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Mısır c2phesinde Atmanıar 
Tuapıeyi ele gerirmek için 

! '.\hl'l alJ\ fU..ı..\ Sl ! 
~nk11ns r.ııao .... ı \ Af\T"f \ ıırm• i LG!H~ra rat\yosnnda 

, 27 l blr~_,ma 
lngilizler işgal etti (leri 
mıntakagı genişletiyor 

Çok şiodetle 
çarpışıyor 

1iLETD .. GJN 1942 l Mongomeri 
ı ~ muvaffak italyaniar yeniden 111 tank 

tahrip ettiklerini bildiriyor 

Moakova, :n (A.A.) - A.ımaıılar 

b'.~'kasyada Tua.pee y.&kınında fiıd • 
det!i tıtr t.aarrua geçmı,ler "Ru. 
larm 1'aradenl.zde malik oldtMl&rı 
ııoıı liman olan Tu&pae4en çı. 

karmap. t.efebbU• etmlflerdir. ramı 
bu te§CbbQe Almı:ı.nlara pahalJI!'& _.. 
olmU§tUt'. Stallng:adaa KmlOl'du Al. 
~na 86 aat zarfında yaJNDll ol. 
dukları üçüncil ileri hareketi pö8k1lıt 
mllşlerdir. Kız.ılorduaun karft ta.&I' • 
rusıan çok fiddetll olmuttur. 

1 S A ~ 1 ! ·olacak 
: l~L!m.a,a; 1131 ..Jenc: 4 ; i .... t.i\14:'1' •m.(Ji ıcutıı .. ıı e ~ i ·--.......................... -... -., 
~!~~~~~TJ 
:.r:ıırp 
l?Ui~~ç:r ... 

1sı.an: SADR.t ERTEM 
71A'uın.ıd L"JU"' it•Uah etlik. 

i ~~ leri rk n ... tıt.• HarlJ,n uza~ a. 
c.ıı.;ı.ıır. 

Harp bn,ladığl zaman bu H!Z .. adl', 
ce ı:oUttefi.-lrrio t~ııPlllsl idi ,\lutı,• 

fJkıer en b\ı) ı.ık ysrJı::n!'ı ol.ırtı.k zu. 
manı ka ;.ıt edılorl:ırdı. ı 1m3ııt müt. 
U!fı~ adc4eoen ılemok .. a&ile>r borhl bu 
gUnı> kadar uzatnıa~a oıU\'liflıUl ol 
dular. 

111 9 eJ lülün!fe luırhln 11H2 \llıııdıı 

hAIA hızını aımam15 '\C nctkeı.lnl bel 
il etmeını.ı bir \l!.ZİYl'!t mııhufn:ııt ed.,. 
ttğlne kimse jnarınıa~dı.liarp ın~bQI 
•~r Al~lıllr. Bütün gl:dl kU\'\CU!'r 

b\\ttin aşlklir kuı'Vetln ortsya ~ürül 
dUt;ll için tahminler ınıntJıı JH"k çok 
aldatablllr. 8'1 11R·b .... bten 1989 e) ııı. 
lündc dür;;Unülmesl mumkUn olıııı~·an 

hakıkatler bugün artık dillt!rc dU;ı. 
mUş bulunmaktadır. :r..aman uzıyor. 
llaroln nasıl blteeegı hal•kında orta • 
da ı>mareler yok. Heı iki taraf bütün 
tlddetlle zaferin krnd1 t,arafında bu. 

lundut.una .dün:va) ı ltlandırmak isti. 
yor. Bunun lçln harp uzadıkçıt pro • 
p;ıgarıda faali) eti durllll)vı, bllAklıı 

artmakta de\·ıım edilor. 
Buglınün iki cx plıı• için de en mu 

h:m meseleni karljı turııfın ac;lık vı!' 

ham madde nokı:ını vllzUnd••n teAlim 
olma)• rue-cbur olacağını ileri ıtilr. 

mektlr. Bllh1111sa Avrupıının açlığı da. 

\'118: Uq taraf ıı:tn dt' bir mt>ll(>lt' ol • 
muııtur, l\llhu•r rad,olan berı;lln Av 
r .. panm i) ı bir ziraat senesi yaıa. 

makta olduğunu bildlrlyor, 
G<inllllere ferııb ,erld rukıım:e r 

·lkredJllyor. S ınkl bu yıl tAblııt nılh 
ver coğraf3 ı"ı içlndl' bulunan mrnı 

IPI etler tarlıılarına bereketli ~·nf; 
ın•ırlar göc:lerml;.lr ft:ıl~-d" ,·a 
zl)et iyld"r. lı!l\lçredt' ~e Jo'rıııı"ıı :ııı 

kotlidür. 
Müttefiklere glll'f' iııe vazl\'('f ııkııl 

dlr, Anupada buyUk bir kuraklık 

bUkttm 91nn lttllr. 
Boman)-anın. Bulgar1ıt,n11ın zıraı 

durumu BC!nae'k haJe.eo'llr. Merktızi 
A.vrupac!a mah11•1I Umlt eıH1"!1 şekHıle 
tnkt,af etmemiştir. Avrupaıun gıda 
•ulJ&tı propa.ganılanm eHnde belir 
alz, JllBnıhuez bir h:ı.l ıılmı~tır, 7..aman 
aman mıcı ttaiyadan Yu-nl-ıt.ana 

gıtia gönılerfldltf llln edtltr. Sazan 
Yanam9t&ncla aon kalan un kepekle
rtnln bHe toplMnp budllt bartrlne lfÖ. 
türtlNöitt Wldfrtllr. AY,.p:MYn açlığı 
•eya tokhıta mllharlp prc.ftar ara 
emu böylece lılr meeele ı.aHnt al • 
ıınııtır. 

