
:ı•hllllllllllllllllllllltll 1 ................ .. 

: Su.blbt ve llmwn !'le,rlyat MüdU,rtj 

•f ı luzkkı tarıh ua 
i 838ıldığı yer: 
• VAKJ1 ftlA TBAA Sl 

~ ı\nknru <'Bddesl VAKIT \'urdu 

~ 41~ 
i ~i.ET Ş~iN i94~ . . 
• Numara: 1120 Sene: 41 i ı ı>I . !ınr;:e Poıo.tJJ lrotuı;u: Z\4 ... . ......................................... . 

1-
Dönen a om tall~i 

Yaz311 : SADR! ER.TF.~f 

J APONl \NJN Pa:ılıikde t,ıılihJ 
llıway 'r aleJ'(:ao denlı.ı 

bA. t'Jl"rinılen ,, mra birdenbire kot. • 
le meğı.ı bn::;Iadı denebilir. ".{i'>ti.U~. 

tl,, t:ılılrlul kullnnırKen şüplıeı;fı. ke. 
l!meyi k cndhlnl' ' e ri.en mana.dan w
mı.)ne:ık bir ckildc ruütnıea etmcl> 
ıı.tı ..il,. • .ı:.i r.i «l~ ıı•·!''::ı l lıatırlat nı:ık 1 • 
tcrız.. 

Pasifik de köt ulcS<'n lapcn talUü 

ANKARA 
19 yıi önce devlet merkezi olmuştu 
Bu mlaasebetıe K.ondra Belediye Reisi 
bır mesaı gönderdi, Berua Ra yGsa 

neşriyatta balaadu 
Londra 'oeledlyo reisi A.nkaranın 

hUkQmet merkezi olarak ııeçild!ğl gU
nUn 19 ncu yıldönUmU mUnascbetjylc 
Ankara halkına ve Ankara vali ve 
bel.cdlyc reisine hitaben B.B.0. vası 
tasiyle Türkçe bir mesaj ne§rctml§tir: 

lngiltercnln, Ankara şehrinin inki· 
§a!mı alAka ile takip ctt.lglDI ifade 
eden ~lediye rı-jsl bu mesajında §ÖY 

fo dcmjştir: • 
"Juıkara.nın bu inltlşa.!ı Atatürk Ye 

İnönü Tllrkiycslnin kUltllrcl sosyal 
ve ekonomik toktunıııu. ilo uıı•v.o.:r.I o
larak yUrUmll§tUr. 

Anka.raJrıo.r; 

Londra size en samimf ıme1<1erlnj 

göndermekle, sa.:ıdet ve rofah temen-

--------------------------~ 

ni etmekteair.,, 
Be.rlin radyosu da y'Ir.e Tnrkçe :nq

riya tmda bu hususta şunları .oöyle 
ml§tlr: • 

"A.n'karanm hllkCımet merkezi ola. 
rak seçilmesi milll Türk bUkQmetjnln 
hakikaten styaset. sevkulceyş ve lda· 
re bakımmda.n çok isabetli dll§Unllle
rek iş g!SrdUğtlnU bariz surette gös. 
termlş vo .A.nkaranm inşası için he!' 
şey füçUIU bir pltı.n dahlllnde yapıı. 

ttll§t.Jr. 
Ank:ı.rada. bUtiin Tl1rk milletinin 

ruhu toplanmJ§tır. Bu 1tı'barl.a biz 
yeni Türkiye huıromet merkezinin 
19 uncu lluruluş yıldönUmUnde Türk 
dosUarımı:zla birlikte seviniyoruz.,. 

eker 
Karne ile 
verilecek 

Bu ay sonuna kadar herke 
yarım kilo alabilecek, ayhk 
istihkak ayrıca bildirilecek 

Yeni ekmek karneleri 
· hazırlanmıva başlandı 

Romel 
Taarruıa 

hazırlanıyor 
Stokho:.m, J6. (A.A.) - 14 

ilkteŞl'ind-e ncsrt-dilen bshnye na· 
zlnığı tebliğlerine bakılma ce·, 
nı:p 00.tı Pwıifıkte kat'l lbir çar
~§ma h.a.?.Irlanm:ıkta olduğuna ve 
Çimi.en alman ~n raporlara g~~. 
l,ncm Ji Ja.pro deniz kuvvetlerinj1• 
crouba dt>ğru yol almakta bulun· 
duk.larıtl.3. hlikmedilehil"r 

1sv~ m·ı:!ıfillerioe gör~. maretal 
l:.C.m."llolin cephe-ye d!SnüşUndeıı 
t.onra Afr'k<ıda bir mihver ta.ar 
ruzunU!l pclt yakın o!d ığunu gös . . 
teren birç6'k a.lftmr-ttcr bulunmak-
tadır. A...1'-nanlıa.nn, Rus cepheııin. 
elen büyük sayıda ~ almak _.. 
rcti.vle M:ı.It~ tsamız için Ak
deniz"' ,a bavn kı.rvvetl 0Tini t•vi~ 
l"ttikle:ri söylanıne'kteuir. 

Çla kavvetilerl lllr 

Stalingrat endüstri mın
takasının şimal kısmı 

Şekerin karne ile verilmNl k&~ 1 '81111' l&f tetttler 
l&§tınıuuotır. Birkaç g11D .anra ... Çwaklng 16 (A..A:) _ Çin kJtal&n 
'ker plyaaaya ı;ıkanl&cak ve vatan- peroem be gUnU Lan§l.njn dı§ mahalle 
d&.§Jar flk.m.ek 'kamelerfııin bir kÖfe. lerlne glrmlş°lerdlr. -
alne ip.ret koydurmak Mlı'et,fyle 7"" ı lA.n§l. Çekiang vilA.yetmı. htnce-
nlD§IU' kilo ,eker ~lr. met merkezi olan Kinhvanın yak.mm,, 

Gelecek .,. a,yiık iBtfbk•km mlk 
edil k..._ • da.dır. Buradan Tokyoya hava taar 

tan aynca tayjn ece ~ • ruz.lan yapmak mUmküııdUr. • 

Ekmek maelui dflecek ve salı§ bunun Uzerlne yapı 
Ekm.ettn mahalll ~ t• lac&ktır. • 

Perl Hnrbıır h Mkıoıııı 3 apaJI 'e Pa.. 
filDb.-ıe stırntlj z.ıı• e r ı.nzanan tamılo 

mukayese edilclılljr, .) ukııa PaıdClli 

bütün tehllkclerdcn Kurtuldu, .lapoıı
)'& artık tera.)liz.Une anıı vaı,11.11a doğ. 
nı geri kaçıyor demcl< değ1htlr. 

