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Soyvet öğle tebliğine göre 

er ez 
as 

esiminde bir 
a geri al ndı 

ı··;::~~ ·~;·~~·~:··~:~·~;:;·:~~::·ı .~~~---0--~------

i hakkı ıanh ... i Staliııgradda amele mahallelerinde 
1 An.:tE·=:~~ Yu, .. 1 topçu düelloları o~uyor 
t i 16 " lok avz zapte i 

1 f 1 l\foskovn, 30 (A.A.) - So~ct 
j iğle tebliği ekinde, Ste.lirıgradın 

i S '1' : :unele mahallelerinde topçu dUel. 
İ t:I i !olan yapılmakta olduğu ve keşif 
J p A z E s · f kuvvetleıinin faaliyet {!'ÖStcrmek. 
ı . ı te oldukları bildinlmclttcdir. AL. 
ı i manların l-ataryalariyle havan tor> 

1 
N • 1164 Sene. 4 1 lnn tahrib olunmı;ş ve hcmt"n he. 

umara. • ı m n b' tal...· kt d Al re.ı· 23872 P kutusu· 214 e 11' JUr mı. arm n man 
...... : ................ ~~.~ ............ ;._ yok edilmiştir. Stalingr.!dın ce -________ _,, _______ ,ili nup havalisınde bir Sovyet birlığ,i 

1 
f Almanların 16 blokha.vz ve zırhlı 

· sığınağını 7abtetrniştir. 
1 Stalingradın şimal ha.tısında 

~=--=_. Ruslar, Don nehrinin d<ığu .sahi. 

STALINGRADI HtÇ BiR 
MUHARiP TARAF 

TERKEDEMEZ 

linde mihvercilerin bir mUclafaa. 
hattını yarfüktan sonra ileri hare. 
ketlerine devam etmi.ııler ve mti.. 
him bir rnüstahkcan mevkii t"le ge. 
ı:irm5qlerdir. Stalnigmdın cenup 
bntısmda Sovyet krtaları, taa.rrın:.. 
lanna muvc:ffakiyctle devam et _ 
mişlerdir. Mt'rkez kesiminde Rus. 

27 i'kinciteşrinden berl 60 tnnk 
tahıip edilmiştir. 

Kalmuk bozkırlarında motörJU 
Alman kuvvetleri, d~anm ge
rilerindeki münakale yollarına hü 
cum etmişlerdir. 

Volgo. ile Don ara.smda Alman 
kuvvetleri. Rus tanklannm ve pi. 
yade kuvvetlerinin §iddetli Q:ı.U.. 
cumlannı yeniden püsktlı1m~1f'r. 
r'lir. 

Stnlingrndda sa~ mevill faa. 
Jiyct olmuştur. 

Alman kıtalarz. büyUk Don dir
seğinde muvaff<likıyetli ~ı ta. 
arrur.l:ı.r ya.pıruşludlr. 

Cep~·enin mel1tcz ik~imiuue ve 
İlmen gölu çevresinde dıJ.şmtı.nm 
bUtUn hücumlan yen.iden suye dU~ 
m~tUr. 

(Dofo eepheııfne dnlr c'llfıt~ 
haberler ı inci aaytnmrıdn) R USLARIN St:ı.ılngrnd ınarnıza 

henllz aurmuı değildir. Faknt 
Uk güıılerdo gUsterdlği stıro.t ynvn:ı 

yava, hafllledl. Buna mğmen Stıı 
lJngrad etrafında Dimaldon vo cenup 
tan ~vrlkm k.ıa~ da ne lmpanmı't> 
ne de Almnnlsr t,nıı.rnızb aÇıl:m !ttI

va)m ~inden çrkmıijtır. Va7.lyet bn • 

lnı-, Ahnnnlarm bir çok ka~ı tan.r ~..------------.,• 
nızlannı ptiskllrt:m~ler ve birçok 

«hır. 

kasab:ılan ve Almanlarm bir mu. 
kavemct merkezini .mbtet.mlşler. 
dir. 

Derlin, 80 (A.A.) - A1rnan or
duları başirumandanlrğmm tebl;ği: 

ŞJwnı. Afril<aya gôndorllen A.merllm.ıı tunl[Jarı f&brlkaclan çıkı;t or 

Tunusta lngiliz 
ordusu ilerliyor 

ltalyan tebliğine göre 

Müttefikler 200 esir verdi 
Şlmnll A1rika ıımuml kamrplu 

sc. (A,.A.) 
Blrjnci ordunun lleı1 yürllyUJfl dl!r, 

Mcczclbaba uıa§mıştır. 11ert blrllk!e:
stıraue Meczelb..ı.b mevk!ini geçmi§ler 
vo d~man kuvveUerlnln 1naUı bir 
multavemot gösterdiklcrı ochri işgal 
etm4Jerdlr. Cepheden gelen raporlara 
göre, İD.gillZler kuvveUe tahkim edl 
}en meftlleri &'ilmişler 'Ye tngınz • 
JtmeıJkıuı JatalarIDJ TunWI §ehrinln 
25 m1l kil.dar 7a.kmına getiren yent 
h~ttı aağlaml&§Urmt§lardır. ~ 
mihver askerleri bl1ytlk ııayrda kam
yon ve bo.fk& blrc;ıok taydalı techlza t 
wrketmıoıerdlr. 

neticesinde d~manın mUhlm bir me•. 
zlnJ. zaptetml§tlr .lngmzıerle Amerika 
ırıann blr kaç tankı tahrlb olunmuı. 
tur Bundan bqka 200 den fazla 
esir almmrJtır. Bu esirlerin 2Sl n . 
baydır. 

Hava prııarmın mUaait olmama.sı 
na rağmen bombardıman tqklllen 
mıs, Cezayir uçak ala.ıı'a.rmı flddetle 
dövmtl§ler, yerde dört uçak t.&lıl'ib et
mıaıer •e limandaki teaıalerle blr ook 
antrepolara laabet!i end&hUard& bu 
lunm111lardır. 

Btren&yik Ozerlnde Alman a-v QO&k 
ıan. bir dO,man uça&'I dllftlrmllşlerdir 
İnl'ills uçakları. Trabluagarp tıze 

rıne blr oolı: bombalar atınııJar " 

Pasifikte 

Bir Alman 
muavin gem:sı 

1 batmldı 
--o--

Buna 'ya asker çıkarmaya 
çalııan 

( 

, iri .ıaıı o~ ı eıtroyerl 
ı de 11 · tıı ıldı 

il.alı: Arttır umumi karaıpJu, il 
(A.A.) - Beaml teblit: 
Şlmaı batı kealml: 
Denjz kuvveUerimfS blr Alm&a 

muavin gemlalne rastlamiflarm. Qe. 
mıye iblrkaç obila la&bet ettJtindea 
mUretteb:ıt gemiYi b&tırnu.,t;ır , 

Şimal doğu keaimi: 
KUtteflk uçaklan Buna}"& ~ 

kuvvetleri çıkarmry& çallf&D dört dQf 
':l".:ın deatroyerini yak&l&DUJlardır. İ• 
ki destroyere 500 kiloluk bombala!' 

isabet etmı§Ur. Gemnerde ;yaııgm gık 
mqt;ır. lkl.alnln de battztı •nılma.k• 
tl\dtr. Dlğ'er iki destroyer §imale dol~ 
ru kaçmı,,lardır. MUttefik krt&Jarı Ja. 
pc.nlarm iK&ll altındaki layı oeridl 
üzerinde tazytklerlne devam etmekte 
dtrler. Şiddetli devriye faallyeti ol • 
muıtur. Uçaklarmıaı kıtalanmızm 

hUcumlarına ynrdım etmektedirler • 
lılOtteflk uçaklan L&edekl h&Ta 

meyt'lanm& &19&ktan hOcum etml§ler· 
dlr. Tahmin edildi.tine glh'e, yerde 
dü§manm b9f uoatı t&hrtp ed11ml;y 
10 taneSI de lıuara ulr&tılmlfbr. 

