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llUllll wıe 11-H~ M8c1Dı6 1 
lısılıln tanlı aa 

BNıldıiJJWI Hiılei. Fon Bok'a 
izin vernıiş ! 

\' A.Kn llATBAAlll 
Ankara cmdde9I v .&K1T Y1ll'du 

23 
IYLDL. 1942 
ÇARŞAMBA 
N;,.GTa: iJoo Sene: 4 

Teli 11111" Pe»ta katma: ltf 

TQDllİ ıuetell 
111, ... ld: 

Al manyaya 
tabi memle

ketlerde 

Hayal inkisarı 
başladı 

• - . • J 

ltalya bunların 
başında 
geliyor 

Moakoua müdalaaaı na.d 
1941 •embolü olmuıaa Sıa. 
linpaJ mütialaa•ı da 942 

nin •embolü olacaktır 
Loodra, :ZS (A,A.) - Tayınla ıoazc 

~ cöre Btalinsradal parlak .mu. 
k&v61Det.ı Al.maDyanm ~ı~ dU ~ 
,UndUrmektedir. ı · rı 

Tayını. diyor ld: ""\,., ._.. 
"Bu ta.bi memlekeUeriD utremu. 

harbin sf rdiği yeni bılr -thanm l&de
ce ifatet.1dlr. lı!o.kova mfldatauı na. 
nı l!Kl ln MmbolQ olma,a, StaUn • 
ırad mllda1auı da lKI alla eem.boll
dür • .Alm•nl•r bu ya da bedathrtnır 

~aramıyacaklardır. A.bDaayanm tA • 
blleri a.rumd& hayal 1nklan vardıT·. 

Bu t&bller anumd& Jimdi İtalyayı da 
.saymak ıhımdır. Gegen yıl pterf • 
len sQven yerine pmdi aiD1r1i1ik hU · 
ktl:m 111lrmektedir. Bu t&?:ııller. bu yıl. 

..... ~ • • ; - t'lf\.. 

Generallerle tlitler . arasında yeni 
ihtilaflar çıktığı bildiriliyor 

BIOerla pilim ıarkta bir mGdalaa battı tesis ederek çok 
1on11u tlmenlerl lsUralıate kan,tarmakmıı 

Londra, 23 (A. A) - Rôyte. 
riıı askeri muharriri yazıyor: 

llitlerle generalleri arasında 
yenideıı ihtilaf çdtt.ığı hakklnda 
lıaberier gclmefe bafl&mıgtır, Bu 
gibi güçlUklcr, §ilpheslz ilk defa 
olıaraJc ~göstermiyor, Fakat bun 
dan evvel Alman genel kurmayı 
ihtiyat tavsiye ettiği halde flit • 
~ tehlilt~leri göze alıyordu. Şim 
di 1-e v:ı.zlyet tersinedir. Hitlertn 
pJA.nı bUyUk ve kuvvetli milatah -
kem bir mUd&faa h&ttı tes.s ede
rek çok yorulan ve büyük kayıp
lara utnya.ıı tümenleri, imkan hi 
ul olw olmaz istirahat ettirmek 
gayesini ~ef tutuyor. Bur.dan 
halka H.itler büyük lruvv~tleti ba. 
tıya nakletmek taaaVVUl"Undadır. 
Buna mukabil Alman gene) kur. 
tnayı lXSyle bir hareketi i.'llklnaız 
ve çok tehl!keli olduğunda :rsrar 
ediyor. ÇIJnkü ortada henilz mağ 
"ÜP edilmemiş bilyUlt bir Rus or• 
dusu vardır. Alman ltomutanJan -
c.m ka..rıaa.tiııe göre, Rus ortluJan 
imha edilinceye kadar taarruza 
devam etmek lAamdrr. 

Veri!ıeedr karar ne ohırsa ol • 
gun Abna.nlann tattik etmek zo. 
runda kal:ıcaklan atr&teji tehki • 
kel~rte doludur. 

A l:nanl&r Sta.Jingnı.d'r zaptede-
r:ıezlcrae, ukeri pllolarını\a bü • 
yük değlıD:Jikl~r :;a.pımak rc'>l'Wl • 

da l:a7aca:lctardlr. Bu takdirde 
Ka..tkuyada.ki Alms.n ordulan teh 
tikeye gir~fi Stalingradın fima 
linden Voroneje kadar uza.yan ıi. 
mal bölgedeki Alınan kuvvetleri. 
nin durumu da. tehlı~ye maruz 
kalım! olacaktır. 

8teldlo1m, 23 (A. A.) - Sveıuı
ka Dacbladet gıı.tttesiııe bakıla • 

lapoDlara gire 

Amerikalılar 

•a.. Hitler, iki hafta önce Von 
Bok'a izin vemı.iş~r . 

STOKHOUIDA~i GELEN 
HABERl.ERE GÖRE 

Stoklıolm, 23 (A, A .) - Sta. 
luıgrad kes.iminde muhas:mlann 
faaliyetine ve yenmek azmine 
rnğme.ı dUnkü gün hiçlılr yeni ö. 
nemli hAclisc ohnadan geçm:.Ştir. 

Katbalino - Dubo\'ka kesiminde 
Sovyet kurmayı ilet üste karşı ta· 
arruzla.ra gCÇllle'kte ise de cıddi 
neticeler alamamaktadrr. Maama. -
fih Alman :ıakcrf mahfillerinin a. 
18.kası şimdilik Stalingrauclan do. 
ğu Ka!kaeyn cephesine dönmek • 
tedir. Ahn:ı.nlar, doğu Kafkasya. • 
da üst üstf' Tereki, VJadimirovsk
yl ve dün bir lıtlcumla Detkojeyi 
i.şgal etmi,Jerdir. 

Mos.kova bu mevnJerin terkedil 
eiğini hennz kabul etmiyor :Maa -
mafih Mozdok ~'anindeki Alman 

Alman tebllll ' 

Stalingrad'da 

baskm ayni zamanda üı;: istika • 
mette artmakta.dir. Proklatnaya. 
ınerltez olmak üzere Alman kol -
Iarı ayıtt z.ama.nda ~oıı.ikoye is
tika.metinde dofu cenuba doğru 
Grozni istikametinde doğuya. doğ
ru ve Hazer <ienlzi ietikamet!nd~ 
doğu ııimale doğnı ilerlemeye ça. 
ll§JyorJar. 

Daha ı~ EylO.lde Alman ınUf. 
~zcleri Ha.u:r ı;abilini takip eden 
ve M:ııka.cl.ı~la ile A9trakau ara • 
ı;ındaki dcmiryoluna ulagmı~r 
sınde.ki denıiryoluna utaşmıılar 
ve bu yolu ke6mişleordf. Tarafsız 
müşahitler, bu kesimde yakında 
cnem.!i gelişmeler beklemekteair • 
ler. 

Cephenin diğer kesin:lcrlnc ge
lince ezcü:nle Voronej kıesiminde 
Rusla."'ın ~hrin batı dolaylann • 
da ~ddetli muha~beler verdikle. 
ri ve hu.rada Ahnan karaı hUcuır, 
Janrun ztrhh tc~llerle destek]~ 
nerek ça.rp?§tıklan haher verili • 
yor. Sovyetlcr, Rjevdc oldukça 
kuvvetli hUcurnlara geçmi.flene de 
elle tutulur bir netice alamP.mq • 
lardrr. 

Moskol'1L. 23 CA. A.) - Sovyc: 
kıtala.n, Kareli ~de Alınan. 
lann ta.bkiıtıe ça)~tıkla.n bir ke -
ısimd.e öne~ bir tepeyi alınışlA.r· 
dır. 

