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E LALEI\IEYN ön\lnde OD beıt, 
&'ÜD ailreıı blr muharebeden 

.tuura l\Juog-omcri &ekizlncı orduyu L 

lerı sllrdU. Bu lle.rl hareketi hakkında 
Berljo ve Londm mutabıktırlar. Loo. 
dra ordunun butUn cephe buyunca i_ 

lerledlğinl ae~1nı:le bildirirken Berllo 
de Romeı ordusunwı maharetli blr ı. 
da.re altında Jıazırlanaıı mevzile.re !)e. 

klldltlni blldlrlyor. 

Cezair şehrinin büvük 
bir kısnıı iŞqal edildı 

f 
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M.ısırda.kl hareket bakkınd& lngilJı. 
kralı ortafark baııkumandanma çek. 
tli'l bir telgrafta geçen gtınlerln 

eııdleeyle takip edlldlğlııl anlatarak 
tebrilderlnl awımaktadır. Jlarekettı 

ıeçen aeklziııcl ordunun kumaııcla.nı 

Mongomerl orduya ıönderdlj1 bit 
meeaJda ıwaları Jl()ylf'mektt-dfr: 

Ruzveltin 
Frans,zlara 

mesajı 
Hürriyet ve kardeş 

lik umdelerinize. 
itimadım tamdır! 

Fransız filosu harekete geçti Franıız müıtemlekeleri 
hakkında kısa maliimat 

"Kıtalar_ dU,man tamamen eli. 
mlzdecllr. Ve nerede be mllnbezlm o. 
lacaktu. Devam edlnl.& n clüşm&DA 

wuk alabllmeal ıçtn blr dakika blle 
v&klt vermeylnlz,,, 

Daha önce, Çö~U ~loako Mya 
ba~ eeaaunda Mıaıra ufraDUf ve ıu 
aözleıt llÖyleml§tlı 

"Mmr İnglltere adaaı &1bJ müdafaa 

edllecekttr ... 
Oa bet ıttnmk ta.&rrıız4an IODrll 

bqlıyan ytlrllyllf hareketi bakkmda 
ln.gUterede çok nete ırösterflmekte 
l.e de lhUyat ta terkedllınl2 deflldlr. 
Çöl Jaareketıerlnde bl.klm olan ka. 
nwılar kara muharebelerlne benze • 
:mez. Çöl barekeUerl daha ziyade de. 

Diz bareketlertne benr.etilebillr • 
Ba itibarla çöl hareketlerfnln allr. 

prizleri daha ~oktur. 
Mongomerl taarnızu Ue 9lmdlden 

blr takım ııetloeler elde etmlıttir. B•ı 
mllllbet netıceıer ıunlardır: 

Seki:ılnd ordu ayla.rdanberl takvl. 
ye alan mihver ordula.rma Elı\Jemey. 
al terkettlnıüttlr • 

Elllemeynden mihver ordusunu sök 
mUatür. tık netfoe budur. HP.nUz mlh. 
ver orduları ~lısır topraklarında bu • 
lunmaktadır. 

Sekhlncf ordu yaz muharebelerin • 
denbert bütün mevcudunu motörlli 
birlikler ballne kol' maya muvaffak 
olmu3tur. 

Buna mukabil mihver ordusunun 
ancak yarısı 'tiotörlU. bir hs.ldedlr. Ge 
rl kolan kısmı p}yııde kıtalarından 

t*kktll etmektedir. 
Berllnln bUdlrdlttne f>l>re Bomel 

mııhfrııne bir manevra ne bu piyade. 
Jerl gerI çekmeğe muvaffak olmut • 
tur. Bununla beraber ıtmdjye kadar 
l!!r.kl,.lncf ordunun eline geçen esir. 
lerin mjkta.n 20 bini aşınıkt;.-ıdır. E. 
tılrler arasında bllyilk kumandan. 

rraa111ıarıa 
111rrıretıaı jadı 
lfla eHmnlln 

geleni 
rapacaıaz 1 

Vaşington: 8 (A. A.) - A
merika. Birictik Devletleri r•iai 
Ruzvelt, Fn.nmz milletine app. 
caki mesajı göndıt-nniftir: 

"Gece ve gUndtız Nazilerin ez:_ 
ci iboyunduruğu altında utırap 
çeken dostlarım, gizlere 1918 ae. 
nesinde Fra.naada, ordusu ve 
Fransrz donanması ile beraber 
bulunmuş bir adam gibi hitap e. 
diyonun. Aranttdakf dostlukla~. 
dan pek çoğunu -el'an muhafa:za 
etmekteyim. Sizin çiftliklerinizi, 
köylerinizi, §ehirleıinizi, p"Cfesör. 
lernizi ve a.melderinizi hutrrm. 
Hüriyıet, mUsavat ve kardeı:lik 
ıımdeleıinize olan itimadrnı tam. 
öır. Yer yllzUnde Framıa \'e Bir. 
k~ik Amerika Otadıı.r tal"ibt bftğ_ 
]arla v-e karşıh:Jdı dost'uklnrla bir. 
leı;miş iki millet daha mevcut de. 
ğilöir. Amerikalılar, Bh·leşilt mil. 
Jetlerin yarünnı iJe, Fnrum: bay. 
r:ığmın dıı1gaları nltında vaşamı~ 
olanlara hU?iyetlerini ia~e etmek 
için ellerindtn ne geJil'9? hep!.inl 
yapacaklardrr." 

vı,ı. ı <AA..> - Cezayir civ&rm... 
da ımuııteilf :nokt&l&r& yapılan mtıt. 
tetik ihraç hareketinin muvatt&la,, 
yeUe neUoe1eDdflinl radyo blld.irım.lt. 
tir. Aynı radyo, Fa.ta d6 Gol ta. 
raft.&r!arnm harekete geçUklertnl Te 
durumun ejdd o14ufu:nu il&T• etmeır.. 
tecllr. 

Vlfi 8 (A.A.) - Badyo, l'&ata, S&. 
ıı. Fedhal& ve Kedi& mevkilerine 1 
ihraç hareketi yapılwtmı bildirmek,. 
tedir. 

!ıl'8V70rk, 8 (A.A.) - Tr&na rad.. 
yoaunun Viflden &ldıtı blr h&bere 
ıöre, Fra.naız filoıu birlikleri h&re. 
keu ıeçmlflerdir. 

Lond.ra, 8 (AA.) - V1f1 rad70lu. 
nun blldlrdltlne ıöre. Ku&blıuıJıı&,. 
dakf &yakl&nm& h&rekeU but.ınl,, 

mı,ur. 

Vftl. '8 (A.A.) - Re.men bllt1irlll. 
yor: 

Sabah gelen h&berlere göre, A.me_ 
rlkan kıt&lan il• lngUiz h&rp ıemt.. 
leri a&at 7.30 da Cezayir ve clvarla. 
rma aaker çık&rmifl&rdır. 

Bllhus& CezaYir limanı ile Amt. 
rall1lc dalre.ı. clva.rm.d& birook tur. 
ruzlar pUıktırttllmtlftUr. B&tk& nok,, 
t&lard& mUtearrız!&rm karaya &yak 
bumata muvaffak oldukları aöyleu 
mektedir. Vaziyet clddldlr. Topye • 
killı bUyük ihraç hareketlerinin h&. 
zırl&ndıtı aa.nılıyor. Patlak veren dö 
Gol h&reketlnin &kim k&ldıtı ıöyleni 
yor. 

