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Vatan köşesinden : 

Fazla istihsal için acil tedbirler 
·Ziraat Vekiline açık mektup· 

Y ozon : Fevzi Lttll KABAOSMANOÖLU 
•. 1 .. ,- .. 

B ugün topraktan aldığımız ç 1 n k 1 t ' a 1 a r 1 
mahsul cidden azdır. En ıyı 

rnıntakalarda bile bugiln bir dö 

1 
d 

nüm topraktan aldığımız nedir? K , . a 
Hiç b ir Arıza ba!göstermcdıği. su upang 1 gerı 1 
basmadığı veya kurak olmadığı 

senelerde dahi batı Anadoluda E:e 
ınıntakasllc Marmara civarlarında. Ç inde yirmi mifyon cskerı VO Cephede 
Afyon ve Eskişehir ovalarında. en h • d 1 d b ( 
fazla bire sekiz buğday, bire on ya cep e gerisin e ta im e u unuyor 
;ı.rpa ve yuJaf. pamuk fkilen yer- Çunking. 13 (A. 
!erde de bir dönümden 80 • 100 A.) - Cepheden 
kilo çikitli pamuk aldığımız 1a. buraya gelen bir 
man bayram yapıyoruz. Orta Ana. telgrafta bildirll· 
doluda ve dlğcr yerlerde ise en diğlne göre, Çin 
çok bire beş bizi sevindirecek b:r kuvvetleri Kinh
haldir. Diğer mahsullere gelince wa'nın 10 kilo
bunlar yer yer daima çiftçiyi üzer. metre kad&r gar· 
ve ezen şeylerdir. Bağ mrntakasır._ binde bulunan Ku
da b;ığJarın coğalmasına rağmen 1 pang'ı geri atmıı:ı· 
üzüm i!';hh!'!ali o hale g~ldl ki bağ_ lardır. Bu ı,ehir 
cılık bugün bir yük, bir beladır. Çin Kıtalarının 
Topraktan süt, et ıyktindc bilva. cepheden yaptık· 
sıia ~dığımız mahsu11ere geli?:ce ları bır taarruz 
bu d:::ıha acınıte'!.k ve dü~ündüre- neticesinde 9 ey· 
cek haldedir. Evvelce bir koyun lOlde geri alınmıı,
bir m<'v·dmdc vasati 40 • 50 kHo tır. Kupang Çe· 
süt verirdi. nisa.n sonunda HıdrcL kiang eyaletinin 

slralejik şimendl· 
fer hattı üzerinde 
bulunmaktadır. 

. ..... ...,. 

1 

ı.,..d·~ 1 ... \C'f'bl\ satrlan kuzuların eti 
15 _ 20 kilo tutardı. Bugiin vasati 
30 kilo süt alıyoruz ve kuzular ise 
10 • 12 k!!o zor geliyor. Sığır işi

miz: ise bütiln bütün perişandır. 

sıı:ır. çok yerde çiftlikl~rde veya 
köylerde çiftliğin veya köyün baş• 
ceza bir çeşidi hal1ne dil!Jtü. Bütün 
bunların sebebi nedir? Türk kö. 
;ı..·ünde. Türkiye ziraatinde bh' in. 
diras mı var. Türk çiftçisi topra. 
jtından koptu mu? Hayır. Ne 1n
dlras var, ne de biz toprağımızdan 

Tokyo'yu bom· 
etmek 

çın kuv,·etleri ba!)!lumanlf'anı )fare,al ÇSn -Ka.y·Şek 1 
bardıman 

Uzere buradan ta.yyarelerln yola çı-
1 
lüzumlu insan kaynaklarına hiç do· 

karılması mUmkUndUr. ı kunmadan daha beş sene mUtemad1 

usandık. Yalnıı elimizde olmayın 

birçok sebeplerle bozulmu!J olan 
düzeni yerir:c getiremiyoruz ve 
kırılan gayretimizi bir türlU top. 
layamıyoruz. 

ÇlnJo asker kaynakları 1 surette harp edecek insanı vardır. 
Çunking, 13 (A.A.) - Çin harbiye ı Bugün, on milyon yeni asker ve aynı 

nazırlığı yüksek memurlarından Ge· 1 sayıda gönUHU faal hizmet yapmak 
neral Kank-Tre· Yuen'nln bildirdiğine I üzere ya cepheye gönderilmiş veyahut 
göre, Çln'in ziraat ve sanayi !çın talim etmekte bulunmuştur. 

Malta adasına 
1 
Lavalin siyasi 

nişan verildi görüşmeleri 
1 

V!chy, ı s (A.A.) - M. Lava!, ~!alta, 13 (A.A.) - BUylllc 
Britanya kralı tarafından kahra-
meo l\Jalta adasına ''e.rllen kız.ıl· 

haç niş.anın ın ,·erllmeslne alt n1e
rasim bu sabah yapılmı11tır. ~laJ... 

ta \•alisi Gort, ni,anı mahkeme 
reisi George Bor('a vermiştir. 

.J 

. dttn birbiri ardıua Alman ba,-

1 

konıotosu l\l . NJvon Nldda'yı , A
m erik an maslahatg-liza n ~ı. Taç· 
kJ, bahriye de,·Jet sekı:et-er J Au
pan, de"let sekreterı Amiral 
P lato r'u ka bul etnıJştt r. 

Evet nedense birçok ~miller yü. 
zünden köy ve ziraat düzeni bo
zuldu, ,ayrtt kırıldı. Fakat o eski 
idealimiz, ateşimiz ve Türk köylü
sünün o er. aziz sermayesi olan 
kalp kuvveti yerinde duruyor. O 
manevi sermayeyi hic bir şey tü
kctemedl, o kalp kuvvetini ne yıl. 
ların sertliği ve nankörlüiil, re 
köylünün her merhale ve devirde 
vatan ve millet kaygularına düşüp 
işinden tııyrılması hiç bir mılnl, hiç 
b:r ıstırap körl.etemedi, ıayıflata
rnadı. Yalnız ve yalnız düzen alt. 'rW ...... JllllrcWWW..,..."W"_ ........ ........,_......_..W...., 

Gst oldu ... bu kadar ... Fakat bu )B t k 1 R ( 
düzenglzllk bugünkil büyilk ham- > aren z ıyı arına usc 
leye rağmen işi öyle bir ölü nok- i t 
laya ııet!ıdi ki hpkı bir makinenin 

grankıntn .nokta! meyyite• de kaL h t bb 
tnası gibi oldu. Bir yardım, bir do- ) ı' raç eşe u•• su"" ( 
kunma nasıl bir türlü dönemeyen ) ( 

ve fgkat muharrik kuvvete de t~bt Moskova, 13 (A.A.) - Reuter 1 akın kar,uıında .şaşırmıştır. Rus el
olmak zorunda. kalan makineyi ve aj:ınsının hususi muhabiri bildiriyor: lA.hendazları süngü hücumu ile Alman 
çarkı birdenbire döndürmeğe kafi Rus silAhendazla.rı Barentz denizi 1 siperlerini almışlardır. 200 dfu;man 
tr~llrşe iyi bir tcdb1r, sağlam fakat kıyısının bir tarafına asker çıkarma· _ . 

1 kırma.va 1 ve hürriyeti almayan h k t' öldilrU mu~. bir çok esir alınmıştır. . ı · are e ındc bulunmu~lardır. Burada. 
blliıkis ldea1e ve tatlı ihtlra~a doğ- .muharebeler elAn devam etmektedir. ı BUyUk ve kUçlik çapta 10 top tahrip 
ru koşdurtan bir nizam, bir yar- Çıkarma hareketi topçekerlcr vaaı- edilmlftlr. Bu hareketler hakkında 
dım, bir elle dokunma Türk çift. ta.sile yapılmıftır. DU.şman bu Ant henüz tatsilAt yoktur. 
~l!liini t!'krır olanca hı1He ilcrlvc. 
daha iyiye ve daha çoğa dc~ru 
koşturur . 

* Türk ç!((çl!l~lnin düzeni bilhaş. 

CenlJP Pasifikte 
sa evvelki Büyük Harp a!ctile be· Bu~a tayyare meydanı bombalandt 
r&bcr ve ondan sonra bozuldu., 
Vak, b ~·· d n I d. Mt:lburn, 13 (A.A.) - Müttefikle· ta.yyare meydanına yırmı ton bomba 

ht u l•uzcn or e evve <' • 
ta- b. d"" ak 1 , 11 rin Pa.sifik'ln cenup batısındakl umu- atmı~ oldukları bildlrilmektcdır. DUŞ:· 

111 ır uzen ve m u vcr.ın. .. .. 
b~r .. d .. 

1
d. F k t 1 ml karargahlarının tebllglnde, mutte. manın 17 uçağı yerde tahrip cdı.n1iş-

~u'·kcornck 
1 

cgl 
1 

'· kal a bne cb sa tik bombardman uçıııoklarının Buna ( De\ amı : Sa. S; sü. 4: de) •» 
"' mme o mama a. cra e::-

.· 
Fenerbahc;t- • SU'eymaniye ma ('ının he3 ecanlı bi r safhası 

Fenerbahçe korıgresi 

htı~ür.künden daha iyi ldl. Fakat 
0 zoman ve ondan sor.ra TUrk er. 
k"ğı topyekUn vata.n müdafPasına 
kcştuğu zaman kadına veya c;ocu
~a. bıraktığı lş~crini. köye döndü~ü 
ıarrıan ck:;lk buldu. B'.r zaman 
ı:onra da birçok ftrıza!arla geçin. 
~lrm~ycn ve heves ettirmeyen bir 
ış haline düşen ziraatı yin~ ,.c an. 
~ak o çocukça \"e kadınca gı1.vret. 
c devam ettirmekten fa1\a~ı:· 1 a
ramağa heves etmedi. t,te onun 
l~ln bugü11kU zlr?atlnılz köy C'rkc. 
S:inin değil köy kadu11nın ve cocu. 
Cunun b~şaracağa kadrırdrr. R'mdi 
ılk lş bu düzeni bir crkl"k cliizcni 
ve i~; haline qetirın ktlr ve bu 
nerh::t' yapılabilir. O 1aına:1 köy. 
den ve tarladan ayrılan C'rkcğ'n 
Yerinde iş alan kadın \'C çccıık ı 
n muhataralı ~;ıllarda anr~k !'.!ünü 
2'Ütıüne ve ancak ';öyle böyle ken. 
ril geçlmiıı~ düşünmcğ<' mrcbur-iu. 
Esa~er. t:ilcU de o ltPd~rına !"••· 
'·orrlu. Dire-ok çiftc:nk uıı:ııl ve ar.. 

·.~ 01 'r'. bıı Y:••d•n ~hnıaı~ ııgr:od' İ d are r.eye{ i re is' iği :ıe yine Bc şv ? kilimiz seçildi 
'~ bo .. uldıı. Koxe donrn erkek cı.~ l 

(De \ amı Sa.. 1., · ıt. . 1 de) (-). L Yazı ·ı UçUncil sayfamızdadır] 

Af ~ antikte bir 
muharebe 

Çörçil'le görüşürken 
................. -.... ............... ~ ........ .--es·,, ............... ...._.. ................ ..., 

Almanl ar , 24 saatte 7' 
t:caret 8 harp gemisi 

batırm ı şlar 

O, insan şeklini . almış bütün 
bir milli kuvvettir 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman ordu· 
tarı b~kumandanlığı blldırlyor: Çanokkoleden, Atotürk'ten 

İngiltere Bo~vekil i dedi ~i: 
hayran lıkla bahseden Alman denizaltıları şiddetli muh&· 

rebeler sonunda topyekOn 121.500 
tonllA.toluk 18 gemi batırmışlardır. 

Bu gemilerin batırıldığı yerler ara.
sında. Saint Laurent nehri. Kana.da 
kıyısı açıkları, Atlantik denızi ve 
Afrika sahilt yakınları vardır. 

1 
J 

- Büyük odamdı. E"ini sıkmok f. rsofı nı bulamadı 

l 
1 
J• ğı ma müteessirim. 

B1r ba..,ka gemi de torplllenml~tir. 

Şu anda, Atlantlkte büyük mik· L ondra, 13 (Ba~muharrlrlmlz. 
yuta bir kafıle muharebesı cereyan • 
etmektedir. ı den telsizle) - Bugün lngUiz. 

Vlşi. 13 (A.A.) - Berlinden blldi- ba,veklll ile t&nışı p konu'!'tiık. 
rlldlğine göre, Alman kuvvetleri son·j Vard rğım kanaat şudur: Çör~ll. 
24 saatte 7 ticaret ve S harp gemisi 

1
. insan şeklini almı., biitün bir milli 

batırmışlardır. ku \ \'tttlr. Ya~ı yoktur: ebedi genç

Bulgar Harbi
ye Nazırınıo 
beyanatı 

tir. Gözlerinde rOntgen ta.., ı r: l ntıa n

ların, hl\dlsclerln lç3·Uzilni.\ gö rür; 
her .,eyi kolaylı kla tarihi ölçülere 
vuru r. Kurmay subayıuın taın heı;;ap

lı görtı,ııe ~al rl n ha3alini, ha."'ash· 
ğını birleştirir. 

Avam Kamara~ındakl husu~( oda· 
s ın ın önüne ,·ardığınuı; zaman henüz 

Sotya, 13 (AA.) - ParlA.mcnto toplan tı <il& lonundan ge1memlştl. Ora. 
ekseriyeti toplantılarının son celse· da nutuk \·eri.yordu. C-ıun koridordan 
sinde beyanatta bulunan harbiye na· bize doğ"ru lleriledlti zaman, k ı rk ~·ı l · 

zırt, Bulgar mUsellih kuvvet: erinin 1 dır ı.rı tanıdığını bir dostla buluşmak 
talim ve techizat bakımından mU· ı hlssl nl du~·dum. 
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kemmel olduklarını ve korkmadan O. bUtUn ı,ı her gün biz.imle bu· 
her ihtimale karşı koyacak bir halde lu~n1ak imi' gibi bi r ta.,· ırla eJlerl· 
bulunduklarını söylemiş ve şiddetle ı mlı.I sıktı. Bizi kırk ı,ı arasında bir 
alkışlanmıştır. (De.va.mı Sa, 3 Sü, '1 de) W 

Çörçil, ağzında me'!-hur purosu olduf u halde Londra üze rindeki hava 
harekıl trnı takip edi.)·or 

·~ 

J 
Alman askerleri, Stali ngradın 1 Ruslar, Stalingratta meskün 

cenup kısmına girdiler Jbir yeri bırakmak zorunda kaldr 
Stalingradın şimalinde mühimi Karadeniz donanması Kızıl 

bir Sovyet grupu çevrildi J ordu ile işbirliği yapıyor 
Berlin, 13 (A.A.) - Alma_n _ordu-

1 
Ur. BUtün bu taarruzlar .gerl.pO:s·ı J..foskova, 13 (A.A.) _ Reuterj yapılan çarpışmalara sahne olmak. 

ları ba'Şkumandanhğının teblığı: 1 kürtUlmUş ve düşman büyük kıyıp· ajansının Moskovadakl husust mu. tadır. Kızı1orduya verilen emirler 
Terek nehrı Uzcrlnde Alman kıta·· lara uğratılmıştır. 1 hahbiri Harolt King yazıyor: ehr.de bir tek m.crml veya bomba 

ları kale şeklinde yapılmış olan dUş- Volkof cephesinde hücum kıtaları· ı Stallngrad1n garbıoda blr saat bulunan Sovyet askerlerinin teslim 
manın bir kaç mevzlınl yarmışlar- mız tarafından yapı~an şiddetli bir bile durmadan iki muharip taraf olmamasını tavsiye etmektedir. Al. 
dır. . te~bbUs neticesinde bir çok Sovyet ta büyük tank ve tayyare teşkil.! mantarın Sovyet mevzilerinde hu-

Stallngrad önünde hür·un1 kıtaları· mevzHeri tahrip ve bir düş:man ta- terinin iştirak ettiği 10 -12 kadar su1e ızetirmC'ğe muvaffak o!dukları 
mız düşmanın inatlı mukavemetine buru yok edilmiştir. muharebe vermişlerdir. Her ka.. c;ıkınt 1 daha şimdiden sahra istlh. 
rafme~ ça:pışarak bir Çok muhare-ı (Devamı: sa. 3, SU. 2; de) )·( rış topra_k pek büyük bir inatla kBmJart ve teıp.çu \.."'C' siper hava.n 
be tesıslerıni hücumla zaptettıkten toplarilc takviye edilmiş bir müs. 

sonra .şehrin cenup kısmına girmiş- v· ık. B .., d t't 
1 

tahkem noktalar sistemi ile kuv-
Jerdir. Hava kuvvetlerimize mensu.p 1 

1 1 
a g a a vetıe müdafaa edilmektedir. Bu 

mUhim teşklller kara ordusunun mli- I müstahkem noktalan dayanan .\1. 
cadelesine iştirak ederek şehri gece mantar açılan gediği zorlamak mak 
ve gUndUz bombalamufa.r ve geniş N b d sadıle pek dar olan bu kesimde pi. 
yangınlar çıkarmışlardır. Irak Kral ai i, saray a yade v• tank kuvvetleri t•hşlt e•-

