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Ç A R ~ A M B A İ Mihver kuvvetleri çevrilmek 
v f tehlikesinde , 

1_N_u_m_a_r_a_:_1_1_5_2--.-Se_n_e_:_4_l 

Teı: 23872 Posıa kutusu: 214 İ 
Kahire, IS (,\,A.) - Orta şa;·ı. ı katı muzatferl~t elde ettik. Düş 

ln~i~iz _kuv_,·ellcri müşterek tebliği : man zlyadesJ)e ııendelemektedlr. Fa 
Genış hır cephe üzerinde diişına.. kat baygın dUşünceye kadar muhare 

nı tekil> eden sekizinci orclu kuv • , be kazanılmış sayılamaz . 

1
-8 Ak 1 '"elleri dun Binsaziye 112 kilometre İyi bir muharip olan düşman, de u şa m l den az bir mesafeye kadar yaklaşmış n!zden ve havadan takviye aJmağı u 

• • • bul:ıııuy(Jrdu. mit ettiği müddetçe artçı hareketle 
____ ,. 16,17. sonteşrin gecesi kısa ir • rini devam ettirecektir. DUfmanıL 

Tlrklvenln ve lifadnn ucan bomba ucakıarııı111 muhl\rebe sahasında 600 olarak ıab 
J Bingat• l.mıınındaki deniz t"Ş •ııı • mln edl!en tankından ancak on , beşi 

bitin devletlerJD rına taa~ruz ttmişler ve hur:ıd:ı kurtuiabIJmtş olmasına ra~en §ima_ 
yanqıulıır çıkarmışlardır. Di:n nv. 11 A!ı1kada belki şiddetli muharebe • 

d6Vl,tll'I tek cılarmıız 6 düşmuıı taşıt uçıı~. c.Hi. le.r cereyan edecektir. General Franko 

Suikast davası 
Maznunlardan üçünün 

reddi hakim talebi 

Bir defa da Çankm AOn ti&za 
Mahkl mesince tetkik edilecek 

A.nkal'a, ıa (.l'elefoala) - Fon Pa, Çaııkm mabkemut l&WıiJ'ltıi 

pene kal"§ı terttp edilen aulkut te_ I merci matue bu d&vamn Ankara L 

,ebb11811 davumm n&kzalı göı1llme. tır ceza mahkemelll.4de rl17e~ de. 
al.ne bu abalı Ankara ağır cea .malı.. vam olunup oıwımıyacatmı ft reeldi 
kemeılnde devam edllnı11Ur. blkim talebini teUdk n tıtr karara 

Kaznun}&rd&n PavJot, Konıllol ve bağlayacaktU'. 

berber SUleymanm reddi h&kim ta. .U:uhakeme 23 fldDaJtlfrin oarpm. 
leplerl, Kdkln ağır ee&& mahkeme • b& gQntı 1&at 9,30 a 1ılr&lallllJltır. 
ilince reddedilmlftL Jıl&munlır.r .Ku -
kin mahkemeıl.ııin bu ka,.rma d& 1 
t)raz ettiklerinden, he7etf hA.ktme 
doııyanm Çankm ap ceza ma.b]q • 
meafne tevdllne karar vermlfUr. 

sürmüşler ve en uz başka allı uça~ı 
dlşman: Enllisyon nı rl:ı Bingnzi çevresinde yerde tah_ 

rip olıınmuşıur. 
rauD: SADRı ERTEM B!ilün hu hareketler sonunda u. 

B VTUN dilnya, ta.ter harbe &lr. 
al.ıı, later glrmealn, tealrl 11ulh 

~elernde de insanları hayattan bez. 

dJrecek biı' Afetle bogilııden mllca.Wı
leye batlamınu • .Rejlml ne oluna ol. 
eu.a. bayatı anlaYlf tarzı De tekllde 
Uade edlllr98 edlblıı bUt\ln devletler, 
kUtıeıer harp zamanmda ve 11u}b ıı:.&.. 

caklarımız hep~! fio;lerine dönmüş. 

l spanga sefer bertik gapıgor 
Yedek ve mütekait bDtDn su

Fransız 
meseleleri 
etrafında 

Ruzveltin 

manında reJimlerl, mllD müdafaa 
kudretlerini, ferdi bayat oartıannı 
:JlPraııdll'maya palıfU enflAayona 
k&l'fı keııcll bünyelerine uysıın tecl -
birler almaktadırlar. 

Harp aenelerl ortaya latUıs&I edU 
mlı m&UanlaD ziyade tediye vaaıtU1 

cıkardı. 
Fa:rJalaıan tediye vıuırtaaının fert. 

1er tçfn olduğu ko.dar rejimler tçl.ıı del 
bir feliket olduğunu büyük harp v<ı 

büyllk harp aonraaı en bllytik, en ha. 
J'lkulAde mlaallerfle labat etti. 

Borçlular tçla faydalı oldutu tıuav. 
TUr edilen enflbyonun bortlu Alman. 
yada neler, ne blly1lk facialar yarat. 
tıtını harp eonruını tanıyanlar bilir. 
Jer. ŞUkrtl Saraçotlu bllkOmetl Tt1rkJ 
yedekl enflAayon olayı tızerlnde •ra. 
batle, katlyetle, ısrarla durdu. 

Jo'"llhakika Türkiye ı~ln enflAs~ onnn 
had de,,.resl henüz gelıııJı değildir. 
Bunun tçln onun vnktlnde te,hi't edil. 
mealnl.ıı, t;edavtyt kolaylaşt~rae&ğına 

inanıyoruz. 

Makyavelln dünyanın her devrin 
de kıymetini kaybetmlyecek blr aö. 
g11 vardır: 

''Öyle marazıar vardır ki, teşhl-,.i 
kolay, takat teda,·isl gtlçtllr. Öyle 
marazlar vardır ki te&hisl güç. rıılmt 
tedavisi kolaydır. Devlet adamı odu~ 
ki, marazı evvelden te,hlı eder ve 
hastalığı kolayca tedavi edt>r,, 

Tllrklyede enfiAsyon üzerine hücum 
eden hUkQmet, cepheyi bekllyen bit' 
nöbetOf gibi uyanıklık CÖ!ltcrmlıt Vl" 

IM!lrf bir ıuret,te düşmanın üzerine a. 
tılıwıtır. Hüknmet eııflA!lyon ka~ı. 
amda, tatbik kablllY"'tl olan, adal"'l 
zlhnlyet;lııe uyguu, ı:mnlyet vereıı, 

)'&nl Türk ceml;\"etlnln bünyesine uy. 
gun kararfar aımııttır. Varlık vergltıl 
\e ıeker hakkmda verilen karar bu • 
nun bizim bünyemize göre olan, en. 
flAııyond kartılamıı. çareııldlr. 

Enfltııyon kartııınd& alınan tcd • 
birler, her memlekett.e serttir. Çllo. 
ktı bu tedbirlerin gayesi faı.la tediye 
vaaıtaıunı zararlı olmaktan çıkar, 

m&ktır. Bunun tçln tediye vaeıtalan • 
nm miktarını azalt.ıDAk vı: tedavtllöıt 
ellratlnl hafifletmek 7arurt olur. 

