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Ş L\ıALı Afrikayll çııuırılıuı A. 
merlkan kun tth:rl billıa8bll 

bı...~. Ak<Jenlz "e Atlaııııu polıllU \-a. 
ı.&.) etleri üzerinde ağır11tın1. daha 
z.lyade hl111ettfrmel<teı1lr. Hu \"llz.lyet 
kn~ısında kalan üç de\·let ilk pUnd:ı 
ıou ~rpmaktadır. 

, Bunlardan birincisi \ işi 
Ddmi•i bpan3 a, ü~Urıcüsü 
dtr. 

I' ransaaı, 
J'ortekl:ı. 

\l-'96 ~ ~eckalııeri em. 
rl\'Bkilerl kub~I ederek \"C iki turaJlı . . 
mu.aadekArhklsr 3'Bparak "rakkas., 
polltlkaııma devam etmekte ve ''za. 
maıı., beklemekteycl1. 

HJndlçinlala, 8Urlyf!nln, Martlnlj'la, 
l\la43glllkana terktadea •onrll ılruah 
Afrika da a3 aı dkıbt•te uğran.ıa1tır. 

Şimali Afrlkıının ııııcallndea ııoan& 
\iti Franaaıınm Auıerikayıt. kartı 

durumu fÖ)le bülba eılll,ebllir: 
"- Kuvvetll bir protesto, ıJya6i 

mtlaa11ebatc kesmek., 
hrl•te DOr)O vr. ıaraft11rlarr Fraıı. 

eaam derhal mlh~ere lltlhuk edert•k 
ıuutteliklere bıırp aı.·ııı,u;ını ıstemt-k. 
le beraber \'"iti böyle blr l:tblrllğhıe 
pek de 3ana1ruak taraftarı değildir· 

Vltl f ranııaıı demı•krar.llrre barıı 

UAnına karar \ermeıue oıcınleketiıı 

nılhvere kendi arzuMile terKlni de kt. 
bul fltml!ı olacaktır. 1httynr Pcten 
böyle' bir l,gail birçok lt'beblerden 
dolaya kabul edemez.. Bu Peten ıt;n 
) ranııı:ı b(rllğine ve imparatorluğu 

kartı barp açmak demektir. Son had,. 

dine kadar iki t.nraf 11rruıında na:ı.ıırı 

bile olsa bir mu,az.eııe unııuru olma 
ya çatı.,acaktır. Fakıtt ılm.dl Afrika. 
nm fşgalloden sonra bu nıııv~ı·neyi 

muhafaza etn1ek pek de mümkUn de_ 
tlldlr. \işi Fransası Akdenlzln cenup 
aabll Uılert mlltteflklt>rln ~ııne geç. 
tikten ııoara ;raaı Avrupanıa cıenup 

kısımları yüzde yüz .arp sa.bası ol. 
lbak ııttdadıaı gö11;erdlfl :ıuınanlarda 
"tr harbe glrmeae d" anütteflklPrt• 
karıı müdafaa vaziyeti alacak olaıı 
ntlbvl'rln bu toprakları ltgal altına 

a.lmaıına da mani otıunaı. Petea bu 
itpl karııınnda kunetll bir akııüll. 
1Del göstermekle beraber Franıız ku\I 
\"etlertaıa demokrasiler lehine çevrll. 
nıeıı jı;ln müsait tırı.ııtlar lbdM ede_ 
bilir. Neteklm gelen habnlere göl'!! 
-'lmaaya Vllf Fran!llMlı topraklarını 

ltgale ba§lamııttrr bile. 
Dtter taraftan Pet,en mihverle bir. 

ltıoerek demokraallere harp llAnına 

&eşebbUs edecek olurRa ıtmaU Afrlk1' 
dakl vazl);1tln daha zlyadfo karmaka. 
l'ltlk bir bal alacağında eüpbe yoktur. 
llarp haline ctren blr Fransa - ki 
buaa lnanmıycrıız. Bu tahıtkkuk et. 
tltl a-ün - Fransııya ,,erilen ııö:derlo 
lcP.ndllll'lndea ort,adan kalkması neti. 
'e ini \'erir. fııplln)anın ha\'Bt Prt 
ları o haldedir ki, ıımall Afrlkauın 

l1Jgallndenbert onun ih'llııl tf'mayüllıı. 

'1 daha zf)ade mütte<Jklerle tıblrllğt 
ne doğru gitmektedir. 

\ lfl Fransnsı muharlp1,.r ııafma 

ır'lrdllf zaman Framu1 Fasına 8ahlp 
'""-il arzusunu ötedenberl beklemrk 
te olan i!ipanya için uzun zamandan 

(Arkası: Sayfa 2, Sütun 6 de) 

işgal_ ·edildi 
o 

40 ) 

Almanya FransP.z lilosaaaa s ardımlle 
, i'ı a .. sız lmparatorlağaaa geri alacak 

1 
Londra, ıs (A.A.) - Deyli Meylin 2 - Fransa, lmparaıortuğunu mu_ 

Nevyork muhabiri yaz.yor: hataza edecektir. llmanya, F~ 
1 Avrup:ıda ecnebi bir kaynakta!l fılosunun lşbirliğlle mUttefiklerder.ı 

' alınan haberlere göre, LA.va! Hitlerıe bu tmpal'Btorluğu geri alscaktır. 
MUnlhte yaptığı görüşme eanasmds a - İtalya, Fransadan f.atedlti a. 
aoağıdal<I sulh ıartlarmı elde etml§ • razllerden vazgeçecekUr. 
tlr: Franııız halkının bu ııulb ıartıarnu 

~ - i'ranııa, Alsaıı Loren hariç tasvip edeceği muhtemel gözükmek • 
1939 huduUannı ı!lde edecektir, Al. tedlr .Söylendiğine göre mareşal Pe 
aa.a Loren muhtar eyalet~ • ten alınacak karar üzerjnde blUA mU. 
olacaktır. tereddlttlr. 

Tunusa Asker taşıyan 
8 b-ylk Al•aa 
tayyaresi denize 

Bingazi boşaltılıyor dlşlrlldl 
Tun us hava meydanı bu sabah iki defa 

Amerikahlar tarafından bombalandı 
Knhire, 18 (A.A..) - .M\lttPfi"k 

umuır.i kararı..ahınm ne9rcttiP.i hu· 
susi bir tebl;ğde Tobruğun bu !!a
bahtan beri mUttefiklerin e:inc. dü~ 
tüğü ka) declilmcktedir. 

Kahire. ıs (A.A.) - nardiya 
nın :ifga.t edildiii resmen bildiril• 
mektedir. 

l\ahire 13 (A.A.) - Sekiz.ine. 
ordunun son ileri hareketi dolu., 

T u:ondaki Fransız 1 

filosunun 
kaçmam r sı için 

Almanlar 
sıkı tedbirler 

aldılar 
Darlan fil oyu 

Afrikaga 
çağırdı 

Mareıaı t eten 
'Vlş.de kall;or 

Londra, 18 (A.A.) - Da!ly Kail 
gazetesinin Madrlt muhabiri, Fran. 
sız filosunun Tulonu teri<etmek için 
yapacağı her tUrlU teşebbllaU önle. 
mek için Almaıılarm naaıl bütün led. 
birleri almakta olduğunu bUd(rmek. 
tedlr. 

