
hLllD: SADRI ERTEM 

M }~SJKADAN sourn Ilreıilya 
tl11 mütleti'ldcrııı bafında 

~er altlı. Ilrczi yaum rniitLcfilder 
tsnfmtln yer alması mônn lmlmnı11-
dnn bUyük tesir ynpncak lıir hfı • 
tıise de,'11ı1ir. rnımt bu müttcfjkle
?in dünya mikyao;ında hazırl:ııuşln. 
ru.ın ve stıriıkieme kudretleı in'o 
mahiyeti Jı:&Iunda bjr misaldir. 
Harbin b:ı'lndığı z:ımnnln lmgün
kU \'aılyet ıırnsındn gcı:~ zamam 
nıuhııriplcr b:ı1'ır.11ndan :u .. aca ~iir. 
mek, bu mi<>:ılin ifnd::ı ettili elıcm
nı!yeti artuma.ktadır. 

Harp ba~l:ıdı{;'I zamrın müttefik • 
ler tıımamen 'iı.lh cl.ı•nonıi~ı lcln
<leydiler. Aslv.ırlilr '\'e politika ba
lmnmdlltl ll:ı zihniyetleri bu esasa 
l;a~h~dı. Ac;kw-lilr ba~ınıındnn hA
nrlfıdn.n obu:ıdığr gibi, yeni bir 
!-trateji usullerine ele ımhi:> de;fl. 
diler. Ve iş siyaseti bakunından 
oldukça pcrisnn bir mnnznru arze. 
llİyorlıırdı. 

l\lünihtcn 60nrn Frnn a • Rusya 
jttifa.kr suya dU5mUc;t1L Burİıı mu. 
l.nbil Almn.nyn, J nponyıı münııse -
betleri dnbn sıkl bir işbirliğine :rol 
nçmı.,tr. 1c;~arıyn lhtfü~li AltdeniT"!c 
fn"'izmc ı;ok l."U\'Yctli bir ti imzan• 
drrmıstı. Balkanlar mlltlefilı1erin 
ihmali yUzünd~ı senelerdenberj 
dılşmıınlıınnn doğnı dolu dizgin 
yıı'idnşmrştr. l\Je:rkezi A \'rapa müt -
tefilderin arzulııriyle mih\'er emri· 
ne terkolunmmıtu. Nihayet 103!) 
«fustosunda. inmı.hı.nan So,·yct -
Alman mu:ıhcdesi müttcnl>ler ic;in 
&iyasi bir hezimetti, hnrp bu şart. 
far kinde bn~ladr. Ve nihayet bir 
gün geldi ki, harp snhasrnda yal • 
uız bnşınn İngiltere knlclr. J•'nmsa 
·fajinonun nrknsrnda. k:ıyboldır. 

Buna mnknbil. Almanya harbe 
duba sulh zamnnındn hazırlanmış. 
tı. Sağlıun bir h:ırp cl•onomlsi kur
nıııştu, yeni bir hnrp stratejisine 
ı;ahipti. 191 1-1913 haı·bimJe Al
nıany:ıyr mıığlUp et!.:n sebepler bi· 
ıer, birer bulu!11llus bu defa1ı:i harp· 
tc ay-nı hntal:ıra cl:.i~ülmemec;i lnı. 
J;fmlıı.n hazırlanmıştı. Bu şartlnr 
iı:inde AlmAnya Anupa lntnsı ille. 
rıne yayıldı. Blittin kıtalnnn kapı
ları onn nçdı1ı. Birincı snfha biiyle 
ı:.eı;ti. 

ikinci nfhıı hnrbin ne yalnız 
ı;trntcji, ne yalnız teknik üstünlük 
ten ibaret olmadığını, harbin uzun 

Urecek bir nıul.m eınetten b..-ı~ka 
lıir BCY olmndığı lmnııatıni ortu~·a 
attı. Bu s:ıfkı. bac;bdığı znmnn aki 
tarnfm mnnz:ırası fiÖYle i<li: 

l\fih\ er sto'iclanru tilke<llyor, ye
ni stoklan sallı zamnnımn ~:ırtln· 
tına göre yeti tirernıyor. \'e j:;tjf?. 
nı ~rafiği dU5il;vor • 
Müttefiklere geline-', bu o;:ıfha· 

du İngiltere politiJ,a b:ılnmın<lan, 
-'\rnerilrn heru pclitil a, hem de ha"~ 
be h:ızrrhınma bnlunundun biiylik 
lıanı.Jelcr yaptılar, grafik mlitt..c • 
tll<1e.r hes:ıbma yük elmeğe başla
dı. 

il !o~Uterc ynlnızlrktnn lrnrtnlmuş, 
J lJ l ıı ''C >\.mc~i1m~, kendi safmd:ı. 

cndine yarduucı ynpııu!jtır. ln
r.Htere cephelerde yalnrzlıktnn 
k?rtulmuş '\'e harp cndii trisi İn • 
~ılterede ,.c Amerikııda büyük hız. 
b n faaliyete gcÇIJJİ5tir. Şimdi yine 

lJ 83.fhada bulonnvoruz. ''akra hu 
afhada Japonya eh mill\'er safla
~ muharip olıı.rnk iltihak etmiş 
I;~ ~rkta 120 milyon niifaslnk 

1
" """'"' emri ~tma fthtuştrr. 

f!,'iJ ... safhadıı Amerlkanm , .c tn • 
:t-

1 ~l'e!ıin harbe h:ı.z.ırlanmn. faali. 
• ı:ıtı Yeni birtakım mttwıffa7 ıyr.t'cr 

İngiliz hava diyor ki : (En Sen Daf~ ka) n;n hususi habsrleri : 
w ı • et•• aµ._,.., •• 2 

manya'ya A Avr a • 
enın-arşı 

ava taarruzlarına aclma.l ·e • se 
sızın devan edeceğiz 

... ~ ' • Sutya ile Filibe arasında 
yataklı vag nu bastılar 

=-fada 25 Birleşmiş mltle!ler 
ordularının 

yok ed ı ı Beri ine girecekleri J 

gün gelecektir isviçre kur esinin çantaları çahndı 

Alman Tebliği 

afkasya'da 
Fevkalade müstahkem 

mevzilerle barajlan deldik 
Ruslar dÜn 
122 uçak 

161 tank, 
kaybettiler 

Berlln, :!3 (A.A.) - Alman ord:.• 
lım ba;ıkomutanlığt tebllgi: 

Kafkıısyadıı. Alma.c ve mllt~fıl.t 
kuvvetlerj tevkalA.d~ müstahkem dUr 
man mevzUcriylo yollan kapayan 
kuvvetli bnraJlıı.n dclmj§lerdir. Dil§• 
mamn karşılık tnarruzlıırı pUskUrtUl
mU§tilr, 

de elde etmİ!ötir. '"iii' 

Amerika memleketleri Arjantin 
\'e Şiıt mU~tesns olnınk Uzcrc müt
tefikler lrampmda ~·er almı~lardrr. 
Amerika <'cnup ~·e orta Amerika • 
mn bütün kaynaldannı kcndi~ine 
gelecek lmk!'mln.n yarntmı,,.trr. 
l'llu1iııYeleleti ynpıldığı gibi Ame
rlkn ile ortn Amerika arnsmıJa '.\'e
nj yollar da a~ılmı.,trr, Riyo konfe· 
ransmdan sonra irili ufnklı birçok 
de' Jetler mnlın:rlp hal.kını nldılnl'. 
Nihayet Brezilya da hnrp batini 
ilan etti. 

