
lleMllt ft tJmam M~ Ma.cuıro 

hakkı tonkua 
Buddıil )'WI 

V AKIT llılATBAA 8J 
'nura cacldMl V AKJT var.su 

• ... -
9 

_lı.Bnşm 1942 

c u M A 
Numara: 1115 Sene: 4 ı 

Tft: Ulll POll\a lmtuao: 2l4 

••• 1111 .. .............................. 

Timoçen.ko ordusu Stalin
grada doğru ilerliyor 

7 Alrı1an tabu-, 

ha edild ru • 
1111 

tankları [BuAkşaml Alman 
ı1ta1n1ıı1a ekmek 

1 

Tarla haline gelen sahaları 
karaelf slıteml eşe~ek tabya ~·ıaline getirilmiş 

Sumner Vels 
dedi ki: 

l.:=:.!°:.~E~:.!: Mahzenlere Sald•rıyor kalıhnlacatı buna mukabil ~ 

Ruslara 
Yalnız 

mühimmat 
göndermekle 

iktifa 
olunmıyarak 

lbemurlara ve aUelerlfte ume lle ve 
Clekl ftyatla ekmek nrlleo.ıefl haberi 
9ataadatlar araaıada pb Dt:jell, ı;lb 
teeutlrlll akl81er buaule getlrmlttlr. 
Batta Jaaberln. buı açıkg(1:tlcr araııııı. 
G& dalaYere lçla wllsalt ıemla haur
'adltı. blı&llarının bu fınatt.&.a 
btitadeye lıatlachklan bile ltltllmft. 
tir. Aakanıdaa aalAblyetL bir zata 
•tfedllea beyanat ve htaııbuı vall•l· 
~ kanae baklandaki mll•alea11 tee._ 
8llr clayaalan mllmklla olduiu kadar 
'-eıUl etm&ttır. 
Karneaiıı kaldırılarak C?lrmefln .er. 

beet llyat)a •tıp çıkan:ması lbtl~ 
llılaU ort,aya allrllldUlll cthı ea Bflltı 
111& kiti ile kartdaıt.mı. t;ılelonla va
tl7et lıakkmcla mal6mat lsıtyenler ele 
lıtr bayii yek6n te,ldl ediyordu. 

lataııbuJcla kanıe 111.skmlnlD ciddi 
lıtr mrette tatbik eclllem1..-me.I bu u. 
llllllD baddı satında kötll bir ıey ol
._tuaa deWet etmez. Bt:"aH& İltan. 
'-aı stbl nntom Jlareketll olan \"e lıı-
8Jim mmtaluılaruıa oldukça ur.ak 
......_,... lıalaııaa blr tela!r .için karne 
'-lü iyi tatbik edilmek i!U'tlle olu.. 
illa& mohafua eclecE>k blf unsurdur. 
ltuJ.ıan. lllr aevt ürpermeye tutuldu. 
h w ıauma zaman tabrii>lerlD baıı 
ı.., olarak rublan urdıiı mUtekAalİ 
lelalıtente lılane ualü ayal umanda 
lıl. nail~ tMl9 e4er. Noraıı.l 
lıayaı P91koloJlk prtıarı ile avdet e...._,.kadar &.tanbul pbl büyük ,e. 
.. ,.lwde kanıe uııulllnll lntizamın bir -..vln kuvveti tellklq etmek lAzmı
.... Kanıeyı IDtlzaDlln mı.avın kuvve. 
'1 telUdli etmekle berabıır bir de bll
>'lıs tebrla I09yal manıra:-uını 1eö:ı:ö. 
'ille almak lktıza eder. 

laıaııbal .,ebrlnln içinde fUphesıı. 
~ lııa&aoçlar temin euı:n 8~rbe"t 
\ -..ıplert varıhr. Bunla• ıtraıındıı 
'ar Secede I~ lira -..ıedt'nlert
'8. leeadllf eclenlııl&, wnlann 11117191. 

'a a&ünelerle M)mak o•ılmkllndilr. 
llaıu ıt0n samanlaı'da .f..taııbul aU 

'--uac1a bir yök9elme ofmuıtur. B~ 
>'lk.eı..,nın -.~blt•rl a ra-.mcıa bu 
...... memleketJn muhteHf muhltlP. 
"'4e ltol kaaaç temin eder •erin etlen
'- 19d lııallDI almaııı dM mewuttur. 
·~t latanbul nUfUIUDU"l keııafctJnl 
~ eden it ırupları goı.üııllnt> gıı. 
tltoece,,. oluna bayat ıtevh·eıl umumi. 
teı itibarile parlak dej"lldir. Serbest 
111hacıa:ı buida.y tedarik edildiği 
~bıle ekmetıa kU01Unİın 60-70 

;;;:.~ araeında •tılac:atı ııöy.lenmek. 

8u ıakdlnle btudkmetln ~ok yerinde 
-....... ınaanr karar mucibince geni~ 
'-aue memurlar VI!' alk'l«"rl, dullar, 
~ler, tekaütler, karneden lı. 
-- ~rdlr. Fakat bunlarm 
~da ıellrlerl hayat nhhetlnde yük 
~lldt ltçJ(er ve pllrı çok mahdut 
'l!t ~ kalmıı 9erbNt ruU'ltahdew 
~ lıstanbul aUfuıuna oldukça bir 
lıt llAve eden tqrah ve htıınbul. 
it.. lulbet:.az talebe vardır. l\lut1-k11 
~ UqlU kaldırılacak ı:luraa bun • 

da memurlar Vf' cll«"lt-rl gjl.I 
~_elaııek nimetinden l!ttlC-dP ~tme
·~ teınıa beJ'lıaldP yerlı d• olur . 
~~rm " eanafın b<.l ka:ı:andıt 
-.-·....._ lat-bulun ku.ar.ç 1M!vl~·e8l • 
'-,..._ bunlarla ölçmek kA .. gele 
~ 8a 191arla nllfoe tPrklhl it VP 
~ ltlb&rıte tetkik •tmı..... bbl 
~ .. ,... baklkate yaklqtmr. 
~ tltıa reamedf'cıetl tAbloyu eliz.. s:; ~ Hara bülıtlm vermek 
'il ...__~rarlar almakta ~u yardım 
~· Bu tablo için.le yukardıl 
~ ettlltm1& zllmrele ·, de 101yal 

' ltaa mahrum bıral:mamak ye. 
Gbar kauat1Dde11a. 

-----o------
Blr topla bir mabzea mtldalllerl 
arasıalia iaatll ıav8f auıı olda 'l 

Bı.-rlia, V (A.A,) - ~tıılingraddtı. 

askeri bir kaynaktan ~ğ'l'enlldlğlne 

göre, Alma.o tankları harııbt>ıerle tar. 
la ha1ine gelen sabalan aşmakta. tat> 
ye haline getirilen mahzenlere hUcum 
etmekte ve kale haline getlrllt>:ı ba. 
rlkatlar ıezmektedir. Kıt:ilıı.r hare 
ketlerinl ctlndUz bitlreme:Ukıt>rt yer • 
lerde gece birçok tenvir fl:eklerini!l 
90lgun ışıkları altmda ı. allyetıerfncı 
devam etmektedirler. 