IHtt~fllder propacaadalarmı A:v • 
.. panm açhlt ve zert,a\tn lditlHüğlı 
....._ dsyamaktallniar ... llu\klka 
4""9p& ~ .e gwlla lhttvacın111 

na.e M laıll ~ htwkll' •e• getirir 
lb lleeap mMtteftlderln lıııMlııMBı takvi 
h etmektıet11r.Mtitetlldf'dn "'1 propa 
ıaata- ....,.yan mltıWJr pr•pa • 
S-ta um trM• p ~~ bar 
1ıla h=ı=ılMIWi tmpet..tıll*wl ara~ı 
........................ yan· 
........... JhMıll A...._ rff)'OA 
~ .,_ .-ı_._ __.yetini 
...,.. ...... .-..= 
...,_ Vtlı: ... c 1 mın '7 erttll ıa. 

tllaıt ........ ında 91kaa bir yazıya rö. 
,. ~ dlıılla flnMlhlea y-11. 
...... lııenemelrtedlr. 1919 da müıte • 
..... Aa)"a tepnklsrıma ~te blrf. 
._ ~ Dünya ~rilıln yir 
llııl4hı lllrlne .udpti. Dttnya 11üfaaunun 
.._ lılrl oalann ldareelnde -.aluna • ,...., 

a._.. _..ıa cleVlethır .. yanın 
~ bl.-e.~klm. MDya nütum • 
.._ lote birini ıcla~ ecllyorlar, wı 
............ ele -.e birine tıablptlr. 
--- "-tik 18tlhu1Ahnan yhde 90 
"1111a1tk bulunmaht.a oldutu a'lbl foıı 
~ .Y1Uıde 11. ~tilWP ıtgle '° 

fr-:·ııır. radyosu lın;:ili:ı:ce: ı.ı.M ~·a. 

,YllUI) 

'Ionıaa Kad<>t ta rafıntll\n a~a~ı. 
dakı ı cnı..~ı .... ,yapılnıı~· ır. 

Ka!ılre, 27 (A.A.) - Bug..ın neşnı 

dilen ruti~terek ort a;::ı rk tebliği: 
2~-26 ılkte~rin g . "8si kıta!arımu: 

dü:ınıan mUJatal. sts..em nde ıogal et. 
Ukler1 btilg Jl gcnış:etmlşlerdir 

Diln ka7.ançıanmızı .f:nuhafaz.a ettik 
Muharebe devam etmektPt.ilr. 

Muharebe bölge81 ve ıl,.rı jnme sa. 
haları üzerinde y.ı.pılar.ı geniş ölçUde 

Muharebe 
şiddetle 

~devam ediyo 

Kubarebe dlln de .-..temeyn cep 
nesinde ılddetıe devam •tmiftlr. DU§ 
man ılen hat!anmısı 78rmak için 
bur&}& muazzam miktar~!& yeni kvv. 
vetier getlrnıı§tlr. Yenlcen 111 dilf. 
man t&nkı ile 38 zırhlı otomobil t&b
rıp edılmiftlr. 

Mı'!.rılaki 8 inci orctumu"Zun fllarru. 
r.a ~c-.t.i:ır.ı bıl ~oruz. taı.aı şımd!İık 

Mısır c~phesı tamını ta,ıı:.ıakla oera. 
bcr yaıund yeniden LJı..\'B cepbesı 

..ı ye nııılacağ nı ılm t ettiğim•z. t.u 
bölgeacr. mU,(mmlm ma•umat alın

rnam~tır. Mııh:ıl<kak olan ıfey gene. 
ral Mo.lgomert k~\·v• tl<ırınto lcolay 
ırn.ay durmıyac 6 1 vı, bıthas:;:ı ger. 
donnııyeccklcrıc.ır. 

havn harckA.tına devam edilmiştir. • 

26 llktetrln~ cereyan eden muha. 
rebelerde 6 mcı (TreDtoJ piyade ala.. 
ymın S Unctı taburu inadı ve kahra
manııgı ile kendini gıwttermt§tlr. Mıh 
ver havt kU'\'\'etlerı bUyUk tir ıa& • 

l:Yet gtlstermlt ve lngi.li% gtrı halla. 
rmm merkuine taura.z.Isrda balun. 
muttur. İtalyan n Alml\n avcılan 16 
tay;)-ue d8ftlı mtlflerdir. 

Tuapııenln mu~M çeYI'Ml o1chl. 
tuaun ilk defa olarak --~ Jd.k. 
redUmiı oldutun& lf&Nt edillDekııe • 
dfr. Buraaı iklncl derecede btT dlld9 
ü..C olup No"fl'09iakln &t...tnde 90 
mil me•!ededlr. Bu limanm ....,.. 
batmmda Kızdoniu bir Al~ bDlL 
ttıntt )'Ok etml.ftlr . .A.lm&lllann *7. 
kopu zeptettikleri t•rlhtenbePl Tuap. 
le kmmen ehemmiyetini kayMtmlf • 
tir. Hani bazı boksorier vııra.t. ringe 

25.26 ılKtc~rın gecl'.sı 've gUn :l\iz 
oombo ve av • bomba Llljlyarelerlın z 
muh:elif hedeflere taarr.ız etmi,ıcr, 
gece ve gUndUz genı§ ölçUde faaliyet . 
te bulunan avcılarımız, H dUfman 
tayyaresi dU§ürmUşTerdir Bundan 
ba!ka bir Me.ııserşmlt 109 h&tlI bom. 
ba tayyarelerımlzoen biri ta rahndan 

·ve diğer bir ıa:n'are de el •ıl~lan • 
nın ateılyle dU~UrUlmilştUr. 