Oran çevrealnde, Oran 11manma ta. 
arnıs edllmlı ve iki İDgfllz veya A 
merikan korveti b&tırılmııtır. Or&,. 
nm •atında ve aolunda esirler alm,. 
mZ§tır. Cezayirin bUyUk kıımnım 

iıgal edildi.fi ve'burada durumun ka., 
rı§ık olduğu aöyJenmektedjr. Oranda. 
ki Franııs kuvvetleri dofu ve balı. 
da.n kaı"§tlık taarrulilar yapmak için 

Rozvltin mesajı, hava kuvve~. , yola çıkmışlardır, 
Ieri~ merusup u~klar tarafından Şlmdiljk Tunuaa k&rfl hiçbir t&. 
Fransanın ve şimnl Afrikssınm arruz yapılmamı,• da haV& &laıınıa 
her tars.fma atılmıştır. • ı bombala.r atıl?D1ftır. 

lar ve kumanda heyetlerı de vardır. rıkta 125 tngtllz harp gmtst toptan. Brltany&J'I Akdenlzclen tamamen at. 
Taarruzdan önce ltomeJ ordusu lııı. mı,tır, Bunun manuı aılklrdır. D&. mak, ılmalden, Kafkaıtan inecek 

kenderlyeye 110 kilometre mcaafeda. va tahakkuk ettiği tal<dlrde mUtte • kuvvetleri Baara körfezine cıkar 

bmunmaktaydJ. Bugün bu mesafe dn.. ilkler için ıtmalL Afrika meM"leıl Ak. mak, Afrlkadan l(eçaeek kuvvetleri 
ha ıııamııtrr. l\leı;afenln U7.8m8!11 yal. deniz hakimtyctlnln bir mUdafa& llA. cene burada blrlettlrerek ~aya 

J'ut& 8&ftY9 gak önemli blr uker 
çık&rtm.a barekett ıapılml§tır. am_ 
dan bqlca l'edbala'J& ehemmjy9t.ij 
bir ta&mıs J&pılcSıtı ve Jıılehdl,.ye 

.... ............ Jatuı lhra.Q ' 
dildlll 49 ~-

.......... 1 (AA.) - KOttetllı: IaıY. 
wt;lert umumi kan.rs1Ju 1ııa •W.b 
Greııvi9 u.&tl>"'e 9.6G • &f&tıd&ki 
teblifi neıretmı,tsr: 

Barek&t plhmb c&etvtln 'bat. 
ma ııcı nokta .tV"anndıa abll~ bulu,. 
nan kumluk aru1,. Amerllcu lata. 
1&nnm çıkartma hareelrtlert 111.'llfttta 
.lnyetJe baııantrnııtır. 

VEFGAND ~iDii 
Lcıll41ra, ı (A.A.) - v111 ~. 

general Veypndm n&t ıs.u de vı. 
fiye geldlflnl blldlrlyor. 

Stalingratta 
Moekova, S (AA.) - loTyet ıstı• 

t•bllCi: BtaliDgTad oevrutnd• SoV'yet 
kuvvetıerma men.up kıt,&l&r A1mall 
taarruzl&rmı ptlaktlrt;mtııterdlr. l'&b, 
rfk&lar malıalle11lnde, SoyY9t auıh&. 
fızlan Almanlan blrÇo1c binalardan 
&tmtf!ardır. So'V')'et topçueu 82 dQı. 
man tanla talırtp etmtı ve lT A.I,. 
ma:n top bataryumı auaurmuıtur. 

Takriben 700 Alman 5ldtlrU1mtl§Ulr. 

OJ:ZA.TlB - dol'rudaıı. doğruya blr 
Franaz mtıat.amlek•aidir. Şim&11DM 
Akdenia, f&l"lmıda Twlua, cenubun,. 
d& S&hrayı Keblr, carbaıd& d& l'&ı 

~dır. Şimal kıammna mel"huı 

207.7CM Jr,ilometre mur&bllu. oeaup 
lcıammm meaahu 867 6CIO kilometN 
mur&bb&dır. Nllfuau 8,Ma,ül dlr. 
Bu nutuaun en büyük kıamı J9rU 
SG0.000 ldfi de, ekuriyetı. l'ra.mm 
olmak llaere A:nup&lıdır. 

C-Jir, OeaJlr, ~ " Samtaıa 
tlD ıaıtnde Uç v11.1.JTt.tu mtlnkkep. 
Ur. Blr wnuml ftl1 t,ar&fllldalı idare 
edllmektedir. 

Tmro8 - l'r&um bl~ altm,. 
d& bir Ş,lm&ll ~ devl•t141r. :tıla. 

l&lıuı 187 ,000 kilometre mur&bb&I. 
notun 2,200.000 dlr. 

Kemleket, Atlaa ailsllutniD im11. 
d&dmdan teıekkUl etttll için dallık.. 

tır. ldare merası. Twıua fehrldir, 
Twlua, b8f vilt.yet..tea mUrekluıp 

ve Tımua beJ1 tantmd&ıı ld&N ecW,, 
'Qlektedlr. Burad&, J'rananııı bir u. 
mum! komLlerf 'V'&rdır. 

FAS - Evvelce, SUitanlar tar&tm 
dan idare edjlfrken, 1921 aeneande, 
J'r&naıa hlm&yuinl kabul •tmift.fr. 
lleıı&huı eo.ooo kilometre murabbaı 
ntıfuau 4,S00.000 dlr. lılerkeal. R&.. 
bat 

0

f8hrldlr. lılem!eket, bir Fu Sul 
tam t&r&fmdan idare edlllr. 

Ruzvelt diyor ki: 
Afrika harekatı müttefik

lerimiz Ruslar için 

ikinci cepbe vazı. 
leslal görecektir 
Ba Jlareket, mıttellk milletlırıa çoll 
gaaıı mıllruta llir llamıeıı oıacalıtlr 

nız kemmlyet; bakımındıın değildir. •U. vat:lfeılal görmU, olur. ile elele -vermektir. 
Keyfiyet bakımından dıı bir uıal<lık Mlh~·er için Afrika harbinin mana. Bu çok romanvart bir tuanara Vaşington~ 8 CA. A.) - Ame. cet olan bir Alman • ltaıvan iı. 
göze çarpmaktadır. '" tıaıya ve Almanya bakımmdan ay, benzemektt-dlr. rıka Birle~tk devletleri reisi Ruz. tile.sının önüne geçmek Uzere, en 

Scldzlnd ordu, ınrkf Afrika ttnlyn 1 rı ayrıdır. Asker, malzeme ve millet kod. Velt, Amerikan çıkarma hare- eon bazı> mal.zem-esiyle mtıcehhez 
nıUstemlekelerlnde kurul nu2 olan tı:ıtya. f!.'ln Afrika hareketi ttalyan 

1 

retı harcayan kumıında beyet)erfnln ketleri hakkında ıu demeci ncıreı.. kuvvetli bir Amerikan <n'dU!lu, bir 
harp sanayi U8lerinden istifade ede • plllnını tahalckuk etttrmek, ,yan} Mı. roman~·art tasavvurlardan zi)'Mle :ta- migti'r: A~rik:ın generalinin &1unanda,ıı 
rek tahrip kuvvetini arttırır, uçak 8S ııırı 1t.nlya~·a JlA96 etmektl.r. ·ı bakkuk edebllecek beUren bAdfaeler Afrika.nın garp aabfllerinden altında olarak, Afrikadaki Fran. 
3 181nı çoğaltırken, n-Jhver ordusu Bundan sonra mUtteflklnln yardı. 1 llzertnde duracaklanna foanmak da_ bnş1ıya.ra.k nisbeten dsr bir de. aız ml.latcmlr.kel~rinin Ak.:'"l!iz ve 
tank, tayynre, motörlll vasıta. Vf.' mile Hnbe, d:ıvasmr haJIPtml'ktlr. Al ha mantıki olur. Bunun için Katkaıl 1 nizien An:.el'ikaya. kal'fl yapılacak Atlantrk kıyı:larma çıanaktadrr. 
gemı bakımından bir hayli kayıplara mnn~-ııya gelince, Mıı11r muharebeleri ı hareketleri nihayet bulmadan d&hll ve ı_nuv~:ak .olduğ~ takd~de A. Bu Amerikan ordusunun çı:kıı ha. 
katıanma.k mecburtyotlode lmldı. Böy fle onun takip ettıtı ihtimal iki ca renlt çapta bir mu:utrebeyf! glrltlle. merıka ıçın bir tehlıke ~itil ede. (Arkam: ~yfa 1. sntaa ' de) 
lece tabiye bal.ımınd::ın da İ!lkender!. yt- vardır. Runla.rdan biri lnırllterenfn ceğJnl .. nmıyoruz. Buglla lçfa Mııır -----o----
)eden uuıklnıımak mı't'burlyellnl blıı. Alman ordU!IU Kafkı"larda bulundu. hareketlerlnl Kafkas barteketının bir Petenı·n Ruzvelte cevabı. 
ııettı . Hundan ııonrn rıe olıı<'aktır! ğu mtiddetçf! orta VP yalnnprk kuv. parç:ıaı .. yıyonı~ • 