CDotu aephe9lae cla1r dit-: 
baberler lkjncl •yfada) 

Barbaros ihtifali 
ord8:~~ !um~Aka:~~!1~: programı hazırlandı 
lili: 1 

Yeniden 
ilerlemeler 
kaydettik 

K&fha3V8da dUemanm 'lddetli Barl>a.ros ihtifali 21 Eyltil önll. 
mukav~etlne rağmen AlımRn hU. ınüzd~ pazar g 'lnU a:ı.at 10.30 da 
cumlan d~vam etmektedir. Kaf • BcşiktaŞtaki tU·.&.cs l ö:n \ndt' y1'pt· 
kuyarun bir limanı c:nünde bir laca.lctir. İhtifale okullar, deniz 
yüzer havuz ve o~ tonajda bir talim alayı, yii~k deniz ticaret 
gemi bomba isabetiyle ağır ha.sa- okulu ve dmiz mensupları ile halk 
ra uğram~. ittirak edccdrtir. Bu mnna.~~et • 

St.alingradda ve civarında mu· le B~~ikta, kaymüamı ve bir de. 
harebe eon derece tfddctle de - niz ımbayr birer ~ylev verecekler. 
vam etmektedir. Şehrin m.:r1te • dir. Geee de, denb:fle ,.e kara.da 
ıinde yeniden :lerlemekr kal'~ • fener Alayları tertip edilecek, 
dtlmi~tir. Dilşm.anın kar§) hUcun:.- hE.lkevleri toplantılar yapacaktır. 

,.işgal altmda bulunan ara-" 
zideki idamlar hakkında 

-
Berlinde yarı resmi bir kaynak 

şöyle cevap veriyor : 
lngilizlerin idamlar halthında verdikleri raltamlar biran 

icin doğru kabul etlilae büe bu 
ıtıaı albada baluaa memleketlerde 

18PJ8D 150 milyon lasaadaa 
Pek ehemmiyet.U bir kumının lngilü propagandaının 

tahriklerine kapdtlığını gö•termektedir. 

BerUn. n (A.A.) - Yan reamı blr I \Jydurmadır. Bir çok hallerde uluort& 
kaynaktan blldirillyor: tahminler Deri ııürWme:kte yahut ıc_ 

tngUiz istihbarat ajanıı!an, ihtimal giltereye iltica etml§ olan bWt=et • 
ki l.atihbarat nuırlıA'mdan aldıkları lelin verdiği malilınata istinat eclil • 
lıU direkti! Uzerine, .Almanya ile müt. mektedir. 

t.etlklerlnin iıgali altında bUlunan Bugün Alman hariciye nazır~ 
memlekeUerde birçok kim.ııelerln adam be:yan edildiğine göre, bu meııelele.rl• 
edildiği hakkında uzun telgraflar çek. herke.eten u lngi!lzlerfn mC§&'Ul Oıl • 

mektedirler. Bu haberlere b'.r hakikat maaı 19.zmıdır. ÇünkU i.§1'&1 altındaki 
kolamı katabilmek makaadile, uzun memlekeUerde C&8Ulluk ve baltalama 
uzadıya tatsilAt verilmektedir. hareketlerinden dolayı harp divanlan. 

Buradaki ııalAbiyettar mahfillerde na verilenlerin )'ilide 9:; ı bu hueket. 
bellrtlldifine göre lngUlz ajanııları ta· leri İni'illzlerip tahrlkile yapml§lar • 
ratmdan verilen rakamlar tamamjh dır. 

NEVYORKTA 
Yeni bir radyo 
postası açıldı 

Bu radyonun vaz.ilai 
"dünyanın zıılüm gören 
memleketlerine haküıati 

bildirmek,,tir 
NSVJork. il (A.A.) - G .. ı:rraJ E· 

lektrlk kumpanyuı tarafınuan dün 
burada Yelli blr radyo poetuı açll _ 

mııtır. Bu poatuun vazlfeal "dUnya. 
nm zu!Um gören memleketlerine ha. 
kikatl blldirmek,,tlr. 

Spiker Alman mWetlne bjtaben ıun 
ıa.rı 16ylemift1r: 

''Hak1kat, oefierlnizfn en ziyade 
korktuğu bir ıeyd!r, fakat lnaanlar 
hür olmak iÇfn mUcadele edeceklerdir 
ve siz dinlediğiniz ta.kdirde hakikati 
duyacakaınız. Biz topraklıır.auzı ka. 
rartacak olan uçak bulutı.artıe gelly~ 
ruz. Şehirlerinizi tahrip !Çin gellyo _ 
rJZ. GdJyoru.z. geliyoruz.,, 

Hariciye nazır muavini Sumııer Voelı 
kumpanyaya bir tebrik telgra!ı g6n 
derml§Ur. 

İngiliz r&d)'oau tııal altmdaki blll. 
geler halkına. hitaben muhtelit diller. 
de yaptığı ne§l'lyatıa aabahta.n akp. 
ma. kadar bw:ıları 1,gaı makamlarına 
karp mukavemete teıv1k etmektedir. 
Fakat idamlar hakkmda lngllizler ta. 
rafından Uerj aUrül~ r:ıkamlan biran 
!Çin doğl-u olarak katul edecek ola&'< 
bile bunlar Almanya ile m ü t tefikleri. 
nln ıuaıı altmda bulunan memleket. 
lcrdo yaııyan 160 milyon 1n.sanda•• 
ancak pek ehemm!yctsi% b.ir kımımm 
İng!!i.z propagandasnın tahrlklerin-s 
kapıldığını göstermektedlr. Bu nkaı:ı 
ıarm mukayeaeaı bah1a mevzuu olaıı 
memleketlerdeki :ııUfua nazaran her . 
b&n&1 doğru bir nlabet bile verme%. 
ÇünkU ku~wıa d.izilen~ert:ı JJu ya. 
hudi veya komOnlatUr. M&hıduu 1; ..U.. 
hnlerbı bir kısmı da aaıı balk küUe. 
lerl ile karı§tınlmamak lA&ımgeleıı 
bir takmı beU! ba~lı pollt!ka gangster 
lerldjr. 

İnglllzlerln ~ıkça lıarp r.arekttmı.ı 
bir cUztt olarak tel!kltl ettıtt bir ta. 
k.ım hareketleri de bunlar hazırla • 
maktadır. Bu gibi cUrllın!eri ırtika..? 
veya te§Vlk edenlerin Uyık oidukJ4n 
cezalara çarpılmuı, harp halinde bu • 
lunan Almanyanın me§rU bir mUda • 
taa hakkıdır. 

lan knıhruştır. -------------

Alman harjcfye nazırlı~da belir • 
Ulen diler bir nokta da ln,g{llzlerbı 
lrlandada memleketlerlnln hürriyet 
uğrunda mQcadcle eden trlıuıdalılat • 
dan ele reçl.rdlklerinı idam etmekt.s 
oldukları keyfjyeUdir, 

lı:.i Ruııya h&rb1DUı nokaıl kalaca~ 

•• bir klfla daha k&l'fll.af&CalDU gdz 
BnQnde tutuyorlar. Ba IUlllleket)erl : 
yapı.lan &kmlarda, kendll9rln1 gele i 
cekte bekllyen py b•kknda a,-dınıa~ ~ 
iDii bulunuyor. Macar, Bulpr w Ro j 
men erleri nihayet, nutaklarla ıazet• 

ID&kalelertldD ve yalmdilet aleJ'blılde.. 
iri kaııunlarm kuaıııl&D topraklan 
mub&fuaya wı olmadJlm,ı ve mem ı . 
leket,le.rlnden dalı& :ma.bet fıedak&r • 
bklar feteneeettni g6rllpr'Jar. Fakae ı 

6 zırhh, 7 
tayyare 
gemisi 

kaybetmişler 

Voronej şimalinde dll'21tan 2!S 
tank kaybet:niştir. ~phenin mer- , 
kH ve ıimal kesiminde Alman 
htlcun:lan muvaffakıyetle bitmiş
tir· Tayyareler gec~ ve gündüz 
Rjev bölgeslndeld önemli askeri 
hedcfl~e hUcum etmişler, depo. 
lan ~ demoryolu teaialerinl talı. 
rtp etmıı,lerdlr. Balıkçılar yanma
dam s:ı.hiHnde &ıemli blır So"·yet 
toevzil mıuvaffaktyetl'! bombalan 
nuıtır. Alman ve Fin avctlarr cep 
henin tim31 ntıı:ı~nde 19 dilf • 
man uç.ağı chl.ştlmıfüıle'r, kendiJoerl 
hiçbir kavbe uğram!m•şları:tır. 

