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H ARP Kafkaelara Jelıilti zam&ll 

barblD de aon mbaama gcldl. 
tt hakkında bıw kanııatler bcllrcılıt;l. 
!)imdi bu kanaatlerin la\ ıııı yavaş ,ı. 
llnmcfe ba§lııdığt ıı.nta.,ılıyor. Alman.. 
yaıwı yıldır&m ellratUe Kafkıay->·ı lJ. 
lal etmeıR ve bu aonbabuda Rusya. 
ıun al'tlk blr kuvvet, ballndu çıkması 
bcldenJJ orda. lllcUııoler bu eeltllde cıe 
l'eyaa etmıı ol110ydı filpbeelz harp nl. 
hayet bulwaaa bile blr batka eafhaya 
ı-ırmıı olacaktı. lhıt(,A bir takım tah· 
mlnle"' göre Anglo Sııksonlar ııus)& 

11&ffı harp barkı edlldlkt41a. sonra Al 
man)a ile tir u,:J~nıa aulhuna )W18· 

tacakll, 
HAw..eler yıldı.nm eUratl:.t flerlemed~ 

Hue. muka-.·emetl hlLl de-.'B.ID ediyor. 
Ayni zıomaoda Anglo Sakııonlar Al· 
manya ile nıUnferlt bir anlafmaya. 
strmemek 1çlo bir takım ycnt 
taıtbhftt)ere gfrml, buhınma.kta. 
dırlar, önllmllJ:dckl lo:ıı, Jf!De ordular 
r.iab omuzda kal'fıhya~lardır. Buna 
ellpbe kalmamıl}hr. Bu kıt geçtikten 
sonra barı» 19.&S yazında tekrar ba.:1· 
lıyacak, ve klmblllr belki de geleCf'li 
IM'ne bu zamanlarda gene bugi\nküıı<! 
benzer sözler .<>ylenecektjr, öntımUz. 
deki yıl bakkmda tnhmlnter yapıla. 

eaktır. 

Bu eonNhara kad&l' prk cıepbw. 
nln ortadan kafümıısı mümkün olma. 
clıtma ve battA Kafkaslar aşılJR Bu. 
ra körfulne doğru ııarkılarul~ ocağına 

.Koma, H (A.A.) - ltwyan ordu. 

BerlJD, 1' ( A.A.) 
kaynaktan blldlril!Yor: 

A.lket1 bir 

lnn umum kararglı.bmın ·'30 numaralı ...... "" .. 

tebliğ•: .~. 

Ladoga gölUnlln cenubunda bol.§c
vfklerln yapmış olduktan bir çok hü. 
cumlar, kendilerl.ne kanlı zayiat verdı. 
rllmek suretlle, pu.kUrtUlmUştUr. Diln gece düi.nt&ıı, birçok tayyare • '.'~ A:• 

ıertn 1ştiraklle yaptığı uzun ~ır ta • le " 
arruzdaıı sonra par&§ütçUlerin ya.rdı • 1 
mı Uc ve ha!i! deniz \'aaıtslarile Tob. 
rult bblgelljnde asker çık:ı.rma tcşeb . 
~usıc:olndc bulunmuıt11r. KruYazörler 
\'e muhrlplerden mürekkep 6 harp 
birliği bu barekett himaye etmlılerdi!' 1 
1talyan ve Alnan mUdafaas:nın &eri 
ınUdıüıalcsi eayeainde dUıma.r.ııı bu ıe. 
:ebbU.U aklın kalml§tır. İki harp 
gemisine ıaabet kaydcdilll!tf ve bu re
mllerde yansınlar c;ıkanl12111tır. Bun. 
lardan blrf derhal batmııtır. 

Alman avcılan hava muharebelerl.n 
de 2 tayyare dil~Urmll§ıerdir. Tobnığa. 
yulegtitjlml§ olan hava mUda!aa 
top!arnım ate§ile • tayya"e daha dil. 
§UrUlmll§tUr. 

10 eylUl geceııi Amo ha.ata.ne gemtaı 
yaratılan y11klemek O.re gitmekte 
bulunduğu Tobruğun takriben .O mil 
c~ığuda torpilli bir tnanız tayyareaı.. 
nin hücumu netlcealııde bııtnuftır. O.. 
minin bUtün ııııklan ~11 ve blltüıı 
nl.Za.ml f!}aretıert aydınlanmı~tJ. MU • 
rettebatrn bUyUk bir k13nu ve bilbaa
•a bUtl\n kızılhaı; beınşıtt1erl lrurta. 
rılmıştır. Ölenlerin ailelerine haber ve 
rllmlıUr. 

Kahire, 14 (A.A.) - Bugünkt.I ps. 
zarte6i neııredlleu mUıt~..ıc lngllh 
orta~ark tebliği: 

Cumartesi gcce31 kqlf kollarımı.ım 
fa.aılyetı devam etml§tlr. 

Şimal ve merkez kesimlerinde du,. 
rnan mevzileri ve f§!ii ektpır-n taarru.: 
larla hırpalanmıııtır. 

Cenup kcslml.nde top~ dUello:ıu ol. 
muştur. 

Muharebe bölgeat Uvırlnde dUn ta 
l! ehemmiyette • havli muharebesi 
olmu§, bu arada avcılanınız en aşağı 
6 dUıı:man tayyaresini huara uğrat • 
IJU§Ur. 

Makedonyada ~syan 

Savaı ve pike uçaklanınızdan mu -
rokkep mühim ha\'a te§kllleri, ordu • 
nwı mUda!aa harbjne l§Urıık ederek 
hlkiın tepelere yerleatlrilmlş olan 
Sovyıı.t bat,aryalarma hUcum ctml§ • 
!erdir. Birçok toplar eucıturuiı.ıugtur. 
Cephe yakmmdaki yol fizerinde dQş. 
manın ia~ ve ıkmal mllne.kata.tı Al. 
man av ve tahrip uçaklan tarafınd&u 
alçak frtl!adıın yapılan bUcumlarla 
clddl ınırette i§kAI edilmektedir. 

Motıkova, 1' (A.A.) - Sovyet teb. 
liğinln eklntle ıöyle denilmektedir: 

Novroılskl muharebeleri llakllıuda 
Alman nlbal tebUll 

Stall.ngradın garbında Sovyet kıta.
lan Alman tank ve piyade kuvveUeıi. 
ne kartı müdafaa muharebeleri yap • 
maktadırlar. Burada 7 tank tahrip e
dilml§ ve 200 Alman öldUrUlm~tUr. 
DUşmanm Sovyet mcvzlletjnde bir çı. 
kmtı husule getırmeye muvaf!ak oL 
dugu bir kMbiıde tlddetlt blr muha
rebe cereyan etmekte lse eh vu.tyet 
ı:alah edllml§ttr. B!r Alman bölUğU 

3'0k edi!mi§tır. 
Novroslsklde 

10500 esir aldık Mcndok böl~eslnde Almaniarııı baz• 
mrtlara kal"§l yaptıkları hücumlar seri 
pUakUrtUlmUş ve 6 Alman tankı tah. 
rlp edllml§ttr. 
Ba~ka bir kutmde bir Alman tabtJ 

ru tnıha edilmiftlr. 
Sinyavino bö1gc8jnde mealdın blr 

Z zırlllı tıreır, 16 taalr, 134 kamyon 
ve bir çok malz&me ıttanam elllld! mahal Sovyet kıtalan tarafından lı 

gal edilm~tir. 20 dU§ın.a& b!okbavzt 
10,500 eılr n.lınmııtır. lki zırhtı tren, tahrip oıunmuııtur. 'Mukal'Al taarruıeı 
16 tank, ıs• kamyon, birc;ok ağır geçen dU§man ağır kay:pla.ra uğramıı 

