
Mısırda slktaDet f ·=~-~~~4:;:·~:~~·11 Stalingrad önünde 
'~·:_~·~·~~·:" ... İ.Rus müdafileri mevzi- Ro8.::ı~: -~~a~İa~·:ı·d:ü;şt~ri;"~:den 
f c.;;;J) ı • taarruz eaeceğı muhakkak görülüyor 
.IPERS'EM9BEI Je~ınden çıkarıldı Hava kuvvetleri Son hare-

! "=nıara: 1080 s.n., 4 1 RiJ. evde Sovyetlerin ._.~~!!.~-!?,~,Yü~ !.~'''"~~~ .. ~~~ '-· 
i Irl: t:l811 Poııta k..ıtu .. u: lt• 1 l ngi l i Z fi a Va . ~luU' Ct!pı1ea.nde vuıtua geldigı ev. J fa (ömU mU~ ols.ıı tank a:ıvar tOPla. 

:111111111111111 u1111•--u•""'"""• 100 tankı tahrrp edı.ldı· velce haber verıleıı jjlddf:tlj 8lt\'ll,1aı rıııın ve tank toplanndan daha müea_ 

1 
1 Na Z l f l dan sonra yenf bir ıülctmel devre...ı l •ir olan bataryaıaruı teıkil etmekte 

W Ak ~ basıl olmu~ ve bu devre eımuwca oldukları baraj .sayeıılnde çok kunet• ... u cam ikrlın, S (A.A.J - Alman ordu'an Uedlk'in fimal baaın.1a dUfD•aD'll d" ıgor kı· • iki tarafın hava kuvvetlert önemi. 11 bir ate, kar:ısında kalmıaıardlr. 
"tf' t:m!.!m1 knr:ırg!'ihmın tebllt;'i: yapıntı oldufu b1"9S bllcumlar k;. • faaliyetler göstermiıtir. Bu barajın geriaüıde sraat taaklan 

Anapa nın cenup doğusunda tep<• rıımı:tır. Deyl1 Telgraf &&~teliDlD uke ı bulwıu;yordu. Buıılaruı tırtıDan kuan 

IOrdCacl ıt•e .erde bulunan bır çok mUhhn mevzjlu Rijev bölge1lnd6 dUfmanm yap"ll~ Hitlerin nak- JT.Uhablrl, şiddetli muhanbelerdeo torbalan Ue muhafaza edilJD.iıtl Al 
9 Ulcuml:ı znptedllmiştir. oldutu §lddetij hücumlar da akame 1 aonra muvakkat bir bı.:l<Wıet devr<i.d man t&nklan, hakiki btr at.et ~ 

• ... .-tı.ıa~ır·~e"- ı.:Sramııtır. Bu bölvede Sovy.etlenn ıı•ye teşk ı" la" tı hull olmuı oldutunu, falıat uker" i'"'-e -'rmlıle ...... de ......... _ __.._ .. Mil No:orosj~k'ln 6nünı!e biı· mayın ••· • "... •• ..... -,,n _,,_ 
- 100 tankı tahrip edUmı,ur. harekAta tekrar Jiriıilmeajr.e ınuza• rtmlze ... & 

A • .... .,.. F"'" •ıu r<ıyıcısı ile blr salapurre ~:ıtrr!lmıı~tr. &"umee• ve biaim t~ ..-.."'·' uureri Alman ba. ı.• Ll\doga gölUnDn cenubunda ve w etmek lcsbetmek,e bulundutunu yu. la t a-
Serı Alman bUcumbo•'an Karııdo. gıcırdan-: 1 a emaa l"eçlDee• muvaffak...._._ IUfl ~ıkr. seç~~ otun v nlDgradın önllnde dtıeman bil"'Çok h'.. ' 1 t y maktadır. !ardır -

Alı.uan ordulQDa yardıma dtıvf't f'tll nlzde iki petrol gemilf ile Ski vapu:· cumlar yapmıı1a da hiç blr n-ııe. General Romel, kar,ımnda hiç Dek. • 
ve bir kııfıleye nenaup olan altı bı.• ide b 1 d Bundan ıu netice J•tib ol ••• ISaadan en-el dt- Na1J Şet;. ba::ku. . e edeınemlftir aş a 1 lemec!Jj1 bilyUk bir mukavemet bul • raç un ... : 

aaanclanba.. ulul iD ımu Un yük gemıyJ de batılmııiardır. Bunuı. Al · t B "-b d la ., __ ,__ Bu hareket, Almıualara çok pahallya 
•• ea e • ı w o~ - nıı tonajı ı~.400 c baliğ olmııktad·r. 1 man tayyareler! balıkçılar 7a. mU§ ur. u se..., ten " yı P-• 

het1le eiJledltt bir uutuklla önC.mlız. nmadaaı Uzeruıdeki Sovyet bataryalr.• Lomdra, 1 (A.A.J - Han nuu: nı detiftirmea1 ihtimal aahUindecUr. mal olmu,tur. 
aek( laflD ceııe harp ;r:n:ıe &~&ı. Staııı.grad önünde /.iman ve Rom~r. ' nnı ve Murmansk yakmıarmd& k&ln Slnlc1er ifl&l altındaki Avrupa mea;.. Vukua relen muharebeletiD KahJreoe Öyle zannediliyor ki Ud taratnı t&U 
Dl eiylemJıtl. Aylar \'ardu &ı.ı Alll<*r kıtalan dU1maıu .son d~rece kuvv~t-e 1 bir hava ljmanmı bombardıman et• leketlerlne hitaben radyoda okudutu tahmin edjldlğl veçhlle dtlfmaıı zayi kuvvetlerinden blrt veya dlferl tama. 
r-'Clyo"a, mMUl makamları lHacar b,.,ı_ mUdataa edilmekte olan mev:z.llerden mlşlerdlr. Bir ve jk e lWde Alma" bir :me•jdl ıöyle demekt.dir: atmm b1zlm zayfatımıı:dan dahş fa::. mile tahrip edilmeden aavaım .IOD& 

k."tı kit har!ıIJHI bıızul.alııua)a davt1 çıkarmışlardır. Dllşmanm yapmı~ ,..... tanklar ile ua~va~ bataryal&'"J vrupa harituım hergUD tetkik e. la ulmamnı lntaı: eden dikkate f8Y&.r. ermelj ihtimali yoktur. 
t-uuektecqrler. Harbin dörôllncU ... n... du:U karşılılt taarruzlar pUskürtl1 .. Sovyetıerln 54 uçatuıı dU,UrmUf!e:. diYorum. :u ... ıe Almam, lendiaine e"l huaualyetl, lnrtli& tanklarınm bllhas. Her iki taraf, tank muharebelel'f • 
11 pnrkeu va&lyt-tte bllyllı.:, katı ne~. mU!!tUk\ Alman tayyareleri Stalinl• <lir. Bir Sovyet uçatı da yerde tahrip f&Zla zarar vermek neı•4e mUmkl'rı· • bi&lm taratnpı&dan intihap edil • .ıı1Jı hakiki mahiyetini pek iyı blldikJe,, 
f'elttl tf'lıai'Gz ettirecek dt>tlımeler radm asl:er1 teslılerlne ve Volga ~e· I edllmitllr. 8 Alman uçatı Qalerlr.e ne orada wrmaktır. HltJerln blltllrı ~ olan kuvvetli mevzjlerde dU: • rinden tanklara yardım etmek lejll 
-.ı., söqı prpmamektadır. riıldekj bahri hedeflere tlddetli ıı•. · dönmemiştir. ıtratejWf taıı.ma Jılne batlıdlr. B..ı manm ilk Ademealne tahammllJ el. blltlbı hava kuvvetı•rini ortaya atmıı 

llarbla lıqladı151 ~ll:ıcleubert m;b,... cumlar yapmıııardır. 1Doi'a ~De cı.lr dllt-.. taııma her ıaratta:ıı hQC\UDlara ma • melerldlr. l&rdır. 
l'la arp wnıUl ,.adar: Mlltt~flkle•ta Kaluranın cenup batıamda '"<' lu:t.erler lklDGI •yladaJ nıadur. Doluda Ruaiar hUcum eıt1 • 
Cleai~ llAklmtyet;lae nihayet vernaık yorlar. Batıda ve Akdelı.l&de haıill& 