Kare kuvvetlerimlzi dUşrnanın ar. 
tan faaliyetin• kar§ı korumak için 
devamlı avcı devriyeleri tertip edil • 
mlştlr. 

kaf leye kartı havadan yapılan bom. 
ba v~ torpil taarruzları 11et,lr.eaindc 
sarnıçlı bir ~man vapunı atef al • 
mı§ ve bUytık bır ticaret vapuru l.n. 
fi!Jk etml§t!r, 

Maltaya yapılan taarruzlardan biri 
esnasınt:!I. avcılanmız dUn en &f&tı 

3 .MPssertmit 109 düflirmllflerdlr. 
ıı avcımız bu harekt.ttan dönmemtr 
Lr. 

ITAJ.YAN n:BLt<ıt 

ft..Jma, %1 (A.A.) - ttalyan ordu. 
n umum kararg~mm 88' numaralı 

Akdeniz UMriDde yaptıan bava~
pıımaları da lehknlM neticelenmiı 

ve avcılarımız burada 7 c.tUıman t&J" 

yareat dU~ürmttııerd:r. Bir ketl1 tay. 
yaren.iz clönmemııur. 

gınnezcc.n önce e.tıp tutı.rlar. fekat 
ma;; taı;la) mca !kuıcl ravunttan ev • 
ve! yere eerj:-lrlcr: Bu ı;:t·!ıer!ne ben. 
::.emek ıstemcy z: takı.t Mrıı :rdakl bu 
seferki te~ebbllııUmüzUn ehcmmıyet,. 

.ııız olmn::!ığı §Urnda.n da bellidlr ki 
general Mongomcrı Koın'!I kuvvetle. 
rir:ı, tmh'!l "tmekten bahseımt:Ur Sa . 
nlyen, ne!afmjze lt!ma! edebiliriz zı. 

ra elüen geırrı her t"Oblı alır.mış ve 
çok ıtır.alı haz.ırııkl .. ı ı.ıa t:ıulunulnıuJ 

tur. 
Dün Tobruk açığmda ,örtılen bjr tebliği: 

Bir denjzal.tımaı UNüne d6nmemif. 
tir. MUrettebatmm allelf!rlDe b&ber 
''erj!m19t.lr. Bu blrlltimlz bir dtlfman 
denl&altumı b&tırnuıtır 

BunllJlla beraber Tua.pee ballhMll',. 
da billluvve Bat11mun pmaHnde k:ı • 
zıldonanm&nm elinde kalmq olall 
yegtne iyi limandır. Buruı B&tmna 
giden demlryoıuııun bqı oldufu Cfbi 
Ttlrk hududuna ~ m~ meaatede ve 
Ma vereyi KafkAa demlryolu 11ztırtade 
bu yolun her iki taratma hAklm ba • 
lunm&ktadır. Almanlar Tuapee llM • 
rtne y11rllmek ve Krzılordunun müda
faa het.Jarıııı tahrip etmek kararları. 
m me,.S.11& vurmaktı&dtrlar. J'i1vakl 
o kadar JSrarJ& hal'p etmektedirler k 
bu çenede JntllaDdlldan HOO dal mc 
haribjnden 1GOO llll ~tmil&erd:r 

GP.neral Mongomerinln hlsııetmek, 
te olduğu ıtimadmefı!I, yapılmuı !A- ra g-ene bizde o1makla bf'raMr maZI, 
zımgelen bir l§i gören. o l§'D be.tar(. nin duılerl.ni de hatırlamak Ye ona 
Jabileceğjnc kanaat getiren. vr o lfl göre tedblrll davranmak yerinde olur. 
başarmağl kendi Uurlne "lan bir a. Bu Mferki harek&.trmaım ne mik • 
damın haklı olarak hlsaedeceti iti • yaıta olacilfmı ancak l•tikb&I pte. 
rr:admcfstır. reoektır: fakat tetebtıO.tı bu ka~u 

Dilşman bu ccphedı> iyice yerl~şrnq uzun müddetle elinde tutmut olan 
va2;1yıttedir; binaenaleyh ya dU' • dü~mana kartı nihayet hsrekett ge . 
man haUarındakl nll'betl'rı aayıf nok. c;Umif olmanm, maneviyatımız 117.e
tayı butara k oraşını deljp ıetm'"k ve ri."lde icra edeceği mU!l:ıet tuirden 
dUşmen bat!arı gerlııindf yayılmak, batka, harp ytıkUnUn oldukça mühim 
yahut da düşman hatlarını bir k'l.I bir kısmını kendi onıuzlanmızıı a! . 
halinde gerllemeğe mecbur •tmt'k IA. mı§ olmaktan doğan men:nunlyet de 
zımgelccektlr. Libya vıı Mııır C('phe. kayda değer. 
leriqdekl harekltm '940 sene.ti eylll, f Lllnkuter tipi bomb&T"d•man tayya 
IUndenberl glh dilşhanm gAlı bjz!rı 1 relerımızın XilA.noyu t>Ombardnna'l 
lehimize olmal< Uz.ere kt114= kert değiş. etn111 olduğunu memnunlvetle ötJ'en. 
tlğfol batırlıyacnk ol•ır•oık, timdi ,.. tljk. 

