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Amerika Hariciye 
Nazırı divor ki : 
Finlandiya 
lewıetıere ııarıı 
laulte nlllayet ......... 
Amerikanın 
dostluğunu 
kaybede

cektir 
~er birııfii Finlanda 

ile sulh yapmıya hazır 
olduğunu bildirdi 

........... 1 (A.A.) - DQn pmtı.. 
"'-1 kabUl eden Amerika ha.rlıct,e 
~: Hal Fiil hflk6methıhı 
'- bQgQne kadar 1MlııDs ~ 
........ VWlllM'IDlt ol ...... - ....... 

llowyea.r ~ kup taarruz. '. 
' durdurmadıkları takdirde Ame. 
~ dcılıitlubnU kaybedeceklerini 
..,,,_lftlr. 
~ter clbetten hariciye nezareti 
;::: l'ba harbbıi bitirmek için Sov 
-~ blrlllintn sulh p.rtlarmı mtt 
~ bUlr bulunduğun& dair A • 
~ Fhıll.Ddlyaya yaptığ. teb 
~ hakkında bir muhtıra neoretmlf 

ll:.-yelA. 18 ağuat.oata hariciye m~ 
~ Sumner Vela ile FinlA.ndlya el.. 

Almanya 
Ve lfgal altındaki 
topra~ lar ttıerinde 

35 ingiliz 
tayyaresi 
düşürüldü 

--<>-

Berllne de bomba-
lar atı!'1ı 

Loadn, 8 (A.A.) - DUn geoc Al,.. 
manya ve J§gaJ aıtmdakl topraklar 1 

şiJDdiye kadar görUlmemtıı derecede 
bUytlk bir İngtli7. hava filosu tam 
tından bombardıman edilmiştir. 

35 İngiliz tayyaresi kayrptrr. 
Berlin, 8 (A·AJ - Alman tebliği. 

Dün gece dllşmnn .Almnn topraklan 
llzerlnde birçok mahallere akmlnr yap 
mıştır. MeskOn mahıı.llere ve bu nrnda 
htlkQmet merlrezine atılan bomb.'llar. ' 
dan sivil ahali arasında ölen ve yara.. 
lananlarm miktarı ehemmlyetsızdlr. 

Hasarat pek azdır. Buna mukabil ln. 
gfliz hava kuvvetleri ağır zaylnta uğ 
ratılmıııtır. Taarruza 1.ştirnk eden bom 
bardmıan tayyarelerindcn 27 sı Alman 
dafi ba.taryalan tarnfmdan dUştırm. 
mUştUr. 1 

Loadra 8 (A.A.) - BugUnkU cumar 
tesi sabahı İngiliz havıı lcuvvctıcrlnc 
meneup boınbardım!lll ve l\\' tayyare. 
lerlnden mürekkep lnıvvetıı bir f!Jo 
:Mıın§tan geçerek Frn. y .ı. dnğ'nı uç. 
mu~tur. 

iki Sovvet 
generali 

esir düştü 
20 nci ordu ve ıeava 

kuvvetler~ kuo anlanı da 
e&rıer. arasında 

Berlln, 8 (A.A.) - Askcıi bir kay. 
naktan D.N.B. aja.nsma. bUdlrlliyor. 

2-3 aonteşrln gecesi Alnı:ın kuv • 
veUerinln mer·c · ~"phcsl bö!g('slnd" 
yaptığı temi?.l • ıı..relcetıcrl cs:ıa • 
mnda yüksek rUtbU So\'yct suba.y • 
larmm es!r edildikleri öğrenilmiştir. 
DUşman subayları §Ulllardır: 

Sovyet yirminci ordu kumandanı 

general Serchnkov, yirminci ordu kur 

Aıman 
tebii~i 

FUhrerin umumi kn.rargO.hı 8 ·(A. 
A.) Alman ol"dulan bnşlamınndıı.nlığı. 
nın tebliği: 

- Krımdn. ya.pıl&n tıı.kl.p muhat'e
bclerl es;ıasmda Alman ve Rumen 'kr. 
Uıları Ynyı>-'):ı!;"ID cenup snhlllc:-ln. 
de bir Sovyct sUvarl ttmıentnl imha 

etml';l rdlr. 
Kcrç bcrrAhmın metlıallnde oıı kJ.. 

lomt'lr<> d"rinli~ nde en modl"nl usul • 
ıere uygun bir t'kllde tllhkim edflen 
blt' kesim ynnlmıştrr. MağlQp edilen 
c'U m r ntn tn',ı:lblne devam cdlhnekte • 
dır. 

Alınan tayyareleri Ycltanm cenup 
sulr nn ::ı. l~ !n t.onluk bir n11kllyl' 
,cmıo!ni t::ı.l\r"p etmi l •rcllr. 

Bir Rum"n d n·: ı tı gemisi Karadc 
n 'T. l" ce"l'I n 12 'P ı ton'ıık SO'\·yct ruı.k 
llve gem lcrl bıt •rı n '$Ur. 

- . -----------
Bulgarist~na 

enıden Rus 
par şütçüleri 

. . 
ın._,_ ı 

may bn.şkanı albay Narynlnc, ylrmln.. .. ··J b • 
el ordu teknik kıtalar kumandanı g • Betj grup paragutçu en ıT 
neral Sivaıott, aynı ordunun hava 1 kısmı ölclıiriildü, bir kısmı 
kuvvetleri kumandanı da bu esirler esir edildi 
arasındadır. tJ'r-'" YM.ısz 2 ln<'I iP.) fada 

M ' 't llUi WW'ffifil. 

~ arasında Vaşlngtonda bir 
~t yapılmıttır. İkinci bir mUI~ 
il,..._ ta 3 UklıeF'lnde Kordel Hal !le 
~~ &rumd& yapılmıotır. Ameri 
~ "-nciye nazın Fin elçl.!l.ne FinUıln. ı 
tı"!._'llln lr&ybettlti araziyi Uıtirdat et. 
~ memnun olduğunu ve Amerika. 

1 

~ llıUere n Hltlerizme mukave ' 
O::: Y&rdmı etmek ve bunları orta. 
~k için ıcabedel'8e 75 mil. 1 B d "a d t ~1:~:.ıeıe hazır bulundu. a SII O UD Va m llZ a 

it ~e,recıuen muhtıraya göre Hal §ÖY. yo ,_ b Ol h 'JJ n 
de1n1ttır: ~nm lllf m~ır a.ı..~ 

~ ~lAndlya bahsinde hUkOmetiml en 
it &il.kadar eden cihet FinlAncUya • 

~Kaybettiği arazhıin iıtlrdadile lk 

11 ederek Heri hareketini durdurup 1 T ÜRK Basın Birliği Genel Kon. 
,.:tdurınıyacağl meselesldir. FinlAnd!. ~resi dört tcm"l iisttinde 
bıı 't•r daha ileri gideeek oluraa • ki ı çalıı:tı: 
· 1111 Yapıp yapmadığı malOm değildir ı. Basın Birliği kanununun t.a· 
~ takdirde Almanya ile Sovyetıer ı dile muht.aç marldclcri, 
ıı... ttı ve diğer ali.kadar memleketler 2. Hat.buat Jmnunuuıın tadile 
~,.._nd~kl umuınt harpte kendisini muhtaç madddeıi, 

tıerın taraf'ma geçirmiş oıııcaktır. 3. Basııı nl:t.anıııamesi, 
!Jı.,~'lrlner VeJs, So\'yeUer birliğinin 4. Birliğe gelir \'e birli!;: mensu-
~diyaya arazl ımuyazıarı temin ! buna menfaat temin cdcô!'k çare 
-.,~k olan yeni bir muahedeyi mil lcr. 
~ etmeğe hazır bulu:ıdu~unu fa.. Rasm .Birliği ka.nunımda tadili 
'- 'buııun So\:yetlcr birliğinin zayıf. kabul edılen başlıcı\ cs.'lsl?r şunlar 
~ .. Olduğuna. dell'llct ctmed!ğln1 olılu: Birliğe nza olmak ıçln fa( .. 
·.rleını1u buat Kanunundaki Y:t.!>ırlnrıı \eni 
~ . . . 

~le, Amerikaya yapılan beyanata nsıflar katddı. 
' Sovyetıer birliğinin Aımanynya ~lcselıi bir "gaz~t<'. \'cy.a eler
~ it taaıla verm.?den çarpışrnağa na ginın sahipleıilc iŞ(ılera birlığc gt. 

l' Oldutunu da beyan etmişti. rebilmc>k için hu g:ı7.ct.c ,·cyo. tler. 
"'"'--.W- Devamı 2 tncı sayfada ginln ('D az haftnda. bir defa çık 
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ması, mündericat ının en n.7. yazıs!" 

nın haber \'eyıı. fikir ihtirn etmesi, 
münhasmuı ilan vasıtası, hususi 
kir ve m enfaate yarar mıı.hiyeU<' 
olmama..<ıı ilah· •. li\zrm geliyor; ga.. 
zetelerln idare , .o muhasebe ~li
ğlnde. veznedarhğmda çalışanlar 
ela Birliğe ~ireblli)orlın: yenilC'r 
l~in en az iki yıl staj nıüd,letl kon. 
m~tar; birlik mensuplan bnsına 
taalluku olmıyıuı bir ticaret yaııa 
mazlar; umumi kongre<fo gazet~ 
sahlplcrile ücretlilerin sayısı müsa · 
vi olacsktır: .merk('Z hlare heye . 
tinde bölge idare heyef i reisleri 
tabii azidll'; umumi .kongre DaJDIDA 

l"azan: Bir Muharrir 

nıeı"cez hey tini. tam !'lalahiyctll 
ıniirnlurl ır tefti<ı eder; Jıayl"ıiyet. 
tlinınlannm muhal eme \ c ce1.a u
•ullcr:i tayin c<lilM"slir; reddi hfı
l 'm sn.HhiJ't'ti koı mustur; gazete· 
terin kaJY'...l'Ina ı "1.llcr0 !1d(' r rı-etlilc
rin hal;hnnı J,onı~"nrı m~öcler <le 
\'ardır. 

!\fatLua.t knrıı.:nunun talı• il \"C 

bcs lira teminnt k.'\~ itlerini ihth ıı 
eden nınılıl<>leı; J llc1• lmı-,tır. 

Balı Auupa mcmleJ;c4 lerindc 
\'c llnlkanlnrd:uı Yunankt:mda, 
Uıılgnri• tıııı.la olduğu ' ibi l•u<ıusi 
ve resmi h ıt im ili\nlıırm 'koml .. yon 
Ucretleri lfa . .-.m Ilirlı "..inc hclir ol:ı. 
ra.k temin edilmişl.ir. IJ'C\7.İ Meri 1 
de bugiinl,ti pcri-:nıılı ~"imlan birlik 
tC'sltilf•t ile lmrta.rılııc:ıl>tır. l'C'rctli • 
l('rin a~·lıklarına ) Uz~c 20 r,ahnlılıl• 
7,:unmı yapılacak W liradnn a.5'-ığı 
n~ lık olmıyn.c:.:ı.ktır. 

Bnslıc:ı csw;lar bunlar. 
ı;r.ciim~nlcrin ve nlh:ıyct ~enci 

ı,'H'ı;rc::-iıı bt.tfüı k:ı.ı::.rlnrı. birlın!; ı 
rryi11 muJıalcfctini g~nlyen, itti. 
fa~.ıı. y:ılcrn biı. iik bir ck.,criyetlc 
verilnLi5 ve bu Jiik!>ck < uı.r, bir sii · 
rii fııycla.sız m' n3lcn41&1am. kongre 
lafaz:mlıklllrnm öniiııe gcÇmiştir. 

!Ucslc~n ha)-siyet ,.e menf&atle
ıini tc ne in<len l<oru3 ruı bu karar • 
ın ile. genel kongre, basın tnriiıin· J 
ıic yrpyeni Ye ~urlu bir tekamül 
devri ~ oluyor. 