Rjev bölgcslnde dU~man muhtctlf mektcdirler. Almanların kayıpları 

mahallerden yeniden taarruz etmiş- bir ziyafet verdi (Devamı: Sa. 3, Sü. S; de)= 

Heryo Rôyler, İroko .A.merika harp malzemes:nin Himler 
Lejyon Donör 

nışanı n ı geri verdi 

gitt ikçe ortan bir mikdordo ak '. ığın ı bi ldiriyor 
Boınbalanan Alma~ Bağdat, 13 (A.A.) - Reutcr: Nuri Paşa, Vllkle'yi hava meyda-

Vcndcl Vilkie, Irak hilkümeUnin 1 ninda karşılamıştır. Karşılayıcılar h• l . . ~ . 
misafiri olarak Bağdata gelmiştir. arasında yüksek devlet memurları. f,e ı r . erı ~ı gez !: l 

Londra, 13 (Ra~yo) - }ı""'ran~adan Vllkic'yi buraya dört mot_örl~ bir J ıngil~1 l'lçllllti memurlar, B~ğd~l Londra, 13 (Radyo) - Alman Ges· 
gelen habC'rlerc ı:;-örc. Franro;a. mcbus· I Am('rıkan bomba uçağı getırmıştlr. vallsı. ordu ve hava kuvvetıcrı mu. tapo ı;efi Himmler. batı Almanyada 
lar meclisi e!ikl reisi Heryo, Vişi hti· Uçağın indiği hava m<'ydan 1 Ame-j messillcrl de bulunuycrdu. lngiliz akınlarına uğrayan ~ehirleri 
kCımeti tarafından Rusya cephesinde rikan ve lrak bayrakları ile sils- Hava meydanırdan Bağdada O· ziyaret etmiştir. 
ölen iki Fransız .Eubayına vcf.· tıarın- lenmiş bulunuyordu. Bir askeri kı. tc.mobillcrlc gidilmiş ve Ok otomo- Hlmmler'l:ı mak!adı. Iı gillz hJ..va 
dan sonra Lejyon Donör nişanı veril· ta Vilk•c'ye sclHnı durınuş \·c as- 1 bHdc bulunan V lcie. sc.kaklarda. akınlar;ndan fazla müteessir oldug·u 
mcsl ilzerlne. Lejyon Donör şö\'alyc· kcri bando iki ınem~cketln m : i 'halk tarafındart alkışlanmıştır. vıı. 1 anlaşılan Alman halkının nıA.nevlya· 
liğinden tstıfa etmiştir. ı marşlarını çalmı~tır. Irak Baş,·ekıll ı ~U~\anu: Sa. 3i SU. t d&) / / 1 tını yükseltmektir 

Beykoz l "ltanbulspor karşıl&!Jması ndan bir safha 

Lig maçları başladı 
Günün gol ip'eri F. Bahçe, G. Saray ve Vefadır 

Gala tasaray - Da\· utpa~ıt\ maı;ında n bir en.5ta ntane [Yazısı UçUncU sayfarnıı.d&dzr] 
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Şehir 
Haberleri 

Avrupa kıt' ası ve 129 

Herkesi sevindiren yağmur 
Milli Müdafaa 
Vekili, şehri

mize geldi 

Yüz yirmi dokuz yılda bir medeni 
Avrupanın başına neler geliyor? 

Yazan: İHSAN BORAN 
Yazan : Ziya 'aklr ı ~1111 Müdafaa Vckılı Alı Rıza 1 29 rakk&mının bir keramc-

Artunkal, dün SHbahki ekspresle ti olsa gerek. Çünktl her 
• 6T - ı bellrdı Semar.ın dcrınllklerındc Pi- Ankareıdan ehrlmize gclm ştlr. 1 :!O scııc "eçUkçe, Avrupada bü. 

- Alloha ısmar ad ık... rıld n bu yıldıılar. Bızanslıların h . . d b I yuk ve kanlı hareketler olmuş. 
l)(dıklcn sonra. ha) vanmı mah. ŞU anda hıı:cıyatına. ın afısız:ca bır Şe rf mlZ e LJ Unan tur Anlatayım, buna belkı slz de 

muzladı ve Btzansın o haıle"i man. ıstıhza teşkıl etmektclerd. VBkİl'er şaşacaksınız: . 
z:arasır.ı brten zulmcUer içıne ka- Ytı. 1 ınurun durma ı ve bulutların 1789 da biıylik Fransız lnkı. 
rıfıvcrdı. dağılmaya baş! ma51. müdafılcrc Bir mUddettenhcrl ı;;chıını!zdc bu· lfıbı. ferdi saltanat Vf! onun sa. 

İmoparator Kostant n, bo;) lece tekrar ümıtsızllk verdi Ya!mur- luna.n Mıınrlf Vekili Hc.;'.ın Ali YiK-cl, çalr;larır.a yapışarak yaşıyan ıüm. 
son defa olarak sarayını t rkettiğ dan ıslanmamak lçLn surların üıe- GUmrUk \'C Jnhisarlar Vekili P.alf rc!crlıı lmtıyezlarına karşı hiir. 
zaman, gece ~arısını tam bir saat rlnden kapalı burçlere kaçanlar, J<aradenl7., :"\falıye Vekili Fuat At;· rıyet ve mu savat prr.nsiplerl ug. 
gcçm•şti. tekrar yerlerine avdet etmekteler. ralı ve va·ı ı~Cıtfl 1\:ırdar dUn akşam, runda mücadeleler. İyi netice * d ... Bu sırada saat. - gece yarı- son yıtğari yuğımırlnrın lzınlt ile verdi nıl, vermedi nıı bu başka 
Aynı saatte, Fatlhın kararg~hı ve sından sonra- ikıye r,:eimlşti. Derbent rasındaki dcm!ryollannda bir mevzu. 

biıtun ordugfıhı derin bir sükun İşte o zaman. tam Fatihin karar. yaptı~ı bozuklul<lardan dolayı An· ı Yürl'ktcn ve kafadan gelen ın
çlnde idi. Yalnız robctçılerin - u. gahından derin, tehditkar. htddctll karn ve ~rzuı uııı u·cnlcı tnln hareket kıliıp vır, (l'emrlvakllcrıı le yapı. 

ya ıık olduklarını ısbat çln - bir. bir homurtuyo benzlycn, korkunç edememesi llzcrlııc Ankura'yn gıdc· lan lnkıliıp v<ır. Bu.nları bfrb!rin. 
hlrlerlnc seslendikleri işitiliyor.. bir ses yük eldı. mcm!şlerdlr. den ayırmalı. Bırlncl ı r lıikct de 

- Yek, dir Allah... - Dannn ... Ray.arın tamiri ıki gUn ı~crı;,ndc ı<'t rebil'r. İklncıslndcn zaten 
- Yececk... Bu, büybk hücumlard;ı . askeri bıltığ! t.ıkd.rdc H•k: .. crımiz Anka- bir hayır beklenemez. Ne ise, sôy_ 
Sadal ;ı, o dcrın zulmetler için. silah bnşına davet eden muazzam raya gdeceklcrdır. !emek ıstl'diı;lm bunlar dei;il. Şu 

de tuylerl orpcrtcn b r mehabetle. kô On lımlrone sn.dası idi. Go··~ l·ı· 1789 rııkkamır.ıı b ir 12!'1 rakka. 
uzayıp gldıyordu. Bu tek sada, gecenin sükuneti L - kararan aşık mı ekl~rsck l!l18 çıkıyor. Geçen 
Akşamdan sonra. hava bozmuş.. çir.de uzaklara kadar uzayıp gittı bü'-'lik harbın sonu. 

E\ velki ı;ccc Şchz dcba:iında kıs .r 
tu. Semada bir tek yıldız ı;örun- tnm aklslcrı sönerken. Uç kos sa. 129 ı;cne fasıla tle buyük Fr:ııı. 

kançlık yüzür.den bir kııd1n bıçak. müyordu Ceı'ıuptan imale doğru dası daha yükseldi: sız fnkıll'ibı ,·e Bli) lik harp. Bir!. 
la yaralanmıştır. 

sürUklcnen kesif bulutlar. artık - Dan .. Dan .. Dannnn... sile Avrupa nıillellcrlnııı ne ka. 
1 d k i Fatıhle cyyar salıcılık yap;'ln ve 

N•t olyon devrınde kabok en .. .. or..-n Rusyanın başıncıı patladı 

Maliım. 181:! de Nııpolyo:ıun Rus. 
ya seferi başlıyor Napolyonun 
Moskova onünden nasıl geri knı;. 
tısını tarihler uzun uzun hikaye 
<'imiştir. Şimdı şu 1812 ye yınc 
blr 129 ckl'v•e'llm: ı <ı çıkıyor" 
ı 941 ı;cneşi , Bu da Httlerln Rus
va seferidir Denıck kabnk 12!) 
~ene sonra y i:.c Hu:>~ .1.11' başı•ıtl · 
paUamtştır. Napoılyonun yıl. 
ctız 1 şarktıı Mtekov:ı <ın ii de 
kararırı:ıga ~·üz ıutıu, iki sene ~on 
ya. yal'll 1814 de garpta Vatcrıo 
meydan muharebcslnck cb<'diy.'n 
<;Öndü 

helecandan neresi kesilmiş gibi ma. O andn. bUtün karargah ar a zandıkları. otckısııc r.clcr kayb ı. 
temi bir sükiın içinde: boğula,p (BI. harp kösler! ve davulları harekete bır ayağı takma olan Necip adııı. ı tikleri nıaluın. B!ri~i sözde ruhu. H 

Ü 1 b 1 T · k k do bir €ışık, çoktanberl SC\'Uiğl :\le- ı zans kalesı1 llin zerinde birık yor. geldi. S11ntlcrdcn er ur arar. ötekı kursagı doyuracaktı. Sonun. 
d ı lfıhntı son zamanlarda k r.ct ıs.ic 

ingıltcre, 1812 de Napol}onu 
Rusya üzerine ı;ckmesiı i bl'd 
129 sene sonra ayni düşUncc ilr 
Hltlcri yine nusya~·a ı;cvlrmek ,.,. 
başına bela etmek ustalığını ı:.:os. 

krd ı. NaPolyonu Mosk0\"11 önün. 
den mağlup ve perişan hır halde 
döııdi.ii;U sırada yakaladı ,, men· 
{asına gönderdi. Buradıı yine dl•· 
ralını, sırayı atları;ak 120 rııkt' • 
mının kerameti keJmıyacak. 

itler. şlnıcli Rıısya ile o. 

lıim - d rlnı mücadele"! 

içinde Napolyon ı:ıbl Moskova ö. 
n!inden mağlüp ve pcrlŞ3n çekil-

du. Birdenbire, ça;'iel iri taneli yağ gahını kaplamış olan o erın zu - da ruh ta aç kaldı, kursal> la .. 
mur daml !arı duşmcyc b~ladı. mek \'e silk(ınct bir anda korkunç yaşamağa ıcbar ctm( ktcdtr ı Bunu ı;eçclfnı. 
Bir kaç dakika sonra, Türk çadır. bir \; clvele~ e tahavvül ediverdi. Melahat ısc genç ve gliıel bır 1804 de Napolyıon Fr~.nsanın 
!arının arasında yanan tek tük a. Bütün fırkaların ve alaylarını kadı oldu~u ıçln kcndlı;ıne l;i) ık başına geçti ve Avrup:ının fcl. 
teı kümelcrlnl de sOrıdı.irerck bü. kos r ve davulları son hızlıırile, h lr <'Ş arad gındnn bu tskma ba. hine çıktı Avrupa, asırlardanber· 
tun ordugahı, derin bir zulmet kap çalınıyordu. Bütün karargahlarda, caklı, .~sı_kınn yüz 'erm~ın kte~ı.r., ;;örnıcdiğ! bir adamla karşılııçtı. 
lad1. alev sütunları şahlanıyordu 1 ~\' clkı gece, Necip ' L iı1c :ı- Avrupa milletlerini haraca kestı. 

Fatih. d ha Mllı uyumamıştı. Ça Yuz yetmiş bin khdlık ordu. ho-ı h.atın °1."kasına tıkılmış ,. kcnoı. Ba~ta ona karşı bir türlü birle. 
dırın üzcrınc düşen yağmur sesle- rekete geliyordu. Ve o muazzam sı!c b!rlıktc yasamnsın! r ca ve ya-ı şemcd lcr. Birer birer rcncrsız 
rint duyunca, yerlr:dcn kalktı. Ça- ordugahtan yükselen karmakarışık rı yarıya da kızı .. tehdıt <ıtmışttr. yakalandılar Napolyonun as:l 
dırın kapısına kadar giderek açtı. sesler, Bizans surlarına 1,•arparnk, 1 Genç kız. bu urkuten adamdan ycr:ınck istediği fngllter<' idi Eu
Büyük bir gLlrultU ile yağan iri, tOyler ilrpertcn korkunç bir uğul. kurtulmak için şu cevabı vcrnıış., nıı önce başarmak ı~tl"dl; r..ıkat 
fakat seyrek taneli yağmura bnk. tu husule getiriyordu. tir: 

1 
Manş denizinde rUıgarlar b.ie ters 

tı. Sanki. çndırm kapısında bekli. Bir arıda Elzanslılnra cUrct' ve - Ben seni ne yapayım! Ben 
1 

esti bccercnıccli. necl"rcnıeylıwc 
yen yalın kılıçlı nöbetçilere hıtap dehşet veren bu velvele, yalnız ka. zens ı n ,.e guzcl ndaınlnr a~mak ı~. de hıncını ötekilerden nldı. N<> 
ediyormuş Gibi: rn surlarının muhitine munha ır tıyorlar. İşim yok ta scnın topal o?cluysn İnr,iltı rcd. rryr islnc ol 

- Mubarek rahmet. tam zama- kalmamıştı. '.:\hıhasaranın başladığı :Jyağınla mı ugrn5acnğım! ,ı .. . Nnnofyonıın karşısrncia ordu. 
nında yağı~or ..• Tozlar basılacak. gilndcnbcrl emnlrnt ve sükunc>t ı. Demiş. bıınu tş!ten :işık muvazc_ ı !arı sapır sapır dok{lldii. Fak:ı t 
hareket, daha kolaylaşacak, dıye çindc.> yaşamış oian deniz surları nesini kaybederek başkalarına sı. r ırllt<'l'•' ~,.~ lrcl kalımuJı Avı-upa_ 
soylendi. mıntakasında da, Bizan lıları11 da. den sevgllısınin elde kaçtığını rın_ I yı bu { fotten kurtarmRk için c.n 

Ne kadar garıpUr ki. bu hızlı ve marlarındaki kanları dorduran müt lamaktan tevellilt <'d n bır khc\·- sene sonrn bıçlmlrc getirdi. Bu L" 

ureklr ''ağmura, Bızanstıla.r da se. hiş ve gilrilltülU bir hareket baş. viirlc belindek bıçnğı çekmı ve ğ d .. 1 ıı · s . 

mlş dc~lidlr. Aksine olarak bir tc1. 

raftan Aşa~ı Volı;ıı bc,yıına dl. 
ser taraftc . KafkRS dat;larınıı v r 
mı~tır. Fakat buttin bu llcrlcylşc 

ragmen ne Hıtler salıp sayılabl. 

lır, ne de Slalın ma"l(ıp. Hnrp ele. 

v m edıyor ve sel cek sene de 
sı.lrüp gıdccek •.. 

Derken yeni sene~ c r;cldık. 

1811 de N<ıpolyoııu 1 yıldılr ebe. 
diyen sönclu, kl'nclis! d . impııra. 

1orhıgıı d;ı tarihi.' knrıştı, "•tll. 
Şimdi 1814 c ~inr hir 12!'1 ekli. 
yelim. 1943 ı;ıkıyor. l !143 c topnr. 
lak hc>_ap 4 ay daha ,·ar. Acn.b:.ı 

~u son eklcdığimlı 129 rııkkamı. 
nııı yeni krramctl ne olııcak' 

İşte bu oktada tahminler ve 
· ty ... .:' d la 

1 
tı ger.ç kadının vUcudunu muhtel f, aşa ı a soy ıyece.,ım. ırayı :ı •· 

\in o •• ar ı· m ş · lamıyalım. ,-
- 1 e. bu y ğmur. Cenabı hak (Çifte sUtutt - Dolmabaht;e) ö- yerleri.eden d llk deşik ct'?1ı t .~ 'f .,_ 

tarafından dualarımızın -abul edil. nünden demir kaldıran Tiirk do- Azılı fı.ık, bu korkunç curmunU ı <f!!!!. ımdı şu 1804 rııkknmına. 1 
m~ oldugmm <>n büyiık deHldır. 1 nanmasıntn gemileri. gecenin o de.