Dalma thtırııt payını muhafıız:.1 l'I. vetlerlni Kafkaııa yardımdan mPnet. Bu bakımdan R'lmel ordusu tama. 

~:~~o~;~~·e;~. ~::~~çı:t ~ı:~ı~e ı:· :ıe:;r b:o:~v:aeı:::~ı::~::;lrh~:.ı:::n· 1 :e~:::~d~~:::~~:ı!:,~~:a~r:::- K en d ·ı m ·ı z ·ı m u .. d af a a e d ece gv ·ı z ' 
rinde ıısrarm m:ınıısı nedir! blllr. Knfkaıı muhn•Pbe1Pr1 ıııkışıl( mlyecek demektir. Bu 1tlbarlP Rome 1 

IUılttt>filtler tclıı !Ilı ır ımıh3rebe • mıınznralar an:ettlkçl' bıı nokta bir , lln rl<''atl bir arazi kayıbından lba d • 1 • b 
!~;:~·!: ~:yerl~~l\ı;tl:t~~l~~~~ı~n~:.m~~~ hc~;;h:~~.<°'~~~a~a:.:·~~;lrt~ıl:~:· tRnttL.11 ;.:t ç~~:~. Bu rfc'at}n RCl!ll da İtalya ver ıoım emır udur 
hl l~ı-tlnl flık etmPktlr. N<'lekb• nıPn tnhal<kııkunrlan ııonra eh .. 'll"llf Seklzlntj ordunun ~1lrU;) ~11nden 

\ lr len hır b:ıbcro gı)re CebelüttA. 3·et11 bir aurette bahiıı me\"ZUU olur, çıkan mana bugüalUk bu kadardır. {Y&r.ıaı 8ayfa t, l!lötan 1 de) 

ihraç nasıl 
hazırlandı? -

YOzlerce 
gemi 

Amerllıan ve 
lagillz bava ve 
deazz kaneile· 

iala ldmayıllllde 

Binlerce mil 
mesafe katettiler 
Londra: 8 (A. A.) - Şimfl1 

Afrika milttıerık kuvvetler\ · 
Şimal Afrika mUttefik kuvvet,. 

leri umlanl kanırgAhından ct,&enil. 
difiııe göre, General ;gi.,f'!nhower. 
Mihvere urıı indirile~ ilk A. 
nı~n dari>eainin hazırl:klarile 
bütün gece meoı;ul olmuıtur. Ame. 
rikan eefed bvveti 11ec;me muha. 
rebe Jatal&rile tayyare ile nakle. 
dilen hiftjkJerden ve en i.)i An:c_ 
rikan tayya.recilerinden m4.irelt. 
kebdir. Alman malünrata göre, 
projede evvelce teM>it edilen ba1-
bca ilr.i hedefin yanrndaki plAn. 
lva Amerikul hUcu.m kıtal:ın mu. 
vaffakiyetle ihraç yaomr~Isrdır. 
Umum! kara.rglh ilk ha~lcrin 
netıinde ihtiyatlı bulunm'Lt lil. 
sumuna kanidir. Böy~ bir aefert 
kuvvetin na.kti, şimdiye kadar 
yapılan deniz nakliyatının 1Uphe. 
sis en usunu obn\Jftur. BllyiBc ka. 
fileler içinde acyabat edt'n '"izler. 
ce ~mi. Amerikan 'V'C İngiliz ha. 
ha ve deniz laıvv.eUerinin himaye. 
8İ &ltmda, binlerce mn ~e~a!e 
katetmişlerdir. Gemiler, Alberika11 
k:ıtalaıilo dolu idi. Bu kıtalar, ıi. 
dectkltri veri ancak ihraç mav. 
n.-ma ginnesden llirk~ 11aat ev. 
vel ~le'l'dir. BUyUk k..tile. 
denime &'eçirllen hava ve den.is. 
altı tehlikelerine ve f'!l'tı'la?ara 
nfmen heeab edüt-n saniyede 
mahalline geJmi~tir. thrn~ not. 
tal&n, yekdiğerind~n yüzlerce kL 
lometre uz.akta olduğu halde bO. 
tiln ihraç noktalanna ayni za_ 
manda aaJteır çtkanlmııtır. 

Mısırda --lJç ltalyan tiinıeninin 
• umumi karargah heyetleri 

etir edildi 
Kahire, 8 (A.A.) - Orta~arli h. 

&illa •uvvetlerl umu"!DI karargAlıı • 
nm bUgQnkU pu&r mtııt•rek harp 

tebliği: 

Seklzinct ordu 8 ve 7 ıonteırln ge. 
ceai ve bugUn hududa doğru tam rlc' 
at hallnde bulunan zırhlı dUın.an or. 
duaunu takibe devaın etm(fttr. Mar. 
aa Katnııı fıtıkamettnde ardcr tı&rı. 
kelleri yapan dUıman lruV'Vetlerl 
kuptıımı§tır. ıı:ı Alemeyn oevreılıı. 

de müttefikleri Almanlar tarafından 
terkedllen ltalyan kıtalarınm temıa. 

!enmeslne devam edlhnektedlr 
S İtalya~ tllmenlnin t.el<rnll umumi 

karargllı heyetleri daha ı m tt1en 
esir alınmıılardır. 

Bugünkü 
at koşuları 

Ankara, 8 (lln!oou~i) - BuJ;ün 
kU at koşul3nnın nt ticclerıni t.il 
diriyorunı : Birinci kO§uda Kader 
birinci gelmiş ve ganyanı 23-; ku 
TU§ vermiştir. 

İkinci ko~uda Vidb birinci gel 
miş ve U50 kurı:ş vermiştir. 

ÜçUncU koşuda Konca birinci. 
J)aVRlaciro ikinci retmiştir. Gan 
yan J 90. plasebr 130 ve !RO ku 
rurı vermiştir. 

DördUncU kO§"Cda Tarzın birin 
ei, Bor:ı üinci, Cey1lntc.k Uı:Un 
en gelmiştir. G:ı.nyan 3t0. plase 
ler 150, 150 ve 120 kuru~ \"el"lDİll 

tir. 
~ ~d9. S~k'ban !>iri..a 

~e"miş V! 255 kuruş \" .;!l 'n,r.t!r, 
Çifte'>ahit: I{o-:r ı:. ·- Taı-za:ı 620 
lıunıa vemıiştir. 



ŞEHIRDE24 
YURDDA 
DÜNYADA SAAT 
Şehirde: 

ff. Mahrukat Of'.ai elindeki odun 
"o klSmUr tevzftne ba~yacaktcr. Tev~ 

SON nAKhtA" - lJ ~ONTEŞnt • 1941 l'AZAR 

Mahkeme Salonlarında EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

-r Dilenci iki Çingene 
karısının marifeti zl sırası 116yledlr: EvvelA fakir hail>, 

aonm emeldi, du1 ve yetrm maaı sa, 
hiplerj, bunlardan sonra diğer .v:ıtan '' 
d:ıJ1ar. Yakalamsllar eteklerimden, ver, vire 

ver bir sadakacık diye ağlarlardı. 