.lııpOD.)8 lı;ln uıfer yolu ııcuiiz. en. 
gollerle dolu oldul:"ll gibi nıuttefıkler 
için de ı•crı Hnrburdan ,.n·elld du,.u

mu eJdc et,-ııek hiç de kt•la.) d•l,rtld.ir. 
Onların karı;ıluşacnl•lıın mU.:ıkUller 

herhalde dilşmnnlarmınklnden daha 
ıu. ae,rlldlr. dııponya.ııın ı;imdlye ka • 
dur yaptığı hareketlerle elde ettlb'1 
neticeler dapoD.)& Jçın birtakım fay. 
dalar temin etmlljt,lr. Bugünt'! kadar 
)&pıbn l~erln muhasebesi ~yle bu.. 
:&a edilebilir: 

Zırhlı ·Alman kuvvetlerinin 
gece hücumu iie zaptedildi 

mini haldandaltj 'karar Ttl.A.yete teb. Belediye matbauı, memurlar&" 
llğ edll.mı,tlr. Bu ka.rar üze.rlne vlltı- halka verilecek yeııl kartıa.n baama

)'et ta&U;yete pçere'k 'IDemuri&rd&Jı ı ta be.flam•tır . 
gayri 'kllmelere ftrjlecek ekmet'ln Kemurlann doldurmakla mükellef 
teni feklj, 1ID :111 et,ra.fmd& 'ftlintn oldukları beyannameler pazartesi aa 
rlyuett aıtm.da topJantJ]ar 7&parak bahtan itibaren datrtılmağa ~ 
'9Dl kararlar .ım.ta'. Keanırian nacaktır. 

ftrlleoek ekmek ~tı bustmJdl ~ !lemurlar • beyamıamet..,. aDO&k, 
alacaktır. Balk& tefti edilecek ek- ana, mb&, lm kardtıf .,. aoecwıW 

mü de be~lyenln aa.\m a1&cal'ı 1Ul ruac.a~ Kıldm ~.ı.r. kocalıa_ 
ftyat,ma. göre tesblt edilerek ilb • nm yua11Uy&Cakl&rdn'. 

1 - .l:ıponya Perl llnı'bur baskım 
!le l'as!Ukdekj abluka ''aı.lyetinden 
ç.ıacmı,tır. Buuun netloeııl olarak Pa
• ltlkde insan, bıı.m madde ve gıdıa 
kıı.ynald:ırını cJlnc almıı;tır. Bu kay • 
ıınklar Japonynnm harp kudretini 

nrttıraca« mııhlyettedlr. Plrlnoo, ka. 
la)a, l\lcdar mıntah:nbrı nıahııulleri • 
ne ve 1.20 milyon nli!u lu bir IJ ku\'. 

,;etine M.klm olmuştur. 

2 - Çinin yardım yollarını kesml5 
Malezyayı, Blrmanyn;) ı :ı.ııptederek 
müttefiklerin uı.akııarktald bAldm va. 
7.lvetlerlnl sıfıra lndlrmlştlr. Aynı 

7.am:ı.nda Çinin tecridi 1 1 dl• gitgide 

'ktn-vctlenml~tlr, 

.ıaponyanın Perl Harburdanberl e
l!lll&h knz.an~lnrı bö)JCCe hesap edile. 
"'Jlr. Bu onun ~ihlnln 1)1 cephesi. 
dir. Fakat l\lldvay ve ~lercan denlı.I 
harplerlndrn sonra Japonyanın :tıillhl 

dönmllştür. Bunun- n r tlcrlerl de ~yle 

bU~sa edlleblllr: 
1 - Bu muharcb~!erde Japonya u

!)Qlt gemllcrinl kayi:ıetml~t,lr. Bu harp_ 

te bu kayıp ıstrateJik b:ıknndan olclu. 
ğu kadar politik nüfuz bakımmdan 
da Japon.) a aleyhine bir takım t;esır. 
ler ltuaule gctlrmıştlr. Utak gemileri. 
ntn geniş dt-njzlerde blllınssa çok e • 
lıPmm}yeti "ardır. Japonyanın bcdr -
fi mndlıtan ve Avuııtralya ldl Bu 
Ud bedc:lln tahakkuk SmkA.nları ara. 
•ntda 11n bllyUk kJymet,J blLlz olAw a . 
tak gemUerl.)dl. ~nıstralya etrafın -
dakJ adalan tutmak, sonra ATUıstra.l. 
)&)la &ıç,.om::ık, Hlndlıstaıı üzerinde 
!Jç olmıızsu. 6ll!ı}ller boyun<::ı taarruz• 
lllJ'da bulunmak için uml{ gemilerine 
lhUyacı \'ardı. Bugliıı bu ~rruz.l:ı.rı 
:Japamamııl..-ıtıdrr. 

Wndltan üz.erinde bjr yands.D tılya
et, bir yandan uçak gemllPrinln yıır • 
dtını ile .nskori tesirler .)fl.pınak isti - ' 
Yordo • .Japon donıınnu1'ı Hl:ıd okya
nu.suna çıkmaya mu\•affak olduğu TC 

bir defa da Seylln adasında Kolom • 
lıon bava akını ayptığ'ı halde bo ta. 
""r-uzıann arkası birdenbire ke!lillll. 
\,ıı!ltmlya oephesinde ise vaz.lyet da
lla Parlak değfldtr. l'enl Ginede elım. 
1 lyetU sayılacak muvaffakıyf!tslı.lUde 
re uğra.dılar. Bıı m~affııldyetsJı.lik -
lerıo en bark deJIU benlb: .Japoolann 
~st;ra.1ya almıuu ba§ommanuı-" • 

'1ıalanc1rr. Japonya lçln A\ustraJyaya 
ııuraue zaman kaybetmeden akın et. 
~ bUyUk bir zarurettir. 

Cthakl Avtdt,ralya Amulkanın 
'-rp enclilstrblnl bırlandrrclıktan. or-
~ı ~ğalttıktan sonra Paılfiğe 
~ blly\lk akm İçin emsalsiz 

'" tl.<ıfllr. 'Rn li"sti Amerika kuvvet. 

Berlln, 16 (A.A.)- Alman ordu. 1 gcrilcmt;k meoburiyclın~ bırak. şımdiden şiddetini hlssett~ 

ları başkomutanlığının tebllgi: mış ise de ağır k:ıyıp'ara u~romı~, b:ı.şla.yan Rusya kışdan evvel 
Novorps.ialkoenup 4oğuaundaki.lıa.. - 45 ttınk kaybclfnış ve-1500 aslter d. vranln1lk ltln ilmffiız bir gay. 

reketıer tekr:ı.r dUııman kuvvet.1erlnjn ölü vermlt>lir. Shiınyraddan ah· retle dört bfiy{lk muharebe birden 
kuşatılması ve yokedilmeaiyle zıetle&- nan son habcrlen: göre, kızılomu vermek~ olduklarını hildinnektP 
lenmi§ttr. Almanların taarnızbrını pfiskOrt. dir. Almanlar, Karad~ni.z sah.ilin. 

Tuapse lst.ika.mctlnde, Alma.r. 1ruv. muş, yeniı'ten 4 tabur'l :vakın nazi de Novoroslskin doğu şimalinJ şid-
vet,leri, tanrruzun takibi baiumındıı.n kuv,·etinl yoketmi~tır. Bu su~tle deUe dövmekte ve KaftasyaDJtı do 
bilhassa önemli yUluıck mevzl..ıerj bU· Alm:ın kayıpl:ın 4000 e çıkmı' Te #usunda Mozdok hö]ce!inde Gnn 
cumıa ele gcçlr.ml~lerdlr. Sovyetler kendi mevzılcrfni düzelt- nıye dofnı aynı zam.loda Katkss 

Stalineradda, cUrot.11 bir gece bUcu_ mişlir. dP#larında 50 mi1 cenub8 Ononl-
mu yapan blr zırhlı tUrueMRılz voı- Cepheden daha ev'"el nlınan tef kitze askerl yoluntln l'OD nolttMına 

Almaa1adakl 
laglUz esirleri 

gaya kadar uzanID.1§ ve müteakiben rı A! l K .... " d ııı 1 
piyade teuklllerjyle ~ birliği yapa sra ar. ~a~ ıırın ··~,..astaki sa· Gertı lerl~· ç:ıhşmaktad1rlar 
rak §lddeUl ev ve sokak çarpı~maıa: vnşlım şıdutll<.'t rl ırdıl<l_c_ri_n_ı_v_e ____ ._<A_rkası __ :_Sa_yf_a_2_,_s_u_tu_n_6_cıe_>_ 

riyle Çerçinski bUyUk traktör tabrl 
karmın bulunduğu cnd!lstri mahalle. 
sının olmal kıs~. r.aptC!tmi:Jtır. Bu~garistanda 17 komünist 

ölüme mahkum edildi 

ingilizler tarafından bombardıman 
edilen şehirlere mi göturuluyor ? 

