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~~b·'Aa~;;:~;r:'.:~MUd&irtA 11 Bugünkü Alman teblJği Fenerbahçenin kongresf· 

A ... :=E.~"!.-1 Aıliiaa asllerları Staılagfıat Başvekil /ahri 
13 'şebrlnla cenabaaa girdiler. reisliğe seçildi 

. 11' L G L ı s 4 2 !1 
Terek nehri üzerinde kale şeklinde reaerbabçe 1Gıe1•ani:verı JHıll, 

P A Z A R 1 yapllmlŞ b. kaç me · idi lıtaabalıpor Beylrolla ller~IKtre ·1ıa1t1ı , l ı 1 r v z 1 yar 1 Fenerbahçe!U~r fcvkalA.de kongre le· ı Baydar, hazn lık tJ.!li:-ljğlne Hakkı 
N • I090 . S • 4 • Bertin, 18 (A.A.) - Alır.an ordula., tefeb' , neticesı.nde blrı;ok Sovyet ~ettı bir müdafaa muharebeıt devam rlnl bu sabah Malatya mebusu Na.ııu. Akalın, tabjblıge Dr. Nurcttlıı Savct, ı 

umCll'a. ene. ı rı baikumandan!ığuun tebliği: mevzflerl tabrfp ve bir d'lıımau tab.J. etmektedir Bir kesimde dO§lD&D tanıc ht Ba~·ann rlyasetiDde yapJDJ•lar~. ! idare lmlrlı""lne lrı..\ıvafta:... lılenemer.-
T•h W1Z Pa.ıa "UlU1>Uı Jtol ı . " ı o 

1111111111111111111111111 11111111111111111111
,.f Terek neb.ri üzerinde Alnıan kıtalar: ru yo)(edllmiııtlr. ve pjyade kuvvetlerilerinh: yaptıkl!lr. Kı11n Oir mUzakeredeu ıonra yeni eloğlu .se~Umt~erdir. 

kalıe tekltnae yapıımıı o!an dil9ma. Ladoga gölOnUn cenubunda ve Ne- karıılıkla ilk nı.evzllerine atllmJ§lar- idare heyeti eeçllmı.,ur. ı İlk maçı Fen~rbahçe 118 Stneyma,m. 

SU Akca m 1 Stallngrad önUnde hücum !utaları. t&§ıt \"npunı tahrip edilm!~tlr. . lılo&dok çevrealnde b1.r dü§man ka:-- raç~"'lu, umumt k&tlplife Ali ?duhlt• ler. ~ 1
, nın blrk~ mevzii.Dl yarn.ı,lardır. \"a ilzerlnde <1U1manm taarruzları J dır. Fahri reiallfe Bqvekil Şükrü S:t- ye yaptı, Feneı'lller 4-0 galip geı(u. 

y_ mız dUı:ımanm inatlı mukıtven:etlu Moe!tO\"a, 18 (A.,.) - SovyctJeruı ıı taarruzu gerı atümıı ve 8 dütma.ı tın llacıbektr, umumi kaptaulığa Fu• j İkjncı maç Gtllataaarayla Davutpa• 
' rağmen çarpı§aıa k ıebr!n hududun::.. öğle tebliği: tankı tahrip edllmlfttr, ru.ıan Tekil, muhuebec:Wte Allett,hı I& arumda oldu. San Kmnmlıla•, 

daha çok yakla~mışlar ve b!rçok m•ı. 12 eylül gecesi kıtalanmız Staling• -jiiiJiiiiiiiiiiİiİiiİiiİiİiİiMiiiiiiiiijjil 15-0 galip geldiler. 
ı·arll1J8 ve barebc teslalerlnı hücumla zaptettl:t• radın batı \"e cenup batı çevrealyl.3 İatanbulspor. Beykoz 0-0 berabe-

• 1 1 t ten sonra şehrjn cenup kısmına g1ıw Kozdok çevr .. inde ve Volkol cephe • re ka.ıdılar. 
D ı•r 1 aa mlılcrdjr. DUımanın ıtmaloen ya:>t•f? 1 alrıde Slnyavjno bölge:ıinde dU~manb ____________ __, 

S DRI ERTEM §&l}ırtma laarrut!:ırı ~rt pflskürtll·• çarp12~ıardır. 
lıu.&aı A mll§llir. Hnva k\ıvveller!.ml~ mcnı111p 1 Diğer ~phelerde kayda değer IJ!Q 

B t.'LGAB batlekUt profeııör r.. 
lof Sobraa)'ada Blllgarlıtaaıa 

G.ıt poUtJkauaı lsall ederliô~a BulJiL. 
ıtatanm Ttlrkl)'e ile doıt münasebet • 
ler idame ettiğini anlattı. tsuıgur u.,. 
"Yekllinln Tlirkl' c hakkında ıuslerdiii 
alAIMı;, ı Türk balkı kadar Bulgar ll&J. 

lu u memnuaJyetJe ka11ıl:ınunar. 
Profeaör 1' llof b1r bakik:ıt t açıkça 

sörmüttür. Bu hakikat Tilrl.!Jenio 
kOlllfUlan ile teut;aız bir doetluk ba
.aa lçiade )llpnı&)& ar.met,ınl:t ol • 
muıdu. TOrkl)enln kolDfularlle, kom. 
fll)armrn kom;tularUe olan münatebetl 
de a) ili çerçe,·e tçlıule miUalea ecllle. 
lıWr. Harp ıonraaı devreal içinde 

TUrkl)e bu dost \"e um1ml llaTaJ'l 
muabedelerle ıeılt ettlll 11111 llluat 
...,letlerle olall ....._betlerlal ele 
....- YMdl preulplen Jrea etmlttlr. 
,,ar11 pouttkaalllcla cloetluk bir ıöıtte. 
rlt, bir muke ,.e gfzil makaatbı.rm 

peçeaJ del'lldlr. Samimi, \ı..r.dt blr dod 
lale ....._ lçliule yaıa.,..k. emnJ,yetJ,e 
.rte'Wft, waaeıala ......ı,..._ WI 
•> _.. klmaeala .. Is .. ....,..._ 
.. teldlke tetkll eı-tne tmkla ... 
nk....,..ıı CibnbuıtıeUn, komfU)an 
llakluada kuruldatu &ünd~bert pit. 
tllitl 9Q'Uet budur. llUletlıer cıeadye 
tl pout,lkasımn Tlrklye lçba maıuua 

..... "" ~ bava. )"U'Btmaktı. 
.JUUetler cemı,ett eaııdMma aer 

.met bir 111uayyen bedele ftrmall '• 

- tanlt&rdI. Ttlrldyeatc ele lıu top. 
lalak lçlade rolü doetluk " mııanhk 
-.nıaam kavvctJeıımeMne çalıJDJ&'s 
eNu. 8alkaıı blrllthıin mana11 ı:nıı 

Tlrlüyenln kolllfularlle d08t \e ııam. 
... 1ııtr uva jçlnde yqamalannı t-• 
.... etU. 

ladlmd paktı bu baftblll p.rk. 
llolTa manaa bir koluydu Bulprls • 
tu Balkaa blrUl'lne 1ırmem1ttl. Fa. 
kat Jllrklye bu koD11UMJ bakkmda 
da a711I cltlrUııt poUtlkayı takip etti. 
01nU1Ja da vaala. aartll, taataz bir 
doellak ,anımaya çahıtı. BDbaııaa 
Buiprlataılm m1W lnklpltıu temlı& • 
deaek bir revizyon için &ikan mu . 
letlerl arumda bir JıayU tetebbllalN'. 

.. llahmclu. 
llalprlataDla Balkan dılıvktlerl ara. 