Enflleyon}a döl11:ten devletJerıo al. 
dıkları müşterek tedbir IJUdur: Plya. 
ııadan tediye vaıııtalarmı ~kınek, Pil 
ra miktarını azaltmak tahdit ve n. 
yat kontr0ll1 .Utcınlerlnl kabul et • 

IDP.ktlr. 
'.rahdlt uımlU fertlerln mal almak 

bakkmı tahdit ede:-. t'lyat kontrolU 
•lııtemJ ile tec1avlllUn sürat)enmeıılnc 
mani olunur. Ftyat artma"ıarınm, ya 
nı tedavül bacmlnln çoğatmııaının i\. 

nüne geçl)lr. 
EnMııyona ka~ı Almanyada, Ma 

<ıarlstıı nda, Fransadıı ltalyn.da, tngli. 
tettdf!, Amrrfkada ba cemiyetlerin 
ıartlarma uygun va:r.!yetler alınm". 

tır. 
Almanyada vergilere yapılan zam. 

)ar dikkate lAyıktrr. JDS8 senestnd" 
Almanyada tahııll edilen Vl'l'gt mlkta. 
rı J7"1 mlJyar ma.rktı. lDU vergi 
Y"kftnu tııe 82.8 milyar marka yllktıel 
mı,ur. A3ağıdakl rııkamlan milyon 

(Yaı.1111 sayfa 1 11llrun l de) 

]erdir. 
Londra, 18 (A.A.) - Dun:na

öan ilerliyen se-kizinci ordu, Bin· 
gaz-iyi Şimdi daha ciddi bir suret
te tehdit etmektedir. Dahi1t yol
boyunca ilerlemekte olan mUtte
fik kuvvetleri. mihveri, çevrilnıek 
tehlike.sile yllz yüze getirmekte -

baylar silah altına çağırıldı 
dirler-. 

İngiliz seyyar kollan çekilmekte 
olan dtl.."Dlanm ardcr kuvvetlerini 
hırpalamaktadrrlar. 

Dernenin zaptı, mUttefiklcrin 
eHne yeni bir Us vermiş olmakta· 
dır. 

Havalarm fena gitmeeine rnğ -
men. elan hava Mkimiyeti mlitte
fik hava kuvvetlerinin elinde bu· 

Londra, 18 (A.A.) - M:ıdritten 
bilclirlldl~lne g6re, general Fran: 
konun emriyle kara, deniz ve ha\"8 

kuvvetlerinin kıı-mi sı>ferherliiıi I· 

!An edilmiştir, 

İngiltere ile Rfrleşik Amerika hü
kömellerl, hpnnyanın tamamiyet 
"" h•tnrnnıaın'l rinvPI eılcrrklrrinr 
dair lıpanyaya teminat verdikleri 
halde. Almanya böyle teminat ver 
mf'mfştir. 

OeneralFranko 
bir tea.uo neşretti 
Madrlt, 18 (A.A.) - General Fraıı. 

ko taratmdan neşedilen tebliğ §Öylı.ı 

demektedir: 
"Muharebenin bugO.nkll durumu, 

şimdiye kadar 1akin kalan çevreye 
dayanmakla ve lapanya ana yurdlle 
mllatemleke ve hlma7e ıdarelerlne 
her zamankinden çok fazla yakmll.§-

mak}a bası ıalntye tedblrlertnın a • 
lınmuım gerekU kdmqtır. Ba ted,. 
birler, lepaı:ıyanm bugUnkU muh&re.. 
be dıpıd& katmunn, ı.tıkW w h&. 
k.lm~bıl müdafaa etmeCni tem!D 
eyll)'ecektlr-

Loacl.-, ıa (A.A.) - Bir .Kadrtt 
tel&T&fmı sllıreden Vllf radyan, 7• -
dek ve mllteblt Mttbı t.pau)'Cll m • 
baylarmm .tWl attJDa Nnlddtl&n. 
nı bildirmektedir. 

lunmaktadrr. 
GENERAL ALEKSANDEBtN 

BEYANATI 
Kahire, 18( A.A.) - GauteclJere 

beyanatta bu}unan general Aleksan. 
der ışun}arı ııöylemfştlr: 
' Dü§manm ElAgeylAd" muvakkat 

bir mukavemet göatermeaj muhtemel 
dlr. ÇUn'kU orada hazırlanmış mUda • 
faa mevzileri vardır. llk ravundd:l 

in iliz paraşütçüleri Tunus 
hava alanlarına indiler 

Taaaıtald Mlllwer 
aare11:eaer1a1a 
lledea nedir ? 

.Ladra. ıa (AA> - 06r0nU,. JO. 
re Tunu.ta mlbYel'. hareketıerblln 

Şimali Afrika 

Ceza evıeı·lade ve 
iop1a ma 

kamplarıalf a 
10.000 den fazla müttefik 

taraftarı kimse var ! 

ilk çarpışmada Almanlar çekildi 

Cezayirdeiu bütün Fransız kuvvetleri 
ingilizlerle birlikte T unusa yürüyor 
Londra, 18 (A.A.) - Şimal! At. etmekte olan Llbyada.lı.i mihver ku, ... 

rlkada harekA.ta devam edilmekte .. vetlerlnl teşkil~tlandırarak , lnglll:t 
dir, lnglllz para§üt<;U tutalan Tunuı; blrlncı ordusunun Tunıuıta ileri bare_ 
hava alanlarına inmiş bulunmakta ketin! durdurmak U.Ure Umitslz bir 
dır. Bu~lar mlhverln şlmaı Afrika . gayret sartedeceğl anla,,ılmaktadır 
amdan tıımamen atılmıujle netlcele 

hedetl Ram.ı=l ordu.unun b&ki)'eluiDi 

bir rlcat hattı ıemlD etmektedir. lıltıt 

tefikierın G&bea üzerine ilerlemeleri 
mlhvel'iD bu projelljne engel olacak 
vr. G&belde 200 kilometre uzuntu -

ğunda w deniz aeViyeıılnden alça 'r 

luzıaı~r vardır. Bu tuslalarJa denia 
arumda Romel. otuz kilometre ce. 
nl§liğiııde ve Karet l•tlhkAmlartlt 
kup.tılmq dar b1r dehl}Sden batkıl 

bir teY bu}amıyacaktır. 

Loııdra, 18 ( A.A.) - On binden necek hareketlere baıılamışlardır. 
!azla dö Gol taratarı ve İngiliz !eh • Diğer ~raftan müttefik ve A}mıı 
tan Fas, Cezayir w Tunwıtaki ceza ileri unsurları arasında ilk çarmı§ 
evlerl.ııde ve toplanma kamplarında malar dün vulrubulmuştur. Almanla• 
mevkuf bulunmaktadır. gerl Ç<"kilmlşlerdlr. 