Kuvvetli h:ıva te§klllerj, §iddetll 
çarp~mnlarla dUşm&na hırpalama ta• 
arruzlan ya.pmı111ar ve bu arada av 
tc,,killcrlmlz düşman bava kuvvette.• 
rlnln bUtUn karıııkoyma harekeUertnı 
mUmkUnısUz bırakmışlarcıır. 

Don cephesinde Mactı.r kıtalan, 

dll§manro nehri geçmek ıcın y1tptığı 
t.cşPbbUs\erln hepsini ~ çıkarını~. 
!ardır. 

Cephenin merkez ve §lmnl kesimi~ 
rinde hava kuvvetlerimiz Sovyet ge_ 
rllerlndc1tl mUnake.lıı.ta taarrw: etmiş· 
tir. 

Murmansk cephesinde dağ kıta?a 
nmız kısmen düşman karşTlık to.a; 
ruzlarmı ::.kim bırakmışıar<!:!T Dil§ 
man, bir çok ımı brakma'- f.UJ'(ltiyl~ 
ilk lı&reket mevzlier.nc kadar çeki!· 

mtotJr . 
Mosk~ 16 ( A •• ı\) - tkı .l. 

man piynclc tümeni:ıin :rn .t10rı 

mevcudu, yüzlerce tank ve birçok 
tayyare tarnfındnn dcsteklencrı k 
f,"tııllngrııdda fohril.:ı'nr mrıh:ı11e

sine hücum etmiş 'e m{iıtil : lrrl 

,-YARIN-~ 
EN SON DAKiKA 

4 SAYFA . 
Nefis bir hikaye, makaleler, 

meraklı Jıadiıeler 

ıenmcı1en l'ildfl etmek gerel<tlr. Akııl 

takdirde Avustralya bir çelik tenle 
hallnl ala.cnk, yclnrz mftdsfı111 tçln de 
ğil, t,aarruz i~ln Amerika ya bUl Uk 
.hl&met,ler yapac.aktır. 

Yeaı Gine muharebeler.inin ~kllne 
bakılır '" son gtln]erde .laponların 

denluerde yeniden mal'lflblyeı•ere u~
ra.malan gözönüne &tınacak olurs:ı 

.Japonyaam JDncllatan - A' uı.t ralya. 
fçtn besledlti il.mitlerin eoya dilştli • 
ğilne hükmetmek icap eder. 

Japonya tallblnln kötillUfij ~lnıdl 

ba ~kDde mUt;alea r.ıHlt!hfllr 

Londra, 16 (A •. ) - Çar§&moa glln..ı alınan haberlere gör1!, Sotyada 
harp divanı te.rafmdan muhnkrmelcrl 'Yapılıın 36 komUnlııtten 17 si !Slthııe 
O §i reUcbbet bapse 13 U 15 Mne ağır ba~ ve biri de 20 ay hatif hapee 
mahkCım olmuştur • 

ısrarı 

Lead~a. H (AA..) - Londr&nrıı 

eaw.tyetli k&)<Daklarmd& eöylenll • 
dif1ne göre, .AlmanyadaJci 1ngilla 
harp ealrHırlnln bl1yUk Britanya bava 
kuvveUeri tarafmdan hücuma utra • 
maaı muhtemel bulunan yerlere nak 
ledllmelde oldu#UD& dalr çıkan haber 
kri teyit edecek maıWııat almama. 

'JDlftll'. 
DU§man memleketlerinde veya dtlf.. 

'Dl&n iıgall altmda bulunan toprak • 

);"ıuao. B.'R MUHARRiR ----·-VJLIU'nin l\ioslio\ll.) ı ı.ıyaretln. 
den ıunra yaptığı ilk beyanat 

Aıucrikııd tc.ıklJI •re J-OI açmıttı 

G:ızetderdcn bazıları ve .) un ıız.aınn. 
dal! blJ'i, \'llklnln bu kadar acık ko
nuı,;ınağa hakkı olmadığıııı yuzmıo w 
ııö.) ll'mlşl<'rdl. 

n lZ\ll ltln nıUıncı;sill Amerlk.:ı~B 

dönUncr. IHosko\adat.ı b.!lıınııtmd .. 
ısrnr etti. Bo sü:z.lt rdeu çıl<an açık 

nııın:ı oudur: Ru8;\nmn durumu tali . 
mlu l"dlldlfinden I~la kotü ohlufu 
fı;ın ikinci ccpbcııln uı::lrnuısında geç 
lmlına.mal< l:'ı:ı:ımdır, \ilki, bu cephe 
llkbnhardn açılaC!llc olursa ~ıutınlo 

l ım:ınnnn olup olmı~neıı~1 ıouııllnt' ce • 
.,np \~rDll'k 1 tenıcıul•tlr . Bu ı.\ikOt, 
mcnfı bir cellabm ıd3a ı ııeklldlr. O 
lı:ıl de RuzvPltin mllmf'f:slll, lklııel cep 
lıcmu kı gelmı'(leıı evvel nı.'ıl. ı~ı 

li\z.ıını;cldlğlııı ihsas t!I m'•• olu) or: 
çünkil bUtUn ınü•l'tı&s!lı!ilara gör•' 
kı:tın ha'\'& (>Brtları A'~Pıı kıtaııu.ı 

blr lhrap ) npıhna.sınıı mUsalt dt·fll • 
dlr. Bundan ba~kıı, dün d yıı.:ı.dığ-ımıı 

(;'tbl, bu kış Rusya için zorluklarla do 
ludur. \ilki bundan eV\ Plkl iM-;\ ııııa · 
'ınıla olmdlden Ruslııda )i)·rı-e)( vr 
)'&klU'ak azaldığını, ll!ç hiç kalmadı • 
ğmı söyleml,tt. Kışın, deulzalfJ tell 
ligesl bertaraf, ııtm:tld• n Rnsyayu 
malı.eme gl.indcrmel.c pek zordur: 
l\lunmaosk yarı yanya ve Arkanlcf9k 

taınamlle donar. VoJ::a krJ'darma-... 
r.ın tnlhverdler, 11.uerden ~ 
atı•·klyatı da aclamalo1lı aeıldeye at. 
ratnblleceklerfne söre SuayaJI ba 
k11 açlıktan ve 90fuktan lmrı.rma. 
ııın tek çal'MI derbal blr lkbMıl cepbe 
uçarak dop cepbeelndekl A1maa or
ı~sunu başka bir noktaya çekmelctlr. 

\'llkJ son beyanatıne demokrulle. 
ı in anca:< büyük ımaa lmştplanllı 

ı:-öze aldırarak u.ferf ..__...,_ • 
lcrlnl tma etmekt,ee de ~ 
Bundan da maksadı, lkl8ct ~in 
~alnız Rusya için detfl, müttefiklerin 
ı.nferl için de ,art olclufuau lhau eto
mektJr. 