Hindistana giden yol 
üzerinde köprü başı 

i RA N 
BiR ROMEN GAZETESiNiN MAKALESi 

BUkreıte çıkan ''Porunea Vremit., yan, parlak bir maziye aıhlp bulunan 
gazetesi "Hindı.tana dotru &iden ;rol ve dalla pek 7akm bir amana kada&' 
Uzerinc:le bir köprtlbefl te§kll eden •• A.cemlatan,, adı ile amlan bu&Unktl 
memJeket: lran,. b&tlıklı bir yası 1Mf "İran.,nın pek .kati ~ıerı.n cen • 
retmlftlr. Bu ,y~yı aynen •eriyoruz. yan ec:lec:etl bir merkea b&llDe Cirme. 

Tarihte pe!r ıınemll bir rol oyna. 1 a iAUm&l d&bWııc:ledlr. Ruaya, TOr • 

~--------------------------------------~------------------...... ------------~~~~~---- kiye, trak, Baara körfeZ!, Blücistan, 

Elektrik kilovat/arına 2 ku· ~~i.:;;.~;=.: 
ı •mda bır köprtıbqı teıkil et~te • 

ruş zam yapı l.·nası kararlaştı ;.;::::~;;_;:;.~=~~ 
klmae buna ı.nanmak tatememı,tl. 

Bugtııı ı.e. o aaman "hayan bir dO • Elektrik kilovat e&a•lerlne zam 

Almanlar 8'allll8ft.dm fimalln• 
pl7Bde a.la.ylan ..,. tanklar gıetlrml 
1er w lımıılan l&D&yl maballele.rln ı 
wlrua .,.ıen muha~belere ıokmu, ı 
dır. Almanlar MlC&k pek pahalı 

mal olan bu muvakkat lı&r lruan 
elde etmtllerdir. ÇUnktl Rualar onla 
rm a tallkmı, & .aper havan topunıı 
7 m:~ntl tahrip •e 760 asice 
rtni yok etmiılerdir. Nihayet dllfmarı 
,..r1 oeldlmek mecburlyetı.ndıe kal -
Dllftl!', 

Alman 
kıtaları 
lıYeç hududuna ıiden 

demiryolunu İfgal ettiı.r 

yapılması için elektrik umum mUdUr 
l\is;'linun Ankaraya göndermlı olduğu 
proje BaşvekA.lct tara!tn:!an tetkik 
edjlerek kabul edllmı-:·1.. Her abone 
ııahlbl kilovat saatine iki 1<uruı fazla 
Ucret verecektir. Yf'r.I za.m her abo. 
nenin timdi ödıyeeegi elektrlk ücre 
~inden sonraki ücretten itibaren tat . 
blk edı!ccoktlr. 

-.---ı 

~- Quı1.'!ııfil.~ııu sı : 
'---------· . 

ıunce., olarak vuıllandınlan pU)i, 
tahakkuk etmek üzeredir. 

lranm Tarkjye gibi ltl mllyon nu • 
tuaı vardır. 1raalı.lar, TQrkler gitıf, 
müalümandırlar. Ateı nya yudızlara 
tapanlar kalm&mlftlr. 30 Nnedenberı 
bu memlekette pek ~ :penlllkler 
meydana geltirtlml,tlr. Bir umanlar 
Piyer LoUnin yazılarının MU mev • 
zuunu t9fki.! eden memleket, bugün 
garp memleketlerllıin bUtlln dik.kati. 
nl Userine topla.mlftlr. ŞUplıestz lran· 
Jllar çok ı;alıtnıııtar ve neticede mu • 
vatf•k olmutlardJr. 

8tıolııtaalm, S1 (A.A..) - ao.,a1 De. 
mokraten gueteainln tındtrcHttn• 

göre Alman krtalan Oılodan lnıf't 
hududuna &iden demiryol- t&lllı& • 
mUe ill'aıl etınllludl.r. 

Şii: de örfi idare 

Gazetelerimizin 
b ir tavsi~·esi 

.e&ntlago, (Şilil 1'7 (A.A.) - Da 
hlllye nezareti Majellan eya!ettnde 
çıkan ve bu bôıgenin tktu&dl haya • 
tınr tehlikeye dü§ü~n kıtnunr.ıııı bir 
gı-eve nihayet vennek üzere örn !dare 
llln etmi§tlr. Ayni zaman:ta hUkamet 
bu grevin esasını teşktı ,.den geÇjn • 
~e ve hayat pahalılığı meaelealnt bal 
ıetmek için tedbirler alnı(ftır, 

) "-•: BiR MUHARRiR 

Daalmarlla •raımıa 
s111bat1 

ARATA eamartNI "' paur 
cwılert de sırdltl ~. etim. 

auraye& bayrıamınımda reaml clalreler 
ve müeueaeler bet «ün tatil yapa • 
cıaklarclır . .tnkılAbımıun bu ea büyük 
M)ramı ıoln fevkalade lluıanklar4• 

buluaoldutunu cla ı11zeıelertmlr.de • 
kuyonn:. 

n llk&etrtn, TtlrktyeaJn lakılAp ta. 
riblnde, bll'90k bayırb yenllllderta 
h=flaclılt ıründilr. Bu baynmm t.artbl 
ikuımine YU'•tan bir milli ooıkua • 

98bl1Dleşılyor lııkla kutlaamumdao dal::• tabU bir 
' 8tokllolm, ıı < A..A.) - Danı marka teY olamaz. OD dokur. seneclenberl 

Kralı Krt•tia'nm bugünkü •lı Mat 8 Türk mtll~ keadtılne yeni ulUklar 
Oe mıotbuata verilen vı Kopenhag A9&1l bu g\lnl en yük.ek laaısulyet 
rad~ taratından netredll~n aıbh•t dertteef~ kartılamaktadır • 
bU!tenlnde büküındarm ,~eyi olduk Faka& milli bir güne llyılı oklaP 
ça rahatsız geçjrdıtı kaydedılmekte. tarlbl manayı vermek için mut,laka 
dlr. Kral vücudunda Jit'llrQe artan 1 de.rme çatma bir sürü zafer takı 791'· 
btr yorgunluk blaıetmekte ve. zayıf. mak, yüz binlerle ampul yakmak, be 

1amaktadrr. le •balıla~ kadar l~rek zUzona 

iDi tetlb•I etımektedlr, IHttet1kaer1. 
ellncle dtlnya IAatltl•ID )'tlzlle -a 
kalnı1thr. ICnelae ytbde ~lhl ala • 
mı elladeJ"cll... 

