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Yazan: SADRI ERTEM 

r arı seıamıa ndı 
l.ondra, H (A.A.) - Çörçilin Bir_ 

leşik mllleUcr günü mUnascbctlyle 
bugün n(l~redilen mesajında şöyle de· 
nilmektedlr: A MERlKA Romaııyay:ı, Bul. BUyük dostumuz cümhurretsl Ruz. 

g'B.ıisto.na, Macaristıma velt, Blrl<'§lk milletlere hitabeden be. 

Jıarp ilin cttJğ~ halde aym n.zJ. yannamesinde Amerlkalııann 14 ha
tette olan F1ııffindlyaya karı;ı b<iy- ziran gününü mtiatakil bir millet sı. 
le bir barelcetc lüzum görmena:ı:ti. fntlyle hUrrlyetrerinin, kudretlerinin 

.. Amerlk:ınm }'jnJindiyaya karr:ı ve fttihndlarmın alAmetl olan bayrak. 
t'.Mlterdlği bu hu~u i muamele bir lannı t.akd!se tahsis etmeğl bir çok 
lıaytl ter~irlere yot a~mıştı. mı. senelerdenbcrl Adet edindiklerini bize 
lıa a Mrnnerhaymın )etmiş oo. hatırlattı. 
binrJ yıldiinilmti mUnasehetiylc Cümburrelsf, beyanname$inde, on. 
1-'Uhrerln aldicele Helsinklye git- lara mUlet olarak tek başlarına değil, 
llıl'ı>l tefsirleri dnhn. mUbaligalı fakat Birleşik milletlerin kahraman 
lıir (fekle ~-0Ionuştu. efradlylc yan yana bUtUn lqeriyetin 

Fllh:t'rJ'~ Finlfınsliya.om istlstı'!İ azgm kuvvetlerine kal'§ı mücadele et.· 
bir muameleye tibi tutulduktan. tiklerini aöylcmı,, ve bayrak günleri 
Sonra onun vazlye1infıı mJh\er ta. mUnasebctiyle yalnız kendi bayrakla_ 
l'almılan ıkı bir surette nıfüla.faa rını değil, Birleşik milletlerin bayrak.. 
etlilmesi tabii f<li. Finlindh·anın lannı da ve bu bayraklar va1J1tasly.le 
lnünferid bir sulh vaprnası ihtlm&. b&zat o mllletlert de kutlamalannı 
1inf0 önüne geçmek lazımdı.. fatcmlştır. BlrlC§ik krallıktan ba§ka 

P.öyle bir sulh O\'Vclit, mihYer bUytık §Orel levhaamı teşkil eden mIL 
<'ephcslmle bir gedik açmış ola- ıeUerln isimleri şunlardır: 
~ktı. Bunun pollti'k tesiri maddi Birleşik Amerika, SovyeUer birliği, 
tesirine yakın bir mn.hiyette bulu. Çin, Avu~t:mlya, Belçllia, Kanada, 
ııacaktı. KOBtarlka, Küb8, Çekoslovakya, 

Sonr.ı., Finlinclin münfcrid bir ~ Devamı 2 nd sayfada 
l'ulh ya.pm-U.la, planlan &.it üst e
de~ktl. 'Pin!AndiTIL bir sulh im

za etmekle yalnız. nılittefiklcrtn 
l:u yal :ı <lalıa kolay yardnnmı te. 
.tnhı etnıiycre!ı, Lenlngrad cephe. 
~inin sUkatonn imJcit.nsız bir hale 
ke;yacnlrtı. Aynı zamanda mütte -
flkJ.erin Nor\'~e yapaca1dan ha. 
l'ekeOer de bu suretle kolaylaşnu 
Olac:ıkttr. 

Siiylendlğfne göre, Helsinkl zl~ 
)'areti ile Fiihrer bnnlnrm önüne 
geçmiş bnlunuyor. tngiJlı • Rus 
ltura.kı münaSE"bctiyle Finlandiya. 
ilan akseden sesler dikk:ıte lfı)1k
tu. 

Flıllindiyanm Bolşe,ikllk mah. 
:\'oluncaya kadar harbe de\·am e. 
clcce{:j sarahatle blldlrilrMk~ir. 
llıı t.aha.1<kok edecek olurım Fin
li.hdiyanın bugUnkti dorumun<la 
da bir değişme \-Ukubuluyor de. 
"1ektir. 

Çünkü Ftnl&ndfya geç.en scnt'
«Ienherl yalnız mi1dafaa h&rpleri 
taPmaktadır Halbuld Bolşe\ikli. 
iln imha.sın~ k!ıdar Jı'iıılandiyanın 
lı.rhc Jeu.m edeceği hakkımla i. 
leri sür\ilen mlitalE.~.ar Finlin
diyanm tıı.arruzi m!l.hiyette hare· 
l<ttt<"re <le ~bileceğini &nlnt. 
'nakt:ıdır. · 

J.".!Ihalüka Hftler pllnmm Ru!I. 
f'<la geÇ~o sene tatbikine mıuı.i o- . 
arı eo lmwetti amilin Finlerin 
1-arnız etmeyip mil<lafaada kal -
~alan ohloi;u birtok rnütcb&1;&1"-

Jklnct cepbeye 
l!:arp tedb;rıer 

Bütün 
Belçikah. 
subaylar 

Alman amaml 
kararglbına 

çağırıldı 
---o-

Bir çok çevrelerde ıtıkların 
tamamen ma•kelenmeai 

emri verildi 

Londra, U. (A.A.) - İnbcl Belçika 
ajansı, Almnlann, Avrupada lklnci 
bir cephe açılması ihtimalinden çeki. 
nerek Belçlkada nsayişl muhafaza 
için husust tedbirler almakta olduk· 
ıarıru blldiriyor. 

Terhis edilmiş bulunan Belçikalı 

subay ve yarsubaylar, Alman umumi 
kararg&.hlanna çağınlmı§lardır. 

