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Japon 
tebliöi 

21 Amerikan 
• 

tayyaresı 
, tahrip edildi 

--<>-

Vegk adasına 
asker 

çıkarıldı 

Bir gece 
içinde bütün 
ada alındı 

--<>---

Japon 
filosu. iki 
muhrip 
kayoettı 

Tokyo, 24 (A.A.) - İmparatorluk 
Uınumt kara~tuıınm de..ıız §Ube.ııl, 

buı;1lD saat lG dn :ı,"' l'.;d:ı.kl tebliği 
~eoretmi,tlr. 

Fillpln bava ku\ h !eri bakiyele • 
tine kO.r§I :ıo ve 2 .. ıı ' nundaki hava 
taarruzlan esıı:ııı.r 21 Amerikan 
layyarcst tahrip c:l ·•;ıtır. 

Bunlardan 3 bU.till: ta/yare dllşll. 

rutmUş, ·1 bUyUk tayyare ile daha 
kUçUk 14 tayyare yerde lmbn eclll -
ınl§tır. 

T~bliğdc §Unlar illı\c edillyor: 
Japon doııarunııama mensup kuvvet

ler, 21.22 ılkk1na ·c ... ı iddeUı bir 
hrtnıaya ra~men, Va. c hUcum et 
tn~ıer \'e nu l rt ı ~ . t ihrac; hare 
ıteuerl y p ı 'll.ln•n mu 
•\llvemeU kının.,; ve n ... a, dlıı saat 
l0,30 da tamnmen işgal ed!lm~lir. 

Japon filosu, bu h r kf\t esnasında 
11\I nwlırlP MYbet.miştir. 

Alman yaralılannı nakletmeğe 
mabH!I Kmlh~ tayyaresi (Aşağı

da.) Sovyet mesafe iletçllerf 
havayı gözlüyorlar ------

Amerikan 
tebliği 

Filipinlerde 
bir noktada 

Japon 
askerJeı·i geri 
püskürtüldü 
Vaşington, 21 (A.A.) - Harbiye 

neza.retlnln dUnkU tebllği: 
Fıup:n ltesimlnde Llngayen körfe. 

z!ntıı sahil bölgeleri uzunluğunda Ma. 

1 

nlllaya takriben 250 kilometrelik me. 
safedc §lddettl muharebeler olmakta_ 
dır. DOşmanın San!alin ve Damortla 

1 clvarmda yaptığı karaya çıkma h&.. 
rekeUcri geri pUskllrtülmil§tUr. 

nu.,man piyade.si Aggoo clvarmda 
karaya çılanağa muvallak olarak ce
nuba doğııı Damortuı istlkaıneUnde l. 
lcrlemcğc l>a.şlaml§tır. Amerikan ve 
Fllipln ltuvveUcri top ve tank kullan. 
mak .ııurctllc Aı;-goonun cenubunda 
cfü.,mana taarruz etml§lerdlr. 

-...;- Devamı 2 Del ııayfada 

Bir d.elinin 
cinayeti 

Çörçilin 1 

Amerikada ı 

Bakırköy tımarhanesinde 
tüyler ürpertici bir hadise 
Bir deli, başka bir delinin 
karnını tekme1le ezdi 

korıuş-
maları --

Yüksek bir 
harp şurası 
kuruluyor 

Atlasta, Pasifikte, Rusya, 
Y akınşark ve Çinde olmak 

üzere 

5 ceo~e 
Xe\')"ork. 24 (A.A.) Nevyork 

V ' •k • t Tlme"i gazetesi yazıyor: .ı aralı, on z z saa sonra M. cnurchm·ın Beyazev'de bu-
ıunmasr. valot kaybetmıyeceğimi-

Tl.arbaDe bast .• ze bir delil teşkil etmektcdl.r. M. 
Chtll'Chill, bUtUn mihver dU§m&Dl~ 
r•.nm i~tir:ık cdeb11ecekleri bir itti-

de O
•• ıdl fak ya'ratmağa gelmiştir. Kendlaı, ba.esl. Fon meydan nıuharebesl bitmeden 

ktJmcrri kmma asın sokulmıyacağr
na dair alenen yemin etmeğc geJ. 
miştir. 

Bakİrköy •dmarhaneainde iki delinin ka!la göz arasında Va.~lngt,on, 24 (A.A.) -Reat.er: 
yaptıklan bir döğüı, delilerden birinin ölümile netice. Diplomatik muharrir Viliam Sim 
lenmistir. ms, yazıyor: 

Timarhanenln azgm hutaıar koğu- Chuchlll • Rooecvelt müza.kere-
şunda tedavi edilmekte olan lki deli, H K lcri blltün dünyada. muazıam bir 
başları ~ kaldığı bir ımda ~pheslz ong- ong harb Stl'atejiı;i tesis edecek Ola.u bir 
akılSIZCa. devam eden bir mllnakqa. yüksP..k hıırb şürasmm temellerini 
dan sonra gırtlak gırtlağa girml§ler. harbı• atacaktır. Ayn .8yn 5 ba§kumandan 

emrinde 5 cebhc kurulması kuvve~ ~ ] ğl Bu döğllş anında blr tane.sl, rakibi. le muhtemeldir. Bu cebhe er, a e-
nin karnma olanca kuvvetlle bir tek. ~ bfihtimal At1antik, Pas:Jik, Rusya, 
me lnd.lrml~. bu tekme o ltadarşlddet l ngiiizler Ya.km şark ve Çin olacaktır. 
ıe atılml§tıl' kl, teco.vüze uğrıyan clelt 

1 

.Japonya ite 
Dirleşen 

avlantta 
Hintliler 
İngilizlere 

karşı 

tezahürat 
yapıyor 

--0---

ingilizlerle çarpı
şan bUlUn mJlet

lere yardım 
etmek üzere 

Milli Hind 
Şurası 

kuruldu 
Baııgkong 2-l (A.A.) - Taylandda 

y8§ıya.n Hintli kolonisi mll.me88llleri 
dUn, Baiıgkokta blr Uyatroda blr te. 
zahUr tertip etmişlerdir. 
Nazır Luaog, Tayland bafveldUnfD 

... Devamı~ Dd .,.,... 
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~;:/:~::ı~;;~lar Mdise Bı r körfezde Bir lbtlra• kadla 
yerine gelmişler. yere yuvarla.nan de • b i r az top r ak 
::::-:ı~~=l§lal".dlA"e ~ •. kavbettııersede tramvaya bı·nerken Karnmdan yedlğl tekmenin şiddeti. .f 

::=.~~~u:va11ıdeuonık1sa- Merkez A b b. denb·re 
Katil deli hakkında bittabi hiç bir r a an 1 n 1 r 1 

taktbat ,ap.ım'"'""''""· böigesınde · d 

Meksika 
Bulgarıstanla 

ilişiğini kesti 
M eksiko, 2 4( A.A.) 

Meluika, Macaıi•tan, Ru • 
manya ve Bulgariıtanla si. 
ycui müncuebetlerini keımİ§· 
tir. 

mühim bir kalkması yüzün en 
Yaralanıp öldü 

Biletç· hakk'nda takinat yapıhyor 

.,,,,,. . 
mevzıı gerı 

aidııar 
Beşiktaşta ihtiyar bir kadının ölme. 

ı:!le neticelenen bir tramvay kaza.sl 
olmuştur. 

Bcşlktqta Klığıthane caddesinde 

basamaktan içeri girınek iatedittJıi 

göremem!§ ve hareket lpreU vermJo. 
tlr. 

Hanife, tramvayın blrdeırlbü'e kalk
ması üzerine yere yuvarlaıumf ve b&. 
şından ağır surette Yaral&ıımıftır. 

[Qünün.Planasl] 
''Karne''den 

Maksat Nedir? 

Singapur, 24 (A.A.) - Hongkong. 
da çarpı§m.ılar devo.m etmektedir. 
Rlpals ltörfezinde bir miktar arazi 
kaybedllml~tlr. Fakat Hongkong a 
da.sının merkezinde, pazartesi gecesi 
kaybedilen bir ınevzı İngiliz bahr!ye 
slltwendazıan tarafından geri atın 
mıştır. 

Kovlwı _ Kanton demlryolu Uzer!. 
ne yapılan Çin tazyikinin, Japonlar 
tarafmdan Hongkonga ka!'§ı aarfedL 
len gayretiE:r Uzerlnde bazı tesirler 
vapmağa tıe.§ladığı anıavılmaktadrr. 

Günün önemıı · 
rnevkılc.rıf)den 

birı 

17 numaralı evde oturan 70 yqlarm. 
da Hanife, İstanbul tarafına gitmek i. 
çln AkareUcr durağma gitmiş ve o 
sırada gelen vatman Mustafanm ida. 
resindeki Ortaköy - Aksaray tramva. 
ymm ikinci vagonuna binmek J.stemlf 

Fakat, her naBJısa ikinci mevki va. 
gonun biletçi.si, ihtiyar kadının arka 

Yaralı kadm kaldırıldığı Be;rollu 
ba.stanestnde biraz aonra 6lmllf, adli. 
ye doktoru Hikmet TQ.mer oeaedl mu. 
ayene ederek defnine ruhsat ftl'Dllftlr 

İkinci mevki blletçlaı baklanda ta. 
lubat yapılmaktadır. 