Hakikat ele bu dıefll ml ! Rusya 
ç<l' tllktcn !K'nra 1klnd cepbeDla ma. 
\'llffnktyet ı:uı11 bhblltb ...ıır: bu 
c~t>!:ıe ıtı;ılmadan Almanya ve mlltte. 
tt~lcrlnln yalnız abluka tHı ·ve llava 
b ımbardımanla.rfle matlOP edJlemı.

1 yoceğl de meydandadır. Alman mille.. 

Franııı:z e ir askerlerind~ memle 
ketlerlne dö:ıenler; baba evlAclmı 

bağrına b&aıyor, lhtlyar baba ür. 

evllclmm araa1Dda 

Terhis edilen 
Fransız askerleri 

t :nın &lmdlılen yükeelen l&fl' ~ 
Rusya çöktttkten IODra dalla Q1)etlr 1 Parla, 16 (A.A.) - DUn au.t 16 da, 
\ "C doğu cepbeelnde 11erbfıet kalaa Al. 1 i§gal altında olmıyan Fransa ~lge
man bııva kuvvetleri lnrlltere tDerlDe sindeki mütareke orduaundan terbi 
ytıkl~ ıılr. edllen '80 klfiyl getiren tren Parfse 

Döae dolqe Aqlo. lıakaoBlanıı w.rmqıttr. 

ı.aier Umfdl ikinci cepheye baflaarp Aynı gUn saat 20,SO da Almanya_ 
kalıyor, \1lldnfn de blltDD tenklcJlctt dakl basta harp ealrlerlııden Hrtaes• 
ra~n lklDcl cepbt1 ır.uurettnde • • bıralaJanlan taşıyan bir sıhhıye ırenı 
rannm sebettl bu oı .. ~r. .ııe lAYoD ga.rma ~lmjıştl". 

J.ardaki esir kamplannm :yerı.rt ı..., 
dr&d& bUinmektedir. Ve herh&qt 1* 
~ dell§ikllğl muntazaman t:acDl9 
mak&mlarma haber verllımelrt-ıır. 

1ngı1jZ hava lcuvvetıert ı.ze,.... 

Kll'e yapılan a\mı mtınuebedle ~. 
man radyosu bir ha.rp esiri h..,..... 
yangın çrkarttrtmı bildlrmlRI Lla • 
drada mevcut malQmata 8'6re. KD'dl 
yüz kilometre mesafe içinde b1J1ıe alr 
kamp )'dktur. 



ahkeme Saıontanncıa 

Ati ınlik tayycue rekoru Sarhoşluk 
------......... -0----~---I u 11nntta ne vaı- ki ba 

Ang'o • Snkson ln:n ::-releri. 

' 

' • 

DAK.KA ı 
_ .... ___ llônlar K~ponu 1 

Hu Kupoun ekltDl'tell ~u ti ~ı. 

arama Vt te \'erınt' llAn•arı o ~rı 
llııklkn~ pııruıon oeşrt'dllrc~llt.:ı 

ll:ınlDrın ~zoı.eu r6rUldOfU tekU~t 
ı,'lnı ı.ıu:ı Clll>knt dllmtlldlr. "="le11t!!# 

o y EVi 
Bay ve Bayanlara müjde 

nu tn '";;;' fnlı, 
m dası 

EL ÇANTALARIN/Zl 
\llanti!• )'Olculuğuııu cocuk o~un. 
nllına dônclürcliılcr. Vııklİ) !e, 

I.indber , Atlantıiiı gct"tiPi ,•nl.ıl 

ne bü)iık mU\·affokl\ et :ıddediln:I~. 
bu hareketin knhr ımnnı ne kJd::ır 

nlkışlanmıstı. Buglin, şlmnll Atl:ın-

para uu, eşyasını 
ratı bir aç !'i 

• tt-kllfl l(tiocıereo okuyucUl"1'0ı mahh' 
knlrnak lı1erP ~arlh a<treı.ıcrı.oı bildiı 

meler\ lllzımdır 
I 1 

bir kff~·)e atıp terlietme~(nhr 

Atölyemh: 1 tt:clJ~lnlı. renkte el 
blsclcrinlı:c uygun olarok e kı 

tllji, her sun, kocarr.on ~ e ) ük Jo_ Şu sarhc ıu:, hali ne luhııftır. tn • 1 etirmümc hut mahkeme ine teııllnı e. 
hı bir süni nakli)e ,.e hombnıdı· un o anda ~of; clcfa ne )apt;tğmı IJi-ı dllm tir. 
man layyarel ri. k:ını•ız he' ·ı~ı: ~c-- lir dt', yopmumak ch.nde!I gelmez. l. ~ * ~ 
çip dunı;>or. Hall:i. ).ırış şelui.:<l.. ra.deısı kaçar. F.rtesı gün ayılınc;ı da Hllscylu vcrjlül l m:ıhltemf'de eim. 
aeğil muntaznm IJir c:eyrü~ctcr ha_ pl:ım:ın olur, ı.encll kendinden uta - dl çolt dU:ıüncrll bir haldr duruyor • 
Jinde çilnkO pllotlnrın~, makinclerı nır. Bir d.ııb:ı hııreldltmı dizJ;lnlcmeğe du. Hakim eualu oku) up ltrndlslue 
orseleınemek için. ynrış hızınd..ı C\'bc eder. nedeu hö)lc şc)ler Jnptıl;:uıı sorunca 
~itmemeleri emrcdılml,lir. Snr:ıo:ııugun dıılın başka cin lerl de ııunl:ırı i.ı)ledl: 

BoyJc,·ken, rüzgfırların ) an:hıniy ,·ardır, fal••t bunlar ~lnıdlllk me'-z:~ - tn ıılıl;; b:ıll bu b.ıy h klm. 
le, hn\'a rer•)'nnhrııtdnn istlfudc umuz. haricinde oldıığund:ııı kendileri. - Hayır, 6llrhO§lıllc hali. 
cıme ini bilen barı ı. yy:ırccllcr, nı tarife hacet yolctur. - l~b sıırhoşlul• hnli olııuıı. Hn.}ram 
or•at husu undo ıno~ıcsna mu· ar- işte bir mondırnda .}DD ıunlık ya. dır, diye liri k debclk lçtfü. Gel gele. 

fokı:ııctlcr ka.}detmlclerdlr. p:ın H\}sc)in de, yukartı:ıı,ı clnıı sar· liın, dt'rtten, Jtn'.ill\Ctten ötUrü başı. 
Slm<Jikl halde, -~e' or, Ter Xöv- boşlı:ırd:ındır. ma vurdu, çolc ııarho, oldum. Ne yıı.p-

'en fnıtillercv' Y'Jlruhıkt:ı. 6 S:lDl B:ıyramın uı:üncu gecesi )aptıkla • tıfımı bllml)onım. 
5tı d:ıklkoıfır. l\lonırcn!r1nn lntıllle. rrnı oşağldıı. oku;, unca, belki de kahla - Dnhıı ne )Upacaksın lllltUn bir 

katıln gUlccekılnlz, lAkln ke.ndl j fU maJ:allenln rııhıı.tını, huzu:ounıı knçır. 
re.l c giden en Yüklii f:ıyynrelcr, 12 

anda ae gUlrbUiyor, ne deı Y1&Phklarm mııı, hcrı.e 1 h lceftnla olcaklam dok 
ııat 55 d ıkıknda <;e,·:ıl.:ıllerini il.· 

dan iftihar duyuyor. Zira olmdl tev • mU5sUn, 
rr:ıl ecli ·or'nr. 

ldflıanedc kötil kfttli d Onmektecllr. -Eh bundan ne çılmr ki, bfty hlı. 
Fen, arlık, hD\'&Ya d:ı hiıkinı ol· 

Hilııeyfnln bu snrlp macerası şöyle- kim. Kimsenin on parnsını mı (Oldnn, 
•d•u ............................. ,ıdlr. ki. 