Harekete hazır tıanklar deniz n.. 
ııUnü çevrelemektedir Civarlarda 
bomba uçakları datma ıetlktedlr. 
Topçu kıtaları, meVZjlerinl almaktn 
ve tllonun en ufak hareket ~mareleri 
göstermesi takdlrlndtı müthlı bir b3. 
raj ateıl e.çmata hazırtannıaktadır. 

ŞlmaU Afrika möttf'flk amaml ka 
rarJlbı, JS ( A.A.) ı 

Amiral DarJan raayo tle yaputı 

bir yayımda Fransız rjloııuna Tulon. 
dan ayrılarak şlmalJ Alrtkaya gel _ 
mcslnj veya hiç değ;ıee Aİmarıların 
muhakkak tabakküm•lndan kurtul 
masını telkin ve tavalye ~tmiştır. i... 
mll'll! Darlan Fransız donanmaama 
blı;bir zaman kendini' iltihak etme!(. 
nl cmretmemjş, fakat tllonun biltl' ı 
mali Atrikaya gettrmPler!nl jsteml1. 

~r • 
Vişi, ıs (A.A.) - Gerek dev-

f;:findenberi katedi~n mf"S&f'ey: 
~00 mi!e çrkarrnIFtır. .,,.. 

Londra, ıs (A.A.) - Amerikar. 
Kolumblya radyolan muhabirinin 
Kahlre radyoelle dün akııRm verdlgı 

baberlere sare. JDib"1' .-purltn "Bt·ı 
gazjden hareket etmektedir. Bu va 
purıarm aııkerleri tah'lye ettlgt muh 
temel değildir. Dab& z1ya4e muhıe • 

Amerikadaki 
inşaat rekoru 

Kayzer 
teıkllllarıada 

Ha/tada bir gemi denize 
indirilecek 

Nevyork, 16 (A.A.) - Armatör 
Herui Kayzer, keudl tezgA.hl&rmın, 

omurguı konduktan eonra bir hafta. 
dan az blr zamanda Ltbertl sınıfından 
b1f remi denıze indirmek auretjle ye. 
nı bir rekor meydan& ıetırmeğe 

hazıl'landığını bildırml§tlr. Geminin 
karln«:Sinln yüzde yeımlfl omurgaııı:ı 
te.zglha konulmaııında.n '8 •at aon. 
ra blt,lrilecektir • 

lşçl ekipleri lılerlnl b&'arm.ak için 
o kadar bUyUk tehalük ıöatermıııer. 
dlr ki, idareciler, ekıplerln lf Siraııı 
gelinceye kadar bunlan lap.at tez • 
gA.hJarmdan uz.ak tutmak mecburiye. 
tlnı duymuılardır. 

Halen mevcut rekor, omurganın 

te.zılha konulu111ndan 10 giln aonra 
Llbertı sınıfından blr gemiyi den!Jle 
indlrmlı olan Kay.zer tezgA.hlarından 
birinin ellndedlr, 

Jet rt-isi mare3al Pcten ve gerek 
hükOmet ~fi U'.vü F.ran!adnu 
aynlmryacaktannı ve vazi!eelri 
btıflI'd:ı kal~caklannı hiçbir ter.ed 
dilek mahal bırakmıyacak surette 
bey:ı n eylerı:i,ıerdil'. 

1-flndra. 13 <A.A. l - Vili Fran 
a:ısmda Akdeniz kryıJarına varan 
Alman kuvvetleri, ışık söndürme 
yasağını ko~ muşlardır. 

Butiln ~ava alanl:ırı, radyo mer 
kezleri isgcll edilmiştir. 

Londra, ıs ( A.A.) - Parla radJO. 
eu, dUn akıamkl neıriYatmda, V~l 

nln Almanlar ıarafmdan lfgal edllml 
yecetlnı ve Almanlann yalnız 1eh1r 
den gec:ml§ olduklarını bi!dlrml§tir. 

Londra, ıs (A.A.) - Tokyo radyo 
sunun bildirdiğine göre Alman kıta 
lannm Fransanın tşgRl altında bulun 
mıyan kısmına girmeleri buglln Htıı 
dl Qjntdekl Fransızlar arasında bG 
yük bl rasabjyet uynnrtırmıııtrr. Yük 
sek hUkQmet memurlRrrnın ıık aılc 

gidip gelmeler! heyecıı.nın artmasına 
sebep olmuotur. 

mel bulunan, bu pmlle~ idare me. 
murlan il• idare do8yalaruu ve rical 
halindeki orduya ltızumu bulunmı 

yan malzemeyi götUnnekte olması • 
dır. Bu gemiler hareket etml§tlr. Ve 
Kolumblya radyoları muhabtrlnlr. 
m\dıımt~ı.mntnble itfre, tıırınz; 

!er ge!lnce bol bir ,ehre &irecekler 
dlr. 

(Arkaaı: Sayfa 1, SOtun S de) 

ı Macar Naibi 
Horti dedi ki: 

Tarihin hiçbir 
devrinde 

Bugünkü kad~r 
mim ·birliğe 

muhtaç 
olmadık 

Kendimizi yeni 
glçllklere 

llaıırıamı1111z ı 
Budapette, lS (A.A.) - Macar 

Kahire, ıs (A.A.) - Resmen bildi 
rlldiğlne göre, Tunwı Jlma!in~ Al 
man ukeri dolu e büyük nakliye u. 
çatı denl.ze düııllrtllmüıtUr. 

K&bll'e, ıs (A.A,) - Kahiredeki 
tahminlere g~re. uçakla nakledilerek 
h&len Tuı:ıusta bulunan Atman a.aker 
lertnln aayıaı lki bini geçme::ııel<tedlr. 
Bunların ekaeri•I, tayyareci, bava 
meydanları mürettebatı ve uçakaa_ 
var askeridir. 
Toauı, ıs (A.A.) - Bu sabah er. 

kenden Tunus yenlden Ud hava hü. 
cutniina uğramııtır. Hücum eden tay 
yarelerln hedefini yine Tunuıı ,ehrt 
Cfvanndakl hava mey1aııı tetkll eı. 
miotlr. 

kral naibi Horu dün ParULmentoda 
okunan bir mesajında "ııiyaae~ hiç • 
bir zaman acı.ıett ılddet vaıııtull• 
ıemln ememelldlr,, demtııtır. lıleaaj 

mebuslar meclialnde aab&bleyln, l .... 
yanca öğleden aoı:ır·a. baıvekil Kallaya 
tarafından okunmuıtur. 

