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SIT ALING!RAD'DA w. 
Alman kılalarıl<.ızıibarikat 
lop fabrikasını zaptettiit:r 

serua. 28 <AA. - Alman ordutah ıuıaıarı ı.nadlı duımau mukavemettn· I 
BOyDk bafkumandan!Jğuım tebliği: 

Novoroelık • Tuapae keatmln<le 
Alman ve müttefik kıtalarınuı dti§ 
manm derlnliğıne kademeJI mevzUe • 
rine kar§ı yumağa devanı ettlklerı 
taarruzlar yeniden toprak kazançları 
temin etmektedir. 

rağmen ilerı hareketlerine devam e- [ 
derek yeniden toprak kazançtan eld~ 
etmiıler ve Bol§eviklerden 60 kada- ı 

yen! müt&hkem mevzi aımıııardır. ı 

'I Ak 1 Yalnız bir avcı tUmenhıin buıundu· 

U c.a m ğu kesimde dün 60 müstahkem mnzi 
y_ _ ! ele geçlrilml§Ur. 

._____ _ ___ .. Hava kuvvet!erinln bümba taar 

Sovyet 
taarruzu 
pOskOr

tOldO 

1Hna kuvvetlerimiz Tuapae çevre • 
sinde, dağ ve kara yolları üatUnde 
bekleme durumunda olan dll§man 
kollarını dağıtllll§ ve Bol§evlklerin 
,.Uksek tepelerdeki menl!erine baprı 
ile taarruzlar yapmııtır. 

~ltlli '°'ef eten MbAil Tllrk ba- la11•••wn ~ ._.. ırDeJ1111a · 
nına giıtel't'k ~,._. wı :ı. ..,_. ömer ~ akrobaal llaftlketleiııf9\ 
takip et!Dfıtlerıllr. MUU Şef, banııllla 90Dl'a tayyare f~ r""' ••• 
Ç&lı:ımnlard:ın rneHDtulltJefterlnl 'bfWrmlflenllr. Re:wnhnk, BefafdD ' 
dfü.lct' ct~iklPrlnde Etlıneeot 's'n1kz-aa t.Uat abrJırell söetenw*.,... . 

Bozgun caya 
Yata•hk etmemell 
ÇID Dilli 

KoDa,mab 7 

ruzları Sovyet t&§ıt yollarma. v; 
dağlı!' mıntakalara tevejb olunm~ 
tur. 

Terek cenubunda kar§ılık taarnı.z. 
lar yapan Alman kuvvetleri taarruza 
kalka.n 4tiımaııı atır Ye kanu ka • 
yıp1ar verdirmek ıuretiyle ilk hare 
ket mevzjlertne kadar ge!"! atm~Ur. • 

terdftl tlddetll ve baprılı muka"'8. 
metten mad& önemli hiç bir hareket 
olmam.Jftır. 

SOVYETLER ÇEKiLtYOR 

Lond:'Cl, 18 ( A !f ) - Röyter a-
lansının Moskovııdakl muhahirl 
şöyle yazıyor: ingiliz ve MIRllMMR ~3J$dtMI 

hava bo.am..wı 
Stallngradd& hUcum kıt&ları dUr 

l'aua: SADRF ERTE.il manm ıararu mukavemetlnı kırmıı. 
Fena havaya rağmen AY&§ uçak 

blrllkleriml.z Sovyet taeıt ha.reketıe • 
rtne karp taarruzlarma devam etmir 
terdir, 

,Abıwınlar dehş<:l'U! hücumlar sa. 
yeslnde ilerlt'meıte munffak ol
muşlardır. Ruslar \•anş yanş f:r
kilmektedfrler. Son hlr taç fr(ıft 
içinde 200 Alman lankı tMırip r. 
dilmiştir. Londra, 18 (A.A.) - D.iİn lıır 

gim bomba~~ 1:6,&-. 
düz akmlannd!ln birini Yfttnaı"1wt' 
drr. 

liQDD ikaiı iDe ... b .,.. ~· 

l NS.o\NLA.R teke.r teke.r bulun. 
duldan zaman bafka tü.rlü 

auounlider. Toplu blı halde bulun • 
duklan saman bqka ıörlü dütünftr 
ıew. 