Mütt~ilderin gr:ı.fiktc lehlerine 
yülı:selen h!i.cli eler gen.i heniiz za. 
feri temiıı eclceck mnbiyette değil. 
dir. Bıınlarn balmral< hnrbin net'· 
ceferi h~d>m'ln hUklim ~ıkarmnlı: 
hat.alı olur. Yalnız ~ nol<tayı .ı.;ö • 
zCiniindc bn'undurmnl< f«:np eder. 

Volga nehrinde 21 ve 22 ağusto3 
gUnlerı bombalo.rl& bir Sovyet romor
köriyle iki nehir tqıt ~miııl batın!• 
mi§ ve dört petrol geml8i tutugturul• 
mu§tur. 

Don cephesinde dll§IllB.nın nehri 
ı;eçmek için yaptığı te:cbbllaler bir 
çok noktalarda akim bırakılmı§tır. 

Iüluga cenup batı çevresjyle Rjev 
yakınında dU~manm ö~U piyade 
te§kllleri ve zırhlı birliklerle yaptığı 
taarruzlar, hava kuvveuerlmizllı te
sirli müdahalesiyle desteklenerek çE;• 
Un aavaı:ıar sonunda pllııkUrtUJmUg
tUr. Dlln bu çarpı~malarda, 88 ı yat• 
nız bir kolordJ.ı kesimnde olmak Uzere 
161 dll§man tankı tahrip edilml§t,ir. 
İlmen gö!Unilıı cenup doğuııunda ve 

Leningrad karşısında mlln!erlt. dllg
ma.n hava kuvvctıerl, bava çarpz:ımn• 
Jnnnda ve uçake:ı.vıır ate§lyıe 122 u· 
~ak kaybetml§tir. Ayrıca Uç Sovyet 
uçağı da yerde tahrip olunmu:stur. 
Dört Alman uçağı U88Unc dönmemi~· 
tir. 

Sovyet öğle tebliği 
MO!ikova, ıs (A.A.) - Sovyet öğl~ 

tebliğ'!: 

22 Ağııst~ gecesi kuvvt!Uerhniz 
Kıctilltaya. cenup doğusu ile KntPlnl• 
'rov ştmaı doğııııunda ve Platlgorslc 
cenup doğusu ile Kraıınodıır cenup 
c;;evrc~crlndc dU§manıa çarpr§mı§l&~ 
drr. 

Cephenin başka kesimlerinde blı;b1r 
de>ğjşlkllk olmamı§trr. 

Ukrayna ~a bir tren 
bavaya uçuruldu 

Frans:ı.nm sukutu umnfln üitecelt 
harp mih\'erln ,·iizde 'iiz lclıinde 
o!urdıı. 1911 ~·M.tncb, ~eseta Rus. 
~·n 1ı:ırb~ ha:'nclıj';'I znmnn ynpıln· 
c.ıJı: bir snlh İn°iltcre idn 1040 dn 
yapılııroll bir snlhtnn rhhn şan!>!ı 
olurdu. 1912 de yn1nincak lıir Stılh 
için 19-10 d."\ki l:ıı.zantlnn temin e. 
demeır.. Görülilyor ld, uıma.n mef. 
bomu aün~-:ı mikynsında mlltalila 
edilince müttefikler hesabına tel'· 
filer, JmrJar bydctrncld:edir. ıtnr
bfn ne wman biteoeği maHim de
ğildir. nmtt.efilıler zaman 1~mr1e 
der1enip top1:ınma1•tadırlnr. Br~ 
zi1yarun harbe girmesi de bunun 
l ·lr nıic:ı lidir. 

Londra, Z3 (A.A.) - Lenlngrad 
radyosunun blldjrdiğlne göre Ukray
nalı Sovyet tara!tarlarmm nııker, top 
ve mühimmat yUkllr uzun bir mihver 
ıı.tıkeı:1 trenini havaya uçurduktan 
sırada 600 Alm&n askeri ölm\l§ ve 

t 100 kl§I de ynralanmı~f,11'. 

Lundra, 23 (A.A.) - İngiliz hava 
nazırı ,demiştir ki: 

Bu sabnh ~rke-cl lc;bıs\onanıı ı;clcn AH'u~ treni Sotyadan kallrtık" 
taa bir müddet ıı;czıru l:>tanbcljskl J tas~onuna geldi •ı aunlıırda trene 
ktğb yatakJı \-agoıılardan birine blr bll!llun ynpılmı&tır. A.cıma~ızın, Almanynya knrşı 

taarruzunıuza devıım etleceğiz. Ya• 
pılan tahribat rect bir şekli sim ış· 
tır. Renault l'e i\latrord fQbrlkaları 
yokcdilmiştir. Halbuki yalnız bu 
fabrikalar 5 tümeni siliıhlandıro
bllirdi. 

&l!lkını Y"Jl:tnlıır hli''b etJ blllnmJyen dört bcs klşldlr. Yataklı wgo
nıın koııdilktdrü ırordor<!al.1 yerinde .)ntnıaktıı iken bu meçhul fn5ZLDlar 
ıt~rNlen glNUı'n.tı \a;on:ı glrml:ılcr \e kompıı.rtımaıılardan birinde tatan• 
bul yoUyle Aı.ımroya gitmeli Uz.ere yolculuk eden !svlcre hartdye31nln 
lrnrjyes!nl tı·;ı:wüzlerlne 1ıf'def alnu5iardır. 

KW"lyen:n hattı\ sllt\hıı s:ınlın:ık suretinde göstcrdlğı mUdafaıı. ııan:
l>etlcrl devuııı f'dN'lorsun l:endlslnin bütiln eşya \C evrnk çnntnlıın pence• 
rt'den dı§SrIJU atılnrnk nc;ırılınııı ve \'llgondnn istimdat zilinin blr dU:ttye 
cekjlmi:t ot:,tutıııa raı:;m~ıı trenı dıırdurm:ı.!• itin lokomotifin ınAklnlsHne 
lşoıet ıı.ldırmııı< mUmkUn olınnmıııtır. 

Kolonyada yapılan tabriba.ıtn a• 
sırdır. 250 fabrika yokedilmişlir, 
Sizden, bu Alman halkının uğradı
ğı fclükcle baknr:ık sevlnmenizi İS"' 
teruiyorunı. Fııknl şunu bilmells•
niz ki, bu'llann hepsini kendisi Is· 
tem iştir. 

ilerde binlik akınlara yeniden 
başlıyaca~ız. Bomba uçnklanmıı 
bütün uçaklardan iyidir, Alman 
sanayi böll{eleri gitgide çevrı·len• 
ınekledir. Hcdefımize varabihm • 1 
mlz için dnha vakit lftıı:ırudır. fakol 
biz yavaş yay~ bu hedefe varaca· 
/?ır:. Birleşmiş milletler ordufarının 
Herline girecekleri gün gelecektir. 

İl!\•iı;re li.urlyesbıln J olculoğa delıım lclo ynr.m'an bu:ondurmıısı lcabe
ıloı hJçblr vcs~kaı;~ lmlmadığı, esasen de çnntnl:ır elden gittiğinden llC)'a

huhn de,·ammlla bir fıı.)d..'l. bulunı:ruıdığı ll:ln Kurlye Ftl}be ı tııs)Onuna 
lıımi'1 orada '<ı..!nıtşhr. 