.... aamlad blr lıbirHtt yarat.mü 
lala Tlrk llaridJ'eal gak emek ııartettl 

_.wı llarp&e Balprlarla lııım'Sber 
...., ecleD Türkler ıptlfa':iyetla acı • _. ben._ &attı)ar. Ve lkJ1arlıtuııt 
.._.... 41erbldea Jılasettıler. Ssuf'll 
Jlalprl*81a Tlrkl7e araamcla 1911 
Jllmcla tufl1e edl1ea bcc.aplard&D .. ..._ 
tdl Mr midye lralmNDJftı. 
Qıaa ...,ıar bel'8l9er ,....auı. a7Al 

,._yı ıea~ıo. e4mlt iki milletin ırıe 
Jisliterelc ...nan nrclrr kt ._ ~f. 
tu oaJan daet olmaya '*ta 1o11ar et
... tlr. Balpr edlblerlDciea Allıb 

·~ eeerı olma "lla7 OL 
............. = kalanlDAlll De derer.e 
tıbe )'9lmldlr. Onda ae kadar yakın 
f&rll tMaıunm mötterek YUlfJan var
dlr. 
.. J191koloJDr ,..aaaııtı ftrtdyeala 

....... punhpl, Ollllll cörlftll poll• 

.... taJm7e etmektecllr. Balprls. 

..... olu dm& mQnaaebetlerfD alı& 
111111. dlllla -.mimi 1ılr bal almaaa er. 
.,. 161*t;lr. 

Ml&eklm BaJprl8tanla ftrldye &. 

,...ela ~ m~ art. 
tınnak ............. 00~ .. Golr 

mUhtJlh tcıkllier mubanJ>eniD nazik bir deflştkltk oımamınır. 
demlerinde kara ordusunun mücadele• Moskova, 1.3 (A.A.) - Rus tebli!I• 
l!ine ıştlrak e~erek tehrt gece v~ ne yapılan ekte ıöy!c denUiyor: 
gUudUz bombalamı§lıtr ve geniş yan. B:ıtı ceph~ılnde RWI ı:uvvetlPI 

gm1ar çıkarmı.,ıar4rr. dU1r.1anı m!lhim bir mUstJıbkcm mev-
Rijev bölge.sfııde dilıman mubteUf kiden ger1 atmıılardır. Almanlar kar· 

maballerden yeniden taarruz etml~tl,., ıı taarruzlara g~çmj:;~:.r.scde bunlam. 
BUUln l-u taarruzlar çetin muharebt• 1 be)'9i pl.skOrttıımllctUr. 
ler!e geri pllıkUrtlllmü~ ve dUıman J StaUftCT'ad'ın batıamda Ruslar bir 
büyük kayıplara ufratııır-ııtır 1 me11ktıll mahalden geri çel!Umek mec

Volkof cepbeıl!.nde hücum kıtaları- burtyetind kalm191ardır. 
mı& tarafından yapılan tıiddatli bir j Sta!lngrad'm cenup ba.tumda tiC:• 

Anabtraıra telllttı 

Müttefik 
tayyareler 

Bir Japon tayyarı ., ....... 
/' 

26 ton boniba 
att11ar 

Meltııun. 11 (AA.) - llUtteflkl .. 
.r1D ce11up batı PulttktekJ umaad ka.
rars&Jıının tebUıt: 

Buna: Kendilerine avcı t&)78re!er\ 
de refakat et~kte olan atır ve ort-. 
hücum bombardıman tayyarelerimiz: 
dU§man.ın bir tayyare meydanma dö:-:. 
flddetil hücum yapmıılar ve 26 ton 
bomba atmıolardır. 

MUtte!iklerı.n hücum tayyarele?t 
bombalarını attıktan IOftra avcı tay• 
yarelerlyle blrılkte tayyare meydartI 
ı.zerine alc;&k irtifadaı: yedı Utu' 

~apmJtlardır. En azı 17 dU,man t•l• 
yarem 7erde tahrip edllmi1Ur. Dllfma· 
uın bütün uçakaavar batarya.lan •u. 
turuımuıtur. Depolarla tuialerde vu
kua gelen fnfilülar ve l:lkan yanım• 
lar 60 kilometre meaateder. cörUlU,O,... 
du. Dllfmaııa iııaaDc& a,:ır z.a)'lat vere 
dlrtımlftlr • 

Oven Stalııey bölseat: Harp fa&!l.• 
J'8ti, münfwtt kqif kuvvetlerinin ba • 
reketıerf$ı mUiıhuır kalnutt.ır. Btr
llklerlmladen bU1 dtlflllanın bir ketif 
koluna hücum " bu kolu tuzata dU
filrerek 20 dtlp:ıanı öldOrdUlflnü vot 

kendi zaylatmm pek ctız•t oldutım ı 
bJJdlrm~tlr. 

Yeni trlanda: Ktıtteltlc.!ertn bir ta• 
arnız kqif btrllfl K&Yltı:.s•tn cenıJ
bunda dttoma.nm blr ma.Jnl seml.ırtl 
mltratyös ateıtne tutmUftur, Aa4t&k 
elde edlleıı neticeler Dl&IQm cı.tlldlr. 

Şimal dotu aalml: Y&bm lcetU t• 
allyetı oımu,tur. 

Hin4Ulamla ,,-ni 
luır~Oflllılelar \ 

Bombali, U (,t.A.) - DIHI Ui. • 
dfıtanın muhtel:f :rerkrinde hAd'• 
seler olmuştur. Kandeşte polts 
ateş açmı,tll'. Yarah ve ölü var
dır. Baharda 3 kişi ölnıu,, 12 
ki•I yaralanmışt.r. Blgoride po.ls 
karakoluna bOcunı e ~llmlş, poiis 
at~ acmı~r. , •t• ı · !/:. 

Çin 
Ziraat ve Mlla)'f MlaannJa 

~-lf'lll iruanlGl'41 
Jolrunmatlan 

Dalla lleJ •••• 
.11"9 edeıuecslı 

• .... •111111 
Çuc1dflg: 13, (A.-'.) - Qin 

Harbiye Nazırlığı yük.-.ek memur. 
Uı.nndan Genel'f>l Ç:ıng.TrcyueıiiU 
bildirdliıne göre Çinin ziraatr eana 
Yi iç!D ltızumlu insan kaynaklar._ 
na lıiı: dtııklınmsdan daha beş ıene 
mtltemsdi aurette harp e:df'celr iu 
aam vardtr. Bugün or~ mil:ron ye. 
nt ulrer ve aynı ·aayıda gönüllü 
ful hizmet yapmak üzere ya cerı. 
hey~ gönderilmi3 veyahut U\lim 
etmekte bulunmuştur. 

Vio{: 13. (A.A.) - Çin hiJ.kıi. 
meti ta.rafından nwedilen bir 
teblile göre Çin • Japon harbinin 
iptid uın~nbe?i Çinlilerin .kayıp_ 
lan ısın ve yara:ı olarak 6 m"lyon. 
dm. Bu ra.kamds esirler yr:ktıır. 

Bulgaristanda 
Pilr:Amento e'ı sariyet:nin 

toplantlları sona erdı 
lofya. 11 ( A.A.) - ParlA.mento 

eaerlyetlniD toplaııtılan aona erml~ 
tir. 9 aaat devam et.mit olan aon 
celsede ıs uasır aöz &lmlflardrr. 

BabriYe nuın memleketin her ta· 
ratında aükQn bllkUm .Urmekte oldu• 
tunu •e Yahudi meseleılnin yeni 
kanun muclblnce tamamlyle balledllt• 
cetmı s6y1eml.fttr. 

