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80 kilometrelik bir cepb 
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Don dirseğindeki Alman 1 

müdafaa hatların yardı 

Biz Sta ingradı da elde 
edeceüiz ve bizi bir daha 

v 

' I 

Stalingraada 
Ş.e ı ı şl al 

tar i da 
• 

enı 

ma a leler 
zaotet ~~~ • ()on nenrıni 
~eçmek için 

yapılan 
ilca teş~ 
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Bir habere göre Ruslar 
Don nehrini aştılar 

Japon ileri 
hareketi Moskova, JO (A.A.) - Röyter a. 

jaıısınm hususi muhabfrt tdldirlyor: 
Stallngradm batı ,ırnallnde Do:ı 

nehri boyunca Steplerdf;I balen çok §icı 
detıı muharebeler olmakt~dır. Şimal 
den llcrliycn kızılordu, Almanlar,0 
bir aydan blraz daha fazla zaman ev. 
veı Don dirscginl aştıkları zamancı:ır, 
beri teai.B ettikleri kauvvf'UI Alman 
müdafaa hatlarını yarmıştır. Bu ke. 
.!!imde hallevt bir yarış devam ediyor. 

Moslt0\"8, SO (A.A.) - Cephede!l 
son gcl~n ha.berlcro göre, Timoçenko 

l nun Don ile Voıga arasında SO kllo • 
metrelik bir cephe üzerinde ba§ladığı 

1 ARJAN TiN 
Mihver devıetıerııe 
siyasi mftnasetıerı • 

n t k esti 

karşı taarruz, aUrülerlc tayyare v.s 
),ğmlarla tank tarafmdan desteklen 1 

mektedlr. HattA Rus kuvvetlerlnı .. -ı 

Don ncbrini aıımağa muvaffak olduk- ' 
ları söyleniyor. Sovyet; orduları Step 
te llerlemeğe devam etmektedirler 
Alman uç!lkları buraya yangın çıka. 1 

Kafi surette 
durduruldu 

rıcı mayınlcrlc dolu fazla ml!."tard'l --o--
kaplar atmakta \'C etrafı tutuşıur I( b d•ı 

1 maktadırlar. En şiddetli savaşlarırı 
cereyan etU{;'i noktnlardR ln!tıa.klnrl • ı ay e 1 en yer er 
ve ııtep rUzgArlle ha vnlanu toz. bom. 1 b. 
balart\an ve llbU!3lel"den ,vUkscııe:ı du. ~ uzun ır savaştan 
mana kar:~ıırak güneşi kıırıırtmakta 

dır. (Arkıı.!.l: snyfa 2, SUtun 1 dr) sonra ahnacak 
VAfln&;t<Jn, 80 (A,A.) - Burndak~ 

Ruzvelt 8f. milyo~ dolar resmi mUtalcalera göre, uı:ak§arktcı 

Uçak inşa ·ı 

fazla tahsisat iııted1 ka.ybedllml.ş olan arazinin parlak bi:.-

''aşlnston, 80 (A.A.) _ Reis 1 BUrettc ve GUrntlc rUycniden fethcdil • 

1
, 

1 
a.k • b 1 . mc.ııi muMcmcl gö Iıneırekte, yal ... ııZ\'e t uç ınıµu11 'e a ırıye • 

ih · 'ı · 86 il d I .. 1 nız Adeta bir yok~u çıkar gtbj yn. 
ttyacı çın m yon o ar .U?. a 
h · t ,. • . k d • pılııcak cınn U%un bir savaş mevzuu ta eıs1:1 v: ımes.ı.nı ongre en ıs • ,, 

I.ondra, :w (ıl.A.) _ Bu sob:ıh lemiutir. Bu tahsi<1at lfl43 yılı tc:m bahsolunab 1eceğt tıöyl1mmektedlr. 
erkenden hurnya gelen bir telgrar-

1 
muz nvmd.:ın e~l lrnllaı.:lnc?.ktır. MUhlm olan nokta Japon ucr:ı ba. 

nonıey~ s~rc Arjantin . meb~san Bu mUtı:ar hu nı:ıli yıl i<:hıde balı • reketinin k::ıtt surette rturı:turuımu, 
:ınt'rllsı, nıılı\'<'r rlevlellr.rı) le sıya_ r.y.eye tel~sis edilen miktarı 20 olduğu ve bu neticenin ü9tUn hav~ 
si münasebetleri. nkr~ilmeslne ku. ıo!'yar ı.lolsra \iikseltmekted!r. 1 ,.e deniz lmvveUeri!e elde edildiğidir. 

G.,.rlin, 80 (A.A.) - Almıııı vT• , rıır vernııştir. Birleşik A•nerik:t ... ------· -~l!lll'.:l~ıc:m,,_,__.,..,.. ___ ı::mııam ______ ...,. 

üuları başl:ırnandaıılıfının tebliğı. I hııhrlye nnzırı albay r-=ox Hrezilyn_ 
Knflrnsrn :mal or•lusu ile Te- nın merkezi füyo de Jancyro şeh· 

rek cenubunda Alman ve mlittefik rine '"arm15 Amerika kılasının At. 
kuvvetlcıi f!dtlctli tarrl!Z}ı:ı_rla i!e.• l ntlkteki müdafca ilslcrlnln vnzi· 
lemiye dev:ım e~i~lerdir. yelinden memnun olduğunu söyle. 

S4..'ingredda sehr.n ı:irn:ıl t::ıra.. miştir. 
fın<lak1 yenı ır.nhnllelcr hUcunıln -----------
ı:tiptedilıni,ur. DUşm:ı.mn boş ye -
rr Y~. tığı şaşırt:n"l harf"kcti s·r: • 
eında 34 Sovyet zırhlı t:ı:ıkı tah -
rip olunmu tJr. 

~~eksikada 
ıs yaşındaki genç. 

ler askere alınacak 
Don cepht"sinde A1man ve !tat • 

yan kuvvetlcııl Sovyetlerin nt'hri 
ge~~k için yapt!kllrı mtiteaddit 
ıcı1eb'Jilslerj pUskUl'tmtişlerdir Meksika, so C.A.A.) - Htikô.met 113 

Mccar kJta.ları bir kareılık ta • Yll§ındakı gcnç,ıerın allA.'ı altma aıuı 
arruzda dU man hücumlar:nı akim 
hır" ltıl"rı;.1 ardır. 

~ :nal kt"Fimin<l"-' tarafımızdan 
:yap;!an taarruz teşeb~ü•3leri dils • 
manın ina.dla mukavcr.ıetine rağ • 
men t.s~a.n ile bitirilmiştir 

.AJman Ye Hırvat kuvvetlerinden 
miire!tkep ktı\'\'et i t~şkiller bu 
tnihıll.!eb"tle Sovyetlc re bUyUk k. • 
yıplar verdı:ınişlerdir. 

