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Numara: 1141 Sene: 4 J tebl'ğinde mUtteftk•erln zırhlı kuv • mııı ve 81 düşman tankı iğtinam edl: yararak geniıı mikyasta bir tııarruı:. 
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1110•--i' Roma, 6 (A.A.) _ İtalyan ordula. mektf. Berllndekl askert çevrelerin 

~ iHi Şefin nutku __ ,._...,,,.., 

münasebetiyle 

ndaş! 
rana ·nanacaksın, 0'ııan 
a yer alacaksın. Yabancı 
aıardan gelen propagan. 
vuı guncunua kuvvetini 

ak senin işin deQlldlr ı 

l 

n umumi karargA.hı~ın 89' numaraıı kanaatine göre, İngilizler Ro:nel tU. 

bıııı-· · ı menlerjnin azlmk!r müdafaası karııı. te . o l• 
İtalyan ve Alman müfrezeleri Fu ;mda bu gayelerine er~meğe muvaL 

ka Ue Marsa Matruh araımda.kl çev. ak ola~amışlardır. lngilizlerln elde 
rede dU~manın zırhlı ttık;ller1M kar. ettikleri arazi ka.zarıçlan evvelce aı.. 
01 dUn §lddetll muharebeler ya.pmı§. ~~~~an makııat ve taarruzlan llt' ftlt. 
la~dır. Akpma doğru muharebe ıld. eJ'i gaye ile hiç bir ııuretıe ötç1!1e.. 
detinl değl§tirmlı olduğu halde devam mez. Atman ve İtalyan mevzileri bjç 

t kt dl. . blr noktada y&rılmamlJ, ancak pnlf e me ey .. 
bir ııtarteJjk pIA.n mucfblnce gerj alın 

Bertin, 1 (EP,) Berlln askeri mil. 
tehaasııılarmın Mıııır muharebeleri 
hakkında ataratejik b&krmı1an llerl 
sUrdUkleri m!ltalealar ~u tekilde hü,. 
Utsa edilebilir: 

lngills taarruzunun takip ettiği 
Alman • İtalyan mevzi!erinde blly\lk 
bir gedik açmak yohindakl ga.ye, te. 

mış ve gerideki yen1 müdıı.taa hatun,, 
dan mukabil taarruz tedblrlert alın. 
ması lmkA.nı kazanılmı~tır. Romelin 
müdafaasmnı ne lc;in geri almınasınA 
emir verdiği, Btrlin Çf'~lerince ta _ 
yin edilmemektedir. 

(Mısır oepheılne dair cUte-r 
haberler% lncl ııayfamızda) 

dinlerken·: 5 
tJü:yük tarihi devirler yaratmış, felaketleri daima büyük 
bir kudretle, büyük inanışla yenmi, olan Türk .nilletinin 
bütün hayatında ıa~mamıf, hayatını yalnız mi!let hayrı 
için vakfetmiş olan Şefinin işaret ettiği yoldan ayrılmıy_~ 
rak. hükumet tedbirlerine inanman, ona yardımcı olman 
krırtıılus volunun mühim bir merhalesidir-

ı Bugünkü sıkıntının inanası 
ı 

Yazan: SADRI ERTEM 

BU. suali yalnız. muhmrlpler de. 
tn, muharip olmıyan, atq 

battmm d.tlmda olan herkee de sor. 
ma.ldaclu. ÇllnkU lıarbi kim kınana. 
oa.k. lat1kbali k.lm fethedecektir, de.. 
m.ektlr. 

Darp bUtUn kudrotUc blltlln dllııyn. 
da ~mdlr. Ya blldliiml& oepheJI 
harp halinde de\·am edb'or, yabut 
cepheaJ:ı beyaz harp lıııllnde._ 

Bal'bin rengl ne olursa olsun onun 
blr .,..Ubl ve bir mağUibu olacıı.kt,ır. 

MallCpla.r arasında cepheye girenler 
~enler but\UU\b}lece •i gibi g-allJ>. 
ıe:ıı ara.amda da cepho g(Srmllş veya 
ıörmemtaler de bulunacaktır. Bunuo 
ipin harbi kim :knzaoacnk sözü f ye. 
rlndecllr. Her devlet bu •uale kendi 
heabma göre bir ce,.·ap bıuırlıımak
tadır. Yanı mağ!Qp olmıunak için lA. 
ıam olan teYleri p!Anlamaktadıl'. 

O balde bir mllletl baııta • eden 
milletlerin bayrağnu yabanoa ordu. 
ların ayakları altında bir pupaa ıtbl 
ııeren eebeblert ort,adall kaldırmak; 

yepyvoı btr nıbla, 7ep~ btr Pflko. 1 
loJl ile bundaki zehirleri atmak. ııe. 1 
haveti gerldo bırakmak, boqııncunua 
hileılne IUct olmamak &"erektir. j 

Btr mlllete gib:el bir lıt,lkbal taaav • • 
vur ederken halini tf>bllkeye ııokan 

insanların mllletlmlzl kuvvetten dtl. 
ıurmeııfne hiçbir .ebeb ve blçbfr be. ı 

ııaııe ile tıraat vermiyecftfiL 1 
EvvelA, boqııncunun lk1 senedir 

mllleı aafianna a&lıverdlğl zeblrlı" ha. 
vayı temlzllyeceğtz. Bu işte vatand&ıı 
bilkiUnete yardımcı olmahclır. . 1 

mcrhalealdir. 

D lJNY A •clb ve •ökan ıçtnde iken bt.r Amerikalı lradut pzetecl, 
• A.tııtlirke .;öyle bir aual aormuıtu: 

- Avrnpada btlyllk bir barp olııa, Ametlka ba ll&rbe ' lftlrall: etmek 
mıeebarfYetlnde kalır iDl T ' 

Atatürk verdltf oevapta 4Unyayı bir apartımaııa beqetmlt ve ba 
ap&rtımanın blr katında ı;ııkan yaog-mm ber katını ve bcır odaamı lıter 
1atemez rahatsız edecefln1 belirterek blr Avrupa b&rblne, Amer(kaıuu 

da &"lrmek .weoburlyetı.nde kalacatınr 111.Sylıemlftı. 

Milll ŞeflmJz bugUııkU dünya barbtn4ea doğan tdmıtıl&tdü b&lıae. 
~rk- t071e CleDllılerdlrı 

"Bu um.'\Dda hJç?ılr memlekette &tu ımllmırlan olmryan blr ted. 
bir hl um yoI.;t.ur, Mlllefle.rla aıkınt;ılara. maruz olmal&n oareslzdlr.,, 

.Kefa.t.ı e.n bol Amerika bllldllnetlllln ban&'lıl bugtba bar~n evvel. 
1ıf1 bayatı bıı.tablllyor. BUtnn dUnya ptyaııalarma kahve arUden naemle. 
ket blle kah\flsbd ve11fka lle almıyor mu T Biz ki barp kapıl&rrmıza ka.. 
dal' d"yand,, &op IM'.ııleri lle evler(mlzln ~tılan u.ndıır, pqıllerlmlz bat. 
tı ve, kurbıuola.r verdik ... BJz ki ~ her lllzumln lflyl u çok tem.in 
edebilen fabrlkalanmm daha dllıı kurtDUJtuk ve blrÇOk maddeleri dlJ 
plyaaalardan temtn etmeğe meoburaz.. Elbette ba barblıı tıeetr:l~den 
kurtulaıı:ayv ve harpten evvelki hayatı bulamayız. 