Sovyet 
Kuvvetleri 
Kal inin 
mıntaka
sında 

Mukabil bir 
taa,.ruza 
geçtıler 

--<>--
Almıaıar 
Mossen 
cepbeslne 

Mü,en1adi~en 
takviye kuvvetieri 

ve tank sevkedivo 
---0---

lagiliz askeri 
müşa.llUlerıne göre 
Almanların ilkbahardan 
evvel Baküye yetitmeleri 

§Üpheli görülüyor 

Mosko\-a, 8 (A.A.) - Pravda g&7.6 

tesı. Sovyet kuvveUcrinin Kallninin 
bir köşesinde mukabil taarruza geç • 
tik)('ri!ll ve bu §ehrln §imali şarkl 

mnhallclennde sokak mulıarebclcri 

;,:apıldığmı bildirmektedir. 

l.ondra, 8 (A.A.) - Rus cepheslr. 
dt'ki vaziyet h:ıkkındıı. bu sabah Lon. 
drada h~kim olan kanaate göro Mo.<'w 
kovaya karşı son gUnlcrdc yapıla.n 

tanı>ruzlar şimdiye lcıidar kaydı:ı değer 

bir n('tiCc vcrmcnıl:ıtır. Eerllnin Mor. 
i{O\•nyn karşı bllyUk bir taarruz yapıl. 
dıf mı ilan etm"m"&l dikkate şııyıın • 
dır. 

ı;;0\'1'Ct ordusunun §lddetıı mukaw. 
m ti Londrada emniyet telkin ctmelt
tedir. Srva..cıtopoluıı muhns:ırnsı Ode • 
sa ve Lcnİ.Ilt,~dm muhasarası kad:ır 
ÇC"tin oı~ cağı mullakkalt addedllmelt. 
kılir, ı:ıı.ı.sc::ı KL"'lmm .şark ucunda bıı 
lunan Kerçin dahn. yakın blr tehdit 
altında bulunduğu b<>lildir. Alrn.:ınlar 
I<erçi nldıkb.rı takdlrJe l(R!Jrnsyaya 

1"rl hareketlerinin ba§lndıltlarmı l • 
IA.n edeceklerdir. Fakat bunun bir ha. 
klluıt olması için Rostofu :r.aptetmek 
1.tzımdır ki burada Tl'f oı:cnko mukn.. 
vcmet etmektedir. 

..,,.... J>evamı 2 lncJ 51\yfada ı 

• MO!ölto~-:ı. 8 (A.A.) - ~ yarm 
neşredllen Sovyet tebUğl: 

7 Sontesrlnde lutala.rnnıs bUt1ın 

ooph"lcrde dU .. mnnla çarpışm~lanlır. , 
6 sont.eşrlnde 55 Alman t&yyareıd 

dll;'UrUlml}<ştUr. Bl:ı: 12 tayyare kay 
bet tık. 

Amerikada tren 
memurları grev 

yapacak 
--<>--

5 ilkkinunda hatlryaeak 
greve 350 bin memur 

iştirak edecek 

Arr1er4ha 
ayan mect·a 

31 reye ~ar ı 
49 reyle 

Bitaraf ı 
kanunu-

nun 
tadilini 

kabu etti 
o 

erit<an gBIWtftn 
sHAhlandtrttlcat 

ve ımfftar,ip 
devlett&r tiMaltl
rına gir~ 

- (}-

Bu llaftan• tldrtll 
merilra inftrat SiJUltiltİ 
mamile terkemuş ol 

LoDclra, 8 (A.A..) - (B B.C.) 

Ikl buçuk ııaat eTYel gelen bir -
bere g6re Amerika Aya.o mec1ls1 ~ 
taraflık kanUillunmı tadJHni ~ 
etmqtJr. Bu tadl!At.a g6re Amerllcan 
n.pınfan ailt.hle.ndınlucakla.r \'O ln 
glMz limanlan cta dahil olmıı.l- flzere 
Jıarp amıtakalarma ctdebU-ecek.. 
terdir. 

Ayanda mtınakap.. Ruzvdtin ba .. 
Jtd ~ etratm'O.s ccnıynn etnııl§ 

Şlkago, 8 (A.A.) - R6ytıer. Te ba siyuet tasvip ec!ilmlı1tir • 
Trer.lerde çalışan §imendlfer memur Amer!lta mUmess'Jler mecll:dntn 

lan sendikası reisi Vhit:ney, r; llkkl. de gelecek hafta Ayanın bu g~ ~ 
nunda bUtün memlekette grev ntn 1 dilltmı bUyUk eberlyetle kılbu1. ._ 

edilmesine karar \'erildiğini beyan et- 1 ceğl muhııkka.ktır. 
• * • ml§tir. Trenlerde çalıpn takriben 360 

bin memur vnrdrr. 

Vhitney grev emrinin makinı..t, a.. 
teşçı ve kondilktör 8Cndikatan da 
de.hn olmak llz!!re bUtUn tren memur 
ve müstahdemi-eri tarafmdan veril 
dlğinJ söylemi.'}tlr. 

En Son Dakika 
Oku vucularına 

N.iznen dile cilild 
teşvik etme menlzl 

rica ediyoruz 
Son giinlt-rde, slnema çılnıılannda 

knpılara lıı:Uşeıı b.'l7.ı ~ıldarın di"k\. 
nc-rck l>llhııssa ga:z.ef;('mb.I ,, ~lk
i"rine \ 'C bunlan böylece toıılnynn • 
lann gawte mlh·czzll lmiııl«"r ~lbl 

bacıkıı \'o aynı slnr..ma kapılannd& 

satmnya t.alrijhklanna ve hntt.A sat. 
tıkların:ı şahit olnyonı7. 

1';1lnl7.doki gazeteyi, lsti~"ft'.IJere ver 
nı"k)r dilenciliği ~,·ık ettiğinizi 

uıııı tlll3 yrn ız. 
<ln:ll•teni:ı:I okumuş bUo buluntıa • 

nır. genr vernıelinl7. \"e bunlan ve. 
rt'r('lc dileneillte ~\·lk etmP.kt81 • 
so g:ız"'tcıııiz.l bir hastane idarcbanr. 
sine ,-eya hudutta sizi bN<llyen blr 

lmhramanm okumasını t~mln ooecek 
surrttl' postııyn \"rrınc~ 1 t••rclh cdl • 
nl1. 

Vllflac'&oa, 8 (A.A.)-Ayan ~ 
st, AmerDcan ticaret ....-apurlarmm ım., 
harlp devletlere alt llmanlııra Te mup 
çevrelerine girmelerine 1mkAn Ten • 
cck gekilde bitaraflık kanununun ta • 
dilini 38 reye kat'!Jı 49 reyle lrııbtıl et_. 
mt,tlr. 
VBflo~ 8 (A.A.) - Hn~ 

encümeni tarafmdan bltn.ratlık kana. 
nunda yapılması isteııllen tadila.t &. 
yan meclisi. tarafından tlç ım.fhadMa 

1 geçtikten sonra kabul edilmiştir. 
l - 38 reye karşı 49 reyle AmerL 

kan tıcaret vapurlarmm m~rlpleıre 
alt Umanlara ve harp çevrelerine gk.. 
meleri lstcnmlştir. (Madde: 2) 
• 2 - 38 re;re karşı 50 reyle &,.a 
mcctlsi gemilerin s11Ahlandrrılmasm 
da dair hariciye encümeni tarn!mdım 
yapılan teklifi kabul etınışUr. ('Mad,. 

de: 6) 
ıı -- 31 reye ~ı 52 reyle a,.a 

mccllııi blt:ar:ıflık kan:ınunun yukarda 
zikredilen iki madde.sini ilga odcn m.. 
hat metninin mebusaıı mecll.slne gClııl 

derllmesine karnr vernılştır. 
Nihat kurar bildirildi~ esnada mıee.. 

Uade bir asabiyet görUlmll.7tUr. Gm" 
ginllk glizc çarpacak bir hal alml§tt 
Salon ve gnlerller hmca hcnç doluy. 
du. 

Nihayet Kaliforniya ayanmdan 
Jcihn.son sUkUt lçindô bekleyen mec.. 
ı:ts azaSUU1. heyecanlı blr sesle §unbrı 
~ylemlştır: 

"Bir memleketi b:ı.rbe sflı11klcmell 
1 fec1 bir şeydir . ., 

Mebusnn meclisinin şlındi y~n 
bir karar v('rmesi 10.Zım~lmt'ktedlr. 
Meclis iki haftn evvel yalnız altıncı 

maddenin ilgasına karar verml§tl. 
-- Dc\'amı 2 fnt"J BBytada 

Bı.sün brıladı 4 üncü sayf•m•=+ +.ı 



od - ~N o~ OA.JilJiA - 8 501'\'TSŞUtN ll»l oınıARmst 

meh • 
ısar n a angın 

Rom~~ycida - . ıwosıı va radyoıa· Beykozd8~ırsızfık 
yapan bir genç 

Londraya gore 

•• 
reyıam nan bildirdiğine 
~o-- gire Japonya -0--r 

• 
l e ıf:) e 

Mareşal Antonesko 
miıletten itimat lstiyor Sovyet 

Altı ar bapıe 
mabkGm olda Taarruza 

karar verirse 
Evveli IHrmanya 

yoluna bedel 
tatacak 

DUn gece Rumelihlsa.rmdn üç 
ki iı.ün ynnm~.J?ı ve iki ~ini.rı de 
iır surette ynra ım-naslle netice

! 'l~n b y'lnı;tn hadisesi olmuştur. 
Y a!l t•mı, Oalt.-ılimnnı caddı.>. 

s:nJe Pr nı; Hal.ı.m Prı. ·a vcreseleri
G t n Rız~ adında bir zat tara 

fmJ::ı."l Mrol:.runı~ fabri.l<nda.n çrlt 
trr. 

Ate. cnuz nnfa.~:lmayan bir se-
~ t n doo':-ı tam saat 20 :ıi çey

rek g C.'"' <' lmı:ş ve c;:o!t kısa bir 
d s ratle gen ~Uyerek da • 

i i "·1 p olo.n binayı tam~en is-
1 c · tir. 
1: :ın '!mcbn hnberdar edilen Be

vo~lu, .lztan ul ve lstinye itia.iyt: 
r ı an derha: vn.kn yerl:ıe yeti"'· 

mi l r ve hatun ı;ayrctlerile yan • 
l'lI sil,, •rme~e gir:§mişlerdir. 

Y, rmn Uç bı.çuk sa.at kadar devam 
etti eten sonr::ı söndürülmil.ştür. 

Yanmn esnnsmda. fabrika dalı:. 
lind bulunan ameleden İbrahim, 
Ahmet ve Koço uykuda bulunduk· 
lumdan knça.mtun!Şlar ve diri diri 
Yatıll'l lardrr. Bunların kömilr ha-

Bu!garistanda 
Rus paraşütçüleri 

Bofya, 8 (A.A.) - Resmi bir teb. 
ıı:;dc Ruıı p!l.nı.§UtçWerlnln ve 8a.lr Sov 
yet njanl:ırrnın imha edildiği ltaydedll.. 
mekt clir. Tebliğe göre paraııUtçüler 

Karadeniz cahlllndo Varna. lle Burgaz 
arasmdıı Kamçiya nehri mo.nsabmm 
c ... nubunda yere ımu. lerdlr. 

Tebliğde ~ pat'a§Utçü g-;-upmnm 
yere ındlği tasrih edilmektedir. Bun • 
ls.rın bir kı mı öldUrWmll§, bir lmım.ı 
esir edllml1Ur. 
Paraıu• .ti r Bulgar nahiyelerine 

ve Sov:> t • baa.sındıın iki ~ e. 
'ine Uttca ctml§lerdi. 

Tevlııf edilen paraşütçülerin 
ifadelerine göre bunlar Bulga.. 
· nda sabotaj hareketlerinde 

b 1 nmak üzere gönderilmişler. 
uır. Husyadnn hareketlerinden 
evv 1 kendilerine Bulga.ristanda 
J::..ir <' k komünistlerin isyanlara 

b..: p ol hı!darı ve Bulgar m.ill&o 
tinin sabırsrzlıkla Sovyetleri 
bckktlikleri söylenmiştir. 

R ich&Uı.ğ ya.ngmıru çıkaran 
maru.ı: komunist Jorj Dimitrof 
kendilerine yapacakları sabotaj 
har€!·etlcri, Almanların ve bazı 
Bulgar şahsiyetlerinin öldllıiil 
~1 ri hak!m1da. talimat vermiş
tir. 
r ar c;ütçiilerin il7.erlnde mühim 

ınL i · ,1 r bulunmuştur. 
Dul ar arazisine, Kam nehri· 

nin mansa.bma denizaltılar tara. 
fın1 :ı Ru yadan gelen iki kumü. 
:i t ~runu da çıkarılmıştır. 
Bunların ibir kısmı öldUrillm.{Ş, 
b"r kısmı imha edilmiştir. Bu a. 
j?.n'a.r:ı komünist propagandası 
y m k. sı!B.hlı sabotaj çeteleri 
t 'dl etmek ve isyanlar çıkar
m k '\.'azif esi verilmişti. 