- O bllfluı.. bu b ka. 
ı soanvoı 

gazeteleri 
!lgiıterenin mil~kll 
durumda ulu da· 
da~ a yazıyorlar 
no 18 (Radyo) - L!te adındalU 

Baynnıw liçilncü ecesl, Hll5eylô 
ııon bir eğlence daha )'&pm:ı.ğı kur • 
mu, ve giyinip 11\islenerck Bcyoğluna 
fnıW Ur. Tabii onun için eğlence e 

Bundan sonra şahitler dlnlenlldl. 
Bunlnrm hepsi de \'llfmyı yukardııld 
ş lld .. onlnttı ,." mıtı~ muhakame 

meyhane senin bu me1bane benim karar \'erllmek ın.ere ba~ka bir gllnc 
körtilldik oluncaya kadar içmekten bınıkdılı. 
ibarettir. O &;'t.>CC de muhtelif mey • ADLİYE UHABtRt 

ıuıodcr dola anık orada Uç kadeb. 
burada beıı lradeh adamakıllı earho' 
olmuııtur. Nihayet vakit gece yarm -
ua gelince de. Zlnclrllkuyudnkl mandı 
nısına ;ltmel< üzere Be;ılktaıa doğru 
lnmeğe bcııılıım~tır . .ı. lyetl l'ıldıı:dan 
Zlnclrllkuyu~ıı çtkmnktır. Fnkııt tam 

Yoksul çocuklara. yardım 
Denl&lı 11 (A.A.) - Cllmhuriyct 

bayramında 287 ;yok.rul çocll#U sev}n. 
dlrmeye karar v ren ,ehrlmiz çocuk 
esirgeme kurumu hazır!ıklarmı dah:ı 
ev\•cl bltfrcre:ı: bu şeker bayrr1mda 
birer takım elbise ve birer çift ayak. 
kabı dağltm· ttr. 

Evler:me teklifleri: 
• Y141 23, boy ı.62, kilv oı. o~ta o. 

kul mezunu ayda gellrt r.o lira olan 
kim.sesiz bir bay; ıs.20 ye11ıarmda 

kumral tipli en nşnğı ilk okul mem. 
nu bir bayanla evlenmek istemektedir 
(Mete 584) remzine mtırııcaıı.t.. 

Aldmnız: 
( A.U.) (A.G.) (Bay 84 > (B.Ş. kjmscalZ) 
{Bulunmaz) (B.T.R. 3) (Dadı) 

(Eşine merbut) (fl!.l. GW) ~F.U.S.) 
(F,D.K, l (F.18.F) l25 GRU) 

(H.Ç. Hakikat) (23 Iv lııtJven) (lnan} 
(LA.le 11) (M.K. 191 (M.U.A.) 
(M.S. 36) (M.E. 49) (NeşcJ 

(Özbaaa) (R.T.) tP.A \ (S.A.E.) 

(Samhnf) (Uygun) (Yağmur) (Yal. 
nızµn 33) 

~~u~ı 
• {GUtıe§ten Ak) remzlıe yazan o. f 

kuycuya - Arzunuzu yerine getirmek f 
ve UA.nmrzr neorctmek için tekrarın. 
mantzI tstemi~tik. İltlncl g6nderdlltl. 
niz mektuptan lıiçbtr ,,ey anlayama • 
dık. L~tten ll!nmIZI yazıp ganderfnlz. 

$ :Madam Nelli - Sarih adre3lnlz 
bulunmadığı için ilA.nmız ne~edilme. 
dl. 

• Musa Savun - Şlklyetfrmd 
haklısınız, mektubunuzu aIAhadar 
makama gl:lnderdlk. Neticeyi adresi • 
nlze bildireceğiz. 

• Bayan lıt.C. - Sorduğunuz ro. 
mancı hayattadrr ve Heyt>elladadıtki 
evinde oturmaktadır. 

ÇANTALAIUnızı frnni susctte bO)Dr ,·epyenı yop:ır 

~~:;]b~~- Ayrıc:ı her tDrlU tomlr ve ısm:ırlanıft çıwtn ynpAr. 
Tuvnıct!nlı:ln rımgıne uyl't' en alO. ııabit tırnak cll~lanmzı ancak atfüyemıı 
de temin Prh billrolniz. Bı!Qmum mu~amba ve dert eşyalarımız tennı suret 
te boyanır. Ktuuköy ıoınıtnne cn<idesı mısıınplll§& b n l'llo ı. 8. 

ntı,!iA 1': Aşağ'ıdald ndreslerdekl ııubelerlml:r. d atılmıttn 

Q:mll C.!an'.a tuhafiye ov!, Kadıköy pauı: yolu 118/1 
Sadret:.ın Kutı.:ay, KapuiıÇal'Jı Kalp:ıkçılarbaşı No. 154 Çıınta 
Yıldı:: Çanta Çorap Ev!. Beşiktaş Tramvay caddesi 36 

-SüM~R BANK-**-• 

YE Li LLA P Z RLARI 
e es s d rıyeu e : 
MAGAZALAR İÇİN 

Satı Memurları Ahnacak 
ht:uıbul \e letanbul harld mıığazalanmız.da mUnhııl azami 100,- li-

ınyn tmd:ır ücretli ~ memurltıl.lnrı için m:ığa~lnrd. uzun müddet 
1'13iJ<Jo mcıunrluAu :ı--ap:ıralt rej) on idare etml~ bulun.ınlar ahnncl•tır. 

AskrrHk hizmetini ff et;mlt olmnk 15nrttu. 
J ~kJ!lerln apğub yazılı \ .. lk lnrlıı 20.10.91Z tarihine kadar 

ult:ınlıaıuamıııım ~brcıoğln h::mmda mil e Zat blerl S<ıfllilue 

mtlml'aa t etnıalerl UZımdtr. 

l - Nüf hOVjyt!t cuutıınl. 
J - Askerlik ve.,tknsı 

- Tahsil vcelkası. 
• - 11!.&met kAfrdt 
5 - ,;esllta 

0

fotoğrafı. 

Doğu. Cephesınde 

Am rlkan mecmuası Amerfkal:!arm 
lngıljz imparatorhığunu muharııza. 

etmek ICfn harp etmedikleri hakkın • 
da ,.asmr;ı olduğll malralcde.ı: bahse • 
den l nyoı gaz.?terert Amerikanın 

4tfhaamın hudutsuz oldutunu ve ln. 
glltercnln bu yüzden mU~kW bi.r du. 
rumda bulunduğunu yaz.maktadırla .. 
Bu sazctclere göre !n;i!tere Ameri 
Jcıuıın yeni isteklerini yerine getirme. 
diği takdirde mttttetiklnl. yer.ne ge 
llrdığı takdirde i8e fmparatorluğunı: 
kaybetmek zorunda ftafacağu:ıı teba 
r0z ettfrmektedJrler 

reneebey l"Ol.u~un.a geldl~I s...,.181" • 
dn ~ bir yerele sızmak veı bolbol uy. 
ku kestirmek lbtlyacı cldetle kendl-
61nl hl settlrnıeğe bB la~tır. 