Berltn, 14 ( ı\.A.) - Alman ordula. • 
rı ba§kumaııdıı.nlığı Novro.sl.ski h.ıırp ' 
lımanmın zaptı için cereyan eden mu. 
harebeler hakkında 8.§Bfıdakl nihai 1 
tcblifı netretmittlr: 

Esir sayısı Uo g&nimetleriu mikta.n 
~kumandanlık tarafıı:ıdan 8 ve 9 
eyll\1 194% de neıredilen tebliğlerde 

gösterilen rakamlara nlsbetle artmış. 
tır. 21 ağustos~an 11 &ylUle kadar dUş 
manm kayıplan pek ağ'ır olduğu için 

Vali bu 

ve hatı.f pjyade allAhlan .,.. mühim tır. 

miktarda harp maızemeııt fltinam ve. Leningnı.d cephesinde keıif ıaaıı • 
ya tahrip edilmtı:ıttr. To~muzwı a. yet;f olmuı:ı. tıı,ı arada 200 Al:n&D öl-
teşile 6 gemi b3tmlm.ıştır. l dUrUlmU§tUr. 

göre harp sabaamda bugUL elde edl. akşam 
ıen atraıeJık yenı kıu-.uııtıar gene Bazı bDlgar me. 
oarprnıyacaktır. \'akı& t.ı.gUne kadar 

~Vk~:r~~:r:::.~;ıa,;~ marlar lldtrlldl Ankaraya gitti ı Yazan= sıR MUHARRiR 
ba)ııtl ebemml>etf olan b-.. zı neticeler St-Okho1m, 14 (A.A.) - United STALINORAD son eaatleJ'fnJ kes ordularm.uı )apacağı herhangi ı.ıır 
-.ermljtlr. Fress bilc:'liriyor: Sofy:ıdan gelen Vali ve be!ediye rejst L~tfl KırJ:ır 1 d~j'llee bile &on ~::terini )"a1\· taarruuı Alman mer"ez orduları ko • 

Bu neticelere göre, ır.tlblm sanayt haberlere göre, Mıı.kedonyadıı mU.. bu akşam Ank:ırayıı. gihı.i§tlr. Vall yor. Gıır.etrlerlmlu!e aaJ.:ert müt.-. !aylıkla kareıhyl\hlllr \,' ünkü bu dP-fa 
mrrkez.leri işgal cdllınlt•lr. tiıda mın. tcaddit şehirlerde isyan ha~kct. Ankarada belediye açığın• kapatma!< bauıııiar, Alman ve mUtt~flk ordula. mfb\erln aıığ kıuuıdını ıeu .. ıt eden ce. 
taknlan Ru•)a )ertne Alınan,}ıınıo t-ri olmuş, Bulgar memurları Ma.. üzere almacak tedbirler, §ehrimlzjn rının bu ~rl aldıktan ıt0nra nere)c r.up cepbeı-1 ortadan kll!'.<ı:aııtıtır. u~ 
emrine glrmtıtlr. Petrol membala!"ı kcdonyalı asiler ta.rafından öldü. la§e oınueleslle, hububatı., teslim a. 1 ıaar"Uz ı>deccğlnl ı:oktanht-rt mllnaka nUz St:ı!lngrnd alıruoadığ1 ıualde bile 
t• b'ikPdedJr. \'olga gibi bir kan da.ın&rı rtilınüştur. Bulgarlar, isyanın mer lınması l~lerj etra!ında a't.ka<Jarları-ı Şa r.tnıl'ktedlrler. Bunlard:.Lo biri, St• lCu.,ların l\loskorndıı.o .ret!rdildert bU. 
~ teke ufr:ıına:. üzcreı\1 r. Bunların kezi oldUhU anl:ı.şılan Üskllp şeh. temas edecek, iki gUn sonra tekra:o j Ungradı alan mihver ord1111unıın tim" 'Uk kuvw·tlt!r, Alnıau ord:.suııa ~eri. 
Alwanyaya temin edece[;• faydalv rinde örfi idare 118.n ~tınjşlerd!r. tehrlmıze dönece.ktir. le 3 öcc:erck dosdoğru l\lo:tO<o\"&)& ıa. den -.e yaudıuı blr~ok t.nrrorlar 3ı.!J. 
biç de küçük te~ ter değilırtr. ~sgBrl 1 ıarruz etmesi tart olduğunu iddia ed' D11§lar \'e ınu•ııffak olıuı...a.nıı~lardrr . 
bir beaapla Aln:an~ a.•un harbe deva.•n cak mücıadrleyt ozatac."Sk bir lm}I tığı yayılma Jle iYi bir ı•tıı.mar tenıl"l :ror; bir dlğc-rl, btınB ltlzu•ıı olmadığ: Stalln,gnd ı.!liıdıktan •oMra bu t.-b . 
hwıusunda kablUJ:!'tl üz.Eorlnde mUeıı. olJM>-akt,.ır. Almanyaıım Rwoyayı t>mrl. edemed•ğl ~ıkça yazılmaktadır. Av. nı -.·e :kıp kMdar IZ:atka. fıtlllınnııı dit bU,,t.Utün euallr. lfatt~ menile> 
ılr olacak mahly~t,te.llrlı>r. De r&metttttnı fanedellm. notlcıe Dl' ıup-.ayı, •mal -.·e yan rlra! ıımal grup. tamam;annıasma çalı!Jıla<'at1DJ )&.ıı. rlndPn uzaklapıı bu kızıbr.1u kuvveı. 

Za!YUlnm germesinden, hıırbln l::~tı olacaktır! Nett<"e eulha kınuşmak de.

1 

lnr halinde mütal"8 eden t'!ııer ım!t!lr.. )Or. Stnlln~r:ıdı ala<'nk m•tn·er ku' • ininin ııurıhp imha edilmı "' tehllk~. 
neı.h.'l"ter verr.ıeıılnden '\merlka ve ğ)l, harbı U7Atmak olacıttktır. lan da göstermektedir. Yeni Avrup•ı wtıerlnln lı.tye ayrılara.k bir kııımı • al de \'ardır. 
lngilterc kc-ndl besaplanna a3·nc,, Almanya o :r.aman Avrurayr ve Av. 

1 
nizamı da aşn!J )ultarı bu l<"ran.cız nın Ka!l<.ısyaya, ötc-!dolıı Moııko\'l\)..ı Stallnı;r&c:.:la.o sonra rulhvrr orduia. 