Diln gece Arkanjel yeniden bom 
l::ıJcmruşur. Çrkanlan geniş yan
g nln.r t:ıcrnızun t:si'r;i olduğunu 
gôstennişt~r. 

mııeını emrctml§tlr. topıama ilk tef.' 
rinde bo.şlayacnktır. Bu ewıfıı meruul. 
olanların Uk knflleııl 19ii: ııon kAnu • 
nıuıda askeri kamplara s:ıvkcdilecek· 
lerdh·. İlk toplananların :C bin kadıır 
olacağı tahmin edllmekteJ!r. 

Fransada 
Bftt n barda demır. 1 

ıer mttsaderr 
edilecek 

Londra, 8 (A.A.) - vışt radyosu, 
sannyt nazırlığına, Franlltıdekl bütUn 
hurda demirleri müsadere etmek üze. 
re huııuııı sıı.ltlhlyetıer ver'Jdiğl.nl bu
gil11 bildlrmı:ttr. 

t,eblebicl anlatıyor 
ı Bugün rağbette ı)lm·ynn işler• 

öen hiri de seyyar leblebici!tk ... 
Çünkü leb"cbieili.k Rimeli )·alnız dlik· 
kanim-da yapıltvor ... Te!t tHk c:·" 
rülen seyyar lt'blebiciler de iş' er · 
r.i bı.:-ıı.knu.k Uzererl;r Bir seyyu 
leblebic:l bl:re şunlıın A.n'attı) 

Biz - Peki· e ki sevrnr lPhlebi· 
ciler <olmrli ne 15 yapcy~rlıır ? 

Leble:bıcl - · Hir lnsrnı k:·,·üne 
gitti, Nr kısmı i~ y.ıııı 1 !erinde 
ı;':ıh~ıyor, Sonra hnnıal•ıl; )'<lfmnlnr 
tln pek ı;ok. 

Riz - ~fil;:otcrjleriniz kimlerdir? 

15 eylU1de::- 28 eylüle karlar gr..
Çr"1 müddet zarfında &>vyeot hava 
kı VV<'tktj, 131 ri he·xı çarpışın • 
la·ınde. ve hava kar9ıkoyma ate • 
~le 22 si orôu teşki'leri tarafın • 
dan, dördtl zaptedilrrıek, 17 si yel" 
de tahr'p olunmak s•.ıretile R ı li u· 
cak ltaybetr.:itı bu1unmn.kta1ır Böy 
'l'<'t' ı!U~n-anm uı;n.k kı.yıp·an 9 ·ıl n 
\ ilkselmiı5rr. Aynı devre içinde 
A nıan hava kuvvetlcr1 doğu cep
h{'c-f:ıde yalnız 77 uç:ık kaybetmiş 

~usu <!Uşmano. agır kayıoıar verdlr • B:z - S~yya.r lcblebicilrr nitin 
Lebld>ıcl - J<:c;ldclen yıılnıl !:•"• 

mıştır, Stalingdad §imal oatısmda çok aınlclı! 
tulflar leblebi ahyı,rdu, şimrlı ise 

lcrdir . 

şiddeut bir muharebeye rtevam eıUI Leblt'b1ci - Lf-blchinin 1dlosn 
miisterilerimizin hllylik hir kbrnını mektedir. Alman'lar 600 ölü vermiş ılükldinl:ı.rdn 90 kuro,a satıh~·or 
bü~Ukler tecıkil ediyor. 

!erdir, ve biz" t1c :ıynı ftynt uın \"eriyorlar, 
Moulok çevresinde dllJman taarruz.. tahii biz bunu y"i,: yirmiye atı"::" Milh:ı.Y.>n ameleler pek .rok lcble 

ları pUskürtUlmil§tür. 1 hyız ki kMa.nahm, 120 lnıruo:t:an ui alıyorlar. 
Novoroslsk ccnub doğ'J.sundo. dU3 da bit!Jen 'kimc;e lehl!:!hi almıyor. iliz - Glinde ka~ lcılo lchlebi 

M0tıkova, 80 (A.A.) - SOVj'et öğı!! manm 500 ö!U vermesıyl~ netlcelene:ı Biz - Bugün bir seyyar lcblr. !'ntıyor<ı••..,uz! 
l<'hllği eki: tnadlı bir savaştan ıı:mra Sovyet bab. bici s:iindc ne ka.zamyor? l~blr' ·j - Hiz ~n ı;ok be kilo 

ltaUngrsd çevrestndc dllşman tan-< rtye ıılloh"ndazlnrı bir tı?pey1 ve bir I.Phlehi~i - Yll1 ktırnc;u zor ı;·. I ~ntn~il · . Fsfaıt cliıld<rınl:lr fll) • 

ıa,, '9'e plyıır.leeile yapılan ~!ddetll cart çok dUşmnn mevzilerini eıe ~~rml.§- kanr... lıut cl:::.;yandıranııyor... K. K. 
'Pl§ına.lar devam etmiştir. Sovyet top terdir, 

oraOBn çekaramıvacaklar 
lmaaya S fuıe r~pılU. 111'.GU tt&aaca H.l• 

manyanın cava trerece~ ı grm geie,etrttr 
Bu akşam ~ant yedide Alman 'e:ııı.k, her şey yeniden ~apı.&C'lk. 

e.tvlet reisi Adolf Hi.t!cr l 942 • 43 BütU.n bu şeyleri h.:ı.rne devam et· 
un~ kış yardımı :ı::ıürns;:betile mdt iç.im bir kaç a.y ve bir kaç ı.ı. 
Baliıı<l-e Spor Palasta yııpılnn bır \ta iıı:inde ~. ve yapılma. 
toplantıda nutuk söylcmişu-. & tı.am. 

Bı: topL-ıntıda ıruır.eşal Romel Jşgaıı edQ;s yeı-ıerde rflll•eak 
ve ~l Ka.yıel ha.ur 'bulunmll§- .iJl,er 
lardn-. Hitler :ı:kşlar arasında eu Alm:uı m&ıııeti.n.in askeri .kunııe:n-
n.uttru roylemiştir. C6lUll Be\-k Ve idare.ine, ukerlerf,.. 
c-~ten tam bir sene ev. ıtin ikti<la.rına bl.r)'ilk itibadı 'ftf"-

1 
vel lbc1ı bunıdan il.izinle ve Alman <lır. 
mi1Ietile lronuşmuştum. S"ız:.inle ko· B-..ı proletarya m.cmleketinin ma. 