IDilıtf'ttkRrla karadak• cepllelf-rllU ar. bava kuvvetı-rı bQcum edl70f',, AYrU· ::.--:=.:.-:..::.:. ingiliz Hariciye Nazm ded.i ki: s:::=.~ 
::.:·~·:=~~~ıı~!ll~:: Hit Jer.'l e u'zla ş =~ ':ı!ı .. :..~;·r::.=.' 111& .,..uaı. ;:•~•ı liukprktrıı Kim oluraanız olunuz .ıs de kendfD~ 

=:·::~·-"-.:::±!2 ?....~. au-,en rolü oynayablllrainla. tıaıııta 
---- 11 --- - _. hava kuvvetlerinin Al.manyaya cıs~ 

fell tıete~ yapıldı. Atlalltlk4imı. rWeD bombalan yafdanlıklarm yaP, • 

~·- aalatellf den.lderdelrl dfoatL m 1 y a c a w ' :ama bo~larına eokulabllecek ol&A •lıı ldkıamları mDtteflkl•J1n ytrml g J z kum Ye ya karborandoa tanelerin a 1r.11,_ tondan fa&la semi kaybftn.«'· • bQyllk kaıde~leridlr. tnsflja tayyare • 
•r.e 9Heb oldu. lerfnin yaptıklan tahripler Alman 

llltlttelllder deDlaltı Mrp .. rlDdela Loadra, 1 (AA.) - Bllytlk Br!:u.. lmıda bqlamuı senktlz. nakliye hatlarmd& keDdl pbeDJz,,. .. katl1eleN,..,.. lııe•lrı••erdaa 414' ya tarafından harp IJ&D ecliUt~nU. Deylf Meyi diyor ld: •beblyet Yerebtlecef\DJa sectkmeleril' 
la11 bil ... )'U sararlar sörm~r dc' Uçlln_,D yıldlSnllmQ mlllluebetue btt Dütmanm hlleumlannı a.Jrtm 'bınlf. .adeC4i bOyQk ölellde bir ntımUnH!tı-
ka7'1edllee mlkUU"da P,ml tf'd&rllt'ae tün İlı&iUJı cueıeıera aon zafere 'ltaıı tınnak ki.fi plm!yecekUr. Onu l••JI& den Uıarett!r. JCfer alaler b•t Mrtni% ._"68 Ued olmııttur. Amerikan tf'~ ttımatıarmı t;ade etmekı., bunu· • .a edJlmlt bOlf,.!erden çıkarmak ve her umumi neUce tlurlndeld tellr bakı • 
ltbluı lıMl'p ,.rtıan içinde t'll ,,..,,,_ beraber zafere giden yoluD be1kl d! bl düşmanın kecdı ı:nemleketln<!e va;ı mmdan hlaenlze dllfen faaliyeti gö •• 
aeı 1ıı1r eeld.lde pbfmaya •ılam•!itu. Çetin ol&cağuu ıtlrat eylemelttedirlt:1". mak lAzımdır. teriraeniz ıimdl haddinden fazla ylık 

lla mureıle al.retle cemJ ID .... mum. Gazetelerin yazdıkları makaleleri!~ Deyıı Telgraf gazetesi de ı~.1~e altında buıunan ve gıcırdamakta oh:rı 
lıa. olmaktadır. harbin rUdUmU için b!rle§lk milletle. yazıyor: Alınan nakliye teıkUltı çatırdayacak-

0....,.,.. ,apdaa akmlar mllt.,e ketıerlD uker1 idareler:l arasmda ••IU İnglllz _ Ruı • Amerikan ftblrlilti. tır.,. 

7 üık gazelecilerı Londl"ada 
bombardımana "" 

ugramış 

geri eri gezdiler_ 
T aymis gazeteeilerimtz hakkında 

sitay,şkAr bir makale yazaı 
Loadra, 1 (A.A.) - Tllrk cuetect •. 

1 

bombardım&ıılardan en ziyade mUte • 
Jerj, dtııı Veıt .Endin en yWtaek bl. euır olmut 01a.ıı mahallulni zlyaret 
D&larmdalı bUiDe çılmufla.r ve oradan edeceklerdir. Bu mahallede bir çok 
bombardım&JU&r yUsllııcluı Londra 111Ua1Umaıı snıplan ıakln bulwımzılr • 
DID atramlf oldulu bu&rlan bir ta)"dr. 
panorama •yreder sfbl t•lll&f& •t • YalmaD, Brltanova muhabirine ı.ı 
mlflerdir. J'rananm mütareke tal" beyanatta bwunmU§tur: 
binde bulnnmamıdan evvel LoDd&' .. Son ziyaretim esı;aamda Londra 
da bulunmU§ olan Ya.man Londrarıuı halkmuı harbe kar§J pek o kadar cld. 
limuınd&ki detlılklittn ı:ııe oldutu dl alAka göstermemekte oldugı.m.. 

hakkmda arkadaııarma izahat ver • ,ahit oldum. Halbuki ılmdi bu l&hada 
mittir. pek kuvvetU bir azim taşmı&kta oldu. 

Tllrk ı~tecilerl, bui1lıı LondraJlır. jı.ıııu &"örüyoruz ... 
ftklere arar ~e tleıslter wD · bir fJblrlltı yaplımaaı lllzumu be>lrttl· nbı devanı etmeai lt.&ımdır. Ta k1 m1h -----------------------~---
._•Na llJIHlutu tekilde delllzlerden tf'~. mektedfr. verin en Qmltılzce rayret! bu ı1Nr. I OVJ 8t Balterler Bl rOla , ••• Alell••• dr 

TUrk cazetecllerl, dUn akjam ken • 
dllerlııin refakatinde bulunan tejmen 
Vllyam Alleııin tertip etmiı oldl!ğu 

bir kokteyl zlyafe.tJnde hazır bulun • 
muılardır. TUrk ıazeteclleJ'i, bu s&Ja. 
fetteıı aonra Veet .Endde bir .ınema. 
7a ıttml§lerdlr • 

'l& ııaımemııtır. Taymıı cazetuı dl7or kf: ute c:arparak mahvollllll. :uuttet:kıcr Pra•dada r•••·tı ma .. llld& •ıJOI' ıı._ı •. 
VUaa mlbftr P.ultılıte bOytlk L'\- Beka utrunda yapılan uzun mlk'- • maddi kaynaklar ve ln18J1 bakım t: - " ..... -• .. aı 