T bhğde Bulgar halkmm pa. 
~ tçUlerin ve fesatçı ajanların 
yn :ıı!mması için polislere ve 
• 11"hlı h"UVVetlere yardnn e~ 
il 'e olunmakta.dır. 

m rika hariciye 
nazırı dıyor ki : 

Ba§tnmb 1 inci -~ 
Hu trrndn lto.ydcdildlğlne göre Prc. 

cope Sovyetler birliği ile aktedllecek 
ulh muahedesine riayet edlleceğt.De 

' ya. Almanya mıı.ğlQp olduğu takdir. 
d" Sovyet.clr blrllğinfn vnatlerfnJ tuta. 
c:ı.ğnın d:ılr ~Utero ve Amerika ta. 

ra.tmdc.n Fi!lUndlyaya verilecek ga • 
rantınıiı nl.'den ibaret olduğunu sor • 

llükroıt 8 (A.A.) - Rumıuıynda. re .. 
ylO.ms müracaat edilecektir. BUtUn 

llne r,elmiş cesetleri bu rıabah yan. vat:ındo.ıııarının reylerini kullana.bil .. 
ı;ıo r.nkazı aras•ndım çıknrıl.mı~ttr. melerl için hUkfımetço bUtUn tedbir. 

l'abril:n b:r.asmı'n Ust katında lcr aımm11tır. 
v tıp kalkan fabr!ka mildlirU F'u· Seçlm günU spor ~llrlerl yapıl .. 
t cin muhakkak bir ölilmd~n kur. mıyacak, Uyatro alnemn gibi }'orler 

tulmuştur. Fur.t birdenbire etr.lfı· k;ıpalı olacaktır. 
nı saran nlcv \ c duman sütunla:-ı Seçlmln pazar a'k§aı:ıuna kııdar ts .. 
amsmda boi;'Ubnak ve yanmak teh· mamile bltirlleceğl Umtt edilmemek. 
llkcs.iııc maruz kaldığını görilncc, tc pazartesi ve ulı gUnh!r! de devnm 
) cgiıne çare olarilk kendl.~ini pen.. dece:ı tıüunln olunmaktadır. 
<'crcdcn E4}ağı ~lmağı bulmu::ı ve 20 Rumen matbuatı vntandll§Jan ma:-, 
metre yülu:t'tli":'inden ~luğa ntıl- al Antoneskoya rcYterlnl vermeğe 
m• lır. l<'uat, sukut netlcezindl! davet eden birçok malta.leler nqret • 
muhtelif yerle"rinden tehllkcl! mı· mektedlr. 
rette yaralanmış, hastıı.ney~ kal • Gnztcıcr wreU umumiyedc devlet 
dınlmrştır. rcbinc mUs&tt bir cevap ,·ernıenln 

Va.knnm tahkikntmn BüyUkdcre yalnız marqıılln eserine kar§ı bir 
mliddtiumumi muavini Fnhrl el &;UkriJl bol"Cu değil nynı zamanda bu 
koymuı;tur. Bu sabah yangın yerin• c.nın vabıımetlnl mllclrik oıan her Ru. 
de ankazm tcmizlcnmcsl ile mea- nıcn lçln bir vaz!le oldu~u yıı..z • 
mıl olunmuştur. Bu i.~ bittikten maktadırlar. 
sonra keşif yapılacak ve ate§ln ne Rumen ortodok8 kl.lliıcslnln reisi 
suretle zuhur ettiği nnl&§ılacaktır p trtk Nlkodem. marep\ .Antonesko. 
Alfı.kadarlarm şimdiki kanna.ti yan-1 nun Rumanyaya. Tann tarnfmd3ll gôn 
gmm kazara çıknu§ olduğu mer. derllmlş bir adıı.m olduğunu .elSylemlı,"'. 
ketlndedir. Ur. 

acıosman bayırında 

hul bir otomobil, bir 
arabayı parçaladı 

Bugün Hacıosman bayxrmda bir ka. 
zn olmu§lur: Arabıı.cı Os:nıı.n. Şlşllye 
gelirken, bl.r aralık arkasından bır 

otomobil geçtiğini görm\1§ arabcıyı 

kenara almıotn". 

Rumen 
t·caret heyeti 

bu saba 
;eldi 

-<>--
Heyet Rumen Hariciye 

Nezareti iktisat Müdürünün 
reisliğinde buluıuyor 1 

Bir mUddcttenbcri beklenen Ru 
men ticaret heyet!, bu sn.balı §clırlmlze 
gclml§Ur.Heyct llZllB1, Rumen konsc. 
losluk erka.nı tarafmdıın ~ıa.nmıs
tll'. Heyet, P<lrapalu otelinde lstırıı.. 

hat etmektedir. 
Ya.rm ak§run Anltarayıı. gtd-Ocok o 

ıan Rumen ticaret Jıeyctt, Rwıuı.nya 

hıı.rlclye ncz:ırctı iktisat ll}lert mUdU.. 
rll Krtstonun relııllği altmdadır. MU • 
mkerclere, önOmllzdckl h!Lfta. içinde 
b~laı:ncak ve bir ke.rn.ra vnnlacaktl:r. 
Mllzakere mcvzularmdan b1rin1.ıı de 
Rumanya.dıın gctlrtllmcktc ola.n gaz:, 
beDz1n Te mtıştckatı gtbl mcvaddm 
memleketimize nakll meselesini teş • 
ı n cdeccğt a.nla§llmaktadır. 

Dut Kuper 
lngil1arenin ıstikbalinden 
emin olduğunu söyledi 
Kamberm, 8 (A.A.) - Radyoda i. 

rat _.ttığt bir hitabede Duf Kuper A. 
vustnııyalılardo. nzım. gayret vo em. 
niyet olduğunu .,., bu itibarla vazl!e. 
lerlni sonuna kadar yapnbilceckleıin! 
s5yle~Ur. Naz:tr kendisinin oo ln • 
glltercnin istlkbGllndcn emin bulun • 
dul!unu W\vc oyıemJoUr. 

SUraUi gelen otomobil ara.baya. 
çıırpm.ıo ve arabayı pıı.rçalıyarak ge.. 
çlp gitm1§tır. Omnıın bir tıe.ee.dot eseri 
olarak kurtulmU§ fakat atları ya.ra. 
lo..mnJ§br. MeçhCll otomobil aranmak. 
tadır. 

Sovyetlerin mukabil 
taarruzu 

.... ~lllld•~ 
B1tarat Ukeıt mUplıiUer Almanla.. 

:nn llk.babJLrdan evvel Balroye dooığru 
llerllyeoekleırlndelı. ~ etmektedlr -
ler. ÇllnkQ Almanların bumda Uğn 
,.acaldan blr muvafl&kiyet.ıdzlik, §im.o 
dlld arftyat ile dıt.1ıa Uç &J' y•tecek 
olan petrol lh~ tcııllkeye 

dllşllreoekUr. Buna mukabil harekAtm 
mart aanuna kadar durduruıma.ısı Al • 
manıann dlSrt buçuk a7 ao&ıra tae.r. 
ruza geçmeğo yetecek ml.ktarck yeni 
fh~"&tla.r t.e~ etm.ek l.m.lııAmnı V<'. 
recekttr. BakQye lml"§l taarnaı ancalt 
bu ihtiyat petrol saye.sindo memnunı.. 
yeti mucip cın.rtııır altında yapıln.btle
cekt1r. 

Taym!a gazetesi Alman ~kuman. 

danlığtıu dll!JUndUren no1ttanm mart 
aonınıda. İngtll.z ve Amerlltan yardnnr. 
nm mıııı.zznm rakamlara. baılğ olıı.ca.. 
ğı mUlfUınzası olduğunu kaydeylemek. 
tedir. 

Vi~ 8 (A.A.) - Ofi: 
Berlin ve Moskovadan gelen 

son ha.be?lerc göre Rus CCJYhcs1n
de, muharebe aynı şiddetle de. 
vam tmektedir. Almanlar, Lenin. 
grad ile Kalinin arasında Tizvin 
istikametinde yeni bir taamıza.' 
başlamışla.rdir. Moskova etra.
fmd.1, Doneç Jıaw.asmda. ve Kı
rımda Alınan taarruzu devam e 
diyor. Maamafih Alman erkinİ 
har'biyesi Moekova etrafında in
ki~ halinde bulunan taarruz 
hakkında mutadı veQ}ıtle, ket\ım 
davranıyor. 

Son dakikada. gelen haberlere 
göre Almanlar merkez cephesin
de Rus müstahkem mevzilerini 
yararken tayyarcclri de Mosko. 
vanm gerilerini §iddetle bombar
dnnan eylemişlerdir. · 

mu tur. Dut ırupcr domlDtlr ki: Ruslar Azak denizinde Tagan. 
rogda bir ihraç hareketi yapma. 
ğa teşebbüs eylemiflerdir. But&
şebbiis tardedilmi8tir. Kmmda 
Yayla dağlarında Sivastopol 
ve l{erç istikametinde Alınan 
harekatı devam ediyor. Salahi
yettar Alman makamları, kış es. 
nasında da merkez cephesinde 
taarruz hareltatrnm durmıyaca
ğmı beyan ediyorlar. 

ceabcn bu suallerin ancak "- Bir sene evvel vaziyet her zn. 
yıı mılh lmkft.nlarmı tetkik ı manklndcn daha karruılık oldugu zs,. 
t _. i zıı.mnn sorulabllcccğlııl man ben Qmtdlml k~tım. Şimdi 
ve §U suali sormu~tur: Ruslıınn knhramanca mlldafalıı.n kar. 

nyn harbi kazandığı takdirde ı ııımnda, Amerlkanm yalnız bol nı.lk. 
Ar ya muhtariyetini muha.faza e. tarda cephıı.ne g<indcrmeltle ltalma • 

l c dair ne gibi b!r gn.raı:.U ve yıp bunlarm yerlerine vnsıl olmale. .. 
n t lroı;,ıt:r.? rını temin etmeleri Ozcrlne emnJyeUm 

\ 1 unları !lAve etmf§tir: art.ml§tır. Ilımunla. beraber mtlfrit bir 
" '• bir vaz.yette FiıılAlldiya yar IUmat bir korltıı.klık kadar kolayca 

lal m k lı;:ln htç ldm!l(lyc mOra hezimet yolunu açan bir nıı.ldsedlr, Ha. 
J nlyccektlr. taya dUş:nemenln yegG.nc çaresi hiçbir 

Alma. ya hıı.rbl ltaybede • .,eyden memnun olmamnk, daha çolt 
Finlt'ındlya.nm son derecede çalışmak, verimi ne ltadnr bol olursa 
r tok dosUan lı'.llunecaktır. olsun arttırmaktır.,, 

• * • 
Mo,,kova, 8 ( A.A.) B.B.O: 

çeteleri 
Almanlara 

...,, . 
~gır zayıat 

verdiriyor 
Moskooo, 8 (A.A.) - MoSko

va radyosu şunları bildiriyor: 
Sovyet 9Cteleri düşmana ağır 

ki..yıplar verdiriyorlar. Çeteler 
münakalatı kesmekte, düşman. 
tank, kamyon ve mühimmatım 
tahrip etmekte ve askerlerine de 
kayıplar verdirmektedir. Faşist. 
ler gerilerinl ibllyük asikeri milf
:tezelerle tutmak mecburiyetinde 
kalıyorlar. Krtalarırnız birinci 
Alman ordusu kumandanının ibir 
emrini ele geçimıişlcrdir. Bu e. · 
mirde şöyle denilınek1;edir: 

"Çeteler geceleri ve bilh2SSa 
dikkatin amldığl şıi.fnk vakti gö
rtlieyorlar. Çeteler nôöetçileri 
süngü ile öldürmekte, kafilelere 
ta.ruz l>USU kurmakta ve bunlarm 
üzerine birdenbire ateş açmakta
dırlar. 

Çeteler tayyarelere iniş sa.ha 
ları yakınından. tam tayyareler 
havalanır veya inerken ateş edi
yorlar. Çeteler kaza top beygir .. 
!erine, topların hareketlerini ge. 
ciktirmek, sonra d.a. taarruz et. 
mek için ateş ediyorlar.,. 

DGşma.nın bu zaruri itiraf r, çc_ 
telerin faşist gamplara kal"§ı 
hwbett:iklerinin nasıl bir kuvvet 
haline geldiğini bir kCT"e daha 
göst.eımektedir. 