Teker, teker buluııduklan zaman 
l1&ha .slyade akıl ve m&D&lk keaclllerl. 
nl idare eder. Fakat (naanlar toplu 
bir bale geldiler ml, maaaara dtıi'ltlr. 
öpluluk yeni bl.r blll'f getirmez. ıakıl 

cotaltmaz, fakat ayni bllllerla teeiri 
~tmda baluıaaa lnaan ... lleadllerbal 
daha ku'n"etU claba oeMIJ' sörtlr-ler. 
io"rtıt haltnele baflf ... r 911.Nltte korktuk 
lan teyler ODlan kalBbabk llallnde 
paniğe atırtlkler. Rerhanl'f bir laare-
et ırtn içlerinde llant ~t :aeaen 

fertler blr kalalıalık llallal aldıkları 

aman onlar ltlrer kahraman kfl8I . 
irlew. 

Kalabaldı IJle blr aeatp plllkoloJI. 
• l' aahfptlr ki kalabalıktan aynlaa in
..., kalabalık jçlnde yaptıfı tıareket 

• ·rln unld bir baekasınm hayret ve.. 
rlcJ bareket)er:ı ımıı ıtbl mutalea e. 
der, .Kalabalı&m -.atılı ııı.tb &llrlü 
!.şJer. Kalabehtm lrafftd bqka 111e • 

ıo&njzmalarla kurular Akıl Ye maa . 
rık çok de.fa 109&1', yerbt( ltey-1J 

" lhtlrHlı bir bayat lca;>lar. 
~üyük Afetler, lbtllAller, barpler, 

ubranlar, bayat ,artlarındaki ani 
tebeddWler kalabalıklara bAktm palkt> 
ojlk kuvvetler büklim .UrlllftN için 

l"a mllsalt devi l"'rdır. Bu df!\'lrlerde 
i.naanlar hakikatler:! oldufu gibi evire 
~-evire mlltalea edflmezler. Mftsama
laakArhktaa vazgeçerler. Rablara bA.. 
kim olan büytlk MY&i veyalaat büytlk 
klnlerdlr. Ba rublarm blSyleoe böyWı 
llttil'Mlarm alllam altma strdlji sa 
lllalllard& ktltle halinde korkular, ldtt-
le baUade aldanm&!ar, kittıe halinde 
tatınnalar, dalAlet)er ele ctize earper. 

Ba zamanlarm buawılyetlertndea 

lılrl ele ktltlenla olmaıımdan korktu• 
ta ,.,. ltlerta kötü pttltl ......,...... 
oımu, llbl telAkkl et.mest. lbtlma.U 
hakikat yerine koyması, olmaamı le • 

tedltl ıeY'l de olmut &ibl fa,netme • 
ildir. Bunun l~ln fevkallde pleyanb 
bayatlarm ltllktlm .ardlllil yerlerde 
tahminler alyet.Jerln. arzuların bay -
rağını t.qır, Adeta anunua ölçllııll. 

dtır 

Kalabelıklarm .. bit btr -'Yet 
•ı:lndf." tahrik yapmak, telkin yoluyla 
lnıanlarda iıtetUtt ıe.111 btrskmak 
hıaanL'\n ı.tedltf yola drftklemek 
l•tlye.nler ınıanlarm bu hallerlnclen IJI 
tlfadeye lmkln vf'rlr. • 

Bozguncu propagandalar, her teY• 
den e\"\'el fııılh halinde kulaktan ku_ 
lata kötü nl3et)eri taJJakkıık etmtı 
llbl röstererek. çığ' halinde yayılır. 

Makııudnnız bir pıılkoloji bebııl ö . 
~rlıldf- durmak dettldlr, Bugillı ya
t&dığtmız. dlln3a 1&rtıan içinde mil . 
lc1Jnılzl akJıaeUmden maklaftırmak, 
0 nu türlü, tllrlli te"'1nler n tealrler 
altına alarak mllll blrllktea ursklat • 
brınak latlJenler Tardır. Bunlar rA!ı 
bir pullllka JDHelestııdf'n ırab bir e -
lconomtk davadan dnlayı mllldi lril • 
Yllk birlik c-.amla ındıın ~zakla,hr . 
IQak lııtemektedlrler. Bunlar, maksat. 
larını 1oarih cümlelerle, açık ifadeler . 
le anlatmazlar, anlat11:ı.lar oılllt'flml. 
ıtıı ıuuru önlinde yer ne yeksan olur
lar. 

ll'aknt tc'lklnl~rlnl 9eytanJ bir zP.kA 
ile •e dolambaçlı yollardan yaparlar 
"lur .. tı hal<fan ı;örlinml'ıılnl bl'lrler. 
r.\"lf'IA lr;ln için dedikndu ha\a!lı ya 
'lltırıar, bununla ruhları yumuptı.r. 

lar, Kızıl Barikat top fabrlkamu ta· 
mamen hücumla almlflar n dUprıana 
kanlı kayıplar verdirerek yaptığı 
lfddeW kartılık taarrualarnıı püskür~ 
tilkten eonra Iabrtka clvarmdaki m4· 
halleye kadar gerı ıürmllflerdir. 