6ENERAL 
AYZENHOVER 

Harekata 
başlamadan 
çok zaman 

evvel 
Sekiz kurmay 
ııbayla blrdkte 

(Arkalll: Sayfa I, SOton ~ M} 

Rus yada 
Blylll mımaaalyet 

M09kov&, ıs (A.A.) - tngillZ ve 
Amerikan kıtalannın ılm:ı.11 A!rik~ • 
dakl bap.nlarlle bir hizada giden mut 
tetik muvatfaklyetleri fklncj cephe _ 
n1n açılı§ mukaddemesi sayılmak ıu 
reWe burada derln bir memnunluk 
intibaı meydana getlrmiıtlr. Rua cep 
besjnden alınan haberler kış mev • 
ıjmlnin ilk tlddetıerlı. beraber harp 
talihinin müıterek dllıman aıeyhiııe 

dÖlldUIUnil ıöetermektedir. 

Şimalt Af rikada 
bir keşif gezisi 

yapmış! 
(Tamı Sayfa 1 St\twa 1 et.} 

Vatin~ton, U (A.A.) - ~ı.-: 

8alAllll(eW, V~tan. d!Jlia m&bfil. 
lerinln tahminlerine göre B1urte U. 
manı, mihverin vaziyetini kwtarmalıc 
için aoıı da.kikad& yaputı tımltats 

gayretlere ratmen s gtırıde eı. &'eç1.. 
rilecekttr. , 

Loaclra, 11 ( A.A.) - Vlfl radyon. 
nun bildirdıtı.ne göre, dün tayyare 
Ue Oezayire gelen Fas umum! vaıı.t 
generaı Nogll Amiral Darian il• 
görtışmüı ve onunla mutabık kalarak 
Amerikan ordusu muralıhaal&riyle a 
gündenberi devam etmekte oJan mil. 
zakereleri tamamlamıııtır. 

Berlla, ıs (A..A.) - lılihver den{s 

hava kuvvetıerj dün de ılm&l A!rlk& 
sularmdaki İnglli& • Amerikan' iluwJ 
rııoıarma tiddeUe hücum ederek dtıı. 
manı ağır kayıplara utratm11lardı:. 

Uçaklarımız cem'an 112.,)()() tonilato 
tutarında :1 • büyük nakliye ıremlll 

b:ı.tırmııılardır. Bundan başka ~ va. 
pur da haaara uğratılmıştır. Bu ı•. 
miler o kadar huara uğranıııtır Jel 
bunların tamiri aylarca zam&n& mil. 
tevakkıftır. Blr zırhlı kruvazörle iki 
torpido muhrfbl de harp edemlyecek 
kadar ağır na.sara uğratılmııtır. 

Stalingrao'da 
Almanlar yen den 
taarruza geçtiler 
Moıkova, ıs (A.A.) - Takviye 

edilen mihver ku\•vetlerl Staljngr&.. 
dm blr kesjmlnde tekrar taarru1.ıı 

geçerek Sovyct müdafaasında 100 yar 
da kadar ilerlemı.,1crse de ııınatdım 

karşılık taarruza kalkan Sovyet kuv 
vetıcrl dUımanı pllsl{Urtmüı ve yaı_ 
nız eline geçlrdiıti toprak paı-çasmı 

gerl a.!rnakla kalmamış dU,manı 400 
yarda kadar geriye de atmıştır. Al • 
manlıtnn, kıtalarını bozkırlardan gı> 

~n k"l rUz~arıannın &"ld<letine bırak. 
mamak için daha mutedil yerlere geç 
mek ve maksadile Don nebrjnl aşmak 
üzere hrrpalRnan kuvvetlerini geri 
çekm!!k ve yeni ledelderle kendi sat. 
lannda açılan bo,ıukl'l.n doldurmllı< 

niyetiyle kuvvetlerini tekrar teşkjlt'ıt. 

!andırmak tasavvur.ında bulunduk 
lan sanılıyor. 

Don nehrJ ile Volga ara~ındald k'l. 
rldordan aııağı lnen Sovyeı ~·ıırdım 

ordusu ism\ zikredj101iyen bir şr.blr. 
de Almanları işgal ettılder1 evlerlr. 
bUyUk kıamından .. urup ~,mışludır 
Almanlarm baDlerı fC'8't a!on"k .... 
yaptıklan taıı.rruz:Jar ti& 1'98"'@•• 
mll§tllr. Bu 1r.rada bir Romen pıyade 

1 taburu yok edilmiftlr. 
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~ohirde: 
,. H&y4arpaf& garmd& m.a.kuçı:lıll 

yapan All ,6 tre.ıı bllo:l 1lo 6 ~us k~ 
ğı4J ~&rllı: otmlt Y• bunlarla Hay. 
d&rpcı.f& 1~ şetl.~lndcn muvaı:•,u: 

k&rtw' almııtır. Alt, bu kartıarıı.ı. 

ald.ıgı ılr..m...:lerl 50 şer kur•ıştan sa, 
tarJtm yaltu.&ı:ı.narak n.illy.ıye veril 
m!.ştir. 

• Vali ve Bcledjy_. reısı Dr. LCıttı 
KırC:.a\-, ge.zetecllere verdl1tl bir bcy.:ı 
natta, tra.mvay iZd!bamını önlemek 
makBadUo anı durakların kıl.mılen 

kaldmlııeağını soylcmı ti•. Yolcu r 
yaın.ız, §U durakı rdıı tramvaya lı n"• 
bileceklerdir. 

şı,,u, Hamam, Harbiye, Taksim 
Aksaray, Tünel, Tepebaşı, Bankalıır 
Karaköy, Eminonü, Sirkeci, Sultıın 

ahmet, Türbe, Beyazıt ,Şohzadeba~ı 

Fatıb, Atike.ti, Edlrnekapı, L!'ı.lell, 

Aksaray, Hıımam "(LAieli) Çapa, Şeh 
remini, '.l'opkapı, Etyemez. S.:ımatyıı, 

Ycdlkule, Tophane, Kolordu Kabataş 
Doımabahçe, Akaretler, Barb:ısor 

Galatasaray, (Ortaköy) Ortaköy, 
Kuruçe;tme, .Arnavutköy, Bebek, NI. 
§anta§, Teııvlkiyc, Maçka. TepeUstü 
Kurtuıuıı. 

• Ticaret ofisi lsveı;ten 25 kamyo'l 
geUrtml§tlr. Bu kamyonların 250 ICLs. 
tiğ'i de ı;ardır. Bu kamyonlar uf~!{ 

t&d11Atla otobüs haline getlrHlp ııe 
hlrde l§lctllecektir • 

• Ecnebl ve ekalllyct okutlarımı ... 
çall§lln öğretmenlere de pahalılık 

zam.mı yapılması kararlaştırlımıııtu. 
Aynca talebe taksitleri de yüzdo 20 
arttmımışıır. 

• latanbÜl tıcaret ve san6.yi oda
ıımdo. son günlerde bazı değl.:;ıikllklur 

olmll§tur. Tetkikat ııubcsl mUdUrU 
Tevfik Alanyalı vazifesinden 1..stUB 

etıni§tlr. -
• Altın fiyatları evvelki gün 37 n. 

ta 90 kuruş iken dün bu fiyat 36,75 
liraya dU§mU,tUr. 