Şanghay ve 
Tiyençindeki 

Amerikan Bahriye
lileri geri çağırıld ı 

Beykozda dün ..-. ı.: · lıirıml!t 
hAd18e8I. olm~tur. 
Ertuğrul Erçelik laimlt l'l yarında 

bir çocuk, Tal.tköy caddesinde SiS nu. 
ma.ralI eve girmlf.,,, 1%4. liralık muıı.. 
tellt e§Y& çaldıktan aonra, kaçarıam 
y&kal~tır. 

ıı:rtutruı suç ilııtünde yaka.Jandığı 

fçtn her ~ 1Uraı etmı.I ve cOrmO 
meşhut mahkemeeine verDm~Ur. 

KQç1lk hırsız muhakemesi sonunda 
6 ay hapse mahk1hn cdllml,1Ur. 

Stalinin nutku ve 
Alman gazeteleri 

-0--

Bir gazete 
diyor ki: 

Stalln, baki ı 
2 aylatı söylerse 

paatkıen kor ayor 
Berlin, 8 (A.A.) - D.N.B: 
Dünkü akşam gazeteleri, ilk.. 

teşrin ihtilfilinin yıldönümü mil 
nasebetiyle Stalin tarafından 
dün söylenen nutuk hnkkmda 
tcl'siratta bulunmuşlardır. 

Berliner Börsen Zeitm~ şun. 
ları yazıyor; 

l.oadnı. 8 (A.A.) - Uzak§ark vaıl' 
yeu haldmıda Lolldranın slyn.ııt ıııab
fillerinde ho..sd Olan karı ate göre J., 
ponya, taarruı:a ger;mcğe karar ver ' 
d1ği takdirde cvvcıo. Blrmanya yolll' 
11u hedef tutccıı:ktu. 

Bu ka.ruı.at eV'\·elce Çin harici.ye ıı,,. 
z.ın Koçaysi taratmdan Taymis gaJI• 
te.slnin Çunking mutıabtrhıe yapı:Ja' 
beyanat esnasmde. 1Zhar edilml~· 
Ntzır l'Junları .söyl~tt: 
Tokyo, blr sinir harbi ile VaaJ.ngtoD 

dan imUya.zlnr almak arzusunu dalııl" 
muhafaza etmektedir, Tokyo AmerUcJ 
llc açıkça .slllhlı bir lhtllA.fa pi-In• • 
nin Umidilc bu taarruz kesimini seç• 
mlşUr, Fakat daha bnfla~r;ta J• • 
ponyanm bu p?G.nma mani olmak JçlD 
Japonyanm Slbtrya.dan Ffllpin ada • 
larma kadar yapııcağt berhanı;i bit 
taarruzun bOttln cepheye yapılan t>ll' 
taarruz addedUme.sl ltızrmdır. 
~---------------,_.,,.. 

Aıniral Horti 
gri ten yatıyor 

Budupl.'fite, 8 (A.A.J - M&carls~ 
naibi nmlrnl Hartı. dUn altşnm nCf 
redllc:ı l>ir sıhhat bUltcınlno göre' gtlP 
ten muztarlptlr ve yntıı.ğa yatmııtJ!" 

-- - v- -- - • 

o manya 
ttnakaUAt nazırı 

Harbin ilk dört ayı zarf ındn 
bolşeviklcrin 350,000 ölü 378,000 
kayıp ve 1,020,000 yaralı verdik
leri iddiam bu nutukta ne kadar 
hak~kat mevcut olduğunu gös. 
termeğe kafidir. Alman orduları, 
ibaşkumandanlığmın tCbliğleri 
dünyaya öğretmiştir ki bu rnüd. 
det zarfında So\·retler yalnız c. Herllne gitti 
sir olarak 3 milyonu çok geçen Bükr'C§, s (A.A.) _ >ı1Unakaııı 
insan kaybetmi~lerdir. nazırı Puchlla perşembe a.k§amt aJJ:• 

Berliner Lokal Anzeiger yazı- reııt n Bcrlln<: hareket tmlfUf. NJJ!t 
yor: Berllndc dtğcr :r.ıacar n:ızırl:ırlle bir' 

Stalinin Sovyct kayıplarım Jıkte mllhlın iktısacU ve mali muzaı-t• 
ger~ek miktarından ~ok aşağl rcl(rde but.unııcakl.lr. 
~östeı-.mjş olması, bolşcvik dikta
törünün kendini ne J,adnr zayıf 
hissettirdiğini isbat etmektedir 
Sta.lin hakiki rnka.mlar ııeşredll. 

Londra, 8 (A.A.) - (B.Il.0.) d.iği takdirde itimat ibuhranı VC 
Gallup enslilüsünii" 

bir suali Ruzveıt dUn akşam Uzak§arkta panik hrıstl olacağından kork. 
son lnki§aflardıın gnzct.ccllerc bahse • maJ<tadır. 
derken Amcrtıaı.nın Şıınghay ve Tfycn ------------- Almanynnın nıağl\ıp olın•11 

çin llmanla:rmdakl babİ·Iyclilerini ge. AJ t 1 • mı, Amerikanın harbe 
r1 çağmnağe. karar verm~ olduğunu, man avyare erı girmesi mi mühim? tf 

!altat "'1 ke.rarmm Ja.ponya flo ecre. NC\)Ork, 8 (A.A.) - Geçen ~· 
yan etmia olan herhangi btr mUzak('. Ingilterenin !ark kısımlarına gQnU ynpılnn belediye ınUhabatın 
renin neUccııl olmndığmı &öylemi§ • hücum ettiler ı arlfc.s!ndc Gallup enstltUaO taratınd ~ 
tir. Bu karar, Japonynya bir müsaade ı k uı ı~ındrn, 8 (A.A.) _ Hava ve dahlll şu su:ı reye ·on mu~tur. ~ 
suretinde teHUdd edilmemek, bll1!.kls emniyet nezaretlerinin tebll,;.lnde d"·· 1 Almanyunm mı:ı"'lOp olm!lsı mı, , ... 
Uzakşarkt4 muhtemel bir Jnpon te & ""' \ Ik h be ı i ı 
cavüzUne knrp bir hazxrlık olarak .nan taylarelerlnln lngllteren!n §imalı J sn ı mcr anın ar g rmcs m ! 

§ark! ve cenubu garbi lnsımtarı Uzc •dnJ:ı,n mClhlmdır'f .. ı-
kabul edilmek lllzımdır. ~rl çekile • rinde uçtklnrı kayd dil kt dl \ crt•en cev~plarm yUzdc 54 l1 ,. 
ock olan Amerikan bnhr:lyclileri bin e me e r. "' '· ı h uııtı9 .U!lhsssa ın"skenlAr h M'lnynnm m:ı.,lup olm:ısı c a n nı 
1,1.şidcn ibaret olup bunlrır hcrhan«i .. " asnra ugTn-

o t B k kJ o!duğu mt'r1:ezlndedlr. 
bir Japon tccnvüzUne mUnferiden kar. mış ır. ır ·aç şl ölmUş ve yaı·ntnn. u---
§1 koyamazlar. mı§tır. 1 ~ - -

Şa.ngbay ve Tiyençindclri Amer!- Karan1ılt basmadan biraz evvel L uzo n ;:l, da s 1 
kan bahriyelileri 15000 kadardır. İngiliz av tayyareleri İngiltere sahlll ....,, 
Altı ay lkıı.da.r evvel bu lmwctle"in açığmd..ı. bir dU~man bombardıman iki saat sallandı 
emrinde Diyançing ve diğer Çin tay~nrcsini denize dllşUrmUı;Jcnllr. ManHlc, 8 (A.A.J - lkl .eant dc'lll'1 

sularmda müteru:ldit ganbotlnr bu- eden ştd:letll bir ?.cl~cıe neUcc!lndC 
Junı.ıyordu. Bu gemiler sayısı 5000 8.

1 
fi k k r • , Luzon adasının cenup kuımı haraJI o!. 

den 8.Z o1an Ameriknltları koru .. 1 ara 1 anununun tadıl ı mu§tur • 
makta mükelleftirler. ı:-ım:- Caı.ıtnratı ı inci sn\fnda HcnUz ta!s!lM nlınııme.m~ d:ı zıtt 

Yakalanan beş 
Fransız v~purunda 
Kaçak e,ya bulaa
data tesblt edildi 
Loııcıı-. 3 (A.A..J - Kapt:ın 1ngi. 

liz matbuatma giin.dertlen blr telgra! 
ta, bBZı: haberler. göre yakalanan be§ 
Vl§i vapurunun h:unulelerl arasında 

bl.rçok kaçak egya. bulundUğu blldlrll. 
mekted!r. İnglllz mu.bı1pler1 taratın . 
da.n Elimbet Kast Landon Port4 p. 
Urllı..'tl bu hamuıeıer halen tetkik edil 
mcktedlr. 
Ynkıılaruuı gemllezm ikLııl.nde maki. 

neler l>Ullanılmu bir hale ~Urllm!§. 
bir tanesmde dümen terUbatl ha.sara 
uğratıl~tır. Bu vapurtarm kJymett 
1.50 .. 000 1ııg1llJı lirası olarak taJım.Jn 
e<lilmektecllr. 

Orta köyde 
Bir tramvay 

UIW' - f~ 
Şimdi lkl madde ha.kkmda. blr karar , çolt telefat olduğu ve maddi hUS 
vermesi lt'l.mmgelecekUr. pel: mtihlm oldu~'U zaıınedıımcltt~ 

Mebusan meclliı!nde ekseriyet lideri 
olan Ba.rkley başka tadil teltliflerl Kardeşi ile birlik olup 
muameleyi geclktlrmedtği takdirde karısını döğmüş 
gelecek ça.rvamba g\lntl hUkö.metın Pangaltıda Oıımanbey matbaacı .,_,, 
muzaffer olacağını ve bu maddenin kağmda AH Nc~et apartımanınd& ~· 
de kabul edileceğini aöyleml§tlr. turan Sofi adında ibir kadm, Fertltli' 

Ayan mec.11stnin karan ta.rihl bir yl1nde Erg'enekon caddeBinde 187 ı:ıU. 
mnhiyetı haizdlr. ÇflnkU bu kararla marad& kahvecilik yapan kocası ff•• 
Amerika tn!irat myasctln! resmen terk :;an UUseytn ile ltavga etm.1§, kil~~ 
etmi§ oluyor. Aynı. zamanda bu su sonunda. Ha&n HUseyin ne kardı:: 
retle Ruzveıttn harlct :ıı!yascU de taa. Ali, Sof!yl bir hayli dllğ'mll§ıerdir. 
vip edllmlf oluyor. Kadmm §ikAyell tızertnc kocaıli 1

• 

İnfirlat t&ra!tarla.rmm Amerlk~ kaymblrnderl hakkmd& takibata Jfrl' 
nm harbe h11r1lklendlğtni 1dd1a. etme.. §llml§Ur. 
lcrine rağmen ayan mecll.sl. bu kal"&n Btn ARABACI AOIR 
'f'U'!l:IJ§tir. Bu tadDD.tı kabut eden aya.n ı·ARAL.umı 

dan elll ~ ne yaptıklarım pektUt\ Kııuklıda Orhıınlyo köytındo ıtr•b ' 
bD.mekteydller. cılık yapan MUlll.yim. dlln arab:ıııU'1' 

Bitaraflık kAnunu bOtUı. mıD11§ttır. Alcmdag-ı caddeslnl takiben .ır0rııtle 
Son zamanlarda Amerfka.n harp gc. giderken, aynı kl:lyde arabacı ;.br11et, 

mileriıWı v& §!leplerıntn torplllcnmesl BC!Jtmoğluna. çarpnıı~tır. Ahmet 1<1ıl; 
kanunun tadilini kol&yl~dığı mu • çaamclan ağır surette yaraıantır0 
bakk&Jr1se de bu hM18Cltt tesir fCM\ Ni>mune hastanesine ka~rtırılmıf. s:Jf" 
e~eler bile bu tadllAtın yapılmo.sı lu ye.kAlanm~tır. 
~kl~nmekteydl. --~---------___..,.,, 

Çllnlı:U son ayı&r içinde Amerikan 
efkA.rmda dcgiştkllltlcr husule gelmi{• 
Ur. EBULHODA 

Ve 

la 
s 

.. .. . 
an un vet·sı e 

Tas ajansına göre Almanlar 
Moskova cephesinde tnk,;ye 
kuvvetleri ve bilhassa tank ve 
top getirmcğc devam ediyorlar. 
Kızılordu, Moskovaya yakla.cı. JC I D Çllitl 
mak istiyen düşmanı hırpalıyor. , Macar maliye nazırı ltnlyaya 

gidiyor 

MAHMUT SAiM 

bu s a; ölo.ü 
r;un S Utta ta Gllrel s1ne · 

·de n:ıbılcnlı bir çocuk ta
ı btç:ıkla dokuz yerinden ya.. 

