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pıt0PAGADA naı.ırı Dr. Göbelt 

harpten sonraki A ,·ıupa. tınk. 

.kında düş\lndUklerlnj ila nı.yb mec. 
nmaıırnda bir makale halinde yazdı. 

Büyük miktarda 
takviye aldı 

liiıttln memleketlerde yarınki aulhliıı Londra, 8 (RBdyo 11;.I5) _Tunu 
rıre11rJblnl aramak on zamanların sı:n 30 kilometre yakınında Tebur. 
;regOoe fJkri dara& halini aldı. !Uilt. os bölgesinde çetJn muharebeler n 
trfikıer cephealnden yarınki Anupa hO.lA devam ettiği bugUn gelen ha • 
oıırıyaııı hakkında llert sUrUlen b.uı ctırıerden anlıı.ııılıyor. Bu muharebe. 
JıiJılnJar liberal demokrasilerin anla. ler pazar gUnU ba§lamı§lı Harcka.tın 
yı~ır.1 ifade etmektedir. !nkjşafı hakkında hcnUz ;esmı haber 

BattA daha birkaç glin C\"\'el İngll g.:ı.memtııtir. 
tere harlolye nazın Eden resmi mıı.. ı.umlrıı, 8 (A.A.) _ Teburba civa. 
t.jyet. olan bir sulh proje ini dlinyııya nnda mUttc!ik ve mihver tanldarı 
unettl, doktor Göbelsln de yarmal nı·a&ındalti şiddetli çıırpışma devant 
sulh prensibi bakkuıdakJ dü,üncelerl t-tmekted.r. Tunusts.kı en çetin aa 
:mlh~er devJetlerl.nlıı yaratmak ls~"'Cli. vRı; Tunusla Blzerte arasmdakt dar 
ği .ıulb dUnya&nw esas oılnıarl çeı:ı. Urgcnın cenubunda çölde yapılmak • 
njsinl arzetmektedfr. Doktor Göbclb tadır. 

sulh prensibini coğrafya aaJıaııınu nıı.k \'ışl, radyosu, bu iki gUn zarfında, 
lclmc.C:en onu siyasi, fikri ''e felsefi general Andersonun b.lyUk miktarda. 
bır mesele halinde mütaıea etııwk ar. J•lyade ve topçu takvlyc)erl aldığını 
:ıusamdadır. ve bunların bUyUlt kısmının Tei:>ur. 

J)olctor GUbeWn llerı ıUrduğil rlk!r lıayo. ulaştığını bıldirmekted r. Ro _ 
r.e kııdar ooğrafyadıı.o .alllnnı}_, bari melin şahsan Tunustakı m!hver kuv. 
tmI:ı.n uzııkl4şmı~, sadece nılicl·rret vetlerıne kumanda ettlKi katı olarak 
tcfc~.kür 58h.ıısmda bir \'llrhk arzelıi•~ l trıılflmdur. · 
de bu 1lklr lıakllmtte eıı COl• mU h.. Faıı radyosu, mUtte!lk kuvvetleri 
hmı en çok coğrafyaya da3oo3 ıı b'r ntr. harp gemtlerl topçu lcuvv .. tıerile 
emeldir. Çünkll yenı nlzıım ~·e yarınki desteklenerek Tunus:a devamlı terak. 
A'·nıpa. sulhilnll izah edecek mücer. kil~r kayd •ttiklerfnl bl!d;rmekte Vt 

ret ?f,r fikir mesnedi bulmak mllm. bur.unla beraber m hver kılalarımn 
ı,un değildi~. Bllikls ~eni n"zam v~ 
y&rırıkf sulh te'dnı anlama.k için Al 
lll[\D tıırlhlnl, Alınan ekoııonıj olıı~ıı 

rıı., Alman kllltUr tarlhlnl, \C Alın:u. 

Jıditll{B :faaUyetlnl tanımak Uızımdır. 
Bımbrın bcpsl Aimanyanın diln~'Bnın 
ll~/trr de,·Ietlerı arasındaki me\'l,llni 
ta~ lr. eder \'e ona hızlanm:.ık, istediği 
plh\nlan tatbik cesaretini verir. 

Göbelsin mUtaleaları böylece "''nı. 
p•nır. l~lndel•I Almanyıının lnf"Ji\k 
kudretini, po!ltfüıı • fikir halinde ırn. 
dt• r.fmrk 1 Uyor. 

l'Cni Avrupa nlz.awmın mesnelh 
nnı!lr l" 

Alnıanyadır. 

~manya nedir': 
Alımuıyo. büytlk f'lldilııtrlnln b·t:ı 

\"o telrnlğe sahip olduğu halde dllıı 

:ıaya lııtedlği gibi sahip olanııyıın b.r 

memleket;. 
Anupa. cndUstrD~tfğt zaman Har 

so ro,·er•in mrtmda dünyayı ilk defa. 
fet.bc ı;ıkan İngiltere oldu. UUnyanın 
en güzel, en verimli Fransız imp:ırıı.. 
torluğu da dUnyanın i~ yarıır ycrtc. 
rlnı zaptetmıııtt. 
Alman~a dünya taksimine çol< get' 

l~tlralr etti. Kapitalizmin 1880.HIOO 
ara mdakl bUyUk lnkl,.'laftnda bii~ uı, 

roller oynadı fakat Alman endlistrhıl 
lı;ln me\·cut pazarlar, ham madde ıın 
haları kAfl deflldi. BUyllk harptr. 
bun tarı da Jm.ybettl. 

1914.1918 rarbl ta.kaim edllreeı. 
Avnıpa barfcl mmtakalartn art* nı 
h:ıyet bulduğunu anlaflyordu, Bun· 
dan sonra artık mücadele A\·nıpanrn 
fçlnde oJacaktı. 

Asırlardanberl Avrupa haricini '"· 
t;smar ederek gell,en Avnıp:ı küıttı. 
rO artık bUtUn ~ekdsıru, kuwetlnl kı, 
tsyı parrala.mak f~ln sarfedt'cektl. 

1939 lıarbf böyle maceranın haber. 
'fıJ o ı a r a k g e 1 d ı. Harp 
Jilnı1ılUr daha ne kadar t,ahrlpler Yii. 

p:ıeak, ldmbIUr bu dünya d:ıha ne ka. 
c!ar Jıann Akıbetlere phlt olaeaJ.iır. 

Bu;rllnkil harp, bugilnkU cepheler 
teıı bir ctimlede teksif edllehlllr: Bü 
:ı ak endllııtrlye kumanda Mili hl yeti! 

BUttln be!ferl sözlere ra~mcn müt. 
f Pfll,lerln fskdlğl but!ıır. lllltün esPrf 
\'P fPlıırfi terimlere roJ:men nılh,·erln 
nl"Luııu budur. 