Birçok çevrelerde ıtııklarm tama. 
men maskelenmesi emri verllmlttlr. 
Bundan ba§ka daha birçok tedbirler 
almdığr da blldirilmelttedlr. 

lngilterooe bir tank fabrikasında 

Molotof 
Moskovaya 

döndü 
-<>-

Çörçile çektiği telgrafta 
diyor ki: 

ikinci cephe ile 

tanklann montajı yapılıyor 

Amerikada 
17 araştırma 
laborataarında 

2000 ilim adamı yeni harp 
.iM.hları icadına uğrtqıyor 

\'aşington 14 (A.A.) - Ameri. 
kan gazetecileri b!:r elektrik sant
ralını gczm~ir. Kendilerine 8 
bin metre yük.sekte uçan bir uça-

Hitlerin bozgun saatinin 1 ğı aydıntatabilreC!ık 800 milyon 
gelmesini hızlaftıracağımıza n;ıumluk projelttöiler gösterilmiş. 

. • tir • 
emınım Aynca, gazeteciler 2.000 iliın a-

Londra, ~4 (A.A.) - Molotof, Çör. damının ~ec"' gündüz calııibkları 
Çile çek-agi l~ta, "Avnıpada ku. l'i ara§tırmrı la.boratuvıırını g~ 
ruıacak ikinci cephe lhı H!Uerln boz. mişlcrdir. Burada 'icaô edilense. 
gun sııaUnin gelınesinl hlzln§tıracaıı· n! silahla.rdnn birkaçı kendilerine 
mıza eminim ... dr··i,tlr. gösterilmiştir. Bunla.nn arasında, 

Molotof, ::-els Ruzvcltc do te,,ekkllr d~Itılara. karşı kullanılacak o-
etmiştir. lan yen: bir silah vardır. 

Staıln tarafından reis Ruzveltc çe. 
kilen telgrafta şöyle denllmektedir: 

"Moıotofa, beni görmesini tavsiye 
etmiş olmanızdan dolayı size çok t.e. 
,ekkUr ederim. Ziyareti bize mem. 
nunluk vernılııtlr ... 

Molotof dUn Moskovaya varmıştır. 

• 
ısveç 

müdafaası 
Baştan başa yent •. 

den t~nztm ediliyor 
Stokholm, 14 (A.A.) - İsveç mU. 

dafaa komioyonu. tsveçln müdafaası. 
nı bıı.ştan bnşa yeniden tanzim etmek 
il.zere hazırlanan 5 senelik plA.Dı tas
vip etml.§Ur. Komisyon, tank ve top 
kuvvetlerini artırmak hususuna ver. 
diğl önemi belirtmiş, 1947 senesinde 
lll§ll&tı bitmesi icabeden 3 modern 
kruuvazör yapılması hakkındaki tek· 
llfi reddetmişUr. Komisyon, bu teklL 
tin daha mUstncel işler lehine olarak 
reddine karar vermiştlr. ÇUnkll İsveç 
bahriyesinin bugllnkU kudrt'tlnin mu. 
}l.a.fazasmı kıı.f1 tellkl~ etmektedir. 

Libyada· 
-<>--

' 
lr tarafmı'lan ileri sürUlnıU~tür. 
-"nt.ışılıyor Jel, Hltlerln Helşlnkl 
'tyahatl yapıltU'ak rnli<>ta',.;hel ha
te)(~t ile llı:illdir. 
li lı'ubrer bu seyahati ile hem 11n. 
tı lldiyanuı sulh yapmasına imkin 
'~krnann, hem de ıuıJaşıldığına 

~'lrl', ~lannerbayını taarnıd ha. 
~ketlere sevk için ikna etmiştir. 
'-iltt.efiklertn yeniden imzaladık
~ ıtıoahede ile daha yakm mu. 
~ dernt birliği ettikleri zaman
a.ali •ın or<lu~unun sonuna kadar 
,l l.earnz sıfatlyle cephede yer 
" 'nlğa karar vermesi mihverin 
;.r zaınaatdnden daha ~ok işine 
taı ~ktır. Çün'kü büyük ~rk 
~ ı\rrıızunon mühim bir kı~rnı Fin 
~ine lstinad etnıekfe<llr. 

UskOdarda bu sabah 
2 ev ve 1 tekke yandı 

1 anklar 
yeniden 

muhatebeqe 
tutuştu 

--0--

Bu sabah saat beşe dQğru Üs
küdarda lnadiyede bir yangın 
olmwh iki ev ve bir tekke yan· 
mıştır. 
Yangın İnadivede, Kara soka... 

i{ında. 66 numaralı Mustafanm 
E:vinden çtlanıştır. Ateş iki katlı 
ahşap olan binayı bir an içinde 
alevlerle sarmış ve burasını t&· 
ma.men yaktıktan sonra bitişik· 
teki 68 numaralı eve sirayet. 

E · etmiştir. 1lki katlı ve ahşap olan 
rrınıyet umum müdürü bu ev de kısa bir zamanda yan-

gelJi :diktan sonra, ateF. alt tarafta.1<i 
~~niyet umum mUdUrU Osman meşhur !nadiye tekkesine atla· 
!tar Adal, bu sabahki ekspresle An. mıştır, Ateş tekkenin altında biı" 

ac1an Jehrlmize c-elmlsUr saman. deposu olduğundan da.ha 

fazla §iddetleoorek tekkeyi de 
tamamcr.. vakmıştır. 

Y{lngtm Üs!~üdar itfaiyesi, 
kapı nöbetçisi uzaktan görmü.., 
ve derhal ~rubu kaldırarak ·;a_ 
ka yerine yollamıştır. Ateş it· 
faiye tarafından çabucak söndü 
rülmüştür. Evlerde oturanlar dr 
şarıya çıktıklarından insanc:J 
hiç bir zaviat olmamıştır. 
Vakanın polisçe tahkikatın· 

başlanmış ise de henüz ateşin 
ne suretle çıktı21 tesbit edileme_ 
mfştir. Yaneınm haber verilme
mesi keyfiveti ise, ev ve sokak 
halkının o sıradaki te1ftşmdan 
bunu akıl edememesi olduğu an
laşılmıştır. 

ltalyan tebliği 54 lngiliz 
tankının tahrip edildiğini 

bildiriyor 
---<>-

Mihver kavvetıerl 
Tobrak lzerıne 
blcum edıyor 

Kahire, 14 (A.A.) - Orta şark 
lng1llz umnmi kuargft.hmın p3zar 
tebliği . 