Ba nevi m1Ua1ealar barp madık~ 
eetlt. ~it çehreler arzt'df!rek kartı. 
..... oıkacaktır. Şlmdlkt ..... ilim 
•e ltttatlsttk ilet t•r•hn emellerlne 
JU.ı..ma& .J&ı1a Mferlw e4f'"h"~ 

•rbet olup sıplaınak .. ,.. dr.tlldJr 
Normal samanlarda bu gibi .-Uk 
teulttlrlerl bot cöriHeblQr. Fakat ı. 
olade ,...adltımız beyü uuııı .e 
..... .... seaıertnde bu •eratta. "*'et
le ~--. oömllurlye-t bavna11. 
m daba slyacle gönöl ... liftle " fi. 
kir aeeeetle lnıtlamaran l&umıllr • 

1ıatt11...ıı fOPltmak ft! taıtllWd .. 
........ ,........,... &"Qiııl ........ 

rı.vet ba.) r•JW1ıla bGtb cl"treler Ye 

müeMeee bet ıüD ~ı iıWacall, 
itler dl&l'Miik, aatııı-a kuvvet.lertmb 
muvak1'at lllr lelee utr17aeakıu. Be. 
aıa m ukabil pzintl, etlentl. elektıtll. 
türlll ~let ve tenlik ......nan 
yapdaeakt,ır. Harp ekoeomı.t... • 
böytlk kanununa aykırı olarak, ı.ttll· 
•il 90tattaeatı yerde ........ '" ... 
SllaWd ualtacıatı y...., 90taltaa la • 
raflardan kaçmahyn Birkaç guete. 
mi& bu temennide ı.aıundalar, ld ıa. 
mamfle haklıdırlar. 

Burada llalka, beledl,.,e" ... ~ 
...ete dÖlflD YU)feieı .... r . BalkUDlll 
bu bayramı ltlal ~nde ıeçlrmeU, 
ieraftaa ,eldnmelldlr. l"aklrlerlmb, 
batt& orta balH14!rfmk 1919 lMI ...... 
yeye ikam yoldur. Olllar t..ıa 

m•k&edlr dellldlrler. Fakat Mıaıı.e
barp )'üdnclea metni veya ~
ra fazla kazanan seartalH " yeni 
senctDlerln, h=yram "9lletlll .. lılraf 
Ye llefabatl eoa lıılMldlee •~
lan lb.mtcbr. 

Btlldlmet " ~ .. fllllrla 
ilde• ...... •,._..., ....... ...-
dJ'&fetlerl• tıebarlaa.-.. ....... -
ela ..... 6lotl1ert tertrflderelr ..... fi 
la-..lı: ........... tlııtl .... DY. 
lıeclOeeek olan .,....... ........... ide 
detf19e fetlb!Akln asal~ 7olap ................. 

&IZA P&llLIM.Nbl Ntn:'l'LIU&I 
Rısa Pehlevi, Kaça. b&ııedaru ım • 

p&rat;orlugwıu yeıı.ı .... ıar Uaerine 
kurmak leteditf aama.ıı pek bUyük 
mU,külM.ta karıııa.mıt ve muvaftak 
olma için Kemal AtatUrk'tl.n tatbik 
ettttt uaılleri tatbik etmek mecbu • 
riyeUnde kalım.lftır. ~en Bura kör 
fe&1 Abillerinden olan Rıaa Pehlevi 

'nraa S1 (.A.A.) - D.X.B. 
Bulgar • Arnavut hududunun t•b. 

dldlne alt bul meaelelerjn halli için 
Arn&wtıulctakl ltalyıu lfP! kuJll&ll· 
danı general Dalmazzo Ue c&'ttfmek 
Ulıere aon stınıerde bura,. geıen be • 
fl.nci Bulgar orduau .kumancl&Dı p • 
neral Boldw, dU.n Tlraııadan ayni • 
mlftır. 

Am.erlllablara glrtt 
ı lapoa tanare 
gemtlt llaıarr, 

atra• 
Rual&r Ue uk uk tema11 neııcellnde VAflagtoa, S'7 (AA..) - 36 ve 21> 
umum1 bUgidıi arttırmlf falu&t. Ru• ilkteırtıı gUnJer:I arumda Salomon 
lara karşı aynen PUuudski gibl, pek takını adalarır.da vukua selen bava 
derlrıden bir ki.o bulemtıUr. kara ve denizde yapılan pddetlt bir 

İngilizler, Aayaıun bUyUk btr dtlf • çarpıtma aırumda Japon!arm 1111 u
manı olan Rualara kartı Rıza Pehlevi. çak gentfaı. Ud acır ve bir hattf knı . 
den istifade et.mealnl bllmltlerdir. Fa• vazörU baaara utratıh1111tır. ıı:n u 22 
kat, Rıza P*levl. de lngtıtzı.rde:ı Japon uçatı düturfilmUttUr. Ameri. 
lıttJfade etmfflni bllmlftlr. Rıza Peh. kahlar yalnız 1,50 ton.lAto tutarında 
1"1, 192t ııenulnde .MOZ&Dderan k&b. Portor m.u.b.rfbtnl kaybetmlfler ve blı 
ramanı ve lnciHz geneUMannay bq • uçak semı.ı de ciddi haaara 11ıramıt 

