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StaliııgrJd biilge'\inde şiclı.klle mu 
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&11.u. A. Kca ka\'cmct elmckte olnıalarıııu r:ığmcn 
Y 4tf!' j Sovycı kıtnl:ırı, dün bu bölgcdt• e 
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Sarih şar~lar ;eklif edil.rse 
16 ay harp e 

sonra mukave et· 
ten vazgeçermiş 1 

Amerika Har.ciye Nazırı 
şımdıhk hır şey söyleye

miyeceg~m b laLrdı 
----ıraı lıcıtta Moskınu·nın şirııııl-lmtı~ınd:ı 

HARP NE ZAMAN 
BITEBlLlR? 

Lıi rçok mnh:ıllcri elcgeçirmışl('r-

rı:ılıının derini ıklcrine nufuz etınış

Jerd i r. Deıııiryotı .. rının düğüm nok
ta ı olup So\) ~ııer tıırııfın<lan 

çoklnn uşılıııış olun \'elilii.T.uki'nın 
batısında liOO Alınan imha cdilınis· Vaşiııgton, 2 (A.A.) - Dün h.?. 
tir. Diğer tıııırruzlıırl:ı birlikte ı.;. riciye nazıı ınııı nezdinde Ak dedi· 
ıingrnd cephesinde yapılnııs olan l len matbunı konfernnsındn gnzetc
tnarnız esnasınd:ı iOO Almıı;ı öhlii. cilerılen biri, \'nşington'daki scliı. 
rülııılışl ür. Stali ngrnd'da Sov y .•t lıiyetli malıfıll erde kcndilerirl •ıe 
kılolarının ilerlemiş oldukları ce· sarih sulh şartları teklif edildi~i 
nup halı ııınhallelcrindc 2000 duş- t::ıklirde lıolyonların 16 ay içinde 

"_ H .\.ıtP ne zu~ı.n uncceK ı 
Bu, harbin ba,şlndığı ı:Un 

nene.en ln!ill.Dbrın djılnden dU;:ıml· 

)en, eekluılyen, tazellğlnl dalrDA mu. 
l?afnz.a eden bir 8Ualdlr 

dir. Düşman, ~ eııiden 7000 ki~. 

kaybetmiştir. Sluliııgrad bölgesinde 
çcnbcr içinde kalmış olan Alın:ı•ı 

kıtal:ırına erzak yeti~lirmdle uğ. 
r::ışnn 50 bii~ük Alman taşıl uçağı, 
Sovyet kuvvetleri tarafından tahrip 
e<lilmlştir. Başlıca cephelerdeki sa- man öldüriilmüşlür. 

Bu sualin bugün de kati surette vıış, gittikçe vahşiyane bir şrkil rıl- Moskoı•a, 2 (A.A.) - Sovyet ö~le 
ctwabını \'erecek 7.11.nıan henla gel mnkladır. Bııırnıila beraber Sovycl ek tebliği: 
nıomlnlr. ÇUnkU, harbin bir nihalete kılal:ırı, fasılasız surellt> ilerlemcldc Stıılinf{rad şimal batısında kıt'ıı
ermttS! ya muhnrlplerln blltUn kuv. \•e Moslıovu'nın simııl b:ıtıc;ıgcı:l l::ınnıız Don nehri sol kı;ırısınd:ı 
'etlerlle sava arak bir tarafın enılı- yarılmış olan Almıın h:ıltının 16 ilerlemişlerdir. So\•yeı lmvvctlcrl 
ler;nı dikte ettirecek bir tınle girru .... ı, 
yahut iki tnrııfın bu işin bir çıkmaz 
fldu ·una 1drAk ed!!rek uzlnımaya ya. 
ıı.aşımıları demektir. 

BııKttne kad.ır de\•am eden muhare
beler ruubarlplcr için ne bir tarafı ı 

Uı>tfuılUğUoU kati urett.e lsoot etti 
ne. de diğer tarafta p lkoloJfü tetir 
ler )nparak bir u~ma lmkAınnı 

t:azırla.dı. Bunun ıctn ıu daldkada 
hf'nti:ı hllrp ne zaırınn biterek ııunline 
ıoU.ıb~ bir ce\'ap verınl'k oıUmkUn 

değl•<llr. 1''aku.t bu kati cevabı vere • 
menıekle beraber ort,ada bazı btıdlııo· 
Itır vardır ki kU\'\'et wlkyo.ınnıo bııu 
gl tanılın lcrlne nllınyetlcııeet>ği hıık. 
kwdt blr ipucu \'a:ı.IJeııjnj görıııekt"' 

<lir . 
BugUııkU harp b"llyretlerl, stratejik 

\'1':t.l.)tıUer, m:ıızemenln hn:ıırl:mış tar 
~' \'e nihayet bUtUn bunl11rın koca 
d • .nya boyunca uuınıp giden cepheler 
tu.erlnde iki t;ekllslif nuktıu11 \'Ucude 
Cethdlğl ıııaJOmdur. Bu iki nokt.ı 
tstallngrnd \ e Tunu tur 8(,nllnı;radda 
olsun 'l'Unusta olsun buKtlnkU har. 
htn t;allWnı ta)in edecek bir durum 
lı<•llrmektedlr. 

St.uUnı;nıd Ruslar lı;ln \'olgıınm, 

J{nfkıı ın muhılfnz.nsı dcweı,tır Al· 
rwınlnr fçln • •t,nlingradı tnkrtnıel• 

mil fıtesiııcloki ,\lırı:ın is!ilıkfımları- tnşkın bir lıarckelle düşmanı bo7.
nı tııhrip etmektedirler. Stalingrııl gunn uğrotmışl:ırdır. 
eehpeslnde Naziİer, Sovyet ordıı. Stıılinrmıd cenup bııtısınde kı';;
l:ırının kendilerini sıkışhrınakt:ı vellerimiz tnnrnız hnreketlerlne 
oldukl.ırı iki kıskaç ar:ısınrla dar devamla mevzilerini sağlıımlao;lır
koriıl<ırdıı ricnt etmekteıiirler. mışl:ırdır. 25 hlokhavz ile milc;

Yolga b1ilgesinde şiddetli riiz- talıkem noktalar ve 21 atış me·ı,.ıli 
gllrlor ve kıır fırtınaları vardır. talırip olıınmuştur. Bir dlişman pi. 
Bunlar, hıırekftta biraz mani ol- yede taburu yok edllmlştfr. 
maktndır. Rijevin batısında du45. Mf'rkez cephesinde ileri hareke
m:ııı tek bir kesimde 1000 den f::ız- timiz devam etmektedir. Kuvvelle
la insan k:ı~·JıetmMir. rinıiz bir çok meskün mnholler! 

Sovvet kı!ahırı. ~loskova'ya 130 zapletmişlerdir. Yurıı~malar sıra_ 
mil me-;nfecle Alman kuvvetleri ucu- sında takriben 500 Alman subay 
nun rlayanmoktn olıluı:!ıı knlr' i rlö,· ve eri öldlirülmllştUr. 

~----~-o~~~~-

lt a 1 yada Cenova, T orino ve Milano 
şeh:rlerinin boşattılmasına başlandı 

Romadaki hal da 
köylere çekilecek 

Faşist y. artısıvın btttOn measuptarlyle 
memur ve ameleler şeb . rlerde ka"acak 

muknvomet etmekten yaz geçecek
lerinin tahmin edilıuekte olduAun. 
dan bıılısctmiştir 

Bu gazeteci, hariciye nazırının 

bu gibi sulh şartları, ileri sürmek 
imkiınından b:ıhscdebilip edemly .... 
cej:lini sonnuştur. ~I. Hal şimdiki 
halde hirşey söyliyemiyeceği ce
\•abını Yennişllr. Mıım:ıile~lı, evvel 
llen söylenilebllecek Ye evvelden 
ı.ıörülebilecek şeyler hakkında mfi
tnlca beyan erlemiyeceğini daha 
dün söylomiş olduğuna işaret et. 
mi şiir. 

Yaban. cı bir uçak 
Bulgar~ ıtan 

tlzerlade uçtu 
Sofya, (Ep.) - Salıyı çarşamba

ya bağlayan gece milliyeti bilinme. 
yen bir uçak Bulgııri tan ü:ı:enn

den ge('miştir. Birçok yerlerrle ha· 
va tehlikesi işıırctl verilmiştir. 

18 aylık sükA 
sonra konuştu 

n 

Roma, 2 (A.A) - Dııçc ıi.radct da 187 ev yıkılnu:;ı, 1006 ev ağır 
tiğı nutukta eöyle demiştir: ı ve 4569 ev he:fif hasara uğromış.. 

1 "18 aylık bir sukuttan sonra trr. Cenova ovasiyle civarlannda 

l l:;ugun ısiya."i ve ııskerl vo b1Jhas- 203 ev yrkılmr~, 1049 ev nğır ve 
sa bu son 18 ay i~inde cerey,an e- 4869 ev hafif hasara uğnım.ışur. 

