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Bugünkü Alman teblioi 

Stalingradda Sovyet 
hatları yarıldı 

Alman hıtaları şehre 25 
kilometre yaklaştılar 

Bakırköyde Berber Mahmut 
Milli Piyangodan tam 

25000 lira aldı 
Altı çoca" babaıı olan ber:Jer 15 ~ la 

1lrısıaı Çt!Caklaı·ını o ~atmak rçıa a1ırdl 
MUll plyangonu.-ı 30 ağuatoa ufe;ı 

ke§lc.kısinde en bilyllk ikramiye 
60 bln liralık biletin yarıa:nı a.ıan tı:.. 

gün helli olmuştur. Bu, Bakırkl'.;rc!t

i.stasyon caddesinde 60 nu'tlaralı c.UJ:. 
kAnda berberllk yapan Mahmut A~tay 
dır. Talihli berber bugün milll pj)an . lauAkşaml, R 

• d gonun Iııtanbul merkezine reflkaJ.Jt 
ııev e birlikte gelerek hissesine dU§en 2~ 

1 

bin lirayı tamamen almışt,ır. Mah•'=Ut 

Batliag davamız 
'l'az.ıwı: SADR! ERTF.M 

Sovyet taarruz- ~:~~:ı~~s~e: görUı;en m•Jharri:!ill'lj-

- Plya.ngoda.n birkaç defa b\!)11'.ç• FENA prtlurla nlbay<'t but~n 
bir senenin aonunda )CDt h: . 

a:ıt mevıılınlııc girerken memlekl t•n 
en mühim gıda cınddcal olan buğd:ı:·

dır • öııUmüı.dekl yıl hesabına 250 bia 
ton:ak bir acık ,·ardı. Bu nçığı bıt ... 
\ 'ekU ŞUkrU Saraçoğlu hükQ:net t>.ı • 
3annawcı1ını okurken millete bufjo 
'uz.uhlle anlattı. 

Tllrk politika muı gôı.c r-arpao b11-
au&l3 etlerlnden biri de memlekete a.'t 
rueııelelert milletle açıkta görtlşmcl!'. 
tir. Buğday me.eleal de esasen lkl!ru 
fjartl&n ~tfbarjle kendi mahaulu ile .ıo ·t 
kanaat geçinen bir memlekette ~·k 
ça konu~uldu. Buğday meııeleslnln 

balll ıçin bUJ•Ometın tasnnıır ett'ğl 

üç !:&re '-ardırı 
ı - lııtlhsall te;t\ik 
:? - TahdJt esaslarma de,·am 

8 - Hariçten buğday getirtmek, 
'J.'llrkl3cde bulday meaclcıı!nl b al • 

letmek için her Uç çarr.y<! de blrd<" 
ba:ınırulmu,t\ı r. 
btlh~ll teşvlk için alman kıuer. 

lann balk araaında ne kadar memı::ı . 

Diyetle ka~ılandığmn ınuhtPllf l~tl!ı! 1 
mmfakalarınla bir haylı fllll mlsıs'l"r 

'ardır. Seyahat eden ba:u gaı:eted 

arknd&flanmı:t hlikliınet tJtrafmdnn 
3 apıl:ın te~\ ikin filli eserlerini gfü• • 
terdlğlnl yıu.ıı )auı bltlrcmlyorlı:.r 

Gene bUkfunct tarafından alınan 

Almanlar tarafmdaa garp sahlllerl"'ldr bir ih raç hareketine karnı aluıarı mb. 
dafaa tertlbaf.ID'1a•:. beton blokba\'Zlar 

ları devam 
ediyor 

BerUn, 81 (A.A.) - Alman or1u
lan umumi kuarglhının tebliği: 
Ap.ğı Kubaııın cenup çevreainde Al 

man ve Romen kuvvetlen devamlı bir 
ıaamız netıcesjndo dtl§manı Karade. 
nız kıyısı istikametinde geri BUrmU • • 

terdir. Uçak aavar bataryalan bir P.::ıa 
top çekerinl batırmııtardır; 

Stal!ngradın cenubunda Alman kııv 
\etleri dll§man ha\ıarını yarmı§lar ve 
dUımana ağır kayıplar verdirmiı~~r. 

dir. Bu kuvveUer §imdi St&Ungrad 
şehrine 2~ kilometre meaalede bu:un. 
maktadır. Almaa hava kU\'Vetleri ta
rllfmdan St.allngrad fehrine kartı .Jil.. 

pıla.n gece akınları büyük yansın~ua 
sebebiyet ver ml§tlr. 

Ayni zamanda Volga!ım dotuıunı:a 
t.ılıı.-un dem r "°lu tt3tslcıf ve ':'l . ~-

man haYa alanları muvaffaldyet.e 
bombardıman edilmiştir. 

Rljev çevresinde dllı;man ebemn:\ • 
yetil ply;ıde ve tank kuvvetıcr:lle b'r 

(Arka!n: ıısyfa 2. Sütıın 1 ek!) 

haı.r kararlar, me5elA ı:oculdann f'). 
IOlden itibaren ekmek lııtlhkaklanııtı. 
artvrılmaııı, rn.ııluuna ,.e simit yarı~. 

maııma müsaade olunması lııt ih ..:ıll 

1J'ıt'1kln \·erdiği ilk netl«>!erıl!r. 
Sadece lııtlhsalln teııvlkl açığı kıt • 

pat maya klfl değildir. Bunun iı:ln h ... 
r.ı bllyUk ı:e~ılrlerde eltmekler Jr~" 
kart uııum ııe 'eJilecektlr, Bir tarıı!. 
tan kart usuJUne riayet t!dlldlğt g1i>I, 
karı ııııulUnlln ııullst~ınallne mani < l. 
mak lçkı yeniden dddl tedbirler aıın. 
maktadır. 

Japonlar Yeni Qinede Ame
rikalıların tuzağına düştii 

Bo lll'Bda k~Uk çfftçUerlJ:ı lıotlh. 

Mllertnln yUr.:de 3irml bc~lnl hlilt(llıW· 
tfl ııatmalan da ııe.nelik ltıtlyaeı k ıv. 
ra;rııcak t,edhlrlerden blrıc:;ır. Köyl l • 
nll.n fl'~llm edect"ğl ytlıde 3irmJ .,..,. 
trr, RıılıdeUmhurumuı.un da Sanı..qın"a • 
iııaret blıyurduklnrı gibi bın.ı 'Vaf"•"'· 
daıılarca bir metodun 3anlııt kulla 
mlmasına eebeb o1mo:ttur. 

