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L~!:!_Akşaml! 133 Japon ge
~1:~:::tıardım misi batırdılar 

Mihver kuvvetleri cenupta 
bazı mevzilerde tutunuyor 

~aramaktır 

ıazan: SADRI ERTEM 
,,.., OMHli&İ\ET de\·Jetıııııı ~larld 

• • rınc:ıan biri Hı en ınühlmmı 
oıjmte ült her rııeııeıt'yı old ,ıgu gibi 
uılllctle başbap koıııışııuktır. Kuv 
Vıı!tll ve ı.ağl.1110 de\ letıer Hı mlllctıeı 
i<::Jn ı:orulcıı lirıı.lllurı uı,;ılq;a konuş 

mak 'c me861eJerl tanlll eı ıııcK, ııa. 

) at,ıu , <"ıırılılıgın en gıi2.el urneğldir. 
1'1j1U dıuıılarunız dı.Jrua millet le 

ba oaı;a \ererek ona lıakıkati anla • 
tarak kaWJtılmı~tır. btıktat harbi ık 
baJlı•l arı bu geleııek bir çok uUmu 
ıwıer \ erdlktcn ııoııra 8uyük Mllleı 
Uı:db 11111 dordılncü içtima aenııalnt' 

~; ruıcı.ı rJulıt)ıslle Bıl,tük !\JJW ~etin 

m:t.kuutt:ı ) •"llldeu eJlewııılyetll bir 
uı .. vki kJ7.ıtndı. 

lıllet,e daıı.ua haklkat;J aöylemJş 

daı .11u hıtj ı l ı rdıb •r 11' vııı.lle.•I gor 
mu., olan r.tıl!J :;;et cUmhurrelsl İli. 

ıııt:t lnonlı, J.\l ılletı n ruhunu dile ge, 
llrt'o .ou t kuıı Ut ıtııa~ıK, blcblr telııılrt' 
l> !~blı lı..ı ıa hU.uuı ıöraı,lyeo büyak 
l>fr ltakıkatı olımca çıplakhltle mil 
ietln öııtlne •l·rdJ. Oed. ll.I: 

"ACJ ile baurJamaJıyu ki milletin 
iaşe tııe rtnı ta .. zım etmek yolundd 
cltmJıurlyet bUkOmetlerınlıı aartet. 
t•kierl gayretltre ıkı Hnedenberi. ce 
mıye t lmız tarafından tıiç yardım e • 
djlıuemı~tir. t~te bugün i!k bauoıuna. 
cak mesele, u ııı:.ımı ıtlmat bavaamm 
ıade edllmesldıı . Bulanık za,ı:nanı, bir 
a&ba ele geı;;mez fınıat aayaıı eski 
batakçı çlftlık ağası, ve elıncıen gelse 
tenefflls ettiğimiz bavayı Ucaret ma. 
taı yapmıya yeltenen gözU doymaz 
vurguncu tUccar, ve t>Utün bu ııkın. 
tıları, pot t. ka ihtlrsslan için bUyük 
fırsat aanan ve hangı yabancı ınuıe. 
tın be sa bına çaıı,;ıtıgı belli olmıyan 

birkaç polltıkacı, bUyUk bir milletin 
bUtUn hayatına kUıtab bir surette 
kundak koymıya çall§maktadırlar, 

Or~a şarkta 700 bin Amerikan askeri var 

Nev)ork 15 (A.A.) - Nevyork San 
ezcümle ıöyle demektedir: 

Bahriye nezare{.!nın AmPrlkan 
dtmlzaltılarmın görmekte oıauk ları 

ışıer bakkındakı tebllğıerı o kadar 
kısa ve o kadar renksjzrllr ki Jnıianın 
bu l11ieri görmenin pdk ko!ay olduğ".ı 
zannına dUşeceğı getjyor. Halbuki 
resmi raporlaruı muhtas:ır ifadeleri., 
nln hlçbjr veçhlle aksettiremlyeceg-ı 
bir aebat bir cUretkA.rlık ve bir lhlu 

K&b.lre, 6 ( A.A.) - BUtUn cephe 
boyunca 8 inci ordunun jlerı hareke. 
ti dE>vam etmektedir. Kıyıdaki dllş • 
man cebi, §lmıii tamamile temizlen_ 
mjo bulunmaktadır. 

Kahire, 15 (A.A.) - Sekizinci ordu 
dUnkU carşamba gUnU bUtUn cephe 
Uzerlnde jlerlemeğe ba,ıamıııtrr. lılib . 
verin birkaç mUnterıt mevzu cenuo. 
ta tutunmafa devam etmektedir. Şi 
malde mihver tanklan çekilmektedir. 

Nevyork, il (A.A.) - Sekf&tnct or. 
dunun tlmal Atrikuındakf muva.!ta. 
klyet1 bugünkU pertembe nbahı çı • 
kan Amerikan gazetelerinin en bQ 

lle ııesııızce tı gören bfl''lkier aeasjz yUk b&ılıklan altında lntııar •• 
gemilerdir. Perl Hıırbur.:!ımberi de • ttr. Bu auretle lntıhaı:ıatm netlcelina 
~ızaltı!arımız yalnız tMlııarına 183 alt haberler fktncl planda kalm11tır. 
· apon gemisini batırını,ıar veya ha. I Gazete muharrfrlerin•n ve A.tnerilun 
sara uğratmıılardır. KHdl U•lerfnchın radyosunun verdlklert malQmata gö 
çok uzak mel&felerde dUtman aula • re, hatıııuırda ortaşarkta bulunan 
rında hareket tcra etmekte olan t1e • A.merlkan aakerterlnla mJktan 700 
nlzaıtıianmızın bu harpte pek bUyUk 1 bin klfiden •blııoetttr 
bir hisseleri vardır. Tarihlmlmn filo..' Kabtre , •. '\.) - Bu~ktl Orta. 
muza alt faslma parlıık bir aayfa f!A. f&?lr harp w.,,_&ffi: 
ve Pr!Pnlel" hıırılllrt!ır DUn Sekizinci ordu bUttııı C!phe bo. 

!r~···ı1 dlalerllea ı 4 

Umumi itimat havası 
M a.ı.u lfef•mld• ..... •eleoek ........... adılı .. l'llrk aım. 

Jaurl.\ ei!Db: kanılderlade dalma Mika rejimlere beuelll8S btr 
llu•u11tyet olan.ar k&I..,.ır bir aokta, ller itte pzlL kapaklı bir pllröz 
bırakotadarı .çık konUfwa alyıuıeU t,aklp etmektir. Bunun tek ve ea kuv 
\'etli m&.&11, dliuyaoıa tı11 kanfık bir zamaamcla .MIW Şe.flo t&rUıl nutuk. 
tımdır, lıJte bu nutuktaa bir parça: 

"Bütün okaik&erl ııe beraber en iYi net.lceler, ancak bll"meı • teca. 
blrlerlalu dikkatli olarak yUrUUllmeıli ile elde edilebilir.'' 

