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t'DUILI: SA.DRJ ERTF.W 

HARP ekononıl!lin:J ıı \>:ıhGt>t 
molt, ne hMbJ beşrrl~ct).ı IJlr 

rAruttti trlAlildyc 11 • <le kcndl 
ilinden "cldnllmesı mümkflıı olmıyan 

blr lıMise • a Y m a y a dclJlet 
ıccıer. Fa!aıt l!Qkliwt GUdur: DUn~ayı 

bugi.4ı s:ırıııı Jı.:ı.rbln dekora artın md:ı 
kalan aulb dli;cr ı;ulh de·. releri gıi>l aL 
veya çok süron bir mUtan-kedcn ba:ı. 
im bir şey uıına.mıştu. 

Bn hakllmt bnzı fn5Wllan maz:tarlp 
edeblijr. Bau ID.anlnn ısevindlreblllr. 

Bil bnller he,r fnsnn için ulr dU1JUnce. 
lıir neşe, bir keder mevzuu olablllr. 
6o:;yoioğl:ır, filozoflar be§erln ~'ha 

~ bir tekAml11 mt:.'"halcalıı.:ı nıwl adım 
atablleceğlnl ar-tıtınımlar, 

Fakat bu mtb:ınkaplar l'Pılırkco, 

bir yanda vazife a3hlbi bir Jn~"Dl tn. 
NOI:ır, ordular mttdafna ''azlyeflnde 
döı.~eğe ber r.anııuı haur bn1unur_ 
lar. Arük lktı&ıtcılar itin de vaziyet 
ukcrler}nklnılen farklı değlldlr. On. 
la.r da hft.diselerln kendlslnl habcralz 
~nıı ıne)'dlw Termcmcılldk. 

Çilnl.U harp baolnymca a~itıerl beıı!o • 
ırnek, ona malzeme ı.e rı!Uh tedarik 
etmrk va:drruıı onunilur. Bu ı.-n.dfe o. 
llDD sulh oJ.cylıtsn olm:un demek de. 
tudlr, Ncteklm ordu d!ı. ~·lettn yuı:. 
eek Iye.setlce tabi bir or,. r. llarp 
lkt,ı5adı d3 •lyn etin emrinde& • 

Ordular ister cmp<>ryall5t ihtirasla.. 
:ra, ister mUU d ı.·letlerln "" bnkbnn 
nıud:lraasına h}zmet ete.in onun mu,_ 
terek vasfı ııodur: Bıız.ırJ;)(JJ olmak! 

Hazırlıkb olmak arhk zıımıwwıa;. 
4h bütlln maddi ,.e mnnev' lron-etlcrl 
arkn!ınıb yardımcı un"ur tıallno koy. 
ma.k maımsmı ifade eder. 

Şabrh1 arb!ndekl ya1ıa da zapte ~ıı.r.ı 

Terek şehri 80000 kişilik ahal'si 
tarafından müdafaa olunacak 

Stokbolm, ıs (A.A.) - Oll. ı muh:ırebclcr '1lddctıcnmi§Ur. Alman 
Garp 18tfkametiJldcı:ı gels.n Alman ve bllhasss. ?J:acar blrllklerı teıwııuı 

kıtaları ~amdi Staılngra<llı! "!darl mer sonunda Sovyet mukabil taarruzlan 
keru,.ne yakınlaııma!ttadır:ı.r, Stalln - ı neticesinde eebrln §imal ve cenubun. 
gn..dın clmfmdakl çembe: .ı;on 24 sa. da kaybedilen mevz.Herj geri almalt 
ut !çir.de daha çok ılaralmıştır. Geni). için Uç muhtelit kesimde tao.nu.za 
ral fon Bok kuvvellerı p:ı.-.ar glln!l gcçm~!erdlr. Rualar Maca.rlan geri 
çchrln cenup \Broşlar.a:t. gırdlktE>n atarak yen! blr mahalde Donu geçme. 
t1onra dlln ,..ldcletU bir m:.ıluı.vvmet1ı t;e muvaffak olmU§lardır. 1 
r&.tl'men garptan cehre bJı.kfo:ı olan Lentnı;rııd cephc.slııde Senjavino ke. 
yaylayı hUcumla ZB!ltctn.ıltılcrdjr. Yay slmiflde yapılan Sovyet taarruzu de. 
lanın etrafında Moskovactı.n gelen iki vam etmekte 13e de bu taarruz: ne 
pendlfer hattı buıunrı:ıakt&d!r, HU _ Schusselbourg ne Niga ne de Lenin . 
lA.aa, yaptlnn mukabil ıaarruz:ıu... gra.d - Tikvin l.atlkanıet!!'d~ muvat. 1 
rağmen Stıılingradda Rua.arın vazı • fıı.lt olmıı.ktnaır. Bunlar g~:ilJl§to ı;e • ! 
yeU ı>a.ra.b.ıı.ten vabimlegn:ı4t'tlr. Bu • ııeral Meroko!un Uç esaslı hedefini ı 
nunla beraber Alm.anlar Kraanaya teşkil etmektedir. 1 

Svob°'1Bl1lll karoısmda buJunan vehrln ~Josko,-:ı, 16 (A.A;) - Alroan bom. 
1 

idarl :ı:xıerke.zine kı.sa bir zama.nda gir ba ve av tayyareleri taaııuız surette 
meye muvaffak olıaliı.r bile Stallngra. SUıllngr::.da hUcum etmekt~djrler. 1 
c1m ta.mamlle i§gali ıçln bir nMlddet (Doğu oopbeıı}ne dair dJğeı 
Qlıa beklemek lAzmıgele«ktir, ÇUn. haberler ikinci •yfatb) 
kU hakikatte muharebe gittikçe blr 
yıpratma mUcadoles\ §ekllni al.makta 
dır. Fakat. taraf15ız asken eksperlerin 
'kaydctt.lği gibi. Sovyetlerln "tUken -
mez lne:-..o. kaynağı,, tezi geçen sene 
Mosltovada oldutız glb1 §imdi Stalin • 
gradıD mlldafaumda biç bir .rol oyna 
mamaktadır, Bu eksperlere göre §eh. 
rin yalanda d~m~si bekleneblllr. Çl1n 
kU Stnlln.ı;rad mUda!iJcrı takviye al -
r.ııık imkllnı mevcut olmadan 
yavaş erjmcktedlrle". 

yavaı 

Sovyet tayyareleri 
B~kreş, ıaestt 
ve 06Dlgsberg•a 
bombaladılar 

lıloakova 15 (A..A.) - Reamcn bil. 
diriliyor: Rwı tayyareleri Romanya. 
da BUkre§ ve Pluest1 (petrol aahaaı 

merkezi) ye, .Alman.yada K&ılgaberge 

taarruz etmiJlcrdlr, Btlkre§te SS 
yangın çıka.nlm..qı, ~ ;iddetll olm.all 
tızıere blrçolı: patlamalar olmuııtu-r. 

Bombalar bllhaasa kı§1& tophıuıe ve 
harbiye ruız.ırlığı üzerine atıhnl§tır. 

:rıucııtlde 6 bUyük yangm çıkmıştır 
Şehir alcv1er fçfndedlr. K6n1gsbergde 
de 8 yangın çıkmı§txr. 

italyanlar 576 
esir aldıklarını 

bildiriyor 
ingi!izlerin bir 

kruvazöriyle dört 
muhribi cıe batırıldı 
lngiliz lilosu kumandanı iıe 
çıkarılan kuvvetlerin vazi . 
lelerini yaptıktan sonra 
fekildiklerini bildiriyor 

lıoııdro., 16 (A.A.) - Şarkı Akde
n!Zdekt 1ngUi.z filosu b&ikum~danı 
Amiral Harvud, 18 eylQl ~ hafit 
deniz ltuvvetlerlle ufak ıu..ra birlikle. 
rinin hava te§kllleri ile meııaı b1rllg'! 
yaparak denizde.o Tobnıta bir &km 
yapml§ olduklannı blldirmekt.edir • 
Akından dön~. dllJD1annı mUdataa 

tertfbatnun gayet kuvvetıı olm&lUI!a 
blnac!n tabll :ı:aylatt. mal olmU§tıı.r. 
Şiddetli mukavemete rağmen karaya 
çıkarılmıı ola.ıı kuvvetler ~kümeden 
evvel dU§ID&lla zayi&t verdimıi~ler V<l 

lıasara uğratm~lardır. 