Bu kıtalar &"ecenin deıic karanlığı. 
ı:ıa saplanan boltevlklere tıUcum et 
mektedirler. DU,man Um•t•lz bir mu. 
lt11vemet göııtermektedir. Fakat tanl<. 
!arla aynı zamanda harekete geçen 
muharebe tayyareleri ~iyadeye yol 
a!:ınaktan biran geri dumıamaktadır 
Alman baıkumandaıılıjtn<ı gelen ha
berlere g'ilre piyade kıtalar 't Ukteş 
rinde yeniden birkaç ev ~rupunu zap. 
tetmlşlerdlr. 

itaıyaa tebllll : 

ingiliz tayyarei"ri 
Bir bastaae1e 
~teş açmıtıar ı 

.Komla, 9 (A.A,) - lv.:yan ordu. 
ları umumi karıı.rgA.bırıuı 866 numa. 
ralı tebllfi: 

ElAlemeyn cephesınde ın!lf faali • 
yetıer olmugtur. 

DUn Folgore lUmenlne menllUp ef 
radın otomatik silllh at~ıle bir Harı 
kan tayyaı'~sı dUışUrU!mC w cenu:,f 
A.!rikalı ol&n ptlot esir ıı.Jınnıııtır. 

Ayni tUmene mensup si!A..~enaazların 
ateşUe diğer bir uçak H:mmat cıva. 
rında dUı:ıllrtılmll'it1lr. 

Bu u1uhaıebeler esnasında bir top 
blokha vz haljne getırllen .. ır malız.ene 
doğru Heri silrUlmektedl ... Bu mah 
zenden açılan şiddetli at<>ıle topun 
zırhlı kalbur haline geUrilml§tır. Fa. 
kat yıkılan evin enkazı mukavemet 
noktası için kalın bir ört\l tetkil eL 
mektedlr. Civar !abrikade.n harap o. 
lan demir çatıamın tl.tUlnaen bo)fevik 
ler yangın ı!§elerr a\ınaktadırlar. To. 
pun etratındnkl mahzenin ağzına dur 
madan ateş edilmekte oldufundan 
buradan ateı alan bir petro1un kalın 
duınaııları ve alevleri bu inatlı muba_ 
rebe sahne.lal aydnılatmaktadır. 

Top yavaıça llerlıemekte ve blok • 
havzm yanma kadar 11U:\llmektedlr. 
MoUlr rtırtııtUleri içinde 71Dcirler to. 
pu blr enkaz yığınının üzerine çıkar. 
mı'1ardır. Top bUtUn nğırllğlle enkaz 
Uzetjnde gidip gelerek mazgal delik. 

(Arauı: •yfa %, Sütun 8 da) 

Almanlar 
Stalingradda 

stratejik hedefle
rine ulaştıklarından 
la bölgeye lazıa 

mevcutla ı:aneOer 
g6aderllmesiai 

Uiz»mıaz 
balayol İarmı, ı 

7 mıteşrin öğleden ııonr,ı lngtllz av. Stokholm, 9 < A.A.) - Stallngrad 
cıları çok alçnktan uçarnı;.a Folgou muharebesinin öill noktaya geldiği H 

t1lmenı sıhhiye mUfr(;Z"I" ini alllmet. stratejik hedeflere uıauı .. ml§ bulun • 
lerinln belli olmasınrı raf~ ııen mitral. duğuııdan dolayı bu W'geye t'lı.Zla 

yöz ateşine tutmuşlar. hRı!ltanertt' mevcutlu kuvvetler gönJerllmealnln 
yatan etrattan 12 sini \aralı.nuşlar. lUzuınauz olduğu Ber!lnıl,. ~ısvıenmek. 

3 UnU öldUrmUşlerdir tedir. Hakikatte AlmanlP.r. ileri geçe. 
Kahire, 9 (AA.> - Cuma gtınkU memlşlerdlr. Mllda!ilere M'.ra~ ve top 

Şaşırtma 
hareketlerinde de 
bu;unulmahdır 1 

llltlerta ortlaları 
eaı bir mallareb 

oepbellade 
çarpıımalıdır 

Bostun, il {A.A.J - Harici Uca.ret 
mıııı kongresinde beyanatta bulunan 
Sumner Vela, beynelmilel ticarete bU 
yUk bir 1erbestlik temini 1Çiıı takip e. 
dilmeaı !Azım T len siyuet b&kkmda 
iZabat verm• .ır. Vela bir!Eoflk Ameri
kanın reçeııı harbm aaııulKlanberı 

takip ettiği ın!lratçılıfın acı meyva 
larmı topladıklarını stiylemlştlr. Ar • 
J&ntin ve Şlljnla mlhver ajanlarının 

lcaranlık i§ler yap.rnağa devam etme 
letlne mani olaçaklarını !lmit ettiği. 
nl aöyliyen Vels kahramancll mUda ~ 
faalarile Hıtıcrin tahmlnlt'rlnl bota 
çıkaran ve milttefiklcre böylelikle 
serbest milletlerin zaferini hazırla 

sinde çarpışmaları imkA!"ı·nın temini 1 
zanıretı hasıl olduğunu ııövlemlştlr. 

NE\'YORK TAl"MtStN BIH 

ortaşark mUtterek tebll~1"1Ct' ıtıyl bakımından takviyelttr g::.mlşllr Al. ~IAKAl.ESI 
deniliyor: manlar tarafından yapıla'l bUtUn ta • \"nılngton. D ( A.A.) - Nevyork 

OOnkU perşembe gUnU k'\radak: arruzlar pUskUrtUlmUştUr. Durum aı T:ıymıs gazetesi yazıyor: 
kun•etlerlmlze dair olar.ıık devriye 1 çok istikrarlıdır, Don ne.."rinin teıkll 1 Çiirçll. ikinci cepııt' m,.vzuu etra • 
faallyeUnden başka verıı~cek haber ettiği dirseğin I<; taı • r.nc.a mUda!lle. rmda kn:t ~n aktan sarıı .ntrn lmti 
yoktur. re gönderilen yardımcı or.ıu, nehri gec na etmf\tlr. Alini ı:urct it- rehı Hu?. 
Çarşamba gecesi orta l0mb11 uçak.. mlf ve düşmanın muvasaı.. hatıan U vclt te Stallnln mUttctılcıere yaptığı 

ıarımız Tobruktııkl hede:lere hllcum zerine yaptığı baskıy-. artı rmı:ıtır. telklr.ler hakkında ojr erv töyıenıelı 
etmişlerdir. o-- istememiştir. Eu hmrust .. ancak ptok • Al G ı · iyi mnlfıma• sahibi olan b.r adam Ru'I 

Yeaı aııaede 
ır man enera 1 tara karşı tanbhUtlerlnln ıllstl yerjne 

h ld 
getlrlldl/lojnl ve ıltlnc! Cl'phenln hangi cep ede ö u ı;aıtlnr n•tı'lda arılal.-iıe('t ıını söyl!yc. 
b!llr. Hnllmki jyl nuıınmat ~rhlbl olan 
bu adıımın sUkCıtu muhafnw "tmeA 
ı&zımcıır ki onun da yapt:ğr bundan 

Stokbolm, 9 (A.A.) - llerl!nden ge. 
len haberlere göre. gener11ı KurtmUl. 
ler, dcg-u cephe.inde ölm l,tur. ibaretti'". 