önemli ban tqkillerı taratmdan 
yapılan kuvvetli taarruzıu kara ha 
rekeUerini deatekleml§ ve Volga do; 
tu layımnd&ld topların böytlk ltıamı· 
m taJu1p etmifttr. 

İllpart& KoTJıra m&ballulnln fimal 
batıaında kUf&tll&D Bo)f8"1k lıuvnt 
lerf yoked!lmlfJerdlr. • 

Cepheiıin flmal ve merkes kesimle. 
rinde be§an ile biUri&en Alman de,,. 
rtye faallyetıerinden barka dtltmanın 
m&halU taarruz hareketleriyle gö.ıo 

Btl'YUK SOVYET TAARRUZU 
PtlSK'D'BTV'LD() 

&erlin 18 '(A.A.) - Bolfevlkler mu. 
harebe hattına l\nemll kuvvetler atı. 
rerek 17 Ukte,rlnde Terek cenubunda 
bir ka!'fılık taarruz yapDU§lardır. 

DUJ!D&n kendini g!SZden gizleyen yilk
aek ay çiçetf tarlalarında Uerlemlpe 
de ağır kayıplar vermek aureUyl.e 
banket noktuma kadar geri c;ekll. 
met• mecbur ka1m.Jf Te elimbe btr 
~k latlnad mevzflerfyle m•lraftmet 
yanları terketmlltir. 

YSNt TAABBVZIA& 
BerUn, 18 (A..A.) - Katıca.ya fi. 

mal b&tı kunnmda, Alman " Slovak 

Liberyaya Ameri- Hindistanda 
kan askeri çıkarıldı Amerikan tayyare 

l.oD4ra, la (A.A..) - Uberyaya A. 

merUı:an unrlert gelmlıtfr. A.frUca • fabrı•kası kuruldu 
Dm bati a&hilinde bulwıaa bu mıam • 
leket, Dakarm takrJben 1000 lı:Uomet 
re cenup dotıMuna dU,.r. 

Liberya mtltt.eflkk>r lçbı ehemmi. 
yetlidir, Atlantıkte mOtte!lk aeyrt 
seferine btr U. teıkfl etmektedir. 

Eminini balkevlala 
evieadlrecJtli 

çlltler 

N~or.11, 18 (.&.A.) - Hlndiatan
dan bUdlrtıdltiM göre, AmerUtan bU. 
yük tayyare fabrikuınm tnıaatı, 20 
ayda bitmiştir. Bu fabrika Hind tay
y&relert imata.tmı fazlaaiyle arttıra

caktır. Fabrikada çalıp.n yüksek mil• 
tehuma ffçUer, bııftan bap Hinl:I • 
lerden mürekkep olup nzifelerinı 

mUkeır.mel surette görmektedirler. 

Bo•nİn Himlutan hakkında 
ltitabui 

Tokyo, 18 (A.A..) - D.N.B: 
Domei ajanaı, Raah Baharı Bor.e. 

nin bugtln Gualalumpurd& eon derece 
kalabalık blr Hindli kütleli karşunn• 
da ıı6z ll!Syledlğinl bildirmektedir. 

V AztVET CfDDt 

Londra 18 ( A.A.J - Staling1'ad 
şehrinde vaziyet ciddidir. Alman· 
lar kuvvetlerini lop'amak için hir 
lAh:r.a dunnu,Jarsa dn sonra yenı. 
den taarruza geçmlf)erdlr. 

Düşman şimıılde flfllrllyerek Voı
ga sahiline tamamJyle yerleşmek 

niyetindedir. Alman lmvvel.leri 
.90n ftd ft~ ay içinM t'pey ka)·ıp. 
lıra ulr&mtfM da eJ':ın taarnıı et
mekttdfr. 

