
Milli Şef 
Şar~ Cephesinde son. durum 

~ 
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Adapazarı ve Arıfiyede tetkiklerde 
1 bulunduktzn sonra Ankaraya döndü 

Ankara, 11 <o. a.J - Cumhurrei 
simiz Mili' Şef ismet lnönü bu ak~am 
saat 22 de Ankaraya dönmüıler ve 
gcrda Büyük Millet Meclisi reisi Abdül 
halik Renda, Başvekil Şükrü Soroçoğ 
lu, A.ııkorodo bulunan vekiller, Cumhu 
tiyet Halk Partisi umumi idare heyeti 
ozôlorı, mebuslar, Ankara valisi ve 
emniyet müdürü, Ankara merkez komu 
tanı ve diğer askeri ve mülki erkôn ro 
Tofından korşılonmıJlordır. -----
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Adapazarı; 11 (a. a.J - Reisi 
cümhur lnönü, dün gece saat 24 de 
hususi trenleriyle buraya gefmiıler 
dir. Geceyi trenlerinde geçiren Mil 
li Şef sabah saat 8 de yanlarından 
Maarif vekil: olduğu holde trenle 
rinden inerek kendilerini korşılomağa 
gelmiş olan vali, kaymakam, komutan 
far ile Parti, belediye ve Hofkevi reis 
lcri, vilôyet ve kazamız memurlarına il 
tifatlordo bulunmuıfar ve kendilerile 
görüşmüşlerdir. 

Reisicümhur lnönü bundan sonra is 
tasyonun dııını dolduran Adapazor 
halkının içten tezahürat ve alkııları a 
rosındo otomobillerine binerek demir 
ve tahta fabrikasına gitmiılerdir. 

Milli Şef fabrikayı ve yapılan hle 
ri en ufak teforrüatıno kadar tetkik 
buyurarak fabrika mühendisinden izp 
hat aldılar. 

Bir buçuk saat süren bu tetkik fıle 
rinden sonra fabrikanın opartımanın 
do bir müddet istirahat buyuran milli 
Şef bu fabrikanın zıroi olôt yapabilme 
hususunda v' şimdi yapılan araba ve 
saire işinden baıko ne gibi işleri yapa 
bileceği hakkında alôkadarlaro sual 
ler tevcih etmişler ve aldıkları cevob 
lordan memnuniyet göstermişlerdir. 

Reisicümhur lnönü sokakları doldu 
ron halkın çoıkun • olkıılorı orasında 

bir gezıntı yapmışlardır. 

Tuapse istik8metine 
çekilmiş RuS kuvv~tle
ri tamamiyle-dağıtıldı 

'fi!{ 

-r erek Ozerinde şiddetli 
muharebeler devam ediyor 

Moskova, U (A.A.) - Sabah teb'I• 
~lnde Sovyet kıtal&rmın gece Stalin'.;'. 
rad'ın batısjyle cenup batumda, Moı~ 
dok bölgesinde, Volket cephesinde VP. 
Jlnlavina çevresinde dil§manla çarpı'J 
mı§ oldukları bJldlrilmektedlr. 
Diğer cephelerde mllltjm bir def:• 

~iklik yoktur. • 
Moskova, 12 (A.A.) - Sovyet öğ•·~ 

tebliği: 

ıı eyıuı geccaı kıtalarımız Stallng• 
rad'm batıalyle cenup bat1BU1da, Mo.t
dok çevresinde, Volkof ve I.Amingra.1 
bölgesinde düşmanla çarpı§lllı~lardrr. 

D).ğer cephelerde mllhim değlfik1j:; 
yoktur. 

••• 
Berllıı, 12 (A.A.) - D.N.Ş. ajans•. 

l!ının askeri kaynaklardan öğrendlt' 
ne göre, Alman savq, pike, tahriP 

* Sahama Joiru mühim 
boğazlar İfgal etlilJi 

:;c Ru.Jar Novorcni•lıi tah. 
' liye ettiler 
* Almanlar •eki:. günJe 
3500 metre yer ke<mtlılo 
* Fon Bok ilerliyor 

yet uçağını dO§'llnnüştUr Ayrıca ıo 

uçak da uçakaavar tarafından düşüı-U' 
mU§tUr. 

Stokbolm, 12 (A.A.) - Bugün Sta 
lj,ngraddaki vaZ1yet1 belirten yeni v~ 
belki de katı lkt unst.ı vardır. 

'Evvell, fon Bok lutalarınm Krıuı.;, 
arnalk çevresine \Tolgaya varm&la:-: 
11.zeriııe §ebrin etrafındaki çemberin 
tamamlle kapanması, 

Saniyen §ebrjn batı kesimine ye.-:.1 
ve bomba uça.klan eaaı hücumların· Alman ihtiyat kuvvetlerlniıı gelıne:ı: 
Stalfngradın §imalinde bulU!lan Al • Almaıı!ann Sovyet hatlanru Volg t. 
man c.rduıru te§l<fllerinl geriletmeg~ ya kadar hangi noktada. yarmı§ ol • 
teşeb1>tls eden boi§evik ku\"Vetlert üze duklan tasrih edilmemektedir. Yalnız 
rlne tevcih etmııtlr. Hedefier il.zerine bti noktanın §ehre pek ez mesafed
dü~en bombalar, dUımana jJl.IBDct. olduğu eöyıenlyor. 

ve mal.zcmece büyük kayıplar verdlt. Alman mahatlll, Stalingradın ıo-ı 

mi§tir. Av uçakları sava~ uçakls.rm" günlerini yapmakta olduğ'unu ııöy!..ı. 

bu hücumlarda refakat et.mil 49 Sov. mekte, Sovyetıer de ~olga eyaleti mer 
keziniıı ııanlmuı hareketinin d~j! 1 

fabrikadan ayrılarak Holkevine şeref 

Akşam v~rmişl~r ~e müteakiben ıehir içinde 

----•' Geçtikleri yerde en içten bağlılık 

Amerlkada alınan 
ıaıı ;eni tedbirler 

ve sayğı tezahürleriyle korşılonmıı o 
lan Milli Şef saat 11 de Arifiyeye git 
mek üzere buradan ayrılmıılardır. 

Londra Halkevinde 
· ı O!dufu yeni safhanın ehemmiYeU:ı' 

l:abul ve teııllm etmekted! .. ler. 
'Arlcuı: Sayfa :ıı. Sütun 4 dP.) 

ARIFIYEOE 
Arifiyc; 11 (o. a.J - Reisicümhur 

l'azaıı: SADRI ERTEM lnönü bugün buraya gelerek köy ens 
yapılacak 

L 
titüsünü ıereflendirmlıler ve havanın 

IBl:ML demokril.aUer harp e- yağışlı olmo5ıno rağmen talebenin biz Londra, 1J (A.A.) - Halkevinln 
dertten harbin ldar~I kııdıır zat yapmakta oldukları' enstitü pav 'oa§kanı olan Türkiye büyük cl!:lJI, 

ıı.tıUılm olan btr noktayı, ııoııyul mese. yonlorının inıootını yerinde tetkik bu 1 TUrk gazetecılerlnl salı gUnü b&lkevm 
ı,ıert he5aba katmak mecburiyetin • le d kt K bul inde yuroro yaptıkları l~ler hokkıhda tor, de kabul e ece jr. a ream 
dedir. Llber:ıl memleltctlcrln t:ırlbı belere sualler sormuıfor ve iltifatta lngillz nazırlan, Londranı:ı büyük g.t.. 
olu:1u blc olıruıu;a 18 lnoı asırdunberi bulunınuJlardır. zetclerjle ıc;tJ.maf, edebi .,~ felse.n me. 
Uber:ıl nlzamnı prenslplc::-lnl tatbik 
ldcrek mlhnkUn oldufu l<adar devle~ 
nıı.klatıalcıılne tmklln bırakmllm:ık .. ~. 
ıua dalaİıır. İngiltere ohıun, Amcrl. 

