı bir daha hiçbir yerde bulamam 

- Acıılp? 

- Eh, oyle 3a.. Ben bu fincanı, 

unuttum, imdi nouı, çok, çok senı: 
cv\·eı Sultan Jtc!)adın tercı.e inden al. 

wm. Tnm l>e'J ljmyo.. 
- FJCCCP... imdi kap lira brlyor. 

sun? 
- Ne yapalum, Veriniz 10 Ura, :>it-

sln. 
- Sen çıldırdın mı be ? 
- Neyçln, çıldıracnL'1lın. 

- Bir tlnenn 10 llm olur mu yahUJ 
Hangi oltan Reııadrn mllm:> edesi? 
Çoculc mu kıuıdırıyorsun, sen 1 

\'c ı,to bu süzlerle bıı..<Jlayan milna. 
kO§rı sonnndıı T.Dvulh Ne Jm iri yan 
dellka.nlıının elinde bir hn)ll hırpnlnn. 
mı, "·o ı:edntı de bü~ lece mahkemede 
sona ermlııtır. 

··~ 
Oabldlıı, lddl m3 göre, bu mfina. 

J:nşndan ııonn• Ne fm,klifre ba§l11.mış, 
kcndl!i de buna t;aıınıumUI edemlyc • 
rek bir tokııt vurma, vo bu nrııda bnıı. 
ita neler olduı;runu fark c>dememl5ti 

- sız bak \'erin, hO.klm bey diyor. 
<lu, bir fincan 10 llrn olur mu 'l Nf. 
lı:ıyet 1 Jlrn olsıın. Hunu <b ı-ermeğe 
nı:u oldum, Fnknt :;: ·e im, fincanın, 

parı;nlnrmı ortııda göreme;yince, ne 
kadar fazla koparırsam klirdır, diye 
tuttu, gClya Sultnn Re ndm fincanı 

lmlşdjye JO lira istedi. lllıı \'apor kah. 
vesinde böyle kıl metli lltıcanla lcll.hve 
satılır mı! Kime yuttunıyor, bunu. 

Halbuki Nesim, fincanın Sultan Re. 
1'adrn fincanı olduğunda ısrar ediyor 

- Çolc dövdlı, bent diyordu. Am.,,, 
ynlnır; bu def.•tl, Arkııd şlıırı da \'Brdı, 

~anmd.n. Onlardan da davacıyım 

l•'"nknt diğerleri hakkında önce şlkA. 
yetı olmııdığındnn onlar !Jtldecc şnhlt. 

ti. 
Neticede, hfiklm kn.ra.rını Wldlrmel< 

tl7.cre tarafları dı arı çıkarttı ve hu 
anı.cin ne olduylin olJu, Nesim bir ltö. 
şede eline sıkıııt.ırılruı beş lira flnesn 
p:ı.nı.!lmı oeblne yerleştirdikten sonra 
d:ıva!lmlbn '-nzgeçtl ve muhakeme de 
snlrot etti. 

ADLtYE MUBAD1Rt 

AR 
YOK 

Belçika kıralının 
ol da 

bir oğlu 

Laken şatosunda yıı,:ıyan Belçika 
Kırah OcüncO Leopoldun hlr o#lıı 
oldu. Belcikalılar kırnll::ırının e, .. 
JendiRinl geı:en ı;,. .. ~ ;;w,,.,.nrııi5lerdi 

Kırnlın ilk karısı 'Ve Brlçlk:ılıların 
çok sevdikleri Astrit 1035 c1e lsvlı;• 
rede Lficıcrn cn·annnn bir otomol;il 
kazası ncllceslnde ölmüştü. 1\ır::ıl 
1!135 den beri bekar ya~adı. 1!l37 
de 1nsiltcre)e grldiAl vnkıt 1.eciı 
An Kavendi~ llentink ile çok d::ın 
selli ve beraber ava slt1i, Bundan 
derhal kıralın evJcnmek üzere oı. 
duğunn dair rivayetler çıktı. Fnkat 
üı:fincii I.copo,d Belçlbya ~ine 
bek ir döndü. 