:rllr1' ter'11, icap ettıtı vakit mahrumiyete, de lle'f'e M'ft .;a.t,Jıa,tır 
ve bu mahrumiyet vatan uğrunda oluraa. tarihine pn nrecıek dereceye 
vardınr. l'lırlhlmlzde bunun aayılamıy&cak kadar m1MJi n.rdır. Faka& 
bu&"Un çok 11lUrilz blçbll' 41cyden rııahnım deltllz . . Yalnız b~lı olmamrı;, 
taaarrufa riayet etmeyi bilmemiz lkımdır. Bng-Un harpte• evvelki btr 

bayat atlrmek l!itfyen ve ellnclekl tmk6nlan ba afurda llU'fecJea fert, ba. 
kiki TUrk vatandaşı olamaz. O ke.a.dl malını defll, mllle-tın, devletin 
malım bol keMC!en harcamak ıııttyea, zararlı bir ma.bl~kt;aa bafka blr 
ldıme , defildlr. 

Böyl" &ilalerde bizi blı:den 4aba iyi d~ftnebUecek t."* kanet deY. 
letttr. Blnaenaleyb vatan vaztfem!Zt devlet.hı ea ktlçtlk emirlerini dahli 01 

ea )'erille &'etiWJl"klO yapablllı1z - N. A. 

Bu harbin pllblnl ve :ıruığl!lbunu 

takdir ederkon yıılnn: fU kadar esir 
&ldı, ıu kadar topra.lı: r.aptettl dl.Y" 
btı- .mlkJ'U bulup orıaya çıkarmak 
lbtlmktlD değildir. ~etckim bllytlk 
harpta bu.aun en mllkemmel ıulsallnl 
&ördllk. Darp ukeri teknik, ve top. 
l"&k fıtilAamdan ba§ı<a aebeblerle do 
k•ybedileb{llr, hAtt;A düıııuan kulelo. 
rinde ana vatan bayrakları d:ılgala. 
illi' ve eafrlel' zınclrlerlnı f&kırılatır. 
ken bile_ 

Büyük tarihi devirler 7aratmıı. 
fel&kctıerı daima bilyUk bt.r kudret., : 
le, büyük lnanııta yenmlı olan TUrk 
mllletlnln bUtUD hayatmd& taoma
ınıt, bayatını yalnız millet bayn fçln 

vakfetmlt olan Şeft.ıı}n lıanıt ettıtı 
yoldan aynhnıya~ hUka~ tf)d. 
birlerine tnanmaaı, orıa y&rthmcı ol. 
ması kurtul111 yolunun mtıhlm bir ı 

Bllyük şefin yolnncta bllyt\k tnanla ._ _________________________ _ 

Artık bir harbin galibi baııkaıımı 

.tııatlClp eden değil, aa.tlnm bir •W'et. 
te ayakta kalandu. Darp sonrası dlln. 
)'asının gnllplerl ve mağlftpları böyle. 
ce taanU ed.lleccktır. Ayakta duran, 
&atlnm kalan, kuvwt.fnl muhafıu.." 
eden, ruhi kudretini kaybetınlyeu 
llıJllet yarının gallbht!J'. 

Biz de bu bercUmt>rp dUnyaııınm 

lı:tııdeyt:ı, biz de yaşamak fııtjyonız, 
3'&§ama:ıı 1stclllflmlze göre galip ol. 
llı&k, )'aa1 aağlam kalmak zaruretin. 
d~. Yarınki dllnynyıı, aulh dilnya. 
•uıa böylece çıknuı.k ıstıyoruz. 

BUtUn vatan~lıırm dııvnsı, ıuneli., 
lsttynkı budur. · 'ağlam, ayalct,n, dlp. 
'1l.Pı bir millet olıırak lstlkbalJ fetht'. 
~tız. 

ÔÖzıerfınlı:I latlkbale dikerken bu. 
tlinktt ear1lanmızı, bugUn bulundu. 
hn:nu: hail ı-örmek, ouu ldenllmlzo 
ııatlam olarak vıırılabllccek bir vası 
'ta haUne koynın.lı: Ubrmdır. BugUn :e bllld'J1z f Bug1ln BUytU< Milli Şe. 
lıı IJaret etttf;rf gibi ''hıırbe her za. 
~lldan daha yalcın,, bulunııyoru7, 
ll.rbf ,raklaetrran eebebler araaında 
Wı>bealz en mllblmml milli tcs:ınlıdU 
llıt~ınakta menfaat bulanlano 
~tatmak lııtedllderl zehirli hnva, ve 

IUncu p&lkolofisldlr. lyt günlere, 
Rtlt.eı ctınlere ka\'Ul!Dınk lc;tn bugün 
aı ... 

..... yarın olsun doimB sıığlam, da. 
lına ayakta l<alamya mecburuz. 

yUrUnUr. Yirmi yıllık tarl.hıa her u... 
ntye kayde~ bldl11eler Tü.rk mllle. 
tine inan verecek, bir kudrettedir. 

Madagaskarda 

Muhasamat 
sona erdi 

Vatanda,ııın yapacn)'ı lklnc1 vazıte 

bozguncunun gilı &ille.r yU&le, pıa 
tatlı dille, cAh hartkulMe bil' blkAye 
aekllDde, gAıı mıi.zlo.m bir luaıa ceb,, 
rcsı altında melek lf&deslle anlatmak 
lstedlğı ıeylere, tilrlll, tUrltı bllel.erle 
ramına düıUrmek lstedllt telklD.. 
Jere ka111 bassa.a davraıııııalı, kulak. , 

tan kulağa tıslldnna.n ve haql ıne.m,, ı v191ye sadık rraa-
badan g-eldlği malOın olmıyan, lnn. k 
nı Umlt8lzllğe, yetse, kötllmlflrllte SJZ§81' miltare 8 
.evkecıen haberler önUıade ıu ını.aJI istediler 
kendine t10rmaltdırf 

"-Bu haberler hangi meııba.dan &'•. 
llyorP Meıi'lbaını öğrenınedlkçe. hiç 
bir habere ıo.anmamalı ve mUthem. 
mU,evve, IJ!r ıurette vur&"llnco.nun 
ve yabancı Aleti olanlann kaflletine 
dedikodu yollyle girmemelidir, 

Büy\ik ııehl.rlerde decllkoıta vur. 
guncunun, yabancı propagandıısıoın 

birer kalesldlr. Vatanda, d"dlkodu 
ya kıırşı kulıı.klJlrmı ve atzını ' kapa, 

dığı :ıamau vurguncu da yabanaı pro. 
pagandada. en mllhl'l'l uruıurıından 

mahrum kalacaktır. 
Seni kurtarana lnıın!M'~kıtm, onnn 

ııafınd& yer alaeaksın, yabancı mem. 
balardan gelen propa~andanm, wr. 
gmıcunun kuvvetini arttrrmak tenln 
işin değildir. 

Biz hali ve lstlkbaıt zafe~e kazana. 
eağm.. 

Galebe '!lağlam olan, &yakta duran 

Londra, 8 (A.A.) - SalA.blyettar 
mahfUlerde beyan edildiğine &'Öre, 
lıladaga.skarda muhasamat, dlln aaat 
U t• aona ermi§tlr. 
Madagaııkardaki Vi§i hükQmetfne 

aadık Fraııau:.'la.r, xnlltareke ta!.e. 
blnde bulunmuııa.rdır. 