'""- kaanmıt, ı1apw1 donanm.,,.ı dele aoııa. ermektedir. Zafere uıaım•k dan Uıtünlüğe ıah}ptlr~er. Bu U.ttın. p t• k ı D ı 
lllDct denizine rrmete mavaffak el. için yapılacak olan mUcadelenlD ya. IUk harp devam ettikÇe artacaktl'P. r a 1 ve zum u 
...... ,. Fakat bllttlll lıunlua ratmuı 

:Z::~E.~-=:==:.-::: Amiral Hortinin tedbirler alınmazsa 
:-_:.:::..::..-::.. ::·: damadı da öldü En güzel ve en üstün gaye 
=::::.::-~= ==~ hakikat olamıyacaktır 
:=·v::=clbJada pq bD)'Wl ~,. Jül Karoly;nin bindiği tayyare roa~O:::iı!~~:-::::•e;at;;: 

(la cıepM9I. So.,.et eeplte.I. T 1 •• •• ıd.. telinde fÖYle ;yasıyor: 
Dirdbotl Raealn batında bebtlıc unanın su arına gomu u Harp öyle bir aatııaya 1"lrml1t!r kJ 

._ .... cepllElf'rl De d~ ... Al: M b&rbln rUdUmUne ait metO<llar baıt • 

Makale ,öyle bitiyor: 
Eter pratik w ltızum!u bOtllll ted. 

blrler almma:ua ve elde mevcut bll 
tun vuıtalar kullarulmaua ~n &Usel 
ve ea tı.ttın saye hakikat olmadan 

_. (Dev9au tacı .. )'fad•) 

Röportajcılarla röportaj! .ır 
Türk ma&INatmda rlportaJm ller fe. 
lldl yapdauftır. Fakat. 
Böportajadarla riport;&J Uk Geıa , .... 
pdı;ror. 

Bu culp röportaj aerlsf en ıenç nJ • 
portajcı Kadrs Kayabal ıa1'&fında-ı 

huırlanmıitır. 

Pelr yakında Haber 
siitiinlarınJa 

illlttetUd91111 Nkl aaıa u. ll'UMb füıdapeıte, 3 (A.A.) - Bu sobah tay)·are tıım Tuna n~hri üzerine Jctnda pı.nıar tamimi ve llOllU ıeı • 
ktıta1aa1tttr. Oeoe• Jd 89TJ''1 ~ neşredilen resmt tebllt, Naib Hor- tıeldi~i sırada dikine bir vaziyet mez mUD&kaplar mUıt•re• davaya 
"'da ~ J"&& boJunea el*Dlllp at•. linin damadı konı Jill <~.: Karoly,• oldı, Suya takriben 100 metre :>·ıı!.• bfçWr ıayda t•miıı etmeınektedır. 
~ talamla edlUJC>rd-.. Bat._. lıtıtvn nln hayatına mal olan k:ızıınm Buk. laşıııış bulunı.luklttı sırada pılofüıı • .W:akaıe aahlbi mUtt•fik mjlletlirl 
........, "1 lltflmaW. Cll'f' ayarlaaa11 ker)11nım1n tipi bir tayyare ile dan biri belki de Kasnadi lnyy .ı. belli Lellralz örtWü aözlerle fiddet'I 
11. 1-'akat ~ kıt ll•)'Wlftl ba oep» akrotıut uguıu yaptJtı 11rada v... reden olladı. Fakat parn ·ı lama· ıurette tenkld etmekte burııarın b..:' 

'ıutt. flaldl, ..... , aylarmda adbu•ı ima selı.liğlnl blldimıektedlr. men açtlamamııtı. Tayyare ayı.1 bol yeı.cek kuvvete aahıp oldukları 

kalacaktır. .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

ı.a... .. lıatlama4ı. Yu a71ıarmda tıı 'fayy!l.rede en seçkin Macar spor •a.zi)·et!e lnme~e devam elli v~· Jıalde pratik netlcu1 oıınıyu tonu 11.._ -..JelerlDI s...,.rdL pilotu Lulo Kunadl bUlunm&kı.a 'l'lınaya dtlftO.. Muaaam bir n .r'. plmu nokt&i ııazar t.at.Cvt .aıe r~. 
~ Almu laln.?tlHl ti'. idi. Kont Karolyi milhentllsti. Ot"• tunu >'llkseldi. T:ı)•yore SU)'ll g'). kit kaybettiklerini ~ylemektedir. 

1"' '1lr .nıatle ilerledi. Pabt br.rl' nıı>bll kullanmakta ,~breli vardı. mülılü. Kniıı 32 dııklk:ı ı:i •• en utu~· Alekaııdrof diyor kJ: 
~ oepbenlD dlter keıllml•rln"e Bir senedenberl de tan·arecilikle ton sonı·:ı vuku bulmuştu. l\fotcr BuCUn herkese dUf'!a vazlte iö& • 
lııtt .._,......_ olmMb. Ba ,_. ayl:L rue,suldli. 700 metre yüksekle son milkemmel su~ııe ı,ııyordu. Kaz:..• den harpten pil&lı.an t.uaaı.ııııoe 
...._ 1apı1u laareketler SnJet ~.-. üç viraj hareketini yapmı, buluna. ınn okııbinde t.lııcar lstihkArn efrı1. va dUımauı uyuıaımak ıç1n alULLcc.k 
~ .. lateadall tekil• amlnlJa lmklıı yordu kl llçllncll vlraldan ıonra dı )"eli,erek lnyyareyl ve içindeki• trdbirlertn milnak•9°ınıJan tstbilW.1: 
~ O.llmkde bankea. mn..tt leri kurlıınnaj}:ı çalıştılar. Kurt~• (eÇmektlr. Bu tedbirler auımanı hı&. ::::.:t •J nnlrt. Ba bir •J k11U1C emellndecllrler. Bu ...,-aaaıar ele p0. ma ifine (ıtece projektörlerin oydı:ı. klkateıı zaafa dllıOr.bilecek ptatı1' 

lr ~ ı.nlletln taanGI' tlll taMlrde Qbtde lda-. A.merl- lıjiyle devam edildi. Su saate kr kuv"Ui ve utmıı olmalıdır. 
~. lllwaale)'lı 1111 lufl &de kaa ba.a Jmnet)erl Japca te1a1r9"tn1 dar henlb hiç bir ,ey bulunamadı. Muharrir b:rıeılk Amerlll&Dw il~ 
~ llplııa karplaya•k •• utl bombalamak lmlllmal elde edeeelder. Budapeşle, 3 (A.A.) - Naih aenedenberl oruıuanm lıuırl&maı. 
~ lsa .... plaeell t.1au1 ft JVJ dlr. Ge~ npoalar m llaaamta O?ll Hortlnln d:ım:ıdı kont JJI Kr.roh i modern ıl!J.h fıtihl&ljDI bUyllk öırı~. 