Alman'ar geçen hafta 46 
muttehk gemı batırdılar 

Stallngrod et,rntında bn:;ıb.yo.n tn· 
arruı.IBr kadar, btı mıntalcub yerle
ocn mlhler kıın ti rlnJn tutuımm 
ı.amrlar:ı da m lhlmdlr. R 1'3br b:'lı:ı. 

ınmda.n Stallngradı elde bulundur • 
.nsk, ~ cmlzlly k tek mlUJDt' 

istinat nokt:ııııdrr. l\llh\ er için Vol 
ı;ayr tutmak, Kafim tn «' nnl)dli blr 
füŞ sc:Çirmc'{ için n •tJ.al{B Stnlln· 
~mdı ı:.Jma t :ı: ruretı ' rdır. Her Ud 
ıarnf ı~lıı t'l emmi) eti birin~ pi na 
ı; ç s ol:ın Stalln ... rad etmfıü bkl 
ıuuhar b terin n' lmd.ıır C)("tln, nt• ı.n. 
, ..ır t ) 1• za;ı; ı • .ı. m 1 olıırııa olsııo 

•ır!d tle, ı re. b d' • ı.r:ı cf mc~I bun 

Şimali Knfkasyada Ru.slamı bir. 
çok hücı.:1Tılan alrnmetc uğramrıs 
ve dilşman, ağır :ırayinta duçar ol. 
mu7tur 

Amiral 
Labord 

ve kurmay 
heyet· 

Strazb zır bsı 
ı birlik e 

ı 
Londra, 80 {A.A.) - P'u radyoau 

ştmal A!rıı.ko.dakf Fraıuım umumı ka 
ra.rgroırnm ıı numaralı tebllğlnl neı 
retınettte!Hl". '.Bu 'tebllgde ı:,ıııyıe denlt. 

mektedir: 
"Ho.reket pll\n muclbtnoe inkişaf 

etmektedlr. :MUttc.tiklerlmlzle mesai 
birliği yııpan kıta}a.nn:ız bat:ya doğru 

Mihver uçakları, cumartesi gecesi 
dlr~ 

bafıf haaarlara sebebiyet vermiller.. Viıl :M f A.A.) - l•b nlıl:ıyef 
dir, Ahaliden, 21 ~l.nln öıdU~ .. , ~ bulan hafta ~nıle .Atınıtn .U&hla
ı·~ıntn yanlandığtnt baber verilmek rının topyekön 270.000 toniJAlıolnt 

ted.lr, Uçaksavar bataryala.nnm attı 46 gemi batırdıklannı Berlh rad
ğt mermllerden birinin isabetiyle · blr 1 yosu bildirmektedir. Her IOne 
t.ı;ıı.k yerde parçalanllll§tn takriben 7 goml isabet etmektedir. 

italyadaki Denize 
c ın CH ı olc!.ı,.'U gibi lir :tnrurettlr. 
t..t in rı:ıd nı ıha.re':> l rl n ın Pmı'.ı.ı 
t.ı. i'Jr.J 1n m d ... f;ı m L ..,..ısterPen 

m .. ~h;rn üsler i gömüldü r 
Uerleme htıreket)enn1 ~nlşletmlşler 

ı Koruıtantln yaktnmda bir şehre h.1 
1 
ı cum ederek 10 kişiyi yaralamışlar v~ 
b~ mlkdıı.r h11.oo.r yapmışlardır. 

a a~nr.- 1 Roma, 80 (A.A.) - İtalyan ordu. 
!arı umumi ko.ro.rgl\bının 919 numa.. 
rı.~ı tcblilti: '3!JI) et bunıı eıı w>.ık n n•l bir 

ld r. 

ıın ı. l: ııı 

ı ondra, 30 (A .A.) - İngiliz 
R vuılı t..Un ak!;a.m radyo la soy .. 
lejı"İ nutukta demi<-tir ki 

• g Al rr..e>) nct~ ordumuzun ka
z ııcl ~ı zafcıi tts'it makı:adi\le 
ç nl:ı•:mıız:n ı;ab.h t2m 2 paza~ v. 
luyor 

Hıçbir bC.h l"nm-e, kcndimiıe 
(J-la itirr.at ve 1rnrur hi!:leri ı:h. 
ı.imizi ka;'nmamnirllır. Fakat, 
dun:> hl!rri:, eti ve mukaddcrnu. 
Jl'll kurl ır ~" r icıin<le rol oyna.. 
mak r ~refı · i, • ı 'hin bize brraka
c:ığım srrı 1yo um. 

( Arlcası 8n;) fa. 2 Sil sun ı de) 

· b- ada ~'6" ·t 
f aaliye i oıu or 
llcrn. 30 ( A,J.J - 6.CriJ, ıdaıı .ı , 

l 1 h. •r, J.f..ıyaıfa )" ı iZ Cşİf 

ı c.11 rını 1 fuııli~ clindrn l 'ı<.c ı l· 
ıc.J, -=d'r. 

G •ırr l Morıl •omcry. 
Htinl! ı;or• lı:ı p ı1 ıd rl ı, n at;n. rinı \C wş •oı;irıı '"I'hımak ı ın ~ ıl 

1 dür. 
uı J dller. B:ı ı~ı t ı:;•it!' m ıverc! --------·------
"r H ısl::ırın tnarnız kıı.bıli;t et,1 J.ıtl ı 
ı :ıdığın ın myorl r ı.. n.ııharlıılcr en taze lmvvet)ı'riııı hıı 

Bunun içindir ld ne <>lurım ol •ın rııdn tı r!f't ne •e 1 ra.r vcrmi' b. lıın. 
f\atlmsı, \:olgayı tutmayf\ ırnrar \Cı- roı:ı.ı,tndır r. BJn ı irin uo Aln• ml r, 
•isterdi. ne d rıu ,!ar bu nıuhıır !myl •, >n•mJ 

ıaun rad, Vo!rrn tu\ıı~l olurıP trd!rıııed ı lr ere oyrıl::ıuı r. .:r .• J 
i<klrrı Al:n:ıııb ın Halı1 u ·Ia.r mmt.ıı· 
lmsınc:ıa \.strnka:ı ijz ·rı..ıe ta~rr ,.,. 
gcçt IJ.lcri b bf'r ~crllm,.• t 'ıllr. Görll 
cUoır göre hu ınmt i<'ıd:ıkl lıarek<·tı~ 

o\ le lrn!ny J;nlıı.-) nih l et hulııealt d&o 
ı,:llıllr. Hu ııahnl.ır lctmb lir daha Jcao, 
)ii:ı: lıin insanın kanlle bul:ındıl•tallj 

sonra bir netıcu elde edilecektir. Bu 
ırctJc~ A vrup~ eatın«md& lıarbl• mo! 
hncl :lı nıtı U• rinde ')ÜJıheslz çolt te I 
&irll olacaktır. 