Bu kupona eklenerek ıfııılerlleoek 
lıt arama ve lıt verme ilAolan En Son 
Dakikada paraıa; neıredlleC'ektır. 

llAnl:ırm gar:et,ede görüldliğlk tl'klldt' 
etmaeına cın..at edlltnıeUdlr. Evle~ 

teklftl gönderen okuyucutama mahfu1 
kalmak üzere sarih adreıılerlnl bildir, 
mclerl Jhımdır. Her aileye Slk ,Pattı olarak dört 

çeki odun ve iki yU'z kilo k6m!lr ve. 
Tllebilecekt.ır. O!la, balkın mangal 
kömtırllntı kolnylıkla ala'lıtlme.!l içtn 
~chrjn muhtelit yerlerinde kömQrcll,. 
lerle a~ara.k bayilik tesisine karar 
vcrml~. 

• Gıda maddelerinin !iyaUan dil§. 
me!ttcdfr. DU§ft~ün t'lııha bUytlk ol. 
mnsı ümit edilmektedir. 

• DUn blr Reşadi)'e aıtmm fiyatı 

SS.90 Ura, ltUlçe altınının blr gramı 
i&e 5.26 !kımı~tu • ı 

Yurtda: 
• DUıı .Allkarnda, Harp Akademj. 

sinin bu seneki mezunlarnın diploma. 
Inrı bUyfik merııalmle verilmiştir, 

Bu sCDe kara Harp AkadcmisJ.n.. 
den 58, Deniz Harp Akııdemis;inden 
4, Hava Harp Akademimıden 12 su. 
bay, Kurmay olarak orduya iltihak 
ctmL,tlr. ı• 

• l!a:ırlf Vekili, bir beyanname 
nc~redcrek vatandaşlarımıza TUrk tn. 
kıltıp EnetltUsUnUıı. kurulduğunu bU., 
dirmiş Ye cn.stıtnye eşya vermeğe da_ 
vet elml§Ur. 

DünyaJa: 
~ TUrk gazetecl!erlnden 3 U Tllr. 

lrtyeye (]ömnek U;.ere Şark }lmanıarm 
dan blrlne g}tml§lerdir. Dan bUtUn 
Türk ga.zeti!cllerj Vendel Vilklyi ~ 
yaret etmi§h?rdir. 2l cğustmta Tilr. 
lti~en ayrılan ga.zet.ecller Bırleşlk 
Amerika 'ıie Kaııadı:ı toprnklar.ı için,. 
de 16 bin liilometredcn !az1a. bir do. 
la!Jma yaptnı~ardtr. 

• lsveç gazetelerin.in Oslodaıı al. 
dıklan haberlere göre. Norveçte bu_ 
lunan btıtUn aivU Almanlar iş sa 
atlerjnden sonra yapılacak ukert t/. 
llmlere ııttr k edecekterdir, 

• Hindistanla Bl.rm.D.nya hududun. 
da muhasım hatlar arasında. Hmt ve 
Japoıı devriyeleri arnsmda ca;rpı~. 

maıar olmu;:tur. 
• Atıııntjk Amerikıın pilotaj ser .. 

vlııi ikonU-ol fımirl .t.ıbay Zimmer _ 
mıın, Sen Loren lcör!ezinda bir 
uçak kazası neti(:eslnde ölmtıştUr. 
Albay Zlmmerman 2.000.000 milden 

ziyade he.va aefert yapmış 'Te Atlan. 
tlği 126 defa gec~ti • 

• GjrJdı:le Hanyad:ı isyan Ç1kml§ 

ve te'eler iki y z Alman ö!dllrdükten 
sonra d:ığlara c;ekllmtşlerdjr. 

4 I>lln &at 20.15 de Bern ~ehriD. 
de bir ha.va tehllkesl ı~retl veril. 
miştlr. 

J;. Odeıın ve Sfva.stopo1un kaybed!l 
mi&ı olmasma ra.ğml"n Sovyet donan. 
ması Mili Karııdcnl.ze h~klmdir, Ruıı 
harp gemilcrt, Ru3'larrn elind~ bulu. 
nan sahillere ka.rfl Alıruı.nla.rm yap. 
ttl:tan çıkartmaları sekteye uğrat. 

m:ı.ktndır. 

• Halta. adası QzerL'lde ,•ur. h1~'bir 

bava fao.llyetf olmamıştır. 
:;. Ccbeliltlanktn pek çok mjktıır. 

da tıır.~ ve malzeme blrlktirl!mCı. 

tir. latib''kfUn h~tı:ın aahlldc kaya. 
h'kları havaya uçurarak tçlerlnd 
tayyareler içın yer hazırlamaktadır. 
lar. 

Yeni bir verem 
dispanseri 

Çar€amba günü törenle 
temeli alılacalz 

Eh insanhk ... ,, 
Sulukulede oturan tjngene GUllü 

ile Enline. dUn A8liye ceza rnahke. 
mealnde hıra1zlık suçundan muhııke. 
me ve tevkif o!undular. 

İki Çin ene karısının suçları bir 
hayli garip ve cllr'ctkllrane ldl. Oku_ 
tnan tahkikat evralandan aıılaşıldığr. 
na göre, hlı.di~e ııöyle cereynn etmiş. 
ti: 

GllllU ile Emine sokaklarda ebeg!S. 
meci vesaire dağ yemllllderl satmak. 
ta. fırsat buldukça da h&ın hırsızlık 
hem dilencjı.lk yapmaktadırlar. 

GeçCDlerdc blr gilıı de SamatYa ta.. 
ı·a!ınds. birer k!>:eyt tutarak dilenme. 
ğe ba§ltıml§lardtr. NIJıal·et vak.it ge. 
clltm~ ve iki ~lngcne kansı b}rleşe. 
rek ogUnkU hasılatla.rmı pay etmiYııt 
karar vermJ:Rlerdlr. 

.Bu .aıradıı. ynrı karanlık aoka:m 
b:ı,mdnn ihtiyar bir adamcağı~ gö_ 
rUnmli§tilr. Btı, çar§rda eaııa.flık ya_ 
pım Koati admdıı. l>Ir rumdıır. Yavq 
yava, yUrtlrkcn çingene kanları der. 
hal .blrbfı'ler}no sokularak blr ıe1!er 
konuımuılıır ve Koıtl ISnlrrlnden ge. 
çerken: 

- Allah rıznsı için b!r andaka, ne 
olur 40 para ''erin aÇtZI 

Falnn diye yalvarmağo. başlamt§. 
tardır. Kosti evvel! ald•rmaml§, fa. 
kat dl!encUcr bir t;Urlil yakasını bt. 
rnkmayınca, defibclA 'kabilinden çan. 
tasım atarak kent!Uerfne sadaka ver. 
ımeğe davro.nmı:tır. 

İ§te bu sırada GllllQ birdenbire a. 
tılmt§ ve Kostlnln para çantaımı 

kapmı:;trr. MQ~nkl~n de çtr::;erro kn. 

ğil, amma b&ııa bu aklı nren Em.i. 
nedir. O dedi, çalalım, diye" eh ben 
de kendlalne uydum, bir cahillik et. 
tim. 

- Paratan n• yaptmız 1 
- Paraları Emine aldı, bana içl.n. 

den 215 ljra ver<ij. 
- llepal Jraç liraydı? 
- rn>stermedl, k1 bana. Al bunun. 

la kendine bir entari, M:e.hmede bir 
ayakkabı, dedi .. gerlslnl ı:;-6sterm.edl. 