"'-*"'· bauulJeı slstermelrte ft JapcmJ'll L dün bir tayyore kazası neıice.slnt:e de tanslm etm.ek, Almaa lnlalarm,. 
........... lklDt1 lran .. pMıos serinde mDnalr olıablı4-k ....... tala. 6lmüşlllr. Macar havscılık birlh;i karıa bUJUnkU ve yarmkl UV&fuinı 
~· (la oepllMI bet yılcl1r .ı.paıa. l'jpte .... Dua Pıellet etmekte .... H ref~I olan kont Karolyl kendi anU'" hazırlanmak lçla bol bo.I vakU oldu. 
.. ........ etlmktıedll'. Çla eepM-•I de .. rllta lloYJet _,.... oldtatu Sfbl siyle hava ordu~uncla bir hizmet ıwıu MSyltmekte ve ıwuan Ulve et 
~.::;:ııa ~ ba ...., p"\e dBa • uuk,.rktüı Çla oeplleet de fl"ltp ahnı,tı. İçinde öhlilAü tayyare çar. mektedlr: 
\lıl • BUAlıta eoa rana•la.... atdamamektadır. pmba ,Onü ikindi v:ıktl saat 5 9•ı- Dünya demokrut devletleri aıv. 
....:h•tll-11 '•pont.ın ka'91 but P ... :nbla d6rdDlld 71b sJlwlıı .. J'&lc- larıntla Tuna)& düfnıliııtllr. Koıtl kuanmalc lÇin 11.zım ol&D ber .. ,. 
~ -.,,aklyetlrr bile elde l'f • la1&11 kıt mulaal'lplerl ba n&IJl't,ıe Karolyl 3~ ynşıntJaydı. Karı•ı Pın • uhlpttrler. Bu mUcadele vuıtaıaı 21ı 
... ~r. Bllhaa• (,'t"Hltr kufılsor. Jetle Horu ild sene ev\'el nfat et. kullanmaktu bafka 7apa.-:&Jc il yok. 

..... uva llalerlıd elde etnıd; a.waı DT&M mbtı. ~ur, 

AT YARIŞLARI 
Bu hafla koşulara hangi 

atiar girecek? 
At y&nflarmm dokuzuncu balta 

k09ulan önümüzdeki pazar yapı!~ -
caktır. KaydedJloD aUar ıunlardır· 

BiRiNCi KOŞ11: 
Jki ";yqmda yerli l&fkuı İnfillz tr. 

kek w cUıı taylarına mahaua m..s '· 
f .. f: 1200 metre, 

1 - Yıldırım. 68 kilo, 
2 - QOnoy, M kilo. 
bdNOI KOŞUı 
Ug )'&fllldaki atkaıı arap tayıanr.ı 

malı.IUa, meaateal: 1200 metre, sl-e· 
cek ıayıar: 

1 - Hıaır, 62 kilo. 2 - Dabl o .. kL 
ıo. 1 - RIDd, sa kilo t-Şah!ıı D! 
Jcilo, G - Vecize, 11J5 kllo 

DORDCNOt) KOŞU: (llaDdlkayo) 
Uç ve daha JUkan Y&Jtakl ye'"ll 

ufkan lngjlfz at ve kına~larına ma" 
ıua b&ndlkap. Meıafeal: 1800 metre· 

1 - Dem4lt, 63 kilo, 2 - .Kara\A • 

ber, 58 kilo, 8 - HeybelJ M kilo, 4 -
Davalaciro 50 kllo. 

l>ORDVNCU KOŞU: (Handikap; 
Uç ve daha yukarı yaıta yerlı ya • 

nm kan lngııız at ve kıaraklarına 

mahlua, mesa!ui 2000 metre. 
ı - Kenevl'I 6-i kj!o, 2 - Alcey!lıl 

08 kilo, Tiryaki ~ kilo, ' - Acar 
M kllo. 
BEŞlNCl KOŞU (handikap) 
Dört ve dnba yukan Yat•aki nf • 

Jraıı arap at ve kısraklara mahlıu. 

ır.eaatesı 2200 metre. 
ı - Bora, 67 kJlo. 2 - Tarzan 85 

kilo, S - Kıımet 68 kUo, .- - Kunıt 

M kilo, 6 - Sldi Baranı t9 kflo 6-:., 
Tarhan, '7 kilo. ., Çin kuvvet 

Çitte bahUıler: 2.s. ·~ .Yaklu 
tlzer!nde, 

İkili llthl11ler: 2, a 
1&r uzcrındeJjr._ 



1 -EJ 

:l SON DAKiKA - S E1:'Lt7L 19:12 PERŞEMBE 

ahkeme Salonlarında IBU, iki noktllf 
Darülacezedeki sünnet 

Düğünü ve zenginlerimiz 

lllGmetlnl Sodana 
taşıması için 
Kıral Faruk tazyik 

ediliyormuı I 
Vişi: 3, (A.A.) - Kahireden 

alınan bir ha.bere göre, İngiJjzler 
Kral Far.:3u hilkfuneti Sudana na.k 
]etme.si için tazyik etmektedirler. 

19 senede saatle 
kaynaşmış gitmış l Dl~~~U:~r.~u~:C:U~ 

1 fsmıne bllkıp da buradaki erkek ace-

'' 19 sene bu dile kolay evladım bir 1 :;:e:e:;:~er~son:ıu':aıkl~~ 
Zannedildığ.ne göre, Çörçll 

son llf'yah:ıtinde b:zz:ıt Kral ~a.nın 
da. bu hususta teşebbüste bulun• 
muştm. 

Nervaııı, kırıldık ve b tan ajrılarınızı 
derhal ı.eser 

, ' 511nmazsmrı; :uuıncdcrlm. Zaman o.. 

dakika ti takını işitmesem deli olurum,. :~;r =l~n::~~:!ıaru::~~ Laval Pariste 
Vlst, s (A.A.) - Pariate bulunmalı. 

ta olan başvekil La.va!, MaUgnoo 
s:ıraymd:ı. bir çok valileri kabul et • 
mi~tfr. 

icabında üç kaşe ahnabilir 
- Ah eviA.dım, §imdiye kadar mab. djJ"e yere dtl§üp bayıUP.caKt,ı.ııı. 

Darilli\ceude klm iz lht,lyarlardan 
tıtsı.a sokağa bırakılan ve ııayr.'.arı 
blrknc ytız.U bulan çocuklnr d:l bann_ 
d•rılmaktndır. Soknğn birkaç saııt!i1' 

'eyn birknc günmk iken atılan ou 
çocuklar mUC88escnln 11efkatll l uca • 
ğıııda bUyUyUp serpilmekte , sUn.ııeı 
edilecek çllğa g('llnce ele toplu Lir 
halde işte bu ukşıınılıl gibi diiğüııl~ 
demekle 5iWnct olunnınktndrrl:ır. 