1 
kaçmak surcitlc saklamak lstc~ıut. ~ bir 129 ckll)el ım, 193~ 

Patronumuz Hazreti Mer)'(?m ile 1 rln zulmeti içinde. Bizans kalesinin se de vaka yerine yetişen polıslcr çıkıyor. Bu tarihte, Bay Illtlcrln 
mukaddes ıızlzlcrimızln b!r mucı-: deniz cephesini kuşatıyordu. Bir. tarafından yakalanmıştır. Avrupa sahnesinde baş rolü nl. 
ıesidır ... Eğer bu yagmur biraz da_ birlerinin dümen sularını takip c- Bahk tutarken dıgrn: görüyoruz. Yeni bir kıya. 
ha ya(:acak olursa. her taraf bir den Türk kadlrgaları, Yedlkulcnııı metin bafangıcı. 

çamur deryası halini alacak, Türk- deniz surları önünden Sarayburnu- bOQUI UyOr lar d 1 Napolyonla Hitlcrln hede!lerl 
!er dl', ı::Unlercc yerlerinden kımıl. na kadar srralanıyordu. . 

k Duıı saat 15,:30 d11 nuyilkdt'rc ayni. IIltler de önce lnı;ııt~rc) 1 
aııyamıyaca •. Elli üç gür.clenbcrl Bizanslıların 

Diye düşün<'rc'k k<'ndllermı te. büyük bir korku ve helecan ile bek 1 Kiqr!t fabrikasının deniz 1 kel esi ' !cnmek htııJ ordu. Hll~er Nıı. 
ı:elli rt'diyorlardı. Jediklerl büyük fel~ket, nihayet bA5 ı civarında Vasilin saııda'ı ile b:ılık polyondan daha talihli çıktı. Man~ 

İmparator ve kumandanlar. ar. gösterml ti... Surların harlcindekı 1 tutmakta. 01311 A'"kara Palas otel:- drr!zindc rüzgArlnr ters!ne esme. 
tık son d kıkalarının ynklastığına gliriıltü ve korkunç uğultuya mu. nln mudürlerinckn Hikmet ne. ar- ı dl; fakat o Napolyorun cesarc. 
o kadar kanrıat ı:ettrml !erdi ki. knbll. şimdi bütlin Bizans kilise. k~cUışı ve Buyükdercdc oturan Fon 

ohu ı;lin \'ijtaıı'a «Ti' aklı> ltlllıt,ilı.: 

«Rırnıa1.an mu .. ah:ıhPleri" .'aL1111~tı. 

Ru arkıııtaş. lmıı;un b:ınıı •ctdoıı etti. 
Yeni Sııhah ıırkada-:ınıırılıı «1'ha1'h• 
inua.;ilr bir «R:ıınauın sohhrtiıt ı:ıir· 

fakirler birbirinden B:'i rılıyor, dut 
yutmuş bülbül ı;lbı duşünsek tc,> 
faydıısız. 129 rakkamı ne kera. 
met söstcrir,,e ~ôstcrsln, bu bo. 
suşmaların ı;onunda ria ne ruh 
doyacaktır. ne de kursak ••• 

T r ihcl i\llchelct doğru soylc. 
mlş: 

- « ÖLericr. berı bir rcalıtc ''ar 
ki. asla örtbas cdılcme7- Bu .ka
dar terak:- ı arasında her şc:o.• bü. 
yüyor. her şry ılcrliyor. Fakat 
yalnız bir şey küçülüyor· O cia 
ruh.D 

re::» u boğuşm!llarn ideoloji 

le mlicadclesl diyorlar. ınan. 
mayınıı. Ycryüzunrlc ınsanların 

ekmekten örce gelen flklrlcr ve 
hislerle ~ aşııdıkları de\•lrlcr pek 
enderdir. O deolojı]Cr, b rcr 
.. settavıl'uyupD dan başka hır şey 
det;lldir. Ben bazan bacaklarımı 
r!l'varıı. dayar tok karnına dii~ün 
cclcrc dalarım Zira, ins:ınlorı'l 

"imali fik rn denen şe~ <•hcnı
ın ırf"\ ''<'rnı<':cr! fazını geldiğine 

inanmışıındlr Burnunun ucuna l 
hn ' ft~'lk delıdolu kcşmaktıın:;a, 

sırtı.istii uzanıp , imal. fıklru ile 
yerinde sa~mak hı:ıyırl ıdır 

E . ::nF;;~aı;:;t:ı 1~eı~~ı~
1e~ 

bana sonundı bir k'lç- mısra. da 
;ham etti Bunları da yazayım ki 
bır çırpıda çı!-.ardıgım şu ya~ı ta. 
mam clsuıı: 

\'ıktıkr:> hcı;.er kendine halik ~üsü 
\'Crmlı;. 

Ko .. tukra terakki dl~·c bir ,·ı•h~e
tc ~ıml"; 

1(11 .. hin kere ~Ü lendi nıuka:tdc~ 
ld:::ıller. 

Kac tıin :.cnt.dir özleniJor ay:ıi hJ. 
yaller 

insanlı~m imanı da, inkarı d3 c;;ır. 
pık, 

Alulmasa, alçalm86a. alçalm ıı 'ı 
artık 

İman BORA~ ' 

Jlı\JtJ:...1 TRA:\IY.\ \,,.\ RI:-< 
RA~J:S,\ 

C'ltlnaka'iıt \'t>killnln tttklk "<!~ıt

hıttinr. ıl>ıir ,·ı·rdl~I ht'~:ınat ıtolıı~ı~ı

Jf' gao•lrh•rtle -ıu 'ıCklMe ha,hkiıır 

görılltl~ or: «J>enılQollarında !111iha-
1111 önllyccek terlhlrlr.r ıılını1 on 

P.unıı okıırl;f'n in"Rn cdıtrı"ı ı~t<ın· 

1 ı . 9 • 942 

Ceheıınem ağzı 
lE!. lıılingraıl'ıta ı;ok \'etlft ftltıha

~ reb .. lnr ol~ er. Rıttlar, !'ita

lln'ln \e MOtiko\·a·nın emrini ~erinf.l 
gr.llrcrek bııro'<mı caııla hafla nıu· 
dufan rdiyorlar. Bu muharcbelcrdr 
ne Ruı1lıır ıhırumıın ~ok \ahim ol
dutunıı, ne rle Almanlar Stalfngrıt· 
dı l'lr. ı:~irmrk için ~apılan. feda
karlıkl:ırm atırlı~ını inkar ecUy1>r· 
lar. llilıtafaa ela. tsarrur. dıl hlr cftt . 
ı.I~ e har<ıanan kıı.n hfflaa.,ma. yapılı· 
;rnr. Ru-.lar her karı' topr&Sı can. 
lıtrınıfsn \.ıt7g'f'('f'rf'k nttidaJaa edi· 
JorlRr, ı\ln1anlur da ~r kM'ı' top
ra~ı <'anlaruutan \.ıttgeçerek alsbl· 
Iİ)'Orlar. 

Ru!-tarın Sta linırradı Mn ftrece 
tahkim f'I tlklr.rt "e iıdct.a btr uhen· 
nem af;11 haline ı-etırdlk>e-ri AJman
ları'.11 ıta kabul edilirken ve 111ild•fl· 
l«'rin tıu kadar tnatl:ı Dğra.,trkları 
anlaşılırken nasıl oluyor da Alman
lar aı;ır ağır da 0153, bu kadar dl
di,mrrlen 'e J orpnhıldan M>nra, 
h.iltt ilcrllernekte de\ am edP-INJfyor· 
lar. 

r.unım ırrını, taarrmı: edenlerin 
ııc• hahasına olur • oı ... un StalinJ;Ta
dı t>Je geçirmek az,minden ba-:ıka 

ıııtldafu~·ı e1en 'e harap eden '""" 
ılern toH hların blrhırine çok lYi ~·ar· 
dını edl'r hlr Ş4'kilde. kullanılmuın
da aramak ,ı:erektır. Almanların hu 
l~tr li.,tıııt oldukları 1)39 daftbl'rl ,.f'r· 
dlkh•ri hütiln muharebelerde rörhl· 
nıuştılr. Alınanlar halla ım,~etleri· 
le m11ıörize birlikleri birbirine n v· 
durmak nıarlfctinılt>n çok füıtüntıık· 
lr.r elde t>tnılt-lcrdir. Bundan tıaı lıa, 

Stallngrad nıiida!aa:.ını kırmak hu
ı..u unda aıe, açan ilahlann f!n 
hlıJ·iık rom O) naıtı;;ı "Ôylenmektf'· 
dlr. 

J"rnn a rıut~ o t!ıtasytınlanndl\n 
blrlııdrn dinle,dit;lnıt ,ı:öre Almanlar 
200 "Hnllı:-rad d<'r~·e,inde a1el' sa
ı::ı ıı m;ıldnr.lf'r~ beton '\'C çelik mıl· 
ıl:ı faa loıltlr.rinl otuz, metreden eri
ti\ orlar, ha';oka bir makine Un do 
h,.lon bllhkam ııiı:ılarındao lçlrrJ
nP. :'llkırı hlr mayi ~öndtrdlk1f'n 

'>Onra bu nıayll ~ tnr. ııle\· makin~lle 
ot ıtL met reılen ıtff'':liyorlarmı,. 

nıı:-lıırın hıı al~v maklntlerl kar
~·~ında nıı ... ıl hir nıiidafaada bulun· 
ılııkları, Almanların da bu makine· 
lrrt M ku\ \'r.tlf l'<tlhk"iıııll!lrın 30 
nıf'frc ~·ııkınına karlar al.1a,tıfll• 

l•llıtıPk i~'in nr ağır kaY1}'1ara ut
raılıklllrı duşhnidür .. o MaiinKJ'adın, 
~lma11huın d· ı kahuJ dtiğt ı-th!, 

"" miilhl-: hlr cehennem •tu oldu· 
j!u anıa-:ılır. 

KÖR KADI 

Sarhoşun marifeti 
Sırkeclde Urfa Kebapçısı lJHJiJ 

dl.in akşanı fazla içtigl rakıdan sar
hoı: ofmuc; \'C' o·c:-cknbcrl kc:- dı.sm .. 
kııdıt;ı müsklr.ıt bayıl Nuriyc gl_ 
dc•ek çatmıştır. 

Türklerin yapacakları son hücum- lerlnln çanları da harekete gclmlştl. I T~.ryan adında bir Alınan, fır~ır.a tini söst rcmcdl; denizi aşma\.c 
00, a kerlerln fırar iımltlerlni ta. Şld&tle çalınan bu tneell ve ka.1 yuzund~n sandal.ı~ dc ... ·rllmesi üze. guç geldi. Bundan sonrası da Na
m mıle kesmek lçın, dahill surla. lıntı ç.ıın sadaları. surların harlcın- ı rln~ en ze dü muş.erse de etraflan polyonun yapUklarına b~n:ı:ı~·c.r. 
r1n şehre açılan kapılarını karni. den g~len ,·elvclelerc kıarışıyor. o yetışcrler tarafından kurtarılmı~- Kıyamet. ôtek11er1n haşır.da kop. 
len kapattırmışlar. sımsıkı kilit- zifiri karanlık gecede. kesif bulul. l lardır. tu . HO sene ev\'cl nasıl çabuk 
lettlktcn sonra anahtarlarını bız. lorla kapn11 olan Bizans semasında. Yaralı kadın il s"'ki hastanesine birleşemcdillrse, bu sefer de öy-

nılİ':· nunıın hf'nt.li"i tarnrınıla 1 ~ıt· 

ıılmadıjtıııı hllrllrl,Yor 'r. huna ı-:art:t 
etmemi ri<'a l'!di.,·nrchı. ı~t et;-ine u)a· 
raJ. , \'('nl :-.ahah'<lul>I c'f'IQ akhı nin 

J:f'Ç«'n ramazan Vat n ... ut.ımlıtrınıl• 
ı:oriılf'n • Tir3 aki» olmadığını &.a~'df!· 

lıul lramrnrlarının ııa~ın;lıı ctr.nırktl':n Hı:ılil soyled gı ağır sö~lerle hır. 
k"nll!ni alıtnıı~ or. sını teı;kln edemlyeceı;i.nı anlayın. 

ı:--1· \'SRl"Lt.!'i :\Tr...,u rnı,mu ca. hemen bıçag'.111 çt?kml§ w. ne. 
'fitııJrel \'rJ.;iılctt, ı ... tanhultlu htır· ye u#radığını ıı.damıyan :r;avallı 

canabllecek mi 11fir ekmeli liarrıelerl- Nurinin üzerine atılmıştır. 
nln ı;a~ ıt-ını a.ı•mi 30 hin olarak ka· 

zat kendileri almışlardı. mahşeri andıran bir uğultu kayna. kaldırılmıştır. Carıh hakkırda kO-
şc,_lr ile surların alaka r, tama. şıyordu. nunl tahkıkat ı.apılmaktadır le oldu. Teker teker kafese sir. UıinHıdıı 'r. Mir. raııııuanda tır.\ıt· 

ıı ., lhı '8,\ ı~ a ıror~ a~a ı ~ uharı 30 
mile 'kesilmişti. Suı·lardakı' mu""da- Ar'·a~ı ,·ar I ..., dıle:. ki hir tane dl'gil<llr ~a! Yeni ~;ahab .. ~ Kurtarı amıyarak bogulu'u --------------- ı·t:ın1>1111ı1Ja bir mbatır d•i~mt'ktr.rıır • fıler, .... a Türk hlicumlartnı tarde- · , ıl:ı hir «Tiryıakiı> hulnıu,, ne denir~ . _ ., D 'n"ızde hı r c Ds et , . ,. t . , · · ı 1 t • 1 ı· flalhukl htnnbullular nıb~ıfırllı.:ı pek k d .. ad 1 d M a e e . . . ':1 Yc·tR.r ... ı • .nn 1 o.- il ıını\',ın ar C• " d ncc~e a ar muc eye evam uv z n sını İki ~un evvel Köprudcn kalkan • 1 <.' h ı 'd ki 1 • !ol!\erlt>r. Hunun böYlf' ol<lu~u me ... rh 

d ki h t d hlll l nı .... a. a ı a n n nırılıtrını. onun . · . . 
c ece· er, 'e ya u • 11 sura. Ada vapurtındıtki halkı telaşa du- Dtin o"lc ÜlCrl TcıphıınP. rıhtı 

1 
· 

1 

~aıJıı.ta otııran ıkl kı~lllk hır alil•.)" 
b d 1 1 dibi d k kaybeden l•ŞÇ I• " · • ı-anına..,ın ar. · rın e en er n e c3

n verece - şurcn bir kaza hadlscsl olıııuştur. mıııda sandalcılar dcnlzd-- bir el. <;oluklu ı;nC'uklu. konulu kom":>ulu en 
crdı.. fşte, olümu kendilerine bu ş slldc Hoca Mansuı· mahall~sln. Vapur. Kınalıc;d8 açıklal'ındıı. gl, c:inı g

1

ö;mii~ll'r ve yanına yak la. "\ YRl:~'l' J>O<fRUSC'! Jı~.:jtı bir rJılr1111f' misafir gitııı~ı, fırlc-

ılrriııı. 
bııl f'tml'it ir. "ur f'trnf1:ın yetı~nlcr tarafın

dan muhakkak bir i:ılUmdcn kur. 
torılmıştır. 

Hftdisc prıliı;e ak~ctmlş ve azıh 

f.arhoş, muhakeme sonurda 1 ny, 

2 glin hapse mııhküm cdllmi~tlr. 

C mirle kundura h ı rSiZI kadar yakın gören kale müdafi- de 66 numaralı evin damını tam·r. derken Osman adında bir adam gu. şınca bunun, delik deşık cdllmi§ bir ""'"1 u ... ıhtadınHı, Zi~frld hıt- tile oJC'iilt>tıllir. T;ı·arrt Yrkaletl, kıtr
lcrıni · !O; mdl )ağan şu hızlı V<' de çalışan Kftıını adında. bir amele vertc dcmirlerınin yanında nıuva- lr.san cesedı oldugunu nnlamı!ilar. tından na~ıl .ı:e;tildcrlnl anlatı_)·or. ne adedini ,\iııc otuz tıin olar.ık t~. Dun akşam Terııv!Iı namıızt <'S
sürckll vogmurdan umlt .....: lmdHt dun muza venesin! kaybtderck cad_ zenesınl kaybederek denize duş. dır. ı At;ıın Uı.'un, hö.) lr. kıl\ \f!tli hir müdıı- : hit et in. r.arıtr ~·os, 3 alnıı; hunlıırıı nasında B yazıt .camllne Mchm!'!t 
beklemeleri, en ta bit bir key!lyettı. deye duşmuştUr. muştUr Kurtarmak için !Azım gc. Cerot. hi.ivlyetlnln tayini ve cL ı fa.a halt ından ı:-c.çtcck bir harp l.ud· misafir karnr ... i adını Hrlıı ı .. tanbul- o(:lu Mehmet l\Iıcır adındıı abıkalı 

Fakat. bu um tlcr. çok çabuk i!. Kfızıın tfıde vercmiyccck bir len tedbırler nhı roı.,sa da kaıazc- nayet mi. yııhut bir kazaya mı kur. I retlne malik olduğunu hilmiyortluk. ıuııırın nıio•aflrlik ıidetlrrhıi h<ırnıa- b r hırsız girml~ ve oradaki ayak-
l~s etti. Sal:nak halinde yağan bu halde Şişlı hast;r.eslne kaldırılmış- de kurtarılamıımış \'e dalgalar ıı ban :?ittiği atılaşılmaı;ı için Morca ı u~tııdın halim selim kısrak terine uy- •ın! kabıları çalarken cami müstahde. 
yaz yağmuru. birdenbire durdu. Da ur. Tııhklkata devam edılmcktcdir. rasında kaybolmuştur. kalciırıimıştır. 1 mı~·an hir -:ey: Tatlı51':rt mini tarafı dan cürmil meşhut hl!. 