rncmnundorlar. Alman)nurn bu"'lin nıpanın prknıda mayıp l[ldt'n aabay• tezlne uymakPclır. Bllhaı.A& Avrup:ıy.ı taarruz. edeceğlnı llert sUrt'lller de -.·ar nmo Moııkova Jııtlkaınetır.de taarruz 
elde ettltf ııabalann Jııırp ekonomlııı kendi plJ\nıııa göre latlıMD&ra tıeıla 1 Avrupa ve Asyo Rueyaaı •16-.·e edili' Stallngradı aldıktan eo:ı1ra ml.h\·e~ etmeleıl pr, değildir. Fakat burııtl~ 
'-lamından haiz olduAıı ehemmiyet dıtı zamaa ilk it olarak kendi ınuka. cek olursa Almanyanın dt\nya mlk.rıo. orduauoun Moııkovaya taarnu e&DM"i•· st-rt'ıesı kala::11k olan bir m•h·ona yn. 
onoıı bu ıu,ı geçirme ine .:>lm:lsa blle vemetlnl arttırmak lm!ct!lını araya. emda ınukavemetı kendi 'lnktal naat neden meebur oldu,:•JDu an1an11yoron1.. kın AJmau ve müttr-flk ordulannm f. 
relecıek yıl hazırlanması i• in kAn de. caktır. Bu t,akdlrde Avrupıa kendi keo ' nnclao dahs z.lyıtde tee.au., ,.tmlt oıa. ller~e7. Ruı ordnlarmm ~a.fkasyaıta kiye ıı;rrılnı1181 \'e bir kı .. mının ~'
'~f!flde yardım ecJı.-cektlr. &rbln gele dine kifayet ~ bir lhanıma gire ' rakhr. barck4ta devam ~k oıan m(hv .. r kas hnre!ditına dcnm eclt.n·k öteki. 
~k '''alacağı ısttkamtt bııkkmd.ıl bllec<'k mldlr'l Avrupanın kendi kl!u. j Bu ,·azlyet. ıabuklmk edPrK Alınan. crdulannı arkadan \"ttrı&b1 e<>l'İtl ilde. nln JI08ko\'& ıstıtı~mPtln:ıı. t-rrur;\f 
laı.Ja bir tiey ııöylcmPk o.Omklln d... dlDf! kifayet edebWr bir memlr.ket ol. yanm kıtada kııra('~ıt· bir nl7.amln kmdalq mü(.."\leaıları IJA.dfs·ler )alaac. geçmesi mllmkUndUr. MUnıkÜD, fak:ı• 
tlldlr. Fakat geç.f'n yıllara nlabetle ruası mesrlMI epey samandır, tıat~ 1 Anglo Saksou dUnyaalh' mik'.adel~ et.. tıkarmıştır: Geçen kru "ı:ı;ılordanwı şart değil! 
bfrtalum tahminler yap.ıhlUrlz. Bu nar.I b&klmfyeti kurulmaaan ilmi tez IDl.:_.e ralrpcaktır. De'Vlrtit>r mohııu- cenup cephfl!ll çökmemişti. Kıt pek Jı•ttan c-n"t'I yalnıı. K4'ka•)a bile 
tahminler harbln kı• •U~ğlnl göıt- halinde tetkik eellllmlt n blrtak•w beal, kıtalar muharebesi manr.arcnı şiddetli olduğu ve mıbTer buna baı:rr lstllA edJllH' bu, nem Ru~ orduıoıunur 
tel'lllf)ktedlr. BllbaH& ınUtteftkl .. r nl't!oelf're vanlımıtır. aldıtı zaman M"falet, actık. llOS)>ll ölmadı~ Mide Koıılar hlı;bır t-rru7. ..n bilyllk lmımını :rı~ ufr:ıtaralı: o. 
"""P bllzırlığını ıtlddetırnı:,trnıeğe de- Fran11l11 de 1-ttt•nln bundan IS yrı \'ökllntU, ızflrab da kıtalar nl11bet•n. larmdu hiçbir netlCI' eldi' ~demedlleı. nu pe:rol lnt~·nııklarından mahrum l't. 
'Dm ettlk(lf! Almanya Iıutl\ada iiml C\VCI netrettli{I (iki Avıupa) adlı de blh\\k ollM'.ftkhr. Eğt'!~ hnrp bö3l~ Bu Beler blit-Ollk cenup CPtıhetlt ollı mek, bem ele orta doluyu artık do~ 
d .. f!M-ktnd<' uıfcrler ~ •r..'lnsa bile l'tücJtinlk- Avrupanrn kenı:t lrendlnc lıtr •flıaya i:ıflkal edr1'91' onmı M mü,tUr. Stnllngrad dD dU~o·ı.l' krr.ıl rodan doAruya t('hdlt Pfru• ı bok11nın 
hıı n4'ti<',. harhln ıol\ratle bitmesin~· kifayet <'deblleet>tf bllcUrilmekte v~ r.aman blfect:ğinJ Lalımbı de t,an.ıaıneıı ordunun ~nupta kütJe hat..nde büyük dısn fe,·::ullldr- bh~ilk bir ıu:tlce sayıl. 
llı·tıı, belkl tabrlbatJ, ııefalı:tı arttrra 1 .o\.voıpanm deniz a,.n lutalara yap. mttoklU olur. bir ln."VVef.I kalmıyacaktfr. Ruı mer. mak liuruı;Pllr. 

Son 1ki glln içinde 28 Alman ta.yya, 
resi tahrip edllml§tlr. 

Stl>khohn, 14 ( A.A.) - Ofl. 
Bir Alman birliği dUn Ste.Uııgrad 

şebrinih mühim !abrikala.nn bulundu. 
ğu ce.uup kısmına glrmiyfı muvat!alr 
olmuştur. Bu fabrfkalan bomba ....e 
.sUngü hllcumlarllc r.aptebnek mecbu. 
riyeti hasıl olmuıtur. Asl«'rt Alınan 

:ma.hfi!lerlnde aöylendıtıne röre ilk Al. 
ınan kıtalannm §chrin 'Uu lcIAmına 

glrmelerile Stallngrad muharebesinin 
nihai kalınası b~la.mııtır Fakat 'bu 
eehrin yarın veya 8bUr glln dtııeceıti 

manasına gelmez. 
(Arkası: ııayfa !, 88ton 1 de) 

izmitfe yağ
murlar kesildi 

insanca·· 
zayiat yok 
Tren ıeler ıerl 

bqladı 
İzmit ve havaltıine yapn fiddetıl 

yagmurlar yll.zUııdeıı tren aöe.ferlıiari in.. 
ti.zam.mı kaybctmif ve dUn 18 ele kalk 
ması icap eden Ankara e.rapre1lle 19 
da hareket etmoai IAzımgeleıı Diyar
lıakır katan Haydarp~a tetaayoııun. 
d& kalm!~lardı. lzmiUe • Yanmca ara. 
ı.rındaki demlryolunun boZ'Jlan kwm 
lan tamir edildlğtnden seferler b&§ • 
lamıotır, 

Bu ak,a.m aa&t 18 de Ankara ek.s. 
preslle yalnız la taklı vqon yolcuları 
gltml~lerdir. 

Saat 19 d& yataksız yo!cul&ra mah.. 
ı;uı bir katar tahrik edllmiftlr. Di· 
.rarbakır • 'Erzurum katarı d& Hııy. 

darpapdan aaat 19.30 da hareket et
ml§tlr. 

lunit U (En Son Da~a mullabl. 
rlnden telefonla) - Çarıamba sttııü 

başhyan gid~1ltli yağmurlar yUzOnde •. 
İzmit ovaaını su baamııtır. Yatmurlar 
ıuıcak bu ubah kesilml§ ve zarar zf 
yanın teııbitlne bqlanmııtır. Izmittt
huar ve ins:ınca zayiat ;oktur. No!'. 
mal hayat avdet etmlrtlr. Haydarbc~ 
ç:Itllğtnde suların yükselmeslle bera 
~r ağaçlara tırmanRn 5 çiftçi henU7 
kurt.anlamamıştır. Gönderj~n imdat 
<'kipleri bunların kurtanııııuına çatı 
mııktndır. 

r- .. ' 
Bre nen 

Gene şidfietle 
o~moaıanoı 

9 r•qıHz tay
var es ı ör· meoi 

L~nc!ra, H (A.A.) - Paz.ar • P' 
zart~s; gecesi lngmz bom'>a tayya~ 
!erinden mllrekkr-p bU} ~ bir teı;I> 

Almanyanın ıılmall garbi ln:ımı llzr 
rinde uçmunur. Baflsca laa1e.f ol 
Bremen fiehn "ğır ı; -re'V oombal 0 

mı~tır. Hl boı;ıba ta.>yımıJW% dönm• 
mlrtır. 