1 den askeri hiıdiseler hakkında ir.a- Tamam.iyle yıkrlan evlerin harp 
hnt verec.eğım. Bu 18 nylı:k devre devnm ettiği müddet-ç.e tekra.r yal başlıca :Uç hailiSe ile belirtilmiş pılmama!arına ilı:a.ra:r ve.rilmietir, 
bulunmaktadır; DUşır..n.n hava. akınları 80 sontes-

I ı - Rusya.ya. karşı harp açılma- rin 1942 tarihine kadar insanca 
sı. kayıp olarak 1282 ölll 3332 yn.ralJ,. 

i
l 2 - J ::ı.ı:onyamn har.be ginneai ya sebep olmuatur. 

3 - İngiliz - Amerikan kuvvet- Harbin ba.şındnnheri ilk 30 q, 
lt'rinin Şimali Afrika.ya ç:ı!karılma.. zarfında İtalyan mfisellAh ku.vvotlewı 
sı. ri kayJ.1> olarak 4219 ölü ile 80.4'9 

Duçe, tirinci lıfldise ile ilgili yaralıdan iharet bulunmuştur. 
olarak, Rusyanın e.skerl kudreti- M. Musolini hundan s.onra .u. 

' ı.in, Hus ordulannrn askeri kıy. manya ile ltnlya'nuı tecrid edilme. 
ll4Cti bakıJ&Indan bir ~a.ş:nma nıI.ş bulunduklannı Te yainu tek 

1 karşı·1ğı ol.madtğ:nı senelerdenbe- bir cephe mevcut oldu#unu illlve et.
ri doğuda muazzam lbir askeri lı.ud miştlr 
retin te~kil edil.-:ı.ekte lulunouğu. -------------
nu \'e bunun eld.e eiWıla. bütün 
dünyaya ihtilAli yaymak için ha.
zırlanmakta old·.ığunu bildiğini 

&öyl~m.iştir. Bu itibarla mihver, 
gerisini kat'i surette teıcr..inat altı
na almak zoruntia bulunuy(frdu. 

ln~iliz • Amerikan kıtalamun 
Şimali Afrika.ya !:lkanlınası işine 
gelince, Duçe bumın g~rçekten fe
ci bır komedyadan ba,."1ta bir §ey 
olmadığını ve çUnkü, çikarttıa ha
reketinin Fransız askıerl makam.. 
larının muvaffaktyetiyle yaprlın~ 
bulunduğunu ve bunun bütiin dün 
yaca ma.lfun olduğunu anltıtıruş, 
İngilizlerin şimdiyc kadar ikazan
dıkları yeg!ne zaferin El Ale 
meyn tnar!·uzundan ibaret olduğu 
nu ilave eylemiştir. 

Musolini bundan sonI1!. 1tıı1ya n 
~t>hirlerinin bombalanma.sı mevzu
una tem.as ederek, ilk ve oon defa 
olmak üzere dolaşan şayiaları tt'k
zip mnksacüyle yapılan tahribat 
Ve telefat miktarı hakkında tam 
rakamıan vereceğini bildirmiştir. 

:MilAnodıı 30 ev tnmamiyle ha.. 
rap olmuş 411 ev kısmen tahrip 
edilmiş ve 1973 ev hafif hasara 
uğramıştır. Torinoda 161 ev tah. 
rip edilmiş, 874 ev ağır ve 2195 ev 
hafif hasara uğramıştır. Ravonada 
6 ev yıkılmış, 44 ev ağır v.e 978 ev 
hafif hasara uğrcılilIŞtır. Cenova-
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Londra, S (A.A.) - MUttefik .. 
va lruvvetıert. en büyUk ha.va hll • 
cumwıu dlln oımau Afrikada ve bil 

4 

has.sa Twwa ll• Bizertedokt :mllıveıc 
nı.eftilerine kar§I yapınıoJ&r, gece 
gilndllz Bl.zert:e lle Tunus, Sf&U ve 
Gabeıti bombardıman eylemlflerdir. 

So:ı gelen haberlere göre göre bt • 
rUıcl lngWz ordusu Cedeydad&ld .,.. 
Matılır bölgcsindeltı mihver meVZile • 
rma karp tıı.zyik1nl f!ldd3tlendirmio. 
tir. 

Loadra. :1 (A.A.) - MU ttetik u
mumt karargAh.In.aı tebliği: Tunusta 
va~et lehimizde inki§nt etmekte • 
dlr. Kıtal&.rIDıIZ, çevrenin doğusunda 
Te M.aU!run yakınında çarpışryorlar. 

Kahire, 2 (A.A.) - Libynda 
d~vriyelerin bllyük bir faaliyeti 
görUbıU~tfü. Ya.kında SC"kizincl 
ordu, Tunusu katedecek müttefik 
ordulariyle llYJlı zammı.da Trablus 
garp üzerine yürümesi beklc:ı:ımck
teeir. 

ı ııtl;ası bırak.mal•, gerllere çekilmek Rorr.n, CF.P). - ltalynn mılleti. len bir beyannamede bilhnssn ka. \'azan: BiR MUHARRiR 

111.Jn}armın muhakemelerine bu aaball 
da 9,80 da. ağıroeı:a mahkemc.aind9 
devam edildi. Avukat. Şakir Ziya K.a.o 
re.çayın mııamelesl hakkında barodala 
beklen~n tezkere gelmemiş ve ŞalW' 
Zıya d& bulUnM ımıştır. Bu hlW\11 
zapta geçtikten ........._ Foıı P&pe.nlıı 

hı.ısu.a1 kAtlbcsı m11ıma.zCı ?toz dlnıezı. 
dl. 

demrktır. rlevlet mak:ı.rnları, Faşist partisi, dın, •:ocuk, hasta ve ihtiyarların 
Tunuııu bırakma!> müttefikler ıcın havn te-hlik(!c;indrn korunma ın:e- dnhR az tehlikeye maruz yerlere ç ÜRÇlL lt:ılyu.yı tehdit etti. 

Akdenlzı ıusnıeıı ohmn terketmek, seleleriyle llleşguJ olmaktadırlar. gi:iı; etmeleri istenmekte lir. j ·~'uns \'e Uizerte almacuk 
Akdenlı.ı kı men ol un terketmelt, o. ~imnli ltalyada bombalanmış <'lan Mevzuubahıs şehirle'rin tahliy~ uıursıı. Anglo • Sııkson uçnk!An 1-
nu mlh\cr hAkhutye(Joe bınılı:.ı:nnl! cic şehiler ile henuz bonıbalanmıyan si netic<.>siı•<le ise buralardan gôç talyaolann bn~ına cehcııııımler 
uıektlr. Tunusu bıraknı k mihver ve faltst İngiliz hava taarruzları- edeı:ek halkın başka yerler-le is. ya6'11ıracaklardır. tng-fü:ı: radyoları 
için barbı A\'rupıı)ıı sokmak, cPıııılıl na hedef te«k!l etme0 i rr.uh~t-mel kanı i!ii. mühim bir mesele te~kil daha simdlılen 1tnlytıda ı:uu~ıklıl'
A\·rupnyı cephe haline ol:yrnnl< de. ft>hir!erin yukunil hafifleu:ı-.k me.. etmekt~ir. ltalyad:ı c;ehir hayntı- lnr ttl>tıi,rım haber \'eriyorlur. A . 
nıe1.."tlr Bu ilk notltıının bu bnrl>in sele.si bilhassa ehemmivetle ince- mn köy hayatına srkı sıkıya IY.ığ!ı merlka Hariciye Xa'Zln <la gazete. 
kaclerı uzerlnde bö:)le bir tes!\11 oldu- lenm~kteclir Bunun l<.:in mut'aka oluşu sayesinde bi~ok şehir ı;a.. ciler konfeı~ınsınıla buna 1'enzcr 
ktıon göre Stnllngl"lld ve Tı.ınusıla O'ı-aıard:ı kalm.ısınn IUzum olıl'Jyan kinlerinin köylerde kolayca Yrr- evler söyledi. 
alınnc:ık neticelerin ilıu harbin en mı\. hr.:kın tııhllye&i ve Yatncak yeıi !eş!bi!me'eri mUmklin olacaktır. 'nu 'IÖ'ller daha ıiyade bir tah-
hlnı kun·et dcueruesl olacağında şUV- oJmıy:ı.n kimsesizlerin de burabr- Ccııova Torino ve Milano §ehir ri'k ,.e teŞ\iktir. Şimali Afrikadu 
he yol•tur. dan u2akla1t1rılmnsı dlişünülmek.. l~riııın tahliyesine bu sayede ko.. <araıvani ordulnn periı;tm ol 