ı nuşmağa vaktim olmad1. Bundan alm~ so!taı.'tlan ydit. Or9ıck .,. 
çok htı.!ısc-dildı. H:ı.st:nlnrım sihi kaklar da yapa.cağız,, Oranın malı. 
e~<Ic jdmİye hnftala.rca dolaş. f-ulünü mem'ckctimize geıtirm~ 

: ~ğa. vru:tim yoktu. ~n ciddi F,Cy. İ<,".n muazz.a.m soka.klara ihtiy~ 
lerlc meşgu1düm, saV'!lş'a. uğraşı- va.rdrr. A.al:~rletimiz ('('ıphenin gl'.. 
yordum. Ben he:::- h~ta \"e ber ay ıisin<k bunu yapmağa ı:alıfryor. 
konuıgamam. Şimdi konu.'}Ulm::.sı !ar. Oraln.rda ht>r şey 1'.arap oım ... 
~ gelen şeyleri r~kerlcrimiz tur, her §eyin yeniden yapılması 
gayet; iJ.i kı>:ıu.5t1yoıia.r. lfizı:md?r. Bısı'arm hepei yaprle-

He-m b'..1- ba':\ka taraftan da on- cn'ktır.,, 
ia.r için konu~mn"< drutn ko1ay. Burulan sonra HitJeT, kcnd lıeli
ÇilnJrll., onlar dünyad!!. iktı.sadi bir le bl1i ilrte harp eden mllttef~. 
yolsuiluğun olduğunu yeri k.:ş. rlni mcthetm.iıJ, bo'llJcV'iız.m teiılike· 
fcttileT. Mes-elA dü.5m~n!armı:-c!an eiııc karşı harp eden Avrupa mil. 
tiri: "Bunda.n sonra c:Hlnyıı{ln ar· ıet~rinden behse-Ocrek: 
11k h!ç eafs.lct o·mıyacnk; bıına ' ' - Artık yeniden fiilli Avrupa. 

ı ca.Jışncağrz,, diycr., bunu ynp.n:ı•k YI görü,yoruz, demiştir. MongoUn
iı;in bu cllm.hurıreisl bUtUn kuvvet- nn ict11i.sı devriıde ''11~~te hqı 
lt'rilc hanbe girmcık ihtiyacıncıa bir!-cşerek haTt> etnıiş ola!l e!ıki 
değ::.Jdi. Dalı1J ı:-vvrldon bunu yn... Avrupe.yı.,, 
pardı. Tayyare akınlarm:1 r,ıe\1tp 

Onl::ır bir cok 5eylere inanıyor- \<"r~ceğ :r. 
l~. Bizim de inll.-:dığnnız cey- Sonra Alman devl~t devlet rci-
ler \":ır, biz hnrbe nihat zafere kn. si An~er.ikan ve 1n%i "z kuvvetleri. 
öar de\"am edeceğlmize innnıyo- ı;..ın y:>..l:uz Japonb.nn lr~ısında 
n:z. czfüii~:~rin. söylemi'i ve genaral 

Onlar için b"zim biltlin kazanc:- Ma.l: Art.UT hakkında hiddetli çı
larmuz'tl hepe.i hiÇtir. Ukrn:)':ı:ıyı .k:::larJn b~ıl.:r.~~ ve .4,. raan t.ah
nJdrk hiçtir. Knflaısya.nm kv>m:ı- trlbah:r~~·iııe cJÖzU getirerc:.1.t elü: 
dayız bu da tııwr. Stalingırnt ö. cdil-.11 LUyillt muva.ffakiret erj 111-

nUndeyiz. Fsknt bu bir şey mi? a. r:ıl:ı.:uı~tn. 3o:ıra İng:iY.z Bl4!v.eki
cnba onu clabilecck miyiz?. inden hdtlctl~ ve haknrete balı. 

Bütün bunkı'ra inanan'nr biı.'m ı:/a::ı-. .. ~ onu:ı "Alman;-e üstUne 
irtancnnızı an 1 ayrunazla.r. tkinci y:ıpt.I~"!m.Iz hava hüet.'mlarına her 
rephe nçtl::ı.<':ıktır. Biz buna inan. ~Ur. d:ı.hn -..ittld:tle c!evam edece. 
r;aydlk şimdi yolumuzda belki yll- ğiı:., rlediğini teOO.riiz ('ttimikten 
rl1rn.iyreekt.ik, bra hun". rhe~ml- E-Onr:ı · 
Yet vedmedi:~ ve :'I ilrürlük » "- Ç'.örçil Alman;. a i.i6tü-ıe bin 

İngiliz B:ışvckili için haZT !tid- dokuz yüz kırk t:ene.ein~ ilk bom-
det'i sözlıer !'arfettikten son:-a · bayı n.tm.ştr, O zaman ~ oca ce. 
"- Bu ~dam nercd~n b.izc ~ar- 1 '"nP verm".'}tik. Ş'ımdi Alma.r.ya 1111. 

~. hangi tarafta olursa oı~un bir 1 tune yr.prlan b'..ı hücumlara A1111an 
cephe e.çtığı zama..rı, onun ecv:ıbı :>anın lizmı gelen cevabı vereceği 
1'ir ı:ntte temizlenecektir .. , gün gel~ktir.,, 

D~miş Ye sözüne fi~yle 'le\'ıım Hit er, el5mme ŞÖYie devun et-
etmiştir: ıni"'.'tir: • 

- Biz g-ene.ml ıkışı yendtk. Bu "- En ~undn İngiltere ~ 
!?izim için ~ok güç bir zaman ol. harbin blitün fel8ı..1<ctlerini y~~
du, Bunu esasen hepiniz biliyorau- 1 neooektir. O ı,imdiyıc kadıı.r bıl§ka 
ııuz. Bu müddet iı;ind~ biz y~ni as- milletler! he.rbe çekti. Blz Yll'\"88 
k<tri biı'likler hazırladık: v ... ni ta. ~av~ hn.rpten ç.ı1ı:mağa ba.şl1ll'iten 
~rru.,.l:ı.r için, gö::UmUzli ı>.rkaya ~c- 1 o :ravruı yavaş haı1>c gire<".ektir.,. 
\irdiğim z :r..ar.ıan gcçmi" obn Uç Hitler A 'ma.n a.':lker· erinin eep-
&cneden m::ımnun o'nlt.J"rz bede ynptıklarından, çektiklerin· 

Bu qene icin bir pro~mımtt drn bah!ıettikten sonra cepheden 
şudur: iz.inli 013.:"a.k memlek~tt' dönen as 

1 - Elimizde l:Aılunnn şey)('ri :kerlerin de bunu ya.Jn.,lanna, o
muhnfaza ~d~ceğiz. Ve onlar is- lan bite:ı şey~eri anlatmalft.Mn1 
ted!kl'-'li kadar ilerlesinler ımkA.n ohnsdığl hakikatı.n tasvi 

2 - Lüzumu o·an wrlerde hü. t1illemiyecek kadar müti:ıİılj oldu . 
cu1ll3 ı;tçnıex. • ğunu ~iinkil dü..cmıan:l'! insanlaı 