13 ha.ziran gUnU öğleden sonra 
Akrom.anm cenup bölgesinde biZim 
zırhlı kuvvl)Uerimizlc düşmanın 

zırhlı kuvetleri arasında elddetJi 
~ Devamı ı ncl sayfada 

Deniz mevsimi 
bugün açıldı 

Büyük Türk Anıirahnın türbe· 
si önünde merasin ı yapıldı 

Yeni yıl dentZ mevsimi bugün Be_ 
şlktaşta bUyUk Tlirk denizcisi Bar. 
barosun türbesi önünde yapılan me· 
raslmle nçılmı§tır. Denizci klUplt'r 
Hat tam 13 de bütün deniz vasıtaln. 
riyle yüksek deniz ticaret mektebi ö. 
nUne gcıfnlşler ve vasrtalarmı karaya 
çekmişlerdlr. Sporcular ve meraslme 
iştirak edooek d!ğ'er zevat önde bah. 
riye mızıkası olduğu halde bir alay 
halinde mektepten çıkıp Bcşikta§a 

Barbnro.sun tUrbesi llnUne gitmişler. 

dlr, Burada mızıkanın çaldığı lsUkllU 

Harkofta 
---o-

fi ahş.i9ane 
bir savaş 

OlUIJOr 
----<>--

Alman bttcamıarı-
nın çoğa 

plıkörHlldl 
--0-

Sovyet tayyareleri muhtelif 

marşını müteakip Be.,tlkt&§ kaymaka· 
mı ve Beşikt8.§ klubU namına Turgud 
birer hitabe söyllycrek bllyUk Tnrk 
tunlralı Barbo.rosun aziz hatırumı yad 
etmişlerdir. Beşiktaş halkevl, klllpler, 
lsta.nbul bölgesi namına Ulrbeye bUw 
çelenk konm\lğ, bUyük den.Jzelııin 3. 
nClnde ihtiram durışı ya.pılmışt,zr. 

Alay buııdan sonra mektebe dönmilf, 
burada. müsabakalara girecek deD1z 

vamtalarmın geçit reaml Y.&Pılm!f w 
müsabakalara başlanm•ır. 

Sivastopoi 
muharebesi 

Şiddetini 
artırdı 

---0--

F akat kale müda-
faası yarllamadı 

kuimlerde 44 Alman -o--
tankını tahrip ettiler Muharebeye yeni-

--<>-- den bir çok piyade 
Doneç nehri geçildi e tank kuvvetler~ 

:&losko\-&, H (A.A.) - Alman ku. 
mandanlığı Harkofta baskın suretiyle 
gedik açmağa muvaffak oıamaml§lır. 

Bu dar cephe Uurlnde )'llpılan sava§, 
10n dtırece vah§lyanedlr. Alman hü. 
cumlannm çoğu pUskUrtülmlİ§tUr. ve 
dUJman bir parça ilerlemeğe ınuva!. 
fak olduğu bllUin noktalarda olmdl 
zaptedllml§ bulunuyor. 

IJl'\·:tmı 2 ocl ııaytactn 

ingiliz koinandos
ları kumandanı 

Amerlkadan i~öndi 
Londra, t4 (A.A.) - !nguız Ko• 

mandoslan ba§kUm!lndanı Lord Jda., 
unbAtten, Vaşlngtondan lngutereye 
dönmUştUr. Kendisi, Vaşlngtonda A • 
merlkan ordusu M\lrlerlyle birçok 
görU§meler yapmı§lır. 

--o----
Şimali 

irlandaya 
Amerikan zırblı 

kavvet~eri çıkarıidl 
Vaşington, 14 ( A.A.) - Yeni 

bir Amerikan asker kafilesi şi
mali İrlanda da bir limana var
mıştır. Bu kafilede bir çok zırh_ 
lı birlikler bulunmaktadır 

Kafile, Amerika Atlantik filo. 
suna mensup ağır deni.z birlik 
!erinin himayesindeydi. Yolculuk 
esnasında hiç bir hM.ise olma· 
truŞtır. 

sokuldu 
~foskcwa, 14 (A.A.) - Alınan 

80rl lia:.berlere Z{Sre Sıvastopol l5. 
nWıdekl mubattbc, !riddet.ini a.rt
tırmaxtadrr. F'a'kat Almanlar bü. 
tün gayretlerlne rağmen Sovyct 
mlldafaa ha.tl.:ı.rma ancak kUçllk 
bir kC3hnden girmeğe muvaffa:k 
ol:nuşlar ve kuwe-Uerinln külli 
k:s:ruını burada toplamışlardır. 
Bu uç, Sovyct saflarına ancak dUş 
manm çoic büyük kayıplara uğra
ması pahasına. sokula.bilnq ve Sov 
yetlerin cih" etli karşı ~ruı.ttu?la.ri-
1 e ilk mevzii~ pUskUrtülmüt -
~ Devamı 2 ııcl say:tad& 

Alman tebliği 
Sivaıtopolda Stalla 
Kalesini zaptettlk 

Harkofta 
20.()00 

eszr ataık 
ıHcrlııı, ııı (A.A.) - .Awıan ordu· 

lan bo.§kumanda.nlıgaun tebliği: 
Sivaatopol önünde ı;öğUs göğüse 

yapılan şidde..Il çıı.rpl§malnrla gelişen 

Alman taa."TUZU, tabiat vo teknlgln 
her çare ve vasıt:ı.alyıc korunmU§ tıu. 

lunnn ı~ale çcvresinuo gittikçe dalia 
derine girmektetir. 

HAkim bir tepe üstündeki çak kuv. 
vctli ve çolc modern Stalin kalesi zap 
tcdilmlıı ve Sovyot karşılık taarruz: 
ları akim kalmı,,tır. 

Harkof de>gıısundald çevrede, kup· 
tılmış bulunan düşman kuvvetlerin. 
den bir kısmr yokedilmlş, ba§ka 
gruplar d3 esir nlınmı,,tır. Yenilen 
dll§man kuvvetlerinden geri kalanla. 
nn takibi snvA§larına halen devam o. 
lunmaktadır. Şimdiye kadar 20.000 
den fazla esir, 109 tank, ııs top sa. 
yılmış, bUyllk inıktarda harp :malze 
mest ele geçirilmiş veya tahrip edil. 
mlştır. 

Atatürk müze$i yarın 
açılıyor 

Şişlideki :A.taHlrk mll.ze.9lnlıı h&Zır. 

lıklan b!Urllmfş ve yarın saat lT de 
men.simle açılması kararlattınlalıt • 
tft'. 