Bozguna uğrayan Japon· 
larıa zayiatı çok ağır 

bl'!)lnl hUkClmete teslim etmesi bh::ru 
heıılınl bUkClmetc tcııllm etmesı bllnı 
buğday meııeleslnl halll'tnırmhe ~·ı. 
met ed~ktlr, Eğl'lr )1izde 3·lrml nrş. 

lf'fl f.eıılim eden \at,andnşlnrıtan ı;-ı ia 
ihtiyacını t:ıtmln ururctlnl1r kalıın!:n· 
f>luna de\ letln 3ardım kuv,·ttlerl ı- ~ı 

T.aman baurc!ır. Borada de\1et' r, 
:memlekette gıda meaelesınl pollt~'t•

aın·~ esaslı battı telakkı rt tlll;lııl tıa . 
trrlatmak fııtt'rlı. Açlığa ka~ı te)l.I. 
lfltlı olmak, milli \'1lhdı-tJ bu eeph,.de 
de korumak bllklllnl'tln uta lhm:ıl eı. 
medl~I blr noktadır. Cllnıburtyet ıw. 

llkalll hllkClınetle millet arruunda ırt. 

inat eııaaına da3 ıımr. (if!rçl mn1in!u 
ö~le bAdlseJcrı vardır ki iki grup ._ 
raııında zaman zama.İı itimat ka~ b., •• 
nıoıttur. Faknt bu de\ lr artık \i1ıpan . 
nnııtır. O kötll imparatorluk nııt71ı.! • 
nln mUııeV\'l'O nıhunu bir batıra llll 

rak dıa )&detmek oıllmkl\n de~ildlr. 
\'atanda!' cUmhurlyet poUttkaıııııı t;r . 
rübe e'de ede hllkClmt"te itimat et<İ· 
llergUn bu ltJmat btrkat daha art:ı·:>~ 
tadır. MPtod hataııına dU,t"nlcr o•ıu. 

la on1ann da 11llmtle bu yanlı, g6. 
rll-,t~n ırurtulacaklarrna eminiz. 
Buğday nıeııeleıtnı hallt'df!<:e-k Uçl.W. 

cu u1aı bıırl~teo bu~da'' ır;ptlnnPI: • 
tir. Bu buıımıta ~imali ,\merjl>a ı,,r 

1.rJantln tabU paı.arlardır. H•\'-fı 

Btr ba.Ctada 
Arman den izaltı l arı 

30 müttefik 
remi batudıla r 
i\yrrca liet ıemı da 

f orpilleıı dl 
Bl'rlln 31 (A.A.) - Alman det;,-:,. 

altııan geı;"n hıı.tta zarr111aıo d~ .. ıı..n 
deniz nakliyatına çok ağır ka3q;ıe :

vcrdlrmışlt:ru r. Bu denjzaı••ıar k ·n·. 
vetll bir dOı?man hava \'e deniz mil:.a. 
!aaaına rnğmen Allnntlklc, KllM;b 

denizınde ve batı Afrika kı~ ısı u!:;•k -
lannda tonllft.to mecmuu 181000 't :l"J. 

lan 30 gcmlyt t>atırmı,ıardıt Bu ~"
miler anucı,ıne çarpışm11l11.r r.ctj::e n 
de ve refak lt gemilerinin mOdatetı n. 
na rağmen batırıımıştır. Bı::tltıı 6 b"'· 
mi daha torpillenmiştir. ____ , __ 
Orta§arhta 60000 F ranıı-: 

muharip var 
Londra. St (A .A.) - Gcn~rnı 111. 

Gco~lhommf!, yaptığı btr deıM:t~6 

Ortaşark \'e Afrikada C0.1100 muhPrlp 
Franınzın bulunduğunu olldlrmı~•; r ------------ -

nıetlmh.ln bir :\Undan bhlırı tlrnr•t rlçteıı hu~dn;r getirme lı;lnın dl' m•• • 
ntomuzC::ın tıl; gf'mi a;:\lrl:ı~ım d'. [ier \atfaklyc!I~ r.ctlrrlPnroet'ıtl znon"~i. 
.... fta11 da baz: l rar.1!111' ı;rupl Hile 1,) oruz. Bnğdıı ~ mr~IP!!lnl dl' llllllPI •;" 
._'kft::ve \asıtuflı l'ldc rıınrk tçln n li. rlhi•llğllr \O t.urliılı ı.lı ınaıatıa ha~ ... 
'"~'l<erede ~uhı.ııduğı.ı nıal(lıııdur. Hl" • ı dcbillr l~ 

Gtcsden isiifade edebilen bir lusım 
Japonlar ger.f lere il in p kaçillar 

... 
Mcl/JUrtı 31 (ıl.,1) - A\'u~·uraı~·:ı 

dııki millefik umumi kurarrıtılııııın 
husu<;i tohliniııde ~lilııe B:ıyda ~·:.· 

pıfan tcınizlenıP 1: Jt ckclıııil' sıır' :ı •· 
le ilcrlcıligi kıı~ ıluluıwı .ı~ l •lır. A· 
ınerikım ' e A,· usıral~.ı h:l\·a km•. 
' 'etlerine mcıı~up hlrl:b.lcr•c ıle • 
teki enen A \ 'USlro l~ o hiiı'um kıta ııı. 
hırı dÜ'$manı ynrıınndanın c1Jr hu· 
ılıı!larına, lio;sıın şımn 11 ne do~ı u 
~ürmiio;lerdir. Düşman burada S• r. 
nlle yukeclllmekledir. Japon knyı~ 
l.ırı pek uj.jırtl:r. Gnlıp bir ıhtıın:ı le 
h:ı~ı ı.!üşııı.ın uns t:rları kurıııl :ı r ,ık 
geceden istıfnılc surctı~ll' clcn'ı 
lıirlikleriııc binmc{le mı~'·oıt.ık o •• 
muşlıırclır. 1\ınklar ''C ı:ı~e ın:ıdt'l: 
leri dı· u:dıil oln1ak Ül~re ılü~ırn

nın biiliin ağ ı r ıııo l zı·ıııt·~ı lalıı ip 
edilmiştir, 

mevzilnln açık olmaaı yUzUnden nU. 
~·Ok ha\'a kayıplarına uğ•amı'ltıı . 

Son dlişman te~ebbtilıü ~ilne Bıoya 
knt§l bir ba::kınla s:ığ e;e.nabı:ı.:~ ı 

bedef tutmakta idi . .>llırr.ıu:·n b!!y t. 
bir barcltctte bulunacağı tahmin t" -:ıı . 
dlğ.ı:den Qna göre glzıt t~rtlbat a t.o. 
ı:nışU. DU~man bu suretle ı..ııza~a °'C. 
t:UrUlmUş \'e teUlketıı bir hozguna •lS· 
ratıl1111ştır, 

J.rmrlra, 31 (. \ •I) - \'a o;İnglo.ı· 
cı;ın alclığıınır hir hahc~c g5re ~4 

rlıl~mnn ıı~·ağı aJomon aılu':>rırıl ı>. 

ki Anır-rılrnn mevziler ı•e lıı .ırrıı7. 

cıııııslercl ir. Bu ııçııltlı.r•lcın yrt.lısi 

tohrlp cc!ilmişlir. 