Ankarada bir makara vurgun
CLsunun dükkam kapatıldı 

t B(T sefer, geçen büyük savqta 

1 
olduğu gibi "vesika" tabiri 

lmllanılmıyor. Bunun iki sebebi 
\llr: Birincisi, yeni ihda8 edilen 
"kame" ualünü, geçen savqm 
ferdi ibdyaı; farklarmı hesaba kat.
mıyım , ·eslka sisteminden ayırmak: 
ikincisi de "ve5lka" sözünün geçen 
höyük Sa\"&ŞI yaşıyan halk üzerin
deki fona hatrra.smı uyandırma. 
nıaktır. 
~en defa, ,-esika Ue herkes 

müsad mU.t ırda ekmek alırdı. Bu 
sefer de karne rl\"ayetlerl ortaya 
~ıkm<·a, ba5lıca gıda.smı ekmek tee-. 
idi eden h:ılk arasında haldı. fakat 
lüzumsuz bir endişe doğdu. llakh, 
çlin'i•Ü l.ı;i!cr ,.e elnncltini çarşıdan 
alan bir kısun ı,öy:Ulrr, müreffeh 
tabakadan fazla ekmek yerler. On · 
larm gıdası basit bir katıkla yalm~ 
buna inhLur eder. llerkesç milsa,·ı 
miktarda ekmek almak hak'kı ,·eri'• 
diğl takdinle i~!nln ve bir kısnn 
köylilnUn ba.,ı•cıı ~tda.cıı eksllecelr. 
ti. Fakat bu endişe lüzumsuzdu. 
çUnlrll hllltlımet y:ıni ihdas eU:~i 
kırne usuliyJe bllhas!ia hatkm bu 
lhtiyıwmı gözönlinde tatmaşiur: 
\"eril('n karar :;öre \ 'ÜeotlarHe ça~ 
h~l3r, yani işçiler \ 'e ekmeğini 

~ ~ *" ;kC>J.JW~ da• 

ha fazla miktarda ekmek alabUe. 
ceklenlir. Böylece vesika usulünün 
batıra getirdiği tek büyük mahzur 
önlenmiş oluyor. 

Bong-Kong 
aaııl Dir yerdir 

Bitte yalnız bedenen çabşaolar Hoogkoug Ç'lnln cenup ll&blllerin 
değfl. az maa§lı memur \'e az üc de bir lnglliz sömllrgeıııldlr. Bunun, 
retli müstahdemler de bn farktan Uoll,g"kong ada111, Kovlon yanmadUı 
faydalanmalıdırlar. Çünkü bunlal' ve yeni t.opraklar bir arada olmak n 
yemSJerirıln azlıitnı fazla ekmekle zere bir bütün ullnde Kanton nehri 
telifi eden muhtaç halk tabaka!·· ııln qwıı tutar. İ 
rma dahildirler. ı Hongkong adası Kantonun 7;J m1J ı 

Karne osoJiiniin ihdasından mak cenup doiu8UJldadu. 
sad balkın yiyeceiiol değil, isti • , SeJılDerl pek lntlz.amsu. olan bu 
liJd ımurbndmnak ve zlyanlanı•ı ı cıda. Kovlon burnundan blr m1J genlt 
önttnü almsktır. Yiyecek maddele Uflnde bir bopzla aynin'. FMııt bu 
rinde ztyank&rbk yapanlar dm en 1 ;enlşJlğln daha da daralclıp yerteı 
ziyade hali, vakti yerinde olıuılar- vardır. 
dır. Har.un lstihıatdnl hükfımetten İlongkong adwrı, l<ayalık ve en oo. 
evvel. kendisinin pek nıabtlud sr • ~ granit bir datcJu. 
fm alına kablllyetJ zaten ta.hd'd e t. ı '-Bu ada, tnglllzler tarafından l:ıgal 
mlş bulunuyordu. Bu bakımd:ın ecU.lmcden önce etklya -re konıan 
kame usulü, muhtaç ahali~ zl , yatağıydı. 
vade hali nkti yerinde olanların 1821 tarihlnden ltJbattn atyoo sa. 
clanek istlhJili üzerine ı,onmuş tan gemltere yat&klık eden bu ada. 
yerinde bir disiplindir. Uerde dah3 1339.42 ••3 ryon taarbl.,nde lngillzJer 
büyük sıkmtılarm önlin!i olmak • • taratmdao tn;Hlz gemileri ı~ bir 
ı,:.tn baş voralaıı bu tedbire ne 1rn. is olarak kullanıımııtır. 
!ar tanftar olduğumuzu aylarthn Burasınm ıstı dea itibaren lusWıı 
beri yamıqbk. Umumun selameti 1 ıere bırakılması 184% Nnnkln rnuahe. 
bakımından Yerilen bo karnrı sliphe ı Oelılyle teyit edilnıl,tı. 1 
\"'e endi~ ile değil, sc\·inı;le karşr• 1 _.,. DevamJ 2 nd .ayfada 
Jıı,oım. 

10 kuruşluk makaraları 
beş kuruş fazlaya 

satıyordu 

7 gün alış veriş 
gapamıgacak 

Ankara 21 (En Son Dakika) - Milli korunma kanununun lhttkArı ön. 
, •ınek ıçln koyduğu kayıuar ve sıkı'taklbat hiçbir fırsat dll§kllDUne göz 
ı.,:tırmıyacak bir dıkkıı.Uc tatbik cdllnıektedlr. 

Bugün burada, bir makara vurguncu.su 13led!ği suç nlabetinde cezaya 
Jrptırılmış, ve dUkkA.nı muayyen blr zaman için kapattlml§tır. 

Ankam nsllyc UçUncU ceza mahkemesinde yapılan muhalremeaine g'tiıre 
. ıdlse §Udur: 

Yentşehlrde AtatUrk bulvo.:-mda 119 sayılJ dUkkAnda bırdavatçı Awam 
\.ğıramazm Ankara fiyat murakabe komisyonunca 10 kul'Uf ftyat armmut 

"ilan ı~ metrelik makaraıan 15 kuruşa aattJlı tMblt edilmtı Ye baklaDda 
m!1l1 korunma kanununa göre takıbat yaprmu4tır. Dunı§ma ıoın&Dda Alı· 

rnbazın suçu mahkemece sabit görUlerek 2:1 Ura ağır para cez&aaa IU'P
tırılmasına dükkA.nmın 7 gün ltapatılmasına ,.e sattığı iki makaranın mu. 
sadereelne karar verllmlfUr. 
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Mal saklıganlar 
Müliye amirlerince bu mal· 
ları teslime davet edilecek 

Ankarn.. "4 (Tcclfonl:ı) - Tic:ıret Vekiı.J .. ti, dün akşam o;ilnyotlc
:re gönderdiği tclt;raflarla mll'i korunma kanununun H. 55 ve 65 nci 

• nwidelerlni de iştir<?n kanunun tatbikı c::trofrnd~ y.cni Wimat ver
n:ıi§tir. Valiler o;e;ı.-:ı mahallin rn 
hilyUk idare &mirleri k<>nunun hı:· 
dudu dnhilinc g:.ron yen; bükUmlc
ri bir.l'lr bcrannnmc ile hnlka ilan 
edecek1erd r. Bcyannıımelcrdc, ô~ 
~Un el ko d ığu mallan gizleyen ve 
cUerlnde bulunduranlar cezaya ~.a.r
pılm!l.dan bu mal.lan teslime d:ı.vt>t 
cdılecelttir. 

Bundan sonra kanunun verd'ği 
sa.IAhi;ı. et ~Ulkiye ô..mirlcri tarafın -
dan kullaoıtnıağa başlannc:ık ,.e 
icabı halindt' depo, ardiye, diikki'ı.Tl. 
mağaza.. ev gibi mal sa.klana.bilme
si mUmkUn görülen her nevi binr· 
larda arama ynpıla.b'lecc.ktir. 

Bu F.e-kildc n.mm:ı neticesinde 
bulıınncaık r.mllar, musadcre edile -
ceğt gibi ~dıyanlar hıı.kkmds d'.l 
kanunun yeni vazett!ği ağır ct>za • 
!ar tat.bit olun:ı.caktn-. 

A.man 
tebli{!i 

BerUn, J.a (.ı\.A,) - Ordlt lı&ş:ku • 
mandanlığmm tebu:I: 
DU~an, pl'kta, dlln de hUCUDlları

na deo;am et.mi§ ve klllll kuvvetJennl 
barbo allrm\lfjtUr. ~!lnlerit ve me\'zıl 
birkaç gedlk ~mı:ı. te~ebbtı.sU, mukabll 
t.a..arnW&r.;a pUsk.Uı:tülmU~ür. Baflm 
noktalarda, dll~m:ın topluluklan blzlm 
hUcumlarıauQ dağıttll:Dl§tlr. 

Savq tayyare.ıert., Knro.denlZln do. 
ğu otmaı aalılllnde Tuapse Umanmda 
benzin depo.iarm.r vo g:ır tca.lslıırln 

tutU§turmuşlar vo fJ&rk ııah!Unln ce • 
nup kcsimlndo dU:lJilan dcmlryolu nak 
liyatuı.a, mu,~.:ıffak1yeUi hUc:umla.r yap 
mı,,1.ardır. 

Alman h&v ... kuvveUer..ne mensup 
ktllliyeW tc killer, kara muhanıbelc. 
nne mlldahale ederek dlipıana tclct:ı.t 
'Ye ma.lczme kayıp:arı verdirm!§lerclir. 

Ladoga gölll buzundan l'eçen Sov • 
yet kolla.t'ı ~ n stınd\la bombal&n.. 
mJ§lardu'. 

