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Bnglnktl Alman tebllil 

Sıalingradın 
batısında Minl<te 
ıeoelecini aldık 
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Novorosiskrn cenup doğusuna hakim 
bir tepeye yanılan taarruz esnasında 

1000 esir, 27 top ahndı 
• 

EYLÜL 1 94 2 

ÇA RŞ AMB.A 

ı.~:~~~~~.~ .. ~~~~ .. ~:~:;::~.~~ .. ı 

Bir hafta zarfında 
Rijev kesiminde 2126 
Rus tankı tahrip edildi 

lsuAkşaml 
Bir Harbin 

• Kemal Noktası • 
9 Eyli'il 

Yal.MI: SADRf ERTEM 

D OKUZ eyl!M 19-12 bir harbin kc. 
maı noktası. t>ceerl bir htıı .. hı 

kin ,.e nefrctıu ycrlnl lmplacıığı gün. 
ciUr. 

O gUıı TUrk lsıık!AJ danııı bu da,a. 

Bcrlin, 9 (A. A.) - Alman or
d uhrı umumt ka.rarslhının tebli· 
ği: 

Novorosjskin cenup dnğwıunda 
bakim bir teoeyc yapılan t>ir ta· 
art"llZ esnasıntla binden fazla esir 

j aponga 
Rusyadan 

.istexlerde mi 
bulundu? 

DlJl tlmNll olan lr.mlrln Ttlrk bayn. , 
tına .ka\'uıımıuılle tarlhe .)Clıl bir dt'vlö' 

aı;mı,ıı. ısukıaı harbi bir kıa .. 'ti ı:ıe~. Amerika Barlclve 
ret harbi değildi, Bir müdafaa, hlr 

1 
J 

11urrflet. btr kurtuıuşuo hftrbtydJ. ı~u. Nazırı bn ın: nı11sta 
nun için dokuz eylül Türklyede, harbi . _ 
yapanlar aramda hfr tntlkam d.ıv.ı"ı, oır şey şoyıemıyor 
halinde psikolojik bir teıı!r btrakın'l 'ı. 
ka~ balan bJr bakl•m, inkar eallN" \ a~ington, U (A.A) - Anıeri1'" 
bir ,·artığın ycnldeın kıuan.Jruası h .... ,ı haricyc nazırı Kordeı Hal. gnzotecl'er 
ruhları lmpladı. o gUn ırptır rıttııı. n. konferansında bir tnkım ıSualıcre cf'. 

vaplnr ve• mlştır. dao knı;ebllenlrr hak ız bir da\'ıtnın, 
kotU bir zilınil etin ırurbanlıırıydı. Ek-.ıı.tör aahıilerıncıo Gaıasam0t0 ve 

Lahgo adalanne. Panama ka.nalır.ın 
K11~ımları.n erim ında hak'J;a•lert t••r-. 

t himayesi i!ıln Amcrıkan kııvvell~riıım 
ı;urcn bir dün)anm azamrtU, hP)' ı .. t. 
lı bir "eklldc 9ol•U,u de \utdı. (Jbri\leu \•armıuıı, hakkında H al , bunun ask~ rt 
nı11nuıru. buydu, Bunun ll;ın dokuı t'Y· mahıyctte b' r 111cseıe o!rl•J~unu ve lı:ın 
ıoı gliııU TUrki~cdc ruhlarda blr •ı.ı . rlyc veya harbiye nazırlıkıurı lhı n. ı. 
ta)ı dUzeltmenln zevki blUdmdl. .t\•ı tabık ka lmadan bir vey söyllyomlye • 
~e .. k lıarbln kem.si nokta .. ını tnl ı:ı e. ceğlnj bildirmiş nncak Ud hUkQmet a . 
cıı~ ordu. rnsınua dostça bir anlaşma .):8plıına . 

ıstıklAI haklı bir ımre:u l.urtulruı•ı: . C:an bu gibi Ledbjrlerin aıınamıyacd • 
hürriyet bil.imle ıttlfal> e!ml!'tl. f'<> ~ının muhakkak bulunduğıınu llAve 

ulınm~, 27 1op, bir z:rhlı tren ve 
biTçok maJzeme .z:ı.ptedilm~tir. 

Karadeniz sahili açıklarında 
savaş uçakları, 500 ton hacminde 
bir tnşıtı batırmrşlardır. 

Taclt ys.kininde boşa giden ta· 
arruzl:ın esns.sında dü~an 18 
tank k:ıybemıi§tir. 

Sta!ingr3.Cl . kalesi keshninde 
zırhlı krtala.r şiddetle müdafaa o
lunan düşman mevzilerini yannış· 
lar ve S~ingradrn hemen batı• 
smda k§.in bulunan sarp :Mink • 
tee tepıo:lerini İ€fal etmiş!erd.r. 

Diln ge<."c Stalingrad ı:ehri ıle 
ı;ehr:n doğusunda bulunan Sovyet 
u~ak alınları da bombar.dıman e · 
oilmi~tir. 

Kaluz:ı.nm cenup batısında dil§• 
ruanm bi~ok mevzii hUcumlan 
pil~.ürtü'mü~tUr. Savaıpn bu ke· 
~iminde yok edilen tatık!ann a · 
dedi 11 ağustos tarihindenberi bi· 
lle baliğ olmu§tur. 

Rjev kesiminde diln büyük mik 
yasta muh:ı.rebeler olım:ı.nu.1tır. 30 
Ağustcs i'e ô eylül arnsır.da Sov 
yellerin 2126 t:ınkı ordu ile ha. 
vn kuvveUerf tarafmdan yok e • 
c:rmi~tlr. 
Lcrungradın çember mmtaka • 

ı:,ında düşınan•n yapmış olduğu 
mevzii t aarruzlar akamete uğra • 
rn~tır. 

Iedoga ilzerinde Sovyetlttin 
il~ to~ek...ri bomba larla cıddi su 
rett: hasara uğratılmıştır. 

(Doğu cepheııtne dnlr dj~· 
haberler ikinci &al fadıt.) 

Jlın·a hücumlamıdan korunmak itin Almanyada denlr:aJtılar böyle 
gizli yerlerde yapılıyor ••• 

ingiliz tayyareleri Havr 
l i man ı n ı ·bombalad ıl ar 

7 dakikada sekiz ingiliz 
tayyaresi düşürüldü 

Berlln, 9 (A.A.) - Dun öğledım 

sonra muhtelit tiple~de lng1Ji7. uçalc • 
lannde.n mUrekkcp bir te;Jkll lle ~&vr 
limanına taarruz tc§ebbU!ICnde bulun. 
mu§tt:r. Alman, avcıları ve kar§t koy. 
ma bataryaları dll~man bombalar-:u 
ı;cli;p. güzel atmak zorunda. brrakmı~. 

tır. Hasar pek az olmu§tur. 
Yapılan §fddetlı hava mul:.areb<'ı,. 

rinde lngllfz teşkıli c!ağ1f.ı1mt§ ve Cl'. 
rı d5nmU§tUr. 7 <!akikada 8 1ng1llz 
uı;agı dll§UrUlmUştUr, 13aoka. bir tnı,ı. 
!iz uçağı da biraz sonra Brestln ban. 
smde. dU§UrUlmll§tUr . 

Fransada tek bir 
par t i kurulaca!<. 