Vei i Parti 
Rejsi Mllnc Daya yapılan kRr'I) a çı!'tı' · 

ma bareketl Port Dan·ını hedef tı.· a".I 
dU~man projt>slnln )eni bır $B fha.ı•ı E!a s:.baa j'CDI 
~e§kıl eırr.cl<teydl. Bu rnevzıl Ov .. n • f t b ( •• 
~tanı·~Y dağlar silsilesi KOr..::nıık•iı • ı ! 8 !L .. es .. ne ı, 810 
dır. Japonlr.r ev\~IA l.se \'e Sel~ • C.H. Partisi İstanbui vll~yet ıda· l 
moua;tan yani so!dan b~ı·yarak 14 .. ~ . b eyetı reisliğine tayin ed;leu Erzh 
tar sl!ı;jleslnl ~cvırmeğe ıcşf'tıhtııı "''· 

1 
can mebusu Suat Hayrt Or,.-1lblU t J 

mjşlcrdj. DU,man buııdan scnrr. l:.IL sabahtan itibaren yen! \'82ileıolne ~. 
yük bir kafileye b!ndırllrr kuvvtt er- ı' lam~tır. 
ıc. mPvzUn e;erllerlne toarrn1 f'tn·ı•• •. Yeni rela valimiz LCltfj K•rdar ls 
Bu taarruz Mercan donlZinde rerı··~ n tanbul komutam ve parti mensupbrı 
bjr deniz v;;:, hava muhal'('btos' :ıet "Cl kendlsınl ziyaret ederek tet>rlkler!P 
alndr da~ıtıJmıştır. B ınun U1e• .re bulunmu~lardır. 

düşman Kokoda. Bound mlhverı •ırı - 1 Yeni parU relslmlze mu\·attakjyC" ; . 
rinde cephcyı yo.rmak ıateını,sc d~ ı lor temenııı ederiz. 

ikramiye aldım. Fakat o Zlllil&nlar il<.. 
kA.rdım. Kıymetini bilmedim. Şhrrlj 
6 çocuk babuıymı, Çıkan paranm 

115 bin llraıımı cocuklarımın tahaflle .. i 
ne devam edebilmeleri fçin ban'kP i" 
yatJTacağmı, On bin llraaı ile de hjr 

ev alacağım. DUkkAnrmı dcğiştlrmeı • 
ye de hiç niyetim yok,,. licrbe.r l\lahmut 

Batı çölünde 
ingiliz devriye kolları Mihver işçi 

' kollarına hucum ettiler 
K ahire, 31 (,\ ,A . ) - Ortaşa.r.t ret rol gemisine knr'5I diğ~r blr mu 

taki ln~lliz kuwct!eriuin roU~tc.. mffa~~ıvı Ul akın ~·ıı:-ılını9t:r. l\:lıne 
rc-k teblıği: gözdc:ı kaybolduğu vakit ba:ıtan 

Cumartesi gecesinde de,-riye kol 1 kıı;;a k11dar yanmakta idi. Refnkat 
iarımız düşman işçi c•kipl~rine t:ı• , gemılerıne top ve m~ tra l i-ız ile ta· 
.ıırl'll!!: etmişlerdir. l{Jl.rtı. kun•~tle· r..rruz e<lilmitıtir. 
ıimır hakkında dun, bıldırilece..t UASlimüz'ln iniş alanlan Uz~rin 
lıi~bir ~ey olmamı§tır. ele küçiık mikyasla ~·apılau <lılı, • 

Cumartesi ::ık5amı orta ve hafif man ha\'n h:ı.reJcatı tsna&:nda ge· 
bomba uçaklamnız ile deniz kuv • ce nvrıhr.nuz !? Yunkera SS tr.lı11p 
Vtt!c!';De m~n'!tıp urc.klar muhare• ttmişJerJır, 
be sahası ü~erinrle ve Tobtıık li • lTALl'AN TEBIJGt 
manı tesislerine karşı hava fuiln• Roma, 31 (A.A.) - İtalyan orju. 
larınıt devam etmış'c·ruir. AyrJ ak lan umumi karargfılım:n 826 numa. 
~am bomba ve torSl uçakhımr.cz rab tebliği: 
Si,...n!tik k'yısı açık.1-artnd:ı cilşmnn Şld.:te tli bir hava faaliYcttııe aa"ne 
ı;emi'erine muvnfı'nki)'ctle taarruz otan Mısır cephesinde dUoman kt~lf 
etmişlerd ;r, En az 3 tremiye isabet kollarınrn baskın hareketleri ak'\ • 
'.'3K! olmuş, bunluı dan Jkisl ate-, mcte uğramıştır. Avcılarımız bir 11:ı. 

aimrstır. Di\n 1<;1a. cıncyr ÇC\'rN>i tl· ''aş nctfecsindc iki dU§D.l&ll uta :;":nı 
zerinde hava muhuebeleri olmu~ a11,urmüştcrdlr, Sayıca Ustun .1~,_ 

ve avcılarımız en u-: 3 MeserşimiL man bava teşkilleri ile yapılan c;.:.r • 
tlti şilrerek !>aşkalnr: rıt da lıı.ı.sar'l 'ı pıflll8larda birçok başka uçaklar tı • 
u;!ratm~lardır. 11jrll surette mitralyöz ate~lne tu~uı. 

Akdcnizde, büvük bir düşman 1 muştur. 

.... 0:---· -~. .. . . -1)"1 -> ••• . ,· •• . .,., •• 
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Harp dör t ya~rana 
Rıiriyor 

B UGÜN cihan hBrlıLnln uı:u~c~ 
~ılının ıwo gUnu. 

Hjtler ilk nutuklsnndao btrlnıtP: 
"Ben bu lıarbj be§ 8t!Ile ,çlJ:ı hnrır!'l. 

nıaaını GörLnge emrettim , dPml:ti. 
Bu bej aenenln ilçil geı;ıl: fakat ıı.ı 

taraf da blrb!rlnl sulbe tc~r edenı -.11. 

Harbin ilk gününden bıı~ne ıca '· r 
ınib\'er, teşebblUü ellndcn kapprnııı 
dı; tııarnıı. Uıtllne taarruz yaptı \" 
ufer üstUıne :ı.ıı.rer kauuıdı. Onu sı dı. 
iti y e r 1 e r c:I e n çıkaracak. P '" 
1 o n y a d a n N o r ç e ç t ~ n, 
Danlmnrkada.n, Holandadan, Bdç\'( ı. 

dan, f ' ransadan, l"ııg1>ııla''}"adan, \" ı. 
ııanlıtanda.ıı, Wrtt ten, Ltbyndan, M•. 
ınr çolUnden, Adalar dcn17.inden, A,· • 
rupa Buııyaııı ,.e Kafka"Y• to:pr:ı't ı. 

rından, F:lllpln adsil\rın•lan, Ht'ır.ı;. 
Kongdan, Maloka \'e ISlngapunl!!ln 
Cavııdan, sumatradan, ı->rlebes.l • . 
Blrman)adıwı 11dkUp atacak \e kc'1'1' 
topraklarında \"uracakn>!r kunet 3er 
31lzllode yoktur. 

Almanys Rmıyada \'e J4ponln Ve. 
ıemenk Hlndlst,anlle Hlrmanyada •t>A\. 

xln ham nı:ıdde ka3oakları elde er. 
tjklf'rt için, mlh\ Prj abluka yolu,·la 
mağlQp f't mek lınkt.'lı olmadığını f!~. 

mokraeilcr İ.) lce anlaıtılar, 8unurı !çln 
tn;lliz; 'ft Amerikan hUr..UJDetlttl tıll 

büyük tlmltlerlnl SovyetJcr blrllf lnitı 
mukavemetine bağlamı,lardır. Anglo. 

Yazan: BiR MUHARRiR 
!Şak!lon halkı da zaferi ikinci bir <lf'p. 
beden ba~ka yerde araruadığ,ııu •li!n 
etmekten yonılınıyor. 