Kırnl bozgundnn sonra halkdan 
hir sene kızın. e~ki zıraat na7.ırı 
Hrınri naclin kızı 1\latnııızel ?ıtarı 
Ycliye Bc:ıl ile e\•lenmcye karar "tr 
di. ıı Evlii! 1041 dr J nken şatosu 
kilfsecılnrlc evlendi. Kıralın eski 
karısından bir o~lu ,.e bir vaJialıdı 
,.nr. YC'nl çocuğun do#u~u Belçlkn 
tııhtındn hir de~lşikHk mcyd:ına 
f;'etirmh·or. Zaten Jıt:ıtmnzel Bae• 
kıralla evlenirken :kırnllçe unvanını 
f!dememiş, prenses Rctl um"llniylr 
iktifa elmiştl. 

Pcn~es Reli esmerdir. 1916 d:ı 
J.ondrnda doltmu~lur. O vakıt Belci· 
ka yine isi ili al!ııırJa idi \'e nrens•h 
sin annesi ile hebası lngillereye 
sığınmışlardı. Prenseıı tahsilini 
İnglllercde hir knlolik kolejinde 
~·apmıştır, Prenı;e'! İngiliz nnn kıra .. 
lit"esi Elizahelle de llnnışmış ve onun 
ı.:ok sev,cıisini lcnıonmı~ıı-. 

rezily da 
<&.staratı ı incide) 

z!lyayı bitn.raf bir millet olarak 
tanmınyı k:ıra:rlnştmnışlardır. Bu 
demektir ki, Brezilya gemileri bu 
memle-..ketlerden herhangi birisi -
nin limanına girebilecek ve bu ı~ 
manlıırdan istediği tarzda istifade 
edebilecektir. 

Vll.§lngton, 25 (A,A.) - Brezilya 
heyctlnln talebi üzerine hususi bir 
celse ile toplanan Amerjkalılar arası 

müdafaa meclisi aakeı1 müm~sl!lerl, 
Ekvatör murahhl\81 alb:ıy Boı~anm 
t.ckllfjle mecllıtln, Brczflyarun m!bver 
memleketlerine harp na.nı mUnascbe • 
t.lle bu karara l.ııfiralt cttım_nı ve doat. 
luklarmın blldlrllmeBini fst.ıye:n t&krlr 
.ırun:ıtını 1U..1fakla. kabuı etmfvtlr. 

\'aştıııgton, %5 (A.A.) - Har1cjye 
nazın Kordel Halden, dUıı gazeteciler 
le ynptığ"ı görU§medc ııu sual sorul 
mu§tur: 

- Brezilya, Bjrleşml~ mDlet,lere il
tihak cvncğe ne zaman resmen dnvet 
editecektlrT 

Kordel Hal, §U ceva.bx vcrmiııtır: 
- Bu hususta herhangi uınıJ ve 

teşrifat yoktur. Mesele kendlllğ'.ndcn 
hallolunur. Ya bizzat Brezilyanın bir 
mUrncaatı ile veyahut blrle§miıı mil. 
letıerdcn herhangi blrfnln bir talebi 
ile olur biter. 

Gazetccller, hariciye nazrrmdan ay. 
nca §U suali de sormuşlardır: 

- Brezilyanın mihverle arasmdıı. 

11arp hali bulunduğu demeci ile alıl.ka. 
JI olarak ba§ka cenup Amerika memle 
ketlerinin durumu hakkında haberler 
gelmt,, midir? 