Bıılprf6tan toprakll!nnd:ı trene yapılan bu baskın \'&knnın tp.8\ir 
edllf!D bu ~ekle göre d:ıh:. l"OI~ ly:ısi m:ıksnt.larla \1l:t!!cleodlrllf'n kimseler 
furafından yapılan~ oluyor. 

Haber nluığıınıu göre trende tmsımuı uğnıyan \1lgonun kondüktörü 
1'ılrk tabllyetl.ııde biridir, H )ntaklı ''ngonda hc:ııen hemen hiç boı 
)n )"Okta. 

s·r 
bugünkü 

L<Jndra, 23 ( A.A.) - İki Poloıı• 

1 
yalı hava Wotill'isı şirnnıt Frnnsa 
uzerlnde ucmuş!ur. 4 fnbriknya ta• 
nrruz edilmiş \'e bunlardan birinde 
yangınlar cıkarılmışlır. Bu uçak!r.• 
nn taarruz ettikleri hedefler nra· 
sındn lokom:ıtiner. hanı nhınlan ve 
blokhavzlar bulunmttklaydı. 

Müıtetik ucaklan Oı.tendc ''e bru• 
gcs mıntaknsı üzerinde de uçmuş
tur. Araziyi iyi bilen bir Delçikn!ı 
pilot bir kanaldn iki mavnayı b:ı· 
tırmıştır. 

J,on<lra, 23 (ı\.A.J - Hava nazır
lığının neşretliı:!I bir tebllğ, Spitfi• 
re İngiliz uı;akl:ırının işg:ıl nltrn" 
da olıın Fransa ile Belçlknda hedef• 
le-re taarruz ettiklerini bildirmek· 
tedlr. Bu hcdefJer arasında, f:ıbri• 
kalar, hava alanları ve askerl kuv
vetler bulunmnktodır. 

4 uı;nğımıı kayıptır. 

Dün öğleden sonra Spltrfre ucıık• 
!arı Dieppe dola.)·Janndnki mevzi· 
lere yeniden hücuma kalkmışlııı
dır.Pek az Alman askerine rnstge
li nm iştir. Birçok noktnlar boıntioş 
gözükme~erd/. Uç:ıklnr SOO metre 
irtifadan ucmu~'nrdır. 

Loııdm, ~:8 (A.A.) - Almanya 
üzerinde cereyan e<ier. bir hava 
ı;arprş~P.sı esnasındcı. Almanyanm 
'!ayılı teknik baelannıfan biri olnn 
general Von Gable:ıs uçağıyla dil· 
~Gp ölmüştür. Aynı u~::ıkta doktor 
Gr.ı.mme-1 bulunmaktaydı. 

Ticaret Vekili 
Ankaraya gitti 

Bir mUddettcnbert gehrlmlzde bu
hına.n Ticaret Vekilimiz Dr. Behcet 
U;s bu ak§Bmkı ekspıule Ankaraya 
hareket etml§tlr. 

a 
~-------o~--~---

Almanyadan gelen Eti Banka ait 
fabrika n1alzemesinden bir l<ısmı yandı 

BugQn Sirkecide lataayon binasmın lan ambalajlı ta.brlka nıalzemesınllı 
arka.emdakl manevra 63.lıal!lnda bir 11zer;ine bir lokomotiften ate§ sıçra• 
yangın olmuştur. mı_ş ve malzemenin yandığı görUlmü&l" 

Eti Bank namına Almıınyadan gc- tllr. İtfaiye gelerek yanguıı 17,15 ti" 
len ve burada meydanda buluııduru· cöndUrmUgtllr. Zarar oldukça mUhlm-

1 dir. 

Brezilya 1Gensra! f~ıhailoviç 
. kuvvetleri 

·Almanya ve ıtalyaya 
harp ilan etti ugoslavyada 

Lonclrıı, 28 (A.A.) - Brezilyn 
hUklımeti dün Almanya ve 1tnlya
ya harp ilan etı::ıi13tir Br.::ilyıı hli· 

Bir şebrl ltalyan
lardan aldılar 

kiımtli takındığı vaziyctt•!n Uru. Vaşington, 28 (A.A.) - l'uır~ 
guvay ve Arjantin hllkfunetlerine L·l\~ndnn aıııınn bir hnbeı:e göre, 
haberdar etr.~işt!r, l\Jlhnllo\ ıc kun·etlcrj, l enı bir ~ehrf 

BrcziJyanm Ahnanyaya harp i- ltal3nnlnrın elinden almışlardır, ru. 
ıflnı 1917 deki harp ilannıın takri• 1 1:os!av ha\·a kuwetlerl de bJr ltal. 
ben aynıdır. Geçen sef~ de Aiman I lan koluna taarruz; ederek bu kola 
denizalttlannm Brezilya gemileri• imha etml~lerdlr. 
ne taarruz etmekri harp ilAnına ------.......,.-------
sebebiyet vermişti. 

"" . . 
Vişi, 28 (A.A.) - Brı:zilyıı. hU· 

kümetlni:ı Almanya ve 1talyaya 
nota vermesi Rivo dö Janeyrodaki 
İspanya ve lsvforc sefaretlcrini!l 
eli i'e yap?lmıştrr. 

lsiokhotmde 

••Yakıt., rellklm 
z a gezintisi 

Büyük bir rağbet gördü 

• 

İngiliz selaret 
me l&Jurıar111 dan 

bf ri döftüldfl 
Slokholm, 23 (.A.A.J - Dün s:ı. 

hah Stokholmdeki İngiltere orta 
elcilik binası ününde b1r hadise 
olmuş ve kortliplom,nti§e mensup 
olmaya nelçilik memurlarından biri 
otomobilden inen meçhul şnhısl:ır 

tarnfındnn fena halde hırpalanmış. 
hr. 

Vakit refikimizin tert.ıp etllğt go
zinU, bugün bUyUk bir neo'c içinde 
geçınl§tir. 

Sabah saat s,ııs de k!Sprllden kal
kan Şfrketihay:1yenln 71 numaralı 

vapuru binden fazla Vatıt. .a&yucu
ın;nu alarak :n:ıuhtelif iskelelere uğra• 
mak suretiyle Cub'Jkluva gltmff, bu· 

rada vapurdan çıkanla.rak Indjvin 
köşküne gjdilmlgtlr. 

Vakrt okuyucuları, burada geç vak

te kadar fevk&adıe b!r ı;'tlıı geı;lrm!I-

erdir. 

Memur yardım iStcdiAi Mrada 
mülecavider silr'a!le otomobile at
lamış ve uzaklaşmışlnrsn da otoma. 
bilin numarası- ve fotoğrafı alına. 
bilrnlştır. Polis Polis kQı.tlarında 

~ ""' mmll1'8'Y2 b:sa<liif edH. 
~ee. mehtap Alemi yapılacak saat l memesi plaka ımm:arasıma ~ 

"frde vııpur köprüye yano,scaktrr. c.1 dıı~ınu alSc;ferm~~ed'r ı 1 



2 - EN SON DAKİKA - !3 AOUSTOS 19'1 PAZAR 

Ş 1 h . d 1 Vfr iki n~ktal Mahkeme Salonlarında Amerlkad.a gemi 
inşaatı 

ar< cep esın e 1 u !.. · • . • _ • .. 
Londra, ıs (A.A.) - Moskovada B 1 r 1çk1 1 e 

SON DAKiKA 
Kunonc 

V(Jfinglon, 2., ( A.A.) - Ağustos 

ayında Amerikan istihsalinde &ıı 

ne§redilen sovyet gece yaruıı tebllA'i: Şoförler mu§ıerılerden 
Cenup doğusunda Don nehrini geç. Neden lazla para -----c:ı----- (bu liu:-ıuuo aklt'PPTf'k ,.,aJı:ru"""'"' 

lı: aT&ID& ve lf verı.oe l.ll\ıı1an En ısoo 
Uaklk&da paratıa nıışredllecekttr. L 
111.olann gıızetede görUJdl1ğ'ö şdClld~ 

olmasma dikkat edllmelldlr. Evlen 
me ıeldlfl gönderen oırnyucıılıırıı 

ruaııtu:ı kalmak ttu~ sarlb adreslı· 

rlnl bildirmeleri llLı.ımdır. 