Yartda: 
• Alman büyUk elçisi fon Papenl'.l 

8Ulkıwt yapmaktan suçlu Pavlof, ,Kor 
Dilof ve SUleymanın reddi Mkim 
te.leplerl Keskin ağır ceza mahkeme 
alnce reddedilmJştlr. 

• YUnlU mensucat fo.brlkaları 1 • 
ma.lA.tmdan yUzde doksanının devle • 
tın gösterccegi ihtiyaçlara ta.hSlsl 
ta.karrUr etmiştir. Diğer yUZde 10, 
fa.br,\kaların kendi satııt mağazala • 
rmdo. satılacaktır. 

, Düızyad a:. 
• Amerlkalııarlu. lngtllzler son 

Uç e.y fçlnde Rusyaya, 5000 uçak ve 
4000 tank göndermişlerdir. 
* Binlerce Belçikalmm Almanya. 

ye. fabrika.yarda çalışmak Uzere gön,. 
derlldlkleri bildirilmektedir. 

* İsvlçrede, sUt ve ekmek sattJı 
bundan ötUrU karneye bcğlanacak 
tır. Ailesi oımııyıp lokantalarda ye • 
mek lYiYP otellerde ya tanlar lı;ln hu. 
susı karneler yapılmı~tır, 

Şubeye davet 
Fatilı As. Şubesi11den: 
LAieiide Ordu caddesi M. Kemıl 

paşa mnhnllcsi Salim pllşa sokak 
No. 3 de ikamet eden Yedek hekiııı 
Alh:ıy füise, in oEthı Bııhneddlıı A
pak (824 • 1!1) m şubeye milrac:ı'lt 

ctınrc;i, ctınediAi ıakdirde hakkında 

1076 sa) ılı kanuna göre muamele 
y:ıpıl:ıcnıtı iii\n olunur. 

*"' * 
Gnlntadn Şişhane yokuşu Kiriz-

han kal 1 de bulunan ) edek hekim 
hma11 oğlu Yııd:ı (38621) nin şube. 
~·c mürnr:ı:ılı. Etmedifii takdirde 
hokkmdn 1076 s::ıyılı kanunun tnt. 
bik crfılecl'ği ili\n olunur. 

• "'* 
Kurtuluş c::ıddcsi ~o. 178 Gülmez 

)a ıp:ırtıman kııt 2 ?\o. 2 de o ran 
Ölç.ınr :ıc;tcğmen Hnıniı oğlıı Riz:ı 
Yolörcn ( 16318).. ikametgAhını de· 

Küçük ilanlar K·ıponu (BD11tıırufı J lr.ol IN!)fllda) llAHEI\ T UAKKJ'\llı\ JUml.JN 

t 
KuJıir~. lS (A.A.) - Perşembe ıık. l\IAHI l.L8ıt1 l'ııK Oll'<IHP 

ı: mı mUtteflk uçaktannın l'obrukt" .Ut·rıııı, ıs (A.A.) - Burada öğrc 

Bu &.upona eklenerek ~öııd6rileue" 
hı nnımn ve l:t verme lll\nlnrı En Soıı 

mü~ııbede ettikleri birçok bUytlk yao njh:llğıne göre, Alma'l ltalyıın t:ı . 
gın, mlhverfn, pek muhtemel tahljye.. menlerinin Mısır • L bya budu lu J 

den evvel lıı§e malzemesinl yakmıık zerindeki hareketleri plı\n muc1!.ıl n.: • 

ta olduğu h!Bsinl vermektedir. devam etmektedir. Şimd! muharetic. 

Dakikada p ıroııız. OO!Şrcdllı•cektır 
lngllterenln, dominyonla~ına ne ka_ dı ve ordu ve donanma yetı:ıtlrmcye tıünl:ırırı gu;ı:rt,ı:llı: ı:orıılılıJğıl 1,1rkUdl' 

dar muhtaç bulunduğu meydandadır. sevkettl. oJmaı.ın:ı dlkkı:ıt edlııutlhJır. Evlenme 
Bunun için, lek bUyUk deniz yolu ha_ Blr.lk müdafaa nazırı, 7 eyıuı 193'! teklifi ı;öııdı:ren oı.n\:ırulıHm mahfuz 
Hne ,.e!en ve İngiltere ile Hındlstaıır de, meclise bir teslll~kt plCLnı verdi. k "' ·aıoınlt üzer.- ..ıırlh ... ~rcslerlnl bfldJr, 
ve Avustralyayı bjrolrine bağlıy!ln Bu pltı.n, iki noktaya lstlrıaı " edıyor_ melerl lfl:ı:ım:lır. 
"Ümltburnu, yanı tKııp) yolu, lngillz du: 
ler içın, hayaU bir ehenuujyettedi: l - Blr!ik kuvveti rın<tcn, harp l!A Evlenme tckliller1: 

İngiliz ve Amerikan hava. kuvve~ kır Sollum kesiminde ve Baltaya ge 
ıerlne mensup mUhim bontba uçağı Cid.lnde cereyan ediYor. Alman Aftj. 
te~kU:ert Tobruk , Gazala yOlu QzerlD ka ordusu İtalyan teııkillerile yanya. 
de otomobil toplululdan arasında bil. na çeUn müdafaa muh:ırebelerı ver. 
yUk hasara. sebebiyet vermişlerdir. mektedlr. Bu muharebelere muva!fa 

ve~C:~:: ç~:X~~~!l~Y~~ı::._ ~~~~;a:o:~~n~~~:~:~ mu • Atlnntlk ve Hınd d1ınlzierinjn ·bır nından altı ay geçinc .. ye kııd,ır azanıı * SS yaşında kanıı.ıt ~ııhlbt 70 lira 
ıoştı11r1 yerde bulunan Afrlkanın ce : gayret l!lenmiyecek. 

e• maaşlı, devlet m•·.nu··ıı bir bay, otu • 
nup ucundaki "cenubi Afrika birliği., 2 - Birlik bir hücuma uğradığı racnk bir evi veya eı;.yası olan yaş.le 

ıız uçağı, Gaz3ıa civannda 203 hasara etmeğe teşebbüs eımi§lerse 
ele buna muvaffak olamamı§lardır. 

bu yol Uz rjnde. pek ehemmiyeti: takd!rde, dominyon hnreklltı harbjya mütenasip, namuslu bir Layanla ev_ ı,aı.Jat otoınobıi görnı.ıJ ve tOplu!uğJ 
ı:on' •! kıtıı.ııırını maharetli blr ma,. 

blr se\•ku\ceyş mcv.ı.lldlr, .Şı!hjrlere karşı yapılacak z.chtrll gaz. 
lenaı~l' lstemelıtedir. (Krtnnat) rem. 