~~n bulutlar araPndan, y~dı~ar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ llnde yak~anm~tı~ 

l)A\ll)A\~ 
!Rll>A\!A\ 
Omrü kısa heykeller 

sarı' ct~ôrı 
A. merDmlı MI Katerln heykel· 
~ tr lır. rııkat tuhaf bir hey

keltra,: 
Bu kadın iıırıııa l~ln l'ıldı7.ların 

tablı bil.) Hklukte mumdan htykelle· 
rlnl ynp ıı.ıktadır. nu mnnkcnlcr Yıl
dızın rolü çok tehlikeli olduğu za. 
man kullanılmakta imi~. 

)lesel:ı Notr D.unın Kamburu fil. 
minele 1 ul«'ılr.ıı a lıltlı(:ı r.amaıı t::Sınc. 

ralda ) erlıır. ıııuındaıı bir modeli \'ar. 
mı . Bir çok harıı \ e km hoy filmle
rJnde l\11" Kııtcrlnln ıııumılan asker· 
IPri Hl ko\ bo~ la rı kullan ılı.) ormu , 

Bu ı:-ariıı lırykellrnş nı leğlyle tf. 
tlhıır reli~ or '" hu~ uk ltinn ile J ap· 
tıf'ı he~ k•'lln rol lcııh ı bir anda par
çalanma ından kııderlenml,> ormu .. 

l\fl!i Ha terin hakikaten biı3 iık bir 
anatkıır olahllir. l'nkat ne azık ki 

kendi l )a§ı~or, c"crı ri yaşanııyor. 
F.RQE 

Yalnızdılar. Ollvier'nın yüzüne bakınca 
karşısında Clııude'u görUr gibi oldu. Ba
ba ogul birbirlerine ı,:ok benziyorlardı . 
Oli-. lcr'nın de babası gıbi ince ve uzun 
blı· yuzı.i, açık renk saçları vardı Onun 
dtı ağzı keskin bir çizgi halınde yüzil r ü 
lkiyc bölüyordu. 

<;I d~ s t:ulUnısıyerek ııbıe başlamasını 
bekliyordu. 

- Marle Thercse dun slıınlc konus
muş. F11kR.t kcndısflc evlenmeme ancak 
üç sene so ra ratı olacagınız:ı sbyledı. 
Bu kadar bcklemı~ e ne lüzum var? Ni. 
çın" 

- Öyle lAzun gclıyor. 
- N 1çln? Bcnı çocuklu umdanberi ta-

nıyorsunuz Annem yakın :ıkrabanızdı 

Ailemizin iç Yilzlinü blllyorsunuz. Scrve_ 
tlm. sıhhatim, mevkllm her şeyim sızce 
mal(ım. Böy senelerce beklemenin fay
dası ı:cd r? Yen. tanışan bir çift decıllz 
ki ... 

- Uı:un zaman nişanlı kalmak bir çok 
aılelerdc lıdettlr. Bunun zararı yok, fay. 
dası var. 

- N anır olarak kalmak birbirini ta
nımıyanlara goredlr Halbuki ... 

Gladys. Olıver'.r.in sözilnu keserek: 
- Hayır, hayır. Buna imkan yok, dedi • 

Kızımın hemen nişanlanmasına razı dc
glllm. Tebrikler. ziyaretler, dedikodular 
olacak. Bunlara tahtımmiıl edemem. Bir 
k~c sene so.nra ~ kimseye haber ver-

I 

\ "ar.an: lrvıe Nenılrn\· ky - 33- Çe\·iıen: ~zan A . ıı: . TAL.\IAN 

meden C'\'lcnırsiniı. Olur ~lfer. 
ı<akııl beı: Mark? Therc~e'i seviyo

rum, beklı~ cmr.ın 
- Marıe Thercsc, henüz çocuk dene. 

cck bir y~tadır sız de çok ~eııçsınız. 
Ollvıer.. Henüz se\.·menln ne demek ol. 
du{;unu bilemezsiniz. 

Olivıcr, hırçın bir inatla ısrar cdi)'or
du: 

- Biz sc\'leiyoruı. Aklı başında bir er. 
kekle bir kadının ~evlştlğl gibi scvişiyo. 
ruz. Siz farkında d<?ğllsinlz. ı-~akat Marie 

Thrresc çocuk dcğıldır Yaşına ne h;ıkı

yorsunuz? O olgun bir kadın gibi cesur, 
mUşf•k \'C fedakiırdır. Ne olur .,aııdctlml. 
ze eııg 1 Mmayınız. Hayat çok kıı;a \'e 
güçtür 

Gladys, ) umuşar gibi oldu Ve: 
E\·ct Hayot çok güç, dedi 

- Üç sene beklemenin ne kadar feci 
olduğu:ıu bir kere düşiır.Onüz. İnsan ha. 
) atınd r, saadetinden üç sene kaybet. 
mcgc cı:asıl razı olur? 

S;ı.bırlı olunuz Olıvlcr ... insan ha

y~tta saadeU hak etmelidir. Emin olunuz 
k bu bekleme ınuddcUndcn sonra. bir
birinize deha baglı, daha Y•kın olacak
sınız. Kızımı, benden .istiyorsunuz. Size 

\IC'rınlycccğim demiyorum. Yalnız b.r müh 
• t \ rum. Ca :mı Mnric 'J'heresc. be. 

nim için henüz küçücük bir kızdır. Bunu 
, .lliı ız lazım. O şimdiye kadar ben

den başka hiç klm~eyi st>vmernlştır. 

Ollvic>r başın1 sallıyarak: 

- Çok şükür ki, 1\laric Theresc ~arı. 
drğıım: gibı toy bir çocuk de,ildir, Aklı 
iJasıııdıı ne lstcdıglni bilen zeki bir kn. 
dındır. 

Küçük iken hakikaten yalnız sizi sever_ 

dl. Dc!k• de hfılfı çok . ever. Fakat şunu 
bilml"nl • !fızıın .. Haktki nşk ~ellrcc ana 
ıevglsl hafıflcr, ~iz de bunu kendi payı. 
nıza pek ~lfl bUirsWz. Tecriıbeli. dünya 
gornıüş bir kadınsınız. Bütün insanların 
hissettiği gibi hissetmek tabiidir. Herkes 
hciylc yapmıştır. Neden kızınıı<ian başka 

türlü yapmasını bekliyorsunuz. 
MHrlc Thcrcsc. ;ilme!! beni ~c\'lyor ve 

beni si:ze terc.h ,diyor. Bu muhakkak. 
Eser evlenınemi.:c m.:.ııı olursanız siz<' 
diişnııı.ıı olur ve :.iı l arlık hiç ı;evıııcz. 

- llayır.. Hayıı·. Buna ımkan yok! 
Gladys'in k~lb ndt' iki zıd his h•rbirl. 

le çarpışıyordu. 'Marie Thercsc'ln kendi... 
sinden nefr~t ctnıesiı1e tahammtil ede
miyordu. Vaktile k ndlsl annesinden na_ 
!'ıl nefret etmişse şimdi de kızının ayni 
hisleri bc!lemeslr.c çok mutccsslr oluyor. 
du. 

Fakat ar.ıl ona ıstırap veren ~ka bir 
nokta vardı. O da bir erkeğin ona yalnız 
kızının annesi ve saııdctine enıel olan b ir 
kaynana gozüyle bakması idi. Demek ki, 
artık tam ve mutlak şekilde bel:enilen bir 
kadın dei:ildl. Acı diişüncelere d'ldı: 

- Artık demek ki, eskisi gibi her er
kcgi kendine çeken b!ı· kadın deijll!m. 

Bu anda ar.cak Marie Thercse'ın annesi. 

ylrn. Demek ki ben de öteki kcıdınllir ~ibl 

oldum. Herkesin başına gelen bana da 

gcJdl. Fakat ölmek le herkese mukadder
dir. Bir gün ö:cceglınizi biliriz de yine ba. 
zan bunu unutuyoruz. Çocuğumu hiç ştıp 
hesiz seviyorum. onun mesut olmasını 

tlyorum. Fllkat onun için kendimi fe
da edersem bana km acıyacak? Ben ha-
11 )r•ndfm l genç ve ı;Uzel sanıyorum. 

Arka ı var 

j Derhal mahkemeye ver•lcn Melı. 
met • fıcır. n<'ticedc 4 ay hapis v,.. 
l4 lira ağır para cezasına çarptı. 
rllmıştır. 

1 942 şeker kampanyası 
bas ladı 

' Uşak, ı:: CA.A ,l - U~k şcket' 

fabrikaları 1{112 kampanyasına bıış
lamıştır. Bıı yılın ilk k('.snıe ve toz: 
şekerleri .12 e;'il<ıl saat S de alınmı~ 
tır. 

Uşak O:ku lisesi 
UşaJ<, ıs (A.A.) - Hususi tllkU 

lisesi Tilrl< .Maarif cemiyetine devre· 
dilnıi~tlr. 

r-TP.KVİM 
l4 EYLÜ'lı 942 
PAZARTE ' İ 

AY 9 - GUN 257 - H•111 1::2 
RU~lİ 1358 - EYl.ıÜL t 
HiCRİ 1361 - RAMAZAN 3 
VAKJ1' ZEYALİ ~ZASi 
GÜNEŞ 6.39 11.1~ 
ÖGLE ıa.ıo 5.48 
İKİNDİ 16,42 0.21 
AKŞAM 19,21 J2.00 
YATSI '?O 51 l,33 
İMSAK 4 .. ~8 9,36 1 --------------
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Madagaskar da FUTBOL ·siYASf ICMAl 
Askeri durum Adliye V ekileti 

( Yazlln : 'l 
1 İliıaa BORAN 1 · l '--' --------' Cumhuriyet müddeiumumiliklerine evve c: 

Bareklta dMam edta bPJiı. .. t'Oln 
Z81Jıf bir mllkale!netle aı.tda,tJor ı 

Neirobl, 13 (A.A·) - Madaıu. 
'korda ileri hıtttketlet'ifte etevam e-

!c• ingiliı ve imparatorluk kıta
Rı ı :ı:liyıf bir mukavemetle J<arıı. 

• "maktadırlar. ingiliz umumi 1'•· 

Lig m~çlan başladı 
rarıahı tarafından pE4zar ıunU ne~
'ı'cl•len tebliıde <oyle denilmekte. 

Yine Sta!ingrad meydan elk Jnmuş gıda maddeleri suçları hakkında 
muhaiebesi bir tamim qönderdi -lır: 

S talingrad meydan muharebe- Ankar•. 13 (Vatan} - Adlıyc lubiııc nıahal olup olmadrsı hu Muht:elıf yürüyüş kollarınuı a-
sı hakkıooa ) ine mllhiın 'e Vekillıgı clkoyma muamelelerine su:;unda b~tı mahallerde Lcrc<.ldu 'l:ııım içinde ye.ı:I ter41kkil!!r kay. 

hcvf'!can u:ı.·andmcı h:ıbcrler &elmly" tabı tutulmuş olan her ı,ıc\ ı gıda hu::ıulunu mucıp olduğu anlı'ı~ılmı" '" meğe devam ctınlşler<llr. 
ba~l dı. Mo ko\·a'nın verdlğı ha.bcr maddelerinden mutevclllt davalcırın tır. Fevkalade hallcriie dcvletır Şimalde cenup istikametinde ~arp 
şu: takibine W! reuıların n<azına ıu . bünyt-sinı tktısnt ve mılli müdaf lııllnl takıben llerllyen kıtalar•. 

-<r :-.tıılirıı;rad'da ol>ak muhıırr· zum kalmııdıG• hakkt, da Cümhu. b kımlf'rında., t:ıkv H' etmek ın:ı.. 1 dun şehrin şimalinde hafif bir 
h'lf'ri olu~ •:r· ~imanlar bir. ço~ !.O· I r yet M uddC'•umumıJıklcrınc bir I · arillc Mi.il Korunm~ \(anunılc hu ııukcıvr.mctl yendıktcn sonra An-
kaklııra ~r1ııı':lrrsr. ılıı JIU l.iirtfıl· ı tebliı; gbııdcrmıştir. Tcbl ~ şııd11r· ktimetc bazı salAhl)ctlcr tanınını• 1 ıj.o"y ı iş :: al ctml§lcrdir. 
ıniı~tur. Şrhir ~irndl bir harahr im icra Vckıllcrı H yctı kararilc H r. • ,·ımC'tın 1>u rurdlc haiı c.ldu Cenuptaki Ambozıtra'ya ;ldeı Llk maçlarına dün Fcncrbıı.hçc 
llndedir. Alnıamarm ıtehrl' ~rınlye ver.len salahiyete binaen T•carcl fu !l;ıHihıycte i<;Unadı>n lttıluız et .• 0ı ıızunlusund;ı yapılar ha.rek--t. ve Şc-rrf stadlarındıt başla dı. 
ınu,·11ffak oldukları nuktalurd:ı nu-.- Vckall!tıncc clkonma muanıcle!'ınc tısı karar ve tedblrlı>re mııhıılıf f c•r de muvaffakıyetle devam et. Fener st4Lldında. Ff?nerbahçe. Sü-
lıır ~iddrtli muk1L\'fm1et ~tım~or· tabi tutulmuş olan lwr ııevı gıda \i• harckeliı..•rdc· av1ı kaı1uının ccnııı nrktcaır. Jcymıniyc ıic, G~latasııray, oavut-
lilr.,. maddeleri üzcrh drkı lko) me hu- ı hıikün1lc>rilr. to!!~ ıt edılrnlştır. Yen Yakın cark pa~a ile. Beykoz dB tsta ııbulı:porla, 

ikinci hAbPr Moskovıı radyosuna kumlerı 25 Temmuz nn terlhin- ı Milli KorunmA kanununun bcızı hii. "' Şerri shdınc)..'1 d Vcf.ı - Kasım. 
tfen Lonı1.radan. Moskova radyosu den ıtlbarcn kRldırılınıştır. Ticarcl kilmlcrinın tatbik cdilc:bilıncsi hü- cet"' h~sinde pa ŞA kaı·şılıışıyordu. 

ılcııılş ki: Vekfılctınc verilen saliıhlyclc bimı. ı kumet•n bır kıırnr ıltlhcızına haglı. r Scnentrı Ok lı~ftasırdı:ı maçlar. 
- +:Stıılingraıt'ıla dorum \ahimdlr. en mülga Fiyat Murakabe Koınıs. dır. Bu suretle suç lhdas eden kıı. K.ıhirc. 13 (A.A.) - Orla~ark normal neticelerle kapandı, Günün 

EhPmmlyctli hir f('po için ';irliletıl yonlarınca pirinç. bulgur, sadeya. I rarl:ırın salfıhiyctlı mercılcr tıırafm. t 1~ıllz knr~. deniz \'e :ıava kuv. galipleri, Fcıwrbahçt?. Galatasarnv, 
nıııharl'lıclrr olu3M . .\lmanlnr kiitle :;ı, b<'yaz ı>cYlıır. kaşer. tulum pey. dan kaldırılması mevıııu bııhl~ k:ı.. ,•,tlerirı•n p .. ıar "unü rcşrettık:c;r Vefa oldu. Bcykoıla . İ,,;tıınbulspor 
h~linde hiu·umlarda hulıınnııışlar!>a nlrl. krema. yağ yoğurt. kuru t~- ra rlnr. muhalefet flıllerlnln suçlu. dl§lerck 'c"! ı;: da berabere kaldılar. 
da ml'Hllcrimlzl )Rranıanıı"!lardır.» sulyc, nohut. darı, süt, ze ... ·tin ta. lı.:~uım da brrtarnf ot<!ı-r. nimıenıı. tı-1:! t.:i'l•1 gecesi r\.:Hiyc koı. - S ·· · · v l'd k ş " , rene;· u.eym~mye U~iinell haber de. •~ en çı ·mı ncı;ı ve leblebi ı;ıbl maddelerle ko. ıc.rh lşlendıı.;l zaman mer'i bulu"ıın l:ırımız raa lıy!'f· deva n etmiştir. 
tır n('nlliyor ld: t i cd.I 1 t 1 11 k l .... _ f Fener st•cJ.ında sünün ilk bırln. 

h zn ıçın ayn ı mış o an op a 1 karara sure. suç tcş ı cvçn \'C • Cenup kcsimlrdc dUn kara hare. el kiımc karliılaşma::.ı FC'ncrbcıhçc 
- u:-. tallnı:rad 'da şldfl~til mu arc-· \"C perakende ftzami satı~ fiyatları kat bilahare suçluhı!:ıı kaldırılmış 

hrlcr de\111111 r.ıli~·or. Ru-. kuınandanı· k •·i k kalı olarak yalnız lop ateşinin tca. ile Süleyrnanlyc "rasır:d oldu Sa. 
1 d ki 25 temmuz 942 ve pamu çcı\ r- olan fııllcrdcn dolayı evvelce hü - ı · 

1 
trı asıcn bı a~I 

nııı Pınrl ii1rrinr. \'olgıı nPhr n e · de"I i ·in ta ... ·l.n cdılmış olan (ıyat tisi olmuştur. Dün. muharebe ı:a. j rr ac ver ı er, ~- r . 