ı:e~erlyetln en rckj, en güzel, Pn 
~l'\'lmll ınsanlan bu relrn bet uğruoıt 
ın:ıln·olmakfndır. HOytUc endllstrln1n 
1.,.~:ıpıı11., nlnbllıl'ğine ynnıttığı ha 
'"i ş:ırtı:ırı hangi rejime mttl olurı.11 

c•bun nlhnyet bü:ı Uk mUcadclclerc yol 

dn başarısız olmakla beraber. bllhıı.s. 
s:ı Teburga b3tısında b:ı.skılarmı art. 
tırdıklnrını illi.ve etmektedir, 

.MÜTT.F..Iı-.lliLEit MUKA \'El\IET 

EDİYOR 

!11ntlrlt, 8 (AA.) - MUttefiklerln 
Ct:deyda, 1'cburba ve Matör arasında. 
ki kestmde Almanlara mukavemet 
eltikıtrj öğrenilmekt~dlr. Bu olayın 

er. bliyUk önem. burasını elde tutınak 
la mGttetlklerln, Tunus ve Bi~rte 
ılc olan Alman muvassle.aını tehdit 
11ltında bulun'tlurmaları ve Tun\ll ter 
ımneslnl koruyan iatlhkAm ve tal:>. 
~· lard do~ru kendilerine yol a.çıı.b!l • 
nıderidir. 

mı şımın HARABE HALİNDE 

Londra, 8 (.A.A.) - DUn gece Te • 
buı ba etrafındaki sırtların ele geçi. 
rıımcsi ıçln JJidd(lt}i fakat k~ranıız 

ıı.ubarebeıer cereyan etmiştir. Tunus 
t ı Tcburba ve Cedcvda şelılrlerl şim. 
oj harabe halindedir. Bu §ehirlerln 
Jıer lkts, de 600 metre yUksekllğlnde 
Eıı lıann h1klm bulu. ıduğu bir vndL 
nin ı.cundadır. Bu lkl şehir ara.sın 
duki nıesn!e sekiz kilometredlr. 

1TALYAN l'~BUQt 
Roma 8 (A.A.) - İtalyan tebliğin.. 

den: ' 
Tunus cephesinde yapılan mcvz!ı 

Jıareketler kıtalarımızın lehinde ne 
t1Celenmi§tlr. Alman avcııan iki tn. 
g !iz tayyaresini tahrip etml§lerdlr. 

oçı:na.kt,adrr. 

Çünl<ü btıyük endüstriye bııng'I re. 
Jlnı ı;ahip olursa olsun büyült m:ıki,. 

ne dr.\·lnl.n ortaya att•fı bir tıılmu 
ıı.Pııelelcr \'ardır, Bu meseleler halle. 
<lılmı-dlkrc harpler hazırdır. lla)lediL 
<tlf'l zııın:ın ise gene harııler haıırdır. 
l'lt~ ilk cn<IUstrl kuruldu mu ha.nı 
madcJı-ye doymaz Pazarlar hakkın 
daki IMlhası kapanmaı.. 

BUyük endüstri hnm madde aradıgı 
tnnıan fetih harplerine çıkar. Sürpro. 
ı!Uksl~ on çattıı'.;'ı znrrıan yeni rar.ıır. 
lar arıımal< için öteye beriye saldırır 

193!! harbinin scbehı yihde l'li7 
'l>üyfilt cndllstrl olınu5tıır Bu lcnnlı 
plat.form ortada kaldıkça hnklı wyn 
?ı:lksız aramak ne kad:ır abM()r. 
mı~ ilk endüstrl~'j ister llhcral, lfitu 
nıı:tlye. ister sosyalhıte verin, o hrp~ı. 

nı mnl,tı•le ıu•vketmek l('ln harp 'il'. 

bl'binı lcatt.ıı @çlllk çekmez \'azı 

~·rtl d<'~'işmls, l\lılo~·ışlı, b;r dünya 
uıüs;nl baldı milletlerden mUreltkep 

Tanklar arasmdakl tııuharebcden bir llllhne 

Sirenaik'te 

Keşif birlikleri 
f aaliyeH attı 
Kahire, 8 (A.A.) - MUgterek orta. 

{ark teb!ıği: 

Kc~ll taa]lyctinden ba§ka karada 
kayda değ'er blr §CY ulmamı§tır. 

DUn Libya muharebe bölgeil Uze 
rind'l hava faaliyeti bir miktar art • 
mıetır. Bombardıman • av tayyarele. 
ri Marsa Erga civarında topçu mcv. 
zı.Hlne muvnl'faklyetıe tııarruz et 
mi§ler ve cereyan eden b!r çarpışma.. 
d:ı en a§ağı iki Messerşmlt 109 tah. 
r:p e~miıılerdlr. S.rte civarında ikl 
rootörlU avcılarımız cıUıımo.n ta.şıtııı. 

rını mitralyöz ate'i nltma nlmı,tar _ 
dır. Bomba tayyarelerımlz Mısurata 

e::vanudakl hedeflere gUndUz tııarruz 
ctmlflerdlr • 

İTAJ.YAN TEBLlGt 
Roma, 8 (A.A.) - İtalyan ordUJarı 

umumı karargahının 027 numaralı 
t<ıbllğı: 

S.rcnaykada ke;,if birliklerinin faa 
llyetl artmıııtır. Topçumuz dllşmanm 
:ı:rıotör?U taşıt JtoJlarııe bataryalarını 

pek iyi netteelerle bombard1man et. 
ml§tlr Tayyarelerimiz bomb:ııa.r ve 
mltı aı)·ıszıerlc bir kamyonet grupuna 
taarruz ederek bunlardan altısını 
tahrip etmıo ve b.r kaçını hasara 
uğratmıştır. Hava muharebelerinde 
•> dUııman tayyaresi ciUtoUM.llmUştUr. 
Hava bataryalanmızın nt.e~llc yanıta • 
:ıan ba§ka bir tayyare de denfze dll§. 
mUştUr. Bu tayyarenin mllrettebatı 
arasında bu!unan yllksek rUtbell bir 
İngiliz subayı eB!r edllm:ııt,1.r. 

----<>--- -
Almanyaaı:ı Vlşl 

kousoloıa 

Londra, 8 (Radyo 15,15) - Şarkta. 
crta cc hede Rus taarruzu mUthlıs 

surette lnkl§af ediyor. Her iki taraf 
bırblrlerine ağır darbeler 1ndirmekt1lo 
dırler. Ruslar, Almanların tekmil hü• 
cumlo.rmı pUskUrttUklerlni bildiriyor .. 
lar. 

Rijevin garbında. mihv"Cr hallan 
lç,nde mUhlm muharebeler o)uyor. 
Son 24 aaat lctnde bu mıntnkada Al 
manlar birçok köylerden ve mUsta.h.. 
kem mevkUcrden atıJmı,.c;!ardrr. Rus. 
lar Rljcvdcn Viyazmaya giden tren 
l:.attından da Almanları atmış\p.rdır. 
~tal!ngrad mmtaltasma yağan t:ızlıı 

;.;ar harekatı yavaşlatıyor. Levazım 

yel'şttrme her iki taraf ıç·n de güç. 
jak srzetmektedir. Ruslar yerlerini 
tahkim ediyorlar • 

* .ıı:.,... 
Berlln, 8 (.\.A ) - D.N.B. ajansı. 

nın öğrendiğ,ne ğorc Almazı kıtaları 
7. ilkkO.nunda Terek bölgcs'nde dUş. 
man piyadesine ve zırhlı kuvvetleri 
ne muvaCfakiyetli mukab:ı taarruz • 
lanna devam etm.!ılerdir. Harp mey. 
dam düşmanın bakiyelerinden temi:r;. 
)enm ştlr. Bir Alman zırbh kolu l!Oı.t 

7 gUn içinde 6670 esir almış 46 tan1tı 
tahrip veya zaptetml§, 9-l top ~ bjr 
çok plyade sllAhı almıııtır. 

(Ot>ğu cepht.".1tlDC dftlr dj~, 

haberler % inci ıayfamı-ıdo) 

General F rc.,l<o 
ispanya topraklarında her 
türlü geçme feşebbusune 

Mani oıaca,ını 
~ 

Alman Başkuman. 
llanllftına bildirdi 

Batı Fransız 
A rlk sı Darlana 

teslim olda 
F ranstz polisinin 

Dakardaki 32 tıarp gemisi de dağıtılmasını istedi 

Londra, 8 (A.A..) - Fas radyosu.' 
nun blJdjrdlğlne göre, general Franko, 
lspanyol topraklarından geçmek hu. 
.ııusunda yapılacak olan her tUrlU ta , 
~ebbliae manl olacağmı Alman ordu ., 
lt.rı başkumandanlığıno. b:ldlrmlştlr. 

