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Havanm yağmurlu olma.ı dolayısile tehir edilen 
lnön;i geziyerinin açılma töreni 4.9.942 cuma günü ıa.u 
11 ;lO da yap!lacdtır. lıtanbiılda Bulunan Millet Mecliılİ 
a:zalarile euvelce lıendilerine davetiye gönderilen zevatın 
teııilleri rica olunur. Vali ve Belediye Reisi 

]Bu~kşaml, 
PaatU•te 
Amerikan ZB!er. 

' Japonya Rusyaya hücum edecekmiş ! ,. .. 
Çin hariciyesinin •İyaai 
kınm direktörüne göre 

~ 

Togo. imparator tarafından Japon güneşi 
batmaya 
başladı 

YaU11: S~DR! ERTF:.tıı 

H ABP Gört ;)&ftna aıaaarkf'll .\. 
merlka clbnburttl"I bir nutalc 

~yledJ. Bu nutuk harp tçlnde bulu. 
uıı bir devlet ttl•l tarafıud~ı 

eö~len4il1 ıçtn bunun ne manalar ,ta. 
de edecetl maJQmdur. Alır.ak A~rl. 
ka cllmburelılala bu nutkunda dlkka. 
te IAyık bir Jaueuel~et de me\.·cuttıu. 
Ba noktayı itBret etmek !ktJza ed1>r. 
Ruvelt ba outkwıda Perl Harbur 
a..kmı ile M&lomon adaları bUC".u•ııu 

U'Ulllda ıeçea zaman ı.artıada Ame. 
rtkaaıa kuaııdıtı mıuıe,1 kudrett bı&. 
rLz blr eurette aydınlatmaktadır. 

Avan azaıığına tayin edildi 
• 

Tokyo, 2 (A.A.) - Hariciye aetJ.. siyaseti Uc atllkadardır. Ba§'·ekUi" at llOnra }\aber alımJftır. Pearl Har 
retinln fark! Aııya servı.lerj direktı>. hariciye ıııerınl ne zamana k:ı.;l'.r l"Aır:ı karşı ta:nı.ız Ja.pon umum! ka• 
rtl Yamanolo istifa eden Harutıı·o. ubtcslncte bu!unduraeağm• bllmiyo • rargiıhı tnrafından bildirilinceye 
Nl~lnm yerine hariciye nazırıığı 11.1u. rum. Fakat bunun mu\·.ahkat ol.iu • kvda.r ya.ni taa.rnızu takip eden 
avinllğfne v~·Aleten tayl:ı edl!mi1ı.ır. ğUnıı .ııöyljycbillrim. dört saat i~inde Togo, BirleŞik A· 
Japonyanın eakl Çin 'leflrlcrin:!l!'"l t .ııparatorun Togoyu a.yan a:zal•f!- merikaıun Tokyo el~i.ai Mi&ter 

Hjgoru Kavago, hariciye nezarctir.1r. na tayin ettiği dUn ak~am öğrcnllml§. Greve bu taarnmla.n haberi olma• 
ki \"azlfealnden dtin akıam ıstj!a o>t- tir. ı aığmı tCıniıı etmiştir. Taarruzdan 
ınlıttr. \'a"ington, 2 (A.A.) - Söyleu- beş saat evvel gece yarım yapihı.n 

MUtaleasıru .ııöyUyeıı ı•tihbarat h!L <liğine göre, istifa eden Japon hn• tvpJanu esna.sır.da TC'go, Reis Ruz 
roawıun alizc:ıııu Harı blllıaua demı4. riciyc nazı..-ı Togo, orou tarafından 1 \•eltin son m~jını imparator Hi -
Ur ki: ~·apıltın toplantıiarın hiçbiıinc ka- rohitoya takdim ctmeği kabul ey • 

Salomoa adalan 
mabarelıea. aulat 

lçia Odacı ltlr 
ceplle ol'• 

.lapoD)'& l'erl Harbur bulmu (it. 

Pultlkte btlyllk hareket 11Prbeet1Jtl e: 
de etmlf, orta "' eeaup Paalflti 
aptetmeyl ıaye edlnmltti. .ıapooyo 

laarbe sf rdljlaJD 1111 altı aJUda .. -
çekten bö71lk kan~r rlde etmlf, 
blrcok et.oklar ıemlalne muvaffak oı. 
mqtu. Aayaam kara kmmmda olauıa 
llıledarlar mınt.akaamcla olaun .. ,e 
ıeçlrcllti maddeler kendlalne harbi i
dame etmek ı~ta pek çok yardım et4tJ. 
tıılUrdl. Bu devrede l•poa)a ıoa Dil'· 
;Jcıalulc bir lnAn ldltlNlııl de D&klnal 
Jeti alt,ma almıt bul1U1uyordu. 

Togonun 11rf ıahııl aebeblerle ı~. bul edi mcmiı:tir. SözleT'ne inam • !l!l11'~ti. Togo a.ynı zama:ıda Amcri
tlfa ettiJinı •ize temin ıderlm. Bu iıı~ ı hr bazı lr!!n.selerin söylediğine gö- kn sefirinin imparator tarafından 
tjfa ne yenl btıyUk Aaya na.zırhı ı'.tı re naztr Pearl Harbur taauuzunu lıabul edilmesi için elinden g~le• Çwı.king, S <A.A.J - SiYUI lwıun 
kurulmuı ılı ne de Japonyanm .,~ ilk hfmbalsr dücıtUkten birkaç sa• ni yapacağını da vaadetm.iştir. direktörü Ttng~ - Tılang doğan .:a. 

Japonya Uk lııunlecle eldr. et.tltl mı. 
kanlarla Amerlk&IUJI bir dalla P•!d
ftte dönmemetılnl temta etmf'k, blltt.u 
fetllal-.,rt biranda ba .. rmak l"tfyor.ıu. 

Hiad Felemeaaıaı .. peettlkten aoa-a 
Awetıaralyaına mlltteftklf'r tr!n bir 
ile oJmamaaı için llzımplea tNlblrleı ı 
almaya batladı. 

Uk utb&da Awetoral)'&yt lmpaN. 
torluktaa ayrılmaya da,·et etti. An••. 
turalyaaıa mlltteflklerle alAkMı.11 

keeme•lnı l•tf'dl. Rad)ularda n pısr. 

IAmeatoda yepılan bu etyaal faalb•t 
lateuea eetlae)1 'ermedi. Bu defa Jıt. 
,_,_ Avuaturalya tlzertae yttkJ .. n. 

IDele bafladı. A\.-ueturalyayı Amf"~' 
kadaa seJecek yardım celnlf'den ctatıa 
önce sukut ettlrmek, oau möttrlll:ler 
lç1D ite yarar bir l1a ba11nde blralnw.. 
lllak pytı lclt. 

Ma~l Rommele bir n .. r .. r sabah kah\.'Bltmmı baz&rlıyor. 