ı Un.verslto felsefe tnkUltcsl 

talcbcsind~n Haun Som"r bu sabnb 
Beyoğlu h tan ind" olMUştUr. 

Ccsem m nyene cclen ndllye doktoru 
d fninc rııl "'.it vcrm'ı:ıtır. 

--~--- • BugUn saat lG,30 da. bir Ortaköy 

Selanikte halka mutfaklar 1 Aksaray tramvay arabur, Ortaköyde, 

1 
. . I Bebek hattının ayrıldığ'ı noktada hat. 

açı ması ıstcnıyor tnn çıkınr;itrr. 
Sell!."ıUc, 8 < \. ~.) Şehirde hnlk 1 Tramvayda pok ıtr: ldmscnln bulun.. 

rnutlaklan n-:ılması için nl'ıltndar I ması bUyUlt bir kozanın 8nUnc geç 
kimselerin ı~tlrakllc bir topınntı ye. 1 m~. vatman nrnb.ı.yı eoğukkanıılıkln 
pılnı~tır. • durdurmasa. muva1'fn.k oirmuıtur. 

SARAY Ll LAP. 
ARASINDA Bud.'l~t<I, 8 (A.A.J - Mallye na .. 

zırı Rcmcııyt Sc.hneller ruml bir be • 
yruıatta bulunmak lçln pn.za.rtesı gU.. ı ~ ı 
nU İtalyaya gldcccl:tır. Nazır bunda.n 

1 
l'EK \'AJUXDA 

sonra Derli~ glderelt H:o:ıt Sehverln H A 8 E R 1 
vem Krosslgh tıLrafrndan ynpılıın zlyrı. 1 SÜTUNLA RDi;lA 
ret! .iade edc<:cktlr. ı ______ _ __ __ 

• 



ah keme 
Blonlarında 

~DASINA ÇAGIRMIŞ, FAKAT 
YO.Z BULAMAYINCA?! .. 

·-----<> -~---
lhdisini aldatıp aldatmadığını öğren-
~ek için mahkemeye gelen kadın, işi 
aoıayaınca kocasile nemen barıştı 
'\, ·•e r- d.ye ceza vereceksiniz ya • dı:ı oturan ı-;mıne adındaki kızla slne .. 
ht.:U:ıahtır lremllslnc. Zira daha 

1 
maya gltm!Dtilc. Dönü;ıte kapmın ö. 

!Bit 1Jdi4a !BaşB.aşa 
~ swwwıı~ ~~.-. ------

Her şeyden evvel şahsiye inizi, 
şahsmızı düzeltiniz 

Dünyada her ıeytlen büyük her şervet
ten daha çok kıymetli bir aervet vardır: 
Şahnyet. 

Şahsiyeti tqkil eden amiller araınJa 
bilgi ve karakter büyük bir yer alır. . 

Muvalfak olup olmamakta en büyük 
amil de !ahsımızdır. 

Tali, Fırsat, para, bunlar muvaffak ol-

Alman 

mak yolunda §ahsımız.dan sonra gelir. 
fnı;an sade et, kemik ve deriden müte • 

§ekkil değildir. insan, aynı zamanda dü
şünce, sevkitabii İsteklerle hislerden ya

pılmı§lır. 

Eğer iıinizi, mevkiinizi yoluna koymak 
istiyorsanız önce kendinizi, §ahsınızı, §ah. 
siyetinizi yoluna koyup tanzim ediniz. 

n •. . r.tmde bir karaltı ka.pımı kurcalıyor 
boyıu. b:ı§örtUlU kadın bu sfü·_ du. KQSUP baktım ki, Nadir. , 

havacılığ 

MYFA-

Küre 
Mektepler aeılmıştı. O~luna. 

bir müccsaeın küre al"' k için 
dükkana gireli. 

- Bir küre ıı:ıt iyorum, d dı. 
- Ne büvuklüla.te olsun? 
- Tabii büyü': kte. 

Kadınlo:ra ?Je erkeklere dair 
t, \"llaındn.n vazgeÇmış oluyor. I -Ne istiyorsun Nadir? dedim. ş k h • · d k • f ı • 

<at tat.en muh3kcme netıcesir.- Ço!~ ı:ıırho tu. Derdini ruılatıımadı. ar cep es ın e l a a ıy e "' Kadınlar ne resimlerini çek. 

~:;·,:::'m:~·~:, ı:::::~ ::. ~"~;'d::..:.~:~. :~:~: 1 :!.ı::~t:;;J;~~= ıı;x~ 
il lbıtrct Olduğu nnl:ı~ılmış fıı~tB~~):~/:~rtm diye blzücn ay. ve c en ilp bölgesinde ga 11 ret l r~~~~~~C:en~~r~~d<!~~-

rıldr. Emlno Ue tam kapıdan ıçerl ı:i. ~ • Evli erkekler scyo.hat yap. 
~1.ı:ı Kua kaolı, kara gıszttı, receğlmlz mradıı. Nadir gene nrk:ımız 1 masmı sevenlere benzerler: Se-

lıı Yakı11klı sayılabilecek b!r d:m koıtu. :e,nl bir tarafa, Emineyi Fin hava.cılannıfi Muıımamk. et.. yet gBsterdlği ve cayrct 8arfettiği ma.lrlir. Bunun için de, Alman pa· yahat edenin yine vatanına ge. 
lııa.ıı diğer tarata iterelt içeri girdi. Odama rafm.da:ki faa.llycUeri ve .Alman tay cephe krsınmı cenup mıııtn.kast te :roşUtçtılerlnden z!ynde, nakliye tay leceğini bi!diği gibi, ovll erkok dQ 

tahkikat evrakından anla - çılttı. Knryo?ayı yakaladı, sarstı, .sars yareclleriııln §imal bölgesinde sa • kil etmektedir. ynrecll4,<1inin )ardınımn ib:u: vurul _ .bütün ınnecra.lanndan sonra.. yi,, 
~ Cllrc davacı kadın btr ·~ece tı, topuzunu ltırdı. Rica ettim, gıt:ıno.. I dece Lenin.g'rad üzerinde faaliyet Heyeti umunıiye6ile Alman or • makta, cephenin mukavemet gOOte- ne karısına döneceğini lbilir. 
:::- Beşiktaş karakoluna dı. Çok s:ırho~ olduğundan hcrho.~ göstererek daha. ziyade cephenin <lulannm ~{oskova.yı istihdaf eden ren taraflarına. insa. rnmanda. ve • Kadınlar düsiindüklerinI. 

' bl.r luıza yapmaaındnn korktum. hn. mericer; ve cenup bölgelerine ehem tani-ruzlarnu, cenup ordusu iblr çc- bol miktarda. lb."Uvvetler sev3:odile- erkekler ptıklarıru ~rler. 
l>etııiİı. tanımadığım blr ralto!a ko~up haber verdim. nıiyet vermekte ibuhmduklıı.rı göze vimnc hareketi ile tanuı.mla.mağa rek ilerleyi6i kolaylaştrmınğn ça- Halbuki 1 mesele kadmlarm 

•:tanı h neme ıa ... rru& etti, cm Dınıcnı.ıon şahitler ise, Nadirin hlc "a.yret etrn·ı,,.._,;ır. Bu r,e\ .. rme h"- 1 ,...11maktadır .... "'asen ··--•- .d ..... 1 • no yaptLltlannı ve erkeklerin ne 
ıfdl ı, .. cçarptyor. ~ t:'A"C\.U - (~ .....- -:J ..,..., lU.W>. ~ d;;c:u"ndill lerın• 1° bilmektıı" '

0 t ., .. n.ryol mın topuzunu r.tr. de Necm!ycnln evlno zorm girmedi. Şark cephesinin şimal, merkez reketinin özünii Moskovan.m geri • den Knrndeniz layıkırma. lira.dar u. ...,. 
;rıa dıFuı ç1kmıık ln~emlyor. g-ını. Nocmlyenln ltcndlsinl !çeriye \"C cenup mmtaknln.rmn ayrıl.arak sine diŞnekten ziya.de, Kaf'kalr1a • zayan ve üç nuntakaya. aynhruş • Terkcttiğiniz kadın gilzeI1e.. 
irll'rnı§tır. blzznt da,·ct ctml§ olduğunu rKiy1c • bu üç koldan sevk ve idn.re edilen da bir ccp'he !kurulmasına mlni o- bulunan cephenin gerek faaliyet şir, sizi terkeden kadın çirkinle. 
~ l(ad:nm Jhban \\zerine ko. diler. taarruz.18.rm doğrudan doğruya hmm:ı.k g~Teti teşkil etmektedir. noktasından ve gerekse ileri ham • ııiı;. . 

,.ar ve eve glttlklerl 7.amnn, - Ya lutryolanırı topuzu nnsıı kt • Moskova üze'rine tevcih edlldikler.i Knfkıısyaıd:ı. bir İııglliz _ Sovyet lcJerinde muvnffnkryet bckımm.dnn . Bır ~~m randev_usunn. .geç 
~ ~adır nd:ndakı maznunu rııdı1 hissi hii.ki:mdir. Fa.'ltat esaslı ola • Rusya cephe.sinin kurulmam tokdi. cenup cephesinin dalın müsait mu.. gıtmem~ıdır. Saat tlerlcdik 

b!ıcmıyccck derecede sarh~ - Kırılmadı ki, zaten karyolayı ur. nık merkez cephe:ılnin l\Ic:Sovaya rinde şarit cephcmndeki Alman or- vaffokıyctler gösterdiği anhı.,.<al • ı lmdm gözden uzaklaşır. 
•• Odaıun1a oturur bulmll§~ar. ıeseniz ~ ıkılncak lıaldcdir. Nadir, şar. k b" k :ti ,.__ 1 ı ~ d 1 .ı...ı, ..,.;;,,..ı..an-'~ .....,,l ak~-.:ı. 
ı r, tllnd ki topuzu evirip ço- h olduğundan ~t.ı,,mcmck için tQJ>tı.. makta bulunduğu, gelen tebliğ- bir mücadele saflınsmm <inha caıl- P.ike ta\'ynrccilerin daha ka.U i- '"" .... ;& ~ • ""' "" "",__.·--·'" ... ~,,. 
"'I areı 11" a ·uwrntz ltl.Zlr rgt }'8."0o- U arının ""J• ""-"' ...,,...CA~C Ve ..r- m WM.ur. 1 ,.., "" ,... :..: :w: ,... :.: y ~ '"' :. ,. 

\~c gelen pollslrrc kur§t hııy. zıı tutundu ve topuz ollndo kaldı. • lerden c ·anlmaktadır. ma.srna funil obruıktndir. Bu ha.re • B..'lbctler aİıı.n tnnrruzla."1, avlonm~- Bay, bayanlara müjde 
!it rak~ Vaziyet böylece tebcnur "'lince mlld Şimal mmtn.knsmdaıki lkuvvetic .. keti da.ha. öncoden dıırdurmaık ise, lannd31d mU.1Jcülii.t ve kUçUk tipte ~ 

--ıa. ı bl 1 ı ı • A ı t muavini. A Ut ı "' .Marukc."1 ltoltuk t:lli"'llllltııı, '""11 .. "' ~•ıJ , ne o uyor, r 11 n m' uc umum uc m <ı ea.smt rin Lenlngrnd muhasanı.sı ve Mo.t' .. n~Erlt cenup oroularmm, Ke.fka8ya sUrotli, oynnlc oltL5lan bu tayyare- " ~" 
1" -· hl b' bl~ I ö J l• Nadi-'- l t · ,. IEV, ınOOte-p '\"O evnılt rnntalan. .. • ... J-e ç .r ~Y ,ımem ş 6 Y cm.:, "' '"' cva mr ıı nar kovanın eimııli ş:utrisinde t.oplaı:- yolunu lbir un evvel kapıyArak, lbu - elliğin cephenin ecnup mmtnknsı- " " 

l't llln1ttadrr. nız etmediğini, davet üzcrloc girdl • mak ve teşkil cdiln:ı.Ck gayretile raya. ~\'Yet ikıtnlnrmm kn:vdml • na ibol miktarda getirlhncsinde d(l 
~t ~adlr karakolıı ı;t;tllrlll ~ini ileri sürerek bcrııntlni IBtemtştı. çekilen S<>vyet Rusya lkara ordu.~u- masma, smirrılmasma mani olmnlt· umil olnuıtıtur. 

