
Relı;lcttıulnınunos MllD Şef famet :tmlntl, bıı -. 
bah dokuz.butu.kt& Haydarpa.pya movua!at eden hu. 
auıl katarla Ankaradao şrbrlmize g'Clml1l«-rdlr. Milli 
!)el, lııt;asyonda ııehrimlzdc bulwıan llfJW Müdafall ,·~~ 
kiU g••neral Ali Rız.a Artut1kal, lktısat wktu Surı 
l>ay, parti fdare he.)etl rebıf Suat Hayri VıJ'tlplll, eeb-

rlmlLdckl, mebuılAr, ı:encraller, \.-alı mu•\.in) Ah~t 
Kmık, UnlveJ'51te rektörü Oemil Bilse], prı>feellrler lt'. 

ııafr mlllki ve aakert erktin tara.fr.ndan kar\tlanmı,lıı.r. 
dır. Millt Şefimiz hallun tc::ahUrah aras1nd& trenden 
inerek Haydarpaşa nhtımına gelmişler, t:urada.ıı Fl
lory:lya ıtefmlolcrdlr. 

ı··:~·~;·:~·~:~:·~~,;::~·~~~~·:.:··ı 
. ha!_I!~!:~~.~· ·I ing iliz tayyareleri Alman 

A ... ::.'":::.~ı;-:::;~~ .... ı topraklanm bombaladılar 

ı 1 y ~ ~ 9 4 2 

1 ı Be!.!,A.~",gili:_~~Y,r~~~~.'. .. ~~!~~.~~ H•oum 
ğinde: eden bomba u~larmdan 87 lal dil • 

! p E R Ş E M B E lngt:lz hava kuweUerl dtin şimali ııtirUlmUotUr. Hıı!Jt Alma.e uvaı uçak 

1 

Almanya. ve j~gıı.l allmdakt batı böl. !arı gUndilzUn İngllt .. renbı et>nup sa. 
gelcri Uz.erinde yeptık1nrı lJlr uçak hlllnde sanaY! tesislerine vc muavaııa. 

Numara: 1094 Sene: 4 te~eblıUsU esnasında 4 uçak kaybet • lalarn keza Orcııdce'larda İngiliz kı. 
leh 28872 Poat.a wtutıu: llf ml§lerdlr. Geccıeytn ln~llli. bomba u. talıtrının bir ItarargA.hma ı.am isabetlı 

""""''"' ...... ""'"""'"'"'"'" 11111 çağt te§kllleri Hen ve \'c!tf:ıtya bö!. 

!su Akşam] 
g~lne taarruz etml§!crd!r H&lk arn-
aında kaytplıı.r v&rdır. Yııngmlar ve 
mıı.ddl hasarlar olmuş !:ilrcol: mabal. 

a tı,ıar yapmışlardır. 

Gt'celeyln doğu İnglltere".lrkt askeı1 

önemde heClet'lcrc tahrip "'e yangın 

!erde bilhasııa lkamctgAb :ı.ahallelerin bombaları yıığdırm1~lardır. 

~c~-~ =~~ ................... cAı .... ı..1..-......... 

Sitalingırad 
sokaklarında 
Muharfbe çok hanlı ve 
şiddetli bir safhaya girdi 

-----ıo-----

Moıilova radyosu ~elrı yapılan llava 
mubarebelerlnl u valltiJUe,. 

dire vaııllandırıyor 
Bir Alman generali cephede öldu 

Moskova 11 ( A.A.) - lıf.oakova 

radyosu bu aabah Stalingrad muhs.re 
besinlıı "billıaııaa fid:1et11 ve kanlı, 
bir a&thaya girdiğini b1ldirmlıt.lr. 

Spiker ıehro doğru Alınan ııert ha. 
reketinln devam ettlğlııl 11!\·e etmtı. 
tir. Dtışman bUyUk ka.yıplAra uğra -
maeına rağmen dalnıa te.rakkiltr kay. 
dclmektedir. 

Ra.dyo tehir Uzerlnde durmadan ya. 
pllan hava muııarebelerinl "vah~iYll· 
ne,, diye vaaıtlandırmııtır. 

LoDdra, 17 (A.A.) - Rtıytcr ajan. 
amın Moakovadak.l huaual muhabiri 
Ha.rold King yazıyor: 

DUnk\l gün Alman tank·arı Ue hU. 
cınn krtalarmm glnnele muvllffe\'. 
oldukııı.rı Stalingrad dofu §imalinde 
kanlı bir muharebe cereyan eo:nekte
dlr. Her tavanaruı her mahzen ve 
her pencere bir siper haline gelmı,t,ir 
ve Almanlar Rua!ar ekaer.ya sokak 
ların iki bafmda kartılıklı çarpl§mak. 
ta.dırlar . .Kuharebe gllı bir ta.rafa, 
gtı.h öte tarata temay1ll .. tmekte ve 
Sovyet, kuvvetleri alratejtk önemde 
tepelen gerı almak ıçtn &Ik Blk cıkr~~ 
lar yapmaktadır. 

Ruslar Terekln cenup Alılllnde bir 
kar§? taarruz yapmıılardu. Almanlar 
burada Groznl petrol madenleri taU
kamolindo bir yarma ha.reketlne te • 
~ebbUa etnıektedlrler. Sovyetler yenl. 
den bir kaeaba da.ha almışlar va bir 

muharebede 800 Almanı kısmen yara. 
lamı§, kıamen öidUrmll§lerdfr. AlmıLO. 
lar nehrin Mozdok doğwıundakl ılmal 
ealıilinde ga§Jro:rta makaadlle taaı • 
ru.zlar yapml§lardır, 

RIJcv • Vlyazma cephuiııde lıloıko. 
vanm doğusunda önemli bir mUdafaa 
hattID& kar§ı yapılan bir Alman hU • 
cumu pU.kUrtWmll§tUr. 129 wıcu Al. 
nıan piyade tUmeni kumandanı gene. 
ral Ritlau Rljev yakınm<SQ yapla.n 
bir aavqta ölmıtUr. Ceaedlnln birkaç 
gün evvel muharebe meydarunda bU.. 
lunduğu ve Uz.erinde htıvlyeUnl göaıte. 
ren hiçbir vesika ele geom.&fi bugün 
haber almmJttlr. Ceııet ea1r edilen bir 
Alınan .ubaymın ph&deti ile te§h!.a e
d.ilml§tlr • 

Alman tellUll 
Berlta, l'J (A.A.) - Ahııaıı ordula

rı bqkumandanlığınm teb!:jği: 

Terek Uzretade dUıuıanm lDat,1& mu 
kavemetın• raımen aava.ı.ar devam 
etmektedir. DU§ınanm mukabil taar. 
ruz.lan pQakQrtUlmU§tUr. Jı!Qatabkem 
St&llngrad ıebri için mu.narebe dur. 
madan gell§mektedir. 

Don oepbUlnıle dtıımaam 19P1"1 
taarruzlar Kacar krt&l&ramı lln~ı htl
cumlarlle pQıkf1rtUlmU.ft1b'. lr ;ma • 
nın birçok ıa.vaı gruptan kmmen yok 
edilmi§, kısmen ulr aımmıı " t4 
zrrhlr tahrip edUmtıtır • 

Göbels 
IC .edi ki: 
Hudulsuz hürriyet 

veya ölmemiz 
!~ arbin netice-
sine baQlıdu 
Vaııret, bin altln 
zaler f a~ı larıaı 

llllıHr1 .> or 
Bugün galip Alma'lyanın e. 
linde o kaclar gora.ntiler 
vardır ki harbin n~ticean. 

den endife duymaına 
mahal yoktur 
_..YasıaıSlld~ 

lsttb,arat dalr.aıı 
şıl• Tanı 

ArtanUadea 
~e~ecek Botdayıar 

1'aUD: SADRI ERT Elti 

} LJ ARBlN lıaı;ladığı gUndcnbc.ri 
-ı bUtUn dünyada kendini blaact. 

tlren vo gün gertJlıçe tnT3iJd artan 

Kumkap1_da bu sabahki 
kamyon kazasının tafsilii.tı 

Doğu cephe8lnde dGpıa.ıım Voronej 
köprü bafmı gert almak içlD yaptJlt 
teıebbU.ler dtln de flddettl mtıdafaa 
aava.tlar De akim kalDUftIT. Dtlfman 
atır kayıplara uğr&ml§tır. 