\-'işi, e ( A.A.) - a.• iklncile§rln 
gecıesl Mada.gıuıkar adaamda bulunan 
Franaıs kıtaatı olddctll muharebeler 
den ııonra Ambalovro mahallini tahli 
ye etmlıtılerdir • 

o 
Şanghaydaki yahudilerin 

hüviyet varakalarına İ§aret 
konacak 

Loadra Badyoıanda 
bazı te,blbler 

Bu aabah Londra radyoaunıın tUrk. 
çe ne r).yatmı dinllyenler buna benzer 
teoblbler duydular: 

- Köpek &'lbl havladı! 
Görln&' .,.ek &ibl anırdı! 
Göbeı. boroz &ibl baltrclıt 
Londra 1blr barp cephesinin atndrr. 

O aflzla basma rahmet okunmıya.ca, 

tmı biliriz; fakat dlltmanlarile barp 
eden mfttteflklerlmlzta ba harbin pro. 
paganda eepheelnl ld3re edeırkerı d" 
ağır başlı olmuı ve afır baflılık gör. 
meal beklenir; batta ak•I yol tçln 
tıı.hrlk ve te-ıvlk ed(lınlt de olsalar._ 

Dünyaca. örnek bilinen İngiliz cen. 
tllmenllğlnln ba kibar dövllımedeo 

kımdlnf alamadığı umanlar oluna. 
çok rfoa ederiz, bunu 1fadl'I için tl\rk. 
çeyl lhttyar etmeıılnler: bu tttrlll tCO· 
blhl~rtn mubatablannr b1r1mak ıçtn 

dillmttln vaııtta edllme'llnden de 
mt;mnıın otmıyonız. 

varın 
Gazetemiz 

4 savta mllletlndfr. 

!'u.Pay .ı (A..A.) - BUyUk Şang_ 
1ıay abrta ldareat bundaıı böyle mu. 
ae~rtn · hUvtyet varakalarm• i•lm. 
ler:inin be.fma mavi mOrekkep!e ya • 
hudl olduklarmı gösterecek olan (J ) I ifarettnin konulmaaını emretmi§tlr , ._ _____________ 

1 

Vlliyetla tebliği ' 
Her tacir getirdiği eşya· için 

fatura· alacaktır 
__,....o---

ı~o karaştaa yukarı satı,ıar için de 
mö,tel'llere latara vermlye mecburdur 

\'ilayeotten teb!iğ edilmiştir : 
Bir kısUll tacirlerin bazı yan , 

h5 aıılayı.Şbra knpılarak celbet
tikleori nıe,·ad ve eşya j~jo ratu· 

ra almadıktan ,.e fiyRt müraka

be,.ine yar.ır , ·esika gô.,terrne . 

dikleri ynptmlıın tetkikattan an. 
lnşılmıştır. 

Her tacir celbettiği me\'a<l \ 'O 

e,ya için fatura nlmağa ve ·100 
kurut-tan yukarı sat.,Iar İçin 
müşterileril'e fatura vermeğe 
mc<'hurdurlar. 

Bu 15.zrmeye riayet etmiyen· 
ler h:\klunıla Milli Korunma Ka· 
'nununa te\·fıkan tıdliba.t yapıla. 
<:aktrr. fehli'ğ ofunul'. 

A-.MAl'\J TEBLtGi 

iLMEN KESiMiNDE 37 HARP 
MEVZii ·ZAPTETTiK 

Berlln, 8 CA.A.) - Alman ordulan 
umumi kararga.bmın teblltj: 

Cephenin bir kulmtnde hava ıdlA.h 
Jarµıın da müessir yardımı ile yapı. 

• lan taarruzl eava_ııl&r eıınaaında dUf • 
.manın bir çok b&rp te.alalerj e!de • • 
dllmlf ve ka111 taarruzları pUt4ürtüı. 
m~tUr. , • • ı 
Yukarı Terek k,eaimlnde Alman .;. 
Ro~ kıta~rı kıaa ~~eli .~v~ 
uçaklarmm da •lftlraklle dllfmanm 
anudane bir mukavemeUne kar'fI hü. 
cuma geçmit bulunmaktadırlar, Yal. 

, nız bu keııfmde dlln Sovyetlerln 8(5 
uçağı dUfUrUlmüttUr. 

Stal!ngradda ııava~ taa!l~tl (5 fkin. 
clte§rlnde ııavaı, elemanlarının faali. 

···-······llagfada 
İnİlllz babrlyell 

için asiler toplandı 
Hayfa, 8 (A.A..) - Barbdenberi flk 

C!eta olarak İ~glllz balıri.)•Hi tçin re&. 

men uker toplanmıııtır. 

yetine münhasır ve \.lü,manm taar -
ruzlanna k!U'fl mtıdaıa.alar yapılanı. 

tır. Vol&"anm prlundaki ıımendlter 

ler dUnkü gün sava, tayyarecjleri ta. 
rafından hücuma mar.ız kalmıştır. 

Don cephesinde .Macar hUcum ele • 
fl\&nlar; nehri &'Ççmı,ıer ve sağ kıyr., 
aında dilgmanm bir çok jııtjnat nok. 
tale.nrıı V'O s• toprıik lllğ°IJıa.tuıı yok 
etmlılerdir. Bi!çok topla ağJr ve. ha. 
fÜ plyadi • .lıi.ııl&n aapte41lm,işUr. 
Hava ııil&.hlan Ostaac!ıtrou•nun cenu. 
bunda dtl§1Dal1 mevzııerını ve t~ıt 
kollarma taarruz etm~lerdlr. ' O•. 
tuchkou lııta.ııyonu geceU gündtalU 
bOmb&rdımaa. edllmlt:!r. 
İlmen gölUnUn cenup dotuıund& 

dtl§maıım 87 harp mevzii mahallt bir 
taarruz neUeuinde ve dll~manm mu. 
ewmetm _,..n :büeumla •Pt• • 
dildlti flbl ea topla es mltraly(lıı: 

ve ıılper havan topu &'anlme1 olarak 
aı.aunı,tır. 

Ladogada Alman hava 811Ablan 
bUharlı bir romorkör!e lki mavna.yı 
batırm11lardır. 

(Dofu oepbeetne clıW clfter 
.b&berler ı inci aayfamızila) 

Romel ne vapacak? 
ruaaı BiR MUHARRiR 

MISIRDA on Hd CÜll •tlren bir 
mukavemetten aoDJ"a mUıver 

ordulan ric&Uı bafla4ılar. 1kl tarahn 
verd.ltl haberler arasında esaslı fark 
ıudur: İn&ill&lere &'Öre mihver ceP,. 
be111 flm&l keııhatnde yanlmış -ve bO.. 
nnn netıceu olarak, cenupta tutanaa 
blrk&9 mevzl mlMtuna. .Romel ordu. 
lan biltlln cephe boywıoa cla.l"ınık rl
cate baılamıılardır. Mlhvertn lddlaaı. 
na &'Öre bu rjcat, muntazam ve lhtl. 
yaridir. Geri men.llere çcldlme)1 mu. 
vaftk gören Bomel dlltmaa t,aarru. 

zunun önllode perde kıtalan bıraka. 
rak aıd kuvvetlerln.l tam zamanınclır. 
ve tntlzamla sert ~kmeie muvaffak 
olmuttar. 

Bu farkm büyllk bir ehemmiyeti 
vardır. İlıgllJı.lere lna.umak l&zımp. 
llnıe zırhlı kuvvet)ertnln ve u~lan. 
um yansını kaybederek bozguna uğ. 
ramıı blr halde kaçan rnJh-.·er ordu. 