MIW tjf'J, bu cömlt! ile, böttin vatandaflarma ıunu m11Jdellyor, ld 
bttkfUnet teob(ra.vtnde b&r.I ekalk.ltkler olmqtur, faka& reoe lillkamet 
alacatı tcd~lr.erle en ;.yı neticelere varacakt,ır. "Burlln tik nalloluoaa&k 
nıeııele umumi lth11ad havumm iade eclllmealcllr.'• 8iztl de bunun canb 
bir ml11&liu:r "Umumi IUmat,,la azl& MIW Şeftmlz oeyt kaldetınlttlrf 

TUı k uı.illettmn, Şefine, ve Jaliklbnetjne lll9btr uıaı.n ıtınıadı aar. 
•ılmamııtır v..,undmıa&. Yalnm bundan evvelki makale!ttrtıulzde kıe& 
ca işaret l'h ltlmfz Sib~ Ttlrk.ltlkJerlDden tllpbe edlllllMI l.Uıwgele-n bir 
takım ıut!J bozuklar, meydanı bot .. aı&rak ballu jatıedlklerl rıı.ı i•tiL 
war rtınıtlt'rclir. 

Jılıaarclan eeplıt'ye .. va. 
yunca llerlemefe devam etml§tir 
Cenupta d\ışman ~· münferit mev. 
zllerde tutunmaktadır. Şimalde llerltı. 

mekte olan kıtaatımız önünde çeki, 
len tanklarla tankııavar topla!J.. ara.. 
mıda ldeta blr perde vardır. 3/f ikin 
cftqrln geceal bUyük taarruzlarda 
lıQlunduktan aonra mUttefjk!erln bom 
bardı~ bomtıardıroan &Tm ve a'f'CI 
uçakları dlln bOtOn .,Ou duflD&nı lın'. 
palamata devam ebnltıler ve dUtmlln 

Ameıikada 
umumi seçim 

başladı 

Bütün 
partiler 

Mitil birliğe zarar · 
verecek münakaşa
lardan vaz geçtiler 

edilen Amerlkıuı tankları 

sahil boyunca kaçmak mecburtyetın. 
de kalmııtır. DUımanın ı~ukalariyle 

!ki YUnkerı 87 ve bir Messerachınidt 
109 uçafı tahrip ecfümtotlr. GUndU. 
zün cem'an ıs uçak tahrip ettik. 
Akdenızde harelcA.t icra etmekt~ 

olan bomba ve torpil uçaklanmız 

aon derece ağır yUklU bir ticaret ıe. 
mtıJ.ne lubetll endahtıar yapmıJ!ar 

w bu &'•mi durmata mıcbur olmuı. 
tur. Blr arnıç gemlaine de laabetll 
endahtıar yapılmıştır. Bundan bafka 
bu gemilere refakat eden torpido 
muhriplerine de tıc i&abetli end&ht 
yapılDUftır. Slcilyanm cenup .ııw.. 
ri açıfında da dllımaııın bir yelkenli 
aJ,ne llUcum edllmlıtir. 

Bom•, il (A.A.) - İtalyan ordutarı 
umum! karargl.tunm 893 aumaralı 

teblftt: DUn aabahm ilk aa.tlerln • 
den rece geç vakit• kaı1ar El Ale. 
meyn jle Fuka araamdald c;öl ınınta,, 

kasında tank ve piyade cuzuıamıarı. 
mızla dUşmanm mUmaatı kuvvetleri 

1 beyninde çok çetin veı kanlı muba 
rebeler oımu§tur. 

Alman ve İtalyan krtaatı fevkall.. 
de flddetll bir muk1tvemetten aonra 
a~ma doğru batıdakJ yeni mevzj!e. 
n çekllmtılerdlr. lnan ve malze. 
mece dOşmanın ugtad.ğı zayiat fazla 
dır, Bizim zayıatımız da mUblmdlr 

(Mısır oepheııln;- dair diler 
baberler ı inci aayfamızda). 

-
~talin gratta 1Eul1 

çar.pı,maıar 

OIDJ'Or 
Moakova, G (A,A.) - Cepheden a. 

lınan telgraflar, merkezi Kafkuyada 
bir 111ra gerUeme hareketinden aoııra. 
kwıordunun Grozni yolunu muvaff&. 
kıyetıe müdafaa etUklerln1 bildk • 
mektedlr. -

Bununla beraber, Almanlar bUyU.k 
kuvvetlerle Na1çıkm caııubunda. 

Dzhonokldzeye takriben 80 kilometre 
ve Grozntye H~ kilometre mel&fe~ 
bulunan bir noktada taarru.rJarıııa ~ 
vam etmektedirler. 

Bat) K.afkularda, Tuapae çevre • 
ıslnde, takviye kıtaatı alan Alman • 
ıar taarruzlannı, yenilemiflerdir. Rwı 
lar bu kuvvetleri yalııız pQ.akürtmek. 
le kalmamıılar fakat bir ilerleme de 
kayde~mi§lerdir. 

Stallngradda, Almanıar lfddetl• 
taarruza gecmıııerdir, Kanlı çarp11. 
malar cereyan etmektedir. ouıman 

kuvveUerıntn, bUyUk aenel devriye 
bayr&m!arından evvel. fe)ıri ber ne 
pahuına olurıa olaun lfgal etmek 
lçfn emir aldıJıları. burada taıımln 
edilmektedir. 

• •• 
11.,.Jıova, 1 <A.A.) - ltatfncrtd 

cepıı..tnden alman yeni bir haber 
Volga nehrini geçme.fe tqetiblla eden 
.Almanların uğradıklan malınımf)'9t. 

lerj b11dlrmektedlr. Şiddetli Atmu 
hava taur:uslarm.a ntman Rua .ı ~ 
l&bendazlan yerlerinde nkı tutua 16 
mutlardır. 

Rerlin, 5 (A.A.) - Alman ordul:l 
n umumi karardhının tehllli: 

Kafkasyanın batısında piyadele.. 
rimiı düşmanın kuvvelli ka1'ılık 

taıırruıl:ırını püskürtıükten ıonra 

dü~man mevzilerine hücum etmlı 
lerdir, Tuapse limanında savaf a. 
caklan 5800 ton hacminde üç tıca. 
ret gemisini tahrip etmişlerdir, 

Stalingradda müııademe kıtala1"'9 

nın hücum tcşchlıüslerl muvarfakt. 
yelle icra edilmiştir. Düşmanın bir 
istınaı noklıı~ı ıoptohınmu' Te hft. 
cumları pu kürHilmü~tür. 

Cç bel yUz kj§lyi geçmlyen bu in 
aanlann vatana karşı aılkAr olan za. 
rarlarını gidermek yolu elbette var. 
dır. Devlet ve millete aövmek, mil. 
.ı-Un nefsine ve bUktlmetfne gU.venlni 
zehirlemek lktıdarmı kimseye ver. 
memeliyiz. 

l'lcaretln ve fktısadt faaliyetlerin 
ıırrbestJjğinl bahane ederek mllletı 

floymak hakkmı hiç k!maeye, hiçbir 
l.Umreye tanımamalıyız. Hırslı poll. 
t ı kncıların, mfllet lradeat t1.9lllnde da. 
bıll ve barid bir ıiyaset yürUtme!e. 
rıne ula mUıaade etmem"ellylz.,, 

lıte bu lıai bazı klm1elercle ıa fikri ayandırmqtır: "JlllkQmet. tek 
mez.lyetlel"I b.'.11 pnaya ulltp ol111&k olan bu dtö bozaklan niçin bat• 
bnş bırakıyı r da namuelu vat&fdatları e&cllrt,rorf,, 11.albukl baklkat 
böyle değlldı HükOmr.t hiçbir zaman hiçbir vatanclatı "lm"'ye ndlr. 
m"mlıtlr Vll tızıllrmez cif'. Tlcanıtı lflrbe"t bırakmak, tüNlllr bir vatan. 
da' gibi ı:ıaıat etmealrıln neUCMiydl. Fakat ae yazık ld n.mııelu Ttlrk 
tUccarları da ne fdtlklert bellrlfa vurrancu ztlmrentn ara.tnda bunalıyor 
onları nralu ID·:1an atamıyordu. Bunlar, IAyrk olduklan 09'1.aya oarpıl 
dıklan giln, TU~lr efklnumumlyeat hUkQmetln bflm Ue muamele etme. 
•inin· ıebeblııi anlayacak, vurrunoular da halka ~kttrınek l•l.edlklerl 
eza ve ~t'fıırt•n ml•illenal keneli aellllerfncle söreaeklerdlr N.A. 