Umk eımaldi!, ııa~ ta.yyareııl te,. 
killeri, dU~an bataryalarını bomb.:ı • 
larJa harp h&rtc1 bır&kDuflar ve Kur
manak demtryol'.md Sa,,• u~tuu 
tahrip etml§lcrdlr. 

Alman bnva kuvveUerln1n pcc hU. 
cıımlan, Mmık<r,,.:f& teTclh ~ 

BllyUk Brltan;ı.-a. Jle yapılan mUc:&. 
delede, denizaltı t;emllerfo cııı,ın: n:n. 
23.500 tonluk, ' tıcaret gc:ınl!ılnt ba. 
tırmı,şlardtr. ı=.ınlnrdan biri bUyUk 
bir nakliye g .~ 

Bir Almaıı den:r.aJtm tara.tından ba 
tmlan lngiliz harp gemisinin Unicorn 
tayyare ttmial olduğu tcablt ~n:ı.lı • 
Ur. Bu geuı.1. me:mup o!duğu eııutm 

mı modem te..'uıcsl olup, ın~tı bu 
b:ırp eıımu::n.lrı l>lUriltbl:m.lf ,,. lngil. 
wre donanın~ l!Stclertı:d , tıentz tay -
yare gemisi diye lP\"Pl! edllmtı;tır. 

Şimali .A!tikad& n1ubarebeler devam 
OO!yor. Kuvntll munbll tas.rruzlar 
esnaam t1a, Ar.nan kttaıan bıg1!aıe -
rin lk1 batıı.ryunu n ecld:z ta.nıwu 

Jmha etm ııerJir. 
.Alman •vaş tayyar~leıi, fi:ns!1 

Blngazlde, ~U:şman roptu~armı 
t'ltmt§lardu'. lld 1ııgWz av t.:ı.nares.ı. 
Mıı.lta Uz .. nndc cereyan eden ba'\"& 
carp:amaıann~a d::I~OrttlmU~tttr. Ak.. 
l <lenlZde blr bUyllk l!eniz tayyare.si 
dll§UrUlmU~tuf. 

Paoanın 
noel 

mesaJı 
• 

Yar znki nizam 
Papa9a gö~e 
nasıl oimaiz 
\'atfünıı. 2! (AA.) - Papa 12 inci 

Fle, Noel mesajmda, harbi, hava bom. 
bardım:ı.nlıı.nnt, sivil alıa.linin uğra. • 
c!tl;"l biltnn ~alıkLn.-ı takbih etmekte. 
dlr. 

Papa. ııfddeUi bir elem duymakta, 
Zirn., dC"o·lcUer anwııdaki halledil . 
mez görtif !arklan yüzünde.o. yalan 
bır sulhll LmkA.n dahilinde görememek 
tediT. 

Papa.. ahla.k prcn.siplerl Uurlne ı.-u • 
rulacalt yeni n!zamro temellni te§kll 
etme.si 14zung lr nı-cns1p<er b3hslııde 

ma.r ct.mektedlı'. Bu rroıw.pter, f!ıD. 
J.a,."'dlr: • 
ı - Büt.Un uı11?0Uorin hllrriyet1 Te 

ll&lAmeU bnrtç bırakılamaz. Kilçllk 
milletltır, fktlaacll ı;Um~ler lç .de top 
Jaıısbll!r. Fakat ım: 1181 nt~m !Çlnde 
:t.ürrlyet haklnruw. hürmet edilnıesl lA 
znndır. 

% - KU!1 azlıkllım ~etmek ba. 
I!!s ~ oınm:ız. 

3 - İptida! maddeleri ve serTet • 
kırt. !ıık!r milletler butila.rdan mah • 
rum olacak ,ekllde gazbede~k mWet. 
Icrln. bencil hesaplan ba.bis mevz:ıu 
oıan:.az. 'I'm! nlznm tcc.utlstl çtn ba 
nokta kat1 tbemmlyeti haizdir. Bay!e 
hareket edilmezse, kin n kıskançlık 

duygulan yeni.harplere yol açacaktır. 
-i - SUA.lllaD.nla yarı§ı durdurul • 

111&lJdı;r. SUMl imaUnln ve silA.h ted&ri

klnln tabdld1 lAzmıdır. 

------0 
Batırılan Amerikan petrol 

gemileri 
San Frarl8Wio 2-1 (A.A.) - Sah1J 

açığında blr d~:ı:ıau dııııtzaltıst Cd 
Amerikan ptıtrol scmtslnJ batırmı§tır. 
Denizaltı t:ıarruz:ı. uğnyo.n .-em!ler • 
den birinin lçlndekllerl lmrtarma~a 
c;alıfa.D bnlıkçı gemilerini de bombar • 
dımıııı etmtştır. 

Yardımsevenlerin toplanbs; 
Yaratmacvcrler cemlyeUnde bugUn 

bUtlln kııza ve nahiye relsıermln t;ıt.!. 

rokUo bir toplantı yapılm16tır. Top • 
lantıya 35 kl§l l;Jtlrak etmiştir. Şlm. 
diye kadar ya.pıl:ın teberru mlkta.n 
anr!cdilcn para. mıktan vo ycnlden 
yapılacak bhailn.t §ckU kOnll6'.llmu§
tur. 

--o

Üniversiten· n tatil günleri 
Unıversltcnln bnyram ve yıllx\§1 ta.. 

tiU 2D birinctkluııa:fan ı t~lncikAnuna 
k:\dar ' güıı devam e~ktlr. 

Tatil gUnlerlılı.1c nı:ııversito kapah 
olmakla bernbJr talebenin okuyabil. 
mi?& Jrln o uma salonu t:e b hçedek.i 
d rr-n aı;:ık bulunı:lu:-ulacıı.ktır. 

lllcokul öğretmcnlcıi .in 
toplantısı 

Blmıctktmunun 2C ınc.; gllı;lU 

cv~·çilin 

beyanatı 
Va§ington, 24 ( A.A.) - Salı 

1

1 
günü Ru.zvelt gaze~cilcri kabulü 
esnasında nazır bulunan Çörçiı 
dcmi§tir ki: 

1 
Singapur, müttefikler uzak 

şaı·kta taarruza geçecek vaziyete 

1 

gelinceye k'ıd .... r müdafaa edil«> 
cektir. 

lngütere 113.şveltilf !SUD1an da 
söylemiştir: 

Almanların Rusya.da.ki zayiatı 
büyüle bir ihtimalle şimdiki hal. 
de Alman taarruzunun kuvvetini 
eksiltmiyeccktir. 
Çör~l milttefi!derin Büyü!t 

Okyanıı"'un cenubunda tı.m bir 
hareket bırliiH hazırl::ıdıklarım 
SÖy!cmıA ve m.ıttefikrcrin Al_ 
m:myad::ı dah!Ji bir t • ilntücl~u 
?.iyade heric:ten wd·n1 ee!~ bir 
d:ırbcye güvenmclrri l:izım gel· 
dJğini kavdetmi~tir. 

Gazetecilerden i:l': i b.::-'.<:vcld!e 
son ayhır i~inde hnrb;n mü.ttefik
Ier lehinde bir cereyan t&kip cl
tiği fik. inde olup olmadı,ğmı 
sormuştur. 

Çörçil, Rusyanın mu?.affer ol. 
duğunu \'C Amerika ile 1n~iltcre_ 
nin ynn yan"' durduklarını gör· 
meklc duyduğu ferahlığı tarif 
edemiycceğini söylemiştir. 

Beyaz sa~ayda Ruzvelt ve Çör 
çit memleketlerinin 7..a:ferc ula.~r 
mak hususundaki kudretine kar
şı büyük bir itimat beslediklerini 
söylem:&lcrdir. 

Çörçil. müttefiklerin yüksek 
bir askeri kumandanlık ihdası 
hususunda büyük müşkillerle 
karşıla.§acaklarını zannettliini 
söylemiş, harbin bütün dünyaya 
yayıldığını ve dünya baş.kuman
danl:ığmı, NaPolyon bile olsa, 
biç kimsenin üzerine ala.mıyaca. 
i:'lllt ilave etmi§tir. 

Mühimmat hususunda bir 
müttefik kumandanlık ihdası 
hakkında. Çörcil ~an .sö 1e:· 
miştir: 

Biribirimize ya,rdmı hususun· 
da relmbet etmeliyiz. Esasen 
şimdiden Amerika ve İngiltere 
mühimmat mcmurlukkrı arasın· 
da sıkı bir irtibat ,·ardır. 
Çörçil, Stalin ve Rus ınukaveme· 
tinden sitayişle bahsetmi~ Ye 
şöyle demiştir: 

Almanya zorlu bir dari>e yedi. 
Almanların yeni bir cephtile 

taamw. ge<;meleri ihtimali olup 
olmadıiına dair sorulan bir sua
le Çörçil A!<denizde böY,le bir ta. 
arruzun yap!.lma.91 ve l D42 de 
lngilterenın istila edilmesi ihti
mallerinden c:ok bahsettiğini 
söylemiş, bir şevler olacaimı 
=a.nnctti,ğini fakat bunların ne 
za.mı:.n ve nerede ~'3l>Ilaeaiuıı 
bilmediğini ilave etmi§tir. 

Kendi.siyle Ruzvelt. Stalin ve 
Şangn.yşek arasında bir konfe· 
ram~ akdini kabul edip etmediği 
sualine ltar;şI başvekil sunları 
sövlcmiştir: 

Prensip itibariyle kabul ede· 
rin:ı. 