Diyepli airler Almanyadon 
Jöntlii 

Benı~. U ( A .. t.) - National Zeı• 
tunı·ua Berlin muhabiri bildlıiyor: 

"Dlyep limanına yapılan son 11• 

kın miinssebeti)·Je Alm:ınl:ır batı 
Avruf\a müdafao!ltna fnzla öıı .. m '\C

rJyorlıtr. Alınan kumu•Hl:ını man • 
tal Rllrıfted istihkamları yeniden 
ldtiş t'lmlştlr. YAinız burıUsra son 
ıistem alır loplar konocaklır. 

Nama lıılarken 
lı,,Jıluıbıları ~alındı 

•lmlt fU'tlaı' pratmıetrr. Ut ldı.., Ylaade .....-.Ur. 

ıtamnsn mUnaaebetlyJe Beyaarl 
camt.slne namaz kılmaya giden Me
IUl laball bir p.bıs, cami.ye g1rerke'1 
~akkcbııarını minderin altına koy• 
muı ve namaamı kılmıotır. lfeaut. 
dıaan ~kacatı zaman ayakkabıları
nın yokoldut'.mu anla.ııuı. nalınla ka. 
rakola giden lılesutun ayakkabılannı 
'Hehmedln çaldığı anl&fılmıgt.Jr, lııt:eb• 

ı=t adllyeye veıilmilUr. 

1'1$1J'8 iııea palkoloJlk. politik " eet'" Dodala doetluk. dllm•1.P dJ'. 
raa temenere 78*=- doetlal'a talr. ...... st•ı wtll, \'llall lü •tur 
~ 11:111 iter l1DldDclaa l9tlfacle ellııl* la ~ eclell ftrldJe 1\11• .-rfettL 
11tentttttr. Nitekim Bulprtatanla Jap. it emejta, labnlbll7etla takdir edil· 
..,.... ticarete laa~ llmml bir 111ft oı ... ,,,.._.. bl.a memaua ~. 
-., •1-ıvennlt wı Bol,.......... *'· 
&icara~ ~ ~ l9111ı 

( 

Atlaatlk.e doıa,aa bir A1maa 

Atlan tikte 
B87lll lllr llallle 

••laarellesl 
Mısırda dev- ı OIDJO~ 

t 
riye faaliyeti 1Atman denizaltıları 
ı mı11var tayyaresi, yeniden 18 gemi 

dı1ıroı41 batırdılar 
Kahire, 13 (A.A,) - Orta §ar\{ tr.. 

gfüz kara, deniz ve hava lnıvvetler 
n1u .Paz&r günü neoretttklert mu~· • 
rek tebugl: 

11-12 eyllll geceei demye kollar 
mız faallyetJ devam etmlıtir. 

Cenup keaimlnde dün kara hareket 
tI olarak yalnız top ateılnin teatıs 

olmuıtur. Dün, '!ftubarebe saba.ar üze. 
rind~. Stuk& dtlfD\&n uçaklllt'! u~lt'" 
lanmımn taarrusuna uğradıklan va· 
kit & dtlfnwı u~gı d~Urülmüı ve bi • 

çoğu ha39.?'a uı-r.tılmııtır. 

SerUn, ıs (A.A.) - Alman ordular: 
kurnandanlığt bildiriyor: 

Alman deniza!tılan fiddetıi muha· 
ebeler llOllunda topyek~n 121.GOO tO" 

nllAtoluk 18 ıeml batU'Dllfl&rdır. Bu 
gemilerin bcıtmldtğı yerler ara.anıda 

denlONn nehri, Kana~ krym açıklan 
At.lautlk deılizl ve Afrika ll&bW ya:. 
kınlan vardır. 

Btr baıka ,em.1 de torpillenmi§Ur. 
Şu anda, Atlantlkte bllytlk mjke 

yasta bir katıle muharebe8f cere~au 

etmektedir. 

Bu Abalı Balıklıda fed 'bir kaS& 
olmuttur. Seyit Nizam eokağmda 2t 
numaralı eYde ot~n Kııhitt:ıu 1ıltm
ll bir cenç, o cfvardakt bahçelerden 
birinde, iDclr ağacma çı.kDUf, bulUJl" 
dutu d&lm kırtımaai)'le )'ere ~llr 
tür. Fakat am:l fel&ket bu anda sıhu,· 
•tmH. lluhiWıı, GatU ~ bulmıau 
derbl lru,yuya )'UvadamDJıtır. Etraf· 
teıı yetlfe.llleı'bl ••yretıne raımen 
savaııı cao; kmtanlaıum., bolul
muıtar. 

Saça ~lıiinee ~ Jiifilp 
yartılantlı 

Şitlide Muhtıt~e ait ._atta 
çahpn EnincuıJr 19 ~da Kl. 
an, ~ tult ı.tmda ktrtımit 
taıırkm a.erin~ )1lrildUjU ~· 
-jm ç&me9i neticeetnde 'bin&aan 
8fağ?ya ycıyarlannııf ve vilctırlünün 
muhtelif yerlerinden y:ıralanr..ı • 
tır. Yaralı Şiı;li lwıtahanetine kal. 
dınlmştır. 

Nor~e Külin• tara/tarları 
yiUl/e biri •~miyor 

Londra, 13 ( A A.) - 1sve..;le ç .. 
kan s,·enska Dasebladet ı:azctesi 
Norveçte Klsling taraftnrl3rına dair 
neşredilen bir !isteyi iktibas ed ı• 
yor. Bu listeye göre şehirlerde hal· 
kın ancak ~"Ü?de biri Klsling tıı• 

raftarıdır. 

Ort'l§arlıta diifüriilen 
tayyareler 

Londra, 11 (A.A.) - 8 eylOl ne 1t 
eylUl a.rasındaki müddet !çinde orta. 
f&l'kta yapılan ça.rplf!llalarda 11 dt!. 
man uçağı tahrip edllmiftlr. İnJlllil. 
ıer de 11 uçak kaybetml:ler<Ur. P~. 

lotuıı blrt aatdır. 

Stalingradın şimal kesiminde 

Mühinı bir Sovveı 
guruou çevrildi 

Kalelerdeki Rus askerleri imha edilinceye 
kadar dayanıyorlar 

Bcrtıa, 11 (A .. \) - Alman bqlto• 
mutanlığl bAIA Stallngrad etra.fmd .. 
vukua ı;clcn şlc!de tll çarpı,şmalar bak• 
kmda aıatıdakl tamam:ayıcı ma!O· 
matı vermektedir: 

Piyade tUmcnlerlnden ve zırhlı tu• 
ğayla.rdan alman takviye kıtalariyle 

Bolıevlkler, St:ıllngrad'ın mt1atahk-em 
bölgesinde Alman tetebüaterine en 
§lddetll bjr mukavemet göstermJıler
dir. Sovyetler Volganın doğu kıyıaı.o. 
ela bomba uçakları ve ağır topçu U~ 
mı.ıbarebeye !ştJrak :?tml~lerdlr. Mı.• 

baaara cepbc&nln çemberini kırmak 

ve bu çemberi her hangi bir noktads 
yarmak için 7apılan bu nevmldane 
hücumlar dUımaua kanlı kayıplr 

verdlr1Jerek akamete uğratılml§tır. 

Blr Almlln grupu misal teıkil edeceıt 
bir ıtddeUe bir taarruz hareketıne 

ctriımJı ve ayıca DatUn dU,man ku..-

veUennl beyhude yere mlldafaaya ça• 
lıttıkları bir müstahkem mevzii al • 
mıotır. Sovyet kıtalan kalelerinde arı 
bQytlk iDatla çarp11malar ve tmh• 
edilinceye kadar d&yanmı§lardır. 