"8 otııun büyltk ııarp sonrosmda llbe. 
ral nlı.amda bir ha~ 11 dc~11meler yap. 
ııı:ık mecburiyetinde l'olmış iseler e 
.. o yete ıene liberal ferdlYet~l pttn 
!\İplt'rfn tatblkatıııu gorc lnldşııf et . 
mlHlr. 

Höl le bir 'aı.lyet !$inde, bilhuıı;ı. 

BULGAR TiCARET HEYETi ŞEH
RiMiZOE TEMASLARA BAŞLADI 

McmlckcUmlzle Bulgartstan ara • 1 nıasa gelerek mahrukat oflaile kömUr 
sında tıcnrt ıınlı:ı§malar yııpmak üz~n ihtiyacını temin huauııund.a mutabı'. 
Sofyad&n §ehr1mlzc s-cıcr. heyet al!- 1 kalmı§tır. Şehrimize yakında Butga • 
ltad:ırlarla temaslara, ba§lamı§tır. ı rıstandan kUlllyet.11 miktarda man -

Heyet ayni zamanda vWı.yetle da te. gs.l kömürU gelecektir. 

• 
merasım 

ııeıele~ Ustad ol&a bir takım zev u 

hazır buluruıcaklardiı. TUrk g~t·" 
ellerine halkevtnln hakikalen dikka• .. 
ııaya.n otan faa.llyeti bakk.nda maıe. 
mat verilecektir. O güıı ';alkevi, ln . 
glllz müeueselerl Ue mllz.eler tarat:o 
dan emaneten verilml.f olsn Ttll'klütı 
alt krymetıı eıya JJe tesyiıı edilecek 
tfr. Sergi, ıtmdJden tertip edJln•'f 
üulunmaktadır. Bu qya aruındı& eıı. 
TUrk halıları, tablolar, aan&t ..eaerlerj 

çan.ak ve c;ömlekler, merır1cat ve Tfu 
klyede maarifiD ve sporu:ı ~rakkl!ı 

rinı gösteren grafikler b;ılur..acakth 

Kız ve erkek lllfriliz ta.ebeleri. bu 
gll.zel ve harikul&de 8fY&Y• aeyretmer- 1 
lc;in balkevini zty&ret etmektedJrJ.tr. 
E§ya nseyanıııda KarabUtr fabrika'•· 
rınm bUyUk bir maketJ de vardr.. 

a.. .. ~ ue< K.n veılerle t·;arnız. etmekte 
olan A.1maD kumandanı Foa Bolr 

Mı111' cenbestnde 

Şiddetli topçu 
muharebeleri 

Roma, 12 (A.A.) - ltalyan ordu. 
lı:ırı umum kar.argtı.ııının 838 numar.ı~ 
teblltt: 
Mısır cepheııinde §iddetıı topçu ta. 

&liYeti kaydedjlml§tJr. 
EylUl ayının ilk on gUn11 artmd~ 

düşman, bu cephede liO tank ve zırhlıl 
otomobil kaybetıni§tir. 

Av uçaklaı,mız, adet bakımında.il 
kendilerinden üstlln oıan dil§m&n tet
kıllerı ile harbe girişerek dllşmanıa 

dört av uçağını dü§ürmüşlerdlr. l.ki uıt 
çak da ha\'a a&VP.§larmda AlJlıan uçatE 
lan tarafuıdan dUşUrlllmU§ve üç ta• 
neıı1 de Nll deltasında klln bir lnsll~ 
uçak alanına kal'§l yapılan bir atwı 
esn:ısında tahrip ~unmU§tur. 

Tobrukun uçak savar bataryaları.. 

müstahkem mevkUıı dolaylarında blJ: 
düşmr.n tayyaresine yap:nl§ oıdutu 

isabetl! bir cndahtla bu uı;a~ alevle"t: 
içinde dOşUrmü§tllr, Bir uçağımız dön• 
memi§tjr. 

Akdenlzde bahriye kolağam Anriko 
Bucinin kumandaıımdakl Orsa torpı. 
dosu, diğer bir lngt!lz deajzaltumu 
do ha ba tırmı§tır. 

Kahire, lZ CA.A.) - Oıta§&rktakt 

lngfljz ku\•vetlerlnin cumartesi mu,. 
terek tebliği.: 

Keşt! kuvvetlerimizin taallyeti ıu. 
11 eylül gecesinde de devam etmi§tlr. 
Şimal kesiminde dilşman devrjyele • 
rine tesadllt ve bunlarll hücum edil. 
ıniştir. Dün ba taryalanmı:ı.. cenup ke. 
iliminde dO~man mevzller!r.l bombar • 
dıman etmişlerdir. DUn düşmanın 
harp sahası UzerjndekJ faa•lyetl biraz 
artmıştır. Stukalar ve av u<'altlan il.t 
yapılan savaşlarda av uçak!arımız ec 
az: !ki düşman uça~ı dU.Ormü~ltrdlr. 
Birçok uı,:alt da hasara u~r&Ulmı§tır. 

o----

Çift tedri
sat icin .... 
Ye!1~ bl~ al&r 
ba!ıtlSDl-.ıOr . 

MaarU Vckllllğl vil~wtle;;ID or-.ıı. 

tedrfsr.t dui'.ı.ımu ctratınd.. verilen 111.. 

porları incelem.eğe ba~lamı,ştır. Şclır • 
mizln okul ve .ubc ihtjyacmı tcınııı 

e.mek üzere gereken tcabirler aln.• 
mııtır. Şube nı;;.lnııyu e\\·erişlt oım•• 

yan binalarda bırl o~lcden 6Vvel, dig r 
rı de c:lğleden sonra oLmai!: üz'!re Çift'!I 
tedrisat usu!ü tat'tjk cdt,ecekUr . 

Hangi okulların çitte tcdrl.sa1 yap:ı• 

cağı bir teşrlnievvelden sonra belli 
olacaktır. Aynt uııul ilk t-drlll&t mu• 
cs..-e.selerlne de tl!.tbik ed. ecektjr. 

harbe glrmzk, 'e hıırbı tııpycltQıı lıU. 
ıUrı m'lli kuvvetlerin mUC3dell'lll ha. 
lınde anlamak mecburiyetinde ltalıne.\ 
rl•rdln kendi mrnfnn tini en ili ıteldlde 
ıdrAk ett)ğı kanaııti ) crtnc bir başk ı 
düşUnceyl, bir ba ka fikri getlrmek 
'e tatbikatı on:ı göre l:nııarmak mer. 
burtyetindcdlr. fl'rdln kendi menfaıı. 
tini en ın tdrAk ct.ıne~ı ııhıtemı ııer 
twst rekabeti, ferdler anısında ml.\c:ı 
delc~1 ku\'\Ctlendlrlr. Ve nihayet; bu 
mücadele Dan.enin yaşamaya Uya • 
katli olanın gatebetll Ue nihayet bu 
hır. Halbuki muharebe eden bir cemi. 
~ette nzt;ret böyle değildir. 

Alman ' iktısat Nazırı Macc:-. 
r istandaki görüşmelerini bitirdi 

lnglllzlere '.!'ürk kadınlarmın tayyar4. 
Cjllk~. doktorlukta. prof.?llÖrlUlrte ve 

avukatlık melleAUıde ne ınıretıe ileri 
gitmekte olduklarım g!Sateren f;.lmleı 

lrae olunacaktır. 

Hjç ıUphesiz TUrk G&Zetecneri 
halkevine giden birçok Ttırk tateM • 
nın İngiliz lisanındaki vukunanr.r 
mllkemmelleotlrmekte olduldanm I~ 
receklel'i gibi blJ' çok tngtltaleriD ı.
türkc;eyı öğrenmekte olduklanm hay. 
retle müıahede edeceklerdfr. 