Dlyepe yapılan baakmda JqWdne :rantım 9'mlyea .Fraasıdarı .. Almaay .. 
da eaı.r bulıınan akrabalan Mlrt.eıet bnakıhmını. Re91m eıılr ltra'MO'.,,_ 

memleket'erlne .._.,lerbıl sleteıbw 

· Fransız esirleri 
için iane toplanacak· 

Parfa, il ( A.A.) - ... rler .llUVlslnl idare .... Mftr 8caplnl ııaat '1 6t 
radyflds blr hltabe Irat ederek eelrler lçiD l.ae olarak eavap ve ..-..r 
toplaıarnuın• 11~:m.t1r • 

Madagaskarda 

İngilizler 
Ceaalla dofra 

yealdea taarruza 
geçtiler 

\'işi,~ (A.A.J - Oti: 

Mllıotemlekl\t nazırlığına geıen ha 

berlere göre lnglllz tayyar-elerı bll • 
haıısa teca vüzkl\r bir faa.ıyete geçt>. 
rek sekiz llkteırinde Madagaakardakl 
Fransız inme? meydanlannı bombala. 
m13lardır. Diğer cihetten tngfllz tay. 
yarele.rf mlldalaaıı bjrçok ko.labalık 

Ar jantinin yeni Ankar.a 
· Ni'iri tayin etlilJi 

Due•oa AyJ"e• t {A.A.) - Sefaret 
kltiPlerlnden Carlos Echaque, Az. 
jantlnin Vl§i ıefareu mü.ıte§&rlıfm& 
tayin eclilml§Ur. Juan Vaı•!&. Aı'Jmı. 
tinin Ankara sefirliğine l&Yin edil • 
mlftlr. 

mallalleri ve bll.hıuısa A.mbozl.tra tela 
rtni ve Fandatana köyUııU mit.ral1t& 
• teıı allına almışlardır. Bu .tODUDaa 

köyde hlçblr aakert endüstri yoktur. 
Burada birkaç kl§I ölmllf ve ya.rallıa_ 
mıttir. 

1ngfllz tayyarelerinln taaliyıetl bL 
yllk dUtman kuvveUerlnlJı cenup .U. 
kametinde bir llerl tı&rektte r~ 
!erini göatennektedir. Bu Dert la&n. 
ket öfleye dotru 20 kilometrelik 1ııjr 
sahada bqlaml§ bu!unuycrdu. 

Amdn karnelere 
dokun·mavın l 

• ........ BiR MUHARRiR o K l YUl'eLA.Uı ~ hntırlarlar 
ld ekrnege broe ..._11ıu t tbllı 

eclilmeden \•o>t enel, bir bu auıundU 
\"CSlka ve t:sh:lit ıtlııtem!.nlıı ha. aret 1 
mlld'lf:ın• mı ~ apH orJuk. o .. z,.t Ple 
rlıulz.ln ı;n., 11 k emr, u"ulüne rnua~ı:ıJ 
Fakat lııtlhllk ııiLllm~n.htı :,ı, zUndPn 
!rrıııları'I onu uııı.ı;ıı-r h.ıl nl alrnu,, .. 

ba,ıa~ m;;:ıı Mlktl•ne1 bu ıı • 11 .,-ı bll< 
ııa,ı:ı ılı. n -ıl •m \•.-rhc ı ekr:ı .{• ı mil. 

tarı tt\ rı lntıls, fııknt b.ı hı d ':ı:t"ıı 
gfrnıf'filnd .. ıı n.~mnun dıııı 1 :ıı~ ~oktur 

~Ptekl.u h1 "• ht:ınlml ·a ı!u kıır l"'lı•. 
rln l<all,~t'S~ı rh tı ~ıi.mrıı lı:ıl!. 

aa ul;ıf"nıoblerdı. 

<.,ok ı:;ul,ür .ıluret ı.Pk~ll'tf 

l•:ırıtrını verınl~ de.t;ı:Jlr \ ı bermu 
,nd incel mt>!er, trcrübekr. u1üı;:;vere 
•r, 3apnıaktadır: \ allmi~ın uıUtalea 
'ını orınu., \C liı ım:;ı'leu ,.,.,· ... bı al 
•ııı-,. Dol<t•lr L{ıtfl Kırd;u. e"-•• 
.arne!Pri kulı.; •r .a. 

hjrdl" c-fik ıı:ı..ı;:,ı.:ı ıluı uııılarn liebelı 

.ıar. .ııı ~P.1. .ıı., ı.:ırııed n f'\Velk 
ıorl ı!•l .. rı Vl' ~ obu. 1·11 l:ı ~ hatırlat 
llll'j. 

\ ullrı Ilı' te11e:.: •••• ı ··" · ,~ . 

General Mak 
Artür'Un kazandığı 

muvaff akiyet 
Port Moreıbl 
ızerıaı çlllea 

teblllleyl tamamue 
azalllqtırlh 

• Ada Pazarlı 
, • Adeta dehıı .. te ı•.ı lü 'e bı· " b ıhlct t u c c a r p n- arkada~'llorımı~ın \'Prdl!Ueı 1 1 r 

Crrc-1 dll!I~ lnın hagı'. ı dnrnmun 
ıl l'lt,ıe•.ın ı.nr, ıı, s!l•ıtma-.ı lll&u 
mu 1 b:ıtıı m ıtıt \ıl~ d"\ ı df'~;JM de 
ı.rıtrı Kır:l:ır:n, !Wn tcr·d ~utltorl ~. 

Japonlar dailarrla 
ıerserivane dola~ıyorlar 

(l'az111 uyfa J ıUhlll ı ık) 

- j göre ıt0n gl nlerde .-kr.:K"k k11rnt' '•ıl:ı 

O
• o 1 d u• • ? ((atlC:\C.lğl d dik ı:J l I lM+ll"l!ı.IJ!) l \Jlr 

I • ekmek darlıgı vlleııi,. J .-Hrınl tır 
Hı rtal \ I' t'eııjjktt> t-kme•( l,l\ n inin 

mı 
lı\ rltıd.'\n kaldır. jeksıyondan 

MUdc.ıelumumllik bir ölllm hA.dLae _ 
alnin tahkJkatma başlamıı bulun-
maktadır. 

Adapazarlı tUccar öm"r hastalan 
mıı. kendlılne bir doktor tarafmdan 

1 

enjekıiyon yapılmıştır. fakat Ömer 
bu enjeksiyondan sonra bUıbUtU11 

hastalaıı.ml§ Leda\·1 eııu.ıı-.,k ıuere 

Şişli Çocuk aastanesıne gt:tirllmlştlr. Jaılkması a:ı:erlııe çıl•an zorluklar, t. • 
Ömer h:ıstn.ıede ııncak on d&kika yo.. kUdara ve l"...:ıCıkvJ ün• de teaır etml • 
,ayabılml§. :;nprlan !kine bir enj k. 
siyondan sonıa ölınllştUr 

Omerln ailesi, ölUmUn htı t'njekal
yonlardan blı lnin t11slril• vukua ge! 

oralarda da <'kmel' buhranı bllıfguster 
mi . Hele dun ııaat l'? c!f'n .. onra ı .. 
tanbulun bir ç k taraflarında okme•. 
bulunmaz olmuı. Mebu!llanm~. hal'!t . nenfuat • tel"('UılU\n olarak 

dlğ"I iddiasında bulundut md.ııı ceset j' la ynptıklıırı ten:aata ka 'Df'nln kaile. kftrnplnfllf' do~unm .. maeını h •• 
uıora-a kal<i:rJlwı.ıııır. ma11na hl~ kloı1e11ln raı.ı olııııadıfl:ıı ten rica U•tün11 rfca eMrlı.. 