12 eylUl Ahahı başka bir Alma-ı 
grupu evden eve yapılan çetin bir -.• 
V&ftl\n eonra müstahkem bir mevkle 
glrml§tir. DU§man her evj bir ka • 
ballne sokmu§tu. Fakat buna. rafmen 
oetill bir aavqtan BODra geriye püs ~ 
kllrtOlmU;le.rdlr. 
8tallngrad•ın ıim&I kesiminde !ki 

Alman tUmenj kuvvetli nrette tan• 
zlm edllml§ mlldafaalan deımeğe V-' 

çetlıı bir aavqtan aonra birçok mU• 
tabkem mevktl ele geçirmeğe muvat
fak olmuştur. Bu .sa\"llflarda c;evrl1en 
mllhlm bir tloTyet .cru11U lnıba edR 
melt bered!T. 

SovyeUeriıı Votıa De Doıı a.rumda 

mühim zırhlı kllvvetlerle yaptıklar 

fcvknl!de §lddetll karp bUcum.Jar 
Alman müdafaa ate§lu.1n kal'§UJDda e
rlml§tlr. \tu kulm.de bjr günde f4 
Sovyet tanla tahrip editmtıttr. Dü~· 

mauın hücum barek&tı tçln ,.aptıt· 

ba§ka hazırlıklar da top ate11 ve Btu 
ka teııkllleriDin bombardtmanlyle bJ. 

zutmuıtur. 

Alman bomba teıkHier1 Volganır 

batı kryısında llovılnakayıı. • Kam!tu• 
demiryoluuu bombalamqlardrr. Bh 
lokomotif ve yQklU tren tahrip edU
mi11 ve birçok noktalarda raylar atıl 
mııtır. Alman av uçaklan baTa mtl" 
harebelerinde Sl SovJ'et uoalı dQfQıo 
mü§lerdlr. Aynca 9 Sovyet açafı da 
uçak savarlar taraflnda1l hDha .... 
mlftlr. 

(Dola eepbellllı8 ........ .,,, 
ll.alaerler tklacl aayf11clll' 
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1 1 d a,on arın a 'IBir, iki uoktal! 

Genç kızı kilit 
altına vurmuş!? •• 

Bir vitrin önünde 

Dikkati ccken şey 

I'" Kİ adımda bir ınrıı.ıaıunı, lruıı
duracı dülıkfınlarmda blrlnlJ 

ön~nde birkaç ldııl eğlllı• kulkaraı:, 
vnndakl urahğıı slrlp biraz dııh::ı eğ1• 
lerck bir yere bal.:ıJ orl:ır _ ı~~ı hnl 
yanım .. ·ıkl ıırlmtlnşıımn dU:kııt jnj 9C!< · 
ti. Biz de \'ftl'ln önünde durup onlaruı 
bn.lttılilıı..n )'ere bal<tJI<. Çeıılt ~it ı ... ,. 
dın \ 'O erkel< B) alrkııbıl:ıru.111 nrıısmdıı 

\"C tam ortada., bir erkek lı:unduı o;ı 
o:r.manı yııtıyor... Deride Jılr :ro, kıılü · 

Acaba kızla babası bütün .unları, 
detikanuvı avlamak için mi yspıyarladı? 

- Ahmet, mi, S:ındecooetı •• 
A ll)e ceza mahkemeı.lnln kı ı:, 

boylu, ı;o1lııkhl mübaşiri, gnrip Glrld 
11 ~hesi.) lr ltoıidorları çın f?P öttür 
dükten sonra, pen~rc I· eııarmdald 
kalalr.ılık kaı·ı~tı ve dU\"Bl"'.ı daynnmı!j 
bcldiyrn çatık ita lı bir genp kala 
lmıa boylu toual bir ndanı yalpalny.t 
yalpaln)a ınahkomeye doğru ntılclı. 
Aynı tcld b hılttket)e içeriye gir • 

diler 'e da\'IWJ :'! crlıı.e oturdular, .Bun' 
lar baba ile kıı.ıydı. Biraz sonra l~ 
rlye bir genç glrdJ, Bu uzun boylu, 
genlıJ omuzlu, ııın-ısm bir adıımdı. Ne 
kızın, ne de bobtuıınm yllı.llne bakma 
dan sucıu yerJno ı;cçlp oynJda durma
~ ba~lndı. 

Gen!) lur., kaşlnnnı o kadar çatmış, 
~ylc.slne ktEgtn bir tanr alını t,J, k"I 
lns.'ln neredeyse delikanlının UstUnı> 

atıınmlı lı:endl Inl dövecek anırdı. 

Gunını lurılnıııJ, luetlnefsl ayklar 
oltma ntmmıştı. 

~la.rınd n bir teıı bile görUnmU'' 
3ordu. Hepsini IJah başörtU!lllnlln s.l• 
tına t1ıluştımu5, sıkı sıkı çenesinde•• 
ltfb:uen bağlamışt. 15 - JG yaşl:ı.mda 
kadıırdr. ı~ııkat vnktfndcn evvel l:.'.,.. 

llsmtııtl. Beyn:r. tenli, ıııkı vUcutlu, 
ı:Uze1ce bir kızdı 

HAklm eV\el!ı, babasuıı ayap.. ıuı. 
dırdı: 

- DJnacı mısmız:, ııiroef 

Adam ovvelA: 
- Hayır, dedi. oora: 
- Şey~. Evet ... TabU, kızım da'\'ucı, 

ben de dııvnc.ıyım: diye tashih ettJ. 
BUtfuı bunlnnn lüzumııuz oldtıi;"Wlıı, 

''e her eJin gliullikle hn\ledflmesl ıa.. 
z.ımgeldlğinJ nlııta.o bir halı vardı. 

- Nedir davanız ISyley&e, anlatınız 
bakalım' 

- ,fendim, bu ııda.m kızımızı kıı. 

çırdı, Uç ıgün e' inde lıapsctt,L 

- Nıısıl kaçırdı? Sl:r. bunu evvelet'! 
t,ruııyol' ruuydnnuz f 

- TabU. Kı:ı:.wıı:u kendisine Vflh'l
0 

cektik, ynlmıdn nişan yapncnkhk. 

- Demek nl,anı, dUfllnll, lal:ın 

beklemedi ? 

- Evet,. Fnl•Bt lu1.ım12.1 ıla tertemiz 
iade etti. Neme lazım Allah için. Jo'.ı• 
lmt Uç glin bizleri ııefll, perişan etti. 
Semt, ııcmt, karakol l<arakol C\'lll.~ .. 
mızı nmdıl;:, durduk. 

- S<mm nasıl buldunuz f 
- Bıılııındık. Saadet kendisi 

geldi. 

- Demelc hapııetmemı,, aerbestJnJ,. 
- Hayır, hııyır. Kn. pencereden 

bnllton:ı, b:ılkondan bl&hçeye nt,Jaya. 
rak gelmı, .. 

Hllklm bundan onra genç kı1.a dön" 
du: 

- Doğru mu bunlar! 
- Do ru efendim. 

- Zorla mı ka~mlı, ııcnt. 
- Hayır, bana evde, ileride kuraca• 

jlmız yuvad~ kullnnaca~mız e,yata. 
rını güstercccktl. Beraberce gittik. 
Fakat evde bana: 

- Ben Clilylm. Karım memlekettf! 
8Cn}nle nlkAhlıuımam. fmk.An yok. 
Şimdi metres oturalım, ileride kıınm ' 
dan bo§anmca e,·ıenlriz! diye teldilte 
bu1uııcla. 