V&flnrtoo. il ( &.A.) - Dün ısııe. 
den 10nra aaat 'e kadar cUm!ıurly•t 
çiler mUmesailler meclla,nde S2, ayaa 
da 8 rey kazanmıılardll' Parti Lk. 

l vali d&ha kazanmııtır Filtıakika 
Nevyorkta, Kali!orniyada, KolenU 
kutte ve lıliılıanda cUmburlyetçl vıı. 

?!!er, demokratların yerini auretı ka 
tlyede almııııardır. B'akat Vi•.Conaln 

r arafsızlık 
politikam•z 

Onun anlattıtı bahtkat, bizi koru. 
yan, bizim müıtakll ve bayıılyetll 

millet baljnde yaşamamız 1çln bUtUn 
ba.)alını, neı.reden lnönll'nUn aö:ı.lerl 
n~l!letın 1aflarını biraz daha ııklaı. 

ormaıııını, daha mUte!lanlt bir ıekU 
de millet davaıııııa gönW vermeılol 

eınrt'tmekt;edlr. 

Bat.akoı Ciltlik afHmın. teneffüs 
t1ttığimlz havayı bile lmkAn olsa lh 
tiklir mevzuu yapmak lstJyen vur 
ıcuncu tüccarın, bulanık ımda balık 

!avlamak lıtlyen potı•Jkaernın yarat . 
tıtı bava ae t1careı ıaerbl'stlsl, nl' 
fikir bllrrlyet) fle mısrur ıörüleblle. 
llek bir harekettir. Bıınlarm mazar. 
!'attarı fertlerin varhklannı a,arak 
lınmealn ,milletin ı-&nUdilnli boza. 
C&k btr bal almqtır. 

Bu mücrimler fertlf'rfn dcfll, ~. 
llldyeua, milletin, devletin varlığına 

"'•Yat lmvvetlae kaıdetnwktf'dtrler 
&tııı~ın bu uyandırıcı bltnbe önünı1 
~krar .. narını ııkıa,tırmaıu. cemi 
htt11 tıeeanödllnO yıkmak, mllll"t var. 
lıtını parçalamak l•tlyenlere karşı 
~l7et1 tayin etmeat artık bir unı 
reıtır. Ba vadfe nHıl yRpılarRktırf 
lla .. 'l!ffenln yapılması lı:ln tek l!J, 
~k tedbir vardır. 

Bu tek it. tek tedbir herkeata ken. 

ı 
cUburjyet vall.llnln yertne bir demok 
rat namzet tayln edlll.Qlfllr, Tomaa 
Devey, 600 000 rey Ue Nevyork vali. 

;.............................................................. ıı olmuıtur. 

Baltıkta 

Seyrüsefer muatial 
bir hale gerdi . 

Stokholm, G ( A.A.) - Rus deniz. 
allı gemjlerlnln a1·tarı faaliyetinden 
dolayı Baltık den1zinde seyrUsefer be. 
men hemen muattal bir hale gel • 
mlştlr. Almanlar, refakatsiz aUrat!i 
gemiler kullanarak ve bu remUert 
karaya yakm geçirterek bu denizaL. 
tı gemilerinden kurtulmaga çalı§ • 
maktadırlar. 

dlslnl devletin bir pa~a.ı addf'derell 
hilkQıoete yardım etıufllidlr. BUkll,, 
met.in va&lfe1lnl kola) !attırmak onan 
muvaffak.lyetlnl kendi muvaffald. 
yeti, vicdanın, mUletın muvaffaklye 
ti uymakt,ır. 

Vatandq bUkamettn nhnda yer 
almalıdır. Zufer, büyük gtlnler (Ör. 
mlif, bU) IUl lıldiaıeltı8 )&r&llD'I mil.. 
letlncUr, 

A man hususi reblıgi 

Atlantikte 
Bir llallleala 

büa1a11 oıaa 

6 gemi daha 
bahrıldı 

Bl'rlln, 3 ( A.A.) - Husuat tebliğ: 
Alman denlzaltılan d11§mıını tlddetle 
takip ettikten aonra AUantifin ııma. 
linde bulunan v~ lngiltereye ıitmek 
Uzere yola çıkmıı olan btr katllenllı 
bakayaııına bir kere daha yetişmlııler. 
lerdır. Bu kafile harp maluıneai ve 
zahire yllklUydU. 

Tonajlan yelıdlnu 9' bine baliğ olar. 
16 gemı denizin dibine indtrUmlıti. 
Şimdi de 6 vapur b&tırılmı,tır. Bu 6 
vapunm tonajlan yekbu 87 bin ton. 
dur, Bu gemiler torpW• batırıldıkla. 
rl Cibt diğer blr kaç remj d9 )'İM 

torpille baaan. utrat.dmJtbr, ·, 

\'a11ing\On, Ci ( A.A.) - 8 ıonteırln 
nlı gün\ı blrleıik Amerika ınilietl 
blr!eılk Amerikanın narbe girdlğı 

tarıhtenberi ilk defa ..ılarak umuoıı 

1eçlm için rey vermeğe bqıamınır. 

BUtUn partilerin naınutler\, aeçim • 
den evvel harp gayrelfnl birleıtk A... 
merikanm tam ufere ulaımaama ita 
dar arttıracaklanna yemtn etmlş\er. 
dlr. Seçimden bir gün evvel Naıyona 
demokrat partlai komitesi baıkanı 

Jtljn, deml11tır ki: 
Yeglne gayemiz, tıarbl kazanmak 

olduğundan ber tUrlU ıiyaal tnll!.l.ha. 
za ikinci pli.na bırakılmalıdır. ,, 

1ZM1 R ' 
Manifatura T. A. Ş. ine 
Mevsimlik 

Yeni çeıidlerimia 

aeım11ur 
Babçekapı Anadoaa Ban altında 

(E•kt Karako Matazaaı) 

Yazanı BiR MUHARRiR 

M !LLI ŞEF'ln .._,n aoUUı) lll bir 
kere daha teyit edllııo taraf. 

aı:ı.lı&•WIZID uml:nllli' ndco ı:mln oı.. 

mıyau yoktur. çaoktl bu taratıırzlı.k 

lnlullp Turklye•injn 19 ııenedenben 

bir kere bile ... rsılm4Wlt Vt' Cleilt· 
metult dit politika tt.mellerlne daya 
nıyor. Bu tem •ller ıtunlardır: 

1. Türkiye. UI aen{deabforl '')Urtda 
ıulb, clbaocla 1Ullı., pren•lp\ue ndık 
kalRUf ve Lo-andau IODra Montrö, 
Hatay gibi en büyük milli davalarını 
da ıuüzakne ve aulh yollarlle ballr 
çahıtmıt. muvaffak olınuştur. lkinrJ 
dlluya lıarbj çıktıktan sonra da bu. 