•• gUn de cU:mUmc~hut nıııh. Bunun Uzcrlnc reis Nccmlycyc: na kar(}t harekette buhmduğu tııh lo. ~a.lil olabilir. Alıruı.n tnyynreciliğinhı cenup 
1' \'erllmJl}Ur. - Ne dersin, h!'ıl:l Nndlrc ceza ver. min edilebilir. • Alınan hn.w.crhğı cenup mmta.kn mmtakasrndnki gayretli faaeyctln-

\ı.:_ davacı kadın, kııralrolda Na.. ı memlzl iııtıyor musun? diye sormu~ Gerek &imal mmtakaı;mrln ve ge sındo. · azami randman ''erecek bfr ı , ~·et tayynrcciliğinin hare • 
~'llladrttrm ıKSytedtğt halde m~ 1 

tu. rekse merkez cepbesinde Alman gayretle Çlrlışmtıkta. mecburiyet ... t alını~ olması da milesJ1rdir. 
tı;.kfilıl tanrdığmı, mm de Necmiye blr hayli dllşilr\düklen son havacıbğmm fatıliyeti :ı>ek de öy- <luy:ma.kt.adır. Evvelii; Kırım yan - (,umul erek Alman tebliğlerine 

ne ayın evde beraber o. rn, Nadirin naııı Ol"n bcrnat edece le ~dot.U. o.Janık tn:vslr edilecek mndıı.<;ınm ll.nınnlannı boŞ bırak - \'O gerel<sc Sovyct Rtmya tcbliğl • 
'-'d. -q 116yleml~U: ~ini anlamı§ ve A"\l.ro. şf btlyUklUğUn bir mahiyet nrzetnıemektedir. l3u· mamak ve bilhassa Slvnstopolu rine nazaran ıl:>üt.ün cephe iboyunc:ı 

:J>, bizim cvd~ kiracıydı. DU ~nnındandır, glbll~rden: nunla beraber, butün cephe boyur.. bomb:ırdnnruı edc're:k Sovyct donan olan harekat sırasmdo. kı:zılordu 
lıtıı, temiz bir g~nçUr. Valuı - Neye çezn T"erc~ksiniz. yazıktır ca Alman ho.va topçulnrnn.n bir ha· :nasınm Karadeni:r.deki en kuvvet- ha'\'acıltğmm esaslı lb1r hareketi göa 
~mur: ,\hnıet ve nynı rn. 1 gUıınhtır. Hem dlha çok genç! diy<ı • kimiyct !kurmuş bulunduJdannı Brn- li üs. .. ünden mnlırum kalmasmr te- terilmcı:mekte. sadece merkez böl· 
~ r 't d:ı.vnsınd:ın vıızgeçmltıtl. bul etmek zarureti vm·dır. ÇUnlt'.!. nıinc çalışmaktrr. Bu ttı.kdirde So,·. ges:inde ileri hamleler ynpan Al p 

tUlmı) 

l.ılı.tlJDA 
\~~ 
·tur SAiM 

SARAYLILAR 
ARASINDA 

l> ... 
lf ttt \'AKINDA 

~t.: 4 B E R 
~ 01.ARIND~ 

Nihayet karar blldlrllml;,, Nadir be. 
r ıt ctını~ ti. Nadir! dı,ıırd:ı. ltarm bel< 
Uyordu Kı a. boylu olınasrna rağmen 

ll:ı:el ~ rılabilecc1t oinn kadın, lıcr -
1 !ilde kocasının baımn geleni duym~ 
,.c ltcndlslni hakikaten nldntmnk ist~ 
ylp lst .. mcd .ini göılerllc g!lrllp Jmıak 
l rlJ l<•llm k lçln. ıtahltcmeyc gel • 
mlı, bulun ıyordu. 

Kn im N ıcl rln kolunıı. girip yUrUr ·• 
k n. Nı?cml ye hitaben: 

- Kocamın l;ıl yolt dn .eana bakıı. 
eni>: herhalde, sarhoş görUncc odana 
ç ırdırı: nln gibi. kam nıarsı~a a! 
dırnıavınca da hırsın:Jnn kcnj!alnl 
r.ı:ı.lıl.c:n 111; ctl1n. nmo, Allah !nn:ıııı 
tı<'.lvlc rc .. 11 cacr lıte ! 

V!yer k gururlu gururlu kocasının 
ltolu:ııı ıı ııaruk mr.ru.,·c:ıkrdcn •n • 
me~ lıa .. ı d. 

I .. eninsmd ve MoskO\"n Uzer1ne ya• yet donnnmrumım açik denize çık· man i\aro oroula.rma -i<ar§ı '\"C mo
pılmaktn bulunan d'evnnıh gece m!lst mecb11riyeli doğncnktır. Bu törlü ~rtıı.larm ilerleyielerino mfı
bombardnnan tıınrnı.zlnrr son gün • ~uretlc .A iman plkecileri, müdafa· rıi olmnk isteyen tek ilik lmlkm • 
ler zıırimdn Seyrini değl~Urmic; ve ah ve havaya ka.I'§ı tedblrler ala~- malar mUnahcde edilmektedir. 
glindıiz gözlle nlmacn'k mu.link ne- mış bir limanda donanma ile müCA- Sovyet tnyya.recll"ğinin bu s a 
ti.ceyc nazıırnn truı.n'Uzlar giindüz· dı>Jo etmekten'3c, torpil tnyyarec;:·. liğci cephe üzerinde ve dalın zfyn -
lerl de yapılmağa baı;lanmrştıt. li;;inin Qök daha müsait ı:;a1'tlar al· de cenup mıntakasınd:ı. bir mihver 
YUzde elli nisbetinden daha Usti.in tında cah.ıJabilcceği nçık denizlerde ha.va hf.kimiyctinin kurulma.'Unn 
farklr bir hasıla veren gündüz lborn \·c sadece doilanmnnrn kendi mUda- önayak olmu. tu'r. Alman havacılığı 
bardrmnnlarmm muvaffakıyet vaa- fan Yasrt~larik konınm!!.Sma ltarı:ıı- da. daha sert ve daha. mUcsslr su
detmcsi ve bu tnamızlarm idıı.me hk, taan·uz ctn1ek imJtô.nlarmr da rette taarruza geçmek fırs:ıtıruı. ka 
etmesi de ~qsteriyor ki, Ahmm h~- ele gcc;irnılli oll'caklardrr. Bundıı vuşmuıı den ektir. ÇünkU. tanrruz 
Yacıları hn\"n hfıkimiy~tini elde N · ikinci !bir farda dalıa göze çarp edrn bir korkı.ı ve tehlike mevcut 
mL'}IC'rdlr. maktadır ki, bu da, SovyC't domu·. 1 olmayınca, mUdrıfaa kaygısı orta

Şimnl ve merkez cephelerinde masm•n nçrk dc·ıılze çıkmnsı takd;- dan kalkmış olu.}or, dolaymile, mU
Almnn tayyarecilerinin faaliyeti ı rinde fürmnn denizden ve donan • dafıınyn tahsis cde<ı {rl kuvvetleıi
Sovyct Rusyanm iki ihUyillt ''11 gö;,o. nııı tnrnfmdnn miidnfna•ı nksnmr13 ni de taarruzlara. iqfüofı.k ettirmek 
de sehr:ne yııpmnkta. bulunduğu tn· olm~nktır. <rrsntına kıı.vuş.uyor. 
nı~zliı.r ve biraz da rnulcnvtmet C• Ccruıp mmtaJuu;ındaki Alman Almaıı havnNlrğının ıııı.rk cephe-
den ltarn krtalıırma kar§ı yıpratıc: hnvacılannın gnyreti csns itibnı'ilc sindeki faaliyeti. haı-bin başln~ı 
baskınlnr ~e1tllnde olmnktutl r. Fa· bu mıım muharebeleri değildir. günden, 22 hnzlrun 1041 den b rrt.i

\01.t\'J~ Ml n Bfnt kat bıı hnvncılığnı en fazla f sli - Da1ın 21vndc R'afknırya yolunu kapa- ne kad ır durup dinlenmeden de • 

ı .. • t lı h•ı t' 

l)iy' sorüu. ~n: 
- H.• yır. ~-'dim, l:cndil ı i ~e-

liyorlar. . 
- O Jıaldc seninle dostluk nr. 

kcda§lık y~pmnk istiyorlcır. G{i . 
vcrdnlcr çok hassas, çok muı~iı; 
ho.yvunlardır. So.km Qnları ın· 
(itme, yııvrum ! Her ıaınnn sl,;y. 
IC't im ~ n. ben küçUkl\Cll uir tas 

, ntnrnk. baht:!emizdc1d bir ~Ü\Cr. 
c.inin knn"clını . al,ntlamu•1 ım. 
Znvnllı hıı vrnncık 1çamndı. onu 

ı tuttum .. Yarasını snrdıın .• l;'ıı
hat. bir tUrlü iyilec:mcdi. ve ik! 
ay bu ıztırabı çektikten. beni df' 
bit· l1ayli üıdüktcn soııra öldii. 
Bu acıyı hfılô. his"'ederlm ve 11 . 

nutama.m. 
- Çok ince ve merhametli bir 

insansınız, baıba! Eir güv<'rcinin 
ölümünden bu k~nr mütee~<ıir 
olan sizin gibi yufka yürekli bi:
insan, günün birinde kendi ·luzmı 

ölümünü duyar vey g-örürı::c 
h.iınbilir no bHyUk ncı duy;ı.rl 

Bııbn.m birden yerinden kalka· 
rak boynumn sarıldı: . 

- u • Leyla! Ben sann ha tn
hğın knt.'iy<ın tehlikeli obn~1ğı_ 
nı - f)Crcfimlo temin cd:!rok -
söyledim. N~den bana innnnıı
yoı-sun? Sen li\cc~k bir k:z de
ğilsin! 

Bird--nbiı· ned"n bilmem nı· 
humu bir hiiziln r"1d1 .. Ağlama 
ğn ba~ladım: 

- Ann ... m ve babam varkl'n 
- niçin. b 'lmhorum - daima 
hayntta lfr öksüz gibiyim . B.;nn 
n~dcn bu ök6üziüL;.ıii hicı~"'ttiri. 
yo~unuz. babn? 

H1:r ~amrn metin ve so~uk
kanlı r.ört~ııcn bııbnm da benimle 
b<>rabcr ağlnyordu. 

- l(ızım .. Leyla! Kendine gel 
yavrucuğum! Seni korkunç, teh-

likeli bir vehim sannıc; Bunlar 
lumsl senin tevehhilmü~;. · senin 
kunınltındur. Ortada cir şey 
y k. Annen de senin ~·ür.ilndcn 
~lnirli oldu. KMmaığl:r.n gecen 
~iln hahçcdc - hcını de doktor 
Bcdndın yanında - ynptığ'ınJıa. 
knrcti unutuyor musun? BUtiln 
bunlRrn tnhnmmUl eden bir an. 
neyi mr rhamctsizlikle itham et
mek doğru mudur, yavrum? 

Bir an ic:in kendimi tuttum. 
Seı<li ile annem ım:.c:mda geçen 
rezaletler bile e\·fzlmi l ml'linden 
yıkma~a kfıfi ~elc-biliı'di. Fakat 
ben. kendimi feda t-der C\imin 
yıkılmasını istcmenlim. 

Evet .. Aıınrmt> bir yDllancı ya. 
nmda 1uıkat<'t etmiştin. Uıki:ı 
onun r:ıptıJ.:l:ınmı k!'n;ılık ola. 
rak bu halrnı~tl mt•hakemc et
me'• ve b nt bu vil".den uclu ~ör
mek büyük b!r insafsızlık değil 
miydi'? 

Manmafih, b~bama annernin 
kiı li rn 'lltı.Şır aı mı döl•memeğe 
,·cııı in ctıniştim .. 

F-zla .bir ~ey Eöylivcmedim •. 
Onun bayni!ıhkhırınm c;on nii. 
munel;İ olan "lffl'.L ~leHh" emek. 
tup. gör.derme ht!dise"i biic bir 
ail nil' r.er. fini. nıunusunu kir
lctmc-ğ'" kafi ı;c!ebilirdi. 

Alı ben ıı kızmı§tm.. Ynhut 
ncı bu~alıı. bir insa.ıunıı;:ım •. 