(Bu busustalq blyan t;ebllğl 

Sayfa S Sl!tun 8 da.:lu.) 

a~aa Pait• VUQyet merkezinde 

iktisat Vekilinin Reis ·iöinde 
bir lopıanu yapımı 

Ve!lii Sırrı Day stanbalun k~milr va 
oQun meıeıes~ ba.. ıa a gaze:et111Ze 

beyanatta balaaau 
.Uugün iktısa.t Vt1lı.tU S.rrı Day•w 6U\ll ve ilerı aene.ıcrde l.ltlhaali yu... • 

riyıısctindc Halk partisi blnaaındıt &eltecek tedbirlere tev~W olunmak. 
bu.} '1K blr toplııntı ) npılJ.W41t.ır. ~u to.dır. A.ncak, bulundugumuz p.rtlar 
tııplantıda "ııU mua,ıtni oeledlye lk- içinde ve istihsai tempoıaı-a uymayan 
ttsaı mUdUrU, kömilr anlı§ mUesse. bir lı!zla istihl~kin arı.ması muvace. 
.sc.sı umum mUdürU, Devlet cıeııiz.yoı. Lesinde kö.mtl.r aa.rttyatııa tertlPle • 
.lj.rı uınunı müdUrU, elc.\ttrl.k, trauı. 1 m.ek ve ihtjyaçlan aıralA!.lıak za.ru.. 

1 \':!.Y !da.rest umum müdUru, navaga.. rcU de haliyle olı:DU§ \"e ~ k&. 
zı şirkct1 mUdUrU, Şirltetl Hayriye dar mUmlrun olan yapımı.ıtır. 
umum mUdUrU, şilep saluplerl, §ı;ku En mUbim f.8tihlAk mer.ıtu.leı1m1.z.. 

;ılrltcti mUdilıil. lnhlaarlar tltnum mu c1en olan lstanbulwı geni' AD&Yl 1h.. 
dllril, tabnkalar ve sana.}i müesı>c. byaçları kadar ha:ık UıtJ.yacl&n da 
Beler sahip ve müdUneri, TUrk arına.. ön pltuıda tutUlmaktadır, Bu aebepl: 
törler birliği mümessllı b.azır bulun. bir tara!taıı :m&den Te kok ltOmartı 
mu§lardır, ihtiyacı lçiJl tedbirler almD'ken, diğU' 

1kl buçuk ııaat süren toplantıdan taraftan dan '°il4.yctçe odun ve odun 
sonra vekil, blr mubarri:"lmjze fU be MmUrU tem1ııine ça.lııılmakt&dır. lh
ya.natta bulunmuştur: tıyacı sıralamak mevzuu.nd.a bilvasıta 

,•- Memleketin en n:ıllhim ihtiyaç. veya doğrudan doğruya kömür BU' • 

larmda.n blrı olan madl'll kömüre tlyatmı azaltacak bazı tedbirlerUı. .. 
ınevzuunda hlllmmetçe nuı.den l.ömll. e\mma.ııı zarureti .kar§uımdayız, 
rU iatihsallnln emniyet altma aıı..ma Dlgcr mcmlekcUer bu tehdidi 
sına ve ayni :ıta:m.ıı.nda maden kömü- ağır tedbirterl çoktan &lmJe lıulwı • 
rünUn yeti§medjği meaate.:erde kuUa.. maktadırıa. 

nılııcak llnylt isWuıaltnln artırılma • laıtlbsaUmiı.ôen bütün yu-<lun ya. 

Alman tebllftl 

Sitaungratta yeni 
arazı kazandık 

Berlla U ( A.A ) - .tJman ordu.. 
lan ba§kuman~ığmın tebllti: 

Novrosiak'ln cenubi §&ridBinde 1stUı 
kAm aisteminde kunılmu~ o1&D bir 
fa.brika bölgesı d~manm iD&Uı mu .. 
kavcmeUne rağmen &&ptedilmi§tir. 

Terek nehri üz.erinde 41dllpaıım 
§iddet.11 mukabll taarru.zıan kırı1nuf. 
tır. 

Hava te§kWerinJ.n lay.J1eW yar • 
dımile Alman kıta!armm Stallngr& 
da yaptikları mu\-affıı.klyetU hUcum 
ye.n.ı arazı kazançları temin etm~t!r. 
Bu muharebeler eımaıımda 20 dllJ • 
man tankı tabıiP edilmi§tı.r. 

Rijevin §imalinde dU&man kuv
vetli bir topçu ya.rdmıtle yeniden 
taarruzlarda bulur .nu~ da her 
tarafta kanlı kayıplarla geri atıl· 
mıştn-. Sovyctlerin bir m-hlı treni 
bir bomba taarruzu neticesinde 
tahrip edilm.lştir. 

knı ibtlyaçla.rmdan talııWı edebllece. 
giml.z kok kömUrUnUn ya.namı Istan 
kl h&lkma &yırmlJ bulunuyoruz. 

60 bin ton maden kömUrU de ay. 
rlea yine ayni menua .ı.ynlmakta • 
dtr. Buna ratmen kok kömUrU yak • 
mağı itiyat etı:nif bulullanlanıı ya.. 
mııde odwı n odun kömUrll ya.kmafa 
alı§ml§ hattA yakm vaaıtaıarmı buna 
g6re teıı.Iplemiş olanların dabl ıarar 
l& kok kömUrU i.ııtem.ekte: oımaıa:-· 

hald.k! ihtiyaç aahjplerin! ayırd et • 
mekte t~tımızı mU,lciAta ugn• 
~ Ta lıWdl.moUn blrp fedaku. 
bklarla aldı,11 bu gib1 faydalı tcc1bl:"· 
l.rin tam ıcmere vermes:nı zorla§ . 
tırmaktadlr 

Bu &artuıiıarla mUcade!e için ayn. 
ea tedbirlere ba~ vurm&ğa mecbur :>. 

l&Cağlmı:zı görUyorum.. 

Ba kuvvetler idare ndAmlarmm dl. 
raycU, ar.mi, mtintn~erlerlo bllı;isl, 

aılınlerln Umf, teknik Jılermde çatı· 
pnla.nu r.ekbı, kabiliyeti, ticaretin 
:faaUyetl, zlraatin men~lan ve bun. 
Jarm bepalnln bul~ olarak milli 
cıemlyettn m:ıddt mnknvt'.mettn malı. 
.Wttdtır. Hıı.rp artık gündelik bir t.A· 
bir baliltl alan "topyekt\n,, tmrptır. 

Kafkas cephealnde Groz.nl kulmtn • 
de Alınanlar yenı t.enı.kk!ıcr kaydet • 
tJklcrlni ve Terek nehrinin cenup n. 
1:111 ttzun1uğunca inatla müdafaa edl. 
len mUstahkcm mevkllerden bir kaçL 
n~ i§gal etmeğe muvaffak olduklarını 
bl!dlrmektcdlrler, Görünüşe göre ya • 
kında burada mUblm bir netice alı • 
nacaktır, .Alman zırhlı kuvvetJetinln 
Tcrekln cenubunda.ki Rus hatlarmda 
bir gedik açmağa muvıdfak olarak 
petrol sa hasma do~'nl ller'emeğe ba'. 
lamaları beklenmektedir. Terek ~eh
rinin zapt.ı 1çln bUytlk kuvvetler top. 
lamak llı.zım gf'leecktir. ÇünkU bu p. 
h1r 80.000 ki§Uik a.hııli81 tara.fmdan 
mUda.tııa edilecektir 

Silivride kıskançhk yüzünden 
karısını öldüren 

Vo1kof cephesinde muvaffaJn • 
yetli mevzü b!r teşebbils netice.sin 
de birı:ok kamp tesisleri tahrip e
<lllm.i~. Lado!;a gölUnUn cenubun• 
da dü~run mevzi! taamı.zia.n 
mUdafan.nuzrn atca.i kn.1':JSinda e • 
rinıi~tir. 