Biz bu sl'n.e şunlnn yaptık. Ga- gibi ö~ğil, barb3J'lar gibi vahşiya. 
ycm:Z buydu. Ka71'denizdc'ci mev- ne bir mukavemete tO;!>rakJnnn• 
:zikr.irn1zj kuwetlendi~k. m. müdafaa ettiğini söylem·ş. w Al
vs~.opı>I muharebesf buydu. n.tn. ma,, asker"eıinln bu kadar kU\'· 
cfaj Dona hiicum etmek. ore.Jan \"elli ,.c bu kıtdar k:nli bir dilşmarı 
tMnİ?.lt"nKkti. Tllarru2lnr Volgnva karttı:smda g5st.t-rdi[ri kalıramar· 
do"h-ıı te\'c- 'h edi'ecekti. Bizim is- lr1':1,....:rdıtn 1'a118C':ıniştir. 
1'f'd"ğimiz St.alir.En faminde c-l<l;.:. Bundan sonrn Hitler &ö::U Jm 
ğu i~in St"linıznda ehemmivet ver yar:il'?l'!ma !,'etil"{'rek Alman milJc. 
a;ğimiz '"l''ttu. Gn\'l'!!lİZ. Dinven,,.r t ndcn e>"du ne.mına bu yardrrnD 
I>on ve- Vl')k;-ayı elöc etm"'kti Rı~ bUtiln. ferl:ı..lı:e.r·1k •kabi!iycti'e l.şt!· 
neh1rlcr Alıl"n.nya fQin Ren, Ell;e rfı.k :-l"'l~ini ~t~m~tir. 
ve Tuna ne ehemrn.iv.ette i'le odur. ftm90•ı .--.-z---,-• .....,te,-..-
Bi.z S .. .,_.:iDP"rndt da 2'UTIP.nI gelin- U'a~~ 1P 

Ce elde edeccğ"z V-C e-znjn ~hmuz meaaı . . . ........ 
kimse bi~ bir daha oralardan ÇT· 
lt:ıromty!.Cak. Nevyork, 80 (A,A.) - Bir&eflk A 

Bizim iein mUhim olan di~er lJlr merjkrıya geçenlerde dlSffn Amerikd 
mı>.s~lc d;ıv:ı vn.rdı Eu da aldl~ı- lı mUelllt Lulz Fi§er, Ga.nitden RUJ. 
mrz munz.~3m tooraklarda teşk;. velte hitaben phat bir JDH&j pth 
!at \'tl.Omakt". B::-:.İTI" b:•ntı.nla rln di[;inl ıı6ylemJ~r. 
ıı?m~m 1.::7.l:Mr'lrr. f;'le~i:nirl Gruıdt, Ruzveıtten.. lltn•' ... 
?eslemek için binlerce. binlerce mazdan kurtarması tOl ... te"Wl 
kilO'!t'l"'t.rrl'ik tren vo11arı yaprimalt BTffltile harekete 1'19'•• ...,._. 
1-fümn. Rinl~l""· ltl'l"r{il•r vn.Nh•. tedlr. 
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Şiınııl hududunun ı ı isinde, bir 
Pınliındlya zabiti. yiiz bııdar Sovyct 
esirinin lıih•iyellerini lclkik cdi. 
yormuş. Znbitlerden blri: 

Alcksıındr Voronccf. 

BAŞ, DlS. NEZLE, GR!P, ROMATiZMA 
auraı; , ırn lık ve b ton 2 rıla!'ı 

erba kener 
az 

ıf 

Mehmet Alinin karısını öldürmediği 
anlaşlldı ve beraetine karar verilerek 

derhal serbest bırakıldı 

Deyince, ıabit duraklaınıs. Hntı· 
rında böyle hır i'!lm var; fııkal ha. 
LırJaynmıyor •. 'ihnyel: 

Ua ırupon:J eklenerek ıtöııaerllect:k 

tıı rruııa \e iş verme (IAnıan ICD S•o 
U3l<llmıııı pıırru.ız ae,red}leceı.t.r. 

Un.nlarm ge".eteılc ı;örtUl!Utt> ~l\U~e 

oımnsum dll<kat edllrneııııır. l:!:vlenll.v 
tekltn gunderen oı..-uyncut.tnn 01ahf1.J2 
knlmau UT.ere sarltı nru-eaıerı.oı bUcl!r. 
melert lAımndn' 

:nıa~""'~~:~s:Ta""!'k"lltn~ın7.ıı""7.~ 1 Evlenme teki illeri: 
Jt. I a~ 26, boy 1,69, W.ln •=. oru 

Anadolu lise tabsllll. remııt b~ mil • 
e~escdc memur, 1ck1. alg&.ra kullan • 
mıyan veref ve karakter sahibi bir 
hay, yuvasına ve aUe blr:lğiııe sadık 
sözllnlln eri, dbnek olmıyan. dul \'eV!l. 
but kız blr bayanla evlenmek ist •• 
mektedlr. (İç gUvcyUğfııl tercih cı • 

Barka.,; ay evvul Bakır.ıı.öy<11ı kıwı. I !er de ka.naat,Jenncc, Mctımet Allnl!l 
1>lr ha.dl.ile c~ynn etmiş. Mehmet Ati karısını vurmuş olabllece~inl sfiyle • 
adında birisinin genç karısı başından m:ş!erdi. 

aldığı bir kuroun yara.sı ııonunda öl- Ancak, .:esel üzerinde otopsi yapar. 
müotU. morg mlldllriyetı, bAdlsenııı daha faz. 
HAdWcn~ bı:rb11.ı:ı.n bir şahidi yok. in bir kaza eseri olacnğınt bUdlrmi,. 

tu. Kadm kocası ve çocuklarjle birlik. tı. Buııun Uzerlne, mahkeme daha 
te odasında yalnızdı. Çocuklar yemek. kntt bir rapor tstedl. Bu rapor da ay. 
ten sonra kögedeki yataklarma yııt. nı mealde idi. 
mış ve derhal U)'Ulll~lardı. Vaziyet gitgide Mehme• Alinin ıe. 

Mehmet AU maaa blL§Ulda hem ga. hine lnkl§at edlyordu. Fakat gene bl .. 
zete okuyQr, hem de birkaç rakı tçı •• tereddüt noktası vardı: 
yordu. Adam birdenbire bir tıkırdı Kadmm böyle bir harekette bulun.. 
duymuıı ve b:ı§ını çevirince karıaı ması fçln ortada hiçbir 11ebeb yoktu. 
Fatma Zehrayı kapı dlbmde elinde bir NÜıayet son çare olarak mabkeme 
abanca ile görmilgtU: Ankarn ima!Atı barblyoyu mllraca!lt 
Kadın, kocasının knpı kenarında 11.- ederek, ıll!hın tetkllt1nl ı.s emıııtı. Bu. 

sılı duran ceketinden sllAhı almııı vt radon gelen rapor vazlycU tamnmcc 
kendisine doğnı tevcih etml§tl. aydınlatmıştı: 

Mehmet Ali ne yapacağını §a§ır. I Sll&.h kuvvetlidir. Gayet yakından 
1Xll§: da atılsa ger.c yanık ve t-arut lzleti 

- Prens Alckır;:ındr \'oroncef mi'! 
- Evet. 
Znblt, hayret ediyor; c!inlrn zen· 

gln, şercni bir ailenin bu kadnr 
ftıkir Ye ~cfıJ dli')ünmcslnı aklı al. 
mı:ror Onu. ı!Jhıı hl bır yere f:Ö ı•
dcrmek j~tcyince, deliknnlı orkn. 
dac;lıırındnn ayrılmaya razı olmu
yor. Belli ki, n~aletinı tınutrnu~. 

iyice bolşeviklcşmiş. 
Prens Voronı;er, es1<i Ru•yanın 

en zenginlerinden biriydi. ll:ı/jfarı 

köşkleri. hele o köşklerde verdPi 
ziyafetleri pc:>k meşhurdu . 