Hal, bu suale qağıdald tarzda mu. 
kabt'lcd~ bulunmuotur: 

- Gelen nıporıar, cenup Amerika. 
da., Brezilyaya karııı yapılnn tecavU2' 
karşısmda muazzam bir heyecan vı> 
nefret hisleri tezahüründen bab<ıet 

mcktedir. Fakat Brezllyanm deme. 
cinden sonra diğer hUkOmetıerln kat! 
hareketlerde bulunmasmı mUmkUn kı. 
lacn.k kadar kıı.tı :r;amnn hentız geı.:. 

meı:ni§t.tr. 

Saba ,öğle, akş m 
Her defa muntazam n 

K.üçüh t.nnlar Kuponu 
•• 

(llu Kupona eklenerek gbııdcrllect!.ıo 

l!I arama ve 11' \erme UAn.lan En Son 
Dakllroda p mau. ıwşredilecıekUr, •• 
lalllanu gazetede glirWdUJ'U ,eklld• 
olmasına d!kkut edllmelldlr. Evlen. 
mc ~kllft gönderen oktıyuculılnn 

mhıı.tm. kalmak 11.zertı sartb adroııle • 
rlnl bfldlrmelert lhımdır, 

Evlenme teklifleri: . . .. yemekten sonra günde 

dialcrinizi RADYOLIN 
üç 
ile f ırç.alaymız "' s:s ya§mda, 80 Ura un maqı o. 

~?1~~a~~i]~~[i~~~]i[1ij~:!!!~mll :ıı:ı:~..,ll''ll"',.,...."lllC~I ınn bir devlet memuru eVi bulunan. 
L sUzel, sarı§ın ve namuslu bir bayanla 

• 
1 

(Baş tarafı 1 inelde) ' nhnınaülodır. TA To• llnn başlıya• 
GeçUğim yerlerde g6rdQğUm lyj rak Çnrşnmbada sa'ılle ~ ı>dar \'c

§Cylerden biri de her tarafta. hs.rman şilırm:ık üzerinde muhtelif ameliye 
yapmak 1Çin gayretle ı:alı§ılmasıdır. ler Ye hnzırlıklıır vardır. Kııı:ırmak 
Harma.n ~buk bitip mahsul cl1mize da Bnfra mınfakasınn bütiın mıı. 
geçince birçok sıkıntılar ortadan slir' nnsiylc cümhurlyet idaresiııe rn 
ntle ka.lkncaktır, Şimdlki hıı.rmanda ı menedilmek ,oııırrl ı•'ır. Türk mn• 
ehemmiyetli olo.n bir nokta, hUkftme. lıendislerfnin ·vatan su!arını !a~·dıı· 
tin satın alacağı yUzdc 26 ıerln sürat Jı kılmak için bilyOk bir aşkla ça
le tesılm edilmesidir. Vatıuıda§lanmı hştıklarını görmek ins:ını çok sc • 
vroumı olarak hUkiİmct htııscslnl ver. vfndlriyor. 
mek içln yUrckten 1steklı ve gayretli Dili~·orsunuz ki teknik öıfrctrnen 
buldum. Mcrolckctfn sel~metlni \tonı. programında Samsunn önemli bir 
yan cUmhurlyet ordularmm hudutları vazife ,•erilmişlir. Burası yeııi tek· 
beklemesinin ehemmiyetini vntımda,. nik dıırumuınuz fçinde hı:ış]ıca bir 
ıarmı pek güzel kavnyorlar. Mmrlc • merkez olacaktır. Vckfılctlcrln h.ı· 
ket fç!nde umumı iaşeyi ihtiyaca göre zır!ıklı:ırı <'fddi bir ta~fple ilerle .. 
düzenlemek için hUkiİmctlıı clfı:C!ekl lifmektedir. B!ilün lıu işler arasın· 
erzak stolmnun butunmcısmrn müna • da vatandaşlanmn mıılnryayo karşı 
ka§a götUrınez bir lUzum olduğun•ı müeııdele etmek için hiikumete her 
bütün memleket takdir elmi!'tlr, 'O'. zamandan fazla ynrdım ctmclerirı 
mlt ediyorum kl eylül ortasma kadar ıl:ıvisye edeceğim. Dol mazot ve ki
yenı harmandan hükô.met hlstıeaf.nln ninlc bu kadar sulak arazide yaı.ı· 
almması btıyUk kısmı itibarile bit • lan ınüc:adele harp senelerinde col. 
mlş olacaktır. sıkıntıya uğrnyor ,.e d1ha da uğra .. 

