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lsuAkşamJ 
Bıı11a1ıa ııtaaltala 

YeDI ldzmett 
:Yaır.aa: SADRI ERTEM 

K IZILAYIN blWD lçin ~r sa. 
mau ıe-111 verea, laer zamao 

bia& ~a aaran blr çehreal vardır. 
Oaa harp l&bneallule ılık blr ,efkat 
lııalblde teaadllf ~rb.. ZelzelelerdP 
)'DrU&naı kaybedenler onun çadı 

n altılMIA allktuıa vanrlar. Yan~ 
larla harap olmllf yurtlarıDJa k!ıl 

&eri.ı etenler onun çataaı alımda JU 

Talllll Madetlae kavuturlar 

~urakbk MDelerlnde açlıktan bö 
itlrlerlne ıa. MMDlar oa- .afrıuun. 

da Dlmete kavutUrlar. Sa bakınları 

tablaı lte&lerl öallade merllamet IM!k 
U1ea hılanlar lclD o lyWk ft rahaılııc 
demektir. 

Tarllıl lytllk wı telkat blalerf)e ö • 
rtllmöt olan bu prdlm mlle.etıelll 

ba&'Un ıene luıı11Uminl rıeferber etmiı. 
tir. Ba •aeferberUk Ptaf•taa& takat 
tbult verld, ve artlDlerimlzla ea mü· 
Mm davaaı olan açlJta kartı ea ameU 
• mlleulr çaredir.. Kmlayua •J'lll 
nlel dejerU devlet ~ ve btaaa· 
delıllell mablOku çok ly:I anla)·aa ı.. 
tanbol mebusu Ali Rana Tarlıaam 

sa-Helerde çıkaa IÖ'Elerl lstanbolda. 
ki fakir zümreler açın kıt ırtınlerinl 

lık a1met telAldd rttll'fJCS kadar 
k•vvetlldlr. 

Kizıla) m •JID rel•lnln verdlll 
Ubere ıöre İlkklaan aymdall ıUbe 
.rea tıataabulda bergWI 16 bin kftbe 
yemek teni edllecPıalr btanbulda 
bu Dlmetten ve bllkflmetln C.H.P. 
aba te-bft ettlil vasıftak! lnıwıalar 
lıttlfadr edecektir. btanbul gibi bir 
felt•r lf;ln gUnde l~ bin klflyl" aıcıca
._ yemek tevzii bUyllk ınaanf bir ıı. 

IMEaam <14 ifadesidir 
Ba yllluek alAkaya candan tetek

ktlr ederku ıe&ecek lutm fiyatlar• 
Mtt1n tedbirlere ratmım ksmçılaya. 
cıaflnı ve açlıfm daba ıeolı zUJJın> 
lere ılrayet edecıf'ftnden korku)·oruz 
BunWI için bllyllk tehirler için daha 
ıl!'lllt bir içtimai ) ardım ılıtemlnln 

ba meccani Jemek l•ıulUoe .)&rdımCJ 
olarak kurulmnıaı arzu t"dlyorm.. 

Bir taraftan lG bin kltl)e meoca.. 
11ea )'elllek teni edll11la, Kızılay bu 
~ ile cidden, ıttlbar duyacak 
tır. 

Fakat b8yök teblJ'lel'lD geçinme it. 
Jerlnl ka4eme, kademe tanzim etmek 
felalrlerln hayatı ~rinde çok bayır 
b &eelrler yapacaktır. Şelılrlerde ber 
teY9 ,..,. •• bayatını idame ettirecek 
lmdreüe olaa ~r vardır. 

Btullarm ~ yarduuda.a lsttye 
eeklerl bir teY 1oktur. 

Ancak pllrlerl l*ttbt yardımlara 

ratmea keadllertnı kurt,araau~k 

v..l.J'ette olanlar var4ır Sanlan da 

bU JWduD u.temlne ıabt -tmall 
m"-kl•d .. r. Bunlar l9ln meooaaı ye. 
mektea a.ll.ledemeyb.. Fa.kat onlara 
ac.ıaa yemek ıe4arlkl ml1mktlncutr. 
llalllellf IDNlek te,eMkUllerl vardır. 

Bıudıana IÇ(nde ıeUrı muayyen bir 
eevlyeJI .. mıyaa vataodatlar vıtrdır. 
Ba vaıanclatlara tablcloı uauJllP ucuz 
)'tlalek tedariki mllıJıKün olabtllr 

s.lddea llthı.lm keDCU ,art;ı.rıaıı gö. 
n bir iOtfmal 7ardım lli•&emlmlı var 
dl. BaciUtkll prtlar• l'bre de bir 
)'U'dlm 1118teml kurmak ıcap eder 
Ba tarılan dllfllallrken artık ı.ll&CI • 

•ilk lllMl7etlnde Y•rduuları a.cad 
bad4llae lDdlrerek laı.aa lıayaı;Uu ko. 
ru,aeak çattlerl bulmaK wltmkUudllr 
INl)1lk felıJrlerde bu ktJIDal yıırdım• 
talıaklmk ettlrmek tela ~hlrdP mtı11 
ferldea yapıldıfı saman ıuaarafı faz 
la olna, fakat toplUC!a ) ı&pıı.lllt • . 
... llCUZ& mal 0188 ~ .......... 

mak müte\iaı.1 da olııa eııa&lı ~lr adıırı 

olacak~ 

rne- W\::§~ DENiZ§I 

Mısır cepbesıade şiddetli 
•a.llarebeler .-evam ediyor 

1 

italyan tebliğine · göre 104 
mottefik tankı tahrip edildi 

Bertin, 141 (A.A.)
0 

- Almaıı orauıa. 
n ~kumaııdanlı&'Jnuı teb!lgi: lıılıar. 

cıa DUytık l.ııl'filz ta&rruzuoa lr.arfı 
t&l'r taraftır. muvattaluyetle yapılar. 

aıUdM&& wıuıarebeleri uD&alDd& dllf 
auw a&'U' xa,rıplara utratılmıftu. 104 

düpa&ıı taDkmm tanrip edildi&'; bU.. 
dlrilmektoUu-. Çarp~ar devs.m eL 

mektedır. 

AWuı.a ve ltal,Yan ıayyıı.rı:leri d.lii
mauın motörlU te§ldlıerlne g1lııdtlz ve 
aeoe turrua etu.Jflerdu. Ku.rcb • 
mtdt tahrip ı.ayyarelerl ·•Beautiglıt.er" 
tipinde • tayyare dütilrm~lerdlr. 

lııgilizletjn 28 • 2't llkteıriıı gece 
al lıılaraa lıdatnUı bOlpalnae karaya 
çılur ak ıçın yaptıklan bir teıebblla 

muharebe tayyarelerlDln açık deıılz. 
de faally•te aeçmıeleri üzerine akım 
kalm11tu. 

Hafif Almaa muharebe tayyareJeri 
M.aı'ta adaauıdaki hava meydanlarının 
tealalerine pek tealr'll hUcumıarda bu. 
lunmuşlardır. 