MbeJi TBll "" belediye Nlahrılz 
Dr. LMtl Kırda?' ~acaktir. 
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ahkeme Salonlarında 

Tam zamanında bir müdahale 
12 vaşlarındaki gelişmiş, boylanmış 

kızları gece sabaha kadar eve gelme
miş de ne anası, ne de babası küçücük 

bir telaşa blle düşmemişler ... 
Çenberlltnştn, l t:nlçcrlkr caddesin_ 

t c otlıran RU~tü adında blrl<il, evvelki 
nkşum caddede doL-ışırken, İffet ndın· 
da bir kı7.la knrtııl.:ıf1mıştır. 

İffet lZ ya ındBdır. Fak:.ıt vUcudu 
\llktlndcn c\'vel grimi ad tA bir gene 
kıı: halini n1mı tır. 

ıncse de lffet, kendi inin evine gele.. 
ccktlr. Klmblllr ••• 

Nlh:ıyet e\'O gidilmiş, nncn.k tam 
;tııiac:ıld::ırı sırada. RüııtUnUa benU.Z 
10 ~ıı!lındn bulunun küçük kıu uyan. 
mı tır. 

- :Untı:ı., baro bu kim T 
RU tO du ~ı znıııanlarda karısın. t - Korkma luzım, mlsnflr abla. 

d::ın aynlmış olduğundan kUcUk kw - 11ı·eye bize geldi?. 
ile blrllkt.e. yalnız olnrRl[ yn~aküı. 1 - Ynruı gidecek kız.mı, haydi ııen 
dır. Dcrhol kanırmı vennf ve tffctl nşağıkl odada yat d:ı abla rahatsız 

takip ed rek, nlh:ıyet yanma yaklaş· olma ın. 
mıııtır. RUııtu böyle dl)erek lazını k~ 

Nere)C gldlyonrun, krum T alt kattaki odnyn. göndermiş, yatır. 

- ille-. Şöyle doln!l)'Onım. tıktaıı tJOnra kendl!lll de yukan çrk-
- lln.) dl gel, sanat th ~cdlreytnı. mı·, yntmıştrr. 

- TqekttUr ederim, l&temom. Anook, kllı;Ul< -kıu ft§$kt odada 
- Canım ne ola.cnk. Bir tatfı yeriz, yalnız ha mıı korkmuş. Ağlamağa 

l'IOnm dn "1emnya gideriz. &'il slnı-. ooııtıımı tır. Ama, balxu!ı al'l.runaBı

ma t>.\ ~r mi in T na hlc n1dın ctmcdlğfnden, çocuğun 

12 )"B41mda bir kız hlc !nema llO\'• korku yllzünden bu c.nııhıra' ağlama. 
mcz mi"! lan dışıında devriye gezen bir poll. 

- Şey... Bin dikkatine ('.nrpmıştır. Saat S var-
RU.5tü, tabü kilçUk kızın fazla itim. dır. Polis, düdükle mah:ılle bekçi ini 

:r:ma me) dan bınık:n:unış \'C adct.1 

bir roba tnlıakldlmUyle kendisini bir 
muhalleblcfye solnnu tur. 

Bumda birer tatlı yedikten sonm., 
kl'7.I tutmuş, Çenbc:rlltıış lnemasuın 

gött\r:mtlşttlr. Tabii fındık, fıstık da 
alrmığ'ı fhm:ıJ etmemiş vo İffet lıOyle. 
cc h1 knlııll ( !) nu tllnlln tnmnmcn 
tesiri altında kalm~tır. 

•ihnyet film de bıtml,, ancnk saat 
de ıı ye yakbşmı tır. İffet bu saatte 
mine ı::ttmeğc korkmaktadır. ltllıftli 
bumın da kobymı bulma, ve: 

- Ne ofacnk. Ben ııen1n baban yo_ 
rmda ndamon. Jfaydl btztm eTe rt· 
dt'llm. dt"miştlr. 

İffl't mUmannat etmek istemiş ise 

do RUı:tn: 
- lilç btr ıeyden korkma. Göre. 

cekwln, evde senin kadar bir de la. 
znn ,·ar. Ge<'.e beraber yatanmuz. 

l'nnn sııh:ı.b da.... 1~ 1nı ch'arda ' 
tc)'U'll, halıın falan yok ma'f 

- Var. 
- Neroclo otmuym. 
- Akııamyda. 

- Halı. l,te oraya gtttJthd, gecıe 
raktl s<'nl yn.lnrı. bnşma ftOlmğa "'
nılomıdığmr, orada yn.ttıpu eöyler-

sln. 
Maıı.manh, R~til bu kadar dil dök. 

da 
24 Çek daha 
kurşuna dizildi 

Benq, Çek arazi&indeki 
Nazilerin zafer günü derhal 
idam edileceklerini söyledi 

J..ond.ra, l4 (A.A.) - Prag rad
yosu dün gece 24 Ço'!dn daha idam 
cdıldiklcri."1.t bild!rm.iştir. Bunlafm 
üçll kadındı. İçlerinden biri, 18 
yaşındaydı. 

Heydrıııche'e yapılan suikasttan 
beri id:ı.m cdılanlerln sayısı böyle. 
likle 385 e vanmştır • 

Lomlro, 14 (A.A.) - Lonttrada.kl 
Çek hUkOnıeU relai Beneş dUn gece 
Çek hıı.lkmn hitaben nıdyoda. bir nu 
tuk alSyllyerclt Çek anızlninde Von 
Ncurathtan tt1be.ren i§ 'be.§mıt. gelen 
bUtnn ~ 1Ç:1n runm ceaam ftl'Jlo.. 
ceğiııl ~ 'Ye dcmı,tır ki: 

"ÇekJıada. Hitlcr btWmıet1nin Pd -
det harekıatJnde.n tıunıar f8hsaD mesul 
dUrter .,.. bo. bareket Çek aakert ka· 
nwm mudblnce öltım cemsun icap 
oU:bV... Bıı ceza. za.ferin ilk gününde 
OJ!IAi •• tatbtk edDecekttr.., 

Esir düşen 
Dögolcüler 

Çeteci sayılarak 
ı."-fana dizilecek 

Brdlt,, 1 4 (A.A..) - Matbuat 
Öi::*4'1l:1181Iltla, Libyada esir c
tdilcn DG Gol'ciiler<.ı nasıl munmc· 
le edileceği sorulmuştur. Harici_ 
:ye sö:ııciisU buna cevaben, Al
man -~ mütareke muahe 
ifisjnjn ıo ncu maddesini oku.. 
ınuşt1Jf. Bu. maddeye göre Fran
sa ~. tebftasmr Atman· 
va.ya karşı haııbebnekten mene
decek, buna ralmıen harbeden_ 
ı. ()eteai tıelut! edilecektir, 
S&:cn: "Beynelmilel hukukun re· 
ted?er hıı.kkındnki tarifeleri de 
f--.r1·{'sre malUındur,, demiştir. 