Ruzvclt ga.ıetecilere bütün 
luı.ro konferansı p.rognımnun 
pek memnuniyeti mucip b" J...
kilde müzakere edildiğini beyan 
etmiştir. 

lngiliz 
laqyareleri
nin Brest'e 

hü ımıı - DUn reco. lngtl!a tayyareleri, lr.lS" 
1:11 Almanya:!a ve btıtıdaki ış~al altın. 

da bulunan &r:ız:lde bazı maballere 
in!Ull.k w ran:m bombalan atmışlar. 
dır. Huara.t pek az:ıır. mtJmn.:ı iki 
bom'l::a ~·tyy:ı esi kaybetml·Ur. 

italvan 
tebliöi 

saa.t H tc ilkokul bn,ı<i~ct;ncn1erl 

tr'ıı.nrlf müdür vekili r k ıtın b3 7. 
ltıın!J:tında Emlııön:.ı h!\lkc:vlnde blr 
topI~tı yçtlnc.'l.ı.tır 

Londrn, 2'l (i\..A.) - DUn goce, 
Brest deniz üssU, İll;;'!Uz hnvn. 1::ıv -
veUerl t.araimdo.n tekrar tn..ırrıu' .. '\ 
•ı'tJ"'l'Jl•oqt1r. D~ b!r tı: kil Kolonya.
da. ''C bntı Aım:.my-.. nm d r I'l • l • 
!erindeki bcde..'ler1 bombalıı.ınt':tlr, 

Seri balindo dcıvıı ıı edece~t t.opl:ın • 
tıann p· • olan bU toptanttcb peda • 
gojlk meseleler Uz:ırlnde konuşulacak 
vo sonunda banlar bir bro~Ur h..'lllnde 
nr.:rcdl~eccktlr. 

Ro::u, ~4 (A.A.) - ttalyan ordu ---- __ 

lan umumt ka.ro.rgtüunm ~79 numa. iktisat fakültesi idare heyeti 
ralı tetıll:t: 

Blng&zlde Barcc cenubuncl:lkl ~ı _ &eçildi 
gc1a muh r b~l"r te'>rar ba71amı:tır. FakOltc ta'ebe cc.n!yeUcrlndcn lk. 
DU:mı:.n mnldnell kıt.n•arı, devıı.m e • Us:ı.t tnkUltcsı idare heyeti asıl \'C ye. 
den h:ırek.:tıerl ecktcye uğrntınak dek az:ı.lann sctml;,Ur. 
nnlt.:::ııMe, I::t:l!:ırr.ll•n mOt~a:!d.t bU Her sınıftan en c;ok rey alan asli a . 
cuml&rda b·1'un nu;tur. z:ılo.rm lslmıerlnl yazıyoruz. 

Luzon 
·adasın~n 

bomba. rO.r-
manı ( evam 

eci}or 
So'l:ı:n c ,:.c.;.::dc b!r cıu~man t4 • 4 Uncu eınıfttus S•J:ı.t Arık 36, 3 Un. sto:dıo:m, 2-i CA.A·J - Ste.twıl: 

· , llrt'"- t eh ısmr:tıın Rıza Ttı.....,•• SO, 2 lncl SJ. b l ı A . rrc:u p:.tz.: ı.uıuU;: Or. • ... -,, 'F l!pln adalnrın<la ı:. unan b.r r:ıe. 

B:ı.rdly:ı ocph~lndo, to'ara değer b1r ru!lnn Alım"t Kn-al 82. ril: n barp muhnb.rl ynz.tyor: 
ey yoktur. AJ!alo.r yann saat 14 te rei!:orinJ Japor.lıı.rın Luzon adasına yt1pt.Jk • 
Alman hava u;:ıtmcrl, bem r.ctıce. seçmek \lzer toplanacaklardır. lan hQeumlnn nynı §iddcUe devam eL 

1 rle, k:ıra hedeflcrıııı bomba!nmr~lar. ı>-- - 1 mo!d()dlr. Japon borobıırclrman tayya. 
dır. Belediye artalan releri, fasılasız dal~nlnr b:ıUnde blıi. 
Alınan avcı tayyarel~ri, 3 dll,ınıuı Belediye SUrp:ı~optakt arsalarını blrtnl takip etmektedir. Yerli ç!!tçl 

tayy si dJ.Urm '·:'lir. c.atıt"?n ı;·ltumıı ve t:'Jnbrdan ı tnc. ab"J.ll:ı'n hnra· na:nl cUk' 1;7t:., l•~r~ı • 
lf.a. 1r t.ıı.\!l a~ 't .ıJ'.\, ltc, f ta k • ... :::::ı j:lO ll:':ı;a sat:nıJU Şhn.. 1 ıa:Sı'h me·;ıtı::. t~::ı.:ı..n :ra ec· : b!r ,..._Gri nıJ.llt;~ t..n ' Harı.kalı tAyyı d> ikin ı w llçUncU lastm!ar eııtıııg. bldt~~. Y~rl ın. ralıo.t nlh:ıt tar • 

l"!'.3f:ıı!ıl taat'l'U&'.ma uıra~. tıuruar • ı ı;ıkarrlmııtrr. Bıı anıaıara tıı.ı:p tok l talarmı !Unnc:e dPvaı:ıı edlyorlnr vo 1 
dan b1rlnl ~ftrmllf""' tııısbıe l' yara... ı olctutund.an blrkaç gO:n• kacJar •tılLlArn"'r•ktı.ltle.rla b1r .sn!ta. ç:u-pıpnk Is. 
ıı ne ô6.nrıı0ft11r. ~ ~.. .,,. ,...,,.._.., • • 

Uzak şarkta 

HUr Holanda 
denizalblartnın 

faaliveti 
---0-

3 Japon 
• 

aemisı 

batırdı 
Bııt:ı,'hl, 24 (A.A.) - Felemımk 

Hlndı.atıı.nı amlralllk d:ı.ire.slnln tcbll. 
!';'inde knydeıdlldla4.no göro Holanda 
dmıiza.ltılan BomeoııUJ) garbında Uç 
. Ia;ıon nııkUyo r:eml:dle b!r petrol gc -
misin! bntınn~Iardır. 

Londrs, 24 (A.A.) - Borneo ada
$IWD c,im::ı.1 83.hlli O.Çtfgı.da, Japon fC· 
nıllerlne ha.vadalı Ye denizden ıtQcunı 
edildiği resmen b!ldirilmcktedlr. Bun. 
dan bn,şka 3 bUyUk o.sker naltllye ge
mi.si ile bir petrol geınlsl aıUttefik kuv 
~-ctleıı tnar!mdıın b&~trr. 

&olnda 
tanareıert de 

Bir Japon kr uva
zörUnU yaraladı 

so,~,~et 

tebliRi 
Mosleot."a. 24 ( A.A.) - Gece 

yarısı neşredilen Sovyet teblii:ıi: 
23 ilk'klnunda krtalarmuz bü· 

tün cephelerde dü.~anla çarpış. 
Jll!Şla?dı.r. 

Garp (}{alinin) ve cenubu 
ga.rbt cephelerinin bazı kesimle
rinde kttn!armm: dü."211a.nla şid. 
öetle c:arp~a.rak i: 'lrlem~e d~ 
va.m ve 00.zı mahalleri j . al et· 
mişle.rdir. Bunların vrarmda 
mühinı bir <kmil'l·olu ayrılma 
noktası o.!an Gorb*vo ile Şere· 
pof ve 00 vef sehirler1 vnrorr. 
~ H (A..~.) - RU!I ileri ha. 

reket!.ntn m nld:ır r.okta r, Tlkvln!o. 
bşlı ktsimJn~ ki .faaUyctlcrl oldu.,,u 
ve So •'Yellerin bura:Sa Lcnf.ngrad! 
n;u'h~ra. eden Alman kuvveUcrt:ıin 
ı;er~ler6ni t.ebdlt ctt klerl Londra. :ı -
lQ.blycuı mabfill"rlnde söylenmektedir. 

Prayd,a. gazetea.l. bugünkü yazııımda 
Leniııgn.dı., ~tılması plft.nmm tam 
bir muva.ffaldyetsi,zUgc u~d~ğmı 

töylemektedlr. Alıxı!l.111&?', eimdl d:ıhn 
süra.Ue c;ekUmet~ başlrunışla.rdtr. DL 
ğer kesimlerde Rus hllcum,l:ırı hiç a -
~lm&maktadrr. Oenera.l Doldln kıta.. 

lan, Alnuuı!.an Tul& cop!'cslnde Ş! • 

lu§tı:rmata deva.'ll e<Uyo::-ıar. Yo son 
2' saat atfında 25 kasabayı geri al. 
llU§la.rdlr. 

Taylandda Hindliler 
_... uı.otaratı ı ncl so,rfnda 

bir m~Jııu onmuıtur. nqvekll bu 
Jnese.jcla.. HlJMJUtıuım yabancı b!r dev. 
let tazatmdan tstısmar cdUmc$den 

Çnklng :U ( ~.) - Amerika ıı.~3 dolnyı eacflerlnl blldtrmeltt.e ve ~yle 
lan btl41rlyor: dcme.kt.dir:- ... 

hcUten o4ret! 40D. sec:ıe. ~o ('Japon.ya ve Tastıı.nd, ~~nm hUr. 
açıkla.rmda faaliyette bulunan Hoıan. rtyet11\l !hya edccoklerdlr. Taylaııd· 
da. ta.yyarelcrlnln blr Japon kruvazö. da ~ıı.n ~tUlerin. bu vazifenin 
ıilne vo taYYtlre ıtmSıl1 ol~ mano. tahakkukuna yardım cttlklerlnl ~ur • 
dilea 'bOyWt bir (tml,. tl&beU.r 1-;ay. ıııeklo ba!ıU~r. 
dettiklerinl bildlrml§Ur· Hind nıillly•tçnert :retst Suami ~t. 