Mısırda muharebe 
devam ediyor 

30 İngiliz tankı tahrip edildi 
Fakat bu sa>eniD tahakkuku ı~ln Londra : 2, (A.A.) - Pazar:,.11 1 gemılerlm!zden biri UasUne dönmcnı!4 

.lapoll)'UUD Gine adasmda ve 81ılomo·, gecesi ıtma! kesiminde bir nıikdar Al Ur. Mürettebatın ailelerine haber vP. 
adalannda lyt<'e lerlet~ olmaw " man eııjr elınmıştır. Cenup keslmt:ı~ rilmi§tlr. Deniz vasıtaları bır dCJ • 
ondan 90llra bD\itk dNJlr ve tA\'I: zırhlı , plyıı.de ttımenleri Elhuıı:.c_yıı.: man <!enjzaltı gemisini batırmışlarcır. I 
kuvveUerİ Ue ..icbrm&111 lktlı.a lll· Rtivcysa tepesi arası:ıdıı. dti§man k~v· Lundra, 2 (A.A.) -- Romclln U .• 
)'ordu, Ghıedf' t~rur 9lmaldf'D U •' \'etlerlle Çarpı§maktadır sırda len;dr.n mel dan ok:.ımuına at. 
llUba dotru lnld .. f ttdemedi. Gine .e. Berlin: 2. (A.A.) - Alman ttı'J'i. !edilen eh~mmiyett Londra matbuııtı 
duuula.kt dallar tlmalle cflnup .. 111. ğlnden: ı hellrtr.ıek~cdir. Gazeteler •ımumt oU· 
9111da ciddi bir mania vu.t ... ını ır:.r. Atman ve İtalyan motörltl kırala· , rette ınlh\'Cr taarruzunu ı:Uvı.lk t~rır. 
dtl. Amerika bu vulyettf'L a.ııt.ıı.• rının Mıııırdakl Jngj!lz mevzile: :r•" , tuzun tık ııe.!bası aaymaktadır. 
ettl karşı yaptıkları hUcum eenMı~da ı Taym;s guetesl, Romeltr. müttefik. 

Bu arada ba&ı bAdlaelet claba .,..l'f'. dU§manın 30 hücum arabası tah•ıv 1 !C'rin sol cenahı U.z~rlııdıoK! mayin $"
Yan etti. Amerika ti" .Japonya an. edilmiştir. 81 Agustos ve 1 EylUI g!lıJ hasmda 13 k•lcmetrc ilerlediğine .~•jı 
•aada yapılan ba&a deniz mubarf'br. ıerı yapılan lıu bava~larda Alman vııı 1 Kahlıeden ;;elen haberC' ittlnat ed .. 
~ .lapon kU\.'\-etlertuı baylı yıpr": ltaly&n &\CJları hava m~harebelon rek bu llerıcylşln ya:.:ında geniş ö' 
Cbrdı. M-ıı Mert-an deat&t muhar" yararak 61 !nı;il:z uçağm. d1l1Uı'U'U~. ~ çude bir hareket yapıla<'ağına 1<lıt1 
.... ••pon)'& itin bir kavıı nldıı . e·ı Jerdır. Uçaksavar tO;>l'UIU da 4 t• ö • . delil tcşltll ettiğini yazmaktadır. R:ın 
kayıplar neticesi olnrak .tııu.ı t•vysre ıız tayyaresi dUştirmaetUr. ı dan ev•:cl'ıı mıf1arebeıerin ınkl§a!• • u 
.... rlnden mahrum kalıb Anwr. Roma, z (A.A.l - 1talyan ordulıln llf'ferd• tekerrür ettiği ,ekdlrde !k! 
"-• 1'1ld,·ay ''fi Salomon adalHı ~"- umurnı kararg:ıhmın ı;2ı: numa ..... :ı 1 ordıı mahl'>'Ç zorlanmr.dan ev\'e! ml!
'1aıan lapon taarru7.unon önle""'"'' t,ebliğl: cadel•ye bir mUddet r,öğfüı göğliı'" 
lıuaıaewıda möblm blrf'r •dım nl•h. DUı:kU gün mottırlU . zırhlı hııl.,ran dıovam ede::•klcrdlr. 
A111ertkanan bu uhalardııı \aptıt· •:.ı•ı - Alm11n mUfreze'erl Mısır ceph:.,•n. D ,; lı TC'lgr11f gazett'SI EHl'rmryc '"' 
"-tttı ıaarruı.lar ve çıkarmlll:u An.•. de b ir Ut• ı ıerı harekc:tı 'ya!>mıflB'I' ~ yapılacak l:ıüyUk taa,.ruzun t>ht'mn.ı 

Va~t.ngton, 2 ( A.A.) - Japonyst!a pon JUne§inin ılmdl batmafa baf!a. 
gllz hapsine alındıktan aonra b(rlttf'k dJtmı ve olmd1 ötıeden ıonra aaa.t J, • 
Amerlkaya dönen UnJted PreutD Tok .,,. 2 ye yakJ&ftılmı aöylem1ftlr. Bu 
yodakl mUdürU. Shlgenorl Togo'awı aat& göre bir blrleflk mlllet!erlD l!m
lııtı!asfle Japon kablneainc!en aon .ıvt.. d.l Japon manevralaruu tahmlnle u:
lln de uz.aktaımıo olduğunu söy~~ rlfmaktansa meydana çıkan yeni blr 
tir. Bu h!di&e yakmda Japonyaro!l b1r meseleye dikkaUerin! topl&malvı 
Rusyaya taarruz -c:deecği ~l\n&sına da "lA.zımgeldiğin1 belirtmiııUr. Filhakin 
geleblllr. Japonlarm daha ne kadar uman •o. 

Shlgeorı Togoııun kab!..ıt~deırçeıttı • kav~met edebilecekleri ve b&rp lr~•
mesl bao\'c~ll l.11deki Toj.:ınun fbtJru. \"etlerinin neden ibaret bulundvtu 
larmı tatmin e~Cek ve ODU JaponVA IOrulmağa değer blr keyfiyettir. 
nm diktııtörU olmağa ııevkedecektlr Tingtu.Talang eözler!M f6yle de _ 

Shjgenorı Togo, iki aene evvel J,. vam etmiştir: 
ponya ııe Ru11ya araamda harbe mc.- "Japon gUneli flmdı a&a.t 1 ile 2 •
nl olmağa ç&lqan bir dlplC'lm1&t eua • ruındak1 vasiyette bulunm\lf oım .. t. 
tıte -tanmml§tı. Onuı:ı JaPoDya ile IJ& raımen batmuma henUz çok vıa
Ruıya araamda bfr harp çıkmasın\ kit vardır. Salomon adalan muhı\l'e. 
mani olduğu muhakkaktı,. beal Çin için oldutu kadar Ruılar 

Togonun istidası aıkeı1 zUm~JI•, 1
1c;ln de ikinci bir cephe teıktı etmek. 

Rusyayı arkamn vurmak zamanı..rım tcdir. Japonlar §imdi taarruzdan mU -
karar vermiş olduğunu ıtöııterer, IJh dafaaya geçmif oldukları lç\n bu i.l.l..l. 
aıa.met sayılabilir. ci cephe fimdl Slberyaya ve Hindjs • 

Söylendl~lne göre, Siblrya.}" ıtc.r: taııa k.ırşı yapılacak bir t,aal"nl"8 
taarruza geçmek zamanı gP.ııne v~ man1 olabilir. 
kadar Rusya ile 41\llh halinde kıı.lmıı 1< Bir auaıe cevap veren Ti.lı.lfu, tun -
zarureti karı,ıııında Togo şlmdjye -<'I. ları allyleml;tlr: 
dar kabinede bırakılmıştı•. Toı.to ... y. Çin ıc;m Bjrmanyaya t&al'TUZ ea.u. 
ni zamanda Pearl Harbur taarr .. rJ tır. Bu taarrwıa bıran evvel ~le • 
i!e neticelenen hazırlık ıamal?':anm. cek olursa en lyt neUceler elde edil•l:.t. 
caya kadnr Japonyanın bir anl&§ru~. Ur, Çin böylr bir taıırruza iftir&k et. 
ya varmak lııtedl~tne Amerikayı : • mekten memnun eııacaktır. Çeldnig 
tııuı1ırmıık için de kullantlm:rtı ve Kiangsi mw:af!erlyet.lerı dl~·.r 

Hariciye VehUimiz Geldi 
Hariciye vekili N•Jman Menemenci 

oğlu, bu ııııbahki eltsprMlfo Ankarı 
dan şehrimize geltlÜjitlr. 