çağırnrnk bunula kimin oturduKtoıu 

f!Ornnıştur. 

- llt"kAr Lir odam kızıyla beraber 
otunıyor. 

- Peki luzı nc:ıba neden ağlayor! 
Btı uııl poll!*' de bekçiye de etlpbe 

11 görlinmüı.ı \'O kısa bir tered _ 
dUtten sonra ıılipbelert daha kuvvet. 
lenerek kııpıyı çalmışlardır. MUdaha
le tam zamanr.ııda olmuştur. 

IUi.5tu pürteı~, qağ'ıya inmiş ve 
poUsln: 

- Çoc:uğun neye ağlayor ! &ıall 

Uzerine, dnhu. fı~a bir ti.lhmet nltııı_ 

da kalmaktan korkarak, yakayı ele 
verml Ur: 

- ille bir &eY yok. Hem ynnn c-
vfne gtdooek. Bize misafir geldi. 

-Kim! 

- Şey ... 
- Ne eeytt 
- 0aııım trrot. 
- ttteı de klm f 
RU,,tll, tttcttcn bir f!Okak ötede 

otorduklanıu ütr'cndlğlndeu lı;I ıe,11 

etmek bt-ktOOlr. 

- KOIDIU kızı. 
- Nerede! 
- Yukonda yatıyor. 
ROııtU bu nrada. poll le bekçiye pa. 

ra ~ teklif ettiğinden il! meydana 
çıkım' ve yakn.lanıı.rnl< "J"e§ld olma.. 
yun kızı fnhu, maksadlyle alıkoy

mak,, suçundan cfimıümcşhut UçUncll 
sulh cem mahkemesine verilmiştir. 

Tabii bu arada ttfct muayeneye sev_ 
kedllmlşUr. 

* ~ * 
Rllştu mahkcmedcld ifadesinde her 

5e3l lnkAr ederek 3Uylc söylüyordu: 
- llfet bizim komşudur. ller za· 

man lıl1.e gelir, gider. O gece de gel. 
dl. Kızımla oyno.dı. Soorıı. da blt:de 
lmlmalt ııotool. 

Ortada herhangi fena bir mnJ."'fJat 
yoktur. 

NctJccdo nınlıkeme, e\Tnkm olt ol. 
duf;u mahkemeye verilmesi için mUd. 
delumunııllğo lad~lne knmr verdi. 
aVlmyı meyd~nn çıJmran pollıılml_ 

zln \'llilleşlll!l lığının taltdlrl yı:ı.ııııida_, 

12 ys.pıdakl ktzlarmm bU.tUn gece 
eve gelmeme8lnl hiç de merak otml· 
yen ltreUD cbc\·eynlerinln harCkctl 
de o kadar tuhaf ve p~ değil mi 1' 

ADLiYE MUBAB1Rt 

Şa.lıDca t:ıın Tap1IJ'& btneaeğl 811'& • 

da, eneestnde ıooak bir nefes doydu. 

n.emı~ .. 
- A- Ekrem Bey. 
Ekrem lıaof)'lo aolAnı verdi: 
- Den de bu gece Adıl,ya gldlyo. 

nım, Ş&b1ka ~on. 

Şahika blrdenbUo t-"f81ıult: 

- l'alJfaamda Adaşa gideoeğlnlzl 

ıtl>yleıoemlştfnlz do. 
Ekrem güldil: 
- Sonnı.cl:uı aklıma. esti. 
- Çok Alt\. NeOIAya gllzel bir ııtirp 

rlz. 
Ekrcnıln dillnln altmda btr eeytcr 

vardı. 

Mtın:ılı b:ıktşlarlle mUtemadJyen gil 
lUmııüyordu. 

Vapur kalkmnk üzereydi. 
El,rcm: 
- \'alnt ol ydı da 817.lnle biraz 

l<onıı15tıydık Şah illa Jlnnım ! 
Dlleblldl. 
Ş:ıhUm hayreti Ekrcm..Vı )1izüne 

baktı: 

- l'Mtaeıda. neden konuf018k iste. 
medlnlz'.' ? 

- Orııcıa ook ııs:ıbJ ldlııirq l'akat. 
tttrnf ederim lil, nrkndı.ı§ımm kırdıGı 
potlardmı çol< UzlUdU . 

- O lmdar m!ln&'!ız bir adamla ar. 
lmdaıılık yaptığınıza D11Şhnı do.frusu. 

Mflttellk er glnl 
Ba&tnrnfı l inci ıııaytada 

S-1.nt Domingue cUmhurlyett, Salva_ 
dor, hllr Fransızlar, Yunanistan, Gu. 
o.temııla, Haldi, Honduras, HindJstan, 
Lükaçmburg, Mekalk&, Holanda, Yeni 
Zelanda, Nikaragua, Norveç, Pana, 
ma, Polonya, Cenubt Atrik& birllfi 
ve Yugoslavya. 