• nfkn<. petrollerinin tt ı ' ~ ~ ıı b!. 
~e ı hizmetler ıırf r indi 1 I'" '• 

lı.;.ı n hrl nal ı.,>ntı kc: 1' •elet) • 
Aksi tah kkul• <;tttı;I takdirdi' l"t' 
olr:nyı gcrjdJ bırnımrul~ c 'dlmek, 

ltruıyanm ııahdam:ı.n ol:ln bir iç deniz 
ıurmz.ıu·aın ııneden \'olgnyı erb bt 
rak.nıek, daha ltötfuıU Kaflmsı bırak 
'U\k ar ıretl ha!itl clacakV. 

& la.ynn tnnrnız ve yapılan l!'ll:l:ı
aa bl:l~'le sert. kes1dn bir dava he -

t<abrna ynpılmakt;adır. Bunun ıı:ıo SADRI ERTEM 

iğe 
nası. 

1 Slrenayikte dUpanm ztrhlı kollan 
1 nm bıuıkılnn pUskUrtUlmll.ştUr. 

uzan: BiR MUHARRiR 

Tunus kesiminde zırhlı vasıtalnrle. /NGİLiZ Baj\'ekili df.di ki: 
Zilrlh, 80 (A.A.) - Basltır Nchrıh· desteklenen dUşman kollıırı, durduruL -· Eğer hedef \e malcsa· 

ten gazcteslnın B rlln muhablrinjn mnştur. Bu kollar birçok kamyonet chmız olduğu üzere, dıısman Ta 
l:f1dtrdiğlne göre, Stı:ı.rozburg zırhlı· knybctmlş erdir. ııus topralil.ırındun atılnC':tl' olur. 
"mm Ust gUvcrteslnin scViyeslnde bu. Mihver kuvveUcrlnln bir hUcumu s:ı., Cenubi İtalya te~I deniz 
bu.unduğu sıro.da,dahU fllo kumandanı 1 tisleri mühimmat tesisini \'e as-

' cmlrıı.• Lııbordsu ve kurmay heyeti T f • t 1 keri hedefleriyle, fenni, sistemli 
J;t•mjde bulunmakta ve vazifeleri bıı. • uz ıya ına \'e tl~\·amfı h:ıı.·a taarnrz Ve akın 
ıudn lınreketsız d ırmllkta idiler. Mu.. Jnnna h~def tutulncal<tır. 

hı:' bir bundan başka bir bllyUlt kruva. ~ ' 
zorCn bUtUn toplarlyle diğer gcmner zam YOK 1 Mıittefi4dcr Tnnu">u Ye Riıert('. 

Yi ele geÇirıııc:'.:.c mu\'Jt ~ak olur-Czerlne sahil bataryalıı.nnda aynı -o-
~'lme.ndD. bUtUrı gernll re ateş ettik. l:ır'ia -;İt'ilya. ile ~imn)i .\frıluı ara . 

lerinı ve Alm:ın'ln.rm eline ger. neden 
CV\"C! onları tahrlb etmeğe çıı.lıştık • 
lıı.rmı llılve etmektedir. 

J.ondra, 30 (A.A.) - Bnr~cıon. 
cbn ~elE"n bir ha\"1(-ri y:ı~ an Vışi 
raa,·o"u, Tulord:ı.n J3r,rselon 1i. 
m ıı·n~ gelen Fmn."TZ gnnlııinin 
~71 t nıl~to tubnncl ~ lıis deni. 
~·ılt l olc!ı··unu Nldınn '·t<:dir 

Bakkallara daha fazla sında'•i dar boğaz 0111arın hakimi. 
tuz verildi yetleri a.Itın:ı. girer. Bu takdırde 

nlcrde b:ıkknllarda tuz bu - ıtcılen Cenubi 1talyn~· 1 ~ir. ihraç 
Son gU t tklklerdo'l 1 :mmıal' \'P- l\nupmln ikıııcı ceıı· 

U"lmuyordu. Yapı•an e hE'i·i nçm:ı!;: dunırken h:t\ t'. bom 
lnbı :ır madJ ril" birlıl;.te tuzun da b d 1 • J .,_ 'f 1.1 ko 
arı:ıcn~ znnnı ile hallt tara.!ındıı..-. 

fazla n11ndığı gibi tıa:ıı bak • narda da 
t:ıı.un s:ıkl'lndığı tesbıt edilmiştir 

Tu:ı: flyatmr :ıam yoktlır. Tuz sntı, 
mlldUrlUğll t ırnfınd n b:ıltkıı.llarn b·ı 
ı;l!n daha " tuz verilmiştir . 

~GIN -

aı ıman an~ e ı .. tı a e< ı ece • 

~e li dem blm lı~sar var 

Nutl.unun elimizclcl .. i' metinleri. 
ne ~ure, Çön;il bu defa i'kinci cep
lıcılen hiç lmhsetmedi. Bunun iki 
schcbi olabilir: Birine· si. diisman 
dan hedefi ~izli tulmak, ilu'nd.,j 
de f"ransız Şimal Afrika•nndan 
l'ulon yoliyle Cenubi Fransaya at. 
lamaktan ibaTet olan <1emnkrmıi 
rJamnm ekımC'fC U~remıs <>br.ası, 
Birinci scbl>p va.ı id de ":ildıT. Çiin 
l,ü nylarr1anlıeri d~mo1;:ra"'iler .ı\\' 
rup.ııfa ikinci b'r ccp!ıe- w·mnk ni. 
~·etinde oliluldıırmı dü-,manılan 
~izlemefe ltizom "i>m ~mislcrdlr. 
Hatta Şimnli Afri'l<aya itıra~ ya
pılrhktan sonra da bonıııının bir 

Brj' .. -c, SO (A .. '\.) - İngiliz hııvıı. Şehirde bir çolt yangınlar çıkınış. ilthıci ccph"' b:t'>"mn•'tı o1dtı .:tı tt>lc 
kı.. v llerlne men p Stcrling ve Lan tır. ı nır teln·~r yn?.ıhp <;(İ\ l~nmir;;tir, Eu 
in .ter uı;:nkl .. .rı İtalya :la l'orlnoıa tn Roma 80 ( A.A ) - 1 tıılyan teb!L lefa neden Çörf;'il 'V n)nız ha\'a 
a• uz sırasmdn 3..ıO metreye kadar ğ,nden: DUn gece Torlııo şehrine kar. ombanlrmanınd"\n bah~<!tti'~ 