.. ~~·-·~ •• ,. I' 

• 
lıhtün 'arurlar hatırıtaraktır. Ru5 .. ç " mcd imiş olan cezaların infazm:ı 'e .. i d St k düşman uı:ak maya \"aran şu günrlc sahay:ı tam 
kıı nun<\llnı hu '-untlr tı0nuna 'kı.dıı.r 10 ağustos 942 tarlhtneen itibaren cld- bulunan davahır1n tııkıbin.:- h:ı~ı uıcr n c, u as _ b ir kadro ile çıktı\.ır. t"en~rtıahçr kl11bUnun Jenl urnmu1 
mııdafaıı)a deum elırnek a1;mtndr-I kaldırılmıştır. Tıcarct Vekalctınce mahal kalmanı ıs ulrlıısu tıımlıncn' hırı, uçaklarımızın taarruzuna u~. o~·un, çok :-eri ba~lamış ve sat 1 katibi .\Ji ~luh.iddin Hacıbelıilr 
•lir.» "ıda rnaadcJ.crı utcrlndeki clkoyına tebliğ \'c kaz;ı dalrcnlı.dcki Cüın- radıklıırı \'llkit 5 diisman uçağı diı- l::ich•crtlikr d rlııı ilk daklkodan o. 

.... d ğcr ıızalarm scı;lmir.dc de şu ark"· Hrr hııberın içlndekı d\mldcrl dlk· htikümlcrinln \'l'I fızamt satış f iyat- lıurlycl Müddeiumumi, \ne de tcb. ~iirülmü~ \'C bir çoğu hasara usra.. yunda bir ha k'm'yel kıırnıuşlHr r da lnr arrıldılar. Muhasebeci Alfı.' 
f{·ıtıl' okuyunuz. göreceksiniz ki bu larının bu suretle kaldırılnıtş ol. li~ı ve bu sıırctlc sukut eden dava- trlnııştır. Yal.r•z ılk anlarda C hat bir tc•lı. cddin. umumi kaptan FiıruZll.n, j 
ı-llnı ' rlerı1ekl fıkırlt.r bır evvelki cUm- • _ • . lere larlcı. infazına mııh~I kalını,_·an ilam d likeyi uıaklaştırmı~tır. . 

1 
kk a 

1 ku huktim ~ b k b b \ n I' yurt mildafaası hma·I 1 . ı. a7. l"nrkl manavı çfü1ltmcktedlr. Bit' ması, C\"VC ce mcz. r lar $B\.'1Slnlll hepsi, hafif hapis ve l o ru om a a ı 1111 de\•redl.' Hallıiln ııya;ı oC 1 
1 1 k i ler hak <l 1 · 1 tlll Muvaffak l\lcııemencloğhı, doktor-dlmll'yı okııyuncR, Stnlingrad ha dU- muha efcttr.n suçu m_e -~ para cezası gibi mahkumlyetlı>riı-. Loııdra. 13 (A.A.) - f11gillz ha. hlr gol kaydc en sarı ac vrr l"r luga da Nurı seçildiler. Bu suretle 

~lh-or. ha dUşt'eck mlnısını c;ıkanr· kında Milli lKorunma kanununa go 1 n vilerinc sore ayrı ayrı olmak ıi- va kuvvetlerine mensup uçakl:'ır. d vrcyi 1-0 galip bitirmi.-lcrrlır. 1-'en boııç' k'ıibuı de tckrıtr bir 
ınız. bir sonrakini gbrünce de. Yok re hükmedilmiş olan eczaların in_ I zere bir cedvcl halinde blldırilmcsl dün yeniden Tobrıık limanına tıı- İk inci devrede t~maıne:ı iic;1111" • ~m m•yet havası <smcğe başladı.! 
canım Stallngrad daha dayanıyor ,.e fazına ve elde bulunan tşlerin t J. !<-menni olunur.,, arruz etmişlerdir. Yansınlar çıka. ~lr oyıı n c.~·r.ayıııı Feıırrkba hr;heldılcr 
dayu.nucak dersınız. 11 1 ıır. l•c :::cıı dahti ka:rdedl'rC' sa a an 1 At yr.. r .şiarı j 

Heli.' Rus kumandanının vapurlan k 1 • R } S ı· dd r m ş ı 4-0 galip ayrılmışlardır. 
batırması kcy!lyetı bUsblltUn ı;artp. Alman as erıerı, us ar, ta ıngra a ,\ yni gün. Amerikan bomba u. G . . . D t r At yMıı:!cırının son hartası bil. 

• çıtkları da Suda körfezinde mıltver a ili • ..,a .]",/ . JVlJ pa a 1 \"Ük b'ır kalabalık ku'•tlt'SI o· nunde Ortnçs~ıin Tarık bin ~yyat nk defa St ı· d' e meskun bir yerı 1 
lııpıı.nya toprağına ayak bastığı za- a 1ngra 10 C OUp gcmilcrıne taarruz ctınlşlcrdır. Gıi r.ün ikinci maçı, Galata aray. ;·apılmış \'C ı;ünun sürprlzh nctıce-
rnan .. emlkrlnl bir avuç askcrln önUn kısmına gı·rdı·ıer bıraktılar Al ada ki Da\'utpa~a aras ııd·ı oldu. Sarı kır_ kr he~· l'an uyandırn11ştır. .. many mızılılar bu ınNçla kalc\"C Sıılnı l 1 ·H d f kn" 1 dr yakınış derler. Yelken açtırıp ge- 1 l cl~) · • . 1 D r.ncı yarı;j: uç ;) :ı_şrn :ı sa ..... 
rj göndcrsrydl, askerin mtı.ıır.vlyııtına (ffa~ı CIClllnclUbduen)da)_( (Ba~ı n - Fransız esirleri ınua,:ın ı.ıııtt~nn Mıı_sayı, ilerıyf' de ı\l'Rp crkl'l< ve dışi taylara mah. 

ı~adoka ~ölUnllıt ve aı;ır olmas~oa rağmen taanuz de- T;. kı:ım !ı~(· ·ı den Salimi al mı~ bu. ~uı;tıı. Yarışta bırlncılıgl Dabi, i. 
yı'::u!cs~;k:~~:t~cc~~al~~~~ için son Neva üzerinde dllşmanın taarruzları vam <>tmektedir. Alınanların 20 vısi, 13 (A./\.) - Dün Alm~n. lunuyorlardı . k'ncllisl Car. aldı. Ganyan 125 ver-1 

Bir mektup 
bir istifa 

•; ;, 

ve 

n ondl'a raıh·~urııın sij.rtedl

l!ı:cı tine göre, vı,l'ıun .ı.\mtrH.:ı.· 
ya bir protest-0 nohı~ı ,·erme"-i lıze· 

rlne, l'r&!l ııııırı ıııeııılcketlmlzı'c 

il 1 rei"I ller.} o il e.ı-ki A~aıı me<'· 
tisi rel'i lleryo ile e"kl :iaynn mc -
iM rei i, !\lare .. :ıl Pettn'e ınu~terel• 
bir mrktup ı;öndcrcrl"k Frıın'a ilr 
.\mcrlkıı ora,ınılıı hcrhBn,t;'I bır l'ı:ı
ıft:-c .c;-:ı'\iarrlı1l:ı"1 ılw·ııııce'-tnc l~ti• 

rak etıııedlklerlnl bUdirmi~lerdir. 

ottrr lrırafton fi'ran,anın rn yılli· 
sek ni~anı olan ı.cj' on ıtonor"ll'ı 

,!Ük ek rlitbe!>inl ı, '!•.'ıın JJer,o, 
rtu larıı kar~ı harp eılrn f'ran•n· 
lardAn iki l'Uba~ A t.e.b f'\Jl n'lnrir 111• 
~ııi \crilmc!ll lizerin., l..e.i~·ıın dn'lür 
"":ıh'ul~eliflnd<'n i tlfa ettHiinl alfı
kaıl:ırlııra hildirnıl'!tir. 

nu iki lıaılJ .. r. rırk mana lıi1ır. 
Prnıı .. uıl t arlık mrhusan '" lhon 
nırrlislrrlıılıı nıüne' i hlr kun r11 
lıllf' lmlınadıj;ı nuılOmdur. B<>' iP 

olıfu~u lı:ıldr. ~ki iki ınr.di" rcl .. lnln 
ınıio:tr.rtlt nırktubu. lıusünı.il '\'~ rt · 
lar nr olursa oı.,un. J~ran!>aıl,ı mili• 
iradenin iki ınc<'ll!.tr tecelli el mr"i 
!Uı.ım J:l'ldl~tni lmıı Ptmf'kfedir. 
Grr~·rklcıı de :Frnnsadıı bunun hu.\'• 
le oln18sı i<'"P rttıi;'ı 'e meı ıı ... ıerl'l 
nrtııdan lrnll.'Tllll"ıntn mıı\ akl.at bir 
Ju•>•fl> et olduğu kııınAlllinde lı11ltı · 

nAnlıtr pek çoktnr. 

Hl'ryn'nun Lrj' on Don5r !llÖ\ ali· 
~-r.li~lndl'n lo,fifa ehnt~i dl', >hı" 

Pruıısızlar arasında, Rus~a;\a liDr· 
fi' ıı ker göııdermck fikr ine muarıT 
hulunaıılara tcrriıınan olmak! ııı 
lıa~kıı hir "l'~· ıkflldfr. Frıtn!i11 .. ,. 
~ asllrrl ara ıııda lfoQ·o halk tara
fından "ok se\ilmiş bir şııh,lyettlr. 
Onun hu şeklide. Ru!'>lara kanı harr 
eden ubaylarn ı~t.iyı-n D()ftı\r , I'· 
rilm~lnl prnt~to cdl~I. tırrhaldr 

halk f'ksr.rl~·rtinln ı'!e buna taraftar 
olmııdıi:;ını bilmesini.len ileri ı:ı-1· 

ıncktedlr. 

ftunlar rran~ halkının ;ı-lttik('f" 

iki~" ayrıldıi:ını. ıtaha flnfrU'll en 
J!i!lhctll hulılu~u tarafta hirfosml'ff' 
~·aht:lı~ını ,ı;'t) lcrmcktrdir. 

~a - ııı 
llf'fesinl \'erme.si, hir tlblye mecbu· Alman m!idafaasının ateşi kar;mıın· tank kullanarak müdafaa ett.lkleri ya.dan Frıın~aya Dicpll esirlerin hep Ovun, Gı:ılata~arııyrn baskıı;ı ııl. ı dl . 
rlyt.tl dr~ll. bir şcrer borcu le1{ıkki dıı. erımi"tır. Burıtda 11 tank \'e S müstahkem bir nokta 4 saııt devam 

1 

si dönmuşlcrdlr. Bunlar gcc!!yi hıı. tında ı;~çmı.~sc ~r Davutpa§anın İkıncl yarış: İk i yaşındaki 1ııgi. --------------
edıtnıış olsa bllr, onun böyle bir yan· geçit vMpurıı tahrıp ~ılmtşllr. eden bir çarpışmadan sonra alın. duda yakın bir noktada sc{rmiş~cr ı;cnç v~ t.ccrubeı.ı.ı ço~ukla0rı d: ~~k ı ıı1. erkek \"e dişi taylara mahsustu. Ç .. •t l .. crÖrÜşÜr k e:..., 
~·n lı:,inl görmesine ihtiyacı nlaca· RO!'llRr ohınC'l'.}C karlar harp ecti~·or mıştır. \'C sabah şafakla hududu &cçınl5. çalışmı,.lardır. Bırıııcı dcHcd. ki. B•rlncmği Fikret Atlının va radinl, orçı& e o 
ı:-ını unnetmlyorum. Eğer Rus U· Ba~ka bir kcslmdc Almaııtar 150 lerd r ikıncl dt>vrr.dc üc; gol J:ıpan serı tkıncil .. ı Pınar aldı. Gırnyan 160, 

Eerlln. 13 (A.A.l - Alman ba.,·, ta.nk ··e 5 piyade aın,_·ı il~ taarruz k l • 5 O ı k n 111lar "' 
kerurln m•nevlyatı bozulmuş ıse, ~e- komutanlı~ı hAI! Sta.ılngrad lraf • ı Manç.ukonuJ ırmızı r.ar - maç auı m • • plase 350, p14se sıo. ıkılı bahis 
?nilerln yakılmuı dR bUyük hir fay- o e ın· f etmişler ve Sovyet kuv,·ctler sa- 1 dır. 44 50 lira verdı. 
dıı Vl'rmez. BattA tıu sefer iiilAhını da vukua gelen şiddeUi çarpışmaları yıea pek aşağı ol~a1•:ına ~agm~n 10 uncu yılı İstanbu 'spor - Beykoz Üı;uncü yarış: Dört ve daha yu. 
hn-ııkır. t'anını kurtarmak ka.ygusilc ha.kkmda ıu;atıd kı lamamlayıcırbıı taarruzu ;orl ııusküri.müşlcrdır. Günün eıı muhim maçı Ferer k11rı ynştakı saf kan Arap af 'c 
krndlslni d~manın önüne atar. Kal· maAftmAtt vermcktedır: ıoo tankın iştırakile yapılan bir . Tok) o •. 13 (A.A.) - D N.B. A. ı stadında İstanbulspor _ Beykoz kısraklara rnah ustu. Blrinelliğl Is-

• nıuhar<'bcyc sahne olan bir m skıın JEm!';ı bıldırlyor- iki dı, ki Vol;ııda.kl gemtıcrc nusyanın Piyade tUmrnlerlnden ,., zırhlı tıı· mahalde Almanlar geri çekilmek ~ · . .. ;ı-a,., nda id". Bu karşılaşma hll~I. mali Hakkı Tekçenin Savası, n. 
hiç olmaz.sa Hazer denizinde ihtiyacı ğaylardan alınan takviye kıtaları ile d kaı~ ı dı -~fan~·ukoııun l O uncu yıldonu. I kat.en çetin oldu. F;ıkat Beykozlu. cillı;i Tw.ıı Rldı Ganyan 220, pltıso 
'>la('aktır. Bol"e\•iklcr, Stalln.;rad'ın' rnli';tahkem 1 zorun a • ı~ ar r. mu mun.as~bctıl~ Tokyodaki Ja~on, !ar h•rlncl de''.J·edc deha güzel bir ı 180, plase 350 verdı. Bu yarışın 

Stıılinı;"rad"ı gormcdık. Yalnız bu· böl;esindc Alman tr r.bbOslerlne en Kızılyıldız:. ga~~tcsl Slalıngradto Alımın. Itaıy::ı dostlu~ t·t•mlyetı bir oyıın oy.'"adılar. Gel ı:ıkarılamndı. \ikili batı ... ı de 16.50 _ _vcrdı. 
nun Volga sağ sahili ilzcrlnde oldu- şiddetlı bir nıuka,·emct g1i6tcrnıiş· ı sarbında v_:zı~eıın vchametlnl mu. toplantı tcrtıp .. et~nlşl•:· .nu o.r>l:~n: İkiqcl devre daha mütevazin ı; çtı. ı Dörduncü yarış: Uç _ve d3ha )'tı. 
~·unıı hıırllale.rdon lı!Ilyorıız. Bu sa. !erdir. Sovyetlcr Vol.;anın doğu kıyı- hafaza cttıgını ya;ıınaldadır. Sev. tıda. Aln~a: Bt'.'."\ık ~lçıst mıh\Ct.I y ·~ berebcrllg buı.acak hir gol karı :v:ıstakl saf kıın Int:lllz. at ~~c 
nayı merk,.zlnln de Volga ile Don ne- srnda bomba uçakları ve ağır topçu 