Hatif Alman muharebe tayyareler! 
aynı za.manda dUn g!lndll2. lngil tere. 
nın cenup ııahtlinl.Ji m•.ıhtelif mahaL 
lelerlndekj mUhlm aııkeı1 temlere 
muvaffaluyeUe taarr.ız etmtşlerdlr. 

Mihver ihtiyat 
kuvvetleri muha
rebeye girmemiş 

tur. Bunların &lleıerı haberdar edil 
mltl$1r. 

Malta üzermde bombe tayyareleri 
m1ziD yolunu kesme<"e teşebbüs eden 
3 Splttayr refakat avcıiarmaı ateşly_ 
le denize dU§UrUlmUştUr 

Akdenls aaha111ndb oereyBJJ eden 
bava harekAtı eaaaaında Alman b&Yıt. 
kuvHtlerl 4 lnaillz tayyareat dllJUr. 
mUflerdJr. 

ALKAN lHT1'1' ATLARI 

Loııd~. %4' (A.A.) - Vlfl ı·ad;, osu. 
nuıı ı.uıUn blldiıdj,ğine göre, mlhver 
ihtlyat kuvvetler1 hentu Mısır muha.. 
rebea1ue ~tırak ettlrilmE>ınıştlr 

* • .. 

kers 52 tahrip etmı,,ter ve bir bejin_ 
ciaınJ de hasara uğratmı§ıardrr 

Mana üzerine yapılan tıava ta.ar. 
ruzları deva.m etmıştir. Avcllarımız 

blr dUgmaıı &vcum.ı dU§UrmUŞler, 

bava b&tary.a!arumz da ik.1 &vcı.YI 

tahrip e~ı lerdlr. 
Bu harekAt netkıealnde 8 aVCIIJllZ 

üslerlne d&-.memlftlr 
Loocıra, 2ti (A.A..) - Mısır cephe. 

sın.:!e s~k .... z:.:ı ordunun il&) kolları 

bazı noktalarda d~man · batıarına 
vasıl o:unuşlar ve Jçcrlere nlltuz et• 
m~lerdir. DUgmıuun yaptığı bUtUıı 

karoı taarruzlara rağmen mUttelik 
11ıuvvetler el.de ettiklE:rl yerleri muha. 
faza etmişlerdir. 

Hafjf tank çarpışmalan oınıupa 

da tiLldlye kaaar hiçbir haber tıüytık 
mikyasta tank muharebealniıı oldU • 
ğ\ınu göstermemektedir. 

Bir miktar esir alındılı da bildiri!. 
mektedlr. 

Tanrr\lza g~ıı kuvvetleriıı büyük 
kısmı İngilizdir. YanJa.nlldB cenu'lt 
Afriktl!ı, Avustralyalı, bUr Fransız 
Yu~nıı kuvvewer de çarp11makt.a • 
dır 

mevziler zaptetti 
Stalingratta şiddetli muha

rebeler devam ediyor 
Bel1lA :16 (.A.A.) - Aım.ıı 4*W&. 

ı:ı bqkumandaelıtmın Wblig'.L: 
Nwroeiakln cenubu §&ridaiade ı • 

natıa mtıdab.a edilea BOvyet tWer:i 
hücumla aptedllmlaıtlr. Almaa 4at 
kıtaıarı llddetıı .auahaNbeler neUoe
Blnde Tuapaemn' flımali 1&•lıd9iDde 
dağlarda yealdea mübjal merdi ı lf. 
gal etmiflerdir. 

Tahrip tuoları pek a~ \14:111'ak 
dUşmu. mevzUeriDe hltcwn elml ...... 

dir. 

Hırvat avcılan ibet 8oıryet t~ 
al dUşUrmUflercUr. BUtllD Cephe Jı:e&. 
mı uzwıluğunoa dU§m.ıılı.p• meıvs11 mu 

~bll taarruzları ve b&akıaı bllt'Qk 
kayıplai'la geri pllakürtWmUttUr, Da, 
manm btr muharebe lrl'.'IPU dalttll • 
mıştrr. 

St&Jingradda hücum .ıutalanım& 

düşmanın mukavemet~~ 
ederek yeni ev bloklan saptetmifler
dir. Şebriıı fimallnde (aarrus yeni 
blr varoşa kadar Uer1et,llmlft.1r. Dllf
manm cenup ve flma! ~~ 
de yaptJlı p.prtaa taarruzlan im • 
men yakından yapdan çarplflll&larl& 
akamete uğratılml§tır. 

Muharebe tayyareıerlmis birbln Ar 
kumdan gelen dalgalar baliııde yap. 

tıklan taarruzla.rla lflbrin prlmıa 

yerleştlrjleo ~ t~nu ~ • 

~.aMm& o!m'l'•r.,. ...._e 
mu,lardlr. 

Alman aVc»arl dlolk'dllıklllt ır-dllla 
maa ta.~ n ıe .., W1' 
tay.pN ııa,ıbetnıılfh•'*-

Doa oephM'ade ~ ...... 

geçmek i&jy.m d1ırc w t•e -
atıae mald o1muıı-mr. 

Orta w flmal ke"'mlec\e llrl --.. 
ful lrQcu.m kıt•lıaı'ı ....... 'balllla,. 
mu§ludır. A.lmaıı w Rumea ..._ 
rebe tanaretaq cmpnemn delldl'JllL 
lan'" ~ar ~ .... w mL 
hmıım•t~_... .. .... 
taanu&~. 

OıldunUll at)lr 'opçuau Lıeaılllp&d 
~de S<wyetlerilı lıflıNt --.. 
rebe kruvaııörtıne 'btrlııaç mermi .._ 
bet •ttirmlşlerdir. Gemide intil&1dıll' 

oldaıfu n yangmlaıs --m---. 
de«*m~. 

••• 
11 1211-. 11 <AA.> - ~PL 

Z&l'telli sGnü Defl'edlleıı tebllt: 

• UPttetztD cecetıl ı.taıamaıE --
~ bOJcıeejDde ~· Çlllll1lf. 
JIUllMdır. 

Diler oesıb•lıllde bir ~ d. 
IDlllmflıP. 

(Dola oefll e ılı e 4l9lr 411ter 
(lıııdı rlee .... ..,.. ~a 

Bu akşamki feci kazF 
· 11 yaşında bir çocuk 
trar vay altında kaldı 

Bugün aaat 17,30 da Sultao•hmeL. 
tıe fecl bir tramvay .kaauı oiDu&ftv. 
1135 numaralı Saclık A.carm lcl&re-ID,. 
deki 113 numaralı Befikt&f -. ratUı 
arabaı Sultanahmet duratılllD kaY • 

Bini dbnmek uzereyken e aırada He~ 
klmban Maı.mQdUrUnUn yqmdakı 

oğlu YUceı tramvayın önOne dll§DıU~. 
tUr. 

Çocugun ka.l'fl taraftan gelmekte 
d!an kamyondan Urlıtenk koftutu an 

>11C3mrktad&r. Vatman iM MI na.ye~ 
karpwndla ıtreD ya~ da --. 
.. gok lru& ~ çocata ... 
tarmıya muvatl&k olamam•fbr. 