11 r>fıılerdlr. ııı yapılnn blr akın, mllhim hasarımt. Tlllıu~la ~idlyu arasın,lıtki ho. 
3 mah:ıllc tnnınmen yıkılmıştır. cebeblyet vermiştir. B taı-yaıarm al .;ız l\l:mş knnahnR da beım~mcz. 
rorino §ehrlnden d50,COO ldşlnln tıkları mermilerin isabetiYle blr ooni Ru kanala tnı;iliz .Jonanması ba-

kı ylere çekildiği. b!ldlrllmelttedlr. bnrdnnan uçıırı-t, Michellne ynkmındl 'iim olduğu icin Alm:ınlann tnı,:ı'l-
Londrn, 80 (A.A.) - !ngtllz tnyyn.. dUşmUştUr. Geçen akm esnasmda dft •creyf! ı!n·~ yapmalıtn ôııtillll J91ıı 

re!erj İt'.l!yada Tor{no tefırlne yaptık ;'.ttt ~ düşmıın t:Çt\gt d'1 tlrtllmtırtlh1 t11. ~bt Be'ftlma!\ftcr Tu .. '1lll'a "c 

l 
lnrı hava hücumunda 4 ton ağırlığın. GcÇenkl hnvn tnarruzunda telef o?~ Rizerte"'i ele gerireccl< olurlarsa 
da infmı.k ve ıoo bin yangın bomba. lamı mlltda.rı slVil halktan 15 ölll ~ 1 1tah'tln donanması bu boğazda 
sı a.tmııılardrr. 1 2:.l yaralıya baliğ oımuıtur. Anglo • Saksonların Sieil711ya ve 

Cenubi İtslyaya yapacaklan bir 
ihraç hareketine mani olamu. ta. 
giliz donanması ba hareketi mli. 
J{emmcl surette himaye edebılir. 

Fnlmt cwelce de ba sütunda JaL 
dığumz gibi ihraç yapmak llfi 
değildir: İngiliz • All'erikıın kıta 
larmı karsdıyacak olan halyan -
Alman ordusunu tepel~dikten ııon 
ra çizmeyi tırmaJlmak Ve Alp d:ığ 
lannı atrr.ak lhmıdır. Aksi tak. 
dinle ikinci cephe tetebbüsü, de· 
mokra.!>iilcrin aleyhine miltbi'!t bir 
ziyanla yanın kalır. 

Hcntb: Tunus ve Blzerte de ele 
geı:lrilmiş değild'r. Çörtil bonon 
da muhakkak olmadığını ima e
dpn bir s:ı.rt sigası k:ıHamyor ve 
"düşman Tunus topraklnnndan a 
tılacı-.k oluı'SL.,, diyor. Ro~dnkil 
dorum(la, ikinci' bir Avrupa eep. 
hesi açma'k şöyle dorsnn, Cenub: 
t:ıl~·anm hnndan !.i..,tematik bir 
tanıla bombalanması hile dUşma 
nm Tunustaın atılmasır.a bağlı ka 
hyor. 

l'ftiftefildcr Tunnsa 115 kiTomet 
r~ vakln!5mr5lar ve ~hrl top men 
?j)i içine almı,lardır. Mih,·ertn 
mürl.ıfna sistem;~·le henüz tema<; 
edilmcmi,tir. Kat't -~ burada 
~·apıbcakttr. Tun119 uptcdi1ebiI -
dtj?;i ta•rdirde, tlUU'l'UXtln aMI lle
ddi obn Bizerte tecrid edihniıt c 
l:ı<'!!1<trr. Faknt bont.'D ~k mUsfalı 
kem bir limnndır. Sicilyaya da 75 
mil k'\cfar y J,m bir m~fede ol
dnğu ~·n mih,crin orara devıunl. 
tRlniy<"ler ~önd,.nneııi imklnı \'allo 

rlır. Bu b:ıkımdan ~imali Afri'm 
nm kilidi tel&kki eililen Bizerte. 
nin :r.artı için pek §fddctll ve ne
tfo .. c;ini ıtimıliı1cn kc<JtinMk ıutwı 
ktlll. ... .,.... .... ,, ... ,__., ••• 
;f1P: • 

lltmck otnyor k\ Şimali .\frikıt 
v.ıı Akdeni'z tcilidinfo .,tf~•i şn l!e 
heceden it.rettir: JW..rte! 
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Doğu cephesinde 
na l: 1 ım c t ... n.r'-'z edece.< d,. Moskova, 30 (UaduoJ - llus•ı:d amele mohoUcslne hOcuml:ırda bı1 • 
·ı c1. I Hlraf a)m't!\' ıç:in clımız. H tcb1i'1. so,·yel Haberler bllrosur.- lundu.· kıtnotımı•, bu lıl"ıcıımlan alicin tem "zlenmesı •· o mr. na r.ı. n t> 

0 n f'Cll' ; \a"'tık. t' 1 •:tt, 1'.hsotı. don: Askeri kıwvellcrırniz, taarruza püskürıtfılcr; 750 den fazla HiUer 
k · · ı ... ı ·u et~ z ff a." ~ ... , •. d .. tal-lı·f ,,.c!ı·ı,.n d 29 Ale::nc n e haıe '°t ın t: mız. nı, yar 1 n • ı '! \'\ ı ru .. • " "' ernm elliler. sonte~rlnde kuv ci~·i ) okettilcr \'e Stnlingrndın <..:· 

dcıı eri daıı ız ba an ıle vuru. san-•ı.;ı fn •ılterev · ırka J:ın bıçak Proje münasebet!le vcıleriıniz .sııılinsrııcl şehri önlcr!ıı- ıııılnındu :rno.too metre knd::ır ı'n· 
ue!ı.t d S kızir.ci oıdum·.z fi.,O '"Pl m 1

• hı:"t:~ •" 1l ıkı arz ıs:ın~ s de diişınonın ınuknvemclini Yene· lediler; dli,rnun '· il1lerc-e ce•el bı· · · · 1 • k · ::.H!ı~ nı• tclı:.ı :.ı ı Proııt Hali .,. 
ıUomctı·e il .ledi. Dumcınnı onı:n: yeneme ı, arntor.•.: ın.nnu rck Uon nthri s:ıhill ooyunclakl ye- r:ı.ktı. 

hı ı d l :ı: • ,.. l ;, cin tcuıi~le.nebll:ııe'll l~in Hıl 
.uıtu 'e !.ovaladı. :.ı r~c-ı:ı " 1 r ",' ır.· ' 1 1Yct Ct' ııi rıılill::ıfı.ı:ı hall:ırını ):ırdıl:ır \'c- .Sl.,lingr.~dın şı'mnl ıı.~tı•ınrl.~ ktı,· • ·ı· h · '· )lı.ul red ıı ll ,:ıthauı:-ye b!r kanıtı " " .. , .. 