Bir koord ınasyon komitesi evvelA siyasi partılerin 
mUmess11lerıyle görüşme yapacaK 

Pa.ris, 9 (A.A.) - Fransa, da 
tdı: bir ftr"..ta te; kil etmek maksa 
diye sa rfcdilmCkte ohn gnyrctler 
terakki eder g~ görünmektedir. 
Afi ajruw!Dln bildirdiğine göre, 
tt k bir frrk3. teı;~dll için propagı-.n 
du yapnıığ-ı memur daire bıı ııjan· 

sa ~nlı?.rı bildirmiııtir. Şimdiki hal· 
de bir koordinasyon komitesi \.ü
cuda getirilerek bu komitede milza 
bölged: mevcud siyasi mUessesc 
n:.cktcdir. 

Bu komitcn'n mfü.akerelerin• bü 

Mısı.rda 
Devriye f ~a
liyeti oluyor 

!\l!bvei' ~111 vvetlerl 
son carpşmaıar 
esnas ında ölen 
General Blsmartıa 
~at .kamını alacak-
larını slyUiyarıar 

Londra, 9 (A. A.) - Mısır cep
hcsir.d e, slmal \'e merkez k~· 
lerinde yalnız de,Tiye faaliyeti 
olmuı;tur. 

noma, 9 (A. A.) - İtalyan 
ordubrı ınnumt kararga.hmın 835 
numaralı tebliği: 

Mısırda di'şmarun nnkil vasıta· 
lıınn:n toplu bulunduklan yerler 
batary~amr.o:ın ateşi alıtma ahtı· 
mı§tı.T. Dilşrn.3nm dört uçağından 
üçü Alman u~kları \ 'C bir t~ 
sı de Tobrıık ıpU.'3ta1'.kem mevkii • 
n:n u!}Wavn.r bat:ı.ryalar: taraftn 
dan dUsürlllmll§tilr. 

Bir Ab:ıan tUmeninin kumıan
danı olan general Georg VOD Bı .. 
me.f'lk 80n gün~l"rde Maır cepbt. 
tinde yapılan muhattbelıe-r esna • 
smda m.'\.ktu1 dUrmUştUT. Eu su • 
retle Liby:ı.da ve MISirda mil3te• 
rek da\'3. i~in h!ı.yatlannı feda et· 
miş olan 1ta.lya.n ve Alman ~ne• 
rallerine kıy.metli bir askeri:ı Ü!• 
mi dnba kanşntrştir. Afrikadalti 
mihvl"r kuvvetleri parlak bir za -
ferle müteveffanın bu fed:ı.ktrıı -
ğınm intikanınu alacaklennı söy
lemek rtı!"etlyle general ven Biı;
markı selamlamışlardır. 

Jrn:ı e~ ıcım bu hl le kıı ~ıla~ an nıllıı•t ctml~Ur. .ı;;ı::;ı;;;i;iiiliİİmİİİİl;;İİİİİİİİİİİİ;;;;;;;;;;;;İİİİİiİ !!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~ 
bu kemal 1tokta m:l:ın ııonrll en bt.i~r· Japonyanın Rusyad'ln bllZJ tsteklPr. ~ 
hl ıerıe aulhu yaratpı.J.)ll ba~ıadı. 6 ı de bulunduğu ve bunlnrm lkl memı~ 

tUn siyasi fırkalar~ m U!:nessi!Je· 
r:yle gnzetelerin ve işgal altındaki 
kerelerde iı:.ti1ttiıller1ni muhafaza 
IC"rin murah!lasları iştirnk cdecek
',erdir. Muhtelif teşkillerin müıa· 
kerelerde ist k lnllerini muhafaın 
t;decckleri söy lenmektcdi:'. Komite 
tek partiye kaı-şı mevcud o an a
narşi ile mücadele etmek ve tek 
partin1n teşkili yü~Unden zuhur 
eden meS(>"c!erl mUr.a.kaşe etmek 
ı~in propa<:'\'andn sahnsıııda ne gib,i 
tedbirler alınması ıruım geleceğini 
rnUzclıterc edecektir. 

acbcbten hmlrln kurtulu~u yakın,11.1 ı. . ket arosır.da ani bir harp çıkarabt:c. , 
ta kin yerine flC\~lnln, enınl.>et.slzlik cek mahiyette olduğtına dıı tr ÇunkJr~ ~==1!!!! 
)erıne doetluğulı h!ıklm r.lnıa,l& b:ıo den gelen haberler bakkmtia da Hııl, 
ladıtı bir denı R~V- ~öyle demiştir : 

Bir ' \&tana .aldırınak gaı. "Bu mesele hakkında bir §eY söyil. 
lt'llndt.! bulunanlar da o gün rüyaların. yemlycceğim. Çünkü evvel! bu d:ı .... 
dan uyaodllar ve müthb bir dmm t. kcı1 mah}yetted!r. Sonra bu pytal:ın 
ı;lnde yıapt,ık.ları hataların dramatik teyit edecek malOmat almadım ... 

Sovyet 
SllDJID 

nııüdataa· 
temeli 

ııeticelerlnl gözlerllo glirdUleı. 
l'alu~t dokuz e) ifil maA;IClplanna o 

aeneierde mutad 011111 \ 'e daha e\·nı'.kl 
r.amanlardıı örneği olan kın ,.e nefrtt 
y:ıratan aulblardan blrlol gctfrmo·•ı. 

Bu itibarla Akdenj7.e ~ayladan hlr 
kartal aürUsü gibi lnoo :ı.afcr ordruıu 

Akdeniz kıyılarına ııulbun lneanlığın 

güzel, l§lldı, tertemlz (lçeklt'rinl ~
diler lııttlti ordularının kıpkırmızı lJlr 
nıezbaha h:ıllnde bıraktıkları otuklaca 
8e\gtnln, hakkıoı kuV\'etlle kazanmış 
lnııan kalbinin ne~ll hararetini gU -

lUrdült'r, Bu ılık han Egenin ötekJ 
l!abllinl de Mrd). Mağlfi1>larla 8Ulh 
'llaN"mdan elele döndUk: Lozan do. 
kuz e) IOUc biten bir dC\TI tak1p ed• n 
~'°l'gl. \ e insan hakkının t,sıııdığı g11."1-
"ı1n kap111mı attı. . 
Ooku:ı eylW blu bmlrt kar.andrrd:. 

•~ınır bl:ıe Lor.anı verdi. 1.ozan, TUrk 
llıtUetınln harp aonraıımı eo lyl eekıl. 
de ldrAk eden ve ona ıtekll veren f!Ö. 
ttlıtıııu dünyaya eııer halinde bob,._t 
tt 

Lo:ıan .ulhD yirmi yıldır Türl<tye . 
lllıı etrafında bir yandan sevgiden ~lr 
ıı.ı.. çl7.erkM kuvvetfl gth•enen ku''· 
V\-trı.- bayata bl'lklm cılan bir millet n 
lı11ea,1a,.;.1 lrun·ctlendlfd.ı. 

l>.ıkıır <'\ ını hö:.·te bir b:ı:tlal!;ıı: 'VC 

~r harbin ııonudur. 

Doktor Rıza 
Nur gömüldü 
Evvelki gece ve.tat etti~i blldlr -

dlflmlz eııkl Sinop mebusu doktor Rı. 
za Nur bugün gömUlmUotUr. Rıza Nu. 
run cenazesi saat 16,30 4& Beyo~;u 

beledjye hastanesinden alınarak Teıı
vikl~ eamjalne götUrUlmU§, namazı 

kılındıktan aonra tabut eLtır Uz.erinde 

Mtın'ER ordularmm Katkasl'lr· 
dakl Uerı hareketi durnıadnn 

de\'&m ediyor . 
Bu taarruzun btrkaıı bedctJ \-ar: 

ı. S<n.,-etlen bugünkü harbin kıuu 
olan ~troldca mahrum etmek, 

%. Cenup cephesini ~kt'rterek ım·•. 
ko\'8), her tarafından ,.e blllıaaııa ar. 
kad&n sarmak tmkAniannr clda et. 
mek, 

8. nueların en bUyUk harp aan:ıyll 
bölgeıılnl ele g~lrmek. 