Taklltlerincieo sakınınız 
eme lwpLBma gelnıl;ı,iğim yok d>., I Tabii lcarakola koştum. i§l anfat . 

eljm nyağUiı titriyor, vallahi. N~ı um. Sonracıığıma polLıi efe.udiler 111 

anlatayım bilmem kj._ nu saat1 birlaine satarken yako.la.m., 

Haldko.ten de titriyordu. Fakı.t, lar. 
ya.lruz eıı o.yağı değil, btıtlln vUcuı.u - Kaça .sı.tmııı acaba? 
Utrlyordu. RU~A.ra tutulmuş bir d.ıl - Ah ne siz sorun, ne ben söy\.!yc. 
gibi olduğu yerde sallanıyordu. Zayıf ylm, 2,5 IU"aya cvlAdım, 2.5 llra)'1l ... 
uzun boylu, siyah b:ıııörtillü, siyah Hlkim bundan sODra suçtu dc!.1. 
mantolu, illkll uzun potınıl, temiz. hanlıya. döndil. Bu, 18 il.Ol~ yaş are. 
pP.k bir ihtiyar kadıncıktı sı.nda uzun boylu, zuyıt, s:ı.psarı saçıJ, 

ft 

Her Akşam: T AKSiM 
KRiSTAL'da Radyo Ylldızı 

NEVZAT AKA Y'ın 
L4hnt) ııesinl; lstanbuJuu en bü.fÜlö 

~ olduğu sırnd:ı evinde bıı. a~nı renk kaşlı, mavi gözın biriaiyd_ 
Jumııadığı halde, sanki, yanındaki da.. Sırtında 'Ceket yoktu. Kirli bir gem • 
llkanlmm snatinı nnsıl ı;nlmııı oldu~ıı.. lok ve yelken bezinden bir arab:ı...ı 
n.ıı gönnll§ gibi en ufnk tc!errüatm<L pantalonu vardı. 
kadar t;ııklldini yapıyordu. l1e9ellı GörilnUşllne gurc zeki anyılablllrdl. 
yanmd::ılti doıyn dolabı odasının pen. Hiç değilse abdal değildi. LAkln •u _ 
cc:rcslydi. çunu tevil için bulduğu mıızcrut go • 

Müessese müdürlüğü, b.-UçilldcrJ eii
lenilirwck ı~in holtkabuz getirttiği gt.. 
bl bir de saz he) etı temin ederek, sü.l .. 
net olıııılarn hediyeler nlnrak ıına "c 
babalnrını bilmlyen, tnnımıyıın bn 
yavrulıın hiO bir 11eydcn mahrum et. 
IDCIDCYC çalışmaktadır. Seul'de bıı 

kUçUklcrln sllnnetı ıınyeslnde tum,>a. 
sığınmış yaııb lnsn,ıılnr an hokkabazm 
oyu.olen, tnlditlcrı karvısınd:ı, ıın~·nt
lıırmın son dcmlndo bir gUıı olsl:D 
gWmekte, yenl prlular dlnllyııreı.; 

kulak.larınl'll pnşmı sllmcktcdlrler. 

SAZ HEYET • 
1 

Refakatinde dinle;>1nh.. Yer balmak için IQtfen uken :eıintF. ~a!lll!t!!PmıY.ı 

evveı.ıeo tedarik cdeblUrı.lıılz. ~: 4000 -••••••m 
-lııte !}Öyle evla.dım, diye tarif e. cukça, dalın çok abdalcaydı. 

diyordu, pencereyi dt§ardan açm~ - Ben sabahleyin 1.§e erken gide • 
dini uzalın!§, aaa.tı alıvermiş. rlm, diyordu. Ama geçen gUn blzW. 

- Saat neredeydi? saat bozuldu. Bu kadın da bizlm kon: 

Sıhhat ve içtimai mua&Jenet vekaleti merkez hıhınıhha müessesesi satınalma 
komisyonundan: 

- Hemen pencerenin dibindeki hU-: ı;umuzdur. DUıınUdUm, ki kendlsinMn Za\.-allı kUçUk )nnuhır ... dlyoroo&. l - Merkez hıtZıasıhha mOessnl hayvanları ihtiyacı içi:n tjns,mik:&r Temuhamıııen bedellle muvakkat teml-u:t 
rede evi.Adım. Alındığı gtındenl::crl saatini istcStım ver:nlyecek, iyisJ m!. lan aşağıda yazılı 1aş hlzalarmda ı&ıterikıı usullerle aatm aw..acakta. 
hep orada durur. Tam 19 senedir, ye .1 aıayıın,. kullanayım, dedim. 
rln1 değl.§Urmedl. Zııte.n bUUln kor • ı Penceresi bir tahta parçası ile a • 
kum da onu bir de.ha bulamamaku Çlktı, Ellmi uzatuın, aldnn. 

Çünkü anıı. \.e baba kucnğmdn bUyU • 
memek bedb!lhUıi';uı& duçnr <ılwak • 
tnn başka baslarmda tnltkcler, bo • 
yunlarmda ıurmıı.ı pl atkılar old.ıt.ı 
h:ılde akrabaların, eş \.'& doat)anll eL 
lcrinı öpmeye gtdemJyecokkır .•• 

2 - Eksiltme 12.9 942 cumarteat gUnü saat 12 de mUe1&esede toolnrıB?ı a:ıtıruı.lma komisyonunda yapııacaımr 
S - ŞartmunelerlnJ görmek 1.stlyenler her&iln komisyona müracaat ederler. 
' - Taliplerin mczko.r g1ln ve- saatte ve muvakkat teminatını yatırmak Uzere bir g\ln ev-•el komı.ayona cı u. 

Ah b.{1.mezsiıı evJAdrm. Bu saaUe hiz 
1 

Sonra g!itUrdUm, saat}, bir kl5m\\ .. _ 
homcn hemen bir insan gibiyiz. 19 i1<' cU arkada§ vnsıtastle bir çocuğuu Ni. 

ne dile kolay, ne o, ne ben blrblrlmiz.. bastruı. tıımır için verdim. 
den bir gtın ayrılmadık. - Neden tamir etUriycrsun. 

- Knç lira eder bu saat hanını! - Bozuk, hurda bir aaattL 
- l9 Belle evvel 150 kuruşa almış. -Eh, bunu tamir ettireceğine keıı 

tmı. Ama o zamanki 150 ku~.. dı sııaUnl tamir ettırscyd!n, 
- Şimdi kaç lira eder? - ? ı_. 
- OtıUft ... 50, 70 ne bjleYim belki lhtıyar kadın da ycırlnden kalktı. 

de dahn fazla eder AllllO., ben satmam - Yalıı~ evlAdım, yalan. Benim ııa 
anu 100 liraya bile. • atim 19 senedjr, bir dakika bile dur 

- Sana sat diyen yok hanım, bize madı. Uyduruyor. 
tahmlni olarnk fiyatı ıazım da .. Pekt - Sen sus hanım. 
sen bu çocugıı tanıyor m~sun? - Peki, peki evlddım, .BUStum. 

- Nn.sıl tananam evlAdım, blzi.:ıı Hlıklnı tekrar delikanlıya döndü: 
koIIijiudur. - Sonra 2,li liraya sıılmıgsm ! 

- Saati :nerede bulmU§lar! - Satmadım, tamir tçi:n verdim, e. 
- Hn, onu da anlo.taymı o~ıum, fendim. 

ben evı, geldim. Baktım, sanki bı Suçlunun aaatı çalll\ı olduğu sabit 
eksiklik vn.r. Dile kolny tam 19 Sl'ne giblydı. Fakat §ıı.hillerin de dinlenil 
saatimin tıktıkına kulaklarım alış 

1 

mest lAzımdı. Netlced mahkeme şıı. 
Dll§. Onı.ya bakmdtm, buraya balen. hlU1.:rln celbi Jçlıı muhakemeyi baş'ka 
cıım. g6zler1m bir de saatimin yer'.n· bir gUne bıraktı. , 
1~ 1gi anladım. Hanidlyse §Irrnk • ADLİYE MUHABffij 

me • • 
ımıpa· 

•• •• aç or z 
lslanbul muhleHtrerinifl yapacal<.arı maç hasılatıy1e 

ik ı sporcunun kabirlerı yapılacak 
Futbol blrlnolllklcrl önUniUz<\• .. ı aında bir !ut.bol müsabakası yapıl • 

r gun 

~ günil '!>aalıyaca.ktJr. Yenjbna~c ı dıktan sonra s:ıat 16,80 da btanbul 
st,atlm~ ).-apıla.cak bu mUsab:ı.kaıcı • muhtclitıcrı l<tı.r§ılaeacaktır. 
rm !Uuıııatı ne merhum Fethi Tah_ • Futbol nj:lnbğmdıuı: 
&ı'n Sedat Rıznnm kabirleri yap.. 6 eylülde lsimleri yazılı oyunculii. 
lacaktır. rm spor lcvazunau ile saat U te Fe. 