Eolenme teklifleri: 

ileri tı.unle göriil'llektedlr: 
Uçak istihs:ıli yüzde onbir, tic.'" 

ret gemisi inşa istihsali yüzde altı 

•e harp malzemesı istill~ali yüztlt! 
::vlrmi altı artmıştır. 

::::ı:~:~~f~ı~::~~na~ı~::~ İT•fİy:!~.::.; ..... , .. .., yetm,,· Esrarengiz Beşiktaş cinaye i 
muvaffak olmu§lardır. Bir gUnde 50 bet glbl blr ıam almalanna ı d k ı d 
Alınan tankı tek bir kesimde tahrip rağmen !JOförlerln yfne mUşterllerden nası mey ana ÇI arı "I 

fazla p:ıra ıstedtklerj, gec,eleyin işi 
edilmiştir. 

Bir lngiliz denizaltısı battı 
Lon<ira, 2S (.4 .. 4.) - lngiliz a

ınirallık dairesi Ophnlden denizaı• 

tısının baltı~ını kederle bildirmek
tedir, Bu dcnlzııllı, Akdenizde dii~
man denizyollarına ve taşıtın:ı 

karşı hareket etmekteydi. 

Maltaya hava hücum/an 
\1'J.&l, 23 (A.A.) - Alman ve 1tal

ta..ı::ı uçakları dUn Malta adasma t.L 
Unız etmlşlerdlrr La Valette limanın 
c!a bulunan gemile re tam isabetler 
vuku bulmuştur. 

Şimali Kafkasyada, Karadenlze vu ıamamen pazarlrğa döktüklerini, can• 
mak niyeti ile Kuban vadisini takip larmın ııtedlkleri yere glttlldertnl 
etmeltte olan dUşnıana Ruslar ağır yazmış, allluM1ar makamın ıırtıı, bu" 
kayıplar verdirmektedir. na bir çare bulmasını tstenıiııtlm. 

Piya Ugorsk ile asıl Kafkas dağları İ!!ml bende saklı birkaç şoförden 
parçası arasında Rwıle.r yent mevzi _ ıı.ldı{;'lm mel<tuplarda, ~oförler hak~ 
ıere çekilnıtşıerdtr. kmdakt yazınım ağır ve ekseri ıoför~ 

Londta, 28 (A,A.) _ StallngTad lerin otomobll sahiplerinin elinde bir 
şehri batısında yenı bir Alman cUzU o~uneak oldu~u yazılmaktadır, 
Don nehrini geçmlye muvaffak olmu~ Mektorlardan birinde ııöyle deni• 

tur. Fakat bu kuvvetlerj pek ağır yor: 
kayıplara uğramı~ardır. Kotelniko • ''- Şof"orlerin !:0 fu mal enhlbi de

4 

vonun şimal bölg esinde dehşetli Al _ ğildlr. Ekııerlyetlmlz haftada 1-8 

Geçen sene, Beşiktaşta, ıhlamur 
cad<lesindekl evlerden birisinin alt 
katından fena fena kokular inlişara 
başlamı5, mahalleli bundan mu• 
tazanr olarak karakola b:ış vw
muşlardı. 

Bunun üzerine karakoldan gelen 
memurlar odanın kapı~ını kırmış• 
lar ve şu manzarayla karşılaşmış
lardı: 

Vatikan nezdindeki yabancı 
diplomatlar 

man hilcumlan, tank ve hava kuvvet lirayla gectnmekteytz. 
·ıerinln hlmayesinde durmadan devam Patronlar "·erdlklert benzine mı> 
etmektedir. Ruslar, burada 60 dUı _ kabil bizden kilometre başına 85 ku. 

ınan Lankını tahrip etml§lerdir. ruş ıstlyorlar. Hesap görürken mal 

Kırık bir masa, üzerinde birkaç 
bardak, büyük bir şarap şişesi, ö• 
leye beriye yuvarlanmış sandalya
lar ve yerde kanlar içinde ceketsiz 

blr ceset, 
Vlş!, 28 (A.A.) - İtalyan hUkilme. 

ti. Vatlkan nezdinde bulunmakta o.. 
~ dUşman diplomatlnrmdan bir ka. 
çmm Roma yakınlarında bir deni2 
gehrlnde bir kaç giln kalmala.rma mu. ' 
saa.de etmlııtir, Bu diplomatların ga. 
zeeeklert yer mahduttur. Ayrıca göz 
hapsinde bulundunılacaklardır. 

Hindiıtanda karışıklıklar 
''ı,-ı. 23 (A.A.) - Bombaydan biL 

t!trlldl~e göre, Bengaıe eyaletinde 
polis ve halk arasmda çarpışmalaı 

-o.ımu. ve bir çok kjmseler ölmüştür. 
lda.rl makn.mlıı.r Bombfty şehri bele
dij'()StnJ kapatn'U§tır. 

~ 

Amerikada ve ·'!iler 
artlA'rlıyor 

Vlşl, 28 (A.A..) - Amerikan kon. 
g?'e«i, Amerlkall vatandaşlardan, harp 
ma.ııratıarmt karşltyabllmek için şlm. 
di ahntın verginin ikı ı:rı!s!ıni alaca!$... 
tır. 

Fransada gösterilecek 
filimler 

Vişi, 23 <A.A.) - Bundan ~on 
ra işgal edilmi~ ve işgal edilme • 
mfı: Fransn::la .aym matbuat filim· 
isi g6stcrilccek-ti.r. Yeni hazırla· 
mırı <bu filmleri haftaıia 3500 sine 
ma gösterebilcc"1ttir. 

Ltzbon açıklannda Alman 
tayyarelerinin baskınlan 
V~, 23 (A.A.) - Lizhondan 

M!\cl.iıildiğin'! göre, Lizbon k1yJSl 
a~l:ırmdıı bir gemi kafilesi Ale 
ms.n uçaklarımn taarruzuna uğra
lDJŞtJr. lsabctl« olmuştur. 