Getcn bu tlçüncU yıl ltlude Ru .. 1ııu 
Alınan ta.ıırruı.unu durduramadı!clıtrı 

i:lbf demokrasiler de ikinci cepb<')l 
açamadılar, 7,aman ge~,lkçe uUpheotiz. 
ıicmokra. ilerin silahı artıyor; faı.nt 

nıllner de narp lst~hsallerint bir yı.n. 

dan toğalttığı glbl bir ynnd·•o da 111. 

til ettiği memleketlerin muazzıuıı 

harp kaynakl:ınnı, sana\1lnl., hnw 
macldeletjnl eline geçıri~or, .)lğm ,,.1. 
ğı.ıı Hah 'e mUhl:nmat ığ-tına.ru t"nı. 

yor, Ufltil•te ı.afe.rlerle ordıı!iunun \ e 
ahallıılnln manevi ya trnı Jilkııeltlyr,. 

harp teerUbaslnf, nınnc\ ra kalılil.) f' ) 

ııl ,., kıvraklığını arttırı} or. 

Artık sabık lnritllı hnrp rııuın Hor. 
.BelJşnnın da so~ ledl.1!1 ırlbi r.arJ'a•ı. 

d~mlkrasllerln alf') blmı ~eçmckte11ir 

\e harbi ur.atmak mlhwrdt"n 'l,1)' ı ~ 
onl:ır itin tehlikelidir. Teldfl ed.llf'mı 

~en tit>a l'f't fllo!lu kayıptan da lr.g-U. 
teren ııUratli harekete davf't edl)rı.,r . 

Anglo • Sakaon matbuatının acelf! l'tıı 

lklııcı et•phe açı!maınndakl ISl"llr nın 
ad;('olerl bunlardır. 

Perl'('m,,....nln gell'.}I çarpmba·~an 

belit olur dedeni" de cnuut barbl•:rı 

ı!ördUncU :rılı itin katt lllUGAft•rcıt' 
bulunmak istemiyoruz. 
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Alman tebllftl 
(Ea~ tarafı 1 incide) 

çok noktal&rcla taarnızıarma dcv.ı.m 

et.mi§tir. Yapılan anudane çarpıŞII'a • 
lar e8IlaJ"llda (8 düıman tankı ~ah 

rjp edjlml§tır. Bu ta•.klardan 38 .na 
bjr hücum mtlfrezestnın toplan t&Jırlp 
c tm1 ı.ıtfr. 

Ladoga gölUnUn cenubunda Jew. 
Rus taarruzlan akamete uğramış•n. 
İtalyan seı1 hUcumbot)an Lad.ı~·cı 

g61Undc bir Rus topçokert ile bir c.~~ 
man ticaret gcmJsinj bat,mnı§tır 

s vget e uoı 
Mo kO'lttı, Sl (A.A.) - Gece ya'"lBl 

n~rcdilcn Sovyct tcbllğllıln eklı: c 
kaydedildiğıne göre garp "merk.u., 
ccphesiııde Sovyet kıtalan bir neJ:!!n 
geeiUennı 0 lc gcç.rmek ıçin çarpıo • 
mıj ardır. Akşama doğru Ruslo.r .. ::ı:.. 
ri geçerek garp sahilinde çnrpışmaga 
devam et.mı lerdlr. 

Stnlingradm gjmali garbls1rı.de mıh
ver tanklarına ve mühim piyade k>•v. 
vetıorine karaı ınatıo. yapılan muha • 
rebclere devam edilmiştlr. Bütün Al
man taarruzlan geri pUskUrtlllmt.ı; • 
tur. Bazı keelmlerde Ruslar muka'..ıelr 
ederek Alm:uılo.rı ağır kayıplara v(;. 
rat.mı§lardır. 

Sta.lingradın §l.mal1 garbjsinde baş
ka bir kesimde bir ltalyaıı taburu ci.ı. 
dl bir bozguna ugTatılmqıtn', 

Kotclnlkovonun ıimall prktsinC:e 
Sovyet kıtalart' müdafaa muhare~ • 
lerI ynpml§lardır. Burada iki Alm..tn 
taarruzu geri püskUrtUlmüştUr, 

Bqka bir kesimde taarruza k&lk::.n 
Alman tanklarilc ve piyndeslle CPr
pışmalar oıınaktadır, 

P.roklndn'.lya bölgesinde inntıa çar. 
J>l§8ll Rusııı.r mihverin muluıvemetiın 
ktrnnı.k meskQn bir mahalli işgal e•. 
mfşlerdir. 

l\foskova, 81 (A.A.J - Rus te':'~L 

ğinc yapılan ek ııunlan bildiriyor: 
Stalingnıdın şimal batuıında bl:r 

tank birliği birkaç saat devam e.!'!l" 

bir ça:rplfIJla esnasında 12 düşm .rı 

tankını, 14 topunu ve 8 mitrıı.lyöz ;u. 
vnsmı tahrip ve 4CO den fazla Almaar. ı 
imha etmjşlerdır. 
Başka bir ke imde Alman pıy .e 

ve tanWarı me\'·zneriıni.u: kal'§ı hücu
ma kalkmaya yeıtenmişlcrdlr. Bu top 
çumuz ve tank sa.var toplarımız t'-rs
fmdan gerı atılmıştır. Muharebı'>ye 

lştlrnl> eden 30 Alman taııkrndnn lC 
81 tahrip cdllmlştır. 

Kotelnfkox_onun §imal doğuauııda 

blrllklcrlmjzden bir tanesi dU.,nııuı 

mevz.llerıne bir gece hUcumu yapıt ı::
tll';' tOO .:Alm:ı.n öldUrU'lmUştUr, 

Krnıpıodarın ccnubund::ı Alman tı~t
lıın gerisinde harl!kette bulunan Hr 
kıızalt sUvarl birliği muharebe bati.
na çıkmakta olan bir .dO,.man pty>ı.Jc 
ltolunn taarruz etm1~lcrd:r. Vu roa 
gelen kısa bir çnrpı!lma esnns"ıı'.l'l 

ı·aznklı\r 3'.10 Alm:ı.nı kılıçtan geç1r • 
mıııler ve mUhlmmat ile malzeme c!::
:u 20 l>amyonu ntcı;:~ \Crml~lerdlr. 

Prokladn.,yn çev!'t'slnJe blr topı;'l 

birliği 11 kamyon ile 3 tankı taı'riP 

ve nehrjn geçit verdiği yerl~rin yıd:m 
lnrmda b,r dil,man plyadl' bölU~ -: 
lmhıı. <''m tir. 

l\1o•l<OV • Sl (A.A.) - Ruıı ö~le 

tebliği · 
30 nğu:Jtos gecesinde cephede e

h"mmlyetll hltblr deS'l~lk'lk olmıu .. _;s_ 

tır. 

llloskovn, Si (A.A.) -' Rwı öğle 
tebıığıne yapılan ek, Kletskn.ya cev • 
rr ind Rus ller!eylıJfnden bahsetrr.ek
tc1 'r, K füasyndıı Krasnodamı Cj'nt.:. 
bunda ve Prokladnaya çevreBinde reo 
ıin geçit verdiği yerlerde hırpal:\m:ı 

taktıtlndcn muvnffak!yet'e istlf~,1e 

cd.ilmJ;ıUr, 

L<ı.ndra, 81 (A.A,) - Moskova ra ' -
yosunun bildirdiğine göre §idcfetll 
sokak r,arp•şmalarmdan eonra R~s • 
lar Almnnlan Stallngrndın şimal l:.a. 
tısmcla bulunıı.n bir meskOn mahal ic:n 
pllskUrtrnUşlcrdlr. 