NE VAR I Mahkeme Sa onlarnuia 
YOK 1 . 

~. ı-1/i · KORKUDAN SOTO Si • 
1 Aıwlo 

Amerika ma.tbuau. Ruslan dU _ 

~~~ =~ru. 111 ~tk,1 Bir koca karısını seviyorsa, çamaşır 
''Almanlann Rı,ı:,lan mağlup e-

=~~~~~:.n~~ ~l!s ~; ı yıkadığı gün hava mutlaka açarnuş I? 
ra q ~ ve o zaman ... 

Di.ycn:k Rus ve Amerikan ga· Mllye ~ mahkam-..alniıı suçlu lArdı.. Kapıyı açaı.ıulıw, ounun lızcrl.ne 
l lılyctlerine sıra geleceğini anla. yerinde ihtiyar bir adam, ayni yaı.ıta ırkekleır kapıyı da.ha çok vurmnğa 
uyarlar. bir kadın, ve blr dcllkanlı oturuyordu. tnşladılar. Gene a.çaıadmı fakat on • 
Bir~5' Devletler .Anıerikasın • Davacı yerinde de orta ~b bir ka • !ar yUkle.nlp kJHdl kırdılsr ve içeriye 

oa bu Y'U. en bUyOk rağbeti k&· ı dm vt.rdı. ıtlrdilcır. 
za~ Totırtoyun ''P..us ncati"ru Davanuı m~.t:i meıık.elı m.uunl- - Seni döğc.iüler ml? 
t~nlatıWl roma.nıdr lngilime tc:r • yetlnl lhlAl idi • - Dövmeğo fırsat ita~ ı ki, kor. 
cümc edilen ~. bir ayıla, Okunan tl\bklkat evraicwdaıı &ula.. kudan dU§Up bayıldım, Sonrasını bil-
.; 00.000 tane eatıld:. tı:ldlğına nazaran ba.dı.e ııöylı cere. uıiyorum. GözümU açınca, kocam gel. 
ı~ ise, deaı.okratlann yan et.mıotJ: 1Jllş karak.ofa koşmu , eve polisler 

ınanevf kuvvetlerini artlrmak ir;in ı Aksaray tııratındıı. Sall'I\ adında bl. gelmlşU. 
lıuhuuın çare, Napo(youUıD son se_ rbtnııı evinde lkl aile ot'!rmaktadır. Bu yüzden korktum, sUtUm kesildi. 
ııclcırıiııc dair, bo1 ibol neşıi)'at Ev ortumdan bölmelldlr ve lld aile Davacıywn kendilerinden. 
yapımektır. mUsta.kJl apartunanda oturur vazı - Maznun Süleymnn ıle ı-.arıcı Hay • 

Bu neşriya.tta, Napoiyonu yaJ. ycttedirle:-. rlye ve 9ğ"lu HUSameddln ise, vaka:y 
nız ııuı, mev&mlnin mağlüp etme- A.ıı.ca.k bu iki aile bu k4bjl evlerin ble de bu şekilde anlntını:varnk. Ma. 
drği, Jrurtlarm, kazak hUcumlar.ı • hemen hapainde olduğ'u g.b1 bft' türJU Ukonıu har zaman kendilerine tllrlü 
nm da, bu itte. rol oynadıldan an. geçinememekte ve znman zs.mnn kav. lıakıı.reUerdG bulunduğunu, o gün de 
ıatıldıktan sonra: ga etmektedirler. Kıwga?ar ekseriya erkekler evdo olmadıkları znman Hay 

''Napo!yonu yere vurnn, ase ı. en basit 'lıMlaelerden ;ıkmaktadır rl.yeye türlU hakaret ettiğini, kocn81.. 
ınil, Napolyon 1Uşmanı Pit, ÇlSr • Mesell alt katta oturan'ar ikide b!.r nt kendisini sevmiyor diye kışkırttı -
ı !l..n bllylllt selefi Pitti.'' de yukardakjlere ~jttlrn:.ek ister gt, ıtını söyledJler. SWeyman şöyle dl • 

Dcnillycır, Yani Pit nasıl Napol· bl r,töyle söylenirler: yordu: 
yon dU~a.tlI ise, Çör!:il de Bitler - Aaa vallahJ anlayamadık, gitti. - Ak§am eve gelince blzlm hanım, 
düf5Jlla1ll(ltr, Bu meziyet, lngiUzle. ayol bu merdivenleri hergQrı biz mi "vay sen hep geç geliyorsun, metre in 
re galibiyeti te.-nin edecektir. alleceğtz. !Blr gün de ınaan eııne sn • mı var, nedir. Aşağıdaki bile böyle 

Bu prop:ıganda, o kadl\r geıı,iş Pllrceyl alır da ktndl pisliğini şöyle ~ylUyor!,. diye kavgaya bagladı. 
1-ir mtılıiyet almılbr ki. Pitin ha• blr temıtıeylverlr. Eve eeldlk, geleli Dll§Undüm, taı.ıındmı. ve kocasına 
vatı "C Ne.polyon aleyhtartıfı fil • böyle bir eey görmedik, ne vurdum gidip karıslllln bir daha kanma böyle 
mc aluı~tır. 1..ondradcı, meval • dııymaz ıuanlarmış yarabbim. §eyler söy'lememesinl ricn etmeğe ka. 
min n.hc~eri sayılan. bu filim, Tabll yukardan se.ıı, aada çıkmu rar verdim. 
hükCun.et~ 250.COO İngiliz Uruma ve inadına yuk&rdakiler de herhangi 
mal olmuetuır. b1rlıl merdlvenliırden inerken yıı tll

Yeal Glaelle 
Generaı Mak 

Artur'ün kazandığı 
wnuvaff akiyet 
~01t orasbl 
ftzerlge ç;&.iseü 
Ue!ta mile 
uzagla t~rJiı 

da_t>onlar clağlarda 
seraeriyane dolaııyorlar 
Mak ArtUrUn umumi .karargalu: 

9.(.A,A.) General Mailt Aı1Ur ta.· 
n!fm.da.ıı yeni Gine'dc büyUk öl_ 
ı ııde ya.p!lan ilk warruz !birleşik 
milletler !.çin parlak b' muva!fa• 
kıyetlc neticelenmiş Ve 6"'ort M<.-~ 
Li llzerint! çöken tchlikeleıı ~o3ı' 

ınıınıHe uzaklaşurmışttr. A vustral_ 
ya kara ordusu Japonları geri at
rur~ • .Manaviyatları SRrsJlan vıe 

cıahrumly.etlerle uyıflıyan Japon· 
lar Şiındi Oven St.a.nıey Wı.ğW1nda 
aenseriyane dola.,.cmıaktadrrlar. Dllş 
m:uı sa.yroa milhim olma:van bir 
ı.merkıı.n kuvvetinin yardunile 

Avuatra.lya ordusunun Milne Bay_ 
cia kurduğu "1Stlğa. düşercık aoıı 
l;(ş hnft:ı (}inde ikincı defa ob • 