Bu sırada, davacı Kostl mahkeme. 
ye geldi. Bu ihtfynr, sarsak b!J'. Ilı. 

tlyaı dı. T1triYc iltriye ~ine olurdu, 
Ve hUvlyetini teab6t ettlrdlken soıı. 

ra: 
- Ya'kalamr!lar eteklerimden, diye 

anla:tmağa. bail&dı. ver, vire. ver bi'I' 
sadaka diY• ağlıyorlıırdı • 

Eh insanlık bu. Acrdnn, ••.reyim 
birkaç kurus, dedim. Aınma isle bu 
yasta baalmıı. ne isler açt.Wı.r, 

- Davacı mısın'! 

- ElbeLte, paralannu da islerim. 
- n:ııç Ura vardı çantan adat 
- 87-llra 15 ~urus. . 
- Kunı~na kadar hesabını ııuıl 

biliyorsun ?ı 1 
" ' il 

- DUkkAnda ~ekmecedekt paraları 
sayıp koydum, içinde. Nasıl bilmeye. 
zeyırn. 

Neticede htJdııı :ıtapka1:ıcı çingene 
1car:lannm tevkl!inc karar vererek 
muhakemeyi başka bir gQnc bıraktı. 

.ADLİYE :MUHABlRt 

Patenin cevabi 
nlan var hızlnriyle yo!tu~ nşnğ'ı ko. \'lıL s (A.A.) - Marep.l Peten 
§'IP g6zden knybolmiı~lıı.rdtr, Ruzveltin mesajına vc.rdlği cevapta. 

Kosti ufak para çanta'1 olduğu f. ııunla.rı sö,Ylemiştlr: ''KuvveUerjnlzln 
çin belki aHhrnuızdı, falcıı:t 1:11ntada bu gece şımnll .Afrlkaya karıt lılr 
a§ağı y\ikarı 80 • 00 liraya ya. taarruz yaptık.LArını teessUrle ve hay 
kın parıuıı olduğundıı.n feryada. ba1'. retle a~rendim. Meaaj.uıızı okudom. 
lamı~. ihUyar oletUğu ıçln de arım. Si,Z. blı;'blr ııeyin :aıl\kı.ıl ~iMıtermeıH. 
Janndan ko~amıyaral( kara tola gıt. ğl b:ı.zı vesilelerl ileri aUrUyorııunuz. 
mj~. başına. g,.J nlert anhtm~. DUşnıan!annıza öyle ~lyetıer atcedl.,. 
Kostın!.n tarıfl lizer}ne ~lng1?De l:a. yor5'1nuz kl bunl:ır hiSblr vakit tat. 

nla::ı: .kısa bir zııına.n !Çinde ele geı;:ı. h:kat eahasına geı;:nıe.tniştlr> ben, 1m.. 
rilmişler ve mahkemeye \'erıımııııer. paro.torluğumuz bir taarruzn utrars.-ı 
d.r, : ?: :_.'t onu m!ldafaa edece~miZl her valtlt 

Evlenme teklillmı 
• YR§ 29, balık ettnde, bcynz ten. 

11, kumral, ev l§rerjnl bjlen, bassu 
ince, gU~l kalbll, moda dU~kUnU 

olınıyan mektebe glden bjr 0:1un -. 
dan ba§ka klmscııl bulunmıyan blr 
bayan ııso den &§atı maaş -almıyaı:ı. 
bjr bayla evlenmek ııtemektedlr. Bo_ 
yın çocuğu da butwıablllr. (Kim?) 
remzine mUraca.at. 

11 ve İfÇİ anyonlar 
• 17 ya§ında, dokuz.uncu amtfa ka. 

dar oh"Umuo blr genç, hcrııangl blr 
mı.:essese veya. ya.z.ıhanede öğleden 

sonraları ço.J~malt llzere iş aramak. 
tadır. (N.E. 1) remzine mUracaat. 

Aldırınız: 
(A.U.) (A.Ş. 37) !(Acele M..K.)' (B.Ş 
kimsem) (Bu.tunı:naz) (Bay Faik) 
(B.T.K. 3 (Çabuk olsun) .(Dadı) 

(F.,14. GUn) (F.U.S.) F.D.K) (H.K) 
(23 tı fatjyen~ r(İ.N.D) (Kımnet 
oaı. 49) (O.t) Cöz~ab&>: (P.A.) 
(R.A.) "(Saf) (S.S. Çatuk) H~aminıl) 

M 11 de 

ilk Hüsnü tabiat 
Lokantası açıldı 
Nefis \"e ucuz yemek temi:r. scr,·is 

600 kurusJuk karneler • 
500 kuruşa vermr 

Beyazıt l'tlarmara a[nemaaı ya11mila 

Raneıt dlfor 111 : 
W'" (Ba:ıtarafı l inci 1Ayfadıt.) 

reketlerine. İngiliz hava ve deniz 
kuvvetleri tarnfmdan yardım edil. 
m:aıtte oldu.,~ gibi, kuvv::tlerinıiz, 
pek yakında, lnı;iliz ot'dusuu L , 

nı::nsup mühim mikdar<la kara tU. 
menleriyle de . takviye edilecektir. 

Bir ı:ıUııterek mllttcfikl::r h:ırc. 
keti, Am.:rikan kumandası cltın. 
dn ve Mısır"da. y:>pı1makta olan 
tngiJiz seferi,>le işbirliği hnlitıde, 
Mihver kuvvetlerinin §\mnl veya 
l'tltı Afrika'da herhangi b~r noktc-' * • • söyledim. Bu mUdo.faayı. mut.ıı.ıı.rrnı:ı 

GOllU Be Emlne, h!klmln huzurun. her kim olursa olsun, b~bemehnl ya. Yl if~3.l e~elerine mani oımak ve 
t'ln da eıınki Yine d!lenlyo:lar glbiy. pcağtmtzr .sız de bUlyqrdunuz. Aynı mutaarııı: kuvvetleri Am~rikanm 
dj. Yalvarıyor, yakarıyor, bu arada znmanda e8;.llm!l tutar bir adam 01. A tlanlik sahilınc kat'§ı herhan_ 
düzinelerle yaran kıvırıyorlardr. duğuma da vllu!tınız. Biz, bedbs.nt gl il:ıir hücum için bir hardc.::t ÜS. 

GttllU, Em!neye naznr:ın daha s~ç günlerimizde bir ınUtareke jalerken ::ünden m:ı.hrum etmek gayesiy1e 
'\"e biraz da gtızcldi. Heyecanlı, heyo. İmparatorluğumuzu mJhafa.uı. edebil. yı?ptlmaktadır. Bu hareke!, bun. 
canlı konu~yor, ve susup susup of. mi.§tik. Siz ıae ;ıramızda lkl ro.UleLi dan başka kahraman miiltf'fi!de_ 
lr;>ordu. birbirine b'lğlıyan o knd!.ır kuvvem rimiz Ru.sl:ır içiıı de mücaoir bir 

Emine: '" 
1 

bağlar varken bunlar& ba.iı.mıyaral; ikinci cephe vazifesini g~recek. 
- Te bir cahillik ebni§lzdlr. hAklm hu kadar acı blr U~c.bbUse geçtiniz.. lir. 

bey ~jyordu, amma kab3.bat hep cnı. Bu:ada ;Fransanın ocıefi bahis me•. Fransız hükUnıeti ve Fran!1z 
!Udedlr, o stlledi ç.ın!nsuıı kapalım zuudıır. Biz ııucuma nıaruz kaldık, mılleti çıkarma hareketimizin he. 
d!yerekten, .• yo'kııo. ben korkanın bu ·ı~cndlmlzl mUdafa.a wccc:ız. verdi. cbf...crinden habcrdnr cd~lır.hl~r 
jı;lcrdcn.. ~m emir 'budur... ve s:riittefiklerin .hiçbir arK:i znb_ 

Dilenmek ay·ıp, gUn"a.b değil ya.. Vif-i: s (A. A.) - Cezayir u~u- tetmek fikrinde olmadu1~rnıa da. 
lhUyar d:ı. zaten bjzo para veriyor. rni \ vali~i Şat~l, tll!lka hitaben ir teminat aJmııılardır. Çrka!'tnrı 
du. GUllU birdcnblre ko1umu dllrttU. neŞ'rcttiği hir beranname'Je Fr:ın. kt.ıvvctleri, bi7..c '.karşı dostllnc ha. 
Sonra da çantayı kapıp ka.çmıığa tız, mz şim:ıl Afrika'!'tla !ngiliz ve A. r.r-k:t edcc:k olan şimnı Afrik~!'IJn 
lndı. nıcrikan kıtnlaıınıu yapt:k;•m hll_ 1 dakı F::.ıarunz memurlarnnn vazife. 