• "ere4e yatncakl' ltaldn krvrılea 

Jııcm sotuk, ht-m de be~er gürecelt. ANKARA'DAN 
Sovyct 

1 

Moskova, 16 ( A.A) -
tebliği ekinde deııtliyor ki: 

Stnlingracl bölgc.sin'.lc kılaları • 

' top fıı.brikaaı ile (Kızıl llktqrjn) mU. 
easescsi ve ıopçu ate~ilc tmhıı olı: _ 
nan petrol taııtiychnnCJ!ln1n hlraz ;,ı!. 

mallnde bulunan demlryolu Uzcrinde 
toplanmış bulunuyor. Alman gedill'l. 
njn glmal doğusunda t:n.:lunan ve ll<'r 
deltl hareketler için hiçbir ehemmi • 
yeti olmryan bir Uçkeni de Sovyetler 
MU!. ellerinde tutuyorlar. Spartakov 
darlnok dedikleri k6y harabesi i~te 

buradadır. Bunların durumu ümltalz. 
dtr. ÇUnltU tamamUe Alman topçu • 
sunun ateşi altında bulunuyorlar. 

er a 11 •er!
kan emller 
akara gldlJor 

J>ıırı., 16 (A.A.) - BUtUn Pariıı 

azeteleri bir .MadriL haberlnJ yay ~ 
maktadırlar. Bu b.abere rOre et 
yUklU ehemmiyetli Amerika:ı gem! • 
ıeri DakD.ı"& doğnı seyretmekttıdirler. 

Bu haber hennz teeyyUt et~ml§ • 
tir. 

H ytn bunlan dÜ!JÜDllrkeıt lıfrdcn 
bire yoku tp 1 evlerden biri inin açık 
kap1 ınr giırm tUr. \·e dU nmeğe 

itile Jüzurn görmlyenık derhal kerlye I 
4la.lmı , ve ı.octnım katına ınm tır. 

Aacak llava •ofttti d rda11 d ha o. 
f ktur. akat seyJn unun cta ko. 
Jay ı Mllm119tur. B-04111uucla hem ktS-
ıaO,., lıMn w edw• V9l'lllr. ~rba1 etelı 
lerlıal ana ıe, lıtP miktar kömllrl> et. 
kJ bir tenekenin içine koynmk odun • 
lnrı kırmı Ye k ili evi gibi rahat ve 

ltuzur a yakm15tır. 

Fakat lkaal m nereye gL. 

deceğiul he.ssplamamı§Or. Tabii do • 

ıu.a.alıır bir anp cwl · nMa yukar • 
da odalal'IDda rabat r&Ut uyuyan ev 
balkı lte~nla ,.ataktar.'l!dıın fırla-

' .ıwıtlal'dır: 

al tada 
t1,al rula 5 wündc 94 uça.it 

dii1ürüldü 
I~uura, 16 lA • - Malta il· 

·erin : dü.":.inac'n ntihver uçakla• 
ı mu.ı n.} ~ı .. on ~ gi.uı için~ 94 il 
ttl.mı.. tur 

f\'1,\)..ı.. çar§a.ıııba günli yapılan 

-.kıutl ~ nıih"6 uçağının tahrip 
t j d.lı;i ve 40 uçağın da muhtemel 
(; rak tahrip edildiği bildirilmir 

HA \'R Lİ&IA~A AKI ... 

Londra, li 4A.A.) -- İngiliz 
"a kuv•;etlerine meusup bon ba. 

.ıan dün de Havr li,.-nanını.n 
k a.nna ta.a.rn;z c:tl!~lerdi,r. Gün 

• nd<! iki alan yapıbruştır. 
~ba ~a.Jôm avcılar tıırafın

ıan destaklenır.ekteydi. Birinci a. 

- Yanguı VIU', ctltln! ııeslerl der. 
ltal ortakJıtı aa:rm 1-eKUer ık!>ŞUş -
muş ev halkı da dumanın tlkhğı bod

rı.m katma ınmı,tu. 
Ba 1111tttle BUs~1• rüat ız. edil.. 

m}ştlr! t, anla.~rlmııt, ancak HUı;eyla 
yakalanarak f't;nftm lınyrctle ~vl • 

ala'Wrk arumdan ok gibi ftrla. 
mı,, ııobfa Jııoşmo,tur. 

Tabii ~tHerle bfr çok ki'}ller do 
artcaımubn. llti~yln koıJ"'°" kCJ\'t\ . 
ltyanlar k~mu, Te nihayet HU!eyirı 
K3Mlen kayl>C>lmuşlar. 

RiMyln, ka!."Grken rene kapısr aı:ık 
bulunıın Bafrıılı apartımanını ı;ürmu, 

Ye J>araclan ~rfye dftlmr<otrr. Gene 
lılçlıllr k•rku lds9etnıeden apartımıı • 
ı:•n bodrumuna tnml"• bir k~le kn-. 
r ~rak lonıl 1lonıl 11yumap M21B • 
t • ru. 

H yla ancak ...-ı.t yln apartı. 

... kaJQC181 taratıntlan r rülm "'\·eı 

71'kalanau&t,tr. ~eki h&clitealn kAhR 
nmaaı da h olchap anla§ıtnuı \'El 

(Bug\in sbleri oe}ırin tçtndeıı Çt. 

'kararak Ankaraya kadar göttıreee. 
ruz. A tpa.za.rmda alı§ verl~n nasıl 

yapıldrğmx hep beraber görelim. At 
pazarında. en bol buluııruı oeY pirinç 
tir. KlSylQler çuval çuval pirincl pa_ 
zıır yerine yığmışlar y!lksek sesle 
bağırarak mtl§teri davet ed!yorlar) 

Biz - Kaça plrlnqn kilosu f 
Köylü - Otuz beıı •• 
Bhı - (Ha~le) Nıml! otttt ~ 

mJ dediDT 
Kö;> lll - SenJn tcın biraz ineriz. O. 

hım -.sil! 
Biz - Ne diyorsun ııen ! Alıı.y mı 

edjyorson f . 
Köylil - Şmm yirmi beş te ver1'1'1. 

:vece.it mi&ln ! 
Biz - ~!Hakikaten alay 

etmiyor. Bari bir ~uval alıvPrmellJ 
Bu çunl ka~ ltlloluk ! 

1\öylli - Yirmi bet ktZ k.. 

Ki A RÖPORTAJLAR nııı diişmanhı şidrlclli avaşlar yap 
_________ .. mışlnrdır. Almnnlnr, 100 hücur.ı 

Bit - O halde bluı iki c;uval \'l"rf· 

\'er. 
Köyl - (Hayretle) Yoksa sen de 

:ıt,m.a.k için mi ahyorımn!' 

Biz - Ne milnasebet-. Çok ucuz 
da onun için. Sen şol'IH!an lkt çuval 
ayınver. Demek ki na ••• Dur 'baka. 
lun.. 2.'S ten ... ll Ura ~O kunış verece. 
tl:ı 

Köyfü (Hayretle) 1%ln hl'9abınız. 

~ zayıf.. 1% Ura. 50 kul' değil. 

62 llm 60 kuruş vt'recclmnlx! 