4. Ortadofuyu temberlı·me:t. 

Harbiyeye kadar taoın.nuftır. Buraıia KmlorduJu teke uğratması thtfnıı. 
tabut cenaze otomobiline konm~. U balnmında.ıı bu hedenerden b)rlııl'lsi 
Merke,;efendl kabrlst.anır.a gelinerek en mühimdir: Petrolııu7. Vl1 buğdllyııt~ 
ba%Irıanan makbereslne det.nedilml§ bir mCmlekette ne tarılı. ne tayyaT'c 
t(r. Kahrı. b&§mda tıbbiye talebe~ln 1 ne t rakt-Or, ne kamyon, ne de :r.ırhlr o. 
aen bir gençle eskj kon90loslard'\n tomobfl lş1er; buğdayını: bir m~mıe. 
l<~ahrettln Hayri birer nutuk ııöyleml§ ket. el<mekslz bir memlel•cttır. 
!erdlr. Merasimde Vali Doktor SoVl·etler birliğinin Kııfkaııyadaıı 
Lfltfl Kırdar, rlya.ııeUcllmbur yavew • bqka yerlerdeki petrol l11t,lhsnlt 11P 

ıerlnden Cevdet. basm birliği İstflr. - kadardır ve kendlıdne yeter mi, y .. t. 
bul mınt.akası reisi Hakkı Tank t & mez Dil! 
eski mUnakalı1t vekili Ce.vdet Kerim 1 Ruııyanın petrol istihsali senNle 84 

lncedayı, TUrk kUltUr bfrile't aza!a •• ı mll.>on tondur, kı bunun 27 milyonu 
dostlan ve akrabalan bulunmuştu : Kııtka lora aittir: 

Cenazeye bir ı;ok çeıenkleı do göD. l Ba~ U mUyon ton, • 
derllml~tt. ~ Grouıı 2 milyon 800 bin ton, 

Yazan: BiR MUHARRiR 
Maykop ı mll,>on 200 bin ton, 
Sovyetlcr birliğinin Kafknr.Iardan 

sonra petrol lstlb581 edehlldlğl bel;i 
baoiı tek bölge, \'olga De Ural ar.ı 

smdıı.ki Kraın:ı.kamıık ha\.'lll}5ldlr. r.u. 
rada 1039 ~dına kadar 1,4 milyon k.,,. 
dar petrol fatlhsal edlll) ordu. F'ake.t 
bn111 t;eııelerpdc lstllııınl ~a~'J'etı fe\'. 
JmUldc artmı, oturağı için, AHU(lk 

muharrirleri 19!2 de 7 mUyona kacı::ır 
petrol tıkarılabilece~rinl kabul e.~t. 

)orlar. Pnknt ~ene bu mobarrlrlerı-, 

mest'IA 1>01 Lombarda göre petrol ıs. 

llhsal etmek kflfı değildir, bunu n.tı. 

ne etmek de şarttır: BUtün dUnyuı'.n 
bln kadar petrol tHnyehanı>sl "'ıu •ır 
kı bunun 872 111 Avnıpadn, 161 tao, sl 
de Hu!l)ndadl1'. Fakat bu taııfiyl'banP. 
lerın hemen hep ı Bakfıda, Gromldf', 
Batanıdıı. ve 'l\ıapaedc. yanı ıtofkao. 
l adadır. '\'almz bir t.aoesı \'olg:ı llzc 
rfnde Snrato\'da bulunuyor. VoroneJıı 
doğuııllllıı. dU~en bu tasfiyehane de h;t. 

,.a bomb:ırdınıanları altmdAdır. 
Blltün bu nıkanllar \'C hakikati •r 

Almanların bu yaz taarruzuna neden 
cenuptan bnşladıklarını ve SD\'.) e:...c. 
rfn Kafkas mUdafruuıma 11cden ha n • 
blr ehemmi.) et vcrdikle.rliıı açıkça go.._ 
ıertr. 

ROPORT AJCILARLA 
ROPORT AJLAR 

Yuuın : KADRİ KAYABAI 

Bu cazip röportaj 
scrielni yakında Haber 
sUtunlıırmda takip 

edcccksıniz 

Er:erden Billi Con 
ıle döğüşecek 

Vtı!'ingfun, 9 (A. A.) - Onlx!• 
§I Coe Lulze ağır sıklet dllnyı.ı. 
~ampiyon'uğu unvan:nı e-rlerden 
Billi C:m':ı k:ırşı müdafna et.~C' 
si ·ç~n mUsaade e:lilmi~t!.r. 

Maç l 2 birinci te'.Jrinde Nev • 
1 ~·or~un Ynnke st adyomunda ya • 

\ 

ıııiacnktır. Maçın haml ntJ tamami
le oı-duva yardım sandığmn vefi. 

L lecektir. 

'----------~----------... ~------------------~----

Ankara - izmir bisiklet 
yarışı net~celendi 
Orban Sada blr lnciUftl kaıa ıdı 

t:ımtr,9 (A.A.) - Ankara - İzmir • daşımız Orhan Suda tek ba'ı:ııa mu\'ı. 
bisiklet yanşı bugUn çok parlak mc. salat çjzglsjnl geçmiş ve orada billu
ra.sim jçlnde netıcelen~tlr Koşueı.: • nanlar tarPlrndan şiddetle allr.§l&e, 
larL"l erken gelecek!erinl bilen vali. ml§tır. Orhan Suda valiye takdim J. 
komutan, bf'led!ye reisi, mebuslar 1e ıunmuş ve bunu mmcskl.p ısttral'.at 

çok kaıaoa t ıl< btr halk klltlesı '!&Pt etmek Uzere ll!'t! btnasma ıttmllıtll'. 
ı:ı,so dan i tibaren mı.:vaealat yertn.:e 
toplanmışlardır. Saat 9.11 geçP ou Yanıım diğer ııetloeıerl lk ~ W 
)arı,,ın ber ctabınd4 çok muvaffartl- njf bundan sonraki teJ.grananm ı • '" 
yeW Juııuiar yapDU§ olan ajan.ıı arkJ. bildlrllecektir. 

• 
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Z - EN SON DAKİK:\ - 9 El'l4T 1Dl2 Ç\\r.~ \1\WA 

Kahve k{)gelerini bırakıp 
Parti kongrelerine gitıeh 
Herhalde daha iyi olacak! 

B 1.I: kall\C.)e girer inlı., l>lrl.ııç 
ki l ba!<başıı. \errul::ıtlr: faı &n 

ı. nunun filln maddeB!nlıı tntblkııt · ı. 
daıı şll.Cıl eı etmektedirler. Birkaç 
.ı t. lıırl jnln C\ lndc toplanır, !ı ış 

1: tc.-n sonr:ı balıls mutlaka chdn 
elerdi.ne lntli.al ettirilir. Hele toplan ı. 
(f ı.ndınlnr vıırs:ı bahis u!.Adıkçu u. 
rnr. Belcdll nltı nsfalt yol yapm:ıdığı 
ıı:ın isle rplnlc.-rd ulcı;~ dal nnmadığın. 
tlan, fubıı ııenıttc oturan bir ahbah. 
d:ın donuliirken geç mılındıysa o c'. 
\arila bir sokağın karnn1:klnr lçtın:c 

yüz.di!~Unden, trıum.':lyların saatte<!) 
l!Ir ı; I ıli :ıJetı 'es:ıfre ,·e.'l:ılrf.dcn tı • 
wn uzuıı ı,lkfiyct edlllr. 

llaşbaş:ı verenler m!Jtcaklt lsııleı • 
J,ı mU(<'lmltlerl knsdetmlyonı:n. 