' lan hiçbir yerde tutunamıyaeak ,sa. 
lılıp imha olunacaktar. Bu bakımdan 
lnrlll:ıler, Afrika topraklanndan 
mihver ordularını taınamlle ıılikUp at.. 
maktan ibaret olan en bUyUk bedef. 
terine yaklqmı' ııaydablllrler. Mlhve. 
11' inanmak llnmgcllrsc ılmall Afrl. 
kadakl f!ııkl harekAtın Akıbetini ha. 
t.ırlamadan böylt bir iddiada bulıın. 
mak abestir. EvvelA klllslk tabiye. 
her bU~ilk ıaarruı: karıtısında ımıma, 

nı yıııranclrran t'lddl bir mukavemet 
t"n 110nra (t'rt me~llere çekilmeyi 
e-mreder. 811 mukavemette 11rar, ya 
bllyl\k bir t1lblye batan, yahut ma. 
nevra kablliyetlndl"n 1111lhrum bir or. 
dunun ıert çekilmek huİtıM1nclakl 
becerlk'\lzll!I o\ur. Blllkls 1 Romelln 
!llttlr krtalarlle düşmanı ktPk ıtek1ı: 

-.nııt oyaladıktan eonra aed kunet)e, 

rtof geriye çekebllmtı olmuı bir ma. 
.Jattaklyettlr. 

Blıı: ba iddiaları ııadece kaydetmek. 
le kalıyoruz. Çilnkll iki tarafa oa bak 
vermek ıçın .ebeblel' vardır. Alman_ 
lar flmaı kesiminde çevrilen blrl}k. 
lertnlD eıılr edlldlj1D.i ve bunların 
içinde Rıtv.ır fon Toma &"ibl tanınm11 
ıeaerallcrlAID bulundufunu g"lzlemL 
7orlar. lkt )'Uz. eWye yakın tank 
:kaybettiklerini de yalanlamış detll. 
lerdlr. Bu besıı.pça mibttr cephcsfn(n 
ıtmal kealminde yarıldığına inanmak 
lA.zun &'el(yor. Gene mihverin tttratı. 

aa göre tngtllz kun·etıerl insan, 
tank, uçak ve malztıne olarak İmla. 
rmklnden çok UstUndilr. BUtiln bu ae. 
bebler lnglllzlerln zafer ldı11alannı 

teyit eder mahiyettedir. 
Fakat klbtk tabiyi! bakımından 

mlh-.·er ordularınm rlcaU de tabii 
g-liriUmek IAzımdır. BllbaM& EIAle. 
meyn mevzu mihver tarafı ıcın~ mu_ 
d:ıfaaya elverltll cleflldlr. Romelln o. 
rada dalla fada kalmak lııtememetl[ 

muka...emet~kt aczinden ziyade dabs 
müsait m~~llere çektlmek lııt,emc!llle 
tzah t>dlleblllr.Bu bakımdan da mthv~ 
iddialarını yabana atmamak U~t.ı~ge.. 
llyor, Rn!luıı11e şlmaU Afrlkada ~-ııın. 
lan f'ııkt sııva,ı:ırın bep<ıt Romell• 
t,ablyevt r1catlcrden ea amulmedrlr 
neticeleri almakta Uııt.at olıtatarın a 
g-östermı,tır. Fakat ba defakt ........ 
mun esktlere ne der~ hezty~ 
anlamalı. fçln barek!\tm .. _.,..... 
btkleroenıb; IAzımchr. Rertıat~ • 
iki gttnlUk bir mukıı.•emeıte •"'9111 
lngtl!~ taarmsu11• ... ,..,. .. .-_ 
de hlklpfa "*tiamaeı ""81'1ır.19e .... 
b ve werenı blr Dmtt kapm a(Jllllll 1ııa.. 
1unny0l' ' 



jNE~~~ 
Eski iaşe darhkları 

nasılmış 
Fraıısada şimdiye kadar zaman, 

1.aman yiyecek tahrlidleri yapıldı .. 
13 ncü ,.e 14 ncii Lui, zamanların 
ıla hil'e, Fransada iaşe tahdidleri 
~öriilmüşlür; fakat orduya iyi baJ;ıl 
rlığı icin 1672 tarihli bir kral 'irade 
si, harbe iştirak eden ordulardaki. 
uıbillerin sofral:ırınrla, iki türlü et 
li yemek ile bir lfilıak meytad. n 
fazla ~ iyccek bulundurmasını )"a• 
sak clmi5ti. Buna, darlıkmı denilir, 
demeyiniz • .Memleketi~ darlık var· 
dı; fakat orduda israfı menetmek 
için, irade cıkmn<ıını icap ellir'miş 
ti. 

1. - EN SON DAKİKA. 6 SONTF;ŞRtN 194! CUMA 

Mahkeme Salonlarında 

EvJenip e.vlenip kaçıyormuş! 
Altddlla n 15~n otiırdata dörlllncl 
kar·ısı, IJir~ne~endislnl bekledikten 

sonra nihayet boşanmak ızere 
niabKemeye müracaat etti 

- Abdullah, lla.tlcet!ee!, ••. 
~\tllbaşirln ba$ırma91u,ı müteaklp, 

mahkeme sa.tondnıı tasa boylu, bej 

rengi pardeaülü, blr ıenç kadın girdi. 
Mftlrll.Şir Ha'tlcenfn gcldi~ln}, ı\bduDa. 
lun giırilnmedi~lnl anlaymea: 

- Abdullah! diye birkaç defa dı\ha 
bağırdi, sonra: 

- Abdullah yolc, efendim! dedi. 

Şahit llsteı.lni alan bıll*ıı llk lııml 
çağırilr: 

-Ahmet. 
....ı -

Ahmt!t gözlüklü, temiz kıyafetli, 

kiba" tanrlı bir Mlamiı.: 

BudarhAın. daha büyuk mikyas- Bela kfl.dm:ı döndü: 

- ..Buolftr bizim -koı111utm:ızdu, dfye 
anlııtmağa. bal)ladı, gl'Çen mayısta 

evlendiler, ditğünleri oldu. Araclan '15 
gftn ı;eçtlkten aonra Abdülfa.b fılrd'en 
bire ortadan kayboldu, bir daha gö. 
riinmcdl. la kileri, 1690, 1 i07. 17i6 senelerın _ Gıyap kararını cıkartıp, UAn 

ile görfıİdli n gene orduda, erzak ettirdjnlr; mı'? - Şimdi nerede aı·.ı.ba bitiyor mu. 
sarfı L:aycbllına alıncTı. Fransız har - Evet. sunuzt 

·~ · ' hi ye nczareli, 1788 senesin de, Fr:rn - Gazeteyi verlnlz. -Hayır, 

- Jatanbulda. oldu~nu da btlml • sıı: zabillerinio yiyecekleri miktarı - Bu,;yurun. 
lıir rlaha tesbit etli. Koc-aıhnclan bö,a.nmak' \l~re da-ra yorsunıız? 

l~eneraUer, hir defada, <11ofrala• nçan BRtfee, müteeı;•lr yüzlü ve ta. 
rınrlıı, 10 l<:ıptan fazla yemek bn - vırlı, ftınasu. giyimli, 22 yaşlumda 