Spiker §unları ııa.ve etmiştir: 
Sokuk sokak ve evden eve yapılan 

Amerll:an uça 1 
Birmanyada L8.şyo ~ava ala. 

nını bombaladılar 
çuntdng, 81 (A.A.) - General 'Stil. 

velain umumi karargA.hında ne§reo' • 
ıen tebliğ şunlan bildirmektedir: 

Cumarteei gtlnU Anıerlknn bomb'.ı 

uçaktan Blrmanya yolunun en 8IJ!l 

istasyonu olan LAşyoya kargı gidt!e~. 

11 bir hava akı"mda bulunmuı,ılarrl r, 
Depo ve hangarlar hasara uğrat.ı • 
mıı,ı ve en az S yo.ııgın çıknnl~tı~ 

Cuma gUnU Amerikan bomba u-:ak 
lan şimali Hindlçinlde, Posolu dolı..,· . 

larmda cromlr yolunu ve Japon te~ .. 
lerjnl hasara u~ratmıı,ılardır. 

Ağustos ayında 

MaHa zeırftn e 37 
tayyare şttr ld 
Lonııra, 81 :A.A.) - Ağustos a. 

ymda Malta ada81 müdafileri uçı:k 

savar b::ıtaryaları ve avcıları saye&n. 
de 37 mihver uçağmı dllı,ıUrmUşlnr."tr. 
Böylelikle barblD bidayetlndenbcı i 
Malta adnsı üzerinde düşUrülcn d~. 
man uçaklannm sayısı R07 yt buhııuş 
tur. 

şlddeUı bir muharebeden sonra Rı;s • 
lar Almanlardan arazı e.luı~lar ve 
dllı,ımanı gerı çekllmege mecbur et 
ml~lerdir. Ruslar zayiata ugrama ..8.'.1 

yakmlardaki tepelerde mevz: almt<ı -
lar ve Almanlan bir yayluu ~te~ ·,e 
tutmuşlardır. DUşman bjı-çok ö!U ve 
yaralı vermi§tlr. 

f_,on:lra, .11 (A.A) - Sloling
rad'ın dışında m•Jh:ırcbl'ler ~ıdd:-t. 
lenmiş ise de Almanhr yeni bir 
ileri hıırckcllc bulunaııı.unıştardır. 

Celin çarpışnınl:ır sonunda bir~·ok 
Alınan lnnrnızları geri alı'•ıııştır. 

Düşman ıığır z:ıyiala uğrarnı~tır. 

Almnnlar dün gece :ıeşretlıklcrı 

bir demeçte Stolinsrn1 Ş"!ırin ıt 

rr.üsıahkcm ınc\·:.ııcrı, h kh~n·z!a· 

ıi~ le bir knlc3c benzet ldığını su}~ 
leınlşlerdır. 

Kolelııikovodıı Almanlar yeniden 
to:ırruin secınlşl .. rsede, illi\ kuv. 
\•elleri ıtım :ıff ıkıyetle bu hücum· 
lara d'lyanmıştır. 
Rıjev şehirnın şlmalındc Ilm;;ar 

ya,·r.ş fokııl durm:rdon ile rle:nckte. 
dirler. Mo!ikovo radyosu huroda yt· 
nl lılr mevıiın işgal edıldil1ıni b.ı 

sobnh blldirmişlir, Şehrin hntısın. 

da, ''olgo olrluRu !iÜ3•lenen bir 
nehrin bnlı kıyısını: Hus kuvvetle
rinin ayak bastıkları ıdd!' o'ur.. 
maklndır. 

Prol:ıbn:ıyadn şlddt:llı bir . çar
pışm:ıdon sonrn Rııslnr bir meskun 
m:ıh:ıllı gerı nlmı~l:ırdır 

Rö~ ter nJansının muhnblri, A • 
mnnlnrın Kerctcn tnşııı:ırla aıı:.er 

getirdiklerini fakat Huc; Kor:ıdenlz 

donnnma~mın mürl.ıhalesl) le bıı 

grmilerden hirço 1:larının bıı tırılıl•· 

~1111 ''c böylc1i:dc kar:ıYa n~ker c • 
karıl:ım:ıdıl?ını Jııl<'llm1.·i-ırd r. 

... ""~ 
T.ondra, l1 (A,A.) - Rus uçak· 

lan diin Berllnı l\lini~c;lıcrg Tillı<J 
"e D:ınzlg şehirlerini hon1hnrcl•· 
m:ın clmişlerdir. Oerlinclrn lılr cok 
)'angınlorın çıktığı gö: ıilınfişlür. 

Londra, 31 ( A.A.) - Sovyel yfil;· 

ııek kum:ındnnlığı bir hnft:ılık uçak 
ktı} ıplarını bilcllnnckteülr. Rushır 
bu lı:ıfln içinde 206 ucnk ~ıı} b~t 
mişer, buna knrşı Almnnl:ırın k:ıy .. 
hı 408'ucaktır, 

vı,ı sı (A.A.) - RiJevde Ru.sl'lı 

tarafından yapılan taarnı7 Mosko-. 'l 
konferansınaı verdiği kararlar cüır e. 
ıılDden oleral• telı!.kld cdllmcktedlr 

Rusların gUttfikleri gRye şu~~ : 
Burada yapılacak taar!'\17. har"!:o:ı 1 
neticesinde Almanı rı bu mıntak9yıı 
garp cephesindeki huvvctıerlndcn "' r 
kısmını getirmek mecburiyetinde bı 
rıı.lonak ve bu suretle gnrbdc fk!.;d 
cephenin açılmasını koınylaştırmal! . 
tır. 

Bir, iki nokta 
Hayır cemiyetleri için 
iane toplama usulü 
Deği§tirilmelidir 

R OZET dağıtan iki oocuk, dt.n 
tebcrmdn bulunulan pamlnn 

kutuya atmıyaml< ceplerine doldur • 
muıılar... kendjlerlnln bu h:ırcl;:etlni 

görUp takip eden bir ~kn ~r.ruı: t.ı. 

rafından polise ynkıılattmlmışl:ır .. 
Senenin muayyen gUnlrrlndc mıh. 

tcllf hayır cemjyetlerı n::ımın kttı:uıc 

yaştnkı pocukların boyunlarınd:ı birer 
ı;cpet veya kutu tıemt ~mt dol:ııııp 

rozet aağıtmalnrı, hn;),r ccmlyetlt rl 
bol olan 1stanbulda yadırgarunıyan bjr 
harekettir. ll:ıymm gtınltırlııde so\.a.. 
b'Il çıktığımız 2'.amnn önUmUze ruo • 
hnk:uık göğ U.Odo blr kutu asılı çocok 
alkfllr, kutuyu şnkırdnt~r, dlmtz cı bl. 
mJze uzanıp orııdan 10 parn mı. 2C 
parn mı, en çoğu Jurk para mı olur, 
nf:ılt bfr para n.lır, kutuya ntanz. t\U. 

tulu çocuğu sepetlisi taldp eder ve bu 
çocult d::ı. g!iğsUmUzc blr rozet fğn"'•l
yerel;: çekilip giderler. Bunlar gittik • 
ten ııonrn ıncrıık edip bakılırsa ror.t'. 
tin hııııgi cemtyctc olt olduğu nnlno:ı
lır .. 