• 
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2 - EN SON DAKİKA - 14 t;ULÜL U>12 l' \ZARTESl 

ahkeme Salontarında 
I!! • 

Bir, iki nokta 
GÖZE DAKiKA 

Küçük llanhu Kupont 
Oııldkt gllZ<'lllk lı:rcml Gözü kızan ve kararan 

Ev sahip/ eri 1 ti ış, 
cası a mış 1 

M ABKEl\tELERtl\ltZ insanlar 

1 nmıımda ucll gctlm!llt.llldcr 
elen, alucak \C V"recek ıhtllliflarınd:.ı.ı 

d ~n davalarlıı uğrnı,nınl:ın ')etı,mı • 

Gözen Pudra 
en ince tutan pudra ye.oı renl.lcı 

Ou kupona eklenPrrlc goııuerlkct:k 

ı urama \'l! l:t verme lldıı•ııırı En Som 
t>nklkrıı.w pııru ıı. ııcıredJll!Cekt.r 

l 11 hlnrın gazotedc gUrOldUğU ,ekllııe 
1 olrurumıa dll;kot edHmclldtr. ~~·lenc:ıt" 

tekllCl gönderen olruyueui.ırın mahfU2 
, kolrnoıı üzere sarih w.fre3tcrt.ııl blldlr-

.-:..-------4rı-------~ 

HırsızhJ(tan maznun iki 
: adının garsp maceratart 

Bırl l. hem kuc t>ında h nı d • )Organlar, tcnc ... rclcr, tcıısıler örtUler, 
yo.kl::ırının dibinde ufıık l>lrcr çocuk lullmler ... 
Ardı. A\ larınıil dıblndeki çocuk Agraryanın hem ı.-uc;:Uklli.ngada, 

Ah m ~ruıuı altına ka ıyor, glıh a.ı:.. hem ele mıJ•höyUndc l'ı1oc'2.d, bir ovt 
nesının oteklcrinı çckJp l:t.IUp kaçı. vardı. Kt§ın Llıngn.dtı, yatır. dti Moda. 
)Ordu, Arada b'r mUb ,ir'.n asık su. da oturuyordu. Bu sene de yazlığa 

ratmı gorUnce de, olduğu yerde do1.t•ıp gider gitmez, Hatice ile Ay pac;:ala. 
ka ı or, k çUctıı. dudaklan korkudan rr sıvam hr ve bahtedekı tel duvar. 

UzUlUy ıd J dan tamRn ı:aman Agrafyanın evlnc 
Dlğcrı yn•nızdı. l<'akat b'Jnun dn btr glrcrclc otebcrı çalmışıo.rdı. 

olcaru v rdı Zira ltarnı, bir hayli 1 Çaluıldart eşyalıı.rı da ltocaıarı gö. 
gc c.ıe durma!lma rağmen masanın tUrUp götUrUp satmıştı. Fakat her 1. 
sathına değiyordu. kl kadın da kocnlnrırun lsmlnı hiçbir 

Her ikı k om da hımı:ıtıktan mu. ce!a jşc ltan§tırmaaıkınrından bunlaı· 
ı.undu. Bir evde oturuyorlardı ve O.de. hakkında takibat yapıl.mısmış, sadece 
tıı gayrltnbjt olarak pek iyi geçiniyor. kadınlar mahkemeye '\'enlml.şlerdl . 
lardı. Kimbillr belki de hakikat böyleydi 
Komşuları Agrafyanrn evlnl soyup ve kocalannm hjçblr ııeyden haberleri 
o~a çcvtrml~ıcrdl. Neler çalmaffitl- yoklu. 

!ardı, neler! UtU, yatak çargaflan, Evvcltl. sorguya Hatice çr>kUdl. Gebe 

o-a cepbeılnde 
(Ba.,t,&rafı ı lıiCI 18) fnd ... ) 

En ytıksek Alman nıakıı.ınlannm 

kanaatiiie göre Sta.llngre.dın uptı bu 
brpte t.mdlye kadar Alman ordula.rı. 
na "Yerilen vazifelenn en ağırını teı -
kil etmektedir. Bunun ba.lica dılrt 

ııebcbl vardır: 

ı - Rusıann fevka.lft.de mukııve • 
tnetlcri. Cephede bUlunan bir Almarı 
muh:ı.11lrl '•tuıkerlerln kuduz_ illetine 
uğramış hny\•anlan andıran bir vnh. 
§etle çarpıştıklarını., yazuı~tadu. 

ı - Stallngradıı hUeuıa eden .Al-
man kılalan durmadan çarpıvlıktil!l 
sonra 700 kilometrelik bir meaafe 
katederek buraya kadar gelmlşlerdlr, 
Berllnde bu sebeble SlvastopolJle Sta. 
Jlngttı.d muharebesi. ara.ııuıd& bjr mu. 
kaycac yapılamlyacağı a&ylenmckte • 
dir. · 

3 - Topogralya bakmımdaıı Sta.llh. 
gratt ~chri alel3.dc bir merkes değil • 
dlr. Bu §ehlr 'birblıinden ayn ve Volgıı. 
sahili. uzunluğunca 40 kJıometre gcni§-
11.ğındc uza."lmıa bir kalabalık mııhlll. 
leler 8ll81lesl lC§k1l etmektedir.Bu ma. 
J,a.llclerden bazııarı bo~ topraklar orta 
smda bulunduğundan dolayı .Almanlar 
her m:ı.!ia.llcyı hUcwWa ayn 1-Yrı zap 
tetmck zoruııdadtrlar. Bu :mahııll.ele • 
rın her biri ;lae haklld birer kale hali
ne gt:li.ttlmlştfr. Bunlar sonuna kad4r 
Sovyet lnlaları ve ..sıvn ahnlı tara!m, 
dan mUdnfan cdilecekttr. 

4 - Stalingradın ıünallnde Don fle• 
Volga artı.Bmda Alman mlı.nla hatlı 

nazik bir vaziyettedir, Volga, ~hro 

karşı yapılan hareketler için bir kal. 
kan vazlfesinı görmektedir. Alninn 
ma.'ljn hattmm hcr ne bahaaına o!Ul'S?l 

olsun tUlulmBBı ıru:ımdır. 
Halbuki Ru~ar hergUn taze kuvvet 

ıerlc ve ~!maiden getlrdlklerl maızctne 
Ue bu hatta oiddctıe t.aarrw: etmekte. 
dır! r. lhtı.maml:ı hazırlıı.nllll§ olan 
bu truırruzlıırdan sonuncusu Alınan 

topçusunun ~ tanklara Mrgı kul!anı. 
Jıın hava mUdnfe.o. b<:.taryalıınnın mU. 
e lr ate,ııe durdurulabiünljtir. şı.m. 
c ,ki halde muharebderln siklet :mcr. 
lcezi hcnUz 1,1chrin cenubunda ve cenu. 
1 ı e.rblsinde bUlunmakta1ır. Alman. 
lar )Juradan cumartesi ve pazar glln. 
lt"'l 30 veya 40 hUcutndıı. bUlunmuş • 
lRrdır. Bunlardan bazıları son derece 
dar o'an 1: r cephede kesit bir kUtle 
halır le ileriye atılan 100 veya 160 
t "lkla yapılmıgtır. 