Rljev blSlgeelnde dUımuım ııaytf htl. 
cum teştbbUslerf akim kalmı§tır. DUı 
man 21 zırhlı tank kaybetn:lıUr. 

v~ı ~ ba ı abab ge!dl 

Japon Hariciye 
Nazırı oldu 

Tokyo, 1'1 (A.A.) - 58 7&1md& o • 
lan yeni Japon panciye :naı:ın Tanl. 
iikteırin 1941 aenealndenberl hUkQme. 

Un 1atibbarat bUron ~retinl ifa et.. 
mekteydt. Hariciye nezareti b.JzmeUıH• 
giren Tani bll.baua Kanton, HamburS 
Paris, Vqlngtonda, Bol&nda n Kan.. 
çtıkoda mıihtellf vazifelere ta)'bl edll
mın1r. 

bir &ıkıntı lıırdır. 
Bu aıkıntı bir tarnftaıı lPbJ b:ırbln 

b;ır[lrul~e fecl tınrtbrJa gelnıe!ol, H~r. 
alğt df'h,Ol 11lı!ıbellncle lnsanlarm iti· 
~at)anna da aykırı bir bayat tanını 
kabul ettirmek f!ltlyor. tn,an ihtiyaç. 
lan ııe alay cdf'r bir hali \.'llr. Diğer 
taraftan bayat,m tdamealnde l\ınltı;h:. 

ilk baı gösterdiği gibi, acnk \'e ıpd'l. 

f>17.lık da bir t<'blllte h:ıUnde lnaı:ı.ıılıS"i 

Nnyor. Harbin ıaha..,ı gcnl~lcClkçc, 

dUnya müba.deletılnc alı~mı., \ 'e' bu dev 
rrye &'elmlt olan memleketler, bu 
nremleketleorln lhtu-açlarını bu mübs. 
de)e ai!ıtemlnln yarattığı gcııı, unu 
göre ayarlnını!) ır:s:ınları ıztuapt.aıı 

11.t•raba 1UrOklU3or. 

.>\IUbadelcnln daha nınhdut sahalara 
lnhlııar ettllf de\jrJcror in.anlar lhtl. 
;\"8.Çları da.ha mahdut lul, o zamanrla, 
harpler bir nel1 lbtü-açların aıl."tl 

ma .. ı ,ekll.nde olurdu. 
t'ukat o de\irlerde nıaJtnımlyetlD 

1'1detl bugünkü inııanlarra blı~flk. 

lcrf dere<-ede dttlldf. ElektrlJe. a111a11 
lnsunıu petrol lAmbaaıoda oturması 

bir azaptır. Fakat bugtln ~sanlar gö7 
Jcrlnı kapkara, uiirı receJett alııtır. 
mn.•c rnecbtırlyet~d<>dlr-. 

bllh!!aJ !şlnl beyııtlmileı mlk)u • 
tara g9~ yıııpıın memleketler hıtıhıı:ıi 
"ttlklerl maddelerde fazb l•tlh..allıı 

Pdrlnl', lııtllıSAI t'f ruedjkl"rl mııd~. 

il<i çocuk parçalandı, bir 
adam ağır surette yarah 

şol6r vaıt'a yerinde atiadl 
Bugün Ku.mkspıda, fccl bir kamyoıı giderken, kamyonun önUne bir seyyar 

ko.zası olm~tur. 

T~öprU!U Sııljm oğlu Ho..snnın ı.. 

tiarc:ıL'ldekl beledıyenın ıar: numar.ı.1. 

çöp kamyon~ Ocdikpaşndlln Kumkıı. 
pıya ıncn Tiyatro cnddesindcı:ı ~ağı 

satıcı Çlkmı.,, şoför satıcıy: çiğneme _ 
mek için dlreksjyonu sola kıvırnrak 

kamyonu keldınma blndırml§ ve dur. 
durmuştur,. Kamyon tekrar hareket 
edince. bir il!'lzadan do!ayı süratle 
tiyatro caddeı;inden aııağ'I ilerlemeye 

lrnt)aomııkt.adl1' b&§lıımışo§Oför kamyonu durdunnalc 

Bl:t de bu dü~)unı.ıı l~lııd<''.\iz TI·ır • ~ i~ln YUce UlkU llae9fnin altmdakı 24 
bin tr.l!!lrinden kurtulmarcı~ ·luıkan ı numaralı eve tosıatmıştır 
yoktur. Ancak bj:dm t.ı•nd! ıJ&rtlıtnıw. Bu hareket

1 
c!e fayda vermemi~. 

zı, dünyanın geclrdl~I prc':ırla oıuka Kunıknpı altıyo ~ğzına '.lvl!'nı mUt • 
y~ eder!iek hiç ı:ıUphcslz blrı:ok ):.ı llş bir h:zla, adet! yuvar'anan kam. 
tıancılarm 111tlımaeı:ı ltlra.1 P.ttlkl~rl yon ~vvell Goslnlsyı:ı.cın kalıvesl!ıl:ı 
glhf, tıi7.lın memleketimi• mesut b'r önll::ıde bulunan iki ltllçUk t.ğecı d~v~ 
ülkc•Jlr. Karşwi17.<Ja gıda maddt>8Jnln mlş, Bl'nra altıyoı ağzının ortasın .a 
lıl•lın ıctn M ehemmi~ Ptlts: olan el<nll'k ! tıuıunan çe§tlleyc çarparak çe~mer.ın 

1 lnd sıkınf) uırdtr. Senem• tll§larını p:ırçalamışt,Jr. Mıl Fac!ıı 
mese <'.5 !" hl t dur Hlr t;araft:ın bı:nılan sonra vukua ;;cim~. Çf'şmedcn 
·~·ığnnıı z.,., n on • ft' 

i ... t ııa~ ı8tıhl:\l(I ııu alan .a2 yaşlarındıı ımY.a Hasarı, 
lı.Uhsali tef)" k, .. ,r aru .. · 

bl rt cbt hariçten kamyonun §lddctll bir tlarbeslle tir 
tahdit ederek r tam an kıı t k l:en:ıra t'ırlamı,tır. O ıır:ıd!l c;c;,menln 
buJdııy rct;lrerck bu atrt~ Jlll ma llcrlıtirıde duın:al:ta olan ılı' çocuk da 
l•tlyonıı:. ltaçrna{;a \'tı!cıt bulnmad:ltinrındıın bn 

HAller oltlığımıza GÖrtı, Arjı\othı fncjanm kurbanları olınufa!"dır. Kam. 
bize buğday \erec-cktır. ?IO.ıJ<ll \'81ntas1 

i~i ele halledllmlıtir. Buğcta~ 111 Atlan. 111 1, t._ 
lerdı ı.ıtlıp mllruutcrlar. tığı •)llrak Akdenfzde llwanlarımız.a 

Ba71 memleketleorıkı kıtlık ile bolluk 1 kadar rclme•i tek ınecM'!le olarak kal. 
;ran~ann tahribat ycpmal,tadır. Bazı rnıştır. Hu ııte ulAkalı dc\'letlerln y(llU 

tnenılcketlrr, hele k<'ndll~rlnl "otar$i.. ser~Pıt hır:ı.kmnları Clbt ıuıaııi j<!»l· 
nın ı:embı.-ri lçlno aokaıuıyan ve ba. lerlnl ~kliyoruz.. 
rlç:lrıı ~clec«-k nınddclcrc muhtaç o. Coğrof:vnnın ınant.ığı. geopo'ltlğl:ı 

lıtn !ttoksuz memleketler ra~a halin. taraf11z kalmasını b"r lkt muharip 
~<llrtrr. nu.ı~·anm man:ı.ara111 budur. ııbmrenin de mC11f-t1 budııtları ldıı~ ı 

ArJantJn, BirJ~lk Amerlkıl, Kanada soktulu Tilrklycnln karnının tok oı 
buğday memlekt>tldlr. Bur&da buğ'dııy, mas1, mide ıdırabını duymamuı. v;:I 1 
hububat tant>leri maklnelcrl işletmek nı7 ln&anl bir hi5Sln icabı c!.lye d~ğll, i 
~n kömıır ve JH"frql yerlr<' J...-ııllanıl. hakiki menfaat h<'!!llp!arının da orln.).ı 
lnaktııı, ve dUnvonın ban k•,.nnlarvıda attığı bir :r.arurettir. ı 
baaanlar aı;lıktnn dlişUp filınM<te. bir Unılt f'deri7 kı cknl7. yt'hı C'Mn"ı' 
.ınıırı «-.kmf'k bulmak lı;ju dün~anın Aıncrika m.ııbsuJilnU 1'ür!rl)'eye rahatı 
'-er Cinayctını ber faclaımı yapmrya rabat gcttrecektlr. 

yon bu iki zavallı çocuğu 10 ınetr. 

kadar ııUrüklemlı, ve bh' gllıı evv!! 
Kevork lıılanakyanın All Rızaya sat. 
l•ğı tUtUncU dUkkA.ı:ıma çarpml§tır. 