. ;.(lii,!/ip.filO;ô_~ .·· ~ -~~-. 
~lizler, ort&§arkta. Atrilcad& 

Hlndlatanda ve hatta doğu H!ndia • 
tanmöa blltUn iaUklAJ harekeUerfr.l 
merh:ımetst.zce tenkll etmt:Ierdir. B:.l. 
ralarda muhtelif halk tabakalalTls 
mensup o!anlan haplahıuıelere tıkmAI: 

ta İngilizler hl!: tereddüt f'tmeml§ • 
!erdir. 

halk, bu fed&kA.rlikl&tl ,.apmata ır.!1. 1 .... _, __ d 1 al( 
temayll olJn&dılı için tltzVorlar. Ge. 1 ua-uau llLI I• 
çeıı yıl mlhverbı llddltll tıllettart oL ' latul ---•• ... 
dulclarmı lddla ed8D ft AJııııWl safe • ~ ... 
rlndea emln bulwıduklanm -6yllyen 84 l•lı 7 
ktıı:uıeıer, bu yıl, ftılrlll1klertn1 gtzıe. 
miyor ve artık mlh'Nl'ln saferlndell 
b&haetmfyorlar. BUn1arda •'bu çık. 
mudan nuıı kuıtulunuJ&catı.. pd1,e 
at gör111Uyor.,. IR"f 

Fener yangını 
Papazlar beraat etti 

otua •kiz eYiD köl olmMI ve bU 
llllleZZlnln ;vana.rak &melll• netieele
ııeıı J"ener yaııgmmm muııwıl&r1 par 
:tkhane Senainot azalanndaıı lıtelet 
Yoa, RenaadJyo. ve papu Leonldlsin 
ıt:ıuhakemelert burt1D 110Da ermı, 

Yanıma bUnl&rm •iıeb cılm&clıldar 

I &Jılaflldıfmdan ~ karar Ye 
'1bnl§ttr. ('t. 

Boz denizi oeplle
lbade llar ratıror 

Vi,i, 2S <A. A.) - Moekova. 
dan bildirildiğine ~re, Buz deni. 
• ~besinde kar Y"-ğmaya bq1a· 
0111Jtır, Her iki tara! kıl için .ted· 
bıı:lelini alma.ktacl. •. lar. 

Tolt70, 13 ( • .\. A.) - Harbin 
başmdanberi Amerikalılar, uzak 
doğuda 6 mhh, 'l tayyare gemisio 
14 kravaz6r, 8 torpito muhribi ve 
2 )'a1"dmıcı gemi kaybetmiflerdir. 
5 zniıh, 2 tayyare gemi&i, 10 krcı
Yaz&o, 6 torpido muhribi, 3 yar • 
dımcı semi de huaıa ulramıttır· 
Bu kaJ'Jplıar, Blrlcllk Amerika de 
nis kuvvetlerinin takribetı yanaı. 
nı telkil etmektedir. lnsanca ka
yıp1- 14.000 kişi tahmin edili • 
yor. A:ynca Amerikalılara \"e Hol· 
Iandalılara ait denizaltı gemile • 
rmden 64 il bat.m}mq, 3S i hasa. 
ra uirunlltlr. 

••• 
Tolqo, ta (A.A.) - t&paratorluk 

umumi Jrarus&ltınm ~· 16 • 
re, Mortb&mton mutından 8,030 tcıa-
ıuk bir Amerikan kruvaz8r0 il aıuı. 
tosta Aleult gnıpuna d&Ml Atka a. 
das• nda Nazan körfHfne karıı bu 
kın yapan bir Japon denlM!tııı tara 
fmdan atır IUfttte hasara utra:ılmıJ 
trr. 

EyltU ayınm ortalarmda aynı su • 
.arda faaliyette bulunan ;apon torpı. 
dolarmm iki Amerikan denl.zalt.ııımı 

b'!tırdıkl&n tebliğde tllvcı edilmekt(>. 

·------------------~--~--

ingiliz tayyareleri 
Lll ıeJarJae lllcam 

ettiler 
Lnndra, 23 (A. A.) - Boston 

o<:akları, dUn alçaktan uçarak 
Lilde el ... .ktrik santrallerini ve sa 
nayj tmlerinl ve şimal Fransa 
da baŞca tt-s.iııl~rl bombalamışlar 
cin. 

Jl911l ltlr kız kaya
ya dltlp botaıda 
KasunpGŞada oturan Mc hmedin 

ı .6 yaşındaki kızı Leyla, evin bab 
çe-sindcki kuyuya di13mtlş, 5lm~ -
tür. 
Çocuğun ebcveynlt'rir.in ihmali 

yüzünden mi, yoksa görünmez 
Mr kaza.ya mı kurban gittiği ta.h· 
kik edilmekted.ir4 

, . . 

Tahditsiz ve 
tehditsiz olmaz l 

FlYATL:\ıt ytlk~yor. yWuıeı • 
dik~ yükaell) Or. 

Tticcıaraa kendi keacllnı kontrol et. 
'1Des11 Naftle! 

Sat11lana aerbeet buakılmuı f Na. 
flle! 

Eldeld ceu bi1kÜIDlelGll mütıeldr • 
1erln mahkemeye verl.lme.af Natllel 

Guete ve radyo telkla:ıertıe hallue 
taurnıta ve utıcuaaa 111-.ta davet e. 
dllmetıl '! Nafile! 

B!.rblrllc aıt.kaaur., pllAaRı n at•. 
temsiz. ı>er&kencle tefkll&tlar kunıl . 
maaı! Nanle ! 

Nutuklarr Naftle! Vaadl8rf N~ 
le! Günlük tedbirler! Natoe! Fiyat. 
ıar yUkaellyor, yttkaeldlkOf' JtlDeU1or 

Serlevbamada ''Tabdltab ._ ı& 
dlı.tz olmaz!., dedik. Fakat llMll _. 
dit ve nuıJ tebdltP 

Talnız letlhlr.ki labcllt ve yalnn 
bugünkü mıus korunma btlktlmlerflt 
eatıcıyı tehdit kMl detll · 
Şu tlç mekanizma lalala e4ilme1Jdlr: 
ı. lstlbl&I mekanlzmuı. 
2. Malm dattlma mekanb111&11, 

1. lııtJhllk ~kanlr.ınaa. 
latfbııall arthrID3k ıçln :mun ftsttın. 

de Amil olaa ........_,.,. •• ,. .... eıa-

J 
~aıaa: BiR MUHARRiR 

911ldakt münaaebet yola konmalı, p. 
De bu 1Uretle 1lel'Dlayenl::> flyat.a ~ 
bkktUntine meyclaa bırıı.knnınaltdır, 

Müeta.UU k~)lll Ue mtlstehllk :tf'· 
birli araanıd:ı?ıf tuteyU muta,-aasıtla 
n or&adao kaldırmak lçla malın ve 
...ı.aıtln daltlma mekaralamaaı ıala'ı 
ohınmalrdır. 