Ruslar, Krasnodann cenubunda. sahlblne bu ral•ıı.m üzerinden pa.rıı. 
biraz daha rlcat eylemişlerdir. Fakat verece!< olıı.n gündelikli bir ıoför gı!P' 
Piyatjgorskun cenubu şark!sjnde Al- ce yansı Tnkslrnden Edlrnekapıya 
man Uerleyl§lnt durdurdukları anıa _ veyahut lstanbul tarafında. bir kenar 
rumaktadır. semte taksi !laatlntn yazooağı rakam 

.Şimall Kafkasya da Rwılar yeni mev Uzerlnden nasıl mUşterı n.lııblllr T şo-
ı.ı.tere çekllmişleı;dir. för böyle bir yere müşteri götttrse 

P.lyatfgorskun doğusunda Alman ta. bile dönüşte şeytanlıırı mı otpmoblle 
erruzunun durdurufduğ\ı sanılıyor. bindirip de işleyen ttıkslmetre hesa--

va3tngton, 2S (A.A.) - Rus cep _ hını kendilerinden afa.cal,, Belediyenin 
hesinden alınan bir habere göre, Sov. 1'Jlometre ba§ına tf'.!lblt ettttl para 2.5 
yetler şlmaıt Kafkasyada muntazam kuruştur. Patronlar fille Sil kuruş lı-
\ılr §ekllde 8eri çekilmektedir. terler. Biz ne yapalım! YA mal ııa-

AL.,tANLAR NOVROS1SKE hlplerlntn lRt,cğlne hizmet edeceğiz, 
YAKLAŞTI yahut da bu dlyardan gldeceflz! lt" 

Vişl, 2S (A.A.) - Almanlar doğu ti! böyle bir dorumda biz !Joförler mal 
otphes1ııde ilerlemelerjne devam et _ ısahlplertntn arzularına uyaralt halk-
mektedlrler, Kafkas dağ'larmda Rus. tıın fazla para ııtıyoruz, Hesabı dor 
ıe.nn mUstahekm mevkileri işgal edil- duramaz.ıuı.k ışın içinde cepten, yani 
ıulştir. Şimdi Almanıar Novrosisk 1L çoluk çocuğmnuzun nafakasını da 
utanma 50 lıtilometre mesa.lededirler, kesip vermek zorunda kalmakta vıır! 

Blr günde, bu cephede 100 Rus u. Sizin anlayacağınız. patronun arzusu-
çağt tahrip edilmi§tir. na uymnk vaziyeti kaqmulcla ba.1k 
va~gton, 2s (A.A.) _ Nevyork nazarında ne ~cfimlz, ne b.ayııjyetl" 

'l'aymls gazetesinin Moskovada bulu. mtz kaldı. Pnn.yı patronlar kazan.,. 
nan muhabirinin bildirdiğine göre, yor, lflfmı, ceremcs\nl biz zavallılar 
ılındı çarpı§JI18kta otan Rwı ordusu. çekiyoruz .•• 
nun arkasında bir ba~ka Rus ordusu Diğer bir şoför de söyle y8%l)'or: 
bulunmaktadır. Bu ordu, dağlarda,.mu ''- Şoförleri. tefrik ct;meden blkıom 
lıarebe etmek üzere talim görmüı,ıtür. da hak111Z6Inız. Bugün takalde çBlqaD. 
STAtNGRADA KARŞI TAARRUZ otomttbillerln 5ahlp ve şoföt vıW7eU 

DURDURUI ... \fUŞ l'iu dunım<laclır: Btr kı&ı.m 11of-Orler 
V~logton, 2S (A.A.) _ Sta.ıingrad giindelik1L bir ıusmı ondalıklı veya 

dolayJannda şlddetll Alman taarruz:. yüwelikll, bir kısmı da a;ı.·.Wdıdır. Blr 
le.rmı Ruslar durdurmuşlardır. Kotel- kmm ııoförler hem dlrekalyoo kulla· 
nlkovonun doğusunda §lddeUl bir mu. nır, hem de patrondur, yn.nl kendl ıı.• 
harebe e<ıreyıı.n etmektedlr. r:ıba.8mı kendi 11Urer. Şof°örlertn ekl!!e-

Vl§l, !S (A.A.) _ Orel cephesinde riyetlnı de mal sıılrlbi olmı:yanlıu ıeş
gell,niekte olan Alman taarruzunun ltU ettiğine göre hepsi paponnnan 

Bu Beşiktaşın ta'ksi de!tnekcisi 
TevfiktJ. Ceset muayene edildisi 
zaman kendisinin en aşa~ı iki güı~ 
evvel öldürüİdüğii anlaşllmıştı. Vü• 
cudunun tam 26 yerinde bıçak y.ı• 

rası vardı. 
Fakat kimin, veya kimlerin ta• 

rafından ve niçin öldürüldfiğii be!• 
li değildi. Tevfiğin eve kimlerle 
beraber geldiği, ne zaman öldqrüı· 
düğü hiç kim5e tarafından görfıl• 

meınlşti. 
Fakaıt ~asanın üzerinde üc baı

dırk vardı ve her üçü de şıırnp ko• 
kuyordu. Bun'9. göre, Tevfi.Ain o 
akşam odasına lkt mlsanrl get. 
mişti, 

Bu iki misaıfiır kimdl? Tevfii;in 
üsliindcn paralan alınmamıttı. Sa· 
decepsltosu ve ~lceti eksf,kli. O 
halde bu hırsızlık y{lzünden Qln• 
mazdı. Bu takdiT'le oda5ında dalın 
kıymettar eşya'larlyfo parahR-ı da 
ç.alınmış olacııkb. 

4-te mt1ddeiomumllik ve 2111:nta 
bu karanlıklar arasında katiller• 
a~tırme.Aa başlamıştı. 

••• 
''Kan wtar ve katili hem eder,, 

derler. Bu h.Misede de böyle ol• 
IDUfhı. Bir gün Tophanedeki bir 
kahvede oturan delikaolılar arasın" 
da Cevdet adında bir çocuk: 

- Pöb, demişU, o gece Tevfik.le 
içiyorduk. Herif sarhoş ()]ıonca b.ı• 
na sataşmak is.tedi. hhami de ben 
de çektik bıçaklan adamı paranı 
parça ettik, bırakU.ı.k,,. 

lıedefj, Voronejden çokjlmoktc olan nnusuruı. uymak mecburiyetindedir. 

NE VA R Rus kuvvetlerinin yanını vurmaktır. Hele bir gooe :taltslmetrc hesabını ıs· 
KAFKASYADA FE~A HAVALAR tediğlnden nşap cfü:ıtt.rellm veya pa• 

YOK Vlşl. ıs (A.A.) _ Doğu cepbesiıı. rayı tam vermiyellm. o saatte pasa~ 
den alman haberlere göre AlmanJar portu alır, erte!öl gün ~ o.ramıra çııo 

____ .. !batı Kubanda muvaffaklyet.Jer elde lmrız. zam için belediyenin kapısmı 

İşle bu lUi gelmişti. Zaten Tev• 
fığin çocı*lara dilşkünlüıtünil öl'· 
renen :ıabıta da bu yolda to-hkikat 
yapmalktaydı. Ufak bir ihbar işi 

meydana çıkarmıştı. 

"'*. 
İkinci ağır ceza mabl{enesfnin 

Mağlfiplara hürmet 
ziyaretleri 

Ecnebt gazeteleri yazıyorlar! 

Sineapur düştükten epeyce son• 
ra. Japon knmandanı genıeral Ya• 
nıaşUa. stngaıp.uroüi ŞaDlri kale
sinde, nezaret artında bntcmduru
Jan İııgı"liz klll'llandiını general Per
-lrlv.af'ı ziyarete ~. 

Japon ~ti, hu 7.f71lretle, İn· 
[gı1i:ı: lkuımandanma. mühim rneşgu• 
f liyetıerl dobY1!.'dyk, dıiha eT"l'elce 
gelip kendisini ~iyaret edemediği• 
n~ ve Singapunı ~nmınnca mü." 
'dafruı ettiğinden dolayı tebrtl: e}
Jiyemedi~ne teesısfirleM ni hitrlir" 
mi..,. 