Stalingradın mukaVe
meti ve ehemmiyeti 

~ rtık bahlıı mC\'ZUU olan menfant 
terdin değil mUlctln menfa:ıtldlr. Bar. 
blıı de';amını temin edecek her vasıta ... 
;) ı bulmak. ondan ııtlfade- etmek bU. 
.fük menfaati temitı etmektir. Binaen 
al ~h artık tıarp eden blı cemiyette 
ll'!\ let yalnız cephe.) i ~ &lnn hınp 

mal:ıcıncsjnl dcğjl, oklı ile zekası ili' 
ı ı•rnluılk lrnl'\Ptlle, l'<'ıı:ıretJlc Dın! 

ı' , lhrt aı.ı ilr hnr,.. eden <<'phe ilrrM 
\ ı f:'P4 J jııbllnlarım hesaba kut nııık 
•u rt:ıırh 1 un-•1'11r. 

tt ııılaruı ha !11 oırl'lyr.,!'rt bıınb • 
• tn n • rvf dt•rı m!ar• Uıı tılflltnlı ol. 
o İi il\ l'"tl ı 1 ':ı ndf bl\n,·eslnl ko. 

.ı. mt>cturl,ı. rt !n:tcılir Zaruri lhti 
• r ı~t ınlu ctm::k nr~ık del'letltı 

r I' ı rı ııru ı:.dn yer almıştır. 
t; ar t p lj 'l! run artı t ckononıll\ 

n.ın rın r ıp'nrma glıl'(' drı'.:ll dl" 
• ı ıı etlmj:r. \atıl h 1rp ga~csfnc go. 

lll ınıı.ın c:ı .tır n:ı'ıjlı btlhın.k 

\ tt>flhaal dctu tir tıut<'C nfznmınn 

1 • ı ı'I acal•tır. J\lıı~nıf \c gelir d«v 
"' ı~ın nnsd nıalüm bir \'ftzis••t i e 
tııı• •ın ı:.tı!!adi ha;\atı da bö~lc !ıit' 
ıı "'ClM h~lınt al:ıeaktır. 
~ l!•~ert de llberaJ <lt'\mokr.ı. 

.._.. -. il un-. gtrcQklert ra1JUM1 ll. 
~raı nb-mı olılufıı gtbf mn!ıafnı.e 
~Ctneııer, Kwncıı olsun devletin lk. 

iki devlet istihsa maddelerini geniş 
mikyasla mübadele edecekler 

Berlin, 12 (A.A,) - D.N.B. bjld:.. 
riyor: 

Alman iktısat nc.zın Dr. Funkun 
Macnrıstanı zlyareU perfembc gUn'l 
sona erml§tlr. Dr. Funk, Macaristan. 
da bulunduğu esnada kıraı najbl amı. 
ral Horu tnrıı!mdan kabul edllmı9 
ve yanı zamanda b::L§vekil ı-.:allnv. 
maliye nazın Remniyl Schnehller. 
tktıs:ıt ve sanayi nazırı Varga, mll.ı 
banl'a umum mUdUrU nananyal ve 
.Me.car lktlsııdl zlmamdorıarı ve diğ ·r 
zevatla uzun görU§me•c~dı; bulunmuS' 
v., fikirler tcatj eyıen:i5tir. Bu f!kı: 
tca~tıcrl sonunda ı;ıu -cihet mü§ehed" 

tıa:ıdi meselelere mlldah·ıleııln! 'l.llru.i 
gurürlcrdl. Eski harplerd3 harbin trlf 
nlk şartları, muharebe ıı;ahasınıo ckıı~ 
rjyıı l<oloıı(lerde bulunma ... ıııı.natım 
da harbin ekonomfü t~slrinl bcl:ı ·t, 
mr7.dl, 

• Hıılbukl hu tuır('ltı ı.-kıılk bal.•mcl~ıı 
ır.e~ar6 kalmadı gibi bir şey. Uz.tlı 

ve oophe gerisi tctlri lcleLa ortnılı1.·1 

kalkU. Vatandaııl:ına bu ,artlar k'l:. 
de bulunduktan hjr harııte liberal t'. 

koııowl nlzawı ayalda kalamuz. 

' 

olupmu§tur ki iki millet. harp gUdt1 • 
mılnUn iktısadl temellerlnl temin içın 
birinci derecede ehemmlyeUl istihsal 
maddelertnjn mUbadelealDı daha zly8" 
de fazlala~tırmak lçlD mümkün bulu. 
nan her şeyi yapmaya hazırdır. Gö • 
rll§mcler eıı:ıasında ayni zaman1 ı 
prensip lUbarlle lstlkb~.ld~ takip ed. 
lccek para ve fiyat atyaaetı de bah.3 
mevzuu edlıınl§tir. Bu sahada tam bl.· 

fjkjr beraberllğl mil§ah.:ıde olunmu' • 

tur. Eorlclye nazırlığmnı mUmeıısr: 

sı!ııti).e müzak~relere orta elçi KloJ 

yti'! de l§tlrak etml§tlr. 

AmcrU;:ı cllmburrelet memleketlf\ 
içinde buluhdutu harp tartlorı ıte e 
konomik blln~•I arııııındakı farkı ö 
trdenberl görmektedir. 

Bu teudı halletmek itin çarrleu 
başl'llnnaktadır. Bu çareler araınnd• 
"°'ı~al adalet mt'ııeleıılnl \Cl'ftller' V.1. 

h·: la ele alma91 Amerika ıtbl Ji!Mlrtal 
eı.asiııra glirt' lnanılmuı lılr mealeW 
te teı.Mlftılft muhafıı7JI tçtn ba~t~ 

geçıneııl harp ıayeetnln .caplarmclad 
biridir. 

Madagaskarda 
işgal edilen 

limanJar 
\'iti, 1Z ( A.A..) - S&IWyeUI kay • 

naklerdan öğren}ldjğine göre, lngU!ı 
kuvvetleri dUn Madagıuıkarda No.t. 
ıılbe ve Marandava tımarı 7ehlrleı1cıi 

ı~gal etml§lerdJr. 10 eyıllld• Madagu. 
kardan alman haber~r 1.ngtllzleıtı 

Kamare llmanma varmlf olduklarnı. 

ve akıam güneı bllts.rker. Moevat ... 
nana civarına yakıa.,mlf bulundukla:. 
nı bildirmekteydi. • ı.._\ .ı 

• • • 71-"'"!Jr 

--·et rt 1 

B U ,eblr ~ baf(adanbert mubs. 
aıara ıaltmclallıı. oa gllıu&l'n. 

bert f1mal \'e cenup batı n.ııı.:':a.aa nı.t
larulda ıedlkler acrldrfl ıaa ide Stalit
CJ'ad, alevler lı;lnd<', korkunı; Almar. 

aaldırqıaa dayanıyor. 