Cenubi Afrika domlnyonu, :.ı,800.000 ve bomba baskınlarındıın kendini ko. ı:lne mUracarı.t . 

mnkınelltüfclt alrşı,e '•ıtın ı tııt 

1 
ı. .. ~ ı 1 ıe l1u ı.ı:ı.ı tan yırmnk sureti_ 

lfüyıi '' hnsnr knydcdilınlŞtır 
---- le, it, n 1 sı ı.;.n d 'ıa c.vcrf~ll tcl<tk'·>ı 

kilometre murabbaı a::-ıızlslle, 'rUrki. ruyucal<. * ~2 yaşmdıı, okumuıı. romantt~ 
enin dör m•-r bUyUk1ü&ünde oldu llUdııfaa nazırı Pirov, bu esaslarhı 

Y t "" ı «> • mlzaı;lı, hassas, fakir bir kadın, ken 
ğu halde, yalnız 7 milyonluk bir nU. Avrup~da cereyan ctn:lş olan harp dlslnl geçjndırecek, .kendi'i glb' hu· 

l ett "ı ı !t }cıdc dJşn. nla rıari> it 
._,.,..,.,.,.oc:;.::.no-_,,oı:::ı:ıa:11...,"""_,,1211 bu r t mi., tir. 

fus sahibidir. usullerınden başka tur.ti hareket §e_ sas felAkete uğ'ramış, b<>dhnht bir e; 
na cUmhurlyet Kap, Nntal, Trans~ kU!erl tasavvur edlyorctu '! aramaktadır. Maıoı otabllıı·. t l\fah. ııı._....,._,._. 

va!, ve Oranj eyaletlerindun mUteşek Birlik erl{fı.nı harblvesı birliği te~. ) ... ü t 
~ • zun rem ... ,ne m racan 

klldir. Cümhurlyet. lngiltere kraıı kil eden eyaletler gençlerinin, kendı P t 1 · ( nnııturnfı ı hd All) fıuııı J os a mtusu 
namına hareket eden ''e parldmenıo. eyaletleri dıııında, memleketi ınüda_ beri ınlh\Crin \'tlad.:ttı:;ı hlr fır~ıt 
nun l<:ontrolU altında bulunan bir u iaada blr~eşeceklerin'.len emjn bulu.. Aldırınız: )tını.len urt~3n t;ılııııına b:ı~lııyncalt, 
muml \'ali tarafından 1dare edı"lmek. nuyor.Denizden ise, münferit baskın tlİ". l'c ıuülteflklerln ne d~· l'ctcnin 

Aşıığıda renıjzlerl ~anlı nhın o . 
dl Blrı.k csl{lden A 'man mUl!ltem lardan baııka bir dU~man tehljkesı \ u.zj~ eti bu !iCkle ııolmml; lııt 1) eceli te r. ı • • • lmyucıılarırn11.ın namlarııııı ;;eletJ 

lekesi buıunan cenubu garbt Afrika_ ne ihUmal vermiyordu. mektupları ldarch:ınMıi:ı.11Pn (p·11ar lı•rlne !,ani drğillt • 
ttını da vekAleten idare etmeltt.odlr. ErkAruharbjye, pek uzun olan sa. ları bartp) berg"lln satr.ıtıtırn öğll'H ls;>:ınyanııı uızl~etı \.1'.:i rrııns:ısı.. 

Bu dominyon, lngllizlcrln Afrikıı- hUlerın müdafaası, ancak birlik da 1• d • • nın ıılacn.ıı.. tn' m ıkı bir ıırcttc bar'. • - .. a at ve nat 17 dcıo ııonrll :ıldrıııın, ut.' b 
daki müstemlekelerjnin en zengini • hllınde aske,:llğe elverişli olanların lan. Jı olmakla bt'rul>t'r t .. p11nyanın mn. 

djr. Burada çok zengin altın, elmas Uçte birinden mUte§okkil bir ordu i. 1 A.L.) (A.U,) (Acele M. K.) l lmdMratı. Atlaııtlğe. Akıh•nıı.e. Al. 
madenleri vardır. Mevkllnln havası da le ve birçok müstahkem üsler tesis I lB.Ş. kimsesiz) (Bulunmazı (Bay rll•8Yll hiiklııı oluıılnria bcrııber rUrli. 
çok güzeldir. 1934. seneslndenberl, ha ile kabil olabıteceğl kanııatindeydt Faik) (Çabuk olsun) (Dadı) (E>,E.) yeccktlr. ı ıoanyn idl'olojl bakımınd:ın 
ricl ticareti çok nrtmL,tır Hindistan 1 ve or~unun ise, çokçu ağır ve orts (Ebedi yuva kuralım) (E.M. Gün) mlh\·ere bağlıdır. 1-'R~nt lktl~dı nıu. 
gibi muazzam bir nU!us sahibi oları topların, \'e çölde cereyc.n e~ece~ 1 (F.U.Ş.) (F.D.K.) (Gün) (23 1, ıstı nıısebetler bllhııssa ınşe ınuddelcrı do. 
bir yerin ticaret muameıesının 6 da muharebelere asker na\<t~debılcce !t yen) (Kısmeti (Ktm) (M.E. 49) !ayır.ile mUtf eflklerle nl~lrnlıdır. 'l'ıp_ 
G i kadar iş görmektedir. Bunlar - motörlU arab larla wUcebhez bulun. (0.İ.) (Ö?.bo.ba) (P.A) (79 ressamı kı l'ch•n Frıınımın ,gıbl. 
dan başka, burası, asker1 ve bahri masına !Uzum gılrUyordu. R S r C s s Ço k 

h 1 d M!\dnfaa nazırı Plrov, erkAnı har• ( .A.) ( a l . . bu ) ISllm!ıntl tsıınnra lhtiH\llnl Alınanva ve 1tııl 
ci etten mparatorluk mUdataasın a (ToJlh) (Yağmur) •. k •1 dl 11 mUblm bir yer tutmaktadır. blyenln bu mUIAlıazaıarına istinat '- • ) ıı saye!lınde tııhuk uk ctt ~ ' ur. 

derek meclise, Uç senede tatbik ed!,. bin seyri de t p::myn~ ı, mUttrfildor 
GEÇE..'i HAUPTEN SO!'ıı"1'A 

Cenub1 Afrika birliği, geçen harp. 
tc, İngilizlere büyUk Y.ardımlarda bu 
lundu. Almanya harpten mıığhlp çıkıp 
ıa cenubu garbı Atrlkasmı Tangan • 
ylkaYi Togo ile Kaıneruna kaybedin,. 
ce cenubi Afrika b!rliğinln karadan 
korkusu kalmadı. Garpto bulunan 
Angoladan, ıarkta bulunan Portekiz 
lerln şıırkl Afrika.sına kadar uzanan 
4,000 mllllk sahillerinin muıvıtazası 

için de, Jnglltere llıı bir mukavele 
akdettl ve bu cihetin emniyetini im 
paratorluğun donanması vasıta.sile 

temin edince, her endl§ederl bert yaı.ıı. 
yordu. 

Fakat. ltaıyanlann Habevıstaru 

zaptet;nıesj, buranın ltalya Ue tayya_ 
re yollaril~ bıığl\\nmuı v hel ~ _ 
beşiıttanda. mUhim bir ordu teıtkll e. 
dilmesi .•. sonra da, Almanların müs_ 
temlekelerlnl lstemye 'başlaması ce. 
nubl Afrika birliğinin rahatını kaçır. 

italyada 
Bir balıkçının ikiz kızların • 

dan biri dört aylıkken 
. cinsiyet değiıtirdi \ 

lloına, ıs (A.A,) - Mesajero ga. 
zeteslnln Vcnedikten bildl~lğlne g!S_ 
re, Venedik civarında bir balıkçı 

k!SyUnde bir bnlıkçı afleslnln ik\z 
kızından sa.g kalanı, 4. aylık oluncJ. 
cinsiyet değlgtlrmlştlr. 