Aıırr taWılAld önlemek içlJl onu cb 
1m geni, we daha muntau.m bir ltar. 
ı:e slatemlle tahdtt etmek lAzundır 

Tahdit mevzuuaun e8461&n kısıu::ı 

bwı.lardır. 
Tehdide pllnoe. onun da öç esas: 

Yardır: 

L Deha ııkı murakabe, 
J. Dalla iDCe takip. 
1. ...... atu cıeıa. 
Mwakabe saJlf, takip lrtfayeWıt, 

ceza batıf olunea tebdtt de kAr etmfıL 
Dt'if'klm etmiyor. 

İfte. yukarda bulha t'ttlflmlz Yf! 

bötünö kavrayan bir tefktlltla arkı 
bir takibata, aynca ftddetU OMA btL 
kömleri konma.ama ballı tutlar ds. 
blllnde tahdit .. tebdlt. dlrt .... ıL 
,_ ~ flqtntt~ıtr: ft lft:ı 
bu mıuaa.ta tahdttıılz ve &elldltalz oJ. 
maz,oluDaa. 

Yeni ~lhlde Hlndlslanm dab{lt ı,. 

ferine b&kan İngiliz nazın ~lr Reai. 
nald Makııvelln i!ade.9ine g'5rt:, tngt. 
llzler Abnan tl\t"a!tarlarından 68'i 
k{§iyt idam etmi§lerd!r. 

Norveçten 
Al manyaya 

Beıllmlş ıoc lln 
bayvan liaba 
gönderile, ek 

Norveçlilerin ha/talık sebze 
hakkı 500 grama indirildi 

LoDdr&, ıs (A.AJ - Oalo radyOSi. 
bildiriyor: 

Norveçten Almanyaya gönderilme.< 
Uzer~ daha 10-0 bin hayvanm keaU . 
meai lalenmiJtir. l{e.za koıwerve aa 
ııayil.ndcn de ayni maka&Ua verlm.ln. 
arttırması ıstenmiştlr. 

I>Uııden bert )'UrürlU,. ıtrea 11Dı 

ıa,e paaııma gGre Nornçll1ertll ..tız" 
hakkı haftada 600 grama l=diri!rr.h 
tfr, 
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Mahkerrıe Saionlarında ;~ !r' == 
Tramvay i~çilcrinc zaM v~ 
A:ıadolu halkevlerinc 

·~~!~~ ~: .. ~.?i!~l.~!!. Tw~~~i··: I.~ E~~--ç~-k~~n~r~~!~~ I, 
"'"""'" EL ÇANTALARINIZI l _ 
i>ir kö~eyc alıp terketmeyinlz. Atölyemiz istedlğlnlZ renkte clbl!lelerfnl:ı-. 

1 
r 

Oruçlu mübaşire duziko ikram 
etmek isteyen randevucu 

Tevkif edildiği zaman mübaşir, Polis, 
adeta sevinerek çağırınıştı 

Y aztlacak mektuplar İ§Çİ 
Bul:-anını önliyecek mi? 

TRAl\IVAYLAR lçjn Roman~'n • 
ıbn olOO bandaj daha yola çı • 

:lmrıldtğmı dUnkU gnzetcmb:de ynz . 
dık, Harp ba§hyahdanbcrl ''bao. 
daJ., ltclimcsı kuln.klarımızda o kadar 
yer etti, bJ ıılml:ı:e o laıd r hdklm ol. 
tlu ki ara sırn bunıı ait hnberlerl duy. 
ınak, okumak lstJyonı:ı:. Nelcklm 400 
bandaj haberi I.-ulaklarımu.a altsedln. 
oe derin bir evine duyduk. Artdt dört 
ytız b:utdAJm lmç ambn ı,ıeteblleceğl. 
nl pekG.lA hesap edeblldfğlmlzden &O. 

knkta kırmı:ı:ılı, yeşllll nrc.balarm bir 
ml}<tnr daha arlt.ığmr gUreceğtz de • 

mek. 

Ser t tavırla mUbaflre yalda 3 

nk, sordu: 
- Benim makemc dahı. gok \'ll· 

acaba? 
- Adın ncf 
- Sombill. 
- Sciu musun 'l 
-Evet. 
- suııuıı net 
- Rnndevuculıık. 
Möbn!Jlr mahkeme kap11m1dald Us. 

teYe baldı: 
- Bllr Ud, U9 d~ ••• altnıeı muha.. 

keme ııentn. 
- l\lcr8f .• 
Ve 90!1r& gene ayni se.rbe!~ lle m'1-

ba§lre: 
- Barlet - bcrnet - ederaem, sa. 

na dıu.lko !Çtnıceğtm. Sen duzlko ııe • 
~ ckıdl. 

ispanyanın dış 
siyaseti 

değişmiyecek 
Ancak askeri 'hazırlıklar 

tekıil edilecek 
Mad.rit, 2S ( A.A,) - N8.Z1rlar mee_ 

"51n1n tebliği ihakkmda tefsirlerde bu. 
!anan İspanyol gazeteleri tspanya ha 
:d.d siynsctlnln dcğl§'lllcd}tiiı!. vo as. 
kcıd bamrtığtn teksif edileceğini bil • 
hassa belirtmektedirler. Memleket 
siyası ve ideolojik mevkllnl muhıı.!aza 
ve mUda!aa etmek ve da.hllde yapıcı. 
lığı sağlamak için lô.zımgelcn idareye 
malik olmak istemektedir. 

H indistandaki 
Japonlara fena mu
amele ediliyormuş! 
'Japonya lngiltereyi ıiddet!e 

proteıto etti 
Lcmdra, 23 (A.A.) - Japon hUkQ. 

mcU, lııvlı;re vıwtaaiıe Hlndlstand.ı. 
göz hapsine alınan Japonlarl\ yapıla:: 
muameleyi lı:ı,gllterc htikCmet1 nezdı:ı 
tıo fiddetle protesto etmioUr. 

Arjantinde 
Karışıkhk çıkma

.sından korkuluyor 
Buenps Alrcs: 23, (A.A.) - Rci. 

.Bkllmhur Castıno S bin millik bir 

L\ej'ahatten sonra Bolh·yııdan dön. 
müşliir. HÔ'kOmet merkezinde as.ı. 
bl b r lı .ı'Yn cs.mcklcdir. Burada bir 
hrı" klık çı' .. caftına dnlr batı şa~·: 
alar \'ardır. Cast'llo mebusan mcc.. 

MUbu§lr hem oruçlu, hem de nğun& 
ı:ılkol koymr>an clnsdendi. 

- Git rıındam, git, dedJ, onıclu o. 
mçlıı :tıar:ımı beınyn okıra. 

Ka.dm fenn h:ılde bozulmuştu, Acı 

ncı gUillmsemeye ~lıııamk: 
- Ha, oruçlusun? diye mırıldandı 

\'e koridorun l<ö~lııcı doğru git.ti. 
Burada esmerlnden, - ~bU boya. 

:nıa. - kızıl &açlısınn kadar çe:ılt çe. 
ı>ft 6-7 gt'nç kız , .e kadın beklcelyor 
du. Kadın: 

- Ne oldu, çağırıyorlar? dlye w. 
ııılaclılıı r. 