Bu mukavemetin aebcblt rl JM!k çok 

tur. 
El-vel& !tf,'tu1n bem 1:ırbı. bem co~. 

rat~a, bem ae,·kultt)Ş, ~ de harp 
ekoaom}ıl bakımmdan b.l!)D!r IW& :ı·•.ı 

rile mukayeAe edllemlyece>l k:car hll. 

yük ehemmiyeti! Boltel'lk•erln meDlf .. 

vlklere kartı asl<en za.f~rın! tem·ll 
~tlğı için Statinln admı ıJaıı Stullrı 
ırad. Kua lhtlllllnfrı k&beı.ldlr. \'olga 
yı renlı kollarla llazt're bağlad:ğı l~ll\ 
Kafkuyıırdaa \"t' TUrklstanıtan yııkorı 

Ruıyaya yapdan bütün ~\·ld;,•tP 

t~vıı merkezflllr. Berbanıı: bir lıtlla. 
dan masun tellkkl edlld~ w düşm11. 
nm oralara yaklaıJacatı b1tırdan g~ 

Londra, tı (A.A.) - Madll@'askaı ı medljf rçln en bttyllk tank. mühim 
çıltanlan tnglllz kuvveUerl kumaod.f. mat ve birÇok allAll fabrtkıdarı bu tt:
nı general Biktrr. Bu zat Habe§ mu. ltfrcle buluttııyor. Taalr fabrtkalan llfl 

harebelerlnde temayüz eımt:Ur. Ma nede ~ bjn tank yapnuıktadırlar. 
dagaskardakı Fnı,nıız ukerlnlD ml.k. 8evkukıeyt bakı ......... Boııtof .... 
tan bilfnrntyoraa da 10 blıı kadar -.:. • llaftlu,._ mllılldaadıl ...._ 
e1 askerden mOretıı:kep oldutu tahmin •

1 

Kıı.dordıınun sat kanadını de9te.ııle 
ediliyor. Subay ve erba§tan l'raD8a • mı.-e. St,allnsrad ela aol kanadı lçb; 

dır. ea btt,rtlk dqanak&ır. BIU.... Ro9tof 

Yar.an: BiR MUl-IARR/R 
Abuaıılarrn eline geı;t)kten ve mih\'er 
orduluı Maykop \"e Cıroı.nl l:olı;elcrln• 
kııdarilerledlkten sonrıa l!italln;rııduı 

ehenııulyeu bfüıhıüıun artmııttır. H•J. 

raaı da düş.::cck olurııa Kı:ulordu lu•I 
kali)a(l& gerııını emul.)et ıtllıno ala.ı 

son JsUnat noktaınnıian ınahmm kil 
lıı:....k ve merk~le alükaııı tamaınll • 
kl'ıiilmlıt olacaktır. 

Ruslar, K:ıflm&) ~nın el1l'n gltmeıi 
ne. l\lcsko\annı arkadan .. :ırılma.ı.ıa 
\'& bütün A\ruııa Ruıo~a .. ının ~ah:lı1 

ınnn olan \'ol:;.ının ınllner hllklmh6.•ı 
altına glrm ı w m:ınl oım ' ıtlu 

bUtürı ıııhıııJn:crı a,an n .. l:l\ lı••a ha .. 
blr ln:ıtla mııkıneıı.et e !•\otlar R" 
muka\em"t mc.l\af' '• nt luğu ta•,;ıır 

de Huıı muıt fa. ın • ı:-rnı bir nrl ... 

aldırır; mu\11ffa1< oUım Hl ğı ınkdlrJ 

..ağl:ım \'e munta7.aın bir l)t'l,ılde ge 
Ç~kllml'ı;i lllzımgcJdlğl ~I~ burad" 
düıtwan tarafmdıuı ı-:ııa ve esfr ec1ı 

lecıek olan bil) ilk ordu ~rupu için f~1; 
kalAde ağır btr &e\kul~y, hatuı otur 

En az on ırtın daha mukuemet .. 
IDffj lhtlmalJ olon :St:ıUnrrad .....,. • 
dakt barp, doğu cephesiıun u 7 O 
lıMI ~ tayla eıleeek malllJ'ıllllııe 
dir ve bunu Buıılar da, lnpllzler f\P 

Almanlar, ltalyaıılar ve mütteflkl~·ı 
de ırtzlflmlyorlar. 
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ahkeme Salonlarında 

Aşk uğrunda hırsız 
' 

aram olmadı n11, loz benimle gelmi-
vordu. Fakat paran1 olduğu zaman
larda da yanımdan ayrılnuyordu ~, 

18-19 ya,ındaydı, ama :nm 12 ye:. treş gbmlcl; üç kmıvau, 2 lır:ı~ıı t•jı· 

den hır ızlık yapmak ııuç•Jndan mcıl... kadın manto unu 9 Un.ya vermlJ 
nundu. velh~I çaıdıt mallardan en kıymeL 

Uzun boylu, gürbüz vücutlu, parla.I: tisini bile 10 !.lr ya satarn:.ınıştı. 
&yab ııaçlı, yuvarlak suratlı bir de'!. Zakir, bilhassa, S·ıltamılımet, Tür. 
kanlıydı. Kcndlsil" be.ab~ 11 k~ı cc be. Aksaray, Fatih semt!P.rl hallt>na 
çaldığı malları satın nlm!lktan suı;ı'.! yaka 61I'tUrmıııtt. 
3 kl~i de davacıydı. Gece el etek çekildikten sonra g'.ln. 

Bunların bir çotu Bıtpazarında e& dUzdcn gözOne kestlrdltl ev balkon 
kiciydL Çoc•ık çaldığı §eyleri bunıarf4 1 pencere. kapf. du'Wardan ~tınmak eu. 
gött\rmüş, yok pahasına ıwtmıDt:. rctne girmı~. eline ne gı.cors~. para, 
Meseli\ yepyeni .güzel bir ayakkabıyı t'!,lya, elbl•e sırtlamış kaç :-mı5lı. 
4 ljrnya, tiftik bir paıtovu 8 lirny~· Temiz luynf'eUi ve bjı nz d t9 taba!• 

a lar 
24 satttte 16 

gemi batırdılar 
Viı:I, 12 (A, A.) - Berlinden 

bHdirildiğine g"re: AL"llanlar eon 
24 saat içinde 16 müttefik semi• 
ei batrrmış!ardır. . ---<>-

Ge ı ı uşaatıada 
rat rekoru 

Vaşington, 12 ( A.A.J - O.ıhri~·c 
encumcni rci i h'.,mt nnı iral \'ıke.-i, 
şu he~:ı.ı:ılt ln.hınıııu5lur,: 

Birleşik milletler icln Aııırrik:ıu:ı 

'· ml•nokl:ı ol· n :knret ~cmiicrin ıı 
in~ıı ılındııki silr'Jlin c.lcniz inş::ıalı 
tarihinde misti ,;örülmemiştir. G~
çcn ny bu genıil ,rin inşasında mıi· 
ft h::ı.,sh olan ikı Amerikan ıezgfı!ıı, 

l O hi:ı tonluk :ıG semi inşa elmiş. 
tir. nu scmılerln her biri ıekııesı· 

nııı tcz~iılıa konulması larihi,>le 
sen İ"ol' sırme i l:ırihinc kadar ge
~'l'ıt 83 snn zarfındn inşa cdilnıl~ 

tir. 

Düseldorfa 
50 inc1 akın 

--0-

100 bin yangın bombası 
atıldı, yangınlar 150 

kilometreden görülclü 
LondrB, 12 (A.A.) - Düseldorfa 

kar§ı ynpılnn hnvn akını mehtap.uz 
bir gecede cere,>an etml§tlr. Dört mo. 
törIU bomba tnyyaremlz topyekOn 
lOO bin yangın bombası :-tmışlar'!J?', 

Pilotlar yangınlıırı 150 kilometre • 
den gördüklerini ı.ıöylen.l§lerdir. Bu 
akrn DUseldorfa ktrşı yap.lan ha\'a 
akınlannm liO incisini teşki,'.' etmekte. 
dir. lngfll.z bava nezaretinden bildiri:.. 
diğine göre sı 1ngillz uç$ kaytptr: • 

Bir Japon muhribi 
vakıldı 

Londra, 12 (A,A.) - Mak ArtUrUr. 
amumJ karargA.bmdan bi!dlrlliyor: 

Japonlar Yeni Ginede Cven Stanl': 
geçldJ. 4olaylarmda durdurulmuşlar • 
drr. ı.mttetUder takviye kıtaatı atmıo 
lardir. 

Yezı! Gincntn cenup doğusunda uçak 
l&nmız iki Japon muhribine taarru7 
ıııtmt,,ler ve bunlardan bl~ yanar bil' 
!baldc bualcmı§lardır. 