1 
yel topçusu Stıılingr:ıdın mürafıııt. ckvlctlerının mı~nıcssı.ı sı fatlle blı '." apamadılar ve maç ta bu suretle krsraklarına mahsustu .. Blrıncılıgl 

An karada 

hlrlerl arasında ıo kilometre geniş-' ile rnuhıırebf?yc lştirıık ctmişleı dir. sında başlıca rolü oynamakta ise nutıık soylcınlştll'. 
0

_
0 

beraberlikle nctcelendl. Ahmet Atmanın Karabıbcrl, ikin. 
h~lndc olduğıınıı bu sefer öğrendik. Muhasara cepheslnlrı ı;;enıberinı kır· de Almanlıır da topçulRrıroan bli. yen j b · !\li r t ciliğl Suat Knraosma.-:ın Oavalıı-

Alınanlar s-örtınUşe r;öre, batıc'tan nıak ve bu Çl'nıberi lH•rhangi bir nok· yük bir yardım görmektedirler. Al . ~ ~ • ' ogo ıs an Şeref stadında : cirosu aldı. Ganyan 370. ikfli bahis 
\·e bilhassa cenup b ·tıdan Stallngra·: tada yarmak için yHpılan bu nevmi- man hava kuvctlerl uğradığı ağır Tokyo. 13 (AA.) - Doıncl A. {/. {, !(. ı O,:?!'i verdi. 
dıı fazla soltulmuşlıırdır. Bu da Ma- dane hücumlar düşmana kanlı kayıp· kayıplara rııtmcn mühim bir rol jtflı:ıııın bir ınuınessllınc beyanatta e a · asımpaşa Beşinci yarış: Üç ve dalla yuka. 
re•al Tlmoı;cnkonun şimalden .Alman lıır '"crdirılerel< akamete uğratılmış· oynamaktadır. Bu?:ı rağmen Sov. bulunan muhtar !\lo~olista f~dcral Şeref stadında günün birinci kü. rr yaştaki yarım kan fnglli:z; at ,.,.c 
roı cmahına yaptı~ı mukabil taar· tır. Bir Almıın grupu misal t"şkll ~et tayyareleri şiıııdl bumda pek hu kümelinin reisi Prens Thc §un. mc maçı. Vela _ Kasımpaş.ı arı. kısrak1anna mahsu~hı. Blrlncniğl 
l"uzlarlR mUsbct b!r netice alamadığı- edecek bir şiddetle bir ta rruz hare·~ scniş ölçüde kullamlmaktadır. Jarı söylemiştir: sırda olmuştur. Çok çeUn geçen bu Alccylan~ fktnellisl Tiryaki aldı. 
rı r;österm,yc kil.fi bir dellldlr. Rus- kctıne r;lrlşmlş ve sayıca Ustun düş· Sovyet ;eoc yarısı tebllf:lnln e. Yeni ve daha bü:-ük bir l\Ioğolls. maçın birinci devresi 0-0 bcrabc G 7an 120. ikll bahis 170 verdi. 
1 r Cf'!nup batıdıı trkrar yeni mevzi· man kun•etıerlnt bf'yhude yere mti· ki.r.de lerkedlldıti bildirilen mes. tanın vücude getirilmesi Mançu'ko re bitmiş ve ikinci devrede de Vc. I İkinci ve üçiincü koşulor üzerine 
lerc Çl"kllrnl~lerdir. lşt~ Rusların ba.h· dafaaya çnl~lıkları bir mli.slahkem kun blr rıoktanın zaptı Alınanlara fa ik l ~ol kaydetmiş ve dc\·re gon. I çifte bahis 400, dördüncü ve beşin. 

ttl k k h '"-1 rl bu kesim· ile Jopc.nyaıun i:birli~inc bağlıdır. 
11 

ı ~e ğı so a mu arclJ'C e mevzii almıştır. So,·yet kıtaları kale· üı: günlUk bir muharebeye ve 4000 tarına doğru Kasımpa~1 bir so c el koşular iizerıne çifte bahis 510 
dl' hoıııanıış olsa ı;crektır. !erinde en bllyUlt inatla çnryı~mışlar klşıye mal olmuştur. A\mnnlarr ile- Büyük ;\~~a harbı biz Mosol!ar lclı mukabele ctmi~tır. :\taç tıı bu rn- kuruş verdi. 

Haklkııtcn Slahn'°'ad'ın zayıf cep- ve imha edıllnceyc kadar dcyanmıŞ· rl hareketlerine devam etmek için pek cl'aslı bir ha<lisc olınuı;tur. Bu retle :?-1 Ve.fa lehine neticelen. Bu suretle İstanbul al yarışları 
hr..sı ct.nııp batıdadır ÇUnkU Ruslar lardır üstün kuvvetlerle büyük gayretler harp bizim için şıtrki Asya ırkfa- ml~tır. nihayet bulmuş oldu . 
oraya hllytlk yaıdım ktıV\'Ctlcri s:v· 1:? Eylıll sabuhı başka bir Alman 1 5arlctmlşlcrse de mukabil tıurru- r•ııııı hürrly:?tı demektir. Vazife ,.c Fen erbahçenı·n 
kl'dcınrzler etseler hllc Alman or u- 1 s t k t ta b k 

' h k taarruz ırrupu evden eve yapılım çetin bir 1 za geçen OVYf! ·ı 11 rı u no · · ic:.lmlz onu bir an ~""el yapmak ve 
r.tıııun cenup Cf'na ınıı arşı o tayı "'of'ri aJamamış1arsa da Alman kon.r re :;i 
rnııksadlle kullanamazlar. savaştan sonra müstahkem bir me\"· ı !lerl "hareketini rlurdurımışlardır. bu)j:armakhr. 

(81 ~· l lıırldl') W 
anıer3 e di~ c kabul edeceğini tahmin 
etnıl,tık. Ha~ır. Jantı-:. Bu sanl~f'dc 
C'örçil lcln t>lzlmlc konuşmaktan ba~· 
kıt ı, ~ nkt.u. Bütün prnjekt.örlcrtnl 
hunun lı7.erlnc <,;e\ lrml~. 1;orü~mentn 
7C\ kini 'f'! he~ cıc.':uıını hizlmle birli"· 
tf' dtl\"U\"<lrdu. 

Od11sınita kcııdi ı;alı~-ına muıı"ın· 

dan lıaı;ka ıu.un bir mül'.akcrc ma."a· 
lir r.trııCınd:ı i'ıkcmlel.-r \'&rıh. Run · 

lardıtn hlr l<aı,:ını kenıtj tliylc '~ hl· 
ı.lm , ıırı1ııııımı7.la ma.,asının !'tra rııı:ı 
dizdi: Ç'r.mherla~ n'ln şt'nu.lyc 1 lrndar 
mr.'lhıır pııro~unıı tlittiırdü. 

ı:;inıdl herııbt'rc·c. Türk • lnglllz 
müna~l'hetlerlnc alt tarlh alınele· 

rlndt. bugiınlln harp meyd:ınlarınaa 
yarının ufuklanndu dolaşıyorduk. 

çanakkale'dcn. Atııtürk'dcn hayran· 
JıJ.:la b:ıh,ettı. Dedi ki: 

- Bll);lk adamdı. Elini "ıkıııak 

tır,,atıııı bıılaınaılığıma ınütecs.,lrlnı. 

naha tzmir'iıı işgalinden en·~t kı>ıı· 

di,.llc hıılu,mak arzu~unu duyduın 

~tümluin olmudı. 

Hulasa, Ruslar stratejik sah~~ kie sirmlştır. Düşman her c\1 bir Bir tek kesimde Sovy~t boıtaryaları -------------- Fcncrbahçeliler, dün Kadıköyün . 
~tallnı;rad meydan muharebcsın kale h'llinc sokmuştu. Fakat buna 12 kadar Almıın tankını tahrip ve C p k deki klüp merk-eıler lnde fevkali. 
kaybctmtı:ı &"ÖrUntlyorlar. Halbuki el· rağmen çelin bir savaştan sonra ge· 2 elen fazla piyade taburunu lınhcı ~ r.U 

1

• j .. siij f ~ de toplantılarını yaptılar ve bir 
bir 

:O-ör lttlhad Ye Terakki liderlerine 
du'!lirıı·r. tarihi 'ati h•lerinl yaptıklıı· 

rını , geride lıl~r hırakhklarını. ılıı· 

rü"t nıiic:ıdelclt'rin ı, ın hırakınadıJ;ı· 

nı, F.n\·er pa':anrn ortlu .Ali EnHr'in 
Jn~lltcrrdekl tanııredlerimlz ara· 

el• n av et ~ında oldn~nu alAka 11c ıluyduğunu, 
.., .kendl,.ilc gorlişt'ceğini öylcdl. 

lrrlndc Mlh güzel bir koz vardır: rl c pil!kUrtUlmU,lerdlr. etml lcrdlr . 1 (S.~ı t i!M'ide) u -anlaşma.ya varıldı. 
bıı da. Alman sol cenahına karşı sU· I y . 1 : d . d R d nanma~ı tir. 'favyare meydanının benzin de· İdare heyeti aralarındaki anla.. 
ratk mukabil tnsrru:z;a geçmekten 1 Stalingrad ın J;.ş ma\

1 
kesiminde iki M a:a enı~.., c (A ~ ) ° K d poları 

0

ıle tesislerlnı1e y:rnı;ınlar çı· Jj:amamaıhk dolayıslle kon;reyl top 
ibarettir. Ru:ılıır bir ha!tadanberl 1 Alman tUmcnl ·uvve 1 surelte lan· es ·ova, " · · - ara c-1 karılnıı~tır. lantı~·a davat etmlı:- bulunuyordu. 
b b d i A k Stalln zını edilmı, mUdafasları delmefe Ye olzdekl Rus donanma. ı, Sovyetlcrln ' 

1 3 
,, -... " 

ıınu ıışarama ı ar. nca . • ı ti bir savaştan sonra bir çok '·ovoıoııl:ok vakınınakl R us }~arşı t Yeni Dclh. l (A.A.) - lngili:z; Bu a.nlasam&mazlık hadiscl~rle de 
ljrad dllşse hile onlar böyle blr hare· çe n . h.. 1 d. K 1 d il 1 bl w· hava kuv\•ctıerinin tebliği: kendini ıösteriyordu. Devamlı mağ 
ke• ı beslemek mccburlyetındedırler. mUstııhkem mevkıl ele geçlrme~e ucum arın a ızı or u e :ı r gı Ingillz hava kun·etıerınc nıensuıı lublyetler bur.un en barlı dcllli idi. 
ctı kU St 11 d' al Alman or muvaffak olmu,tur. Bu sa\·a~larda y<ıpınaktadır. Bahriye erleri kara-

1 1 
dU ~tanda 

n n ns-rs ı an • ı d ağır bomba tııp·are er n • - Fenerbahçe kongrelerinde bugil. 
dıısıı bir taraftan vo:ga ağzına ka· çcvrllen mUhlm bir Sovyct srupu da Kızılordunun yanıba~ın n sa. lay'da düşmanı~ dcmlryo'u nakliya- ırııe k;ıdar görülmiyen b ir kütle dün 
der yUrllmek diğer taraftan Vol;a imha edilmek Uzeredlr. '.~aşmakta ve donanman~n ağır top. lına kar,ı mu,·af(aklyetll ta.erruz· burad:ı toplanmıe bulunuyordu. 
g.qryı sahıll ~oyunca 'Rusları biraz Sovyetlerln Vol;ıı. ile Don arasında ı arı dn kıyı boyu"lca düşman hatl:ı. tarda bulnmuşlardır. Dcmlryollarile HNkes derdini d ökPeek ve bu 
dRh~ slmale ııilrmek mecburlyctlndi!- ınUhim zırhlı kuvvetlerle yaptıkları rını clo,mcklcdir~ Savaşlarda Ru. dl'pO<la bulunan yilk va.goıılaı ı bonı- vaıiyetlerin neden hadis oldueuııu 
dır. • fevkalade şıddetl! karşı hücumlar m ı11l<'r lJlilha~s~ aaır ka~·ı.ular \'eri. b:ılanmışlır. Ranr;oon'dıı. he\'a nıUda· ö .. r~nccc-ktl. Fakı.ıt büllin df.'diko. 

d 1 Ud f l 1 1 karsısında yor ar. B r koyiln ı•ptı ıçın yııpılcın • Stallııgrad muharcbcSinc ar ya- Alman m a aa. n eş n ıı • ·t d fan batarya.larını:ı atıışlrıc rıı~nıtn dul ara raj:men umumi heyet. sen 
Yılan habPrltr, geçen sene Moskova erimiştir. Bu ke lnıdc l'ılr r;tl.nd" 4 ı ~:ı:ıa~ 1~ t oran~a ~~larıt 1

1
1 

1 
ta~lk, trenlere ve dcmlryo'u blnnlarına tanı ~unu dedin ben fiUnıı ek dım' sen 

nıeydan muharebesinin son gUnlerin· Sovyet tankı tahrip cdilmlı;;tır. Dilş· ~~f~ onıo 18

1 
r P ~ m ş er r. iı<abctlrr kavdcdılml,tir. cenupta fiUllU ya.pt.ı~ şeklıncJ.e ve dah; bir 

de duyduğumuz haberlerden farksız· manın hUcum harekatı iı;1n yıı.ptığı 1 "I ~k ~113• bo kar Tağ't~·or ıırome'dt' çift gUvcrteli bir vapura! cok ,.akıcık 'almıyaca.k konuı:nıala. 
d 'l k dU h ı ki d t a•"c' \'C "o. O\ll, • <A.A.) - Kafkas - ., .... ır. O zaman da .. os ova:ra şman ba ka azır ı. ar :ı op .....,ı il vaya bol mıktarda kar du"şmckte. taarruz l'dllmlştır. rın Fenerbahçe umumi heyet ka. 
naz:azııe bakanlar çok oldu. Bız Rus· stuka teşklllerının bombardımanı c • • 

1 
· d l ı 

'arın şimalden yeni bir lcşebbuııte bozulmu11tur dir. Her tarafta Rus topçusu .\1. yıt ~rına dS~Ç~!"ds~n1ın ogbru omau··~a. 
· manlıtrın ~ unı> bir ıtl<'ş b3ra iı "<''" d•r. Sovyet uçaklarının mühim rol yl!r. .gını uşun u er ve ıı • 