Dedeıı terbiyesi umum müdUrhl ~tı 
l.stanbul bt>lgc ba:lkcnlığr tnrıı.!m. 'lr. 
lıazırl:ı.İUl.n programa göre s:ıo.t 'ln 

~ JmlUplerfn g~oıt resmi ile ru+. 
bol:ınevıil-m\ açılııcaktır. Saat l~ "V 
da C!!ki milli UıJum. oyuncuları &r'l. • 

nerbııhce stadında bulunmaları riCD. 
olunur. 

Gatataaaraydan: Osman, Salim, Fa-
ruk, Enver, Mustafa, Arif, Glliıdl.lz 
Gnz<Ulfer. 

Beıııktngtan: Mehmet Ali, Htts~u 
İbrahim, H~cyln Hl\kkı, Rıfat, Sabr1 
Şeref, Eşref, ŞUltrU. 

Fcnerbahçcden: Cihat, Murat, Mu. 
nmmer, Esat, Ömer, Fikret, Naci, l4t' 
llh. 

lstn.nbulspordan: Kadir, Mükerrer.: 
T11nk, \'efad:ın: Enver, Hakkı, ?ılub. 
teşcm. 

Yaşlılar saz lmr!Jısında eflenlrkcA 
belkı hcpal, ba 1nruıdnn geçen ~ _ 
Din mahlyctlJU t,ahlil edemcde.n uyi.-U.. 
yıı dalıp gidecekler_ bu ~.(l('Ukl'Ulll 

güııliUerlnl, kcndllerlnl sokağa bira -
kıp knçıı.n ana \'C b:ı.bnlnn ıılmad ğ •• 

na, olamıyncağuıa göre, acaba zeııgl.ıı 
eehlrlllcrımız böylo bir ''gönill alma. 
yı,, deruhte e<le.me21cr mi? Acaba ço. 
euklıumın slbıncı dUfUDUne blrlmç 
yüz Ura, birkaç bkı Ura harcavan 
zenglnlerlmlz beş on .llrnlık hediye 
alıp bu ~ra dnğıtama:r.lar e111 T 
BamlyeUı :uıngtnl rlmtz olduğuruı. C~
re bunu kcııd}lerlne hntırlat;m:ık ıı:c 

de )~ bir haroket 11Ayılmaz &anJ. 

nm. 
10-80 çocutwı birkaç liralık bir a. 

yı, bl..rknç Uralık bir arnba Uterlne 
ne kadar tJire41kle$ıi, oywıcaklarcıı 
De kadar 1, l snkladıklnrmı ~ö:t.Umle 

~ördilnı, gene gördüm ki, yüzle.-ce 
çocuğun ııüyle muhtelif ~ğlarda elle_ 
rtuden gerlreccldert O)'UD~klan Y"k
tnr. 

Qocukla.ra birkaç llralık hediye gö. 
ttirec:ıek ıtCDglnlc.rimlz, mlleuesesı 

gCUDCk zaıunetıue de kat,J.ıı.nırlatt;a. 

şc!ıJr butııesınb ynşattığı bu mües-. 
senin gördiığll h.Wnctt takdir edettk. 
ler ve bekıdlyc bUtrcsl dıimda yaroı. 
mı. IAyık olduğunu mllşııhcde ve tef'. 
blt eyllycrck uefkatlı ellerlnl uznt;a. 
caklnrdır. 

Zlıoginlcrlpılz!_ Bi>~e ıt . 
den tak&!.nlzlıı yolunu dctJştlrmffic 

emrini verip eu "accaelcr yurdunu., 
ve oradaki "annBiz """ babıuıız yavru_ 
lan,, bir gürUııUL_ Şefkat d:ımarla. 
rnm:da knnınrz kA)nıı.m da olur! .. 
ama siz bir kere belcdl,)enlzln yn,st. 
tığı 1111 müesseseyi g.,rünı 

'Yekta Ragıp ÖNEl'li 

ZAYİ - Kabntaş ljecslnden aıdı • 
ğtm 9 uncu sınıtm t.asdlkname8fnl 'Ul.

yi ettlm. Yen'61nl çıkaracağımdan c.s. 
klalnln hUkmU yoktur, 

Fatih şrbrcsmı mnbl\llesl hnfızp!l§I\ 
soltnk '.!>Jo, 40 Mustafa .otlu Mehmet 
U'"Ur. (li029) 

F encrba1ıfelileri daıJet Sarho:t M u k B l l y 1 gizlice 
Fenerbıı.hçe lru!UbU umuınl klt1Plı t,tlklp eden ve fe\•ka1!de ı:ekllııı ve 

ğlnden: ~etlle tcmnyUz etmtr; obn bir y~p 
Verilecek 1%ahıı.t üzerl.'le 1dtırc hey~. li pollıl.mlı:. hnydut yatağını keşfet • 

tını tadil veya yeniden intihap ayle- ıneğe mU\.'Dffnk oldu \.·e bizi gUverc:n 
Mı::l'lJurll, S (A.A.) - Batı ce.'l'.lp 1 ınek üzere l.ongrenJn 18 eylül !Jfl:l posta&IJe haberd:ır ettJ. Bunun Uze~·1 • 

racaat etmelert. (7HS.9210) 1.1{ 
Clnaı l11ktan Beher kilo · Tut sn 

kilo muhammen beJicll 
Saman 80000 G 1500 
Sap aam&n 
Yeşillik % 75 um 
Lahana yaprağı .. ,. ,. 
Havuç ,. ,. ., 
Pancar • ,. n " 

2(1.)00 
15000 
10000 
20000 
30QO() 

• 
20 

10 
15 
15 

SQO 
8000 tı 
1500 
8000 
3000 -.-

Türk gazeteoileri' 1 
TAYMlSlN MAKALES1 glllzlerle 1940 mayı.ax tngtıJzlerl &.r'\-

LOndra, B (A.A.,) - Tır.ymia ga.a~- n:nda çok bUyUk bir fark bulundu.,"°U. 
teslnin ba§muharriri, Londrada bu.ur;. nu s!5yllyeceklerdir. Türk gaz.eteell'!. 
makta olan TUık gazeteclleri bak. Tinin meslekt mezfyetıeri, onların ya. 
kında gayet n.tay~h bir makale yaz. pacakları ne~l-atm tarihin bu mu • 
aı.tştır • .Mumaileyh bir makal.ea1ııcıe az.zam aaaUcrllle Uyık olacag":nıı) -.n 
11öyle diyor: btlyUk garantlşidir. TUrk gazc.teclleri. 