Bulunduğumuz prll&rıll her saha. 
da çogalmuı tabll olan %0?'1uklarmı. 
ancak hUkrunet organJany~ halkın 

Te halk teııklli!.t:nm AlıenYU ve fenı.. 
g&tll çalı§malarlyle cev&p verme\c 
mecburlyetlnde oıduğumuzu vatıı.n.. 

borç olarak her birimiz heı an tı.a.ttr. 

la.msk ve her hareketimi'.!- buna uy • 
durmak, bu vazıfeyj btrt~'1mi:'.e ha. 
tırlatmıık borcundayız. CUmburlyet 
b&lk part)ıılntn villyet 1c..are heyet! 
reiali~de a.?tkalı Mksdaflanmı&la 

yapılan bugü:ıkü toplantm:uzda kö • 
mllr iatfhllldnin taıı.Ziml lolerl tlııerl.D 
de faydalı olabilecek ınC.talulannı 

dinledik. Bu dllşll.tıcelerln alaeağmırz 

tedbirlerde bize faydalı omcağt ümi. 
dlndeyiın.,, 

.Muhariplerin her biri hıırpte kendi 
lehine netice ı.·erooek bUtUn vaaıtnln.n 
lmJJnnmakta tereddüt etmemektedir. 

Ordu, tllo, hava, sll!UJ, umll, mBddi 
"'-'ekonomik kudret. pslkoloJlk ma.ne. 
:11 kuvvetler pollUk ı.-e dlplomaUk A.. 
miller ı;1bl her :memleketin Jınlkı k~ 
le lınlfndo dilşm:uım darbelerfne ma
nır.dur. Çunan Jglndlr ki "1arp ekono 
rn1a1 memleketin blltlln ekonomls1. ne 
en enerjik bir tekilde nğrapıa.k mec. 
borjyctlndedlr. 

Bnrp ba manzarayı almca, mesele 
gtttlkçe gUçlep:ektedlr, 9ttnktl ar. 
trk mllll ekonomiden bUyUk mesııt 

ıar:tedll~ lstenmekı., aynı ~ 
d:ı mllletJer a&kerl telaUAtn ve hanı. 
C"ılıt:;"ID, propagandanm terakldsf nfs -
betinde daha ziyade tehlikelere maruz 
bul~dır. 

BUyUk ha?p ııonra.smı!a h:ırp eko • 
aıomısı mUhfm hlr mcvm baUDUe or. 
taya çıktı. Olh:ıu ba.rblnln ekonomik 
re sosyal tarihini aydınltı.tmak ıçta 
Jtanıeeı .mttesııeseslnln teeebblliıtl tle 
bazı neı:ırlyat ,.apddt. iJeıan~ T. 
Bl>ol\eU mukaddemesinde eunlan J1V 
~r: 

"Sulh zamanmcb eosyal eP..rvettn 
C<ı~lmnst ne teb.uUz edecek olan ba 
~nı ekonomik şeklllcrlıı tozalıtırlbı\!, · 
<llfcr t:ırnftıın artan IUU'IU'l:u-a tpham. 
rnuı irin muharfp mDletlerln gUatcr • 
4\oltlerı btu1ku1Ade dayuuklığrn man. 
tamın blltlln harp cl<onomlsl sabuı • 
1ırıı cbha derin.bir surette tetldk edlL 
l'negfnı icap ettlmılştiT.n 

ArtJk bu et;er ~en harbin dlinya 
tarih.ine alı veslknlaıı ornmıda yer a. 
la,. kirr lDIS ile 19S9 tı:ırbl amsmda 

Alman bazı haberl~ göre Alman 
Deri unsurl&n oeJıre tıı.kriben 20 kilo. 
metrelik bir mcsatedo bulunmaktadır . 

GENÇ KATiL 15 SENE HAPSE 
Pl7a go çek idi Ga.rbt Knfk&syada ve Novrosiaki ke 

61.mlnde nfsbt bir lrtlkfınet vardır. ıra. 
ka.t garüntl§e göre bu uzun llOrmly&o 
cekt1r. Anape ve NovrostskiYi zaptedeu 
Al:ma.n ve Romen kuvveUerlnin yeni. 
deıı tertip ve tanz:im.lnln şimdi bltmi,ş 
olmBBl JAzmıdı. 

MAHKOM OLDU 

RUevde yen1 Bovyet taarnızlan ge. 
rt ptl.8kUT11llmU§tUr. 

Voronej oephealnde 5 gtbıdenbetj 

Arifin Uttııc:i ağır ceza mahkemeısln
de görUıen muhalı:eme.sı bugUn bit • 
mi§, mahkeme suçunu kuıkançlıkla 

~lediği neticesine vararaı. katili 115 
aene mllddetla ağır b..ıı.p18 oezamııa 

m.ahkQm ~tı.r • 

yıı.lnız ııeneler c1oJU, bOytik bir devfr 1 Jerln yaratf.tlı havayı deiiDtlrdl. Bun. 
.OO~nıı5tır. Bilyük b&rbin Uğrettlklo. dıı.n eolll'IMbr kj Avru:ıa&ı ba.rp dom. 
rtnı uoutm:unnk IUımdır. Fakat ar. muna göre b&urta.uma. lfl"rl ~tadı. 
tık 1914 .1018 harbinden alman den. ı Avrupa devıetıortnln lı.arJ> eı,onoınl. 
ler ~k geride kalmıştır. iline alt Jtlf'rle llgllenmelerı 19%:> te 

Onlulıırm motörl~tiıilnıesl ve ycnl başlar. ŞIJyJe bir he:ıap takip eder: 
BllAhwm knllaıııtması sayesinde ate itaı,-a 19"..S ten. Beldk~ 1928 dan. 
~in aldığı ehemmiyeti hareket kabl. Almaııya ve Polonya 1935 t~, Fran 
ll;> et(nln art.maaı harp e.1<ooomlslnln ııa 1918 den Jtlbııren aııke:i -ve .-kooo. 
umumi prenalplerinla nbım bir ID• inik harp plıılarm.ı 1tatı .mette ~· 
rette tetklklnl zanırlle,t1rm1Jtlr. bltt1 b3~1a.cbla.r. Buglhı büttin dilnya 

BUyök harp ıonnumda urun tenelcr harp ı 1lonomJslntıa zaruretleri içinde. 
barp balladek1 b!r mllletlıı t.eekDU • '1jr, J9S9 danbert bfvr!yrt harp eko 
Janmnaı: iDi bir tetklk mevzuu ballne nomlııı bakunından hHyUk blr loıtibıın 
konnJmadı. ıeçlnnektedlr. Blllia ıuJb ekoooınl. 

Alman ıllAhsnhfl Ve1'9&y muahede. sinden harp ekonoml11lne geçiş dlkka 
B1 kayrtl:ın &ltmd& boJund1Jlu mtid • te IA;>,lı" bususfyetlcr an.etmektedir. 
detçe Avrupa devleUert arıuımda harp Darp ekr.nomfal Adeta yMi bir lllnı 
lbt,lmall fm~ VU-vvur edildi. tır. ballnl tılmı~tır, Bnnun en derli toplu 
tıııatçılar kencDlerlnl bqka teıere l'e!'. IRlDU tJatal'IUl Almanya oımu,tur. 
dl!er. Umumiyetle Avnıpada.kJ kallan Harp ekonomi ı edebl~tma dair 
yapıcıl:ır da wmmı1 ha~ ayarak Almanyada 1939 senP.slne ka4ar ne,. 
har.ırl1ı.nDU§ proJel"rl 10zumsaz taya. redllen c!llerlerfn mlktan blııl gemek 
rak doeyalarda aykuya yatırdılar. te olduğunu, ıllı\kadarhr:r.:· ynptıkl4n 
Almanynnın tekrar 11l1Ahlanma91, dUdlPr blldlrmelitcdlrler. Ulğer mem. 

ideolojik blokların t"§el~lü emper. lf'l•etler de bu ycnl lllm ~beı<J üzerin. 
yallst an:utarm ~.ıkça tnJ<lp.fı harp de namri .e prat!I{ faallyetıere ıtri'· 
.soıırruım.,ıt ''lııun ,,.ımtv~ek .. dlV1:lft. mı. tmhınmaktat'lrTtar. 

Bundall 1'a§k& Jtıınm-~ 1:ı.ncsjne de 
600 lira taznılnat ödemr..ı karnrl&ş • 
tınlllllj tır. 