Bu teıseDi ziyareti. bize., bundan 
evvel <".c1'1e'Y'Dn et.mi., ohın rli~er bir 
ziyareti !hatırlattı. 

Yine bu M!lP esnn~mda, hep ıbi· 

TN-MM M, ~ı Mr.~. 
ltll lyan)arla çnrpışIIllı';lardı. 1 i:' '
y.o.nkıonn hn :ıjlnımnndanı, l!IOnradan, 
h:t!tn.lıktan esarette ölen Dil'>• 
'd'A~~ idi. 

lln lhn!"Plerdc, ibilhassa Amba • 
i\lagi me~ii <Iüş.tülcten ~onra, 
haJyan im.ş'ktr.mandmıı, hari>e de
~ ~obi-lıncsine im'ki.ın kalmadı

#tnı .ıröriinee, t~Uırn olım~lu. 
lnsiUz llut~um3ndan11 Qolunan 

Va\'el, Dük d'.Aost'a büyük bir 
hürmet gc.stemri1. tıatta kendisinin 
ıie. zabillerirun de silll.hlannı ıı :• 

mamıştı. 

Jtıpon ~nerali Yamtı..şita'ılon hah· 
setmry'!ten. onun tıesaıbmn kayde• 
diren, şu Rariır> "nkayı da anlatalım. 

etinliJer41r. Kafkasya dağlannclA 91'r. aşındıran, merdlvenlerdo bekl~en bf' 
pışmakta olan Alman kuvvetleri mü. zlm gibi gündellkll olanlar deJ;ll, pat>o 
eaıı olmıya.n blr bava tarafından ıena ronla.rdır. İ§ ko.nnnunun tek maddesr 
bir tanda hırpRlan.nıak.t&dır. nin bfle tatbik edllmediğt yer varsa 

StaUngrad dolaylannda Ruıılar için biı.lın çalı,tığmıı:ı; 11 sa.hasıdır. l>at• 
vaziyet daha. kötUdUr. ronlar blzden t,alı:slslnJn ya:ı:dılt ra" 

h • karodan fada pora 1stemekt.e dcvo.m 
Fransadan şark cep esıne ettikçe pa:ıarlrk etmek, mütterflerl 

yeni gönüllüler gidiyor boğuntuya. getirmek ortadan kalkmt' 
V)şl, 23 (A.A.) - Benolat Mecbin yacaktır. B••lcdly() bu ı~ mADi olma .. 

Gueret şehrinden doğu cephesine gL lıdır .•• 
decek olan Ftanmz g'5ntımııerinı ti':ftl§ Sotörlerln ortaya koyduktan bn 
tmiş Te onlara hitaben bir nutuk Miy. baktkatı belediyenin, emniyet altmeı 

. JemişUr, ~ube mUdtlrllltftnftn dikkat nazanna 

14 Danimarkalı balıkçı 
gemisi İngiliz limanlarına 

gönderild1 
Uındra. 2!ı (A.A.) - tngıliz gc.· 

mileri 14 Danimar!talr ba.lrk<:ı ge-
misit·i ynkalam~lar ve bir 1nıriliz 
liınanma getirmişlerdir. Bu gemi· 
ler evvelce bJldMle:l ve yııımlt eu~ 
~k A"~teri lnı:5 1)1an yerlere 

girıni~lerdir. 

koyuyorum. 
YEKTA BAGIP ÖSEN 

Elganistan iıtiklô:linin 
23 üncü ydJöniimii 

Londra, ıs ( A.A.) - Efg&nlstan 
istiklrılinjn 23 Uncu yıldön1lmUnU lrut4 
lamaya haZrrlanına.lttadır. Şa.hm rad. 
yoda bir nutuk &aylemest beklenmek. 
tedir, 

huzunmda iki genç suçlu vardı. 
Bunlardan biri.si 24 yaşlarınd21, 

di~ri de 16-17 yaşl.anndnydı. 

Büyüğü ilaha kma boy1u, geniş '.l• 

muzlu. kısa ve kalııı boyunla, si• 
yah ince bıyıklıydı. 

Küçük olanı lııe haylı ,hcyacnnh 
göri.inüyorıdu. Yakışıklı hfır çocuk• 
tu. Uzunca b<ıylu, beyat. tenli ve 
tüysüz sunrtlıydı. 
Bunların :fJı:isi de kaıtildl. Tevfi~i 

bıçak.ıs denk deşik ederek ôldüren 
tlhami ile CevdetU. 

.* • 
tıhanıi ne Cevdet çok 5Ikt fıkı 

arkada.,tılar. Hep beraber seziyor, 
beraber ~eniyorlardı. 

Vaka gecesi Be}·o~lundaki bir 
,U'acıd11 şarap içerlerken, Tev'fi~e 
ra~thrmıştıınh. İJhami TeT'fiği taur 
yordu. 

Tevfik bilha.s~ Cc."ı!ctt ~tünC'e 
hemen yanlanna gelmiş ve bu E'tte 
ktmdi odasında beraberce i~eic• 
rini teklit etmişti, 

KARA· ELMAS 
5 l11gilizceJen ,eviren: VEHIP TAYLAN 

renkli bir üniforma ta§ıy&n albay moıı böyle kamıcrhwmunn ıdoğ'Ta 1Jul. 
Edlstonıı gördüm. Korkudnn ta.ıtap madun. 
gibi eçtlmıı gtizlerlle fleHluıe ona yak Bu iğrenç bAdJseye bir nlbayef; V'Ol'

Iaıtan hayalete bakıyordu. O ııırada ıı- mek için peıtcere)'l aÇmap huırla _ 

Ym ışığı ba.yaletln bq kıamnu ıı.y • nırken blt'den «özttm hızlı adımlarla 

dmiattı. Anide M111 Mal'§8Dtm çehre.. yaklap.n albaya ll§tl Yaramıı.zhk 

sının kPskln hatla.rmı ~his et,ttm. yaparken yakalanan bir mekt;ep t;a. 
Gözlerlnl ipnotlze eder gibi albayın lebesı gibi hayvanı kamçılayan mu:r.lp 
gö~lerlne dikmişti. Albo.y Jile tamamen ~ens.ı kamoıyı biraktl ve endloe ııe aı.. 
onun tesiri altında bulunuyordu, Zira baya baktı. Kapek bunu fırsat blllp 
yerhıde mıhlanmrt gibi duruyordu. ulU7BJ'&k Jmlübeetne ıraklandl, 

Teklif her iki genç tarafından 

kabul olunmuş ve ~ir şi5e şarap 

alarak Tevfiğin odasına gitmışlc•

di. 
Me2eler açılmış, şarap b.ırdnkJa• 

ra doldurularak içllmeğe başlan• 

rnıştı. 

Kafalar tiiıtsülendikten sonra Tcv• 
fik, Cevdete karşı olan meylini 
Grtaya dökmüş ve çocuğa sarkrn· 
tılı#a başlamıştı. 

* Uzun boyıu, esmer, yllksek mck 
tep mezunu ayda 200 lira kaz.ancı o. 
lan 29 yaşmda bir bay; 20 ııe 25 yaş 
ara.smdEi, orta boylu, sanı:ım balık 

oUnde bir bayanla evlenmek iste .. 
mektedir. (Ciddi genç) remzine mU. 
racaat. 

İlhami: 
- Arkadaş, bö1·Ie şey olmaz. 

