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Bir inci biz geleceğiz, en 
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Varşova, Bc,erdam bombardımıDları Btallagrat bombar. 
dama~• yaaı .. da u Çocuk o)'llllcatı " ıarabror 

A•:g--5 ··- 1 Baküyu Ejderhana bağlıyan demir 
1 volu Almanlar tarafından kesildi IYLUL i94Z 

ÇARŞAMBA 
Numara: 1093 Sene: 4 S tali ngra tta 

P09t.a ıırutu.uı 1\4 

Talıviye a a 1uya11 

f eu Akşam 1 S~'it~~ v;;~i~ 
Parti Kongreleri • • 
Ve TlrlllJede V8hJmleşıyor 
BallE llarallabeıı 

Yazsa: SADRI ERTEM 
Stokbolm, 18 (A.A.) - Ofl: 

Bt.allngrad §imdi ikiye ~!!lnmO~tUr. 
DUn aabah ,ehrjn merkez iatuyonun•ı 
ele geçiren Alman hUcum kıtalan gü. 
nUn ortaıamıa dotru ha.r·l'>E:lertn ara 
amdan geçerek Kançı aduınm karı: 
amda Volgaya kadar Uerlemlflerdir. 
Bununla beraber tehrtn bQyUk bil' 
kıamı henüz Rualarm elinde bulunma.< 

tadır. Berlllıde sanıldığına göre göğiliı 
göğüse yapılan sokak ı:..ıuh:ırebclerı 

ıon mukavemet merkc:::ı dU,Uncey.3 
l\adar devam etmiştir. .Kuv\'etlcrlnl 
korumak jçln Alman kumıuıdanlığı • 
nın güvendifi çarelerden biri §ehrl 
kesit blr bomba yağmuruna tuta:• 
DOmbardıman tayyareMrlııln Alman 
mah!lllerjnde söylendiğine göre St& • 
l;ngre.d bombaıdrm'!nmm yanında 

Varı:ova, Roterdam \"e Kov-entrl bom
bardımanları .,bir çocuk oyunu., sa • 
yılabilir. 

Stııllngradın ıımallnde de Almanlar 
biraz Uerlemlglerdlr. 
Rwı1ar '\·ar;lyetln ııaatteı: aaate va.. 

himleşUğlnl gizlememektedirler. Bu • 
na ııebeb olarak da Almanların teml:ı 
ettikleri arazı Kazançlan değil. Ru• 
kuvvetlerinin tazelenmer:ıcal ve tak • 
viye edilememeal keyfiyeti g6aterit • 
mckteciir. Diler clhette."l Ruslar mer. 
kez iataayonunun l§gallnl tekzip et • 

(Arkaan Sayfa!, Btttun 4 de) 

Alman tebliği 
lltallapratta yeaı 
araıı lluaa!ık 

Terekte Ruslar 
püskürtüldü 

Berlln, 18 (A.A.) - .Alman ordulara 
bqkumandanlrğuım tebliği: 

DU,man taratmdan Terek Ur.erinde 
yapılan birkaç taarruz kınlmqtır. 

Stalinıra= zaptr Jçln yapılaa ı. 

natıı mubarebel~r eanaıımda pek p. 
Dl§ ~i kazançlan elde edUmlftlr. 

Pcarl Harlıar baf>kmmda çekilen foto,.,..f • 

Vatfllgton, 16 (A.A.) - "Paaitlkte İtte amiral Nlmlçin Pe,.1 H:ırburd.ı 
ki filonun tı.utı olan Perl Harbur. yapDUf olduğu beyar.at boJ ~k!I :ledir. 
beklenlldftl.aden daha blbtlk bir .ar. Kwnaileyh, ll•••ten deml~t r iti: 

T ORK1YE climhurlyetJ kanun . 
lar lı&lummdan ele ııtmdı:ı 

&amU ODU &emaJU btlk6metlerde.a 
97J11a1ı Jhımdır, )'&Dl bu rejlmde 
devlet ..ı&blyetlerl mlllet mllmeull. 
lertae muanm bir DmaD ~ kayıt. 

- " prt.la terkedllmlttlr. Ba mu. 
dlet JC1ac1e mOJet mDmeMIJlertaclea 
....., aoramu, cUrektlf ff.femez, oa. 
lan uledemez. Fakat Türk demok. 
l'8llbl llayat haline ıtrea ve baya~ 

Jllıi faal olan blr takmı poUttk anJa.. 
Y1f " till• na mlllptlr ld lıwlJarla 
nn mU1eU motemacll •rette dıeT· 
... lflerl De Dsfkllb: ftlll MUCtte cin. 
~t lflerlat marakaaıe eder. Ba mtlra. 
ka'be partt politik~ en küçtlk 
hl\c?tt91 ollla ocaklardall bqlar. Na. 
iılJe, kaa, 'rillye& ft'nib.lyet parti 
Nlyllk 111-cı-' De nlllayet bulur. 

Mısırda keşif 
f aaligeti olagor 

~ 

Voronej bölgeslnde dil§n:an mühim 
kuvveUer!e yeniden taarrclarma 
bqlamıpa da :yapılan ~tin mUllare -
beler nettc.aiııde bUyt)k kayıplarla 
geri pU91rUrtWmtlflur. Rijev ctvarmda 
dUtmanm teknrla4111 blr gok taar • 
ruzlar gert pUskurtUlmO§tUr. DUD 
71 l btr tek tümenin kellfmlnde olmak 
tizere bir kolordu keeimlnde 1oe dOı. 
man ta.ı1kı tahriP ed!lmlft!r. Bqk~ 
bir mahalde me\"Zll bir taarruaumua 
muvattaklyetle netlcelenmiıttr. 

aUe tamir edilmektedir. Aaıerikalll&r, .. Evet, za)'i&ta ufradık za1c.e ks 
tereddOt etmeulzjn Salonm adaların. ftfmadaa, !a&rbl kazanmadan ev\".3! 
da ilerlemek tua"VVUrundadırlar. bk daha bir takını :aaytata utrıyacat: • 
ctını•l"deu, ll&rbıln en nut.t sQnJet1D • mm g6811n1lnde tutmalıyq. 
den 'IMqUDe kadar bir çolr ,eyler ya. Kati lmfl, antJ91man Jerecnı d•. 
pılmqtır. Fakat yapılacak bir çok ,ay fil, zamandır. Zaman bizim ıc:tn C:ll· 
daha vardır. Takım adalarda bet' aat 1Jfr10r. 1Cn futa antnnma•.ı biz ya}><\. 
kara, denla, ]lava ve aalıl! kuvvetleri - Çz, blrlDcl bia ceıece,uı en kuv • 
mlz, JapoDl&n. fiddet w :ra11ftffa1q - wtJt 1* ola~ .,imdikJ halde ka -
~e mukavemet etmektMlr. Japon • sanmıo olduğumuz muv:ı'!A.ldyetıer. 