HalbukJ, bbı l>ekArım diye kandır- · 
ını:ı, nisanı, nlkAlu alelAaele yaparalı: 

dedıaJ evlenmek JStodlğtDI .ı>ylomlştı 
Ba sözleri O:ıcrlne J'l]dınmla 'Y'llnıt.. 

lDUIJS dönerek ııtrlam&la basladım ve 
kalkıp gitmek ıstedlm. LAkln brrak"' 
Jnlldı, Kapıyı U tfune kflltWdl, &itti. 

- Sen Sanı! ·ti kntırnı~sın, dedi. 
HOtOn nınl>ııntlnrı kızlarını bana 

\'ermel>. t. tc bunun için de bu ırtıray• 
ıı(,IJ orlnr. 

Nt~ :::-luadctlc C\'l<'nnıek fBtedlm, ne 
de tn•ndMnı l.açırdım. Şlmdl tıenlıu 

evtı olduğumu oğreııjn<'e yaptıldıtrııı~ 

dan \'87.gCÇmek istiyorlar, flll'Rt bir 
defa ok yııydan çıkm117 oldu~ndıvı 

cert dönemiyorlar, 
- I>ckdUl bunlaıı isbat edebllece\i 

mlslni' 
- Tabii ı;ııblllerlm \'Br, 
Genç knlıı b&ba111, delU.ıanlı anlntır. 

l<en: 
- aman 3·arııbblm! 
- Ne yalan, yalan! 
Dl~ bir ıeyler 83ylemek l!ıtıyor, 

fakat 81ralan olmadığı ırtn buı.a muo
vaffak olıımıyorlnrdı. Delikanlı pıııt
lerln lslmlerlnl ııaydıktan ııonra kı:ı:.ı:ı 

baba!!lı ayRp lmlktı: 
- Efendim hem urlu, hem gllçlll 

diye bunnderler. Şimdi de bize ne lrtl
ralar att,ığmı görüyorsunuz. Bütlln 
bunlar yalandır. Şahitleri de ıırkadoja 
larıdrr. ltabul etmiyorum. dedi. 

Ne(leede mahkeme, en bit lerln çn#;l' 
nlması ıcıu nnıhakemey) ba§ka bfr 
gtlne bıraktı. 

ADLiYE MUHABlRt 

Viiki 
Bağdatta 
lraka Amerikadan 
harp malzemesi 

a~ıyor 
Bağdat, ıs (A.A.) - Röyler: 
Vıındel Vllkl, Irak hUkOmetlnin mı. 

aatlrl olarak Bağdada gelmf§tlr. 
Vilktyi buraya dört motörlU bir A~ 

merlkan bomba uçağı ge~lrml§tir. U • 
çağrn lndlfl hava meydanı .Amerika:ı 
ve Irak b:ıynıklartyıe sUslenml§ bu• 
lunuyordu. Bir askerl kıtn Vilkjyo 
.seı&m durmuş ve aekerl bnndo fkt 
memleketin mllll maI"Dlarmı çalml§
tır. Irak ba§veklli Nuri pa§a Vilkiyi 
ha\•a meydanmda kar§llamıvtır. Karo 
§ılayıcıl::ır arasında yUkaek devlet 
memurları lngtıız elçUfğ1 memurlar. 
Bağdat vallıı ordu ve hava kUvvet)erj 
mUmeaallleri de bulunuyordu. 

Hava meydanından Bağdata oto
mob111crle gtdilml§ ve ilk otomoblldo 
~unan Vllkt l!IOka.klarda Jıalk tara• 

delik yok. Aneıı.I< ctrııfına tırtıllı bir 
~ı \'crflnıl:; olnn köııelenln lınlıntıgı 
mübalfığu etmlyorı;n.m, be!l altı s:ıntl 
ıuo yaklıLŞl)Or ... Blı..d~n enci \ltrln ti· 
r.Unde )Cr .:llmı, olanlar 1ctkiklerlnl 
bitirmiş olnt'nldıır ld, bu uyal•kabı~ı ı 1 
fiyatı ıizerjnde konnşuyotlar_ Bırl 

Jurk liradan fazla olmı)ııcağuıı, diğeri 1 
elli liranın blln bcllıı a1, olacağını, U• 
cUncll5U 1 e son znnınnlrın:la lruııdurn 
flyntıannm dUşmcyc baıılıulığını ileri 
ııUrerel< flyııtında blmz. ılıWıı. tenzillt 
yııpılmıısını iddia ediyor._ Derltl'A 
allkkftnın l<apısı nçJldl. - ÇUnkU nk0 

~m tatllı olmuştu - kıranta blr D• 

dam 9ıl<tı. Oumndo fiyat• olmıyan bu 
ayakkabı azmanının değerinin ne ol• 
doğunu ben de menık etnılııtJm, ııocw l 
dam. Aldığım CC\'&P eu oldu: 

- 80 Jjra... • 
- Yalıın değfH... Evet tam seksm 

llra_. J mıırlnma imi~ •• Blr kl5l )'&Jl" 

Ö l\c v·t tırmı:;. tklncı bir tıd:ım g rm4. 1 : 1 
rinde duran da bu iklneı adama alt 
mlıtT Ayakkabıcı ııö.)le diyordu: 

- Bunu görenlerden bugUn ıkl kl'ı 
daha uımarladı, Ne yapalım efendim. 
Müşteriler istiyor, Biz de yapıyonl'ı. 
Altı kalın cUyo tuttunıyorlnr. Blz:d~ 
ıstoolk14'rl kadar l>ö&cJeyl ko~ UJOrtız. 
Flyatp bu rakaaıı buluyor .•• 
. . ...... . 
Ayakkabılarm maliyet liyat;ıannrn 

incelendiği ve ayakkabılara Amml fl. 
yııt konacağmı haber alıyoruz. l\fub
tellf meııoleler üzerinde tetJdkler ya~ 
pan Sayın Tlenyet Vek!llmtzıo bu 
nokta Uzorlndede durmaııınr \"e IU:ruııl 
fiyat meselesluln bir an evvel ıatblk 
mevkllne ıconmBSIPı diliyoruz.. tı;tnde 
bulunduğumuz fevkalft.do mmau, ldlSl"' 
le ve dertde tnaal'rnlu tc.:ıbettlrbor. 
Memleket b:ıkımındıı.n, lhrkaç ayale• 
kabıya ııareanııblllnmC5f daha faydalı 
olacak ktise.Jeyl, sırf bir vntmıda:Jıil 

keyfi -rn t:e\•kt için onun aynğma mııl 
edeme)"l%.. Vele,,· ki pa.nı.smı harcamnl: 
lıUrrt~tlne malik ol!ıa bile,_ 

YEKTA RAGIP Ö?lı'EN 

Malta üzerinde 
Malln, ıs (A.A.) - Cuma gecea\ 

blr tek dll§man uçağı Mnlt.a adaııuı~ 

birkO.O bomba atmı,ştır. Ağrr uçıılua
va.r topları baraj tesis etml§lerdlr 
Blna!o.rda ha8ar yoktur. Blr kl!il hafif 
çc yaralanml§tır. Cumartc.sj gtinll hir: 
bir dtl§DUUl hava !anllyeti clmallll§tır. 

lngiltereye hava hücumu 
Londra., 18 (A,A.) - H&va nezare. 

tinin cumarteaı ak,şımıki tcbll#I: 
Bu sabah tek ba,şma hareket ede'l 

blr dUaman uçağı lııgtttc.·enln cenu • 
bunda bir noktaya bombalar atmı, • 
ur. Yaralı yokr.a da hafif basar kay. 
dcd!!mtşUr. 