Birçok çocuklar tanırım. Rozeı da. 
ğıt;m::ıya can nt.ıyorlnrdı. Kcndller'ne 
sorduğum :ılıman ''kutulu ve scpe!Il., 
oldukları ı.uman hiçbir rı:ıldJ \"D8Ihı. 

sındıın pam alınmadığını ve fP.h·:•ı 

her taraf nı gUzelce gezebilmek irin 
rozet dağıtma günlerini bl\yUlt bir '~· 
tlynkla belde:llWcTinl llÖylUyorl::ı.rd.. 1 

Rozet dal"ltnn çocukl:ınn gayC!ll M 

olduğunn gure ı,cnGllerlndrıı roz. t 
mukabili fazla para t oplnmalarmı :ın. 

sıl ıstıydblllriz. Bazı çoc;ıldıırın d.ı j 
kutul:ırd:ın para çıkarmak için lıu 

l§le çalııımnya hevQnlendildeİinl ı"lt, .. 

1 

mi Um. Hatti\ bir defalITTlda yanı;m 

yerine sı,'lnnn iki çocuğun kutunuıı 

dibt.no ''tlraı-alt pam çıltannııya çıı.'ı=-'

lndıltlarını bir dostum gllrmllştU. 
Rozet dıığıtanı.k \ııtandruJm ufnlc 

bir ynrdımını ıstdmek hlı; de fena blT 

hnrelrnt değildir. Ancak bunu, ynn:ı. 
cağı hizmetin bir hayır cemlyet'n" 
ve dol:ı.), !le bJr bayır l!!lne yara~ r.. 
cnğmı ldrfik cdeblfen kimselere yafllır 
mo.k esns olmnlıdır: -ı·oıcsn elde senot 
ve kutu dolaşanlar çocuk oldultÇ.J 
btlinlardnn d!ıhn ı;ok \"Crlm 1 tcmelt 
·doğru ol:ımıyacağı gibi yuptığı v<-7! 

:tenin lmdslyctlnl ae ldrAlt ı;ıığnıdıı o1• 

madıltlannd::ın lmndllorı bir uç ~ lt> 

seler bne ccm terettüp edrmlyeocl.tfı 
Hayır cem~c-tlerlnl yn,atmnlt ... 

hfrllnln echlrlf)Q yardımtl"I tcmlu r.t. 
m k balnmmilıuı en lllrlncf tazlfen ı,_ 
dlr. Şunu demr.k istiyorum ki, roz··t 
dağıtanl::ırın hnngı ceml~t>t lçtn çntı,. 
hlrl:ınm p ra topl:ıyncnt.bn 111 .. :ın • 
tnrn. lznb etm lerl, söz sU3 lfycbll('('t'!i 
lktıdarda olm:ılon gözönUnc- nlınnını• 

\'C bu gibi c mi.) etlerin .) liılerct' u7 ı. 

ııı bu 1 !er çalı nulı1ır. ıurıııro•z:ı 

dlldl..:ı çocu en pnrn V"'rb·orı.'\1r, 

illzt: ~uıırla hitap edcu•k ınsıınl.:-ır.:.ı 

mensup olduldnrı cemiyet !erine brllcj 
on lruru~ı. bell-.J 100 kuru \'l'rtt.r~I 

mlz giln obcnlctır. 
Yelıtn nn~ıp ÖNE"l 

çı n ı ı-
Kanton demiryolu üzerinde 
bir şehri daha ecri alcfılar 

Londrn, 81 (A.A.) - Do:;:ı Ç.n c 
ÇaııkaHck ku\'\ elleri ılcrı yür•ı

yüşlerıne devam clmc':t clirler. 
Çunklng tebliği, Çın lmn·cllcr • 

nin N:ıncnn~;'ın 18 kilometre ccnı.;. 
bund:ı bir nokl:ıl n \'nrt1 •ld:ırını bıl· 
dirmckll'dir. Di~cr bir Çin kolJ 
l\.inh,·:ıya doğru ·ıerlewci..lrdır. 

Ccnuptn, Çinliler Knıı.on demir. 
yolu iizcrınde mühim bir ı;;chri s(:ri 
c1lmışl:ırdır. 

f_,011dra, 31 (A.ıU - Rö~ter ıı
:ıan~:nm muhabirine g!lre. yakıı:.1:ı. 

İngiliz uc:ıklan Cinde fnaliyet\1 
scccccklir • 

----

Her Akşam: T AKSiM 
KRiSTAL'da Radyo Ylldızı 
NEVZAT AKA Ytın 

IAhut) ac,şlnl; l!ıtanbolUD eıı bUylUı 

SAZ HEYET 
-• 

1 
Refakatinde dfnleyinh. Yer bnlııınk lçin ltHfen erken gellnl7_ ~anlarmttı 

•••••E:':lliQM•cvvelden tcdnrlk C'debl!lr,.lnlz. 'J'e!: 4009t••••••••ııl 

erwa•ı , kırı !ık ve b tCım atrınarınızı 
derbat keser 

!cabında üç kaşe ahnabilir 
Htlerlnden sakınınız 

31 ağustos pazarfosi ak§amından itibart-n 

KSiM 
Gnzetclerle l!An edilen '-"e ııalnrsız.lıkla beklenen 

ı akl 40 111 ilik muhteşem revr 
1 

üyük Gala ile Başlıyor 
Yazan: fd ahmut Yesari 

A3 rıcn: 21 kişilik muau.llıtı SAZ HEl'ET.I 

Beyoğlu Vak1flar 

Scmtı • ıuıııuıeııı Sokngı 

Beşik ta§ Dikili ta~ Camialtı 

Kasım pal) Bedrcttin Havuzkapısı .. .. .. " 
ı.: .. " .. .. .. .. .. CamUkebir Gamilkeblr .. " Hnv-.ız kaıSt Havuzkapısı 

" .. Bed".attln .. .. .. Gazi Haeant-a~n Kayık iskelesi 
Beyotl'lu BUlbUI Serdan Ömer 
Be3iktaş Dlkllltnş Camlaltı 
lstinyc KUrkçUba:ıı ' Çayır 

Direktörlüğü 

No, 
6 

15/ö 
7 
f 

(1 

8. 10/12 6. 8/10 
f 

8 
41 
56 

4 
10 nrı t'f 

EN SON DAKiKA 
Küçük. llinJaı Kupono 

<flo kupona eklenerek ~des:ll~ 
İl! 4rama ve iş verme UAıı13n En Son 
D::ıktkııda paraau: nqredjleeekttr. :_ 
laolarm gazetede görWdUğO ,tek11d• 
olmasına d!kkat edllmeuııu. Evlen. 
nıe teklifi gönderen okUyucolarm 
mbatıız kalmak illere sartb acu~ -
rlnl bildlrmelerl IAznndır, J 