.AzlJ: vatandaşlanm, :racaktır. Onun için hü!tOnıct·n bu· 
.Her yerde temas etU#fm yurtd:ıı. l:ıbilet'cğl mnhdut vasıl:ıl:ırdan d.1-

lıırdan temenniler araamda §ikflyeUcr ha geniş neticeler alm:ık lı;ln luıl
de dinledim. Bl.zlm idaremiz glbı halk J.ın sıhhiye teşkllMımız:ı çok :var • 
idaresi büküm atıren bir memlekette 

dım etmelerine fhtlyacımı7. v.1rdır. 
vatandaşla.rım.m kolaylıkla her arzu. ufak ihmaller yilıllnd.ın saktnılmn-
sunu ve her derdini söylemesi tabiidir. sı kabil olan znrarlarn u~rarı;:ı\; 
.Memnun olmıı.nız jçlıı llfZe derhal söy. 

çok muıeessir olacağı~. l\lucadclc 
ıtyeyfm kt i§ittfğim §lkO.yetler arasın. teşkilatının gayrc!Jeri halkın anla .. 
de. inııe.nı fazla mUteeM}r edecek hiç. 

yışh ilsisiyJc kolayJaştırılm:ılıdır. 
bir mevzu yoktur. Ya esaslı tedbirler Vatandaşlarım, 

almmıştır ve bunlıı.rm zamanla. seme- Sözlerimi bitilirken bir nokta.ya. 
resı görUlccektlr, yahut kolaylıkla dU. ayrıca dikkatinizi celbcdcccğlm. Ge • 
zeımesı kabll olan hntalardn.n b:ı.tıse. nl§ bir çauoma hııyntmo. o kadar dnl. 
dilm1şUr, yahut dn bazı vatnndqla. mı~ bulunuyoruz ki gezdiğim yerlerde 
rım kendilerinin yanlı§ anlayııılıırm. bazen vatandaşlarımı dUnynnın ate~ 
c!nn dolayı şlkO.yetçt olmu§lardır itinde bulunduğundan habt'rU detıJ gt. 

Dilr.elrucsl lilzım olan lıat:ılnr için bi b\ıldum. f3u ynz pıuhnrcbcler bU • 
cilmhuriyel l•ükumeti her yetde tUn yef31lzUnde ~ok genlş ve QOk kan 
tedbir nlmııAn c~lışıyor. Yanlış şl- ıı olarak devam ediyor. Blz, insanlığın 
küyetleri de derhal tnshih f•lınek bu elem verici emsalsiz fclnltetinl bU 
~·ine hükQmctln ,•azirc<ıldır. :\lco;rl~. zUnle ve ibretle seyrediyoruz. Faka 
b:ızı Yatnnda-şlnrım fena n.alısul hiç unutuJmo.malıdı ki vato.nı=ın 
1ohumluk ihtiyacı gibi türHi vesile- sela.metı hor ocyden evvel 

evlenmek tstemcktedlr. (Ben) remzi. 

no mQracacıt. 
* Ya§ 25, bol 1,60, kilo 60, emıer 

olduk~a yakışıklığ hayatta kfmses 
olmıyan ayda 60 lira ma&§lı memur 
bir bay mazisi temiz, boya kullanmı. 
yan, ev işlerinden anlıyan, kı: veya 
dul, bir bayanla evlenmek istemekte. 
dlr, Bayın ta§rada bağ ve nrazısı var 
dır. (M. Usta) remzine müracaat. 