rak bU\ il'1t bir b:>Zguna uğramıştır. 
l.t.,idıbalde bile Jn.pon\anıı donnn· 
m.nl:ı.rrnı tahUkeye solanndan ı~ort 
Mo1ccl>)'y'.! yeniden t ehdid e<k _ 
cck ri 9'1~1.idir. Orta şs.ricta ı:ar• 
11~1 olon A \"UStralya askerleri • 
nin ~ıı.rd mı ile hamlıklar yapma. 
d:ın Yeni Gin~'de taıu:nın geç • 
mt"ği muvafık görmeyen ~neral 
Ma.k Artli!"'lln bilyll.1' 1'ir usta.Jıkla. 
hareket ettiğine işaret edilmekte· 
-~!r. A vwıtrnlyahlar, her tUrlU tak. 
ctirı.11 f~vktnde lıir gay'l'etle tufanı 
andıraıı bir ynğmW"Un altındo. Jn• 
ponln.n geri ntmışla.r ve onhtrı 
gedlmesj gliç dağlara ıltic:ı et • 
mek zorunda brrnkmışlnrdır 

Di.i.=man şimdi bu dağtard n to.. 
kip cdilmro.ktccli'r. 

Jdlrllr yahud da sigara izmaritini ye_ 
e at.ar. Aşağıdakiler de bir daha mer 

d>venlere sUpUl'i'e değdlrmuler ve evJ 
pLsljk alır götllrllr. 

lgte bu ve buna ben&er hAdlselerle 
bıı iki aUe arasmdak\ hava gerglnleş 
l!kçe gerglnlegmlı ve nl.lııtyct son vn. 
l(i\ zuhura gelerek malık"meye dUş • 
o uıııerdlr. 
Davacı yerlndeki orta ya,,11, tombul 

nıcuuu kadm da.vaaını §Öyle anlatı • 
JfOrdu: 

- 4 aydır, bu evde oturduk, nma, 
Da.ınl oturduk, Allab btijr, hlkim bey, 
ftr dakika bile blze rahat vermediler. 

- Canım 1§1 uzatmadan aadece va 
\ı\yı anlat. 1 

- Pcktı.16. efendim. Bu lgler <>ıduğu 1 
aUn. dll.ha saba.hm ka.ranlıtmda kalk . 
0119, çam&1ır yıkamıştım. Tuttum. 
bir kısmını bnbçcye, bh' klsmını dn 
balkona astım. Aradan yarım sıı.ıı• ı 
geçti, geçmedi, Ust balkeından blzjrn 
balkooa pkı/, şukur kirU sular ak . 
nuığa başla.mns mı? Karlar gibi ç:ı. 

a~ırlar bir saniyede berbat oldu. 
ff~m olsa kUplerc binmez mi? 

'l'abli lfi anladım, Yukarıda.k\ hn _ 
tun kıakançlıktan yapm13tı. ÇQnkU 
kendisi biç çamaııır yıkamasını bil . 
mez, çamaşırlarının bılr turlU beyaz. 
Jarnu ağartamaz.. 

Gene bir şeycikler demedim. yalnız 
jiUnu da aöylemekten kcndlm\ a1ama. 
dmı: 

- Hanım, hanım, dedim. Çamll§ır 

yıkadığım gün gUneş açu, d1Ye mı bu, 
nu yaptm. Tabil gU:Deg açar, çUnkU 
koc:ım beni sevi.yor. Sen ise ne vakit 
çnm&§lr yıkasan ya~u:r yağnr. To_ 
vekke11 lc:ocaıı her gece 12 den vvel 
gelmlyor. Yazık &11nah değil m1 e. 
Meklerlme, bak çamaımanm ne hale 
geldi? 

Aman .Allah een mislıı bunu say -
llyen hAldm bey, hatun bl. tellendl, 
bir tellendl ki neler söy1emedl, neler? 
Een başka cevap vermed..m Ye ı:amn 
ıırlarımı toplnyıp ıçerllye kaçtım. Ka. 
dm akşama kadıır atoı pl1!1ltürdU, dur 
dıı. Nihayet akşam kc.cıı.oı gelince, oğ. 
lunu da ~"11.llma ıılıp ikapL'l'ln yüklen -
d\ler. 
Adtı.~ da o@unu da klmblllr 

nıuıl doldurmuştu ki onlnr da benlm 
Jlbt Da kadınla. ut';raşnağa kalkım~ 

~ya indim, kapı açıktı, karon 
da çocuğumla birlikte arkamdan gel. 
dller, fçcri girdik, takat Malike hanım 
bW görünce: 

- A.aay! diye dl13tll, bayıldı, HA.. 
dise bundan iooretUr, ne zo!'la evleri. 
ne girdik, ne de kendisin! d6vdUk. 

Neticede muhakeme §a1lltlerin celbi 
lçln başka. bir gQne bırakıldı. 

ADLt~"E ~1UHAB1Rt 

ŞEHRi 

(Gazeteler baıı.ı -.UA.yetlbrde oldu. 
ğu clbl ebrhofule de karue usulünUn 
kahlırılmıısı için ıetldkler yapıldığını 
yazıyorlar. ~"'iln konuıttufumur. blr 
1uıncı bize şunlnrı aıılattı:) 

~ - Karne usuıunun knldıtııma. 
aı ne netice verebilir? 

Fırıncı =- Un tevzii gene ofis vıı. 

sıtwılle yapılırsa herhalde iyi bir ne. 
tice verir. 

Biz - Fakat ekmek fiyatları çok 
yUkselmez ıınl? 
Fırmcı - ŞUphc:ıiz. Şimdikine nls. 

betle pahalı olacaktır. Ve bizce vazı. 
yet dolayısile çok kazanan vatıı.nda§. 
larm, her GCYl yüzde yUz lınttA yUZ. 
de 1k! ytız nlsbeUnde pahıılt alırken 

ekmeği ucuz yemeleri doğru değildir. 

Biz - Ya mnhdut gellrli vııtandaş. 
!ar? 

Fırıncı - İ§te bunun için de me • 
mur, yetim, dul ve hUkQmetln tesblt 
edeceği dlğel' mahdut gelirli vatnn • 

AKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

Bu ırupooa eklenerek ;öooeıilec1o11 

iş arama ve ı.a \"enne ll4n!an ite 8".11 
IJakl.kacla para.uz oeşl"edjlecıekp 

llıuılann gazetede görWdtığti tcıKilde 

olması.na dlk.luıt ecUlmelldıı. tı:vıeım. 

ıekllfl göodereo okUyocul.ıLrtn mabft:r 

kalmak nzere samı IMlrea:cı:&ıoı WJ41r. 
melerj &Aumdll. 

Evlenme teklilleTi: 
o(:,:. Ya§ 25, boy 175, kiln 70, esmer, 

kara k.nşlı knra yözlU, içkisi olmıynn 
orta tahsilli kimsesiz, namuslu bir 