H 
V yananda bir ınlllt Hint f}!lrnsının tc _ 

• Q ng •fi 0 n gt Q §ekk1ll ett.lğin!, Hintli mllleU Qamm. 

1 

bllclirm1§U1'. Du ~. Tayl.and ve Ja.-

J 1 ponya ile ve BUyUk Brlt:n.nyaya kar§? apon ar mllcadeıe eden diğer milletlerle m~ -

d 
terekcn :at.da~ hUrriyetln1 ka • a aya mıunağı bede! edlnmlııtır. 

Bn "millt Hind fjO.rasr., Jmrtarılan 

Yeni.den - sker Malezye. vo Bifıxıanya arn.zlslnde ya. 
Q pyan Hlndlllerln tcşkflAtlandmlmasi-

1~ d ı le de meşgul olac.a.l\e lllndlstanın kur. ÇI ~ ar 1 ar tanıması mucadcıestno 1,tıtıraıt edecek 
olan bir :ıtlnUl gönUlUl kuvvcU de tcg. 

kSl edecektir. 

Baskı va 
Verirken 
Binqazinin 

işgali 
lamamianıyor 

Kahire, 24 CA.A.) - Orla§Q.rk 
İ:ıgffz umumı ltıır3rgi.hmın teblf -
ğinde. ln:gillz kuvvetlerin;n Bingıız.i 
nin işgalini silrntle t:ıma.mlBmaJı;tn 
olduklan b.ldirH~"Or. 
Ş malde Hindli ve İngiliz krtaW... 

n Barce'~i ~e Binguinin btwn • 
ciaki Benlne.'nın mtlhim t...yyo.rc 1-
mnrunı iag3.1 etmblerdir . 

Daha cenupta. m-hlı blr ti.üne c 
mensup kollar, efrat hallndeıki dU -
mnna hücum etmislet"dir. Gö Untl • 
ı;c göre, bu kollar, tica.t ha.lindcl.i 
Almanlarla Bingnzl kesim.inde lrn .. 
la.n tta,I;ı.an kuvveUerl an: nıa o • 
kuluıuş bulun~·orlardı~ 

İgtinam edilen ha.."'P malı:eme 'le 
abn n esir mikt::ırmı tesbit etm"k 
imküıu henüz yoktur. 

İng"liz hava kuV\·eUen bilhns<a 
Cedabiadan ı\gclia ~ giden yol U -
zE' • ~e r'..cat ho.linGekl dü~ kol.. 
la a kruw h :ıu ' nı r rmo:ı.. 
tPdırlar. Eu kuvveti r, k •ııyetli 
m ıitarda. oto.mobil ve bu da zr.rh 
h k ;nyonlar tah'rip ıetm ıı;lertlir. 

Daha ba!'~a ln~lliz St'Y;}'m' ltol .. 
l:m Mognın ini~ meyd3nlvmdaltl 
ctıı ·~n t.al'l':ı.relerinc hücum et -
~lerd:r. 

Yunanisianda 
ve lialyadaki 
Alman hava 
l<uvvetleri 

takviye edildi 
Londra, 21 (A.A.) - T!ll'Ull8 ı;aze. 

te.sinln di,plomaWt muJ;ı..'\rrlri fUJyor: 
Alman havacılığı lt.nlyads, sıcttya

da w Yun:ınlatruıds tak\'!ye edilmek -
tA:cUr. Fnlcıı.t ııimdıyr. ktıdar §ark cep " 
ncs!ndcn çok mlktnr<tıı aıı«er nnltle -
d lmedl.ğl söylenmektedir. 

Lollclra, :H c ....... ) - B.,11-(l. 

Hongkongun kalıra.m4n nıUda!Uen 

a:ır ıayla.t vermektedir. 
Hongk~ mUda!llcn parlak bir mu 

kavemet gösterlyorlnr. tılıWı botlı.n, 
lkl Japon pmlslnl batttıı:U§lardır. Pa. 
zar günU, adaya 100 bomba atwıuı • 

Am~rllıan Ceillll Taymisın Kahlrecıcn btıdıroığlne 
göre Alman ordusunun ve tayyareleri. 

_... Bnı.ıtaratı 1 o.el sa$Qda ı::.!n Ege d~nü:! adalarındaki JUmaD 
Jııpo:ıı muhri,plerl Dıı.morlia:ı ya. ı;antlzonla.nnuı ynrdımı ile A!rikayn 

t.Ir. 
Pıla+ı. CtkII} b.volret.lııl örbnclc iı:ln taarruz etmeleri lhUm::ıll vardır. 

\1ısf, 2ı (A.A.) - Japonln.r Hong. 
kong ~hrinln prk Jaam.ma ~klm "
lunm~ta., tngUi.z!er ~ tel!.r\o garp 
ktsmmı §ICIC:eUe !llUdai'aa etmektedir. 
ıcr. Bununla beraber vulyet :idd1dlr. 
Çünkü Japonlar, dlln ada.ya yeniden 
ıı.sker çıkanxı!flardır. 

L!n;e.y('.n kü.rt~e g1nnl§lerso de top Vo.'l Bravç.ç!n eV'.iclA Rus ccpbeain
çum~ n~e§lle geri pllskUrtUlmU ıer- deki ,-azıyetı dUzeJunek lı\zın geldiği. 
dlr. ut titri sürerek bu harekete mani ol-

Havnt ndaları kesimi: Havai bın;'e. molc ıııtcd ~ı ~ylcnmckt ı1r. Mll.l'c a. 
61Do (ru.mnnda eden gcnerel _,u ooyıı. • ı~ıı tıınl,ln=ı dol~yı uzııkıa,tmll!ıııı ol -
natta bulı.rn'tllu,Ştur: ma'"ı r.-ıub•cm .. :cUr. 

27 bln Japon söz hııp~lne a.lmmıf • 

Amırllladalll 

t\r. Hııval adal::ınnın nUfU!r.ı 850 bin 
kt~Idlr. Bunlarm 160 b!nt Japoıı nes
llnöe.nd!r. :pun:arın a.ranmdan 85 bin\ 

2.0 mil onluk ordu 
·ıcşk İi lSianiı or mlbver •ıpıomafları• ecnebi taba~suıda.ndtr. Haval ndalu • 

1 "'! rı:ıd.!!.ki tıhall:'lin bU/Uk bir kısmı sıa. I.ondr:ı, ı1 (A.A.) - Deyli MeyJ 
M-emlekeılerioe dönüyoJ' dııkıı!slzli~t g~terme~l§tır. Bununla 1 c z te"i yazıyor. 
Rlyo dö Jııneyro 24 lA-A.) _ DUn bernbcr Hnvaiden cföndt1~:U zaman nl. V:;..5ingtonda, 20 milyon ki!Jilik 

Rlyodan ha-eket eden Porte!t~ bandı. ~Y N()ka, n c!ctıltil g.b1 bir kı.ı.ç ~il~ b"r milttcf k ordu:Aı ve 50 bin Uıy
nı.Jı Nyo.ssa yo~cu gemisinin halen t. Japonun belilncl Ito!a mensup cl.Ju -1 ycre<ien müre'!tlte:l h r ha\'n kuv .. 
talyada ve Almany.l.:!o. tı-::un:ın §ima. ~ra ve buııta.rı::ı dil1'mnna P arı Hnr "'-ti tcsld.1 cd lınrk l tcnildi"i ı:öy• 
u Ame.rikUı diplomatıe.rıa &11ze\ccl • tur taarruıun:ı~n cw .. ı luymetu ma. !e:ni~·or. Faı..nt bu müh~m lzuv..-et • 
ıerl, Lizbondan alıp ı.ıemlelteUcrlne lümn.t ,.cl'dıklerl.::ıe dair delill"r'" roır. lcri yetlı:;tirnıek ve iyice tcch'z et .. 
gıiUlreeeğt haber verilmektedir. .J\l:ınUl:ı., ;~ (A.A.) - o tnne Japon m '· 15.z.;md r. Büten dünyada mal• 

Nyass:ı, sonra birle§ik Amcrtkada. bomb:ı tıı,yyaresl, bu sabııh erkenden .~ uıe topl&.."lma.:;1. b~ malzemenin 
k! Alman \'C İtnlynn diplom1uıır\9. ra ?l!anfüa Uııcr:n~ uçmtl !ar ve Umu.o 

1 
fob.-"J:nlı:.ra ruıkledUmt:'s!. harp mal 

zetccllerl Avrup3ya getırccektlr. bö~gtt.Jne bombalar atmı.lnrdır. z~ır.ooj l~~ine get"rilmest ve cep • 
Diğer tımırtan Jnponıarın, Atlmo. heye a~wlcodil C"i lfı7.Utldtr. 