Eski Stalingrad muharebesi· 
Stolingrııd nehı i )tılnız Ru l:ırın 

,.c Almonlarm değil, billün düny•ı· 
'lın nliikn ile bııktığı bir ye roldu. 

Stoiingrud askerlik bakımından 
chenımiyctıni \'olga üzerinde sey· 
riic;clerc lınkirn olnn slralejjl· dunı. 
rnundon alır. 

g 
tavsiye c • erz 

Çünkii "Yakıt,. o1cuyuculan icin cok kazandı bir biz· 
mette hulunuyor. Gazeteniz1 bedava okumuş olmaktan 
başka yüzl~rce lira kazanmanız da mümkün oiacaktır. 

2 kuruş mukabirnde belki 100 
bel ki 500 Milll Piyango biletine 

ortak olabileceksiniz 
r•ı-·akıt,, yarından itibaren yepyeni bir şekilde ve üc yeni 

telrikasilc 6 sayfa olarak cıkıyor. 

I :~~ . (Tek kuş :M.. 7) rell!%1ne mllr:ı. 

1 ~ Yaş 18, boy 1.158, halık etin<' 
esmer, orta tahsilli, ev ve el i§lc:>rlr.i 
bilir ,asil aileden bir genç bayan evi~ ı 
mek istemektedir. Bayda aradığı v l· 
eıflar; yaıı 25 ile 35 aramada çalışm! • 
yı ooven, dOrll t karakter enhibt o• 
malıdır. Subay tercih edilir. '(F 18 F ı 
rcmzlne mUracaat. 

#1- Yq 25, boy l.6S, balık etlnde, • 
koyu kumral, orta tahslllı ev ve cııv. 
krinl fevkalAde bllen, nsıl a!leden t.ı• 
genç kız; 85.Mi yqlanndn ilse w.hııll 
11, memur veya t caretıe me~gul, a' 
lığı 150 den a§O.ğı olmıyan l:il r 

bııyla evlenmek tstcmek'edlr. Suba" 
da. olabilir. Tip vzuubahs değll.1.r. 
(İnan) remzine mftracaat • - Dur ,ne yapıyorsun? diye silAb. bırolanayablllr. 

almak feterkcn kndm tab'IJlcayı ıı.te,,. Böylece, Mehmet Alinin aleyhinde 
lcml§tl. Çıkan kurgun Fatmamn ba. yego.ne delil olarak sayılar Tabibi ad
§Ula saplanmJD, beynini alcrtıırak der. ıı raporu da cUrUmll§tU. 
hal öldllrmUgtU. Geçenlerde mllddeiumu'Il! muavini 

1918 de Ilıısyada lhtil1il sır:ılnrın. 
da, Cnricin şclıri bey 7. Rusların 
kızıllara kıırşt hareket merkezi ol
muştu. Bu sıracl ı Alrnanlor Ukro)'. 
nada ilerliyor ve Denikin ımrnnn· 
dasınd,nkl Çar tarafları ordular 
Cericinclen korniinist orduların nr. 
kasını tehdit cdi~·ordu. Asker ol· 
mayan bir ilıtilu!cl, Klimantl \'oro. 
şllof bir tesnriüf eseri olarak. ken· 
diler ine bir boş ıırayan sildlılı köy. 1 
lülcr arasında bulundu. İhtilale h· 
raflar olduğunu bilen köylüler on:ı 
lckllf eli iler: 

~ 21 yBfmda., eczacı mektebinde o. 
1 kuyan klm~sı.z bir bay kendisini o 

iaı"!""'-----.... 1!119'---ııııııııı---------------..ııJ kutmak şıırtilc kız veya dul zengl:ı 
~f!ml:illJ••••••111111-.••!!111!1•Will!iili11!•••••••••~1wmwmw~I bir b:ıyıınla evlenmeli'. Ldtemektedlı. 

(Hayııt arkado.§ı) remzine mUra.:"a' 

Tafsilatını yarınki VAK iT da o <uyun 

Mehmet Ali karısına dokunmamı' mlltaleaanı söyledi. Metıınet Alinin 
\'e kapıyı açarak: bir suçu olmadığından beraetinl lStc. 

- Karım kendiatnl öldUrdU! Koşu:ı dl. Mahkeme de evı.·elkl günkQ celse. 
d!yo bağırmı§tı. de Mehmet Alinin katil olmadığı ka 

Fakat vakanm phtdl olmadığın naatjne ıtUtakla \'ardı ve htıkkın:!a 

dan tahkikat yııpıınlnrı hadisenin bir beraet kararı verdi ve Mehınet At; 
kaza olduğUna inandırma'ı blraz gUç. derhal tahliye olundu. 
tU. Hemen altı aya yakm l:ılr zaman 

Sonra, Fatınanm bqındakl yara. danberl masum olarak ml'vkut kala'l 
!Jlnda da barut izleri yt>ktu. Ba da , M. Alinin gözleri yaşannrgı•. Mahke. 
sll!hm en a.z b!r metre mesafede!! meye te~ekkürler ederek dı,an çıktı. 
atıldığmı gösteriyordu. Cesedi mua.. Fakat ne kadar olsa, çok hassas ve 
;>ene eden tabibi adil raponında b'J içli bir kadın olan karuıına karşı lA 
vazjyette bir insıınm kent!! ellrtdekl kayt kalmak surotlle biraz do. suçlu 
slll\hlıı vurıılamıyacaJmı söylemıştı görülebilirdi. 

öyle ise Mehmet Ali kansını öldUt 1htlmal ki, kendisi de bunu blllyor 
mU§tU. ve bir vlcdrı.ıı azabının dalma kendisi 

İşte bu mlllAhau. Ue Mehmet Ali Ue beraber olduğuna, derin bakl§lı 
)S.kalanml§, levktt olunn.U§ ve ikinci dalgın gözleri şahadet ediyordu. 
ğrr ceza mahkemesine vcıilml.şti. 
Dinlenen polis ve diğer bazı şahit. ADLİYE IUBARlnt 

Doğu Cephesinde 
(Ba t,nraıı 1 inci sayfada) 

oıger tara.ttan blldirlldlğfııe gör~ 

Almanlar bugüne kadar Stalingrnd 
ı.a.rnbelerlnde bazı mcftil Ustlln!Ukle. 
lmzanmağo. muvat!a.k olmuşlardır. 