ı;ıoför, biraz ııcrvetı buluntln kız veya 

· duı bir bayanla c~lenmek ıstcmekte • 
cllr. (Ş.G.A.) remzine mllrrı.cıııı.t. 1 
iş ve işçi arıyanlar: 

• Yükselt teknik okulundan e.n ıy1 

derece ne mezunum. Brulll o.n dört 
.ııenelik tecrübeye s:ıbfblı:ı. Deniz 
kara_ Hava • ve emsali b;lflınum mo 
törler, ıılışap ve knuçuk ve elektrik 
iglerlle fabrika ldnreliind~ lhtıaasım 

kuvvetlidir. BugUnkU lktısadl durum 
ve memleket lbtlyn~larm·\ U)gun ça. 
1ı mn sistcmlerile, az zamanda fazlıı 
1§ almalı: istıyenlcre mutı: olııbU1rlm. 
AlA.kııd!lrlnrm: Beyoğlu P.K. 2319 
kutu adresine mektupla mUracant et 
mclerj. 

'il Hukuk mezunu bir bay, busu!! 
bir müessesede ve mesela. bir şlr}tc>, 
bir banka veya bir yazıhanede çalış • 
mak istemektedir, (T,C) remzine mu 
racnnt. 

Aldıı:ınız: 
Aşağıda remiderl yanlı ot.ıı.D o 

ııuyucularınuz.m ııamıarma geleo 
mektupları ldtlretıanenılzdeo (pazar. 

mrı b:ıriçJ hergttn sababıaa öğle,e 

kadar ve ~ııat 17 den aoora aldırma. 
•ıırL 

(A,U.) (A.G.) (B Ş kimsesiz) 
(Bulunmaz) (B.T .R. <s) (D !ı) (F.U S ) 
F.D.K.) F.lSF.) '(25 GRU) (23 lg is. 
tlyen) (lnan) ClYi gün) (Ldle 11) 

(M,K, 19) (M.S. 36) (M.E. 49) 
(R.T.) (P.A.) (;:;.A.E.> (Samlmtı 
(Tekkug M, 7) (Y.P. 18) 

Kocaeli Nafia. .Müdürliiftinden: 

Kapah zarf ilanı 
KaramQrsıtl • tzmtt yolunun 31+ooo.--a7 + 9G9 uncu kllo:netreleri a. 

1'&8mclaki 36178 llra 69 kul'UI ke,U bedelli tcıee lnf&atı 28.9,M;ı tarila!Ddta 
ltlb&ren yitml &11.n mllddetle kapalı zart u.u11le eltslltızıeye konmuttur. 9u 
l§e alt mukavele projeal, keııl! ve evrakı Alre nır.tta mlldUrlııtQndt ~

bi!ir. Muvakkat temJııat 2713 lira. fO kuru~tur. leteklllerlıı Uıa.:e tarihinden 
üç glln ('vveı müracaatla nafia mU.1Urltlğünden alaeaklan nsıkatara Lltt
nadoıı yeni yılıı c.ıt tıcartıt odası vesikası 2t90 sayılı kanunun abkl.mma 
tevtıkan tRT<zlm edeceklerJ teklif mektuplarjle b!rlikte 18.10 942 cuma ctı. 
ntt •aat 16 e ka'lar müracaatla mektuplannı nana mQdllrllllQDde mQte,ek. 
kH ilı!\lr komlııycr.unıı. vermeleri l~mdır. (30:5) 

MODA ÇANTA BOYA EVi 
Bay ve Bayanlara müjde 

' 
~ Bu taııarruf devrlude eaı<ldl, boyuı ııolclıı, ren&1DW 

mı:ıdası ceçtı diye klyıpetll 

EL ÇANT ALARINIZl 
bir köşeye atıp ~r"etmeyJnlz., 

~ tolyemlz l•teclliiol& reıakt.e eı. 

blıelcrlnl:ıc uy~uo olarak eaki 
ÇA.."'TALARI.oızı fenni susette boyar, )'ep)'enl yapu 

Ayrıca her türlü tamir ve 191P&rlama CIUlta 7*1*"· 
Tuvnlet!nl~iıı reııı;ıne uyar en nlA sabit tırnak cllllannızı ancak atölyemlt. 
do temin edt billr&iııJz. BllQmum muııı.mba ve deri qyaıarımız tennı •uret. 
tc boyanır. Kıırakpy Mumlıaoe caddesi easrwıpa,a ıa .. Ne. t. &. 

DlKKAl'; A11&t1dakl 16dre.lerdeld 9ubelerlmlıı de aç&llDlftU. 
Cemil Çaı:.ta tuhallye ovı, Kadıköy pazar yolu 113/1 

Sadrettın Kutuay, Kapaiıçarıı Kaıpakç:ılarbafı No, lM Çanta tvhaflye evi 
Yıl<lIZ Çanta Çorap Evi. Bqiktaı Tramvay caddesi 86 ... ................................... ~., ........................ .... 
Tr ondhaymda 
9 kişi d~ha 
idam edildi 

Orli iJcue henm · 
kaldırılmadı 

Stokbolm, tf ( A.A,) - o.lodan l'e.9. 

men iılldlıildiğlne göre, h'..laWli mah • 
keme buglln Trondh&ymda yeniden 

Dola cepbeslade 

ÇI DEN 1
10 ki§lnin idamına karar vermiıtir. 

Ma.hkQmla.rdan b r•., n ceza.aı genç 
olma.ııı dolayıalle lv sene ı:urete talı. 

1 
vU edllml§tlr. Diğer dokuz mahkQnı 
derhal idam olunmu~tur. Maznunlar • 

.... (Baft,arafı 1 lDcl •1tad•) 
lerlnl ezml§tlr, Topun hlm&yHI altuı • 
da llerllyen t.stlhkA.mcılar o aralık a. 
lev ç~karan bombalarını fırl&t;arak 

dUıman tabyalannuı garnlzonlarmı 

yok etml§lerdlr. Stalfıı.radm ıtma -
llnde teşkil edilen !kUlt ua1mlnde o 
büaler durmadan patlamakta ve bü. 
tQn kesimi genı, bir duman perdesi 
altına almaktadır, HQcu:r. toplan me. 
klz ilkteşrin tarlhll tebllfde bQdJrllen 
dllşmanın imhası sırasında bUyQk ya
rarlıklar gllstermlşlerdlr. D~maıı da 
lnatlı mukabil ta&rruzl&r esn&smda bir 
çok tanklar kullandığı lc;'..ıı hemen htç 
durmayan tank muharebeleri olmuş 
tur. 

KlSA RÖPORTAJI~ :\R 

daşlar gene karne ile ekmek almalı. 
dırlar. 

B1z - Bu tnkdlrde ek.oıek bollaşıı. 
cak mıdır? 

I<"ırıncı - Tabii, çQnkQ ıtöylU ıınt -
ın&.ğa mcdbur bulunmadıgı buğdıı.yıoı 
latcdiğl fiyatı nlablleceği 1Çin sata • 
caıı: ve gelec k seneye g.ne istedıtf 
fiyatta satabileceğini düşlllıeı ek fıızlıı 