Her iki cocuk da parçalanarak ISL 
müşlerdlr. DUkkA.nda buı~nan Ali Rz. 
zanın oğlu Bah& kendini kurtarabll 
mi§tlr. DU1tk4n öa par!_"&lıuıml§. ö.ı 

cephesi tama.men harap ol·nuştur. 
Saka Hasan baygın bit' halde Cer. 

rahpa(a hastane8ine kald.r:lmı§. ce • 
&etleri muayene edeıı a&lye doktoru 
gömUlmelcrlne ruhsat vermiştir. 

ŞOFÖR VAKA \'ERtSDE AOL.\DI 

Kazadan biraz aoorıı., yötUrUldUğ'ü 

karakoldan tekrar geri gf't!rllen 'o 
för Haaan, hıçkıra hıçkırtıı ağlnmr: 

ve dövtinm!\ştUr. APHbı adamalullı 

bozuımu§ olan ı;ıoför Hasar korku ile 
gu ll'JBU l'OMDUgtur: • 

- Ölen var m:? S&kll kurtuldu 
mu? 

Kendjııj~ ı;tı; klmaenln ölmedi~! 

ıı6yle.nml~. biraz aUkfınet tulrnuştur. 
ŞMör. a~ar.ı çarptıktan tGnra kendi 
s1n1 kaybettiğini hiçbir §ey hatırla 
yam11dığmı ııöylemektt'dlr 

Hasan, henllz 4 aylık bl ~ofördUr. 

ÖleD çocuklarm hUvlye• Jt'ri toabi• 
edflmtştır. Bunlardan birl Mıgırdıc; 

oğlu .A rtln, diğerı İsmail oğlu Hllı!ll 

met tJndir. 

Geçenlerde Ankaraya ~den tatan. 
bul vall ve belediye relat ~fi Kırdın 
bu sabe.b Ankarada.n ,ehrimise gel • 
mlgt)r. 

i 

Havadan zafer 
kazdnılabilir mi 7 

B U sababkı gazetelt11leıı blrinla 
lın va.rılık mtit4':ı..ıııııııtı. h.ıw• 

hUCU11.1lartle milletlerin .ulfla l~h-.tr P 

dilli• t.'Clllemh~-.eklerıııı antttınyor '" 
fJU hllknıe \-:ırıj o;-: "Ha\11 bllcunıl • :. 
uu kaf'lı C!l!Hh tedbirler &Jmaınıt ti' 

h.ır.ırlanmamı' bir millet. ordusu ııe 

kadar lrul'Vl'tll olursa olllW hava bow 
bardımanhrile de aulha •c bar ecllle • 
blUr • ., 

6u tıUkUnı timdi harp botllnde bulu 
nan mlllf'tlere tatbik edtllr.ce ne nl.'tl
oo vr.rir'f 

Mobıırrlr bu metıelf'yl dr biraz. tnu•. 
U~·erel• diyor ki: 
·~ıo ve l»l w11elt'rtnde tngt.l!zl.-r, 

aylarca, sece H!' gllndllz •• f'fea aldır. 
madan Alrnanlann yapt:klıan ha''" 
hücumları kartı•ında sanı'mad:sn mu. 
kavemet göstert-bfldller \"e •ulba lcb:v 
ı-dllemeclUr.r. Alman mllletı de bava 
hUeumlanna kartı paıılf möclafaa<b 
çok bazırlanmıı '°" aktU mlldafııııds 
da çok kuvv«-tll oldutona «öre, lnct 
Uz hava hücumJarHe aullas tcbar edJ. 
lebllecetlnt tahmin ehnf'K kolay bir 
it olmaaa gerektir . ., 

Mubartplt'r arasında, ite: iki taraf. 
t.a da bava hncomıarma kartı ...ıı 
tedbirler almamış memleket yoldur; 
o bıı.Jde IJacGakll harpte. a.er Od ma. 
nastlfl de "'11•-dan" bir uffı.r 1uım1t. 

t'aua: BiR MUHARRiR 
m:ık mUmkUn deflldlr. 
MUnıkıiD olaa~ dı Almaııya, a•ker 

havacılıkta Poloııyadr.n, Ual'\nd:ıdau 

Belçlkndan. t•rnnıadon tlh ... çok dal• 
kun·etıı o?duğu rıalde, hu menıt. keti 
re lılr de kara ordularllf Llkuıu etrn 
iti!' lüzum görmez. ha\ndnn 3n,.dı~al. 
~ 1:omlıalarla fı>lnl b!tlrlrdi. 

Ha\-a taarru7.l ırınııı h.ııı. arıısıu .. 
ha\1\161 

~&rnttığına ııUpbt l""'"'· Fuknt hlr 
bııırp ka7.anm:ık lı;lıı dıl"lll••: l>rdulan 
nın ı;erllcrlndP panik u~1&oı · ırn1:ıı, kil 
f! gelme:ıt, Kadınları V«- '"''· ııklurı kur. 
kutmakla orduları dı>ğıtır.·,•, amııındıt 

bir fark vardır. Harbt 3 aı• ırlar kadın 
Jar, çocuklar, lhtll arlar <1: •lıılrU•.•r 

olrnachıtına rort> b ınl •nn •lt-h ~tl' dU, 
meal ordulan çil :ta,,·ruı.u ıılb< dağıt. 

mağıa k4fi hjr mane-. lyat .ıoı1t11no de. 
ilidir. 

TC('rilbe göııteonlı ki Of' Almaay:ı 

tnglltereyl, ne df' tnrtıter.- ve Amert. 
ka, Almanya Ye ltalyayı :,'alna ban 
tanrru:r.larile aulha tcbor P.<iemez.. Day. 
le olanydı bUtUn kara ordwana111 wr. 
bfs edllmcsl ,.e harp j'"f:i1!18lAtu&U1 
yalnız bornbardmıan ve aT o(n1rı.rt 11 

tabsl11 edJlen'k •~.JNr~ • .. 11 
korkunç bav~ fıloları me)wuı..s &l'tlr • 
mek lknngellrdl IDçblr _.,,~ 
bono vapmryorf 



• 

% - El't. SON lJAKİKA - 17 El'L11L 1942 PERŞEMBE 

Esti lngıliz sefiri 
Persl Lorenıa 
bir makalesi I 

i.011dra, 17 (A.A) - Sunday 
l'a)'Dlis gazete3i lngillerenin e:.ki 
wra büyük elcısi Pres Loren'in 

bir makalesini lıiiyUk ba~lıkla neş • 
retme.ktedir. Makalede tlcn ili yor· k!: 

Yeni Tüı ıuyeyt vasıflandıran e a 
nokta hütünlnk n lılraktır. Türk'.cr 
miltecanis olmıyan eski Osm:ınh 
lmparatoriu~unu nruımyorı:r. l~u 
.imparnloı luğun Turk olmıyan kı 

sımları :ıtılınıştır. Eı;kiden Halıfc 
'ft Sultanların hakımlyetı altında 

bulunan bu toprnklJrda yeni hilku· 
mttler teşekkül c~mıstir. Tüıiaye 
unlanı fena noınrla onlanı)nr. 

Yeni 'l'lırkiye siyıı•I istık!itlini 

mfidnfoayu azmetmiştir, Bu h.ısu~!:ı 
ımklinlar çok bilyiıktür. ı urklyenın 
nfilusu takriben 20 mılvondur. 