Bn kuv\.·et deneınesı •oı:noda han-.:1 tedir. laylrkla başlanabilmiştir. B~ınct:ı.n doğu. zam:ıo da İngilizler ı. 
tarafın kozana.cağını mUteha ı ıar Hı.lkflmet tarnfmdan neşre<li- lıaıık'l Roma, Llvorno ve sair tıe. tnl~ada ktırı~ıl:lıldar çıktığını, 
ca ts)1D mümkUo olabilir' Fakat bur, lıir'er ha~ktnm ca mem~ketl~rini Fa-.izmln yıkılmtı.k üzere olılu-
dan ne ç.ılcnr? Haqı bir tekrı!k mesr. rt askerlik sanatının mlltehıuı,ıııları terkederek başka yerlere yerles • ğunu bildimıishrrli. B1J!,"tin i e 
lı·et o1arak b:ıştar, fakat. Nr lntr mo- arns:nda harbin talibini tıı~1n etml~tl. meleri için lx-yıınnameler neıfl1e - Romcl orduln:-ı yok edilmiş del,ril 
telesi olarak nihayet bulur ı\lııııın)·n dn,·ayı kıı~·betrnlıstl. l'a.knt ıHlmi~tir. Bu halkm n:ıklı irin Jıl .. , clir: J~lageylit'da bir Alman • 1ta1-

Teknllt bakımd •. n. bir ıuı.rbiıı ka harp (rlarn)dnn onra dııha ne kad:.ır :mmlu nakil vası~ıı.lannın t emini • ynn mulm\'emetinılen, hatta kar~ı 
uıoılması veya knybedilınf•sr ıuı.kkııı sllrdıl, toprıık dah::ı ne kndnr lD· 

1 nıc !!t>lesi de çok hüyük bır e'!ıeın. tıuı.mııundıın endişe e'lıliyor; he 
<la verllen bllkUnıler tıkııerlya barblıı ı:an kaıılle ııulaııclr . .Slhayet ırnlh gene miyet arze•mekte<lir. nüz Tunu'!, Bizerte. Sfaks, Gabes 
111zumıuz olarak uzıunaııına m:ınl o- aslcerf mUtehııssısların deJlklerl şekli Bircok vak'alarda trenl('ruen ,.~ biıtiin Lilıya milı\trin ..Jinue
laınaz. Harp r1~·a7J haldluıtlere da · de. ynnı Al~nıınyanın mai':lQblyetJ ile !ıeıcık:ı bu h1.1sus için otomo'"-Wer _ dir. İtalyanın bomhnrdmıana uıa. 
)"llnlft da kaybeden t:ınıf bir ~·anlı, l lnıı.ııl:uıdı. I·aknt hur!lr nihayet ''erıJI. ılen, karr.yonlardan ve otobils'er- ruz ~birleri de bosaltılı~·or. Fa 
bUkUm vermfıt olmakta kalınaı.. bu ren 1 ükUm askeri mlltehaıısıshrnn d:n <le istifade erlılmi!}ıır Şehir ;,izm gibi sıkı biı• di lplin reJımı 
hııtayı mlllet,lıı bayatlle şeflerin kel_ mantığı değildi. HUkQmetı idare eden lııılkınrn memleketlerini terki ne- itinde ltalyanlann isyan edebi
lelert, devlet adamlarının meıullyetı lcrln, siya.sete blikm~enlntn, daha tic.csinde :tile e!radmın hirl:ıirin- leceklerine jnannıa.k zordur, 
Ue öder. Bunun için hiçbir barptt d•ı~ru u mlllet aaflarında harp h:\k den ayrılması zarureti de ba::h ba- ltalyıı.nın tehli'keye dii mcsi i-
hlr tamf; kıı: hasıl olan 3uurun bir karanı vıır. ş·na bir me~ı-le ttşkU etmektedir. çin hircok ııj;."lr şnrtlttr \"ar<'hr. 
''- Biz teknik bakımdan hata ef. mıısıydı. Faşist pnı-tisiuin lıUtiln erkek Hiriıwisi: l\Iİll\ er bütün Şimali 

tik, binaenaleyh harbi kaybettik Bu Bugün bet kıtaya yayılırııı olan mcn.supları ile am~le, memur ve ı\ fri'kıulnn konılmalulır. Romel 
ııun içinden çıkalım, •ulb yapalım de h&rbln pllba •')farn,. gllnlerlnc reS!Di memurlar §ehirlerdc kalmak ordusu yok edilmeli, Libya hştan 
ltıe:ı'' ~:ıkJaııyoruz. Bu ''~lam,, Tunus v.. ta<'lır. Bu yüzden, taarfıkatı ş.:-hri lıa e i tilii edilmeli, Tunus Ye Bi 

1\la_tlQblyet anca kblr kUtıe ~n. ~talingraddır. Rundan sonnı da hnrp terkeden bi!""ok aile reisleri iaşe rerte ele gcdrilınclldir. 
uru hsllne girdikten ıonrsdır ki mnı:: ı,r devam eder. Fnltat hl'rhalde tali ınecıelesincl~ b~ı gılçliikle-rle knr- 1kindısi: •\kdenlzin nltınc:la kay 
ll'trı bir sulha ynna nblllr o ııam:ıııa lıln hnngl tarafa gllldllğll hiç olmazııı~ ı;ıla!!mt!.ktarlırlnr. Matbuat bu gtıç nncın.n Alman \ 0 e ltııtyan clenizaltı
knd:ır bütun lru\-vetle ça.rpışmayn '1nba ııarahatle nnlılşılır ve sulh giln :nklerin gi ieriltnesi i~in m\\tead lan birer bi'rer bntırılm!llı. İtal-
u .. vnm ol mnr. lcri bekleneblllr. dit umum! mutfaklar a~rlmasını y:m donnn"lıası ken<li kıyılarının 

uu> uı.. harpte (l'tlarn~ muharebele SADRI ERTEM teklıf etmekle dır. mildafaasına bile el\'erl~siz bir ha 

le "'okulınalıdır. 
C\.iınclı.,iı: İtalyan kıyı nıUda 

'6!'1nrı busturulmulı Ye buralara 
lhrıtı; yapılmalıdır. 

Dördüncüsü: ltnlynn toprakla. 
rında mihver ordnlnı·iylc şiddetli 
bir harbe tutuşmalı, Almnn \'e ı. 
tnlyan orduları bozulmalıdır. 

\"nlnız hnva bonıbıırdımanlnrı. 

nm bir memkl.eti sulha irbar ede. 
bile<'(."ğiııe iııanılam:ız. Proııngan. 
da bombnrdınıam da kfifi gel
mez. Hu u iylc <..'orcil, hava bom
barllırnnnı kin bile Tunus ve B~· 
rcrtenin ele geı;iı ilme.<ıi lıizmı ;;el. 
di~ini söy1embtir. Son ı;c.len An
glo - a'kı.'.>n haberleri bnr.o.lards. 
mihver mUdnfııa sisteminin pek 
kuwetli olduğunu bilıliri'\•orlar, 

Sonra blr de Amirn1 Darlan me
sele-si ur. tn~iliz pııı15.nıc,•osn i 
ınhnt i tiyor. Eden ancak gizli 
cel-~dc ce,·ap vercbilecej;inl söyle. 
eli. Demek iti Ccw.yir ve Fastn ~ı
~n \'lınılması i tenmiyen bazı bil· 
ıliseler cereyruı ediyor. Hür Frnn 
ı;ayı tem il eden gencra.1 cm Gol 
ıle Amiral Darlan nrııc;ındal•i ihti 
l!if dttilu;c dahn <'İddi mahiyetler 
nlmnktadır, 

BUtlin bunlar, Şimali Afrika du
rumunun öyle bir kalemde tnsfiye 
c•Jilmekten uzn!c olduğunu gö te 
riyor. Böyle bi'r ' 'n:r:iyette İtn1ra. 
r.ın mUnferil'l bir ~mllıa !{ucn.k acn
<':ı~nı ummak abes olur. Do!!u cep 
hesinıle de mih\•erin mokın c>meti 
arttığı için. f np:iliz BnşHki -
linin derli{;j <ı;ibi. ölı:lı~\iz lim~tlere 
kF1.ptlmanrn günU değadir • 

Mı:ı.znunlan tnnımadığmı ve a
r&Iaruıda hiçbir düşmanlık bulunma • 
dığını ifade ettikten sonra yemin et. 
tjrild' ve b1dlse hakkında fikri sorul 

du. Mntmnzel Roz şunları söylcdı: 
- Yirmi dört §Ubat 94:. gUnU saat 

10 raddelerinde evimden çıkarak ae • 
fııretbaneye gidiyordum Bu SU'ada 
bt yUk elçi !on Papenle karımı& ra.ııt. 
tııöım. Onlar da fkametgAhlıı.rtnda.ıı 

~ıkarak selarethaneye doğru vazife · 
lt rl.ne gidiyorlardı. Ben onlarm öntın
deydım. Aramızda 50 metre kadar 
bir mesafe vardı. Ontar caddenin • . 
gmda gidiyorlardı. Ben solunda 1dlm 
İtalyan sefaretıınneslnfn önUne gel • 
dığjm sırada arkamda blr lnflllk 
vukubuldu. Geri döndüm, baktım 

I<'oo Papenlc karısı ayağa kal~ 

ı;e.Uanır bir halde duruyorlar ve .. · 
fareLhaneye doğru yUrilmek laUyorl&r 
Clı Ben hemen onıarm bu1unduğu kal. 
emme. geçtim ve beraberce acele ~ 
ıarak sefarethaneye doğru yUrllmele 
tıqladık. 