Qocutun bafl t.ramvaym &l t4lıılr. 

leti y&nmd&kl t&Maya ....... -
metre kadar sUrUklenm,ift1r. Çoeuk. 
İmdadı aUıh1 otomobllt Ue llmd m. 
talıanealne aoötUrUltırken 5JD8t*. 
Gazetemi& makineye vertldill -
t•hk!Jrat devam et~ 

• • • 
.Rom&, 26 (A.A.) - İtalyan ordul&.. 

rı umumı karargahmın 888 numaralı 
tebliği: 

Kahire, :ıa (A.A.) - Pazartesi g-ü.. 
nü ncvredilen mUvterek barp tebliği; 
lıiuharebe dllıı de devam et.mi§ ve 
cereyan eden lkincı derecede b&zı çar 
pışmaıara lk1 tarafın tankları da ı .. 
tirak etml§Ur. Düşman işgal edilen 
bögelerdekf krtalarımızı çıkarmağa 

muvaffak olamamtŞtır. 

I 

nutku Milii Sefin • • 
ısveçre. 

Mısır cept.eııinde düşmanın tankla~ 

ruı himayutnde yaptığı yeni ve pd . 
detli taarruzlar akim kalınlJLır. 1'ah. 
rip ed4en dUşmaıı t11.nklaruwı eayı. 
.ı ıo. U bulmuştur. 

ltalyaa ve Almlt.ll hava te~ll!eı ı 

tnııuz hatlarının gerı.alndekl kanıp. 
lan ve depoları boınb&Jamışıar ve 
mıtralyöz ateli altma almıııardlr. Ha 
vaı, düellolarında mihver avcılan u 
tayyare dUşunnuııercHr 

Mana Matrub bölge11lnde d!lfma • 
aın hatlarımızın gerisine yapmak la 
tedlğl b\r çıkarma te§ebbUaU muha. 
rebe tayyarelerlmlZln aerl mUdabale_ 
aıyıe akim kalmıt ve a9ker ta,ıyaıı 

birçok motı>rlU dUşman undallan 
hareketi yarıda bırakarak ıen dön. 
mak zorunda bırakı111111tır. Bu un. 
dallardan biri bir bomba isabetlyle 
havaya uçmuıtur. 

Bir dentuıumız tıuUne dönmemi§, 
mtırettebatırun bir kı81Uı esir olmuıı. 
tur. 

Blr denizaltımız u.ııune dönmemııı, 
mürettebatının bir kısmı esir olmuş. 

DUn saat 18 de lt50 Alman ve L 
talyaıı wn almmlf bulunuvordu 

Muharebe bölgesi 117.erinde ır.Utte • 
fikler tarafından yapılan geniş ö"lçUde 
hava taal'ruzlarına "u 'Da ~teal ~ecesi 
ve dün de devam etmişlerdir 

Avcılarımız bUtUn gUn muhareb • 
bölgesı Uzerlnde uçmuşıarcur. 
Dllşmanm hava faaliyeti arımı~ ııı0 

de pilotlarımız gUnd lz tVI netıceleı 

elde eunlşlerdir. Mut nrebe böl~esi U. 
7.er,nde en a§flgı 7 ıi!lşman ıayyarcsl 
dUşUrUlmUş ve birçok tazyareleı de 
ba•ra uğratumıştır. 

Dtln Tobruk açığmdb bir t caret 
gemisine yapılan bomba taarruzu n". 
tlceslnde gemi jnfllA.I< edeı-ek tama. 
mlyle gözden kayboımu .. tur HU ha. 
rekete i1tlrak eden uzun menzUll 
avctıarnr.rz 2 Yunkers 8 bir Dorn1 

ye 24 ve bir C.R 42 dllşUmıUşlerdir 
Bundan ba§ka mUhlm blr dUşman teş 
kiline karıı yapılan raarruz esnurn. 
da uzun menzilli avccıle.rrmız 4 Yun. 

Levski takıJnı 
geliqor 

LevAk1 • .ı.S.CJ. futbol maçları ırr. 
tip heyetinden: 
Sofyanın Levıki _ J.S.C muhtell 

çarpmba gUnl,; aabah saat 6 aa Sh 
keclye varaea.ktır. Sporcularımızı. 

mıaaflrleri karşılamak üzere r•rdl! 
bulunmaları rica olunur. 

Bulgar futboıcuıar!le ilk nıaçı, y . 
nı sahasınm açılış m"ı a11tmı •nllnase 
beı.ıe. ~9 blrlnclte;,rın 1~•2 per~emb..> 

gUnU saat 15.30 dn n ·· tıııJ tnkımı 
yapacaktır. 

lkinCI maç, 31 bır ncıt ~ru: 942 
•umarte ı gunu .ıynı ~atte ene 
Şeref ıta.dında Feneı·bahçe Ue 1.ı.cak 

tır. 

UçUnrU maç l ik1nclteşrln 1942 pa. 
ar gUnU saat 15 30 <la Fenertı-ıhçe 

• Beşiktaş muhtel ti~ .e Le~ sıti • J.S.C 
muhtellti arasındadır. 

Mecliste büyük bir alaka 
i e beklenmektedir 

Ar.karadan nabeı verıliligıne 
göre. bliyiık Millet Meclisi, ~lı'.~i 
Şefimiz ReisicilmhW' lsmet lnonu· 
uün bütün yurdda bUyük bir ala. 
ka ile beklenen nçrş nutuk nrile 
ikinc:teşrinin birinci pntar gUnU 
aitıncı devrenir. dördUncfl içtimn 
yılı çnJışn:ıa.lar na ba~lıyacaktır 

Açılış glinil için hazırlıklar ik 
mal edi miş. rıızname ve gelen ev 
rnk listesi tanzim ediJmiııtir. Milli 
Şf-fimizin hir vıllrk c;nlı\jmaları 

~evk ve he~e .. :ın kaynağı oıaıı 
proırram nutukl'.l:-tndan sonra mc~ 
'is RPisi !ntihnp olunacak dah:ı 
sonra l'eis ve-ki'leri, idare :ınıirJen 
ve katipler seçilecektir. Riyaset 

• 

Tarihin büyük 
davaıarı 

HABER gazete lna de\am edea 
ta.rlh1n bU;) ilk davııınrı 1!K'rlıılndeo~ 

ONBAŞI 

ıiiLJ. N Jt.MAY 
davası 

nda b r mektup za tının bu suç. 
suzu nasıl darağacından kurtıı.r~ğı.. 
nı ve suçıuyu mah Quı ettfrdlği•ı 

merakla oku:ı:acaksınıs.. 

Bu meraklı ) a.r.ı yarın 

RAB RDE 
başllyaeıktır. 

<..lıvanı intiha.wnda.n sonra encil • 
menler seçimi yapılmak U&ere tor. 
Inntı başka bir güne brrakılacak 
tır. 