54 Amerikan paraıütçüsü 
Tancaya indi 

nınca. 18 (A.A,) - Tancanın la~ 
p&nyoı böı~sl.nln muhtelit kısımla_ 
rına M Amerikan paraşUtçllBU mec. 
burı iniş yapmıştır. Bunların blltUn 
techlzatı İspanyol makamları, tara.. 
!ından alınmıştır. 

~işlirmlş ve şubeyi haberdar etme
miş olmnkln adresinde bulundunıl. 
mamıştır. Bu yedek subayın hemen 
şubeye mOrncaalı. mfirncnat etme· 
di~i takdirde hakkında 1076 sııyıh 
kanuna göre muamele yapılacağ 

llftn olunur. 

lecelt bir müdafaa pl&.nı teklif etti. Hortlnla beyanat.• ,\kdenlzıle, Atlııntlktt', Afrlkııda u. 
yapılacak masraf, takriben 6 mllyo.1 ) ıf bulunduklıırı müddetçe mlh'\'ue 
İngiliz. lirasıydı. Bu11un 5 ml!yonu ~ (Baıtaratı J lnd ııııyfedaı ~·ııkln5tırdı. ll'nkat bu :ı.nmanlıırdıı lıl,. 
ordunun ıesllh ve techl.;ine, bir mil_ Naip mesajında, oğlunun hatırasL le Jspıınya ıı.:ı tıebebdım dofayı muha. 
yonu da sahll tahkimatına aartedUe. nı gclkatıe &ndığı ve dul karısı Ue tiıller 6J1fına girmedi. 

cektl Bu altı milyon lnglllz. lirası yet;im kalan çocuğunu dU§llnerek bir l _ tspanya gıda maddelerini 
1938 _ 39 bUtçesine bir mllyon, 1939. takım kararlar verdiği için parllmen mütteflklcrin lrnntroiU nltın•ln ArJan. 
40 bUtçesJne iki milyon, erteai sene toya tevckkUr ettlitten sonra şöyle tlııdcn getlrtmclctedlr. De11tz seferleri 
nln bütçesine de 3 mıtyo:ı 'konulmak diyor: ke ildl~i znnınn İspanya nçlıktuıı 

euretlle temin .edllecckti. Kati bir devirde ya§ıyoruz. Bütün mahvolur. 
* • * dünya harp halindedir. Bu harpte 

Cenubt Afrika cUmhurjyetinln ha hareket hattınuzı vatanımızın Vll 

va kuvvetlerine gelince: Üç aeneılk m}lletlmizln hayrı n&mına. Macar 
pltı.na göre, bin tayyareci yetl§tlril'. na.ınus ve §ereti lle hayatın mantığı 
cek, GOO avcı ve bombardıman tayya_ na uydurmak lAznndır. Devlet relal. 
resi temin edilecekti. nin durumu çok mü§kUl ve mesuUyet 

Birlik, bidayette, 1ng1tterentn ver. lerle doludur. Ben bu mevklln ne 
diği moda.ın geçmiıı tayyarelerle lktl kendim ne de oğlum lçin J.stedjm, 
fa etti: takat Plrov, harpten bli'a~ Fakat mademki bu vıı..zlteyt bir 'liıı_ 
evvel L<>ndraya glttlgı zaman .on re Uzerlme nlmııı bulunuyorum. Bu 
sistem tayyareleri görUnee, tngilte • zor zamanlarda da va~lteme devam 
renin vereblleceğt btr miktar tayyare etmek mecburiyetindeyim. Memleke 
~tm atmak istedi. lngilterenln tay_ tin men!aatı uğrunda c;alıgmaktan 
yare lhUyacı, Cflnubl Afrika.ya faz. başka bir arzum yoktur.' Her tUrlU 
la tayyare verilmesine imktı.n verme. ı:artıar dahjlinde vereceğim blHUn 
dl. O zamanlarda, birliğin beş küçük 1 kararların memlekete fayda!ı olmau 
mektep filosu, iki k!lçük bombardı en bUyUk emelimdir. Bugün vazlte • 
man filosu, bir de kUçUk avcı filo,.; nılz, her şeyden evvel. kcndjmlz.l yeni 
vardı. Şimdi, blrllğln çoğu eski mo • 1 güçlüklere hazırlamaktır. Kuvvet!l 
delde olma~ üzere, beşyUz kadar tay. 1 blr orduya ihtiyacımız vardır. Herkrs 
yaresı o\dufu tahmin edilmektedir lıütUn gayretlerini bu gayeye hı.ıs • 
Yetlııtlrllen pilotların mlktıırı ise, Uç retmelldlr. Yaşıyan ve inki§af eden 
bini geçmi,tlr. meml1!ketimtzde ı~ahat yapmamız 

* • * j ıuımdır. Fakat bu ıaıahatı akıllıca 
Birliğin ordusu, azami haddini bal yapmak gere~Ur. Bir mUletln kendi 

mak suretile, 137.000 kiııidir. Bu or • t ihtiraslarına göre .hareket etmesi v• 
duya ihtiyaç halinde, 17 yaııınd:ıo. realitelert gözönüne alması tehlikeli 
60 yaşına. kadar eli sllAh tutan 1 dlr. Bir memleket ancak dahlll bir 
Ui0.000 kl§Ulk bir kuvvet de nA,•e e. t nizama sahip oldukça ya,ar. Bu nl • 
dibUecektlr. Bu miktar, nüfusun yUz zam ortadan kalktığı gUn o mc.qııc. 
de 12 aldir. 1 ket ö!Ur, Tatjhlmizin hiçbir devrin _ 

Cenubt Afrika birliği cümhuriyetl I d~, bugUnkll ölü~ kalım mUcadelealn 
nln ordusu, evvelce, Habeşistan har. de olduğu kadar mitil b!rllğe muhta.c 
bine asker göndermı,tı. Şlındl, bu or olmadık. Bu mücade1,nin Macaristan 
dudan bir kaç fırka, Mısırda ve Ma.. için zaferle ve adale~e biteceğine e. 
daga.skarda harbedlyor. minim.,. 

Cenubt Afrika birliği, bu senenin --------------
nl.9anmdan eyllll nihayetine kadar, ı ZAY! -· 1150950 ve ~0901 sayılı 
harp masrafı olarak 10.'500,000 1ngl_ levazım ayniyat makbuzlarını zayj '•et 
ljz lirası nrtebnlıttir. Bu para ~çen tlğttnden hUkUmsUz oktuk1aı::ı il~ o 
seno ayni aylardaf! mıısrafmın dört lunur. 
ı;nl.slldlr. A.akeı1 posta 764 emir saba.Yı teğ. 