I § ve iıçi arıyanla 
* Ortamektep mezuna bundan iki 

sene öğretmenllk yapmJf ve aaldılo 
bllcn bjr genç kız hUBUl1 mueas~seltıı. 
de ve resmı da}reler<ıe çall§Dlak Qzue 
l&ı aramaktadır • . (S.A.). remzlne mtt. 
racatıan • 8 

Aldırınqı 
Aşağıda remlzlert )'llı:ıb ota o. 

kuyuculanmwn namlanna gele.n 

mektuplaft ldareh:ınemıuıen (pazar. 
lan bari~) hergUn sııbabtan Gfteye 
kadar ve ıaaı ı 1 den eonra aldırma. 
tan. 
(Ate1' 6) (A.G.) (Ben) (BulUD!DU) 
(Dokumacı) (E.25,K) '(iL fGO) 
(İ.Ş, serbest) (İNG) (Llle 11) (M 
E.49) (Mahir) (N,t5M,T) (Kfm) 
(Tllhlm sensin), 

ilanları 
• .Aylıtı 

Cinsı L1 Ku 
Ah§Bp dükkA.n a 00 

' .. baraka 6 00 
;ı .. dilkkA.n 7 00 

" " 7 00 
300 a?'§m mutrcz ara& 18 00 
Ev ve dtikkl'ın l/3 blaae a 60 
DUkkAn 1 OJ 
Baraka 6 50 
liO ı:jra mutrez arsa 12 ~ 
DllkkAıı l8 00 .. ""' .. 2 5~ 

4 kıta tarla 24/60 hi.ee 
aenellğj liO 00 

Ortaköy Ortaköy Eakibahçe 12 Hamnın odalan 8 oo 
0rtr.k6y Ortaköy Vapur l&kelcııt 86 DükkA.n a 00 

Hasköy Keçcclpirl Okmcydanı 106 Bah~e ve baraka 1 eo 
Yukard:ı yazılı gsyrimenkull~r.:- SUU143 günU sonuna kadar klnycı \"erJlmelerl pazarlığa bırakılmıştır. la. 

teklilerjn hergUn Beyoğlu vakıflar ı-.Ut'4ür1Uğli akarat kn!cmlne müracan:tı-rı (0406) 

-- -- ---·---------------------
Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti merkez hı/2.ıesıhha müesaeseai satınalma 
komisyonundan: • tı.. 

' --
1 - Merkez hıt::ıssıh.tıa mUeıısrs! hayvanlan ihtiyacı için cjns,rnik'ar vemuhammen bedellle muvakkat teml'1nt 

!arı aşnğıda yazılı ıaşc h1zalnrrnd« !."~terilen usullerle s:ıtın alı':.acnktu. 

::? t Eksiltme 12.9 942 cumartesi gUnU snat 12 de mUcıt!esede topln.nnn antınalma komisyonunda yapılacaktır 
3 - Şartnamelerini görmek lstlyenler hergUn komisyona mürace.st ederler. 
4 - Taliplerin mezkQr gUn vl' saatte \'e muvakkat terrunatmı yatırmak Uzere bir cUn evvel komıııyona n U

racaat etmeleri. (71'13.{>210) 

Cinsi 

Saman 

Mlktnrı 

kj!I) 

3UOCO 
Sap t::ım:ın 2•v.l"O 
Ye;llllk % 7fi znm lMOO 
Lahana yaprağı ,, .. ,. 1 ~\)O\' 
Havuç ,, ., ,. 2000fı 

Pancar .. 20000 

f'lant şehrinde 144 komün!sl 
idama mahkum edildi 

Lond'l?• Si ( A .A.) _.: Dün ir"Ce 

Vfşl radyosunun blldlrdi~Lne .rtırf', 

Nant ııehrlnde lH ki§i koınUı:ııı~~'K 1 
iddiası ile idama mahJ«).m ed.llmlşf!r. 

~ 
• Ekılltrce Beher kilo Tu!'ln Muvakkat 

muhammen bedeli teminat nevı 
5 1500 112 liO Açt'k e'ltsl1tme 
4 800 60 Pazarlık 

20 30.,0 303 75 Açık ekaU~& 
10 15(10 196 88 ..- .. • 15 SOGO 898 715 .. • 15 8000 SQ3 75 .. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan lıı: 

1 - ::;u ışlcrı bc·şir.Ci ?-ı.Lc mUdürlUğU bölgem içinde bulunan Derme 11\& 

kanaııntıı temdidi iı.e hafriyat ve smaı ımalAt in§aatı. 
Tahmin ı;<.ıtlen kQJ:t bedeli ftyat vahidi esası Uz.erinden (j2',l'M) lira 
(82) kuru!!tur, 

Glilmemclt 1ı:ın kMdimJ gÜQ zap. 
tetttm. Norfolk atosunda albaynı 

hayatı 1çfn endi~ edrcek bir Jd~ -
nln mev(:udfyctfnc lnıınablllr miydim t 

KARA ELMAS tıım doi;'llrmak llzcreydl. Ağ"u k\lpllk 
içindeydi, Bco dnldl>a ge('meden tt.Y 

ıı.rzı onılnm etti. Bitkin bir hali!! gcltn 
annnm ne derece scfkııtle uzun b3 • 
cnkh yavrusunu diliyle yalayıp temiz.. 
lcdlğlni seyretmek ın anın )1lrcğ'JJI 

sızlntJyordu, 

2 - Ek&ltme l" .. 9.942 ttı.rihıne rutııyan cuma gtınn saat 15 te A.nkarada 
su ışıe:ı reı.'lll[;'i bir.aı:ı; lçlDde su eksiltme komjsyo:ıu odumda kAp&lJ 
zart usı:IJ!e yapılacnktD'. 

BeHd kilt)besl mls Tlmmıııı, belki 13 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN 
3 - lstekl&r eksiltme ş:ı.rtnameaı, mukavele projesi, baymdalık t,ıerı 

genel şıırtr:anıesl, umumi su {glert fennt §artııameaı De h\l.IUal -.. ten.. 
nı şıır~'Jrot>lerı vo pro)Clert (21) lira (21) kımıo k&rfllığmda fU it. 

lerı ı-e!slfğindeD ı.labili!'.er. 