Fas radyosu Alman başkumandan ~J 

lığının tasavvurlannı evvelce bildir. 
nıl.§ olduğunu ll!vc eylcme'ktedlr Ge .. 
neral Frankonun eeva bı ilerd~ bir 
tesviye sureti bulmak imkO.nını orta 
dan kaldırmakta.dır. muharip Fransızlara geçti Bunların yerine Alman polisi 

ve hususi mufrezeler 
konacak ceı.ayjr, 8 (A,A.) - Genera} Ayzen <! k: Fransız filosu m•ıharlp 1''ransız. 

hc..ver batı Fransız Afr.kasının a • !a:a teslim olmuştur Aynı radyo bu Moskova 8 {.A.A.) - Tas ajansının Esirleıln zltr cirlerl 
m.rııl Darlana. teslim olmuş oldugunu ışı 1942 senesinde Dakan Zdpta te~cb. CMevrcden alırı bildırdlğine göre Al. A ,q.ıı 

hildtrmektedır. General "tamamııe as bilt: eden muharip Fransızlara muvaf mnnyadakı Vlşl konsolosu Franaız ÇuZt:u.~Cek 
.1!.Prl mabiye~te. olsn bir uzla§mn mu fak yetlc mukavemet etmi:ı .oıan Bu. pol,sinln dağıtılarak yerlerine cmnl. nern, 8 (A.ı\.) - Resmi mahfil. 
cıh:nce,, Dnlmrm müttefiklerin gemi. \'&!'sonun yapmı§ oluuğunu ilAve et -1 :vetıl kimselerden lturulmuş hususi ıııre gelen haberlere göre lsvlçre ha 
ıerjnc ve uçaklarına açılt olacağ'ır.ı mcktedir. Eğer bu haber teeyyüt e 1 oı:trezeler ve Alman polisinin ika • mı devlet sılatilc Alınan ve lngtıtz 
tö;rJem!ştlr. vı,i rejimi altında iken dı•cek olursa bundan Darlan taraf • mcslnl 1stemlştir. Konsolos bugUnkfl es r!erfnin zlnc.Irlerlnln çıkarılmaaı ı. 
Dakarda enleme edllınlş olan bUtUn t:ırlnrmdnn birinin dö Go!Un ı.~ransız Fransız z:ıbıtasmm dö GolcUlcre ta • ç•n atAkadar htikı'.imeUcre tcsblt et. 
:nUttefik gemileri .serbest bır&kıta • mv!ıariplcrtnın kendisini drstek•cmc. I rıııtar olduı!Unu llivc etmfştir, ır.lş olduğu tarıhl blldtrmıııttr. 
<:aktır. }erin: temin için ilk kollektl! hareketi 1 ------------------------------

Pnrlıı radyosu, henUz t<ıeyyUt etml. 1 yapmış olduğu manası anlaşılacaktır. 
yen b;r haber neşretmiştir. Bu habe. Sorı haberlere göre l)akıu· filosu 
ro G"Öre, bjr zırhlı w en azı diğer 82 35 bin ton hacminde olan ve 1940 da 
harp gemisinden ibaret o'an Dakaı: der.ize indirilen Rlşllyö zırhlısı i!t 

.. H/35 senesinde den'ze indirilen ve bl. 

olunca bayat güzel ,.e ya.ııamnağa rı G!ovar ism!nt ta~ıyan ve her biri 
dt'ğer bir mahiyet alacaktır. i 600 ton hacminde oıan iki knı~ıızHr. 
Avrupsnın ynrınkl sulhu hangi ide. den, 1933 senesin<!~ denize indir lmiıı 

ı.lojlyıı göre tanzim edilirse edilsin otan Le Fantask,, Lö Millin ve Lö 
bli~ Uk endtist rj ııulhu yapanlar tara.. TerrlbJ adlarını tagıyan ve her bin 
tından yeni bir zihniyetle mlitalea e 2.569 ıon hacminde olan destroyer 
<ıllmedlği \'e bıiylik endllstrt hl\klml )erden, 12 denizaltıdan, S mayin tara.. 
~rtl ı,nrşısma !;'ıkm:ıdığı taltdlrdo yıcı gemiden ,10 kon·ettt':l ve diğer 
yapılacak sulh n<'ye 3arnr': Farze. hofjf gem;lerden mürekkeptir RişliylS 
udim ki dol•tor Göbelsin sulhu ıste. zırhlısı 8 temmuz 1940 dil İngilizler 
oıtı eek!lde imzalandı .Ne ola<'.ak '! tr.rafından yapılan bır akında hasara 

\'crs:ı.rın gnllplerf, J<'nl 1>ıılhun uğramıştı. Fakat o zamandan bugllne 
mağ)Oplan olacaklar. Bu defa m:ığ kadar tamir edilmiş olmsı muhtemel. 
)ilpl.ır 1918 19!19 nrnsında.kı Alman;)n 
nın yaptıklarım ynpııcaklardır, Bir ltalyan kadını 

Dört cocak birden .. 
iojıır~a 

Çiçek aşısı hararetle 
devam edayor 

Bugün Ankaradan 
tüp aşı daha 

25000 
geldi 

Gar1.llen birkaç çiçek valtası tlzerine ycr,nde yapıldığ"ndan aııılar parti par 
çiçek aşısı tatb'katına devam edil tı gelm ktedlr. BugUn 25.000 Ulp ıo 
mektcdir Bu iş için sıhhiye mekte er klş.!Ut aııı gelmiş ve derhaı tevzi 
binden ve diğer sıhht tcgckkUtlerdcn Cdi mıştır. 
yardımcılar ahnmıııtır. Bazı vatan • Dl~cr partiler de srra Ue ge1ecpk 
daşlar çiçek aıııaı bulamadıklarınd:ı..n tlr. Şthr mlzdeı·ı bUtUn ilk mektep . 
:!kAyctçldlrler. lere ve bUyUk mUessese]ere aıı gön 

AlAkad::ırlardnn aldığımız mnıflma ı;;erllmlşt.lr. Çiçek a§ısmın Ucrete mı.. 

tn göre, herkes aşılanabtlecektir. An. kabr satılması yasak olduğundan 

cak, her tüp yjrml kl§'!ik olduğun • t.allnn doğrudan doğruya belcdlyeyt 
dan, tUP oıarak a§ı lstiyenJerln bu Vf: belediye şube!erlndekl S!\~lık me 

Uarp bir tahtnrnnılll halinde de • 
,·ıım f'.dlp gldeccı.tır. Her harp bir ha. 
rabe hnllndı- A\•rup:ıyı yeniden yıka 
raktır. o zaman <..öbelsin hasretle 
yenloen canlanmnsını istediği Avro 
pa ldrltiirü o :mnııırı nrtrk bir hayal 
hıılinde bile r.ihlnlerde lmlmıyııc:ıktır. 

l\lllAno 8 (A.A.) - Como clvarm. arzulan yerine getirilememektedir.' n.urlnnna mUracaat etmeli, Dlııa . 
da bir kadın bir batında 4 çocuk do. Belediye şubelerinde de elt.Je mevcut 1 

1 
d' 

rt..ırmuştur. Kadm 6 çoetığun a.nnesi. 1 aııı bl tince aşılama faaliyet. d·ırmak caııt ettiği g11n aşılanıımadıitı ta t r · 
1.!'r Yen1 doğan çocukların sıhhati 1 ttı. bir glln sonra tekrar başlamakta. 1 de birkaç gün sonra ayni yere utrıı. • 
mlikcmmeldir, j dır. ÇUnkU, bu mücadele yurdun her 1 r..uısı IAzımdır. SADRI ERTEM 
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------------------~------------------~-- Amerikan 
ordusu 

ŞEHıROE 

YU,iDDA 
DJNVADA 
ŞehLrde: 
~ DUn Beykoz açıklarmda boğa. 