Muharebeler ayni zaımanda btlyUk 
" r oiddetıe 'l\'rek nehri 11.terliıde ya. 
r !.maktadır, Almanlar 15 gUn cvvet 
MoZl1ok civarında bu nehri geçml3ler. 
cc de Alman kHprU ba§ını çember lçL 
ne alan Sovyet kltalan tarafından 

durdurulmuılaraır. Daha garkta .Al. 
m.ruı ve 1t lyan kuvvetleri Sovyet mu. 
da!ııa.larmı yarmı§lardrr. Bu kuvvet
ler şimdi 4.0 kilometre uulpndıı pulun 
duklıın GroznlYi tebdlt etmektedirler 

'Merkez cephc.~ne gelmce salAhlyet
lar A1ma.n sözcllleri 81 temmuzda ilk 
defa olnrnk Rljcv kcsimlncre ~lıyah 
ve o uıman<lanberi Viya~ Yedin 
'c Kloaza kesimlerine yayılmıı olan 
Rovyet taarruzunun btlyUk ..kuvvetle. 
rln lştlraldlc geçen çar§ıı.mbo. sunu 
trkrar cd!ldiğjnl dün tcy!t etmişler. 

r. Ruırtar mcrkezdaki Alman ccph~-
8 nı yarmak için muazzam bir gayret 
sarfetmlşlcrso de general Yükohın 
l u~ahdamndıı. :Yapıln.n bu uuuruz r.e. 
nt- rğır knyıp'nrla geri pllskUrtUl • 
mllftlır. 

L<.'ntngrad C<'phc lndt' Alman mu -
'ka il taarruzları r,e~rn h-ıfta Ruslart 
b r n•ilttar ı'rrlcmeyc muvnffalt ol • 
aııkl n ~lnn\•jono ke iminde ynpılmı!}. 
trP ~ Nıvlfl(!no, Schlusselburgun ha • 
r fl'c> C'C..'IUbu şıır'rl inde ve mllhlm bir 
u n ryııhı k vu,alt :rıoktas• olan :Mo. 
gnnın ııima.Iı ıarklsınd dir. • 

olan kadın bii' taraftan ağlıyor, bir 
taraftan do. §öyle diyordu: 

- Ah, Ah, bu yalanlar, jfUralar 
yllzUndcn başıma neler gelmedi, no:. 
ler? Evimin, yuvamın saadelt kU§ gibi 
uı;tu, gitti. Kocam bu yUEden beni 
bıraktı. Artık eve gelmiyor. 

- Ben hırsız bir kadınla artık yaşı. 
yamam. Namusumu be§ paralık ettin, 
diyor. 

Fakat hepsi yalan. Ben hiçbir zıı • 
uı11.n httsılzılk yapmadım. Madam Ag. 
rafyadan bir defo. iğreti "larak bir u. 
tU ıı.!dmı, bunu da kocam blr gUn pa. 
l"aS1Z kalmqtı. Alıp aattı. 

- Hani haberi yoktu. Velev ki, 
"ır81zlık olma.sa bile, iğreti alman bir 
cey nasıl satılır? 

- lğroU olduğunu bitn'Jyordu, ki .. 
b!zlm .sanıyordu. Zira. dnba yeni eT • 
\endik, Benim ne eoynm var bllmlyor
uu, Kocam çok namuslu blr adamdır. 
"Eğer böyle olsaydı, beni bD'akıp gider 
miydi! 

Hl, hi, hl, ne olur, bay bt.k1m halı:. 
ltınuzda beraet karan verin oo kocam 
t:eno eft gelsin, 

- Dur bakalım, hele :muhakemenL 
Et bir bitirelim de öyle. Daha suçunuz 
Tar mı, yok mu anlayamadık. 

- Yoktur, vallahi ... 
- Bakalım, anıayacağtZ. Ya .ııen 

ne dl~cekshı Ayııc? Bedava geçt.ome
run yolunu bulmU"8llllUZ, Herglln blr 
eşya satıp satıp parası:m )"iyormu§Sll. 
nuz, ha? 

- Yalan vallohl, hlUdm bey, yalan. 
Madamın evi yılnk, viran bir yerdir. 
Ne kapısı sağ1ıımdır, ne pcnccresj. 
Klmblllr, hangi hırsızlar girip eşyalan 
çaldılar. 

Bizim hjç haberimiz yok, BUtlln ıt. 
\iralar ıkonıjUlardan geliyor. 

Yok lblz hugUn eve cskiclieri çağı. 
"ıp bir ~yler sntıyormu§UZ. Yok bu 
e§YJlları nereden buluyormufUZ. 

Biz de ınsanız. Biz.im de ötebcrJmlz 
vardır, elbet. I){Jgmcz, kalkmaz bir Al. 
lab, Sıkıntıya dll§tUk, Batıyoruz. 

Bakın HaUcenin kocası evden kaçtı, 
benlmltl ao ııopa.ya davrandı. Şimdi 
hergUn cehennem hayatı y~yorum. 

Beni döYUyor da d6vUyor .. 
Şu ı;ocuk!ııra gUna.h vnllahl... 
- Demek siz bir ~Y ı;almadmn:? 
- UstUme lyllik sağlık, Bizde hırsı~ 

hali var mı hiç? El'ij barlrlı tfiaa.nh1. 
nz. Çok vtıkUr, koeal"nmız var, Ka:ın
nıyorlar. 

Davacı madam Agrnfya gelmemi~ • 
ti. Nellcedc mahkeme, kendlıılnln ve 
§ahltlcrln çağrılmasına karar vererek 
ıtı.Uhakcmeyı ba,kn blr güne bıraktı. 

ADLİYE MUHABntt 

Polis mUdilrU ı;odUk1crinln üstün • 
den ~nı &Uzdü. tı'aka t bn bakş b:ına 
saygı ~lkln edcce#l ;)erde benJ eğlen 
dlrdf. Mister F1ndleye lneaca gördük. 
Jerlmı atıl&tt,mı. Raporum blt11kten 
sonra polis mftdllrU elle.rlnl tıh"ll!ltur. 

dtı. 

"ı\rtık nıcsele yok, dedi. /\nlııttıl;; • 
Jarmua göre ştlplıc birinci derecede 
Duglasa fevC'cclth ediyor . ., 

O !lıraıla parm::ılc ızl mlUchns ısı o , 
d:ı a t:iHp Jıanç"r lizr.rlndr lıulunnn 

17Jn dnha henüz ı"l:ıl;; bir fotoğrnfını 
uıattı. FlndlrJln kcyfinc payan yolt. 
tu. Af7.r kulaltlıınlll\ Vl\M~ Mihı. 

••lı;t,r, artık knfllln llz do hulunau, 
dedi. 

Kols ccblııdcn bir çaııt,u çıkıtrdı, 

içinden bel nz b}r ı.!\ğıt nlıh \'P nralla 
ynn poll!! mlidlirn Un 8nllne koyda 
oııra Flndl<'J'C bir pertevıılz 11F.n • 

tııralc : 
" ıığdan üçllndi 11.c hakııı, df'di, 
''l•'ııkAt bıı 17lf'r tamnmf'n birbirine 

b~ llJ' orlıır. Klm1n pıırmnlt lzlrri oldu. 
~nnıı blll~'Or muııunıo:;> 

"t;\rf. blllyonı•ıı, 11<-r lld 1 do nıığ. 
laı; P::dlstonn aittir,,, 

t 11C'\'Ar 
O esııadıı. mf'murlnrdan blrf!ı Rolırıa 

, 

~orruu, gibi şlmdı dtı l:'racılarlıı. C\ 

"nhlplerl nrasındat.ı ~1izl0:<·c d:l\ ala. 
r: görüyorlnr, l\lllli koruııma lmııunıı 

kiraların hcrhıuıgı bir ouretle nrtt .. 
nlm:ısmı 6nleınlş,f:u.l:ı kira Cidoycml. 
;\'CCc.k tnsanlurı ı;tıknk on.aı;nıdn ka.t. 
maktan kurtarmıştır. 