Holanda açıklannda 
denizde bir çarpıtma 

Londm, U (A.A.) - Bahriye nr. 
=.retınln tebliğine g8re Oç devriye 
gemimiz, dün sabah erken Holand.i 
sahili açıklarında kuvvetli himaye :.· 
dilen bir dUıımıın sarnıçlı gemls!n. 
~ bQyQk blr tayyare d'-1'! gcmlı!ln1 

batırmı§la.r, altı dU§mıın bllcumbotı... 

nu da. haa:ıra uğratmı§lardır. BU: bir 
gambot knybctUk. Bir miktar zayi 
ata. dn uğradık. 

Zeytlnyai)ı ve 
sabun 

·Konulan bütün Fiyatlar 
kaldırıldı 

Ankara 11 (A.A.) z Ticaret vekA. 
l tinden tebliğ edilml§Ur: 
Zeytinyağı T"e sabuna vckAlctçe tes 

bit cdlletı eSM tiyaU&rla bu fiyat)ara 
ı tlnııtlen tub:t edllmjş ol.an maha~ 
ı.urnl &:atıl fiyatlar. 12 eylUl 191~ 

11.r1hlnd• ~banın kaldmlmıttır. 

görmUş oldu~ 'konu~masındnn nn'a;1:. 
lıyordu. 

Hli.hinıln .suali Uzerlne toparla.tıdı 

vı: hıı: bir §ey .ısaklnrnndnn bU~ün nıa 
rtretıerlnl bJrer birer şayıp d6ktU: 

- Tahkikat e\'rakında. dlyorJu 
ne kııdar hırsI?.lık yazılı fec hepaj be. 
nim !"imdir. 
Çaldım ve götUrtlp §U yı-.nımdn:; 

ceklcUerc sattım. 
- Hırsızlık, olduğunu biUyorıııı 

mıydı? 

- Ha.} ır, !'.akut şUpbcıenmckri ııı. 

zımdı 

- Ne gibi? 
- Zira mUtemndlye~ ôtürUp u . 

ttyordum. Nereden bulduğumu sor • 
muyorlnrdı bile, 

- Pekf nıı;ln bu ııııcrt yaptın ha·• 
- ..... 
- Söylesene. 
- Şey, parasız kaldım. 

- Parasız kulmca çattr.:ı.k mt 10 • 
zım. 't 

- Sonra bir kızla konuşuyorduı.. 

Parasız olduğum z~manlnr beni~.~ 

gelmiyordu. Fakat param oldu m:.:. 
hep oe;ılmle beraberdi. 

- Daha bu yaşta böyle haltl<ı-

karıştınrsan elbette ısonundıı d~lğc 

glrcrııin. 

- ..... 
- Hepsi, kaç lirlllık e!'ya sattın T 
- Tahml.ııcn 425 liralık. 
- Ne yaptın paraları?. 
- Hepsini bu kızla yedftn. 
- Kız ııenln bunıan çaldığını blll 

yor muydu? 
- Hayır kendjsine evden aldığım 

allemın zçngin olduğunu ııöylUyordum 
-- Evdeldler sendeki bu, para bo • 

!uğuna oaşmıyorlar mıydı? 

- Onlara işe girdiğimi, çok parıı 

kazandığımı, artık mektebe gttmly~. 
ccğimı &5yleml§tim. Buna seviniyor • 
ıardı. 

- Bak anneni, babanı dn ne dert-ı 
sukutu haya.l!en uğratmışsın. 

- .... 
Dellkanlı mUteessır olmu~. gözle·• 

aulanmıftı. önUnc bakıyor ve cevnp 
vermiyordu. 

Bundan sonra esklcller birer bir?• 
sorguya çekildi, Hepsi de hırauı tant. 
madıklarını, kendls.i,nden cşyalan sı. 

kmtıya dUşen herkes gibi şUpbelen _ 
meden aidıklarıut eö:yledll'!r. 

Bir tanesi: 
- Ben dedi. Hiçbir ııev ısa.tın al • 

madım. 

- Nuıı olur? İki çift ayakkabl l1J 
bir elbise almı§l!m? 

- Hayır, efendim. ben böyl~ §eyl.:ır 
almadım. Şüphelendiğim klmsedııo; 

mal almam. 
- Ayol, size 1st nbulu sataaıar • 

lırswız. Doğru söyle. 
Eskici gene inkAr etU. 
Neticede muhakeme p.hitler lçL. 

ba§kB bir gUne bırakıldı. 

ADLİYE MTfflADlRt 

Bir t,anft.ıın Flndleyln memurları 
eeıM!ıd1.n reı;tmterı.nı çekip tcaP cdl""l 
mahalli tahklkntı Uerlettrlerkcn, Ko\ 
da 6bür taraftan dahiliye ne:ı&retl~ 
lrtfbat yaptı. Flndley telfi§lı h&rek~ 

lerlc ptonun altını Ustlırıe getirly..ır, 

\'e etrnfa emirler yağdırıyordu. Ne. 
tekim uşaklar \•a ıtaslle bUtün pf > 
s:ı.l.lnlerfne, sorgu nınkli&dlle ,rcmelı 

aalooonda toplDnmalannı bildirdi, 
Bire aralık <'inayet odasına gtr.11, 

cesede )aklnştı vo bP.yaz bir mendil_ 
le ilıtlrnamla hançeri ,>aradan uzno(. 
la§t.ırc:ı. Ceset dh"D.n üzc•loe yatır.~
dı ,.e Ustllne be;) az Nr örUi ı;ertldı. 

ı Hançer 1se parDlllk izi mütrhasoııı>'. 

na verildi. 
\ Rlroı.: onra hepimiz mavı alondn 
toplanmı3tık. l'alm:ıı bir hişt nokıs.'\•ı. 

dı: flst.:r Brlnel. Oda.'!ına ııdnm g-öı•· 
derildi. llfcmur dl'nd.ığii uıınao odadıı 
ldm!!l'nln bulunmııdığoıı, yntufın da 
boımlmamış olduğunu 'iÖyledı. Odıı 

hlzmettjsl yatukları hrnlir dilı;clt ınedj 
!;1nl blldlr(]I, Şu halde Br\n~I bu .. a 
<"")1 ~ata,fındn g~lrıar.nıl ti. Falot 
11l'rP:tr~·dl? Polh•' w:nllılllrU bu noktn' ! 
p<'k r:ııla chcmml)et \.Crtı giırllnmii. 

lordu. IAralta ara!Jtırmf'Jar yapıp 

E'VAR 
YO 

Çinin, Japonların eline 
düşen mukaddes şehri 

Japonlar, be§ gUnlUk §lddetll bir 
muharebeden eonra, Çinjn pelc mu • 
hlm bir mevki} olan Uen-Çeu şehrll!I 
ele geÇirdl Uen • Çcu, Ta.Kı nehr!n.!r 
1enize döküldllğU berzahta şarkı ç:. 
nfn yeni tesisatlı bir limanıdır. Şehir 
gcçm!f bir medeniyetin göz kama~~. 
ran barabelerlni ihtıva ettiği l:'ibi pe.ı.: 
müstahkem bir kaleydi. Her cihett~'l 
ehemmiyet arzeden Uer. _ Çeu Çinli!'" 
ce, mukaddes bir yerdi. Çinliler, hı:. 

raınnı, ••llAhı Şand:.ı , lmparatorluğ·ı. 

nun merkezi yıyorlard.ı. 