M. B. O.t ' meıı Bahri Göktürk (11140) 

2 - İspanya dahili harpten yeni 
çıkmıHır. Haraptır, l'arusızdır. l\ljllı 

birliği bir harp iı;lnde koruyncıık ııuğ_ 
lamlıkta değildir, bp:tn)n lhtmıtı bir 
mlllj hareket olmaktan zb·ade bir 

purtller lt'!\'allsyunundun ibııretti. 
I•'rıuıko h!Uıl. bu I!) durunıdıLki pürUz • 
l\'r.t; ,y~ı y 91 ıcnıl:ı.lemeklc flle.5gul. 
dtir. 

Bu ..ebeblertlcıı dolayı ml\ttcflkle • 
rlıı z:ıyır ıı:.amanında dnhj onlara knr_ 
§ı cephe almadı. 

Bugün A1rlknda, Akdenizde, Atlan. 

Hl•te mütteffülerln vazjyetl ı;-cçen sc. 
ııı•lcrle ıııukayeso edllemlyPcek bir du 
rıınıdadır. l\IUttefik kuv\·etlerl Afrlkıı 
da bulundultça l paıı~ o.nıo daim 7.lya. 
de mUttcl}ldcre şirin görünme polill. 
ı,aııı takip edecl'ğine ,uphe lOktur. 
Aksı tııkdlrde lııpnnyol Fası tehdit 
ııltınılndır. A ıncrjlmn kU\'\'Ct lerlnln 
d., l\)Bk bastığı blr BUhada Franko • 
nun mihver leb}ne alacağı bir karar 
pek de habis mevzuu olamaz. 

nu itibarla ıılmali Afrlkanın lua. 
ıı ile İl!lpanyıı müttefikler aleyhjne 
lilmıldanamıyacak bir durumu. glrmt~ 
bulunmaktadır, 

Bcrıınd kt RS;(Crt oı ıht lrre ~~ 

rıııı.rcş:ıl Romel Jrdusuo ı l{-ır-;ı y pı 

lan horcktl.tın muvaff'ıkly"tll b!ı ıı. 

tice verebilme.si jçln lugıljz'cri11 ~ 
niş d'çUde bir kuşatma hn:-eket Vl.., 

lnaları !A.zımdır. Halbuki ln;;ı: z•.,, 
c;ok bilyUk kuvvetlerle harekete l{eç. 
tlklerj haıde bugüne l:adRr buna m•ı. 
vaffak olamamışlardır Bu da teşe"'. 

büsUn kimin elinde o!du~unu gö~ter 

e erau yzenbover 
Şimali Afrllı.a ıııüttefltc unıuoıı Kıt 

rarı;fıhı l:S, (A.A.) 
General Ayzenhover, taaıruz bnre.ıte 

tine başlanmadan cok evvel, kene· 
kurnıay, başkanı, tuğ genl!rat Klaı 
kın yedi kurmay sut>ayla. birlikte ~ı 

mnll Afrikada blr tel~~ ve ke~lt se • 
~ n.hatı .} apıuış olduğunu !f$ıı. etn.lşt.ı. 
Bu seyahat ~,malt AI, ika ,seftrj:ıt 

ba:ilarımndar. tıııtrıben Uç hafta cvve 
yapıimı~tı. General K1 ~rk hey ti ı;ı 

!tartına hareketinin lrn!tA11!arını ma 
halın do incelemek için ,ınıall Atrı k 

do.ki l<-nı.nsız mevz!lerjnj göı.dım ı;t 

çlrme < ma1<sndile mu!ı"elif nakli vıa. 

sıtalarlle birçok mevki \'e yerlere git 
mek ıuzumunu duymu,;ıtu. 

Gf'r:ernl Ayzenhovcr. ifşaatına şöylt 
devam etmiştir: 

Daha bjrçok zaman evvel lııgiliz • 
Amerıkan btı.şkumandanlı~ Afrik • 
halkının çok büyUk kı<ımının mlhve• 
aıeybtarı ve Alman _ ltalyan lııtllAs· 
takdirinde mUtteflklerlc iş blrliği yııp 
meğa mUsnlt duyg•Jtarla mUtehns~ıto 
old:.ıgunu blllyordu. Bununla berab;,ı 
durumu mnhalllnde blzz:at görmek v. 
hesapları bu görüşe 18t1nat ettlı me' 
suretile bir mUşahitlor grupu gön 
dermek gerekliydi. ÇUnkU karanlık 
ta gözU kapalı jş görmenin dell!lıt 

olduğu malO.mdur. Şlmdl yapılan Si! 

fer az çok bundan evvel İspanya 
Amerika hdrbj sırasında genç teğme;. 
Andrev Roven tarafından yııpılao 

çıkartma hareketine benzemckted r 
Bu teğmen vaktlle bir1e;lk Ameriı<n 
cUmhurrelsl Mak Tlnley taratındar 
Kübaya giderek wılllerln ~cfi gcncra 
Kargiya l!e tcmııs etmeğ~ ve lapan , / 
yol lmvvctlerlnln mcvz.llerini gözleri 
le görmeğe memur edilm~ bulunu • 
yordu. 

lki lsveç vopuru 
Yunanistana huğda) 

, getirecek 
Ottavn, ıs (A.A.) - Kanada Buğ 

dayı yüklU lki İsveç vapuru, yakınd:.ı 
Yunanlstana. hareket edecektlr • 

Kongreye davet 
Do~u genelik kulübilnün fcvkeift 

de kongresi 15. 11. 942 cuma ı;ünli 
Ycni5ehir l\lirmlrnn sokak 35 nu 
maralı kulüp binasında yapılaca~m 
dnn hülün rızaların gelmeleri rica 

olunur. 

SEHIR TIY AT.ROSU 

~·Y•so m A 

Porteklzo sellnce, onun ehemmiyeti 
meşhur \'clllngton yolunun geçtiği 

snhııda olmasıılır. ŞJmnll ı\frlkntını 

l~galı ile A,711paya bir sıçrama yn _ 
pılacakaa lberll< yanmada ı chemmı_ 

yetil lılr .,.. ~te bahi!I me\'7.UU ola ~ 
caktır. N"~lyana karşı hareket edeu 
İngiliz ordusu da Porteklze tıkarak 
tspanya yolunu takip etmiş Vaterlo, 
ya kadar ıclmlım .Bunan ltln bııgUn 
Portekhin denlT., hava Uslerl, ve coğ_ 
raft mevldl ltlbılr}lo mlh\-erle mlltte. 
ttkler arasında yeniden •e 11lddetll 
bir rekabet mevzun olma ı muhte. 
meldir. lngiltereye bağlılıfı lle tanı.. 
nan Porteklzln hariçten Avrupa.ya 
geleoek ktlvvetlere yeniden bir kapı 
vadfesinl görmeme&I içln tehdide 
maruz kalması mUmkUn4llr, 

~· o~[:::-~· J 

Arkııdm,ıım holUn knpı&mı ıı.~ K ARA ELMA J Yavaıt ya vat merdlvenlerde.ıı tklncl 
\'e Bici.boma "çek :ırnb yı,, demek katn. çıktık. Meğer blr.I Kolsan oda 
lstC'r gibi bir i5nttt yaptı. Deljlmıılı smda bir sürpriz daha bekllyormu; 

da kendini zor dıı;ıın attı • 82 Kolı beni odasında bir vllki parti • 
BAI>Rl ERTIM 