80 metre k.ııdar arkamı:ı:dan bir 

duman sütunu yükseldiğini gördOk 
Fon Papen ve karısının Ustu ba:ı ça
mur \"O toz içindeydi. Sefir bu aırada 
üana: 

- Bu bomba bana karşı atılın$r 
Bu bir sulkasttrr. Kulaklamn deh • 
~tttll mUteeııslr ()ldu. Slı.ln kulağum· 
da bir şey var mı? djyc sordu. Refika 
aı da ayni sözleri tekrarlıyarak: 

- Allah biz kurtardı! dedi 
(Arkaıııı Say:tıı 2, Satun "I d > 
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Mahkeıne Salonlarında BiR. iKi 

NOKTA ~~':111111 ............ ::mmıı .......... .. 

Bir akaret davası 
·* Çit,;ek h:ısl:ılığırı.ı !,.ıı )1 bütün 

tıılcbeniıı aşı)a labi tutulınnsı kn., , N daha 0··ımed·ın mı? Canazene ne ıarlaştırılnıı, \'{' bu kornrın tı:ıtlıl· e o' ! k • \1 

Fa:<ırleri sev'nd re' iki 
olay . Hava ar ve balık 

ho 1ıuğu 

ı.ı~e J!çci,~
1 

ç~;İik . . raıırık:ı!!t ~"~ : v alcit galeca n ız? d iya de şaka o;ur mu? 
ırı tırbr koopernlıfıne 110 J.uıu~ıı , ;J ,, 

H AVALAIUS çok ili gİl!'!le· 
sine sevinen fal•ir lıallun, 

gliniercJen1ıeri gi;rülan balık bol 
lufo kafSl1411lllıı Se\·iııı.:i lıir kat 
ılııha artmıştır. 15 • 20 l:urtt· 
tın ı>;ıl:ı.mutu ı.~llnll'r<':? nlaıı ~ehirli 
r,lmdi tle 4 - 5 l:iir.lnl: Toriğ:n tu. 
ne"'t!li 100 lmrnşa &Jı~ or. o;ııdiri 
ve taptaze ıı~kumı u rla diin üO • 60 
kuruş:ıydı. DUn ~b:ıhtn:ı al:ı;:ınım 
geç \'85Ütleriııe kıllar birı;ok 1-.; 
t:uıbullular Yem·~.! akın etti Her
kesin elintle Jmyı uk tarafından 
tutu)muı; Tc.ı·ikler #ehrin her tn
rnfıııa dağılnralt ytarttaşlantı o;of 
rnhırıııda yer nldı. 

"),ı ı ııç ,.<'r , ddir. F:ıbrikn ~iiıu\: 

3 ı m 11iriıı · ist:tıcı:ıl C'lınrk111dlr. 
l'.ıtllık, J ıııın!';ın:m rıı:ıh:ıll.: 

... inıle ı · 1rl'fp:..sa ~ •H.tışıınrl:ı 42 n ı İ 
m.1r:ııl;.ı otıırıın Xcz:ılıel ııılınılo bir 

rlının ıııııhlf'llF L'kınek ı.ı:ıın~c· 
• ıtığı lınbcr ·ılııııııı~, rliln birl..,iııc 

~Jrne lnrl. ıı riirı iiııırslıııl ha· 
ılnde ~. kul.;ınmı ıır. 

* Al.hnıktıı l-.lıol,pnş:ı so1rn~ını.!'I 
utıırıın \IE THluh ırn,lii odııııl::ı hı 
rM lııı snbıılı Sııllıınııhmello'<i cez 
l'\İnin <'h·:ırınrlıı l'roln t;e'.crkc.1 
Uı•ıle )'::ıl:ıılıınmıştır. 

• r.:ııaııırl 1 ucrhcrlcr ol.ı:ı~ınrl 1 

8 nunıııııııl oıurıın Memduh ndın· 
ılı biı'l'ii r 11.'.I ıııi~ofir kn rncı;i ~ıı
\ ('Slncle <'lele eııııu hir kilo ekme;;: 
'ıo J.ui'u .ı 'iılllrk<'n )tıl.nhınmı~ 
milli 1..ortınm'.l mahkemt"<:ine ''erıl. 
ıııi tir. 

* Olorııobıl ı:ıcıtıği lt•\'Zl::ıım:ı ılt 

lıülüu Jıımrlıklı:ır bitirllml1 \•e te\·· 
zlatıı b:ı!!hınınıo;tır. 

Yurdda: 
• \'ıırlıJ.: "ergisi m!ll:rll<>rtcrlni 

\·c bu mukelleflC'rtkn nlınııcnk mlk-
1.ırı tc~lıit için kurulan l,omlsyon. 
lnrd'.ln hemen hepsinin lt'lklJ.:lcri ıi 
ı:ım mlıyııı ak cel\•cllcrlnl hnzırl:ı

ılıkl:ırını gôslcrınişlir. Bir H.i \·ll:ı

yellc listrn in hıızı rl::ın ın:ısı lıl Lnıek 

iizcrcclir. Kı:ınunclnki esns dıılrc in. 
<le hu Ilslc!cr bugünlerde Yorld.ıt 

d:ı::·clerine :ı'>ıl::ıcak ve :ırrıca ilitıı 
cclileceklir. Tarhcclilccek mclıl.'l41 r 
itırnzsız öılcneccıJinden 15 gfin 
z:ırfındıı lıorçlnrını ödemiy<'nlcr 
mülcııklp iki h:ıfla znrfındıı )Üzc!e 
2 fozlıısile ödiyecrklerdir. 

• Tesisatı lıariçtcn \'C nnkli müm
kün ol:ın yerlerden getirilmek sıı

reı ile meml<'kctimizde bnzı fahri. 
knl;.ır tesi" için hükQmele teklifler 
\':ıki oldu·ıı \nkaradan gelen h:ı· 

bcrlcrden nnloşılınıı.ktndır. Bıı arıı. 
d:ı csld clbi<;elcrin yününll, lpll~inl 
n'\'ırar:ık yeni hole geti.rehilerek hı· 
ıı lcsis:ııııı n:ılıli teklifi ele 'l":ırdır. 

Bunlnr:ı müsaade verllccdl ıınl:ı· 
sılmııktaclır 

" Mnthuııt l'. m!idürü Selim S:ır. 
pcr, dün Anbrnda An:ıdolu ku!lt
hlinıle orln elçi El"hcrt Schwlirbr-1 
ŞC'r<'fine lıir ö~lc zlyafcti vermlı;tir. 

Diinya.da.: 
• Hnrp görmüş eski tı'kerlcr f. 

lnlyın ceınivellnln snhık rci~I ~. 
mcJ..11 lıolynn hlnb:ısnı Etıern Vı 
yol:ı, lııılynnkorn. clcnlz \'e h:ını or
dıılıırı memmplarınn bir hitnlırdc 
bıılıınnr:ık "znllmllk 'l"e foşiım içu. 
lıc•r5C"yin aylıolmu5 olclul;tunu ,.e 
şim~i hüliin h:ılic; lt:ıly:uılnrın tını. 

l·:ırı knrtonnnk ('nre ini arnmııl:ırı 
Hzınıgl'lmektc hulundıığunu,, söyle
mi~tir. 

• İtıılyadn bulunıın Alrntın laıv-
,.eller!nln 600 bin kişiden ib:ırr·t 

olduklıırı sö) leıımeldcılir. 
Dlr tnhıniııc {{Üre, hu kll\'\'ctleriıı 

nnc:ık onda biri Gestapo kun·eUe. 
rine men~uplur. 

Bir aylık bir kız bulundıı 

Sırkecide .Alaykö,kU caddesinde bir 
arsad:ı, dUn, tahminen bir aylık, bir 
ı ız çocuğl bulunmuştur. 

Ço~uğun nn:ı ,.e babası tıırafın:taıı 
l rkcdl!d B1 anıc.şılmış. kendisine Ay· 
('il.'l iSml konuınııı.k <lU§kUnler •WiM 
(;ônderllml~tlr. 