C".ece yan!IJ MMkc,.,·..ta nefrcd!. 
len Sovyet teblilf!, Stalln«ra«fdı.ı 
cereyan etmekte olan kortanç car
pışmıı la rıia n bahsetmelrtedfr. 

( Arkaın •)'fa 1 Sütun 1 de) 

15 milyon Sovyet 
çocuğu yemin etti 

Lancaster tipinden dört mot<Sır 
1ü bomba u~aklan a'9CI uçaldanDm 
refakatinde bulumnaksmn. iıJg'llil 
altında.ki Fransa.da Le Cremıot',.a 
taamız etmişlerdir. 

Taarruza akşam saat 6 da baş. 
le~ır. :Au faıbrika Almanya 
~in sillh yaımıakta idi. Kıymet P 
tibarile bu fabrik:ı Euendeki'"lft::tl> 
fabrikaları~ aynt a)"ll!da tıetwta· 
bitir. 

Havfl alanı 20 daldika ıRmnGt 
tflr. Şimdi~ kadar a1man rapor• 
lar akının muvaftalnyet)e netice
lenmiş olduğtma iı,aret etrneWte -
dir. 

ALMAN ',l'AYYA'BEI~~ 
FAA.ttn:TI 

lloana, ıı (A..A-) - Komllnlat 
tefldll.tına menaup OOC'lklar, er me,
dalllada can veren atabeyleri namı. 
na yemin etınl§, memleketıel'inl ifl'•l 
edenlere ölünceye kadar kin beallye
ceklerine ve anayurdun müdafaaaı 

ıçin yorulmak bilmeden hazırlanacak .. 
larma and lçml§lerdir. Bu tP:ıekkUl· 
ıere lC HA 13 Y&.1ında 15.~.ooo ço_ 
cuk mensuptur. Ve bunlar Amerl • 
kan Boy Scouts'ların aynıdır. 

Beri.in, 18 <A.A.) - lngiı&ere 
nin cenup 88.b.ilnde Deal t*irı· 
deki askert önemde te9i91er, ordu 
bqkumandanlığmm biJdil"dlğine 
göre, 16 ilk:teşriR Mba\u Alman 
ha.fi! UÇak ıava•larmın atttklan 
bombalarla ciddi ha.ssrlara uğra • 
nır~tır. Alman uçakları bu şe-Jnin 
titrtttnde SA.at 8 e doğnı ant wret
te gözükmll.cacrdi'r. 1nt;iliz uç&kaa 
var topçusu birc;ok bina yık1Tİfı1r • 
tan sonra ancak ateŞ açmış ise de 
Alman tayyarecilerinin· fl\aKyeti.• 
ne hi~bir suretle engel olamamıııır 
tır. Dün g~e savas ttçs.'ldarr büyült 
Britanya.nm doğu sahilinde ki.in 

Mısır harp 
sahasında 

kum fırtınaları 
&oma. 18 (A.A.) -1ta1yan ordula• 

rı umumi kararglhının 875 numaralı 
tebliği: 

• Sunder]:rnd limnnrnı bombalanı;ş 
]ardır. Bir saate yaktn devam eden 
bu taamız rsnaamda. doklara 'Ye 
g~mi t,.zgahlıırma bitto!c tahr:p 
ve yangın bombruıı atan Alman 
savaş ta~-yarecileri İngıJiz uçalasa 
var topçusunun ac;tığ1 baraj at~i 
arasındnn geçmek ıııuretile bu mu 
vaffaluyeti elde etmiı:ı 1 erdir. He 

def tutulan mahallelerde hlivID: 
yang-ınlar <'lkartılmıştır. 

Alınan uçaklan 1ngilterenin 
doğu Pimnl s:ıhi~':ıde kain bir baş
ka limana da bombalar P.ttrktnn 

-.... 
.......,~-~blıber 

~ ......... ~'EJ'lııuot" :lııılıB
ltm:r'tlmedue ~ almı, !harbin ba. 

.~~ bcımlıardmıe ... -
~ ~.&1ld"'*' yapllall a. 
Jpmlenn en ~ biri ~ -· F-...., ..,.ı MWıda bulunmayıan 
Pi -.:ı..ı.a-n.·mk JO kHometre 
ı.daı- m 'e5edb. Lmıkaster bomba 
wge'C ı A6taeıt 'atı hUcımıu kabil 

oldııillt lradma- çıabtalt ~rmek tb'.ere 
mııılr~. Tetltf1 halinde taar. 
ııım ~lıertDe m1lıılıuııde olunmadığı 

tDtD bar wçak ;taam:uzuna yapmak 
I~ ımOnaetp 7Jll!Dam aec;mek ııorur· 
eıı,ııtı. 