ıar. Amerlkalılan Salomon adalarmua lıtikbal ıom birer mDJdedir Biz. yU'<. 
cenup lıatıamdakj kuvvetli mevzUe tek btr avıışta gal!9 ge1mek, muh;\ . 
rinden çı'karmağa talıın::aktadırıar. rebe meydanında yenmek •aa'\vvururı. 

Biz .Amerikalılar, yavaı ~VBf ve fa. dayız. Yapt,ıklanmıza df'vam etme11y!..: 
kat emin olarak h!ldmlyt-timl.zi tak.. Kavuıımak fÇln uzun mUd 0 l't ha~rl&.ıı. 
vlye etmekteyiz.. fakat zayiata uğra. mıı oıdufumuz saatin gelı!lrt bu an•'.& 
mıyor detlllL Yalnız dllfmana verdir. zabitlerimlzden. erlerım:::-ı1en yan 
<!J~mlJı zayiata nuaran aay!at,ımu yolda durmak iatlyen hlC kln1ae ta-;;ı.. 

22 ingiliz tayyaresi düşürüldü 
CephenJn §ima! keıılmtnde boJoevflr. 

lertn mevzll ilerj barentlerl aklm 
bıralalmlftır. 

Her )'d ocak llloapelerl toplanır. 

Bu koarıeJerde ktlfWı IClad tetelddll. 
~ lnMladll fçlndekl ıtı- umumi 
de•ı.t meaelelerl g(bl bk bava lçbule 
konQfll)ar. otokritpul.aln blltlln im• 
~etlle tetlılk ed1llr.Meııeleler bUtüA 
e"ennlllyeta ile ortaya çıkar. 

..,. ... oeak koncrekıri :memleket
te tam balk ldl~ • reel ıekUde 
11ap1a4ıtı lçl.a aaz,ar1 olmaktan ziyade 
,erçeJID ulmnı tutar. Ocak koD· 
ımert, nalllye, nalılyeler kaularıı, 

lllualıu vUAyetlere dotnı ller ııene bu 
fllll murakabe UDAruGU bankete ge. 
$fililer. MtımeMtllerta ~ rilua 
illin Jdcla 'birdir. Füati her yd partl 
ltlHctlDet faaliyeti bakkmd.:ı ....... 
Janlllll DOk~ auarlamu. telllddlert.. 
-. clllller. Battı& ıeoen yd, parti seael 
lfıkreterllll YIJ&yetlerln 4ı(leldert, ve 
blmlara ...... alman dllramlan blldL 

ren lılr M7tlls cllt net""'- Bu eeer 
'l'lrfdıe ._.Ju•uıf+ln fa&llyetl Jlak. 
..... ~ .....uıaıartaa biri. 
dlı'. 
.. J'd 8eM IPıllpeled .......... 

ftt11. ..... cıull bir btlYb'et aneknek
tedll'. (llaldl ldmlzcle 'l'tlrld7enlD 
... .. ....aattk bk •117et ... 
... ___...... Çlmldl ~be. 

leilJ'• __..... ~k, .... llOD· 

ra B1791E 111118* llecıllll ammııd tntL 
........................ dabL 
7lllı ,.na 1Eeq1991 tıafla•aüt;ır. 

............... 'l'lbtı mllWtlllD ... 
rüüe '" aıllllml:Je& bülmlr tıııımeU 
.._ an.tıerdlr. Ve mllleUll .. ma. 
..... orpm milli llUıtml19ttn lılr 

Kabl.re, 18 (A.A.) - Ortqark ln
pliz kuvvetlerinin mUtterek teblitl: 

115.16 e)'lUI secea1 keııt kollarmua 
bUtUn kuimlerde faaliyet göatermif. 
lerdir. DUımaıı keılt kolları ve Jı eklp 
lerl her tarafta taarruza uğnyarak 

Jurpalanm11tır. 

Kara kuvvet!erlml.z diln zikre de • 
ğer hiçbjr :şey kaydetmeu~!şlcrdlr. 

Muharebe bölge3i üzerinde hava fa. 
allyeU dUD hatllçe artmı~. kat1 ola • 
rak a6ylenememckle beraber dU,ma -
Dm bir av tayyareııı dU~rülmUı ve 
galip bir ıııumalle 6 P.V tayyan:sl de 
U.lertne d6nmeml§lerdir. 

* * • 1, 
Roma, it (A.A.) - İta!yan ordula. 

n umuml kararglhmm SP2 numaraiı 
tebliği: 

Tobnık bl!lgeal.ade yapılan temizle. 
me hareketleri emaamda yeniden 20 
kadar ealr almmırtır. 

Hava tetkillerlml.z bazı hava mey. 
danlarma karıı yapılan ve hiç bir ne. 
tıce vermeyen akınlara l•tirak etmls 

Glrltte Sada Umaaı ............ 
:W'ldra, 18 CA. A.) - Ameri • 

kan bomba uçaklan dUn Girid a• 
dasındıı Suda körfezine taarruz ct
millerdir. Bir gemi ate~e verıl· 
miıtir. Diğer bir g,-midc de is.:ı • 
bet kaydedilmiştir. Doklara da ta. 
arnız edilmic ve blltlln uça.klan • 
mı~ , , ııeliruen üslerine dönmll§leı• 
dir. 

• ı • ı • olualr tıealdlr. faallyetlert llüJmada balkA bir ne11i 
ftrldJ• ,.na k_,nlerl mDlettD beaap ftrlrlu. 

tlllrlae m m wll ••ti temin edea M+.l•r ııenenm alh aymda balk 
bir ...... ebr1rla ....-r Tllr~ ıraplan arumclacbr. ErkAnamamı • 
............... ...--- 791Dm 1"m· ;pela aJdalerlnl )'&kmdall takip eder 

... ft ~ meela ~ L ler. K•dllertnta lttmadma mazhar o. 
lıuet .,... ftrld:tede cıe.w lal&. ı- hturCkmetln fllall~DI ulka ula& 
......,... ~ 1111' dlDuDlmıı il.il- tıJElan ltbt balk arumclakl ltUkamet 
.._ lluxldetlr. De.set n111 mite. lcftatau da )Wbade tetkik ederler. 
m Ilı& tıallE ._ .. ..,., Balina 111. BaUcJa ~ h 9dı mm. oalan 

t:lp:ııl•au ıHrta• ,erer•. OıınmJa millet redte9I 8e ...,... blralnr.A. . 
9111 a _... elllr. a.llte1l ula IJa. teta ODlanD bu faallyeta ckvleUe b\L 
-. ...... WJletlla ......_. dal. JdUDet tcraatı anamda lllr lle'\'I tir· 
- 1ılrblal· ....... taf,W. ya Wlllf9elnJ s6rlb'· 
... ._.. ......,. '"' 1llllılDer ..._ Bu Mr am cıömharlyettn .ıyae1, 

... ı..n,.u kendi ~ naklet- UIAld " eumbarlyetln politika sele. 