Meclise şimdiden bazı kanun 1B 
yiba.lan gelmiş bulunmakla bera • 
ber önüırr.ıüzdeki hafto.larda yeni 
milhim kanun layihalannın da ge 
J!'cei?i an·a~ılma'ktadır 

Bu arada zirai sigorta ihdasma 
c:Wir layiha, vım?UDcularla mttca • 
dele ve muraltabc if}lerinin ıiddet 
lendirilmesi hakkında hükUmleri 
ihtiva ~n liyiha memurlara ya· 
pı'mas1 derpiş f'diJ~n yardnn dolfl. 
yısile tah~at IAyjhası ve diğer 
bazı rn.;ihalar da bulunmaktadır. 

Fransa da 
Karne çatanlar 
idama mahkOm 

e.dildi 
LoDdra, 26 (Radyo) Vışıden bil. 

dirildiğıne göre l.Jyon mahkemea 
on bin karne çalan OL Kıtlnin muba 
kemealnı bltı.rmııtı.ı·: Bunlardan 1e -

ktzi erkek, lklal kadındır. Erkekler • 
deıı tl(1.I ıaam a.aauıa. ı • müebbet 
hapae, Uçll 6 er yıl, kadınlar da 8 eT 
yıl hapse mahkt\m edilml.flerdlr. 

T opralılan iizerinlh 11,_ 
yabcanct f(qyaTeler iPa 

tedbir 'tliİfiinü)'Or 

ee.ra, M ( A..A.) - YalJa.ıım .......,... 

leriil İrrigr~ tızerlnd•n aoa uçuıılld 
bakJaada tet•irlerde bUlUll&ll Jk
Taıvat l.lmJ,n.deld So9yrJWt ı...-ı 
bllbnM ~yle demekı.dar: 

"81.z harbe atıı-Ukleomek !Jıtemiyo.. 
ruz.. Federal ımeClls ı.ava •ııM-
tecaııUa uğra.maauu ~ prot•. 
to ettiği ze.maa OllUll bQ baıeke&Mıııl 

kayıbuz ve şartaa olarak tu\'lp et. 
meliy1:r.. Kaldı ki bu uçut1ar bvigre 
halkı için telalfkelldir lnl~ bk 
muharebe aaJıaaı- b&llne .. lmıM&Dhl 
önüne geçmeliyiz.. lıluh&rip ~ 

İntçrenln oıtare!Jıtmın temin eıtıtı 
nlsbı emniyetten ısutade -tmete lııal. 
klf11lam&lıdır. lıluharlp&er alM:&k •L 
l.Ahlarını bırakmak için blae gelebL 
lirle!'. Bunun içindir kı federal mec. 
lıain protestoau ile ıktlfa etml7wek 
§lddetli bir mUdataa tqkU etmek 
l!zımdır. İsviçre halkı fedaaaı ~ 

hı ile birlikte topraklarımız üzerin. 
den yapılan uçUf}ara llihayet verilme 
Bini bek!!lyor.'' 

15 metreden Jiifen bir 
amele leci bir ıekilJe öldü 

Ku edıbinde, Kuleka.pı aparuma.ıun 
da oturan Agop adında blrl8 bu • 
balı, GaJatadakı b1r ardiyenin da 
mmda çaı111rken 16 meıre ~ı. 
ten yere dtlflDU§tUr. \.., 

A3'0P başından ve auatıt•• ,.ft. · 
rtMllı .,.... ..,.tte ,.,.,.. W kaı 
dınldığı Beyotlu but&Deatnde '.i' 

mUft.Ur. 



ahken1e Salonlarında 1 

Keskin bir karm ağrısı ilacı 
aramanın koyurıu 

çıkar oyunu 
sonra 

wnkapı taraflarıncıa oturan Sadık 
da bir t,ıışrnlı csııa.f, ı;eçenlerde 

Son güıılerdo beıne.n bütiln lstan.. 
ulııı-da t>aşgustcrf:D - şiddetli bir 
m nğrısma ynknlanmııftır. 

llAcı J~ ,bu tınstyeyı dinle. 
, perhiz etmllj, tUJ'iU l emiş, CWOıt 
tilrlü bu iç ezdiren, bir dakika tu 

ettlrmlyen bastaW..-taıı L.-urtula.. 
r. Njbayet gctcnlenle bir gün 

· pıdakl bir ttıtüııeUden sigara 
Uzeze dUkldl.nm üııllDde dur 

tur. 
ttmctı tnm U'7S dotumlıı - yani 

)'D§mda - Yu\'an adında blr Ka 

dır • 
Ne a1ganaıı i,8Uyon evi.At. T 
20 w.. b1r de k1hrit. 
dık bu liU1Mlıı. ~ine )ilı.Unll ekşt.. 

ek ~ cUyle karnmı sıvazJAmıstır· 
ı &fgaru ile klbrlf.l verirken Sn 
bu hallol görmUt, ali\kn.dıu' ol 

stur. 
Kamın ım •tnr oğult 
Bır.:ılt AJlalımı &e'VeneD, kao 

dUr göz açtmmyor. 

ova.ıı odındakl bu N ilk Kanı. 

nlı, Sııdıfın biraz. nf oldutunu 
hAl anlAmı:atır: 

Ah oğul, blllrlm ba of:'rıyı blll 
. Bele güzden blmz porn f!tluır da 

yent kcefe<illml'j, keskin bir unc 
eyim. 
Nası bir lIAoT 
Senln nene gcrok. Hele paradan 

r \er. 
Para kolay. 
ÖJleyse nl su lIAcı. • 

'u,·an Sadığa clclll \'O parlnlc ld\1'-ıt 
n aarılmlf ldlçUk yu\•arlaklard.ın 

uroııca blr palcet verml1'-

Bu nedlrT 
lııte kıırm ağrısına birebir DAc. 
Kara but 
Sen fona bir QOCUP benz.eml 

sun sana '75 e bıraktım. 
Amıı da yaptın hat 
ller derde devadır oğul. '715, ama. 

5eDlıı Jçln. 
me bir pa,ça llldl.rmok' uıyt>. 

Haydi 00 oUwı. 
Elı Olsun. Ver tıakalıın. 
Hemen geçecek mf T 
llc.-nen. Her eaat b&şuıda blr ta.. 

Ini _ ·-ma at,o.cakıno. Ado:ıısuıdan 
bir hardalı: su! A.ğun& soğuk soğ"uk 

, ıı geldi ml; yal'IM'lı, demelctlr. Yal 
blraı:. ıu:ıdır emme o b.ad:ırma da 

11e11 göz. yuw nrt,lı. 
- Hay )a,n)aıun sen ihtiyar. De 

mck bu dertten kurtulacağım. 
-Hclbct. 
Sadık '10 kıınışu vermiş. tıncı al • 

uuş ve her zaman çıktığı kah\•oye 
)ollıı.ııouııtu. tı;erl Glrer girmez de 
garsona: 

- B:ınn bir bardak lYl au. İınç ıı:e. 
cıeğim! dl)e scsıenmı, \'e itına Uc 
kilçllk paketi yırt.nnı.k bir hapı eline 
alıruit.ır. 