Onbnn t.ışb:ı::ı3 \Crdllder• zaman lto. 
ııu tulı:L'lrı m"vzu yenll<'rdcn çok uz 
p:ırn ııldıldarı nıGst!ksldlr • dileği ::ıI. 

k )Ct, 5lld~)etl dllel, takip ~Pr. 

·•Ben l:d rdlJ e reisi olsnydım, ben va1J 
olsa) dnn.,la b::ı:;lıyan oz ozadıl\C!ı o. 
z.ar ve tıır~cıc mUsbet ( !) ve t tb.ki 
ıcolay l<nrarlar \Crllcr1>1' dağılır, g . 
d<'rlor. 

ltılh,·ede, l'npurda, evae, soknhra 
b}rleı;e.n, ) a.ıı :> llD:l yürüyen biz ııehl •• 
Jılerfn gUnde memleket ve et>hlr 1 'e 
rlne- düz.en 'ermek nolttııSJnda ne Jı;:ı. 

dar !;;ık 14f harcadığ'nnız oluyorf Hu. 
mnı hes:ıbmı klm~e tutanııız.. Eğtıı 

h~.P tı:tmnlt kabil olsaydı bu sUn· 
rtn ne kadar boısuna, Adeta blr cıgara 
dumanı gibi bo;Jluktn kn3 bolduğunu 

götür, ıınlardılr. 
BU) Uk 'blı- ıırs ıılinntlı:firının ı;üt.f'I 

s Jnl binlerce ı~~lnin önUhde !Şltttı . 
mCk lmltfını \ıırlten, bu lmldlnı bıru 

kıp, sırf avaz n,·ıız haykırmak !Q\n 
deniz lten:ırma gidip ıırlu SÖJ lemes1 
ıu~ıdl51ne nnsıl m:tilcli ve manc\i b:r 
kazanç temin etml'Zlie knb\t>Cle, e,;de. 
euraaa burad:ı ınsanlnrrn blrblrlerlı~c 
"undan bundan ıılldlyet ctmclert, ''' 
\cyıı bu nuıltnhıdan dlkkto bnlunnı ~
lnrı da kf'l.'ldllcrfnl', mlllr.t e 'Ve ml'm. 
lekcte bir fııyda temin etmez, O h:ılde 

ne lllPmalı)IZ! 
f tonbulda C'llmhurlyct Halk J>artl. 

inin t.nm 270 ocnğı \ardır ve bu o. 
cııld.nr isminden de ıınlaşıl:ıcağı gibi 
h 11.ıu kııpısınibn mcrı:uılmsJz hiçbir 
ı.ıılfct.slı: glrebfleeeğt )Crl rdlr ve Jıer 
TUrl;: pıırtlnb tabll n:ı:ıı ıdır. Şehrlr.. 

dör; blr tnratnın şn) ılmııı ocnklnr 

rohruk nasıl 
sukut etti? 

·----K 1Z1 LA Y.-i• =-1 

HEMŞiRELER OKULU 
Direlltlrlltlnden: 

Kayıtlar 15 EylOle kadar Cfevan: e6eeektlr. Orta me1debi bltirmif, 

r da ~ıKan De il Ekspres gazeteıı-1 
18 - ')5 yaı arası, sıhhati tam olan taliplerin Aksaray Haseki cad-

1 desi HcmJireier Okufuna müraco~la!t Telefon: 244811?1tiiliilliı••• 

mıın ~ısır mubabJrl, bu sukutun mabi~e-F ·------••ıLK-oRTA-ı.tsıt 
YATJLl 

YATISIZ ın~ oıcıaıa gibi meydana atauş~ır Et~~K istiklal Lisesi 
Mnırr eephesındeld mllstalıke ı 1 Ierirıl kurtarabl!diler. IJeh§eUI tahrl. 

To1Jruk mcvıdln.n bu def kl mihver l:lata uğradılar. 
raıebo k8ydı içln pazartcS1 ve per§embe günleri müracaat edjleblllr, 

Eııkı talebe kayıtlarının yenllenmesinc 10 EylUle kalar devam edeeektt: 
Şt.:HZADEHAŞI POU8 LUtAKOLU ARKASJ 

-----~--- Telefoe: !!58.ı ._••••••••ı• 

Bay ve Bayanlara müjde 
Uu tasarruf devrinlle fskldl, bOyası soldu, renginin mod8" gectı diye 

1ı:ıymctıı EL CANT ALARJNIZI 
bir köşeye atıp terkt"f_n,P,1nlz.. • tiılyemlz istediğiniz rcn~tl' rl'JIS<'lert.ılT.e 

hUcumu ımr"ısıtıda yırmı be§ bin esir Ağır topçu ate§! barajı ile hlmıı.te 

vererek, çabu k IUkUt c.tmesl, 1n • edılen 90 mcı Alman fırkası, derhal, 
gillzlcrj oı:iug-u glb1, •.lünyayı da hay. hUeuuıa gegti, ve harjcl mtıdafaa ta!ı
rettc brrakmı:tı . Bu yUzc! n gaze+t>. klmatı lçlne glrdı. l§te bu.anda, Tob. 
terde, birçok tahminler yap:ldı. Mu ..,.. nığun mu'kadderatı taayyün etmiştl. I 
,ıeaıe.r yOrUtUldU. B,lhassı> lnglllzlcr, Ocrçl, yenı lnglllz takviye kuvve: • I 
butıu, bir şeref mescıesı addederek, teri gl!nderflml,tı, ama Alman pjyadJ
aukutu mazur gbstermek ıçın scbeb er ı11nln önündeki, sahra toplarile takvl. 
lent ettiler, bu &uretle sekWııci Mısır ye edilmiş ve traktörler tarafındt>r 

t•rdusunun haysiyetını kurtarma~·a yedeğe nımmı§ olan Alman tankıa:-:, 
k d k 1 bil 1 1 reli h 

uyrrun cıl:ıraı. ul;J ÇANT/ı L .. \RINJZI !enni ııuretl~ boyar ve ~cpyenı yapl'ır. 
çn!ıştılnr, §Chre n ıır so u a m o e ye t r 

Böyle iken, Londraı!a çıkan Dl'yl! tarafa dağı ıyor, orlnlığl kıı.rmakarır;ık Ayrıc.~ htor tllrm tı.ımlr \tı ıwnarlarua çanta ya~r .. 
Ekspres gazctc•lnln muhabln, İn&" ·1. ediyordu. 'I Tuvııletlr.lzln T(lr.gine uyor ttıı. alA sabit tırnak cılAlattnıtı anca1' atlllyemlz 
resmi mabafıllnln gayret:rrlnl b:.;<ı • de temln cdeb!Ursiııiz. K:ırakoy l\lombanc cadt!e 1 Hasanpaşn han No. 2. S 

sayarak, hakikati oldu~u gibi teşlıır PAZAR AK1,;AMl TOBl:UK , 
etmekten çi-kJnmeaı. nOŞTO Ankara okullar Satınalma Komisyonundan: 