Son derecede gWJ olarak ~a • 
rı nuıı. lstlyorıını. Çünkü nuıl bir 
rıı !ce Ue kıı.rııtıııı~eo.ğmıızı bllmJyo 
n .. 1'~anedlnlb ki sevgllt nrk•d::ı,ı 

:oı ın hayatında bjr tek 11.ıtlynt..<ıız 

ııı yllzllnıl3n m~ydıı:ı~ ~eımı, blr 
lclıt> vardır, bn lf'kP~ j 11çığ11 \ urm:ılc 
oııun hntıı-aıını klrl tnıek ctuı:ru o)ut 

mu! Gcr.ıı h:ı 1 te hn e• d~n 1'\l'\'"I 
kendimiz ıı:iıı «;:tılışmagn m ,t•!»ını' 
f:ıl;ı!t bıı arnştırm:ıların .;:ık f Phll • 

Da\n.cı yerinde klrnac gör\lıımUyor 
du. ı.,ak.ıt burada olduğu anlaşı)an 

b. ı1sınin B sj pek yJkııek çıkıyordu . 

,\ tleto. go.lptcn olmuşur gibiydi .. 
- Hakarete u~raaım, ıtlyordu. B.: 

ni al.ivdU, kUfret U, battiı o.z.knLııııı, 

<.!.ı üöv cc k ti. 
BU; Uk bir merakla mahkeme salo 

n.ıncı ın tçerfye daldım ve hayretle 
duıakl dun, Davacı yerin!n dib,ndt 
:, eı de oturmua bir adam b..ılıınuyar 

d• 
Bu yarım bir ad:ı.mdı. hı aya~ı da 

1' !s·J:larına yak111 kl'sllm!ş bulunuyor 
c! ı. Olduğu yer.1e, sır.ınm p.:ı.rm:ıklık· 
laı ı bulundu~'Un4:.ın gl:lrUnmUyor ve 
maznun yerlnd~kl bıckın maz.nun~ 

lc:cııyn ı,:.ırp•ırnı ığa c;aıı~ı~•or<hı. 

Her lkiısi d KaıagUmrUkte otuı·u . 
yorl rdı. Aynı zamanda da akraba 
idiler . 

H klrıı, yarıın aJ.L ıı ı.la\•acıyı suı 

tı rdu • • 
- Bırdcnbıre i.ln sonuna gelme. 

B ııd n ve kıs.ıc:;n nnlnt • 'aı;ll old:.ı 

u.: iş'! Sana rılçlıı hakaret et ti? 
- nen cısruyoı·sıınuz yıı., z:l\'allı 

l"r n l:ıınım. Ei;cı 11.qle oımnsayJıııı, 
t.llcn bu ııd..ım bnnu b!l)'!e şey yap· 
n azdı. Ah, ah .. ney •• h1klro bey sizcı 

n .,ın b nl: sı.ıvdllğUnU nnl!!.tayım 
- Bu HUseyın rı>zUm yabana, be , 

nlm n nc:ımın o.,'udur. Aın:ı, nl\"mız 
Ccn hiçbiri, l<endlslnl sevmez. Yalan: 
cıdır, lıllcb:ızdır, csrnrkcştlr, kumar. 
b:ızdı:. 

Yooo şimdi d sen ıterl gidiyor. 
l!t.ll. j 

- Yani ya nasıı adanı olduğunu an 
l:ıtm.ık istedim, 

- Orası bize IAzım drgil. HAdjsey.l 
gel. 

- Olur beyim, sen emret. H:ı ne 
cı:yordum, iı}te ben de bu adamı ıev· 
nıem. O tin beni sevmez Beni nered..! 
gHrsc: 

- Ne haber top:ı.l, ht.ltı ölmedin 
mı! diye benimle ıılny eder, beni gil. 
ccnd rlr. 

Gec;cn gUn, gene böyle dedi. "Ar. 
tılt cenazene ne vak il geleceğiz? .. 
< ı}e ben de hıısl'lndım.: 

Sen &"eber de ın,oallah bcıı &enlıı 
cen zene ;;"' rlm d Jim. B.ınun Uzc· 
rtne kı:ı:dı. Bıı.n.ı l:UfUrler savurdu. 

-- Mese)6. ne dedl ? 
Dnvncı, HUseyln,u etliği kWllrlerj 

birer birer saydı. Bunlar ö; lesine kU. 
flırlerdi 1:.1, inan 01.ııun, hic;; blrfainJ 
duymamışsınızdır. 

- Şimdi ne istiyorsun 7 
- ~uısını isterim. 
- llqkn! 
- B:ışka mı, dııha başlta ne lili)'e. 

ceğim bundan. Tazminat vc:-eblllr mi 
o. Karnı açlıktan hergUn z.!l (;alıır. 

- Peki otur ytrlne. Xe dlyeceke;n 
ı~uscytn': 

- Ne diyeceğim beyim, bu adam 
hrm yarım \•Ocutlu, hem yarım akıl· 
ı.aır. 

- Ne demek oT 
- Yani ya söyledlklerı hep ynlıın, 

ııydurmndır. 

- Sen on:ı. kUt'retmedln mi? 
- Hayır be;1m. 
-Ya? 
- O bana küfretti bey;m. 
- Sen da\•a açmı.ı.mı,sın Onun için 

burası bizi nırıkndar etm!'z. 
..- Am!\, kavga da bu yUzJ!-ı ı,:ıktı. 

Ben her zaman buna talcılırım. O be_ 
r.i Be\·mesin amıı, ben onu se\'tılm. 

O gUr. nksl)!ğj 1lstllncleydl Kızdı v~ 

b:ın'l •'Sen ben!mle uğrn,ac-ır.,ın~ kn 
ı·ınıı bak. Şlmdı belki de enlş!enlc 

koynundadır,, dedi. 

Su söylenir şey midiı. rc!ls bey, te
ocm attı. Ben de ona b:ığırdım, fakat 
kUfrctmc<llm. HaıbukJ o, bu sö%leri 
soylemekle en bll:,;llk kUırU etti tıan•. 
Hllöbmıln ~alıitlerl gelınem:ştı. 

Bunların çıı.~rılrnası lçlıı muhakeme 
ba§k, lılr gunc bıı-nkıldı. 
Dn\·acı lkl elindeki nalınlarıa mah 

hcmcdcn çıktıktan sonra. mnzııunıı. 

a~ağ"c'an yuitarıya doğru bakarak: 
- O 7.ttman da &5yledlm, ıılmdl de 

slıy)er r.ı, yalan mı'! cı•yc bağırdı. &ı 
ki gene ayni şeyleri tekrarlıyac!lktı . 

ıaknt HUseyln buna meyd:ın verme • 
rr: ek için var hıziyle kalabalığa kan 
FIJ: lmybotdu. 

Z~l\'allı yarıın adanı n~ yapsın" 

Herhalde o da kendlni mUdafu et 
ır.ck l!:in böyle Lir usul bulmuştu. 

ADLİl'E M1'1!.AB1nt 

Aınerikanın Suri
yedeki ilk dıp'or11ah 

--n--. 
Sur~ye Eefslclmhu· 
raila it ma name. 

sini verı 1 
-o-

Amer.ka Şamna bir 
setara1hane açıyor 

c .}rut, 2 (A,.\,) - Birl~i!• Amt

rilm.•nın Suriye•dekl ilk diplomaııi 

miımessili Corc Vcclwor, iliınnt· 
namesini reisicumhur Tac~ttln Ha. 
san Said'e tnkdim etml~tlr. Amerika 
yakında Şoım'da bir sefarethane aç.ı. 

cnktır. Yedsvor, Suriyeııin y:ıkııı. 

d:ı lstikliı:inc km·u):ırıığını ümit el· 
ıncklcdir •• 

Re!sıcunıb:.ır Tacettin Hasan, müt
tefiklerin z:ıfcrl kazaıııı.c.ı.1:1arını u. 
mıt etmekte old:.ığunu söylcmişt r. 
?.fumıılleyh, EırlP.'llk Amerlkn'yu gı., 

den Suı iyeli ınulı:ıcirlcrln k:ıhulü•ı· 
ılen rlol.n•ı Suriyclıll'ı ııı ıniıınet n· 
5ükr:\nını bildlrmişlir. 

Tu' ondan kaçan b r Frar.sız 
den za;ı.sı Orana vardı 
J.ondr:ı, 2 (A.A.) - Fııs rııdyo.;: 

"(~lor);·,., Fran'>IZ dNı izııllısırı ı n t' 
r:ın'n vardığını tı!Jdlrml{i(ir. 