• ıumlmt do tu olıı.n doktor Brayt, beJ. 
ki de ort ı;arlttn senelerce iyi ,.e ~ö. ''BiltUn bunlan sen nereden bllly .. !'. 

tll gllnlcrdc onn arkn~lık edM yın. ımn t., 
fxı3ı Prays tee3slir duynhlllrlerdl. F'1ı.. Kol~ pkacı bir ta••ırla göz lcırp-ı -
kat ailesinden bir fert! Mla! mk: 

HAdl!IC)I ldmseyc unlnhnıyaeağırra "İnıınn balık avmrken bir ı;ok ıy.:y. 
dair bir vnnd mırıldandım Faknt !!fi. lcr öğreniyor,,, dedi. "Salisen Ilov 
zilmde darn.m::ıdım. Ya.rım saat smıns ulbııyın en bilyUk dUşmanı. Büt•· ı 
Kolsa her ııeyl ıınlntımş bulunuyor • bunlar bu zııtııı ttleyhln<!c deliller. l!:.ı. 
<tum. Arlrnd:ı,ım odruruıdald dlva.r. il. nunla berııber çok mlltcyııl•luz d.n • 
:ı:erlno u7.anmı!J raporumu nihayete rnnıp alb:ıyın hcrglin ıı.ynl fstll>'!.ru • 
l."1ldar &Uk~etle dinledi. Biraz dU • te at gezinti ine çıldığını bllc:;l •rl 
Undilkten onra sordu: ''Netic,cdt'D t>u ı.alo ı:ıhıınlıyız. Sulkııstı nıllstııhderılo 

sulkmıtm Dav(t Hov tnmfmdan t~- den blrlı;t de tertip etmiş :ılnbillr. o •. 
tip oclildlğlno ınanıyorsun d .. ğll mi?,, ma.n bCktl00inl y:ıraılyıın a<!nm du ola-

HayretJo yllzlhıe b:ıktJm. bilir. Ynnn vnka mnhaUlnde tetkik<ı. 
':Bö~le bir eey dcmN'llm.,, tn gfrl~lrlz. Belki ufnk bir tııtl11at 

"Anlatıt tarzmdl\n o m:ına çık. • nokt11 ı krıretmeğc mu\'affak oluru7,. 
yordll cb.. Bn adamı şllpbrll tclllU.1 Gözlerim ansızın "cJnnyct pslko!l'Ji. 
et,tl,tfr.I takdir cdlyomm. Zira o d't sJne tnluldı. 
ıd lr. ı?elıl!ğlnlz l&tflmmctten geliyor • ''Kitabın Uzerlnda pnrmnk tzl bır.-. 

mı. ı:;:~n!vP.n 11<1 eotörü olduj;ı, ve h"T knn oldu ınıı f .. 

uull3o dlrelııııyonu ıorı>rlıırlne t~dırı. "l'a, bnk, s:ın3 anlnt.mağa un:ıl • 
t1ğf hnld9, bugtıa yalnıı:dr ve otoıı.o. ıum. İki §Alın meraltlaruıı izhar eı. 
bftl bh.zat Jdare ediyordu... • mck ICttands bulnnmn:ıta.r.., 

''Kim olduklarını t~blt 

munıffak oldun mu?" 
"Evet oldum. Norfolk ato~u s::ık!n. 

lcrlne tahsl ettiğim ufnk bir parUUt-1< 
lzf nlblimü sıı;ıeslnde. ~ıı nıııhnkıtak 

ki, l•öpek dostu Mister Blt•khom ~ato. 
nun <'c meraklı lns:ınlarııııl:ın hlndlı , 

uyıı diğl"r lz'l,, 

"O dıı mis Tlmmjse aittir. Kendi· ı. 
le dün nkşam sofrnda tıını§ınıştılt, d"
ğil ml'l,, 

Kf!ndlml toplayıp ce\np verjnc' ,f'f' 
kadar bnylı z.nmıın geçtl. A rkndnş;.r.'I 
tein nnı farJ,edlp glllUnıs~dl. 

'':\tcrntc etme dedi, Nctlrcdl'Jl me,.,_ 

Az sonra ahın terkederken K:..•s 
knııı.nın )anmda dayalı bulunan '1;r 
blslklctlıı •önünde durdu. 

"Bnk, de!dl, tckerlr.klerln profili nf' 
kndıır &!'.alp., 

Tekcrleldtrln prorııı <idden garlpt• 
S:ınki llzrrlerlnc esrtıtt'ngtz arnp bıı.rf 
lnri çl11lmlo:ll. 

rzts'!'En NOROilt1'"1N 1'°EHATA'I 
ÇANTASI 

Aksaın ı:eç \'nkte kndnr alt=ıy ka • 
pnnmış olduğu CAh~ma odnsmd!ın ~'"
ınadı. Bll!':hırf' öğrend'ğlmf! ıcörc f .... 
dra ili' mıitc:ıddlt telefon mUkAlf!med 

4 - EksJltmeye glrcbtmek için lııteklllen.n (20716) Ura (21) lturuflu• 
muvakkat tcmina~ vtrmem ve ekalltınenlıı yapılacağı g(lnden eıı az 
Uç g1ln evveı bir di•ekçe fle nafla vekA.Jetine mQraeaat ede~k tıu 1fe 
mahsus olmak Uz:ı.'t> vesika almnlan ve bu vesikayı göttermelert 
earttır. Bu mUddet ı~!nde vesika talebinde bulunmıyanlar eUlltmeye 
gireme.tler. 

15 - lsteklilerm tekli:: mektuplarını ikinci maddede yaztlı matı.en bfr ea&t 
lfneesjne kadar su işler1 re{sllğinc makbuz karşılığında vennelert. tl 
zımdır, PoBtacla ot.in gecikmeler kabul edilmez. (7004-9121) 

Yunanistana 15000 ton 
buğday gidiyor 

F ransada bazı yoku " 
trenleri kaldırılıyor 

1.,oııdro, 31 ( A.A) - tcleı in tir 
nwı knlncaksın?., ynpıycrmuıı.' lfi.000 ton bulld:ıv btıluran 3 fs,•cc 

Pencereye ynlda.,ım,tı. H\rdt'n ı;n • Ortııhk knrarmnğtı ba5'ndıitı !ll?a - "em·ı~· y . 
1 

· 
1 

,.._ 

\'lfl, 81 (A • .4..) - Bir eylflld4"> 

itibaren bazı yolcu trenıerı kaldıiı~ 
cnktır • ., ~ı un:ınıs nn:ı \'nr'llı'i ır. ''" r:lye dondU. / lnrd:ı Hols odama gird.l. ve ı,ın tn • . . . , 

"Ne, o a,nJtıdn bfr şe~1rr <'<'M'\" '1 hafı.. omuzunda mi ll'r Norgl"fı.ln mılcr~e lcv~ıalı. ıd~r~. rıie<'ck o on 
ediyor" dedi. nebatat çantası asılıydı. \ f s,·eçlıler içın bır ıkı olonıobil bu-

Penccreye fırlndrm, ve Rlbn:ı,n sür • ~ l\lüstehzlynne bir edtı 111' 1'0rdn •: ı· lunm:ık(adır. 
ntlo nbırm ltapısım:1n knybllld•ı~. · J\Ji!'ltPr Rols "" r.amıındnııbf'J't blh Jr KnI'i'<l:ıclıı, ".\lonlrc:ıls'cla ,5 h\·cç 
gördUm. MerdLvenle11 dörder dlJrd'!'r tnbliyccllerlc ba§lmeılr ol•ıyorT" gcmlsı daha Yunanistan is:ik:ınıc· 
atlryarak ahım indik. GU:z.el bir ı-t (ncvamı vrır) tinde hareket etmek iizercdir. 

Akclenizcle bir mihver. 
denizaltısı batırıldı 

l.ondra, al (A,A.) - Kahlreder •· 
ıınan bir habere göre, lngiUz ıw• -
\"ctlerı Akdenizde bjr dUıım.ıuı d•ı.ll· 
altıauu batırmıolardır. ~ 