Çin cephelc"i Uzerine yapılan ba.:kı 

ııayeşlnde eld" edjlmlıtlr. ÇUnkU ..ıa. 

ponlsr Çinlilerin devamlı bllııkrlP.r'lR 

karşı koyabtımek lc;in buradan kuv -
vetıerlnln bir kıammı l'efi Qekmek '!:O. 

runda ltalmışlardır. 

Sf mau Frla ~u' anın merllızı olıa 

Belfastta 
·irlanda ihtilalcilerinin gizli 

silah deposu meyoana çıkarıldı 
l'llauıın Perl Barbardan &ltnrıt " ,, l)U arAC:!I dtırmana 30 kadar ı;ırhll yetini kUc;Ultmek ı~zım~P d' ,tlıt1 yn. Belfaıt. 2 (A.A.ı - İkı muııım rz. 
lıııııuna~"& ltatl•~ kudrl'ltfnln tir .. :• harp vaaıtası kayıbı verdlrmi~lerdl· ı maktadır. General M•1ntı.toınerit.:!I il ınfilAk maddclcrı ve slliUı depo•·l . 

la.ı:ıda marşıaraıı söyJemlflerdlr. PvJia 
nUmayıcı:lleri datıtmııtır. 

~tldir. F1lhakll,a AllM'rllca 910 vnl'.' M!h\·er u;;aktar. dUJm3nın ileri te~- r::ane' ra sahası dardır. Bl rıunl'ı .,.. 'f nun meydana çıkarılması 12er!ne •fü:1 
~ kedar ealJJ da'"""' ı<""df' dl\.:av.t kllltrjlr .çerı ha"la:-ma k11ıııı btlv'lh ber genera:ın mtıdaian <'R;ıhesl kmıı • akçam nııt.:al)ö::!erle ıdlAlılandınımr~ 
lhıtbunu temin kin çah9ıur1h. Pf'rl tıır f1111llvf'~ l!ll"!ı:-tmiçtJr Yapılar. h:. dır. polisler §imali İrlanda hUkQmet m ..... 
"-•bur ltaakını bu aultı rtt)·a"ııııcı K:\ ~·a savaşıarı esn11sınriH ıror. Jkl • 1111 Kahire bomhalnndı kezinın ııpkaklarmda dotaıımı(lardır. 
.._.u ltlr ovanııı oldu ı:arfuııia ft'll~·ıın' A!m"n avcılan l"1 Kaıdre: 2 (A.A) - DUn ı;ece !<P• F'olıse gonJertlen takviyeler bllıt).l 

-''-rtka, ilk IH!l'llem1lk ır~ttk•,.., t1Ue1J1an uçağı dU~l1rml1,1Mdlr. l' . hlre bfügesjne yapılan bir h'lva aknı idam edilecek o!an Mart Tomaa VI;. 
-. ... Avuetoralyayı .nohnfau .-t c;aksavar b!Jtary&larının Atttşllf' d·~e~ esnamıda ~ kl~i öl.nti§ 30 ki§l ys:•• yamın bulunduğU hapishanenın et..-a. 
'-ek, onu t•rket,meml'lk. Jıno Pa•l'l;tP .ı uçak daha dü1Ur1llıt.U~tUr. lanın•§tfr. fmda top!anmqıtır. 
""tac-ak Anrto. Sakıııon ıtk•nn•da ..,, tnglljz taV)'ıır'!leorl Slcllyıt tlze•lr.. I 0 MahkQm aftı toın verilen t.Udanıtı 
'- bir kademe olarak kullanmak :ır. de hiı akın yaparsk baı:ı meskC:n c.ı:ı Sarbr..:ken bom~~landl kabul edilmediğini 6ğrend1ğl zsm:ır. 
"-ınttadJr. Bu anuır.mu ;rt>rln~ •• t.a:ıcrc vt bjr yolcu trPrıınP ıııt1tt"t11 ı Londra: 2. 1 AA.) - Hsht>r v<-'"''· f11Ume hazır bulıınduğunu eöylemJşı.-. 
1trnt-tr f<"ln nnun ml\!latıa.uıını 4'8ıurı 1 mltralyllı ıııte§I :ıçniııı'•n1•: Den!?.-.1 ' , dl~n" gllJ"t'. sal•.~arşamba geceııt 1n• R'rçok b~Jgelerde halk dua etmaK l. 
"'-ı,ıa yapmak crurt'tlnl duym~!~•a gll!ır: hna ordusuna mensı:;:> bnnı!J'l çln toplRnmınır Karanlık hAatıgı u.. 
Car. ı ı::ıt•·l'l"tln be'!IRngımdır R1.1znlt dt> hıı l!('akJArından mUrekkf'p bir te./•" man ı::-enç kadınlardan mUrekke~ 
fluıen 1'ent GfnP• n Selnmnnl•r. ııt1t

0

>'rı-tll'l"f' &liwncrrk ı;••!f'<'.f'tı ıtlinl~ ı' Sarbruken 1 zt>rine kuv~t.Uı bir hU- ı gruplar hapishanenin etrafnıda top • 
.. ıca....ıu Amerikan ıaf~rıerı ıa~ , ltlu Ja:ıa. UmlUı koouıwaktadlr, cum yapmııtır. • !anarak nUmayl§ler yapm:ı!ar ve lr. 

Belfllat: 2 CA.A.J - Son c!efa 19''. 

daları reddedjhnlf otaıı Tnma VCyu.uı 
bugUn Belfaatta idam edHm'ştfr. l& 
yafıncta oıan Vllyam polis memur?!\ • 
rındaıı Patrik Murtlyi ölı'tirmekle it
ham edllmekteydl 

••• 
Llzbon, 2 ( A.A.) - Sl4ıfa.Di: 

Belfasttan alman bir nabf>re gö'\l 
Jngillı polfel bu fehrin c1va:ınd1 1r. 
ıı~nda ıhul~ICjlerloe alt bilyük bır ••
llih \'e cephane depoaµnu meydana 
çıkarmıştır. l>epoııun mul'Jllfula"l He 
polis !llemurıan arumda wkubll&· 
biı ça.rpııma eanumda bır lrlaııdalı 

ölmUş, birkaçı yakal~ır. 

Dr. Lutli Kartlar 

Almu telllltl 

Anapanm 
doğu ce

·nubunda 
Kıtalarmız 
ilerliyor 

' 

Stalingrad önünde 
yeni topraklar 

kazandık 
-

Baı ta11arılerı 
Var;owa11 

t oaa•ıladlla.r 
Berlba, 1 (AA.) - Alman ord:.ıh 

'bqkumanduılıfDlnı t•bllti: 
ADapaıun dotu cenubunda Alnı~n 

ve Romen krtalarmm ileri hu~kell 

tahkim edllm~ dağ mev&llerlnde k~n. 
dini tlddetle milda!aa eden dU,m&!la 
k&?Jı de~m etmektedir. 