BugUn, sesimi onun sesiyle bir190U. 
rerek Blrle§lk mllleUer kuvveUerin1 
aeretıe anıyorum. Ölelllertn kahra _ 
manlığmı ve !edakArlıklannı ve bu. 
gUn çnrpı§anlnrm ooaaret ve met.ane. 
tini ptıkranlıı ka~lryoruz. Zulllm ve 
tıkence altındaki memleke~ er. 
kek, kadın ve çocuk herkemn kurtıı.. 
ıuı gllnilntl görmek 1Çin çall§btmı 

hatırımızd.o.n çıkı:ı.rmıyalnn. Bu UJ. 
rende birblrimlze yalDız zafer elde 
edllJnceyc kadar destek olmak ve 
ynrdmı etmek taahlıüdll:Dde bulunmak 
la iktifa etmiyoruz, belki daha genıg 
bir anlaşma be§er1 sempati duygu.su 
ve ınsanlığm mll§tcrek hedefini idrak 
duygularlyle birblrlml.m bağlanryo • 
ruz. Bunlar olmaaa blrleşmt§ millet.. 
terin ızbfl\bI ve mtcadelesl tam mü. 
kAfatım knrn.namıı.z. 

sıvastopolda 
-- Jlnttnrıılı 1 hıel •7f&da 

tür. A'lm!ı.Dhr, ilci gün içinde 
yalnız 1'2- lkes".ı.mde 5500 den fazla 
ö1U vermifilerdir. 

iUoı.'kovıı, 14 (A.A.) - Sivaato. 
pol einıalin.deatj, k~rden birin
de son gilnlerde hassa.ten §iddetU 
savaşlar olmuştcr. Almanlar, harp 
hnttma. çok fe.:nla mikt.a:nbı. pi;>~•

dc kuvvetleriyle fazla tank ve 
top getirmişlerdir. Bundan başka 
Alman tayyareleri durmadan ı:;.1r
pıı;:an Sovyet krtalarma hücum 
etmişlerdir. Dlişman bu ufak ke. 
sımde hUaı.ana geÇmi3 ise de gedik 
nçmağa muvaffök olamamiştır. 
AlmanCarm, her biri şiddetli bir 
toı>çu ateşiyle milterafik olar.ık 
hücımr~'l geçtikleri başka bir kesim 
de bilhassa şiddetli bir savaş ol
muetur. Bütün d'Jşman •tankları 
püskilrtiilmüş Ve Alniıanlar muha. 
rebc :meydanında 500 ölil btmk • 
mı,lardlr. 

Sivastopol dokıylarmda şiddeUl 
hava muharcıbeleri olmuştur. Vo 
Almanlar birçok tayya.re kaybet 
l!li§lerdir. 

rephenin. bazı noktalarında ya. 
pılan şiddetli muharebelerden son 
ra ~vyetlr.r. m~vzilerini tahkime 
mu\İn.ffuk olmuşla.rdır. 

Londra, 14 ( A.A.) - Siva.ato· 
ool kalesi cl'a.n "dayan.ma;ldadJr 

Almanlar kaleye karşı taze 
Roman · küvvetleri sokmakta:· 
<lırlar. Bunlardan biri Rus mev. 
ı:ilerinden birine dört kere ta.ar 
ruz etmiş fakat dört kere de 
11üskürtülen bu kuvvet sonunda 
imha edil~r 

Çin Devlet Reisi Doktor 
Un diyor ki : 

Çunklng 14 (A.A.) - Bi!rleşik 
memleketler günli mi.inasebetiyle 
Çin Reisi Dr. Lin, müttefiklere 
hitap eden bir mesajında diyor 
ki: 
"Devamlı bir sulh yapmak için 

<'n esaslı nokta.bar §Unlardır: 
1 - Biri.esik mllletler, bütün 

rnütcr.avlz devletleri silahtan tec
rit etmelidirler • 

2 - Bu mllletler, tesirli \'e da. 
im\ lıir \<ollcktlf -ımniyet sistemi 
) pratmalıdırlar." 

Reis şunlan flô.ve etmektedir: 
''Yakında 6 n<ıı harp yılnnıza 

girecei:-inılze ra!;"lllen Çimle bezgin 
J!k yoktur, Çin milletiıı<len iste. 
nccek olan yeni feda.kirlıkla.r, ııe 
kndsr büyük' olorsa olsun. bu mU. 
let hi~bir zaman sendeleaiyeoek 
ve yanm bir zafere kanaat etmi
~·et'.ektir.,, 

NBVZ 
AltAT'ı 

Yer bulmak için liitlen erken geliniz, mcualannızı telefonla evvelden tedarik ede 
, büirnniz. Tele/on: 40099 - ... ---- -- ~-= -

DiKKAT: BeıtekAr TANBURI SELA ADDİN PINAB 

SARAYBURNU 
Libya da 

_... naottu1lfl 1 inci sayfada 
savaşlar gelişmiştir. Her iki taraf 
kuvvetleri alaja.m Ustu el'an bu 
1:.ölgcde buhınuywlardı. Cenuptan 
clüşman gerisin~ • doğru hareket 
yapan seyyar kuvveileıimız, düır 
mamn bir miktar arabasını tahrip 
etmışler ve bi~ esir almışlar. 
dJr. 

l'.) fıılc~ı bölgemde kollarımız - ı 
dan biri bir duşman kohınu l:>o.."Tl. 
1::.alanuş ve cenub:ı çeiltilmeğe mec
bur etmiştir. 50 nci tlimenc men
eup bir kol, 12 lıazinıllda Miteyfel 
hat:ısmd:ı İtalyan mevzilerine hü. 
curn. etmiş ve dil:ıım.nı ileri meni. ' 
lerinden çüarnuştır. 

ITAT.YAN TEBLiGI 

Roma, U (A.A.) -- lt.alyım 
ordulnn umurr.t k:ırargô.lnnm 74-! 
ııınnaralı te<b1iği: 

Manna:rikadaki muharebe devam 
etmektedir. Ayn1>-lgıızala bölgcı:ıin

dc 1notörl!i müfrt'zelel' ve zırhlı 
vasıtalar tarafından piyade birlik. 
lerimize 

0

kaT§1 yn.pılan b.r hücum 
allinı kalmt~tır. 'DiL~mım Ela~lom 
hatrsmda önemli kayıplnm uğra. 
diktan soma plisklirtülmüştlir. 
Mih.-cr zırhlı kuv\·etıe'rinden bir 
zırhlı .. eşkili <lüıµnruı kuvvı>tlcri

nin önemli biı· kı.cmımı yenmlc:ti.r 
51 to.n.1< tahrip <.'dil mi~ ve yüzlerce 
l'Sİr almmEtır. Alm~ tW<:tlan sa. 
vatı csnnsıoda 6 Cm1is ve 3 Har
rir::a.ne tn~"}f.arcsl dUşUrmUşlerdir • 

Ilı.' ır. ~ 

\'lıJI, U (A.A,) - Llbyada Alman· 
le.r Tobruğ!\ karr,ıı r,ılddetlo taarruza 
geçml~lcrdlr. Taarruz c;ntnı şeklinde 

g'1?Dl;ilemektedlr. 