.Mim 2> dlWtik& ~ı:lmda t&mam 
lanmıftn'. Kartel Şııayder fabrikalar 
.. aJ1iar •Tfmd& çok faaliyet 
.,,.,, ııA§, .AJıDııan modeli çok .,-ır 

gııııpta toplar :J8Pl!Yttı. Bu fabrjk&la~ 
~-.manda .Almany& iÇiıı lokomo
~· otıomMik ~ sanayii içın 
bGyQk kalıplarla Atman loJromotLaer:i 
- sııibh çellılti ıeTba\an yapıyordu. 
100 ~n '-la bir sabayı ifgft, 

ecteD iıa blptik ıfabnkanm iltihal et 
tSti b8tQD malzeme Aımanyaya gl~ 
,.aırdtl. 

1r•_,ald tea1ı«ı 
ll•elretl 

J!ı!eıııy.,.-k, .18 f,A.A.) - Bir I.ngjllz 
kaynetmdaın 'hıllber ?eritditlne f"". 
~ Llvfdirı zabrtaaı ..,. htlcılm 

kit.alan elbombalan attıkları ..,.. bal• 
ka ateş açtıkları aıreda 4-0 kffl &l. 
mijş, 200 ki§! yaralanmııtır. Anberleu· 
da 15 1d§ı öhrrt1§ ve aynı §Artlar da. 
bilinde daha fazla 1ııaan yaralanmı§
tır. Bu tenkil harekeUnin sebebi, Al. 
manya,a !,Ki nakline mahsuı b • 
trenin blrÇOk vagonlarınm tllbrlp ('· 
dllmesldir. Bu hA.diselerdcn dola\ 
Liyona Gestapo memur1ıın gönder 
dlğl ııöyle.nlyor. 

&nılnönU H&!kevi aoayal yardım 
kolunun bayırlı bir 1fe •bbüa ettl
tt haber alıDmlftır. Bu habere göN 
ev, Mlitlıtri yapılan 10 ~itt.ID dU 
ftlnlerinJ yapmata karar vermı,U:. 
Evin 11011yal yardım kolu, bu Çiftlere 
gelinlik elbise ve dj#er mübrem lhU
yaç cllmleainden olan eıyaıarmı ta • 
min etmiftlr. lDvden b&fka, bazı ba· 
mlyetperver vat&ndaılar da eıya be 
d,lye etmek suretiyle yardımla~ 
bulunmaktadırlar. Dt1tün 28 tqrlnl· 
\vvel ak§amı Eminönll Halkevt ea. 
ımıarmda yapılacaktır. 

Bolle, Hindlatanı Brltanya nUfuaun· 
dan kurtarabilmek iÇln birlik ve azim 
zihniyetiyle hareket etmek zaruretini 
ıterı ıUrmU§tilr. Boze. BliyUk Brltan. 
yanın Hind milletini bir eıaret reji. 
mlne tabi tutmağa biç hakk: olma· 
dığmı bellrtınl§, "Hürriyet pahalıya 

mal edilebtlecek iae de bartçte Yata. 
yan Hindliler ceae.retle hareket et· 
melidirler. Hindliler için memleketin 
hUrrfyetınl ve latiklAlini kaze.nmak 
kat'! bir zarurettir.,. demlftlr. 

Mıaırda devamlı kum fırtınaları 

kara ve hava faaliyetine hllA engel 
olmaktadır. Geri batıanmıza bir aknı 
yapmak teıebbüıi'unde bulunan bir 
zırhlı vuırtalar grupu kaçmağa mec. 
bur edilmiştir. Uçaklarımız taratın• 
dan takip edilen bu grup, teairlı mlt· 
:-alyöz .at91lne tutularak dağıtılmıt. 

tır. 

An 11.:ara titgar .. şiarl 
lar. Sonra ıelklD etmek l•teCllkleri 
ftk.lrlerl lir.erlae ıelllln y&ptıklan ..., 
lualara eöyletırler Te)'abut latNllklerl 
bareketl onlara ııtedlklert rklllerde 
yaptınrlar. thtıkAna propacaac1ae1 
blleoe muvaffakıyet lmkA~ bolu.-. 
batıUra yata.idik eden propapada 
)'alaız nıhlan '1rpertttek plyaaanm 
anıu talep vaziyetini alttlat etmekle 
kalmaz ayni zama:ılla rlilılıan bezdi. 
rerek, IJedblnleettrerek mllH camla • 
dan uııaklqtrrmak, milU biri;~ halka· 
ımdan dıpn or""rmak isterler. 