Stalingrad öııUnde taarruz fld1! ı' 

UV&fl&rdan aonra daha bafka top -
rak luızaııçlan temin etmiıtır. Şehrin 
ti.malinde Volgaya ka'Cıar ilerllyen bt3 
lJ te§kjller düşmanın çok büyük kuv. 
vetıerle te§ebbtts ettiği mUlead:1it 
kartı taarruzları pUıkUrtUlmU:tt:Sr. 
Volga üzerinde uçak&&\"ar baı.ryAııı 

&00 tonluk blr.moU!rlU gemiyi batır. 
mııtır. Alt.ag:ınm cenubunda Voı~ 
b&!icillde bir keflf uçağı blr 8ovyot 
sarnıçlı gemistnl bombalıyarak bat·r
mıttır. 

Kaluıan.aı batı cenubunda w R•jn 
btilgeainde SovyeUetjn müteaddit mn 
zil turrulla.n pUaklrtWmtlf ve trır._ 
çu a~ıı ile Alman uçaklanmn taar • 
ı•uzları toplulukları tahrip •tmlıUr. 

Ladoca gölUnUn cenubunda cıuın::ı
run yaptığı mükerrer taarrualar d'J~. 
"'lan kuvveUerinln hla&edWr kayır.:a. 
.n ile yan kalmJıtır. Göl berinde bir 
Sovyet torpido muhrjbf J>omı.lsr's 

batırılmıı ve iki t&fıt buara utratıı
DU§br. 

Savq uçıuüarı ıece JUndlla KMk~. 
vanm dofu §Jmalind.ekl 6nemU bl • 
de.mlryolu merkezine hücum •tm'11.,r 
,.·e burMla tnfi!tklar ve yanguıl&r ~K. 
Dllftlr. 

DUn gece Sovyet. UÇ&klı.n d?t ı 
Prwıya toprakları Uııerlndc bfr 11kuı 
yaparak ezcllmle V&l'fOVa ,.hrin:n 
lkametgth mahallelerine hllcum e~ • 
mi§ler ve burada birçok yancmlar <; •• 
karmıılardır. 

IGWfet teblltl 
Moekctva, Z (A.A.) - Sabahle,p· 

Jle§redllen Sovyet tebllgt: 
Sovyet kıtalan gece StallDgradı• 

1ima14 garbllinde "e cenubu ıarblıur 
de ~ddetle çarpışml§!ardır 
D~er cephelerde ml1hlm bfr değ 

fiklik olmaml§t?r. 
Sovyet tebliğinde bundan ba1-:, 

kaydedlldl,ıtne göre Stalingradıİı wı 

mali J&rlUiııdekt ıenıı dtlfman ctl· 
ezllmiı ve dU,maıı taııkları fehriı 

cenubu gar~j11nde saplanıp k&lllu'tn 
Kraanodarm cen\Jbunda bir mab" 

daha Ru•li.r tarat'mdan terk..aımı, 
tır. 

Merkez ceph'!ıtnde Sovyet kıta 4' 
yeniden blrkac; mahalli lll"I .... , ...... 

(Dotu cıepbeel• claİr 41"1 
b&IH'kr lklael _,,d.., 
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Atlan tikte ocatı meydana 
çıkar1!dı 

--
Ge•I kalllelerl 

Ouayankll 2 (A.A.) - Ekvatör bU. 
<CimeU bir fesat ocağını meydana t?. 
>armıştır. Bir çok kimseler tevkif e
ı,ıml§tlr. Vaziyet sakindir. 

Ne gibi teh~ikeler le 
karşılaşıyorlar? 

Maıoıını gıda 
J:ıtlıOındaa babsetCI 

Londra, 25 (Radyo) - Musolini 
ll iln E3İı.ayi şehirlerindeki gıda kıt 
ığındnn bahsederek demi..stir ki: Amcrlkadan .Murma.nsk ljman•n ı 

gelmiş olan bir gemj kafilesinde btr 
lngjllz zabiti, bu deh,etıl manzarayı 

şöyle anlatıyor: 

Kafileyi te§kil eden gemiler, Ru • 
yaya götUrmek Uzere, tank, tayyare 
ve cephane doluydu, D~ünUnUz ki, 
uzaqlmaldeylz. Burada, gece kan...-ı. 

lıklanndan eser bulunmıyan bir mev. 
Simde ve dUşmanm Norveçteki ta.yya. 
re meydo.nlanna yakm ~satelerde 

bulunuyoruz. Geçtiğimiz yerlerde, .ı11k 
ııık, Alınan keşıt tayyareleri görlllll· 
yor ' 'c bombardıman tayyarelerine 
mevcudiyc~ı habe veriyorlardı. 

Bilirsiniz, gemiciler, karlı ve sl!tt 
11 havayı, hiç sevmezler. öyle ıken, 
biz havanın ltarlı ve s1sll olmasını te. 
menni eplyorduk .• ÇUnkU bu say~de, 
hem görülmOyor, hem de anı batk-n. 
ıara uğramak tehljkcstnden uzak bu

lunuyorduk. 
Bulutların aıçak bulunmaaı da a 

lcyhlmlzdoydl; çt.lnkU tayyare hUcuı:ı. 

ıarmı ko1ayl.a§tmyodu. Hele hafU bu. 
Jutlu mart acına, bizi en çok korkutan 
~·dl. Bu hntit bulutlar arasında uk. 
laı.n t,ayyareler birdenbire Uzerim1Ze 
sOzWebUlyorlar, topçumuz harekı>t,c 

1 geçinceye kadar lşlcrinI bitiriyorlar • 
dr. 

Ben, bu mektubumu, deniz Uzerl.ıde 
yazıyorum. Mevııımı.n yaz olmasına 

ra~cn. §iddetli blr aoğuk v&r. H t>pl. 
miz kelın yUnlU elbiaclerlmiz, k1lrkle. 
rim.1% :içinde bile titriyoruz. Den!zde, 
buz küLlelerı ytı.zUyor, Bu da, har~ • 
ketlmizl g1lçleşUrlyor. 
Yolculuğumuz esnaıımd&, çok tar 

yıınru. öyle zamanlar oldu ki," ge:nt. 
lcrlmizln gUvcrtclerlpe hllcum eden 
dalgaların .sulan buz tuttu ve gcmi
!crtmiZi buzla kapladı. 

"'*"" Bt.z: birçok defalar, ta:v;rare hQcum. 
ıımnıı. uğradık. 

Her defasında, Ust,llmllzde, topb -
rımızm menzilt bn.dclnde, b!r sivt' 'l'l 
.ı"'ğin saatlerce, daireler çizerek dol!l§ 
tığını, eonra diı. b!rdcnbi.re, 1'.aybol.,u. 
ğunu gaıcüyorduk. B&ımııza gelecek 
şeyi bildiğimiz içl.n. helecanla.r içinı'e 
bekUyprduk. HUcuml&r, akp.ma doğ
ru vukua ge!iyOt'dU. 

Naıııı lehUke!er goçirdlğimzi, göz. 
ıerjnlz önUndc canlnıı.dmnak. için, uğ. 
radığlmız hilcumlardan birini, biraz 
tatBilf\tla anla taeağnn: 

Sema, berraktı, cvveltı, bjrkaç Yı.n. 

ker"88 gördUm. Saydım, seklı: taney. 
dt,, Tayyareler, kanşık bir Taziyette 

uçÜyort.ardı. 
Bu andan, bUWn pmller .lilAh ba.. 

fl ,et,.Uler To~~· onlara doCrÔ 
çevrl!di, ama ateı etmediler; çUnkü 
ta,yyarelcr pek yUka$teyd,iler. Onl:ır, 
eemada dıtireıer çlzcıotçe, tc;ıs>}an?uz 
da, ,namıularmm ağizlannı, onlan i!
zeı:inde ~yorlardı. 