Y&Nt OİNER AKIN 
kmm lroatide ayeslnde lran f&hJ ol. ı tır. 
mata muftltak olmuıtur. tık önce 
mJllett taratmdan pek .. evtlf!ll Rıza .lılelburn, 11 (A.A.) - Cenup bat 

PUifik umumt karargA!u teblltf: · (Arkut: 8a)'fa 1. tiötllll ' del 

vau ,...,. ıeuror 
Bir mllıtdettenberl Ankarada 

nhma.n tstanbnt Valf Ye bete'dfn 
reiei L6tfl Kırdar, bu *IJ..'Un hı>. 
~k~~ ya.ne ahalı aebrimiu su
hekitr, 

Dün Yeni Gine ile T:imora ka.rp se
Dif öl90de aklnlar yapılm11tır. Laye. 
ye kal'fl yapılan han almıma dört 
Japon bomba açatmm tahrip •ildi! 
a&nılryor, düfmanm 12 UO&kla Dapf 

- ,....... ...... alml ,..._ ~ •ıı 
•ra eebeb • &t•r. llftttteftk 1ı:a ' 



Şehirde: 
~Hal. v memurla. için e.yrı f ~at 

la. ekmek satılması lşl tehir edılml§
tir. Ka.rıırm ttıtbiklne gelec k nyın 
ortalarında başlanıı.b 1 c g labmi 

dllmcktedır 
• TUrk!n \apuru b:>ğaz.ın ağzın1'ı. 

neçhO.l b r d nlzaıtınm tııarruzun 

JgTamı tır. Denlzal'ı gemimize btr 
orpil ııtmı , fakat kaptanın m ha • 
-eU sayesinde ısa t ettlre:nı."?llştlr 

* Ekmek karn<:sı vlertl me gu 
lan resmt dıııreler yarm ti,.. ed .o 
onra tatil yapmıyacııklarJ•r {arn 
eV'Zil yıırm bltlrllmedj l takdird 

yrnmda da çal cal<tır. 

YUTtda: 
• Adana mebustarı p rtl binasın • 

la toplanarak çl.ttçl loçl esnaf tile 
.ıa.r, \e fabrikat r re konuşmuşlar 

inı.l istihsal, tlc r t ve mUnıı.kal&.t 
jurumlannı tetkik tm 1 r .r. 

• Lüleburgaz tU<:cıırl rm1 n Ib ş 
Pekta§m 7000 r. ruıı:ıı 1;alan u bıkıı ı 
b!rslzlnrdıı.n Ali Ozarık Tekirdıı rı 

da yakalanm trr. 

Dünyada: 
• Sovyet tebllğlne göre Stalingrad 

§Chrlnd<ı Sovyet kuvvetleri Atm nlıı -
nn tank ve p}yadc !.! e yıı.ptlkl1Ln bU. 
tUn tııarruzlıın ~eri ııtmı lar lır 
'RSO Alman öldUrUlmUş 9 havan topu 
dtl§manm cllnden almmı~t;ır 

• Alman tayynrclerl dtln Londraya 
UC hava akmı yapmı,ıardır Hasar 
h fit ~muş, 8 kişi !Slmu, b rknç kt,t 
yaraıanmt;ıbr. 

• Vasp Amerikan uı;-0.k geml.ııi bir 
Jııpon denlzsltısı tarafından b:ı.tınl. 

mı trr. Vasp 14700 to.n hacmlnde 29,5 
mi rati otan bir gemjydi 40 tayya 

Küçük İlanlar Kuponu 

ısu ımpoıın ddeoe.1'61i JlW~Jı 
te aramn re fa venne llAlılan u 
naklk:u:ıa parasa oeoredllet"ekt:ı 

• 
2 bin ir h sade ağ ile kanav~çeleri 

bin liraya ckut vermişler ..• 
lklııcl sulh c za Dl3hkem jnc ııor 

gu ltlıı g tiril r.1 r Ut ki t;ı; di. l d 
dü un lj, kc erli, fakat n tık her 
;ı; e razı gibi miltevek •il suranU) orbr 
dı. 

<.. el bir \ urgun \'Urrouşlardı. L!\. 

D po, a~ı :ı kadar t~ tlım, tıt.lı~ 

Cin~. dııs es;ı;n lle d lu)du 7..c~tlD)D· 

ğı, d ;ı;nğı p ;ı;nlr t n kel ri ta'lia 
na dl' •i;ı;ordu. llalbuı..I, buolsrıo fi 

ynt)arı pek pahalı) dı Y ı O'li terine 
:ınrnl< gram gram ıılal: ll;ı; orlnrdı. Pi') 

nlrln ;ı; UzOnU Is , nndlr o gürUJi orlar. 
dı. Fakat ı tc Ustu t yı ılmı bu 
ylyecel.leri nezaretl", onıva buraya 
~ una ra memurdul:ır 

Nilın)l't. ı ıuJ,.i, Mehmet \e Ali, bir 
iesınl~ler , duşUncele ini blrblrler 
ne nı;rnı lardı: 

DepodnkJ mnll rdnn ufuk bir par • 
tisini ek llt eler kim farkına \ar.,ıı. 

cnktı. Orndn) dı, burndayc!ı, oıın \e • 
rllnıl ti, buna satılm 'it• D rk n g\l 
rültu)e ~dherlr. 