"' .. 
Londr9., H (AA..) - Alymanlar, 

Knigobrldge • EIAdem hattında 30 
kilometrelik bir cepheden taarruz et 
mektedirler. Tobruğa. kar§? büyük 
taarruz başlamı§trr. 

General Ritchie kuvvetleri bu ta • 
arruzıan pQ.skürtmek için gayret sar. 
fetmeıktedlr. ElAdcme kar§t da sert 
bir ta.arrwı ba§lD.mıştır. 

:r. ~il(. 

Lnndra, 14 (A.A.) - I.Jbyade. tank 
muhanıbesl §lddetıc devam ediyor. 
Romel, Tobrukun zaptı için ikinci tc
§ebbUsUnde SO klıometrellk cephe bv. 
yunca taarruz etmektedir. Tanlt mu. 
harebesl yapılan ElAdfm, Tdbnıkun 

harici muhasara h:ıttııun 30 kilometre 
cenubunda.dır. İngilizler tckmfl mevzi. 
lerinl tutuyorlar. DUşmnn, Brltanya 
haUannı çevlrm~ğe çaltı;ııyor. DU§mnn 
bll,.ıık hava kuvvetleri hlınayesilc E
lMeıne taarruz etmektedir. Bu saye
de blr zrrhlı Ulmenfnin tıı.arruzu da. • 
tre §cldlnde llerleml§tlr. 

içkisiz aile ·matinesi 

I" Romanyanın Tanınmış San'atkarı Piyanist Madam' 

SYLViA ŞERBESCU 
16 Haziran Salı günü akşamı saat 21 de 

SARAY sinemasında 

·TORKiYE KIZILAY CEMiYETi 
menfaatine 

BiR KON ER VER CEKTIR 
Program: Bach • Ltszı. ve diğer bUyük '!lhrctlerln t8Crlerkıde.n mU. 

rekkeptır. Blletıer SARAY ı;;ınema ı Gir;elerinde sahlmaktndır. 

Bark olta 
_.. .Baftaratı ı lnd aayfada 

l\loskov&, 14 (A.A.) - Sovyct. teb. 
liği ekine göre, dUnkU cumartesi gU· 
nU oopheniD muhb:ıllt kesimlerinde 
harokAt yapan Sovyot tayyareleri 44 
Alman tankml tahrip etmişler veya 
haaara uğratnu§lardır. A.8ker ytlklU 

210 kamyonla kUlllyeW miktarda 
harp malzemesi de tahrip edllmi§tir. 
Tebliğin ekinde §Uillar ilft.ve edillyor: 

!{alinin cephesinin bir lreslmlnde 
birliklerimizden bir tanem, Almnnlan, 
işgal etmekte bulundu.klan mevziler. 
den çıkartını~ ve önemll bir ınevzll 

zaptetml§tlr. BUtUn gün glddetll bir 
muharebe devam etmiştir. Almanlar, 
takriben 900 er ve subay ölU ve yara. 
"lı vermişlerdir. 

Vişi, 14 ( A.A.) - Ckrayn.ada 
Von· Bok orduları ilerlemelerine 
devam ederek Doneç nehrini 
tı:eçınişlcrdir. Nehrin doğusunda 
bulunan "Rus kuvetleri sarılmış_ 
tır. 

umdrn, 14 (A.A.) - Sovyet 
gece vansı teb1i~: 

13 haziranda. Hnrkof kesimin_ 
d" kuvvetlerimiz ilerlemekte olan 
Alman kuvvetlerinin piyade v~ 
tanklariy:e çarpışmış ve bunları 
ağır zıı::iata ui;'ntarak püskürt· 
müslerdir. 

Si\•astoPOI kesiminde, kuvvet
lerimiz bütün dü~ıman taarru?.Ja· 
rını muvaffakn·etle geri atmış_ 
!ardır Mevzilerimizde değişiklik 
voktur. 

Cephenin diP.er kesimlerinde. 
mevzii çarpışmalar olmuştur 
Ha va muharebeleri de cereyaı~ 
etmiştir. 

Bir harp gemimiz, Odesa açık
larında 6000 tonilatoluk bir düş. 
man taşıtını batırmıştır. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

( ISu ırnpoıuı eklenerek çoııcıeru~·.,ı. 

~ ornnuı ve ~ veıme Wlnlnn En ISııu 
l>aklka<ıa paraaa oe;srectllecektlr. tı:,~ 

ıoome teldfQ ı&ıderm oktıyuc·uı ırı 

nıJUıu kalmak ll7.el"e aarlb ac:ın.-nh.•rı 

ol bUdirmelt'rl IAurn.) 

Evlenme teklifleri: 
"' Ya, 2S, bOy l,W orta tahsilli, 

ev i ıerjnl mükemmel blleıı, dul bir 
bayan, ortn boylu, 38 YB§ında.ı balık 
etinde, evin{) sadık, ıcklslz, khn.eeıı1z 

çocuksuz, açık esmer, memur bir 
bayla evlenmek llltemcktecıır. Ayda 
tlO llra kazancı olmalıdır. ( GUlerytız 
16) remzine mUracaa.t • 382 

• Hayatta yalruz kalınıo ve bu yal. 
nızlıktan blkınI§ olan bir bay; haya. 
tını yeni bir ile.fhaya ırol<mak arzuaun 
da.dır. Bunun iÇin iyi bir aile kızı ile 
cvıenerel< iC güveysi girmek lste • 
mektedlr. (RemlZBfz 12) remzine mQ. 
rncaat • 388 

* Yll§ 21, boy 1,70, kDo 68, Anado· 
lulu, dUrtlst ve sağlam karakterli, or. 
ta tahsilli, serbest mesldt sahibi, ay. 
dn 70 llA 80 Um kazanan, kimsesiz 
bir bııy; bir evi veya iradI bulunan. 
namuslu bir aile kızı ile evlcnmok 
1stemckt.edir. (Kader l), rem:z:.oe mil. 
racaat • 384 

ı, anyanlar 
• Hesap ve el l§lerinden anlar bir 

b:ıyan aranıyor. Beyoğlu Elhaınnı 

pasajıncb 2 nunıarnıt güzel tz:mır 

mağaznsmn. 