ckecekt,ir. 

Biz - Bu işte !:nncıla.rm k!rı ne 
olacaktır? 

Fırıncı - lstedlğlml~ kadar un nla_ 
bileceğimiz için, faz.in SP.tıştan ki\ _ 
rmıız olacnktır. 

Biz - Bugün bir fırının gUnlUk kn. 
zııncı nedir? 

Fnmcı • Biz bir çuval unu 24 Ura 
20 kuruşa alıyoruz ve h~r çuvaldan 
4 lira klr ltıılıyor. Bu hesaba göre 18 
çuvnl undan '72 lira alıyo:uz demek •

1 
tir. Fakat bir fırmm günlük maıırofı 
50 lirayı bulur. Yanı fırın ııahlplerl 

.Lnde 20 lire. ltııdar kııza.nabil!rler · 
K.K. 

dan iki klfı serbut bıra •ulmrştır • 
Bu huauıta nc~redilen tebUğde tas. 

rlh edildiğin'> göre, mahkum edUen 
bu on kl~l baEı baltalama hareketle • 
rinde kuhanılmıı o1an pa!.:ayıcı mad • 
deler tııvıma.kla zan altına atınmıı 
lardı. Tebliğde netice olarıU •imdi 
bUtUn bölgede sUkOneUn avdet ettiği 
\uıydedl1mektedlr. Bununla 'beraber 
ıtUsnat ahval idaresi lp1'.:s edllmJ~tlr. 
Şimdiye kadar Trondhavmcla 3f kişi 
dnm edilmiştir. 

'70 KIŞt TEVh."11" EDh.DI 

St.okholm, 9 (A.A.) - Melde kör. 
!ezindc Sıılesunt ile Kris:.lyanBU ara 
ııındaki bir kOçUk Norveç kuabaıın. 
ela Alman zabıta.al, beledtye mecliıj 

reisi de dahU oldutu h&lcte ekserisi 
gcnçlıırdcn mürekkep 70 Jdıiyt tevkjf 
etmııtır. 

ırak kabinesi 
kuralda 

Bağdat, 9 ( A.A.) - Irak kalıiııc· 
si yine Nuri Salt paşanııı l'eisliiıi 
altında kurulınuşlur. Nuri Sait pnşn 
lıarlılye nezareti vekilliğini de üıc· 
rını: almıştır. 

Londra. 9 (,.1.A) - Nuri Snit p~ . 
şnnın riyasellnde teşekkül eden Y<"
ni Irak kabinesinde ııabık iktısn~ 

nazırı Abdlilil~h Hafız hariciye su· 
bık Kahire sefiri Tah!!in Eloskeı1 

ılıthiliye,n·. sohık rlnhiliye nazırı 

Snlih maliyeye, Hncı Muhsiıı iklı· 
snd:ı. Ahmet J\luhlnr Bobnn lctimııl 

işler nezarcllne getirilmişlerdir. 

Diğer nozırlnr yerlerinrle kolmıo: • 
lnrdır. 

Cepheyi yarmak için yapılan bir 
te§ebblla esna.smda Orlov!ca cıvarmda 
birbiri arkasından gell"n tanklar A ı. 

man mevZ[lerine yaklaımışsa da en 
bf.tta gelen tanka açılan blr ateı ne. 
tlceıjnde diğer tankların 11çılmuı IJf! 
clktlrUmi§tlr. Ve bu hal Almanlar 
bol§evlklerl cebin merke~:lnl" atınca. 
ya kadar gectkmtıUr. 

Mo•kova, 9 (A.A.) - OeceleytD 
neıtredllen Sovyet tebllliııe ektir. 

RU8 kıtalan Stallngrad çevre.sinde. 
ki Alman kıtalarma karşı ıtC!detU aa. 
vaşlar vermiştir. Tanklarm destekle~ 
dlgi dll§man piyadesi m~vztlerlmlze 

kal'§ı ağır hUcumlarda bulunmuıtur, 
HUcumlar blr fabrikanın ctvarında 

bilhassa ı.ılddetll olmuı. U\kat bUtU:ı 
lıUcumlar dUşmana agır ltayıp verdf. 
r11erek pUakUrtUlmll.ftUr. Hır noktada 
dUşman iki sokağa glrmıştır. Erleri • 
ml2. lll tankı tahrıp ve 4 piyade tabu. 
runu yok etmişlerdir. Bir Sovyet hfl. 
'"an topçu 'birliği 400 Alnan öldUı· • 
mil§, asker ve erzak taşıyan 18 Jcam. 
yonu tahrip etmlıtir. StalJngradın 'jl. 
maı batısında topçu düellosu olmı• .. 
ve birkaç kesimde kUc;Uk Alman k\ı\ 
,·etıerl dllşma.n piyade taturunu im • 
ha ve 2 topla ba§kıı harp ıcalzemPslnı 
tahrip etmı.,Ur. Oç dll.,man uçattı 

tüfek ateşlle dllşUrWmtı.JtUr. 

Mozdok çevresinde kıta.arımıa dtış. 
man hUcumla'rmı pll.skUrtmn,ıerdl ... 
Bjr meskQn yerin zatı içiJl flddet!J 
8avaşlar yapılmıvtır. 0Un'1Uz iki Al. 
man piyade taburu yok cd!lml.ş, al • 
~Ah ve mUhlmmııt tahrip olunmuştur. 
Sovyet kıtaları bfr zırhlı otnmob!lle 
18 mitralyöz. ,.e ba§ka ıarumet ıık' 

geçtrm111lerdlr, 

,TlMOÇESKO ORDl'RU 
STAIJNGKAD tlZ&GJNJD 

rt1Rtl1'0R 
Kn.,,'i Ufol..:'\'yı ha.len i5:?al e-ı 

:ıı.ckte o'an Avıl$tr.ılynl:.lnr mevzi· 
1 er.:rti ~.ftl:uı'rl :1Ş1:';rrnakta<l ırlar. 
Yeni Gine'dc: fa:J(Tette bulunnn 
Avw..1nıh":! Jcıtl\J:ı,ımın Malczyndn 
Japo~ tc:-biyesine s.lışmı~ olan su. 
hnyhzo tıı.ra:fmcla.u iht.imrunla ye:.i~ 
HrHmifJ ol<luı'!uoa. i~aret edilnt~k
tedir. 

Moıkova, fi (A.A.) - Sovyetl,.r 
''Demek acntn kanaat)ncc bUtUn K M A ~ lerlnln öfkes}ııl bll5bütün kürüklüyor. Stallngrad sokaklarında 50 tank kt ı 

bunlar kuUli &&to ha.rldudc arama . du. lıınan Almanların hücumunu geri pU5 
uuz ,.e bu suretle bir çıknıaı.a girme- r.w ~llster Sprek kendlıJnl gUç halle kUrtmllglerdlr, Fakat S?yyetler ı:c:ı 

-Oerslere ba!lanryor 
şı,ıı h!1lke\·iodeo: 
1'Urkçe, lıır:-UiZce, AJ1 •anca, Frnn. 

sızca, DJ}dş • Blçltl, Şs pAa ve Çiçek 
dcrsle,r~e ikincitoşrlıi .n birinci gQ • 
nllnden itiılJaren bnşV mfM:alttır. lstek. 