Sadığın nrkıı~lıırmdan blrlsl lren 
dlslnl gönnü&, sCıSlenmlotir: 

-Ne o Sadıkt 
- lIAç. Hann atrw ıçln. 
-Bnlmymı., 

- Ne yapacaksm UAç işte. 
- Yemedik, a canım, belki btr gtln 

bJze de llz.un olur. \'or bakayım, liU.. 

na. 
-Al. 
A.ı'kad:ı.şı UAaı koklamıl ve hayret 

le aonnuııtur: 
- Ayol bu hor.kesin bildiği nane 

&eker!. Mıuunnllh ylnc 1)1 gellr. 
Sııdık, zaar nane aekertııln lamlnl 

Jslt.ml!h fakat lılç yememiş olacak, kJ: 
- Ne berkesin yediği be. Ycııl çık 

IWI Avrupa UAcı bu. Tam '10 kıınıf 
verdlm, buna. 

-Neeeet-
- '70 im~ aldım, bunu. 
- Haydi be 500 de 5 kuruşluk na.. 

ne okerldlr, bu. Neredeıı alduı, kim 
yutturdu aana bunu 'l 

- TUtllncU Yu\"lllldan. 
- Çoculdnr, balnn Scı.dık, ba uane 

ııellerlnl '10 kuru ~ alm~. Ha ba f •.• 
l{nhvo &rhnd:ı&lBrı Sadığı derhal a 

lnya nlınlljl:lr ve kendlslyle bir hayli 
eğlenmlşlerdlr. Bnnd:ın soorn da hep 
bcralıeı6l.'uvaııa giderek: 

- Behey lnsalsz adam, 5 kunışlok 
nane ı;ekeri '70 ktınışıı. satılır mı? eli 
~ kendllllnl karakola W""Dlllcr. 
dlr. 

• • • 
Alılt;ye yodlDci cczrı. mnhltemesine 

auoJo olarak acvkedllen Yu\'n1U11 mu 
lıılkeme 1 4lhı ynpılmı , 85 ~n5nııda 
olnııı.5ına rağmen bAı.i. dlno ve kuv 
\'eıu kalabilen Yuvan, suçuna '7~ te
~mı bir eekllde kabul ctt.L. 

Netloode mahkeme kencliainf. .S ay 
lıapse 50 Ura para oozruıına mabkQ.m 

etu, ancak yasını ıııu:an dikkate Wıı.. 
ro.!ı: <"'ut ını 8 gUn hapse, 5 Ura parG 
ceza ma tnc:Drdl. 

ADı..ttE MUHABlRt 

Avrupaya hava 
ı lar devamediyor 

Loııdru, 26 (ıl.A.). - lııgillz U. 
· n şimali Fransa fi.zerinde uç

uşlar ve birçok düşmıın hedefle .. 
c tonrruz clmişler. Bu meyııuda• 
nlcr ve hava alıınları taarruza 

ıromı:;tır. 

l.ondra, 26 ( A.A.) -_ Spitfi.re u. 
k :ırı dün snbnb Ftnnsada Lchnv. 
yakınlarında bir limanı bombar. 

man etmişlerdir. 
Barakalar arasında birçok yan. 
lar glhiilmüşttır. 

Londra, 26 (A.A.) - Malla adası 
inde dilşman faaliyetine devaru 
iştir. Birkaç yere bombalıır a. 
ıştır. Znyint yoktur. 

6 duşman uçaflıoın dfişürüldügij 
· "lmektedir. 

Loııdra 26 (A.A.) - Hava Nnzır. 
ı tcbll~: Dün İngiltere cenup do 

!uy.ısında iki yere ve cenup 
sında başka bir noktayn az sıı

bombalar atılmıştır. Birıız 'ha. 
r olmuş ve birkaç kişi ölmfişlür. 

Londra, 26 (A.A.) - Midlnnc1 
bri dün gece uğradığı Alman ha. 

a akını fle harbin en şiddetli ta. 
na maruz kalmıştır. Dördu 

ok olmak üzere birkaç kişi öl
Q~ı:tr. Ilirçok evler yıkılmış ve 

:ılann ho,·a tazyiki yüzündım 
nyli hasar o1muş1ur. 

DOnkO pazar gilnü, düşman ııkın.. 
ı!arınıo gilocg{lndfiz cenup batı 
ıyı şehirlerinden birini top ateşi. 
e tuttakforı sırada ölcnlıcr arasın
a şehir mohafızlarından jkl kişi 

e bulunmuştur. S:ıhah erkenden 
"Sler nrasındıın birdenbire çıkım 
ört Alman. uça~ı cenup doğu ş~. 
irlel'fnden birinin eski beledi)e 
airC!I binnsını bomhalnrnışlar, bir 
'.!Ç k.i,Şlnln ölilmfinc ve başkaları. 
ın da enku altında gömülOp ka1. 

fıasına ııobep olmuşltırdır. 

Mtt.AMO HALA YANIYOR 

Londrta, 26 ( A.A.) - Sterling \'C 

tialifaks tipindeki alır ve Wel-

lingtoo tipi orta bombe tayyarelc.. 
r1miz1 cumartesr gllnfi yaptıkları 
Yeni akında, bir gün evvel Laıı. 
caster tipindeki beııilin tayyarcle -
rfnfn MilAnoda çıkm-dıklan yon .. 
gınlıırın h!Uu d<!vnm ettiğini gör. 
ınüşlerdir. ·Sehir, bulu1Jar ile Br
!fi]üydO~ Tayynreler, bu1utıar ara.. 
ınndan geçerek bomba demetlerini 
salmışlardır. 

••• 
Cenova, 26 (A.A} - Buradaki 

lsveç konsoloshanesi 1ngilfz tayy.ı~ 
releri tarafınrlan atılan bombnlllrln 
yıkılmıştır. fsveç konsolosu hllkt)... 
metine göndC'rdivl raporda İsveç.. 
U1er arasında uylat olmadı~nı bll
dlrmiştir. 

"0ğreıımek lıtOdiğlnlz nedlrT" 
'IIAklkati a~mız.dan ıııtmek 1ıı1r 

)'Orum.,, 
Genç kız bir llihzA dUIUndU, Kols. 

ten bir sigara daha rica etti ve )"&VD.f 

esle nnlatmnp başladı: 
"Gürüyorum ki, 113.şmutettlıı bey, 

baki.kati glz.lemck artık benim ııley • 
blme l:ir hnreket olacak. E\·ct, eına· 
Yet gccıcsı tıabamın ç:ılışma odıısıo • 
daydım. llab:ı.mm tertip ettiği \•nsl • 
yctn~m~yt gl:lnnelt lıtlyordum.,, 

''Buna gilndü:ı.lert hnkAn yok muy"' 
du'l,, 
"Hayır yoktu. Bııbam her )"erini 

kilit arknaında saldıırdı. l\IJs Tim. 
mis de gUndUzlC'rl bir nevi bekçlllk 
ederdi.,. 
''l\I~ubahs gece demek bnb:ını. 

:un vnslyetlnl üğrenmek için kUçUlc 
bir .. hırsızlığa tcşebbll~ karar verdi_ 
Dfz.,, 

"Evet., 
''Bu \ııslyctnnme neılen slı.t bu ka. 