(tlne kadar yurtda aulbu terolne mu. 
vaffak olduktan baıtka, taraf,.ız da. 
rumlle harbin yakrnıtofııda cı-nltle. 

mealnt önlemlıtlr. Etl'r bugün yakın. 
dofuaun baZJ kavtmlert ve mllletlert 
IOlll Dlnıetlndea raydalannaııya *'· 
nm ecllyorlana bunda bant alyaıııe.. 
tımlzl• birinci derecede rolü olduta. 
na ıttpbe yoktur. 

t. Memleket)mlz llM'ŞM•t1Vtıtle l..n. 

zan •raamdakl on bet ..ene IOfndf! 
dört harbe clrmlttlr. Lozanı a:aktp e 
daı aerwler l9lnde lnkıl&p Tllrldye. 
..... ~ ........ -.. ..... tıu., 
barpler, lıtllAlar, nJfnklar ytldlnclen 
barap olan memleketi imardır. Dört 
bar"1" ... 110 blla'll"llcle .otıtı nralan 

..rwaklıl ,eçen bir deTnı lelnfe ta. 
kılAp rürkl.) esinin eullaa baj'lı kal • 

mak an.uıundıt.kl -.Wwili;iadeD 
:ıüpbe edilemez. 

&IHemleketlmlzcle. ytıı. IHçü .. ıue 
(mesabal aat)ıtyemlze) ıılı~tle Dil,, 
tw. azdır. lnkılAp TUrklyeetnla allfu. 
IU arttırmata verclltl Kne.m röz,lnlla. 
de tutuluna •ullıa baJh kalmaktald 
ll&m}milltlnden ıllplae etra.-1• ıeu 

ımkln yoktur. Sulb pollt1kama: atı. 

fua polll lkamıun da t,abll bir •ettce. 
"ldlr. 

4 Hiçbir lıtılıl. emeli bealemlyonız. 
Bütllu hedefimi~ toprak bütilnlüttL 
mllzU ve lıtJklAlimlrJ koru;aaktu. 
Tecıavllze uğranıaddlça harbe rtr. 
mekte bir çok zararlılrımrz olm'8tU 
karııhk lllçblr lllt'.nfutlmla yoktur. 
Bu ı1<1 sulha batlılıtımızaa dlter ıı.ır 
prantlaldlr. 

Yukarda bqlrralarmı 11ralaclıtrmn 
mtlll prenıılplere dayanan tarafsızlık 
politikamız ııt.e bonon için ber tllrHI 
sll'll malı: .. t ve ctzU h~ptaa ıızak. 
açık n aamlmlcllr. ftlllll Şef INnu 
kendl•lne baı veciz, dUrüat n aydra. 
.. lflMIMlle .. H~lnlllda t*NıW L 
aalı etfıtt zamaa. 19 ..enf'llk lnkdlp 
tarihimizi ayclmlataa bir hakikate 

tercümaD olmuttar 
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Mahken1e Salonlarında SON DAKiKA iLokanta, aşçı dükk~nlaiiiida 
Yemek çaşıtlerl EN 

Küçük Uanlar Kullonu 

Muz yemcd e rekor 

A nıo;turnlynlıl:ır bir t:ırnrtnn J:ı. 
pon hnsk111ındo·n korlmrlarken, di. 
~er t:ırnrt:ın garnbrt rekorları yapı. 
yorlar. 

Mer.·en Ynlmsey io;min<le birisi. 
20 d ıklknd:ı &2 muz }emekle rekor 
l.JI<fr.l,. Muzl:ırın her l.ıiri, 15 ile 1i 
santimrlrc arnsınd:ı boy.da imiş. 

i 7 liralık odası 12 
lıraya çıkınca ... 

Gene bir şey değil, fak at üstelik su 
parasını da isteyince ldracın1n 

Bu kupona eklenerek gönderilecek 
ı, arama ve iş verme UAnlan F..n Son 
Dakikada parasız neşrodllecr.ktlr. 

tlAnlann gazetede görUldUğU ee\.llde 
olmasına dlkkat edlltaelldlr. E\'l!'nmt" 

1ekllf1 göndCr<ın okuyuculann mahfuz 
kalmak Uzere s:ırlh adrealerlni bildir. 

tahdit ediliyor 
Yarından itibaren de Lokantalarda 

hiç bir surslle eitmek verilmiyecek mele rl Ul.zmıdn. I 

Evlenme teklifleri: 
• ia§ 30, boy 150, kilo 50, ev fıile. 

1stanbul vUA.yet{ tokanta.!arda 

Du zıı1, ilk 25 muzu, l.ıeş dnkikıı. 
do, kolnyhklıı mideye indinniş, f:ı. 
kat dıf;cr 27 ~ini, d:ılıa güçlük!e 
nC',ık 15 dnkik:ıclo yi) ebllmiş. 

, akh başından gitmiş ve ... 
Tini mUkemmel bilen, yUksck bir al. 
leye mensup 12 ya!}ında bir çJcuğu 
bulunan blr bayan, ııı,man, esmer, 

karne mukabilinde bl!e olsa ekmek 
verilmemesi hakkında bir tebliğ ne§. 
retmiştir. Bu tebliğde §öyle deniyor: 

"!stanbıılda bulunen t:ıumum 
lokante, birahnnc, gazino ve em• 
sali gıda maddeleri satan mUesse· 
seJer ve seyyar .ı>at.reılo..r milşteri· 
lerine karne mukabilinde olf:a da
hi ekm~k vermiyece!:lcrdir. Va
tandaşlar bu gibi yerlere ekmeği· 
ni bizza<; getireceklerrli ". Aksi 
hareket edenler hakkmd'l takibat 
ynpr'acağı tebliğ olunur."' 

kantn, gazino, birahane, i§kembc· 
ci, kebabc;ı vess.irc gibi n ilşteriye 
lnrne ile ek:nek verebil.o bUtUn 
dıikkiınla.r sivil memurlnT tnrafm• 
dan tıı.rnma usuliyle çok sıkı bir 
kontrol ve murakabe altına alma· 
eak, kam: ile olsa dahi ekmek ve• 
renler derhal milli korunma mab .. 
kcmesıne sevkedlleceklerdlr. Diğer ta 
raftan lokantalarda yemek QC§Hlerinln 

nu "Ç'C'.itk ile hatırıma geldi. Ye. 
menin, bilha'l'ln .-oı kıc;mınn ch·a'r, 
ıl:ıilık yerlerinde çeşit çeşit \"C pek 
nefic; muz yetişir. "Jllntli,, yani 
Hindi'llan mahc;ııHi elenilen yeşil 
kabuklu. çok gtizrl kokulu küçücü';: 
mnzl:ı.rınd'ln, hen de, bir oturuşf.'l 
hol bol lerdim. 

Sulh ceza m11hkcme5lnlu dilu baktı. 
l;ı ev sahibi ile ldracı l~!'ıvgalarmdıı.n 
füjnclsı do bir huyll gariptir. \'ı\kıa 

lttrncı suçlu gibi gvrUnmcldedir, fa. 
kat nlha)ct bir insanın tnhnmmaı 

haddini do gö:ı:önlhıe uhnnk lcnp edcc. 

mi,,. ile ''dedi, araaındaltl farkı bil. 
mlyordu, da onun jçln bi.iylo aüylü.. 
yordu. JIAlilm de bunu anladı ve Uiln. 
cf ıınhldl çağırttı. Ba Uubab adındıı 
12 yaşrnda bir kız. çocuj;"\lydu: 

80 Ura kazançlı, içkisiz bir ba.yla 
evlenmek ıstemektPdlr. (16 T,E.) 
remzjne mUracaat. 

:Muzun, lıir de "brıkori,. cinsi var. 
ÔI, BunJ:ır, S:C-1 kabuklu İri şeyler. 
dl. lnc;nn, kendini ne kadar zorl:t. 
sn, ha~ di haydi, en fazla on tane 
sini .. 'bilrıncdin on beş tanesini yL 
'ebilir. Santimetrclcrinc sörf, A. 
'u tur I~ :ılının yediği bunlardJn 
olarak. YemMllılcr, tenkkeli hıı 

cin'> muilııra: "Bakııri., ) ani (sığı. 
r:ı nınhcım) dcmemişl!!'r. 