daha. bulunacaklarına. ihtimal veri- Atman bomba t~klllerl Yolganın ıcklcdir Bu barııj. bılhıı .. 1 .T"' ·~ oynadığı şidd•tll bır muharC'beden kaşalardan bugUn için vazgeçt•lcr. 

~~~~~d!u~~~~ h~k~~l ~.:.ı:~~,:rebe batı kıyısında llovllnskayıı • Kamişi.ıı ~chrinln cenup kıyısında s bul~~:r. "onra Almanlar ılk mevzilerine ı:c- İdare heyeti müslafa cıddedlldlği 
dcmlryolunu bornbalamışlardır. 'Eır 1 köprii başlarına kar ı yapılnıaklıı- kilm k zorunda kıılmışlardır. Diı • cihetle yenisi sı-çilccektl. Riyasete 1 

- çok JokomoUf ve yUklU tren tahrip dır. Rus uçakları ve topçusu benL.ln man asır kayıpiara UJıramıştır. Yal. yi::~ Sayın Ba~vekllnılz ŞiikrU ~a. 
Vilki, Bağdatta cdıtnıl':' ve bir çok noktalıırda raylar kıt!ı~ından dolayı hareket edemez nız bir kaç kü~iik düşman ~ru p ıı raco;:lu ittifakla ve nlkı§larla scçıl. 

ld /1 atılmıştır. Alman &\' uçııkları hav& bi. f ld b luııaıı tank ve zı ·J 1ı Sovyct hatları arasır.a gircbılmlş ve dl. 
(ffa,ı 1 lac e) muherebelerindc 30 SoYyct uçn~ı dU· ı ı 1 ıa e 1 u 'nddclcrlııln "el~~ huıılrı ı· da rabucak tccrld edilnıl"- fdıı.rc lıC'YC'ti miısta fi addcdlldl{:i ı.ıe. evvela sara"· gıtmı5 ve sonra 1 il S • t ğ a ::ıy arına aşc n. ., .... , .,, · 

1 " ştlrmUşlerd r. Aynen O\ ye uı;a ı 1 sı·nc ma" ııl oln'akt:ıdtrlar. !erdir. Bu rrrııpların r.kscri::I ı;lnı- ve dah:ı doğrıı:;u Sayın BAS\'Ckıl • Krııl FaysRlın kn.briııc bir çelenk d ı ı t f da Jnıh ' " b 
a uça tsavar ar aıa ın n a I' Vororıe.,·ın cenubunda clicl"n lmhn c. luıımuştur. mlzi tcm~il edPcek ıırkadıışın 11 'koymuştur. Bu akşıını Irak Kral edil ı t ı ı 

N 1 m ş ır. '. fn•. ko,-. 13 (ı\.A.) - T:ı.s A- 'Fin cephesinde RııN mu\'Affakıyetl anlaşAmamazlığı ortarııın 'kıı <.•ra. •ibl, Vilk!e ııercflne sarayda b r • , " ~ 0 

1 
it t 

ziyafet \'ermiştir. Çorçılin Orta,.ark Ruslar \ olga daki gcnıilerl hatırdı jansının ccplwdr.n aldıg1 bir habc- l\1o<::kovıı, 13 (A.A. ı - Moskova cak ve kcndisinr. tanı b r ıma 
ta Y•['tıjı seyahatten sonra ve A-1 Vişl, 13 (A.A.) - nıııı kumandan· l'" ;öre, AlmıııJar, Vc.ronejiıı cenıı. radyosuna göm, Fin C<'phcsinde Rus besi-enen, hcrkl'SC hılrmrl lr.lkln 
rncrlkan harp malzrmC'. inın g ~t kçc j lıtınm bir emrı ılc \'olsa nehri Uzc· bunda Do.nun bat1 kı~·ısındakl Ru. kuvveUerl fevkalade tahkim edil. edı'~ b 1rid olma~ı lazımdı. Umumi 
CaılA ınlkturda durmadan I raka ak. rındckı bUt hı genıılcr balırılnııştır. köprUba<::ını ortadan kaldırmak te- mlş mühim bir mukavemet nok - kahpllk meselesi mcvz:uuhah~<:: c- ı 
lığı bır zamanda ,. ukua gelen bu Böylelıkle Slalıngrad müdafıleri için cebbüsundP. muvaffak olmamışlar. tası.nı geri almışlardır. Ruslsr mu. luııea ~P.Jo~u dolduranların agı1Jn. 1 
Zl)aret memlekette buyük aktsler kurtuluş çaresı .. kalmamıştır. Bunlar dır. Burada bir kesimde Almanlar, harcbeye tank ve zırhl ı olomobll. rındıın h~p b1rden bir ses yükseldi: 
UYandırmııtır. İrtık gaz:ctcleri baş muhakkak bir olUmc mahkflm edıl- on top~u batar~·ası ve bir çok pike ler sokmuşlardır. Dü§man mc\•zl. - Muhittin Hacıbcklr, dediler. 
yazılarını Vllk:ie'nin bu :z;iyar .. ıne mlş bulunuyorlar. bomba. uçağ'.ı. Sovyct mevzilerini Jcrlni döğınektc olan Rus topları, İttifakla \"e yine dakikalarca d~. 
tahsis etmekte ve k-endlslnc ho§ Son 2-t sa11t içinde Alman $1l&hları döverken büyük 5ayıda piyade ve Fınlllcri ntıhirden öteye geri çekil. vam eden alkrşlıırla A11 :Muhıtt•n 
&cldLnlz demcktedır. 161 Rus uc;a~ı düşilnnüşlcrdir. ?O kadar tankla hUcıım ctml§Icr. meğc mecbur ctml~lerdir. Itacıbe1dr umum! kltip .s~ildl. DL 

Ankara, 1:: (Vatan) - Diln şeh· Scllrimlzdl'n alaka ile bAtı"ct11: 
timlzde blr kadının başka b:r kadın - •ram Türk!) e.) e liı.) ık ehr. 
tarafıtndan tabanca ile illdUrülmcsile dedi. 
biten bir cinayet olmuştur. 1 &111 ki di,anmı iyice anlamı'\'tı. 

Bozkurt mahallesinde terzllık ya- Runa dair ,ı;zıerimlz.t derhııl ka\ rı · 
pan Mcltlhat adında bir kadın, ltlra- yor, candon cevaplar bulııyordu. 
cısı bulunan \"l' Tnborln Barda çalı- llnp H' yarınki dünyn hııkkında· 
şan GUlizarı. evinden çıkartmak iste- ki özle ri neşir ıı;ın söylennıcmlştlr: 
mlş, raknt kiracı çıkmaınakto ısııır tekrar edemı-ııı. 
etmiştir. Bu mcsc'e şiddetli bir mU· Kar~ınıızda 1ıtr ~e~1 ıtöz11 ala:ı, 
nalwı;ı:ı )lalini alını' Ye Melahat, GU- hl' apl:~an, zorl ul..ları bl!e11, fa\lat 
ıızarı tabanca ile öldlirmUştür. lıunlımn hakkından ı:;deı·tjtlne emin 

Hadisl'yc derhal Pi konmuş Ye olan bir ıwanı ı;ördıik. ' "adyt'tler her 
mUdd(•iunıumılıkçe tahkikata başlan- nt' icap cltlrlr~e Çör!:ll'ln onu , ·ak
mıştır. Tahkikat sona erdıgi takdirde tinde mutlaka yapmayı bilcı::eğln~ 
bıı~üıı, olmazsa yarın katil, meşhtıt bir kat dah11 ıtınmd ba:ıadıın. Ban:ı 
sııçlaı mahkemc,lrc verilecektir. ü,·ıc gt'ldi ki dudRkları ara ında dai· 

,,:;. kım1lda3ıın pUrosunun Miku tlpc, "' MELEK 
Sl:-lEMASI 

16 E\"LUL ÇARŞ.\;\1BA 
gecesi 

Yeni nıcvsirne başlıyor. 
ili< program: 

Nefis bir komedi 

GECE GUNEŞi 
Ba~ rollerde: 

SONYA HENIE 
R.\\' ~nı,:. ,~n 

ROBERT OU)DIJSG 
Dikkat: GlşPJer bugünden iti
bar en a.ı:tk tı r. ., ..................... ~ 

rlnr benzer canlı bir \a'dfc!-1 ,·ardı: 

Adet11 etrafında olan bitenin kf'!ndi· 
ı!ılnr. , ıı ı;elrn tarafını ay:ırma~a. 

öınnU almaE-a hizmet eıli~ ordu. 
~llnl "ıkarak kırk ;\ ılhk ü~lna gl· 

hl a~ rıldık .• !'farctlnıb;dc ;,,tJhbarat 
nazırına . Amerika ..,dlrlıır. lnglllı 

ı:-aıctfll':i~1ğln.lıı t.:rallarına :r:lyaft:t. 
, ardı. Oraya koştuk. Gr.mlcl "eflrlc· 
rin C\' !!ahlpllği yam.ırı olııror: ?\'eli" 
bir > emrk ~·,..ndi, aminli bir hına 

huh<'!ıl ı>arıtı. 

Ahmet Emin ~·AL!\fı\S 

• 
Polonyalı ınülteciler 

Lus:lka, 13 (AA.) - "Şımal Re. 
dczya'dau: 

Şımal RE"dezya valbi Vaddıng. 
ton, şimdi cenup iranır.da bulunan 
40 bin Polonyalı milllecidcn iki bl. 
ntnin şimal Rodczyası-na kabul edL 
lece~inı bildlrmi~tlr· 
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Umumi zafiyetin, verem, kansızlıkta gıda suretile vücude afiyet veren yegane kuvvet ve gıda kaynağıdır. Birinci ve ikinci veremleri katiyetle 
iyi eder. İşt:hayi tezyid eder. Ba:ık yağından ve bütün mukavvi ilaçlP.rdan ve büt"n gıdalardan daha iyidir. Vitamin, kalori itibarile en z.engin 

bir yağdır. Bir kilosu on kilo balık ya[ :ı muadildir. Bir kilo içen mutlaka birkaç kilo istifade ed'!r. Hasan Deposu ve Şubeleri. 

Fazla istihsal için 
acil tedbirler 

f 

l 
1-+-+--

(Başı 1 incld•l (-) para olarak .. Bu da muht•ç olan- 5 
bulduğunu o!dugu gıbl ınuha~a~<ı Iariıl hemen tcınin cd;Jmelı ve fa_ • ettı. Asgari kadın ve çocuk gayreti ızler az olmalıdır. 
ve usulü 3rtık bir mesai tarzı h~- 1 5 - Dcvlchn hububat ve bilU- 7 f-+-+-
Une girdı ve tC'mrin bozuldu. Ka- mum toprak mahsullerine koydu- f 1-+-+--+--
dının f$1etliii çift, sürdüğu tarla. gu ftyctlar bir had dahıllnde koy- ' 
çocuğun güllüğü koyun. sağdtğı lüyü teşvik edecek mahıyette ol. ,. 

,vP. beslediı:tı ırıek artık ancak o, ~.1.- I malıdır ve bunun dt>vam edeceğin 11 

dar lşletilın<!:kte, o kadaa st.ru•- de eken ve biçen adam bılmelıdır. 

ınekte, o kadar ~i.ıdülmektc Ot-vam içine şüphe gelmemelıdır. Soldan sağ•: ı - Bir içkı yeri; 
Bır nida. 2 - Fıkır; Akıllılık tas
ıarca. 3 - Tibet ruhanisi; Ve sa. 
ırenın kısası. 4 - Ne olur ne ol. 
mal. 5 - Bır renk; Bir nota. 6 -
Sır renk; 'l'a ~ıdık. 7 - Gcnışlık ; 

Başına bır harr gelirse kendi ken. 
dine: ic:Jeyen alet olur. 8 - Sözün. 
d-e inat; Sarp. 9 - Terzi ma1zt!me. 
lerınden; Gerı verilmesi şartlı. 
10 - Garp usul ve ar'anelcrinc 
gôrc. 11 - Bırdenblre; Kurum. 

etti ve bu suretl.e yarım ış, yar:n' 6 - Yalnız bugünkü yüksekçe 
ledbir. yarın' ekmP.. yarını toı;la- fıyatlar işi halletmeğe k3f1 değil
ma ve h~m~n AllRh ne .vcrdı ı~e_ dir. İstihsal masraflarırı te!;k'1 
ona boyun ~~mc bir koy turt!sı eden malz.('me ve vasıta fıyatlart
hallne glrdı. l\fütcakı~ sc:":flcrın 1 r.ın müthiş ve ölçüsüz yük.;elışi ve 
ver yer devam eden arız1lar1, fı: ı hcrgün artan isçt ücretlerinin faz
y&t düşkUnlliklcrı. bırçol: ık~ıs<1dı lalığı devam ettiği müddetçe btr 
tezatlar ve Zi'tıflar bu fena teınrı. gUn bu fıyatlır da çok az ge1ecek
nl tcyıt cttı lşte o vakttlc.nberı t 0 h ~yden evvel me-

. . 1 ır nun ıçın er..,_ 
fena süri.ılmus veya hiç surulme. sal ta.rzma, ziraat tşçic;inin tanzımi. 
miş tarlaya. çalkanmayan _fena lo- ne dıkkat etmek ve bu .noktalara 
tıum atrlıyl'}r tarlanın dıngını. yor. el"koymak h\zımdır. lşçı ile ışleten 
gunu aranmıyor. Bcslenmıyıın nı:t. ift i asındak 1 münasebetler tan. 
tüvan oküz çıft boyu .. duruğun~n ~imç ~~ldiğl JZÜ" en büyük yara. 
altında çabalayıp duruyor ve la- 1 d bırınt sarmışız demektir. 

d .. 1 k 
1
. ar an ttar koyur: en su . uzu. r Jn bek. 

llyoruz. ı--akAt o da o kadar vere-
biliyor- I-JJt.rpten döndüğUmüz za. Fakat bütün bu tedbirler kısa 
man kOv cv'Pri boyunca buldu~u- zamanda nasıl yapılmalı ve bu iş. 

muz gubrf' yığınları yıne duruye;r 

1 

ler kimlere tevdi edilmetıdır. Bu. 
ve hatta yanlarına yenıler! yığ.!ı. nu işin 1)&.ştndakller herkesten iyi 
vor. 
· lf. 1 bıltrler. Bız yalnız şu kadarını söy. 

.. . k Jlyellm ki derhal tatbik cdılmest 
}ı"'akat bugun ıstıhsalı arhrma · ı 

ıçin ilk şart ve ~evk artık ha;·:r- hem de koyde ve tarlada tatbik 

Yukarıdan aşağıya: t - Do~
rudan dogru:Ya. 2 - G lrl tte bir 
tepe; Bır okul, 3 - Belirtıcl lşa_ 
ret; Utı:t.n. 4 - Bir nıda: Başına 

bır harr gelirse büylikh1kler olur. 

5 - Bır nıda; Kabına sığmaz. 6 -

Ter!f'ilık; Yapma. 7 - Nefiy edatı; 

Bır kadın adı. 8 - Arnavutlukta 

bır kasaba; Evin kısımlarından . 

9 - Bır İngıliz sömürgesi. 10 -

Pak beş; Alaka. ı ı - Hasna; Ter. 
st: yıldırım. 

dır. Zıraat heves .f:dıllr bır rne.~ 1 ek edilmesi !Azım gelen kararlar ve OtlNK tl BULMACANJN RALLi 
ve iş halınc gC"ldı. Bugünkb f.ysl- tedbirler hiç .. bır zaman o sakim 
tar herkesi k,qn1çılay11ıbılır, Yeter memur zıhnıyetınin htikn1ü altına 
ki hükünıet tutulan yolda s~ı:;a:. 

etsin ve vacutalar daha duz~un. 

malzeme daha denkçc ve temize<" 
olsun. Bundan sonra köylür:ün tik· 
lıseliml çıkar ve faydalı yolu bul. 
nııtkla müŞküliit çekmez. Esasen 

verilmemelidir 
Fevzi Lütfi ltaraosmanoğlu 

Askerlik işleri : 
i~tıhsaliitın derhal artırılması çarP.. Fatih Atlikerllk Şubesinden: 
aınta hulunmll ını düşu r \ırkr-n n1 .. _ 

ı:c!c daha basittır Bundan mak~11t. 
Türk;yenin ia~e~ının darlaşn1amatı 

i~\rı veya d11).ktan kurtulması 

t("'.n alınacak tedbirler otduğurı1 

göre büyük zıraat planları yan:ı. 

1'."ak ve zıraat ıslahatının C'sa~ını 

kuracak ve bir zıraf scferb~rllk 

il3n edecek drğilız, Şımcnd.fer Is. 
tac:yonlarırın tahta parmaklıkla 

c;:evri1i avlularına. jandarma kara
kolu veyı llkmcktep bahçeferınde. 
kı sarmaşık. aslana,it1ı vrya ~arı

mantı ('1ceklcrınin vanına ~Pçen 

Af&g'ıdakt ıdı ya.&ıh •uba.yln a.c~l• 

şubeye mUracaatl: 

Top. Tğm. Alt oğlu ~fUkrını Ozsa.· 
yın. Fatih 50.550 lskenderp~a Mh. 
Okstızıer ı;okak. 

Yeni Neşriyat: 

Yeni Türk 

Soldan sağa: 1 - Hahambaşı. 

2 - Dair: Si. 3 - Ak; Staj. 4 -

R•f•el; Lıse. 5 - Afiş: Aıa. 6 -

Deli: Kamer. 8 - Esi; At ik. 8 -

Şark; Hu. 9 - ikilik. 10 - Zı ; 

İniş: Asa. il - Afat; Ateş . 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Ka ra. 
dcnız. 2 - Kafc;;; Ki 3 - At; 
Fillzi. 4 - Na:i; Lif. 5 - Ad; A. 
şina. 6 - l\1aslak; Ak't. 7 - Bit. 
8 - Aralamak. 9 - Jilet. 10 -
Is; Sarıh; Sc. 11 - İle; Kumaş. 

~------........................... ,1 Kız l'tı Erkek kı.!ımlan 

BOGAZİÇİ LİSELERİ LORENZ 
RADYOLARININ MUHTELiF TIP 

YENi MODELLERi GELMiŞTiR 

Lutfen aşağıdaki Acentalarımıza 

müracocıt ediniz: 
Türkiye Umumi Mümessilliği: 

Sadettin Sönmez ve M. Logotetis 
İSTANBtlL 

ADANA 

AFYON 

ANKARA 

ANTALYA 

AKHİSAR 

AYDIN 
BALIKESİR 

BARTIN 

BURSA 

B URDUR 
BİGA 

Bopnunr 
ÇANAKKALE 

DENİZLİ 

DİYARBAKIR 
ESK İŞEHİR 

EZİNE 
EDREMİT 

ERZURCM 

GAZİANTEP 

GELİBOLU 
GEDİZ 

İZMİR 
İZMİT 

KARADENİZ • ERE{;LISI 

KADIHAN 
KARA)IAN 

KONYA 
KAYSERİ 

KIRKLARELİ 

KİLİS 

L ÜLEBURGAZ 
MANiSA 
MERSiN 

SAFRANBOLU 
SA~tSUN 

TOKAT 

• 

Sirkeci • Nihat tıık 
Sirkeci • Romeo Ksantopulo 
Beyazıt - Aras Elektrik Evi 
Beyoğ:u - Basmacıyan 

Galata • Dadyofon MUesseı;esl 

Muharrem Hilmi, Remo ve Ortaklarr 

Kemal Bayık 

: All Balıkçıoğlu ve ka.rde.~1eri 

Omer Hakkı Göksoy 

Hilmi Falı; Arabcıoğll' 

Mehmet Glircr 
Hüseyin V&!!lıf lçel 

Kemal Kaptan 

Şad! Erler 

Foto Al! Çankay. 
ZUhtU Zeren 

Veysel Bar 

Mehmet Kızoğtu 

Salih Epçln ve Enver Sağduyu 

Mevıtıt E\·rtgeıı 

Recep lnöntepe 

Ziya ve Murat Demir 
Hüseyin Rahml Genç 

Fazıl Sağı;öz 

lhun Güzel 

Hüseyin ve KB.mil Ozen 
M. Şerif Sarıoğlu 

Sallh Zeybek , .• Ortağ'ı 
Faik NUshet Belgin 

Muzaffer Çaştaban 
V. Naci tçll '\"e Nadir Serir 
Ferit Ozer 

Han1di Baştav 
M. Mustafa Koc~tUrk 

Re~it Altay 

ltt. Nuri Topçuoğlu 

M. Fethi Ozbek 
HulOsi Can 
~fehmet Gediz 

M. Zelıl Akıllıoğlu 
CelA.l OzlU ve Kemal Sezen 

Ahmet Mehmet Uy.!alka.rdeşler 

1 

1 

1 llna sın!fı İlk Or1a list! 
YaWı ve yatısız talebe kaydına v' e.!k; talebenin kaydına 

yenilenmesine başlanmtşt~. 
ARNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36-210 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
ı - Antalya vi1ftyettnln Alany, kaza~n dahlllndııı htıdut1art .şartna .. 

mcde yazrlı Kumst>kl devlet ormıtntnd::ı.n kuru VI" devrik 871 metre nıl· 
kcip gayri mamul katran a~Rcı h~r !;ene lçerslr.de çıkartlmi\k tize.re 31/ 
8/942 tarihinden itibaren 20 gUn müddetle arttrrmaya konutmu~tur. 

2 - Arttırma 2119/942 tarihine mUsadlf pazartesi gUnU saat l!i dı 
Antalya Orman MUdUrll\~ü binasındı:ı. yapılacaktır. 

3 Beher gayri mamul metre kiipt1n muhammen bedeli 780 kuruştur. 
4. - ~tuvakkat teminat 509 1ira 54 kuruştur. 

5 Şartnan1e ve mukavelename projeleri Ankarada. Orman UmW"A 
l\ttidlirlilği.i ve Antalya Orman Çcvirge MUdllrlüğündc görtllebilir. 

6 Teklif mcktup!Prınrn 21/9/942 günti saat 14 de kadar komls ... 

yon fE"iSli~ine verilmesi 18.zımdır. 

7 - ı~tek'ilerin Ti~aret Odası Ve!ikasile birlikte belli edilen gUn ve 
saatte ihale kofl'\isyonuna müracaatları. «9730> 

1 BELSAMITOL-11111ıı. f ldror yolları iltihabı. yeni ve eski BELSOGUKLUGU, !dur zor· 
tuğu. ınf'.fa41e ve pro5tat iltihabı, si~tit ve ko1i sistitlcre. Böbrek ra._ 

~
hat~ı7.lıkl.lrına karşı en mükemmel bir ilQ.ç BELSAMrI'OL'dur. 
BELSAMlTOL kullıınanlar yukarıda yazıl ı hastıalıklarda.n çabuk 
kurtulıırlRr. BütUn eczane ve ecza depolarından arayınız. 

~ , 
~ ::t:r-bui G :: rnriikle ri Başmüdürlüğünden: 

1ıtukaddema Istanbul'da Bcşikta-;ı'da Yunus'un kahvehanesinde tka
met etmekte iken halen nerede o!duğ"u billnemiyen AH oğlu Mustafa 
GUzel Yandaklı'ya: 

Miktarı, mahıyctı ve neden doğduğu 674 sayılı n / 8/1042 günlü 
4:Tan,. gazetesi ile ııan edilen c22• lira 62 kuruş borcunuzu 1723 sayı
lı kanunla gösterilen 30 günlük nıüddet zarfında ödemediğinizden bu pa

rayı nihayet 10 gilnlilk müddet içinde veznemize yatı.rm,dığınız tak
dirde Tah . ..;ili En1val kanunu hükümlerine göre hakkınızda takibat yapı-
lacağı, tebliğ yerine kaım olmak üzere na.n olunur. (9996) 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi Dekanlığından: 
Ankara D il ve Tarih _ Coğrafya fakültesine talebe kaydın& ey· 

lülün 15 inci günü başlanacak ve birinciteşrin sonunda nlha.yct ve 
rıleccktir. 

Fakültede tedris olunan zümreler şunlardır; 
Türk dili ve edebiyatı Felse!e 
Fransız ditı ve edebiyatı Arkeoloji 
İııgiliz dili ve edebiyatı Sumeroloji 
Alman dili ve edebiyatı Hititoloji 
Arap dili ve edebiyatı Sinoloji 
Fars dill ve edebiyatı Hindoloji 
Rus dili ve edebiyat Hurgarolojl 

Eene vcı.pmağa çalı-ştigımız vr 
ôzendıgımiz ~ibi mavdı<ınoı veya 
turp ekm<'ğ. de hacet yoktur- Bu. 
nun ıç1n bPhasc:a hubuh~ı ı~·t ho:a:. 
18.tının çoğalmasını ve hr.mcn dü. 
1C!lmcsinı dl'ı$üneceği1. Ru d;ı bu
g\in hcrgünkü"'den ziyade çalı~rr.a. 
j!,a 'c C'kmcğc hcve.;li köylü.ve ba-
11 irnkanıar vermek ve dıh~ ·yi 

ckmc~ıne dıkkat el nı<'ktcn ıb3ret. 

tir. 

EmlnOnU Halkevı ta.rafındlln çıka

rılan ııyıık fYeni TUrk) mecmuası

nın 113 . 11-4 Uncu sayısı bir arada. 
olarak ıntı~ar ttmıştır. Bu nüshada 
lskender Fahrettin SerteUlnln, Mem
duh Şevket Esendal ıle bir rbportaJı 
ve 1'air SR!lh Çapanoğlunun eski l:oJ· 
tanbula aıt bir yazısı ile ayrıca Ce
\Alıye köyl1ne Ye Fatıhin Istanbulu 
zaptına daır enttresan makaleler var

dır. 

1 ZONGULDAK 

ı ' 
Mutesim 
deı:ııer 

ve Adnan Çubukçukar-
Kliı:;ik filolc .. ji Antropoloji ve Etnoloji 
Tarih Coğrafya 

İsteklilerin bir dilekçe ile lJsc ve olgunluk dlplomalarınr, aşr ve 
sıhhat raporlarını bağlıyarak salı ve cuma günleri saat 9,30 dan t 7 
ye kadar fakülte müdürlüğüne mtiracaat etmeleri 13.zımdır. 

Ra,ıd B.OA ·n,..troea 
Halide Pl!kJn beraber 

Her aıc..,am ıa.at Zt buçukta Harbl· 
yede, BELVU ba "".çesl.nde alaturka 

kılmında bu r.c• 
HABİBE TEYZE 
, .od,1J _ S • Perde 

VAT AN GAZETESİ 
iLAN Fil: ATLARI 

BAfhlı: 

1 l.ocl .. ,ı. 
2 ael • 
S tlnCU • 

4ı Ucu • 

Kara" 

'---------·------J 

t - OC'vlctle çıftçi arası:-ıdaki 

müna!'cbP.tlC'rcle ı~tıkr~r lcizın1dtr. 

ve bu r.ılınascbrtlc-r ç fteıvı dört 
yanında r: b;ıj!layan ve c.nun tescb
bü5 kudretınl \'C scvklnf kır.tn ka. 
ı-rtrl~r r.k'tııdC" olmanı"lırlır Turk 
;-lftçl!'i kcr:dl mıt:i bünyc:'ı iktı1ası 

olarak dls;pııni sever fakat sıkı vc 
rert baskı onu bczdlrır. işi bırakı. 

vcrmc5f;c- \ .. pasıf miidJfaaya :ı('ç. 

mcslnc !'alk olur. Onun içın karar. 
l~rın riotirnEI hıirrlyet CCrÇe\:esı ha. 
rlelnc çıkmamı<ı~ı lA1ımctır B·r 
nokta da şudur: K::ırarlar ve ted
birler te?~tlı c;lmam,. 1 1dır Tezat. 
HimRtsız:ık u,-ı,.dırıyor. Ç!(tçi })~1~ 

rııcl:d!r ki onur: lchınc ''~ onun 
için Y{'rilcn kararlar devam ede
cektir. 

~ - Bir kısım çiftçınln elindC' 
ya hiç tohum yoktur veya noksan. 
dır· Bazıs1r.ıı1kı de fcradır. To. 
hunı~uz1'•ra zamanından evvel V(' 

derhal u.r:un tohum yctiştlrnıek. 

fena tohumları kalburlamak. tc-

,Radyo 
SUGÜNIÜ PROGJtAM 

SAllAD 

mizl~mek ve ~onra da bi!has~a 

ırlrr-rli'q' Yalnız 11c:iirmc• nlr. önüne 
ı:;C"çmck 7ç!n tohumıa;ı ır:f:erRz.an 
. l yı:•·;- ~t.ıztRşı ile: il;lçJamak ..•. 

3 - Küçük çi(tç!nin dü1eni. ,.? 

-ıla,ı nok.aıı olanların dcrh•l tok • j 
viye: edilmesi IAzımdır. Ü"t;ı VC' Qiı 

yük çiftcilPrirı Tflak'.n(' lir çahş<ı.n

larıııa mıtzot. ::;az ba<:ka şc •lcrder 
k~~m"k irflıı cıticrsc rt:ıhi zamanın. 

d:;ı vr yrtC"r dC"rC'ct"d" t<'min <'dll 
melidir. l\faklnc!-ii eksik olanlarır 

ıTF ki~r ıc tc.kvıyesl. ... Runl2r Yi1-
pı1clıktan ~on .. a da tsrla ı.,.ıı:atmcsi'n'r 
ek m~n cHlz:?Ü·t ve ıcml1 ('l~ma:;ı 

na E'h<'nır 1 tyrt \'P.~·mck. hubub-ı' 

bilha\:, .. narla!l~ra tı tirmrğ(' dk 
k<ıt cd' Pi, .,,~ ..... , ~~ .. tl&rdır. 

4 - 1<redl işi de a~·rtc<1 .U1 rı 
d;r. cır~,·.,·c .Vll ayner. f"lh'--'_.,, ~-.. ,r 
1.k. oııı:uk v,.. ç!f: h::.yvanı .. ,,~. 
1'.nde l~r el vcr:lni<':;d:r ve ;.;ehe 

7.30 Pro;:-ram ve saat ay?rı, 

7.32 Vücııduınuzu çfll11tıralım, 

7.10 Ajar.s h~brrlcrı, i.5.J Rad· 
yo salon o: kc.tra.ı 

• . 
12.30 f'ro.::;r·-&m \·c saat ayarı. 

12.33 1'.Hr ~ık prograrll CPI.), 

12.1;; A1a:15 hıberlerı. ı::.oo K~· 

rışrk makamlardan ,arkılar. 

·, ,.;; 'A 'f 
18.C\O Program ve !'&at ayarı. 

18.03 Fao;;ıl hf'yrti. 18.1~ Radyo 1 
ctans orkc~tra..,ı. 19.30 Saat ayarı l 
\'e ajan~ haberleri, 19.4:i Konuş- 1 
ma. ıg_,;:; Şarkılar, 20.1:5 Radyo 1 
Gaz<'tcsi, 20..t3 Bir ha.lk tllrkUsU 

1 
o~reniyoruz, 21.00 Konuşma, · 
21.15 Koro mUziği (Pl.), 21.30 ; 
I<onuşrr.a, 21.-i:J Radyo senfoni ~ 

ot·kestra.o;ı, 22.30 Sa<:. l ayarı, 

ajanE haberleri ve borsalar. 221l 
Y>ır!nkı proJ?'r&m ve kapanış. 

Saç bakımı ıüzelllğin en 
blrincı ~rtıdır. 

PETiOL NİZAM 
lfer eczanede satılır. 

Csküdar icra memurluğundan: 

942 • 557 

ı<adıköyUnde Caferağa mahalle· 
sınde Dumlupınar .!okak 28 No. da 1 

ıkamct etmı~ ve Caterağa. mahalle
sinde Yoğurtçuçeşme caddesındc 4j 1 

No. da iken ölmüş o'an Şinorık Kir· 
koryanın halen lkamttgA.hı meçhul 1 

kızr Mellne Sıruhi ve oğlu l\.fığ'ır

dıcA • 1 

KadıkoyUnde Cafera~a mahallesin
de Dumlupınar sokak 28 No. da mu
kinı Karabet kı:za ~farı şimdiki ismi 
Emelin Beyoğlu tkincl noterHğlnden 

re;en tanzim olunan 20/21933 tarih 
,.e 1619 yevmıye No. it senetle mu
ri~inlz Şınorıktcn 3000 liradan ezgay-' 
rı tes\'ıye 2730 lira alacağından do· 
layı alcyhınlze ha.CJbclverase yaptığı 

takip c::rasında haczedilen Kadıköy 

Caferağ'a mahallesi Dumlupınar so· 
kağında kAin eski 52, 5:? mükerrer 
Yeni 28. 26 taj No. lı gayri menkul-

' deki yarı hissenizr 1950 fdört bin 
dokuz yllz e"Ji) lira kıymet takdir 
edolmlştır 

Zabıt \"araka".iını tetkik \'e bir dl· 
yeceğinız varsa ikametgihınııın meç. 
huliyf'tı dolayı<Jlle u~küdar icra tel· 
kik OH"r<·ıır.ce tayin edilen on be' 
gün içinde sOylı:!mck üzere rr:tiracaat 
ctmenız ıcra ve ;fhf.s ı~anununun 

103. cü m11dde~ine tc\'Cikan ııanen 
tebliğ olunur. 

Abone Ücreti 
. urJ..lye daltlllnde; 
~ne-llk 6 aylık 

uoo 750 
.!arıç memleketlerde; 

AyWı 

110 K. 

;en elik 
2700 

6 aylık 
ıuu 

S aylık Aylık 

800 K. yokiru 

Gazeteye gônderUen ~ den" 
~U!l'I Nlln1esln fa.d• olunmaz. ZJ
.)iUndan me!i'uUyet kabtıl edilmez. 

- (7366 - 9422) 

BOGAZIÇI LiSESi -~ 
lııı Bııım lia,6trıtmeallil•d••: I' "• Ttlnel t:e &\Jaıpa•• arasında ZO • 25 odalı 9' 

Bütün sınıfların ikmal imtihanları 18 EyUU cuma günU saat 10 da IB ~• •• k b · t 1 
~~~~~~=ya~pı:ıa·=ak:tır:. ~==~~~~: m~!~~~ı~~.rı!~n ~~0a!0. ~s:~!u~J:!:.~.a~~~!!Or 