Toulon\1. n kııı;mış ol. n Gloryıi, 
\':ıUın-.i)·ıı lsp:ın)ol limonınıı gctmıo; 
fıık:ıt eıılcrnc cclılmcmcsi i~·ln v~· 
rllc:ı 2l s&ntllk mUhl~t;n h!tnmındaıı 
e\'\'CI llman1an ayrılmu:tır. 

f ı ra -
Obur bestekfir 

Be~tekiır I"r:ııı\' \bl, bir ~i:ıı yti til 
gülerek, sol:ııldn koşarcasııı::ı gidi. 
yordu. Tc~ııllül eden hir dMhı, onu 

durdurnrnk: 
- !'ıı kııdnr :ıc-clc nere) c !IHlir .ı· 

mı ı'! 

Dedı. 
- lllncll yt'mc~c. 
- Jn5'.lllıh mi":ıfirlrr (ok olnın . 
ne~lekiir. ı.ınyeı l'ld•Ji: 
- ~!Gslcrilı 'ıl! lkınıi1.<len lı.ı~ı,:ı 

klııısc )ok: ::.ılııız JJincJi ı:r lıcıı. 
Ce\alıını Hrdi. 

Çok temiz ~İ~İlııııiş kadrn \"e 
erkekl~rin ,lrn'.)ı \'erip :ı !dıklnrı 
1'ori;i;i Fmiııönb ıne~·~nnının sahil 
lu .mm<la yere çömcliı> paket yap
tıltl:ırı, yahut kuyrui'.;'1tndan kav 
ra~ııı yolu bo)lalll;}:m glirülüy<ır 
du. 

l\lotörlerılen ltc i!nıc:mi~ olarak 
"atılan bntıı:tıırı doğrr:.ı:tak iı;iu 
b:t?.ı nçıkgilıler l;lr tı::t,ln \'e biı· 
bıı:ak tedarik etıııl.~, lll kuruşa ha 
bire balık doğ11ıyoılar<lı. nirkac 
aı:ıl:~iiz de ''ya~lı !d'\ğ'ıt" tul:ıı ı'k 
etmiş, sağa sola ko'j1!..,lUı-.. rnk hcıı 
L:utııs:ı snt.·yorlıut~ı. 

8nhit~ yanıısan ınntütletılen )'a· 
rt fiyat!\ balık satılnıc"'ına nııi,,na 
de edilmesi çok <lof,'tu !ıir lınre 
kettir. DiikJ,:tncla iki liı ııytı rı!un 
koe:ı Tori,;iıı bir liraya S!ltılıııası 
hak:ııcnten hirı,:ol\ fal•ir ftıl<arayı 
..,evinclimıi~lı'I". Ancak lıu\'n knrar. 
dıı:;"I ıamnıı F.minönünlin s~hil ki-.; 
ını karanlık olduğund::ın halk b1raı 
~nmur olan hu tu ... ııııJn nlı~ \'eri~ 
yapmakt:t mıiı_1lcii'Ata u~rnınnltla· 
ılır. Bence, m:-ıtiMeri balf.:h:me 
r:htımınıı yn.naştmp o;:ıtı ı, lı!!lık • 
hanenin tc-ptan s:ıt15ı bittikt~n 
$Ohm miizrı.)·ed~ ,l\ıo111ıı:ıln \'e ba 
hkhnnenin o.:ıın•l·•r.n:ılr J;r-mınd:ı 
ynpma)ıdtr. Rurntla elektrik te"li· 
atı da oldnğundnn halk nlı~ \'eri. 

~ini a:eç \'nktc kad:1r l)'dınlıkta ya 
ıınbilir. 

Bu kadar c-ok lııı.lık 'uırştsın"n 
et fi°}'atlanıııhı ufnk bir t~neıztl! 
tıile olmnvışı hıı~·ıcto ı,:i\yanclır, }~t· 
lerini l<olmtmay:ı bilt" 2fu:.~ ıılt1n ka. 
snpl:mn hu tannnüıfü fiyatı 'lli 
!.llr::ıDmek lçiıı nn ıl kun·ctıi hir 
tcıl~lfıı:ı mnlik oldııltlnrı anlaşılı
\'or. Allıı.lıtoln temenııimiY., bıılıll 
hn11uğunun ,J:ıha nice ~llnler de
\'tım ctmcııidir. 

YEKTA RAGIP t;NEN 

Fransanm Kahil e'ç si 
Dö Go e ılt hak ettı 

Loııdr.ı, 2 (.\.,\.) - l{A.bll'dei~i 

Frııno;ız orı:ı lçl<ıi Şıııımrıı'nun ı~. 
tlfnsmı Vlşl hUkOmethıe ıöııderJıg: 

\'C <lö Colc iltih:ık ettiği lılldiri . 
llyor. 

Bu harple ve r.eçcn lı:ırpte Frnıı· 
sız ordusuna hizmet etmiı olana Ş:ı 

teııyo, 193i dcn rn:ıo ıı kndur lı:ı~. 
\'ektil~t urıuml Mı..,ibli~lnl ifa dm ~ 
idı. 

Fransa tabi y ~tin~en 
çıkarı a 1 sub1y ar 

\' şi, 2 (.\ . .\.) - Sulı ııkôllnıı V!şı 

r.ıdynsu, rcısml ceridenin cnrznn•ln 
ı.ıfiııü bir kororn:ıınr ne5rcclerc;ilııi 
blJ<lirmıştJr, Bu lmı·ar:ıııme, Franl\ll 
toprağına nkın yapılmıısın:ı y-ı,.ıl::n 

r.tm iş o'an bir tıı~";coerııl ile lıit t~. 

b:ıy ve bir yıırbayı Frnn'1:: t~LJyc. 
tinden !Rkat etmektedir. 

- 1ı:ltiyor nıurt!ln :'\l.:ılo decJI, sen 
l~t'r. bahs~:ll)'orlar. Yemt•kkrin arkL~ 

rhşıııın ho7una ı;ilml1, d:>i'nıs~na lli 
t f'J Sl'n hcıı dıı begendlm 

8 ÇeaJirPn: MUZAFFER ESEN Uröt,:ıuynlı u,a't du:lakl:ırı araımı. 

ıl:ın ı,ıtııır l'ltll:ne.ı: bir lielıi)e: "Te 
l alpierinln :ıyıı; dt n:tı~ ~:ırptıi:ı bu )nı:lill't le rl\nlıkL.ır l'>erı .. ııı-tf'yl7 , \otl ı ',;!'kltUr ı••l,.rlnı k•.mı.ııa.1ım., d~dl • 
cJ:\kl:cuııın bJ)aldUğ'Un:.ı ıtzalt,nblllrdl. ışı~ır ııı- taraft!ln ;:t'lecc;11nl hllmlyo. )i,f'ndl ı ona lıfr iı;uretfo aofrayı 

Hti?P l}I. tınıııo_,·an l'&ki deniz yUz ruz :ıırl!l hcrlınlde b.ı 151~., ıctnu,aell j tc-nılll:.>.neıılnl emretti. ıton:"ll ulllıı • 
l:ı~ısı olıl:ı: (;m:ızı lılJsedfyor.ı:ı. ıl~n bir pipo çık.ıı.r::ırak 'tÖ.ı:e lııışladı: 

- Şimdi ne )llpruak fikrlrııtc~ln ~ 1 - ArasJ.Ln ıl:iııerkeu ta:tkUuıh -s-
~ il t1lıın:ı~ını da ı;;ınıyor.ım . B.ın • Kir ıılAn lı:::ı:.r~dın nıı? l Jlrurın C\'l<!:ı:ll~I nil:- ara'1ıı ı L batl.ı 

~·rrdnn etm•I.: ister nılııl'l f - IIS?yır hl!nll:z bir p!An tııııırta • n r jeJtln ynzıluı.1ı~:ı1 St-n nr!ırlniıı mnnın d:ı."'I' ıln~rıı olaca~ını dii1:.ln • 
t:d:ıy g:lzl tini ıı.:-:md :ımm ~cizll'r: ın:ı.ılıın. ı•arh~ an~k yarın o.l<ı.ıam ı.tğ kı:; ı!ın'b. Ş:ıto•m.ı t•h'flrın:b oldu l'llm, ne d rııln '? • 

Hne cllktı: \e nur: v n Lir it' le: c-ldtlıllec:?ğlm, ondan e\'Yel mezarlık fıı lıı.lde cm~kll blnba,7ı Srn Sülpl~ 1 t:da\' l'e\-ap \erdi: 
- &:uın bU.) le 8ıtlll tonr.ılur mu lı:ı: '!' '!;0!,~:ııı il l:onıı,:nnl< lııtb orillD S ııı. mniıalle ln!l: Uezlyer sok:ıı';'tn:la ukl - Doğ'nı ılU7'lnmUt'llln drrlm, 