Kanunun fcvlcalMA :1.nm:ın te·ıb.ı 

tını dlkknte nl:ırnk tn rdıJr bu hül<Um. 
ll'r dı::ılnıı çıkmıya :ıva :1n, ımnunun 
ev sahibi 1 Hin<', fnlmt gene ldramnın 
bn§fan bnşn aleyhine olm!unalc artt. 
I& ltoyaugu blr füı tıoklndıtn tstlfad<';\ l' 
calışan ev sahlpl<'rl orta ıs çıkmnkt!ı. 

Oır. 

K.trııcısınd:ıtı 1 tcdlğl ftttln ıı rn~ ı 

atnıru.ran ı.w Bııhlplcrl, e\·e Icendl'Jlnln 
gclece{tlnJ 1nhut e\ı &a(.a•:afllıı, fllAtt 
kııtı tamir ~aptırncnğmı Heri lilirttrk 

GOZEN ALLICJ cazJp renkler Lavanta Çiçeği -
GÖZE .,in d6rt kolruiıı losyonlan 

SEV llENl 
O l' A 
~SMER 

UOLl'A 

nıeicrj lAzımuır. 

COfenmP teklill('rf; 
• Ya, 32, boy 171, sa"J m, mavi 

I?"6z1U, l!tanbul ve Anadcluo;:ı bU} Uk 
birer tuhafiye mağıumeı bu!unaı. 

şimdi yedek subay olarak a.ekcrllC'l.Li 
yapmakta olan bir bay; ~O • 27 yaşla. 
undıı, cazip, balık etinde b!r bayanın 
evlenmek Jlilemektcdlr. (F K.) rem• 
zjn müracaat. 

* Yll!} 30, A:ncrikan koilejlnde oltu 
mu§, 4 Usan bilen, ayda 110 lira ka• 
zançlı bir bay; tahslll yer!l"dt?. orta 

j boylu, balıketinde-, earıı,nr hır kızı~ 

t'Vlenmck tstemektedlr (M. N. S) 
ı-cnu:.lnc mUrıı •aat. 

hrm klrarıtıırn eziyet etınf)ktc, hem • ~DS?.;lal••~••••lll•lllaıaısliımlli!l!İamm.nF.:~EEDlllÔ 
t ş ve r~çı ön va nim 
* r.tscnln be~lncı sınıfında okuyıuı 

ve çareııizlık IÇ!ndc tahsilin bırakmı&k 

uz,.,rc olan bir genç; 6" d~ıı sonnı 

do ruahkomr.lrrı fUr.uU ye"" ('gııl et 
mı•ktoolrler. Bugün htnnbıil nınhkı• 
molcrlnd karara lıağl:ınnı11 \'t'.) 

rüyet edilmekte bulııntuı bir ooh aa. 
ular vardır ve bUtlin ev !\ablplrrl C\'. 

l<'rltıe kendllcrtnln ı;eleccğliı.I 963 llJ e. 
ttk • çUnkU kanunun «'\' s:ıhJpll'rfn" 

cı;'Ane oohıettığl lm\'Vct.11 nokta bu 
dur • kiracılarının çrkanlrnn.larını ts. 
tcmcktccıırıcr. 

Ancak, çoğu hUınllnly«'te ve bııktkl 
zarurete lstın:ıt e(;ml.)en bu lııtcklC'r, 

ıoııunda e'Y eahlplerin}n aleyhine çık 
maktadır. Mahkemelerde bu gibi dos. 
yalar blr)ktlft gibi birçok ııotcrl rd 
Te postaııele.rdo e\' ııahlpletl t.ararrn 
dan alınmam~ klmlar ynt.ınaltttldır 

Ki.rayı almamak da ev s.'lhlplerlnin 
buh'luldıın bir hiledir. Klrac.'ı lınnrp da 

parayı cUncJermezsc \akit geçecek "' 
ev sahlbl 1dracmın kontratta yar.ılı 

hUkUmlerd n en esaslı111 olan ''klrııyı 

ermemek, nolıtasındıın k1racının ev. 
t1en r.tknnlmıııııını, lt<'nt'll tablrlcrlnca 
"atılma!ttnr,, lst}yecektlr. 

Fakat ev sahipleri knnunnn madde 
JerinıJeıı kendi lehlerine lstlfado etme. 
nm ;yolunu arayıp buluJorlar klrB.. 
Cılar da kendilerini kündeden atl:ıt;.. 

mak lstJyen ev ıınhlpkrlne kal'Jı mu. 
knbfi tedbirler almaktııdıTl:ır. Tanıdı. 
fııiJ birçok kimseler • tabii ldrneı Vf\. 

dyettnde o1anlar • bugUn ev f!llhlpl". 
rUo mahkemelik olmu,ınrdır. Dava 
nıattını: Ya ktraYJ ıırttırınıın, yahut 
ben ~el~mt ... 

.. 
:lll}lll konınmıı. kanununda yeni ta • 

dl!At mc'\'ZUUbah~ olduğu bir Ml°ftdll 

bti noktanın da yenfbn tan gözden gt>. 

clrUeceğine knnl bulunuyorum. ÇUnkU 
adliye vclcft.Jetlmlzln lstnHstJlderl bu 
gtbl ıhtllAftardan çıkan cJnvalıınn mlk. 
t.ıınnı pek!\ll\ i;eı!blt ctml bulunacak. 
()r. llele bugiln Anlmrnıln terzilik 
yapan bir ev ımhlblrtln cvdPll çıkımynn 
lıtracısmı tabanca lln llldliNlUğl\ h~vıı. 
dlslnl ve ikı gUn oweı Tıılt!!lrudo 55 
llmlık bir 'Spartnnan lçln bir ev s:ı. 
hlbinln tam 180 llm 1 tedlğlni ve pa. 
rayı alırken yııkalandığnu liğrcnlnce 

ev ııahlplerlnln ı;(izlerlnln ne lmdn:.
kn:dığı vo karardıj;'l nnlnşılıyor. 

lhtıld\nn daniskasını ynpan ev sa. 
hlplerı hal<kmda da d::ıhn şedit r.ev.a. 

lar vermeliyiz! 
l'elrta Ragıp ÖNEN 

Fransada hakimi 
ôldürenler yak:ıland\ 

Viş(, 14 (A,A.) - Turc;'dan ıılı· 
n:ın °blr haber, ~antlı il:I krıtll ıı 
sııklanaıkl:ırı otelde bir bao;l{ın ne' 
liı.-esinde ynknl ı.ndıklıırını bildir" 
ınc-ktedir. 

Bunlar şrhıin hakimini 
mc!klen suçlu idiler. 

ölcln.-

Maarjf vckllllğl Erkek terzilik okulundn gece dersleri bitirenlere res:.ıt ları ve gece saat ıo a kı:.dar bog.u 
b}çki <!iplomaRl\Crlllr. İzahat ıçtn Dlvanyolundalti okula mUraca.nt. tokluftuna çalışmak !Jıtemektedlr t!l. ... 

ki yazıyı da bilir. Mektt>lıine deva , 

Parasız biçki ders eri 

Tel 22480 {9952) r_, ______ ..,.._._ _______ -=-._ _________ .... .,.I etmek şaruıo lokanta!arde garsonlu• 

ve bUlaşıkcllık dahi ynpml\ga baıt11 

cıır. (Y. Bal 412) remzine n:Unu:aı;.\ ,S ay ve Bayanlara müjde 
Uu tasarruf tlcvrlnllc ukldl, boyası soldu, renginin nıod:ı·n geçtJ dı)ı' 

ıu~ml'tll EL CANTALARINIZI 
bir ı.ıı,c~ e ıılıp terlwfn.cylnlz, ot tolJ"emlz ı~tedl~nlz rrnltte elbl!'rlıtrl·tlt~ 

tı,H;Uh nl:ırı:ıı. e lıl ÇANTAl.AruNIZI fenni ııur<'th.• boynr ve ~<'pyenı )ap•1r 
Ayrıc;ı il ·r tl\rlU tıımlr 'e ıhlll1lrlarna çanta )8p9r, 
Tuvnletlnlzln TPrglne uyar Ph alA sabit tırnak clla.l:ınnızı o.nesir at1Slyemıı 
de tcıt!il' ed ıı.ı•rr!ııiz. Karaim~ l\fıırnhııno <·naı!csı Ilası:npa:ıa han No. 2. ıı 

Nafia VekalEtinden: 
Şntlt6) >'e Blllvrı lsltelelerlnln tahkimat l§lerl kapalı zart usuıuo ek. 

slltmeyc koı.utm~ştur. 
1 - Bu i§ln muhammen bedeli 164832 ve muvakkat temınatı 9466 60 

Uı-adır. 