!;abamla baş ba.şa kaldığım 
halde bile .:.nnemin aleyhinde bir 

şey söyliycmlyordtmı. 
Babam bana bir takun öğiltler 

verdi. fümlar ıhcnim için kati tc
sc111lcrden bn.~a bir Rey değildi. 
Iztırnplarım içimd' kalıyor, kal 
bimin sızısı Oinwh ordu 

Babam d :ı. ben <İe susmuştuk. 
Q gö?.y2fil,ırını sildi. 
Benim hıckrrıkJDı"Jm dindi 
Hastah ll:acılardan biri m°ıda-

drmn:ıı • !.l ti: 
- Doktor $edat bey bal1çcd{' 

sizi bekliyor .. '"4'yla hanım gt 
neş alma~a !'."'·n •... diyor. 
Dııbam biı d 'l ayuğa k~ktı: 
- Binı.z lftfı uzatmışız r,alıb:ı. 

Ben doh tora • imdi l.C) la~ ı a. 
hr :::elırim ... d nişllm. Vah vnll. 
. edat beyi beklettim .. 

Baham ark m;ı ince mantomu 
verdi 

Cıkalım vavrunı . Hava gü. 
?.el. lnsnn buradaki güneşi bn~ka 
bir yerde bulam.v.. 

Cevap vermedim.. Aynnnın ö
nünde dağınık sa.çlarm11 dÜZC'lt
tim .. Gözlerimi sildim. Odadan 
babamla beraber <;tktık. 

~ 

Hastahanenin ön bahçesinde. 
y:z. 

Doktor Sedat küçük bir ha.vu. 
zun fıslaye~ini aqmakla meşgul 
Ha\'lt2' b~ınd:;ı. bir kaç bo;} $CZ. 

long,. Ye bir küçifü ha-cır mn;·m .. 
Doktor bizi görünce elindeki i5i 
bıraktı: 

Vclh.'Unl heır tUrlll c1Crf ,.e mu
şnmro CfiYnlar fenni suttt~· 

btt ırenlrtf' hoyanrr 

Bayanlara mahsus 

fODASI Gl ~it.,, 

R.ENOt 01.'!llUŞ 

El çantaları 

va.m etmiş ve bu~nlerdo ise en 
fon l devrelerinden birJ.rıc simıiş 
bıılunma.ktndır. Bu mUdd t ~.n.rfm· 
daki hava. mulınrebelerinde göril • 
ı-.n muvaffaluyeUcr, haya hi~dmi • 
;reiiriin <'lde edilmesine oebep ol • 
ın •ştur. Du hnvacıltğm cenup ~ 
tn'katmdaki gnyrotl ille, Sovyet oı-. 
dnlarmm petrol davasındaki aon 
ınukavemetlerlnin kurtılınn.snu ön.. 
lem"• b Juısmadtr. Burul:ı. da. mu • 
' ffak o lHJnrsn, Alman ba.vncılığt' 
:ırk cenhc 'nln en kıymctll b!r ct'p 

he n; lı:n m• ol cakl dır. 
A. f;ı\RKIA 

- Buyurun doktor bey! 
V c bana dönerek il~ ve etti: 
- Si bab r r,önderd:m nm. , 

kusurn b,knm~ m. Gün bir .,. 
sonra bulut nrdın3 gidcce];: gibı 
öri.inüyor. 
Sezlo:r.g oturdum. 
B~bam tı\ akta ri<r. ro içiyor. 

H st 1 h~ enin b" hresi ~.ok 
gil?.c'l t:ırh edilmis, ~cdatı:ı~m! 

- Hep ini hemen hemen kerı· 
di elim ::vnııtım. "r le hir kere 
şu kü.Q .. çamli r da bül, se. O 
r,amnn L yrimden yanmı varıl 
ma}ar.uı~. 

- Bah ·ede ı:ok canı vn.r mı? 
- lld l lzdrn fa. n. En buyi!ğü 

nUn ömrü be: nel k. l\1nlllll3,.. 
fili arka bahcc>dcı ~ irmidcn fazla 
büyük ç::ı.m da vıır. 

- Sc"zc b::Jıeel r· de ı::izin nı1,? 
- Evet. Hnstnh~menin se°Jze-

sini buradıın temin ediyoruz. 
- Çok güzel. Cidden nıuvaf

f a.k olmuş ii:>"r es r sa'I "bisiniz •• 
T<'brik ederim. 

Doktor Scdadın dudağının U• 

ctında r~k~ bir tebessüm ~ 
lirdi. Fazla. bir şey söy)emcdi. 

Ben sonıurtknnlıümu muhaf a. 
za etmiş olmalıynn ki. Sedat bcv 
takN.r bana döndü: 

- Bu sabah bey ba:ba.nw » 
nıyordunuz. !ştc geldi.. Ne 
kom.\.cqnu:vorsunm? 

(~ tvr) 
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Jakfa beraber Nevyork.a vasıtalarından bnhsediliyor· ve çok korkak görünen sarı 

dönüşümüzün üzerinden bir du. Fakat banyo salonu ve e. köpeğini yanından ayırm.ı -
ay geçti. Dostlarımız bizi lek''"rikler de dahil olmak ü. yordu. Herhalde itinin çok 
görmeye geliyorlar, geveze zere bu istirahat vasıtaları acemisi olacaktı. Zira soğuk. 
lik ederek en ağır edebiyat çok ekı:;ikti. Elektrik lamba . tan şikayet edince bir günde 
ve sanat meseleleri üzerinde ları çok alçaktan asılıydı .. U. kömürlüğün dibine dan eke· 
kati hükümler veriyoruz... zun boylu olan Jak sık ıık rek evi hamama benzetiyor. 

NEVRAUI. KIRIKLIK VE BÜTÜN AG ilLARINIZI DERHAL KESER 
leabmda günde 3 k&Je alınabilir. Her verde oultu kutulan tSTa!'la iste-rinit 

Fakat hiç kimse sayfiy.edeki bunlara çarpıyordu. du. 
istanbul Defterdarhğından : 

•.z. llah&lle So. 
maceramızdan bahsetmeye - Lola, eğer bir defa da. - Çok kömür yakıyorsu • 
cesaret edemiyor. ha çarparsam elime baltan nuz. 

No. adı ve tlCIY· Se.ıı.atı hane No. Mııt:rah Kazanç fi' 
1 Anıtıvir Alyanak Diş Dr. 1stikıal C. 108/S Hl.85 16.96 3.89 &.'8 ' 

Şimdi bana çok uzak gibi alınca bu evi yıkacağım. Yok - Siz de herkes gibi ge. 
görünen fakat henüz üzerin. öyle gülme, çok ciddi söylü . cenin dokuzunda yatsamz ne 
den bir ay geçen hu macera- yorum. olur, ov.akit gece yarısına ka 
run hatırasını hafızamdan - Azizim lfunl,alarm al • dar sıcağa ihtiyacınız olmaz. 
ıllemiyorum. F en.a uyuyo - çak olUJunun faydası var. - Kaloriferi gece yarısına 
rum; yatakta dönüp duru - Dikkatli yürümeğe ahıırsı- kadar yaksanız. Fakat biz sa 
yar ve bir •,epenin üzerinde mz. bahleyin geç kalkarız. Kalo· 
görünen yüksek ve beyaz bir Burada alıştığım~z şeyler riferi sabahın al'a:ısmdan yak. 
evi gözümün önünden sile. yalnız dikkatli yürümekten makta ne mana var. 
miyorum, bir köpeğin sinsi ibaret kalmadı. Sayfiyede e. - Olmaz, eski efendim ka 
havladığını iıitiyor ve yeni lektrik ışığının çok mahzurlu loriferi her sabah altıda yak
kazılmış topraktan çıkan an. olduğunu öğrendik. Yağmur. brırdı. 20 senedir öyle ahı• 
}atılmaz kokuyu ihi.la duyar lar ve fırtınalar devam eder· hm. 
sibi oluyorum. ken elektrik cereyanını kes. Silis bütün tavsiyelerimi • 

.Knnıldayan bir perde beni mek v e g e c e y i ta- ze rağmen bildiğini okumak• 
uçralıyOI'. En ufak bir gürül. mamile karanlıkta geçirmek ta ısrar etti. Biz de daha er
tüye, hafif bir çıngırak sesi- icap ediyordu. Bunu yapma• le.en yattık ve daha erken 
ne tahammül edemiyorum; dığımız 'ı:akdirde tesisat ho. kalktık. Bu adamı deği§tir • 
karanlık beni tiril tiril titre- zuluyor ve tamir için dünya me:\tlize imkan yoktu. Zira 
~or. kadar para veriyorduk. Aynı 1 Grokfort ahalisi çok fakir ol-

SinirlerUn. hasta, çok şık hal telefon hattı için de va. makla beraber uşaklık yap• 
bir insan olan kocam Jak da kiydi. ımya razı olmıyacak kadar 
bı:ınu biliyor. Beni saran bu Hava.gazı olmadığı ıçın kibirlidir. Burada Silastan 
emamdan kurtulmak için bu ben petrolle yemek pişirmeyi baıka iş gördürülecek adam 
hikayeyi yazmamı bana tav- Jak ta banyoyu tSıtmak Üze· yoktur. 
ıiye eden de odur. 20 martla re odun kırmayı öğrendi. Si. Silaa çok lakayt bir adam-
9 nisan arasında sürüklenip garamız biterse Grokfortta dı. Kendisini allame farze • 
giden hadiselerin en sonun- ıüneş battıktan sonra tek a. diyor ve her işe eli yaUığını 
cuaunu kağıt üzerinde tesbi\ çık dükkan bulunmadığı için iddia ediyordu. 
ettiğim vakit her şeyi unuta- Nevyorka taşınmak İcap e • 
rak rahat bir uyku uyuyaca. diyordu. Bütçem.is sanılma· 
ğmıı ümit ediyorum. ya bqlanuıtı. Zira sayfiye. 

Kam.ınusaninin ikisinde, ye çıkan ıehirlilerin zengin 
tam altı ay oluyor, Jak ve olduğu fikrinde bulunan es • 
ben Grokfoda gittik. Orada naf bize aa\tıklan her fey i. 
çok sade bir hayat geçirerek çin anala;ının nikahını isti· 
para biriktirmeyi tasavvur yordu. 
etmiştik. Jak resim yapacak ilk günlerde kaloriferler 
hen de edebi itlerle meşgul hizi bir Türk hamamında 
olacaktım. Bizi oraya çeken yaşatacak kadar sıcaktı. Fa. 
ilim Nasyon gaze',eıinde o- kat 15 gün sonra çivi kesme
lmduk: ye başladrk. Kaloriferlerin 
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HAMLET (5 ,,erde) 
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lmklaJ cadd..CnJe 
KOMEDi KISMINDA 

"-1..Şı.IJl 20,80 dıl 

Kör Dövüşü 

2 An:ınnak ve Mığır Gayri menku. Ş. Muhtar 30000.00 300.00 6000 150.00 llM.OG 
ıu alrp at. Cad. 23 No, ~I 

Tarla.batı mallyo şubeSl mllketı.c.t lerlndcn adı ve i8i ve tıcarctga.h, adresi yazılı §&hısl.ar tertd 
0

öc:aretıe r.-J 
rc.slerlnl blldlrmeml§ ve tebliğe nltı.hi ~tll bir kimse göstermem~ ve yapılan a~rmada. buhmamamq oı'j 
dıı.n hlza.larmda g&rt.crflen yıla alt ka zanç, buhran vergisi ve oozalarmı hı.t v1 lhbarnıı.melerln bt:r.ır:at k 
tebllğl mO.mkUn oı~tır. 

Keyflyc~ 3692 ayılt kanunun 10 ve ll incl maddeleri.ne tevtıkan tebliğ 

1~ bölge güref}Çileriııin işt.lrakile 
Beyoğlu ha.lkcvi salonunda. yapıla
cak Türkiye grekoromen güreş bi· 
rincilikJerine başJemnı:ı.r..ır. Dün ya~ 
pılan seçmelerde alınan teknik n~ 
tieeler şuntı:.rcirr: 

56 kilo: 
F-ebmi İshm!tm} - Ta.IA.t Bur

sa.ya tUAla, Kenan İstaDbul - Ha
lil Eskişcıbire tnşla, Kemal Seyhan 
- Şevket Kocaeliye t~lıı. Recep 
!mıir - Naci Konyaya tusla, Ha· 
lil Ankara - Bahattin lzmire tuş· 
la, 1sma1 l Ankara - İbrahim Ay. 
dma. t~la gıtlip. 