lllN'in lıerglı.> 11 de.ı. 70 ye kadar mu. 
rncaatlar1. 
--ı--------------

ŞU.-tlR TiYATROSU 

Jl~ıl' ı'ı"' j n R :aa;, '!n;o, ~ M ' 
11 ı KIŞ MASALI 
· I lfıİ Kom;oı Kısın 

YALANCI 
(lıı~, ~ ıtııok"f'' l~ e 
m"U.Qe ft .._ Çart!MU&ııa U ek 

Ç/:>cıuk Tiyutroıı .. 

mlz. için. malı iri surette tertip edil • 51 :ıl&ptcdlyordu. Alnındaki damar b'r varoglanndan birini kayt>ctmtşll'rdir, 
uııs oyunlar, öyle mı•? 

/ 
l ngilizced en çcvi ren: V EH I P TAY LAN bayii knbarmııtı, ve knrııının lhtnr Almıı.nlarm 801 kanadın• taarruz e. 

''E,·ert. bu fikri tamar!len reddet _ mabl~etlndeki bakııtları olmasaydı, den imdat ordusu pek k.:1lf blı ag·ır 
uılyo,.um. Bilhassa bo se~btendlr ki laıtılıit >er- luıld •• "llld:ı bir fll:re tıalıl.i> ı;ecesı nlbnynı odıısrnC..'\ gölgesini 1 belki ele ooktan pntlıtk .... r .. cı,ktl. Of'. top~u ateşl açmıştır. Ba~kumandantt. 
fener lııııretlcrjul HU'l.'n ~hsın klın obn demek dört l>L5l)i . l'n bh:üı.;11 gı.irclu U kadın o idi ı e?,. ne snlonda fırtına lıAVa!lı ~!yordu, ğm tebliğinde Stallngrad;;n dı mdalll 
oldu~ ıuı öğrenmc~;c bu !;adar ebem- en-el biri ı a)n~lı tln ·ı.mrıııı çü~ "Dalın nelcr'l Yarın öbür gUn be. I \"e her an gok gUrUltüsll"lln kopınn. bölgede bir gcrj çekilme rareı:eıı \'ı·. 
mlyet; veriyorum. '{klııcl katta kimle. mcğo muvııff:ıl• oldu) sa?, nı de ılıu gidi lo itham etır.eğe kalluı. sına intizar edlleblllrdl. l'44ekl01 öyle kun geldiği teıllm olunmnkta ve mes 
rin o:la8ı var? Craıup tarafta Sprek. ''Yoksa yll:zbaıjı P.rııy an mı?, En <'al• ın'l , Kol!I kahlmhayı tmııtı: "Ora- oldu: kOn bir mahallin terkec!lıdlğı ttlrl\t 
terin yatak odası. ı:ıynro ~nlıı Timml- ısı nrkndııs:ının böyle blr ııey )tıpmı~ ı;ını nllo.h blllr,, di!dl. "Sı•n de ııley., l"sııl;lıır mey'\ı. tahaklı .. tnı aofrayn edilmektedir. Ba.ka '<eıılmlcrcıe Ru~ 
tıln <'e \1ktoryı:ı EfJlstonun daireleri olmas•ua onsıl lhtlm::ıl venblllyorsunP Iıinde dcllllcr bulursam, nıye ltbıuu et. ıa,ıdılılıırı 11mda mlıı l\hl"ljant otıır· !ar rerl ~ekilmeml§lerdlr Buna mı;. 
bulııauyor. Şimal eeµhes•ede lUur)·cJ, "l'rnys halen en az şUı•hr.)1 ocıtır. miycyim '! ,. ı ıluku yerdı> bir doğruldu ve l Ukl'Plı kabil Almanlar btnleroe '\Sk<'c k11y • 
NOor&Tln ,.c Pray• yatı)·oı-l:Jr. l'Uzba-,ı den g:ıhuı. Tıpkı hafiye romıınını o l sesle ma1aoın etrafındakililrr bitap. betmirlerdlr. Almanlan.n • 6 tunkı tarı 
F"raya hakkıacıa ne dUşUrırtyo,..un '!" kuyıın mer.:ı.klı oku\'ucu ı.'ibl hııreket 1 HOLS AÇU..l~OR! 1 edPre!t: "Muhterem ölUnıı.ı vıuıl,p .. I rlp edllm'1tlr. Bir tabrlka cl••rmd' 

Kol.aun bu ıııı.all bent ııa;rrete dil . t>d"llrn, En nz f.iÜph il gt:rhnenı lmt;ı mucibince Dn1la9 l~dlston artık bu §lddetli bir ı;arpı,ma o:muı. Atmnn. 
fillrdli. far:r.edellm!,. ı Akşam sofrasında Dnğt~s ev sahibi Jııtonun e.fendJıldlr . .Ben ı"e onun ı,, lar ağır kayıp!ıırla gert l:)ÜSkU, tül • 

"Yli%b:.şı Pt:ays b('nlm kanııııtlmcc "l\Iuhnkkak ı tlf/ edly_,r un. Pray. r.ln yc•rlnl l•gnl etınl~ll. dohs doğru 11 lcrlnı idare etmekle mUkPltcflm, Onun mllJtUr. 
U'm hlr cen#llmendlr. Nedt>D o aklına aın bö)lc bir cinııyet ı~ıe.ııcs1 ıı in or. mis l\!nrıınnt onu ornyn oturtmıııttıı lı;>ln •izden Duglaam nıumnıı bu e~I Alınan son ha'!:ıerlPre göre, Ttmo • 
reldlf,. t.nd;ı lılı;b!r sebeb yok.. Bu yeni tertibin diğer 11f'e elraQmrn müml<Un olduğu kadar çabuk terket. cQJlko ordusu Stallngradı~ C('Dubun.,_ 

"Wı;, JM olauo dJ)c söylt'Cllm. Alba. Kols ıgaraaını tablnnın lı:.lndc sön. hlc de ho3uoa gltmecHtt beabeJllydJ. meniz.! rica edı>cejtlm.. e('~re doğru -durmadan ıı,. lemektl" .-
yıo bize &lyab elması gösterdiği ıık- dördU. D~Uııccll: "E,·er, ne gibi bir l"nkat ':~re Dugl:ıı. <!Uıwadan hlh:ı. Sprek ~t>rlndrn fıtlııdı. ''Rezalet, dU2manın l:tt\'Vetll muk!lb'l taarnı• • 
lınmı hat:cı1anuo. o akpm ~ klşly., aebeb olnh!Ur~, dedi. "Oü•llnUr]e sııc- her, önUndekı peçet" lle oynamaldD kepazelik, biti C\'df'n it \mak )dl' larır.a rağmen Alman mU,tahkeıt' 

1 
dik: al~ı doktor Hra)t. yüzbaşı am ol .. lklncl ~ahsı ele alalım: J\IJA megguldll. Mis Mıır ıı.nt l•e mıı.tehıl. h.ıtdd.iulze me dUtmllı,, dıye batırdı, rnevzjlerlnln nıauıwan ı.. .. ndlalnA bJI 
l'ra) .. , ... ıı ve beu. Slynh ulfJlj\f;ın "ak. Tlm ... '•I """' ""'~+n .. R"'""''" <'lnnvf't ''nne fpoocıcıUm ı>tm,.k ......... n .. ,.,.~ ·"~'·"rrıt •·'lrl )Ol aı;:maktadır 