!zvestlya gazetesine göre, Stalln • 
graı.lı.la. Vplga nehrini qmağa sa.va. 
ıruı Alman efradı yUk.ıll birçok dub~ 
Sovyetıer tarafından t&hrfl> edllml' 
tı.r. Stalingrndın batı ştmal kesimın . 

de Ruw ar UstUn!Ugü muhhfaza et)nc ~ 
w ve Almanlo.rııı Bağ kanadına kar. 
~ı taarruz bardıııet!erj ya.pmaktadır -
lar. Geni§ bir ceı:fıe tızerinde gtrfşt • 
Jen şiddetli bir kar§ ıhllcumda AlmBn 
lar, yüksek bir tepeyi tşı;aı etmıoıer 
ve Rus kuvvotlerlnln blr kısmını ku. 
§llltmak tehdidi gösterml§lerdir. Ay. 
nl gUn !b!.raz daha sonra Sovyetlerln 
yaptıkları bir hUlı taarruz, bu tepe. 
de Almanlarm, mevzilerini sağlama -

rma mani oJ.abfimi§tlr • 
I~ Yıldız gazetesi, Stallİıgrod so. 

kaklarının günde birçok de.ta elden 
ele ı;eçtığlni lbildlrl)'Or. DUndcnbcrl 
Rusıar:sıaıingro.dm doğu glmo.llndeki 
va?O§larda iki Alman tümenini olduk. 
ıan yerde durdurmaktadırlar. Bunun 
la beraber Almanlnnu bir ta.nk grupu 
ndı geçen bu vııl'0§1.ıırda.k1 ı,şçt ma. 
hal.Jelerfne sokulmağa muvattak ol • 

Alınanların ıazc 30 bin piyade kU\'" 

\'Cli \'C 150 tank ile Rus ınc\'ziJcrinc 
yaptıkları taarruzun akim bırakıl. 

dı~ını bildirmişlerdir. .. "' .. 
Londra, :ro { A ıl.) - Vlşidcn 

hildirildil!inc göre Alınan kuman" 
do Jıeyetinde IP.krar değişiklikler 
yııpılınıştı.r. Stalingrad cephesi ku. 
mand:ını mareşal Fon I>ock ozlcdı. 
!erek, ;;eı ıne Fon 1.1 t gcllr'iiıniştiı . 
fi<'nerııı Holt de, List ılc birliktı: 
Stıılingnıd c.cpho ıne gelmiştir, 

• *. 
l\losko\·a, ~O ( 11.A.) -- Mosk • 

va radyosu, Almanların son beş 
gün zarfmda Novı-obisk doğu ce· 
nubunda 7000 telefat verdiklerini 
bildiriyor. 

~ *. 
Londra, 80 (A.A.) - Va~ing• 

tond::ın öğrenildiğine g5rc, Tek • 
sa,ı,tan iki bUyilk tasfiyehane par• 
Ça halinde Rusyayn sevkedilecek • 
tir. Bu fabrikalar hnvacılı'k mah -
rukatmm istihs'.!liltinda kuDanıla
caktrr. Fa!>rikalar kiralamn ve i• 
dilnç verme kanununa göre veril
mektedir. 

mıışlar ve mUdıı!ilor ııekllmeğe muvaf Konıcunon esrnr~iz. gece yolcu. 
!nk olarak Stalingnıda malzeme ge • sunu görduı;-u yere gittim. Buradan 
ttr.mek tçln Voll;ndan ge1:en gcmllecl tıem 1i3to, hem de köy mül,cmmelen 
devamlı surette )>ombardıman etme gUrillUyordn. K9nıcunuo tıasabı bir 
ğe ba§lamlllle.rdır. ihtimali bes:ıptnn ba ka bir ııey d\\. 

eti Ha • 
rı e • il 

- J\llm. gel bize boş ol. 
O bu 3dam1nrı alıp Çariçine sö. 

fiirdü, oraya Lenin beyazları ko, .. 
muş ve \'olga rnOdafansını ha.zır. 
l:ıınak üzere Stnlini göndermişti, 

Mekteplerin 1.10.942 de açılması dolayısivle tari 
fede yapılan değiıikliği gösterir cetvellerin vapur ve 
iskelelere asıldığt savın volcularımıza ilan olun1ır. 

.. ... ~ .. •. ·..... • • • • • , - ' · • • 1 it' ; . . .. ·. . • / - • ; • ' 

tıl r, Slnlin planı:ır hazırladı. Vo. denizaltısı batırıldı 
İki adnm birbiriyle karşılnşl:ış· Şimdiye kadar 200 Alman 1 

roşilof bu pUlnlerı icrn etti. Şehir --Maskova, 80 (A.A.) - Bovye\ 
zaplcdildi, bcy<ı1lor kovuldu vcyn bahrlyes!nin resmt orga.nı o!an "Kwl 
öldOrOldli.· lüırmny ,.c tn!:ıiyecı olan Filo., gazetesine göre, Almanl11rm 
eski papas ile eski amele hu şclıre elinde halen 300 tane denı.zo.ıtı gemL..i 
~ crlcştilcr. J\endilerini toplın·na h('· vardır. Zsıuıodlldlğlne göre harbin ba. 
yn7.l.ır şehre IC'krar ~nldırdı. ve şet. §mda mevcut denizaltı gemileri 71 
ri sardı. Voroşllof heyecanlandı, • dl. O zamandanberi Almanya, 400 de 
süavrileı inın başınn geçti. deli gibi nlzaltı gem(ııl daha lıl§a etm:fı ve bu 
<lO<jmnnn snrıldı, St,ılln fo;e snkln gcmllcrden takriben yansı tahrip o. 
ve ileriyi düşünerek plilnlıırını h'I"' d!lmlştJr. 

:ı:ırlnmnktn de,•om etti, o lıazırlndı. Sovyet gnzotesi, mllttef:ik ttcııret 
Voroşllor fRthik elli ve nihayet gemllcrinln daha az sayıda kayıplarol 
znfer knznnıldı ıki kardcs J\fosko ug-ramalarım, denizaltı gemilerine 
\'oya geler'?k L~nin tnrafı~d.ın teb: karşı mUdııfaa tertibatındaki sUratli 
rik edildiler Çe Çoriçln hu kalıra terakkilere, denfzyollarınm dlkkath 
mancA müdafaayı ebe~ileştinnck intilıabma, kafilelerin düşmana zara· 
için Stallngrnd adını nltır:ıl< hUBiln verecek §eklldtı tertip edllmes!ııe vtı 
145.000 nüruslu bir 'lan'ot şehri Alman dcniZaltı gemllerlrıe karı,ı ıs. 
oldıı. :rarla yapılan tıuırnızlara atfetme.le • 

Amerikan askerlerini ta§ıya-;; 
gemilerin batırıldığı yalan .' 