Bir çok İngiliz ve ytızıcrce , Belçi • Şimaıı A!rlka mUtte!lk umum! Ka. 
kalı ve Norveçli sub.lylarıa askerler rargA.hı: ıs (A.A.). 
de toplanma kamptarmdadır. Tunustakl Fransız askerleri Al 

Bundan başka, bUyUk kısmı yahu. man ve İtalyanlarla çarpışırken; baş 
<illerden ibaret olmak üzere, İspanya, ka Fransız kıtaıarı da lngillz takVi. 
Almanya, lta.!ya, Avusturya ve i§gal yelerl~ birlikte doğuya doğ"ru yUrll. 
aıtındakl müteaddit memleketlerden m('ktedlr. BUyUk .ııayıda Fran.IIZ kuv. 
gelml§ bulunan takriben on be' bln vetıerlnln Cezayire çıkan İnglliz kuv 
kadar slyaıı1 mülteci de "§imali Atrt • j vetlertle ileri yUrildllkleri goörUlmllştCr 
kanm muhtelit yerıerin~ki hu.ııu&t l Londra, 18 (A.A.) - Mareşal Ro . 
toplanma kamplarma ııevkedllml§Ier. melin Tunusa gelditı haber verilmek 
dlr. • tedir. Mare§aUn perişan halde rica~ 

Yeni Emniyet Müdürümüz 

Fransa Mihver 
l&ZAD: BiR MUHARRll\ 

L ONDKA'da..ıı ıö!eıı bir Jıal>ere Oç cemeyaoc1aa lklaclll Frıuaaııa:. 
ıore t'ransa tnlhvere lltlllak ıtelAmet.bd mlbverle blrieeerek de • 

'-'t...,., .. uzercdlr. JSu r1,·ayete 1Da.n. mokraallere kartı baıp etmekte &"Örü 

makta acele ctıııek doğrfl dl•f,-Uıoe Ut yor. Bu eereyamn mUmeeelllerl ara • 
ııon bAdiıteh:riıı büyle bir netıce do. ıımda Fr&n11& balk partlat relal Dor_ 
ğuraıAsına üıtln.ıa! \ermekte bat,;& yo, battA LA~ de bulunuyor. Birle. 
yok~ur. Amiral Oarlıı.uın ve ~enera, ıtlk Amerika kuvveUerl batı tl.m41 
JJronun ıuUttefikler larahna geçme, Alrlkaama çaktıtı ı.amaA Parlate atı 
elodcn ve bUtillı 1' r&Wianın mi.bHı maylfler tertip eden Doryo, Franaa. 
tu.rarındwı !fgal cdllıue.:11uden sonra ııın demokraellere kal'fl urbe s11. 
'\'iJlııln tarafswık poUıtkaaıııda ıara. ıneel aösamunda ISrU' •tmlttlr. 
'rı kolay değildir. ~uııku bit,araJ ola Coöacll ye Mil cere)'&D ela, Fraua. 
'bilmek jçlu, her eey11en .:vvel bUtUıı WD !ldtmetbd &arabmlık poUUlrMID. 
°ya.banaı t.cslrlerden aza.de, bllr ve da prtt,or. Bu oere,_... aaam...uı 
mlista.kll olmak ltızımdır. 8ugliııku ı.ıe mar.,.ı f'eteadlr. 

izahatı 
Mustakbel Fransa 

Miittelilılerin meri 
JıenJi.eine lliirriyetini iaıl« 

ettikten 90lll'CI 

Bloat rraam 
milleti tarabada 

vlcade 
ptlrllecelltlr 

~imali Alriluıdalıi -... 
lal' ahrf Well.-i .Ue 

etmek iP,. yapıldı 
V•li'ngton. 18 (A.A.) - Ctım. 

hurreiıri Ruzvelt, guetecllere .. • 
neral Clııenh~rin ıimaıt Afribt 
da Amiral Daıian ile yapımw olduo 
tu 9iyast uzJ•ratar haıldanda im
bat vermiştir .Mllpı11ııileyhin b9' 
yanauna göre, bunlar ltatiyen d.
iml mahiyette birer itiJlfname ol
mayıp harbin zaruretinden dof • 
muş birer anlqmadrr. Amerika 
Reisicümhunı, söz11ne d•vamla de 
miştir ki: 

"- General Cisenhovcr tara• 
fından Atrı1ratıııı ıiınal ve batt • 
anda halihazıra mUU-alUk olarak 
yapılmı, olan siyasi uzlaşmalan 

kabul ettim. Birlelik Ameritada, 
bUyUk Britanyada ve difcr blrlet 
miş mill~tlerde hl.kim olan hiai
yatr anlıyorum tuvı"b ediYorum. 
Bu hiMiyata göre, geÇeD iki sene-
n in tarihi ~nnne getirileeel 
olursa Darlan n. daim! hi~fr uz
laşma ya.p:mmnak icap eder Bir 
de birleşmh milletlerine \Pişi hn
kftmetinin Fransada ~yahut be? 
hangi bir Franm toprafrnda tıe -
eesfts nmesine ne de ~Yle bir 
hllkfun~tin tanınmasına o.ala akil 
eMiremiv,..ceklerdir 

'Fransanın hem mııtropol, bem d.: 
mustemlcke butun toprakl:ırı Alman, 
ltalyaıı, Amerikan, ınglU& ve Japo.ı 
l~gali altındadır. Böyltı olunca, de . 
mokrasllerln lşga.U altındaki toprak 
larda buJuoan lfranıuz kuvvet.ıerlnlıı 

Bizler. HitlE're v~yahut mihvere 
de!lte-klik f'den Fra11S1Zlara muarr 
zrz. OrdtL'?luz mensuplanndan hiı; 
kimsE-nin Fransanm ve Fraını lm-
11aratorluğunun mtıstakbel hOkt • 
meti hakkında mUnaka!!!adA bu -
lunma~a saJ!hiveti yoirttıT. MUı • 
takbeı FrıtnS?Z htıkftmetini ne att' 
Frans:ıda n" "" dE-nin~ '-"an· 
nda h~rhftntri bir kim~ t11,...flr· 
dan ferdi olarak tetıiııı edilectk de· 
~Jdir mUstaklıet Fransız hUk6 

Fakat Fran•nm OötllD metropoı m~ni mUttefik1erin zaferi ken 
\"e lmpır.ratorluk &op.raldarı iki mubı. fArkaın Sayfa 1. 8tttm 1 de) 

Yeni Y.nuı..1.yct mUdürtımtız HalQ.k Nlbat Pepeyi bu ıı&bah Ankaradan 
gelmlıı, v:ıfü·j maka.m.ında ziyaret ettikten ıonra vaı.lfestnfl başlamıştır 

HalCll< Nihat i\j!'l'lılen ll'>nra meıı&l arkadaşlarının ve doııtıarmın ziyaretle. 
'rlnı kabul f'tn~ştir. Qa•ıııka.n ve aevimlt emniyet cllrektörllmUı. kendlsjni 
mal<aıııında 1 lva.·l't. eden blr muharrlrlmlze: 

"- btıın!:ııılll'l:ıra yeniden hizmet etmek trrsatmı buld.ığum lı;ln b&b. 

th-at'•-u,. deml'ıtlr. 
ı Ba)Qk Nilıa.d:ı yeni \azlfesl.ııdcı de bap.nlar dileriz. 

1 onlara Utllıakı nasıJ zaruri tae, m.lh 
'Ver ilgall altındaki lfrıınll&DUI da ona 
lltlbakı ta.bü görUlmek IA:r.ımgellr. 