Türkler islcdiklerı scli;rue~ ı temin 
etmek için ınılh .ırzu ediyorlar. 
Türk hükiıınel adumlım bugünkü 
olayları e\'velden gömıüşk!rdl r . 

Saha ihlilah 
yüzünden 

Galataıarayla 
Beşi~ uaş ba balta 
karçııa,amıyacak 
lstıınbul lik maçtan bu pazar gUnU 

bll§lıyor, Fcııer stadında Topkapı -
Alemdnr. Demi.spor,. Unl; .. panı, Şeref 
stadmdn KurtulU§ - Hisar, Beyko.t 
- Davutpaşa, SilleymanlVt' - Vefa. 
lstıınbuı Spor - Kasımpaşa kulOplerl 
karşılaşacaktır. 

Ancak bu hafta Fener ,tadında. ya. 
pılmaın mukarrer olan Calatasaray 
Beşiktaş arasmdakt llk maçı, ye.pil -
mıyncaktır. Bunun sebebi ~.aha ihti':t. 
tının halledllmemes}dlr. MalQm oldu. 
ğu Uzere Galatasaray geı:en acne ol. 
ouğu gibi. bU ııene de yUzdc 40 hl.ııse 

iste~. fakat bu teklif kPbul edilme. 
ı!iğinden Gaıatnl'laraylıln.r oynama • 
maya karar vermişlerdir. 

rill'ki)Cntn bu gorüsOne bir çok 
rle\•leUer inannıışla:-dır. Ciimhuriye- ÇI if e i m 
tin ilanııı•JM1bcrı ,•at.andaşlard.ın 

bir çok mııll fcdaldi.• lık istenmişi ·r. 
Gelirin )üıde 2:·-'iO u mılli milda 
Caaya tah ... i sedllnıiştir, B ıtıın ,. J • 

t:ındaşlnr tJ\.ınU seve c;cve kabul el· 
mi~lerdir. Tllrkiyenin s•lftlılan kin•• 
ı.cyl tehdit cııııiyor, nnc:ık isllkla'f
ııi korumak lçlndır. Bu takdire 
ricğer bir nıisaldır. 

re e 
Çunlıinı;· 17, ( ~A.) - Bes.ni 

tebliğ, Çin 1..-ııvvetlerlnin dUşmnna 
ıığır zayint \'erdiren~• Jiinh\ a isti
lmmetirule, Vuyini'n 15imal batısın. 
da ileri hareketlerine devam ettll<· 
lcrini blldirmektedir. 

,J ponlnr 16 Eyllilde, Kinh\ll • 
nın batısınclıı kıııııı ta.arnu.a geç. 
mi"lcr 'C tankları t>nycsiııde şeh• 
rinJ i1o~ı mahnllelcrinc " mu lat
tlır. Sonrnd!ın ha Jto\'\'ettcr. at,'lr 
l.ayıplnra ut;nıtılnrnk geri püsl>ür. 
tUimUflcroi'r. 

06bels edi ki: 
Betlin, 11 (A.A.) - Propngaıı· 

Yt!lll 'l'ürkiyc hnynlının en kı)· 
nıeUı unsuru ko) tldür. TüN> kuytu· 
ıeri n:ılm .. :ılıılıı, mert ıns:ınlardı~. 
:>abal1tan nkş:ıına kadar çalışırlar 
Terlnlnnnı ekip biçerler Vatan mü
dafaasına çnğırılıncn sııpnnl:ırını in• 
rakarok slllihn sarılırl:ır. Türk kö)9" 
111 ilnOn muhı:ırcbe z;nhneslnde cesa• 
rdinin hududu yoktur. Kenrlisiylc 
cllişman vnzi"etlndc bulı •ı:ın!arın 
trnpsi buna hiim1eıi öftrenml 1 ·rrlir. da nnıırı Göhcls Das Haylı gn7.e•e• 

Kemnlist 'l'ilrki~e bfıhln kom~ıı· sinde yazdığı b1r boşyıızırla bu 
lıııiyle iyi rııiın:ısebetlcr kuı mııJlıır. • hıırbin ne kcıdnr ~fircccQi ~H:sclcs • 
füısları dost yııpı:ın. tıı.ırlık jhfilftfo nı inl'l'leır.cktedir. Nazır dıyor ki 
ıııha ·el ,eren uitnnl:ır dcRıl, )'eni 'Harbin rlördlincü ~lındn dost 
'ruıidvedır Yunnnlstnıılo ve dl~cr ,.e düşınnn herkes harbııı ne kadnr 

~ •ıtf •· · 1 • d B f k'lmşularl.ı do~tlul,; tcsıs cd,.:'1 yine surecec suıırım .sorma ... o ır. u · 
ı.;uıınnlar deRil Cünılıuıiyet JıOkü· yıl 2.nrfındn yalnız harp de1;ıl, fn• 
nclidir. JlPy!ıuıJe y-cre rn!ı')ırı') oı- snnlar "e millclll'r de bir de~işme 
ıınklo her.ıbcr Bu)Ijııri~tnnda:ı lJaı. seı;irmlşllr. Büıün memleketlerde 
J...ın unl:ınlınn g'rm•.nini islfycnler bugün her şey dııh:ı tenlisi manzarn 
'ine Turkl)Cnln hilk-lnel ndnmlnr·• göslerlyor. Biz harhln iptirlıısındn 
lır. S:ındahnl paktın ı:lrt'n ve As • renlist sörüşlc b:ıkmışhk. Şimdi at• 

' d:ıkı komşulnrlTle tl.r st y.ışaınnğı dnnmış dl'ğillz. Harp bfillln milli 
ıı min cda:ı gene :;J•tanl:ır dl'flıl. kuvvetin kullnnı!mruıiyle r:nfcrc v:ı· 
, 1 ni Tüi"'r:ıyedlr. rılma51 icnbedcn mmızıaın bir mil· 

t ıkııleın ı ıkı ad:ırurl~n b .·.~e·Jrrr,, !etler trakclhldlr, Jludut,ıız hürri• 
ıtirı;;ek htll'On.ım, Al'llfirk ,.c 1nô· vcl ve 11 ölmemb. h:ırb!n nctk('sı· 

ıu, 1 u ·• •\Cnin kendiı•ı idare el • ne bnğlıclır. . . 
rııek için bulmıık mnıhnrlyclınc Muhnrehen!n ne kadar sürccc~ı 

1 ·ıiJ nldurJu iki adam. kisinde ti.? lıokkınclnki ~unlin k:ıt'l bir cevabı 
.~nı ol:ın , 11 iki ·ucı:iyı-r vnr: I\o):ı yoktur. Nasıl ki bir h!!rlıe tck:ıcl• 

ıJ.ır snlll~nı nnınııs ,.e verer, çek dlim eden sünlcrd<! h:n!ıln ne .zn· 
~ ı.tksck bır vııt.ınse\·erlık. J nönii m:ın ve ne !Şekilde çık:ır:ıj!ı rlo bıJI· 

ncmez. Fnkııl tccrrı!Je şunu lııpRt 

eder ki hnrp glhi sulh ıln blrdcnbı• 

re cıkacoktır. 

ıı!h cnilmc;;ı· ı:ı,·ı k, nl"ı!ır ~orulur 

•\.iı ııı; bcrr:ıl\lı~ınıı malık, ins:rnl::ırı 

"'l'l k 'l' ld::ıre clııı~ini bilen bl
•rrıır. l\cmafü;t Tıirkl)cnln .ın:ınt~ 

lcrinf onıın kntlilr i~I mııhıırnır. c• 
dccck hu'un •ııını<lı. 