Bir mUddrt evvel Sllivrjde !ecı btr 
cinayet lşlenm~ 19 ya§nıo& Ari1' a • 
dında blrt ölUm hallnde huta dU~Un. 
ce çok acvdjği kansı baz.kalarma yar 
ol&cak dU§Uncesllo karısından blr gUn 
çı.ttesin! iııtemlı;ı ve ltadm s11Mlı verir 
verm!z tetiğe basıp kad:nı öMUr 
mUştu. 

Eil büyük ikramiye 250159 
numaraya çıktı 

Cenubi 
Afrikada 

Yeniden 
10 bin asker 

toplandı 

Allknra, 15 (T~lcfonlo) - Hu. 
susi muhn.birimizdcn - MllJi pi· 
yankonun 11 n:1 tertibin.in ildncı 
kcş!desi bugün Ankarada 19 Ma • 
y-..s ı::t11.dyomandn çekiien ve kaza· 
ııan numarola.n bildiriyorum: 

25000 lira 
250159 

1~000 llrn k:ızn1111nlar 
~Ul75 175091 133516 

5000 lira Juıznn::.nlar 
173099 26G754 21517 195753 
7679 

2000 1ira kazannnlaT 
fi1021 363072 264027 219451 
1S580 307999 2ınGDS 5Rn46 

'n4862 ss0679 1s9ı4s g721~1 
1 !12109 87001 307188 822588 

175125 110469 90t87 878933 
Pretona, 16 (A.A.) - BugUD bur 1000 lira l<n7..aml!ı!ar 

da b1r nutuk söyllyen cxınub1 Afrit< )1!)446 225924 178445 881S49 
br.§Veklll Smuts, §öyle :iell"J~tlr: 1 <>4RJ87 88170-1 346055 S86725 

''Tobruktakl ildncl trrks.mtztn za S 1486 281151 4582 $28076 
yatı, §imdiden tcld!l edJltDJ6 bulun • 76589 158 ıo 251!Wt W5'i!i9 
rnaktedıı f<'ilbakl.ka son ':lefa yapııı 3GS19 172630 2937J'\ 35S987 
olduğlıır-,., aaker celp ve kaydı mu~ ·;713550 1005Gl 210932 95'!5 
melesi •~1 ..ıınunlyctbahş net!celer \ı:r 93951 8091~ 51403 25214.8 
tniştlr. Kadın ve erkek olarak henı"T 138255 226494 329820 14140 
tıemen on bln o2'kcr toptat1ık ... 

2oosn7 224028 15552% 155718 
Gi38 219908 108502 262290 

160805 1296 219178 154882 
889782 8612.;6 21877J 18977 
135832 152öS 228588 347956 
2G~258 82448 S84G74 299~5 

500 lira Jmzananbr 
Son dört rakamı 5784, 198'7, 

1.1419 i!e nihayetlenen bi1etler be • 
şer ylli. lira kazanmışlardır. 

100 lira knznn:ınlar 
Son Ut raltRnu 801, 947 11~ ni • 

hnyctlenen biletler yttzer lira ka • 
ı.unmıslnrdır. 

50 lira kazananlar 
Son Ur: rak:ı.mı 848, 952 ile ni

hoşetlfn •n biletler el1f,t1r lira l<a· 
:zanll'ı"ın .. dır. 

20 lira kazannnlu 
Son üç r:ı.ka.mt ~~. 051 384. 

880, 6!l ile nihayetlenen bi'let).er 
}irmJşcr lira ka,...ımmı~lardır. 

10 lira knzamtnlar 
Son İb.1 rakamı 85 Vf! 151 ne nt 

ha~·etlenen biletlrır onftr lira laı. 
zanmı trr. 

ABJMti'eır 
Sonlan O ,.e 9 ile nihayetlenen 

biletlt'r ik~ lim a.morti b7.aa • 
mrşlnrtlfl'. 



• 
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ahkeme Salonlarında 

Hırsızlıktan n1lQZ

nun bir genç kız 
Bütün yapllkları ; aşkına n1ukabele 
görıneyince intikan1 atmak içinmiş ?L. 
Suçlu l!l yaşlıı.nnda bir genç kıztU. 

~ar y uıratındıı. oturuyvrdu ve bn. 
aızlıktan maznundu. lnce, l!.tun bOylu 
sarı saç,ı, zayıt bir kızd.ı. Faz.1a ür
kek tavırlı ve biraz dl\ alnirllydı 
İnce uzuo parm:ıkıariıa m.inrm.ı 

kcna,rınd:ıkt kıymıkları kop:ı.rı.}vr 

ıık sık nyak değişttnyor'.!ıı. 
Okunan tahkikat cvraku.dıın anlo... 

§lldığma göre, Meliha &1'1ldaki bu 
genç kızın klm&esi yoktı: vv yalnız 

olarak oturuyordu. Bundan !.ki e.y \ıa. 
dar evvel, Aksaraydckl bir eve kira. 
o ola:-ak girmişti. Burada ayda 10 lL 
raya bir oda tutmu,, otı.rmıı.ğa ba:. 
ıamıw. 

Ev sahibi de bjr genç ..damdı. Fa. 
kat bu, yalna; ba~ına otıı.an, ya!nız. 
lıktan hoıılanıın ve kadınlardan fellek 
fellek kaçan blrlsiydi. Evce diğer kL 
racılar da vardı. Kendisi bir odada 
oturuyor ve sabah crkend ... n iline gı. 
dip aqam geç vakit geliyordu, 

Son gQnlerde, odasından bazı q -
,-aıaruı ekalldJA'lnı hayretle farket • 
:nıi3tl. Bir gUn bnttaniye, ertesi gUn 
eııat. daha ertem gUn seccade, ayak. 
!anmt.7. gltml§t.l. Bunların, ne oldu. 
ğunu tahkikle mc§gul old•J~ Blralar. 
da djğer b:w eşyalar da blı'er birOr 
kayboluyordu. 

Sllha adındaki ev sahibi bu vo.ziyct 
kargısında, evine dadanan bir hıraız 
olduğunu sanmış ve karıı.ltola ınUra -
caa.tıe 1'i anıatmıvtı. 

Aranml§, taranmıg, fakat meçhfll 
hırsız bir tllrlU ele geçlrllememl§U. 

1o bu merkezdeyken Mcllha evd!!n 
taşmmağa, daha yakın bir yerde otur. 
mağa karar vermf§tl. Ev t :ıltnuş, Stı.. 
ba ile hesa.bmı kesm~ ve vaka gunl.1 
de hemen tll§lillnağa glrifmlşU. 

E§yaları tBJıyan luunat1'1rm dikkat-

nglltere eki 
gazetecilerimiz 
Amerlkaya4a 

gidecekler 
Londro, 15 ( A.A.) - lngiltereyt z.t. 

yaret etmekte olan Türk ı-azetecllerj 
HUseyin Cahit Yalçm, Zekeriya Ser. 
tel, Abidin Daver, Ahmet Emln Yal. 
mnn \"C ŞUkrll Esmer, yakında tayya. 
re Ue Amcrlkaya gideceklerdir. Ame . 
rikaya vardıklıırmd:uı :-.ıraı. IO?l.."8 

relaicUmhur Ruzvelt ite tıartclye nazı 
n Ha' tarafından kabul 1! .. tlccekler _ 
<lir. TUrk gazetecileri mUteaklben Uç 
ay n:ıUddet bUtUn memleketi gezecek. 
ler, harp !abrikıı.lnrmı, a.a:terı kamp • 
lan \ e rohrt tezglhlan dya.ret ede • 
ccklud!r, 
~eceklerl şehirler araımda ııunla:r 

Tardır: Nevyork, Şlkago Donver. 
Boattte, Sanfrans!.iıko, Losanceloa, 
Birçok orgıınl%aByonlar, 'Pürk ga.ze • 
tecflortn m:ıvo.salatmı sabınmilikla 

beklemekte ve onları luırareUe karşı. 
lamak ıçtn ha%1rlo.nmakta<!rrlar. 