Aldırımsı 
Aı:nğıda remlzlert )'Bulı olan o. 

kuyuculnnmı:r.ın nanıl:ıruın gelen 
mektuplan ldareh:ınemızden (pazar. 
l:ın hariç) bergUn sab:ıhtan ö~e e 
im.dar ve saaı l '7dcn onra aldırma 
lnrı. 

(Ateş 6) (A. 21) (A.G,) (B F. I 
(Bulunmaz) (Ciddi kız) (0--~rl 

(Dokumacı) (Deg-lrı:ncıı) (E.2:'1 E l 
(F.D.K.) (H. 450) o(İ.S. Sert-est' 
(İNG) (l.D, 26) (Kim) (LAle 111 
(M.E. 49) (N.C.D.) (Ok) (P,A.) 

(TllrkAn) (Ümit) 

ZA Y1 - latan bul İran bafkouaoloıı 
luğunean aldığım paaaportumu zayı et 
ttm. Yeııl.sini alacağımdan eskisinin 
hUkmll yoktur. 

Ça~daıpı Sepetçi ban 1 ·o. lı 

lrabvedc Rll.hlm (1699'7) 

l'llobllyanızla O 
dan babge koltukl:ırmu.ı 

HER YERDEN UCUZ 

ASRI MOBiLYA 
MApzaııuıd:uı alnın. 

Dr. lbrahim Denker 
leri ileri sürerek hüklımele satıla- ml.zc' fcdaklı.rlıl;•unıza, hazır ol!lmmı. 
cnk yüzde 2;> !erin kendi köylerin· za bağlıdır. DUnyanın bugünkü ha • 
den almmıımasmı "ı;tevecck kadar.ile linde vatanımızın bjr taarruza. uğ'rn 
rl gitmemişlerse de hiç olmazsa bu ma.sı iht]mali iı;l.o hiç •;kimseden ~Up Bnh.klı llastnnesı Dııhlll.>e \1Dte. 
yüzde 25 lcrııı yerlerinde lıırakıl- he etmeğe hakkımız yoktur. Ancak.! ba!Wlll. Her gün aaaı 15 teo l'onra 
masıııı lalep etmişlerdir. nazı y,•r· bu. bugünkü vazlyetUr. Beyoğlu • Ağn<".amll, Sakıuağacı 
lerde de •mnhsulUn fada tnlıınıniıı. Yannki vaziyetin ne olacağını rnddC!ll Çöp1Ukı;1:41mc eokıık Nn. ili 

d d 1 h'"k" t 1' J f Telefon: 42468 raiCl:*i!lil'I en o ayı u •tın•c 11~,es nın nz· kirn ... e keııfedem-:z. Bıı sözlerim, ,, ... ~_::::.:: ________ ... __ _ 
in ıesbit ı-dlldiltinl sl:iyleıliler Pıı• sırf kendi ıu-ıı.mızda bir konuşm.1 
rnsiylc hüktimcte, mah~ııliin yüzde clarak ve kc-ndi emniyetimiz için 
2!i ini teslim ctılktcn sonra fazla· uyanık ve dikkntli bulunmnmızı 
sını serbest s:ılııbllmek ~lbl müs- l:ntı:-12.tmak için söylenmiştir. fs • 
te.~na bir kolnvlı~·n kadrini bilme• tihsnı icin ve imar için geniş mik· 
yen bu şikayelleri derh.ıl tııc;rilı el· yasta ("2.lr ırken selfımetirr.iz ve 
tirdim. Valıındn5l!ı hilkumetin k:ır- müdafc.emız için uyanık ve dk· 
şılıklı vazifelerinin i3'i "c do~ru katli bulunmak hususiic orduları
yflrekle ciddi olıırak ~apılmt'M l:'ı· mm kuvvetli ve l<.: durmuınuzıı ni• 
zımgeldiğini ö~retme~e çalıştım, fakSYz, sa~:am tutm:ık a!l'ıi ~özü • 
Böyle lı:ıtnlı zihnlyelloerc s1pılmış nılizUn önünf.en ayrılm:ımalıdır. 
olan pek mahdut yerlerde yanlış Aziz vatıındac:1arırn, 
düşünceleri diizcllirken v:ıınndaş.. Hepi:ıi?.i caııd'\n sı::vgilerle sc • 
Jarımm yürekten bana yarJını et lfımlaıırrı. :=:izin'e ~nnll'~mrıktan 
tiklerini görmekten çok nıenınuıı ~ördiikleriml ve dUııündUklerimi 
oluyordum. c.lduğu gibı söy1~mcl<ten çok sevi· 