Biz (Köylüden çok hayret ederek) 
:Ne diyorsun sen ••• 2:1 kuruştan 60 k'"ı
lo plrfni,l ne ederf 

KOyJU (gfilerel<) - 25 değtl ... 125 ••• 
Biz - Peki neden yfrml be dedlnt 
Köylü - (100) iluU söylemeye ıu. 

zam c;örrnedtm de ondan. 

Biz - (İçlml.7.dPn) gene lt-na d"': 
:g-n ••. İS1anbuldn 100 don ru.nğt dll<ı -
mllyor - K.K. 

tankının ve bir ınikdar tnyyar'!•ı:ıı 
destcklediAi iki tümen mcTcudö\ le 
işçi mahalle ine karşı bir laarnı • 
za geçmişlerdir.. Tlü5ııum hir krC' 
kesimde bfrliklerirnizı aAır k:ıyı!,. 

l:ır bah sına dıığılınağ:ı mııvaHnk 
clmuşlur. Günc!Uz!ln 'm nhlr 1500 
den fazla lelefat vcrmlşlcrdir. Sl'ı 
llngr dın cenubunda !JJr gece ruu. 
harcbesl esnasında 5ov:vet kıln~!l· 
rı 300 ımbııy ve er uluiirmlişlerdir, 
5 lop)a 6 bJokhalZ tııJırip ctmf~ w 

lerdır. 
Berlln, 16 (A.A.) - Stallngradın 

şloıal kısmında Şerafn ki, ltrzıl barı_ 

kat ft kızıl fikteşrln Rdlanı:ıd~ki U<; 
büyllk eıitlh fabrikası har&bes!ni ~e 
geçirmek için b:ı§lıya.n s:ıVll§, Alman 
krtalarmın bfr Sovyet mukın-emct 

yuvasmı imha etmeleri 11.zerlne yeni 
bir sanıaya girmişe bcnztyor. 

P-er§embe gQnQ ötJe Uzftl ehemmi • 
;retli Alman piyade veı lstfhkft.m bir _ 
llklerl, taD'k n hllcum tot>larmm yar 
dımı Ue ve topçu v hava kuvvetleri.. 
nııı sıkı i'bfrllği i!e Şerşrnsld trak _ 
t.ör fabrlka.sıru htıı:um1 almışlar ve 
taarruz harckctlertno yıtdtrım stlrati. 
ıe devam ed rek Volga ktyJsrna Qç ki. 
Jometre genf§liğlnde bir saba tlzerln 
de varıı.rak burnsmı işgal etml~r • 
dlr. Bu ııuretıe, taarruzun başında da. 
ha Sovyet.ıertn elinde bolunnn endUst. 
ri mahalle.slnjn hemim hemen yaruır 
Alman lntaıarmı eline g~m.!ştlr. Al_ 
man bava kuvvetlerinin yağmur gibi 
yağdırdıkları bomb:ıt:ıru Mr çapta 

rckll topçu ve piyade at~ l\ltmd."l 
Sovyctıcr pek bOyUk .Jtayıplarcı. uğra. 
ıruşlardır.' 

Sovyct mUdafanaı, (kızıl barlka~) 
da ~r dü..."!Uan u~ağı ile .k:ır-

ı Jm:mıış, fakat fkinclsindc >J l•--------------~=---------------------------~--------=--sm-... • 
nan avcı 1.!çnkl.ıın Bottton ~b& 
ıea.kl:mnı,, ışl~rine ın!.ni olmak 
eteml'şlcrolr. 

''81M1eoe lllhbatlDI 80l'aCSktmı, c1o -
eli. .. ÇeYfı'dlfbılz clalaftrclerde onu 
hAM ye• oJaralı: kullaa!J'Or IDUSUllU7: 't 

MalrıeveJ C6\'&ll Yermedi Katlan ça. 
tıko Öllöne Mlnyorda. 

K·ARA ELMA.S 
Bq.ka tngiliz bombe. uça.klan 

-Iotanclıdn, Hengclod:ı .,.e Den
eylck\Tfta doklara ~ etmif • 
erdir. Yangınlar çıkanlmıetır. 

lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN ... ______ _ 
"Slz.I lmdlUk tevkif ettirmek llltlC. 

ara kita 
1M.ırlyetinde oldatumu elbet takdir e- • tesUıu ettL Sonra otomobille Nor • 
der91nlz. Maamal\Jıı haknkati gizi m ~ folk ~tosuna döndük. Kols bnlılc ol • 
dJll.llh tçlıı ilerde istintak hAldmtaln 'talarını kaptıtı gibi avlanın.ata gtttt. 
hıuu.runda afze cllmden J'l'len yarcllnıı ! Doğrusn. soğukkanlılığına meftun o -
yapmağı T&Adediyoram. de bir ~rt luyorclum. 1 J·at bir tıt.rnftruı da o • 

t.ondra, 16 (A.A.J - AÜUpad& Al. k0fll1orum: ize ıoraeağ'nn on b!:- nıın bıı haline lÇt>rlemektc-n kt'ncllmi 
manlarm işgal etml§ oldukları altı ımallın var: Bu ıualfmc de doğru ce. ıı.t mıyordam. Neticeye yakln tığnııı:ı 
ıncmlekctln yani Norvc;, Yvgoıılavya ""P .erfW'eksent~: S1yah elm:ısı f!lc gP.. bir sırndr. santlerce çayın 1~en!!nnd:.l 
Polonya Çt;koe?ovnkya. Holanda ve ~inmek için yenl bir teşebbüs ba. bir ballJ;'Tll olt.:ıyı ıs:.rmı:sını bckleoıe1c 

Belçikatım Londrada bulunan hUkQ. zırlnchnn; mı'l., lçtn blr h yli sab&r ltıı:undı. 
oıetıer h~lkuıa karşı işlenen ctırOm, "F.:vet, bo gece için ~ent btr planı • Ben Lc;e ocln.mda bir a~ğı bir yu • 
tere d:ılr b r kara kitap ba%Jrlamak • mız vardı .. , knrı dola"ın sıgnr:ıruu birini söndll -
tadırlar. Bu kltabrn hede1J, harp bit. ''CM&rct)nlz.e doğrum hayranım, • rüp bldol )'akıyordum. 
tl~n aonra te§kll edilecek olıın bey_, !\laknel.,. B"nim luuıruıtlmc:e Norfoll· 'JBtom. 
nclmllel mahkeme huzurunda mUc. "Sprok bu aktam rahatım: ~füne. nun e mn hllllolmo tn. KAtll Sprek 
rımlerl çıkarmaktır. Kitap, !>1rlC§il' { rnemJz ıcr.a tertrlıet alat'4ğını söyle t"n ~kc. kimse değlhlt. nu bnkım -
Amerika. bilyllk Britauya. Ruaya ve mi ti.,, dan J\olsa hrık. vermrk gel"Pktt. Zira 
<11ğcr 'blrlc3m~ m!Detıer tarsf;nd n 1 "l'n ö3 le nıl ! ııaretı gene saat hlr uuun uıı.:ınrl;yelc.rlıı giSre kntili Nor. 
~kil edilecek olan mlUetlct' aruı ko. de mi verecek~.. loJk to unun saldnlcrl rne\-anmdJı. 

m ;ıyona aunu!acaktlJ'. Londradllki ''~ <'t... ara mal< 1!\7.ım geliyordu. Mıı:lroa.(Jb 
~ hllkOmeti barp 110nrası devre. ..Peki, hıuırl:ının o halde ~im.dl?.. beo de balilı çıkm~tım. Zlnı barlett>ıı 

11 l«:hı cez~ bnuıUarmda deği§ıkllk Qtf'll gen11 ıırkn merdiven olu) la blrlsl eve ı;trm!:!tl. m nıcunun rt-e 
y v NOrT-C tllrlbinde ilk defa ter\wdlp otc:>bllsl Sct)Tort,a ~ıttk. yarı .. ı tarTnlann itinde koşaı-kc.n gür. 
o rak ldıım cczasuu kabul et..-ı.,tir. OrBda Kııı., l\lakıJVrlJ roıı, DJ"rlım:inP. ılHı;ii ndam blttııl>I blaksveldl. 