T.:ıbruğ:.ın sukutu 1ımdı, tnglllz gu. Bu karga§alrk arasınua İngl '.ı Ankara yatılı okulları lçin aşağıda cins ve mlktnrlarllc muham:ucı. 
runınu epeyce zt:del!yen yenf '.>ır bnhrjyesı hiçbir §eyt: ehemmiyet ver. bed .. llerl ya:ıılı cızaklar hlzıılarmtla yazılı günlerde kapalı zarf usullle h-

manz:ırtı arzctmektcdlr: çUnkU bu meden vazıfeslnı yapıyor, rıhtımlan tın alrnaı::aklır. lateklflerin Alikara Mektepler Muhasebcclllğlılo flk teırıt.. 
nrevkıin, evvelce iddia ed ·djğl gl'.:f , ve mUh(mm<ıt ambarlarını tahrıp cc'!l- natıannı yt!t.ırarak ihale saatindorı bir saat önce Ankara sanat okulun.la 
bir Slngapur mukavemet, gö::.t.a:r.:lı. yordu. Bu ıge, tiyle fcdakft.rlıkla sau. toplanan komlsyod teklif mektubunu vcrme?crl Ulzımdtr. Şartnameııinj g "r. 
den tesllm olduğu mcyda•ıa çıkmak- i !anlar vardr ki, tahrip ettikleri yerler. mele ısttycnlerin Gazı Terbiye En.stllUsllne başvurmıılan . . (08191 

tadır. de kendı cıın veriyorlar~. cuı· Si 

70TANK 

Deyi! Eekspresı.n Mısır harp muna. 
biri Alt\n M.urhld, uzun makaıeslnln 

nihayetinde, Tobruk mcvkilnJıı sulrJ • 
tunu şöyle an!atmaktadır.: 
Tobruğu mUdaftıaya, ild cenub1 Af. 

rika livası ile bır Hind llva&1 memur 
edllml§tl Bu livalar, şehrJ.n etrafında 
garptan şarka doğru bir yelpaze na. 
llnde yerle§mi,şlerdl. Bunlardan b8.§
ka, mlıstahkcm mevkıtn kumandanı 

general K!Oper'in emrinde, Etil.dem 
atölye.erinden ,dllha yeni tamirdeıı 

çıkmı~ her tipten, General Graııt. 

Honey, Val:ıntln, Mnlllda nevllerJnd o. 
70 kadar tank vıırdrr. Bunlar, tehlike. 
li mmtakalann imdadına yeU§ecekt.l. 

Tol:ıruk, bU zamana kadar, umumt 
bir taarruza maruz bulunm.arnııcı. 

Mevkijn uzak mUdafan tesisatı olma. 
dığr ıc;:in, şehri kuşatan lstihkO.mll\r 
yarılınca, ııehlr, tabiatııe, sukut ed~. 
cektf. Bunun l!indlr kj , Tobruk, ylrırl 
dört saatte sukut etti. 

~jktarı Muha.nımen 
Muharebe, bUtUn gece devam etti. bedell 

Depolan atC§lemck jçln, ne olursa \l. 

sun zaman ltazanmıık llzımdı. lld 
tarafın pjyade!ıi, karanııkta havai !L 
oekler ve mehtap :flScklcrl atarak. bir. 

thnle 
llk temlnatı Gün ve saati 

blrlerlnl ayrıyordu. 
Pazar sabahı, hazin bir harabı üze

rinde doğdu. Harabeler llzerJnde, lm. 
ım bir duman dalgalanıyordu. Alman. 
tar, son mukavemet yerlerini de bir
biri arkaSindıın zaptedlyorlardı. Sa • 
hil knyalıklarınd!I, vac.'ljlerde çarpı§c n 
lngUiz kuvvetleri de, birer birer lmlııı: 
edildi. 

Tobruk, bu sureUe, pl\Zar akşamı, 
tamamne Alınanların e1ine geçti. 

Yol vergisi arttırılıyor 
Anka.radarı bildirildiğine göre, 

Nafia VeıkrueUnce haurlanan ye· 
ni yol vergisi Jliyihnsı yakında 
lxışvcltilde Sevk~c1ile.-:ektir. Lflyi -
haya söre yol vergisi 6 liradan 
başJam:ı:ktıı ve diğer vergi nis
petlerine zöre 36 11.rıiya kadar 
ylJkstlmekteôir. 

K. Fasulye 
Nohut 
Barbunya 
K. Mercimek 

Pirinç •-· 

Kg. 
22500 
18500 
18000 

5600 

1 

4201) 

I.ıira 

9000 
6400 
5200 

22120 
48300 

1659 

11600 

24.9.1942 per§embe 14 

24.9:1942 per~embc 14.~o 

Doğu cep.,hesinde 
J.ondrıı; 9, (A.A.) - Slolingı':ıd ı J\loskova, 9 (A.A.) - Pravda go_ 

yıı.kınlarıtıdn knnlı nıuhıırelıılcr de ı zetesinln cephedeki muhabiri bir Sov
vam ediyor. Şehrin balısın ela bi; 1 yet blrllğlnjn Br!ansk cephesinde stra 
kesimde Almnnlnr büyük layyare tejlk 15nemdc iki tepeyı 111gal etti~ i 
kuvvellerlnin yardımilc tank v:! ho.bcr vermektedir. Birçok esirler il • 

hücum neticesinde Hu~ kuvvetleri lınmı,ştır'. Bu tepeler! geri almak lc; !ıı 
yeni müdafaa hatlarına ceki1me~ı> 'i defa yaptıkları te,şebbU! akim kıı.!
n:echur olnııışlnrdır. Almnnlarırı mıştir. Ayn! cephenin b~ka bir ~~
cenup batıda yaptıkları hOcumlar slmlnde 350 Alma.ıı HldUrUlmllştUr. 
pÜskllrlülmüştür. ' Mosko,·a: 9, (A.A.) - 'I ac:~ ofon 

• •ovorosiskte Aiman tank ,.e P• sı bildiriyor: Almanların H·ıllı:. kı 
ynde kU\·velleri Rus hatlarında bir rılarınn n ker \0 ıknrma le5ebbii~L 

gedik ncmışlnrdır. füıslnr şlddetl r pii~klirllilınüşıür. As'kcr yüklü 4 sc 
İl!ltanbul mıll.)e yedinci hukuk b.A. mukavemete devam ediyorlar. Ş' ıni lıatınlmıştır. 9 Vapur top \ ' C 

ldmliğlnden: mnll Kafkasyadn, fozclok'ta Ruslar ıııitralyözletlc hücum edllmlıılir .. 

tN SON DAKiKA 
Küçük lllnlaı Kur.onc 

Uu kupona eklenerek gi>ucıerUece 
it arama ve it verme lllıDJarı • s·. 
1Jaklk84a paraa.ız neıredlleoeıtt:ı' 

ll&ntarm gueteae gUrlUtlDp tell 
olına.wıa ~t edllmellıllr. E 
W.ltllfl gönderen okuyuculanll 
katmak Ozere Mrlb •ib'eeki'lııl 
meıert llı:mıdn'. 

E:vtenme teklülm 
Evlenme 1 h 
* Y8§ 27, bôy ı,~o. kilo 60, em;.

orta boylu, klmsesiz ayda 70 lira m 
aşlı tagrada ev ve arazisi bulullt'! 
memur bir bay; Boya kt!llanmı 

18.25 YO§larmda, ev l§Jcrlnden anliya 
kız veya dul, bir bayanla evlenmr 
lBtemektedir. (2, R;U) iilwziiıe mUra 
caat. 

l 
Müteferrik: 

:f· 5.6 odalı, katbrı:rerıı veya Kaı 

rlfersl.z, aydınlık bir aparumanda ki 
ralık daircal bulunanlarm Ankar 
caddesinde TUrKlye eczanesinde Ar' 
Ne,şete mQraca.tı.uan. 

"' EmlnllnU, Bahçeıtapı Ankar 
eaddeel veya C8ğ8.loğlunda. lkt Uç G 

dalı, doktor muayenehanett: yapmay:ı 
elverişli btr daire~ b\!lunanları 

"Doktor., tt~jne mUracaatlan. 
~ lyl kullanılmış Zays dUrotn' 

satmak lstfyenlerln lııtedlkler1 fiyatı 
dUrbinin evsafını (DUrbiD> renıZl•ı• 

blldirmeıerı. 