Sünnet Tehiri 
Fatih Nahly~aı Ç. E. K. 1. Heyetinden: 
Bugün Çlft(':.arnyla- bahçesindeki eUnnet dUğUr.UmUz hııvaların m•ı. 

b~!e:rtlre )j!mıcn ic:-a l'dllemlyeccktlr. Davetjycler, yalunda ';~n.beı 11 ~a • 
slr.cınaıı.nda yapılacak ml\samerc 19ln muteberdir. (0933) 

Er ON OAKiKA 
K üçuk llantaı Kuponu 

1 Bu kupona eklrnerf.'k goıı~erUcnk 
1 

ııı araınıı v' lıt Hrme llilnıan Ea ~ o 
IJsklluıda parasız DC!Jredjlecekt r 
İlanların ı;:ızclede s-örWdUğU ~l•UJI' 
olmusınn dJkl<at cdllmelldtr • .ı::vıcnt:"t

tl"kllO gönderen okuyucuhırw ııanhf• 2 

lmlmnk üzen: s:ırlb n·.re lcrlnj bllıllr. 
mclerj ,tfııundır. 

EvlcnmP reklillttri: 
* Yaş 42, boy ı.6S, kilo 7 . a,>da 

net 12(1 lirn maaşlı, annelerlnııı ö!Umıı 
ile öksüz kalmış Uç çocugu bulunan, 
devlet memuru bir bay; ~b-20 ya:ıa 

nnda, ev lflcrjnden anlayan, mazısı 

temiz, güzel V1l sıhhati yerl.ndt? b:r 
b:ıjanloı evlenmek iştemel•tcdır. l~oc .. 
sı ölmUş, bir cvı ve bir çocugu ola:t. 

Uen • Çeu'run bir de, afyonke1'll:t 
~öhreti vardır. Şehir haHıınm, afyc. 
na, ezeli bir düşkünlüğü vardır. Ha._ 
kın yüzleri, sapsarıdır. Afyon ibtllt\toı 
bu şehri mazide gUIUnç, fce! Mdlselc>. 
re ~ahne etml§Ur. 

rız:cıa:::::r:ı::::a _________ .., ___ ,..,., _____ maı:ı __ ,_ __ :mı::ıııal lar tercih edlllr. (M.N.T.) rl·ınz.ın~ 

Şehirde, afyon tiryakiliği o kadaT' 
P.crlemlştı ki, buda mabel!tıerlne tll" 
glrmiııtl. Eski vaUlerden blrj b~ ha1ırı 1 

önll'lc geçmek jçin, mabedlcrı basnH~. 
afyon kullannn budlt:t papnzları.ı 

çaruıda, okka ne satnm,tı. 
Uen • Qcu'nun bir kısmı, hırsı , 

cant yata~dır. Böyle olmakla bcra • 
bcr, şehrin djğer kısmı, "imparator • 
lu un en teml.z yerl .. sayılmaktadır. 

Uen • Çeu, nasıl meşhur bir af .. 
yonkeııler beldesi ise, "çay §ehrL, .: •. 
makta da göhretlldlr. Hatta., Je.pou 
harbi başlamadan evvel, buradan, A/
nıpaya, Çin çaylan ltıraı: ed'liyordıı. 

Hasat mevsimleri ve göz • 
hastalıkları 

Hıısad mevsıım ı;eldiğl vakii, 
taı lnlard:ı çalışa:ılara, huğc.lJY n• 
yıı ;) ulnfı ~özlerine de~ılirıncıııclc· 

rinl tenlıili eclilmcl!rllr. Çfınldi 
lm~day veya yul:ıf süıün "l,arni~c 

lalı:ıknsı" na lemcıs ederse \ c der· 
hnl lctl:n·iye bas1anrn:ızsn, körlüı1c 
kadar neticeler ,·erir. Bu yiizucnc.lır 
ki, bu hn'.'llalığn "lı:ısııt ulscri" isııı i 
'erilnıişllr. 

iktısat Vekili 
busabah geldi 

lktııa~ veklll :Jırn Da!'. bu sabıuı. 
Ankaradıın §ebrlmlze gel"llişlir. Ken. 
dlsinc Etlbank kömür ~!eri müdü.11 
de refakat etm"l\tedlr, Vekil bug<.:.r. 
kömUr tevzii i&ılerl Uzerln:.'le mt'§gııl 

olmaktadır. 

Atatürk bulvarı in§natına 
başlandı 

Atatürk bulvunnın Unkapıınmdau 
Şehzadcbagma kadar olan kısmının tn 
ııaatınrı. başlanmıştır. Ayın lG mc: 
gUnUnden itibaren bütUn nakjl vaaı. 
tnlarınm buradan geçmesi yasak cdi 
leeektlr. Vesait, Vefcı ve Küçükpazc.: 
caddelerini takip ederek lşllyecokıer 
dlr. 

Çivi iht~karı 
Ttilıtakaledc Baıkapan sokağ:nd'.l 

20 numarada çivicilik yap:ın Mehmet:, 
kilosunu 109 kuru§tan satmnııı 11'.zım. 
gelen c;lvlleıi 170 kuruştan satnrker. 
yakalanmıştır. 

DUkkfuıda 99 sandık !:ivl bulunmu,. 
bunlar mQsadere olunarak auÇlu mi"J 
korunma mabkemeeıne verllml§tir, 

eten 
çıktı 

\'isi, 12 (A. A.) - Mııreşal PC"" 
ten diln saat 21.45 de Vişiden ha
reket etmiştir. Mareşal Peten do· 
ğu eyaletlerinde bulunnn kuvvetle 
ri tefti§ edecektir. Rcfaltntlcrin • 
de general Bıidoux bulunmaktn. 
dır. 

Bay ve Bayanlara m ··.jde 
Bu tıısıırrut: deninde ı ı;kidJ, boya.eı aoldu, renginin moda"ı G<'~1J ili.} t' 

ıuymetn EL CANTALARINIZI 
bir l>oş<'ye atıp trrkı'fn.c,> &ıılz. • tt.Jyemlz 1 tedlğinlz rcnktt> elt:ıl!lt'lerlıli?.e 

ıın;-un olurnl• eı.l;I ÇANTALARINIZI fenni ı;uretle boyar ve ;)Cp,renl Jııpnr. 

müracaat. 

,,. ve işçi aTrvan1cn 
* Lise 9 dan m~ll \'nziyelinln ır.•

I ktınsızlığı yüzünden terki tahsil et·• i~ 

1 
\"<: biraz daktilo ve muhasebe !şler;ı •• 
den anlayan Anadolulu bir 1'ürk ge) 
el; Bir Ucnrethanenjn yazı ve hesap 
~l<'rtnde veya blr yazllın?lcnln mı.:hR. 

Tui-·aıetır.lzlıı rrr,'.;ine uyar E'Iı alA. sabit tırnak cııtııarınızı ııncs" at61yemlt. 1 sebc işlerini ınUtedil bir ucrt!t mul>l 
de temin t'deb~l'rt:!tılz. K:ırakıi~ l\lomhunl' <:sdc!Fı;f Haımnpaşa ban No. 2, ~ı bili deruhte etmeğe amadedir. (Hı • 

Ayrı~' her ıiırtlı t,ıımlr Hı ıbDUlrlııma ı:antıı yapar. 

Parasız biçki dersleri· 
19) remzine müracaat. 

ııı Üniversitenin Fen FakUI teııfnde '· 
kumakta bulunan bir hayan; nlle'' 
vaziyeti İYi olmadı~ından ça!ıemıı '> 
mecburjyetlndedlr. Reaml daire!":-,.,. 
veyahut husus! mücııseselerde ct1 11 

bir l!! aramoktadır. Fizlk, Rlyazl).tı 

ve Tabliye derel:?rı de \'ereblljr. 

Maarif vekilliği Erkek terzHlk okulunda gece dereleri bitirenler~ res· \I 
biçiti diplomosıvcrillr, İzahat jçln Dlvanyolundaki '1kulıı müracaat. 