ırnkat alb:ıy niçin çalıtıına odasıoa 
lnml5ti? İki fiCY akla geliyordu: Al • 
bay Sprcktr.n şllphclenmlıt ve onu t&. 
klp etmişti. İki, ıılbay bir kriz g~lr. 
mis olan oğluna bakmak ilz.crc- Duğ

lasın •daStna gltml{jtl, falaıt oğlunun 
yatağını boş bulmuştu. Dunuıı üzeri. 
ne mernlta dilsen baba &!Jllğı kııta t. 
nlnco sllAh dairesinin lmpuunm açı:, 

olduğunu ~ürm[lştU. Bu iki ııktıuı bl.. 
rlsl tahakkuk rttlğl t,DkdJrde Uolsua 
t,ahminlerl yanlış çıkıyordu. Zira Kols 
albayın çol< mükemmel tertip ed.llmls 
bir ımlkaste lmroon gittiği faraziye • 
sinden hnrehet ediyordu. Bu takdfrd" 
doktor nra3 t da •• 

Ya lm7..asız mektup'? Bu ~kilde ona 
bir lznJı tattı bulmak g-Uç, ~iki de 
lnddinınzdı. Doltt-Or flrayt doJ;'ru mo 
r;i.irmUştü '? Hakikaten bu lşto bir kn.. 
dtn pıı.rma~r:r mı nrdı 'l Kob hangi dU.. 
U™=e:rc mchnl lııks\'cle ... prcldn l•ıt. 

n51nm da tın ,,tc rarınatı olup ol • 
n :.ıdı~mı Mrmustu 'l 

BUtUn bu ııu:ıller bir taraftıın ı.Dı
nlml miltcmadJyen ıwrcalnrken, di • 
(:er taraftan da Alls Timmlsln bUt,Un 
bu I15lnle aıaıuuı olmadığınd:ın dola. 
~ ı meoınunl) et duyu~ ordum. l'Ure. 
flmdcn bir ta, dil~mo,ıu Ken~ • 
den bir 10.hm olsun &üpbe ettiğim 

t~in ufanıyordum. llruıa hftsbr.n ~nz . 
mıı: o!dnğu mektup bu defa ı:ılılrmca 
bomb:ı'.jkn bir mnn ifade etmc-ğt> haı 
lıyordu. Netlcede kendl!llne, hayatını 
7.ehlrlryen sırrm ne olduJunn ve nj • 
çln kalbinin ini dtnlemedlğlnt sor. 
nıa.ğa kıır.ır ,-erdlm. Zlm bt.•al ecv. 
dlğlnden artık ı;erre kadar :ıOpbe et.. 
m.lyordırm. 

H:nlblmln heyecandan kUtkUt t;arp_ 
mı:ısına rağmen blrn:ı sonnı Alis)n o. 
dıı kıtpısmı \-urdum. cıcval! nlnmayın.
ca kapıyı h:ınrçc aralayıp içeri bak _ 
hm. AUs odada yolctu. Bir an için 
knpmın eşiğinde kara.rSTz. durdum. 
Sonra lçlmdel•f ~arfp btr merakı ~ e • 
nemi~ erek ıçıerf girdim. 

Odanın tcmlzllğlılc ve intimouııa 

dl ·ı::cck l rnt u. Al in fiti kaılmlık me 
L.lyel(erhıl 1.çlmdı::ıı bir k ro daha ta~ 
dir et ıuck fırsat.mı bulmu tam. 

(Devamı var) 

TraktOr fabrikasının teşkil ettlt 
mUdafa hattını yıırnn Alınan h!Jeun 
kıtaları derhal Volga istlka:netlnd 
iki koldan ilerlemeye başlam• lardıı 
Bu muazzam fabrika h.l\rabesı içlnd 
geri kalan mukaV{!met yuvaları dı 

hllcum kıtalarını takip eden Alınaı 

piyadesi tarafından uptedUml§tlr 
Bu muazzam !ab:-tka 1939 aenesfnı 

kadar yılda 35.000 traktör yapıyordu 
1039 dan sonra dn ağtr ve en ağtr tıı 
te tanıt fabrikası halhıc getlrllml§U. 

KAFKAS DAGLASU-"DA 

IO&kova, 16 (A.A.) - Katku dal 
lan yamaçlarında bir mevkJe hA.k n 

otan b r t p>ıden Alman d$r krtaar 
Uç g1ln suren bir mubarclıeden sonr. 
Sovyet kıtaları t&rafıııdan çıkar ı: 

at.ıımırtrr. Almanlar fOO asker ve biı 
mlkta.r 8f!ab ve malzeme kaybelmlt 
Jel'(lir. 

tşçt M.\HALLP.:.,lllıı'E Ut) 

l\lo ko\'B., 16 (A.A.) - Gece yarrs. 
nc§redilen Soryet tebliğinde dtT.fliyoı 
ki: 

Stal1ngrad çevresinde kıtalarmıu: 
düşmanla !1iddctıl muharebeler yap . 
mrşlardır. DUşman iki piyade tümeni 
ve 100 tank!ık bir kuvvetle fşçt mahal 
lcs!ne taarruz etmlrtlr. Bir kat: koe • 
simde C!U.şman nğn' kayıplar bahuma 
1utalarrmı:zı biraz geri sllrmcye mn. 
va!fak olmU§lur. GllndUzt1n Ahna.u . 
lar l.500, den fnzla asker ve fO da!l 
faz.in tank knybetmişle:rdir. 

Staıtnsradtn cenubunda bir ge<:" 
muharebesinde Sovyet kıtalan t O 
Almnn subay ve erini l5ldUrmu,1er vP. 
beş topla G sığmak tııhrfP etml4 J rdf:-

RU CEPHE t:NDE ÇARPIŞAN 
J PANYOLLAR 

Madrit, 16 (A.A..) ~neral Fran. 
ko Rus cephesinde çarpışan İspanyol 
mavi tilmenl lcom'.ltanı Munoz. Gran• 
dezc askeri madalyanın bUyUk: haçını 
vcrmigtlr ' 

Misafiri soyduıar 
• Faik adında bir ta,,ralı latanbU!• 

gelml§ ve Neca.tlbey caddesfndekl 
taM:ında otura.'! MUstata adında b&' 
ahbabının mtaafireten yanma gttıPtf~ 
tir. 

Anc..'\k MUsta.fa karım fle blr!jllt• 
Nr g cc Falğin lll!O llrutnJ çalmlf. 
tır. Fal~ın lkı'!.yetı ftzerine M'..»tafa 

karısı ı.::aıı.me yakat:ııumı, Hal~ 

pamyı çaldığını ~ hanm bfti~ğirıdf!· 
bl • ğaznnxn kııpı t arahğnıa saklll. 
dıkun söylem ir . .ı - r bu.llıll!Xt 

" k:ın koca adliy ye t ·m edilJJll,. 
ttr. 