............. VeklJler ~ballı l aetl luallnl alan ba ba1k murakabe.el 
t8'I ~lar dllfld'r. Oll~r da b14t. lllat,eml Ttlrklyeyı ~su rejlmhule!l. 
.._. ,.erbtte tlllllp -.W. MIJM. dalla Deriye J6tannellt.e ona baldld 
...... ,... .. 9llad Jl97d:t ederlw .. .......,... bir al!lbre •.mektedlr • 

olan dOflllanm. zırhlı 'VUJtalarıru: dQn 
dAı takip etml§ler ve alt~ktaıı ug. 
malc auret;Ue yaptklan cf.lntlir&De 
hareketler neljceııtnde bu vuıtalanrı 
bQyUk b!r luammı tahrip etml§ler ve 
ya hareket edemjyecek bir hale Ketlr. 
ml§lerdlr. 

Bıı.,ka İtalyan hava te§kllleri al • 
çaktan uçmak .ıruretlle yaptıklan ctl. 
rctlı taarruziarl& İngiliz motörlll va. 
ııtaıan ıopluluklanm hırpa!aml§lar • 
dır. 

Kaltac:la hava b&t.&ryalan fiddetıe 

faaliyete geçml§lerdir. Burada 16 ta. 
pt yakllmıı ve birçok tıı~rtlar a~ 

hasarlara ufralılml§br. Bir tayyare -
mjz Uıstıne d!Snmemlotlr. 

GUndUz yapılan muhs.robeler eana • 
•nıda Alman avcıları 22 İngi!lz tayya 
reııl dU~Urmek auretlle parlak bir mu. 
vaffaklyet kazanmqlardır. Malta he. 
detıertnııı bom bardımaıuna devam e. 
dflml.J ve lnglUz hava kuvvetlf'l'f ada.. 
nın Uzerlnde yep1lan hava dUellolann. 
da Uç Sitittayer kaybetmiflerdlr. 

Bulgar halkma ayakkabı 
temin etmeli üzere 

100 bin sıgır 
kesilecek 

Ba barvaaıarıa 
etladea lloaıerve 

J&Jdacak 

Ladol'& sü:11nan cenubullda zayıf 

dllfman kuvveuert cember lçtne alma. 
rak yok edllmlıUr. Topçumwı teablt 
edilen IYl neticeler~ dU,manm topçu 
me,'Zilcrinl blokhavzlarmı ve istinat 
no1:tnlarmı bombardıman etml,tir. 

cUzldlr . ., 

Amerllıadaa 
rrınıaya lbtar 1 

6 Ul 16 ey1tll ara9Illda Sovyct bav:ı. Londre, 18 (A.A..) - Franaada Al. 
kuvvetlel'f 1,215 tayyare kaybetmlJ- manyanm beaabma çalı,au rabrikala • 
terdir. 'Suların tH •ı ha•a muharebe. rın vertmlnl arttırmak ı:ıakaadile 
ıiude, 212 81. hava batary&LarJ, 43 U tatbikine tevenW etti~ mecburl ff 
ordu teıklller{ taratmdaD dllfllrU!mllJ mUkelletlyeU mUnaaebetlle LlvAle blr 
Uat taratı yerde tahrip edllml§Ur. ıhtarda bulunulmU§tur. Birle§ik Ame 

Ayni müddet lçlade prk cepbeelıa Tlka liariclye nazın Hal Amt:rJkanın 
de 87 tayyaremfz kaybolmn§tur. bu ıı mUkelletfyettnf, ken.:ia!ne karıı 

Fin •e Alman deniz ve ha,·a kuv • hasmııne bir hareket telt.kkl edecetı. 
vetleri bu yaz içinde 28 Sovyet deniz. nl ve bunun beynelmilel hukuka da 
altısını tahrip etmitlerdlr, l mug,ylr bulunduğunu a!!)ltmjttfr. 

Yenimahalle komiseri 
ölümden nasıl kurtuldu 

KomJsere kurşun sıkan memur 
kendi kurşuniyle öldU 

Dtlıı Balurk6yde, Ten~ı.:ahalledekf 1 rak ıçerde nel6r konuıuldı:tu:ıu dinle • 
pola karakolunda kanlı l:ır vaka oı. mi.§ ve kendialnden şUpbe edi11lğiD' 
muo. bir poll.s memuru 6!mJlltUr. HA. duyunca tabuıcaamı Qekm,., ioerly~ 
dlse 'öyle oimuttur: dalml§tll'. 

Yenimahalle polis karal<olu komlıte. B&fkomı.er, komleer fA•.rmıflar ve : 
ri Şevket, birkaç ıtın evvd çekmece. - Dur, ne yapıyorsun• '11ye bağır 

Sof,.a, 18 ( A.A.) _ Ticaret nazırı aıne 200 lira para koymu?. fakat dün mt!Jlarııa da Ali Rıza aılAhı Şevk<"!~ 
Zakarte, bqUıı gazetecilere beyanatta b3.ktt:ı z.am:ı..n po.ranın y!rind~ olma. tevcih etml§ ve btr kurıun sıkmııtır 
l:ulunarak, kıı setmeden f'\"Vel Bul • dığm: g6rmil§tur. Komlacr t:llml§ kur"un bop gltuJc. 
gar nllaılne ayakkabı tem.ln ~tm"'k Karakola herbangl bjr y.ıbancı kim. lir. Ali Rıza tkinei ku11unu da s:k 
kayr;ı:sunda b'.ıluna.n hUk~metln sıtır aenln ıiremi)'ecellr.I d~ en komi • m11, Şevket bunu da çevik bir hare 
clnainden 100 bin hayvanın keıDmeal. aer, parayı poUıılerden birlı!nln al • ketle \raçırtllll§ w kurtuıuı yolu kaı. 
ne !•arar vermiı ol<.tuıunu 86ylemlı • rr.ı, olacağım tahmla etmı,. en faz.la maG:A'mı gö::ilnce : 
tir. nu auretle iki milyon çift k6ylU da karakola tayın oıuııdu111-u bjr ay? - Ah vuruldum! diye bağırara· 
,ayakkabıaı elde edilecetı Omlt edU· geçmlycn poU. Ali Rızad&.ü ıUpbelen. kendlafni yere &tml§tır. 
ınektedir. mi§ ve bu memura : .AU Rıaa Şevketin hakikaten vurul 

1;: .. -n~~·•c bayvanlarm etlerinden - Paralar kaybolmuı, haberin nr dutunu ve öldUğUnil aansrak kaçma~ 
kouerve yapılacaktır. mı? demlftir. taere dönmUı, fakat k:ı,pıdaıı dlf&r• 

Ali Rıza böy1e bir ,eyden haberi atla)-mca, ayağı •Jile takılarak 

11 d b t. olmadıpı, hattt. çekmec-::de para ol- d\lfmUf, bu sırada ellndekl lflllı p&t. ,... ., • aç • dufunu da bilmediğini .Oylemjşttr. laml§tlJ'. <;tıkan kUZ'§Un Alt Rızaam l:>9. 