B t n dlınyıı, Şımr.li Afrika mu. ıstı ı e\ e i, f;'ln •m ~·e ,;c ·ınuı:.- , iuri, Bt·,J·,oy,:ılka, Soklwofk:ı, tı "'.ı.· ıı · ><;ima nu \'6 bu sıın•tıe i3.ıJa.:t. 1;ıı,. • , ve erımi1, nııı:ııınldnnı· ln:ırruı mu 
...... c ı,.n·nı'n ne ı.ad r mccıafeler rzu ı oau bu mC" 'ur."" nvıp ha o1 f k" ·· t hk •·ı ı 
,...,. ile I :ıllc sularının biı-lctötlrllıııe"ı sa "Ono ~ ·ı mıı a r.ın DOll'. n :ıı ı•,ı. harehelcıiııe dc\·aın elliler. l>;i~ 

% .. r1• <1e cer•'-·::uı etti'kkrı?.ı <>ö ck.,•e Ei!rli • ~i. Bocı yere on•ı 1 ·ı n - 1 1 k . 1 ' "'J "' vN>lndc b:uııl olacak 10e*c,a11 .. nn ıı ·· •:ıp cllı er. u mu~ a 1 em noK rt- mıın ınu'kalıil hflcnml:ırl:ı ll~ri h \· 5 .. uııc -:tirrneg· e ":ılı!ını •. alıdır. Bır unla...C n \' z geçirml' - c ça •;~tı ı.. r- ~ ~ o1 u~ u .. 
... "' • 1 , dn k l:l.)ca temlztenobllcet•'•lni ııerı l:ır, düşnı::ın1n esns muko\'e:n;. 1 rekctiı:ııizi rlıırdıırmnl!:ı tcşt'lılıfl~ ı·l· 

1?11n, d , "O, 50 'eyn PO kilom trc • eni r1 r-:e •• i"ten e:lı Ameriı<tL "' 
l, . • ı d sl.rım:,ı uar.etlrrdc Okıdı.ııı-unı.ıza , nokt:ılurını teşkil ediyordu. ti "C hiiyiik 7İyi:ıl:ı ui:rnclı. 14"1) 

ılerle • :im'ı oluyor. G:n ral Alek \C:l • runun zeri e bn:; " 
• 1 B . 1 l l &»re bu~ l<:ln d<" ~ 6 ıuılyoıı Uru Sl:ılingrndın cenup Lı:ıtısında kı- naziyi yo!~cllik. 13 lnnk, 00 knn -

.ın ·e, ~ nernl J'Jo:ıtgomeriye, yete ı;at. ugı;n. t.:ı y L•ı m k 
w • ı.aummı ? ... l'ru tun pro'·!ilnln neden !:ıalımıı in kiplerine de,•nm edere ....,n ve olo mobil •1111ı.- eıı·ık n· • _rlenmize ve hav c•' rımıza tam r ratorlu" 1 mcvcı;t dt·"'i'ı\ir. I:·i ,.,. ~ .rv · "" • , •• ,,. 

flı:ıret oJduğu lııı.ı<kmd.ı d ha esa1ı. Oı!ilvije, Yc.sn:ı, Kıımı:ıynska mes· çnk esir aldık 19 top 49 mitral";' 
bir itimadnnız oldu· nu sC'y1 c~1·• m'zde hnrp esiri olarok yiızdell idin noktıılarını ve Ncb'kofski ista-- ' ' • 
şka bir ey ila\•e etmureccöim fazla ltr>.1~an generali v~ t1kri"e11 lir fı .re hlı> drglıı~! Ancnı. ıJ11 not~-ı iki cephonf! deposu r.nptclllk. 

t u,·-. t"":ıret et. n"I ı'd'"l'oruv• ''Onunu iş"'ııl clt!ler. St::ılı"r"•r::ı .. 111 r h ı ı A!rlkarun öbll'?' tnraftnd!t !ngL 300 m askeri bulunf'la taclrr. Bil. .. ..- ~ • 'o1 ~· • " • • .. ~ " cnup n ısınt ıı 

iti '"· b' · t b ü 1 t•-ı 40 _ 50 en" oneJ ı ~-aubuld:ı bir ~!J sonlcşrin nkşnnıınn kadar tlilş- kuncllC"rimlz, kısmen ilcr•.ı·.··er:o'· ve Ame. :k lılann mUştere ·et 'i ~ ır ız mıp :ı g ze ı.u yayı , _ 
"Ol• "ab:ıncı memleket ıuilm .. aslll •rl ' m:ındıın nlına n f ı;lrlcr ndcd i 300tl l · ' k • 1 ı i ı ı · ı:'hi~lerl mua.zm.m ij de t:ım b'r çe~l~ektedi'r. Da"1n bu bir ba~ ,, .. ~ ıırı;:aç mes ·un no, :ıy1 şJııı el•· 

ı "n""'çtan 1• ... 'lretti'r. ' ııchrin imar '\c tnnz.inılnıı alt projeler kişi ıırtlı \"C 19 - 29 sonlcşrine lrn- lcr; rli!for kcsirnlcrclc Jlillcrcilcrirı muvaftnJuyetl• .sena erdi. ... c• ı;.• 
Bllyllk orduları yüz bınlerce in- Bir ndam ve o adc.mrn y.ı.rattı<';t teklif etti' lerl tir ınnıd<l ı;cno bö)·le ılar dü'iııı:ıoı.lnn nlınnn esir miJ<hın şiddetli, lıtkıım!nrını ııiiskiirııü:ı r 

11n. en kun•ık modern malzeme rejim, çnlr kan ve c"'·eke b2.hti- ı tılr Dlrhct ı~iiğıth.ı.ne dert• lnl Kam <ii> lıini .!)U\<lu. . Oii-:;nıan hüyfik rn\·inln tıHr:ıılı; bi·•-
ve teçhiz tla denizler ve Okyanus.. yar olı:>n 1ıalyan hnlkınm ba. ... 111"' dı•nlz.lo blrleşt;lrrııek lsteml;J, Batııfili 1 19 - ~9 \011lc5rııı 7.:ırrıncla vuku deıı ra1ln <lüşmnrı ~ıılıa~' \'/! eri, ıı; 
F a~trı gizlice taşımak, dıll}bnü. bu ln.dcte·ız bela!"l:-· getirdi. v 1 . .>C blr proje "ermhtlt, Bu projc~e bııl:ııı rıııılııırcbl'lcrde şıı g:ıııi:mell'· 1ank, 1:i h:ıvun lııpıı iınh:ı cılilıli. 2° 
Pat ll!'l.t ve lıattfı da1.ika1a bir çok talyan hallıt ki, Mucıolin:n zama. gur hıı1.lııeden \t'.ını ıılmad::.ın liarn ı ri :ıldık: IIcr ~·apl:ı 2000 top. ~!)3;; top, :rno knrııyoıı ,.c otomobil, 5 lıııı 
noktalardan VU-"mn.k, denizaltI ve nına kadar İngiltere ile hiçbir tlcııl1. IUlğıUı:ınc ile blrleştirllr.celt oıitroh·oz. "3~lıını ve has:ıra ıu{ra- silllc, '.! rnih·oıı fişek ve saire ıR.ı
ber tür1U te5:ldüf tehlikelerini ön. vakit ça~ m ,tı. Ruu:ı. ne ka.. ııııblJln bir ta.mfı §lrltclo, diğer tart\... roış 13i9 tank, 60-00 den fazla kanı· nıım ellik. On sli,·:ıri hirlif,hıiz, ri· 
lf'?llek A.l!Irlarca aa~ile incrlenc- dnr t 'lı"rrr.1Ul e tilir? fı de,·tete alt oıacaıc. Şlrıtet dere bo yon ve otomobil. ıskerl levnzim ıhı cııt eclen Hlllercılcri takibcdiyt'r. 