\ • mu alt bir fır nt kollnmağn bnl,I 

lanıı lnrdı. 

Nlhn.)et bu fırsat dn zuhur C'f;mltı, 
e\ wlkl gUn depoda lcJm eler l ol•ken 
bn Uç arlmdn de) ğ ' ten · lerinl 
tn"ıı:ııağn glri m~lerdl Bü) lece 10 tc. 
neke sadeyağ ve 20 b:ıl~a lmnn\1ç 
aşırmışlardı. Şlmd1 bunu satmal• la • 
:ınndı. Nasıl! Bonon kolııymı dn Kıuf 
rl bulmuştu. Onun B"'ytu.ıtt,a bııld.aı.I. 
hk ve lre i<ıılert yap:ı.n şuı.-rn ndınd'l 
l:ir tnnıdrğı vardı. 

cll.',"Crde olan bu mııl!ur ıçtıı - IO:iO ıı. 

m)t.o uyu mutıl:ırdı. 
liadrl, Ali \e Mehmet pnrnl:ın al. 

dı!..t;nn sunrn ıı:ıyla~mı::ılnr, fnknt kıs. 
met tse, o günün ak: mı ynknyı ele 
"ern ı lcrcıt 

• • • 
- ıscı dl)el" ksln bu ~lt>rl' l'tfehmet! 
Mehm t adlı suçlu, hepsinden dabıı 

fllzl:ı m teeıııılrdl. \'e derin derin içi. 
nl çekerek: 

- Ne dl)t'llm beylm, bent hunlar 
knndırdı. Bir cahll!lktlr ettim Uu yn· 
şıın.-ı gcld m, kurs:ıgııuıı. h:ıl'"ım bir 
şey girmedi, \ allnhl hem gene lus. 
met olmadı, blr kuru!'luııu blle harca. 
m:ıdıın \ilk landım. Sonrn ... 

- Sc;mrıı'l ... 
- Şe). aldığım p:ırn da )etml;ı;or, 

bu zaman . colc sıkıntı çekiyordum, 
nrkad-uıların teşvikke 1• pıldnn 

- D mel• arlmd larm tı:ınn. ken • 
dlııl eu kuyuya nt deseler ntncal•. 
tın. Sen kendine m:ılllt değil mi8ln T --

Dl~er suçlular da ayni şeldld<' lfn. 
d • v rdl Vl' suçu hep birbiri üzerine 
attılar. 

Oyte ld, ortnda .suçla yoktu. Her 
OçU de glll uyu ile yıkan~ ,temiz 
insanlardı. 

Neti Cdo h!lkfm her Uçfi hakktnda 
dA tm1df kararı verdi ve muhakpme 
~I b şka blr gUne hır ktı. 

Mnllıın satın al:ın • llkrU baldcmt'la 
d3 ''hırsızlık m:ılı b !erek sn.bu ol 
rnnk, suçundan dıl\a açılmıştı 

ADLİYE MUHAB1Rt 

r lflm 
Dahiliye vekı1letl teftiş heyeti re. 

isi B ~ F yzl Gllrcl'in valdesı hanı -
mm dlln h yata gözlerlnt yumduğu 
t ııUrl haber .almml§tır. 

VAR 
YOK 

o çilin oğlu 
ot kırmış 

- Mister, daha ketum {lavrnnma. 
lıydınız. Benim oğlwn olduAunuz 
içm, diğerlerinden daha bilgili ve 
daha saliihi~ctlc söz söyfiyccek hal 
de olduğunuzu zannetmeniz, bir 
gün.size nedamet verir. 

Bu sözleri, Cöroil. telefonla oğ_ 
!una söylüyordu ve bu nazikane 
tcktlirinde haklıydı; çiinkli oğlu 
binbtışı Rnndoır Cörçll, Amerika 
sazetecilcrlne, ikinci dcra olarak, 
bu znmnnn göre mOnasebetsh: sıı

~ılacak beyanatta bulunmuş ve: 
- Efendiler, tahminime görP, 

Rommel, tabancasının son kur.şu _ 
nunu da l'ıktı. Artık, Rus cephe. 
sinden kendisine takviye kuHctle
ri bekliye dursun. Geleceğini hiç 
zannetmiyorum. --

Demişti. 

Amerika gazetelerlnln muhaoır. 
lerf, bu beyanatı, mal bulmuş mm 
ribi gibi. ı:{azetelerlne telefon etti
ler. Bunun üzerine, Amerika gaz 
lelerindC", İngiliz gazetelerinin ho 
una gitmlyen m!inakaşalnr ecre 

yan etti. Bunu ııören f ngiliz gaz~ 
leleri başmuharrirlerl, telefonlnn. 
na sarıldılar ve bfitOn gün B:ışvt'
ktılel dairesine muahııze yaRdırdı 
tar. 

Cörcil'in ktıtiplerJ, bu meselede, 
başvekilin bir nHlknsı olmadığım 
söyledilerse de, gazetecilerin hid. 
delini gideremediler. Ertesi sün de 
meşhur "Sfer" gazetesi: 
"Randoır Çörçll, kıçına sop:ı ln

dirilmiye mfistnhak olmuştur. Eğer 
iyice kehanet gösterebilmiş ol 
saydı, sözlerinin bir ehemmiyeti ol. 
mazdı; halbuki az zekice oloo son 
beyanatı, milllefilclcr aramndaki 
münasebetlere, taluninin ~kinde 

zarar verdi." 
Diyordu. 
<kZ'Cte, ilk hamlesiyle, Çllrçnin 

oğlunu, bir mektep talebesi yerine 
koymuş oluyor. f nglltere Oniver-si
le)erinde, dayak, daima mevcuttur. 