\"iıd, 16 (A. A.) - Şangbııy Bunun l • rlnf' komlaer baıkomlser oına isabet etmi§, beynini parça!aya • 
~c·hrrndc açlık hllkllm sllrmekte. I Hamdi~ • ..ıaltlmattar etın:ş •e bqko. rait kendialnl derhal öldtırmllftUr. 
dir. Yalnız Ağu."tos ayında ~01)0 mi.ser t :...:ıce .Ali Rızaya dıo&ı:J çık • Vakaya mtlddelumumlllkae el ko. 
kişi kmlmınır. Bun!arın iit~ tini maamı .Oylem.lft.tr. D.Ulmuı, OMedln defnlne ruh1&t 'ftri · 
~ocuktur. Ali Rıa dtp.rda lrapıyıt yutan • ~k tahklkat11 ba.şlannn~tır . 

mıyorum .. , 

ADLiYEO~ 
l'.ollılerıa e!iat:-ea 
kaçmak ııteJ· ea 

Bir suçlu pencer.e· 
den OUşüp iüdU 
BugUu Gtleden llOIU'a •ıtlf7ede · fecJ 

bir vaka o1muı, dolandın::ılık euçun. 
dan mevkuf bulunan btria1 poU.ıerın 

ellnden kaçmak isterken ~atncı kat • 
tan dU,mU§, parçaıamnalr aureUle öl. 
mu,tur. 

Bu, Beıiktqta oturan ye evvelce 
gOmrllkte çall§llUf olan Fevzi adın. 
da birisidir. 'P'evzı blrkao gUn e\"'\'el 
blrlainl 20 lira dolandırmı,, yakalan. 
mrı ve dUn baltkındakl ta.hklkat biti. 
rilerek adliyeye g6nderi!rulftiı'. Fev. 
si mUddejumumllik kapıaı önünden 
pollalerle beklerken her ne l)ahuın.a 
oluna oıııun kaçmıığı kurmu11 ve po 
11.Blerin bir anlık gatletlnd"n lıtıfade 
ederek tırl&ınl§, icra dalrelerlDe dog 
ru ko§mata ba,ıamı§tır. 

Fevzlnln njyetı jcra dlll;eainln ya 
nındaki pencereden bah!:t'ye •t!ayı.ı. 

kaçmaktır. Fakat pencereye ~ıkmc .. 
ayaf ı taktlmr,. tepetakla< yere dU1-
mll§tOr SuKul aonunda 'be:.'ti parça!a . 
nan Fenl derhal 61mU§lUr. 

Vakaya nöbetçi mUedd!uınuml mn 
avlnl Cevat elkC'ymuf, trıhkikata 1;3~ • 
laml§tır • 

•azYOJt 
Amer\kalılan i9e varal" iDii! 
denleri vermeye dı1vet etti 

VBflDston, 16 (A.A.) - Jtetaicttaa. 
hur Rıozvelt, halkı harp i&Da,U lçta 
Mııı derece faydalı olan eekJ mad~ 
demir, teneke vuajre gibi .. 1&71 t .: 
la mik tarda vermeee dant •t ..... 
Relaic8mb111', •,u eara)'dl& ar~,~ 
malar yaptıranı ve a ay lçtnde • • 
meydanıı madfon ~kırm~trr. 



• 

2 - EN SOX DAKİKA - 16 El"'J,ÜJ, 191% ÇARŞA1\ffiA 

Mahkeme Salonlarında 

Zonguldaga gidecek yağlar 
Samsunda nasıl satılmış ? 
Pepeme bir maznun kaç 

saatte ifade verir? 
Siz motörle EUbaıık tarııtında':l :er oyıe kolay kolay açıl;.naz kl 

.onguldaga gönderilen mnz~t. maktn<' - Ama, yat ııat.mış.suuz. Nıuııl \ . 
~·agı ve neba.tl yağlardar. 2011 kilo nerede buldunuz bu yağlan? 
ma.z:.otu blbnem ne kadar maklnc, ya - Biraz acele etmeyin e!eııdim, 

ğmı ve bir hayli de nebati yağı çala. hepsuıl anlatacağım : 

ak Sn.msunda kayıkçıtara satmak Tahliye bittikten sonra r.ize banka. 
urettle emnlyetı suii.stlmal ııuçundan c!an Ereğliye gidip kömUr yUkleme
nıu:nunsunuz. Ne dlyecek=ıinlz ~ mızı emrettl!er, Yolda &tıterlten, ıUIUıı 

Maznun azıcık pepeme birjalyd', kapısından doğru ııu bam.ağa ba§l& 
)enizcl kasketini sol elinde buruştur. 1 dı. Bunları temlzlem~k ~ı;:ln amban 
muı. kat kat yapmıştı. En.!ul gUneıı- açınca bir de ne görelim. 
.en yanm~. kalınlaşmış, kat ka.t ol. tstanbuld:ın gellrktın yağlar varil • 
'Tluştu. terden aka alta. ambara d<'lmuı, eu . 

- Be be ben .. diye başlf\dı, ııize doğ yun üzerinde bfrjkml§U. 
usunu aöyliyeyım. Tuttuk, bunları aulann Uzcrlnder. 
Yağlan burada, Tophaneden yUkle. toplayarak tenekelere d(\ldurduk. 

Jık, ZonguldRğa doğru yolıi çıktık, - Kaç teneke çıku 1 
- Aldığınız eşya ne kadardı'! - Uç. Ama pis yağdı ... epfil, 
- Ben ne bileyim, Ama, motö- l§te lklncı kaptana bu yağıarı ver., 

Jolmu§, güverteye bjle yUJ<Jemj,tlk. dlm. Samsunda ka)'ıkçılara aattı. 

Yoldıı. fırtına çıktı. Güvertede olan - Kaç paraya? 
tan atmağa ba§ladxk. Ne ise Zongul. - UçUmllz bölUatUk, Ben 18, lkin . 
!ağa geldik. cı kaptan ıs. çarkçı Nuı·ettln de l! 

Burada Etibankm memurları gele • lira aldık. 
rck malları teslim almağa bafladilar. - Demek 54 liraya eatrnı~. 
Evvell güveıteyf bo§Blttık Sıra am. -öyle .. 
bardaki varillere gelince, iğne dellğ! - O halde bu ıkl bin )tUrur klJo yaf 
gibi, kalem gibi deliklerde:ı yağların dan haberiniz yok, sizf:ı? 
.sızdığını gördük. Ameleler ba.ııladr - Katlyen. 
ba#D"mata: Maznun bütün bunlan anlatmak lçl:ı 

- Variller patladı! diverekten. belki bir saat Uğ'ra!jDll§, ha.kim de din· 
- NaBII patlar varil durup durur - liyenler de kendiBi de ter içinde kal. 

kent mıııtı. 

- Daha lstanbulda patlamış. Va. - Hem, diye Ul'lve etti, bUtUn bun. 
,.illeri sapanlardan motöre atarlarken. ları bize yapan kamarot Alldlr. Blr.c 

Ne 1ııc dellk varilleri atı. ata mav • işten çıkardığımız için muğl:ıtır oldu, 
nalar yUklcyıp t:ötUrdUler. Ötekiler do: bu iftlra~t attı. 

eolll<tl. Tllhminen üçte biri akıyordu, NetJccde mahkeme, şa!ııtıerin ce\tıj 
Siz açml§ olmayaıımız? ha 1 ıctn duruşmayı baf ka bir r,Une bırak. 