Vilki Tahrana 
gi maden evvel 
ngiliz Hariciye 

N ırı dan bir 
te raı aldı 

Bağd:lt. 15 (A.A.)- Vilki Tahrana. 
harekeilndcn blr gUn cvv<ı. lnglltere 
htırlclye nazın Edenden bjı telgraf 
alm!§tır, Nazır bu tetgrafmda muma.. 
lleyhl ortaıııı.rkta yapmış olduğu mu. 
vatfaltiyetlı BCyahatlen dolayı tebrik 
etmekte ve vnzife8inln bundan sonraki 
kıısmını da muvaffnklyetle b~armaııı 
içln hararetli temennilerdt: bulun • 
maktadır. 

Fransız papazları Mareıal 
Petene proteşto gönderdiler 

Londrn, 15 (A. A.) - Fransa• 
da y:ıhudilerin toptan a!.irgUne 
gönderilmeleri üzerine ;ı:ıpasla:
m:ırc;al Pettne bir protesto gör.. 
crrrnişlcrdit. 

---------------------Z A Yl - Şcbremlni nU!cıı mernurıu. 

Aundnn aldıJım nutua ka.gıdımı r..ı.yl 

et.tim. YenIBinı alacnğımı'lM ~skislnln 
hUl<mU yolttur. 

Şehremini Velcdlkarabaıı Nl§a.s
tnhııne 80kak No. 12 nyn Papa 
htavrlnudl (17077) 

ar--ae ta vımı 
Aksam Yatr. lmsak 
19~ to,M U19 

siZlıği ol.masa belki de bu gerip hır. 
sızlık meselesi hlçbli' zaman ortayn 
çıkmıyacaktı. Lll.kjn M"lll:u:ıın uıt! 

.z.a.man ııı. oymalı, kokma .. gQya kun. 
sol merdivenlerden a~ağı l.ndirillt'ke:n 
t.traenblre hamaHarın el!ı.den kurtuı. 
muş ve merdıvenıerden aşntı dU;;mu,. 
tU Sukut srınund.ı konsoı kırıltnı§, 

ı:ekmeleri tırla:nı.ş, lçlndc.kJ c~ıı.r 
oağıla:ıııu. 

SUha bir de ne görsillı! Bu eşyala 
rm hemen hepsi kcnı!l e,ŞyaSJ değil 

tnJ? Hayret. Demek tıır u bu genç 
kızdı. lotc eccendc.si, ~te ::tJmU~ tep. 
~isi, ı~te şekerl!ğl, işte blllısı, işte L 
pek ört.il.eti ••• 

Tabll derhal karcıkola wo;muıı. va. 
zlyetl ha.her vermlıı, .Me!ll:a da ynkıı.. 
bnarak mahkemeye getlr•lmlııtt. 

Şlmdl mahkemede cvvel.a söz veri. 
ıen §öyle dlyorau: 

- Fa.kat ::ıulunanlar, ~s1man eşya. 

larımdıUı ancak yar~drr. Diğerleri 

oo oldu, bflmlyorum. I<"aksl herhalde 
bunları satnıı§tır. 

- Davacı 1IU8lllız? 
- Tabı davııcıyım, 

- sız ne dlyecekainlz kUı;Dk ha 
mm? 

Genç kız, telA§la ycrind~n kalktı ·ye 

acele acele şöyle aedi: 
- Bann hırsızlık dcnm:.ı ki._ 
- YaT _ 
- lntlkam, bUtlln butıHın tntlkam 

almak için yaptım. 
- Allah Allah. Pekl\ltl anlatmız 

bakalım, nıı:tn intikam at.nak istedi. 
niz. 

Genç kız nlhr.yet her §Oyl anlatma 
ğa karar verml§, bir tavırla: 

- Evet dedi, Sllhayı 11eviyordum. 
Kendisile evlenmek lstlyoıdum. IA • 
kin kendl.slnl:n tllf gibi blt kalbi var
dı. 

Ne zaman konU§lXla.lt ıatesem, ben. 
den kaçar, ben evde lken sokağa fır
lar: 

- Ben! gezmeğe göttır! desem at • 
latırdı. 

Çolt kere l:tı.oUnefslml ovak{armım 
altına aldım, 16.k!n blçbird!I pa:a et. 
medi. Allııta benimle eğleniyordu. 

Ben de bunun Uzerine kenJ.l.ainden gU
zel bir ıntllm.m almağı kı:rdum ve •. 

Htıklm gUlerek: 
- E.»-alsrını (;aldınız. 

Genç kız dahn tazıa kıtıtrarak: 
- Evet e§ya!armı ı;aldım. Fakat •. 
- Evet,_ 
- Dediğim gibi llS1l malttıadım hır. 

eu:lık def:i.ldi. Sadece eş~.trmı sakin. 
)"'ip kendlslnl çatlatmak ~tıyordum. 

Zira çok hasis olduğundan btı yerlnde 
bir lntlkamdı, LlLk\n ı:ansım yardım 

etmedl Evdıın çılttıktan blrkaç g11n 
sonra e~yalarmı getirip verecektim 
Bclkl o zaman ..• 

-.Peki evden n!r;:in hırdlZltğı müte
akip çıkmak Lstedinlz T 

- Dedim yn, artık k~ndlsilc bir 
arada y~mağa tahammU.' edemiyor. 
dum. Çolt azap çekiyordum. bu ynz _ 
den •• 

Bundan sonra söz all>.n SUha l'JC 
bütün bunıan reddedere-\t: 

- Bunlar hepııı yalan ve ittlradrr. 
Suçunu tevil lçln ne yapa-:ağmı bU _ 
mtyor, dedi. 

Neticede muba.keme şatııtıerln eelb1 

lç!n b~ka bir gUnc btraklldı. 

ADLfl."E Mmıt.Rlnt 

"Yatnkta.n 
''KMıdl ynt,Bğtnnda mı':,. 

"Kııınıon, 

''Kı men de ne demek f" 
"Geceyarıııı hizmet~·lleı dalre!llnl 

:ıtynret ettım., 

"Mesut ettiğiniz baywı kimdi\',, 
lllckborn göz kırptı: 
"Ümit ederlm, bıl§nıllfettlş, bir aş'< 

gcccslııln hııt1ral:ın mcvz:.ubahs o -
Jıınca, l{e(.um dal·runnuı.m. nıazur t;iS 
rUrsünUz!., 

"\'ıızlyetlnlulekl clddfyet) anıa,ı. 

lan ldrlll• edemiyorsunuz dellkıınlı • 
Bu dnayeUo ııl!lknorz olınt.dığmı, ım(.'
auz oıduğunozu lsp::ıt ctnı~lt mecburi . 
yet/.'l<!e&inlz. mmdJ gı•ce l anııı koy • 
nana glrdlğlnb; kız f,, 

"llJunetçi Fıınnl.., 
''l\ll'\'ZUUbılbs mlld1ct urfınifa, J.1· 

nl on lltl ile Ur nrn uıda Ii'&nnlnln oda 
ıııda bıılundu~nu:uı ldı.!il!. edlyorau. 

nul.. G)IO nılf,, 
"Evet. o d:ı 1:.-.c nynım ~.ıısdlk edp -

cektır,., 

"Dlln mnl•tul anıcanı:dıı kl\vı;a et • 
menlzc scbeb n('ydlP 

"Hep aynı nıe11ele. Amcanı ahH\tı. 
buııusuods çok ı;erı !lkJr!!ydl • ., 

"Hayat tarzmw tenkld ı:tt.J demek! 

tiır, ıki n~ktal 
Müskirat varidatı, yeni 
Keyif sahibleri ve 
Akşamcılar 

L> U s.:ıbahkJ gaz • ·lcrden biri 
U mlliıklrat \"Ult1-.wm blıka1; 

mllyon Ura uz.:ıl<lıf'ını ~u:ayordu. No. 
teklm bu gazete dlin o.ltı 3edi sanı 

liOora lntıe:ır eden 11.obu ıırka.daı;ıı. 
mızcb, bu hnl>erl.ıı doğru olıwıdı •ı aa. 
lfihl.}cılt bir utın ıtndcaıne aUcıı m1ıy 
dana çıktı. 