Almanya 
Vişi Fransasını 
işgal edecekmiş 1 

Laviil Almanyanın istediği 
İ§çİlcri gönderemedi 

;va ington, 5 (AA .. ) - \'P.r;ing• 
ton • Post gazetesi yazıyor: 

Almnııyanm Vı.,i Fransruıını bu 
senenin sonundan evvel iıı~a! et· 
mesi ihtimali çoktur. Piycr I.fı.val, 
:.r.ıman endüstrisinin istediği 150 
bin iı;ı:iyi, Almanyaya göndereme 
mişt:r. Kendisine yeniden mühlet 
verilse de bunlıı.n artık göndere • 
ıniycccği hemen hemen muhakknk 
"ibidir, Hnlbuki Uıval, Alman e~ 
clüstri<'inin arzusunu tatmin et • 
medikçe mcvkiini muhafaza ede • 
mcz. 

Cebelüttarıkta 
Birçok /ngiliz harp 

...J gemileri toplandı 
Berıın, G (A.A.) - Cebelllttarık. 

ta. 4 bUyUk bir İngiliz filosu toplan • 
mı~tı:r. Filoda. Furlua ve Argus uçak 
gc.mılcrjle .sınıtı blllnmlycn dlğer bir 
uçak gem~ :i. 6 kruvazısr, ı yardımcı 
kruvıı.zor, 26 muhrip, l avlzo, 20 yU'lt 
creinısı, 12 petrol gemisi bulunuyor . 

Çörçil 
Bir kaç nutuk 
söyliyecek 

Londra, G (A.A.) - Bq\·ekll Çör. 
ı: 1 ,yakında. mUteadd!t nutuklar söy. 
llyccc:ktir. Bu arada harp durumu 
hakkmda genltı izahat verecekti:. 
'Mısır sefcrlndrn başka. bc!kj de esjr. 
lerln zjncire vurulmasından da bahsr. 
decektfr • 

ÇQrçil\n a!Syllycceğt bu nutuklar 
bUyUk aılka lle bekleniyor, 

Parlıl.meftto, kralın açılı~ ııutkun 
dan sonra. 3 hafta. sUrecek geniş bl; 
mQzakereye ba.şlıyacakttr. Bu muza.. 
kerede dahili foler de görlliUlec~ktfr. 

Suçlu SUleymnn adında blrlslydl. 
D:ı\·acı Ahmet Erlatluın, 

Anla,ıldığrnB göre, Ahmet, e\·lnln 
alt ita.tındaki iki od.'\ ını Sntcymana 
7 llrnya klrnl:ımışt,ır. Ancak, kira 
muhtelif vesilelerle ve b:ıhnoelcrle 
artmL,, artını, \'il oıha)ct 12 lirayı 
bulmustur. Anll3k, son defa, e\' sahi. 
bl Ahmet, su parası kendisine ait. 
ken, Ust!'llk Slllcymıı.ndıın terkosun 
yarı par&11mı da ~te\ince, SUley~n 
artık kendjıılni kaybetmi' ve Ahme. 
de ağ'zma gelen kilfi1rlerı sarfederek 
'kendisini tahltlr ctmt!'tlr. 

Şimdi suı;lu mııhkı>med., ııöyle dl. 
yord•ı: • 

- Ben Ahmcde hakaret etmedim. 
A8ıl hakareti o bana yaptı. Odamm 
önüne gelerelt "terkos paraııını ver • 
mlyeccl< misin:" diye bağırdı ve ha. 
kBl'et etti • 

- Ama, senin halmrctc oj;'l'adı!;'lna 
d:llr blr da·rn yol•. Senln ona halmret 
ettiğin iddia cdlllyor. Buna. ne diye. 
ceksjn ! 

-l:'ıılandır, lftlrııdır, evden çılm. 
lım diye bUyle yapıyor, 

- Dcmclr hakaret etmedin T 
- Hayır etmedim. 
Davacı Ahmet l!ıe oksl ldd;ad3Y. • 

dı: 

- Ben, dedi, o oy cll'lctrlk pnras1. 
nm hepsini verdim. SUleymana ••sen 
do terlws paraıını ver,. dedim. 

Vay sen mlsln bono söyl()enl' SU. 
leyman kUplero bindi, yukanya ko:ı. 
ta. Ağıza a1mma11 k1lfUrlerte ba:;-rrdı, 
ça,'lrdı. 

- Sen de mukabele ettin m\ f 
' - Hayır, Sadece "fada b:ığın1'8an 
kanona mUrac3at edeceğim,, dedim. 

HAl.-tm her ikisini dP. )erine ~furtta 
ve §nhltlerl çaJ:'lrttı. llk 5Ufılt Hnticc 
Cihandı. 80 ya larınd3 olduğunu Miy. 
llyen baynn Cihan: 

- Bir yaz. gilnüydll ,dedi, birden. 
bire Ica rşımrzdakl Abmet bel in ovlıı. 
<le bir gUrUltüler ıı:lttlm. Sülryman 
erendi, Ahmet efendiye l•llfürler o • 
djyonln. 

- Neden ka\·ga eto1"'1cr ac.'lbn ! 
- Terl<os mesele11indcn. 
- Bunu dıı. duydun mn T 
- Duydum. 
- O ııırnda'l' , 
- E\·et o sırnda doydum. 
- Nasıl doyarsın canım, benim bil 

dlğim kavga e\-velA halfiftf'n başl:ır, 
buna d& senin lm"'ı e\·den 1 (t,mene 
lmkAn yoktur. 

l"oku sonra mı doydun 'l 
- Hayır o $ırada duydum. A.hmı-t 

Siile)mann su pnraııını 'Vl'r, drml,, 
SUle~man d:ı vcrmrm demı,. 

- Bak, demek ba'}ka.ııınd:ın duy • 
mo5sun. 

- Hayır kendim l'lttıın. 
- O halde n!rin mııı dlyonnın. 
- tştc Ahmet bey su parl\Sını Is. 

temı,. 

- Bak gene mış diye anlatıyorsun. 
Hanım bt>n senin dofru söylediğinden 
şliphelcnlll('ğe ba'lndım. 

Hnldkattc jsc 111\t!cc Cihan "dl". 

- Sokakta nynarkt'n <ledl, Silley. 
m:ı.n cfendf, Ahml't be~e mığırmıığıı 

klilretmcğe b:ı!')l:ıdı. 

- Nasıl kilfredlyordu T 
Burada ncı bir noktaya Jşaret et. 

meden geçemlyer.~ğim Ill'nüz 12 ya. 
11ında olan bo kız ç:>cuğu Sülrymanın 
Ahmede snrfcttlğl iddia olunan bUtUn 
kilfürlerı teker teker saydı. Il:ıttıı 

annesi H:ıttce Cihanın unutmoş ol,, 
doğu bir ild l<lifrU de tamamladı. 
Diğer phlt de Ahmed!n kızı SalJ. 

haydı. Saliha da aynı ıekilde it::ıde 

verdi. HAklm bunlars ka~ı SUleyma. 
n:ı ne dlyeceibıl sorunca, ııus:lo: 

- Bu nna kız, dedi, yalan ııl:iylU. 

yorlar. Çünkü Ahmııc!ln kızı tenidir 
Te kendllerfne ~M'a olarak iki en. 
tart dikmiştir. Diğeri de k,ızıdıJ'. Kn. 
bul etmiyorum. , ..... 