Harp gemfI~ biri. aj'lr toplan 
le aV!ıf etmcxe ba§ladr. Baiu, dl~r 
~rin atefleri Vücip etti- Artlk, 
top R!lletj ausmuyordu. ~tar, ÖD • 

lumde biriken dwna.n perdelerini ~r 
an, -birer alevle dellyorlardL 

&mı.ad& <fiteıiPLyyareler de görUıı
~zamaıı, "toPı&r, 'ate§lerlnt ıııkla:. 
brdı!ar. <mrmtuiıen kulakJa.nmız aa.. 
ğı:r oluyordu. Bu sırada t,ıı.yyare mo • 
to&o.lerlnln 'BeSterinı de l.fitmeye be~; 
d!k:.P.lb:~ Hrtıtrl arkMm! 
da.n Ozeı:inıfı'e"'~. 

.Blltjbı ' - :kMımJUDIJO!dıun, 
Yaaz ta~&TeQztHDp~'63:ıa.. 
~ikliı.rmı, hav&ıa:mp ~r 
.nztıldilklertm ~örebiUyardum. BlJ" ta.. 

... 
da, yalnız, f5 derece blr zaviye çjı:.en 

kuyruğu görUnüyordu. 
I(.(;:(. 

Bu birinci hUcum, aaat 10,20 get;e 
nihayetlendi; fakat dikkatimiz gev • 
§Cmedi. 

Saat 11,Hi geçe, iklncl bir tayyat() 
bUcumu başladı. Blr dllzüne kadar 
YunkPr hUcum ediyordu. SUzlllUp 
bombalarnıı 11t:yorıar, havalanıyor • 
2ardı, 

Toplanınız, evvelkislndcn fazla mer 
ml yağdırdılar. 'Bu hUcu!r. da 1 9Ut 
20 dakika devam etti. Nakliye ~L 
lertmlz, tayyarelerin hUcumlarma aL 
dınş etmeden yolla.rma devl\m ediyor. 
lardr. 
Bulunduğ:ım geminin kumandanı, 

hlç ııUkCinetini kaybetmedi. P!po'NJtU 
içerek emirler veriyordu. Hepimfz, 
lAtite ederek vazl.temlzl görüyorduk. 

Bomba.!ardan biri, gemimize 60 m"': 
re mesafeye dUştU, bereket V\lrain •-'ll. 

bet etmedi. Bunu anlatmaaı kolay •· 
ma böyle bl: vaziyetle .K&rflla§tııalt 

Cidden elim, 
"*:t-

İngillz zabitinin taavirl burada ?il. 
Uyor. Kafilenin bu hUcumlardan zanır 
gördUğU şUpheslzae de, onun az veya 
çok olduğu hakkmda, maalesef, bir 
.,ey söylemiyor; çQnkU mühim bir 1.\8. 

ker1 eırdır. 

Gözlükçülük 
kursunda 

imtihanlar bitti 

- Hod'!ıinlik, hayamzlrk her 
yerde görlllebilir. Bu gibileıin isim 
leri almmış ve kendileri ccnlan
dınlmışla_>-dır. 

Çinliler ner.Hyor 
Lonclra, 2 (A.A.) - Çoi:ı kuvvetle-i 

Çindc taarruzlarma devıım eder~ 

Kinha vaya 15 kllomotre ıntılSafede bu
lunan bir noktaya varnH~lardrr. 

Hincliatanchı Mr ıel daha 
tevkil edildi 

Bombay: 2, (A.A.). - Hitad kon· 
sresinin komile mmsından Pandlt 
Dolkrişna Şarma dün Cnmpor.e da 
tevkif edilmiştir. Dün Bor:ıbny ' reis 

liği arazisinde sükilnet h6köm sür 
-düğü resmen bildirihniştir. -

Sırp çeteleri faaliyette 
Bem, 2 (A.A.) - Britanova: 
Sırp ç.eteleıi garbt Bo6nanxn en 

mühim demiryollnnndıa.n birine ta
arruz. ctmi'.:Jlerdir. Buımda şiddetli 
ÇarpIŞmahr vukd' buhnaktadır. Hır 
vat baltalıyıcılan Zagrcb - Fiumc 
hattında 68 lokomotif tahrip e1.· 
mlfkrdir. lki aydanberi bu hat, 
hatti Spe.laı-o §ubc ha.ttl da işle • 
memektcdir. 

lngiltereye yeni Kanada 
krtalan ıgeldi 

Londra: 2 (A.A.) - Kan "dndaı• 
yeni zırhlı kuv,•eller, dün salimen 
şlmall lrlandayn vannışlnrdlr. Bu 
kuvvetler arasında tayyareciler ol· 
du~u gibi, Kanadalı kit'nlar itin 
mutad takviyeler de vardıı . 

Akdenizde l;ir mihver petrol 
12 ldfl mezan olda gemiıi batırıldı 

' Londra, 2 (A.A.) - İngiliz tor--
Sıhhat ve içtimaı muavenet va1fi- pil utakJa.n dün Akdenizde muh • 

J.etlDin Şl§li Çocuk hastanesinde aç. rip ve uçak himayesinde scyrtf • 
tıcı fenni gözlUkçUIUk kursunda ya. mıektc olan bir düşman petrol ge • 
pılmakta olan imtihanlar bugün 901la misini tam bir torpil ile batn-mış-
erJni§tlr. lıırdrr; 

Göz mUtcbaesusı ve kura hoca81 Rı. 
!at Ahmet Gözberk, sıhhat veklleti Atlantikte bir Yunan vapuru 
miltehaıısısıanndan Necip Soyer ve babnldı 
gözcillUk mUtehusıaı Fevzi Tek.ııoyı:.n Llzbon, 2 (A..A.) - Amerlkac!sl" 
yapllll§ oldukları ımtlhan neUcestn'le gelen San Miguel fsmind:kl Portekiz 
ıu talebeler mezun olmuılardır vapuru Atlantlktc bir den!zaJtt tara • 

Ahmet Bozkurt, Abidin 'I§ıkkayı., fından batırılan Leonldas jslınll Y11 • 

s. Di_,, R Ka s R 1 Zat r.an vapuru mürettebatından 29 ld§l:;i 
fll, ecep nar, . esu , er 

özcan, Nedim IDuUn, Mehmet Kadri, kurta.rmf§tır. Vapurun mUrettebtlt' 
HulCsi Erdem, M. Aykut, s. zenın, 31 kl~dcn ibaret ise de kurt.aı;ılaı:ılr.. 
F. Va.sWdls. rm ifadesine göre kaptan ve ikirı::ı 

---------------·• kaptan denizaltıda ealr olarak al!Y~ 

Trende do§an· 
çoea 

Doktor ve ebuizlilrten .öldü 
Bu 2aba.h SJri<ecl ga.nr.ıa gelmek~ 

otan 100& numaralı katar ~anmbur. 
gaz ile Çekmece aramıdayken, yoku. 
la.rdaıı Hatice admda blr kadmnı t:lr. 
denblre aaııCil!I tUtmll§ ve hamfle ol
duğu çocuğunu trende doğur:mu,tı.ır, 

Ancak ebe w hekim bulunamadıtn' 
dan doğum kadmm çok R.CI çekmesl..t 
!azla kan zay1 etme.sine eebeb oL 
muttur. Çocuk da fazla )'a§amamış 

ölmll§tür. 