Ne münasebet beyim. Hem varil. ı tı. ADl,İ\'"E MUHABlRt 

Parasız biçki dersleri 
Mıı&rjt vekilliği Erkek terKlllk okulunda gece dereleri bitirenlere rea:.ıl 

uiçkl dlplomaaıl"erilir. :lzabat için Dlvanyolundakf okula mtlracaat. 
Tel 22t80 (9952) 

Bay ve Bayanlara müjde 
llu tıı.aıırrut d~\.·rlııde ,.ııkJdl, boyası ııoldu, renginin moda•o çeçt.l diy; 

kıynıetıı EL CANTALARINIZI 
bir kff&eye atıp terkf'f.OJ1l)inlı.. • Uilyemlz lst,edlğlnlz renktl' elbtııclerlım.e 

uygun olurı1k okl ÇAN'MLAJUNIZI tconl eurctle boyar ve yepyeni yapnr. 
Avıca bcr tUrln t.amlr \e ıı.marlııma tanla l"Dp&r. 
Tuvnletlntzln rrl'.!gine uynr t"lı alA sabıt tınıak cllAlarmızı ancaı atölyeuıl:t. 
de temin cdeb!llre!niz.. K:ıraköy ltlombane <:ndı!uf Basanpap ban No. 2, 1 

Nafia Vekaletinden: 

r~xlitte~r ıerın cenup 
ba\I pasifi teki 

Hava kuvvetleri ku
m anaa111 değişHrildi, 

Melburn. 16 (A. A ı · -General 
Mac Arth•1r, bugün gencrP.l I\:cn · 
neyin mıi~tefiklerııı cenuı> batı Pi· 
t:ifikteki ha\a Jnıvvetleri kumnn. 
danlığın:ı ta~·in ı·e eski kumandan 
general Brcttt'in başka bir \'clzife. 
ye davet e<litıni o:duklunnı bil• 
dirmıııtlr. 

N ervaı ıı, k ırılrlık ve b · tin agrılarınız! 
trerbal keser 

icabında üç kaşe ahnabilir 
Taklitlerinden sakınınız 

Brctt'in rr~Anıl:.ubiye rciSi olıın 
genemi Rorce da vnzift'sinden a• 
hnmı~tır. Anıeriknda bn ı:lı.a bir 
Vhzifeyc tayın erlilcccktir Nafia Vekaletinden: 

Kenncy, K·n adada doğmuş olup 
43 y:ı<1md.1d ır ve Anıcriku hnva 
orrturnna l <ıı 7 de girn•inir. 

Şarlıö) ~• Silivri takeleıerlnJn uıbkimat l§lcrt kapalı zan usullle ek. 
sı ı tmcye kor.ulm"Jştur. 

ı - Bu !§in muhammen bedeli 164332 ve muvakkat tern!.~atı 9466 6C 
liradır. 

Salomon 
adalarında 

Muharebeler 
şiddetlendi 

2 - Elc&iltıne 80.9,942 tarihine rnstııyan çarşamba gUnU aaat 16 da 
vekAleUmlz demJryollar in§a&t daJreatnde ekaUtme kom! .. yonı. odasında 

ynpılncnktll". 

3 - Mı:kavele projesı, ekalltme gartnamesl, baymdırltk f!!lerl genel 
şnrtnamcsl. proje ve keşıf bullsa& cetvelı vahidi kıyası fiYRt cetveli v~ 

fennl ~artna'lleden mürekkep bir takım mUnokaaa evra.kı 822 kuruş mu. 
1<ahtıınde demjr yollar ln§ııat dairesinden t\!darfü oıunnbillr. 

4 - D:ı i§C &'irmek lstiyenler eksi!tme.nin yapılacağı gUntJcn en az llç 
gtın evvel bir ısUda ıle vektı.ıete mUracaaı ederek bu ışe glrcbllruek fçln eh. 
Hyet vesikam ıstlyeceklerdlr. Bu mllddetten sonra mUnıcaat eda.lerln mUra 
cancları ııazarı dikkate &lmmıyacaktır. 

Japo lar yeniden 
asker çıkardllar 

15 - EksUtmey<• gir.:cekler teklif zarflarını 2490 numa.rab ı..:-ttırma V.! 

eksiltme ;csn-..uıunun tarllatı dairesinde hazırlıyarak ehliyet ve.slka.larlle 
beraber ckb;,}~mcnln yapılacağı saatten bir ııııat evveline kndnr numrı.nı.u 
makbuz mukabilinde demiryollar ill§aat arttırma, ekailtme ve ihale kom!a 
yonu b:ıı~ka:ıına vereceklerdir. (7765.9973) 

Londra, 16 (A.A.) - VB§ingtondıı. 

bu eabab neııredilen resmi bir demeç. Do gu u cep h es ı· n de 
te, Japonlar, Salomon adalarmda.n 

Guadalkanalı geri almnlt itin sartet. ~lBa~taratı ı ınct ea)'fndı) 
mckte bulundukları gayretleri son mektedlrler. Çaroamba ae.tıahı erken. 
günlerde glddetıendlnnı,ıerdlr. Bir - den Moskova rndyoau Almanların ha
legllt Amerika babriyelller1, §lddetli klkatte Volgo.nm endUatri rnahaU.?st.ı 
Japon hUcumlnrma rağmen mevzileri. de bir egya istasyonunu f§ga.l etUkle. 
nt muhafaza eunişlordjr. Japon tayya. tlnf söylemi§ ve bunun St.all:ıgrnd ill. 
releri Ameıikan mevzilerine kar,ı taayonu zıınnedllme.mc.ııi.n1 UA.ve etmtı 
bombalama hücumlarını da arttırmıo ur. Radyo bundan ba§ka .Almanyanm 
lardır. Japoı\ harp gemller1 de bu bom ıkl kilometre murabbaı geııigllğfnde 
bardımanıı. lştlralt cyleml§lerdlr. Ja - glmall garbide bulunan bir varo,ıa 
ponlar. geceleri Buadalkanatıı karaya §ehrjn cenubunda ba§ka !iu stratejik 
kUçUk birlikler çıkarmağıı muvaffak vo.roııu 1.§gnl ettiklerini bildirmiştir. 
olmuşlardır. Stalingradın zaptı neUceslnde bllin-

14.14 eylül gecesJ, Japonlar Gua • dlğt gfbl, Kafkasyarun diğer Rus top. 
<!a.lkanalı zaptetmck için ?>üyilk b!r raklarlle irt,ıbatı kalmtyac&k ve kızıl 
gayret sarfetmlgler, fakat ağır zayiat ordu Groznı l'e Bakfi, petrollerinden 
.-erdirilerek pUskUrtUlmU~lordjr. mahMHn olaca.ktır. Bu bw;usta ili.ve 