tından a 1 k ı § 1 a n m ı § t t r • 
Vllkf cvvelA. aaraya gltml§ ve sonra Bulgariıtandan külliyetli 
Krral Fayealm kaorinc bfr çeıenk miktarda kömür gelecek 
koymuştur. Bu &k§am Irak Kıral na• Memleketlmizlc Bulgaristan ara • 
ibJ Vllkf ıere!lne aaray~ bir ziyafc; sındıı ticari anlaşmalarda bulunma ~ 
vermlşU?', Çörtilln orta ee"kta yaptı U:ı:.cre ochrimlze gelmiş olan Bulgıı. · 
ğı seyahatten sonra ve Ameıika.ı ticaret hoyetı alAkadarlar'a temas°" 
harp malzemcsjnln gıtUkçe fazla mfü· glrlşnıl§tir. 

tarda durma.dan Iraka ııktığı bir za• Heyet ayni zaman~a vjlAyet mah -
manda vukua gelen bu zlyaret me.m- rul<nt ofiııile de anlaşmaya vııraralt 

lekette bOyUk akisler uyandırmıotır. mangal kömUril ibtlyacı tıususundn 

Irak gazctelcrı ba§ yaz.ılarmı Vllklnln mutabık kalmıştır. 
bu ziyaretine tahais etmekte ve ken. Şehrimize yakında kUUiyeW maıı. 

dlslne boş geldiniz demektedir. gat kömUrU gelecektir. 

NervaııP, kırıklık ve bthtün a "'rılarınız 
derhal keser 

icabında üç kaşe ahnab·tir 
Taki t eı•!n en sakınınız 

Bay ve Bayanlara müjde 

Al<iKA 
llô.ntaı Kuponu 

uu lrupona eklenerel> gbuaerilcet.k 
111 arama \C I~ \'oraıe ll!lnıarı En Sın 
Uaklkada parııaız. n redjlecc:kt:r 
tı:uıtarıo gn::ctede görUldllğU ,eı.UJc 

olmuımın dlklmt cdılmelldlr. Eı.·ıent:::e 

teklifi göudereıı okuyucuların mabflJZ 
ıcalmak llzcrc 68rlb aaresıcrlnl blldl.r. 
ınelcrı IAzımdlr. 

Evlenme teklilleri: 
t.:· 32 y8§1;ıda, çvk ı;llze! addedllc • 

bilecek, az maaılı, memur bir bıly, 

EO ynfına kadar Mu vakU yerlude 
namuslu bir bayanla evlenmek iste • 
meUcdlr. (Marmara) remzine mUra
cnat. Bu tusnrruf d~wlndc fı;kidl, boyası soldu, renginin modası ı;eı:tl dı3 r 

ı.ıymetli EL CANTALARINIZI 
bir köşeye atıp terkı•fn..c~1niz • .ı Hıl.)eml;ı; istediğiniz renl•te elblııelıırl.ll'l~ 

uygw1 ul:ırak eı.kl QANT/,1..ARINIZI fenni stll'etl boyar \'C ~epyenı yaıl1\r. 

ı\3 rıc.ı her türlti tıınıJr '" .uııarlnma. çanta ynpnr. 
Tuvnletır.izln rNıgine uyar eı. alA sabit tırn:ık cll&larum:ı oncsı.r at!llyrınlı. 
do temin cdeb:llr~uiz. J(nrnl•ö~ l\loınhnne <nd<.!c.ııJ Jln!5tlnpaı;n tı.an No. 2, S 

* Yaş 28, boy 1,62, kilo 78, beyaz 
tenli, içkı ve sigara kullanmıyan 

evine dtCkllıı, serbest meslek salıılı!, 

, bir dül l !Ilı bulunan, ayda 120 lıı :ı. 

1 l~zanı;tı bir bay; namuslu, okur ytı. 

znr, c.v tılcrjntlen anlayan, evi olan 

niJ~.!' dilihiwi _, - ~ 
faltl!f<H lffJJIWUlL o 

iyice hatırınızda tutun. 
• 

O. bütün dünyaaa şöhrcc bulan \'e milyon· 
Jarca insanın iztirabını ·dindiren, onlara şifa 
veren Alman ilaçlarının alametidir. -~· 

ffi 
ilaçlarının her ambalajında bu ıılamct vardır. 
O. itim.adın remzidir. 

L 
Parasız biçki dersleri 

Maarif vekilliği Erkek terzilik okulunda gece dersleri bitirenlere rcs ıl 

biı;ki dlptomasıverlllr. İzahat için Dlvanyolundıı.ki okulıı. mUmcaat.. 
Tel 22480 (99:S2) 

Doğu cephesinde 
l\lo lrnva, ıs (A.A.) - Knfka.sycı. 

ya bol miktarda kar dUfimoktedlr. Heı· 
tarafta Rus topçusu Almanlann önU. 
ne: bir ate:ı b:ı.ro.jı çekmektedir. Bı.: 
baraj, bilhassa Terek nehrinin cenup 
kıyısuıda bulunan k6prU başlarını 

kar§ı yapılmaktadır. Rue uçaktan v~ 
topçusu benzin kıtlığından do1ayı ha. 
rcket edemez bir halde bulunan tank 
ve zırhlı alaylarına la§e ma.ddelerlnl.1 
gelmeşi.ne man1 olmaktadırlar. 

Londra, ıs (A.A.) - Moskova:l. ı 
n~dllen Sovyet gece yansı tebllg-t: 

ıeı Hus uçağı dUşUrmUşlerdlr. 

ALI\IANLAI: l\ICTEMADtl"E:S 
l 'E:Sl 'l'.A.l\vtl'I~ At.IYOR 

vı,ı, IS (A.A.) - Stalingra.dın \ a 
zıyeU gilndcn güne k!ltUlcşmelıtedlr. 
Muharebe s:ıhasmn ~•ent Alman ve f_ 
ta.Jyıı.n kuvvetlcrı geımlşt!r, 

Ş:ıhrln b:ı.tumıd!l ve ccnub bat,Jsmdu 
Rusl<ır yeni mevzilere çekllwl§lerd r. 

No\TOsisktc Ruslar yeniden ger! ç~. 
kilmişlerdjr. 

'l'UAPSrn Lli\IANI TEIILtIIBDE 

Vlşl, ıs (A.A.) - Rus cephesinde .. 
alınan son haberlere ;öre, Ruslar Nov 
ro.slsk ke.slmlnde, ,sahil yolunu tutuııı 

hlr bayanla evlenmek lstcmcktcdır 

(N.Ç. 22) remzine müracaat. 
.Y. Y~ :lS, orta boylu, kara göz'!J 

kara kaı,ııı, cUzelce orta ta.bBllll. ev lt
lcrinl mükemmel bilen, kiIDl!eslz 1>, -

bayan, ayda en az 80 Ura maaşlı. to. 
SG yaşlnnnda bir bayla evlenmek ı!ı 

temektedlr. (Sa!acs.k 7) remzine mu. 
rncaat. 

lf. Yat 28, boy l,6S, kilo 65, balık •. 
tinde blr çocuğu bulunan dul b!r b,ı. 

yu.n, bir evi ve e~yll8ı olar. 80.30 ra§ 
lnnnda ayda 100-120 lira kaz3nçlı 

bir bayla evlenmek istemektedir. ı ı:; 

T. 415) remzine müracaat. 
* Yrş 24, boy l,68 k"maııa a:ı>ıt ı 

ye:ıil sö.r.IU, s:ır15ın blr bay; dUzgiLı 

vUcutlu balık etinde, oldukça gUz~ . 
fYi huylu, 10.18 Yl4llanndn bir bayan 
la evlenmek istemektedir. (Do dlyczı 
rcmz!ne müracaat. 