Hatice atıldı: f 
- Aaaa üııtfune lylllk saf;hk, ayol 

hangi entari, çocuğon eski bırl<ıııııoı 
1!ôktDrdilm, kcna.rlarıor bııstırttım. 

Bunda ne var. 1i 
- Pnrmıız mı ~·aptırdın1 

- Bund3 pam afacal< bir 1'1lY :yok 
kt.._ 

Neticede mabkelllf!, knrnrmı blldlr. 
mck üzere mubakıımeyi ba:7ka bir gU. 
ne brraktı. 

ADLİYE MUHı\BtRt 

Bu haftaki 
koşular 

Ankara at yarı11arının yedinci.si 
tlnUmUzdekl paz.'lr yapılacaktır. Proı; 
ramı kısaca verıyoruz: 

BtntNct KOŞU: (Handjkap) 
Mesafesi lGOO metre: 
Soydan 65 
J{ader 5S 
Yaganguın 50 

1K1Not UOŞU: (Sa ış)' ·r 
Meııa..fesl 1200 metre. 
Karmen 58,5 
Zal 58 
Vido 56,5 

üçüN<Jt) KOŞU: 
" 

Mesafesi: 2200 metre, 
Komlsar:I 60 
Siftkap 52 
Gonca. 1 50,5 
Davalaciro 60 

DÖRI>ON"CÜ IWŞU: (IIandll:tıp) 
Meııafe: ısoo ..../ • 
Bozkurt 
CeylAntek 
Bora 
Tarzaıı 

Yılmaz 

Alok 
Jtidan 

BEŞİNCİ KOŞU: '(mnnlalı) 

Mesafe 3000 met.re, 
Cesur 
AlceylA.n 
Siıkbnn 

65 
61 
Ci9 

55 
52 
50 
4~ 

' 
68 
68 
66 

Çifte b~hls S • 4 tıncll ko5ulnr IDc. 
rlndedlr. 

KARA ELMAJ 
76 lngilizceden reviren: VEHIP TAYLAN ... ______ _ 

* Yaıı 44, boy 162, kilo 78, bir au. 
baydan ölUmle dul kalan bir bayan, 
yaşı. 45 den Yuknn olan blr subay 
veya. emekli fle evlen?flek istemekte., 
dir. (E§ine bağlı) remzine mUrııcaa.t. 

* Yaıı 22, boy 180, kilo 75, sarıııın, 
zay:ıf yapılı, orta. tahsilli, içki ve sL 
gara kul!anmıyan A.nka.rada iki ına. 
nlfat.ura mağazası ve bir çiftli~ olan 
bir bay, 17.28 yaıııarında. uzun boylu, 
esmer ve zayıf ya.pılı geliri az olan 
~r kızla evlenmek istemektedir. 
(Talih) remzine mUrııcao.• 

lı ve iıçi arayanlar 
• TUrkçe, :rransızca ve alınnnc..-ıya 
v~ geııç bir bayan sabahtan öğ. 
leye kadar bir iş aramakta.dır. (TU.. 

ne! meydanı kavevicl sokak No. 10/4) 
Bayan Ayda. :Mektupla mUraca.nt.-

Bu sabah vilayetten aldığımız 
malümata göre, lokanta, ~azino 
ve emsali yerlerde ekmek verilme .. 
si y~i't kararın gazetelerde neş. 
ri tarihinden yani bugünden iti • 
haren tntb!k mevkiinc ı:;irm,.kte
öir. Anc,-ık bugün lok.antacılnr ve 
vatandaşların hazrrlıksız buluna .. 
çnkl:lrr g5z önüne at·narnk kara. 
rın yarın sabahtan itibaren kati 
surette tatbikı rnilnasip görUlmUş
tür. Yana S<ıbnhtan itilınren ı,., 

tahcJ idi clrofıntla Rlri şilen tel kl1'. 
ler sona ermiştir. Bu ., lı:ıh ö;tre!l. 
<liHinılze ı:ıöre, lıelediyf' Dııiml En. 
cünıenl bu husu-;laki teklifi kalıul 
etınislir. J.t,kanln "'c aşçı dükkıin' ı. 
rı bilaislisnıı yemek çec;illerl ıı i 
nznmt üç nrv'e indircceklrrdir. Bu 
knr:ır:ı sike her gün bir türlu el 
yemeği. bir lürlLi selızP, '"e bir de 
pllôv pişireccklcrdir. Yalnız lukcı 

lokantalnr islakoz, diAcr halık ne' i, 
ve hir tallı çeşidi o'ma'• Ü7.e~ malı. 
dut yemckl"rdcn başka a' rı<'a O<' 
tfirJıı yemek çıkorahilecekllr. 

Du lrnrarın tatbikine yakında ba~ 
lan:ıc:ıktır. lfornr. en ~et'. Jnt ıı,·ın 
1!1 ;n,.Jon rn-•f't ''"'ıı.u .. ...,,1•1 ... 

* Askerllb'inl yapmış, hesap, dosya 
ve büro i3lerinden anlayan bir bay 
mu,ııaıt oartıarıa 1f arama.kta.dır. 

B.B. 52 remzine muracaat. 
Mısır cephesinde 

• Not.re Damc de Slon mezunu blr 
genç kız, fransızca, riyaziye ve !en 
denılerl vermektedir. (M.D.) remzine 
mUracaa.t. 

• Uzun za.mıın muhasebe Te mu. 
habcrat işlerinde çalışmış blr fakUL 
te talebesi öğleden sonraları çalış • 
mak üzere bir iş aramaktadır. (B.C) 
remzine mliracaa.t • 

AldıTını.z, 
A,oğıd& rt'inızlcrl yaı:ılı olan o. 

kuyucularımıun namlanna gelen 
mektupları Idarehı.uıcmlzden (pazar. 
lan barlç) hergllD sabahtan öğ'leye 

kndar vo saat 17 den sonra nldırma. 
hın. 
(A.U,) (A.Ş.37) (Acele M.K) (B.Ş 

ldmses:z> (Bulunmaz) (Bay Faik) 
(B.T.I{. 3) (Çabuk olsun) (Datlı) 
(E.M. Gün) (F,İ. Yılmaz) (F,U.S) 
(F.D.K.) (H,K) (23. iş 1stlyen) 
(İ.N.D.) (Kısmet> (M.E.49) (0. 1.) 

(Özbaba) (R.A.) (P.A,) (Saf) 

(S.S. çabuk), (Samimi) (Ş. S) o(Yağ. 

mur)' 

Kongreye davet 
MUsta.l<Il ressıunla.r ve heyltclt,ra,. 

tar blrlJ~nden: 
7 !klnciteşrln 942 gUnU saat 15 tc 

Beyoğlu halkevJnde nltdolunacak kon 
&reye aza)arın gelmeleri rica olunur. 