Eh ben de kaçııı:ı.ısam polls'er 1>e. eumd&n lfıalkı tcesııUrlc lıı.l-<:rd:ır lt"rin: hiçb3r 3urct1e nıüdsha!e et. 
nt yakahyacak, ko ·ktum arlcnsınılan Hti~ini hi1dım-iı, ve bu arazinin miyecektir. 
onunla beraber kaçtım. h:rhan!!i bir taornmı kıırı;ı n.iicla. Bıı har:lret, m~ttt'fjk mi'l:tl~r:n 

GUllU, l~mJn~fll bu t:ı.-zdaki ifa. faa c<lile.ceği lıeklrıncl:ıki ,·aadin (ok ;reni§ mikyasta bir ham~:!!i 0. 

HlJl(Qmetin tedbir· 
lerini beklerken •• ~ 

Yazan: fALİB BIFIU ATAY 
.--< 

H ilkte.,rln tarlhll La Tribune de 
Gen~ve gazetesinde bir Farlı mektu. 
'ba nr. Bjrkaç eatınnı zil•redc:ım: 

"Kııt geliyor. Cşlıyeccği:r., açlık çeke. 
ccğh:. Bayat pahalılığı gittikçe artı. 
:ror. Karaborsada bir ldlo tercytı''I 1 
buçuk lira, bir kilo çay 66 llra, bir kL 
ıo kahve 42 lira, crl•ck p:ıbucu H6 
lira, ııalıun 6 Jjro., et 6 lira, bir ta\"Uk 
9 lira, blr paket adi clgara 2%5 ku. 
ıu,tur." Bununla bembcr bltldkmet;. 
ten İ!ııYfçre altım dih1z alıp, baoıı Pa 
rls karaborsasıııda bozdurıım\c, Pa.. 
riste hayatm andan ucuz olduğunu 
aöyllyealer yok dl'ğlldlr. 

Almanyanın, vesiknlam:ı. ve ta.ym. 
lama alstcmlnl en bi tattılk ettik. 
ten başka, Jcaraborııaya en nf(ır ceza 
veren memleket oldıığıııın ıtUphe yok. 
Fakat bu ne bolluk, no kA!l beslenme 
vo kulfanma ~yası teil:ırik edebJI. 
mek, ne do karaborsa olnuunak ma. 
na!lm.a gelir. Berne.r Tagblntt gnzo~ 
sinde çıkan hlr Berlln maktubund:ın 
bazı satırlar: 

"lle.nllz aonbah&r iken, Jolmntalar. 
da zen:el-at kalmadı. Zerze,"8fçı dlll'
kf\nlannm öııli.nde b!r dom:ıtea için 
kavp kıyamet kopuyor. Paraya kıy. 
met vcrilıncdiğl jçln bir trampa eiııı.. 

temi lmrulına,tur, Ah, verı,te p:ıra 
yerine kahve, çay, tereyağı, ekmelc 
kartı kullanmak llum!. Kasap dük. 
!<Alımda iyi parça et var ıı.mma, zer. 
:uvatçı için! Zerzevat~ da en gih:cl 
dometesleriıtl lcaaap kon.,ıısıına eni<. 
Jamaktadır. Şarapçı, kendüılne yııt,ak. 

lı ~·aıon ııe bilctını de,·redcnlere da. 
fma iYl ~rap Te.rebHlyor • 

Deutde AllgemeJne Zeituııg bO. 
tün bir karaborıı& eebckesJntn keş. 

folundağunu haber vcrmelttc;tllr. A~ıl 
su~lu idam edilmlşt(r. Bcrllnde her 
harta. lrurşuna dlı:llen VCJD idam olu 
Dan~IQ afi' -listeleri- görülmek. 
tedir.,, 

Bir İsviçre gazetl'slnde okundu~u. 
na güre "ZUrldı'te blrkag mcm;.ır, 

kendileri tarafından yolc ed!lmek ıa. 
:ı:ım gelen Iaıe kıtrtlarının büylik bir 
kı!lmmı a.,ırmı::ılardır. Şlmıllye ka. 
dar bu kartlarla ticaret. f'den 80 ki. 
şiden fHla adam tea!ılt o•unnıu:;lur.'• 
lmçre, m\lst&hıılllerhı pahalılılc ya. 
rı,na karşı koymak için, eerbc11t et 
plyasa.smr kaldırm"tır. Her ı,ey ta
~,olauan ve \"Clilkalanan aynı mem. 
lcl<ctte ekuıe~ ve sUte kayıt konu. 
laC'ağı hiç hesaba kohlmnm~tı. nn,. 
ka gıda ma!Jdelrrl ıı balılııştığı için, 
ekmek hvfQrede b:ı,tıcn. doyurucu 
madde olrumıtu. Tnyınlama halıertnl 
Vf'ren gal'.eteler diyorlar kf: "Şlkllyc. 
te hakkrmız ::rolt. nu:ıı memleketler 
do ekmek b!zlmltlnlu. yıırıın l<adıır 

ılf".ğitdlr ve sUt tadının b.•1t,ırn ı bile 
1ınııtulm115tur. 221> graın ekmek, 6. 
t••kj h~rp~ aldı:-ımız el<m"l•tir." t"'. 
vlçrc.lil<'r, 0111.ırdıı dalı! başlıca gııh 

madd<'ııl haline gelen elmıc.!;ln 2t3 
gramını b:ıska m::ml"l•etlere göre 
nloıet acldediyorlar. mı. 300 gnundnn 
B!lll;t dlijmedik l 

llnynt zorluğunun '"" bu :r:orluktnn 
doğnn :rolsu:duk ve karnbrınıa tıc.a 

retinlıı, her taraftn. maklnrJrrj kad:ır 
munt.u.am çalış n .ı\lmıın tı·,'<fla.tı 
Jı:inde vc,,·a s.'lati kndar a~sarnalcıııun 
ı,.Jiyeo İ&\·lrreı\P bılc- t.am'lmi ·te iirı. 