Ka kup.,_ •hfl'nf',.f'lr ıııw 1,.rtleoetı 

" ar11m11 ~e it werme llU .. r, '"" :!ki• 
Uaklkud11 parıu.ır e~nmllf'f•ııkt.Jr 

llAnlıırıa &3Utedl! ıörlllıtıttll fl'llll I• 
tJlm:u.ıu dik kıtı edllını'lldlr ICvlt>nm• 

tekl;lj ı;öndl.'rf'n okuy11rul11rı• nwbtuı 
ku lınak Uzert' sa rl• aısn.ıerıaı bildir 
mf'lert llızım~r. 

Evl~nrne teklill~ri: 
* Ya§ 33, boy, 1,70, kilo 6~. tııhsl 

Jınl Avrupada yap:nı, yiıuek aıeK. 

lııplere derı vernı"kt., oa.n bir bay, 
eı ine doıgun, ıgun boylu yef!l göz.lU 

vc.kt: uıı ytriııde bir bıtyanl• ev 
"•·njp, iç gU\•eyııl olmak ı~emektedlr. 
(Nalband) remzine mtıracıı.a t. 

4.ldmm.z: 
(A.U.) (Ahenlt :?!) (A B.C.D.) 

(B ~, klmsea!z) (Bulunmaz) ı Bay Faik 
tÇabuk olıun)lDadıı (0 F P.l (E.El 
<E.F.)(E.lıl.) CEiine tıham) Cll' U.Şı 
(F D.K.) ( Iı') (Fırına l (F. fez.l 
ı ı":ılloı-yfiz) ı Hayat :n ı ( M D. 101.T. ı 
ıi\LH.R,l lM.E. 49) (Ntl!!I (0.İ 1 

Côzb&ba) (P.A) (79 ttuam) tR Al 
(S:ı.mlınt) (Varlık) (Yer•el) 

cek ıb:Jr teşkilftt ve baı>arı örnegi. l una oteller, yeııı binalar yapac--..ı.l;;. Siildü 4677 :ıraba, 10700 he' ı;ıir. as- Dil~ıınn ın 11 nıı kliye uç:ığını dıı 
d DİiilU.THftZ DOOU llallcla clolınası karşısında lıem •u kert leYa:dm ve <'ephanc ile dolu 'iÜrıtük. §eYİ bir d .. lga ~ibi nnüne 1'attp 
ir. rTı<PJl ~ı ~ırntR ~- t ı k ,__ • o ··•n .. b L • ı· JNGttJz ORDUSU A\IERİKALI- v.1:. ••v ' .~yanı cm n etm" • ..,,m ' crsa. 122 depo. Merkez ccpheslncle kıtalarımız, 1;-0.an:!l Pna taarnıı ''At~· şı:ı:.ı ı. 

f..ARIN l'A~"Il'lı'l>A D(\\·t•şı--CF.K AfriJra<bkı hareketin gidi~in. adetin ticaret ,.o ı;:ı.ıısyllnde günden .Slalingrıı<l mınlnkn~ındn 3 mo· t:ı::ırnızh::ırelccılcrinc dc,·nnı eılcırı.. nuil~ri Don llstilnnen ikinci I!·ıs 
İngiliz ve Amerikan kurmayla- den m"'mnunuz. Fa.kat bur:tda eı. güne ~örUlen ternkkt \'6 t:ıkl:taf kur törlii i2 diiı;mnn nııkliyc ucalı hn· hir seri ınc<kiın yerleri işııııl eıı;. o•C:u.su yoluna d~ru ~tl~:'r'h,.rclc 

_ .._ .... •cıi 8 _ _..da tam bir ar1"'." r'le e"'len muvaffakıyetler ne ka.. el!iında lsta.nlıul linıanuııu ımiıı.ln tı. ha ecıı·ı .. ı·. Stahnzra~b dor.mc.rtf' ,.e Stııl·n. 
•• •u ... 1 •-.u "- " lcr. Dii5man :ırıudıınc hlr nıuk:tYC· -
daılik ve Uyu§?Da mevcutt.ır. Bu dar kat'l ve sUr'atli olursa o'"'un, carl)e için kAfi olmaması Jiatıı'ısındaı, Merkez cı:phesinde askcrt kuf. met gfülermekıe ve sık sık mııko- gral! - ~f"fttov rien:il'~'O'ı.; t>t.)"-11'.a 
ımınzzam iş, Amerika CUmburrei. dikkat!miz, doı!u cephesinde Rus.. ıtrket böyJ., bir projeye ihtiyaç ol Yellerimiz, 29 sonteşl'in<le dii')"m> bil laarruzlnrıla bulunm:ıkl:ıciı· batıye. doğru devam ctm~k·4.rtir. 
ainin id.ıı.resi ve mes'uliyeti altında lar •nrafınden indirılen ve muciıe. dutunu görmO , tcı.:tıttc bıılunm113 - nın mukav&metinl kırmışltır "Ve Diişman Yi~·azm:ı yolunda 50 tank Yorğun, ~ilih ve t'"~~i:"t· •ksik 
buluumaktaclrr, Birinci İngiliz or- )e kaı.-an darbelerden çekinmeme.. tur. Bu projenin o zaruaıı t•hemmlyet yetişen düşman takviye kunelit!ri- ve 2 nlay kadar kut'\'clle hiicıımıl.:ı ':ıircok AJrnan tilmenltri. :::t.ılin-
dum .... Amcn'k""' bacıku-"'-dam Jidir BUtlin dUnya Rusyanrn topla le dJkktıte olnuna.dığını da tlltt>lk e- nln mukfthil hiicumlar·,nı pfis,.u~rt... b grach do;rı c;~~i'i~lerind~ :f't:rma.. 