Esaııeıı Fransız. efkAnnda blrblrtn .. 
aykın llç cereyan yaoama.ktadıı 

Bunlardan birincisi 1! ranıoaııuı eeUı 

metini demokrıuıllerlc blrleıterek &l 
manlarıı kartı bıube devam etınekt~ 
görüyor. Uu cereyanın mümeMfll ıe. 

nerel dö Goldtır. Şlmdı a.mJral Dar. 
lanla generaı Jlronun da bu cepheY• 
llt,lha.k ettiğini görüyoruz Her ne kı.ı 
dar bo amiral ve generaller arasınd 
thtl}Af çıktığını blu.at Londra babcı 
'veriyorsa da gaye b&kunındıuı arala 
rmda fark yoktur. 

rip tıar&fua llPÜ al&ma prdikteD IODra rm~iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

tarabl&lık polltfkaııınm .m .. mır.h. su·· mer Ban'., 
ii.IUD o1IDMl .lblmdL Ne&eklm .... kıa ~ 

bir babere pre mare.-ı Peten yeı1DI 

~r::.:.:: bir cUter paenle Yerti Mallar 
BtltllD bu ıtvır.yetıer v1t1 r........_ Pazarları 

um artık tarafsız.ilk pollttkaema ve. 
l.la etmek sorunda kaldJtmm ilk lf:.ı 

ret;leridlr. lual altında bulunaD bil. 
tün meıropol Frır.nsuuım bulldan 
~oııra mlllverle dalla ada ltblrlltl yaı 

mata mabkfull olduğıında ıtıpbe '60" 
tur •• Fakat bu lfbirllllnln bududu at 
ıl&Cak' Fraııu lnııllteıre ve &mert 

l<aya kart• ııarbe ml ııırecek' Doaa.ı 
ma81Dı mihvere mi verecek 1 Bu eu&• 

lerln cıevabnu tabmlnlerdea zlyad• 
bAdllelerdm beklemü lklm ıellJor 

• i. i;SSESEst 
aa:VDCBLCGCNDE1' 

.eni gelen senem ipekli çeıltler:. 
e bU8U.ll 8Urette ve b!rblrinin 8Jı 
lauyan delenlerde bir TUrk 11ana~ 
lrma yaptırılan yalnıa BiRER 
COBLUK EMPBlM&UB 

I ERLİ llALLA.R p AZA.RLA.ftJ 
' 

dağ&Z&lannda aerbMt aatt]mak 
adtr. 

T ............................. . 
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kir ı!.ı ırıın l>ı: llAS;) ona tabi o]aC.'"lktır. Hunun Jçtıı 

lılrder. daha ~eı;en senr şir,.ctlerln lrntınrı 

Uz rlm! n nlınan \'crgl!!'r ~ llzde 67. 
lıu'!luııı şahı l:ırdan nıın:uı ,·ergtlcr 

mwl•, t \ 1 .n UMjlı· onÜnl" geç )lİldf' U.5, tlltlln \~rı;::lı;! )ÜZde 22, 
le g-.ı r t !IJ n b:ı ı.:ı bir el d ğil. nlkol ~ üzdf!' 18 nl 5 tlnd<' ortrnlnıııı. 

:ır. Dı ·er t raft->n \ lı ı:ınynd ı h ır:ı tır 

n hh ti rlııJ m.ıtf':ıhlı}tl re \eri 1 Ge<,;rrı .)ılıı nnuırnıı \nıerjlmd:ıltı 
l:n 11\ıın<Jlar d:ı ke!'ôllml tir. llıı su • (ed:nllldekl p:ırn miktarı S mlly:ır 
retle ıno'l lw ın ı.e<ıl'mrı;ioden dol:ı~ı fadalıışmı"tır. tnglltcrl'(le IJllyülc srr 
3 mllynrlı\ı bir t:ııı:ırruf lf'ınln edil • veı MlhJpleriııln mlktnrı gltglıle a7.nl 
ml,tlr. nı:ıktndır. AJııı.m tl•dblrler fedn\'ü]lln 

• ın,.rJJ,od ı ı.onuı::m \ergller mll•t'l slimtlııi tınflflrtmelf, plyn adan fn:zlıl 

rı glttilcçc artmıs oı:ııı milli ı:::elır t<'davlil vusıtesmr oıımrmıık gııye,lni 
ınlkt~rının C'>ğalmuıniJ n hasıl ol.ı. glltmel;tcdlr. Önllmlızdeld ~'ll tı:lıı tn. 
cak \'87.l~etto harpten doğoeaı. en. 

1 
glltnedl' ulınıın ıedblr]er mllli gellr!n 

1 
~ \17.df!' lO ı \ erı:ı halinde de,·let hıı . 

-=---=-ıcs:ı==-=:::;~~"""'-- :rfneslne lntıı,nı rdecelctlr 
S. EHIRDE ltal3ııda liretin lnymetJnl muhofu. 

:uı itin m:ıli••e neznrell tnrnfındnn sı. 
YURODA kı fedblr)rr nlrnmı<jlır Hllhııssa mrc. 

1 

huri lsttkrnzlor bu huo;u'>fD mllhlm 
DÜNYADA bir muhale olmustur 

&:11-:m::ı=-.-I! .ınpon~·adıı hıırp rlnım manı ltlıı :ıo 

Şehirde: 
.r Belediye 1ktıs:ıt mUdilrU Safte. 

Sezenın Topralt mahsulleri ofisi ida _ 
re meclıaı az:ılı!';ın:ı tayin edildiği 

bild!rilıncktcdlr . 
lf. Rami nahiye mUdUrU Feyzi Ol • 

cay, Şilenin Alacaıı n hiyesl mUdıir_ 
IU""Une, bu nahiyenin mU JJrU Feyzi 
G }Jms r d R mı r.:ıhlye mUdUrlU 

e tayin edllml tir. 
~ Ramide inekçi İbrnh~ınin evjnda 

1100 kilo un ve 500 kilo buğday bu. 
lun u , İbrahim adliyeye verilmişti: 

1(. F kcr beyıınnam si verme mUd '! 
d bltmı~tjr. Bugüne kadar 50 ki'I 

yom :ı.me v rmej 'erinden y!lka • 
lanmı lard•r. 

Yurtda: 
t veldU tı \'alfüklere bir 

t ı;onc!cr rck, y:ıı;ı mısırıann 

ını.h f ~ sına iti imkA.nsızlık dolayı.. 

l n !l t h Iın. borçıandınldığı mı. 

ır m h :.ılllnU kuruttuktan '!Onra 
nı 'bil lrmlştir 

t v kAletlnrte kurulan harp 
omis1 bJrosunu~ bir umum ml.1,, 

1 c ııcklindo yenile tırllmesıne k!l 
• ı; erllmlııtlr. 

)Jnyzda: 
.;. Yugo l vynda, ç.,teciler iki şehri 

1 etml ıer ve mihverin yapt:ığı 

tUn taarruzlara rağmen bu iki şch. 
muhafaza etmi lerdlr. 

mlllon l l'nli!c tnh' llftt çıknrı}mışhr. 
Bu t.ıh\ llüt bir ne\j hnrp tııtlkra:zı • 

. dır. Pi\asaıl·•n Japon p:ır.uıını topla • 
yıırol• nlım l{ablll ·ı·tını muhafur.n et 
mele gn ·eıılle ynpılm:ıktndır, 

l\lnr:ırlst)tnıla ise bir yandan rıyat 

lı:ontrolU ıstemı ile, bir yıındarı 1ıer. 

gllere )eni ~J\mlar ;\DJlı)ıı.rnk enflll"' • 
l oıın karşı dun:ılnınktııdrr, 

l\fararls1nnd nlınnn bu ~eni ,·e~. 
Ier os1'Dl meselelere kıır ılık olncnl•. 
vo harp mo rnn:ırını knr~ıhyaeaktır. 
Bu ''erı.ller ynnındu ıservetl 50.000 
pengllyU n!Jllnl:ırd:ı.n da nJın:ıc:ll• bir 
vergi lconmu~tur. 