61 kilo: 
Bektaş İstanbul - Tuğnıl Kon

yaya tuşla, ~andendr lzmir - Alı 
met Bursa.ya tWJla, Emin lstnnbul 
- Hamdl SlVMa. tuşla, Manol h
tnnbul - Tevfik EBki~e tuşla, 
Sadettin Kocaeli - Cümhur lzmJ. 

\'U - MuMaf& Konyayn ~lıı.. 
Pan::ıyot l.stanbul - Kemal Ee.kl· 
le'hlre tuşla galip. 

72 kilo: 
Silleymıın Bursa - Menteı Ay

dına tuşla, .Mehmet Al; fsta.nbul-

Derviş Sıvasa tuşla, lzzet lstanbul 
- Mustafa. Seyhana tu.§la. Beslen 
Kocaeli - Mustafa Eskişehire 
tuşla, Doğan İstanbul - Siret Kon 
yaya tuşla, Cemil Çankırı - Ab
dullah 1zmire tu~. Raza.k 1stan· 
bul - Omnan "F.:elcl~ehire tuşla gn. 
Up. 

79 kilo: 
Muhlis İzmir - Ca.hit Süley

mana tuşla, 1sma.f1 Kocaeli - Rok 
taı:ı Sıvasa tuşla galip gelmiştir. 

zete:ıl, 20.•5 Muhtellf 21altamlıı.rde.n 

ıµırlolar, 21.00 Ziraat takvimi, 21.10 
Dinleyici fstckreri, 21.4:5 Konuşma 

{GUntln ml"..!eleleri), 22.00 Radyo sn .. 
Jon orkestrası, 22.30 Ajans, 22.45 
Radyo salon orkestrası. 

"18 i.Dıci asırdan kalma gü. idaresini bize ev sahibi tara. 
zel bir ev kiraya verilecektir. fından tavsiye edilen Silaa 
ET dötelidir. Bütün iatirahat Elkins isminde bir adama bı
vasdalan mevcuttur. Ayrıca raknnıtık. Bu adam daima 
3S dönümlük toprağı da var. l bir makineci tuhunu giyiyor 
LongJzlandkanalmadaya-~------------------~,----------------------------------------..--------------------1 

landır. Aylık kirası yalnn LJ 'k r B. A 1 . k Rene Bazenden ç:cviren: 

~~~t!;,tiy::::t°t ı· 6 l ay_e__ ır a imın aş masalı MUZAFFEFl.ESEN 
«ot.emap. müracaat edebilir.,.. __ _ 
ter (Dünkü nu.shadan devam) da yürüyerek hava almaya çrk. vam etti. Alim bwıların konuş. dar sevi~orum. Tahip edece. 

j.!i b' k 1 Bir üçüncii.~ sık sık gülüyQr, mıştır . .Anı.maktn devam edPlim. malarmı dinlemek istiyordu. Fa- ğim. Aaı~~neceğim. Mem-
ıyat ıze ço uygun ge • ·wammül edilmez. O bu kadın- Yürüdü. kat genç 1cz QOk yavaş söylüyor.. lcketlerinc kd .., • .Wip brtbasın. 

ii, ev de hoşumuza gitti, bi. lan ibir saniye yanında. gtiriiyvr - Marsel, yavrum bu kadar du . .Babayla anne tatlı lbir mu- da•ı istiycceğ'iım. 
naenaleyh karanmız çabuk sonra kalabalrğm akışına karı. hızlı yüıiimc, :ırka.mızdan atll sildyc !benzeyen bu sesle mest Matmn~l l\larsed kcndılerini 
Yerildi. Şehir bayatından yo- şıp geçiyordu. Bu <;ebrclerin hiç kovalamıyor ya. olmuş gibiydi. ısrarla t::ı.kip cd~n bu ?dama 
raJmuı6'"11k ve sayfiyenin met. birisi başını çovjrmeye ve arka- Bu ses arkasından geliyordu, - Kızlarını çok seviyorlar. dikkat etmişti. Onu böyle ark~ 
bedilen sükününü tatmak İs· sından k~aya değmeyen .?..<ı- şef.kntli ve affeden bir ses. Alim Heriıa.lde biricik kızları Buna smda göriincc giilüyordu. Bu gü. 

vallılardı. Aliım sanJn ibir sergi- a<lmılanm a.ğrrlaştırdr. üç kişi üzüldüm. Kala'balık bir ~le da- lüşte: "~izi gördüm, zahmetinize 
tİyorduk. de jüri azasmda.nmIJ gibi dola- ilerlediler ve kendisini geçtiler.. ha h0S1.ıma gider. Karımın bir yazık, ben böyle ko1ay kolay ele 

Grokfortla Nevyork ara- §ryordu. Madlene kadar indi, 'bir lri yan ibir !baba, genç lbir anne, düzine k!;l.I'deşi olmasını isterim. ~ecek !bir kız değilim" deyen 
amdaki mesafe yüz milden otobüs durağında durdu ve yirmi cici bir kız. Şişman baba bir re- Fakat zararı JQk. Bu ı:;n.hsi bir bir mana vardı. 
daha fazladır. Buraya en ya. adım takip ettiği bir genç 1>ızm dingot giy.mişti, tnoe, narin bir kusur değil. Babası galiba biraz Liik menuıundu: 
km şehir olan Nevhavenle kumral gıizcllif::>iyle gözleri ka.. kadın olan anne esmer gü7.eliydi. fazla içiyor. Yalnız. alkolik değil. - Böylesi daha iyi, Kolay ele 

d b b maştı. Sonra onun Fransız olm~ Önlerinde yürüyen M'1.rsel tarif Bu kız bir annede olabilir. Hele geçen bir k•z, kolayca b.l.o:kasına 
Nevyork arasın a ir oto üs dıg-ını anlavarak takipten vaz '"""" altı NV'l•m•m 0ıursa. da teslim olur. 
ha 1 ki be J edilemez bir şeydi. Mağrur bir ~ ""~-... - ı 

ttı mevcut o ma a ra- geçti. Lük milliyet me3elcsindc yürü;ii.~. beyzi bir yüz, esmer ve Alimin gözleri önünde ibir ha- Yürüdüler. Lokantaya girdi. 
·her Grokforda otomobilden ~k titi1.di. Biraz daha i1crde ince ib:r deri, n$ıalı bakııslar. yal canlandı. Deniz kenarında lcr. Lük de beraber. Yemek ye. 
başka bir vasıta ile gitmek Ruvayyal sokağının ortasına Giyinişleri Parislilere ~nzemi- çamlar arasında mini mini lbir yip çıktılar. Lükte beraber. Yine 
mirtu··r lla~nda methed.ılen doğr~ kiki~ lbir ~skmlık geçir- vor. köşk. Etrafı "itlerle ....,vrilmis yürüdüler: Gcld~leri. yollan bir 
o-:r ' di. !,).e te.,...,n yeni çrk:mIŞ dene- J bir bahçe. Orb ,Yerde bk kuyu-, daha geçtılc.r. ._,imdt alimin O· 
ev Grokfort'ınn altı mil uzak- cek kadar .cn>nç, ""pkm «özlü, Alim dü.~ündü: turdu'"• sokaktan r.:e"İ''Orlardı. 

d E · b" ·k• · · k ,,,_. - !<'-" "' - Kuyunun ağzına çocuklar düş. ,., "' . -. J 

ta ır. vı ır, ı ıncıteırın a beyazlar giyinmiş lbir kız. matem - Taşralı bunlar. Babanın ha. mesin diye demir ıskaralı bir ka- Apartmanının kapısı önünöen 
şanıma doğnı simsarla bera. elbiseli bir kadınla beraber bir li vakti yerinde. Arasıra Parisc pak geçirilmiştir. geçerken bir ses işitti. Uşağı 
ber gezd~k. Küçük fa'--•.: mü. arabada idiler. Kız ona Liik crclip ~ez.lyorlar. Cenuplu olacak· k' kendisine sesleniyordu: 

KA A b 1. - • 1 ... Ta 1 zafere yaklaşıyorlardı. lş_ . s· . 
tenasip olan bu ev bir tepe- Lümbre !baktı. ra a SOı{agı ao _ iar. .Memleketlerinde bağl~rı te bu srrada Lük Lümbr Matına. - ıze bır telgraf v~r efe.1-

dur~n arabalar arasında ağıt' a. var. ;:\1atma7.el Marsel sıhhatli, dim. 
nin eteğindeydi. Ve bu kar ğrr gidiyordu. Kız ço!~ n:esut gö. iyi ahliı.klı bir kız. Cenuplu olu- ?..el Maselin tam bir cümlesini Alim telgrafı okudu. Bu bir 
dekoru içerisinde bize çok ı·tinüyor, neşeli neseli gülüyordu. şuna göre belki damarlarında bi· i~tti. Bir kelimesini bile kaçır. tabiiye la'boratuvarından geliyor_ 
güzel göründü. Bu gülüş Lük Lümbrün üzerine raz da İspanyol kanı vardır. f!. madığı bir cümle. Genç kız: du. "Yeni yakalanan hayvanlar · 

k d 1 k · B - Çbk acıktmı, diyordu. 
1'() ~ün sonra taşınıyorduk. düştü ve ona ar ·a ~ ı ettı. u zerinde veraset nazariyelerine arasında naimc sınıfından ciruı!-

llk günlerde sessizliğin ta • sırada arabJ. hrzhlaştı. Genç alim dair tetkikler yapabilirim. Ona annesi cev31> verdi: ni tayin edemediğimiz üç t~ne 

d . I d 1. bu arabayı takip etmek fikriyle _ GaiP.- v.a. kl"'n+-r"'. orada var. Sizi bekliyoruz,,, Ald /ı 
mı, cıvarın 'e er ı görünü. boş lbir araba arndı fakat bula- Adıml~rını sıklaştırdı. Tam ba- J-J~ °"'1"'""' Ha\1'1 .. oraya gı'tmiyecekti. Fa. ırınız: _...., 

1 l · I k d ·· ·· - b Yemek yeriz, J.... \ - d 1 •~rt ~· şünü, 1emen uç ça mıyan madr. . banın ar asın an vurumege aş. kat ne yazık ki telgrafı okuytıJ' ' ~:ıı:ı ıı rem 'br. • ,,, 

bir telefonun cazibesini, iki - Bu i1? fE'na ba.cıladı. Belki ladı Genç kız onu gördü. fakat - İdeal zevce. Tam numara\'t bu kararı verinceye kndar Mar kuyucuıarmııvn naınlıtl'ı tt'. 
otomobil karşı karşıya gelin. alacağun kız bu idi, bak;natlı . Alim yeni bir düşün· aldı. Tabii ihtiyaçlarmı unutmu. sel gözden kaybolmuştu. Bir deıi mf'l.tuplıırı ldarebancırı;::, 
ce hkanıveren yolun manza. Fakat bu düşüncesine rine ceye dalmıştı. Y"Or. gibi onu her tarafta aradı ve bu- Iarı dııhll) hergtm sa_...,,.,,. 

kendisi cevap verdi: - 1yi bir not kaz..ı.ndı. Bana Alim genç kıza adeta ~k o:ı.. J~madı. lt:ıdar ve saat 1'1 del1 .,.,- _,,el 
rasmı doya doya tattık. Per. - Hayır, ibu olamaz. Zir~ zen. dikkat etmedi. Demek oluyor ki muştu: Lük Lümbr yeminini yerine ian. peP"1 
deleri indirmeden soyunmak gin bir kız olduğu fbesbelli. Karı. koca arayan bir tip de~il. Göz.. - Buldum, diyordu. Tali beni getirdi: Evlenmedi. (H.M.Z. ıD> <Bcikts) < c'f 
bize yeni bir zevk olmuftu. mm zengin olına-:.ı ise imkansız. leri çok güzel. Beni sevince bu himaye etti . Şiımdi hiç bir ali· <H. 99) (GörgU)(tngel ı7> > ı~ 
Esasen burada her ~ey bizim drr. Müstakbel karrm şu daki- g-ö7.ler öyle manalı olacak ki. ryıin vücudundan ~iiplıelenmediği (SON) ı üç kardeşler> c12 sUnd~ ı'', 
için yeni ve gilzeldi: kada ann<'siyle babasmm aras111. Takip Beri sokaaına kadar de. bir Eolis Koronata bulmuş ka. (S.A.) (Kibar E.) lM 'f.\T. ,.6 ı 

Jlinda ber türlü istirahat.,.. ______________________ ,.... ____ ~.-~.--!!'_ ~-~-~"!-"'!'~-----------------..\<~:: :C~~:~:~1~ic;r> 