A/d, cmzı 
Aşattda rımıldf'.1 rnın ouin •· 

kuyucul:ınmızın olLDllıtrıoa sele 
r:::ı.,khıJlları ldattbanemlzdeo (p!lur 
ıarı barlç) bergUn 1ababtan Hfleyt' 
kadar •e saat 11 den 90nra elttınrıa 
lan. 
(Atr.J 6) (A,G.) (B.P.) -(Bulunmaz) 
(E.N.S.)(F.D.K.) (ldenl kıam}(tN'l) 
(Kaynak) (Karcln) (LAie 11) 
(M.E 49) (Nahide) {Okur) (P.A.) 
(S.A.E.} (Samtmt) (Salacak 7) 

(Vicdan) 

Çır~k aranıyor 
TUtlln ve rakı salıcrlıltndan antat 

14 ten 10 yaılanna kadar bir çıt.ık 
10.Zımdır. 215 ten 35 llrııya katlar ma tt, 
vrrllecektlr. Talipler çe:ınberlltaı u C§ 

hur turşucu karıısında köteba§I 21~ 
numaralı mezkQr dUkktına mnracsı:t.. 

(17055) 

Satılık yemek sabası 
Lokantalar !cin eok elverişli n~ 

kullanışlı. hem ta~kömür !ıcm odun 
in kulnnılır, l,80 boy ve l,10 enin ı . 

8 gÖzlü, sıcak su ve hrın lertlb:ı:: 
bulunan bir yemek Sobası f.nlıl •k 
lır. İsteyenlerin Vakıl mıılbaasınthı 

encde bir dcfu. lcongrelertnl )tıpıırl.lr, 
burada t<>ı>latııın berl<eıı, J!l\kOmettc"J, 
lıcledi) cilen, Iınt tA blrbrlııdt'n o hin dj. 
1 ğilıl şlkft~etfnl bUtUn .rıı;ıklıglle ur
t:ı~n lror. 

DU~man, ınUırtahkem mevkjl dU§Ur. 
mek Jçln, elinden gcldl!lı kadar kuv • 
vet toplamtştı. Bu kuvvetlerin, hııı: ·. 

ranın 19 uncu cuma gUnU, harekete 
geçme ııckll, cidden takdire 111.yıktır. 

TAYYAHEl.ıER, ŞAFAKLA 

BEltABER HÜCl \ GEÇİYOUL ırn 

9ıZ/548 --/ bir nehri gecnıc§e muvaffak oloıı 
Gıtlatada AalgHrasy()lrf Jeneralf hıır k Alman ll\'l'cllnc hücum cımlş'er 

26/27 numara.d:ı. Ahmet Raif Serc't ,.e hu kuv,·cti a~ır kayıp verereı' 

Vişi: 9, (A .A.) - sınıı nsro tl 1" _o_r..._h_a._n_T_e_m_cl'-c_m_ü_rs...._e ... ıı._tı .. o ... r_· ·-..-........-
hn hsındn ''e şehrin kcnıır mohnlle 

Netc'.lm nyb~mdnn itibaren ba,!..'l. 
, ıp d \'llm etmeltte ol:ın birkaç ocı~I• 

.ı.ongreslııdo buluntlum. BuraJar,fı\ Haziranın 20 fncı gUnU, tayyareler, 
~ urtd:ı .. ı:ır milli lrnrunma konu nur· şafakla beraber işe başl.ıdılar. Bat: 
el n, m ı.tcp, ) ol mrsel~llıilen, şcııfr lıareketlı veya sUratıı bomba tayyd. 
derllerfndt:n ıstedlltlerl ıteltllde uz.ııo releri eski modelde veya yeni fnlPi. 
uzun hat'..ııcttllrr, şlkfı)et ettiler. Dl- kadan çıkmı,ş avcı tayyareleri , hep 
leltlcrd bulundular. Toplantılarda. bu. birden havaıandılar. Üç mo~!lrlU etle! 
lunan 1 tnn"mlun yeni Fıırtı Rel!!J Sa. Savognlar, Yunkerler, Henke!le-. 
ut Ha;ı.rl CrgüblU, her dilet< vr h .. r Meıısertmltler, ve :Makklııler hava~ın 
ııfü6yet llr.erLııdc notlar aldı, bclccıı. cehenneınt mahr"ekler çlzlyorlardt. 
;ı. nln mUm~!l!!lllPrt CC\'llplıır 'erdfler. Stukalar, çölde henUz g!lrlllmem ~ 
1!:=.lltln dcvl::t t.e:kiHHı ııpatık, kar,• bir şey yaptılar: Doğruca lağım 8aluı. 
1 ınıyn t·onu tu, dertle ti 'c ıınla5, ı. ları üzerine sUzUldiller vc.- alçak lrti • 
Jtongrcler dnha devıını ediyor. Bunları falıırdan bombalarını attılar, Bomb .. 
nahhe ve lcnr.n lcoııgrelerl takip ed•._ Jarıa lAğımlnr ayni zamanda patııııı. 
(r<k. lar. Bu suretle, tanklara da. plyadey<'. 

Rehlrll için l.npıııı nçık olan tıu 1e yol açtlmı§ oldu. 
lto~s-relere gltllp ntıkça konuşabtlmck 15 ıncı Alınan tank fırkaın, bu at' • 
lmkb \r fıt :ıtı vıır);rn, Le diye kttb. lan yoldan saıdınncn, on!an İngiliz 
w l;öı;elerlndc, trnmvaylard::ı, sokı.ıc. ıanklan karıırlrı.dr. Gelgelellm, Almac
larcb ba~b:?.şa vrrlp memlekete, Şl·h. ıar, tank müdafaa toplarmr gtlzckc. 
rr n17.nm vermek yolunu tutuyoruz.: yerıeııtlrmlıılerdl. Tozlar içinde ve 

tarafından Beyoğlundn harbiyede ..\.'. çekilmeğe mecbur etmişlerdir 
tınbakkal İcndlye ö!çek m!llıallesintle 
128 numaralı apartımanda muk!m 
Karabet Slvacıyan aleyhine 750 Ura 
tıcre tl vektılctin :ıruumrlli 

1 
muhake "'le 

ve Avukatlık Ucretlle birlikte tahs=ı. 
bakkındn. açtığı iılacak davasını-a; 

mUddeaaleyhln adresı meçhQI oıd•• _ 
ğundan dava arzUhaİ sureti bir ay 
urfında cevap verilmek ve tebliğ mıı.. 
ka:ınmn kaim o1mak üzere 9 hıızlr ın 

942 tarihU Vakıt gazcteslle llAnen yR.. 