GörUlüyor kı dUnyıınrn hangi tara. 
frnn. bn.kılsıı. tufan gibi blr ennlb~·oıı 
AfeU He Jcıı.r51 karşıyadır. B! zdo bu 
dUny:ınuı içindeyiz. \'O bu marnz.h 
mllc:ıd<-le edlyonız.. Onu yeneceğiz. 

Türk parnsmm alım knblll~rtlnl mııt 
lnkn muhafaza. edeceğiz. ' 

SADRt ERTEl\I 

Stokholmdan Moskovaya 
giden haberlere göre 

zı iman 
generalleri 

an b ku an
a ıığ nın ı.Ja nı 
.s~ y r ar ıı ş ı ~~ tr.ı;il z ha.va kuv ctıerlne men • 

p uç kların İ!I\ i-;:re ha valarınd:ın 
ederi \lz rln ... , Londradakl lsviç~ : 

re lc'sl, lnı;lllz hUk{lmet1 nezdind 

.!\losıw,:ı, 18 (A.A.) - IW,aer: 
Stol•holmdan geıen \'C .Moskovada 

alın:ın bir habere göre, bıı.şlarındıı. 

mare ;ıı ton Llst bulunan Alman gc . 
ncraHcrinden mUrcklcep bir grup. lk. 
tıd:ır ve saltı.hi)ct!erin tamamen Al -
man generallerine tekrar tevdii ve 
Hitler Uırafındıı.n ıı.z}ediler. fon Brıı.v. 
Çiç, fon Lep ile diğer mütehassıs ge. 
nenı.l}erln iş başına dönmeiel'l sure. 
tile Alman başkÜmandanlığının yeni, 
den ıslahı ve teokil~tlnndınıması 

meselesinde ısrar etmektedirler. 

1)rot stoda bulunmuştur 
:;. Atlantjk denizlPdl' Alman de -

niztı.llıları son günler zarfında 15 bin 
tonııa.toluk 3 mU't Cık ff"mi'31ni ba. 
tırmı ıardrr. 

ar e o ra 
rnavuttu\Jun 

hudutlarına halel 
getmiyecek 

ı .. oııdra, JS (ıl.A.) - il r-ıl'iyc ua 
r.ırı Eden A-.:ım kamoro<>ıntlıı 
suLh Jıall olnrnk teessüs ettiği, sıru. 
ıl:ı Arn:w Jtlu~ıın ftalyıın te<.'avıizfı 
\ uziindcn m<:ydnno gelmiş değışik. 
Jiklerden mütccs<ıir olmacaıtı tc . 
mirı:ıtını ''"rntişllr. 

1 ad 3 · O kisi 
• 

te~k·f e~iımiş ! 
Londro ıs l \. \.) ).los. ,,,ı r ıd 

u~unun bilclirC:ıı:ine göre, Ccnov:ı 
urino, Milono,w h:ı5k:ı lı:ıb:ı şchır 

!erinde l\lu50lıni olcyhtl:.ırlığı suç.!r 
3,000 kad:ır askeri sııh:ı~ln en<fıı<; 

iri erh:ıbı \'C Faşı~ı p:ırlisinc mensup 
yüzlerce memur tevkif cdı'misler 

dir. -

Bu generaller G'rupunun bir ıı.ske:'i 
diktatör!Uk kurulması arzusunda ol. 
dukları sanılıyor. Bundan ba§ko. eski 
genelkurmay başkanı Haıacrln azlin 
den evvel, Bitlerin, tecrUbell general. 
lerın n:ıslhntlertni dlnlememek sure . 
ti1e 1942 seferinin akamete mahk!:l~ 
olduğu ve muazzam kayıplarla neti • 
ceiendlği hakkındııkı b~yanatı da bıı 
trr]a tılmaktadır. 

ıcurnaz katil lınranlıkta birisinin 
l•endl lnjn JK' inden geldiğini hissede 

I rek, gayet oınhlrne bir manevra ya .. 
rclc, ı;ıı3et mahlrnnc bir manevra yn .. 
talt odasına giriyor. Duf,'1asm sar'" 
nubetlndcn sonrn bir nC\'I öIDm uyku 
suıuJn buhınduğunu blll~or. Kıırıınl:ılc. 
la od:ı kapısının arKusındıı pusu ku. 

ru~ or. Borun ellnde i"Jclctrik feneri 
ve t:ıhıınca ı olduı,nı halde, Duğlası.ı 

oda lcapısmı açıyor, Vt' fenerle odrı • 
nın içini aydınlatıyor \'e... uyuyor. 
t:ne bıı nnıla Jmtll pu udan fırlayıp 

bir darbe ile tab.mcayı şuşltınıı dö • 
nen Horanın elinden dÜJÜrllyor \'C hıı 

fi)e~ı bıı:uldıyor. Uorun yere dü l'ı • 
~ or, fnknt hemen iılmı}l or 

\lbn3 ııı \ uruldukt.an sonra duşer. 

krn ~uııtığı gl.lrUltUdrn mis l\!nrşnn. 
ulanmış bulunuyor . .ı\lcl~nele ı;lylnl. 

Portekiz İngiltereyi ~or , ı uıt lmta ini~ or Koridorda :ı. 
· protesto etti ~ ıık r: lerı tıııten kot ıl lhığwın yıı • 

Lfzbon, 18 (A.A.) - PortdcıZ hU _ tnk ud..ı ıııd:ı lllknbnm:ık tebljkr .. ı 
killnetl, İngill.Z ve Amerikan uçak . nl:' rnarm: ı.atın~m.ılı için. Horan:ıı 
Jannın Portekiz toprakları U tJnd 1 ) rr • d.I •ıı tnb:ınroı;ıııı ':ınınıı alıp ı 

~asını protesto etmlştır. DUTJ bir ı;Olrıı od;ısıım çekfll~ ur O ha U·ıı;. 

fııgruz ve bir Amerikan uça ~ı Por •

1 

ıaııııı ocı., ıııda il.l•n ı.lr urafık maı;ke 
[tekiz Çevtemnde yere dU5mU" ve mu_ ,.ını lııdlrıllğinl tahmin t'dlyor:ım. Ç•>lı 

tobnt gözaltı edllmL.cttlr. nt:ır 'ıı~ııh t-••twı :ıı f\nnın bu !llllr!'tlt' 

HtKAYıı; - -
ALKOL 

,, 1°3DAplı" /Jdçicüı--UU,' 

;-Jfffer /u,iecktı ? Rençbcr Payo, .ııababuı be~iııd~ 

mUşkUlft.t!a uyandı. 

Başı, mUthl§ surette ağrıyord ı 

Ağzı kurumuııtu: Boğazı yanıyordu 

Bitap bir haıdeydl Şaşkın bjr vazi 
yetto, neden sonra, olıııı biteni hatır. 
lamağa başladı. Dirseğinin Uzerlnde 
doğrularak etrafına bakındı, Geccı 

elbisesini çıkarmadan yatmıştı. Şam. 
ctandakl mum bitmek Uzcreydi. Ya 
tarken, söndUrmeği unutmuştu. 

Odada sefllCı.ne bir manzara göze 
çatpıyordu. Her taraf kir pas lçln . 
deydi; arada sırad:ı bınlt.tlnr lşltlll • 
yordu, 

Payo, ilk olarak ı.ıunu düşündü 

Gece, yatmadan evvel yapacağı mu 
him bir ııı vardı. Fakat yorgunluk 
tan uykusu •galebe çalmış ve o ~I d.ı 
yapamamıştı. 