En büyük kavvet.ımlz mını blrliK 
camlaeı lflnde tek kalb gibi, tf'.k lnaan 
glbl hareket etmemizdir. lılilll Nrlltl 
satlam tutmak vatanda91n birinci va. 
zlfesldlr. Bu vazifenin ilk ,artı da 

rahlan uğlam bolandurmak&ır. Bu. 
oun ıı:ın vatandat kona9•.ırk1"11 kaart
sız dahi ..ıs~·llyeN•ftn bir eömlenlu 
kareıııındakl ll:r.erlnde yap~jı tesiri 
telkin kudretini, fevkalAde uman 
larda lnsanlann lhtlrHların etterl ol 
mava ne kadar mUsalt buloncıukları. 
nı hatırlaman Uhıımdır. Runnn iı:ln 
al'zından tıkarak tıer cümle~ i •ınntrni 
rd~kılln. Milli blrllJf' FRl'tlrh olacah. 
ıelklnlerden ıızaklapcakıua. 

Bose. birlik olmafa mlıyonlarca 

Hindli vatanperveri aapan atan ve 
pek çok maaum Rindliyl bomba jle ve 
mltralyöz!erle öldüren tngllizlere kar, 
11 ayaklanmata yurtta:ıarmı davet 
etml§tl.P. 

Veni tip Amerikan 
uçakları 

.Maltadaki aakeı1 tealsler, ş1ddetll 
bir hava bombardlmanına maruz kaı
ml§tır. 1taıy4 av uçakları, •vqta 
bir Harikan t&yyareel dll§ürm~ 

le:rdir. Alman av uçakları da 11 Spitw 
fayr tayyaresini yere 1ndlr.mlşlerdir. 

K&lllre, 18 ( A.A.) - BugUnkU orta 
p.rk İngiliz mU§terek teb1iğl: 

Karadaki kuvveUerlmize dair ver• 
lecek hiçJ.lr haber yoktur. 

Hareket &abaları uzun av uçakları, 
Sidibarrani Ue Sollum araaında ki yol. 
da doğuya doğru giden dUoman t&§ıt. 
larma bUcum etmlılerdir. DQfman 
16-17 llkte§Tin geceal Ye dün bütün 
gUn Maltaya ka111 taarruzıara devam 

Va,lngton, 18 (AA.) - Bahriye etml§Ur. Daha fazla •yıda ır.Ottefilt 
nazırlığının dUnkU teblltfnde denlli- av uçatı dU§man bomba uçaklarmın 
yor ki: . yolunu keanıftt1r. Av uçaklanmız 8 

"Maraudera'' bomba uçaklan llk dU§man tayyaresı dUl}Ür'-'~Üf uçaksa
defa o!arak Aleut adalarında g!nllk•' rar topçusu daha bafka .ıaııı,man u. 
mOftUr. Bu uçaklarm bu havallye ı;&kl&rmı hasara utratm11tır. 
gelmesi, Japonıan bu atrate)ik bölge- Yuk&nda zikredilen banketler " 
den tardetınek için bUyUk miktarda daha be.fka harekA.t net1ceatnde tar 
t,ava kuvveterinln geldiğini gffıoterir. yarelerimfzden 8 U nokaaıı tae d~ bun
Japonlarm bu bölgedeki kayıptan ye- ~ardan birinin pilotu sağdır, 
kOnu ılmdi 18 U batmL'!, 8 U muhte. Dt1n, havanın fenalığı, muharebt 
mel olarak batmı3, 25 l de haııara ut- tıahaaı tl1ıerlndekt tayyare bareketle-
r&mı§ 41 gemidir. rine mani ol!ılıuotur, 

Ankara, l8 (H11s111J mubablrimia 
df'D) - Bugünkü at koşulannın neti. 
cmnl blldirjyorum: 

Birincı koşuda bir tek at kopııu~ 

tar. İkinci kO§uda: Al CeylA.n blrincj, 
Sekban ikinci, Guıcan UçUncU gelmı 
lerdir. Ganyan 165 pıAae ııo. Sekba: 
nın plbeııl 120 kurul} vermiştir. 