.. r al!kndllr ediyordu~,, 
"0ıidnn blr iki gün evvel mis l\lar 

eant benim yanımda bir tllrl!l lz.nh e. 
demcdlğ'lm bir mllllUmza.Wı buhwdu. 

84.lz.de babam otlu Du;lnıı lehine blz..l 

• 

Japon ar ŞEHRiN iÇiNDEN l CWoskovaya gire 

Almanlar 
17 5 bin aske• 

kaybettiler 

lüSA RÖPORTAJLAR a a 
aske 
ıar 

---
na ub .. eklrler daymıısın w 

Londra, .26 (A.A.) - Cenubi 
Pasifikte çarpışmalar şiddetlen 
uıi~tir. VSJJingtondan gelen son 
tebliğe göre, Japonlnr, Guadal -
kannlda ııiddetli tank ve topçu a· 
tefi himaye.sinde dört defa Ame. 
nknn mevzi1erine girm.eğe teşeb 
btis eylemişler, fakat her defa.sın 
da pliskürtülmti."'lerdir. 

B~ş Japon ta.nkı tnhrip edilmiş 
tiT. Yalnız Gundanal adasmnm 
iki noktasmda yeniden karaya 
asker Çlk:mnışlnrdrr. Bu çrkaI"JDa 
hareketi h.n.kkında tafsil.U.t a.lınma 
mıittr. 

At yarıştan merak \'e hoyecaııla 

taklP edllJyor. Hele bunun ucunda 
dUnyalık olmAaı, futbol hastaaı oldu. 
tu gibi, bir de yarış b.astası tlplnl 
yarattı. Haber gazetCJJ vnauaal.le An. 
kara at yarışlıı.rı bahs}.nUaterekle.rl 
ne iştirak edenlerin ne hcyec:ı.n ge. 
çlrlklerloJ biz ~k U1 biliyoruz. Ç.ın. 
ktl o ;tın, yarıııların netlee&lnl anla_ 
mak lstlyeııler tele!onlıı boyuna sor· 
duklan gibJ matbaamızın önU dC ge. 
ne yal'JI merakldıırlle doluyor. 

Muhtcldrler duym:ıınn ama, at ya_ 
rrşbnndn oyııamnk, lhtlkllrla Ucu.ret 
yapmaktan daha JdLrb im}&. Bunu bl. 
ı.lm mnhasebecl Enver Olcay tıÖ)ill" 
yor ve ıtöyle izah cdf7or: 

•- Ticaret ~eml Aonnal umanda, 
yllzde on, fe\·kalAde r.a.mıınlarda ıse 

yllı.cle otm..blr dr bırakır( TabU) 
kara borsa. bundan lıAriC) 

At yarııılan bahsi mlijtereld lae, 
bu ~ten anlayan ve dikkatli oyna • 
yanlara nsgıırf yllzde kırk bir kl\r 

bırakır. Hele uanıı ıa ya\'er oldu mu 
kAr yU%de yllze hatta yUzde Ud yilzc 
çıkar. Bir okalllk oldıığuna, yani a • 
ıeyhlnlzc sUrprlzlc kıı.r&ı.Iastığınıu far 
zed1n o ır.nnıan 11erma.yenlı:.den nlha 
yet yüzde elll kaybedersfnlz. 1'1Lkat 
bu zıımn yüzde kırkı ..,an diğer kA· 
rınız, ferah ferah kapatır. 

Sonra işin yorgwılak tara.fi da 
yok.."-K.K. 

Moskova, 26 (A.A.) - Almanlıır, 
Stıılingrııd:ı hOcum etmek için ece. 
le etmektedirler. Almanlar, pek uz 
ııd:ım kullanmakta iseler de yaptık.. 
Jnrı hücumlar, çok kuvvetli hücum 
lnrdır. Şimal buz denizi rüzgiirhı .. 
rmın Don ve Volga'nın geniş step. 
!erini donuk ve ıssız bir çöl Jıallne 
getirmeden ve toprır#t ve nehirleri 
dondurmııdan evvel kal'J neticeyi 
elde etmcğc çıılışmııktadırl:ır. Kış 

geçtikten sonra yine büyük orman. 
lorda ve sayısız knsabalaı da ken
dilerine melce bulabilirler. Uçan kaleler, Guadalkanalda 

bir Japon kruYazörlinll, bir kü~ 
lmıvİlzörUnil ve bir muhlibini ha -
sara. u~tıruşlardı. Bir Japon zrrb 
lrsının da hasara uğratılmış olmn. 
ısı muhtemeldir 20 Japon uçağı 
<iUştırUhnUııtUr. 

Sialingrad'da 
Rusların elinde Stalingrad şehrinden 

Bu kış Almnnlnr iki şık karşı. 
smdn bulunuyorlar: Ya Stallngradı 
zaptetmek ve evlerin enkazı içine 
yerleşerek oraı'h timal buz deni. 
zloio fır1ınn,lanna göğils germek ve 
yahut tamamiyle açıkta kalarak 
kayaklarla dolaşan seri Rus müf. 
rezelerinin kendilerfnf mOtemadi. 
Yen taciz edecekleri Rus çııyırl:rrın 
da rilzgl'ırın öldürilcll bQcumlarına 
maruz kalmak. 

Arnavut~ukta 
umumi af 

ancak birkaç ev grupu kaldı 

Tiran 26 (.A...A.) - İtalya kralı, 
ArnavuUukta 10 seneden aşağı bU • 
lUn hapis cezaları için umumı af 
ua.n etmlqtir. Bu af, &ya.at ııuçla.ra 

dil §&mildir. 

Danimarka Kıralı
aıa sıbbl vazlyeU 

Stokholm, 26 (A.A.) - Kopenh~ 
dan blldl.rildiğlno göre, dUn aqam sa. 
at 18 de nc§l'CdlleD sağlık raporu kra. 
lın sıhh1 durumund3 h!lfif bir dllzel. 
mc görUldUğ11nfl b!JıGlrmeJded1r1 

10 Yahudi 
müessesesi daha 

Fransa.da mükellefiyet 
rejimine tabi tutuldu 

\'l:ıl, 26 (AA:) - D.N.B. 
Resm1 gaı:.et;e llc de blldlrildlğl gi

bi, yUz ktıdar yeni yahudi mUeııse. 

sea1 daha mecburi milkelle!iyet reji -
mine tabi tutuımutıtur. 

Kutla bir cloğum 
Aııadolu Sigorta Şirketi mafettlş. 

lerınden Sermet Tezcan'n bir oğ1u 
dUnyaya ~l§tlr. Ana ve bıı.basmı 
tebrik eder ya.-nuyu uzun ömUrler dl• 

2eriz. 

Vlşi, 26 ( A.A-) - S 14llngrad §elır! 
lçlıide Ruslnrm elinde §imdi ancak 
bir kaç ev grupu kauw~tzr. 
Alınan bir habere göre, Stalingrad 

kumandanı karargtııı•nı Volg& D.elu1" 
n1n öteyanma nakletmJ§Ur. 