- Haberim yok, 
- PekfllA, Abdu0ııJun karıemr ıcrk 

lıınduramayac:ıklardı. 'alnız CO!'- kadardı. etmesi lçln haklı bir sebeb mevcut 

q,a, bu on kaplan .hariçli. - Kocamla an<'.ak 15 gün oturmam mudur': 
Tııhrliller. t:ıkyidler, daima ak• kısmet oldu, efendtml dedi • -Bayır, aanmam, yalııu; çok .sar. 

bo' oluyor4u. Her aı<şam arkada,ta.. 
rlle geÇ vaklt ktltredı•rek eve gelirdi. 
Bt'r araltfc, arlta.da5larımdıln birisine 
de: 

süliimcl yaralır. O zamanlarda da. - Peki ıılmdi netrde kocanız? 
zaJ,itJer, bu nıemhUİ)'etlerıten kur· - Bilmem. O gün l)ngün tam bir 
lulmak icin ~arlp çarelere baş vu· M?ne oluyor ki, kend!dnhi nfl yüzllnll 
:rurdular. Bir yemek tabağına, mulı •ördllm, ne de nered~ oldalğıına dair 
i<'lir cins, etler koyarak, bir tabak bir haber aldım. 
'et -yemeği yidikle-inl iddia etmeye - Ne kallar evvel evlendlnlz'f 

- VaDahr doğrusunu isterseniz ev. 
lendjğjme pit;mii.n oldum,, demlt

Sonra kcndl~inin bu tıefcrld ile tam 
ctUrt defa evlendltlıtl Uğrendlm.: 

lba~l:ıdı1:ır. Niha~ r.t hnrhiye n•ezare· - Ge90n enenin mayısmda. 
ti, bir tabaktaki elin ınil;d:ırını ,.e - Acab:ı kocanızın evden kaçıp 
nevini de ıa~rih etmeye mecl:itır gltme!'ll lçlıt ortada haklı bir sebeb 
\aldı. var mıT 

tr.ıncl §a1i.lt de Salih 'admda. btr 
delikanlıydı. Bu da. Hatlcenllı konı • 
şusıı oJdu~unu ve Abclullahm 15 güı!ı 
soDJ'a hiı;bjr sebeb yokken kaçtığını 
söyledi. 

inglıterenln sabık 
Ankara elçisi 
Londra 

Halkevinde 
Tflrk • in•llz·~· 

dolU1iğ111laHkıada 
JConıerıns verdi 
l..onrlra, 6 (A.A.) -- lngl!tereni'n 

.Rabık Ankara bUyUk '!çisi Sir. Persl 
Loren LondrıırJakt halkevjnde 1905 
ile 1933 seneleri arn9md" 'Ilürk • !n. 
l!"lllz mUnasebetleri mevzulu bir kon. 
feransta Ttlrkiye bUyUk e1ıüti Raur 
Orbay, Londra ':rUrklye SS:bık kon30. 
losu NebU Akta 'Ve JA>ndrada otuN.n 
bir çok Türkler hazır bulunmuı,tur. 

Hatip TUrk • İngiliz dostluğunun 

inkjpfıııı tetkik ettikten eonra An. 
karaoa bUyUk e~9l ıııfatue bu-ltnıdtfğu 
e:madıı. 'l'Urk mllletlnde gördUğU e • 
nerji, ecs4ret. ve bUyük1stekll ide, 
&ljzm• hararetle belirtmijtjr. 

Rauf OTbıly, lntlbe te~~tmj,l 
Ye TUrk • lnglliz dosllulc mUııaııebeL 
lerlnln lnkl0e.tında Slr Persl Lorenfn 
•ebketmı, otan te~kalMe hizme,tTerj. 
nl Y,A:d ve tezk~?' etmiştir • 

Girit hava meydanı 
bombalandı 

Kahite, fJ (A.A.) ....... Boınoa. u~k.. 
larmdan mürekkep lSnemlf bir muhte. 
lit te§kil. çar!!amba ,gecesi Glrlddekl 
1\falcme h.'l.va aıa·•un:ı hllcum etmış • 
tir. 

Malta üzerinde i:lüşiirülen 
tayyareler 

1.nndra. 6 ( .\,A.) - Son Uç ay 
i;1nde Ma.lta ~.~asr üzerinde 1~8 
'!iihveı; u§ağ· tııhrip edi!m""tıı. 

Htanbııl R (A.A.) - Dün gece yaz 
saatile 18 1 30 dakika V4 16 aanf}'e 
geçe mcrh."eZ liaııU rnsathaneden 200 
kilometre '.memede tahmin edJien 
bııfi! bir zezeie irııyı!ed!lmiştlr. 

"Za\•alh oğlancağızıı sabah kahval. 
f ısını götürmeği unu1 ma<1ınlar,., de • 
di. 

Bunu söJlerken, yü,,ünıe bakma • 
mışh. rakat bana hitap ettv;i &~i
l.Ardı. Tanı o ınrada ona Çok uıiitrinı 
bir aııal sorma~:.. hıızırlanıyordum. Al 
bayı öldürUp öldUrmııdi~inl_ 

Fakat çatlak dudaklarımdan biç • 
tılr aı-ı çıkmadı. Ba,ımı iğdim, ve ar. 
zusunıı yerine getjrmek lçln dl,arı 

çık hm. 
Saat altıya doğru mister Fjndley 

m•res nefese )'etı,tJ, Öfkeli olduğıı 

Jıellf~·dl. SkQtland Yard mcmurhtrınııı 
11cıaketısh:liğinden ve hadlerini bil • 
ıııe<liklerlııden dem·nırdu. 

ı•akat Kol~ bes daktka evvel gelen 
lıi r telgrafı onn gösterjnce sesini keıı. 
ti. Bu telgraf dahiliye nazırından olup 
tm,mlıfottili li"ols, polis rniidürii mi!'. 
ter l'indle~·e Edlston • Boran • 
Sprek clnnyetlerlnde'ıl krymetlt yar. 
6tmındaıı doltıyı na:ı:ırrn tr,eld,ürlerl
ııj jblnji; dme~e memur edjliyordu. 

!tföıter J·'lndl'~' anc:nl< o ·ı.aman ken. 
dilline verllrn ı·olün ehemmiyl.&idl • 
linJ k;ınadr, Otııeıılnıleıı nereye ıınldı 

- Hiç bfr sebeb yJk, efendim. Ev_ 
lendlk, evlenmedllc, her ak,am, sar. 
hdlf ol:ı.rak, l'iifrederek eve gelıneğe 
ba'lıuh, nlhayet l:'S kün f''lnra da bir. 
denbfre ortadan ka.yboldu.1 

Şimdi öğr,nd(m kt ben onun t.am 
dörattnctl lı:arm fmı,lm.: Dtter kıtrL 
ları ne de llt, 20 itin omrdultfan son. 
ra ~·ilı:üstll brralttp ~D>.1'. onlar da. 
mahkemeye mür&CA~t ederetr birer 
birer kenlıfslnden bo!1:ınmışlar. 
Hııtk~hi bo'ya!ll~ j1i:ı:l\nde tee5silr 

çl:r.gtferı p6lt barizdi. Zavıı'ffi kıtdııı 
hem de öUğitıılü dernl'ktf evlendikten 
•onra, ltocıı.~l~ yıı~dıfı 15 günün her 
halde hn~Tl'f;ln! çekf!ordu; 

- Peklllll., §tthltlerlnlzln listeıtt hıı. 

trçuncll phit gelmf'mlşti. 

Hatice bunun ı;ağrılmaıııından uz. 
geçti ve muhD.keme Abdullaha. bir 
defa UAncn teblfg'ilt Ilasma karar ve. 
rerek muhakemeyl b.t,ka bir güne 
bıraktı. 