2:1 ıpıe sıkılmak surctlle boğulan bjr 
•rkek ce-"Odl bulunmua. bunun Mu.sa 
~·e Ahmet ls mlt ikl klşlnin arkadaııı 
~uıtafa oldu~ ıı.ıılatrımıştır. Mus 
nfayı arkadS§larının p:ı.rnsmo. ta • 
ııacn öldUrmU§ olmaıan zannedill 
vor 

ıi Beykoz jandarması beş k!şidc~ı 
nUrekkep b r hırsız şebekesı yakala. 
ıııağa muvaffak olmuıtur. Bunlar Uç 
ay zarfmdn Beykoz ve cıvarınd~ H 
w Ue bir çlfUik soymu,ıardır Çalı • 
"J:ı.n e ya}arm hepsl de meydana çı 
kanim~ • .suçlular mUddclumumfl..ğc 

~:ı.tlm edJlmlşlerdir. 

~· Dün Beykoz civarında lrvn açık 
Jıı.rmda blr motör batmıg, mUretteba. 
trLd:ın 6 81 kurtanlmıı biri boğul 

muştur. Motör Şile lım.anmn bağlt 
Mwıtafnya alt 80 tonluk "RUzga.n 
Bahı1., motörUdUr. Boğulan dUmencı 
Mehmet oğlu Halld:n cesedl bulun. 
muş vaka etntmda tahkikata başlan 
mı§tır. 

""° Bir mUddet evvel belediye, fa.zıa 
resim talı.s!lı olarak eski elektrik 
•rkeU tasfiye beyctlnc:len ~O bta 
tralık blr alacak davası açml§t,ı Mu. 
?:&kemeye dUn dördUncU tjcaret malı 
kcmeıılndc ba.kılml§ ve §lrket taaflye 
hE'yeUnln, hU~metln §irketı satın a 
ıırken kendisini bUtUn borçlardan lb 
ra etml§ olması yolundaki itirazı ka. 
bul edilerek dava reddolunmunur. 

Yurtda: 
..- BUytık Millet Mecllslnht kı§ ta. 

tll1nin marta kadar süreceği anla§ıl. 
:makta.dır. 

• Barem kanununda de~lklik ya. 
pılırkcn Uctetıi meınur]arın vaz.yet 
!eri de gözönUnde tutulacaktır. Ocret. 
merln de hastalandıkları zaman veya 
l!enellk l.zlnlertnl kullanırken maaşlı 
m"murları haklarından lştlfadc et • 
m, !eri Uzerlnde durulmaktadır 

Ji Dt1n Ankaraya frlı;or:tik • terU. 
batlı vagonlarla on b!n kilo tau us. 
kumru gllndoı1tmi§tlr 

:{. Memleketimizde ilk defa olarak 
mukavva kutular içinde donmu§ ba 
lt.lt ihracına b!lşlanmış ve bun]ardnn 
250 bin l:jlo dt§ memleketlere satıl • 
nıl§tır. 

lf< 1atanbul pol.s mektebi mUdUr • 
lUğUne Aydın Emniyet mUdUrU 1b 
rahim Akıııcı, Aydın Emniyet mlldUr 
ltlğtinı- Dlyarbnkır emniyet mUdilrU 
Nur tt,in, İzmir emniyet mUdUrlUğU 
ne UçUncU umuml mU!cttir:Uk yaban. 
cı 1.§ler mUdUrü Faik, onun yertns 
dördUncU umumt mutettl§l,k emniyet 
mil avlrl Yakup KaragUJ, dördUncü 
umum1 mUfet{lşlik emniyet mll§avir. 
llğlne İzmir emniyet mUdUrU Mithııt 
nakil ve tayin ed lmişlerd~r. 
~ Kara.bUk demir ve çelik fabrika. 

lnnnın yeni UAve olunan kısrmıarmın 
faaliyet.il geçmesi ve fabrlkanm faa 
llyet:lnln artması dolayıslle dem·r ve 
(elfk fabrlkalıı.nmızın kadrosunun ge 
tıl§lttllmesı tııkarrUr etmiştir. 

Dünyada: 
4 Dakar, mUtteflklerin bir Us ola. 

nı.k kullıınab leccklerlni ve el konul 
mL•f Franmz gerp.llerlnln serbestçe 
l•arekct edcbllecekl rlnl general Ay 
;;enhovr, dün, blJdlrml§tir. 
~ Yeni G:ne adn.eında, Buna Gona 

~vrumde çarpı§ınalar yavaşlamı~ 

bulunmaktadır. Hnva faallyeU gltgl. 
de rt;maktadır. 

Dünyanın en büyük zırhlıttı 
dün denize indirildi 

FlnlAndlya, 8 (A.A.) - 152 bl:ı 

tonluk ve 9 tane 16 pua!uk topla mü. 
scllft.h Nevjersey zırhlısı dUn dcnl.ze 
indlrllml.§tır . 

A erlka ahl'lye 
z1r mavini N 
ı or 1 : 

HaTbin ~abuk biteceğine da
ir henüz hi~bir ifaret yok! 

Nm-york, 8 (A.J\.) - Ycnt Jenıcy 
çevreaı llınaıılannda.n blrlnde muu. 
zam ycnı zırhlının dcnlze htdlr"!nıesl 
törenine baıkaniık eden bahriye na 
zır mua'1n1, sa\·a§In çabuk biteceğlnl 
beklemek glbJ. çok ly.mser bir dU§lln. 
ceye knpılmamaıarmı halka ihtar et. 
mi§'Jr. 
Nazır muo.vtnj, kendini böyle bir 

\ylmserllğe bırakmanın fevkşla.de teh 
ı,keU olduğunu ~lirtmlş, vuruşmanın 

ç.'1.buk biteceğine lnandınıcak hiçbir 
'igııret yoktur domjşUr. 

T r g zetel}llerı 
ön ııer 

Amerika büyük cl\~i M. Stein· 
hard ile İnfilt,.re ve Amerikrya 
ı;hnuş olın Türlt guetctilcıin<len 
lı.bıdin D:ı.ver, M. Zekeriya :-lcl'tel 
Ye A!unet ~ilkrli ~er dün ak • 
ı;amkt ~ktmTMle Anka:'aYI\ gelmia· 
ler<1ir, 

BiR, iKi 

OKTA 
çal dl ğ l balı ğ ç g !°,!~~:;;,. "Y~:.!:!.den ve 

• l Poker· masan ôlemleı·ine 

ahkeme Salonlarında 

çzg gıgece .. ~.nış .•• Elve.ıaı ..• 
LI' OlWBDEN tasarruf lçln tct • 
n kllderln llerledl#l haber Hırl. 