Ruzname: 
A:r.alarm Tnr;: ressamlar ve bey • 

keltra!!lar ce:nıyetıne girmeleri do • 
Jayısilc birliğin vazlyet.inı kJ.r rla, -
tırmak. {172::!8) ' 

ŞEHiR 

ijl;, 
TiYATROSU 

Eblat ıo.so tt.a 
DRAM B.ISMf 

Nuh 
&Oın!:Dl KIS!·ll 

Asrileşen Ba'6a 
Ooıuartesl vo Puar ctınlert 

16,80 da Matine 
Der Per§cmbe saat 16,80 da tarUıl 

matine 

Sizi sahtektırlık acçuyla v., katil 
töhmctıle te~klf edlyonım, mis l\lıır. 
ıııınt. Bundan sonra n !'zınızdıın çıkan 
her kelime nlelhlnlzde tcfslr edılo • 
ccktfr.,, 

Londra, G (A.A.) - :Mısmn ge.rp 
ı;ölündc mlhver kuvvctıerl bozgun biı 
hıı.lde garba doğru çelcUmektedlr. 
Sekizinci ordu bu kuvvetleri takip e. 
diyor. Binlerce e3ir aıınmı:ı, ytlz!ercc 
tank ve uçak imha. edilmigtfr, Buna 
da.lr dün akşam geç vakit Kahlrcde 
§U resml tebliğ nc~redllml§tir: 

"Kara ve bava kuvvetlerimiz.in 12 
gün ve gece yaptıkları mntemadl hU. 
cumlardan sonra oimdl mfbver kuv • 
vetıer.l tam rlcat hallndedlr. ou;ma. 
na gece gUndllz merhametsizce hU • 
cum ed!Uyor. Mareşal Romelln Al • 
manyada bulunduğu esııadA Alma.n 
kuvvetlerjne kumanda e<!en gencraı 
Ştummer ölmUşt.Ur. General Rltter 
fon Tana ile diğer subayla.r d~I 
olmak Uzerc 9.000 den !azla esir a. 
ımmııtır. 

"DO,manm kayıp~n fevkaııı:ıe 

iddiaya göre 

Bir Mısırh Paşa 
Metre&inin müceoherlerini 

çalmı§I 
Zabıtn miihim bir hırsızlık h1icli. 

sesinin t:ıhkikatına eı· koymuş bu. 
lunınaktadır. ldrlin olunduğunu git 
re hiıdisc şöyledır: 

Taksimde Eınl:tk cnddesinde E.. 
mir ağa apartıruanın(la oturan l\lı. 

sır lell::ıasındnn Zeynep Sıdkı adın. 
dıı bir k:ıdın dün Taksim karako. 
luna koşarnk: 

- Muce\·herlerim çalındı, mil.. 
cc\"lıerlcrim çalındı. M.thvoldum. 
Demiş YC olurlu1up sakinlcşlirildil •• 
len sonra mficevherlcrinin kimin 
tar:ıfınclnn çahndıilı ımrulmuşlur. 

Zeynep Sıdkı şu iddiada bulun ,. 
muştur: 

- Dir mOddelt.enbrrl eski !!ısır 
paşıılarınd:ı.n Feridun ile karı kOt'ıı 

gibi metres lıayatı set"inneklcydik. 
Dün evde yoktum. Feridun paşn 
kendisinde hulunr.n nnnhtnrl:ı d:ıi. 
remi nçıp içeri l!'İmıiş, dolaptıı rlu. 
ran mficC\·hcrlerimi c:ılarak knç. 
mış. , ı 

nen şimdi eve gidince .işi :ınla. 
dun." 

Zııbıfa bu iddia fizerinc lnlıkik:ı. 

ta b:ışlıımıştır. 

Bir §olör hırsızlık yapmı§! 

yUluıektir. 260 tn.n fazla tank tab • 
rip edllmtıı, 270 t,OP ya tahrip edllml 
yahut ele geçirilmiştir. Alman harı
ganlmetıeriniu yekQnu bu aartıadı.o 

tahmin edilemu. Hava kuvvetleri • 
mlZ SOO den faZla. dtışman uçağı tah, 
rlp etmiştir. Ayni m.ktard& uc:ak d:ı 
yerde tahril> edllmlş veya hasare 
uğratılmıştır. 50 bin ton hacmindt 
dUşman gemisi batırıım11. bir o kada 
n de bas::ı.ra uğratumı~tır. Sek\%tnc 
ordu ilerlemesine devm ediyor ... 

lNGtı..TERE KRALININ TEBR1K1 
Londra, 6 (A.A.) - 1ngilteer kra. 

ı, Orta.şark tngtllz. kuvvetleri kuman. 
da.ru general Aleksıuıde:-e bir tebrık 
telgra:h çekmıştlr. Telgrafta sekizin. 
el ordunun mil:ıvenı tndlrdl~l darbe 
nln kumandanlara Te efrada tekmil 
lmparatorluğun hayranlık ve i!tihac 
duyguları bi!Cllrl!lyor. 

Londra, 5 ( A.A.) - Kabirede bu. 
lunan b,r Amerikan radyo muh&birı 

bu sabah erken ou tebliğde bulun.. 
muştur.: Romel ordusu hcrhargt b1ı 
dU~manın ltar§ıla~tıgı en mertıamet.. 
sız. darbe alt,ında ezild!, bu ordu gö. 
rUlmemış derecede §iddetle öombala. 
ruyor. Bu defa çekUeruer Almanlar
dır. Bu zaferin §erefı 51 l.a~da bir 
kumandan oıan general Mongomerly• 

, 52 ya§mda olan haw. ma?'e§&liııe v• 
mllkemmel bir asker, bUyUk bir atlet 
olan general Alekaandere aıtur. 50 
yaşında olan general Alokaaııder da.. 
lma hUcum taraftandır. 

Kahıre, 6 (A.A.) - ROyter ajansı. 
nın Perl hatlarda bUlunaıı muhabirl 
blldjrjyor: Pazarteai gUnU t&:ıklar, 

rpl;yadenln açtığı ged:kten ge~ı,ıer 
ve mUiverin 2 zırhll tllmenlle bar~ 
t.~tu§"liluşla.rdır. Ba, ilk mllhlm tank 
muharebcsldlr. Muharebe dlln gilJl 
batmcaya kadar devam etmütlr • 

Mihver unıumt bir çekilme barek• 
ti yapar gibi görllntıyor. Cenupta 
ltaly&.n kuvvetleri, tngnlzlertıı ce • 
nahlnrrnı vahim sunıtte tehdit etttk.. 
ıerlnl görerek çekflmi~!erdir. Şimalde 
Sldi .ı Abdurrahman ile Eıdaba ara.. 
sında milhlm mihver kunetlerl çem. 
ber fçlndedlr. Muharebe daha batıda 
de_vam ediyor, 

BERUN M.AHAFlLt NE DİYOR f 
Bl'rijn, ıs (A.A.) - Sallbiy~tli aa. 

ker1 mahfjller~en ~ğ:'Clllldlğiı:ıe göre. 
sekizinci İngiliz ord~su ell!ldekl bO. 
tlln kuvvetlerle hticuma geçm~tlt', 

Tank muharebe!! o!madan ppılsll 

jlk hücum tardel'lildlkt.en aonra 1n • 
gillzler tank hfmayealnde tktncl btr 

Onun ölOmündnn sonra şel{anea 

bir pltıo kurdun111 .. Albayın vasiyeti. 
nl en b~ iik oğlıınnn lehine olı.ıral• 

tnb\'ll ettiniz, imz:ılun t.akUt e(tl • 
rıjz \C iki \C ikanın ~·f'rlol det"f<ıtir • 
ıılt'k l~ln muna jp fır ~t belcledlnlz. 
\l aldı saatin rıı.rı bu evdo yalnız 
iz.co m tfımdu. Bu bakımdan alba _ 

dar rıkarnınk mUml•Un olurdu. tinlz.Hcm lı.e bu işi gördüğllnüz gUnU 

l\lh :MaJ'3:ınt eMln ilk V!l.zl~·et,hıi 

muhafaza ediyordu. Gizlerin) donuk 
bir bakışla Kolsıııı yUziine dlkrulştf. 