SOl'YET TEBI.IC/ -Londra, 8, (A.A.) - Gece yarısı 
~foskovoda neşredilen 'Sovyet teb 
Uği: 8 Eylôldc kuvvetlerimiz Sın. 
lingradın halı ve cemıf' ıbatısındıı. 
"•o\·oroslsk ve -'losdok bölgelerin 
de düşmnnln çarpışmışlardır. Oi 
ğrr ınınlakalarda e~a!llı değişiklik 
yoktur. 

pılmı§ ve mczkör mUddet zarfmJ.ı I.ondra: 9, CA.A.) - )loskova. 
hlc;bir cevap vaki olmadığınd:ı.n dsva- dan gelen rııporlııra söre, Stallng 
cı bu kere gUn tayini ile mUddeaalevlı nıd cevresincle Alınan tnarrıızları 
Karabet Slvacıyanın ııa.nen davetini durdurulmuştur. K1et kaya mınta 
talep etmiş olmnkla H U.M. K. n ın ka ında Ruslnr karşı hllcıım yapı 
Hl, 142 ve 14' Uncu maddeleri muc!. yarlar. llııs hücumu ı,iddet lenebi 
blnce bir ay mUddeUe tlAnen davetıne l!r~e Alın:ın kuvvelleri "eri donme 
karar vcrıımfş ve namına yllllan dı.. mınlnkodn 6 hııftn içinde 200-0 lnn· 
vetıyenın -gir nU!ha8ı mahkeme d• - Ae mecbur oloblllrlcr. Ruslar bı• 

vanbnnesine asılmr,ş olmakla Kanı.'"<!t yıprnlmışlnrdır. Her bıılclc bu ının 
S!vacıyanm muhakeme gUnU olar: 9 t:ıknch işler Almonlann nrzıı cttlfjı 

blrlnclte~rln 94:? cuma gUnU wat 14 tc şekilde gitmiyor • 
mahkcme40 hazır bulunır.ası vcyn ı~. Htı'ilıır Novoroo;isk mınlakasındı ı 
rafından veltil göndermesi !Uzumu teb savaşın dev:ı.m ettiğini ve Rusları , • 
llğ makamınıı kaim olmak •ere P~ I ~ httcunılur yoptıkl:ırını bildi 

teri yakının cin göğils gOğlisr ço · 
şiddelll muhnrche1cr oıuyor. Hu 
nıch kuvvetleri birçok me\'kileri e 
le seclnnişlerdlr. NO\'Orosi c;kle nu~ 

l ıı rın son muknvemet gururıhırılt· 
horbedili:1or. Kafko ) nda Alman 
l:ırın Grozni petrol havznliınn vl' 
Hazer de:ıiır:lnc do~ru ileri hareke 
li devam ediyor. 

Lbndra, D( A.A.) - DUn gece Al
man radyosunda aııkert d"Jrumu inat. 
çı mu;cavemetinden sltny şlo bnhııc~. 
nıl,ı ve demiştir ki: "Ru~larm bu ka. 
dar §iddcW muknvemet gtistermı>ğc 

nası! muvatfak olduklarmı anlı;l'nn ı. 

yanlar varılır. Fransa b!rkn;; hafta i. 
çlnde dU~m!l,tUr. Faknt Rusyadıı va. 
zjyct tamamlle başkııdır. S!mdl ç:ıryı. 

~:ın asaerler dünyanın en mUteruı.ıııp 
aakerlerldlr. Rusyayıı kan;• hareket, 
gUçlUğü, o zaman görUlmiyen blr ıı. . 

dım oımu§tur ... .. ,., 
Cilmhurlyct Halk l'nrUsl, halkın - c!Oı;man tanldarının gUrU!tUlerl aı·.-.. 

ı;lnden doğmuıJ, Ttirk demoltrasl reJl. sında llerllyen lng!JIZ tankları, Alman 
minin husuııl;)et)crlnl taııı3an bir t~- toplannm ateoınc maruz kaldı. Bu s"J. 
~ kkfilCHir. NtzAınnameslndc hltb'r retle, ne ilerleyip toplnn tahrfp er<•
yurtoo'~ blrbtrtndoo ayrı görmiyen ·bildiler, ne de top ateıılerlnden keıı.11. 
pnrljml~n kurağlarmda her tstcdl~-l•• .... ;... .... ~ .. .-.... llllİlllliıi .. ıiılı:_. .............................................................. .p ............................... . 
mizt l:onuşop gtiı:Uş\lp, bu partinin 1-
çfuden do~uş hlikfl.mct ~mm~ 
duyıırmnk \ıırkrn, artık kahve tı:6de. 
l!'rlnj bımkıp p:ırtı toplıınhlıınna git. 
sr.k ,..aıınoderim l<l, memleket ve m'1-
ll'i; ~n hnldlmtcn fa~·dalı konuşD"tl!J 

olunur. riyorl:ır. 

Londnı, 9 (A .A.) - Rusyaya Ka. 
r.ada buğdayı sllnder!ımesı ıc:ın tn 
giltere hUk1lmetf tarafından jcabedı-n 
kredinin açılmos1 l:ııkkmda dün Lon. 
drada bir anlll§ma ıınzalanmi§Ur. 

olacn~l 

Yekta Ra.'&IP ÖNEN 

iki lsveç gemisi de 15000 
ton buğday getiriyor 

Londra: !) (AA) - Av:ım K.-. 
ııınrasında iklisaı:li hnrp nezareti 
p:ı rlıimenlo sekreteri \DinJıl.!foot, A. 
~uc;to'i\ln son günlerinde 6-tina\"<I 
bir İsvcc hc~cti ~cldilıi mnksııdı_ 
nın İ!wlcrelilerin him:ıycsl allınd:ı 
Yunani<,I ın:ı ıllı:ıl edilrn gıdn mad. 
c;lclcrınin ıcniini kontrol cl•nek ol 
<lı uru ıo;u~ lem istir. Bu he\'C'I Yu_ 
nan mııhsul'crlnl de bir dcrcrew 
k 1 r kontrol cdcl."cktir. l>inglcfOC''I 
20 ,V•uııtosta Pireye 15 bin ton K'I. 
tı~ıl buAıfn:rı yil'<IU Or Hvcç gemi 
~ı •ı; Irlıftırıi, l& bin ton ~Uklü dnb 
ikı f<;,·ec scmic;lnin :rold11 hulıınrlu 
ğunu haber \'crmi~tir , 

Arkadaljnnın zekAsırıı takdir etme•< 
ten kendimi alamadım. l!enı o ıınıta 
öldilrscler nolıerln gbinlk mi, yat.ti{ 
kıyatetlle mı oda) a gll'dtğlnl '-e n" 
kndar znmanda aşağı indiğini sliyll 
yemezdim. 

Kols d vam ot.11: "J\lb!lym hıını:;I 

ııcbebt;<'.n dolııyı sıcak yntnfmdan kı>. • 
kıp ç:ı.h~ma odasmıı lndl~i nıcseleslnt 

şlmdilll< bir tnrnfa bnııkn!mı ! l\fulml.:. 
kak olan bir DeY \"an>a, o da birisini 
slrlmt te,ctıbUsU lizerlnde yaknladığı . 

dır,,. 

"ıo;lrkat mi 'l Buna da nereden çıkn · 
rıyorswı'ln 

ı·azı nıns:ıııma ı,attt cttı. 

''Bnk, bu eol göz )ıırı ııı:ık dııru • 
yor. Halbuki 5af göz ldlltll. Blrlııı nfr 
rnaymunculda gözU zorlayıp açm "· 
Albay (;ilndtn bile ~ıız.ı rn~suıı aç k 
bıral.'Tillızdı. Neredeki gC"Ce!,. 

Gö7.li yeri:ıden çıknr.:lı, vo akabinde 
kısn bfr ısdlık çaldı. A\'Ueunda pı·ıl 
pırıl bir ı;ey parlıyordu. l>lkkııtle bn. 
lmııla ınce bJr 1Jn<'jre merbut zarif b·r 
nltrn böcek kol)e sürdüm, 

l\118 l\lARŞANrt~ YAl.A?l."1 

Bu 71J net c,yasını ynt.ınd:111 t ctkllt 
ectlnr" bana ~abanrı r,'elnıedl. l'ok'\t 
nerede gördüğümll blı turlu hatulıy .a 
mıiordum. 