r 

TÜRKiYE COMHURIYETI \ı il 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi: 1888. - Sermayesi : 100.000.000 Türk ııruı 

Şube ve ajan• adedi: 263. 
Zlrat ve Ucart her nevib&nka. muameleler.. 

Para biriktirenler• 28,000 lira lkr&l)1lye veriyor. 

Z.raıı.t Banka.sında kumba.r&l.ı ve ·lhbarsız Warruf hesaplA..•mda 
en az 50 liru-ı bulunanlara ımede 4 defa çekilecek kur'a Ue 11.,...gı

dakl plAna core ikramiye datıtıia.eAktır. 

f adet 1,000 liralık f,000 Ura 100 adet so liralık 5.ooe Ura 
• • .500 » 2,000 • 

' . '° • 
250 
100 

• 
• 

1,000 > 

,,000 > 

ııo • 
180 • 

fO • 4,800 • 

20 • a,200 • 

DlKKA T : Hesaplarındaki pa.raJu bır sene içinde !50 liradan a;ıa· 

gı dUpniyenlere !.krıuniye çıkt:tl takdirde O{, 20 fazla.sile verilecektır~ 
Kuralar sen~e <1. defa, 11 ma rt, 11 hazıran, 11 eylO.:, 

ıı Blrlr,clklnunda çekilecoklli. 

Sahibi ,-e Nc,rlyat ~JüdUrü: Ahmet Emin Y AJ .. !'f S 
ratan Ne,rlyat TUrk Ltd. Şti. ' 'atan ~la.tbaa!lı 

T. IS BAl"K •\Sl 
K. TASARRUP' 

HESAPl..ARI 
Z tklnclte1rin 

Keşide.!lne aynla.n 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 liralık 
ı 500 > 

2 > 250 > 

1·~ > 100 > 
10 > 50 > 

40 > 25 > 

• 

' 