AtatGrk ıçın sunJnrı ııöyli\'t'rl' 

ft ın: ''O ııcvk ,.c •ünre idn ynrntıl• 
ıı ış rn·J~omd-ın bir irıs~ndı. Oınıw 
ılcn knrkmın-0r dıı. llurhi tıil nı dıı, 

k.ıı kan d~kıııcğe ııılı dl'IUMı. 
'-ııllı (111 ın hnşlıC'a ı:rn~ esi) di .. , 

Suvu ahnn11ş ~Jıda 
maddelerinin 
taşınınası 

P,7-91•il adaebemml
, {;) re &etki e il yor 

V. J'.ı.ıi31on: ı 7, (A.A.) - Kon. 
ı,rcye !bjta.ben !'öyJediği son mı. 
tukta, denizaltı muh:ı.re~ndcu 

fngilMer. b!illın nıuhnreheler 
k:ı:ı'hecllllr, sonuncusu kaınnı'ır, rt•· 
yorlor. nu söylenen 5ö:ı:~rlnfn en 
ıırıtalc-ısıdır. Bu ancak 1914 harbin• 
de bizim :r::ıplıAı•nız ı:rilıl, "nlıbiye•· 
ıcrimlıe rn;tıncn, nıuhıırrbryl iri"" 
kctnıeld<ı kabil olur. Tlıı !in :lfDlip 
Almııın"Onın clindtı o k.ıdtır ı:srantı· 
J,.r "nrclır ki harbin ncliccı;iıulcn 
enr1fşn duymıısınn nı:ılı:ıl yokhır. 

A lın.ıııyn lıicblr znmıııı J,ınrrı.:z 

prensiplerini fedı:ı ctmcnıi-,tlr. Jl,ı

sıınl~rırnız nıiilemndiyen gC']ect:k 
leşelıbüsO heldcmıslerdır. Ilc>r yeni 
yaz şl1t1di~·e knrl:ır hlil!!ı• ~:ıh:ılnrdıı 

lııırp km!r.·lin izı fnll:ıln~ıırmıo;tır, 

Jpticl .. l nı:ıı!dc \ e sllllh bııkınıından 
~nzileliınl1. hıırnııı ı]ılidosınd:ın 

rlalıa iyidir. ı\nglo~aksonlıır !lm'cn 
hıilı1 rok geridirler. fptidni ınnıiflc 
ve lnsnn b:ıkımından eok zengin 

olan Rusranın hugün kofu b:ıcal;: 
kesilınlştlr. Harp kuvveli 1.:.ııy;ıfl:uıu~ 
telftkkf edllehillr. 

h.,hsedcn Rcis Rozvz;lt, diger ge· Nltt'ldm çok acı sfü:lerte, b:ıJdkntı 
n ilere Di.ip!tcn yaralanma U:hll ooa oldu.l;-u gibi tnınlr ettim. l\ln!ttul 
l;es.i d::ı.hn. RZ olıın az su kesimli bir 'bu defa dU ünce nldı. Odndn bir nşnı;-ı, 
.('Il"J!ci~ i~.~~-:kte olduğu.nu bir ~ulam dola~mağa b:ı..:J'bdı. Birden 
ıldırıruştır. ~en~ s:ı.muru., dıye durdu, tuhnt tubat yüzüme b:ıktı, \'C 

nıJ~1:1 ~ c:rmıl:r .. n il~, mo~ell~ri l<orlı:u içinde yn,aclığını, akıl ımst:\lı. 
dcğı~ıkJ c görmüş. ve dcruz us. I ğına mUpt<'lfı olıın oğlunıl:ın firlıtliğil 
tlıncc .. oyruyan,: d.ıye anıla~ ~ • nU ıuılnttı. ''n!•tlle gençllğlnde bir ha. 
. t'mmul etrru.~ ) enı modellerın an. Uı. 1 temtş ,e hntası bir arlmcl:ı!?lnm 

;ı1 ?a~s lnco:-parnte'd'~ tevdı il hay~tına :naı olmuş. ır~relere balu. 
l "1~'Ür. 

1 
lına bu arlmdı mm nıhu bUytfü o~ • 

R~s n.;ız,~ .t. cuyu .nhnmış gı. lun ı;irmı,. Sözlcrı h:ıtınmdn: "D·ıg 
<la n:~dde ertnın gtm1lcrde ~1 l •"s her defa ~1lzUme b::ı.h, mdıı.. diğe • 
· ı )er tu~tuğuPu .,.e b~ mecsel~un rinln gözlerini gürmüş gibi olu~ordunı 
( .tk:k cdtl;nekt~ O}dııg~nU SCyl- ,I \C bu gözler O ltadl\l' kin \'C cinayet 
ll'J tır. R~-c gore, suyu RlıOm'<; hınılle ~rtıvor ı·t tı\ylerlm diken ıli 
ı r o'üiz, 00".!Ild hal<te lbuluoun 1 • ' • -
ı . ··ı U-'' • l _,ı - • l ''en oluyor,. dedi. r ütlln 'Unların lnı . ''r o ı ~n ı"r.tı t.-.ıec""'ı' '-'crın on • . • ' ·~ " • :rııntu oldul'.'Unu, n b:ıya nnlntınıır,, 
cln lıır. :ıı ırg:ı.J ede~ !:t r "' " '" • ~h'-lım, ve hu mr ,ancın mis Mn~ntı 

F ransnnm Sof ya elçisi 
general Dögolc iltihak 

etti 
!r..nJm l'7 (A.A.) - R )1er: 
Frarwınıc S:ıfya eltfal Juleıı Blon. 
1. OWfol kuvvdlcrir.c iltlhnk etmek 

lızer<' istifa etmı:tlr, 

f'vclen u1.nl.laştır ın..tıını tavsiye eı -
tlm .• , 

"Alls Mnrşnntı ntı1'" 
''~H~t onu. Dütıln cnta,mnzlıl<lnrııı 

ebebj odur. Dah:ı Hlndlstnndu ' 11.••n 
ondıın ho .. ı:ınm:ı?.ibm.,. 

"Nn,ıl oldu d9 alb!ly bn kadmı ya. 
nınn. aldı~" 

"'l·ııılclldc bir otelde tanıştılar. llk 

-
Bir, lki 

Arabacı. ~ :;anatuıı 
Himaye ve "tabana kuvvet., 
Meselesi 

U LUS oo,muharrll'I Fallf Rıfüı 
Atay büyük ebtrlerdekl n kl' 

vnsıtıılıınnm durumunu lncellyen "Ko 
ou~ınn,,sında ayıları gUm!ı•n gUne ti.. 

zalou.kta olan otomoblllı.:rln yerine 
at,lı arab:ı:I ruı lkııme ını t.:ı·ıı &llrcrck 
diyor ki: 

"BüyUk lt:ırbl peldUI\ fi\ytonhı, ku. 
palı gcçlrınl tık. Bldm ) ıt!Jtaldler ilk 
gcnı:llklerlndc m~Uı Beyoğlu ile Be. 
) azıt amsını hiç de uı;ak bulm:ızl:ır. 

Di 
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Gününden itibaren meşhur 

iNTiKA ' • - - -
romanını, HERGON 

Ser Sayfalık rormala!' Bali 
Okuyucularına vermiye baslıyacaktır • 

hltnp ,.r.,en 

- - ----- ----:- - -~. 

s OAKiK~ 

Hu kupona ekl l"rt:k •oıuıerilectk 

ı, aranın \'e tş verme jllln•an Eo ~~o 
lJakll,ft.da parasız o~retljll!Ce1't r. 
tıanwrıo gazetede ~örUldllğU ee1>U.1e 
olma ına dlltkat ed!lmelldll. ~"leome 
t<'klifl gönderen oku)-ucul11nn mshflı2 
knJmıık Uz.ere .arlb ..ıre.ı.•rVıt tJlldlr. 
metc.rt IAzımdır. 

b .. tenm,. teklifleri: 

dı • ., 
li'nllb Hıfkı r\~yın tcruas ettiği 

mesele üzerinde esaıılı surette duru . 

Heyccan.ı rcım:ınları olmmn.ktan ve toplam:-ıkL'\n Ulk l:uı 

Olnıymıu:onmır.m "'1 fırsatı ı.-ac.ırmamal:ınnı t n siye ederiz. 

* Y~ 33, boy 1,57, llBo mezunu '.J• 
blr sana'tkı\r, evlenmek fst m tedl:-. 
Bayın kendisine alt lnııılflthanedM 

ıı.yd ıoo ııra k cı vaNır. Hıç ev. 