Ulı ı;-ör:Ierln ıs:lnde öylo bir alev par. 
lıyordo ki gnyrllhtiyarf llrp:ırdlın.,. 

İhsan adında birisi, evvelki gece 
Slrkccldc bahçeli lokantada arkad!l§. 
ıarne beraber rakı il:Ukten 90nra 
Jak adında bir §OförUn takslalne bin.. 
ml3, FaUhc gltml§tlr, 

hUeum yapmı§lardrr. Bu hUcumda 
bazı yerlerde Oerlemeğe muvatratı 
olmu~lardır. Bu ınrada tanksavarlafı 
uzun menzılll top?an bulunan &fır A. 
mcrikan tank!ıınna J!ddetıl ateı aO.. 

~ ııı kııtllnllen sonra k:ı<ııtd.ııı h:ı':ıı,ı 

\'CSliroyı nJıp ~f'rlne s:ı!ıte ini koy • 
m:ık slı.la için gıı~ıuı, arr:t'fmedj, 

Noı folk şa.t osundan i~lm rahnt uy. ,.e saati duhl ı>iiyllyeblllrlm: cinayet 
rılacağını. Sizin mcşum faallyetlıılz.e gece.si s:ınt lkil 1 on gerc;ı1oktor Bray 
ıııhayet vrr<llğlm \'C ;;izi uırnrsıı. tıjr tm u1..aktnn Albayın çah~a od:ısın. 
h:ıle ı;olı:hığunı itin kolblın ınüster!'J. dn ı;lırdıiğü lcadııı slzdjnl7~ 

Hnklkı \lllhetn.ınıcll llllc.n~.lğıı ce.. ~ze lmdj ynp:ıc.ı{;"Im ltirnfla ilğre • Butiin lıunları niçin ynpt,rnız! Çün. 
sarct cd :nf'diı•lı.. Bı>nlm b.ıtun ~da • nebllirslnlz: hııyntımdı~ r:ııstlndığım kU nlbaJ,D mun:.z:ım sen·etjnl eljnj. 
Jar<b ar.;ı.'itırmnlar yapı,, ltiıl bnkıle - en kumnz lmdın olmnlda, Buna rağ'. ze geı;lrm"'k istiyordunuz. Bunun l • 
lerlnl bulmamdan korkt ınnz.. B ınun men ld\fi derrC<'d" luırnaı: değilsiniz.. çln cJe lılr tek yol \'Rrdı: DuğlılSl ta. 
ılnhn m.ıstıit bir \az.lyet b.:lsıl olunca. l Hata yr:pmıy~n mUcrlm olmadığı cl.1 mamen a\·cun:ı:r.un lı;.lnc 1llmak. nura 
~" lmd:ıt ve ikayı be~Im bile hiç bek. Jıetlr sjzln de bir hııt.ıyn kurb:ın gıt.1 da dıı kurnıızlıtınm lsbııt ettiniz, 
Jem.edlğhıı bir 3erdc snldudınız.. rıl('nfzj bekledim. \'e im h:ıtııyı yap • 1 dra kim e sizi (lh:ıın e)leınezdl. \'usi. 

Bu e\dekl bUtiln fenalıkların mü • m:ıl•tn c;-eelkm"dlnlz. A \'Ulcııt nıılyet 3 et,name jkl phit tarafından !mzn 
ebbibt &111 iniz. Albayın ~o::nld:ınnı nameli olmrl•en ••zavf\llı oğlnncnğız,. edilmi tı • 

ka'ibt'n babalarından u7.Bkla,tırao siz t,ablrı gl'ı;lnce hemen bu \'csjkıınm Duğllla ~anllı lbjr akıl hastasıydı. 
&iniz. Hu~°"uı.lıık 'e gr.çimsjdjk to • sahte oldu~runa hillnncttım.' Zira bu 1 Sl,z dl! ona. vıısl tayin eıij!lnee Edlsto 
lıumlnrrnı siz Pktlnlz., bjrçolt inııan • tabir; nılıteaddlt defalar sl::in ağzı • 

1 
nun bllttln acn·etj izin eljnlr.de de. 

lnrm ı.öt'.J ~ ollara sapmasının m;,su. nr7.d:ın işitmiştim. D ığl:ıstıın hrp im l\11!'ktl. Tlaynllnlz.do cınnlan<lırdığınız 

llyet.ı sise uıaw. • ama Mr. kıl.dm .sözle bııhscikrtllnlı.. ~u hı:ılde mlsf P:" 'bll~·nk \•urı;-ıın buyan. Rir l'le ilerde 
olduğunııuı unutup ı!lid barbarca ee. J..:ımhartin okndnğn \'Usiyetname oo' Dufla5 &lllnce bu muazzam 9Cn·ctla 
:r.:ıl:ınıtırmalt f!ltM"dim. An<'ak bu tan nısatı sahte olup sil.in tarafınız • yansı doğrudan doğruya size ı,ahyor 
fiC'kllde Ed:-;ton nllr~ne yapVğmıı. dan t;nldlt edllmbll. dn Ul~blr proJe bundan dııha !lf'3tan. 
:rcn:ılıkiann .. neısrm .. bir.1dereoere_;ka • .ıAı&. Ha~ 'csifta3 ı ıı}-ı bertarı:ı.l et mı, ca tasn..-..-ur olunama!llıştır. ,. 

:u. ~USTER FTh"DLEl'F. YOL 
oönt,'NÜYOR 

Ancak şoför yolda kendlodcn go • 
çen mU~tcrjnln 1500 '!irasmı aşırmış. 
thsanm billıJura zab•taya mUracaati 
üzerine yakalanmıştır. Tahklltat ya • mışlnr, 1 saat zarfm~ıı 11 tank tatı. 

Mi, l\farş:mt büt.Un geceyi pot g}. 
bi ma\•I snlonun bir sand~lycsl Dze. 
rinde geçirdi. FJnlllcy nl<sıın>dan Serti 
\'Orta dönml\<1, :fakat fUtodn (ki nö • 
betçi polis bıra lctıu,tı. Koh bunları, 
'kıpırGnm:ıdıın, konu,:nadan yeı inde l 
otıırnn kadının b:ıııına dikti, \'e sonra ' 
yntmağa gjttf. Benim lııe hlC uykum 
ycktu. Santlerce, pipo ağzımda bol. 
de bir nııuğı, bir yulcarı dola,1p asa • 
bımı yntı~tırm:ığa. t:llı$I)'Orılum. Sn. 
de amtfs bir lnslyal<i bir htııle ma,·ı 
e:ılonnn lmpısını aralayıp mis l\Jnr. 
f1ftnt" bnkıyorda"11. Sabıılıa l<ar&ı ilk 
drfa ağzını aı;tı • 

- \ '{.Devamı ı•ar) 

rın ('dilmiştir. 

BAŞ, oıs. NEZLE. GRiP. ROMATIZ.f.t.A 

Nevraıır 1 kırlkhk ve bltlia ajrllarıalll 
derhal keser 

kase alınabilir. Taklitle,.inden 