Zorla ell•nden alınan balıg'WI ın }lyor. Bn ıımdıı. ıteblr banllytilcrlnlıt 
tahdidi, z:yo4ar rekL\mla.rın men'i, 

b • f 1 • • ? f sınema ve tlyatrolann bitme saatle • 
ır tara 1 oparı mış ımış • 1 rlnln değl.5frllme111 d~tlnUIUyor_ da. 

ba evvel de her evin ayda aza.mı SO 
Sulh ceza mahkemesinin .suçlu ye . • Yakat §imdiye kadar ı;abıkası olmadı kilovattan fazla. elektrik ııarf'et. 

rinde erimlş, bltmi~. yanakları çök. tını da gözönUne aarak ce.zasmı tecil 

1 

meıılnln menolunncall hakkında da 
mtııı, gözleri slm.s yan çerçevelenmi1 etU • bazı haberler ku)ağımıza 1elmf1tl. 
b ıls bulunuyordu. .Dı! znun olduğu Suç}u dııan çıkarıldığı zaman. bu Bu işi lncelJycn koın)ıyonan orta. • 
yerde ayakta duramıyor, ileri gen ~.Ad seden yüreği parÇa parça olmuş ya atdan bu esnslar üzerinde büytlk 
sallanarak lkl eliyle masaya. dayn. y&.§h bir adam kendisini tutamadı ve blr lıa&53siyetıe durup tncelemeler 
n·yordu. davacıya ~ğırarak: yaptığına emlnJz. BlltUn mcmlel<etl 

Ha.kim önUndekl evralo okuduktan - Görmeseydin ne olacaktı, be &. a~kadnr edecek böyle bir karar ve. 
sonra başını ik, yanma do:ru salla • dam? dedi, rlllrken elbette ki ''&tanda1lann va • 
yarak gözlerini maznuna dikti ve Davacı gene blr gey anlamamıştı. zjyetJ, kararın tatbik kabiliyeti ve 
h ç de s rbcst olmıyan blr ııesıe Suçluyu cezaya çarptırdığına mağrur kc}aylığı da ehemmiyetli bir 11ırette 

- Adın ne? diye sordu. yUrüyUp gitti. 1 gUı:UnUne o.lınaca.ktır. Ziyadar rek • 
- ŞUkrU • ADLİYE MUHA.BtıU lAmlarm men ·ı hiçbir vatanılafı z.a. 

- Kaç yqındasın' 1 rara eokmıız. Bolld elektrik idareler! 
- 4:S. l d nın varidatını azaltır. Sinema 'e tt .. 
- Ne it yaparsın? Dogv u cepı18S in e yntro aaatıerlnln taJıdldJ yapılırken 
- • • • j tu51ma vaıııtn.lannm da t•rlfelerlnl 
- Botta muını? l\loııkova, a (A.A..) - sovyet gece buna göre ayurlama.nm llumgeleoeıt-1 
...... Eğer çalıı.saydım, §imdi karrı • yansı tebliği 1 mcyd:ınıladır, Bıı.nUyö tab414atı da 

rıızda olmaz:iım bay bAklm. Stallngrad ve merkez cephealnde bı1rhlllde faydalı ve tasarnıtkt.r btr 
Ha.kim zorla ters otmağn çaJı~tığı Alman mukavemeti artmakLadır, tedbirdir. Benim aın1 a6y'lemek lste. 

a.nla§ıiıın bir tavırla ba§mı yuknn Rı:e kuvvetleri gene aynı fBUkamette dlğim nokt;lo, ellerde ve amnml yer. 
k&ldırdı: t1erlemektedlrler. l lerde ifizalıct derecede ıııık1ann yan, 

- Orası b.zl alo.kadar etmez.. İşin Stnllngrad ~hrlnde, fabrikalar ma. mımdır. 
var mı, yok mu onu söyle.. halleler!nde kUçUk gruplar arasında Beyoğlnnda dal' ıırtbt yükselen apar 

- Yok.. ı=ıırpı~malar otmaktadır. Birkaç AL,. tımıuaların pencereler:ndcn l~rlerlne 
- GUzei. Nerede oturuyo1'8Ull T man grupu lmba edllml§Ur dlkkatııee bakınız! Elektrik ampul.. 
lluçlu artık naıll cevap vereceğini staııngradın cenup Datısında RUH lcrlle haleieıımlı abaJurlardan ta 110. 

öftrcnml§tl. Acele lle: kıtaatı vıızlyetlnl dUzcltmtnir. Al • koklara kadar elel,trllc ziyası fı~krr. 
_, Yok, dedi. man kargı taarruzlan, ger\ ııtıımıo. I ruJtnı görUraUnUz. Taksimde Ta11m,. 
- Nerede yatıp ka}loyorsunl tır. baneden Ayaspapya. oradan şı,11, 

- Param oldukça aabahÇı kahve. Merkez cepheJ(nde Rjjcvtn batı • M~k&, NIJ&ntaıı aemtlertne bir uza.. 
ıcrtndc, olmadıkça da... lilnda çarpı§malar ıılddetlenmlştlr. t. nmrz. latanbul ıaraf'mdnkl ,.parti • 

- Evet. kı noktaya ntlfuz için yapılan Alman manlarm ISnUnden bir ~iniz. Bu 
- Sabahlara kadar dola§ıyor ve ya, rerebbUslerl boşa çıkmııtır. ı.üzlerfmln ne kadar dojnı olduğuna 

llut da b1r kÖ§<lye aığmıp uyuyorum. V4>! ki Lukl kesim nde Almanlar J;br-eoekııtnlz: ' 
Bundan sonra h!ldm, davacı olan bir noktaya girmeğe muvaffak olmn\I Bu ap:ırtıman}a.ra ya bir ınlsıınr 

ve mOtemııdlyen salona balık kokusu ınsa da, sonradan YfPllan karşı ta gelmiştir. Ona gösterlı lo!n butUn 
r~dcn davacıya. gözlerlnt dikerek: arruzlar net ceslnde buradan ablmt~. J:lmb:ılıır yakılmrıtır. Yabot da oyun 

- Peki, dedi, ne diye bu adamın ıarc!ır Bu kealmde soo Alınan öldn. rnıısıısı b:ı.şmııa toplaııanlarıa "kil. 
talığmı çaldın? 1 rUlmUşt1lr. Cıtıan., lYJ görebilmesi itin _yakıl .. 

Erimi§, bltml§ ve )'allaklan çök 1 Stokholm. (A.A.) - fllmllvans'!{ n·amı§ ampol lcnlmnmıııtır. Ve .... • B~ı 
mU§ suçlu, yutkunmak letedl, fakat b!ılgeatnde Rusıar taarruz ediyorlar. ompuller ıoabahın ıııldnn odayı doJdıı. 
e.pı kuruduğundan buna muvaffak ı t;talingradm cenup batısında ıse Al. 1 racağı saate kadar panl p&nl yanar, 
o1amıye.ra.k kısık bir .esıe: manıar karşı hUcumd:ı bulunuyorlar. ı durur. 

- O anda, dedi, ne yapt;ğıını bil. Merkezde Rus bnskıaı hafificmlştlr. Kal)\'cler Uı;ı ıuüstcrl do .olsa gece 
miyordum. Sadece yakaladık.tarı tında Rı1ev • Vjyazma gosesı Uzerlnde harp yarılarına kadar nı:ılı:tır. \ e hlltl\ıı 
J<endimo geldim ve hırsızlık yaptığ'ımı ec llyor. Tas ojansı, S•allngoradın Jftmbalar son mUıtcrı l•alluneaya im. 

anladım, 1 ~ttsmda Rusları h flfçe Uerledlltle dar yanar. Bu mllnerl gltt!ltten bOn. 
Emin olun !ki gUndUr ağz1ma bir r ni bildlriycır. ra da ltah\.·ede yatan gaM!lotı, sUplirUr. 

l::.l~ ekmek girmedi, Nl.çfn bu bale k'!r• etrnfı iyice "örmek ı~·ın bir tel< 
dUttll#UmU ~ t.zah etmek lüzumsuz RtTSl.\R \ ORONEJDE TAARRl'Z\ 

1 

JAmba bile stiadUrmey~ tuzum ıtllrmez 
dur. Sadece gurasmı sliyliy0)1m ki GEÇI'İLER StlpUrme bitinceye kadar da IAnı .. 
cllenemezdtm. Stokholm, 8 ( A .. 4.J _ Berlinden b:ıtar bo~ kahveye t.lya pUskürUr-. 