Bilhassa~benim arkad:ınma karşı 
böyle şeyler yapamazsın 1 demişti , 

Tevfik buna rağmen sarkınlılı~ı: 
devam edince de iki d.:?likanlı işi

ni göriıvermişlerdl. 
P;;lto ile kanlan sitmişle~ ve 

Tevfiğin kanlı ceketini de berabc. • 
lerine al-ırak denize almışlardı. 

"'** Mahkeme, hô.disf'y: bu şekild~ 
sabit görmüştü. flh:ımıyl 18 ı;Mıc 
hapse mahkum etli, fakat Tc·diğ.n 
Cevdele sarkrnhlığını gö:ı: lJniinc 
o.lırrak bunu 12 seneye indiriJl. Bir 
sabılroııını da llave ll-0 cezası 12 
5ene 2 ay 2 gün olarak kararlaştı• 
nld.ı. 

Cevdet de 12 seneye mahkQm e· 
diJdi. Ancak heniiz 18 yaşını bitir• 
memi~ti. Bunun icin de cezası 
3 seneye indiril<li. 

Böylece de İlhami somurtarak, 
Cevdet de sevinerek mahkemeden 
dışanya çıkanldılar, 

ADLİYE MUHABfRt 

Uraguvayda 
illa e·l'iecek 

arp 
iş 

Londra, 2S ( A.A.) - Uroguaym 
yakında. Almanyaya harp ilA.n ede • 
oeğl Montevideoda tahmin edllınekte

cUr. 

Mekıikcula mihver tebaası 
hakkında yeni kararlar 

alınacak 
Londra.1 2S (A.A.) - Meksfka ctbn. 

hlJl'reİBI Kama§O, Meksika tabiiyetL 
ne gfrmt§ bulunan AJma.n, İtalyan, 

Rumen, M&car arasında. tehlikeli ola.. 
rak gl:leterilecck olanlarm derhal Mek 
sDaı. f;abliyetinden çıkantacaklarmJ 

hi'ldlrmlşth' • 

Çin kuvve lerl 
durmadan ilerllyor 

Va~inglon, 23 (A.A.), - Cinden 
alman lıaberlcr, Çunkins kuvvetle
dnin Kiangsi ey:ıletinde durruadctn 
çekilmekte olan Japon km·vetlerini 
takip ettiklerini bildirmekıtedir. 

Çinde San nehir \aştı 
Vi~i. 23 (A.A.J. - Nankinden alı· 

nan bir habere göre. San nehri 
taşınış ve Honan eyaletinin bir 
klMllı sular altında kalmıştır. Sa!• 
gın hastalıklar başgöstenbiştiT. 

Bir genç kız balkondan 
düşerek öldü 

Dlln akşa.ın, Kadıköyllnde fect bir 
kaza olmuş, Rıhbm caddesinde l.Ske. 
le soke.ğmda, 2 numaralı evde oturan 
Memduhun 17 yaolarmda.k1 kızı Beria 
balkondan sofra örtU.SUntt silkerken 
bahçeye dU11JDUşttır. 

Sukut n-etJcesinde vöcudu hurdehaş 
bir hale gelen genç kız, ha.staneye 
kaldırılırken ölmUııtUr, MUddeiumumt 
llk va.kanın tllhkikatma el koymu~tur 

* Yaş: 49, boy l,GS, kilo 7:1, kumral 
beyaz tenli, ve şerefli bi memu~eıtte 
30 lira asli maqlı, lsta.nbul i~nde 3 
ev ve 2 dükka.?ıı ayda 150 liraya ya.. 
km iradr olan, ıçkilerden, sigara bile 
kullanoıryan, kimSesiz bir bay, baki. 
re, 25.88 yaşla.rmda namuslu güzel 
ve asil aileye mensup bir bayanla ev. 
!enmek istemektedir, (Mahir) rcmzl. 
ne müracaat. 

* Fakir, uzunca boylu, beyaz tenli, 
balık etinde, kumral, açik kahverengi 
parlak giizlU, güzel, TUrk bir bayan. 
maa.§ı 150 den fazla, tanınmış bir şah 
slyeUe, blr yuva kurmak arzusunda4 

dır. Asil ve tarunı:nI§ bir allenln kızı4 
dır. BUtUn ailesi öımUştür. Yalnız 

kendl.slnin 115 ya.~da okullu bir oğlu 
kalmıştır Taliplerin, yaş ve güzelliği. 
mevzuube.hS değlldlr: Alkol kullan -
mamalıdır. (Kim) remzine muracaat 

* Ya§ 24, boy 1,158, kilo 152, devlet 
demiryollarmdıı. çalışan, kimsesiz. orta 
tahsilli bir bay, kendine gBre, mütena... 
BİP vUcutlu, fakir, iyi bir aile kızı 119 
evlenmek ıstemektedlr, (Me-Tu) rem. 

ztne mtlracaat. 
ı, ve İ§çi arıyanlar: 

* Askerlikle ilişiği olmıyatı., nse 
mezunu, muıı.melAt - muhabere.t va 
muh:ı.sebe işlerinde tecrUbeli bir gen~ 
berhangl bllro ve ayak işleıı aramak 
ta.cllr. <O.E.) remzine mUrncaat. 

* Öğretmenlik ya.p!Dl§ bir bayan 
hwrust tlcaret]ıane veye.but . s.vukat 
ya.mnda çaıı,..crmak ıetemektedlr: İ§ de 

takip edebi lir. (Öğret.men 02) remzi
ne mllracaat. 

• Yüksek İkhsat ve Ticaret mek
tebine ı'levnm eden riyaziye ve in• 
gilizcesi kuvveUi bir 11enı; tatilde 
bütün gün ve ders senesi içinde 
öğleden sonrnları herhangi bir mües 
sese<le çalışmak veya i~tenilen yere 
gitmek suretiyle ingillıce ve riya• 
ziyc der~i vermek istemektedir. 
(OR • BAY) remzine müracaat. 

A.lclınnaı 
AJalttcJa rmnfzlıl'llrt JUıb olu • .. . 

kQ.yucularmmm aam1arma ceıeo 

mektuplan ldanıblmenıi%deD (puu. 
lan barl9) 'ııerırtm .ababtuı Oğlc,e 
kadar " 1&&t n elen eoun atcıırma. 
lan 
'(A.E. No. 15) (A.21) (A.G.) ,(B.F.) 
(Değer) (Dokumacı) (Değirmen)' 
(Emekli subay) (E. 215 N.) o(Elı:ıN.S)' 

(F.D.K.) (H. 450)'(1.S. Serbest)(İNG) 
(324 l.N.) (İ.D. 26) (Kartjn) 
(Lı'U() 11) (M.E. 49) (M. 16) (N,B.) 