Son beş gUnde 21 Japon tayyare.si edildiğine göre Kalmuk I?ozkırlaraı; 
dU§UrUlmUıı, mlltteflk tayyareler, Gu- aııarak Mahaçkale yolu ile Bakfiyu E: 
adalkanaJ adasmm §ima.il ~rblsind" derhana bağlıyan yenl uımendlter 
c.011ınıuı nıcvz!lerlnj bombardnnan ey. hattı bir ay evvel Eliatadan .harcl:et 
leml11lerdir. Japonlar, arttın bir kuv. eden Almanlar taratmdan 1.§gal edll
'llttlç tJızyiklerLni ld mc ctWJ,yorlar. ml§tlr. iBU olay gimdi)·e kndar resmen 

Yeni Ginede hava çarp'l'.Jmıı.lan Ol- bildlrtlmeml§ fakat dUn harekAta JJ. 
nıurıtur. Ye:ıı Ginooc bir Japon ılleb'_ tirak eden bir Atman harp muhablrl 
ne tam bir isabet kaydedllml§tlr. tarııtmdan if;ıı cıdllml§Ur •• Bu muha. 
MUttetik tayyareler, Y~rıi Glnenl!l bir §Öyle yazmalctadır: 
doğtmında Rabual llmanma da hUcunı "ÇölU andıran korunaksız ve -binasız 
t>tmlşler, bir gemiyi ateşe verdikten bir bölgede buna!tıcı bir sıcak altm
sonra s:ılimen dönmU§ler:fü. ua 200 ltllometreden fazla bir mesafe. 

mandanbor1 devam etmektedir. Sov • 
yetlerin §imal kesimindeki taarruzla. 
n daha mühjmdlr. Burada general 
Mereçkof kuvvcucr\ dUn Schulussel
burgun 20 kilometre cenultu:ıdakf mtı. 
hlnı. ı,ılmendlfer istasyonuna kadar 1. 
lcrleml§lerdir. Tallin • Gatvjrıaz • Zl
vanka ve Lenfngrad - Volkof hatlan 

bu istasyondan blrleomekteıUr.Moğa be 
nUz Rul!ların eline dllşmemlgtlr. Bu 
ıcnrln zaptı Schuluııaelburgun vazlye. 
tf üzerinde oldukça büyilk tesirler 
hwıule getir~cektlr • 

Ht>llkova, 16 (A.A ) - Rua tebliği. 
ne yapılan bir ek §Öyle demektedir: 

Rus kuvvetleri dti§manı iki meak1ln 
mahalden kovmu~ıardır. Bu mahaller 
:Mozdok çevresjnded!r. 

Amerikan tayyareler! şiınall Past • yt katetml§ olan Alman mü!rezelerı 
fikte Japon ada!arma ve Kiaka ada. birdenbire haritada gösterilmeyen bir 
ısına taarruz etmjşlcrdlr. Blrmanyada ı;lmendjter battı ile kar§~:ıpışlardır, 

Ek UtDM!yc konulan '': İngiliz tayyarclcrı bir petrol kuyuııu. Almnn askerleri rayların ara.şma bir 

l\loskova, 16 ( A.A.) - Cepheden 
alınan blr teıgrat, Rua kuvvetlcrlnl':ı 
merkez kesiminde ilerlemekte olduk • 
lannı bildirmektedir. MUho.rebe bölge. 
ıl geni§ bir Qa!e dönmUştfir. Alman • 
Jar şehJrlert bamp edip yerlerjne mlls
tahkem hatlar yapmaktadırta.r, Yol 
geçiUerlnln kuvvetU noktaıarm ve ne. 
bjr geçitlerinin maylnlıuırr.1§ olup Al. 
man top nteıi altında buluı;rnasmn v~ 
tahlctın edllıneml§ hiçbir ı.oktn mev
rut o!mamastna rağmen -.,ıs kUV\'et
leri bu son gUnlerde lJtrçok kasaba iş. 
gal etmi§ler ve bir mlktv.:r Alman 
öldUrmllglcrdlr, 

STAl.t?\GRAD MUHAREAESI 
MOSKOVA SAVASlNDAN DA 

ŞİDDETJ,t 

1 - Su lfltr1 l!flkizinct ıube mUdtlrlUğU bölgesı içinde bulunan Tokat Ka nu ateııe \'ennl§lerdlr. çok patlayıcı maddeler yerleııtirml11le,. 
zovaısı sağ eahil .ulamasının ikmalı için yapılaco.k sulama gebekoti ve birkaç aaat sonra. tam ıı lokomotif 
!ıafrlyat vo bn.aW.ı .smaıye ve i§letme binaları fn:aa.tı tahm.ln edllett CebeltUtarıkta taratmdan çekilen bir petrol trenini 
ke§tf bedeli fiyat vahidi esası tlzcrinden (1.685.985) lira (86) kuru,. havaya uçurmuıııardır. Petrol a.t~ 

tur. manevralar yapıldı amtf§ w. havaya yllkselen siyah du -
l~kalltmf: 7.10.942 tarihine rutııyan çarpmba gUnU eaat 15 te An. manlnr katarı himaye edell Sovyel av 
karnd~ au ı,,lerı rclslıği binası Içindc toplanan Su Ekslltıne konıh. Lftlinea, 16 ( A.A.) - E:vvelkt geM cılarma -kar§ı Alman ukerlcrinl kor.ı-
yonu ooasuroa knpaıı urf unlile yapılacaktır. ve kısmen dQn aabshleyln CebelQtta _ mugtur.,. 

8 - İIUyenler ekailtme p.rtn&me.ı:, mukavele projeai, bayındırlık itılerl nkta. hav• "e kara kuvvetleri mU:te- 'M'aıııtbtr Alman mUfre::elerlnln Ej. 
genel fllTlnamesl, umumi au lı§lerl tennt prtnamcısi ile huru8! ve fen. re'lt manevrntar yapm~ta,.drr. derhana doğru yollarmıı. devam edip 
nt fU1ııameJ.erl ve projeleri (ISO) Ura (00) kuruıı kar§ılığttlda Su l:leıi Bundan b31ka ınalzemr yUklU altı etmediklerini ııöyle.memekte lse do Al. 
Reist~nden o.labillrler. ticaret gemisi, dUn liman-: girm(a Vı! ma.n1ann yollarına. deva.m etınl§ olma-

4 - Eksiltmeye girebilmek için lateklllertn (64,329) Ura (513) kuruş1u.rr derhal tahljyeye b8flamıştn, lan muhtemeldir. 
rnuvsltkat teminat vırmeııt 'ft ckalltmenln yapılacağı gl!!ldon en u Blraz sonra Akdenlzden golen bir Stallnı;re.d mubıı.rebesln!ıı ehemmi. 
iı; ;f.Jn evvel bfr dile;cçe ile Nafıa VckA.letlne mUracant ederek bu i:1'J denizaltı, ljmana girmlştl.t. Sabahle • yeti kargıamda. cephenin diğer kcıılm. 
nmhlua olmak üzere veelka almaıan ve bu vesikayı g5ısternıeıerl yin yUklU olduğu malzemeyi tabii~ ıerfndeki hareklt ikinci d'!recede bir 
11art;tır. f:tmekto olan bir vapurda bir infll!k rol oynamo.ktadır. 
Bu mtıddet içinde vesika i•telllnde bulunmıyanlar ekstlt;!Ileye gire. vukua gelmi§ olduğundan npur, ~ Novr~lskide Almanl8r §ehrln ce • 
mezler. ts.rafından batmağa ba'!!lmış ve ho • nubu eark!Blndekl aon mukavemet yu. 