Tren gara gelir gelmez. gar ıne • 
murwı derhal i§e vaziyet etmişler vt> 
cclbedllen cankurta.ranlD. kadmı Ha • 
.seki ha.sta.neııfne kaldırmr§lanhr. • 

Vakaya mUddetımmmntltçe elkonuı. 
mu§, tahkikata ba§la.nmı~ır. 

• 

nulmu~ardrr. 

Birmanyada müttefik 
tayyar.elerin faaliyeti 

Londra, 2 (A.A.) - BlrmanyadR, 
mUttc!ik uça.klan iki hava 1'ltmı Yl'V· 
mı§lardrr. İngiliz uı:ııklan Çlndvt neh 
ri üzerinde ta§ıtlara taarruz ctml~ • 
ler ve Amerikan uçakları da Nlnki . 
truıgda hedetlere akm etmişlerdir. 

Mareıal Peten yarın 
nutuk ıöyliyecek. 

\'i5i 2 (A.A.) - Pel'§cmbc gü • 
nü, saat 10,30 da Mareeal Petcn 
bir nutuk 9!Syliyccektir. 

Bir balkon yıkıldı 
Kurtulu§ta Yorginln iıış:uıtında ç,, 

lı§an duvarcı Yorgl, dUn balkoode 
çalı§"Jrken, balkonun kopmasile bit • 
likte yere dUşmll§, agu- .surette ycU"a
lanarak baygın btr baMe Beyoğlu htuı 
tanesine kaldınlını§tır. 

-

----- ... 

------------~-~~-----=:-:::--.·- ....-; : . l§.':11 Her Akşam~ T AKSıM 
KRiSTAL'da Radyo Ylldızı 
NEVZAT AKA Y'ın 

LAhutJ sesini; latanbulwı en bUyWı -
SAZ HEYETi 
Refakatinde dlnleylnh, Yer bnlmak için lOtfen erken gell.nb. M.asai11rnır:tı 

tedarik edebilln.1nl7. TP': 400~· Wi i .. J 

Sabah, öğle, akşam 
.. 

Her yemek\:en ıonra günde 

dişlerinizi RADYOLlN 
üç 
ile 

defa muntazaman 

f ırçalaymıiE 
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Doğu cephesinde 
I.ondrn: 2 (A.A.) - Rus cephe. 

sinde esas carpışmnlıır Stalingrad, 
dolaylarında cereyan etmel.tedır. 
Şehrin Şmaligarbislndc Alman haıa 
Jesl durdurulınuşn benzl'J'~a c\?., 
şimrli de cenup hatırla tehlike zu. 
bur etmiştir. 

Moskovnda neşredilen Sovyı t 
gece yarısı teblli!I, Stnlingradın şi· 
malinde ve cenup batısında şiddet 
li çnrpışmnlnrdnn bah.,etmekledır •• 

Stnlingrad cephe«ini;ı bir kesi. 
minele Almanlar mühim tank kuv• 
\"elleri ne taarruza gecmişler ve 
nus ballarında bir rahne acnıaya 

muvarfnk olmuşlardır. Ruslar şi<l_ 
delle mukavemet elme~ledirler. 

Kal'ka'iyada. Karadeniz islika • 
metinde yeni bir Alman taarruzu 
başlamıştır. 2 meskun mahal işeaJ 
edilmi~e de sonradan düşman ger' 
ye atılmıştır, Karadeniz Rus do· 
nanmasma mens11p birlikler ?.iman 
taşıtlarına n~r zayiat 11.·erdinuekte 
dir. 

Reuter ajansının m'Jbabirine gö 
re~ Kmlord11 sll~lıe~.dazları 12~ 
Romcni öldürnıüşleı cır. 

ı.ondrn: 2 (A,A.) - l\foskov;ı 

radyosuna 1;1öre, Rijev cephesinde 
Ruslar taarruzlarına devam edere..: 
bir köyü istirdat etmltierdir. 

Mo&kova, 2 (A.A.) - Röyter mu. 
hab!ri bildiriyor: Timoçenko kuvvet
leri Kletaka.yada ttalyan~rı pllskU:t. 
tllkten aonra Don nehrinin batı kıyı. 
ama geçmişler ve be§ köyü gerl a •• 
mı§lardır. Marepl ton Bok bu kesim<' 
takviye kuvvetleri gönder.yor. 

Batı Kafkasyada Almanlar yeni tjr 
taarruza başlamı§lardır Alman k'..!V. 
vetıerı Novrosisk ve Tuaııpeye doğru 

bir yol açmak için gayret sartetmek. 
tedirler. Alınanlar denlz:ien nakliyat 
yapmıyn. çall§ıyor. 

Mo11kova, 2 (A.A.) - Taa aja:.ı:ı 

t-iıdirlyor: Geı:en ay içinde Alman~!l.I' 
1788 tayyare kaybct:ntlflerdir. S:ıv. 
yeUerin kayıbr 9M tayya.redir. En ~ld 
aetli hava faallyetl cenup cepheaiııde 
olmuş. gllnde 15.2-0 hava muharebı•:r' 

cereyan etmiştir. 

\'işi: 2 (A.A.) - Alman ordu· 
ları Rus cephesinde taarruzların!! 

de\·nm ederek Anarop'un doilusuıı. 
da bulıınan Kr:ısn l\felilsknyn'yı iş. 

gal etmişlerdir, 
~imdi bu Alman kun-etlcri :\o

vorisk limanına 40 kilometre me 
saf ede bulunmaktnd ır. Rusların 
Krasnodor ile .Karadeniz arnsında 

1 

yaptıkları müdafaa mevzilerinin şi 
mal bnlıdan cevrilecenı tahmin e. 
(li.bn~tcdir. 

Başka Alman kuvvetleri Volga 
nehrinin aşağı kısmına varmışla r· 

dır. Ş imdi muha rebeler n ehre Mı. 
kim tepeler üzerinde ccre,,an et. 
mektedir. · 

Stnlinsrnd cephesinde şiddetl i 
carpışmalar devam etmektedir. Al• 
rııanla r, şehre 20 kilometre mesa fe 
de bulunan müstahkem ııoktalarııı 

teker teker ellerine düşlüklcrini bi! 
dirmekledir. Alınan hava kuvvelle_ 
ri şehri dunnadan bombardıman 

etmekte 'c şehre takviye kılaları. 
nın gelmesine mani olmaktadır. 

Vi~I, 2 (A.A.) r- Sta.Ungrad etra. 
fmda Alman taarruzu muvaffaklyct
le gell~mekted!r. Romadan gelen b!l. 
bcrlere göre Apğı Volgıırun mansa • 
bına hAkim tepelerde mııhıırebeler Cf' · 

reyan etmektedir. 
Moı;ıkova, vaziyetin vahametini -tL 

raf eylemekte ve Rus kuvvet;crınir. 

yeni mevzilere çekllmi~ olduklannı i. 
tirat etmektedir. 

Berlin: 2, (A.A.) - Askeri bh 
nıenbadan öğrenildiEjinc söre, Al • 
mnn kıtaları diin J.enlngr:ıd kesi • 
minde yeni terakkilcr kaydetmiş 
lerdir. :Elli tnbye işgal edilmiştir .. 
Şehrin şlmall garbisinde Alman 
hava kuvvetleri 30 Sovyet lankile 
15 top tahrip etm işlerdi r. 

Alman a\'cılnrı yerde 16 diiş· 
ma n tayya resi tahrip cfl""işlerdir ... 
Elli dört tayyare de hm·a muhnr e 
bclerinclc ve hDY!l bata r;) oları tara. 
fınd:ıı:ı dfişlirülmüştii r. 