..... u.u ., ...., ... , ,,. _ , ~ .. 11 ~ ulıınılıı. Di~cr krsmilcrde de 111n-
~eneral Ayzcnhovf'ıin eJlerinde bu ~·ı>ı vel ıl"rtk' sUTrlüsU ru muaZ?ım ııilmemte8lnı1en anlıyoruz. rek hilcumlıırın:ı devam eylen'ıişler· kabil hiknm l:ır :raplı; lııkrlben 40~ dan taJrru1a uğra.111ıııbrerr H~ 
lunmaktndır Bu g.n•."'atı·n mc:z; kuvvet er ars•.sıncln apışıp kal. nu ı lbarla ııehlr mlltehaHııııımızın <lir. Uli"ın:ma epeyce z:ıvJat ,.erdi- .rerrl• lurrlar aram.iJn •t~r gı,.11 •· .... __ .._t ~ kllf ~ J ., ., kııdar z:ıy.iat vererek geri çekfldı. 
"''ct1crlne- t::un bir fJ-ndmuz vı:ı.... unu< :ıuu-. te ettlı:;l pro 0 yeııı blc ııey deği!. rildi. Kuvvctlcrimh:, bir lalam me~- bir siır'a.tl! '!ec;en ka7..1k •th·:ırıı.,. .. 
J u .. • ,- D h · d.d • 1 ..: n ı b be b J ı ' Tuapsenin şimal doğllsunda bir · · f t k drr. Emirlerine harfiyen itaat edi.. a a ~.m ı Cll nctıce e?' ver" ,..r. ununa el'"..1 r u pro en n de ki\n noktaları f~gal etiler ve bir n mıhver mil rc.zet~ı ~.i n~ı~.-;ı, • 
• V"""~. Ve b''tlln bunlnrrn nr.s... mjş bulunan geniş mlkya"tJt ve tatbiki Jınllnde Hallchı dolmaMını::ı tepeyi z.aplrıtik. Tepe yamaçl:ırın. lP.r v~ k·hı: n.~fiN"rrk y-ık •t•rı'•lel'• 

...... ..... u ......, b b 1 h dl ö u ..tıı n ı j'!.I U h il giindc 55 top, 8f mltraly61, 8 ıanl:, <fa 250 dü~mno ce~edf kaldı. Di- d' S l c.J 1 1 •mda m"'""'"... lngı'Jı'ı ve Amen·. mua?.zo.ır.. mu are e er !O!l n e- n ne ge,,. P g~ em yceeo• " P e 1 . h d J 15 d ır. • t3 ir..grad aki A n:a:ı '~ir ... 
c -......... e'l"azım ve cep :ıne o u. epo 11ft k · •- d .. -
kan 411•oları b•ltlı''-•or. rlne va.rmalı.tııdtr. İkinci bir Rus dlr. Çllnldl Rallcfo l>ircok gemi enkıı.- ~r ·c-:ımrer e uu~mnnın hlrkoı: Ti, l:ll:!:~unl'Jlr111rnt !'-fJeTine at'e~ 

ıı.ı .r '·ıcı H·tı d ,_ 1 zı vnrdır n nln ı t " ı ı:ırıtcıtiler, düşman 29 sonleşrinde mukabil hürumunu pOskOrttülr Te k J Jr .a;ı 
A "-ı'ka .. ft .... len'ne '··ıı-ı )'apıl"ı " r ı er or uur:nnın omu: arına • u r c u;'I c su cereyan· h b d d 4800 me ~ ve on ar· .-n0 er,.,• :?:eV'· ıc .,...,, ....... ,, .. mu ıırc e me .. · anın a ces :t ı · •J"ı-kt ta .. b c:(Skmelttedir. 180 Alman t!lmeııl, ları kaldmımıız Halldn dolmasının " ıır .,.ı u · en r .. a fr kuvvetini sim ..a t'"ıi ı · t ., m harC:!d\tr takip eden on g{ln içinde · bıraktı. k ik. e &vre e ~ ~e ~ naa er e 

cereyan eden çarpıı:ımnlarda dflıl.. ftalya...n, Rom•n ve Macarl:ı.r, ge. Ontıno gecmek için ovveıt. bnnlan Moskocıa, 'O (Radyo) - Dün ge- yoK·eıı d. . -:> mp-Ale itham e'·}~m~lrte1lr!~r F ... 
d ez~ krş tattrklarnı.m aynısı yeniw knldJ'J'DJak lhımdtr. Sn eereysnı el& ar.a cnız uonnn~ıa ;ına mı no:up 11:!'~tr. h~r a!knfn l\rt'l triıf kul. 

man enizn.ltıhn mı.ığlQp edıMi. ce yarısı ~şrecUlen resmi Ruc: f J • ı !I hl 
Şimüi artık bu söyliyeeeklerimf sır den tntmak i~in, bu sefer d.?hn fe. teıcln edilirse fl!Jla dcğtldlr. Bundan ayyarc erım z, , n tonluk b"r 1!'1:-.mzk üzere i'rlnci hh- CftMtt ~e-
o'arak saki maL lUzum ,..:.-uy" na ~·tar içinde hazrrlnnnı:ıktn _ baııka ıııeııelcrce t1VVel bir yabancı tebliğinde, yukarıkl husust leblı~- düşm:ın nııkliyeı;ini torpllliyere.ı. ~:ırik etmek tt"llri1'i ıılt!ıklannt 

5 "' c.v;.ıı "" d • ...,_ ku ı · ı· ı k • ta-.. ..,_ kllf -A ,... • de zııptedlldiği bildirilmiş olao hat rd 'JA • 1 , --..:ıı rom. o vakit bı·,..,.0k !!'•mı'Jnr: .... 
1
._ tr ar. .oLI vvet enn tesel ısi, ~ r e.. • ... ,n .... n te ... -..neıı pro,,.,. . ı ı. ~ ;ıve et~'" er ,.~ Rorr:e• ·nvUIU· 

• ., .. ~ " .... ,. 11rurm ! .ı ı elı n mevki himlerl lekrarlandıY;:tan ı;on· IU~J{OV" ,,. " 7:"" .. I'' EJ•"'"1" .:k tehdit ltında hareket edivordu. p-ene :ıy tanı rnuan o1may.!I' n n, f rln m st::ıkbei ge?hlml baki . '' , ,,. ,r. ı . .. un ·' nun bozutd·ığunu Ru!'tar;n •tt•r;• 
do. '-!-t -ıı.-. Hi 1 t ... c1 ı , t d .. _ ra,d!inkii muharebeler hakkında '"U N~Ht 'AJ'J b _1_-1 ,.__ d .. 1 •• MU im miktarda. dil,.cmıan denizaltı , uı= .. ~t ıt er arn.ıl'.· mm ıın aynca ınce enme1' ay ıhıAll .. ; .. #":' .t t-yannamÇ>crn~n l!,.,ıcn la ennı 

•ı her taraftan bı.rrava akın edL. dan idare cdild!Jderini hibırkttr, hali değllt!lr JOlnnattncleylm. taf<ı!Hit vertlmektedir: MO!lm ·a, SO (A. A.) - M•:u. e.öylt>mişter.iir 
.. Yekta Ragıp O~N 22 - 211 sonte~rln nraaıncla bir um SC'vyet t::ı.arn:J1onıJ tefsir l!den • • • "o~ u. "•hıiplerimi:ı: onl:ırı geri FRA...'\TSAYA GF.USC'F... h rı d ~? • ., •· 1·1 kli 

ttıl H k b · - 8 0 :ı ' - sı a motor 1 na ye nçıı- Moskova bac:ını bu taarruzu ı~yle Stokbolm, S8 f \.A.) - Ruıy~. 
ar. r ay ettıgimiz g'ffiti i. Naznn dikkatinizi batıya. bu tu ZA Y1 - Hukuk fo'k!ilteslnden ;;, olm:ı. k u··zere 2."• dı'l~man ur-"1111 · k d' · h. d • ı 0 .,.. ~ ·- tıısYır etmt" tc ır: , dski vazi,.ret haü.ında •Aralan bir •• ın ır enı.,.n tr «. d:nizin dibini haf dratı:ım ba••ka act1ı:1ı b'r eahrıe. ••uı ı ld "' hü ı ti f • -.... ... d %... ,, ...,.. nurura ı a teım t v ye m lmlın ettik. Dizim r.ynı miıddet ur- "Stıı1.lin(l":-a~ :ı-inHı' lrntı•mda baş :.ııuıle '\'ilhe"'-?SS~. e allladar ma ,-ov-. 1 veyn n<~r surette hasara sinin ccre:nın cttıı;ı· Frnnsa,·a ,._,.,___ ,_ ... _ 1111 d h k '· ""' 0 L,...,, 