Sab:ıhl~~lo wllBldrat fstlhl klnlıı 

ıız.ahhğı babl?rlol olmyunca, bunda b!r 
yanlı~lık olacağını, a:ı.alıu:ı değil bclltl 
ı tlhllikin çot;'1llnıı olcnmıı icap edece 1 

' C.'1nl dU~Unmuştllm. ÇUalt:.ı b:ı:ıı nıO. 

fjalıcdPler, bu dU:iıınC<'Jl le)lt ctmclı
tedir uc ond:.uı .•. 

lç!;ı ı>arfl~ atmr.n 01.:ı.lıp az.almndığı 

ıını.:und:ı. lljr rn.ır cdlnmı•){ lstJyorsa. 
mz uk5ıım U tlcrl tclırln hemen her 
t.nrafııııı dağılmıs olan \'O gilndilz bak . 

kalllk 3np1p nkonmı:ı. rnl.ı, ~rn \c ıtıı· 
rap ııııtn.ıı dilltkı\"ll:ıtı, huıru!i prup 
tçıue l crlrrlnl, koltuk ~yhaiıclerlnl 
lrl•lll lillzlnol:ırı, balıtcl 1 blr dulıı§m. 
~lscle.rin blrtılrinl nasıl taldp ettiğini 
gbrecekslnlL. lçkllo bu rağbet nc<leıı 
mir Bunu sormaya lllz:ım yok sunı. 
nın. Ka:r.n.ncı ortlln kimselerin ilk g1.. 

dcc"~I J eri ·ı·, "l:l~nce ın:ıhnllerl olır.

cnğına 'e burada du IUlc:ık ''lcmek,, 
21uretjlc kryU edileceğine göro içki 
ıstlhlllkJııln Cazl:!.tn,ma&ı tıebcl.ılnl bun. 
da nru.malıdır. Uuı;Un bir çupıda, cUr. 
ınUmcj1!ıutauz tirka9 bin Um \'Uran 
~e buııdan ~ret alarak IUıha blrknç 

blu lirn vurabilecek olıuı klm!le ıe
çfrdPI bUyUlc korku ve endJseden llOO... 
ra, bir l;:k1l1 gazlnoyn. gtdlp do aliyle 
60.100 lira lıarcıımssm mı'l 

Hııftadll 5-6 Wnya fit olan, tnkat 
buı;ün haftada 50.60 lim abn btr kun. 
durucı lmllıuıı, bir tc.rz.I yamağı dUlı 
k!\nmm l~ndc dc.tnlımccett 3•crd~ 

kartsız ekmek \-eren, Ustellk bol meze 
ikram eden ga:ıJnoyıı neden rağbet 

edlp blrlıaç I~ devlnnestıı: Kazancı 

artanıa.tdnn 1Jaı3ka lnlılsıırlar 1dııreel. 

nln ezeli mU.,tetilcrf olan ''Bk!j8.DL 
cıları., da hcs:ıba katarsnlı Jçlıl ıstlll 
ilkinin azaldığı yolundaki tahmlnle. 
rin yanlış oldu~ meyclıuı" çıkıır. 

Ederinde lıaftnlıı. "i~kl filemi,, ter. 
tip e<lcnlerlo soltak köşelerbıde yerle
re çlfüllp mezesiz t~ler devtrcnforl 
do bcımlıo ı tmalıyn:l 

Manmaflh evde alleslnln haurladığı 
ok:ı:ımcı 5ofrnsıııa oturup, ımmımm 
~ldığı uıla yayvan ynyvan refalmt; 
etmek ııuret,lnde nk~mcıltk ortadnD 
kalktı. Yertne "m:ıa all<'n dıprda n:k. 
8Wllcılik k lm oldu, Ha.ttA k~ 
bayaıılarm "parlatma,. 1'1ııJ yapb.kla 
n görülüyor. 

Ra.kı vnr1ı1:ttı azaldığı yolundııkl &d· 
dlnnın yersiz olduğu ~nuı.la aa sabit 
lt}, gtınlerdcn h<'rl eş ve dostlardan 
•·piyasada rnln knlmailı, sunu yar&\. 
na., şllı:fıyo{Jerı l~Jtlyonıa:.. tnhlsnrlnr 
idaresi meraklıl:ırının fııteklerfnl lmr. 
f!lhynmnz bir duruma 4~Ul~ken PA 

sıl olur da varidat atlığı l!erl cUrtlll". 
bDlr. 

HutAııa, ;ayrltnbtl knzançlar bngfuı 
kil s<wlycslnl muhnfam ettfk!:e. lçldll 
·erlerde bol bol kartsız el-:nıek vertl • 
dikçe \cm keyif etmek, hem karnını 
doyurrrml' tııtlyenlu de tnu1l1Ara aka. 
eni< vo inhisar varidatı çoı;ulnı:l kıı.y. 
ı.cdecelttlr, 

l'cl<ta Ragıp ÖNEN 

Amerikahlar 
Deniz sttlnde 

cyaayan gemiler 
ya acak 

Vıı~lngtoıı, 15 (AA,) - BOkflme~. 

"deniz Ust.Unde oynar., bir nevi ytlk 
gemilerı ln§a edecektir. 'h!Utchnssıa • 
lamı ıöyledlltlerlno bakılırüa bu nevi 
ı;emllere torpil t..sabet edPmfyccektir. 

s 
Her 

bah,öğle, akşam 
yemek\en ıonı·a eünde 

dişlerinizi RADYOLlN 
üç 
ile 

c!efa muntazaman 
fırçalayınız 

-==-----

I EN SON DAKiKA 
Küçük llantu Kupona 

Ba kupoaa ekJPDttek göoderllecf:k 
~ onuna ve il' verme 11.ADJan lln S· o 
Dakikada parasız 091rectjleeıekf,!.t. 

tlıuılarm gazetede g1Srtlld81G fCkUde 
olmasına dikkat edllnlelldır. Evlent:!!t' 
teklltı gönderen okuyoculann mabhı 
kblD:ıak Uterc ııarth adreıl1eriııl blJcllt. 
meleli lAwnd.ır. 

Evlenme te'kli/leri~ 
* Yaş 34, boy 172, kilo 74, içki VP 

1111"1!91 _______ ...,_llCl ________ _._..., ___ _,, ... ~el ılgara kullanmayan, cıılne dalma muli 
kalacak, devlet idare~ çalı§4D. 

makinist bir bay; evi bulunan kız ve. 
yn dul bir bayanla evlenmek l.st~ 

mektedlr, Tercih) remzine müracaat. 

Bay ve Bayanlara müjde 
Hu tasarruf devrinde fltlktdl, boya...ı •oldu, renginin mo~ ı;~tJ d.iye 

l:ı.rmetll EL CANTALARINIZI 
bir k!Jseye atıp terkptn.031nız. ı1 lölyemlz lstcdf!lnlz renkte elb!!ieler.Lılu 

uygun ol:ırcık P'>ltl CA?lı"Tr\LARI~lZI fennl sul't'tl boyar \"e yepyeni yapın. 
Ayrıca her ıUrlll t,ıımir \O ıunnrlııma çanta ;)&par. 
Tuvnletlr.lzln rttııglne uyar t'Iı n!A sabit tırnak cUIUannw anc!l~ atBlyemtz. 
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Parasız biçki dersleri 
Maarif vcldlllğt ErkeJl terzWk okulunda gece derslerı bitirenlere rca:.ıl 
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Doğu cephesinde 

• 25 bin lli'alık blr ae:vetı bulunr.n 
bir baba; 28 yqmdakJ kı:zxm cvıeı:

dlr~k tatemektedlr: Senetlnln be§U 
bltjsiııı damadına verecektir. lyt buy. 
lu, ahlA.klı, biraz yakı§ıklı::a, 30 • (0 
yaşlarmda bulunan taJip!E'rln (Öz~ 
ha) remzine m\lracaatııuı. Doktor Vlı 
mUhe.ndi.sler tercih edilir, 

I g ve işçi an yanlar 
* Mnll vazlyetııı1n mtıaaadea!zltS! 

dolayuılle lisenin dokuzuncu smı!m • 
dan aynlmı1', askerlikle blçblr alA.Juuıı 
olmıyan, hesabı kuvvetli. 111.kWo bjleıı 
bir genı: tıı aramakt,&dn' (Zağlı ka 
lem) remzıne müracaat. 