Beliti taııyacak bir gey bufurum, il k b'ld' 'Jrl'ıııf - Vo 1 Şehrin fukfr semtlerine, hatt.A orta 
d le Bahl1pazannda dotaıırken. bu a.. d n ~ şanı ! ırı 1

"' ne gore, • tallı halkın otllrduğu Topkopıya l.'edl 
damı g8rdUm. Blr araba balık )'ilkle. roneı. CC'P~t'<imde Ruı;lar taarruza kuleye, bUtUn Haliç ısahlllerlne bir 
nrjş, ı;ldlyordu, Birden aklıma gel~!: ı:cçmışlerdır. gece gczlntJ 1 )apmız. 'Cmumt lftmba. 
Çiy b:ıhlı: yemek... lHrm da kısmen eönıiUrlildüğü OD il 

Öyle ya, balık bu Ne kadar olsa et. ~/ mlarda bazı mahallelerde ııokağı ay. 
Pişmeae do gene y~nlr ve karın do • dınlııtan bir pencerebıte gliremeu<l . 
l"Urur... nh:. Bu ı;eıılt. halk, tasarrnfu ı;oktan 

Derhal kararımı verdim ve yava§ yapmı,, clelttrlk r;arflyatını biltı;Pıt'ne 
!'twııe arabaya. yakla§Uak ellml uzat sure ayarmmı,tır, Bıı ltlharla elci< • 
t:m, en irisinden bir b3lık aldım.koşup u~ büyiik kulüp arasında trlk tasarrufu bilhassa a.ytt::ı 400.500 
J;a.labnlığa karı~malt istedim .. faktıt. dostluk turnuvası yapılıyor hnttA 1000 kilo,·at raknnları ilgilen. 
blrlsJ görmUş, bunn haber verm1~. ı direccktir. 
bcnl yakaladılar. Bc~lkta§. Fcncrbahçe ve Galatasa Ayiın so \C~t\ :;o kllo\'at bu glbl 

Ne yapayım, bir suç 1 ledlm, tnbU rav kulUplcrl esl{l dostıuldarmı bir ,-ntandoılart tatmin etml)e<ıel>tlr bel. 
ctzama razıyım. kere daha. tebarUz ett1rme1t dllııUnçıo. ı-.ı ..• fakat ne )~palım ki bugUnkü 

HAkim ytızUnU burugturarak dava. ı;llc Uç tat ı gUnUnde bltllecek b!r frvkolMe durum \1ltanda!iıD kendisin 
cıya d!SndU: tı:rnuva tert P etmişler ve ortaya. ct~n tn"-•el ınomleketl düılinme ini 

- Davacı mmn hA.lCı. 1 d,ye sordu 
1 

hu maQlann sonunda en ı:;ok muva! nıerbnrl lnh> or. Ta arruf knmrı tat, 
Balıkçı hiçbir şey anlamadan: ·' fnk olan taknnn verilmek Uzere dost bık edilince ,gece eğlen~lerln<', poker 

- Evet, dedi. luk kupası tıdı nltmda bir de kupa ınııııoı11 tılemlerlne paydoı;! .. umumt 
Bundan aonra pbıller çağrlld•. koyınu§lardır. 1 ,-erler f!tin de ııınıflarm& n Vaztyetle 

Bunlardan bitjsl, blr marlfetmJı gibi Üçü de Şeref l!ltadmda yapılacak o. 1 ;!ııc göre kilovat htıddi tayin edllnıeııl 
arçluyu balığı ı;alarken gördUğtlnU, lan bu maçJarın birlncl.61 önUmUzdelrl do~ru olacnlctır. 
c·l.ğerl yaka}adıktan sonra balığı cl'n. pazar gUnU Galatasaray ı!e Fenerbab. Yekta ıta;ıp ö1''EN 
den gUçtUkle aldıkiamu ve b:ılıtın bir çe arasında. olacak, lklnc'ai bayramın 
tıı.-.fmın koranlmıg olduğunu anlat t>.rlncı cuma gUnU Fenerbalıçe ile 
tr. Neticede suçlunun auı:u ııabit 6"Ö. &ılktq, 1.lçUncUsU do Bayramın U.. 
ril'1nU§tU. Hlklm kendlslnl l ay 10 çUncU pazar gUnU Be~lktao lle Gala 

ZA.Yİ - 14i8 lı b;ıtklet p\lk"r;t 

gUn m\\ddetle hapse mahk~m etti. taurny arasında oynanacaktır. 

zayi edlld!tlndon hUkmn olmad~ı 
il!n olunur. Oihııngir oba sokak No. 
l .A vaniadiı (17801) 

\'O kıaa ı·ollard:ın belediye bıı~ln& 
tlttfğt vakit arkact:ı,ını baht.enin im. 
dmJnrla dola bir k61cıılnde, gtızel en 
laılınm kadınlıır O.ı;crlndo bımktıtl 

ıelifrl cıu,une dlltUno dola,ırken bnldn 

Bu ölü de kim? 
14 Çeviren: MUZAFFER ESEN 

N SON ~AKIKA 
Küçiik ilanlar Kuponu 

Şimdiye ka ar 
~ 8307 kiti kaybetti 

1 
Uu kUltn ıa eldcııert'ff cöoderHeoeK 

fıı ram;ı \e l§ verme U!nl'.\n E n Soo 
Dakik da parnıırz o~te<lilı'C't'lıttr. 

Baenoa Aşrea 8 ( A.A.) 
tondan bildirI!lyor: 

- Vtı§lng. l llAnl:lrın gn~eted~ ~öruı.ıugu şı•kllıJr 

Harp lııt hbarat bUrosu tar:ı.fındu.n 

~l(g"redllen resml blr billtr e go~. 

hlrte~lk Amerika ordusunun birlm .. ı 
ıu\!harebe yılı z:arfınC:akl zaylab ölU. 
yaralı, kayıp ve es'r olarak IS8 307 
'kfclye yUkselm"ştfr. Yalnız kara ordu. 
sunun kayıpları S5.67b kişldlr, 

Çörçil 
Uzak şarkta işgal 

altında bulunan 
haıka 

olm:ı~ın::ı dil<ket cdıııuell..llr l!:\·lenme 
trkl,fl ı:önd ·ren oltu.}urut.ı.rın nıHhhrı 
kol·o:ll' Uz.ere &artlı adrea.lciinl bllOlr. 
melrrl Ub.ımdır. 