Yapılacak 1§ neydi T 
Musslyl öldürmek ... 
Muss!yi l51dUrmek mi T .. 
Payo, derhal yatağında dikildi, 

alnından soğuk ter ılamlalan dUşU • 

hatırlar şlbi oldu. Mussı, trmııy11. 
sarılmamı§ mıydı? ı.ıeseıc bun:l .. m ·., 
l>aretti 

Adam, mırıldandı: 
-· Bir daha mı .. bir damın alkol bile 

a.ğ'zuna aımıyacağ'ım Yemin ediyo -
rum. 

Kendi kendinden utanıyordu. 
Kıypıetl! arkadaşına nasıl kıyacak. 

tı? 

Sarhoşluğu gözUnUn önüne gctdl. 
Eve dönerken, arkadaşına lcarşı be,. 
lediği kinin haddi heıı:ıbı yoktu. Ar ı 
daşaı odasına glderkcn eUnl uzntmı' 
tı. O da sol elini uzatml§tı. Halbuki 
sağ E>ll kamasının s:ıpını ok,uyord!J. 1 

Bunlar 
. meshur kasmer . • 

terakki h 'd· . cıddı ilim 
•1 ım/erid' Rd:ımıarı 

dıktarı her ·ı · ır. Ütllarıo kullan • 
1 aç, en gO . ışa Çıkar. 

vafl:ıkırerıe e ç ımrihanfardan 
b g Çmıs dernektir ınu. 

unun kefilidir. •8°t'et• salibi 

lzmit Deniz satınalma komiıyonunclan: 
1 - Beher adedinin muhammen bedeli 220 liradan 22~ volt mütemadi 

cereyanlı ve :ıo;J•Jrl 19 ır./m kadar dellk açııbl}ecek evııatta S adet elektr.k 
motörU paz:ıı. ·.ıı.IJ. ııatm a1ınacaktır. 

2 - Eksııtmnsi 19.'ll.9f2 perııembe gllnU aaat 16 da lzmitte t•raane 
kapısındaki komı~yon binasında yapı}acaktır. Teminatı 99 liradır. 

Odasına girerek yatağına uzan • 
mıştı. Büyük bir sabırsızııkJa arkada. 
şının soyunup yatağına yatmasını 

bekliyordu. İyi bir teso.dUfle nıeıum 
cinayetini lşllyemedeıı uyuya kalmış 
t ' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;.;;;;;;;;;;;·~-;,;;;,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 1, 

:ı - l'az~ı lı~ıı lıalraıı: edecek taliplerin Ugilı ticaret Yeatkaları ve te· 
mlnatlarllc hlr:!kl<? belli gUn ve saatte komlayona mtlrac&&tlan. '(1181) 

Gözleri yaşarmıştı. MUteesslfU. 
Fakat Mussjyl gl:Srllr görmez, eli • 

ni uzatacalt ... kendini afCettirecektl· 
yordu. HattA onu öpecekti. Evet ağ}ayaraıı: 

Uyku, bUyUk bir mucize yapml§tı öpecekti. ona her şeyi anlatacaktı. 

MODA ÇANTA BOYA EVi 
Eğer uyumamış olsaydı alkolün tesi ve bir daha içmıycceğlne d:ılr yemin Bay ve Bayanlara müjde rile bir cinayet lşlemlş olacaktı.. bllc edecelttl. 

Payo, bunları dUşUnUrken A.detci Mussiye bütUn bunlıı.n lı.nlatabil 
titriyordu. . mek için bUyUk bir sabırsızlık lçind; 

DUn akııam, bir lıııftalık kazancın• kıvranıp duruyordu. Bir aralık mırıl. 

• liu tasarruf devrinde eakl.1L bo.,.... aoJdııl. .-pah 
m3dası geı;tl diye ~ 

sarfetml§U. Sözde eğ'lenmege git • dandı: El ÇANTALARINIZI 
ml.ştl. Başının alt:ındaki kirli yaatı • _ Mussl, sen benim kardeııimsin! 

bir ı.:a~eye at,ıp terlretmeyfnla. ğa gözU lllşlnr.e A<reta kendisinden seni çok severim. Evet, sen blr knr 
nefret etti. deşsın ... fakat ben bir alçağun .. A tölyımıfz lıtedlj;rfnlz ıuıllne el. 

Evet. alkol gayet tena bir şeydi 

Bir !di kadın yUzUndcn zava]lı arka 
daşı Musslyi 61dUrUverecekti. 

Baıı ağrısı gittikçe fazlalaşıyord•ı 

Bir, taraftan da cıgara içiyordu. 

Mussl ile birlikte, gece yart8ı evıı 

dönmUıılerdl. Payo, erken dönmektıı 

ısrar etml.§tf. ÇünkU, arkadaşını blr 
an evvel ortadan yok etme~e karaı 

vermişti. Arkadaşı gayet kuvvetliY . 
dl. Onu, ancak uyurken öldUreblle 
cekt). Evet, btçağını adamın kalbi U. 
zerine saplayarak intikammt alacak 
tı. 

Neden intikam alacaktı? 
Payo, dllştlnmcğe başladı. Nihayet 

Payo, Pişmanlık hls]erlle çırpını • 
yordu. Zor zor ayağa kalktı. Ve ya • 
vıış yavaş arkadaşmm yattığı odn.yı 

doğru ilerlemeğe b:ı.şııldı. 

Yavaşçncılc, kapıyı açtı •. 
Gece de böyle b\r rUya görmllH'i 

Veyahut ayni hareld\tı yapmıştı. A • 
caba ... fakat bu bir rUya idi. 

Birdenbire ellnl cebine götrUdU. 
Bıçağı ne oımu,,tu?.. Derhal odııy:ı 

girdi 
Kal'§ılaştığı fecl manzara karşıeın. 

da koTkwıundan tıtremeğe başladt. 
Mussl, kanlar fçlnde yerde yatıyor. 

du Tam kalbinin üzerinde bUyük bir 
kıı.ma saplı duruyordu 

blselerlalı.e uysun olarak eski ~ 
ÇANTAl.ARloızı fenal ıaaetıe bo711r, JepJem ppaı 

Ayrıl':J ber türlU tamir ve .. marlama 4'IUlta ppar. 
Tuvıı.ıet!nlzın rf'nz~ne uyar en ala sabit unıak cllAlarmm .meas aını,emlt. 
do tl'mln t"d~bjl!rcinlz. ı3UOmum muıamba n d41rt ef)'alarlmm telUll taret 
te !Joyarıır. liın:ıköv Mumhane ~ııddesi H» .. n.,.._ 11 .. No. t. 1. 

Amerikan bomba 
uçakları 

Sen Naz.er deniz üuünü 
bombaladılar 

Londra, 18, ( A.A.) - .Amerikan 
hava kuvvetlerile İngiltere hava na. 
zırhğınm 17 numaralı mUaterek teb. 
llği: 

Dr. lalam Talaültqi 
RIJ.lya llnivenlıea!Dden a .. UD da 
hlllye, zWıi'evt vo cildi bUt&lıkJa. 
rt. Hergün abalı aat t.ıa Qle 
den aonra 15.19 a kadar. Geeeler 
de kabul ediyor. 

Beyoğlu, Pannakkapı illa aok 
N:>. 10 

Ruzveltin izahatı 
Liberator uçankalelerile lngillı; 

hava kuvvetlerine mensup· avcılar 

refakatlndo bulunan Amerikan bom. 