* Genç bir bayan evlerde ahçılık 
Londra, 15 (A.A.) - Stnlingrod. bu ana kadar yapmış oldukları fa· ,-eyn orta 1§1 aramaktadır. Namu.1. 

da şiddetli muharebeler devam et. uruıların en müthişi olduf!u sö,,• ktLr bckA.r bir erkeğe dl! be.kablllr. 
mektedlr. Mosk.:ıvadn ger.e ;>:ırısı lcnmelı.le ve buna istinaden StııUnc- (R.S. kimsem) rcmztne müracaat 
neşredilen Sovyet tebli1U şudur: rndııı ev ev znplı için' A~manlar Aldıı ınuıı 
Stnlingrndı.n batısında Ye cenup larafındıın yapıhcnk hilcumun faz Apflda remtdeı1 yanb olllll a 
batısında ,Groznı'nln şimal batıı;ııı.. la zayiat vcrmchrJ yfizünden aka· ıroyncularınııxm namlarına geleı. 
daki Mosdokda çarpışmalnr' olmuş_. mele uğrayncaiıı lahmin eclilmektC'• mektuplon li!arebanemfsdeo (pazar 
tur... Şimdıki halde rnuhn:-ebcl~ l>on lan barlıı) llei'gt\D ıuı.btıhtan ıtıeyt 

Gnyr:i resmt haberlere göre .\1.. nehrinin bntı kı;},lnrında \"'oro~ a:adıır ve saat l'7 den eonra •ldırinıt 
manlar Stalingrad'ın lı:ıtısınun dm·_ ncj'in ccnubundıı son derc·~e ~id· lan. 
durulduktıın sonra cenup hatmnrla ı.lellenmişl!r. \'oroncj, Aimnnlnrm (Atcıı 6) (A.G.) Baht.BtZ) (Buhmmll2' 
harekele sctmlşlcrdir. lsırkac n<•k. y:ız taarruzlıı.nnda Volga fizerinrfo (E.N.S) (F.D.K.) '(Kayııa.k) (Karclr.' 
lada şehrin pek yakınında muhr- varı.11ş olclukları ilk şehirdir, (LA.le 11) (Okur) (M.E. 49) (Nadja 
rche!er oluyor. Pravda saı:etcsi, AJmanlaraıı (P.A.> {2 R.U) (S.A.E.) (Sal'nlm.' 

On g(lndenberi pek cetln car. Grozof petrol sahalor.ını işgal edr- (Okur) (T.A.) 
pışmala a sahne o1an Mosdok mın- bllmek itin Moıdok civarında gec __ ..;.. ___________ _ 

1n:knsınd:ı -bir nehrin cenup salı:_ miş olduklaıı Te. ek 11<ilirl uiııli'l .. ı .. -- rtlRK BAT ANLA.HI .-..-,11rı 
Jinde Almtınlar şiddetle taarruz el. de yapılınoktıı olan muharehenln Biski _ Diki, 
mi~lerdir. Sovyetler yeni mfidaraa müsait '-fr inkişaf g6st~.· uekle o:• TERAKKi YURDlJ 
mevzilerine çckilll\İşlerdir. Alman dul,lum; yumnktndır. 
ve ~bcar]ar Voronez nııntnkıısında Mosko\"ll, ı:; (A.A..) - Rmlarm el. .Biçki ve dlldtl biç 'blhnlyenlenı !t 
eh f R 1 · 1 bllcıılere 6 ve dl1dti btli(ı llJÜUt,ıt~ n rin garb ndekf us kuvvet erıne ıerıncıe mevcut blltlln llruvvetıer.in 

taarruz etmişlerdir, Ruslar beş hii'" Groznı çevrestnın hlmayui için tahşit 1 olmal( ıst;lycnlere 1 aşda bllttht lnet" 
d 1 2 llk ve tclerruatlle ..... ..arett cumo tar elm şler, 000 Macar öl_ e4llm!§ olduğu ha.ber verllmektıedlr. 

dürerek esir almışlardı:-. ÇUnkU bu çevreılln petrol . btihBalA.tı . 6ğtttjr. Taacllkll diploma -.erir. raıe. 
Ruııln: 1 crıın&rnd'ın •enubund:ı bakımından Sovyetler lçtn hayatı b!t be kaydına bqlanDUftlr OQmartesl 

pek müstahkem Alm:ın hallnrını1 chemmlyaU vardır. Herg\IIı Ruıiların TII pıtAn1:J.D maada aaat •.a " H. 
hücum et:nlşler, 40 bl:>klıa n tsh.. atddetll topçu ate,,Ue ve uçak!arm n ye kadar beqtbl mL~ 01" • 

• nur. Beyoğlu Aitmbakke.' Babll cad ribey1cmişlerdir. fa.aliye~ desteklenen hU~lar yap. 

SEl/R/N KAPILARNIJAKI makta olduk.lan blldirll!Yoı-. 
MUllAREBE DO§Tnnnm gerek iruıan gerek mam. 

me itibarile ağır zayiata uğr&tnıf ol. 
Muskoıxı 15 ( A.A.J. - Strmıgr:ıtl duklan rivayet edllmekteaır. 

kapılarınd~ şiddcUJ "~uhnre~eler ı Stallngradın uptı için yapılan mu 
oluyor. Mudafıler buyuk ıızımlc harcbe esna81nda AJmanlann Var:>§ 

çarı;•c;rnakt:ı, mihver lmv\"ctlcri de hatlarına girmiş oldukb.rı s!Sylen 
gün getUkçe coR:ılmnktadır. Al_ mektedlr. BUtUn fabrlltalaı ve me.s 
mnnlar şehre ynklaşmışlor, foka! kenler, kale ve ta.biye he.1.tne getlrtl. 
bu ilerleme pnlınlı~·:ı mal olmuştu . mi§ ve te16rgUlU ıx:.anlalarl& mUcehbeı 
Son b~ gün içinde SO\')"cllcr 5 tank tu~ kunılmua ve mayıı 
köyü terketmişlcr<iir. Rus uçakları tarlaınn vUcuda getL."'llm'!!tir. Rusla 
şehrin mfidafn:ısmdn büyfik :-oı oy_ rm mılıca oaşırtm& taarrnzlan, Vol. 
nuyorlnr. ga boyunca Almanlarm girml.§ olduk-

RUSLAR BAZ/ YERi.ERi GBUI . lan noktalara tmtjh edilm~t.Jr. Bu 
.ATJD1f,Af1 taarruzlarda tankların btl)ilk fnallye. 

~l<nkooa, 15 (A.A.) ..... Kuvvetll U gOrlllınU' ve bunlar uçu kuvvetle 
bir top~ ateşi ile desteklenen İlu.s" · :rl tarafından destektcnmlşt1r. 
lnr, düşmanın son 3G saat zurfııı

da zaptetnHş oldı$1 yerleri seri 
a]mışlnrdır, 

Pra\•danın bir makalesine. ı:;öı e 
hundan evvelki lcbli~ler, Stalintr 
r:ıdın batısında ve cenup .bolısınrla 
vukun gelmekte olan muharclıelcı
dcn ve Volgn hattından bahsede• 
rek Almanlann cenup • bnlı kesi· 
mini yannı~ oldnkl:ırını lddin c ,P• 
yordu Bununla he'raber nusl.ırın 
ynplıklnn kJrşıhic bir tnıırruz. ııı." 
ziyeti eski haline ircn etmişllr. 

ST AI.l.\'GR U> "!)ŞERSE 

Ln11dra, 15 ( A.A) ·- Gnzetelcriıı 
yazdığına göre Almanlar Sl:ı11ng· 
r:ı J ın bnhı.ındıı hafif surette ller
•ı-ın '~len!lr. Gazeteler Stnllngra • 
dilşerse şirnnltle'ki Rus ordtıınnnın 
mllnn1rn le hııtlıırırıın ke ilc<'e~indP.ıı 
Jıahsctınckll't ınaamafih şeh'r dil ı· 

e bile Almıınlnnn büyük IJÜtlilk
lerle knrş.l:ışacnklıırını söylerneid~
dirlcr. Gazeteler tallngrad ınüd:ı· 
fansının Almnn pll'ınlarınt nitjst 

Almanların şimdiki tnarruzlnnnııı ettıfs•nı y&zıyorl:ır. 

desi No. U 

İtalyan tebllll 
Roma, U (A.A.) - lt,sıyaıı ordu. 

lan umumı kararg4hmm s•ı numa • 
nW tebliği: 

14 eylUl gecesı §lddeW bir denlı: ~ 
hava taarruzu ile ba§lJyan Tobru ı 
Uss11 civarında dU~ yaptığı t.ıı 

karaya çıkma teııebbıutl aabnh san. 
9 da tam akam.elle net,lcelenml§tır. 