KARA ELMAS 
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'Wıiıı ..... İllİİııı ......... ...,_ 

Kols kal~ c~ ı cebine .) erle:ıtırme~.
~alıljırlı:cn birden :flltrlnl :lcğlştlrdl ve 
onu ~ooe buldul:'ll yere lı:oydu. 

hat etti: 
"Az lmlııın, bumd:ı resmı sıfııtıa bu 

kınmadığınıız.ı unutuyordum. Zubıln 

gelmeden hiçbir ııcyc dokunmıyıılım' , 
Israrım üzerine Duglııııın yntnlt odl 

Ama ı:ıktık ve ayaklarımuın u<'uh • 
basarak )ııtııkma yaklaştı!•. Ougln.ı 

dP-rl.n bir uykuyn cııttn.ııı gtirüulll of'lu 
BUtUn uyaııdırmn.t. c~bLUslcrhnlYc 
rağmen hiçbir netice elde edemedi!(. 

Holo indiğimiz zurnan doktor Brayıı 
hnzrr buldııli. Arkadaşmıu ani ölümü 
ihtiyar, doktoru çolc sarsmı:;tı, l{endl. 
ini cesedin basucıuıa gi.ifürdUğilm!b 

znman gözleri yaıınrdl. 
Knls ona hlWben: ''.l\lbnym ne u

man öldüğilnU siz.den üğrenmelc ister 
dlm.,. tledi. 

Brnyt bize şüpheli bir nazar fırla;. 
tı. ''DM yalnız pofü;e ıznb11t \·ermrl'-' 
aalAhlyettarım,, dedi. . 

Kolıı rWümsecU. Ocbiudeıı rıWl Zd 

bıtn 15aret111J çıkarıp dokıora göster. 
ili. Bnıyt ofallamrııtı. "Siz~ alz..,, illye 
kekelcn:ıeğe ba .. ladı. 

"Ben Skoltıand Yart memurlarm • 
dan başmllfettll} Kolsum. Herbald" 
~Uphcltırlnlz zall olmuıtur. doktor 
Brayt, 

''Mademkt \'a:r.lyet btı mer' .. '17de>, o 
haldo lzc 1~tedlğinlz mata.matı ver.>
blllrim. Albk~· Edlst()n tatımJnlme gJI. 
re iki S."U\f, ~nel UlmUHtlr. 

Uola saatlııe b&ktL 
"S:ıat ,ımctı tam dllrt Tahminin e. 

de on yed: dakika yanıldınız,, dedi! 
"Ne dem<'lt fstlyorauuuat" 
''ı\lb:ıy öldüğü zaman sut biri kık 

üç geçiyordu.,, 
Dnl<hır hayret itinde llrkada'1ft.lın 

yür.Une baktı. 
"ntrl kırk tlt ... Peki, 

mr,l·dmız'I'" 

'Bakın, doktor, .,tel" 

ıılı; 1anınd.a 

Hrplmlı. meralda l1aret rıamııı~rUl 
ı;ö8ferdlJI lıtlkametı takip ettik. Mu. 
a.u.am ayaklı saat durmuıtu. Ga.r·p 

bir ~Uf .•. tam biri kırk 
durm111tu. 

Doktor mınldandı: 
''Eski tıÔrafelere göre blr tnu 1 

ö!Urken elvar4a bir 8aat Uurunn ııı 
Bunu bir tarafa bınikalım. Merak et 
tığlm <'jhet ,u: Hangi sebeblo Norfo'lr 
şatosuna geldiniz! Arkadasım 111z1 

Jıayabnı.n mutı:ıfıızaıııııa mr IDl'nıllr 

etf,1 f Bu takdirde vaz.Ifenlzl çok feıt • 
ifa ettiniz! 

Kols bu isnadı eofukkftnhlıkla kaı 
ıııladı. 

"Haklısınız doktor, dedi. P'aJ<at eız. 

de de kabahat var. Saklaobaç oy11n.L 
nu fı itten gt'tmed~ hırakmalıydrtın! 

''Ne dcnıek lstedlğlnlzı anhyamıyo. 
nım,., 

"Öyle ya! Blldlkll'rfnlzt ııaklafmll{. 
ta ne mana ,,.rdı ! Şaltsmnm tıe ıca. 

nıın~ına neden bu dere-ce ebemn.1• 

Yet verlyordıaıuzp,. 
Brayt köpUrdU: ''Şahsımı mı! RU. 

baht arknda191mın lrnrbe.r. ait tığı r,t. 

nayetıe benfm ne ıııllkam l"'ftr't., dedı. 
"Bl:r.) buraya çağıran f'!lrarrnglz 

oıekt.ubu yllZBn ıılr. değil ml!ünlr: f 
Doktor hayret,ler lrlndf'! kalmı,fı. 

Baıtını snllıyııırak: ''Rı'Il nı; f,, ıledt, 

"Buyurun, okuyun?,, 
(Devamı var) 

NE VAR 
YOK 

Ruıyada ikinci bir Marn 
muharebeıi 

Almanya 1014 lınrbinder. nıııl:liıp 

çıktı. Fnkııl bu hotbln de,·aını sırıı.. 
1orınılo zıı,fcrc çok yalrnşll~ı an! ı~ 
oldu. l\lilıtdlkler blı·c()k ddalnr 
r,ok lelılikeli hir clurum:l:t k:ıldıb•', 
hkat böyle vnziycllerde çabuk keıı · 
c\llerini topladılar ve güclükle;-i 
J cııdilcr. Bugünkü di:nyn harbi• 
ııindc bfilün harpler gibi süÇ ,.e im· 
ley in rafları var. Tonrnız eden l \• 
r"n(ın daima bir şeyler kazanma~ı 

tabiidir. Alrnıınyadn 11us~nnın ce • 
ııubundn Knfl..aslarn doil.-u lıı:ırrm: 
ccl i:vor \'C kazıınıyor. 

Bu tnıırnızdnn bnhseı'cıı tngilız 
Jf:\2.eleleri bu har<'ketl 1914 harhı. 

ııin Marn ınııharcbcslnc benzeti 
)Orlar. Bu sa(hamn•n çok hihıil, 

bir ehemmiyeti \•ardır. Petrol kı:rı · 
lnrı Korkasyacladır. Ye Rus orduc;u 
benıln ihtiyacını hu kuyulara ta• 
kdı borulardan J;elen nkaryakıtln 
lemin eder. Bu borulardan bir tır 
nesi Rosıorıın işgıtli ile kesiMi. 
Simdi Almanlar Baküyü, l\aradeni. 
zin limanları olan Novorosi!lki ve 
Tikovetskiye ha~iııyan demir yolu• 
nu kesmeğe calışıyor. DiJıer koll·ır 

tnllngrad ilzcrlndcn Vol~aya cto~.·ıı 
yürüyor. Actlrnıron .. Volg~ volo ıhı 

Alman tehdidi altına Rirmlştir. Sov" 
yel or-duları liıı son iki petrol YO' 

lunrlan dıı mnhnım knlBrak olur" 
!orsa dunımnlrı çok müşl·ülleşecck• 
lir. 

Almıın bıışkumnndanh~ı Sovy,.ı 
rırdusunu petrolden mAhrum edew 
rek ôJdüıiieO btr dnr'be fndirmcl> 
fsll:ror. Zira Alman)'R !'°oTyetıerl 
toınamen mnl!l·p etmeden eTvt'l lı..,.. 
rupıı Ü7.erinde bıı~n bir hareke•c; 
ı::irlşmrl< ic;trmemekl<'dir. 

lngiliz harp lıonsıyintle 
ıki Hindli 

J..oıulm, 9 (A. A.} - lngilff 
rarp kabinesinin ilk konse\'ine 
i!lt:rnk etmek Uzerc ileri gelen i1'İ 
Hintli dUn 1n.siltcreyc gclmif.el • 
dir, 