:ıeııebllmeıılae imkh olmadıfmı ıe>rll. 
yonız. Hayat so.rlutu ve oadan do. 
ğan yulsıız!11k \'e kam.bora:. tıearett 
ile mUcadcleslnl her gUn daha arttır. 
nııyıuı ve ı:tdı:etıcndirmlyen hkblr 
hUkftmet J oktur. AnC'ak ~il fark \"llr: 
l\arabonia tüccarlığı ve yolMnluklar, 
tnbil zamandaki yankesıctukler ve 
hın;ızlıklar gibi, küçllk zllmrelerlo 
mesleğidir. Satıcı wya alıcı vat11n. 
da,ıann en bUyük kunu, ba fınat 
tan rnenlıuıtlenmlye değil, bllakfs bil. 
ki:ı.met tcdblrlerlnl muvaffak lnlmağa 
çalı!',jnıakt;adırlar. Bundan ba~ka bu 
\"Rtnncıa.,ıar darlığr Ye zorlufıı tabii 
bulmaktadırlar. Etr:ıtını:r:a bıı.kmıı.: 

kaS} dostunuz ,.e l•aç aUe, harpft•n ön. 
cckj hayat tarzını aı·ı.usu Ue ta.dil et. 
ıneğc razı olmuııtur. Bir. Almanyada. 
ki vJık e,ıtıiğlııi aramıyoruz: Blı. 

bol Ye ucuz istiyoruz. bollukta ~itlik 
istiyoruz. Has~~ bir )11%11 ha, 
Htekl yüzil kanua kayıtlamalAnna 

Jıar51 ut-:ındıncı blr JAuballllktf r. BU. 
ı.cımcte bir beyamıame vermek ıt.ı.ım 
geldiğinde ihtlyaı:larnnızı ıı.lablldt:;ino 

ı:,;iı:lrmck için ı:nreler arQOrm.. Yanlıı 
beyon:ıame altına lınza atm!UlUl ne 
kanun, ne de ıılıHUd mes'ullyetlerlnl 
hatrrlama.ma)f itin. 6.xllrler leadediyo. 
yoruz.. 

Hllkatnet vatlyettn a;erekll ktl4ı:ı 
blıtUa tedbirleri alacaktır. Bo t.edblr. 
ıer, hltblr ballaJama hareketi bot ı;ö. 
rUlaıe.kslz.l.ıı. tatbik edllfA'~ktır. Gene 
&Uphc yok kl lnufr, vkıdanı '"'kanun 
kork.usu olmıyanlar, bıı tcdblrlere ela 
bl kar~ı gclınek ~hı e.UerincJeıa seleni 
3npncal•lar, dnba k!it\bll, aıttaıa alta 
oOları ıe.nkld ederek yalwt alaya ala. 
rak, bizi kendi taraflaruıa allr\Ude. 
mek 15Uyece.klcrclir. Ktıııe yardım 

cdecejlzT llleacle bum.dadır. Ht!r 
ka.)ıtlarma 'bizlm keyrıaıid '.boz.tuğu 
vaklt onu kırarak ve boz.arak kesele. 
ri.Dl doldurmak i&ti)·toler. bidm zev. 
ldıolıe gldeeek bir edobl.raı prat 
makt,a. r;üçlülI çclıtoıiyeceklercllr. Şu. 

ratıı doğrııdW" ki YUrpnou bir oıına, 
i&n ilk ıuı: arkadaşı, nıll:Jltırbldlr; 

ııeteklm ilk kontrol<:ü'll de odur. 
En lmştıı hükClmetten, zanıa.u 11133 

a doğru ccrt alıp, hcplmld fen.U ,u. 
türecek tedbirler ddil, bullraaua et. 
Lanı 15arıp ı;arnrduğu devrin tedbirle. 
rlnJ lıckliyeedi:r;. 'l'abll C'f'!tlm prUa. 
rını, umumi barıştan hemen aonrıı 
dalı! bulamı ·aeat"lmw d!Şilneccğt:r;. 

nıtettk ve istf.rerek, fed&kArbfa rıt7.ı 

olacıığrı. Sıkıotly& eare olarak bu 
hnlkın kulağmıı: "- Oanrm, kiminle 
muharebe edeccfid Bu kadar mJlli 
mlid::ıfaa ma.sr ruıa ~e lll&um nrl' A. 
sd zorluklıır bond11.n dofuyor!., ı.eıı.t 
ıılnt lılle utaı.ı.ranlar olmuıtur. Doi';. 
rudan doğruya blz.l llerbangl boyun 
ı•ğdlrilm!ş memleketlerden birine ben 
zetmek arzuımıulan gelen ba tefülne, 
bu me.mlekctte ınan:ınlar olmı.,tıır. 

HilkCınıet ~dbtrlertnj beklerken, mil. 
li müdafaa hazırlıklır.rımıu aala gev. 
vekllk gelmlyeceğlnJ, barhla H nazik 
ve buhranlı s::ıOıasma gtrmı, oldu~" 
bu de,·trde ve bundan sonra, bll:U.l!I, 
milli mn turaa. baıırlıkmnmıza bllsbU. 
tlln hu. vermPk ~orunda oldutuınazu 
ılll~Unceğl~ Bizo ku~-vet ,.-ere11 bir 
nokt:ı kalacaktır: kendi k~ndlrııl1' 

mutlaka tJ.n llyeblllr ,idare cdı blllrlz. 
"lJLUS"'den 

1 
" - ·'" w•-rı aaııp:- ~..-.c;;~ 

Ula' 
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' 
lııta.nbul Verem mUcadcleıılnln Fa. desine kız.lnı§tı. Siyah uzun entnrlsl YC"rine ge•irıl::c<'IYini ilave ~ttii<. lııcak ve çr,k muht<"meHlir l-i. Al. 

tlhte, Kasap Dcmlrhun mahallesinin njn yeni ile yaşlı gözlerır.ı ııl!erek: ten !:iı::ınra Ctz:ıyir halkının !:Dda. man ve 1ta1ynnlar tarnfın~a~ Af 
Fil yoku1'u me\kllnd .. ycnjden i~a- - :Mnd:ımıı ki, bUle söylUyor, ben katine itimadı olduğunu v,. lıer. ı iknva kar~ı hazırlanan t<ınrruzu 
ınna karar Vt'rdlği Verem d,sp:ınserl. de her şeyin doğ'ru'lunu ~:ıl:ıtacağım, l eete11 va.' ... '!. na snclaknt ve IJ\r:ik tardedere'k. Framı:rnııı knrtarıl. 
nln temel at"lla töreni 6nnınazcıekl dedi. i •w•nileceğini ve ş·mal Af~a:a or. ması ve yerine getiril:tı<'6İ hu.sa. 1 
carşamba sunu sıat ıo da yaptlac:ık. - Anlat kalım. du&unun vazifesini yapacağım sunda tarihi bir hirınet ifa ede. ı 

tıe 
J,e11W· '.I 

lır. - Çantayı bt'n kaptım, yalan de. knydctme'ktedir. ceklir. 

Siizlcrjmln mUthfş tesiri o1du. Afüı K A R A EL M A ~ ırtfibından bjr tnrlD ltenıllnl korta 1 
f,\hnklka özlerim! kC'smedf. l'tiıü ıu. ramı •an ve glttlk~e tırthtğ'I\ l•adaı ı 
zarmı1tı. CJözlerl parlryord.;ı. Sonan:ı horca batan Jeno ad:ıın mllteınR•llyı·'> 
kadar dinledi. l"ıılrnt sonra. onu bir ?n p:ıra iııteyjnC'.e, Alls onıı b}r gUn 1,tato. 
ı:-ülmo tııtta. Ö)le bir ı:;-iilme ki knh. O lngili.ı.ceden çeviren: VEHIP TAYLAN ıııın ;vakınındnkl koralnjtıı ~afırnıı') 
ı,ntıadıın vlicud•ı !lc1Pt.a li!lr!lılıvorllu. \'C i~·ice :u.arlanıı§tı. Aırud Tlmnıı-

.~.ag.r..'l• salıbi bürün dün)'a)'a yap1lmıs 

olan dcncnmı':' ilaçlar ıçin bir garantı i~a
retidir. ,,1Javc~· ilaçlarını bütUn dünya dok· 

torlorı h:ıstal:ırına vermekte ve bu ilaçlar 
mi\yonlnrca insan tarafından kati bir emniyet 

ve itimarl:ı kullanılmaktadır 

0 ltnılnr ghlılli ki ,;özlerinıfrn yn':lar 1 tim. Fakat All:ıha !'IUhlir, AHre-d nı> 1 Ujrılrn g(iı.\inııin ilnUnJe bir batna 