iş ve i~çi arıyanlaJ' 

* Lise 9 dan ma.li vaziyetinin im· 
kl'ınsızlığı yUzUnden terki talı.sil ctrı ıŞ 
vo biraz d:ıktf!o ve muhasebe ıvıcr:~
den anlayan Anadolulu bl~ Türk ge • 
el; Bir tlcarelhanen}n yazı ve hesap 
işlerinde veya bir yazthanenln muha 
Eebc lş!erjni mUtcdil bir Ucret mUkd, 
bili deruhte et.mcğc amadedir. (Hı • 
19) reıru:jne mUrac:ıat. 
* 'O'nlversltenln Fen FakOltcsfnde o_ 

ltumakta bulunruı bir bayan; alle• 1 

vaziyeti iYi olmadığından ça!l§ma'!; 
mecburjyeUndcdlr. RcsmJ dııirelc:-.'.! 

veyahut huııuıt mUc83C.llelerde cıcı.11 

bJr i!7 a:ramııktadır. Fl.zlk. Hlyazly._. 
ve Tabliye derslerı de vcreblljr. 

(H Mlne) Remzine mUrncasıt. 
* Ortnmektebjn UçUncU amıfmı!ıı. 

okuyan, 1Yı yazı yazmıı.smı bilen bit 
genç; mektepler açılmcaJ,''l kadar bU 
~Un glln. mektepler açılınca ög-l<'dcr 
sonra çalı:ımıılt üzere iş a:-amaktadıı 
(A. Karakartal) remzine mUrnca:ıt. 

Müteferrik: 

12 eylUlde, kuvvetıeıimlz dUgman • 
la, St.nliDgradm batı ve cenup batısın 
da, Mozdok ve Slnyavıne kesimlcnıı. 
de şlddeUe çıırpı§mıştır. 

Diğer cepbelerdc kayda değer hiç . 
bir değişiklik olmaml§tır. 

ya ı;alı§maktndırlar. 
Tuapse ıımanı !Çin tch!lke 

termltılir. 

bn§ gös ~ 6.6 odalı, kal!Jrlferıı veya lı:al;). 

rl!erslz, aydınlık bir aprı.rtımands l<i 

STALINGRADDA. SOKAK 
l\IUHAREBF..ıtl OLUYOR 

l\IOSKO\'A RADYOSUNU BU 
SAB.flliKl NE.~Rll'ATI 

l\Ioslcovn. ıs (.\.A,) - Stalingrad. LondrG, ıs (A,A.) - Moakova rnd. 
da sokak muharebeleri oluyor. Alman yosu bu sabah §U neşriyatta bulun • 
tar birçok sokaklara gtrmtolcrsc d~ mu11tur. Stallngrtı.dda dunım u'ıtır.

pUskllrtUlmUıılerdlr. Şehir :imdi hnra. djr. Elıcmmlyctll bir tepe iç n şhlaet 
be hatiııdedtr. Almanların §ehro gir • li mubarcbeler oluyor. Alman nr kUtcl 
meğc muvaffak olduldarı noktalard<> halinde bUcumlnrdıı. bulunmu~l:ı.rsı:. 

Ruslar fiddctll mukavemet söstcrly~r da mevzIIcrİmlzı y:ıramamtş1 ardır. 
lıır. l\rosl<0\'!l, ıs (.\.A.J - Moskov •• 

\ 'OLGA ÜZER1ND7.Kl GEMİLER radyosunu ;;ör, Sovyct bf"llkler! bir . 

ralık da;re!f butunıu:larır Anka"'· 
caddesındc Ttirttiyc eczanesince A.r • 

Ne:ete muracaat!nn. 
~ e'mlnönll, Bab,;ekap. Ankı!ra 

caddesi \'eya Cağnloğluoda, lkt uı: o. 
dalı, d"ktor mueyenehıuıee' yRpm.ıı.v:. 
elverişli bir dalres: bt:lunnnlArı::. 

"Dok:,or,. rem:ı:ıne mUracaatıan. 
:(. lyl kullam!mı§ Zaya dllrb!.n'Jtl 

satmak l!tlycnıertn ı~tedlklert rıvst•" 
dUrbının evsafını (DUrbin} reınr. " 
blldlrmeıe11. 

BATJRILDJ ltr.ç gUn sUr~n <;arpıı;matnrdan soııre. 

Vl.I. 18 (AJ~.> - Rus kumand:ı:ı. Terek nehri cephesinde bjrçok s•ra Aldırrnuı 
lığının bir cmrı il<ı Volga nehri Uz". tejik ehemmiyeti lın z te['elE'n geri A~ıığıda remırtı-n ,.... .......... ., .. 
rbıdckl bUtUn gemiler batırılmıııtı~. atmışlardır. kuyue.ulnrımızın oamlıırına celcı: 

Böylelikle Stnllngrad müdafileri !Çir Şiddet!! bir Alman mutcn~m"une mel>tuplnrı ld.arebanemfzden (puar 
kuı·tuıuıı çaresi kalmamıştır. Bunlı\t rağm'"n Rus kuvvetleri dıı~ r:cçldln • lan hn rlt) hergUn ııababtan ötıe3 ~ 

muhakkıı.k bir ö!Ume mnhkClm eciilml1 den gcçmeğe muvsffrılt olmu,lardır. l:nd::ır ~ Hat 17 den sonra al~ııuı.• 
bulunuyorlar, ı Bjrlncı Alman dağ tnmcnlııln Uç b5 lıın. 

Son 2• sıı.ıı.t içinde Alman slll).htan lUğU tamamen lmba edllml§tlr. (Ateş 6) (A.G.) CBaht.ııu.) (B 1 > 

Godj. Alb:ıy Edlsfonuo slyl!h 
ımktndığr m:ıhaı ıılzee ın~Cın 

''Hn.rır, değil., 

(!3uluoımaz) ·(ln.N.S.) (F.D.K. ı 
(Kaynak) (K.arctn) (LAle 11) 

dntas\ (Mahir) (M.E. 49) (P.A.) {2 R.Uı 
mu?,. (S.A.E.) (Samimi) (Salacak 7) ('.l',.ı\ı 

- Ne vakit :tlkrtnJ defi!tttrlrse.ı 
l'1enl ııerbcat bırakaaatım? dedi. 

Yiyeceğimi li)eccjttmt bırakıyor v~ 
odadan dışım beraber çıkıyorduk. 

Fakat bu ltıt)'Bt son zıuııanlarda ta 
J:ıammlll edllmoz bir hal aldı. Bu da. 

lmt geçhnslr.11.k. mUstehzlyane mUI~ • 
luu.alar, haamane bakı~, esen ltf. 
m1't&ızlık hava!'ll._ bllt'ln bunlıır Ma. 
btmı bozuyordu. S:uıtlerce ormanda 
gezdim ve albaydan ııtırwnı kabuJ ot. 
meslnl rica etmete ];arar Terdlırı." 

25 lngiliz.cedcn çeviren: VEHJP TAYLAN ---------- Gene in~ odn. Jmpısını arlmsmd'lJl 
rektfüt rn sonm mi tC'r I• lndl<'y kendi. 
nl !ıızla tutnm:ıyrp hindi ı;lbt knb:ırn 

!P~u-
Nihayet bir akşam tizert pencereden 

lmı;t;un. 