.A:nla,llıyordn ki, Abdull&li herhalı. 
gf bir semtte bir geno kızla. •evite. 
rek evleniyor, 15)?0 gUn kadar metnt 
bfr şekride ya,acJiktan sonra ortadan 
kayboluyordu. TablJ l<adm bekUyor, 
bekllyor ve kocası gelmeytnce bo,an. 
nıa. davası açmağa moobur olııyordıı. 
B'oyleco aerbeı;tlc15en Abdul'blh yeni 
bir maceraya atılıyordu. 

-~~ERZI~ 

Nafıa Vekaletinden: 
.Ekslllmeye konulan 'ış: 
ı - Ankal'a ı;ebrtııde yapılacak o!an Ankara. şelirl Ul.ğrm teatsatıtıa 

ait imalAt ve :.nşaat ve teferruatt, 
Tahmin eütlcn kf!şif bedeli fiyat vabidl esası Uzer1nden (7.101.303). lL: 

ra 37 kuruştur. 
2 - Ek!!llt.llle ıs.ıı 94'.? tarlhlne r«st~ çt.'r'~nı6ti. glhitı saat 1'5 'U 

Ankariida 8u !şleri Reisliğ! binası içinde toplanan su ekı!Htme komisyonu 
odaifif'dJJ. ~p:ıl! ı:aı1 usu!ilµapr1acaktrt. 

3 ....&. l::.t,ckliler ellıffitme şıı.ttnamtfst, ır;ıi'kl'fe!e projıS.91 B~ymcfti'llk !t 
terl gere!> şart11amest, u~ml su i§leri fenni şartnamesi ile husust ve fe~ 
şartnam9i ne hUSU!1 vl? ~nı ~ı:tna.melerı ve projeleri 50 Ura ka:-şılığm. 
d& 311 İ§lerl Rcisliğhıden alabil.lrler. 

~ - Eks!.ltmeye girdb;,lmek için isteklilerin 228,7S9 <!lra 10 kuru~ulf 
ırınvakli:at temlnarverme!!Jl ve eksiltmenin yapı!aoa~gruı-a~n tıı az ile; 
gtln evvel hfr dllek~ He Nafia vekltletlne mUracaa.t cdereıı. bu lşe mahsus 
clın11:k üzere ~stlm almaları ve bu veBikıi.yı g!Sstermeten şıı.;ttır. 

Bu müdd~t i~ir.de vesika iateğinde buıunmıyaıılar 6kslltme:ye gire. 
mezler. 

5 - tr.tı-kıUeritı teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten biı 
s:ıar öncesine l<a•>ar Su İşleıi Reisliğine makbuz ka.rşıılıfında vermelerı 
!Azımdır. ll"o;;tadıo olan gecikmeler kabul ed'.lmez. (923) 

77 lngiliz.ceden çeviren: VEHIP TAYLAN 
liıMiiiiiiıilliıiiııımiiiillıiiiıiıılıiıiiıiılıii' 

racağını dli)Unürken, aklına mal-i sn. 
londa mevkuf bıılıınan mis l\larşant 

geldi. Bir glin evvel kendsine jkrant 
ettl~I güzel yeı:nelderden dolııp mllte. 
addit defalar teşekkUr ettiği !tadına 
bu defa en ağır hakaretlerde bulun . 
du. 

l\lls Marııant' onun "özterJne kulak 
n!lmadnn, ıılyah ipekli ııahnı omuzuna 
alıp fkl pollıı memurunun ortasmda 
kapının önlinde duran pol(!I otomobj. 
ljne doğru ilerledi, Bıı kadını takdir 
etmekten kendimi alamadım. Sukut 
etmJş halinde bile kraliçelere mah!'luı
blr ~mr, bir azamet \'Brdı. . 

Holden ge~tığt esnı?da. naho, bir 
snhııese 5ahit olduk. HiLmetçller va. 
ıııtaslle mjs 1\larııantııı tevkif edildiği 
nı öğrenen ,F.tcıl Sprek yumrııklarmı 
eallıyarak W6' im! ı.adııııu ÜLt·rlne yü 

rUdU. 

Bugiin dahi onun J'b,ığuk aes1, ''lı:atil 
al~alt, katil,, siizlerl kulağımdadır. 

Bu lı;ıten gelen lthlim Eıflstoıt ajlc. 
sinde, mclfin kadına llarıı btrlkmi' 
olan bUtUn ltln ve gıırezfo ifa desJydl. 

Fa!tııt gene mls Mareant Jstjflnl 
bozmadı. İki memurun orbısınd!ı, 

dimdik ve mağrur zabıta arabasına 

bindJ. .• 

Uç saat sonra. biitü.n aile efradı tı:k 
rırrdan mavf salonda toplandı. Avu • 
kat Lnmbrrt mera!öiınlo albayın lınl•I. 
ki vaslyetname!ljujn zarfını yırtarken 
gene odida tıs ~·olrtü( 

Albayuı ha:klıtl va~iyetn:ıme~i ııalt. 

tesinden pel< ziyade farl<h değildi. 
Dört tocıığ·una. mülCS!l'\'iyen . kırlıar 
bin fn,~lUı: ıır:ıer, Eddt Blı>l•bonı:ı ylr. 
mi bjn llı-a. bırakıyordu. Uerjye kal.an 
t>:ırus!le l>UtUn mallkCııestnl .abıll 

EN·SONDAKiKA 'MISIROAKi iNGiliZ TAARRUZU 
Küçük ilanlar Km>onu 

Bu kl'lpona eklenerek glfnifertlecek 
ı, arama ve tı verme lUlnlarr En Son 
Daktkida paraınz 11e2retıilooektlr. 

tJAnların gazetede görtlldügu şekilde 
olmıısına dikkat edilmelidir. Evlenme 
teklltJ gönderen okııyucularm mahfuı. 
kalmak üzere sarih adreslerini lifidir. 
meler& lı\lzımdrr. 

Evlenme teklifleri: 
• Ya~ •l5, bufday tenli, l<rr mçlı, 

uzunca boylu, leyli ve ücretll blr .mek 
tcpte on Uç yaşında bir çocuğu bulu.. 
nan, gcçlı:nl sana.tine münhasır bir 
bay, yaşlle mütenujp, .MCiYe .sahibi 
y_üksek ruhlu bir bayanlıı evlenmek 
istemektedir. (79 resıtam) remzlne 
mtlracaat; 

• Ya§ "ı1, 8~ lira maaşlı bir devlet 
memuru, namuslu blr aileye mensup 
ilk mektep tahı:ıilU 18.20 ya~larında 

bir ev kızr ~le evlenmek istemekte • 
dir. (İlk ve son) remzine mUrncaat. 

l§ ve işçi anyonlar 
* İlkmektep mezunu, orta. lkjye 

kadar devam clıniş, babasının ölU~U 
lizerjne !stanbula g.clıniJ, daktllo bi
len genç bir bayan i!:! aranıelrtadır. 

En Son Dakika mUdürlUğUne .mllra. 
caat. 

ıt: Senelerce tB.§rada çıı.lışmt§ bir 
mıfceınt i!:! aranı.akta.dır • . (R.S.) rcın_ 
zfne nıtlracaat • 

• Bir talebenin acele blr pansiyo. 
na ihtlyact vardır. BUyUk bayram ao_ 
ka.ğı 2 numarada T. özana mUra • 
caa.t. 