<Neşen) (N.O.D.) •(Okl (R.H. 1) 
(Ttlrka.?ı) ·(Ümit), (Yuvam ve Eşim), 
(11 z:O.) ~a 

~·-

Param var İ§ arıyonım 
İşlek IDe"Vk1lerde b:ı.kkal '"e tnttln. 

eU veyahut başka. bir dtikkAaıaılıkta 
, ııermaye koynp birlikte çalışm:lk 
, 1111ret}le ortaklık etmek yııhnı bu 
gibi iş ve başka herhangi sanat ve 
ı1 veyılhut dükkAn satı.ıplertntn pa. 
mya ihtiyaçları varsa kendil,rlne 
sağlam bir ttekle bıığlanın.k prtlle 
ödUnç pııra verlp yanln.nuda mlinn 
stp bjr Ucretle oaı11ıp parama faiz 
nlmamak Uz.ere ~mak cb l11tcr:lm. 
Veyahut işlek bir diilikfm de\•roıı 

3. SOFRADA 14 KlŞl satın almak bu gibi 18 snhlplerl \11r. 
Kolsua kapısını hafif~ vurdum, sa Bakırköy Fişekhane caddesi 80 

Cevap alamayınca kapıyı IWlP ic;ert N"o. b ha.neye hemen mUrncaat. 
girdim. Anla.şıl&n Kols dışarı çılanııı. (16980) 

t:r, z.lra pardestıstlntln yeri boştu. Mııoo ı 1a------------=--11
' 

98Dm lizerinıle açılt bir kitap duru • 
yordu. Okuauru: Ceyms Pltman, "Ol. 
oayettn pslkolojjııl,, pencerenin öntine 
oturup sayfalan ı.anştırmap bılşla. 
dnn. Fakat açıkçaın, okudukları ben.l 
sarmıuiı. Kttap elimde, gittik~ ak. 
tam kararf;ılıırı çökt'll k·th~nln seyri. 
ne daldım. Köpek meydanda yoktu. 
Blraz ~1 lja.hldt olduğum ııaluıe ha. 
yallmde caıılandı. 

ZAYİ - CekcUmhı cebinden 80 li• 
ra para fle nutus tczkercmı kaybet" 
t im. Yeni.sini çıkara.cağmıdan eskisi• 
nln hükmU yoktut', 
Kanı.köy: Samççı Ali sokak No. 61 

tbrah1.m Krıılay 

Zonguldakta bir o"i:omobil 
kazası Singapur is~ihkamlarında bulu~ 

nan 46 snntbnetre çaı>ındnki bliyük 
toplar, Japonlara ruıa telefat ver • 
dirımişti : Japonlar, Singapura g.1-
rince, hu toplara () lı:ndnr kinli bu• 
lunuyorlordı iri, generalden, onla
rın imhıısımt miisande etmesini is• 
tediler. 

Soyundum, soğuk bir duş yap~ 
ve plJınnamJa dh-nnıı tı7.andım. Hafif 
tılr yorgunluk hlssctmelclc beraber ü. 
zerime bir rehavet ~kttı. Fakat bir 
gün evvel Kolsa gelen meldııp vo es. 
rarenglz imdat ı,aretı ııldrmdan çık. 

mıyor ve uyumama mani oluyordu. 
Kendi kendime bu lııln içinde ne gibl 
8ıl'lar ı;-l'l:l! olduğunu !'IOnıyor, mitıafl• 

rl bnlunduğumuz zatın hakikaten t4'h. 
ilkede olup olma.dıtmı Rr&ştınyordum 
Doğrum blra;.ı. ela kendimi l<a.ba.hatll 
buluyordum, Sırf tmzasız blr mektuba 
uyarak yabs.ncı bir eve fluda.n blr ba
hane ile glrml,tlk. Bir ılgara yaka. 
rak ba§ka !'}eyler düşünm<"ıte te,ebbUs 
ettim. Fakat anla..şılan uyuya lmlmıl} 
olacağım, zira uyandıAım zaman, et. 
rafım kapkaranlılct;ı, Kapının eşlğln. 

de garlp blr hıırrtı, - sanki bir kö. 
pek ön ayaklarlle kapıyı tırmalıyor • 
ımr, gibi, - lşlf;lllyordu. Bu hı"ırtı

Dm 11nnu gelmeytnce yerimden knlk.. 
tun, kapıya doğru yavaeça Uerledlm 
ve koridora çıktını. Bütün u:ıuvla • 

Mis Marpnt kolonu kalllml1, eotuk 
ellertnde bir sllAh parladı.. 

Tam o ıırrada karanlıktan kocaman 

bir köpek atıldı, dl~lerlnl kadlDm gırt. 
tağma ge<:ll."df, blr eUAh patladı.. ve 
bı'.n uykudan fırladım, 

Albay tek bir aıllz ııöylemekslzbi 

kamçıyı ya.ka1adı ve goncln auratm
cla oaklattı. Sonra hiçbir 187 olma. 
DUi gibi d&ıdtl ve ewe drdl • 

Birden blr el omuzuma kondd, Ba.. 
şnnı çevtrlnca yanımda. Kolso. gör • 
dUm. 

''Aklıma gelen tıa.,ıma gelir. Ki . 
itaba. doknnma.da.n dtll'llladm, 4eğll 

mlf,, dedi. 

Zonguldaktan bildirild iğine ı;b· 
re. Zonguldaktan Gelik'e r;itrnektc 
o1an Ereğli kömUrleri iı;:letme-;ine 
tit bir kapt:ıka.çtı Gelik !13.lltrali 
cnüntle de\7ilmi~tir. 

YoJculardan bir Po1onyalı ınU• 
hendis derhal, ocak inzxbat iı.ıniri 
Cemal de hastanede ölınil!;!tilr. 

Gcperııl YnınruJita ! 
- EY'Ct.. Ha~hdır!zr, "topları 

ceıalandmntdk,. lazımdır. 

Dedi. 
Bu l'opf:ır, 4 m~ıi!tm. dinam!U~ 

atıldı ~ ~n"111 fle meırasimd~ 

lınlnndu. 

nmda tııhaf bir a.~rlık hlsııediyor. 

dom. On metre kadar önttmde kor_ 
konç bir bnynlet llerllyordo. Pe,lne 
dUştllm. 

EJ'rad nıiıi~ 
~ lblr mi-'. ' 

ne Merdlvenln kenamıa ıeldlğtm za. 
,~ man 9.7. qıfmda holUn tam oriamıda 

Akşam. gölgelerlnl ~yayma.. 
fa 00.,lamıştr. Bıı.hoedeo bir köpeftıı 
oluma.!!ı kulağıma geldi. Pen~re-ıe 

koştuğum vakit bolıçede blnlcf kıya~ 
fettode, ııık ve yak1'ıklı bir ıencln bD 
ytik bir bekçi kl:>peğtnl IJlsafsmıe. kam 
çıla.dığmı g3rdftm. ,Harran belkl bir 
lmbl\b&t Ule.m1IU. Fa1ıat lNııa rtıl-

1lk anda kamçryt yiyen ~nç adam 

albayın tb6rine atıJ&-Oalrnut ıfbl bir 
tavır takındı. Fa.b.t birden durdu. 
yumnıklannı •ıktt. Sevlmll ytlzttnde 
krıll , bir ıertt gilriilttyorda.. Gözlerin. 
den kfn parlıyordu. Gıı.yrl lhttyari llr. 
perdlm. Ve o andan it.ibaren albıı.y 

Edlstonan ba,..tınm Wıllkede oklu. 
ltma ımı:ı..ı pttrd1m. 

"Ne blleyfm, herkMln latlfade ede

bllmeaı ıçtn masanın tlzerlne bımktı. 
ğnu zannetmiştim.,, 

"Filhakika ö)·le. Şatoda kimlerin 
cinayet p&fkolojl&I Ue aıa.tmdar oldu. 
ıunu öğrenmek l!lted)m. Tablt ııtmdl 

kitap sathı fü:eı'lndeltı parnuı.1< izleri. 
ili berile.& ettın., 

,(Devamı Tal') 

Almanyaya Fransadan işçi 
nkmı ' 

Vlşl, 23 (A.A,) - Puyden Altnfll\. 
ya sa.nıı.yi merkezleri istlkametlılde 
,ıı.J.tmcı ~Çi kafilesi hareket etmıot.ir. 