1 

bunun üı.t•rlne lccııil!'l!ne IA7.ım olıın 
ho~andı. l"ii.,Unıe bnltıJı bakıp yenjdeıı bir hırsı:r.nuıı, ne de lılr ı.atil. !Sıırel• C'llnlnrıiir. paru;ı-ı altı:ıyda:ı bl7·ıut jlfemek "('k •

1 
.. __________ ıe. _____ K":l_c;ws:s--ST~~-----

J.ahkııl:ınyı bns:}ordıı öldllrUldUğli z.anıan bUtlln ,tıphf'lerı. "~lıl\I ~özllı, ııtıl.: 'IJırı .. açlı bir ço. linfle fPhditte b11l:ınmıı, ve ı:eldp ı-ıt. 
r.u \nzt~ct ı.:ırşı m<!n "":ı;kır:a dün. ınln ııuına!lız old ığnnu anladım. Fa. <'tılr! .o\ytt~nda ı.ıır ııııl rC'nkte s-oll' mf'lfi, Alls !lllallerce lcoruhıktR doı:ı ... 

nıliştnm. 1 kut im mclrttıp J\lfredln tamamen p:ınt:ılon.ı ''llıdı, ile~ll mi! mı,"" gl'ee !'llrı~ı ,atoyıt dönmn.t.ı 
.A lls bJrnı: iiltflnrte gelılikten sonrı~ ' kab:ıhntslz olduğuna mUkem mel bir ~·onıı t,ıır:ı3 or ınu!lıırıuz f,, Eı le.!I ıtbah ıılba,,n \'c Boranın l•al. 

J:oz.J•rtmln içine !Ja'rnrak: . ı delildir.,, "Albayl:.ı bl"llkte ntlR gı•zlntlye çı'• ledllıliklt'rinl iiğrcnjncr, lçln!!e mut . 
"Dana yardıın ctm"'k 1 tecliklnlr. • rn;ndckl mcktu?ıu j"elpll:tt" ı;tbl s;ıl . tıl(mm. gf•n ona ra!!t!Dınrştı•n ilk an. h;ıt bir şOııhc beljrml!:tl. <lllnltr~ btlı 

dt'n dııla;n sl:r.c minnPttıırım. Allerdib lıyordn. d'\ ba:ıa yubnnt"ı g ·lnıc.11 Hnhnlıle lcnıioı, fakat Altr<"dıtı•n hiçbir hnh"r 
l.U!f13r hnrçlıırmı knpam:ıı'• fçln 100 "G:.ıdp 1'f'J", d~dtm. '"llap)'\h:ınelrr.ıf' brnl §l!"'rtnn '!'Y nrırnızd'tkl mü,a • ataml\~,nCll, at;'abey!'llrıln nıllC'rlm ol. 
fııglljı llr11'11n;ı lhtl ınm \ar, ml~t"r bu cin mclıtııp k"'ıdı knllıınıldığını bt'hct olncatı.,. / 1 d11i;"lına artık ı,jden IJiYe kannııt J:f', 
Sc,crin.,, bll~lyordum... Bu dC'fıı \11!'1 anlatmaj\'ıı. bnşlRdı: tfrml~ti. 

Asrile~en 3aba 
Pıuar @nleri 
l.l,30 da Matine 

Onyrt tok bir 1;e~lr c<mıp ,·erdim: "llnpl hnnrtle 'D7.ılc1ığıııı elze klru Te :ıdi.ıft>n lımi Alfred olan ağa • Nrflc<'de her~"Y fllye dönnıli<ıtU.l 
".Bu huııuııta ne mümlıhıae ~·np:ırın• SÖJ"ll'dl ': J;ııkın d:urı~'.lııırna !,, bcJ"İ bir bıınk:ıds ıı.·•ın.ırtıık ,·o.pır. AHred ?\!'v,rorkt :ı hlr bankada pııra matlnt 
dr.ıllın. II:ı;nl't! kktııp Nt'\~Ork d:ıır.;;u ı. l•C'n art.:ıd .. o;l:ırı on•ı lrnın:ıra 111ı tır. h b{r ı, hulmıı~tu. Ul'ıfrlik \Rpur<J;\ ı---------------

Her Per~mbı- ııa:tt 16 311 da tarihi 

GUtdD. nı (mır~ ordıı. nıı .. ıa rdı, l.h'<l:ıı::.;ı ı: t.. hlr ha' il ııa r:ı fanı!'!tığr hlr grnı: kız.'a yalunda C\le. Z.\ Y! - l{araı;Umr lk Ntı us ml". 
:v~rı!İğf•lz .ıh:!'! ıttmaı l'!dlpır11m.. '"Hcırı•lu buhmdu!ı"ıı arl,:ıılıııılarının 1uan:-n ~··ıı•• 'flnınıı,. hillihın• hlılliıı nerr~iııdı•n bııh!ll•'ttil::iııı• ariirc, tir dn. I murluğunilı.n aldığım nU!uıı bU\•lyct 1 

mi ff'r &v"rln c•rı!I. \!frcd lılrıı-t yfü:ılne h ıluınııı•h~ı wln \lfrr:ı \111r. ı.r~·rnı·ıııı \'ı•r<liki•·n h .,ı.:ı •·111" clr ı. ha ıl.ı kuııınr OJıııtınıy:ırai:ına muhal; ciızılnııımr uıyl ~ltı.rn . Y":ıııılni çıkRr 
tırreat olmakla bcr:ıhPtr ııe de ol :ı rlkrya hicri'! r.tnıt•f:l lrr.111 ı•t•! \f;n ~t-·I :;lr ıılstı. ı:•ı h111< 1.ırı ii,liHıc·ı•lı lrnk na7.arjl::ı halutm·\lı\'d•. l"•rtı•klııı taı:::ı.ğıındnn esk Minin hı1ıt nU yllktur ı 
ı;önltlmdr ~er tut·ı;pır, O:ıuıı ~üztın. ı beJIOl onlJrlU blr lıHunıtır. ~lı ılı· ııy. r•rı• lnl·ı•ııı~ın~:ı kı1 knrılı•ıirı<' mli. mnkfı•l'•ıııla hlr ll:ıba frlı hlr l~kam . Al•ınray \'ıı~ur 1'.t.:ı l'ıllllct ('ad 
df'ıt ~ok cf'l,tlm ll'l{t'ı l (r nıllcldrt al. ııı fl!drı'C' dı•f;ll nı1141 nhT.. rıırnıtı 1.'fo;ıj,.•I \ll•ı rliıııl••l,ı hiltiin hll l;fd?utınn rl sllrnıtyrl.'rtlne yrm'n dı>~i rıin. ı:-.~ ıll' Dııkııınıırı Hföır3ln 

b,,H ~r ı,n( ır,i olı .• ırd.ı.., .. nti r..ıoııct. 1 "1'..:!?! t\f.:ıl,r•htlı nıj?,. ııırn.\I nrıı \rrını .. tı: ı.,ıuı kı•:.n"~ ,.,11,-... -·1 •• (Orı:ınıı \flr) oflıı ~.ı.ı llof'umlu \Jj U:t.unc.ıı.cır. 

Maltada sükunet 

Len.ıra, 8 (A.A.) - Mal'a adası U, 
Uinde dUn hava faallyeli o!ma.mı§. 
tır. 

wı;wo 

Gıyane meraktı 
Bayan ve Bay~ar 1 

l3i bir Teni mi r.rıyors:ınuı! 
l'Jtc Size hir n irc": 

Y avLız Sezen 
Puris Tcrı:ili'k AlmıJunilcri nı1r11 

Diplomalı 

ı ... ı il.mı cad•l"""'İ .l\mııarn 113 
Ga~"rt'I Apartım n•ı - n .. ;\nı:lıt 
---------------.. -ı 