' 

lcnnıcmlştlr ve adıktır, Bayanın 24 • 
30 l' lannda, boyu Uc mUtenaıılp, 

.--------------------ıııır.----0:--.... :xııD!"ll!IJ san n, az §l m n olması t1zımdır 
lacaJt bir ınc\-zudıır. Buı;ün en bUl ül< 8 

1 
• d 

otomobil BJJnllyij ıuenilclwt• olan A. Bay ve ayan ara müj e 
merllın hıırp hallnde b~lunuyor <1.a 
dunyayu senede )ÜZ bloll!rce owmo. Uu tasarruı deHlnd Feıl.idl, boyası •oldu, renginin modaıtı ~~ di~ı· 
bU \•kcdM fabrllmlar aylardıınbcrj l.ı) Dt<'lll EL CANT ALARINIZI 
ıınrp ıı:rnayU için ı;atı~ıyor Otomobil bir k ,eye atıp tcrkt'fı:t.Cl1Dlı.. "tl\l;t-cml'l 1 ~dlğlnlz reonl.t<' "'l'>IM"lerl:tı~· 

meınlekctı otan Amcrlknda motürlü 'ıun;un ol:ırah l':o>hl ÇANTALARINJZI {ennl ıurctl boyar \'C ~<'PY<'nl 3eı»n 
nakil \'ll!ntalnrı tahdide tabı tutıılmu, Ayrıca bcı ıurm t,ıırutr ,., u.marlama çanta )ftpar. 
ken, biz bumda bir çh Lslcl bile yapa. Tuvıılctır,lz1o nrglne uyor C'tt ntA sabit ttnıak cmı.ıannrzı nnetti n:ölyeuııı. 
wıı.dıA"ımtt otomolılllen ke:tflmlı. lı;\n , .. c temin tdebU!re:uız. Karokfl~ l\lomb ne t"&dı!l 1 Hatmnpllfjn tınn o. 2, :ı 
zevkimiz. için lıırpnh) or, tı:ırdııloııtın. -••• • 

oru21 83llkl arkası gclcockml!J gibi ... 

\'O (kide bir beıız.lne "zam yapıldı, )'aft o ogv u cephesi n de 
11yntı nrtt,,~edek parçıı eukadar )"Uk_ 

seldJ,, teldlnerı nert sUrUlerek ııuraııı ı 
burıısı çıt;ırdıynn otomot:ılerin tnıc11l Londra: 17, (A.A. \ - Stalin· ı t'Obc halinde b·ı}unı>.n StnUngımı 
tıcretıerlne uım isteği ile kaqnlıışıyo grad ~ehrinin bili gitgide vahim. ~chrlne doğru sUrdUklcri ve b:ıekıL 
nız. lef;mt""ktedir. Resmi tebliğde llk de 1 noktalarda Rus müdafaa h:ıtlan· 
Aradım bir ıoe g(Jttp de )cdek p:u. fn olarak Ruslar Stalitıgrad va- na r.tıfuz etlikleri bildirilmekte . 

ça bülmalt ımı·fmı d4hn çok azalTTsl\ roşlarında !:arpıemalar cereyan et. <lir. Bazı ~y;alara ı;öı c, Alman _ 
;minim kl taksi ilcretlerLna rwm ıst~. tiğinl söylereekı't'dirler. Aynı şid - j lar ŞL'hrln ortasmdn Volga nchn· 
ğl h r a;ı;aıı blr \'akl olAcak? Arlcnsı <lclle taarruz devıım etmektedir. ne varm~şlar ve evden eve şiddet. 
gelmlyon t ltstlertn aunımunu böylece Mozdo1:ı: kesiminde şiddetli çar- 1i çarp~lar olınaktaclrr. T"lı:i•;._ 
tct<bft otllkt n sonra tıunbnn yerin<' pı§nııılar olmuştur. Dlişnınntn bU. lere göre. Ruslann ynptıklar. yan 
geçecek n:ıı.11 va8ltn ını temin etme • ti.ın tcı.:ı.rruzl:ırı gt>rl atılmıştır. 30 taarruzları Almanları jc:~al ettik· 
nln çaresine bakmalıyrı.. Almnn tnnkt tahrip edilmiştir. lerı bir çok ~·erlıotdeıı cıknrmıijtır. 

lstanbutda bagiln :ıoo kadar binek Voroncj kesimi!lde Ruslar yeni Stnlingrıı.d şehrinin <:enup batısın 
amba6ı \-antır. Bunlar ayflye yerle muvaffıı.kJyetler ka:r:anmıslnrtlır.. <\a, pike bomba ucnklarınm destek 
rlne dnğtlmııı bulonmakuMW'Jar. Blr Londrn: 17, (A.A.) - Mosko\·n lcdiği Alnı:ın tank ve piyade kuv. 
kcro bunları halkm tıalılki ıbUsnı:tıırL nıdyoounda bir spiker, Almanla.. vctlerinden mürekkep mülıim bir 
nı ka!"§•lıl~ak bir ,,.zıycte get!rmcl• rın Kafka.synya yeniden saldır • fc~kil Rus hatlar:nr epeyi bir de.. 
Hmmdır. Yani otobllsler gtl>! muaucn ınak için toplandrklnrını !:iiyleuiclt rinlikt(' yarmış fakat Rus kuvvet· 
;)OllDrda 1 letmelldlr. nıınd::m bıı.ş!;ıı. tedir. Alr.~nıamı ilk pilfını Sta. !erinin boş kalan yanlarına \'Rptığı 
1 tnnbul ibl nüfusu ıcesı~ ~lan r fü:ıgrndı zaptctınek ve oradan As.. uuırruzla.r neticesinde gcr'le-:nck 

(Tirkol) re:n ne mUr c t. 
* l"d§ 28 boy 1,150 kilo 50. orta 

tab illi ev lcrlnl mUkc-m el btlPn. 
12 YA§lnda bır kız çocuğ J"-ı ııo 

Uz l, yüksek ali d n % n n o mı} ıuı 
ölen ocumdan dul kalın bir bayıın 
Esmer orta boyıu §lşman 1ı:k lt:.ılln.n 

mıyan kumar oynarruyan ~v!et me. 
muru, en az 70 llra maa bir bay .a 
evlenmek 1ıstcnıektedir. ('.ocukwz o. 
ıenıar terclh edilir. {S.Y. ı6) rcmzır.e 
nıUracaat. . 

I ve ışçi mrvanla1 
* Ortaokul mezımu. kim'! l'llZ cır 

genç i!I aramaktadır. Uzwi zaman 
daktilo ve muhnscbc işlerinde ı;alı: 

mıştır, Bir Ucarethanenw bir yaz:ıbıı. 
nenln mUhasebc ve be::ınp ı~ıcrını de_ 
nıhtc edcblllr. Ta raya da gldor. {Ça. 
lı§kan Tilrk) :remzine muracaat 

* ~enin birlncı 5ırutn.da okuyl\ll 
l9 y:ı.şınd!ı. bir kız. me~tf'f\ vakti öS 
leden sonra, tattllcrdc sab.: htan ak§a 
ma kadnr çnlıcımnk 1stttn ktf'dir Oıl< 
t!lo da bilir. (E. AZs) :-cınfilne tnUr 

e:ı.nt. 

.rı\tdı rmzr 
A,ağıda rem.ll1\'r1 '\'117.111 nlnn o 

l>UJ ııcul:ırımuın aanılıı.rma t:elı· 

m<'klııpl:ırı tcıarf'b nenılzdrn (P ı.ııı 

brı hllrlt ı erg Un '81\babtıın i\ft '• 
knd."'lr \"e L'ıat 17 den ,nnra 
tarı. 