''Bu pzeteciler, mesleklerinin Cr oın nııkıedeceklerl birçok ııe:rıer var • 
s:ıtlnd:ı. gelan in.sn.nlardır ve TUrk!ye. dır. Memleketlerinin maruz bı... 

dç nam ve lhtlrnm kazanllll§!ardrr. 'Su ıunduğu tehlikeler, gerek lııgnterc h!! 
gazeteciler, müttefiklerin dostıand!:'"' kQmetjnln gerek Ankara devlet c1aru 
lar, ancak bu dostluk, ak1l ve man • ıarmm hatırından hiçbir zaman çık. 
tığa dayanan bir dostluktur, yapml§ mamııktadır. Şu halde tıım blr serbes 
oldukları bUyUk tecrUbelt:", kendile!'!. ti içinde maltllnat cd11lllmek ve veo:ıU\r. 
ne mUttetiklerln ileri sUrınekte ol • elde etmek !Çin tehlikeli bir seya!ıate 
dukları davanın haklı ve lruıa.nl ol~u. çıkmış otan bu uıUmtaz gazetecl11ır1'tl 
ğwıtt ve bu davanın TUrklcrln ldeall mUtaleaları, herhalde cfddt SU'!'e~t .. 
jle hemahenk buluııduğunu gösterm!ı: nazan dikkate almmağa pyandrr .. 
tir. Ga7.etelcr, mUtemndiYen mUı~r 

devletlerinin propaganda ma.nevralft. 
rmr ortaya atmaktan tarif olmaml§
ıaruır, Londra.nm misafirı olan 1'ürr: 
gazetecllerl, be.lkıın ve ortaşıı.rk lı:ılt'. 

rmı ~ok iyi bjllyorlıı.r, Londradııki L 
kametler! bu y\l.zd<!n ve bilhassa m.h. 
ver de\•lctıcrı propııgandll8mın mUtte. 
fiklortı:ı gn~'li muharip mllletlere Kar. 
şı ~phell bir takım tasavvurlar bes
lemekle olduğuna ıucmı ikna cttnPk 
için uğra~makta olduğu bu mrnlarda 
pek bUyUk bir ehemmiyet kesbetmek.. 
tedir. 

Taymls gazetesı <Uyt.>r ki: 
Aldatılmalarına ımka.n mutas:.ıvv;rı· 

olmxyan bu Tilrk gazetecilerine tt!nıat 
etmek lAztmdır. Filbıı.Idka bu gazet~ 
c{ler, mUtteflkler hakkında da iti • 
katlarını eslrgemlyen l.n8an!.ardır. Yal 
nız hataya dUştnclerine b~cb!r veçhi'e 
meydan vermıyen ferasetleri vardır . 

Burada gördüklerini gayet doğru , • 
ln.rak neşredecekler w bugUnkU ln • 

Çine 
Birçok müttefik 
tayyare filoları 

gönderildi 
Japon adalarının bombardı • 
manına kanı tedbirler ' 

alınıyor 
Londrtı., s (A.A.) - BıitanoVt\ •· 

janaı Çjne fazladan bir~ok mUttefı , 

tayyare filosu geldiğini habir tro" • 

mektedir, Japon ada.lar:ma müttetll(!l 
rln tayyare hücumu yapmaları koT"ku 
su ile Japonların aleJllcele bUyUk ı..lı.ı

Y•t tedbtrıeıı aldıktan s!Sylenlyor. 

KARA ELMAS 
16 lngiliz.ceden çe&Jiren: VEHJP TAYLAN W --------Po.a1fiC1, r.ıllttefik umumt karıırgtı.hı. pazar gliDU ısaat onda fevkalilde ole. ne albay Edlııtonun lrumıındası altr>. 

nm tcblüii: ro.k toplantıya do.vetı idare beyet4n_ 4a bir kafile yola çıktı, tıaydutl!Ll'l k:ıpıyı arkaarııdan çekti. Az zam ıD batırawdır. Maddi luymeıı beui 1'1UKa. 

Batı şiımıl kesimi: Ya!na: mahdut ce karıırl~lırıldığından sayın azanın meşakkat,11 bir seyahntter.ı aonrıı b;r sonra ellnde kUçUk bir mahfaz:ı 11t dar etmez.. 
l•c,,lt fıınllyetı.olmUltur. n gUn vo o Bııatte kulUp ıııcrkezl;ıl ~ece bulnnı ııctıoeslnde imha etme,;! ı!öadü. ''Slzl defli ama" belki 1.ııqkalan:ıı,, 

ı.nc: MUttcflk orta büyliklUkte boı.n tCiiri!lerl rica olunur. (A.A.) muvaffak oldu, ve uçırılnn ı;oc•ılı Umnmtyetle z.lynet e5yasma öy1d Biran için albay bııyrct)e Kols ın 
b:ı. u<,:nY.lo.n dll§ma.n hava alanı tc· ı bir mağara ko\.'Uğunda bulunarak bu. ehemmlyeı ve kıymet vt.>ronlerden d'). yllzUoe baktı, 11onra dudaklaıwdll QlP 

sjalcrlne lyı neticoıerle taarruz et • H' . d k ki kl baSDIA ~ eağllm te ııın edildi, Se • illlm. 1-'akııt albay malıfıuaaıu ~ • t,cıbeBııUm belireli, 
mitlerdir. r ındı&tan a nrışı l :\r vlnclndl'n ne yapacağını lıllmly.'Sl pağm.ı açınca, bir an ltln nc1esıtı.t "0 çok emin bir yerde m\ı.b:lf~ 

Kokoda: Av ve bomba uçn.klanmız Viş.i: 3, \A.A,) - Bombay'd.ı prens albftyın boyn.wın pnldı, ona ..: • durdu. Zira hayatımda karşıll\fuğma edlll:r<>r.., dedi. 
dUJlllaDID mcvı:Uorlne ve muvas!l a polis Ye haJk arasında çarpı~a • bedi doııt}uk teklif etti ve bu arkııdat. en muhteıem elmnı öntlmde pırıl ;;ı. ''En mllkemmel duvar kaaalan bil' 
hatıanna 4 ~ta bomb:ı hücumlan la'r o!ınu.5ttır. Eengal'! eyaletinde, lıfın nişanesi olm:ık Uzere mm çc~ rıl parlıyordu, MübalApsız ellı aura.t bugüu yaba.ııcı mUdabalelerden ruıu ·u 
yıı.p:nı§lıı.rdır, mırıı. muharebcSi olma ~ulma gelen lrn.rgnşa.lıklar esna.em kıymeW bir elmns hediye ettL vardı, ve su ıcınde )1rml bin bg•:tz detlller.,, 
~tır. du. 15 ltişi yaralanmı~tır. "Du tAfl c!An muhafaza ediyor wu. llrn8ı raddelerinde bir 9el'\'et tt'maJI 'ÖJle ml z.anııecllyonunuzf., Aı • 