Bn seferki scvıılıalinıılc c,u işi"· tıiyorum. 
rimi:zin büyük miky:ısta l~ir g.!llşnı" 
deYrinde olduğun•ı ıc,bit c:tiın. Yc COMIJURREISIMIZ TMPRADA 

şlhrmak, muhtelif Tnayctlerlle ay• Bafra, %4 (A.A.) - BugUıı eant 
n ayrı bakımlardan ikumond:ı altına • 11,80 da Mllrt Şet tsmct tn!SnU Bat. 

ELM s mayn dalmış bulunan nrknd:ı5mı Kol 
un yMma gittim, Blrnz aonrn da al. 
tmy yan.anıza geldi. ,'işi, 23 (ı\.A,) - Rus cephe.sine 

gidecek olan Fmmız göntınn grupu 
doğu cephesine hareket etm!şt1r. 

"Sıhhi ahvnll ilidir. Doktorlar kur 
~ntı yaradan çıkarnn:ıııar, ııöyledlkle. 
rlne güre Uo dört haftaya kadar hns
tancdM çıkt1.bTieeekmtıı ... 

Ulak ~felt btr adamcab'IZ olan, 7 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN "LUUcn, bııylar, beni t'41rsma odn. 
nı:ı kadar takip buyurur mu unuz 'l 
Orada Blz:t alAlmd:ı.r OOl'D mevzu hak. 

lunib rnbatca görUşeblliriı. Doktor, 
!leJl de bfı:!ınle geJeblllrsln,, 

raya şeref verml.§ler ve meydnnı dol. 
duran binlerce Bafralm,n co~kun ve 
iç~n tezahürleri ve alireltll alkıelan 
arası:ıda halkevinl te§J'li buyurmuı • 
!ardır. Burayı teftlfi müteakip §eh • 
rjn muhtelif scmtıerlnl, Kızılırmak 

köprUsü, kereste fabrikası ve hUkQ • 
met konağını gezınl§ler ve sokakları 
dolduran muazzam 1nssn kalabalığı • 
nın ••yaşn, var ol 1n6nU,. scıılerl sra. 
smda ortaokul blnasma gelmlıterdjr, 
Mılll Şef öğle yemeğinden B0I1ra orta 
okul salonunda halkla bir hasblb.alde 
bulunmuılardır. Bu görll§melerde par 
ti, hntlrnvi ve muhtelit mee!ek men • 
suplan hazır butunmu&ılardır. Cı..:m • 
hurrelslmlz Kızılırmak ynt•ğının eey. 
rUse.fere müsait bir hale konmaaı, 

Bafrn ovasmm kanallarla sulanınn.11 
ve mevcut göllerin ıslahı etratm1'\ 
hazırlanmııı olan projeyi halkın mn. 
vacehesilııde derin bir allka lle teL 
kik buyurmualarclır • .Mlll1 Şet flglli
lerc dlrektl.fler verml.§ler ve at 
lCi.20 de heyecan ve sevgi duygulan 
ile bekleyen Batralılarm ııUrekli al • 
kışlan arasında Samsunn mtıtev~d. 
ten hareket buyurmuşlardır. Lonclro, 2!i (A.A.) - RC81Il1 Çin 

tebHt'lne ~. Çin kuvveUcrl 20.000 
ktJı 'U'.Mfmdan m!.ldafaa edilmekte o
lan LIIıçuan ı;ehrinl r.aptetnı~lcr • 
dtr. Bu şehir Ktangstnin doğu.Bunda 

bulunme.ktad~. 