Hong ~ KonJ nasıl naI:dtı. Mcıraya Qtkmıı":il~ evvel, Lu. 
son ş.ıfaronm c~nup mt!ntchaswdn 

bir verd,r B:ı.tnn,:;r.c:ı. ç:'cm:ı~a. teqebbUs ettfüll!. ö.tTta•c/1..re 
M"" BAıtara.IJ ı nrJ 83y:rada rl. fnlint ;>U .. kUrtüldUltle:i hnbcr veril. • N-,... 

tngUb; l~;alinden sonrıı ~ C\'· mclttcdir. /!.. f 
ll{!nr.~a b~ ~ ~t\r. 1111 öace ıaı M:.'l:e."· 21 <~.A.J - nesmcn bn. ~OitU şa ım 
nız afyoa :14racaı attYk~ U.,"QD 00- dlriltyo.r: llııı: ..... ıı::ıwmııcıı11111:c.:ıma maııı:1 ___ ,, 
r:ı.:hn bum:lıı.n nlhn N.'ıalarına çil\. Mııru'lamn b-ıt.J cenubunda., Ant! - Pr.):"f'3Ör Doktor S:ıdl lrmak en 
li amele gönıll'rl~ hafla.uauı '\'O mo:uın ~tğmd:ı, 40 tene Japon nıılcll. ili turkto ~a7AD mm ıı.damlanmız • 
Um:uı bu aaldi.yatuı merk~ obııUJ. :ye gcmUI vardır. l\lubarcbc?cr, c;ok da..-ı blrtdlr. ı:;.;u "1 lu.s,,ta çıkan ya.. 
tı.:r. §lddetll dcva:u etmektedir. An. rl e.n 

tik ÖDCl'lerl Çin ~tt>U. .. bit kl lutal:ı.r?, kuvvetle d!t'.rU:,ıUyorlar, falcat 
Ut. n:ıktnJı olaııık gellJf'• llqqpuı, mub:ı.c'ml::rln ~yıcn tıı tUnlilklcrl on. 
ııcnJ'!Mbn strat~ lhıl~r cSOt:ın. :arı geride b•rakılmakt:ı.dll'. 
stle Pıultll<tc bir deniz tı-1 Nlit\l Luz:ı.1 ada:ıının §!ınallnd<.>, ş!d.:lct.\I 
ııı.!ııufn. muhaı·ebeler çer yan otm,•ttedlr. 

:r.ı :mıl3 ''ht'Jlrll., kelimesini "mllto. 
l rlz.,, :-erine 1r.ıı:..nnn tır. Dll,. zor 
g<.l:ll'tt:ı.n bn'}lta, d trurm da "belir. 

pn ,dlr. ''Vnkı.a., ~erine ar:'mdıııııwn: 
pi)}>' gUzel "ger~!., dl;)ebillr. 

* B~ !lal 19!! yılma llladar devam f1 Loı:dra,. 24 (A.A.) - B.B.C, 
ti. ll!2ı ele \ 'a.;tngtOQcla blr ~ferant B!r1ec-~ Ametjlt:.\ dcvletı~ri rcl! i nnıı "tnh~lt ka..-upı., ""ya blr tUrk. 

~u .. velt1 İn"" ıt--rc Bn..,vekill ç•Ar"il er. i lr.ılunm:ııru,s.a •·ıcvıilnıncıt',, y~ 
top~yM bUyUk de~h: ~ .. 1ctlt'lri tılr ~ .. "' " "" "' 
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'-n1"f\ ı..~ı.. 1·.,csl dlin al•"atn il't top • sılnustır. A lı "cl~.a.ık,.tır. 
ta.nıft:ın cb ra!:lflklc 116111 lıeHrlt "-r ~""' .. 
11s1~,ın t:ıb'd-ıı:ıt.ını dev31u etqae.mı lsnhmı yapmt~hr. Bu kr. bin~~ c ~ 
Ye llti.- T(rCU:ol:ınll. Ban;kcnp t.ah. Ru~velt UQ ÇQrçil rlyr.,şet ct.ı:t'.§ • E:m yeni coğro.fyo. reriıul~ 
~f.ı d;ırdnnı~ ~r a.rum11- lcrdlr. tl8 rolı~1,..llm: 1) Mıısap - J'~CU, 
bnluo11.YOntn. He.t"P kab't1csicin top~antlSI LQ !:) Kl!~i 1.-cn::ıh - Alkmı. S) OiluMb 
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- I· akat J:. : ı..~0 11-t• ' . ı 
ne diye a.lıp '" -., •. ıı ... tn? 

- .\ldl;":r :ı.ln !.m~Yİ irı k (. ~. 1 

merniş luğu i~iıı. 
- 1>uıu n ... rcic>ı biliyorsunuz ? 

Mis Knl mi söyl~i? 
Yüzünü "l in bir "'ki!de bu· 

ruşturdu , .... güldü: 
- Lora salnameyi alıp götür. 

memiı;tir. S:ılname evimdedir. 
- Evinizde ha! 
Adamakıllı afal!, ını~tım. yü

ziimde tu 8Ö7.e inanmadığımı 
gösteren n!Uınetler belinn;ş ola. 
cak kl Annabella SÖzline devam 
etmiye mecbur oldu: 

- Bana inanıyor musunuz? 
ôyle ise bize kadar r.elinfz de 
size salnameyi göstereyim. 

- Falcat bu salname nasıl o· 
ltryor da sizde bulunuyor:' 
- Şimdi bize gider beraber }e· 

mek yeriz, yemekte siz.e bunu u
zun uzadıya anlatırmı şimdilik 
ielerinizi bırakınız ve daveti.mi 
kabul ediniz. 

Eski bir ı·unan darbımeselini 
hatırlailım: "Atinalılardan kor. 
Jcanm hatta mabutlara kurban 
keserken bile.,, Annabe!lanm ~P. 
hesiz ld beni davet ederken gizli 
bir dilşüncesi vardı, fakat onun 
bildiğini öğrenmeh."ie benim de 
menfaatim vardı, onun için bu 
daveti kabul ettim. 
Geniş ve güzel bir yer olan mis 

Bayncnin evi, Anna.bellnnm şah
siyetini belirtec.ek bir şekilde dö. 
§eli ve süslüydü. Ar·st yalnız 
oturuyordu. Çok ıdem döşen
mi5 genış bir odaya girdik; 17 
nci Liil d""nndcn kalına hakiki 
bir yazı ması> sı ul'~rindeki küçük 
bir yazı mak;n~~ ~k garip ve 
çok zevkli bir tc.zat teşkil ediyor
du. Hakiki Kütahya çinisinden 
parlak ve çiy renkli vazoiara 
konmu§ vahşi kır çiçekleri baş. 
ka başka yerlerin zevkini ta.51. 
yan bir insan rul:ıunu gösteri. 
vordu. 

Annabella şapkasını bir iskem· 
le üzerine attı; üzerine düşer gi· 
bi oturtlu ve yanı .ı.51udaki c
tnjzrden bir cilt çe erek bana. 
uzattı: 

- İşte mahut salname. Şim. 
di inandınız mı? 

- Bunu nerede buldunuz? 
- Biraz gülünç 1 ıya~~tli biı· 

köylü kadın nınsayı düzeltmekle 
m sguldü. Anna.bella bu kadına 
işaret etti. 

- Onu dün ortalığı düzelttir
ken Velva buldu. Anlat bakalun 
Velva. 
Şişman köylii 5Ö7.c başladı: 
- Dün sabah saat ona doğru 

kütüph ... enin tozunu aııyordu:n, 
kitapları birer birer çıkarıp sil
dikten sonra tekrar yerine kor. 
kcn bir kitap dizisinin arkasında. 
bir gazeteye sarılı olarak bunu 
buldum. DerbP.l getirip size "'~r
dim 

__: Velva bundan sık sık kU· 
tüphaneyi temizlemediğiniz an· 
laşılıyor. E~er kütüphaneyi sık 
sık temizlemiş o1c;ayd:mız bu kiM 
tabı haftalarca evvel bulurdu
nuz. 

- Ne kitapların tozlara. ne de 
t.ozların kitaplara zararı vardır, 
sonra bizim evde kütüphaneyi 
kimse ~adti{I için tozlu oldu· 
ğu da farkedilmez. 

Annabella gfilmiye koyuldu ve 
birtakım emirler vererek hizmet. 
çiyi mutfağa gönderdi. 

Hizmetçi çıkınca rnrdu: 
- Fa.kat nasıl o! yor da bu 

kitap kütüphanenire düşüyor. 
Lora Tivinink gii! Mccgi gün 

yani 17 şubatta buraya uğr.ı
m.ıstl. O zaman kütüphanenin 
·arkasına atml§ o!.!c-:. 

- Lora size gelir miydi? 
- Bir tek defa geld;, o da. 17 

şubat. 
- Sizi görmiy~ mi gelır· t'? 
- Amısusiyle de~l ,Lora v~ 

ben her zaman düşman yaşadık, 
o beni bir orospu telU.kki cd::-r 
ben de onu konuşmasına taham· 
mül edilmiyecek kadar cahil bu· 
lurdum. Fakat Nevyork yolu · 
7.erinde misters Kotesnaş kapı
mın önünde ara.basını durchwlu 
ve bn.na Allnhısmarladık dc."nek 
ıcin yukarı <'Jktı, tabü hanımı
nın ynnındn Lora bızim eve ~ı · 
moolezlik e<lemeuli. 