Tel 22..ıso (99~2) 

Doğu cephesinde (H. Mine) Remzine müracaat. 
* Ortnml'ktebjn OçüncU smıfmur. 

okuyan, iYI yazı yazmıuıım bilen bir 
genç; mektepler açılmcaya kadar bU. 
!.Un glın, mektepler açılınca öğlc(lcn 

sonra çalJ,mnk Uzerc iş a:-amalttadır 
( A. Karakartal) remzine müracaat. 

(Ba:ıtarafı ı lor) 113.}fbdıt) 
Bununla beraber vazlycl umumly~. 

ti ltlbari.Je, pek müphem olmakta b'.l-: 
devamdır. 

Sovyet kuvvetleri, cenup batıdan 

itibaren Volga boyuncıı u1.amp gitmeı: 
le olan iaşe ve ıkmal yolunu kurtl:lr. 
m11k jçin §lddeW yan ko.rşılık tıuır • 
ruzlnn yapmışlardır, Bu yol ile bunıı 
muvazi olan ve Ejderhandıın gelen 
demj,ryolu, Almanların son baskınla.• 
neticesinde kesıımıııtır. Şimdi Rusla'!'1l 
Stallngrada glrebllmeterl için iki d•J. 
balı köprUdcn başka yol kalmamı~trr. 
Şmöi Stallngradın Almı:ı.n yarım 

do.iresHçjnde kapalı kalrcııı, olan kuv 
vet!erle roUdafaııaı icabctmektf.'dir ve 
bu kuvvetlerin ağır vazifesi ancak ııl· 

ınaldcn ve cenuptan kıekaçm dıB kuv 
vetlerine yapılacak hücumlarla ta 1. 

fit edilebilir, 
Alman maiıafi).i, mU§terek merk~-

11 olarak ilerlemekte bulıDuı fon B,,,( 
kuvvetlerinin hergiln arazi kazanm.t~ 
ta olduldarını iddia. etmckt "dir!er. 
Ruıılnr da Almanıann sekiz gUndcn • 
beri tlç bin beş yUz metre ilerlem ~ 
olduklarını söylUyorlıır, Fakat Berllr:ı. 
de denildiği gibi henUz Stal!ngrad Ş"11 

rl dahilinde sokak ~uharebclerın::ı 
başlamış olduğu iddia o!unamnz. 
Yalnız §ehrin varoşl&tmdıın ba.ı:ı 

kıı.ıcıbalık kasabalar, hücumla nlın • 
mı§ ve sokak sokak, ev av zaptedll • 
mişttr, 

Asıl me.9ele, dll~mıuıların önüml!z • 
d'ld gUnler ve hartalar tç!I?de yapıla. 
cak harjlcre ne ml,ktar ihtlya~ ltuv, 
vcllerı solmbl!eceklert meselesidir. 

Sovyctlcr, harbin ve mUetakbe1 he.. 
rckAt.ın tallln bu meseleye bağlı ol • 
duğunu kab'JI etmektedirler. 

Ruıılar, Novrosiakln tamamlle tıı.h 

llye cdilmi§ olduğunu dün teYit ctm!I$ 
lerdlr. 
Diğer taraftan ha bel' a.~mdığına v,O 

re Tuapse istikametinde cenup do$..:. 
ya doğru geri çekllml.ş olan Sovyrt 
tUmer.lerı grupu, u:mıunlle dRğ'llırnto 

ve bu ııuretıe sahil yolu açılmıştır . 
Bundan sonra Almsnıa~ı8 Roman

yalıların ıler; hareketletjııe ancak tc 
pelerde vUcudc g"'tlrllmlş olan muka. 
\•emel merkezleri, karşı koyablleceı,. 
tir. 

Tuapsenfn etrafında Alnıan kuvvet. 

!erinin !Jnıanın fimallnde ve ccnuburı. 
da vücuda 11:etirilm1a olan J{öprO ba~
ınrını geni§lctmlş oldukl;:ıı ı söylenmc:t 
leJir. 
Diğer taraftan yeni alıT:ım haberle. 

re gore, dağ piyade kuvvetıerlnde.ı 

bir takım müfrezeler, Pchcısı cyalctın:ı 
ve Solıumıı. doğru metlıa! yolu te11k'J 
('tmekto olan mUhlm dağ bogazlarr.u 
Uç gUndcnberi 1.§gal ctmi' bulunmcı!t.. 
tndırlar, 

Kafkasynnın batı kesi~de muh:ı.-

rebe, Terek nehri üzeıindı: şiddetli: 

devam etmektedir • 
H.u9 cephesinin merket kdslminde 

Almanlar, Voronejin ce.nubunda Do:: 
nehrinin sağ sahili üzerindekı Sovy.:ıt 
l{öprU başuu ortadan kaldırmak için 
per§ombe gUnU bir hücum yapmt§lar. 
dır. Bu saatte ı;:nrpı,şmal:ır, deva. ... 
etmektedir • 

1.!oskovanm bat.:sında ye.pılmakta o. 
lan h~ı·eketlero gelince R~slar, "mU
hlm bir dcmir!•oluna varmış oldukıa. 
rmı haber vermektedirler. Almanlar 
ise bu ha.bert teyit ettikleri glb1 b!lı1. 
ltis Rjjcv l{esimlnde mevzu muvaffo.. 
klyetler elde etmi§ olduklarını UA'l 
etmektedirl.:!r. 

Sovyctler, V-0lkof çevre5inde, Lafüı. 
ga götünde ve Neva nehri üzerin:!" 
taarruza geçmi§lerdlr. Bu nehrı gec;. 
meğe te~cbbüs ettikleri emında Rus 
lann 25 gemisi batınlmıııtır. Bu eu • 
retle Sovyetlerjn 9 oylüldenberı ba • 
uı.n gcmi~erlnln adedi 89 a ç:kmıştır. 

l,lu hıırektıtın neticeleri, henüz müp 
hcmdir, 

Nlh:ıyet Ruslcır. Baltık denl1i etrao# 
fında Sovyet kuvvetll'rlnj,n bir noktıı. 
da karııya çıkmış olduklarını habc.
vermektedlrler. Bu noktanın Lenin 
grnd ile Orıınll:ıam arasında bulun • 

Müteferrik: 
1(. 5.e odalı, kal!SriferU veya kı•') 

rilerslz, aydınlık bir apart:marıds lı ı 

ralık dafrelll bulunaı:larIL Ankaııı 

caddesinde TUrklye eczanesinde A.r' 

Neşete mUrncaatlan. 
:f. EmlnönU. Babçekap. Ankara 

caddesi veya Cağaloğlunda, lkı Uç o. ' 
dalı, doktor muayenehaneai yapmav:ı 
clverl§li b1r dalre!l; bulunaıılan:. 

''Doktor., remzıııe müracaatlan. 
lf. lyJ kullanılmı~ Zaye dürb4.n'.nl 

satmak lstJycnlcrln l.stedlkler1 f1ye t•ıı 
dUrblnin evsafını (DUrbinJ rem.ztuc 
blldlrmelcr.i. 

Aldı. ınaı 
Aşağıda remlzlerf ruıb olan o. 

ku,>,ıculnrımaıo oanılurıııa ıelea 

rnektuplan ldarchDoeınızdeo (pa.ı.ar. 

!arı hl\ rlı:) hcrgUn sabahtan öfleyt' 
kndnr ve ı:ınt 17 den sonra alt:trmn 
lan. 
(Ateş 6) (A.G.) (Bahtsız) (B.T,) 
(DuluDmaz) '(E.N.S.) (F .D.K. l 
(Hollvut) (İNO) (Kaynak) (KarcLı. 
cr .. rue 11) (Mahir) CM.E. 49) (P.-'I l 
(2 R.Ü'.) (S.A.E.) (Samlmll 
(Salacak 7) (T.A.) 

de~i§lkllk olmamı§tır. 