5 - ~ateh111ertn tekııt mektuplarını tklncl maddede yazılı .saatten bir !ili 

1 

men karaya oturtulma.<ıı çarelerine vaıımı da zaptetm~lerdlr. Terekte 
at öııC(:Sln~ kadar SU ııtert relsliğfnıe makbuz k&r§ılıltmda nrmeleri batvurulmu.otur. ı btlyük bfr netice elde edilmeden mu. 
lA7.ırodır. Postada. olan gecJkmeıer kabul edilmez. (9707) İnillAkın aebebf malllm değildir. harebeler Ud haftadan çeık bir za • 

Kola burada cent kızm eözUnU kes. 
ti: KARA ELMAS 

Mo,.ko\•a: 16, (A.A.) - Stalin • 
grad meydnn mulııırcbesi şiddeti • 
nin en lıü:riik derecesine \'arınış • 
tır. Schrin hiicumla :ıapteclllmiyc. 
ceslııl nnhyan Morcşal Von Bo:k 
askerlerine karış knrış znpledilrne
~fn i cınretmhll r. Alınanlnr yeni 
tank, piyade \'e hav11 lcşkillerile 

şehre ile yönelen, cenup batı, hntı 
ve şimal halıdan şehre hUcıııııdo 

bulunuyorlar. Bilhassa c~up yön • 
<leki durum pek bulıranh hlr sof_ 
haya girmiştir. Almant.ır, ;chriıı kc 
nar mnhallclcrlne yerleşmişlerdir .. 
Şehir ve Volga mınlakıısı, geceli \'e 
l{Ündilzlii ıliişınan lıı~arclcri ta• 
rafından lıombalı.mmaktadrr. Hus 
pllollnrı, ü~tün düşman ha,•a kuv. 
\"ellerine karşı şerefli lılr sureltöl 
durınodan savaşıyorlar. Alnıanl:ı\", 

bütün gece hficum!nrına de,·:ım celi 
yorJar. 

"Bir ı;ey sormama milAaade buyu, 
run, dedi. "Bn evde DulJum kendile. 
rı ltfıı mani ~kU ettıtı ktmııeler var. 
tnl)dıf, 

28 lngilizceden çeuiren: VEHIP TAYLAN .................. 

dlfll tatonun blltiln eaklnl~rOe iyi ,.e. 
çlnlr. ~nim kanaatJmce "'1rada ta.. 
kip edilecek en dof m hııtt hare.ket. 
tJO budur.,, 

Mis Muryelden 10nra lstJcvap ıııraaı 
ylU.bqı Praysa geldi. 

Cephede sonbnhnr ı;ol:ukl:ırı baş 
lnmıştır. StnJlngr:ı<I ı;ııvoşı seçen 
seneki meydan nıuhnrebesinden de 
şiddctllctir. 

Muryelln g6rJerlnde biran için aııa 
~ı bir parlltı B()ZCr glbf oldum. Sonra 
hoflfto tıoemı li&lladı, 

''Hayır,. dedl "Daha doğmsa bept. 
mız için engel tl'ıtkll ediyordu. ll!!rke<ı 
tf'rı rJyadp, babam ı~ın. Fakat babalık 
hissi \."O MWgf~ onu tunDJ:ıuıo duvar 
lan g-erislno hnpsettJnncshıe ma.nı o 
luyordo,,. 
"Albayın VMiyeı-rncalndc:n haber 

d. r mısmn:, mlıı Murycl T ,, 
"Hayır, vasiyetnameyi blçhlı1ml~ 

bilme)iz. Bu buııusta eluı ancak mis 
lHar nt ile mis Tfmmls maJOmat \'e 

ı blllrler." 
''Bahııettl~nb lkf bayanla pedcrlnl1. 

arn5ında huııuııl bir mün&MJbet mi 

me' <"uttu t,. 
"Mlıı Marpntm teahi al(,lnda bolu 

nııyordu,. 

"la mloı 'J1mmlıf" 
"Mlı; nmmlıı bııbRmın ltlm&dmı 

&azanmış ola.n )ecAne JnSllbclı, 8u lııa· 

dın çok bilmlıı, kurnaz bir mahUlk o. 
lııp muhitinde ynıtı,nn ınsanlarn. tı<I. 

kulanık 1Prlarmı öğrcnmelt hünerin~ 

bihakkın vt.kırtu. Tahmin ettiğime 

göre babaırun metresiydi.,, 
O anda o kadıı.r hfcidct!oodlm kl bu 

güzel, mağrur kadın f'llmde ola&ydı, 

hınnmdan belki parta IJ&rÇa ederdinı. 

Kols fl&klndi. Sorguya devam etti: 
"Ba lıtdlanıu lııpat ed~Pk delfllerf . 

nlz; var mı?" 
''Hayır yok, Jlad~ tahrnl.odf'n lbo 

ret,,. 
''F1krinlı;oe albayı kim katletml!J » 

labllfr:', 
Mi Muryelln verdiği cevap hen; 

hayrete ım,urdU. 
"~n de dahil olmak Uzere heploll:ı 

bu cin lP.tln fanı olablllriz Şu eartlıı 
ki babam ph!d eebeblcrden dolayı ın. 
dilriilmll!J olsun." 

"Demek siyah elma!! yüTUnden 61 
dUrUJmtı,, olm.uına ihtimal ftrmlyor. 

eunuı.t,. 

"Bu csrnrcn&tz vaka hakkmdB mft. 
talca yllrütmt'k haddime dllşmeT~., 

"Bıtboıı17.111 bu efııanevt ta:ıı .akfa 
dığı yerı blllyor musunu11 f 

"Hayır,,, 

''O hnhle gldcblllnlnl"-. Verdlğlnlı 

nıafflmattan dolayı ~kkUr ederim. 
Maamaflb alr..e aora<'afm:ı bir awıJ 

C:aha \'ar: l\flmr Praya ne kadar :r.a. 
maudanberf ~toda bulunnyort,. 

"Vüzlıa'ı Prayıt Uç ay f>vvel Malıı. 

hdaıı avdet etO. Bize kı!!IB bir ziya. 
ret U1,ere ~eldi, f&ka.t babo.m onu bir 
daha ıııı.lrnadı.., 

"Prnys b:ıbanızın hf!rl\!l1de çok sa 
mimi bir dostu idi, defli nJ1 .. 
".Ru hu mıta bir hılktim ~recck kıt. -

ilar babamın huııu!ll)~tlerir.o vlkrf 
deı:;illm,. 