Uzun uzun düP.ünerek !rnrdu
ğ'umuz faraziye bu hfıdi .. .eyle te · 
melind ı earsılmi- ,..ö:i"nüyorchı. 
E;:rer Lora Th nink Annabella
:nm evinde Hiltop Ha.\•zd:l-1 
Grok!orda kadar olan mE.o;af c a
rasında öldürü'znü.<ı olnrruı "<:lt 
Tao·.i a<km lStdUrec"': bşb. t r. 
ha voH:ı.r ela bulunıır, fak" mİ<ı· 

j s~~~~~~!?'IJ~~N2:~~1a~~mr.ı~~R111J11.1ai!llllC1r1111ıra:ı~~~~~~~~to.\ıi1GS2~~~ 

ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 
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tm-::: KoltSna.5 1-< rayı öldürmeyi 1 tahk.kat_ günü~~~ .v~ r.ahadet ... e ~ ba h o·· av le ve Ak c. 
·~;. f arımı keı .,, t' ~ olsaydı onunla etmek ıstemedıgı ıcm bcn<len IW'i y 
b ... ralx·r Ar.nabrihnm evinde gö. köyde c·lduğunu gizkmCilll; rica 1 m 
.·~. t• ,,.~!~~~ekti: } etmiş?. _&:_nt elimde~ ~eldiği ka Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayın 

• ..ı ı. .. , t ( baJ.:-ın Anna- dar sozurnb ... ut:ın bır l,adırıım. ı ,... ,.., _ "' ,.,,_ .... :-PO ,.. ,.. ,., ,,,, ""' "' ,,,, ,,,, "' ,,,, "' ,.., ,,,, ,. ,,,, :91 • "' • • 

hella sord•ı: Annabella her vakit hatalarını I ":.··_ ;&; " ""' ,.., ""' "" "" '"" "" "" ""' "" .., ..., ;a;: ..., ~ ~ ~ ;a;: ""' "" ""' ""' 

- .Ne d~::;Unüyorsunuz? itiraf eden. f ıl 11t bu hatayı doğ. 
- Miih:m bir ~ y dü-;ünüyo· ru bir ış &ıbi :... > termek snnııtım \ ... 

rum. bilen tehlikeli §ahıslardan biri- ·ll~~~~=ı! 
Kitabı aldım Ye 33 ün ü ş_af siyd. 

farı açtım. Orada cidC:ı akşlı - But a) a ne yapmak ~in gcl-
csmer bir kızın poI"tres1 altm<l'1 diğini sJyl~mek canm:zı sıkar ı• 
şu satırlar vardı: "Jan Kotesnaş, mı? 
1920 sınıfından, Sorosis klübü- - Asla. Ben Elyotun müştc· 
nUn reisi, Kil klübiinün vezne- risi Mi~ters Kotesnaşm en sami_ 
darı. t~ı snlnamcnin ba~uhnr. mi arkadnıııyım. O bura:yn be
nrı... .1nn için güzel bir kız nimle ona dair konuşmak için 
denm~zdi. nu dütjiıncemi Anna· geldi. Elyotu tanımamını; fak::ı.t 1 bt.llc.ya söyledim: konuşunca çabuk anla.5tık r:ünkii ı 

- Ben Jnnı güzel zannediyor· ikimizde Mistcrs Kotesnaşm is- ı 
dum, aldanmıştm. minin Darnleyin ölUmünc kangı. 

- J::ı.n güulliğm üstünde bir tınlmamasın1 ictiyorduk. 
ktzdr. Bu~n geçmiş bütün me- - Bu hususta siz de tamamiy· ı 
ziyetler bu kmfa toplanmıştı. Ie Grol.tfoıtlara benziyorsunuz. 
Zc..ka, ha.s.5afil) ... s delik. temiz- Onun hat:rasını incitiyoruz diy(' I 
lik bizden iğreniyommuz. 
Fotogrnfmnı altında kız m~k- Anna.bellanııt sesi bir anne sesi 1 

teplennde ~ık sık görünen bir gibi şefkatli olm~-tu: 
zihniy~ti itad"' eden '1ört satırlık - Siz gençsiniz, çabuk yanıh 
bir man.:;ume vardı: vorsunuz, kimse sizden iğren 
"Kararı.m1zı wnıt. ı nuyor. Halbuki siz yardımımı 
Mini mini ]an kabul ctmiyerek kendinizi müo:: 
Yaşlı adamlar, kül bir vaziyete sokuyorsunuz. 
Gençlerden çok iJti.,, Anna.bellanm gözlerinin tan. r, 
Genç kızın ciddi Çjehresiyle ı içine bnkbm: ' 

tam tez:ı.t te~il eden bu mısra.· - Ben çocuk değilim Mb 
la?"I üstüste l:irkaç defo o~udu:n. Bayne, bana. yardım teklif edi. 

- Bu mrsrı:ılarl, ne demek ıs. 1 yorsunuz, çünkü bu yardım ta-
tiyor? savvurlarımza uygun geliyor. 

Annabellrı. omuzlarI!lı silkti: DUn IŞık gördüğünüzü hali in . 
- Hiç. çocukluk. Yazı yuma. l kô.r edecek misiniz? 

merakı. kafiye avcılığı. - Nasıl ışık? 
Sonra konuşmanın bu f}ekle - Dün gece Hiltop Havzda 

döküldüğünden hiç memnun 't benim de gördüğüm ışık. Sizi te· 
mamı~ gib; sözü değiştirdi. min ederim ki görüşümde aldan· ı 

- Loranm bclcdive küt p...'ıa· mamıştım 
nesinden aldı;; bir kitabı ~a.ze~ Mis BRyne, kendisinden hiç 
ye sanp paket yapmasını garıp şüphelenmediğim bir kuvvetle ' 
bulmuyor musunuz? .sıkı bikğıme yapışarak: ı 

Titredim. - lmkfuıı yok, dedi. Buna ne· 
- Belki posta ile geri gönder- den kani olduğunuzu bana an. 

meyi düşünmüştür. latınız bakaynn. 1 
- Ne diye p · n ~önd<... - Cevap vc:rınodim ve bu cevap 

5in. Goçerken ki..t. ı ' ye bıra· vermeyiş irtikap ctti~m ağrr 
kabllirdi. n:ütüphaııc yol üzerin. bir hata oldu; zira llizurnundan 
dedir. Sonra Lora kitabı bizde çok fazla veya çok az söylemiş 
unuttuğunu da hatırlıyabilir ve olduğumu anlamalıydım. Eğer 
benden kita;bı geıi istiyebilirdi, daha ihtiyatkar yahut daha sa
Nic:in bu h·ısusta hiçbir 5cy yaz. mimi davransaydım bir hatta 
madı? ild insanı ölümden kurtarmış 

Annabella. dikkatli dikkatli olacaktık. O sözüne devam edi-
bana bakıyordu. Ben de konu~r yordu: 1 

ma fncvzuunu değiştirdim. _ Bu ışık hakkında. bana iza· 
- Lcranm bn kitabı koydu- hat vermeniz icin ısrar ediyo-

ğunu g-ördünüz mü? nım 
- Hayır, faltat elinde bir pa- 1 ....: Bu arzunuzu yerine ı?eUre· 1 

ket oldu~nu hatırlar gibiyim. miyeceğ-im için çok mütecssifım. 
Yemek getirildi. M~;emmel Bu hususta polise icabeden iza. 

yrmeklcr, kusursıız servıs, Anna.- hatı :verdim po1·s bana bu hu· 
bclla. n.ı.,7zıııın tadını biliyo~du. 1 susta kimsey~ bir şey söyleme
Dilş";nccleı:uruze dalmış sessızcc mem için rica etti. B"n de ver-

1 yem<:K yedık. digim sözü tutanlardanım. 

-·nhisarlar idaresi 
BAYRAM ve YILBAŞI HED iYESi O LARAK 

V~ŞNE 
Ç· .EK 

PORTAKAL 
MANDALiNA 

TURUNÇ 
BEYENDiK \ 

NAr~ E 
MUZ 

ALTIN 
L KORLERiN~, 

ve SiPAHi 
SAMSUN 

KAN AKLARINI 

ÇESıT 
BOG z· 

YENiCE. 
SE.RKLDORYAN 

BAFRAf~ADE~ 
GELiKCiK 

iNi 
T,6... V S I YE EDER 

- Lora Tivinir.gin aıudıı:jm.z ·Bakışı nğır ve t:ıhkir ediciydi ı 
gazeıte!eri de çalmış _oldUJ...'Ull~ fakat daha fazla 1:.ir şey söyle-
ve bu kita~ı geri. vermıye n yetı meden mantomu giymeme yar- ~~ ~ 1 p 
bulunmadıg.mn ınan.ıyorum, fa. dım etti ve beni kapıya kada.~ 1 
kat bu ganp harC'k tarr.ndnn ~"Yi etti Merdivende ise müte. ~ 
biç~:r net!oo "ıkaramıyerrum. madiyen do.5t.1U~'1.1Inuzdan bnlıse-