•11 dl. Seo!nle nteıi.l t!l glli>"'';'ln" ntıı. r:ı, .rı:ırld(e bir defa d.a ıııtıbbarııt dA Lir t'VJn ll'c l:ııtıııtla oturuyor.1u. I~ - na t!Us!ln(e Jle l.::t.ıı,t llllo lnt> 
rııal ~ • ter.!'1J'1t .. :r.ıl3ec ı;iml bilmez. ıteslnl· bn~v-.ıra::ağım. ft"a',ııt mUs \'lıııle hl.ı:meg•I olan ıı:ı:le!'e ukı f'rnlr. bir mektup ynz;Jım. 'Fakat bu mo!' 
ı ·aı.:ı '? 1 ternı ol dostum, ~ok dlkkntıı ı:alı'" beri Malo L';:<nr b!nln:1c bir Dr3tı:ın tt.b!l hl(.' revnıı n!ıım!l lı~ıın için l!<in 

ıutkast davası \ · -
_.. uıa,tarah ı l&ı:h•~•ad•. EN SON uA,\IKP 

tkıııeı bir Jnfill!.k v~kuunu muhte 
o el buluyorduk. Bunun tı.ıeı tne bUyUk 
e~çlyr derhal bu tebhkell aııntakadıı.n 
ı.nkla,mamw .Oytedlm Su ııradfl.. 
YEn~ehlrden Ç&nkayaya doğru b!r 
ıaks:nln gitmtkte oldu~ou rö"dllm 
~aDI.tderlrn yeşil reıııı.teydl. lc;lnd.:> 
klmıc var mıydı, yok a>uyd:ı tylc-. 
rörmedlm. Fakat bu ar:ıbanın takıl 
oldu{;unu biliyorum. ÇUnkU bu sır:ı. 

ı.;a &cflre bir ta kslye b\nmeml~ .söy 

ısu Kuıı uııt ıdeaei .. etelt • 
ııı urıu.ıııa \le it '~'..u' "....,. • 2"'41 
lJıUi..ilUtda pııra"ı.z oetreclllf'eektfr 
lllnbrlll s•&eted~ slrlUdıtlO .. w. 
nımu .. sna dlkı.ut ~ıuwUcdr ICTleamt 
teli.lifi ıtıoderM ollu)'ut'llW18 ...ıt&a 
kalınıık U%ere .arlb adrealerlal bllcSlr. 

ıcmt;tlm. Fakat o kabul etmedi l'ak melerı ıı:ımdar. 

elnln 901'örUne hitaben: 
- Polis! diye bağırdı 
Bu urada ÇankayayD ıtoğru b\rbtr 

ı:ı11e ıı.ltıkası o!mıyaı. 11{1 '<işinin c;ık 

EVLEl'ıi"MF. TEKLlFJ,,Elll: 
* Yaş 27, boy 1.88 k!lo 68, kum. 

mı, l:nlcn resml bir m'Jeasesede ııo 
:.Iı a Ucretlc <;alışan, orta tansi'•: 

pğın. gördUm. BUyUk elç' ••polis!,. u.t-mur biı· bay; aıırbeı ınulek .ahi· 
r.lye hağırdığı ıırada ou iki kl~l koşu bi olmak ve ticaretle lştlt:al etmek l 

Yorıa rdı Bunlar zanne..1lyoruınl<1 po· k dl .. .._ · :;: n en ne sermayece yu ... ım e ..... 
1:9 kaııkolune kadar ko~ıuınr. dlltıll. 
• · ' bilecek okur yazar, nıun•.ıs!u bl:- b~ 

f •a ereye gittlklerlııl takip e'1e • ı ' 
tı.Z• n . yar.la evlenmek Lstemekte:1Jr. {M.A 
medını ÇUnkU bUyUk elçi hana. 

• k h •~ er• 4~) remzine mUracaat . Sefarethaneye o, a ...... r v . 
- btl 1 * Asil bir rum aue.ıılne: meoauo 

c;emlfti Başka bir fCY m yorum. fUrk tebaasına cirmlt Öfell kocaauı· 
Relt11 gabrl Yoldaş: da du! kalmq oru y&,u bir b:lyao. 

B ·ukan doğru çıkan adamları n ' 
- u l 

9 
bttaz eıya11 ve bltaz &rMl sahlbl<lh 

~ör9f!niz tanır mısınız Sadık bfr bayat arkadaşı ara 'llllk· 
- Onları gördllğllm zaman tanıya tadır (GUven) rem%1n• müracaat. 

cafım• zannetmiyorum ~ 30 yaşında, ev i:!erjnl mU«em • 
-- L~tf~n rr.aınun1 nra ıloi;ru bunlc. mel bilen ve 12 yaşında bir kızı oıa:ı 

bir b:ı.ltın. Keçan adarclar c!ul biı bayan, fO ya~larmda, e'ıner. 
ra benziyor mu? crta boylu, ıtşmanca, iÇki kutlanma" 

Bayan Roz maznun~n dikkatle ynn, devlet memuru l>.lr bayla ev)en 
EÜz<lükteıı so!lı":!.: ınek istemektedir. lM..E. lU) reaı&l..ne 

-- Hayır tanıynmıy?.cn.ğını. Çli"l 
kil onlar caddenin öbür tarafın
daydtl~r. 

-· Fon Pıı.perıin karısının üze
rinde k:ın ve et !>arr;:ılan gördli
ııilz mU9 

- Bayan Pepenin ii~tı.i hl\AJ 
cnmur ve toı icindeydi. Matıtosu. 
nun n"ka!ır.da et ve lran par~a·a
rı olduP,unu deha sonra srfa~~bıı
ı.ıede ~ördUm. 

- Siz evinizden daha .vvel rık 
mıı::ııı:~:z, Acaba bu sırada elinde 

ınUracaat. 

* Yaş 18, boy 1,00, kilo ~5. kumral 
oı ıan.ektep me.z.unu. n.er tUrlU et' lf· 
;erini bUen, muslkl ve .ıneaıayı •• 
''"'n bir ıenç kız; memur vtya aubav 
bıı bayla evlenmek l.atımekta;il.r. 

ı Vly:ına orınıınlar:) relll&tne mu rao 
ı:nat. 

* Boy 1.53, kilo 45, aıırııuı ,orta 
n,ı ktep mezunu, ev 1"1erl.I1den anlayac 
bır genç kız; mem·ır veya llUbe.y bir 
i aysa evlenmek istemektedir. (Mavi 
'• ıına) rcmzlnc mUı-acaat • 

kır.nı::ı r.ir paket ta51,:.ı:rn kımscyi "' 17 ya,ınd& t.ıeya:r. teni[, kumMı 
Lf0rdunUz ~ı.U? ı:nr;:lı, mavi gOzlU, orta boylu ve ortR 

- Hayır, görır.ertim. tnhsillı mUte·,.azı bir aile kıtı, 20 :ııc, 
- Başka bir c.tomobil \'UI' r.:ıy. 

r.rasında yUksek tabıllll, orta b'>y)u. 
dı? t>a:lık etlnı.le, içki il! alAkuı ol:ıuyan 
-· Göım~diır.. (asker hartç) dUrUst bir IY.ıyla e\•lerı 
- Bilyük eJçi:,•e ayaga kalkma. ıul.'k l•temektedlr. (ŞıılrJ rea:zlrc 

sı i~in ya'tdını eden bir udaro g5r- ınUrnco.at. 
d!!nllz mü? 

- He.yır, bu e!n:ıd:ı o:-a1~ hiç tş \'E J~Ç1 A&n·.ısı~AI•: 
kimse yoktu. * Use talulUi m•.lh:Ue1>edeıı l'/1 

- İki k!şinin yukal'l doğru lcr.ş.. ar.!ıyan bir genç yılbajınrn yaklafm.ı 
tuiunu gönnU~sünüz, acnlJa bıı .ıııı d~~ayısilo ııterl ço~ıı.lan berıaanr 
<1t1r.rnlar bir korl:\:cleu mütevellit olr mUessescnin mutıuebeainde çalıt 
'ni kac;:ryor'nrdı, yo\is.a bir ~uç iı:· :ınnk Uzcre bir mllddet t-:ln it arama~ 
lemlıı olup <la uı:aklaşmauııı heye.. tadır. (Mubaaebeci • '18 • ) ı~nısııı11 
rnnı ~t v~rdl? nıUrncıuı t • 

- Bu hı.:susta knt'i bir Şey !'l5y • B1r mUeıısuede <ıyak l7ler!~:h 
ıiycrnem. B~!lti B lyilk elçinin "po- çalı~c:ık Ult taıum ıııuraılı iki ~e~ç 
'is,. d::ıe b:ığırdtii,'1 zm~da bu a.: ·..!n uanmaktadır, (E.S.N K.) n.ınsln" 
arın poli!ı ~ağ:nl'ak i::in kosmu~ mUr&.caat, 
r.Jmnl;m dn muhemeldir. 