• Lise mezunu turkçeye, nımcaya 
va.kıt, askerlikle allkaar olmryan mu_ 
hasebeden anlayan blr genç l§ ara • 
ma.~tadır. (K.Y.) remzJne mUracaat. 

·"' Yerli ve ecMbt şirketlerin yük. 
sek muhasebeslni ldıı.re etmiş, mUte, 
haaau • reaaam ve :mtthaee bect J 

bir bay; herhangi bir mUes,e.s.eseniıı 

muhsebesini ttı.nzlllt veya bunlardan 
bir ka11ınm muhtellf saatlerde muha 
sebesl'Qi idare için iş aramaktadır. 
(Ressam 79) remzine mUrıı.cıt&t. 

• Robert l{o1ejln dokuzuncu amı • 
tma. devam eden bft genç, ııergUıı sa. 
at 15 ten sonra, çarşamba ve perş~ 
be gilnlerl öğleden sonra.lan !:B.h~mak 
lstemekted!r, (S. Qa.!ıskq) "emzl.rte 
müracaat. 

Aldırınu: 

C.H.'P. Emiı\önn llıı lteT( i5lJulma. 
kurfanna yurtfundaı\: 

Nuriosmaniyedeki yurdumuza 
mnlıtelit işler arayan vatandaş. 
lı:.:r devamlı surette müracant et. 
mem'Ellctedirler. Fabı;k.a ve mües _ 
sesele'limi:!~n k~ndilerine lüzum]a 
olan ieçiJeri yurtlu.muz vasıuı;;Jl~ 
temin etmel~ri rica olunur. 

müs(emleke aakerlerl cemiyetine ft!r. 
kt:diyordu. 

(Siyah eı.m:ıaa aft hlikmft llitlva 
eden ve bo kıymetli ta-,ı mi" Ali!! 
Timmf!!e babıteden mol~tup sahte ol • 
mııdrğ'r cihetle bu hUkihn bltt~bl nıu. 
teberdt) 

Bu de.tıı. proteno eden olınadı. Al • 
bayın en son arzu!lı.ı !!ükQnetle l<a.rŞı 
landı. Eddi Blekbo'rn bir detıı ıurıtı; 
gibi oldu, fakat Etel Sprfık!n perişan 
ve donuk çehreııfne bfr naı:al' otın co, 
kun bir ha.rekettCii vıızgeçlrdl. 

Yalnız Dutıas nerteıı bir l!\kaydl 
haUnde, kollal'mr ltolttiğun kenarla. • 
.rına yaslan&iıf vaziyette, bir hll)'li 
ıızamııt olan sakalı ne oynAyqı onu ni 
Çin buraya otıırttuklıırını kavram~ • 
mı~ göriinUyordu. Bu arlla~•:ı: me,rllll, 
anormal derecede yük<tel< alnın için. 
de aenba ne ı;lbi düsünceler dola->ıyor. 
du? 

61r .!lralık bir bak1,m1 ya.kaladım. 
Uk defa olaı·ak bu göLlerde insani, 
berrak '!"e malini bir ifade sezer gibi 
oltl·ım. Cıı lıd heni revkalllde endi~e. 
y_e dü:ııürdü. 1 · : ·' 

~Otımmr var~ 

Londra, 6 JA.A.) - YIBlrdan ge • 
len en son haberlere göro Müttefik 
kuvvetler batı çölünde bozguıı mihver 
kuvvetlerini aman vermedeıı ıaklb.a 
devam ediyorlar. Mihverin tank ve 
inaan toplulukları gg.rba doğru çekil. 
mekte ve hava kuvveUerimiz. kaçan 
dUşınanı durmadan dövmekte dUşma. 
na tonla;ca ')'Uks~k jnCılO.klı bllmba.. 
lar yag-dırmaktadrr. 

Bu bombalar ınkıışmt§ ulişman va. 
artalan arasında bUyük tahribata ae .. 
bcbiyet vermektedir. 

Ordumuz her istikamette j!erleyL 
şe devam ediyor. Biltılıı Alman mil • 
da!aalarıııa. girilmiştir. Mihverin gi. 
rilmem~ hıçblr müdafaası kalmamı~ 

ır. Kıtaatımımn aüratli jlerleyjştne 

mani olan yegı\ne §ey, mayin tarla • 
ları ile tuzaklardır. Garba doğru çe. 
kilen AJ..ıııanıar, cephıı.Mlcrini ve eı'Zak 
depola.rııu ateşe verlyorla:r, orduları.. 
nı kurtarmak için her çareye b"Lşvur. 
makta, tanklarfle bir himaye perde, 
Si kurmağa çalışmakta ve tayyarele. 
rini ileriye sllrnıektedjr. Almanlar 
bir daha getlremly~celdertnı bllıJik • 
leri zırhlı techizlerlnl kurtarmak için 
ellerjnden geleni yapmışlar ve İ\.al • 
yan piyadesini yalnız bırakmışlar, 1. 
taıyan sahra toplarım da geri çekıni~ 
lerdir. 

Kthlre G(A.A,) - DUl'I 8 inci or_ 
duya hitaben general Mong-oınerlnin 
neşrettiği bir günlük emirde denili. 
yor ki : 
Şimdiki muba.rcbe 12 glldenberi de. 

vam ediyor. Bu mubar&be esnasında 

bUtUn kıtalar o kadar mllkemmel bir 
şekilde savaştılar kl, düşman bitap 
bir ha.lde<lir. 

Mllttefik kuvvetleri, büyUk sahi! 
yolu Uzerlnde batıya doğru giden kUl 
liyettl dllşman kollarını lmbıı etınlş_ 
ler.,lr. Dli.,man ellmfzdedlr vo yıkıl,. 

mak 1.lzeredir. Ta.zyik!erjnl devam et. 
tjl'tlleleri ve bfran bile gevşeıhe•nt>lc. 
rint btlttln kıtalarclıtn beklfv0rtı"" 

Halifafslleöill 

Alman 2'!rhlı ordusunu taınamlle ku. 
§atmak ibtjmaUmtz vardır Ye bunu 
yapacağız. Tanı wer. tıemen hemen 
kenc1lni glSsterml§Ur. 

BiR [T,ILYAN TOAfEll"l'SIN IWB• 
M . ..\Y !!El'ETI ESiR EDiLDi 

l.ond ra: 6, (A.A.) - SalUlıiyelll 

mahfilrerlle beyan eaTiai!}fn·e gore, 
batı ı;-öHlılde Trento ltalyaıı tümeni 
nin l>ütün kurınay hey~li esir /üş· 
müşfür. 

M ARESAI; ROJUIEC 
CEPHEDE DEGIL 

lonilra: 6, (A,A.) - Lil)yıırla 
mlltteilk taarrutu ba~ladı#t zaman 
mareşal Rommel cephede değildi. 

B<'rlincle Rommelin Libyuya dön • 
mü'; olduğu iddia edilme!'inc ra~ . • 
men l\fısmı dönmflş oU!uğu s6yleiıe 
mez. 

ROMEL JIİI,E Mİ 1' APIYOR 
Vişi, 6 (r.adyo) - t.•viçredc ~:. 

kan Gazetto de Lıı.wıanne- mihver 
kuvv~tkrinin ric'atinin l'.öınelin 
bir hiJ~~ olup olmadığını sorma}{. 
tadır. Bıı ?,"azete lngilizlcrin e:Jne 
geçen eorıo e.sirdfn bah.se1P.rken 
bu muvakkat feda.karlıklarm mu. 
hakkak kat'i bir mağlılbiyet adrle. 
ciilmi:'-'Ccttğini ve Hotru>lin büylik 
bir tabiyeroi olr:luğun·1 yazmakta. 
dır. 