-1' ttld1- ivcmım. ,., .,,..... .. a,,..,tt em en n mın yo,.hır. ·~r, rında z:ıyiatımı7. ı!J7 uçaktır. !:yan veccnun batı ve ce..,uha .loğ kam'ar B'J t'f'ftbr ~nult1erdir! 
!-:: ı ancl birinci İngiliz ordu.su, Şima.lt A!n"knya ynpacağmuz çı. şet. (17276) Stalinın-adın şimalinde, dllpnan ru yolunun füıtUn1e nı!!thdı~ı her ' "Be!:le\iniz. ~rOrsUntı:s . ., 

•nU'lta m·hver kuvvetlerinin e- karma hareketlerini h~rı'n1ı~- 1·nhı·sarlar U MOdD IOğO d 
lin.r'! h'mış brltınnn son noktola-1 !"':ız rnln, bunun Fnınsada akstlla. 1'11

xm•
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•••• mum r n en 

m ır darbcl~r ·'ldirmektedir, tn.. meli~ yaratacağım tabrr.in cttık. 
illi .. Anıerilmn, Fr:ıns1% ku\Vetleri liitlerin mfitarek• cıartlannı hna 

yanvana kt.rdeş-:e, stır'atlc ilerle- rnk bUUlıı Fransayı işgal edcce~in 30 teırinisani 942 pazartesi günü sabahından itibuen ~igara ve içkilerin a!ağıda. yazılı fiyatlarla 
nı• tl"dirlcr t tı'RbaJtn ilınidi i~te den Ve Tulonda.ki Frttn!tz donan. sayın halkımıza bilcHrilir 
budur • maS?ru ele gec:ı'mı•ğe ~a!r.ıacaı1ın _ 
!~ edilnrlş bulunan Afrika. d:ın emindim. 

dan, 8200 ldtomet:relik Avrupa sa. Bu. Eirle!"l!liş Mruetler tarafın. 
hil1l'rlnden m~ettiın dan i.vi kar,ılanac.ıktır. ÇtinkU 

D~lIANI AFRIKADAN blSYlelikıe Vişinit: iki ·vü?.lil1il~ne SiGARALAR 
ATAOAGIZ! bir son verllmfcıı olnce>.kt.1. Bu Fmn 

Cdc zaman geçmeden d~manı eanm birliğe avdet ctme!i iÇ!n rn 
htıtftn bural:ırdan attıca~ tah- :ı:nn o1nn 'ba<ılnngıçtı. Onsuz. Fra.n. 
mtn ~z. Daha ileriye !ide- sanm canlanmam imk§.ncırzdı.. Bu 
!'ek, dnrmuı.t 'barala.rdan a~eağu birlimn tt-si~lnde bny{lk bir adnn. 
diyecefhn, Afrika bfr dtırak Yeri atteJ ol~. ~~al altında o. 
defı1dir. Afrika bir trampl~ndfl'. lan ve i.4jg'al Pltmda olnuyan arru:i 
Dllımanla b8;1elikle da.ha yakın- ttl'!lS"-nds. mevcut 11anf tnksim~t te. 
dan teman &"Clchilmdt fçin Afri.. mid~t,tir. Fransada bUtUn 
kadan J.sttfade edeceğiz, Akd-cniz F"ransızlnr Alma.n boyımdunığu al 
de YClliden 83kerl mOnakaIA.tı tmdadzrlar ve ona ltnrf'? kin b~s.· j 
mitmlrtın h!rnan:n, b5yJelikle u. !~meyi lSğreneceıklerdir. 
anı Rap burnu yolcahığundan vaz BUtlln bu olup bitenlerden son. 
~hı bizim~ ne kadar e- r.a, muharip FrnD.S!lntn btitUn 
1ıeru::atyetl{ olduğu g6zc batmak- Fransız milleti Uzer.inde cleriu te. 
'tadır. &il' yapacağmdan eminiz. 

Afriltarun şimal :ıahillerini at- Kl"ndi çılgmhb'! ~llnd~ o va. ı 
matla başka bir avantaJ kalanmı~ ıiyete düşen Tulon I<'r.ınsız <lo.. • 
oluyoruz; o dA, lıava ırmha?'l'belc. nanma'31 kcndi!ıi feda ederek na. 
ıf itin ~nı bir cephenin eçılmıl$ musun~ kurtardı Tulo~ limanın. 
olm<ı• dır .t~~ce ic;inr!e buJunarı dan yUl~le dum.,nl'lr ve lıuraıla 
dlln:rannı ylt)j}ntı bi'raz hafiflet- vukll'!L gelen infil.kler arac;ından 
met i~ln ha.va mnh2lr~"l~rini Frı~ Yeniden do~nıtac1ktn·. 
mD.mknn olrluf.u kP~P.r .. ~t'a-:tır- Rütnn Mntıoşrin ayı miJ1detin. 
maJJY?E. · t'e, c .. phclerden iyi hab:-rler aldık. 

ALMAN HAVA KUVVETJ,Jmt !ngilz ınil'etf, mrğ-lftbtyete tıı.ham 
Kn'M~N DV'Ş'ÜYOR mtit e&-~ldi:Hni i bat etti. Ilicbir 

Alman hava knvvctll'ri lm'lnet.. slS .. VC'Mniyorum Hi"l.ir talur.inin 
ten dllşmeıktedir. neri slirlllen ye- bulun'" l"'OTUI" ' 

nf lku~tı~ açı'1n.n gedikleri dol. H.<\IlP F\ Vf~L~ NEREDC 
Juranıam k•a"!·r. Bir ara.vn ge. RİTIX'EI\? 
len Amerikan, !nı;-iliz ve Rus ha. Bundan sonra Ç1r.;il. aynı di&ip 
":' kuvvetleri dnı:m<>n f:r.rrinde e. lin ve aynı arkada. Irk lııy•r•ıj:m 
~icl bir tlsttınlUlc eic1e (tmektedir ~le m1.ıharec:ye devamı tavsiye et
l~ize l!zmı olan, dli<;manlı. tema"~ mi" Almanların clhı1c blitün .Av 
15ık sik tekerı1lr etnı .. sidir . n!'' 'UD, millıim sto'klarıo, münhit 

l)ıınaıt Franm AfrikM:ını ns it oval-nıı bt•lunrfuÇ'Unu ve d .. nizaltı 
tilıa.,. ederek ya.~cağrnı]2 lınrt'kct: m• • "C ·nin Fiddet+-:n kay'be ... 
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