2 - Eksiltme 80.9,942 tarlhlne raatlıyan çarşamba gUnU saat 16 da 
vckll.leUmlz. tlcmlryollar inııaat dnircıılndo eksııtmc komisyonu oda&ınd!l 

yapılacaktır. 

3 - Mukavele proj68i, ckslltmc prtnamcal, bayındırlık 1;ıerı gere; 
§art.namesi, proje ve keşli hulruıa.sı cel\'elı vahidi kıyası f)ynt cetveli ve 
fenni §artna'tlcden mürekkep bir tnlum mUnakasıı evrllkı 822 kuru§ mu. 
kahllmde '.!<'mir yollar ir.,.ruıt dairesinden tudarlk :unablUr. 

4 - nu i~e girmek lstlyenler eksUtmcnın yapılacağı gUıılicn en az ne;: 
gün evvel bir ıstıda. He veklııetc mUrcı.caııt ederek bu ı;ıe girebilmek jÇln e11. 
tlyct ves!lcası ıstıyeceklcrdlr. Bu mUc.'ld ttcn sonra mtirac.•at edenlerin mUra 
caatlerı ıınzurr dlkltııte Blınmıyncaktır. 

fi - Eks.ltm ye sir.·cckler teklif zarflarını 2400 numar:ılı ı.rttırmn y• 
ckalllmc itsnammun tartrotı dairesinde hazırlıyaral< ehliyet v<>ıılk ıaı-ııc 

beraber lkf> l.mcnln yapılacağı saalt n blr sacı.t cvvc•tue kadnr numara.ı· 
nıa.klmz mu'kabillnd,. dcmlr3•ollar lll§aRt arttırma, eksiltme ve lhale komls 
yonu bn.,kntıına \-crccelderdlr. li76l5.D973) 

Miitelerrilı: 
~ 5.e odalı, Kalöriferıı vl'ya ıtU.). 

rlfersız. aydınlık bir apar.ımandıı ki. 
ralık d11.!rcs! bulunanıam Anl{arc 
caddeıı\nde TUtklye eczanesinde Ar'• 
Neşete mOrncaaU.an. 
~ ıcrnınann. Bab~kap. Ankııl"a 

cadde!ll veya eacaıogıunıJa. lkl uc o 
dalı, doktor muoyencha1all' yapmavr 
elvertııU b\r dalrea1 bulunanla .. • 
"Doktor" remzine müracaattan 

1f. tyı kullanı!mış Zaye dUrb'.n'ıc 

satmak lst,lyenlcrln l11tediklert rıyııı 

dUrbinln evsafını (Dürbjn) reaız.ı •· 
blldlrn:ıclcl'f, 

Atdıı ınut 
Aşnğıda remt:r.lerf ynulı Dh'llı o 

lruyucularımıun oamlıırına ı;eleı: 

nıektııplı:ırı ldarehıınem(ı.den (p:ız.aı . 

ları ııarl~) tıergtln ııab!lht1111 ö:ıeyf! 

kndnr Ye snl\t n den .anra aldırma. 
lan 
<Atoş 6) (A.G.) (Bı.ıhtatz) (B T.) 
(Butunttlaz) '(EN.1:).) <F.D.K.l 
(I<aynakl (K&rclil) {Ltıle 11) 
{Mnhlr) (M.E. 49) (P.A.) (2 R,Ul 
rn A.E.) <Bamfmt) (Salncnk '7\ <'r A ı 

... ,. ..... A. .................... .--.-~·1..1ı.-1. 
~F~V'"A"V'"A~~"4'-'A'4"&"A~~~~--~,~ 
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HASIR KOLTUK ,.e~4 
~ 

flfobllynnıdıı U15 budak aıt&cuı. ~ 
:.. d:ın tıııh«- koltuldarmıu ~~ 

NL 
~ HER \"ERDEN UCUZ li 

t ~: lııtnnbuıda Rızapaşa yokuşundB ~: 
I ~ 66 No. AIDmn l"'EV•J.rnUı .: 
~ 4 Çin de mühim telef a\ verdiler 

Çunking, 14 (A.A.) - Çin umu 
ftıi knrarg-.i.!ı', bir Çin birliğinin b r 
e~l\ildc Kounngtoung'un garkınöa 
ve 52.ma Peou'nun şiımı.l rloğusun. 
da 60 kilometre mesafede kfı.in 
Tohao 'l'cht:ou yakinirde Ja.ponla. 
rın ileri mevzileri olan 'ft>.!.t'g ve 
Hona.Koung'o. hilcwn etmiş o'dul\ 
lnrnu bildi"1llektedir. 

Japonlar mlilıim m;kt:;rda tele. 
fa.t \'erm:!Jleı"dir. 

Q~ikl 

Lonı.ıra, lıl (A.A.) - Hnlc.n P· .. 

dııtte. bulun!11akta olan reis Rı -.., 
tı:ıh.51 mUmess\11 Vende! VUJcj, dl.~ ~ 1 

rayda krnl naıbl tara!ındıuı şerctır.e 

verilen bir ZlyS.:ette hazır bulunmu§ • 
tur. 

Vende! Vilki, ba!;lvekll Nuri ıte de 
uzun uzadıya g6rllşnıU,,crt.Ur. 

-0-

Bllbanm kızını kirletmediği 
anla~ıldı 

Bcykozdo. Yalık6yünde .notörcU so 
,·o.ğmdn 10 sayılı e\·de oturan Tcvfl 
~in karısı Ayşe dUn mti.Jddumurııl 

llğe mUraeoat ederek 10 yn~ındıı.k~ 

laz.ı Saadetin öz babacı \t.mı kocaaı 
tnrn.ından kjrletlldlğinl lt!d!a tm•j, 
bu iddia Uı.crınc tahkikata gırtr.UmlJ 
ve kız muaycn )e sevkedllmjf!tlr. Fa. 
llat yap!l:ı.n muayene sonun~ Saad". 
te ha.bası tara!mdan t~.tl1Qt edilme. 
rllği nnlnşılmışpr. 

' 
Peşte radyo::u birrtenbirc 

neden sustu"! 

~ ASRI l'AOBILY A .:~ 
~ MaC'nwsuıdan almrr.. i 
t ~~ 

Atlanada satılık arazi 
Vil!ı.yet m~rke-zine on beş kilo. 

metre mernfedc BUyUk Dikili mev-
1,iınde at::ısmdan ı:.u n.ma kanah, 
inşıı edilmek~ ol~ nsf'11:t "OSe, 
ve tİ!"Cn hııttı gcc:en ve aynı Zl· 

ınandn içinde 'ıstasyonu bulun"'n 
l.cr türlU turfanda sebze ''e por. 
tnknl. limon bnhçelerıne rôk mU
f:ait bi,.bfri yanmdn beş parendıı 
Fekiz yilz dönüm a11ızi sat.ılıktır. 
Her nevi icar getiren cmltik ve a. 