Sovyet uçaklarının laaliyeti 
Londrn, :?:S (A,A.) - Bir Rwı tc.blL 

ğlno gore, pazar günü Sovyet uçakla... 
rı 6000 ton! ttoluk blr gemiyi batır • 
mıı tardır. Rus dcn1z ıcuvvetıcri de 
7000 tonıllk oluk bir ıUebl torp!llc 
mlşlerdır 

Londro. 5 (A.A) - Vorosl· 
lovgr d ıle Pinıttgorsk'ın Almanl:ır 

tnrnfİnd:ın i!\gnli dun nkşnm m:ınıf 
So\<3et muharriri Ynro<ılavskı'nın 
nıdyo ile yaptığı yny:ı:n sırasınd ı 

bflcf rilmişllr. 
Piali1torsk, KafkM dn~l:ınnın şi· 

m:ıJ eteldf'rl Ozerlndedlr. 
Son Sovyı:t tehli~leri t>u şehrin 

~enup 'd~usunda çnrpışmalnr oldu· 
unu MMtrmekteydL 

ve ylldlnUn sayı ız katmerlerfle b:ına 
Şopeohaıcrtn blr port,reslnJ hatırla • 

tnn doktor Brayt ııöze karı~tı: 
Gözümün ucuyla Kolsn baktım. Ar

kadaşım delikanlıyı mUtemndlyen gö. 
"Bo nkelğer ynrıılıırını ihmal et • tetleıneklo meşguldü Anla§ı1an }tlek 

mcğe gebnez, dedi. Zim böyle ynrnlar bornwı sesindeki nl:ıycı ton ontıo da 

cin ont;a.n yul lr, \·e akciğer vereml nazan dlkkattnı celbctmlştl. 
l!)ln mllkemmcl b:r :r.enıln hazırlanmış Albay ka.,ıarmı ç:ı.ttı. 
olo.r... "Maballl polls tcşk}lntının vnztJ'Pl'll. 

lllndlst.ıının lozgın gllne,inln izle • no mildalı:ı.Jc etmek ırın hlçblr !tebeb 
rlnl çehre lı:ıde tnıııynn \'e blro yüz • göremiyorum,, dcdj. 
başı Prııys diye takdim cdllM ı:at ev Doktor Brnyt tclcrar sö:r.o ıaın~tı: 
sahibine dönerel< sordu: "Bu orman oyS'lmetılarlle uğra•m:ık 

Pckt, nm:ı, ofnayetlıı fo.ill ele geçi. cidden mesele. lUel'rub kendlsJnc ateıı 
rilmedl mi T,, 

".l\lnaleııef geçlrllmccll, r.alf, Ne 
çıırc ki, kıısııba.mızm polis l\mlrl, oob. 
ı;esini!cld arı komnl:ırm:ı rcsınf vazı. 

reterlııdt'n :r:!:>adc chrnunlyct veriyor., 
Gllndlb: albny fnrafmdan toluıtla • 

n·111 gene yeğenı Bleltbom nt;ıldn 
"Ametı, nenba Skotlnnd Yard cm • 

nl.) et müessese ine mUracaat edjlııc, 

nasıl olnr1' Londratılnnn bn gibi i!Jler 
de mUteb.ııssıs olduklo.rmı fıılttJm., 

eden ş:ıbsı tJl) Ln edcml3 or mu T,, 
Alb::ıy yerlno damndı Sprek CCTilp 

verdi: ''A ıl işi bozan ~ yn. Oanl 
bjr m·ıske taşıyormn~ı. ö,>lc kj Lcg 
çehresini te:ıhls edcınemlıJ.,, 