MOSIWVADA SEl'/,\'C 
Londra; 6; (A.A.}' -1nıtılizlerin 

J,ibyadaki mu'°affakhetl .l\fosko,·a • 
dn hüyük bir se\•lnçle kRrşılannıı5· 
tır. Bütiln Mo~kov11 1ı:ızetı>lf'r1 hııri
talar ile bu za.terj sahifeler1ntıe te • 
barUz ettirmişlerdir. 

••• 
J,ondra: 6, (A.ı\.)' - Ümit bur-

nundan geçirilerek Mısıra gönderi• 
len levazımın şimrU bütün Alman 
<lcnlznltıfarına rıııtmcn yerlerine 
varrlı/!ı, Lntıdr;ı'ı'lıı- ~iivln•1mp1.ı .. ,11r. 
Bu yol 12.liOO mıı •ızun!•ıı~.,,n•'"" • , 

Odun ·n ıaen f 4 

Başka ~halardct 
taarruz 

. liraya ÇıKtı ? 
1 Mabteuı- se~Ulf 
ı ileri ıll'lliyor 
1 Kış a:aprya geldiği halde maJıru 

hazırlıyoruz 
Londı·a: 6, (.\.ı\.)'. - Bir faort· 

kalfa, işe ile re hitabcıı Sfr St'a d f ord 
Krıps demiş lir ki: 

··~rısır cephe-sindeki. lınrckn.t, 
Rus müllcfik1erimiz için yapilan 
lıarekeU~rden bfr"ldir. Başk:ı sdha • 
lardli da taarruz etmeye lia-ıırlan ı· 

yon.ız. Bu yoltia btzi ikaza lüturn 
yokll!r. 

Vaşingon; 61 (.\.A.)' - Rcsfücıı 
haber· verıldiğine göre, Cuadalka 
naldlıki Amer'ikan men ilerinin do· 
ğusu'ndn düşman yeni ihrnc hare • 
kelleri yaptıktan sonra sııva~lar• 

lia5lamışır. t .... 

k~t Ofisinin hentls m\lıııbet baı-e. 
kC"te ıreçm~csi ve Ofisin fiyatla • 
Tl bir miktar ıfi't'ttr.acağt na.bet"le. 
rin1n t:ahıikkuk etmeltte olU$1f fır. 
eat gözliyen odun ve k~mtW taCir. 
!erini şımart.ixu.~ ve cduır fi1'-ıtVtm 
yeı.i'Ien ~>U'kSelerek çcki~l 14 lira.. 
ya çıkmı9tır. 

D!ğ~r taraftan oaan .,. ~mor. 
cüler köı\ıttr na.tkr kal<lınlm~'dtğı 
t~kdirde 1stanbu1un bu lift ınitn;. 
gaı k31ilürU sıknitm çex~tıni 
çünkü Trakyaaa fiyatlar tttnek 
olduğund~n İstanbula k~m'tır ~.,_ 
mi~·eceğini iddia- etmekfe<Jifler. 
f;;;niiıi'rn. kanaatine go"fı Jdhtitır 
ftYatJarma yapılacak ilti kti'roe 
zam de bunu karşı1<\mış· ol~-a. 
calttır. 

Bu !~ne odun f'iyatlirrnm b1l 
kadRr yükselmiş otma.srntia s-eoeu 
:ı. :ştan çok i.kkınilŞ olan !~tıınb\11.. 
lulann b•ı sene ihtiyaı;tan faz.le. 
od un a!ma.sr ve diğeT tafaftfıtt kok 
köm!irünUn bol otmaniaıfr d61ayı.. 
siyle g.ehrin yakacak ihtiyaı}tnm 
büvük ktsmmın odunla t(!~nf!!e 
çalışılması en mühim amil ol&ttik 
l,"örülmektecliT'. 

Y:ışinglon: 6, (A.A.}' - Birleşik 

Ametilia deniz Ye Jı:ı,•a kuncUeri. 
lrnrarlaki harekellcri destelHcıııck 

üzere Gundallian:ıl batısındaki dü5 · 
man mevzilerine lıiiciırn eLmisl~r -
ıTir. Amerlka11 laarruzlurı, biri hR Bayan Ruzr.telt mrfiı~ . 
va ııl~nının 10 kilometre clo~usuıı . söyliyecek 
da. di~eri 6 kilometre batısında ol· Loudnl, 6 (A.~.) - Bayan Ruz ; 
mnk üzere iki cephe Ü'ilİincie mll'lrnf vett, pazar günU saat 20 15 tp radyo. 
faltiyelle devam clmeklcdir. l da bir nutuk söy!Lvccektlr. .. 

da bütün Alınan taarruzları yeni· 
den tarde<lilmişlir. Düşman 800 ki· 
şi kaybetın i~tir. 

Kafkaslarda. Alman baskısı NRl· 
çıkla kendisini gfü;tcrmekledir. Rus 
cephesinin biitün diğer kesimlerin• 
de muvarrakiyelsizliklere uğrayan 

Almanl:ır biitün gnyrcl?el'ini buraya 
sarfotmek tedirler. 

Bu kesimde çok şiddetli carpı5 
malar o1maktııdır. 

Rus kuvvetleri, Tuarısenin şim:ıl 
doi{usunda ileri h:ırckcllcrlne de 
vanı elmcktedir!cr. 

Novorosiskc ;1·akın hir ~·erde (fo 

Rus kuvvetleri t1erlcnııığc nrn,·affuk 
olmuşlardır . 

Londra: ô. (A.ı\.)" - Stalin.cırad 
müdafilerinin Stalinc gönıleı•<'likle 
ri hir mesaj[l:ırt anlaşıldığına gı) 
re, Alm1inlar St11liııgrad için ya1>1 
1an c:tırpı. mal:ırda 801) {anıt ..,.c 1100 
ul,'ak lrnylietmiş!erdir. 

BERıl.\'E GÜRE V.~7.IYET 
Rerlin: 6, (füıdyo) - Alman 

kılaları projektörler ile Vo~ad.ıki 
Ru! gcıiıifcrini kontrol etıiklcrin 
den son ~ünknle lıir~·ok \'ill~Ul'iar 

imfüt efitıf~1erdir. 

l'~ ,.!ıchrinln ~ ıı• 

kan ruecra"ıı"~ o\ ~ınnn ı h•ri horc• 
kefl devam ediyor. Rusların Alnglr 
ile Or<lzonikidze ara'iında Tür:ud!I 
getirmiş olrlu'kları sahra mc'"zileri, 
mitraJ;ı.·öz )'Uvaları -ve ka:ı:amatlıır, 

pike uçaklarımız tarafından tahrir 
edildiğinden kıtııabmı'Z diln n e~ 

'"elki gün .hedeflerine uıa,mrşla:f" 
dır. 

Cenubi Ka.nıa.sya'dmi Şima1t J\11r 
kac;y:ıya Ruslnrın ~etirfmekle oldu!; 
1:.ırı kuvvetlere pike ucoldar11nıı 
hücum ederek bilyük btr J(ı~tnı"' 
imh:ı etm i!5lerdir. Yolların 'kenarlU' 
rı lınrap olmu~ aı-aöalar ile doıu• 
rlıır. 

ŞEHiR 
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