.Loııclra, 26 (A..A..) - :Moskovada 
gece.yıırw neşreddllen Sovyet tebll • 
ğ1., Stallııgradda §iddeW çarpl§ID&la • 

rm devam ett.ftiııde.ıı bahsetmekte .. 
dlr. 

otıomıuı ağır kayıplua uğnyarak 

fa.brUı.alar maha.lla.<Jinde lld .okatı 

111ı:o.ı etmeye muvaffak olımuıtur. 
Vo.ıga 1le Don aramıda Almaıılarm 

yaptıktan taarrıWar akamete lilr&
mI§tır. 

Bir kesimde Rwılar 600 Romen su. 
ba.y ve aakeriDi öldUrmllş!er .,. bir 
i8kAn noktasmı almışlardır. Ba§ka 
bir akında bir Alman k&rarga.bı ta. • . . 
ımıı.mon esir aımmıştır. 

Katkasyadtı durgunluk başgöster • 

miaUr. 
Novroe1Sk1D cenup dolUUDda Al

manlar Rua batlarmm ge.ıilerine Dil. 

fuz et.meye muvaffak oimu§lal'sa da 
Rue Karadeniz tllOISUllUD yard.um ile 
ge.rl atııo:u,,!ardır. 

Lond.ra, lt6 (A.A.) - Abı.anlar, 
Statingradın glmallnde fabrlkalar 
mahal1es1ndekl Rus mevzılerlne ka.rfl 
bUyUk piyade, tank ve hava kuvvet., 
!erile taarruza geçmifler ve Sovyet 
ıcr. f.k1 solta.tı bıralcmalt &orWld~ kal 
Dllflar4Ir. 

l\loakova, 26 (A..A.) - RöJter mu
habiri bUdlrlyor: •ımaıııar Staliıı -
gradm fimallııde 80 bin ktfJllk piya .. 

"fjJ~ idihini: - ~ ~ fJ 
·;4,ug~ JH114(J){U? • 

iyice bannnızda tutun. 

• O. bütün dünyada şöhret bulan- ve miJyôn. 
larca insanın iztirabını ·dindiren. onlara şifa 

veren Alman ilaçlarının al4metidir. ·~· 

ilaçlarının her ambalajıQda bu alamet vardır. 

O. itimadın remzidir. 

R 
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KARA ELMA,!, 
65 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN .._ ____ _ 

mlnıstıı.n m:ıbrum edecekmiş. lşte 

buna blr tllrlU akıl crcllremedlın. na. 
busu9 kf Dut:ins gibi bir akıl ıınstnsı · 
nın bu maıızzn.m ser\·ettera istifade 
lmkllnlıırından mnhnım olmnaı dola. -
yıslle.,, 

"l.'a .• demek mis l\larşnnt büylo bir 
mliınhauıdn. •uıundu. Peki ıımıı \'Clev 
ld !ıaklkatl lğrcnseydlnlz, bund:ııı ne 
gibi bir fayda bekliyordunuz. 't,, 

"0 zaman bab:unln gôrlijocel,tlm 
ve onun adalat hislerine hlt,ap edecek 
tim.,. 
~lis ımırpntm sözlcrhıl hatırlıyor 

musun az?,, ,, 
"Kelimeler aynen luıtJnmd3 kal • 

mamıı:ı. Fakat manası lllJ:l rı yukıın 

ııuydu: Mls l\la.r;;ant bu tııte boş elle 
çılcac-.n!Jmızdan dolayı memnunlyetr 
nt 11.Jınr etti ,.e nlbaym mlrnsma kon. 
map 111.yık olmadığımızı "öyledl.,. 

''I~ıık11t bunu iM olsun diye de söy. 

lcmlı ol11blllrdl. Bu ııüı.lerden mllSbct 

neticeler ı.-ıknrmaıırz doğru muydu r,, 
"Doğruydu. Çilokll bu kadınm ba -

bam Uzerlndok1 tesirini blllyordum .. , 
"Ohıayet geceslndcld hAdlsclcrl an. 

latır mısınıı:'t., 

"Bir maymuncukla Mis Tlmm;lslll 
çıı.lı5ma odnsını ~tığım ZLlman sııat 

takriben lkiYl ~eyrek ıeclyordu. l\llıı 

Tlmmlstn odıısmı intlb.np edlıtlmlo 

acbebl. bu odn lmpısı kUldlnln daba 
basJt oluşundandı. Ayaklurunın ucu . 
na basarak babanım yaz: masasına 

kadar ilerledim. Elimde bir eJektrlk 
feneri olmakla beraber bunu yoluna· 
ta cesaret edemlyorduın Bu maksat 
irin yaptırmış olduğum husmrt bir a_ 
nah(,ıırla yazı uuısaınnı açıp vaıı _ 
yetnameyl nrnmağ11 haşlııdım. Orta • 
dal>! gilzll tam actr~m 11rada bir 
gong sesi beni o dl'rcce korkuttıı ki 
ycrinıe mıhlanıp knldım.., 

''131 r gong sesi mi?,, 
''E\'ct, bir gong seıır. G6:ı.ll aleU. 

de kuvveu ve bUyUk tank ve hava 
t.cşk11lerlle yeniden taarru.Z& geçmiıı. 
lerdlr. Havalar, yeni Almaıı taarru. 
zwıa yardım etmektedir. Yerler tek.. 
rar kunımuııtur. Almanlar, bir tabrf
kada ilerleml§lerse de geceleyin geri 
atrlmıf)ardır. Almanların ao bin pi• 
yade ve bUyUk tank ve h&'!a kuvvet. 
lerile yeniden taarruza geçmeleri va.. 
him bir durum yarat,Jyor. Fakat son 
24 saat zarfmda Alms.nlar llerllyeme
mlJlerdlr. Fabrikalar mahalle.tlfnde, 
Rıa mUda.taa hatları derlnllfi.n• de • 
lfidl.r, Rua müdafaa hatlan Volga 
kıyılarından ancak 700-800 metre ka. 
dar uzaktadır. 1.aWıkAm..ıar da beton 
detLJclir. Bir fabrikada haaara uğn -
)'&il Ru.a toplarmm tamlr.ine dovam 
ed1lmekt.dir. 200 top M saatte tamir 
edllmlştlr, Bu ml1da.faa hattı 9.000 
i§Çi tarafından tutuluyor. Kadın 1§ • 
çiler ,ateı almamak 1çiD barlkaUart 
mütemadiyen ııu ile ıalatıyorlar. 

lHoskova, %8 (Badyo) - DU:ıı gece 
.ııetredilen Rus tebllğl ekinde deııllJ. 
yor ki: 

18-24 llkteşrln• kadar bir batta 
sarfmda 11' Alman tayyaresini tah_ 
rip ettlk. Bu mUddet zartmda kayıbı 
mız ~7 uçaktır. 