• Memuriyetlerde bulunmuı bon • 
servisleri olan çok tcctUbcll bir gene 
avukat yanında ve ya:z:ılıruıele.rde 1§. 
aramaktadır. (Ta§er) remzine mUra· 
caat. 

Mukaddes Uçurum 
Şahika 1f8!'Jkın ııaşkm eı&ralınn. bakı. * Eski yenl yazılan bllen orta YO.§. 

nıyordu. lı bir bayan mQcsseselerde vcyn ev • 
Toplıanockn geçerken bldc1etlnt gtz. lcrde mUnaslp blr 1§ aramaktadır. 

llyemedl: F.G. D. remzine mllracaat. 
• 55 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

- &akkmıs ftl'. Aydm ~ çap • 
km, aynı ..........,. da çok küstah bir 
g~ttr. 

Bn sırada J*nDU!ık blrdenbtre ka. 
pandı. • 

Ve 'Vapur bkeledeıo. aynimağa bee. 
wh. 

Şahika: 

- Aman •• lftfa dakhk. Vapunı ka. 
çırıyonız. 

Diye 9ırpuımağa ba1la3,nca, Ekrem 
glildU: 

- 1\lı>.rak etnte)1n canım, tl<>n va • 
ııurlıı. gideriz. 

- Nnsıl olur Ekrem Bey'l Ben 
ı;lındiyo ı,udar soıı vaıtıırla gitmemiş. 

t1m. 
- Ne 3a1>alım! Oldıı bir kere. Ça. 

re \.ar ını'r '.S'IMlıJ olsa kaldık. 
Şablkarun canı sıkıldı.. Klmee sör 

meskı diye bir kenara oeklldl. 
Ekrem yanına .sokuldu: 
- Son ' 'l\(mr ııckl:ıl :- lrı;nl g~ kal. 

kM':ılc. Dam bir bo~·uk snat vaktimiz 
ftJ', 

- Beklcıııedeu do hiJ: bo,lıınmam. 

- Ana ~ Karaköye glc1e • 
Um.. bir malıaDeNcfde oturalım. 

Şalılkaıun IMltt dönüyordu.. 
Ba tıekllte ıttraz edemedi. 
- Fena olmaz. 
Diyerek JUrüdU. Ekrooıln fikri Ş:ı. 

hlkayı alıkoymak mıydı! 

Şahika bir ney aezcmocll. 
Karaköye dotnı konuprak :ytlrü • 

düler. 

Şahika gtlneetıı ca:dbefılne tutulntUlf 
bir yıldız. gibi Ekreml ta.kip ediyor • 
du. 

Ekrem, Zlnıat Bank mrn önünde 
duran bir tak 1)1 <:evirdi. 

\'e Şa.hikayn döndü: 
- Şöyle bir g<'zintl ynpsnk. hem 

kon~ur., bem do bava alırdık. 
Garip fcy! 
Şahika bu teklifi de rcddodemCdl. 
'.S'ereyc gideceklerini bilmiyordu. 
Bir şey bllmecl<'n \"e bir §4.':>' dli • 

şUntn(ıdt'ııı otomobile atltıdı . 

Ekttm ııoförlln kıılağııın yıwa~a 
h!ııldadı: 

• - Arnavutkfu·iillA 

- Nereye gidiyoruz, Ekrem Bey1 • Taşralı, askerlikle alt\kası olmı. 
- Şöyle bir ceziıntl ~hm.. \•a • yan 20 ya§larmda bir TOrk genel, 

por ftktfne bir buÇok eaat1m1z var. doktorların hu.sual otomobtllc11nde Ve· 

- GE19 kahnak f !.. , ya kamyonlarda §O!ISrlUk yapmak ts. 
- Merak e1meyin! Geç kalnınmrm lemektedlr. Vesikam tstanbuldandır. 

lmkAn yok. ram vaktinde döne.riz.. A% bir mruışla çalıp.blllr. Sultan.ah.. 
Otomobil Amavutköyfuıe dof°ru gl. mette Alayköşkü cadcrestnde 15.17 

diyordu. numarada eo!ör Nuri Ylğite mUra • 
Be!flktaftan geçiyorlardı. caat. 
Şoför ctdeootf yeri bWyordo. Aldınna: 
Şahika dalgındı .• mohakemeel dur. &'*fıda ıemltlerf yudl olan e. 

muştu. &yııl ~lemlyordo • kuyocolarumzm oamlarma &'dm 
Ekttm, Ş&hlkaya kaeten mı vapur ınelrt1lplan ldarebaomı!•"ea (paar. 

kaçırtmak lsttyonlu T lan ttarto) bergtlJı snbahtan l)tleye. 
Şnhlka. bir aralık kendi kendine mı. Qdar n eaaı l'1 dea eıoara aldırma· 

nldıındı: lan. 
- KeşkJ nktlnde vapura glnıey. (B.L.M.C.) (S.T. Yalnız). (Hulya) 

dlm. Ekreme nerden de ra&tladım. Şiın , <H. ~) (F. K) (Ş. c. K,) 

dl~·~ kadar Adaya son vapurla gitme- (E.N.G.) '(SeYgi) {O.U. 17) (Ş.U.T.) 
mi tim. Annem, babam ktmlıillr DO (Y;B) (Ar) (H. Oıı.sal) (GUJlz) 
kadar merak odeoekler. CŞ.F.) CN.N.) (B.T. 43) (N.c.K.) 

Şahikanın z.lhıni bir noktaya tal<tl. 
mıı:;tı. 

Acaba Ekrem kendisine neler söy. 
liyı·cekti ! 

''Illmz konu.5alırn.,., 

(Pembegü,I) (Gün 40) (Yedek Dcım.. 
el) (E.L.) (Tekcan) (R.R G) (Go.r) 
(T.H.R.Z.) (E. Urnl) ( A.'M.) '(Ş.U.) 
(Ş.B) (El.O) (Naciye Dindar) Nadi 
Şen) (H.B. 88) (Yardım) ·C•2. S.R.) 
!Mihrace) fE.N.S.) (S.T. Yalnız) 

(Devamı var) "Köy,. CT.Şen) (AdliY...ecl) .(Y.B.), 