Salı günleri fakirlere meccanen 
(17261) 

(Bl\5tıırafı l bıcl ııaytada) 

disine hürriyetini iade ettikten 
sonra bizzat Fransız milleti tara • 
fından vllcude getirilecektir. Af
riknmn simalindc ve batnnnda yn 
pılıruş olan :iJndiki muvaldtat ıız-
1.aşma sadece har.bin zaruretlerin 
den d~ğmuş muvakkat bir tcdbil" 
dir. Bu muvakkat uzla~a saye • 
sinde iki nskerl hedef elde edil • 
mis.tir. Evvela bir taraftan Ame· 
rikalılarla İngilizlerin, diğer ta • 
raftan Fr:ınsızlann hayntlannı 
korumuş oluyoruz. Saniyen za· 
:r:ın, hayati bir fi.mil idi. Muvak· 
kat uzlaşma, Cezayir Fası "Silip 
tıliptirmek'' bir veya iki ay uğraş· 
:nanın önilne g~iştir. Bıı bir ve· 
ya iki aylık devre, batıdan Tunu
ea ve ümit ettiğimiz gibi Trahlu'3 
garbe hilcum etmek i<.:in yapıit'lış 
oıan tahşidatı tenhhürc uğratn -
caktlr Yanılmakta olan hrtrekii.tta 
vukua. gelecek her teahhür gilnü 
Almanlarl:ı 1talynntarm Jn:vvetli 
bir mukavemet tesis etmelerine 
medar olacaktı. Halbuki gale~yi 
temin e<lebilmeınizden e\·veı mua2 
~am h:ırek!ıt icra etmek mecburi • 
Yetinde bulunuyoruz. Bir aydan 
fazla ten.hhüre uğrattığımız t;ak<lir 
de kavhetmemiz tabii ot:rn bir çok 
insan' hayatını şimrliki sUratli ta· 
anı.:zn'lluzla kurtarmı~ olar.ağız. 
$11rası ela kayda ~fiyandır ki. Ji
ronun kumandası a1tınrlaki 
Fransız kıtaatı, şimdiden Tunusta 

ba uçakları dün öğleden sonra Alma!l 
harek!t yapma.kta ve Tunusu kur denizaltılarının üssU olan Sen Naı:e. 
tarmak irin Amerikalılar ve ln -~ 1e taarruz etmişlerdir. Burada bir • 
gilizleorle yanye.na çarpıŞmakta<lır çok yangınlar çıkarılmı§tır. Altı dU;ı. 

EN SON DAKiKA 
Ktiçük ilanlar "ıl'P:.>nu lar. Darlanın beyanatı kaybedil - man uçağı dUuUrUlm~ştUr. :MUtte!i'k.. 

lllffl1esi Z:ıntl'i ohn zamanı atlat· ter 1itçbir uçak kaybet.meml~lerdlr. 
mamıza yardnn ctmiııtir. Darlan i· _ __ .. 811 llapOlla ekleHa * Soaderllec.?ı .. 
le yapı!:mıe olan muvaklmd t uzlaş - Japonların Çindeki zayiatı lı arama " it ftrme llblaıl lla Boa 
ma, istisnıwz olarak sa ece ma - b ld Dakikada panuız aepecllleeektlr. 
halli ve şimdiki vaziyete tatbik 2,5 milyonu u u llAnbrm -·--e -rllld"- .-ndP 
d·ım-ı.t d' Çıınking. 18 (A.A.) - Harp nıec. •-...,.. •" -- -

e ı e... e ır. olmaa.uıa dlkkat edt•melldlr • ....._ 
Ş. li Af ·ı d ·ı · dfın' )isi Japon}ann, 1937 den 1942 ye ka., 
ıma rı rn :ı n:ııı t.rın J • tekl:" ıöndenıa 0--a...- --.ıa~ 
h ·kı ı k ti • • a dar Çlnde iki buçuk milyon kişi za_ ... ----:rn :ı m o ma 8Ayrc erme muı:, • kalmak 117.ere .,.... adl'eale .... Midir. 

Ieıet eltiklcrlııdl'n dolayı hnpscdil• ylat verdiğini blldlrmlştir. melerl ı&zımdJr, --~ 
miş olan biitiin r.şh:ısın scrbe t lıı· Eulenme ıeldilleri: 
l:ıkılmasın1 ısr:ırfa l:ıkn otılm ve SEHIR TiYATROSU * Yaı 20, boy 170, kllo n, karıı 
ııozi hüktiınetleri ile ırnzi lclcoio~- SA&I ~.::o 1111 

ka§lı, kara gözlll, kimseaı bU!unmı • 
I:ırı tnr:ıfıncl:ın illınııı rılilıııiş ol:ın 'ı ~11.'/ı'~I 1 u ti /lı 'O K ' 1:1 • yan, kapalıçarpda ı manifatura dUk. 
hiitün konıınln rln kıırnrnn•ııclerııı K ollege kCını olan bir genç, ytıkeek aııe10 
ilgn eıli1mrsini i•lcclirıı.' .\lın oıı r<ı· Krompton mensup bir kızla evlenmek lltemek 
porlaro nazornıı Sima~i .\frikntlnl·i ı tedlr Dul da olabillr. ('Mehmet Be1Uı 

11111 Fr:ınsızlnr, hiiliin siv:ısi ııırselrh•li IUJMtı:.ttı t\l~"ı1 ı ı-emzlne müracaat . 
müşlerek diişmnn:ı k:ırşı miis!<'rck Asrileşen 8aba ~ Ya§ ss, boy ı,75, beyu, usun 
hir cephe teşkiline liıhi tutm:ıkt:ı boylu, kara kqlı, bir tent ba)'; l&l'l 

dırlar. C11m:ırte"I vı- Paı.ar ;:ünlert ıınçlı, orta boylu, balık eıtnde beJ&& 
\rnrrikn Ciinıhurrcisi. hc~nıı.ılı • 13 .. ~0 da 'ttHtlnı 1 tenli dul veya kız bir b&J&nla eYlen. 

nın ;.,ıeri oldııi:ıı 1tilıi ~ıorı ti\ ·n kıı:: --------------- mek ıııtemektedlr. 5_e bin lll'UI nya 
sclcrin :ıy:ı~ınn l.ıırpıız k:ıpıığıı 1,o,·· Musiki sanntkarları cemiye emlAkı oıma9J ;,arttır. (D.K.) NlllSS. 
nınsınclnn knrkııııkt:ı olılıı~ıııııı ı;li\· tinin fevkalade konseri ne müracaat. • ... 
lem iştir. 

i\Jr. TIUZ\'Clt. \nıcrikrılılor,n S:ıi(J· İltRnbul musiki Mn:ı.tlf{J.rları ce iş ve İfÇİ anyanlar: 
mon takım ndalorınılnki m11,·nffnkı- miyetl, zarurete dll~er. cemlyct me:ı • Ort:ı melclepton labsilinl terk 11lt!l' 
;retlerini dr ıııılntnııoı \'e hunıın nııı· suplarına yapılan yardım miktarını buriyetlnde kalınJI, PDC bir Ttlr'l 
ıınanı bir znfrr olrlıı~ıınıı 'iÖ\ lr • arttırmak gayesllc alaturkl\ ve aı:ır kızı aegarl 2~ Ura UonU• il &ftJO: 
mi~lir. Miis:ıriiıı ilrylı, şercr ııı<'v<l:ı· rnnga revltalAde bir ıconser i1azırla - MUe•ııeae ve tlc&ret,:ur.Mltard• 9&t'' 

1 • " " '' d ' ı t nıemurlu&u, kaliyerllk lılt&PÇılarch nınıh m:ı'kliil rli1rn1n5 ıılıın :\ııılr::ıll j mı~tır Konser. unum.z ~it cumar e. ııı. 
D:ınfcJ J. r;nl'oı.ılınn'ın hııtır:mrıı si gilnU saat 14 te Bt-yClğlundn tııtnn. ııauı memurıutu Jlbl vulfelerte bUN 
trhcil etmiştir. bul gazinosunda. verill'Cektlr. ııı!erjnde c;alıpbillr. lltl,.nlerl.D (Bıı 

yat 51) remzlle gazeteye mektupta 
mUracaaU&rı • 3 

KARA ELıUA~ di~·e l•elcelemeğt• ba":ll•ıdı 

Kolıı ennjlk btr el !ıaN'l<l't!le sfütı 

nll keııtl. 