General Lör Balkanlardaki 
Alman kuvvetleri kuman -

danlığına tayin edildi 
Londro : 2, (A.A .) - Brilnno,·a 

njıııım11n hnş muharririnin yazd ı 

f;ınıı göre, Al man ge nera lleri arasın 
da yapılan değişiklik ve gcner.ıl 

Lor'un Balkanlara tayini Alman. 
lcırın bu yarımadada lnarruza ha 
zırl nnd ıklarını gö~lernıC'kledir. Yu: 
nnnist nnrle, Gi ri d ılc \ 'C lı nl yııda 1 a 
zı Jıozır!ıklar göze çarpr> ktı-dı r .. 
Bu hareketin Roınmcli•t l rekeUt· 
rine baiilı olcluj:!u ıişlkarrı r. 

Kanadadan Rusyaya 
buğday gönderi,liyor 

Londrıı, 2 (A.A.) - Kanadathn 
Rusyaya deniz yo\uyla btığday gön. 
derllmi§tı'l. 

EN SON DAKiKA 
Küçük llinlaı Kunonc 

--
,uu kupona eklenerelc g&ıderilt>tıea 

.~ aram:ı ve ~ verme UAnla.n En Son 
Dald.kada parasız oeerı:dflooekttr. :_ 
ıaoıarm gazetede görü.ldttğU ,eJdJd• 
oloıaaııuı d!kkat edllmelldlr. Evlen. 
mc i,-eklifl göodere.n olroyueulann 
mhafuz kalmak üzere ~ adretJe • 
rlnl bildirmeleri l.Azımdlr. 

I§ ve İ§çi arıyanlar 
* 20 senedcnberi ticareUe meşg\b, 

ticaret bilgisi fazla, ya1mz aerma~cl 
nz bir bay; dllkk4.n açmak ıstemtk. 
tedir, Şerik olmak ısUyen sermaye a&

hibt kimselerin Cjbangirde, Su!ıarn 

sokağında No. 83/ ı numaraya ~u _ 
racaa t. 

* Mal.i vaziyeti dolayıallll bu ser..e 
llsc 1 den ayrılıruıı kimaesiz bir s., .. ç, 
resmi veya huauet bir mUcssesede ve. 
ya t icarethanede çalı§Dlak tatenttk -
tedir. (Erdemir) remzjne mUracut. 

* Ortamektep mezunu bunttıs.n ! K' 

sene öğretmenlik yapml§ ve uaın~c 
biler. bjr genç kız hueusı mUesaos"'1c:ı . 

de ve resmi dairelerde çalı§mak Qzere 
ııı aramaktadır. (SA.). remztne mtl. 
racatıarı • 8 · • 

Aldırınuı ,. 
Apğ'ıda renilzlerl yazılı olan o. 

kuyuculanmızm ııamlarına seıec 

mektuplıın ldarebanem(zdeu (pa.ı..ar. 

lıın bartç) bergtln sabahtan öt&eY• 

kadar ve aııat l'1 den aolll'8 aldırma 
lan. 
(Ateo 6) <A.G.) CBuıunmU) 
(Dokumacı) CFen) (Hollvut) <L Ş 

Serbest) (lAJe 11) (lıl. E. 49) 

(kısmet) (Kim) (S. A. E .) 

Satılık yemek sobası 
Lokantalar için çok elverişli ve 

kullamşlı. hem tnşkömür hem odun 
in kulanıhr, 1 ,80 hoy Te 1,10 enin le 
8 sözlü, sıcnk su '\'"c fırın tertiba:: 
bulunan bir yemek Sobnsı ır.ntıht.: 

tır. t~teyenlerin Vnkıt mntbaasmıhı 
Orhnn Temele mürnc:ıllnrı. 

Te§ekkür ' 
29.8,942 eumartesı aabeha lc4r,ı ı. 

kamelgAm.ıza giren httBJZJ kaa c;lr 
zamanda çaldığı eşyaıarımızıa ben 
bor yaka!arnağa muvaffak olan Rıza 
pap karkolu komiser muvlni L.'ya 
Özalp ve arkada§larına vazJfelerlı:ı,..,. 

gösterdiklerı bağlılık ve llyakatle:in.. 
den lltUrU ruenen te§ekkürtı blr bo"'I; 
hlllıim. (17028) AJımt>t; Kadrl 

N.E kAR 
}OK 

Ne lngilizler ne de 
Japonlar 

Mal,aİıtma Gandi tevkifinden ev
,·eı Dcyli Ek 'lpres gazetesinin mu 
hobiri Gordon Yunkla bir görllşnıc 
~ apınıştır. Ciandi muharriri Varda 
civnnndnki kerpiç e\·lnln kapısı 

arkasındaki laşlıl\ln k'lbul t>lmişti. 

Burada Gandl, Nchru ve J.ongrcnı •1 

, ıl i ğer azaları yere hnsırl:ır üzerin 
de bağdaş kurmuş oluru :·orlerdı. 

Muharririn Gandiye ilk suell şu 
olmuştur: 

- Yeni hareketiniz, Hlndlstnnı 

nemnı.ıtoP.lanmız .. 400-metre yQU*te 'bbl.lyocl yerinde telAllA tridldl .e 
ymıa'18.1Dlf, 6)lllr ı~1,bıra~ ~korku dolu bir nazar frr. 
ÖJl!e jken •• o.~~ gf'n kıttı. KARA ELMAS 

Japon istilasından korumak fateyen 
mit ru d11'1nl andırıyordu. Çok gtb..el ·İngllterenin vazircsinI koJayh 5tı. 
ttözlere malikti. Bir gün Lampo:.ıg racak mı, sücJeştirecek mi'! 
lıayboldu. BlltUn polis te:tkllAtt a • - Bu hareketim Japonların 
~aklandı., fakat kUçllğUn izine tes::ı. Hint islllllsını e<>k güçleştlreccktlr. 
dili edilemedi. Hepimiz artık yırtıcı Fakat müttefikler bizimle işblrli~i 
bir hayvanın pençesine d~tllğllne hUk yapmazlarsa o vnklt hiçbir şey v.a. 
mederkM ,teeasilrllnden deliye dönen ndedcmem. 

dı.mnQOftiu. ı :'Ben.- ben. .. llÖyleditfnfd tamMbell 
, Ta~ bir ~,,dli.ftfrüldtl. anlamadım.,, 
But~nak14'e gemllerlmlzdcn "'Maa,y:vt'JI bir hedefe nl!JllG aldık -
bid' de,:..d~~nıiı.r ıç1n'cıe kaldı. Top tan 90~ tetJtl dı.,tirmt'k herhalde 
ıres..'ennden, infil!k eeatni l~temedkn. tok zeTklJ bir ,eydlr, dedim.,, 

Saat 8 ,40 geçeden, 10,20 geçeyc ka- "Fakat._ ben~. (Norgrln kendine 
dar devam eden bu tayyare h1.lc\lmv fevkallde bir gayret ,·ordlt'I halcı.., 

STrasmda, lt&ft1emjzin tki tan:.tındl\ .Oylf)·ccek kelime bulamıyordu). bt>n .. 
mefdana çııti.D küçük torpil gemileri avcı ~m kt... bt>n ..• ,, 
de_ gördüm. ı:;?eniz l<arlfDU§tı. Torpil. Bu defa albay .ısze kanftı: ':Mister 
l"r ırulan yrrt.ııra.k, kO§UYOı1ardı. Top Norgrtn daha. önırftnde elinde tü:.•k 
ıariüiu:m mermllıeri de, onlann üzeri. alnıı, &dam deftlcllr, dedi. 
ne yağmur gibi y;a~yordu. Bı:ı. defa Blelıborn aka:Aca atıldı,: 