")flııt rr l'rRyı1m ıılrltı lb·rrlnlzd°" 
hıroktığı tesir nedlrT,, 

"ı·u1.başı l'rayıı diplomattır. Keo • 

Kols kcndJslnl eorpya ~~kmek mN' 
burl~etlndo oldutundan d..ılayı anır 
diledi. 

''Sorunuz, bay l:ıqmUfettlıt! Arkad" 
eunın kurban dtUiı bu ıılçak~ el • 
nayettn eerarmı çözmete yardım ~
mck ·~in dlnıden releaJ sapacatı.m . ., 
Prayım se.ı bu ıı3zlert söylerken 

tett.sUrüuden titriyordu. 
"Tespit etUğimlı.e g6re albayla en 

9M g6rUton alz mlıslnh. Neler gtirüı 
ttlf;lintl7, ha'klunda blzl !«itten tenvir 
vder mlsJnlz T 

"Maalmemnuniye. ı:·emektekl dho, 
sahnrye ıılz de ŞAhlt olilunnz. Arkada. 
şımla Norgrtu ara!Jlllda IMu1 bldl~ll"r 

cereyan ettlfinı tahmin e~rek kendl 
s ile bu huıru"'ta gısrıı,mek lııtf'dlm. Fa. 
kat kötil bir günUno raetlsım,tım. ı\. 
ile me~lelerlnden bAhııetmekten bot • 
lnnmıyan nrkadaııım, pemıın7.ca •Özü. 
mil kestJ, FRkRt bu defa <ına her eeyf 
açıkça anlatn:ıata unıetmlıtfm. ,....1• 

1.ondra: 11!, <A.A.) - Almnnhl· 
rın ~lddelli tazyiki devam etmesine 
roıJmen Sıalingraddn Ruslar tıdlR 
in:ıtlo mukavemet eıliyorl:ır. Dün 
gece yarı"ı n~redilen resmt Rus 
tebliğinde şöyle denilme.kledlr. 

"15 Eylfıl "ilnil kıtaatımıı. Sta 
lfnı;radm balts!Je cenup bnlısında 
ve .\Iozdok mınt:ıknı;ını"fa dOşman • 
la çıırnışmışlortlır. Cephenin dl • 
l}er l\ıoslmlerlndc ellcmrıılyctc de#_.,r 
rlel.ii~ildik olm:ımı~lır.,. 

Tı>blı!tc yopılnn llAveye göre Sta. 

Bedestende 
85 llrnya 65 parçalı en iyi cinsten 

çiçekli 12 kl§lllk tam bir servts takı. 
mr, satl§ : 17 ey!Ul pcr§Cnıbc tığleden 
eonra. (17088) 

Ramaıaa ta~vımı 
Ak§Bm l'atııı !msı\k 

Qarpmba 19.19 %0.6% 15.00 

EN SON DAKiKA 

lingradın bahsmda şidddll müda • 
faa muharebeleri cereyan etmektıı· 
dir. Almanlar, tııze ihtiyat ku\"Vet -
lerlnl miıtemadlyen muharebe ·e 
sürüyorlar. 

Ruslar, Almanlann tank Te pl:ra. 
de kuvvellerilc defaatla yaptıklan 
hilcumları pQskDrtmOşlerdir. Seh • 
rln cenup batı!lında şiddetli muhıl 
rebeler del"nm etmektedir. Alman. 
!ar, bir kesimde ilerlemişler, ve gtra 
teJik ehemmiyefi holz bir yeri 
zapleylemlşlerdir. Fakat Ruslar mu 
kabil bir hücumla knybettiklerl e. 
razlyi geri almışlardır. 

Almanlann ihtiyat kuvvetleri 
tank ve pike tayyare teşklllerlle 

yııphkları mütemadi hücumlara 
rağmen. Rus mukaTemetlni kırama 
mışlnrdır. 

Rusl:ır Kotkasynda Groznl petrol 
mınlnknsının şimali garbtslne dil .. 
şen Terek nehrinin cenubunda kur. 
dııkları köprfi başını ı:ıenlşlebnefo. 

rine mani olmak için fe\•ka1Ade 
ı:ınyreller sıırfodlyorlar. Rnslar bu 
mınlakada iki meskün yeri geri al
mışlardır. 

Almanlar Yoronej kesiminde 
Rusları Don nehrinin batı kıyı.sın. 
dan nlmnk itin birçok defalaı bü. 
cumlarda bulunmuşlarsa da hedef• 
lerine vıırnmamışlnrdır. 

ntjev bölgesinde Almanların tiri 
detli müdaConsına rağmen Ruslar, 
bazı lernkkller kaydeylemişlerdlr .. 

Rcuter muhabirine göre Ruslar 
bu bölgede son günlerde muhtelif 
köyleri ger! almışlardır. 

Muharip Fransu; ktıvvetlerine 
mensup tayyareler, Klıılorduda ilk 
ecnebi tayrare bölüğünü te!l.kll e. 
deceklerdlr. Fransız tayy. -ec.llcri. 
kış gelmeden evvel Kır.ılordu saf. 
Jarında harekAta işti rAk edecekle:-
dir. 

l\lo!lkovn, 16 (A.A.) - ötıe llzerl 
neorcdllen Sovyet tebliğinin •khıde 
§Öyle denilmektedir: 

Stallnsradın garbında reuhanıbeler 

ı:tddctıe devam etmektedir Düpıan 
dar bir kesimde piyade Te tank Jruv. 
vetıcrile çok miktarda tayyare ta.hştt 
etml§ ve blrkaç kere ren!ııen fiddctl' 
taıırruz.ta.rda butunmU§tur. DUı:man 

pek bUyük kayıplar paha.sına bazı 

arazi kaz:ı.nçları elde etmJye muvat. 
fak olmu§tur. Topçumw:wı atqtle 5 
Alman tankı kulıarulmu bir bale ge. 
Urllml§tir. Hava mulu.rebelerilld.s 
bir tek rtlndc 3!5 Alman tayyaresı 
dll§Urutm~tur . 

.Moz:dok bölbeoa!ndc lcJtnlamnu blr 
düşman taaamızunu l'eri pU.kUrt -
m!1'ılcr ~ 6 tank tahrip etmlflerdlr. 
Tayyarelerlml& 4 tankla aaker J11kl!l 
takriben 100 kamyonu t&brlp et.mı., • 
lerdlr. 

Novromklnln cenubuşarld9btde tıa!'ı 

rlyc sUAh cndazlamnız Uç ~ devanı 
eden mUharebcler ncticc..-}o~e dUpna • 
nm bir piyade taburunu yok otmf~ • 
terdir. 
Atlantık fllomına mensup bir deniz 

topı;:u blrli~lınlz dUomanın birkaç nııı. 
kavemct merkezini tahrip etmlo .., 
dtl§lllan bataryala.nnı au"turmuıtur. 