Üçüncü koşuda lz birinci, Pınar 

ikinci. Haspa üçüncü gelmiştir. Gan. 
yan 290, plA..ııe 135, Pmarm plAsest 
HO kuruş vermiştir, 

Dördüncll koşuda Rlnd bjrjncl , San· 
A& ikinci g~ldl. Bahadır kO§madı. 

Rindin ganyanı 150 kuru~ verdi. 

Be§incl koşuda Abdurrahman Atcı 
nın bindiğf Demet birinci, Salt Ak: 
sonun bindiği KomiaarJ ikinci, Dandj 
Uçüncü geldi. Ganyan 470, plAae 225, 
Komlaarjın pllaeai 225 ku~ verdi. 
Konca .ne DavelacLro koşmadılar. 

Altıncı koşuda Tomurcuk biriılcl, 

Tuna ikinci Ceyllntek UçüncU geldi. 
Tomurcuğun ganyanı 170, pllaesl H5, 
Tunanm pllaeei 730 kunı, Terdi. 

Ç1tte bahis İz • Demet 18 lira 
80 kuru§ Terdi . 

• 

Bugünkü maç 
BugUn · Şere.. stadında J pıl.ın ül:. 

maçlaruıda Be iktaı \'e a,yı 2~, 

Beykoz da Taksimi 2 O yc-.mlştlr. 
Fencrballçc stadıııda )'apıl n maç

larda da lstanbul!'pOr Da\'ut.pavayı 

s-o. 
Gala\asaray Süleyman yeyJ 4-0, 
Fenerbabçe Altıntuğ'u 6 O yenmiş_ 

tir. 

Meksikaltlar 
Birleımif milletler orduıun. 

da a.lteri hizmet 
görebilecekler 

Mekslko, 18 (A.ı\.) - Ayan ~ 
liıri, Mellikaıı yurttagları biri ... 
memleketlerden herhangi birinin -.. 
duaune. girm~ •IAhiyeUI 1nlml 
cUmhurreisl Cam&f'm kararname.mı 
taadlk etmlştır. Şimdiye ıu.caar lıer

!ıangt yabancı blT' Orduc!a !llsmft a. 
)Mı her lıleksfkah 111ataında§, milliY~ • 
....... ola.ak~-
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lıılozdok bölgeebıde, Amanlar mıı-

dataa batJarmup 1rafft ~ele " 
hllcum ar&bal&rtyle tld ı.....- Jap
.ftUllarlhr. Bu taamıslarm llııer pt.ı 
d pafttlrttllmtlf, it tank lnd!alalmaz 
hale ,ettrtımlf, ıoe Atmu ltdlb01. 
mu,tttr. Bafld: bir JDulmde bir Alman 
pıyade böıtıttl ,okedilml§ttr. 1 dOr 
man bomba~ dUfGJQlmtlfttlr. 

Statlngn.dm batı flmdlnde lnt&la. 
nmuı meVZilerlnt -tJa ...... r ve 
bazı ahvalde meni! önemde avqlar 
vermtılerdlr. ll'lddetlt bir Pıtnımada 
bir Sovyet blrllft lkl dtl§man toıpunt! 
ve daha ba§ka dQfman ılllb.Jarmı 

~rtJ> etıp1f vt ~ ~r»Nt ~ 
ııunu ha\•aya uourmUft11T. 

f ,,. • 
Moıkova, 13 (" •. t) - Staı:n,

r '1Jiauı bilcf iriJ4ilJqe .._, ordu 
4Jrrum la~rruılıJ"Jft1'J ~n:! 

r ·qıcq da111ımtklJ "' Sqntı ~~ 
" &.e1lullcri pilJ.t ~it• ~n 
f loJarıqn 'il 4bqıut tri)ılafH JW9:V
Jlerhırıc munffıl~·,,.eUJ ltltcpalır 
)apmaktııdır. 

Bu raporlera dr., .WdetU .\ı • 
man hücumları. mildallltrhı tq~IJ 
etıkleri celik dun!:' Aaüııde lQprJk 
JrJ:aaam• beııls nııu•«aJt olaı4a
mıflardır. a.ı bava ınoau, düı:ıaan 
tan arele.._ onun PJ'I ls&inlQlll· 
n~ ralmen ilk dcf1 !>lon~ nae11an 
ok• malr&Mb ... r. 
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