- 'Yok, altln<'i mnkemt:de blL gire. 
ceLrtz. 
Kadın bu Jnzların hep ini ı:e tuh,a 

tefj\·ULten suçluydu, Ancak kızlardan 
hiçbiri 1 de lCi .) al'Jmdan l; Uç\ll< değil. 
dl. Hepsinin a,ağı )'Uknrı bu serbest 
bayata ıılı:tmııı oldukl:lrı ve bu Rum 
kadını olmasa da gene bu vadide yu. 
varlamp gtdcceklerl besbelllydL 

Kadm suçlu, bunlar dil pblttl_. GU. 
JU:tllyorlar, 11nkala~1yorlar ve acalp 
acalp a,> akkabılan tlzerlnoe maharet . 
16 durmağıı ~Iııııyorlnrdı. 

Randevucu kcndllerlne blrat. evvel 
verdiği tallmııtı bir defa lıabo. hatır. 
lntmakmn kendisini alaıruıdı.: 

- ·aBn sö,>lfyeockslnh:. Uautm!I. • 
dmız ya! Hepiniz bende mlsnflrdlnlL 
Ne vakrt ml'murlıır ı;eldiı odnda dan · 

scdlyordunın, 

Nasıl anlntııyım, hanı evde çay var 
dı. Herl{es kavnlyesl Ue b1rlikte bi'l.d~ 
gelmlstl. 

K.;.ıardaa blrlsJ sordu: 
- Ya odalarda bulunanlı\r ne diye. 

cekf 
Kıun kendl!!l de bunlaı C:.ın blıfsly. 

dl galiba. Kadın: 
- Danstan ib:ışın döndl1, odaya din. 

Jenmclt için ı;lttln, Sen de ile Cu\•I 
dan, sen lllUserrcf. 

Bir tanesi mııdnounm lizll'rlııl ta• 
mamladı: 

- 7.nten kavalyelerlmlr. de nişan 
hmrz, sö:r:lUmUz, ISy'le drğ1ı mi çocuk. 
lar'l .• _ 

Blm:ı: sonra ıuralan gelml3tl. l\tu • 
baDlr a:ıdec rnndcvucunun ismini b:ı . 

ğırdı ve fı;erl glrerlcen ağır nefret ha. 
ktşl:ın ile kendi Inı üzdü. Bellq de o. 
ruco bozulnuısın diye bu gizli görü. 
len muhakemeyi dlnlemcrr.l'lt ırtn de 
dşırdA kaldı: 

Kırlar dn aahlt olarak birer birer 
i~rlye çağrılıyorlnrdı. Bu randevu e. 
VI geçenlerde Bcyoğlundn b.,e11ını:Jtı. 
Evin odalarında bir çok erkcltler 1r 
bulunma tu. Bunlar da koridorda gil. 
ya bu l!Jle alAk.alan yokmu, gibi ~· 
ntyorlar, lnılaklıırı tetikte. anıda bir 
mtıba,lrln ls}ınlerlnl çatınnca mnh 
kemcden içeriye glrf3•orlnrdı. 

NeHcede, randevucu kadının te\•ld
flne karar '\"Crihnl,tl ki mub:\,lr ~ • 
det ııevtnerck polis mcmumnu tQğ'ırdı 
ve biraz ııonra kııdmı dı~n çıknrta 
rak kendisine tc:ıllm ettt. 

Galiba JmJım'lan bir i!<! tanesi yn 
~ıran veya madamdan herhangi 
bir bl'ıdleeden lltur\\ ıntllw.m nJmak ı. 
rtn her ıteYI doğru doğru nnlntmı!ltl 
Madam pek kızgındı. Po?lsle birlikte 
giderken, krılara dönerek: 

- Beğencllnlz simdi ynpuğrnm? dl. 
yıe söyleniyordu. 

ADL1YE MtmABtBl 

Ancnlt bandaj ha\'adlııl ka1'fjt&mdd. 
duydu~umu.r. BOvlncl bir baljlın haber 
tızUntUye tah\11 ediyor. Bıı da gazet«'. 
lerdc lkide bir ''Tramvay işçisi ara. 
nıyor., tıftnıClır. Neteklm blrknç gtln 
evvel gene bll,>lc lıtr illin gözl\mtıze 

çarptı. Şimdi bandnj bubnım yerini! 
işçi buhnım geçiyor! All\lındnr daire· 
den aldığ'ımı:ı mıılflnınt bu halükatf 
ortnya koymaktadır, 

Bugtln lşllyen mnbdut nrabıılara alt 
kadroda 60 kodar va~man ve blletlJ 
nolttıanlığl '\'Drmıv! ... Ve kadro gtln. 
den gUne de dnrnhyormns,.. a.z.alm:::. 
keyfiyetinin sebebi olnrak da nme • 
tenin d~rda daha fnzln. Ucretle ı, 
bulmaları gösterWyor. Bu '\'8ztyet 
Jmrşı~da idare l!içl bııhrnnmı Unle. 
mek tız.cro yeni bir takım tedbirlere 
ba§wrmu,tur. BUlt~metln memurla • 
ro ynptı~ nlsbet Uzerlnd" lsçUerln , 
UercUerıne zıım yııpmıı.l<? ••• Bu kam:- ' 
umum mUdürlUkı;e bcledl~e relsllğtnn 
yazılJnıı; bulunmaktadır. Karar tas. 
vlp edllirııc işçilere e\-vclce yııpılıın 
yüzdo 10 mm yüzde yirmi l>l'-BC kad3c 
lbmğ' edilecek. !kine( t.edblr de bümn 
Anadolu balkcvlcrtne mf'ktup ya:ı: • 
moktrr. tdure EmlnönU hRlltcvlnln ~ . 

çj bulma bürosuna ve t&t.ıınbal halk 

C\'lcrlne imdiden ba§'\'Urmu~tur. F:.\ • 
Wıt hunl:ır iKi buhranını kn.ldıracal< 

veya amltıı.calı: mıdır! 
Bandaj buhrnnmdAn bıkmış usan. 

m~ken fmdl de l:ftl buhranı bizi Uz. 
mez tn:ıallah... bütün m:ı'ırumlyetler·• 
rağmen şchlrljlerl yaya bırakım ·nn 
clclctrlk ,.e trrum:ıy umum mllıJürlil 
j;Unlln bundan l'JOhrn d.'\ hınbl'Ui ,.e ke. 
sin tedblrll'r nlacnJ;'lntı f'mlniL! 

Bnhk istifinde g1tmlye ruı tık, f:ı 

kat daha henUz blrçolı:larmuz. yo.~"'j 
yür\imeyo alı am:ıdı. Bilh.,ss.'l ön\imU:r: 
dcı Juş!.., bu lcarh ,;e ynğnıurla g\lııle. 
rt ntl:ıt,ahm. Şehirlileri ;)"Uya da bı. 
rakJiıık yUrliyelllllrler ,.. 

ı 

Yekta Rl\gıp ôNEN 

a Y 
belediye ref r.ft 

ceza a d rı ı 
Iadrld, 28 (A. A.) - Memur. 

ların vazli'elerinı suiistimal etme. 
leri.nc karşı hUkfımetÇe ittihaz e
(•ilen siddetli tedbirlerir. tntbikuıa 
geçir~ ve Orcnse eyaletinde 
ıo belediye reisi cezalondmlmış· 
tır. Bunların herbiri bir ay hapse 
ve para cezasına mahk\ım cdi!mi"
tir. Ct-ıa ~ör~n belc".liyc reisleri 
hUkOmctin gırla maddeleri hak.. 
kmdaki talimatını yerine getirme 
mek suretiyle kara borsa lehinde 
hareket etmlr;lcroir. 