Denlz ve hava vasıtnla.rmdan çıkan • 
lan kıtalar l5 sao.t 1çln~ yok edllmi' 
veya esir alınllll§tır. "San Marko" ta
buru ile diğer ltaıyan mU!rezelerlnıtı 
&eri mUdaha.lelert ve Tobn!k QasUnde. 
ki Alman unınırlarmm aonradatı yap. 
tıktarı tşblrli#ı netlcea!Jıde kısa va 
çetin muluırcbedcn aonra, fa.1.k d~ml14 
kıtalannm hakkı:ıd&n gellnml.§Ur. 

ltaıya.n\ve AlmAıı mtıda.taunun sa. 
hll ve ha \'a b&taryalan düşma.n.m ha 
rekelini himaye eden deniz blrllklert 
ne ka?§l !Jıabetll btr atq açarak nıı 
muhrip, birkat avizo ve birçok ihraç 
vaıırtasmı be brmt§lardır, 

KARA ELMAS mamııaıydı, Vllrtorya her :ıususta. an. 
nchıln bir nUmuncsldlr. 0Lıı tetkik e. 
de1'5t'ntz annem halckmda ı!a lıtr fl.ldr 
edinmiş olursunuz. Dıtbıı lıtzlıır tvk 
l•UçUl<kcn lngtl~reye d6ndl1k. Anne. 
min ölUmilnden rwnra mlıı Muıınntın 
ellno dl\ştut<, ve bu kadın hne, terblyt> 
eLmek babancslle, tilr!U tt>rlO 1ıltenoo. 
ler y:ıptL Netloeckı bt>.plıııh bu kadma 
dU$011D kesildik. Beplmiı: ondan net. 
ret ediyoruz. BW htrblr11nluı ballı • 
yan yegAııe hissiyat da lıt'.Jld budur. 
Babam müstemlekeler~ lönUnce ftk 

ren ve bedenen tefekkW etmiş (n111U1. 

lal'la karıJılıılfb. Bahusnı m!ıı Marfjan. 
t;rn terbiye tnn:ma ,göre yetJem1, in. 
sanlarla bu, babam t.lyııtı:(te bir lnıan 
itin, en ajır bir darbeydi. O Ukerdl. 
Muti.cık lt&ilı ve dfıtlpllıı l.stlyorchı. 

Hallıukı bumda ııenelerdenbcn birlk. 
ini§ kin, nefret. ıaleyan, l yan his • 
•Jile karfdapyorc!u. Dergllll yerıı bir 
UıtllU poyd'\ oluyordu.tile önet'ler1 il 

laıydf ackllnde ha, .. ö&teren 1ılsıılya -

tının unmnla nefrete t,ahııvvtU ettt. 
Bu hal bizi nıtttee891r .,pntyor deltlt'tl. 
fo'akat en ooıt n:trrap !:°'Ckcıı babamızdı. 
Onun hazmodemedlğt dl~ bir meeelt 
de erkek evlAdmrn uvallı bir nı.ıı ! 

itııJyan n Alman hava muhare~ 

birlikleri bundan ııonra prk ı.tlka

mettnde geri çekllen deniz kuvvetıerı 
ne taarnız ederek bir kruvazörle bU 
muh'rıbi ve muhtelit motörlU torpido. 
1.ıırı batıl'.mı§lar, ha.ft! hl.! kruvaz.örll 
ve daha kUçUk tonajda ~er blrkaı; 

blrll!tı Cidd1 haa:ırlara utr&tmıııardır. 
Bu hareketler eanamıcla ıa UncU hU -
cum gnıpu bilhassa yararlık göater. 
mlgUr. 

27 lngiliu:eden çeviren: VEHIP TAYLAN 
._ ______ _ 
ona ııe oevap \ rdlolı. T 

"İtiraz ettim, o da beDJ kapıdıprı 
etti • ., 

Kol!ı Blekborna gitmesi tçlo ba~lyl~ 
:ı:ıı.ret ct,U. Billlhırc geno ve ~Uz.el 
tılr ku. olaı:i FnnnlJI tabrırt.tı. Arka • 
da,ıın ona bazı mnhrem ı.ualler ao • 
runcn lupkırmızı lteslldi Bunwıla be. 
rnbcr &Uıl<'rt, Blelıbornun ltadeslnl 
tııııdil• eder mnlılyetteydl Edda bJz • 
mctçller dairesinden ~ karanlı -
ğında ayrılmıştı. 

Fannldcıı .ııoura Mis l\lnryel lııtlcvap 
edildi, B.ıbuaınm 61Um haberi dııbt bu 
k:lblrlj ~rcdckt mUste-brJ tebeottmil 
izale cı;c:nemı:ıtJ. lfadcslıK ~öre u. 
at ond.'I rntllk oda.sm,11 9<'.!dlm(I, bir 
lill:ıt kadar okumu, onre. uyumllfjtu 

Kol.-. gözlertııı ı;enç itana çehrcslu.., 
dikti: 

''Sizinle ~k konuşmalı lsttyonım, 

mi• F .. cllst011,, de<ll, "Bab!U"•7la aileni _ 
ıtlo diğer fertleri ara111nd q mUnue • 
betlerin nıırmal olm&dığmr btzmt ~-

rtip tesbl& etmek fıraatmı buldum. 
Buuun ııcbcbl6rfnt bana b.ah edebilir 
mJslntzf,. 

Mis lUuryel ~"'kadar heyecıum 
kapılmaımşf,L ZekA ıfada eden g6ılerl. 
le bir mUddet, aklmdan geçenll'!'I oku
mak ister (;'lbl, arkadaormm yüzüne 
baktı. 

"Peki, dedL ben ele 11ld~Jf! acık ko. 
nupç:ıı;'llD. Babamın ölllmllnüil beni 
pek rJyade mUUıesstr ettlğtat iddia et. 
11em yalan söylemle olunım, Belkl be
ulm bl tzlJğfme tıftkmdleoekalnlr.• 

Fakat heyhat! Bakfüat bııılurl Blrbi. 
rtmh:J Mıvnılyorduk. Ne o (.lOCllldıınıu 
ve aknıbaanıı severdi, ne blz onu. Yal 
nız o kadıır detil. Biz rdeıler de 
6yle bfrblrlmlıe dUşlrtln d,.ğllh:. Şllp. 

bcafz nbvnl ve fttllltfn ı!e b\l humı. 

1a tesiri olmuftur, Babam 11tıbaydı ve 
kendls,nl tamamen çetin tılan va.sifi'. 
~ine vnkfetm~tl. Annl'mtn dl) kusuru 
yok detllaf. En bUlilk kusanı babntnı 
ken<llıılne bafhyacak vanf'!.an halr. ol-

3t O subay olmak tıun. &7G ea!.: 
alınmıştır, ÖlU ve yaralı uıfktan blr 
kaç yll.zll bulmaktadır, Çto~ miktarda 
harp nıaJ.z.;mıem cle ..ır1lmiftlr. 

Batan gemilerln iÇ!nde bulUD&Lla • 
nn bUyUk bjr kı:anı mU~'&'ül prtıanı 
rağmen gayret sarteden den1z ft8J -

taları t•rafmda.ıı ıaırtarıım.ı,tır. Ka. 
yıpranma: ntsb<ıten a.zd.::r. 

Ayni zamanda bu bl5l&'t>DID bava 
meydanlarına karp hafit lngil1z z:rb. 
1ı vaaıtalan taratmdan ~pılan akın
ı.ar da mah&U1 garnlzo?ıla::n aerl mu. 
dabale!l aa~slnde akamet• utratıı • 
mı~. birçok tank ve btr mflrt&r esir 
almmı:ıt,ır 

ROPORT AJCILARLA 
ROPORT AJl.AR 

Vamn:KAURJKAYABAL 

Bu cazip rilport&J 
serjalnt yann Habet" 
ıOtuntarında takip 

edecekılnlz 
bastaııı oluıuyt!a.n (Devamı -..r) !._ _________ .._ __ _ 