L<>ndra, 80 (A,A.) - AJman deniz 
altı gemilerinin BUyQk Brltanyay:ı 

Amertkan askerleri getirmekte olan 
taşıUan batırdıkları hakkındaki Al . 
man tebliği, ba§tanb:ıın ta.ımi edil • 
ml§tlr. 

tcdlr. 
Va111ngtoıı. 80 (A.A.) - 1np. edil. 

ınekte l:ulunan her gemi için pro~ 

rama göre, kazanılan vakit hesar 
cdllmlı,ı ve bUtün bQ)ilk zırhlılar lçlr. 
41 ay, tayyare gemileri tı:tn 12 ay, 
knıvazffrlcr için 68 ay, muhripler içl:ı 
203 ay, denizaltı: gem11ert fçln 818 ay 
kazn.nrldığı anlıışılmıotır. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semtı 

Kammpa§a 
Galata 
Beyoğlu 

.Kabataş 

Hahalleat 

EmtnCami 
Yenlcamt 

KUçOk Pa.n. 
galtı 

Ömer Avni 

Sok aft No. sı 

Samancı 45 
Azap kapısı 7 
Hacı Mlhnk 28140 

Mebusan 221,223 

Umumun azarı 
dikkatine 

Bazı kadın ve erke.:tler ba Bsetıu 
yukan pabalılıkda ;runlJılW alıunadıt 
çanta ve kunduralarını boyatm:ı.k lı;olıı 

kundura boyacuuıa rerlrleı. Hoyaııaı:ı 

çruıt;ayı aldığında torkma vamma'l. 
:ar. 

Vakta iti ytlk!Jek paraJBJ'la yaptıC' 
nadide elbJsccıJol glyercJc ~ntaıunı ko 
tuğu.na aldığl vnklt o gUıct elblsenlı. 
ber tarotınıı sıynh lnındun. boya~ıı le. 
keleıiııln çıktığını görür 

Bu sefer eyvah: Ne yapalım boya 
cıya verdiği paraya mı fv~a elbise. 
şlne verdiğine mJ acuım. lııte bu glb• 
zuarlara uğrama~k tı;b dc~rues 
Sultan hamam Meaedet ban (28) no. 
marad1l boya mUteha !ll!lı O&m:ın Ab. 

durrahmao at6lyeslııı: mtın.eaat eder. 
seniz eski boyaeı solma§, ~ngtnln mr 
dası ı;eçmlş olan çanta ~ kundonııa. 
nnız.ı fennJ surette boyar ve yepyeni 
YDJ>4'r. Hakikati ıuıJamnk bfr tecriltı.> 
Ue kAfidlr' • 

oınsı I 

DükkAn 
DllkkR.n 
Ahpp ev 

DUkktm 

Aylıl:-ı 

Llrn Hr. 
6 00 
6 00 
7 00 

9 00 

Yukarda yaZtlı gayrimenkulle>" Sl.5.9il3 gUnU sonuna kadar kiraya veıfleceklerdlr. teteklilerln 10.10.942 
gtınU aaat 10 da Beyoğ.u vakiflar mUdUrlUğU akarat kalemine mUracaa.tlan. (221) 

KARA ELMAS 
42 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN --------

manllc tanııtmak lcln flrııat kolluyor. 
dum. 

Mozdoktan gelen ve Alm&nlarm bu ğildl. Flllıal.:lka bu yolcu oatod3n gel. 
kesimde ya,Pµklan yeni taarruzu inat mi' olnb}llrdl, fakat muhhkkak köyı: benU:r; hlı;blr müsbct tattnat nokt;aa: 
u mukavemetle karşılaşması nzerlnP. gltmJş oldui:'ll iddia edlleruezdl. Ko. yok. Bazan bir hayal pesinde ko~ • 
dllşmanm ilerleyemediğini blldl'ren en rucunun anlattığı vcçhlln çnlrtıklarıa 
son telgraf haberleri vardır. AlmlUl yanından kaybolmuştu. ve bir daha 
lar, bu haberlere göre çok yüksek ka. da ı;özUkınemlıJU. S:ığa ıı.nprp mlat.er 
yıpla.ra uğramı§lardır. Hovun ~öşkUne de gltmltı olmam lb. 

''Hallo, mla Hovı Sh:.e ıolster Sc~ 
rinl ıakdlm t.'t'lebfllr mlylm 'f 

blls Hov da\'etıne icabet husrumn • 
da gösterdl#lm hUsııU G\letl anlatılan 
bacıka ttlrUl C,elslr etml3 olacaktı le\ 
bana Atesin bir nazar tırınttı vo gtL 
llltmılycrek atını llrdU. Doktor dil 
ııunceıı dUoUncf'.li gen!} kadının nrı,a 
sın dan tulu) ordu. 

Sovyet topçusu ve tanktan Groznl tlın:ıl dalllllndeydl. 
f&t1ka.mctlndek1 Alınan hllcumuua 

yormnıJu:r: zeıh:ıbına varıy<.>nım. Saı:ık1 

mücrJm ıılJe mublt,lnln harlelnde &miş 
glhf blr his fçlındc rnevout., 

Doktor Brayt bent mllsteıhzl bir 
bakıala yandan sllzdU. Onun bu möıı. 
tcbzi bakışı do.hu ilk gtlnt'Sen IU\Zl\r• 

dllrkafjml celbetml:ıt.t. Doktorun G'•Y 
rltablt derecede yüksek ~mda kırt· 
oıldıJ{lar peydahlandı. 

"Ynvnı;çn: ''Allah vere de öyle oM 

kar§I ba11Iıca rolll oynuyo.Jar. Bu cep Sırtıma bir oeyin çarptığını hl.net 
henin kesimlerinden bll'inde haroo tim. Dalını, olduğum bnya'!ittan iten_ 
giren 180 Alman tankı ve cıvar ke • dlml &ı,rırdm, etrafıma bakındım 
61-nde harbe glren diğer 9C tank Rua sıscro burnuyla burada !Ol lizerln&.. 
topçusunun ate§lle derece derece f,l\..tı.. bir maııl tctkll ettlttm\ hatırlatm&1c 
np edilmektedir. 1 ter ı;ihl 11ırtuna değmlot:t. Dolrt-0r 118" dedi • 

Hm) tın daveti üzerine köhne arRbı\ya Bir müddet bl:İ)'le hl'r ikimiz tle 
İ.otıdra, SO ( A.A.) - Slalinı:rnd blndlm. kc.ndl dU,üncclcrimJre jl3iım:ı vazı • 

schrinin vaziyeti gittikçe ciddiyet yett,e kaldık. Knrıır f!ltlkaı:ıettcn ge • 
kc'>hecli:ror. Almanlıır, bir nn ev. İhtJynr doldor merakını ycnemlye .. 1 lc:n bir at klımcmert Uz.orlnc n ı.nrl&. 
'Yel hcdcrlcrinc ı.·nınıak kin mütc- rck sordu: ''ArkaCJaffınn tahldkatı ne ' nmız ileriye çcvrlldl. Bir l:adm hlnlL'! 