• Ticari müesseselerde çalış 
mış, tecrübeli, oldukca lnılllıce bı 
len iktisat fakültesi talebesinden 
bir .ıenç öğleden sonra Y•ll hane 
işlerinde calışmak istemektedir .. 
(Mim) remzine müracaat •• 

87 lngiliz.ceden çevıren: VEHIP TAY LA.l'f 

-----------------k:ıtllin lclm oldutıJnıı anlıyor. Ölüw 
h:ıllndf!' olmasma rıığmen l•lektrik fe 
ııerlnl yuknıağa r.ıuvarfak oluyor. 

O ırada Dıığta,;ııı tt'lşu<·ıındı~ki do • 
l.ıpt.l:ın yeret.liişmii~ lıulıııınn bir mel\. 

tıııı gözüne iliSIJor. l'~n son bir ener 
jl snr!ederek hu mektııbıın üzerlndl'kl 

pulu mektuptnn yırtıp çıkarıyor. Bo 
ran i>imeden evwl herhftldo birkaç 
ke,re boğuk boğuk bal'oırını, olıı~k 

Fakat tnlihlne onun hı lnlltllt>rlnl du. 

~an olmu~or \'e polı~ lı:ıflyesl böytr. 
ce elindeki pulu ııım!'lıkı tutarak HIO. 

yor. nu pulun o~ nnıhfı rOlf' bll!lhıro• 

8\ ıfot cdereğlm. 
/ 

Mis l\larlinııtrıı albıı •• ·ın ı:ulııınıa oda 
sııın indlğlnj &Ö\ lrnıl .. tjuı Şnto sahi. 
blnlu lcatlrdllmlş oldııj!-uırn gllrilnt·" 

rm?llerlni t:ılıuklmı, t•ltlrr.l:ı1Jeoc~I 

rine koyuyor. Az onm ml!ı Mıırycl 

babasının vaıılyetnantt>l\lnl aramak 
nıak&adllo a~fı iniyor. ıraknt gong 
sesinden ürkerek odasına katıyor,,, 
Şu gong meseleslnı de bize izah eı. 

"""e ! dedim. 

l{olıı gülilmııedl. SlgaroMrndarı iki 
ne.feıı çektikten ııonr11 rzutıa dc\'llnı 

etti: • 

''Ru muammnyı d.ı çö~dilın, tile ön, 
el'lf'rl beni en ~ok dDşllndlil'f'rı bıı rnr. 
seleydl. Halbuki hundftn tl:ıha hıı.ıılt 

':ey tasavvur olunama7. liaronlıkt11 

ııck acele ı,ı olım blr'"I Gongu tarp . 
mışti. Ilo ')3hl!! bııg0nf' kndnr <'C!'l!lrf't 

rdlp hana Jtfrarta bıılıınrrınıh Belki 
ı<iz bu hmııı~t.u ma!Om'.lt Vl'rrblllrsı • 
11111 mlı;tr.r Norgrln ! ,, 

TnMı~·erlnjn ıılnınıla iri t r.r taneler 
~a:ıtiıı ı,;alnıış bııltıııılıığuııa lmnaııt tn:>lıındı. 

ıetlrlp, hrnıen odıuımıı lıo')ıı;)·or, sahte "Size .. hemen .. erteııl ı;Un ... nnlat. 
\'uıılyetııamı·.'·ı J:t'llrlıı hnl<!lctıılnjn ye.. m;ık l'tlyordıım . Fakııf ... ''llcforYıı ..... 

'•Burada uzun j7.nhata lllzurn yok,. 
Biliyorum, mlıı Vlktorya Ue geceya • 
rısı ormanda buhınıığunuz.u ve clddi 
karnrlar \'erdiğinizi anlatmak ııtlye 
~-eksiniz.. F:rtesı ııabah mi Vlktoryu 

bu hurmsfa hlı;blr şc.> 11öylememenizl 
trnblh rttl, \'e aksi fııkdlrdf' albsym 
l<ntll ile 11~111 görilntı".,k hP-r lklnlılo 

de te\klf edlleceğtnb:I <ıöylı•dl Sı•vglll 

nlzln !'IÖ:r.lcrlne kannı"l<l11 ~ok fl'nu 
lıarl'kef ettiniz, mll!lt<'r Jli,ugrlıı. 

Oong <ı~<ıl senı ayıılılan<lırdı, •"'e""· 
rln ~11tağınd:ın fırlayıp nı,:ığı indin. 
811 a•ada ı;-en" n ığlıt'.'lın mıı 1'esllt.ı, 

Horanın rR.ııedlni hıırıvrnln vnttığı o. 
daya gütllrmli' ve dJ'llb:ı kllltlPınj, 

olan l•atlle Bl)&~'ldn t14'-tg~ldln. l\Rt•l 
bu suretle Duğlnııın \al:ıneıklan hıu. 
ta old•ığuna seni lıı:ı ıdırmak \'C tın • 
tün &ilphrlf'rl akıl hı.,..faııınrn ll7ıı.rl"" 
tevcih etmek lstl;ror1ıı Rlr ı;-er.e er. 
\·eı mehtapta bj..,llıleı n7rrlnılı• ıı:ffrdh. 
ğiln adam dil Oıı~l~!4 dl'~ll nu~lll'tll 
masl.ı•ııinı ta~ıynn k,.1 !idi 

( Dcrnmı \'il r) 

• P.C.~. talehesinden bir ıenc 
vaziyeti müsait olmadılından fa • 
kfilteye devam •demlyecektlr, Her 
hangi bir müessesede veytt md11ın 
da sabahtan akşnma kadar (alış • 
ınak istemektedir. 

Kefil de RÖsterebiUr. (N.Y. Acil) 
remzine mliracat. 

Aldırınız: 
Asatıda remlalerl 9aadı ..... o 

kuyuculanmam -mlanM ..... 
mektuplan lda~ (puar 

tarı harle> ıa.r~ ••''•• llteıP 
kadat ft n•t n cin '°"" •hl" .... 
lan. 
(A,G,) (A.U.) (Acelf' M.K.) (8.(1 
klınaeaızı (Buluıunu) BaJ J'alkı 
(Çabuk olaım (Dadt) (11,1'.) im.il 
GÜN) (P'.) (J'.U.Ş.) (JI' D.K.) i211t 
lııtıyen) (llıl.D.) (K.ll. '9) <N•llll 
<O. t.ı (ÖZbe.be.) (P.A l (79 ,.._mı 
<R.A) (8.S. Çabuk) (B&mtml) 
(Yatmur) 