"Bir maske tnınyorclıı.. evet .•. hlr 
mııııke ... , 

Bu sözlerı o ana kndıır lrtmso tnro. 
fınd:ın ı,aıe almm::ıkınzın ml5 1\Inrşan. 

tın yanında oturan ve eadcce önünde 
kf yemeğlle meşgul olan ııılynh brytklr 

adam fısıldadı. Gözleri sabit bir nok. 
tnya dlkllml!i!, halinde nca;>1p blr dur. 
gunluk ııcz:lllyordıı. Allmyın çehresi 
ı!\hrııb lclndc gcrlldl. Mis :ımuııo.ntıa 
gizlice bakıııtılar. Bunun tizcrtnu ka.. 
dın sJyah bıyıklı dellluı.nlıyı teskin et. 
mek maksndfle bazı ıtU:ıler fı&ıldadı. 

Sofrada takdim merasimi CM sındıı 

bize tnkdlm edllmlycn ycgfıne tnsnıı 

buydu. liendlslle nllı3y nrnsmda uzak 
bir ıııü;sabchet scunek mllnıkfuıdil. 

Onun d3 Edlston gibi nlnı daz ve 
yUksrktl. ~c knlntnıırııın ön kısmı 
gnyrl(abll şeklide çıkıntılı idi ve alın 
irtifaı ile çehresinin dlğer Jlan:"ıılıırı 

anısında lı:ırlz bir nl!Jbetslı..llk göze 
çarpıyordu. 

Albıı),n yllztlndekı ıst ınıbJı lfudcyf 

nnlıır gibi oldum ... 
Alcııam yemeğinin fl"ltll\ erdlffnr ı. 

:ı:ıret Ptmclc l~ln o.yafa lmlktL Vn • 
nımda oturan bayanla bfraz konuı • 
toktnn sonra doktor BmytlA konuş. 

''Sana red cevnbı \•ermek mecburi. 
yetinde olduğumılnn dolııyı cidden 
mllteeeslrlm. lııkoe değlrDl('ulıne ka • 
dar bir uz.anıp oradaki bir lwl>tamı 

ziyaret edeceğim. Korkanın, omdan 
dönünceye kadnr hep!nldn dcrlı> uy. 
kuya d::ılm~ bulunıır\'.k mız.,, 

"O halde ynnn gi'rll&Urllz dokto • 
rom.,, 

"Albay mlsafirlnl kapıya kadar u. 
~urladı, ve sonm önUnıüzo düşerek bl. 
zi ııntooun gnrp ccııbC!ilndc bulunan 
ı.:ıııııma odasına götllrdil, Mn&lm ller 
le~ olduğu cthctlc oömlncde harlı 

bir ateo yanıyordu. Çalışma oıbsmııı 
ortaınna muazzam bir knpl:ın po tu 
Mrilmlı;;tl. Bahı;eye balmn iki blıyUk 

pencerrn}n ortasında nfır bir yoz.\ 
ınaııası duruyordu. 

(Devamı var) 

Ruzvelt 
Per§embe günü dünya 
gençliğine hi\:abede 

bulunacak ' 

\'n,tngton, 25 (A.A.) - Çarpmba 
gllııU Vaşingtonda yapılacak oıaıı 
beynelmllel talebe cemiyeti toplant.J· 
ııından sonra reis Ruzveltin pe:ı;eın.. 

be gtlnU dünya J;'CDt;:Uk,ine blr dEımcÇ 
te bulunacağı öğrcnDmf§tir. 

T alıranda silôh ta§ıyan idant 
edilecek 

Vlf11, 25 (A.A.) - Tahranda.ıı atı. 

nıın bir habere g6re, orada sUll..b ta· 
§IYan 001' klmse .OlUme m.alık1lın edJ.. 
lecektlr. 