ıcıını" 

(Ate~ 6) (A.G.) (B T.>l~l (Bulunmaz) 
lE N.::3) (F.D.I\:.) (İdeal) (Kaynak) 
(I<nrcln ı (Lale ıı ı (M.E. 49) (Nadıd·•l 
(P.A.) (2. R.U.) (R S , Klnı SIZ) 

( S.A E) (Sn!aoak7) (San rrı ı 'l' \ • 

ehlrde nrtıba adedini _buı;ünkü.nUn bir trakana it!:ncktl, fakııt Stalint";ra· mrcburb'ctinde knlmıf;trr. Muh:ı 
kaç nıf5llnc çıkartmak ı:orund. yn;. Bu drn bu tarıda müdafaa r.Y.i.:lıııeııi rtb('nin 25 nci günUdlir. B~ mu!rn 
nan tçiıı de hay\'nnlnra Ulzım olan ea. ııilanlarını bozdu. Son 4 aydn Rus rebc esnasıncln AHnar.Jar IJon 
mıın ve nrpn)ı hariçten getirilerek lar 78 Alman tilmenini bozguna nchıinl gerere1< Volg-ı c;-evresincle 
demir malz ~;~ a1rnkbttcıtıırat ocuh wu uğratmış ve 21 fırkanın batary.ı. cepler huscle Sf'tlnnhlcrdir. En 
\ermelidir. Anı ..... cı ı sana ı en ı. 1 • • • • • 
mmemlıttlr. I:"ııtlbto l\l't\b:ıcılar caroı. nnnı ımhs c:tmıştır. f;>tddeth Alr:ıan tnarru:;.lc.n seçen r.--- 'IÜHK UAYA!'oil.. W ~ 
eında, ııcnetcrco suren otomobil rt'lm.. MOZDOK BÖLGE~Nnı; hafta ~f10":1ıştı~. 3 sün de\ıı...T. c. 

n ka 
1 

da -anan \l'I dllldt nım J\lllHAREB:t::J,F,Jt Sb>l•I!.""Tl,ENIJİ den ı::ı < etlı hikumlardan sonra Biçki - D9~i.~ 
beti 0 ro .l • muharc~ akla hayal- gclmrz hır TERAKKi Yf..IRfJU 
kııp:ımıy n Türk çocukts.rı dedelerin. Moskova: 17, (A.A.) - Re:zter •-'dd t fh ' 1 t• Al nn 
C!r.n bhbutnrmdan mlm& kalan bo ısa. ,,. e ~ :ısına gınn I! ır. m m~ı.ı \'e dlld§J hl~ blluıl~ cnll'rc 9 

• 1 .......,., _._ ajansınnı hususi muhabiri Harold l~r. flehrın <:enırn b:ıtısındn bulij" tllrnlerc 0 \'e dlltiAı tıııı'- nıaı:uıırı~ 
natı yap.tn ya ça mn ... ......,..ı.-... r, v~ ı·ı '"''ld' • .. · · " 
bunlnrdır f(t busliıı ı Uynı nrab l!ın, ~ n~ 111 ınyor: ııaıı. Rus mudafan hntlarmdn ~r olm.ııı. l"'tl~cnlere 8 a)d:t. blltUn lı1t.:ı• 
- m lz.emestrJlk kareıaındtt. - blcr Kııf1cas~'Dmn Mozdok bölgesin. ~edık nr.trltlnn. v:ıldt. Rusların bır mc '-c ıcfcrruntile esaslı urett 

h-•e etlnnl·'ordlr. "'rn ... --ılık -ıuı. dt: muharebe son derec~c fiddet· rıcat ha.r'!ketınde b!.llunır.ııl.,r. . ı Ta ıı ı ı ı ı 1. ı ... ;ıo ,.. .,._ .... "' öğrt t r. sd 1 d p om:- ~er r. "e, 

tın ·~ nra"-cılan ''orum-.'· • b~m hdir. Büyük bir faaliyet gösteren muhtwncl oı:ırnlt önları daha :tötU be ı 'd b ı t Ou 
1 .... "" '· ,.,. "' Srı\'Yet hava kuvvetleri ııimdl gô_ ,_. ~···b 1 ı.n~ ı:ıa aş nnmı ır m:.n1~"1 

ıncmleket'n mnli eıcnctı bakmıınd:ın, •;ır n.nı etten k·ırt:ırnırtır. A!maıı \'C par.nrdıı.n ııı:ıada : 9.12 ve 14 
ı rünüF-e göre Alınanln.nnki kadar h b ·•·ı Ul · ı d • 

h chrln nn.kll VMıta mı temlu om a UÇ!lJ<. an, m ıı:n P ya c 7-'JV. 17 ~e ı.ndar her •Un ınll ıc.nat o?ıı • 
cm kuvvetlidir. Çünkü Alınanlar bü. ı · · ak' • 

b:ıkımındnn bUl•Qmetın ve bel<'!dlyenı.n vet <'l'ının t ıp ett.igi tanklara yol our. Beyoğlu Alt,ınb t•kj!.' tbbll c:.ı~ 
tiin tnyyarelcrini Stalingrada kar· ı d G 

öı:önUno alnro'" f"'lerdrncJlr. <ıçmu ar ır. ~ri çek lmemi5 otnu drsl :So. Ga 
g "' • §1 toplamt.<ılardır. Kara harekatı R '· u · d • lllannı!ı!Dı:ııı.. .... ::ıa:=-:;-------..n Şehirliye dU,en bir \'l\Z.lfe do kıs:ı us J\UVVe erı, U<>m<>nnı m:r'-"l· 
mes:ıf'elerdo tabana. km"\·et ,·ern;:c!.tlr. dR Almanların ;stediği ı;ıeklluc ce rıe \'c ynnJarına truı.rruz elmı~lrr 

re-ynn ctme:nekt~ir. Almanlar bir 11 ı - '· ZAYİ - .ı-~ n r kill'csıraen aıaıg 

262u cı.mıı.ralı mektep bllv1yetiınl za; 
ettı.m. Ycnjstnı alaca~ımu.:ın r 'kl!'il"I :ı 

bUkmU yoktur. 

Bizde e\'V ikiler Dll81l lıllometrclcrcc ve tan :: a!'l lop ?t~ ne tutrın:.r. 
mubnrcbede 69 tank kullanmış ol. · d d ı d ~ h • )'Urümü lerflc biz. cıo l'Ürll)cllm! pıya e en nynmıı :ı.r ır. ,.e rın 

\'eltt~ Jtagıp ÖNEN mn'armo. rağmen So\·~·et müdafu. merkC'7.inde Volgn lstikamet~·ıde 
t:1arnın giremomi5lerdir. Dıığ mu- y:ıp!lan ileri hareket ~tnlingr:ıdt 
haı-.clıelerinde Almnnl!ır nahoş si.ir ikiye :ıyır:nı tır. Bu ilti ·ısnn dc
prid~rle ka.I'l'ıln!lmakta<lırlar. Kü. vamlı olmnvnu ba""lnrla birb'rine 
~iik \'~ derin b 1r boğazdan bir Ru. uat!'lırlır, 

I• ~n F. 2026 Nncı Koyı.ar ( 1709.: ı 

l\111~.no ıı (A •• \.) - Sovyet Cl'phe_ 

sindeki vnzlyeti tetkik <'den 1Corrjcr.ı. 
Della Sera sazete! 10 gtin içinde 
2.200 dt-ı fazla Sovyet tnyyarcslnltı 

tahtip edildiğini k&ydett1kten soura 
llOn ı:amanlard:ı Sovyet !'.l!\'I\ kuvvet_ 
terj•ıin uğradığı 'korkunı; kayıplano, 

lmnlAt ne kadar vpriınlı otura olaurı 
tclMl edllcmlyece~nl yazn:ıı.ktndır. 

Ayda vn.!l&U 800.000 ton olan lngIIlz 
• Amerlltan gcmı kayıpla"me. gelince 
gnzcte, bu rakamın yeni inaaat tona_ 
Jının en a11ağr ıkı mLslinl t"'Bstcrdlğlnı 
ltn.ydctmoktedlr. 

ı.·un rdıbe~·liği nltıııda !ler!cycn Al
ınan d'lğ kıttlarr gız.tenen Rus kıt 
nlannm dinamitle lısv:ış.\ u ~u. 
cuklan lıofaza lıaklm bir knyan·n 
:ılt•ııda knln.mk ~il:ıvıiıslerfür. 

fO\'\'Ct1cr birllr'inin her tarafıtı 
ün :nıb:ıha.r kendini FtÖStcrrniye 
bnşlruntŞttr. Bu "ene yakrn bil' !a. 
riJıte rlonlnrrn ba.<t1;ıyacı>~mıı dn r 
alametler vardrı·. 

T \RIHli\" EN Btll':ılt 
~HJHAREBF.SI 

Moolıova· 17, (A.A.) -Aimnı. 
larrn, nldıklnn bütün takviye xıt· 
ıı la.rıru tarihin en bfıyttk m'Jha.rc. 
belerlnclen biıine onldrkln.rı ve böy 
klikle Rusları b:.ltı kes'mindc ha-

KA A EL,'VJAS 
29 lngilizcedcn çeviren: VEHIP TAYLAN ... .................... .. 