Evlenme teklillen 
:,. Boy 1,80, kilo 7~. yaş 22. Kumral 

mı.nl!aturacı 'iC çiftlik a3h bl orta 
Uıhsllli temlz bir genç, kendisine ha 
yat arkadaıı olıı.bllecek esmer, uzun 
boylu, temiz bir a.Jleye mensup 17.20, 
yaıııarmda bir bayanla evlenmek ıste. 
m~ktedlr. (M.İ.16) remzine mektup)a 
~ilracaa.t 

tı; Otuz 'ya§Inda, uzun boylu aanıın 
ve nnmuslu, asker aUestne mensup 
vı: Uç bin l.ra paruı bulunan bir ba. 
yan, e\•!ne aadık, asker veya sılvfl 

(Gedikli de olabl!!r) bir bay!& evler-

Bir mesaı gö 

ı.cek istemektedir. Bayın esmer oıme.. 
aı şarttır. (2:5 Gru) remzine mUra. 
caat. 

ef 1 /§ V2 i§Çİ anyanlar 
-<>-

Japonyayı fenalık yapmak 
kutlretinden mahrum 

edeccğız! · 

:/, TUrkQe, fransızca lisanlarına 

v4kı!, daktilo, bUro ve takip f§lerlne 
~ıne. blr genç, §irket veya mUea!e8e 
ıcrde mUnal!lp maa§la çalı§mak late. 
mP.ktedjr. CGatata post re.ııant 227) 

Londra, S ( A.A.) - Çörçil llz k adres.ne mUracaat. 
do~da Japon işgali allında bulu.) lf. Onuncu smıfta okuyan bir ~ç 
nan İngiliz toprnklnrı halkına nşıı. ı !eden sonraları lk,den sekize kadar 
~ıdnki mesajı sönclcrmlşlir: 1 h~::lıangl bir iş aramaktadır. Taliple. 

"Bir yıl evvel tam bugün, tarihte rın (Yılmaz) remzine mektupla mU 

e~i sörillmemlş en kotil tccavfi:ı: ha.. •ııcaat)nn. 
r' k tinin a ıldı~ını ördük. İhti.. :/, Bir bayın ev işlerini görecek, 
e e _ Y_ P ıs • g _ 1s•anbula yakın bir şehre gldebUecek 
r~slan yuzunricn lhlı alsı~ ~·e g~ç:ı \ll~!yct~ bir bayana ihtiyaç vardır. 
luklerlmlzden fırsat lıulnı ak. cur. tı.tıyenlerln (F.G.) remzine &Uratle 
elkar olan Japonya ~long Kong ve rııUracantları. Kimsesiz oıan tcrc;h 
Malezyayn taarruz cttı. nıı sıralar.! dil" 

da, isledikleri harbi flinn 1 c ıaztr. ıt- Ortaoku1un l!On ısmrfma kadar ·ı l 1 c ır. 

hrıın iki büyük de,·lcte karşı yalnız okumu§ bir tnlebe, allevı vaziyetlatn 
başımıza :;avaşa girio;eJI çok ıamıın. h< :mkluğu dolayı,,lle herhangi bir mu 
olmuştu. Japonya ıso~uk lmnlı!ıklıı. c•sesc-dl'\ ehven bir Ucretıe çalı§mak 
hırsla ve ihanetle > aptı~ı h •c ıpt:ı, stımektedjr. (T-aytun) remzine mil • 
Bonneo "t"C ?ılolczyadaki cynlctlcri .. rnraat. 
mizle topraklarımızı lrnrlarmnk için ~ Orta okul mezunu kimsesiz dak. 
müdafaasından mc~'ul olduğumuz; tilo \'e muhasebe l~lerlnden anlayan 
bu yerler için sa\ :ı 1 al; gerekli kuv b:r ~enç, ticarethane, müessese ve)'":' 
vctıçrimiz bulunmıy.ırnihnn hukmctl "lr bUroda ehven bir tlyatıa her tUr 
ti. Bu topraklarla bur Iar<laki cyn_ ~ıı 1-st kabul etmek ~temcktedir. 
Iellerimiz isi illi edildi. liidnfılcri 

1 

<S O.R) remz.ne mUracaat 
öJdürüldii ve:ra lınpı.oluııllu ,.r halkı Müteferrik 
csQret allına nhndı. Bir scnrdcnbcri ı PUL MERAKLILARINA - Dam. 
bfillin ılüşüncl'Jerimiz cok ncı Cl'!<.. sr.sız damgalı TUrklye cUmburlye~l 
mef.te bulunan sizlerle, fnglllz. Ho. , t- TUrk hUkQmetlerUe, levan, ecnelıl 
lnndolı, Çinli, Birmnnyalı, lliııtU' bUkOmctleri posta puıtan toptan ve 
"e Malcz)ıılılıırln bcrJbl'rdir. )'r. cins cins ısatıJıkt.rr. Arzu edenler 

Simdi tabloda ne le. dar dl'~işiklilı: 11'!tanbul kız ıtse:ıl idare memuru Co
var. Sn;ı,.ıcıı buHin kun·ctıere karşı "'Of Şenmana mUracaaUan. 
rena techiz cdllrnt~ raknı inana k:ır .. Ald 
şı durulmuş rnOdafs:ı scnrl rl gec_ ı\ ı~ı:z:, 

1 
lerl -...... , __ 

mlştlr. Her lorofla Birle ik l\lillel 
1 

ş:ıa1• rem z. ,a .. ,•u 0 - .... • • 
rnyucn armırzıu nam anu n 

lcr taarruz elnıeklcdir. Şimdi \1. kt 1 14 
ha -•·tt < 

ı _ Dil' up an are net~ PD ımaar 

maOl'3 '\"C taJy:ının 'IStundc patlı tarı bartc) berıilD •"-btaa Ilı.ye 
yan kasırga Japon)oyn do ynyılınak kodar ve ııııııt 11 de.o sonra aldrulaa. 
lochr. 

J;ı-;ony:ı için rahql ' lı•ızur ~ole 
tur. Birlc~ik "'J1°•1~1 I ' 
l:ın kudreUrri, elek rllf"li \'erler gc. 
ri nlıı1111cayıı, ih:ıncll cczol:ındırıUn 

r.aro· 'c fenalık ~·npınnk km ,·ctın .. 
d ıı ınohruın cclilinccH' kııdor dur_ 
mrıdıın Japoın anın üzerinde kendi. 
n i J:ôstcrccc-k \'C ağır bir l ük gibi 
çökercklir, Jnponyonın hu nokt:ır:ı 
nıkl ı.;mnkt:ı olclu~u s.mdi knl'iyetle 
fııhaklmk ctmiııllr. 

Bugün size söndcrcll~lm hu m 
.;ajııı larafıııızd:ın du} ulınok 'c 

lan. 
(Ate~ 6) (A.C.) (A.L.) (Ahenk 28) 
(AY B.) (A.K.A) (Bulunmaz) (Bay 
U.Jlmll) (Can) (E.E,) (E N.S. (E.M. 
Gül) (E,T, 16) (E.S.N,K.) (F.D.l<.) 
(F.'l'<.?.) (GUven) (GUncotcn ak) (GUr) 
tGl\ZP1){2l5 GrU) (H.G. Acele){İ.N D) 
<ı.P. 83) (Kısmetime) (..Kaynak) 
IMUşkülpesent) (M,D.) (lııl '1'.) 
("M.H R.) (M.E. 16) (M.E. • 49l 
(Nt:Ul) (Ot.) CP.A) (79 re..am\, 
(R A., (R:T.K.) (2 R.0) (8amlm1), 
(~alr) (T.A ) (Varlık) (Viyana or~ 
mnnlan) (Yerael) 

bilinmek istenen bir mesnj olchığı~. -------------
nu· snnn orum. fA"c;ıır.?t -:izi hiçbir 
zaınan yalnız; bırakmıyac'l. ız.,, 

Çiçek O§ısı 

~itli Hall\e\ inden: 

Ç'qek hastalığına kar§ı parasm aşı 
yaptırmak lstlyenterin bergün saat 
H ten 17 ye kadar evimize mUracaat 
lan 

Nahas Paşa 
Ruzvelte 

teşekkür etti 
Kabtre, 8 (A.A.) - Kebualar ye 

Ayan azaları tarafından dtln alqam 
ı;-crelfne verilen kabul Ul~ntııde 'be.O 
'-ekil Nahas pnea f(SyJe demlfttr: 

Lunse hayretle arkadaıma baktı, ''B!l toplantıyı, ya}nuı mUttetlJd -
sonra her lalııı ve tarih 9Öyleylıtnde mtz bUytık Bı1ta.nyaya kaıyı değ1:, 
elindeki deftero bir göz atarak tm. ayni zamanda Mwrm demokruller: 
hatuula clenlm ettJ 1 iç n duyduğu dostluk baj'lannı ku't'. 