Me,bar s i N O E B Saaoerıaı 
Bırdenbırc, trpkı uzun za:nan diyor w beni beraber çalışmak I ' 

dü3ünillen bir m.;;selcnin hır2n hususunda iknaa çnlrşıyordu. O J:N SON LJAKIK li 
içinde halledili~i gibi akiLnıı bir -:rJ.n Anıia.belladı:ı.n ayı'Ilırken he- ~ ' 
şey geldi. şüphesiz Annabella ~uz·· hakiki .... 1.rıj-q~tini tnhmin e- K'' ··k 11A J I' 
B d .. ·· ı · ·.. · · ~- J -· • uçu an ar -..up onu aync uşunce erı. .':''nayı pı_ dccck \ aziyettc dcgıldım. 1 
len bir kadındı. Zıra bırdenbıre K d " I-tıktaıı sonra ar- (liu ıruporuı ckleıııcrek glindl'rilooek j 
··zı · k k · · d ld - r· apı an "'1 .... · So go crı ~or u ıçın e o ugu ye. kama baktım Annabella tclefo· I ı aranıa , ·e ıs n~rmo IL1nlan E n o 

de doı,'ruldu. Frfı1dayan bır b ma d'kilmi.,..i Franklen Daklltada. p3l1Ulız rıl'3rodllecekt!r. E\'. ı 
ı nun ~ ı 9" • ı kil ı .. '·· ses e: 1 E' t istediğini kulaklarımln. 1 enme te . f conC:r.l"<'n okuyuc.u ... nn 

- Aıno.n ym·abbi dcd;, müm· . "~~ n B ~ benimle ko mahfuz knlınak üzere sarih n.drc1ileri 

kün mu? ~a ~~ h!Jiı. yaşıyorsa. , ~:_~~ları:;ı ~eYlın~i kelimesin~ "' budlnneıcrı ı:ır:on.> 
ve Lorn. Tikvinınk'ın bundan ha. , 1 ~ ld .- u ı . . 
beri varsa İşte bir <,ok şeyleri Elyot a. tckrn: amı.-ı 0 ~ ~,.,ın Evlenme tekllllcn: 
"zah cd cıek b. "mkfuı · biliyorsunuz. Zıra Elyot ogledcn 1 M~er? ır 1 

••• sonra polis tarafından sorguya = ı.c_-a:Xn bu salnameyi ve ı ~kilecc-kti. Binaenaleyh vere~;
kavbolan l!azei:cll'ıi niçin almw 1 _gı cevaplan hazirlamnst uı · 
ld - • zımdı. 0 ugu. D - dokct.o R • evine 
- T •.rnı~iylc samın~: n • ': "'~ :- . .ogruT • r ~nam orac1:ı 
- Sızinkılerl<' mukavesc cdr ~rıttı~_. ': k •c Hark>ay 

lirse benım f·~ırlerim · 0mıır ka kapı onünde duruyorlardı. 

~ Boy 1,78, kilo 70, siy.ılı saclı, el! 
zıu. ot"ta hsilll, cıcktrlk!:l bir b:ıy, 1 

gllzcl vo t,şgU:::ır blr b.ıyanla evlen • 
ınek i!!U:ımektc-ıır. ( Aktattıyl r<'mzlno 
mürucan.t. • 78 

nf · tuh · b" k • Jnk bana· dar ~ tır; sır. at ır ·a- · . . . lrl tti- .ı;f de açık c ı , • sl.ı nh da.l~alı 83.~II 
dın<-mız. misters Stonn. Evime 1 •• - Lola, <l~~l· senı ~eJ e gım siyah ı;o~u. kilo! r1 bliyuğiln 6G ı:u~ 

:;. Birisi 2n, trıri 23 y~şın<l , bUJ1l
l'l!nll!l bo;)'u 1,70, lcUcU .. üııUn l,55 iki 

gelmeyi, soframa oturmayı ka- :çın f!lÜ~.8!~ ~· fakat burad~ bı-tln 60, dul, ıyl aıı c: •.a ıkı kardı.:ş, yaş 
bul ediyor sonra. hiçbir Eözüme tahmın cttıgıınızden daha uzu ! ıarm:ı ve ttp!crlne u:r m rr o;! rı .LOO 
inanmak. istemiyor. ve daima ' kaldık. . den fazla, lise taııs!lh, spor yapmış, 
benden köttilük beklıyorsunuz. - Zararı. ~ek. Ben ~e vakıt iki ka.rd ~ , .ı arltada.ııı C\lcunack 

- Sizde bcnım için b"r muam f ge<:!~ck içm çok tatlı ışler bu· istemektedir. (Çöl) rcmz..ne mUraca. 
masmıı Mis Bavn~. labıldım. at • 7(1. 

- Bu kadarı fazla. ben ~k IIark\ ay bana dik dık baktı 
basit bir kadmun. ..-e doktor R...,nda. tahkikat ve 

-- Diin Fr~nklen Elyotu tanL. ta.hlil b:t,·r b•t.mez te1Pfonla 
ma.dı-mız- C: iia ediyordunuz, kı.:n<l . •ık Iıabc ,. ı 11€ı:.ini ric'l.. 
hafö~i pcrşenbc günü saat on- e-l1.:rı''• 'UÜ.:ına.de uldı. Sonra ka· 
bire doenı onu evinize kabul et· r ı!~o;. doğru vü.rüdc. 
tiğ-jmü gözlerimle gördüm. Bu Doktor: 
b ... it bir ko.dmın vap .C'&}.ı iı:; dC' - C-;0cuklar. d.d;. ucele işiniz 

* Yn.ş 2..5, boy l,G5, kilo 65, kara 
!taslı, kam. gb::lU, d ılgaıı 1.1- uııçl:, 

:·az, mn~_n ıp \'tlcuUı:, gU.tel, ev 

t;.lcrlnden anlayan, l!.se talısUlt. ay. 
do 90 lira. geliri ı~.000 liralık serveti 
olan asli bir nllc kızı, 11Z'Jn boylu, ya. 
luşıklI dClrUst. karakter sablbl bJçblr 
şeye "'":ltiptelA olmıyan, mUhendls dolt. 

194".? Modelleri Gelmİ!tİr: 

En dakik, en sağlam, en has. 
sa!i, en zarif, en uçuz. 

Çelikten mıımuı ince modem saaL 
lerlmlz az miktarda geldlğ!.nden, bu 
saatıert görmek lçln muhterem m~. 
tcrllcrinıi:ı:in mağazamıza bir kere 
uğrnına!armı hassaten rica edem. 

Si 1GER 
SAAT ~1ağazası 

liiıar.a•mııın!':" • J&tanbul Eminönü Cad. No. 8 ___ _ ,.,. 
~~----~--~~~----dl 

IST ANl3UL BELEDIYV 

l§'v=.~~~ı'.,:::'.~::, =• "'~ !l~Jll\\l\'\~!;11 rıt!:~~sV 
r tahııcdc ç:ı.lışml§ bır seni<. hcrha:ıg. ~ !~I' 11'.:l'EllA~) t>' 
tice.,ethıuıedc muamele telcrlndc çı.ıiı~ ı 1. , t OlltA t llll:))l1',,_ I 
mak 1 .. tcmcktedir. (MuamclC'l'"1

) re:m \J). ll\H i\ At'pm ıo,10 
zlne mUracaat. ' CEZA 

)(. Alafranga ve al:ı.turlm ı;ayet iyi 
yemek pl_lrmcııın, bilen, orta yoı§lı b!: 

rhc;ı bayan, Lıtıınbul ve tnşradıı 1§ a. 
r. aktııdır. Pnngaltı ı::'llAskurgaz 

c-nd. No. 57 yn mUrac!lo.t. 

Aldırınız: 

A,ağıdA remlıler1 Tanlı nlan " 
ırnyucıılamnttm aamlıırma ge1eo 
ml'l•t !ıın ıcıaretıanrm!zııen ıp~. 

lnn tıari~J her lflliı ~h:ıhtaıı ö"I". • 

tstlld;.U l.:ııddetılnck: 

KOMED! KISMIND~ 
BugUı:ı GUndU2 H de: 

ÇOCUK OYUNU 
AJ:şam 20 30 da: 

OYUN iÇiNDE ~!U~ 
(!ıiuhıı.berat) (M.A.K.) (Denk) (~ 
(İmren K. 44) (Sadık 22> Vanet p 
135 AyıloM:ı.n) (27 F .G.) (E'·~,:ı 

~ilciir Fanııım. \"~r mı? 
Mı~ Bayne utnncmdan k•zı:ırclt ı - Hayır. to:, kurmay, hariciye, maliye mc::unu :ııhı vt- ıuı11 t 11 drn .. onra nl:h'""lUI· 

• r. 9 K~rdc :~r)(B::har ç!!ö'~ 
( Pk ) I del H.-0m!lD 

tPJ. 2 ) (F .... :<:S) (GQve C'f~e' 
clş nnyan) Pembe zarf) (MUBIJ\ ..: 
ı!?7 F.A.) (Akyllz ı (S.T. 2) ,tf' 
(.Anla5:ı.hm) ( lı.Brl) (C.'l'. 20) 

fakat kendin; ç&buk top1~dı. - Şu lıa!dc içeriye t;eliniz. Si 
- Bunu ink~- c-.-lEr e=n ~ülüıı· , zbı: c"d ·i bir $!Öı·· meye ihtiya 

o!un:m. Fnkal d{i l o :pl:ı.nı si~c ctm ı·a.r 
~öy]Pmorn zrınıriydi, zira }1Pniiz (lkı,,ımı uar) 

veya son ı:ınıftn bl.r b3yla evleu•n~.. •,ırı 

!.stcmcl:tedlr. İnde edilme!' Uzere b!r (Krizantem) (Y. Akm) ( ! . UııtUnnlp) 
'det boy !oto~r:ıfilc ( Fr\0l<nl"ıc1 ) rem. : <Sc) ro K. ı (O.I'.K) ( Oçyıldız.) 
::-ine mUro«nnt • SO ! (}.Icnclc 3iıı (G. Mine) (J,,.K.79) 