Bund:ın sonrıı, tercüman şnhlUerln 
\foOl.'Slnı Sovyet mıı.zr.unlara. anlattı. 
l'll vlot bazı ualler <ıormek l!tcdlğlnt 
tl'dlrdl \'e dedi k;: 

- Bomba fon P~penin önUndc nıl, 
nıkıısıııda mı p:ıtlaınııtır? 

Ma~ma:r.eı Roz ce\·op veı·dl: 

• Ticaret !is.esini son sınıfına k" 
ılıır oli.uuıuş, yoksulluk dolayı:.lle 

tııhsilinl ıcrketmeğc mecbur ol:ın 

J,ir genç, Ç!llışmak istemektedir: 
Hesnlıı ku\'vetlldlr, nıulıııııebe ve 
tlefler lı'>i.ıllerinl l.>lllr. (l~.K.J rem-
zinc mur:ırn.ll. 

* l.isc ikinci sınıf talelıeslnı.len - - Ben yardıma. ko1tuğum zama•ı 
lıir genç, pıılı:ılılak ~ 111.iiııdeıı msı • 

ttıkrlhen 20.30 metre arkada bir du. 
mıın .ısıltunu yUkseljyordu şcılııe yuıılırn nınksadlle hcrt::ı'l ·i 

{B!.. aırıı.ao. avukat Şııltlr Ziya mah- hir nıiic~sest•, ınnıloııı \'l'\'ll tlrrıoılıı 
kcmı: aatonuna glrdl) ii~lcdeıı nk5:rnın k:ıılnr çnlısmıık ',-;.. 

Pa,·Jof b'.r ~unl dıılın scrdu: lcıııeklrdir. Sert daktilo ıla bilir 
- Şahit acaba hergtln uıat kaçta dşse\'er. .F.Ç.) rcmılne rnürı:ıcııat 

\'Ulfcslne glder:21 ! :f. 18 ya~ında, kumral IN\Çlı, YttU 
Ş:ıblt cevap verdi: ıaozlll. ufak telek, n'lrln vücul!u orta 
_ o günlerde tııhmln:rn saat 10 4 lrıl!ıılljj, lılr evı idare edetilıeCf'k ka 

dı">ğru işime gldeıdlm, ıo u geçtiği do: t:ııyette. m'ltevazı "lll!den, ı1Urll.at 
olurdu. hl:- kız, 20 ile j!S yaş a ruınııa ort<a 

Pn\'lo! UçUncU b:r sual daha sor b~ylu. oldukça yakışıklı. yQksek tah. 
du: • s1lli, 100 lira gelir{ o:an. lc:kt kullan 

- Şahit acabn her Z!lm!ln ton Pil 
P"tılc lk>rab:ır mi ~.! gl lerlcrJI: Yo':· 
.ıı:. o gUn yo)da teııa1U.en mi lrnrşı 
lnştı:ar ! 

Ro.1. şu cevabı \'erdi: 
- Sefirin benimle işi olduı:?u rıı.ınan 

ltfo!onlo beni <;nğırır, lzah11t verir • 
t ·ın. Ve Lerab~rce sc!ar~~haneye git· 
lljtln i7 de oıurd:ı. Fakat hldlse gil:ıll 
ı:eflr bayanı ile b~rıtber gidiyordu. 

ı •. ıyan dUrU.;ıt (asker lıl\rlı;J bir unc 
ıe evlenm"'k lstemekte:!lr, (GüzeH 
rc:mz.ne mUra:aat. 

ALDIRI~l'l: 

Atatıaı. r.-ını·dert uırıh •n • • 
liuyu ... ıılıı rı ııııı:ın aArtılıtnna 

ııırkıuplıtrı ldilrt'h;ım.•ıul7•11'e (paı.ı, 

lıırı harlı:) lll'rl('t\n •1Mlh1MD "tll'ye 
kıtı1a ı vto 'anı l'l' dl"ll 'oarı 9Jdrıma 

hıra 

Bu auallertn sorulması esnasında 1 A.U.) (Aherık ~'S) (AB.CD.> 

l 
lı\!nlrıra m'J fahale e1en :nQ.1d~lumu l 1;3 ı, klmaeslz) (Bulunaı~l •Bay Faik 
n·ı murıv'ni Kemal Bora.ya, Pavlo( ~ÇRbuk olsıınl(Daı111rDFP1 ı&:E) 
lı:ız.ı şeyler ıormllk ısteJlğlnl ıöyledl. ıt<: F.) (E.M.) ıEşlne tıtıamı ıF u.Ş• 
Faknt bir maznunun lddl:ı mnkam•n (1'' o 'K.) IFJ (Fırınaı IF. rnı 
can suaı sormak u:ıılUnUn mevcu~ ı nıııeryllz) c Hayat ~l ı (M D.J 04.T., 
olrr.edığı kendisine blld!Mldl. CM H.R,) (M F.:. 49) ('Nel!l) COJ) 

Buı dan sonra ıl'ğer şahit ltalya:ı 
ı:)zbal'\3) ıP.A) C79 restııı.m) IRAI 

ııe!o.rc ti kapıcısı Kostantln Llbera!!tl ı (S.-ımlmt) t Varlık 1 ( YM"•)) 
dlr,lenmek istendi. Gelmedlfl anlllşıl· ---------------
cı. Bunun Uzerine m!lhkeme bu Ş!\h\ SEH J R T ı y AT l\OSLJ 
de tclıllgııt yapılıp yapııms(fıtının 

cıı.hk!ki i~jn mUddeiumumlllğe t~z. 

kere yaz·ımıuına ve avukat Ş!ll<lr 

7-ıy:ı. hl\kkında barodıııı istenen tezle• 
n.nln beklenmesine ve muh!lke'Tl"nlı 
C< örUmUzdekı çarşamba ~ntl ı.ııo~ 
P 30 a lıırakılmuıns karar verdi . 

Anbar taracaları 

llOMtı:UI Kl'•"ll 
~t '41,IG b 

A~IUl.lı:~tı:N BAR-\ 

~""''"" 
t ~.so da ~lıltme 

asfaltlandırılacak 
Uı. s!JzJorde U~ le h1r urnl:ul:;pt. ' caıım. Ara~tırmalıuım:tar. ımna d:ı ~ !!.h \'nrdı. B!l atbm e\'I temı:z.:~:uctc cı lılr m"kt•ı;ı yo.:zın:ıp ıl:ı mecbur 

L· lc k.:ırd~:! bir eda \urJı kı BerJe -:ter \"ermek ııtctlm. Buzun cnmar l'C' yemek p!Jlrm~~e k!lfl grlııblllyor· 1 old·ım. Devlet Limanlar /,/etme Umum Alüdürlii~ündenı 
flıci;:l u~uıau \'e: tesldlr. Perşem!>e gtlnll Otle yemeğin..: du. l'ıfay bııştnı ımnayar:dt arkaı!aşınm Kcıit bcJc.ı (1~ 09:S or iki bin lira dokaan bef) kurtlft•n lb•r•t anbat 

~ - A~Cet Uclay dedi. Bu ııall \1:dıı bh:e gellr mlıln'l 1 tlt: arkadaş yt"mcklerını bltlrmij sö:r.1erlnl tns:ti'ı edlrordu b:ı nr:ılık taracalarının as1'a1Uanm:ısı fil pazarlıkla eklllltnı~ye konıılrnunur. 
ı n aorı.oıı,ta mecbur otJıığilm !~in - Olur, ge:ırtm. !erdi; Uday meinntın bir tJn·ırla nr • Mnıo lrnhve \'..: konyaı. gı!llrineı• esi.:! Muvakkal ten.ınatı (90i,13 dokuz ytU yedi Ura on Uç) kl·ruıtur Oaa· 
rorm ıştuın, yoku ı:~ıh ' 11'\'et,. l!t'\'n. - Ö,)le IJ:8 llnh r&h!ltlılt 'itersin U kııd.ı,ını tebrllc etti: ~rnl:ı ı;ubnyı bir de l'IJ:l.Hft y:ı!,tı. Bıı 1 legı 7,12,942 ı.ırJ.h!rıP rastiıyan pasartesi ct!nU aaat on beıte Catata nbtı• 

~ıtır \'!'receftnılen tama.mile emindim, cay. \'adettlğlrı )·ıuııım için de to· I - Senin bu Ulk07 ynmnn ad:ını 

1

. ımııd • Nl,nd.ı'Jı aıılntm:ı!•tıı de,·ıım s ır.ındakı umuın mUdUrllll< blnasın1s top.ı.nazak aatın:üına koınuy.:>;ııuıdı& 
İlq nrksdn.t bir llhı.ıı ır.ııtu\:n. BI.:' ıekl,llrlcr! ikimiz herlUllde btı karan ı do~rum, ne gUzel yemekll'r y:ıpm15 dl.) ord.ı. yrı.ı:ıtncaktır. 
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