Bağdatta eski ba§vekillcrde,, 
biri tecrit kampında öldü 
\'l ı. 28 (A.A.) - Bağdnttan blldl.. 

rlldlğlnc g6rc, eski ba§''C&lllerden Ne 
:r:1 P8§a btr lngruz tecrit kampında 

mntll§tUr. 

uygun olıırıı.k eski ÇANTALARINlZI fennl aureUe boyar ve yepye.n,i yap&? nu ırupona eklenerek ıönderllectlı 
Ayrıca. her •Urlu tamlr ve ısmıı.rlıı çantn yapar. I '' arama ve iş \erme U&aıan &ı S-;n 
Tumletlııl:t.Jn rengine oyar en AIA sabit tırnak cllllarınm arıcıak at6lyem}z Uaklkada plll'Urr neerecıJlecıekt:r. 
rle ıe-mın cact:ı!rslniz. Ka.raköy Mumhane cadde.si Hıısanpaea 'ıan No, 2 8 llanların ı;ttzetede gllrUld\lP tekU.1e 

olınaema dikkat edtlmeUcttr. Evlenmr 

o ti Resmi dairelerin ,-•• 
1 

ukllO gönderea okUyucalarm mahbJs 
ıııılmak ll7.ent ..rüı aclnıalerl.DJ bllclLr· 
nıelerJ l~\7.tmdıl. ı ~ y' 

nazarı dikkatine: Evlenme teklifleri: 

- ;,r.rn.... 

Evvc?~ mcvcnt ve Mnartf Oemtyeıt Ue bjrllkte ba.-ekef 
coı>o (.Resmi tlliıılar 'l'. L Ş.) t;aııtiye baJJne glrm~ bu.. 

luıın:alttadır. Bundan 80DJ'a sıuetemlzdl' neeredllecek 
.ReamJ nrınıar 16.9.0U tarihinde yeniden ~kktıl ede.: 

ırek ıee baflıyan 

4 Boy 1,6~. kilo M, u.enln onuncu 
smıtıncın.n aynlmq. .Anadolucıa t&Dm· 
mış blr ailenin biridk evlAdı, ayda l50 
lira maaşlı devlet meınun; blr b&y; 
ıt>.22 yaolarmda, orta g11zelllkte •ıı 

bnlık etinde blr bayanla evlenmek la. 
temektedir. Bay dört ay aonra ADa. 

c!olu,va gfdecektır. (YJ.l ~e ml1. 

Tllrk Bası~ Blrllftl Resmi llAnlar 
Kollekttl lrketl 

racae.t. 

lı ve iıçi arıyanlar: 
• En:inca.n teıa.ketz.edtal bir kar. 

koca. herhangi bir apartuııamn kapı· 
cılığmı yapmak latemekt.ılirler. Çol.ı 

mw:dar vaziyette oldutuarmdıLD fU 
adrue acele mtıracaat ldi!Jeesl: 

tarntnıdan idare edilecektir. 

oa:r:ot,emıu~ bnndan ~vvel Uda ne~rtne vımtalılı ~en 
§irlto~ ve t~kkUlll'rle hiçbir allkasr kalmadıtmdan bms· 
dan lMSyle tlA.nlarmıu; eyd a.ıı Ye prtlar dalıl.llDde 
ıı.vuıbulıb 

'.Ankara cacldeıincle Kaya Hanında Tür~ 
Basın Birliği Reımi ilanlar Kollektil Şirketi 

merkez.ine yollamsnm ve bedellerini de a.rw adreH ~On.. 
cıermf'nld rica edertz. 

Doğu Cephesinde 
Londra, 2S tA~\.) - Stıııtngradda 

:ıtıhver bOcumları ayn1 ~lddctlc dcı • 
nm eylemektle beraber esaslı bir j. 

oorleylııtc bulunuımamı~tır. Rus!llr 
tıehrln içlnde iki sokak kftybettiklerl
lli lt!ral edlyorlarl!la da ::liğer keslnı 
terde kazandıkları baı;anıar, bunu te. 
ıcı.t etmektedir. 

Dlln gece yarısı Moskovnda neşre • 
dilen resmi Rus tebllğlno gl:ire, dün 
Rus kuvvetleri Stalliıgrad ve Mozdok 
ta ıılddetll çtırpı~ma1arda bulunmu~ • 
ınrdıt', Cephenin diğer keslmlertnde 
maddi bir de~jglkİlk yoktur. 

Tebliğe yapılan llAveye göre, §Chrln 
cenup varoşlarında iki Alman alayı 
hUcuma kalkm~ vo bir tabura yakın 
Alman kuvvetı imha edilml~tir. Dl 
Cer lür kesimde Ruslar, §lddet).1 b\r 
muharebeden sonra lkl aokıı;cı terkey. 
lı:ml§1•rdlr. Bu muhuebderdc SOCI 
/ı ımııu öldUrUlmU.~. 10 tllnk da tahrt{I 
edllm!~tlr. 

Şehrin 5im:ıl batısında Rus kuv
\•cUeri taarn•zlnr yap:ırn.k Alman. 
lııro ağrr zayiat verdirmişlerdir. 
lJıi günde 3000 e yoltm Alınan 
öldürtiL-nüştUr. Bu kesimde 12 Al. 
man u1:ağ1 düşürülmüş ve 20 tank 
Uılırio cdilınistir. 

Moskovadnn gelen bir telgraf· 
t'l, Stallngraddıı Rus aakcrlerinin 
ku,•vel mnncviyesi "fevkalade ınü· 
kemmel,, sözlerilc tavsif edilmek· 
tc ve yn.r:ılt birçok asker~~rin ge. 
ri cekilmiyerek dövüRe devam et. 
tikleri. bildirilmektccıir. 

Gelen Lir lınberc göre, Ru&1ar 
cenupta Almanları iki kilometre 
gerilctmislerdir. 

StnJinnradda dört katlı bir bi· 
muun zııptı için ya.p1lan savaş 
hn'·Junda. !JU tafsilat vCTilmeli\.c
dir: Almanlar, bu bina\"l, m!tral· 
yöı: yu"asma çevirmll}lcrd:r, Rus. 
J;,r yer!crc sUriinc sürUnc binaya 
yakl:ııımı~Jar \'e el bombA tarih~ 
Mitralyözlni tahrib eyledikten 
sonrn. l)ln ııya hü'--U."ll ctmi.5lcrdir. 
Merdivcnler.Je ve koridorlarda §ı~l 
detll boğuşmalar olınuıı. nihayet 
l'..ina.y: ele geçiren Ruslar, içinde 

bulunan bütUn Alman askerleri • 
ııin mo.ktul düşt.UğlinU görmll§ler
dir. 
Rafk:ısyada Mozdok mıntakaaır. 

cia Ruslar, bir Alman hücumunu 
püskürtmüşler, 4 t.nnk tahrih eyle
mişler, bir bölüğe yakın Alman 
ctomatik sHah t~ıyan erleri öl
dUnrıüşlerdir. 

No\'orosisk cenup doğusunda 
Alman hücwnlan püskilrtillmUş • 
tUr. Bir Rus bahriye müfretesi, 
?\o\'orosisk bat~mna geeeleyın 
motörbotlarla bir ih:-aç hareketi 
ynp:rmı, 60 düşman askerile 2 au. 
bayı öldUrdiikten sonra zayiatsız 
ı;eri dönmUş, bir <'!tışman blleum· 
botunu da batırmtstrr. 