1 
hıırla da nıUbadcle de edi'f'bi ir. 

t tanbu1 mebııc;u Snm1ettin u. 
rn11Jn telefon. Numnrnı.ı: SG 25,i. 
Adnnnı1a N. D ~rılmğlu karrle<11le. 

l\'cvyork, H (J1 .A,) - Buıl.ıpc.şıc 
~e 

rodyo~u, cun. rtes• gccrsi Grenv c 
''"\ 

ROPORT AJClLARLA 
sn:ıli) le s.101 23 h: bır sunu ıı,ıh::ıt 

vermeksizin lıircl::rılıire ne.şrıyalııa 

k<'sıniştir 

1 
ROPORTAJLAR 

KARA ELMAS UktUılıyı tepeden tımağı:ı kailar sllı • , 
dükten son!'!\ yüzllnc bağırdı: I 

' 1.allster nteliborıı, amcanız, albn\• 
EdlsUınu katletmlıı olmak llph<'sl aİ. 
tında bulunuyorınınn:ı.." 

'Yar.an: KADRİ KA\'ABAL 

Bu cazip röportaj 
serislııl yalanda Haber 

BUtunlannda takip 
edecckslııb 26 lngiliueden ,eviren: VEHIP TAYLAN 

... iıilıııııiıilııilliııiııııiıiıiıı ..... ııiiiıiııiı--m:ı 

bir telgruf gelirdi, Arkuda!jım oku 
cluktnn sonra cebine soldu, 

l'ollıı mUdUrUDUn aşkınlığı bir de. 
rcooye kudnr :1.ııll olm:ıştu. 

"Hu tnlcdfrd<', bu zın-n.llı okıl hasıa. 
sını nPZaret altına ıılm'.lkfnn ba~lm 

tnrc yok,,, dedi, Öyle x.,nncdl3orum 
Jd bu hitdlsc de h:ıstunın bir tıınnrh:ı . 
ııe.ro naldedllmcsUe lm113nmış olarol,;,. 

Kols flÖzUnU kcııtl: "Tlıbldkata ıl • 
\'llm t't ele dııhn doğnı olnı:ız mı~ .. 

Polis mUdilnl yı>nfcll'n üfkclcndl: 
''Ne ntl\rt:ıscbct,, dedi. "llellllerlml r 

o kadar mUkemmeJ ki, nr1ık nUplıe et. 
mel;; için or1nda blçbt~ ııebeb ~ok.n 

"Ben ise akslnı iddia ('(]jyonıın.,, 

"Fıtlcııt dcllllerı mrl d:ınn tılmm.ı 

!ilı. değil nıll'llrılz ! 
••i'ıınılı~ orsunu7., mlcıl<'r Jl'fncllı•y. 

natıs--ltltfnlr. delllrrı pnrmıık ll.I mn 
t('hııssısmız verdi nen I< rıdJ hP alıı 

ma bunlardan bnnıb.ı~l<a 'lctl~lcr ~ı. 
karıyorum .. , 

"Ne glbı ncllcelcr çıkarınanız çıktı. 
rınız, bu sizin bileceğiniz ittir. Ben 188 
elde meH'.ut delillere ısunat ederek 
hıırrkct etmek mecburiyetindeyim.,, 

''Geno ynııılıyonrunuz, mls~r Find. 
ley,, 

Kol!i bu sözlerle roblnden hlrnz ön 
<'l' gctlrıleıı telgrafı çıltardı. 

"Dahiliye 11111.ın bu vaknnın tabld. 
lmtlle bj:t.zat meşgul nlnıanu rica e. 
dl) or, Şu hnlı!e ben de resmi sıratı 

lıaiz bulunuyorum.,. 
l'oll"' uılidUı·Unlin ıııısıl bozulıluğunu 

~rhretıılncle•ıı ırndcnlrı blnlen nasıl de. 
ği lif.ini M'J N'tmelt cldde'l e~lenr.ell 

bir mıı.nznrn idi, l\laamaflb hi!!lcrlni 
mc~dıına vıırmı:ıktıın çekindi '\C ho. 
mıır;Jnnnrnl,; ndl\,\'I terl<<'ltJ. \'a:r.l3ctJn 
dddl\ <'tim~ rağmen gülmal<tcn kendi. 
ml:d al:ıın:ıdık, 

l\ols 11:;" ~a nlbııyın ;rı-ıl'enl Eddl 
Blı-lıt1ornu çaıtımmsmı t -nrl'ltl. Eddl, 
ıı,ı rJt pnntıılon ceplPrlndr. pcnasızca 
eırıt,nrnk od:ıya ı;!rdl. Arkadııttm de. 

Blt'kbornun rengi ntb, l<elıclcmeı\'e ı•--------...ıı--..,. .. 1..d 
başllulı: 

"IlÖJ' lıı blr .. bir ••• 5CJ'1 ... namt ldi11a 
edeblllnılnh. T" 

''Hiç, sadece ell<'rlfı11.ln pıınfalon 

ceplerJne l&Jltştlc olup olnındığtnı arı. 
Jn.mak istedim. Mademlt} keyfiyet 6ylc 
değil, '\'6 clle.rlnlzl ccblnlı.dıtn rıkar • 
rnr buhınuyorısunıız, o hal c ııorgu3"B 
dc\am cdıtbfUrlz. BUtlln &0rduğllm 

ennllcrc do~ru cevap vennr.k ııi'tln 

ın ııfıuıt(nlz fcabıılır, Gerçi )Dnıtnda 

bir lnrbag bulundarmuyonun, ama öy. 
le unncdlyorum kl onıruz da nnlıı,abl. 
lcoeA'fz.11 

Kol~ bunlan &aylerlceıı l:l'3 ·et ldn. 
dl. Balcıılar öldürewtydi. Artcnaa.,mı 

bu ancl:ı <:ansız J"!r ı>erllm!ş olncslttr 
l\lunm:ıflh nr..mmııda mınaıro.k ot • 
n111tıtıı. Tcrhl\'cııt biraz kıt olan r.erıç 

lllrkborn ellerini ceplerlrıden çıkar 

ZAYİ - Araç nUfwı memurluğuı.. 
dan aldığmı nUtus kA.ğtdımla Araç aa.. 
kerllk oubcslnden ii.!dığıın tezkeren: 1 

zayi eltim. Yenisin} a.lacnğımdan eıı. 

ldslnlıı hUlcmU yoktur. 
l/Utlh Ça~nmb:ı Kocadede ma • 
h:ıllcsl camı tıokak 12 numarada 
E~ Up oğlu 81.2 dolunJu Rooco 
Ozbay cı 707..t.J 

* .... 
ZA Y1 - 2608 numaralı otomt)btlln 

H sıra numaralı benzin karneın1 za:yt 
ettfın. Yenlıılnl alacağımdan eskisinin 
bUkmü yoktur. 

Beyoğlu ltınb31dml Çimen soka); 
M numaradn Aleksan il ı yen 

(17073) 

-Ramazan Takvimi 
nııştı. Uolıı ııorguyn bıt,tndı: F.u.anl z.., ılı 

"O<:r.en n<'rc\!e geı;ltdlğ': ır.ı ~rene lm5!1k 9.116 4,:SS 
bilir mlJ' iz T,. j lrtnr lZ 19.21 

(Drıınmr l'n ~ ı """""T•1'•ra-'ih._ ______ ı_a_:ı~2;ıı.w,." 'W"; 