Aırileten Baba 
Oomnrte!ll ve Pazar plert 

1 SJIO dıı ,, Pi t lıı· ı<ots gene mi!! Jlo\a hitap etli: lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN ııJne du.vet etti. Tam kadehleri mua,. 
"tmlt {'derim ki gutürmel< istediği. nın üurlne otnrtacatımız sırada ''el ------------------
ıılı: \C'llll<anın lınldld malıl~etinl Bici,' tok ıı.ğır deJJller buldum. Fakat bun. eski dostluğun ııeden birden mUth!§ 1 nayet; pslkolojfsl,, g6r.Ume mnL EIJ: Devlet Denizyollan İşletme Umum Müdürhiğünden: 
bornıı Jf')n etmediniz? larm hiçbiri J ~kukt bir lnymetl ha_ bir dll:Jmantııa döndttğtlnü anlamı, • mi uzattığım ~ırada Kola kolnmo sım İdaremizin tekaUt, dul ve yetim m&B.§1 alrp da eon defa ekmek kamete. 

"Hıı3 ır, sadece bıu:ı chemnıtyPtsiz iz değildi. Jlov tilki gibi kunınz. bir mdır, sıkı tuttu, rl verilen aile rclslerinln ik1"er kıta foıoğratlarjle vermlıı olduk1an beyan. 
melctup araılığımı siıyledİnı . ., nd:ımmı". Alevhlnd"' bl...,.ok mııne..... Bu evrakı mlı Hova ni"ln iade .. t • ,''Ne o, pa~ak l•l .. rlnl mı bo~•A .. k b ·~ • rdlkl rı t d u·-• Qfu hll j 

" " "' ·.. ... ' " • ... b " .....,... ruuneıerde esleıneğe mecbur olanı. ... guste a e ra ı a .,... D s v • 
"O hnlde mUstPrlh olabillr11lnl7~ Hir isnatlar \ 'Urlt olup tek bil' hıılmkl de. tin'!., sın., dedi. Dikkatle kitabın kapağını ye~ cüzdanlarlle bjrlikte bir zart ıçlnde 18.11.942 o.k§ammıı kadar Zatf~leri 

daha bo~le bir \'azJyt'te düşerseniz, ili mevcııt değil llov arazı ahm ea,. ''Bunu yaptığım için memnualyeı kaldırdı, ve sayfalan yaprakladı. müdllrlUğUne teslı"xn etmeleri n&.n olunur. (1876) 
ııollse ınUr.ı,.nat etmeııjzj tavsiye ede_ tımında tUrlU ııpekülıl!!yonlar ynp _ duyuyorum. Zira ıılbay bıı evrakı Ortndııkl oyulan kısmm iti boşta. 
rim. Z bıta iıasu!'lf ırlnrr berke"tPn nıış, Albay }~dlston gibi dürllst bir 11Jrkat yololla eline geçlrmı,tı. Ho • ı-;ı~ah ,ıma!I kaybolnuı~tıı. 
1~ 1 saklamasını bilir. S<;l IE'dlklerlmi adanı hittnbj ooyle dntaverch•rc göı: \'tin eski k&tibl onları çahuıs ve yük. 
IOICen muhterem ııederlnlze deo bildir •. )ııııını:ı7.dı, Aynf elyn i partide olduk. Sl'IC bir fiyat mukabilinde albaya ııat_ Bı~ hlll öflc~ml mucip oldu. Bu kıy. 
ıne~I ıınııtmıı)ınıı:?,, lnrrıu biç naıarı itibara lmnksıı.ın mı tı. \'eslkıııları lade etmP.m için bir 1 nıetlı ~ta, mU<ıtakbel karımıı vasiyet 

l\lis Ho\• tP.ekkUr P.ttl ,.e arknsıau lrnmşmmnıı ihbar etmeğe kalkıyor, sebeb daha var: Aradan bl~ok 5eno 'dlldlgl cihetle ~n de bir neb:ı:e kcn_ 
bak d •ttl h d ~.• dimi sahip addedi,·ordom. mu ıı G"ı f'm "' pencert.-ul'n l"ukat Ho\"lln ıı.rknsı l<n\i, Bu defa lcr geçtiği jçln bunlar müruru ı.nnu. " 
l;itti. Ucnlm l uzü:mc bakmnga bile ıılb:ıyın ayağı partiden kaydırılıyor. na tabi olnıu~. Ynnj Hov bunlurdaıı 
tene7.zlll tmemlştl. l\laaııınflh neticede emelinde mn\"llf. ı tlfado ı•ılip dQlaverrler çe\freee'i 

''Al &ana işte, ıaş gltmı,,, dtdl. 
Kot .. ıın llıkııyt halj bPnl çlleden çı _ 

O gittikten sonra J\olsa sorılum: fııl;; oluyor, Bir ha~ il itibard ın dü~en vaz:lyetlc değildir. ICh•oııor llov bir kardı. 
"Olup 1ılt~nler hııkkıııd bana blrez Ho\· da. partiden çektlnırk ıneeburı lrknt trsehhiisföıdc bıılunarnk aneftk "Alclırrııa,, dedi. Elbet bir yerden 
h:nhat \"ennez mi }nlz!,. lCtinde kalıyor. baba ıııın namusunu ve şerefini kur_ çılmr .• , 

11!'1 Ho\ un bernber}nde götUrdUğU IMlston ıu:ınısusu ııll'yhlndr olruı tnrnıak ı tl'nıl5tlr, Zira bu ,·e jknlar. ''Amma ne ı.ııman ! galiba olmıyan 
ftrnk lbııy Edlsto• ile komşusu Jlo\ e\·raı,ı nıubıı.fnı.n edl3"0r V•' bö\ it<,. ılan herhangi blrl!ll gaT.etelrrdeıı bl • 
ııını ıııdakl dÜıJmanlıl< ırrının tclcrru Ho,·un yeniden ııprklllflı.~·onlnra glrjş. rlnılı• intl5ar et tlği tııkıllrıh llo\ uıı 
ntını ihtiva ediyordu. Bunları tetk1k meslne mani oluyor. Bu ımrttle Hnl' bundıın ne derCC't• zarar ı,;örc~·eğinl 
ettim. Bllha !la l\lbter Hov aleyhinde mtlyonll).r :rtran ediyor. Şimdi Artık ldrAk edenin .• • 

ayın son ça~amba!mda.,, 

ı\rkaılaşım anide cjddileıttl. 
''Katlll )'&kaladı~ım gün., dedi. 

<De\'Bmı Var) 

: . . . . . . . ., . ' -
BAŞ, DIŞ. NEZLE. GRiP. ROMATiZMA 

Nevraııı, kırıklık ve bOdn ağrılarınızı 
derbal kese· 

İcabında Ü~ kase alınabilir. TaklitleYınaen saKtntnJ%· ··-