ııııdan itibaren arkndaşını iizcrlndı• 

bU3Uleylcl blr tesir )R(l(J :Fnltat 3al. 
nız ona mı? Bütlin ctmf't'1kl erkelder 
cn:ı meltundulnr. Ben !!::: ilk andan i · 
1 ilıarcn ouun nıac"rııpere<ıt bir lmılm 
<>!ılıığunu anlndım." 

''Alb:ıl ln mls Morş:ınt srıısınılA d 
ıu S!lınlml ml\nıısclıelln r C\ cuıll3 et: 
ııe l'ıtlmnt \ er!3 or nıu unuz'? 

"Tıı.lımln rtnılyorıım. Arkııdı~ını 

cok cldı:'lı \O dUrlist bir jnsnndı. Bum' 
mğınen !iti h:lftn gcı:ıncdtn bu kur -
nıız l.ııdın onu h lco a\'tıeıınun için.• 
nlmı bulunu~or<lıı ... 

1'Qln."'l)Ct hAdlscslncı avdet ooellnı 

laa~ tınsly(•lrrlnlı:;I na~ıJ l~r ,ılaclı T 
"GUlüın 13ercı. dinledi. Fakat ona 

Dıtglası bir al ıl mU SSCSI' in" ynt.ır 
mn mı ,·e ~<ıCUlılnrllcı bar~n::aııını tn\'. 

gorıılin 3·tiı:lr.rioll,, llu bG.r!§lııayı dıı. 

maılı mlıi~ Sprck \'aSltıııllle temiıı 

otmrslnf, dm crkeltlerln bu gibi ah. 
\·ıılde dalın nnlayıB}ı oldul,!annı s6y • 
lc-dlm. l'il7Umo J;"llhl\i: ''Normaıı 

8prek mi? dcı:'ll. o ~ umm:mıu bol•· 
il enlerd•n biri 1 değil zru1' o kadar 
rnUtrcsalr olmıı:itum ki ,·ereet"k cevap 
bulamadım. lllt defa olarllll, albayııı 

da ajtr. ı ıçtodckl huıursutlutrtan do 
la~ ı pel. de J abahatıi11; <.lmadıfını 

dll.,.ündllın. l'ntın:ı \'Bktinl ~ geldiğini 

kcnılla'ne hatırlattım ve <ına yatlık 

odaşıruı ktlclar refakat ettim. l\tf'ğer 

onu dtln;, a gözüyle son g\\rn llm trul 1 
Kob ytlzba&ınm \erdi!: lz.ahah so 

nunıı kadar cllltkati<' dlnlcmt,tt. Göz. 
lerile t.n'ftn.ı doğru yUlt ••len ıılgara 

clumnnmm tf'likll ettlf!t lnn·"! hrle7.oo 
l~e edince hldd!'tlr.ndl. \\az nın.· l ırı tnklp <'di)ordıı. 
batırııyorduı "Pekj, sonra ne )ııptmıı., uılııter 

''Onlarla barıtmalt ııu T Köpclder l'rayı T,, 

K;z,J ~ r'dız g3.T."te<ıint: gflr:::, Al. 

UMUMUN NAZARI 
DiKKATiNE 

manlnr bUy!ik hava hlıkfm \etle - Hakikati anlamak !fizımclır 
r:nc r.ı !'ın,.n güı:dc aııcı:ı.k ı, 1 
l •2, Vl'Y~ 3 kilometre ilcrliycbil • Bazı kadın Hı erkekl~r bu hafi.Af; 
nıtkt<'dirler. Alman piyadesi en. ~·uknrı pahalılıkta yeolslr" alamadı"'. 
der olnr:ık tan'c \'C J·am kuwctlf'- 1 çanta ve kun<lurnlnrmı oo,p.tuıak ı~ın 
ri tarafmd'n d< '>tekleıımcden ta· 1 kurıdura bJyacısma verirler. Boyanan 
:ırn11a kn•Jon•ıstır. Alln'ln hnva 1.uv ı:antavı aldıgında farkına varamaz • 
\'elleri. Almnn ni.vadc'l:rıiıı volunu lar. Vaktaki yüksek parali.ı ıa yaptı~ı 
kesen Rus b3t'lryalarını l>o.rp dı. nad de eıbısesıni glyerl'k Çt>Jtmsmı kol 
şı ~'npmakl:ı. Rus kara lruwetlt.:tiy tuCU:ıa a!dığl vakit o gUv.Pl C?lblsenln 
le yapılan ::r.uharcbelnrdc b:ı~ rolil her tarafınn sty:ıh kundu,.ı. 'boyuı le-
oyn:ımrşla.-rl1r. kclerlnln çıkt1ğını görtlr. 

Öğle tebliğine göre, Novoro- Bu sefer eyvah ne yapıııım boyacı . 
sif.k;n dü5~iin<l<:n sonra bu ı;ehtr yn verdiği pnraya mı yolt•:ı elbisnlno 
müdafileri Soklmm ve Batfıma gi. verdiğine mı a.cıııın? İ§tc bu gibi zn. 
den snhil yolunu tut.mnkto.dırlar. rnrlnra uğramamak için doğruca Sul-

''Odanı.'\ çeklldlm, soğııt~ bir du:! 
ynptını, VI) battaniyeme sarıldım, fiil." 

ikı dalılka 1<onra uyumoşt.:::m, \'C nn. 
eni< uş:ığın lmpımı \1•.ntıaBlle t<'l<rar 
uynndım.,. 

Yllzbaşı Pmyııın lfudeııt I\ols üzerin 
de derln blr,tl'ı;lr yapmıştı, Pray:1 ~. 
ktldilctcn Bonm ııı.un z:wıı·ın dit,Unce. 
ye d:ıldı. 

tanhnmam l!escdet han (28) numara 
da bq_va mUtehasSl.61 Osman Abdurrah 
man atölyesjnc müracaat ederseniz 
eskl boyası solmuş, renginin modası 

geçml~ olnn çnnta ve kunduralar.nız. 
fenni surette boynr ve yepyeni yapar 
bakllmU ar.lnmnk bir tccrUbc i!o kL 
!idlr. 

Bir bay; 
tstanbu!da veya Takslm civarmd'l 

vcyabut Kadıköy, Erenk5y, Göztcpc, 
Suad yo ve Adalarda tem~ bir Tllrk 
alle:ıı arasında knlötjferl,l veya ııob:llı 
ve mobilyalı bir od:ı arlyor 818M te
J(.fonllc konll§U"UZ. 

Anla,ılan n1baynı nnl ısın.mu çocul<. 
t:ırmın lçlnllo :mtnn: en ktlçOI< kızı 

\ llttoryr..), 'Llyııde mUtceııı.1r etmişti. 
Gfü:lc>rl nhlıunnlrtan §~misti \'C sor_ 
gu cım ındıı. da blrlmç dt'fa hıçkırdı. 
Hun:ı. ral;'m<'n bllttln bunların do.ha ı.ı. 

ynde gö!terlıı olduf,unn d~llıı:nelıtr.n 

k~ndlml atam:ıdım. o uzan çocat11 
Mis \'lktt>ryanm ı11ııcvnbı pel< kusa AJdfl ? 

ürdo. tdcıta ettığını; göre hemr-n ye. ya ~ 8 Bil v 
megı mUte.nklp otlRıStım Ç<ıkıtmı, \'e ÜskUdnrda otıırnn Topıoz 1s1mll b!r 
nılletı ır hAdl..eye alt hiçbir m."ltnmntı fllbsm H yaşlarmdakl oğh• Baıtı.ıııı.d. 

yoktu. din, bundan bir müddet evvel bir ar. 
,\ynl iddiayı Mn derece tctA~lı ''l' kad~ı tarafmdnn dövUlmllş ve bU-kaç 

asnbl gilrUncn Norgrln de llcrt slirdLl, gUn ctınra hastalanarak hwıt~e kal 
J\ols ııorguya hnıJladı: ,. 1 dınlmıştır, SaltLhaddlnln haJtanede 
"Albayın ölllmU lzJ gııll:ı.l ~I< mü., ölmesi, bu '51UmUn dayak y(lzttnden L 

tcoıısfr etti, .mlstcr Norgrln.., lerl gelip gelmediğinin amaıılmuı l· 
(De\•anu \'ar) çln cesedi morga kal~. 