Volkofta Sinavino t-ölg~ln1e 
Almnn bücu:ınlan, ağır kayıp!ar 
verdl.riler'!k pü.,kUrtülmllş, bu kc
cimde 1 O Alman uçağı dü11llrül· 
mU§tür. !4; 

• • • 
Stoltbolm, 2S <A.A.) - Oft. 
16 ııydanoori devam ed"D Almıı.o 

Ru J ha rbjnln en mü hl m ha.1lscsf, Rt:!' 
!ar"\ Stalingraddo btıcuma geçmele 
rldlr. A•~' nlar, Rur:iann pazarte" 
ı;UnU Stnllngradda hllcuma geı:toll;Je 
rint bjldlrmlşlcrdlr. Bu h•:C'ı.ım, şjm • 
diye kııdar olan hUcuınıar:n en şlddet
liei olmakl!\ beraber, pUstct!rtUlmUljtUr 
DövUş glmdl §etrin lçlne intikal et 
mlııtlr. 

Berlln mah!lllerlne gö~ Alman ta 
aı·nızu yıı va" ilerlemekle ~oera her p: 
'•J.o göre lnkl~ar etmekte~ır. 

• • • 
l\Ios!to,·a, 28 ( ,\.ı\.) - Tu ajansı 

nm vcrd~ği bir habere g!!re inkıtıı.latt 
\'C kayıplara rağmen Kafkasya ve 
Don b!ilgeleı inde f brlkalar tahmin 
edlldiğlnden datuı az bir umanda tıı,, 
yare imal etmektedirler. Sakalot f!llı 
rlkalan kendflerinden !Btrrıllen mlk . 
tardan tnzla tııyyare imal etmlşlerd1r 
EylUI n.yınm 23 Uncu gUnU l<:lnde ha 
va kuvvetlerine verilen ~nz.l.n Jniktlt . 
rı ağustosd:ı verllcn mllttardan yll:ıde 
otuz nlabetinde fazladır. BakQ tasClye 
haneleri bu nlebetl de geçmtşıerdlr. 

KOçükpazar Lebleblcl eontmda '10 
numaralı evde Kadriye Gökmer.t 

mUracaat - a. 
• 17 y&§md&, orta tAhlflU y8.%1Bı 

dt!zgün clddt blr Türk km, remn1 veyı 
hu.su.at blr m11eeaeede çal'f!IS&k !ate 
mektedfr. 25-80 liraya k&ı.aat eder. 
Kefil de verebllir, ,tv..e. l'l) reaWıı.r 
mUraca.at. 

Müteferrik 
1f. 6.6 odalı, kalllrtferl! .,.,. UU. 
rersız. aydmllk bir apa.rıımanda il) . 

ı • ık dajrest bulunanlant Ankı.ııı 
dJealnde Türkiye ecaaneainde Ar'• 

-e~ete mUracaaU.&n. 
~ EmlnönU. Bahçekap... Aııkau 

ca4c1ea1 veya cap.ıoğ111Dd&. lkt Uç o 
dalı, doktor muayenehıı.ııer. yapma f!• 
elverlfU tıtr dabuı tJU111Da.niarı:. 
"Doktor" remzine mUracaat)an. 

,,_ iyi kullantlml§ Zaya dUrb~'.r .. 
satmak tııtıyenlerln 1Btedlkltr1 tıyııı·~ 
dUrblnfn evaafmı (DUrbitı! reın.zl'j• 

bildirmeleri. 

Aldırınız: 
Aşağ1cla rcmft.leri TflWI otu o • 

kuyuc:ııar11ru:u11 aam.ıarına ıeıea 
mektUplan ldareb.allemlzden (pazar. 
lan barlç) beı-gtln 1&babtan Gtleyt 
kadar " ..at l1 dea .oara aldırmL 
ları. 

(A.E.No.6) (A.G,) (B.T, t&) (Bulun 
m.az) (F.N.S.) (ll'.D.K.) (K•.&met,1ın 61 
(Kaynak) (LAie 11) tM E. f!}ı 
(Marmara) (Ö:ı:baba) (P.T.) (P.A.; 
(2. R.U.) (R.S. ktD:.!estz) (9.A.E) 
(Samımıı tS.Y. 18) (Vicdan) 
(Y. Bal 412) 

Umumun Nazarı 
dikkatine 

RaldkaU anlamak 
ıazımdır 

Ba&ı ıcaaın H ertıe:.ıhı.r ba Baot•" 
yukan pahaJılıkda yenlalıl: alamadlf: 
panta ve kunduralarını bo,-at;mak ıcı. 
kundura bo,)"Mdllla ftrlrlu. Boya-. 
çant,ay1 aldılmda t.a.rlnna nramaa. 
ıar. 

Vakıa k1 J1lkMlıı .,.,.....,.. 1aptrf1 
nadltJt e.lbi:te91nl siyerek ('Utaamı kıH 
tuğıına aldıtı nklt o ~ eıtıbenlı 
her tarafına atyab lnmdıın boyNI le. 
kelertnlıı çıktıtou rllrtır. 

inin mlh\'erlc nünasel>Cllti"iıı ke. 
"1ınt',inc dair Yerilen :fü1miri .mü -
~tere l'd('ceAI bir sıl'OOll Hönmıi.ş 
"'1lunuyor. 

Snynbdl esnasınaıı CastlUo ta:. 
df"1'Z ·~ı 1nm•o crnk muhafaal f'.jc 
lıbireeek kun'(IUI bir lhflkQmet lı:u • 

Doktor bu manmra knrıtısmda o. • 
.fsIJamıw. 001.lerlnl cesede - dlkml.t· 
büttbı hareld\tmdan fytcc tlrktUğtl a.n 
la.,ıyordu. Ko1s onn bir tıd kelime 
fle hAdlsedcn haberdar ct;U. Arkadıi. 
ııımın dnvetf tlz.t'rlno mtltereddlt adım 
larla cesede doğru !lerledl ve mııa • 
)·ene etti. Yerdl&"i rapor ııu idi: Mal,. 
tul ıııın.t, lltl raddelerinde sırtma ı;n.. 
yet ince ve hTI bir bıçak saplnnm:ı.!< 
&urctlle i.ildUrülmUııtü. 

KARA ELMAS kelime ile orada bulunanlan lklnct 
ctnayet haklnnda tenvir etti ve fevka. 
IAcle tedbirler ıttllıaa etmf"k medMı • 
rlyotlnde oldutunu UAve e-ttt. BllDclan 
böyle kimse Jzlnalz ptodaD ve alvaw:. 

Bu aefer eyvah: N• yapalım boya. 
crya verdll1 pııraya mı r...ıu. elbl!le. 
alne verdt~ne mi acıaut. lete bu glbt 
ı.ararlan utramamall teb dofl'Uf'll 
Sult- bamam Mlllledet baB (%8) nu. 
marada boya mtlf;ıeba.t11aaı Oemaa ~ 
ctarraJunan attifyMble mtlraocaat eder. 
9ellls eakl boyaaı •1.mat. n.gtnbl D1 ~ 

dası JeçtDlf olan \IADta ft lroJlclaral"9 

nnrra fenni ımrtıtte boyar " J'IPJ~ıtl 
yapar. Hakikati anlamalı bir ~bot 
lle kafidir. 

fulmıısını fsteWğlni bfidhnlşl1 • 
'Dim'hurrclsinm hfiktımct memnrlo. 
'Ç 'kndrosun'&:ı. n:ıııa ~abıneılc de 
i;i~klık ynpmak !ı;tccliği ma:Qmdur. 
W!listHlo mlIH demokrat ı>artisinı 
~clecck 3 üneil Reisicümhur seci. 
~inin icaplnrınn uysun bir şe1'1e 
ırokmnk islı?mekledlr, 

Diger cihetten haber ahndıl(ın:ı 
gbrP, Almanya sefiri, Graf Spce mü 
!t'ellcbnhndnn Rodolf Golclschmit 
brnfındnn ynzılıın mef\tup h.'lkkm 
ija teessürlerini hildlnniştir. Bu 
mektupta Arjantin diı:ipllnı.lz bir 
memlel\ct olnrak lnsvir edilmekle 
ve Alm:ınyanın hu memleketi zarı 

telmesl tavsiye ?lunma'••a idi. 