- J82S de Plyer • Jl:tJen öldUfU ~<ıtlendirecek güzel bir tınat ea11:ro .. 
vakit altı tane Utı direkli gemtre sa. Lu'-a~ ark.oda,-mın hızlı lıı%lı ken, 

dfıı(M doğra geldiğini gijrUnce: ı Luvqe aordu: 

- SenJ bu knclar erken kaldırdı • ı - Giael bııhpe deA'fl m1 r 
fiıın için. beni atfet. . t>cınlr köprlldeıı geperck adaya [11. 

nım.,. 

- hin , ·er de evvcJA aana büyQk 1 hlp olan oğla Jan • Laf, Bordo ne Nahsa pap, aöyledi~rhtln bir 
baı.adan '"!yer • Etyen 1-taaVdan Sc:ı"g•l arasmda yolca ıa,rmayı he. aıneğl olarak, mihver >nrvvetlertnln 
ıb:ıtuıe-deytm. Bu adam 1810 la 18%0 ınc:ı he.men lnhJsnr nltnıa almı, gl_ Mmr toptakları11dan atllm&Jamıda 
araım~a Bordodan Sene;ale \e An .. 1 blycU. l8'7S de PJyer Opııt Lataıt Amerikan kuvvetlerinin i§tirakl ,.u. 
tıllere sefer ~ııarak ''"et ~ııcle 'tıu yrJkenll gemilere dört te vapur z;Unden aon gUn!erde relı Ruısvelte te. 
ırnanyordo. "Gl\ıel Bordolo., ıuJındakJ ili\"(' etti. Ve hilkQmcttert poısta. v~ fekkUrlerinl b1ldirdiğlnl anlatmı1tır. 
ti~ y~ elli torıluk brlft ıarap dolu :ı'kert nakliyat imtiyazım aldı, Oğla Reis Ruzvelt. M111rlrtarın demek. 
o!nrak gidiyor, ıcker ve rom dolu otıa. I \"O halefi olan Lul Lata9t dn te,rbb\l. raııl ideallerini payJaımaıarmdan A. 
r k ~nyordu, Bıı namusta f~te )1r. ıi genlı;lettl ve ibu 31lzden mUe35~~ merlkalıların gurur duyduktan ce ~ 

Dtdl dller, ilzerlcrlnde çaı;tc.ı barakaları 

Ud:ı~ ıncrn.kla ııordu: buhınan ımnl ka.yalıırdan blrialnln 
_ Ne ur, ne oldo~ bu aqama. bir ıtıblnde, bir kti:,;eye oturdular. 

b:rlı; ııartl•I yok mu T Luya,e cebinden bir d~ter !;tkar. 

KUı:Uk kıı:Inr kol\l)Or, haykıra hlly 
kım lnrlangıçbn kova}ryordu. 

Lu\115e arlcndn51na tekıır etti : 

dı: 

- Bak ıızJ:ılm, een1n lı;ln ne kadın 
enteresan malCunat topl!MIJm. Arkn. 
da~ıanmlfon garip bir adam, clabn 

- Haydi, ndıı~ inelim, omda dıı, dGf.ruııu bir aeracrl ,"tlrcltr. OmrUnn 
h!ı mbnt kona,oruz. fehrlmlzln tktısndi tnrlhlnı yazm:ıta 

'.laş basamakları indiler ve blra?: 
ıso:ırn etrafı afnçlıklı bir yolun so • 
ııcndn F,ole yetl,.tllcr il&\'& rok mu. 
tedll, çok tatlrydı. ' 

61'( ynpr;ıkh mex~ıınıı kıııl göjgl'. 
l<'r ya~ nn ağaçlarm nltın3 ~"tl.{'rnk .. 
l'ln o&klllmekto olan eon güll(.'rln, 
man'.ll~ların ba~·gı~ lmlnısıınu lflS.'\,. 

nın knfasmı ıtal'hOliltığa benzlyen bir 
hhlc U.\'U!ltttruvo .. 1111. 

\•aldctml~ blr deli, .. trJ mnl<so.tıa bJr 
Nk kllşeJer ttıpll\mı, !et~ bu odam.. 
d:ııı Lotast afleslpln İnen eı \'e tea. • 
mlllll huklmuın bir haSll lz.ah!ıt nt. 
drm. Şimdi bun1nrı ;nın nnlntmaJ:ı.. 

ba~lıvomuı. Fakat izin ~er (le ()\"VCll 

cı.ıraramı :rnka~m. 

'1ı!ay ~rlç1•da'ltn~ ~'k'lluğmı uz:ut 
tı. ı.ı:,·aııe rıgarasını yaktılita.ıı onr., 
'lr- fılioı gururllc l!IQ;ıc de\"tım rttl: 

nıı eene kadar l(alıpn MlM'ağn bu 1 .ıo nıll~·on frank IK'rtna.yell Bordo Af. vabmı wrml§Ur • • 
ı;ul15ma yıllannın ıo.-unaa. relı \'il , rlkn kumpanya!n halini aJdı. _____ ...__;;.....,... _____ __ 

s'>n eaddcsindo b11 ak11'm ıtonl götl. Udal· sabırsızlanıyordu: 
rcceğitn muhteeem b1nayı yaptm1ı. - Bu Lq Ultftst. .Jlrann luıyınba • 

J,ııva,e blraı: 111ıstuktan son"'° ba,. bası mcydıf 

kn bfr fikre geçti :1..ut Late.st 1985 de iki kız bıraka. 
-Soknl>Jıınn sık ıık 1 imlerini d~. rak oldll. 1a99 dıı dotmuı olan 1\larl, 

f.lştfrmek ~ gıırlp bir tıdet defll 19t7 ele Aıırl .lirarla evlenm1ıttl: bun 
mi~ Binaların ııoka.klardan daho eski dnn bir ya, dşha bUyük olıın ve bu,. 
<tlprnMnı ııen de tuhaf bıılmıyor mfl. gü~ gemllo.rl Kap•a. kn.dar giden Bor. 
Fıın ': do . :Afrika ıtrketlnln mlldUrll yert• 

Uda.y Mbmm:lanarak: de Ja.n ı1a l>u akşnrn e\1ne g1deeeğt 
-. Rl<'!a ederlpr, dedi, hikfiyr.ne de r.•1:ı lm.<\ır. 

70 il ar111a ellmell 
satarken yalralanllı 

\d:ıp:ızarında oturH Cafer adın .. 
da birisi, Adopazanndan bir cu,·:ıl 
l'lanek almış ,.c b\lraya gelcr~k. tn .. 
nc;tnl 70 kuru~tnn ~ııtmnAa ha,ı. • 
mışlır. 

Cn1l'r yak:ılanmış. eknıelı;Jcr mu• 
s:ıderc olunarak kettdisl i\lilli l'tı
runmn mahkemesine ,·erilmiştir. 
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