Londru, 12 (A.A.) - Moııkov& t;'> 
ccyarısı tebll~ine yapılnn ek: 

Stallngra~ cephesinde Ruslar kar 
taarruzlara geçmillerdlr, Stnlingra • 
dın cenup batı.eında Ruıılar yalnız A.

man kuvvctıerını pU.ııkürtmeklc k:L! • 
mamı§lıır ayııl zamand:L bu kuvvet 
lerl llK mevz.llerinc kadar sOnnü:let 

ması muhtemel olduğu ve orada çar dlr. 
pışmalann devam etmekte bulun1u Kızn Yıldız gazetesi (Geriye dön . 
ğu rlvnyet edilmek~edlr. ır.ek yok. Ordumuz son neferine ka1n 

Londra, 12 (A.A.) - Moskova~:ı ı çarp:pcaktır> diye yaunr.ktadır, 
neşredflen Sovyet &'ece ~'tirısı tebliği Terek nehrini geçmı;. bı..lunan 1.1 • 

11 cyıUlde, kuvvetlerimiz dUc:mrınlu manlnr durdurulmuı ve dOvmana a~ .. r 
Stallngradın ':enup ve cer.up batmn- ka)ıptar verdirllmf~tJr, ~ günd 
dıı, Mozdak ve Sinnvlro ıle Volk:>t ~ki bin Almnn öldür' ... lmUştUr. 
kesimlerinde şldcfoUe çarpıçmıııtır. Vo!k\lt keslmındc Almanlar blrkP<. 

Blrkcıç gün devam eder. ~det)! mu mevziden çıkarılmııtır. Bu mevtl't ... 
t.arebelerıien sonra Ruslar Novı-osisl< gerı al:nıı.k !Çin dll§manın yaptığı bU. 
tehrlnl tahliy~ etml§lerdlr. tün kartıt taarruzlar akamete uğ\"a • 
Diğer cephelerde kayd:ı değer hlçbi · mıAtır. 

KARA ELMAS Arkııda~ıının bo mildalutlt' ine ltt'r
llyen poll!I mücllirü onu tersledi: ''l\llJ 
Tiuıml gece ynnsı tiaeıkı\ ne ,>apn.15 
ola.bilir ki 'r" 

Yağlı büyük pehlivan 
güre§leri 

Ramazan mUnuıebetlle Şehzadeba 
şı SllleymanlyekulubU ııaıonunda ~e •• 
tip olunmugtnr. 24 lngiliz.ceclen çeviren: VEHJP TAYLAN 

._ ______ _ 
Brioclj bulnıalnruıı, memurlarına eııı· 

rl'tllkten ıonm s-0rguya g~li. 
İlk defa mis • la rı:an t ilo uş:ıtc Rober 

lstic\'tlp edlldılrr. l\Ils Ma~t ili\ 
ifadesini lın,> ret \'erieı bir l•atlyct'o 
tekrarladı, \C nolııuo keskin ntız:srlıı.. 
rma r.ığınen hlç J tifinl tıozmadı. 

Uoıık ısc saat bir bU!.ıUta luıCbr o. 
da&ındıı mdyo dinlecllğtnı, ve r.onrn da 
bir sjı;-tıro atlp yattığmı aüyledi. Hlc. 
bir y duymadığını ve bl~blr şey gö: 
medlğlnj temin elti. Odası en Ust 
katın ol ccnalıında bulun~ug-una güı 2 

sö:r.lcrlne ltiıııat; cdllebllir<'ı. (UUtlin 
nııakuırd:ııı ) alııu. Robu .at onun J.ı. 

hillııdc yııtıyordu.) 

~ıra damat be,> ı.:, mister Sprcke g~I 
nıl t). Bu zat fldde birdo alnında ırl 

clnmlal r hcııındo toplaııa!l terleri ı;ı. 

11.)or vu hc.}cli umuınJ.}e he ~-Ok slııfl'. 
it vf! a~ıılıi bir hıtl göııter:l ordu ~l\f 
onbJnle ;)&ttığ'ını ve bUtUıı ;eco fuı
laaız uyudutunu iddia ediyordu. KA. 

ru;ı süzlcrinı ta dik cttı ve blitün ı ı. 
rulan .ı.unllere gayet ~ftkn)t bjr tavır
la • sanlq olup bllcnJerln kendlsio;c 
r.t·rre lmdnr ltıtılluku yo1L..'tlu~ gibi • 
ee\•ap 'erdi. 

Kurı kot'.a.) ı nıUtt>.aklıı i• fjcvap eü·. 
len mlıı Tıınmi!I çok fa:ılu. mUtce sı: 
gUrUııllyordu. ltcngı so!gııııdu, ve göı. 
lcrinln a!~ı da kıznrm.ştı. An!;ı~ıl ırı 
albayın ölllmUndcn dola.} ı en pek u 
easUr tluyan oydu, 

MI ter l• iudlcy aormrya haı;lıldıı 
"Siz maktulun klit1bcslııinlz. mJ,, 

Tlmm}8, Onu cu son olara!a ne zaıuııı. 
gordUn\iz ?,, 

Genç kıı. mnvı gözlerini Mnuı3 e ar u 
gibi bana ÇC\}rdl \'e bu bnreketıle b,,. 

ııJ sonı;uz bir Blladr.te boğdu. 
·•nrn •• ben all:ayı dUn ~ı:oo ~eme.ı. 

te gördUm, ve bir daha -::t•M11Pdim,. d\_ 
~ c ke:•eloot, 

"Bütlin lfCCe uyudunuz mu f,, 
Ba suali Kolıı Irat etını:tı. 

l.\llı TlmnılR blrı!l'ıı lupkırmızı lu.~11. 

dl: 
"Ben •.. ben .. ııaııt ikiden az scnra e. 

\'6 geldim.,. 

Polls mUdU:'tl yerinden fırlamııı, par 
lıyan gi.lzlerflo genç kıza b=ıkıyor, ve 
üzerine !:Ull:lnncakmıu gtb• bir tavır 

tnlrnııyonlu . 

Ve bu akıamdan itibaren her gec"" 
ve pazarları gUndUz bayrama kad.tr 
memleketimizin en tanmru~ bııg v .. 
bnşaltı, büyük orta, kUçllk orta her 
{'.'ece değ1§1kll mürabakıilaı devam "· 
decektJr. (17069) 

''EV<'t, bn~ım ağrıyordu cin •• , fı' 
Kolft alay etti: "Gene bııı;ı ağn ın. 1 ROPORT AJCILARLA 

ROPORT AJLAR 
d'1n olldl.~et eden biri.,. 1 

Flndley inanmış görünruliyordu, ı 
"Prkl, haşağn ı yU7.linc'!en geceni. 

ta llerJle.rlnc kndar Allahın dnğmd ı 

Ynı.an:KADRtKAl'ABAL 

Bu cazip röportaj 
serisini yakında Haber 
sütunlarmda takip 

cdeceksınis 

mı grt.dlnlz'r, 
1
; 

"F.,·et, atodald eılej ve hurıııltı:?ı 

havndan sıyrılmak, kurtulm ık lhli 
\"Ucını duyuyordum. Z!ra bıı bıınalu:-ı 

atmo•rcrin bl!nl boğm:ısı:ıdan korlm 
~ordum, Bumda talı5m:un hnsebl:t: 
ekmf.'k yedlttlm lmpının ıı:~·th:ünll ml'.) 
d·mn \ıırmam belki ele dı•,.;'rıı bir ha. 
reket dej;'llcllr. 

(DC\1\Dlı \'ar) 

1 ' 

Z.A Yt - lnebolu nüfus dairesinde:"' 
alnıı, olduğum nUfus ctız.danımı, ıı:1 
!{erlik teskererui zayi ettim. Ycnııılrı' 
alacağımdan esklslnln hUkmU yokt·~r 

lııcbolulu sallhotlu sam (1 '706:'i) 

, 