Bereket wrsm, • ~rP'fı?irın hlçblrl "Hf!lll de mlet,er Norgrln muhakka!i 
za.ten tayyare bcrnbalarmM.n teh\Ilef'!. boşa atardı.,, 

ııır.oe yaralanıruş olan ve tamir edl!.. Hayretten ,,atalmtnu,tım. Kolı .. tt. 
mekte bulunan gcmfierlmlzc is!l.bet ratımdıı.kl aptalca ifadeyi g\irmu, 'J. 

etmedi. Jacak ki, m&Mnm altından ba~tmı" 
Ben, lkf düşman tayyaresinin d1\:;ı • bir tekme yapı~tırdı Tekme aklm.r 

tUğünll ve bir kaçının da arkal!lT'rtn ba~ıma getirdi. 
bir duman bulutu eUrUkııyerek kaçtı O esnada mJs Vlktorya hıçkırans 

ğını gördllm. Bunlardan blrl, 3, .4 mf! )erinden fırladı, • 
gidfnce denize doğru tnme7e başl&4!ı. "Affederıılnlz, baba, blrn.z rahatıı.ı • 
Sonra oradru:ı, denize, lki par~a dUı. um., d<"ylp yemek salonundan kaybol. 
ttı. Arkadaııtanm, bunların tayyarcrl. llll\51 bir oldıa. 
l.er olduğUnu al'.lyledl. Biraz aonra. Sofnıı.da buz gtbl bir ha•a eelyotdu. 
tayyare de, denı.z:o göm.QldU. Yeydarİ;. :Sorırinin ylllU hindi slbl lıuz&muttı. 

' 

15 lngilizccden çeviren: VEHIP TAYLAN · .................. 
Ellerini nereye koyacağını bjlmly.ır. 

du, Albay yeğMI Blekborna fena h ."\l. 

de hlddct;lenml;,ti. Al111 damarlan fır. 
lanıı:t, kendini r.or r.nptettlğt belliydi. 

Gerginliği imle eden yUz~ı rray11 
oldu, Tabiye bahsllıe taallfık cdı-.ı t.r 
nte\'ZU ortaya atmca, Kolsun \'e 8p ... e. 
kln yard.ımlle buhran at.latılm15 old.ı 

:Slhııyet taam sona erdi. Alba), 
Prays, doktor Brayt. Kolı '\"C ben •,t. 
tl!)lktekl mavt 8alona ~tik. Aile 
nmhlt~ndcn uı.ak13'ınca Edll'lt-Om n 
tebevvUrt\ çabucak zail oldu. Eıın&eıı 

yemek z.ama.nı harı~, aile etradlle b.!· 
men hemen hl!) te.maa etmiyordu. Dik 
kat ettim, mlsaflrlerOe glSrU:tnıi'~l 

a,lklr surette tercll>. (diyordu. Brayt. 
Kolııı, ,.e ben nılsa.flr idik. Yli7ha:sı 

Prayıı da ınıs:ınr .ayılırdı. O da m~ııı. 
ı cmleko lılzmef,hlclen ~klhnft ve 1n. 
gllterflye )·eni 1'lr hayat ba5lamak ıı. 

zere gelml:ttl. 
Albay bt:d önce, ertesi sabah nl•l 

ahbablanııd9.n mlatu Ceyma BrJael 

i!imlndr.kl bir mWklye rnemumnun 
mu\"ftSall\lından haberdar etti. Bu 
nıaksııtl~ sabah erkenden kend~~lni 

gidip istasyonda ka~dıyacakn.~ı;. 

Mister Brln('I ağlebl ihtimal lld ~ 
balta kn<!ar !Jatoda kalacakmııt. 

Bjfahire men;uumuz lftle mtletem • 
lckeJ..-r bnhııine ıntlkal etti, ve l!d 
tecrUIK'li subayın canlı ta vlrlerlle ı'<I 
eantln nasıl g~tlğlnltı bile farl;ınn 

\.1uınadık. Bilbaasa yU7ba,ı Prayı tn. 

glUr, r.nbıt.a kıtalarlle ,-ahtı dağ "''· 
ı cııcrı mUcadelcyt en mUkemmeJ ve 
en heyecanlı bir tanda anlattı. nır 

ar.slık albaya 90rda: "Küı;ftk Ları. 

pongun blkAyesfnl habrhyor mmı.uı 
AlnkıP., 

Albayın çehreehıdo ıik defa ge,•l!I 
bir t,cbcullm belirdi. 

Pra) ı bize hitaben ıı8zUne df'\'a~ 

etti: "Lampon~ bel) ya!)llarmda çok 
çirkin bir yeril ~ı•ihı ve zenl{ln b'.r 
prepr.•.. .,, • 'u, Ytızll tateıı.. 

babaMna yeril MukB nı:lretlerlııd~u - Tam mannslyle bir harbi dii• 
bir etçi r~df. Bıı adam, meğer kaı:-c. şünüyor musunuz? Hareketiniz, 
rılm11 olan l<UçUk Lampong için, o ~a milttcfiklerln temenni etti!linfzf sör 
dar muazzoru bir kurtulma paraıır ı.. Jedi~iı;ılz zaferine yardtm edecclc 
t.cdl kJ mcblAğ rens Re<.'ang gibi zeıı. midir? 
gln bir adamın bile blllçealnl 111u·ı:ıa.. - Tekliflerimi kabul ed~rıe~e 
bilirdi, Hlddetınden köpUren Rere:.g evet. 
elçinin kafn!ını kestırmeğe katıc.. - Tekliflerim kelimesinden ne 
fııkaı sahneye phlt olan albay arl>ll- mun{ı kasdediyorsunud 
da§ım, onu bu Clkrtnde-n ~ırcU ~• - İngiliz hCıkimlyetinln demıı1 
hllPye tevessnı etmeğı tavıııJye effi, Hindlslandan çekilmesi. Zira ,inı. 

Bunun U~erlne arkada!)lım bir Pilh eli Hindic;tan esirdir. Teklifim kil· 
hazırladı. Elriye fı:vknlAde 1~1 nına hul olunursa, bir müttefik olıcak'" 
mele edildi, llınUnc en mUkemme1 T~ • tır. F8knt hareketim nnlnşılmaıs' 
meklcr , .o bilhassa bo? içki \-ertldi ve f ngllizler hu harekeli kırmak ister 
sonra ufuk bir kese altın ve bir t.ı: • terse, bu hareketin mcsuliyetl ban• 
laşma teklifini hamilen yola çıkarıl. drl!il onlara aittir. 
dı, Albay, elçinin, fçklnln teslrJ a'it.ın Gandinln bu sözlerinden şu nı•, 
da bu:unduğıı mUddetÇ-O ~·erlllere t-.llb no çıkıyordu. Hintliler ne lnsill'· 
olan dikkat ve kumu.lığı göstere>?>t. lcri istiyorlar ne de Japonları. f:• 
~·ooeğlnl tahmin etml~, \'e nitekim bu ser Japonya Hindistanı fslilAya kal 
.tah.mlJılnde yanıJmamı,tL l karsa Hintlilerden mukavemet S{S., 
, .(Devamı var~ reccktlr. · 