Mantıki olarak düşünülecek olur 
sa Almanlar, kış mevsiminde tııqıa. 
miyle açıkta kalmak istcdJkleri tak. 
dirde birincikiinun ayında etraf
larındaki topra~ı dinamitle ııt:ırak 
slperler vficude getirmek mecburi.. 
yetindedirler. Kış gelmeden evvel 
Stıılingradı ele geçlruıeğe muvo.f. 
fak olmaları baU milstesna olmak 
üzere Almanlar, ric'at edeceklerdir. 
Bu hal, Almanların uğradıklaf'ı ağır 
znyials ehemmiyet vermlyerek Sta. 
lin~ads lrorşı ısrnrlı hücumltlrd:ı 
bolunmalannı luıb eder. 

Almanlar, Stallngradda bir eylQJ. 
denberi en azı 175 bin k1ş1 kay .. 
betmişlerdir. Eyli\! ayının ilk 25 
gllnünde neşredilmiş olan Rus teb. 
liğlerl düşmanın ölü olarak 8• bin 
kişi :kaybetmiş olduğunu bildirmiş 

tir. Bundan birkaç gQn evvel C!e 
Ruslar, Almanların Stalingrnd cep .. 
besindeki 22 f'ırkalannın yüzde 70 
nlsbetinde zayiat vermiş olduğunu 
ve bu kayıplnnn yerine başka ku". 
vetler koym11ş oldnklannı bildiri • 
yorlardı. Verııen bu iki kn!em ra. 
kama lstJnaden Almanların 175 bin 
kişi kaybetmiş olduklarını iddia et. 
menin hiç de mlllıalıigalı olmı~·a. 

iıı beyan edilmektedir. 

Stallngradda fiddetıf muharebelere 
devam edildi. Aekerlerlm.lz, dil.oman 
tank ve piyadelerinin bUcumlarmı 

pllakOrttUler, her sokağı ,her evi iruıt 
la mUda.faa ettiler. Dtlşına.D büyük 
zayjat pahaama amele mahallesinden 1•·-------------... 
iki sokağı u.p~eblldi. Bqka bir ke 
•imde ön mevzllerdflkl erıerlmlz, 

dtlfll:ıanm bet hilcumunu pUakUrtttı _ 
ter, 4 tankı tahtjp etliler. Ateı bu · 

EN SON DAKiKA 
Kü~ük ilanlar Kuı>onu 

kını ile 3 dQşm&n tankı.. ve 400 e ya· ı•·---· 
km eri imha. edildi. 

Stalfngradm uımaı 'batısında kuv • 
vetlerimiz faal hareketlerde bulun • 
dular, meektln bir noktayı fKal et • 
tiler. Ganimetler ve esirler aldık. Dl• 
ğer bir kesimde küc;Uk gruplarımız, 

dü§man htıcumla.rmı pll.BkUrttüler,blr 
dayanak noktasını zaptettfler. 

Haz.dok mmtakaamda kuvveUert • 
ml.z, lagal etmekte bulunduk!an mev 
zilert ınUkemmel bir ha!e ~tirdiler. 

Bulgaristana 
Rus notası 

MoııkovO, 26 (A.A.J - Rus hllldl
motl ,Bulgar htlkOmetfne verdiği n~ 
tada, Sofyada açılan antikomünist 
sergi.sinde Sovyet,ler aleyhinde yapı. 
lan iğrenç ve sahte ıftlralara alt Rus 

prot6stoalannı teyit etmekte ve bu. 
nun Rus • Bulgar ml.Jleller.i ara•ıoda• 
ki g6renek ve mUnasebellere taban 
tabana aykın bulunduğu kaydedil • 
ınektedlr. 

cele kapadmı. Bu esnada altın iğnem 
de takılıp kııllillf olllcak. Bittabi fe. 
nerl ,.akmap cesaret edemiyordum. 
:Birden benl mllthlt bir korku aldı, 

ve koe&rak pencereden knctım.,, 

"Demek pencereyi lfz açtınız, öyle 

Bu ınıpooa eJclen•rets ~ö11cıerllec:d< 

ta arama ve ta verme tlAa.ıa.n C. Sr.o 
ua.klklMJa pal'UD utrecl!leaellt!.&. 
Ua.a.larm pzeled• cörU.ldlli1t tMMd& 
oımuma dikkat edllmeltclU. l:vlemılır 

~kllfl röndereıı olroyaca1&nD mallM 
KalmaJı O:r.ere l&l'Uı ~ "'1~. 

melerl UWmdıı. 

Evlenme teklilleri: 
~ 31 yaşında, ort,a. boylu, mutena. 

slp vilcutıu, 80 llrn maa§lı, bir devlet 
memuru bir bay, e§lne ve yuvaauıa 
be.ğlı bir bayanla evlenmek istemek. 
tedir. DU! da olııbillr. (Çıibuk olJıun}. 
rem.zıne mUracaa.t. 

·• Yae 26, uzun boylu, eUne doıgun, 
kumral, orta lahsllll, biçki dildi bl. 
len, §CD, eğlenceyi seven clddt bir 
genç kız, haklkl ve ebedi bir yuva 
kurmak arzuaundadır. Bayda aradı~ 
vasıflar: Biraz tah.ltıll, dolgun ka.. 
zan~ kendi gibi ciddi, boyu ile mUte
ııaslp olmasıdır.(Ebedl yuva kuralım) 
remzine mUrncaat. 

it ve iıçi arıyanlaT 
• 18 ya.emda, ortamekup mezunu 

biraz daktilo bilen bir genç, huını.,ı 

dair~. §irket veya bir devlet yahut 
bir müteahhit yanmdıı. 1§ aramakta• 
dır. (Clball 21) remz.tne müracaat. 

• Ortaokulun devlet lmtlhanmda. 
bır dersten kalmııı bir genç, herhangi 
bir mUesaesode veya doktor muayene 
ha.nesinde f~ arnmaktadlı'. (G. 882) 

ml'l" 1 
"Hnyır, pencere açılcp, \"e .,, • remzine mUracaat. 

"Devam ediniz l0t1en!" 
,.!. , • Askerliğini yapmı~. 'ke.tll gaster~. 

bilecek blr vatandq, apartrman kapı• 
''Koprak tntonnn etrafın! dolaş u cılığı aramaktadır. (Kapıcı M.ahmut) 

tım ,arka kapıdan bole girdim, ve renz!ne nıUracaat. 
koprak ınerdlvenlerl çdnım. T:tm o. • Bir üniversite Uaans taleb8111 
dama gireceğim srradıı Eddl Blckborn ehven ncretle, hattanın muayyetı ctın 
yoluma kestı ve mllstehı.1 bir annt4. !erinde. evine giderek anorganik vo 
buza.ela buJUDda. Ben L1e ona ct"\'11!1 kronik klmya dt:rslert vennek ictn l.ır 
\·ermekten geri kalmadım, odamn lise \'eya ortaokul talebeııt aramakta. 
koştum, ve kapıyt sıkıca arhaınd::ın dır. "Ell aon Dalkada (A.U.?dJ n:n-
kllltledlm . ., z.:ne mUracaat.,, 

"Ertesi glllı do Blekborn tıl:ıclı-ıı 

1 
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