Ru1yacla talim görmÜf 
Polonyalılar nerede? 

Lonrlra: 23, ( 4 .A.) - \"aşing. 

tond !d Po:onyn ~efiri. Rusyutla tiı. 
lim ı:ormıı, ohn Po'ony:ılılıırın 

~imdi Kafknsya ile Mmr orasında 
bir l enle olduklaı ını ~ö~ lcnıiştfr. 

edilecektir. 
' ....... -

Kols yaradım ~ıl;ardı"' bıcağı bir 
ten:. '11sıtnsllo muayene etti. Hançerin 
'azerlnde bir tek parmak lzi '\1Lrdı, '> 

d& Alb:ıy Edlstona Aitti. Bunilnn (B· 
bli blrıte~· olnmudı. Zira bu bıçnk dn 
ıuıtllm olup Albnym &JIAb lcolek iyonu 
na d:ıhlldl. Bıındıı.n çıl<an lldn«'J blr ne. 
tice de kntllln clnnyctı elc!h·cn kulld. 
narak ı,ıemı, olma ydL 

Doktor rnırıldıınd•: "Allnhım, nedir 
bu Norfolk atosun ın uğradığı lelA • 
ket?., Kolıı ııordu: ''Slz b.ı odaya bir 
mal<'3dı mn.hsu ln ı:-eldlnl:ı:. Neydi 
bize i'~lt.n bulunacnğmıx. ~ey?., 

Doktor llrn~ t kendlol b)rn:ı: top1nr 
ı;hıl olmuştu: ".l\rl,adıışnnıo UlümU 
beni o dere<'e sarııtı iti, tr.ına nz krJsıu 
yaııtı~ım ııoır m:U:l-n lılr m!l,nhcd• sı 
sız.. ı:nı:i r mcğ& umı ! tır"'':; r .-.ıu. r.ı.ı ~c. 

34 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN ... ............... ,... .. 
ce beni gC'ne lskoç de!lrmr.nlne ı;aı;'lr. 
mışlardı. ihtiyar değirmenci ı;ene bir 
lcrl:ı: geıılrml3tt. Dünll te anıb:unıa ea. 
tonun önUnden ~tim. A.!bnym oda. 
ıınıda ıı:ıık ı;ördUğtimden .. " 

noııı oturduğu lı:oltukf,ün fırlıya • 
rak: ''Sıınt takriben kaçtl T., diye a • 
tıJdı. 

"$:lattnl eıze tnstnmnm hlldlrcblll 
rlın, Kendi kendime !)Öyle bir düşün. 
dUm, Albayı blr r.lynret edeyim,, ı:c 

dim, "Palcn.t snnt;lmc bnkmca. lkl)'l 
OD dakika gC!;tlğlnl s-ördibn. Zlyn.ttt 
mktt geçmlııtı. Daha ihenUz müte • 
reddlttlm iti blrckn perdenin yanmdA 
bir gölge t~blı! ettim '\'e akabinde 
odanın ı,ıı:;"I eöndü,., 

"Bu ffndenl:ı: ı:ok mUh m. Şlmıll 

t:r.e hıısu :oıl l:lr swıl scrac:t~'lm. Dal<tor 
<>•'lllll\ hn «'blle 11ılıdcltKİl4 olm:ınu : 
cnp cıl r. Od'lıl:ıkl ı;ul;cyt tcşhla ed" 
blidlnlr mi ! 

''Per:fo lnllc oldufu clh~lo cdelN! • 
~m.' 7o.l...:o.t yıımlmıyor~nı ..... 

''Yanılmıyor anız T,. , 
''l"aııılmıyorııam blr kadın cölgcsiy. 

dl.,, 
Odnnın lı;lnde JJC681:ıllk haınl oldu. 

Birden müthış bir ııüphe ılhnlml ltur. 
calndı. Kan ba.,ıma fırladı, kulakla • 
rım uı;"Uldaıruığıı ba5bdı. 

Jfolsun esı lmlnğıma snnlti cok u. 
:zaı,ıardlln gcllyormu~ gibiydi, 

"Bu kadıııın kim olduğunu anlaya 

m~.~~~~r:'l,, ·-:r __ - ) 
"Kinı olabneeeğı busu!ontlıı hlçblr 

lnhmln lÜrUt,emrz mlsJniz !., 
Dol•tor nrn.vt sol elini dilşUnoeli 

~l•"'i;'lna götUrdU, 
''İlk nnıla mis l\IJU"Şant ak1ıına ;;eJ. 

dl., dedi. ".aıaamaruı kati bir ıteY' aöy. 
Jlycml'm,., 

Doktorun ba sözleri yllreğlme 9U 
ı;erpU. Kolsun izhar ettllt! oUphelere 
rn!mt'n mis TlmmlıılJı ıu~::uz olduğ11..1 
d:ııı em•ndhu. 

Salon:ı lndllfml:ı zaman Koh bir~ 

rmdan umk/af&lllıyacaktL Kola ban. 
dan aonra .Rober .aııtaalk Stelvort 
poUsJnl 011 Boranın katlinden haber • 
dar etti. 

Bllı\hlre yeniden sorguya baeladı 

Arkada5ım Mis Tlmmt•ı !)afırtıp Ta 

ılyetname vo elmaa bakkmda ninlQ 
mat l•tedl. EIAn rengi IM>hık ve çe>k o.I 
nlrll olan genç kız he: Odst b&kkuıd.ı 
bir ~ey bilmcdJftnl söyle~ Kvl~u., 

ZAYİ - Rize nutwı memurluğun. 
dan aldığım nllfua kA#Jdmı ne 3t33 
numaralı kayıkçı ehUyetıwneml zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eaklal • 
nin hUkmO yoktur. • 

Dalat Yavedut IS No, 1r DJtkha. 
nede ömeroğlu YıılOf KarçeDU 

(1'7llll) 

adrc.otlne gönllerllen esrarcn.ı;tz meıaııJ Evvelki gece Maltaya t:kın 
dan da haberi yoldu,. yapılmatl:, ~ 

''Albny Ed/ston dl\n 3"eden ıc..nr.ı 1 --
yefenile mllnakap ct.mlf. llerh•lıle IU,\Jta ıs (A.A.) - :q'eıredllen t..!r 
o saatte ~alııtma odanızda bahınuyor. :.Cbllğdo! ş!Syle denllmel<tedlr: 
dunuz, değil mi! Pazartesi • ıalı gece.f hiçbir akm 

''l.:,,·ct, çalrııyorclum. Atbay Edbto;:s yııpılmamııtır. Salı gunll sabahleyi.:ı 

Eddl Blckborna glrl:ttlfl netlceıı' erkenden dll§man bir ke§lf uçuıu yap 
kııdın maceralarmı yU:ı:llne vurdu.,. mi§ ve bunu birkaç saat sonra avcı. 

''Bu slS:ılerln dellkıınb Ozerlnde ha. lnrm bir çıkı§ı takip etaılııtlr. Her lld 
eıJ ettlğt tesir neydl1 halde de Spltfayer av tayyarelertml~ 

"Her r.amonkl gibi cdepıılzcc cevap , dll§manm yolunu kesmek i~n hnva • 
lar verdi. Bu hal ise albaym öfke/en. la.nmı§lardrr. Dtlfnıan her iki hıırelcet 
mesl.DJ mucip oldu,,, te de aahlll qmamıııtır. Hasar \'c ir.. 

(Deftllll var) anca kayrp yoktur
1 