- Drmelı: dava<'ısm' 

- Tabii, Hem bhf Aldattı, hflm dl" 
benı lıç gtin yanında nhkoydu, 

- Sana dokunmadı mı t 

- Hayır, bunu kat'iyen yapmadı. 
Nihayet ınra dellkanlıy11 geım.ı.,tı. 
- 'Ya sen ne diyeceksin, bakalım-: 
t!:ı:un boylu, san~n adnm yutkun. 

du \C ) ini' ne ktr.m, ne de babaıımın 
taratma lıakmryarak: 

..:... Hrp"I ~alan, dıodl, bunlar beni 
!belUlr nrp lurJarını \'ertnı-k lstlyo~ 

tardı. O gijn lcızıylo annesi c'im<ı ge\.. 
mlHl. Z:ıtcn blrlı:aç defa Jozlarıoı at. 
ınaj;l teklif <'tm~lerdl. Fakat ben e, ... 
ltı ln1. Kanınla k.a~ ol!iui'umdıı.n 

~n ot;aftıJ"MW& 

!'lir llıt h'"'hett~ sonm ı;ıttner. N,,. 
~ soara karakoldan bir polis ı;eıc· 
rck: 

''Albay size fena muamele nııı edl. 
yordu',. 
Başmı salladı. 

''Hayır. Diğer aile efradı yllzlinder.. 
Allıe),n hath hareketı ho~l'9Urdu. O:ı: 

babam bana daha iyi muamele edt>_ 
mczdl.., 

Gö:ı:Ierl yıııJQrdı ve benim de gırtlnğı 
ma bir ~y tılmnı)ormu, gibi ıztırnb 
hlncttJm. Flndley de n.Uteea tr 1:ü 
rUnUyordıı, Of'ne sıiklltu btı7&n dOtltll · 

''Sizde bu lmpının anahtarı bulunıı 
yor mu'l 

"Hayır, anahtar kapmın yanındnki 
p ııcerenln lıemırınila ıınl«ıdır, 

"Bu m lı:ıl :ıatnda ba:il.alarınea d .. 
nıalCım mu~ .. 

Geop kız bir tercddllt anından sonr:ı 
cenıp verdi: ''.Bllml~·oruın . ., 

"Odaon:a Cdtorkcn holdl'n 
mcb11rlyetlndc) diniz. Orada 
bir ııcy nar.ıuı djlı:Jcatlnld 

ml'l', 

g<'tm"k 
berhnnnı 

cell>l'tt! 

nııız li.ols oldu. "Hayır. Ortnlık o luld:ır komnlıkt,. 

"KUçllk çnnı lcorulnğıında mıydı • ki, <',('P fenerini )nkbm. Ayııldarımın 
nız? ucun."' b:lı;:ırıık llerll'dlm, ın<'rdh en 

Blrdıın mi& Tlmmi!ljn l'eycranlnnır tınsnnınklnrmr ~ılc(;Jrn, "oyundum \e 
gibi oldu!!'nnu tıırkcttlm. Ar.aba ynnL )llthm • ., 
lıyor mıydım'! ''Dı•mel< hiçbir ııey na:wrı dikkati. 

Genç kı:ı acele cevap \erdi: ''lla. nj7.I çckmf'dl 't 

s-crek • ., 
"Kolıı itiraz etti: Öyle aOo{lnmem<'. 

Uslnh:.,. dedi. ''l'a?-Jı:Utat)ulı:ı:. için her 
.,cyln, r.n ehemml3 etsiz görilnen hAdl. 
Eelerln bile bU.\ ük kı met.!t•l'I olabilir., 

"Tam ;\"atnr..ıığım sıralarda hafif b.r 
ı;onci i j~lllr gibl oldum . .., 

"Bu ııc.sıı fazla eheınmlvet atfetme. 
f.ln'ı:, dcl'•ll mi! 

''Evet, dediğiniz gfbl <'t.:ncdlm. llr.m 
nnılmı, olmakbğım lbt lr.;aU ile mcv

rı:t. 1ıılt11ğlm &CS gongun çrltıırdıi; 

fi ·ııe beıı:ı:.cmlyordıı. Rıı daha ba,ım, 

d::ıha dr.rln bir ııcstl,. 

fl'lııdlf'y öfür.sını giz.il) emedl. 
"Bu gonw sesi tahklkatlmrı: lt'ln tA. 

mıımPn tlıli derecedo rhenımlyctto bir 
h!\dlsc. nanıınlı~ 1-'llklt hoybetmPjl;" 
değm('r,, Oldrhlllnlniz mis Tfmm.sl, 

3 ır, oraya gitmedim,,. Gent luz blnlr.n durakladı Fıı.lmt Kolgıın 11.nıa,ı':!n mcnıkr tnt. 
"Şatoya naıııl glrdlnlı.1,, ''E\Ct ıılmdl eldırua gcltll.. falulc mln edilmiş değildi. 
"-'rkB taraftaki bahc;c lca1mıındııln , bunun herhıtlde ehemmiyeti olnuuıa "Bir 8Uııllm dahıı var mis Ttmmlıı,, 

rak bağırdı: 
"Dlr clmnsm lmylıolduğl!ltu 

(Ne mut1u gelene) remzile mek• 
tup yuzan c'm)ucuya: Sarih adresini'! 

b.'lna olmadığı için Utuımız ne~redllmedi. 
hcnl\z !jlmdl mJ söylil~orımnıız. O h.'ll. 

do mesele ~lkCır. Bu clnyet soyguncu. 
lıılc gayesllc işlenmiş, ırnıııer do aıı • 
~nl> onbl'fj güıı e,·,-eı orm!\n soygunu • 
nu tertip eden h:ı)dutlnr olabilir. A. 
çıl• duran pencere, Ç.lllrn:ın elıruuı, \e 
orm:ındnl•ı haydutlar. nutıın bu dehi. 
ler arasında. l;lr mUo::ısel><'t görmcnıelı 
i<:ln kör olmıık !Azım. 

lfol" gülümsedi. 
".i'&hldknt,J blrıız t.ı:r.l::ı cUrn tlı- 11 r . 

h•tl)orımnın:. Korknnm bil' çıkncız:ı 

l!L!l(llaı:ıp gene ba5lnngıç nol•t,nıınn 

cJi.ınr.ccksbılr.. Hel' "CJ den C\'\ el cluuı •• 
sın kıı~bolup olm:ıdığını hr:ıllz bllm!. 
~·on11:. Benim k:ııı:ıntlıncı• cesedi ili< 
defa bulıın :ıhjdln llııdeslnl dinkr!.11'. 
ııi;r; fı>nn ctmcı.slnlz, Mister ize clddcn 
<'ntn n şeyler unl!ıtncıı.k '\'llZ.l.)ct~· 
ıllr.,0 

(0tl'amı rnr'\ 

:;a 
• 

labrl 
şeker 
aıarı 

942 kampanyasına baıladı 
U&al>, ıs (A,A.) - U§ak ıeker fa'b. 

rıkaıan 1942 kampanyaama ba§lıı.mır
tır. Bu yılın ilk kesme ve toz eekerle· 
rı. 12 cylut saat 8 de aımmııtır. 

ZA Yl - Ronya Altsarayı oU!wı mc
murluğundruı tı.ldığnn nutus cllzdıl· 
nımla lııtanb;ıt 'O'niversit.csı Hukul> 
~akUllc ..:l.nden aldığım §Cbckeın! zayi 
ettim, yenilerini çıkartacağımd&D ..
kllerlnln hUkmll yoktur. 

T. 1. O. Kııdırgn tnlcbe 'Urdund,. 
''C Hulml< Fakutteııt smıf 2 de 8MJ 
1\feıhmet Ali oğlu Batu KOftlbalkan 