Salo.mon takım a.dalarmdn Bul n· ---o--- sunazf,, ediyordu. Etrafma Adt>ta lunlc1D1 aıa. b:ı7 aon derece neeetı ıörUnU)otou. 
Bir gece hUcumuncla ınUttef!.k u~al~- Belçiltn !tongosuna .A.me .. j .. , Albayın cfizlert bulaıımJOtı. ''Bu ~- çan ve aıa1m1semaıua bUtlln ren1lle • GUlertık devam eut : 
ıarı h:ıvalo.nma sahasını V«: tıavıı. ala.. Vilki Kahireye geldi ır..:ııı benim Jçjn ~eri ıuıuanın .c. rjnl fhtlva eden bu elmasın blr do ı:a. "$olum .at, safım aol. 
m tesislerini !!lddetıe bambalamıı, • Londrn: 3, (A.A.) _ Kahirf• t temiz \."e en oa.ııh bir Undes!dfr,,, dedi. r1p Jıaasaııı '-:ırdı.. slmslyalııtıl T&f nerede, SfenkııP l\lUııte.rlh ol'., 
lardır. Hedef çev?'Cl!lne be~ ton bomlı:ı den E'lıtıwı bir haber, Ycntlel Vil· "Ve öyle ı.-aıocaktır. Anonk &llkno Sllld)tu Kola boı:dn. Milııaadecl~le Bu anda, bu llÖderlo ımuıaaıııı "~· 
dllşmüatOr, Blr dü§D1an muhrlb\:ı1e kinin clUn Ka.lıi'rcye vonllğmr bil· 1 olşııncıl olıırc.k aahlblnı dPğlstlr~~. bir &eY sora.catım, al!)a)·mı! 4'1S6yıt' fedebllmek lçlıD llcrde cUnleroe ıa.rı. 
• ...,.., ... _ c~:ıe de :oetJct- b."li dırm~ktedir. Kendi~L.'li Amerikan tir,,. kıymetli bir taıı evde 11akla.mak Pil- .-tıataeağımızı berhaııırt bir ı ı ld:llıı 
ttı. Arlcada~ı eeofiri ve Tilmgcnernl Mo..ımvel ka.ı~ Doktor Brayt s9rdu: "Ou efsnııevi iik~ll bir teY

1 
de~l mlf "tMydl, yü:r:line gWcrülm. Arkada,ım 

ı.er olduğunu at.,~mm Mll!l'!\- rıılnmr;:lardrr. taıJ1 mlsatırlcr{ne cUsternıa. m(!ıl.ıı ':'., "Benim için bu elmu yabancı bir Koı. da btllhıre baaa ba alaym "Ôa:. 

tayyara de, donııt ednmış müfrez.!. Vendel Vitki, iyi bir seyahat Kolı da bu huıaata anu8U1lu izhar ırkın bir mllmeaslll llo ke11c!I aramdn: lere fazlft ehemm~ attutmemlı oı • 
vaı:ı:ı etml§lerdlr, y~ptığı.::u :Wylemi&tir. edince, alb:ıy çalııtDLB odasına glrdl ve ki temiz ve cıaııdaD arkadatlıfm b!r clufwıu itiraf •ttL - • 

Muvakkat 
teminat nevı 

112 50 Açık ek.ıslltma 

60 Pıu:arlık 

893 7G Açık ekall!.me 
196 88 .. • 
893 75 • • 
393 75 .. --

iJfllG cap4e 1 
...,. 

l\loskova, S (A.A.) - 1\foskova 
r&.dyoau bu sab&h erkenden şu r.eşrl. 
yatı yapmıştır: 

Stallngrad& htıcum etmek tç.lD A ı. 
mıın hatıarmın çok geris1Dde bulunun 
çevrelerden tayyare, tank ve plya:Se 
thUyr.t kuvveUert get,irll.mlf bu ca 
yetmıyormuıı gibi taze Romen ve M.a. 
car tümenlert keza muharebeye atı • 
rUlmll§tUr. Stallngradm baU cenut>uz: 
da düşman tanklar!a ve rllzQ.nelerte
av ve bomba uı:a,at ile kuvvetu b.U • 

cumlar yapmakt&dxr. Tanklar Sovyet 
mevzlleriltj a.şmağa muvattak olunM 

Ru.alAr tanlüan ve onlan takip edan 
plyadeYI tecrit etmek it;;ln mevzııerm 

de kalmaktadırlar. Al:nan ealrlerı .\J.. 

manlarm çok büyUk kayıplara utta. 
dıklannı aöylemektedtrler. 

* * • 
l\loskova 8 (~.A.) - Sovyeı g~ 

yarw teb!iği ekinde ıöylendlğine gt. 
re, Mozdok bölgesinde Almanlar ta • 
arruzlar yapmışlardır. Savyet top,.J. 
su Uç zırhlı otomobil, 8 knmyon ta"l. 
rlp eftııışUr. Subay ve efrat nakledeıı 
8 Alman teknesile 8 bot nehirden se
çerken batırılmıştır. l eylUlde R~ 
tayynrclcrj muhtelit keaimlerde ~O 
den !azla dllşman tankını zırbl! otc. 
moblllni t:ı.hrlp elmi§ veya haea.·ı.. 

uttttmııı, birçok t~pıan auaturm·:~. 
mühimmat ve akaryo.kıt depolnrmı, 

!lyrıcaU ç katarı havaya ~ı:urmu.otı.:r. 
lcsktln bir mahallin zaptı lı;ln va• ı. 
n bir s:ıvaııta kızılordu etraru btr 

Atman tankını ve Alman ka::nyonlan 
nı tahrip etmişler, 200 den fıız!n A'. 
mnn subayını ve erjnl yok e~!er. 
titr, 

Albay tDŞJ yerine göttlrdüktea 1100 

.-a dııha bir müddet ucall ıklimlel"'S" 

ıes:ıdllt olunan bazı butalıklar U7.r • 

rtnde gUrUştUlc. 
tr:erdeu gelen korln:nç, ha1"VM! b•r 

inilti blz1 ycrlcılmlzden fırlattı. Rolt? 
çıkt1tnnn. ı:aman ı;açaİJı l>uflaın mer. 
dlvenln eşiğinde uıanmış bu14nlt. A11. 
ıo,ılıın merdiven( C}Jkarlrcın ıııırıuıı 1ı.t
ıuuş ve aşağıya ynvsrla11mışt1. 

Dolttor d1% ~ölcllp hıuıfayı 'nıın1t ., .. 
ttW. <Jarlp ~y ! VUcudıİnd:1 en "tn!ı 
bir bert> bile yolttu. Oı:ğla'<ı fllhtrllt;; j. 
le Mlıı :Warşnntm blt1$lllnde ol .:ı 
ya.tnk odasma çıkardık. MIA Mar,n:.ı 
da ~lmirtl ve. hMtn ile m~gııl o' ı. 
yorC:u. Snrah bir mUddet toara dC'!rn 
bir n) kaya dnl.11. Doktor Brayt tnt'
mı:ıt wrlrken bfr taraftftn da sttnt"· 
ite hn.ırlımryorda. OldPrkf'n: ''Blot ~l. 
tı ııa.nte lmdar anrok ::yanır,. dedi. 

Albny Edbıon of !unun yarat• ocı; • 
~mdn kaldı, biz C:e odalamuı:u QP.IJU. 
dllc, Ben bir 111gara yakm.'lk ıçla «el. 
Mili OOB!llnıt daldım. 

ŞwHlan bıınd:'ın koııu,urken arıuı:1 .. 
ıım ansı:ı:nı !lordu: "Hff tffttl rulft• 
mü, btı .vde niye acaba taerkeı ayrl 
eyn dalreleı ıuaı ediyor f., 

- {.Devamı var'f 

--~------~------------------...... --_.lliııııııııııım ____________ ~=------------