Kahverengi kocaman gözlcrUe bent 
önce sUzdU, sonra ı~·eU bir bnreket. 
le bana elini uzattı. Dokturla gör~. 
moğe bcıfladılar, fakat bo arada ıuk. 
sık bnna bakıyordu. 

Gensı ktz1ık oağrnı pokt;an 8§1JU1t1, 

- ~hminlmc göre opımna yakm -
dı - fakat buna ratınen güzel b r 
kadın sayılırdı. Sadece blra:r; fıultı 

uz.un olan burpu yapttğı rııliMlt tesL 
rl blruz bozuyordu, 

Dnmp dururken bizi aı.vet ettJ. 
''Doktor bey., dedi. "ÖnUmü~dekJ 

g-Qnlcrln blrJnde ak§am :remeğlne ge.. 
lln, vo mister Scverlnl, tcrıez.zl\1 bu • 
yururtarsa, bera.bC'rfnlzde getirini 

"iyi bir \."Urgun, mlııtt'r Se\.'Crln. O. 
nunla evlenen erkek mUyonlnra lto • 
nacak., dedL 

"Ne pare ki bo milyonlar nıtuıu11 

k4r eekildo kamnılmıD değil., , 
"Ne tcldlc elde edllmı,. oldup pa.. 

rnnın tlzerlııde yazılı değıldlr ki!, 
Doktorun bu 11Uzlerlnl bir kabkl\tı% 

takip ettJ. 
KÖ.f\'I vasıl olmuıstulc, Slsııero t~tt. 

lltsizce ''beyaz kuzu., otelinin llnllndc 
durdu. Brayt beni d."lvet etti: "G<'lln 
bir duble bira lı:cllm., dedi. 
Esn~ bu saatte blrn lçmelt Ol •. 

rl baaıl pek cıız.!Il gürUnınemeldc ~

* otuz yaıımda, uzwı bo}'lu. aan:rn 
ve namuslu, aalter af lesine mensu • 
ve blr evi ola.n bir bayan, evine sadık 
asker veya sivil (gedikli de olabil rı 
bir bayla evlenmek istemektedir !.! 

yın esmer olmaaı lillrttır. (25. C. • 
remzine ml\racaat. 
/§ ve işçi arıyanlar 

• ilO yaşında tccrUbelt btr ı: 
bayan, iyi bir aile yanında orta ~ 
veya çocuk bakımı gibi b4.r i§ ara • 
Dl!l.ktadrr. (Dadı) remzine müracaat ... 

Müteferrik 
* ••Uslu bir talebe UnlvM'BSte yakı 

larmda veya Cağnloğlunda bir pan 
elyon veya kiralık oda a.ramaktn • 
(M.K.Ş.) remzine mUracaat;. 

Aldırınız: 
Aşntıda remlzlcrl yanb olan .

kuytıcnlanmrzm namJamıa gt" • 
mektuplan ld:ırehanemlzden (pa r 
lnrı barlı;) berglln 9Rbabtao 6ğln r 
kndar ve 'll!At 17 dea aonra aldır-·' 
lan. 
(A.G.) (Bulunmaz) (B.T .'R. l 
(Bay 34'' (F.U.S.) (F.D.K) (25 anı ) 
(Kaynak) (LAie 11) (M.l{."' 
CM.K.) (M.E. 49) (Mesut olalnr • 
(Özbaba) (P.T.) (P.A.) (2. U) 
CB.Ş. kimsesiz) (S.A.E.) (Samı~ ı 

lmanyada 
enzin azaldt 

'2 akl a ır topa 
a ı ce mek için 

Belçikadan getiril
miş beygirler 
kullanıhyor 

NC\·york, 80 (A.A.) - Alman· 
lor, '!:>u sene soruı. ermeden Kafkas 
tnki petrol tarlnlarmı i§letmcğe 
muvaffak ofo.madıklan takdirde 
gelecek sene Almn.nyadakl falıri • 
knlar.n benzin yokluğunOım dolr• 
yı ağır çalışncaklsrt Vac:ingtonda 
E;öylcniyor. Almanların elinde pek 
rız benzin vardır. Rusyadaki ağ•r 
toplarmı çekmek için Belç•kndnn 
müsadere ettikleri b~ygirlcri xuı • 
ianmaktadtrls r. Ruslar, modern 
traktörk-r ve otomobillı toplar kul 
landı:klan için Abnan~ımn tatbik 
ettikleri bu usul çok tehlikelidir. 

Diğer taraftan Almanlar, lngı. 
liz hnvn kuvvetlerinin tanrnız'ar• 
r.a uğraynn ~birler hı:ı.!kın!l yar • 
dxm etm~k hususunda gUçlllklere 
maruz kalıyorlar. Ycrsjz ahaliyi 
nereye ınğdll'aCakla.nm bile!'Jcmck 
tcdirlcr Yiyc~ek yoktnr Hayvar• 
Ja':' i~in kuru ot bulunmuyor. Bir 
t:ıktm mcvıı .. iyi öldürm.ek zaruretı 
hiis1J olımıştur. Bunn muknbil et 
tayın• ertıniT,n;trr. Bu tayının R • 

tınlnıasına Norvcçtc 20ı.ooo blş 
h:ı~·vnnrn kesilmesi ynrdmı etmiş
tir. 

•~diym lnk•lyeler getirm,.ktedir. raddeye kadar ılcrtcttn.. daha uzaktan el ll&llıyorda ''Ne d<'rıln, gldcllm ml'l" 
''l\Iaalmomnnnlyc !,, 

rober, doktorun hnt;ırmı kırmam lı: ---------
ırın mU\.'Bfnl(nt ettim. BUyilcck, te. amazao Takvimi F.n şiddetli muhıırebcler, bUhaı;ım Oernbım pek de t,atınln edici de • YaklnljınC3: "Nn ılmmz,, mhıtcr 

St1illngnırlm fimııll garht mahalle. ! ğlldf: "Çok yava., Ucrlly111 uı;,, dcdlıu. Br-.ıJ t ... diye dol.tor Dra.,t tın kcmU.ll 
ı.iodc okuakle&r. Sovyet fcbHJU "Bir llÜTU tmkftnlnr mfWCDt, fak<\t .. ffnt t:nttu. 

mlı bir :>·emek salonuna ıttrdllc, Glln 19 A1 ,n.m Yat ı lmAAk ,, Bu davet; elrnıeğtmfl ynğ Bllrmtletn. 
Z1l'R OOktaadır albay Ed:stonu. cf8' " \f' ~ · .. ... , ...... ' 