BAŞ, oıs. NEZLE. GRiP. ROMATiZMA 
Newraıı~, lı ve b t a rılanaızı 

derhal keser 
İcabında üç kase alınabilir. Taklitlet"inden salönmrz. 

Nafia Vekaleti den 
Eksiltmeye konulan i§: 
1. - Ankara şehrinde yapuacak olan Ankara §ehri lAğmı testıuı.ttna. 

alt lmal\t ve •.nııuat ve teferruatı 
Tahmln edilen ke§lf bedeli fiyat vahidi e!l38I üzerinden (7,101.803) 

11.ra (87) ltUıU§tur. 

2 - Eksiltme 18.11.942 tarihine rastıqan garşamba gtlntı saat {115) 
de Ankarnda Su l§lerf Reiallği binası içinde top"..anan au claılitme komiıı
yon•J oda,.mtia kapalı z8{f usulile yapııa.cakt1r. 

S - bteklller eksiltme şartnamesi, mukavele projest, ba.ymdırlık 1.§le. 
rj genci r.truıamcst, umumi su l§.!crj fenni şartnamesi ne busuat ve fenni 
şartnam•lE>rl ve projeıe.:1 (150) lira karvılığmda su işleri reisliğinden ııla.

labjllrler. 
4.. - Ekelltmeye girebilmek için isteklllerln (226.789) Ura (10) ku

e"....,1 '..r .:llekçe ne J}afia vekMetine mUracnat ederek bu işe en az Uç gtııı 
evvel bir ~Jlt'İtÇC ile nafilı. vckAletlnc mUrncaat ederek bu i§e mahauıı ol. 
mak Uzep~ vesika almaları ve bu vesikayı göetermelerl şarttır. 

8' müeıc:\et lçınde vo.slka isteğinde bulunmıyanlnr eksiltmeye giremez-
leı. 

15 - lJıt11klllerlıı tck:if mektuplarmı ikinci maCldede yaztlı saatten bir 
aaat ıınc .. ~nli! ka1nr su işleri relsU{ttne makbuz karşılığında vermeleri 
11\zmıdır. 

Poııtaca olan gecikmeler kabul clllm.z. (9286-10578) 

~----liWll!E.9 ...... r.-. ................. --=--~~ 

Ticaret ve Sanayi Odasından 
Pulluk ve misali ziraat aletleri imal 

eden fabrika ve atelyelere ve ham kau
çuktan imal yapan fabrika ve atelyelere 

Tevzi edilecek (demir ve kauçuk)dan kendilerine lllzumu oıaıi m1k. 
tan alabilmek tçln 8~89.40 senelerinde latlhlıut ettlldert iptfdal mad_ 
deler mlktarmm tesbl~ yarryncsk resn:d veııikaıarue bhtikte 25.18.27. 
28 Ukt~ri:ı 19~2 tar\hll gUnlcrde Bahçekapıda dördllncU valnthan o. 
çUncfi katta odamız sanayj §Ubesl mUdl1rlUğllne mOracaattan llAJı 

olur.UT. ı 79ll 
.. , • . -·\o""· .-.r. ' ı~ .... -.,. " . - -. -Unntn nn gazetede görtıJdl1fn ,ekWt 

olması 11 dikkat edllmeHdtr. l!:vte~ 
tekllfl •lindereıı olnıyucıulann hftı2 

kalm:ı.k li7el'e ıarfb ll'lreslert.nf bllcllr. 
meleli IA~dn. 

Ec''!?nme teklifleri: 
* Ya~ 22, boy m, llA tah81line 

Hemen ona gitmişler ve eU rinde 
ucuz ve bulunDl!lz mail: r olchıl'unu 
1!16~ lemi lcrdf. ll kfk-ı de bnlnn • 
maz m:ıllardı hani: Kımın'1çe btr, sn· 
deyağ iki •.• 

ŞftkrU dt>rh31 kabul etmlş, malları 

tTıı g6rilnce p mrlıfn gtrl mi terd 
Buna pazarlık demek ®peke l 

M r ı lD cenaz Si A.b!det HUrrt. 
yet caddesindeki evlerinden kaldın • 
tarak Ş h tl e nakil ve detnolunmu~
ıur. 

K ndiauıe rahmet diler. eaki btr 
ımtz olan F'11yzt Gtırelle a. 
zly tı rtmlzi sunarı:z. 

Hindistana giden yol 
üzerinde köprü başı 

ha edilmeleri 1ht1mall de mevcuttur. 
Diğer blr ihtimal de bu ordul&nn Tllr 
kist.ana cekllmelerlcllr. Vehrmacht 
(Alman ordusu) ordularm pe§tnl bı. 
rakmadtğı takdirde otmaU !randa 
~er Sovyet kuvvetıeri ile veya pet,. 
rol havzasmda general K!naıım ku • 
mandası &Jtmda bulunan mnw a.e -
korlerden mUt~kil bir tU.men kn. 
dar İngiliz kuvvetleri lle kar,ılqıla• 
b1Urler. 

eYam cd~rken mebrumlyet içinde tall 
slllne devam edem.iyen bir eanat oku· 
u mnzuıw, baba yruuııda btlyUmllş, 

bir genç, tyi 114.r a.jleden, biraz da g.e. 
liri bulunan ve yardım edi!eb lecek 
vaziyette olan 25..26 ynFDdan kUçl1k, 
bir bayanla, evlenmek ve l~gtıveysi 1 

DEN i RA N 
BiR ROMEN GAZETESiNiN MAKALESi 

girmek istemektedir. Bay rsml b}r 1 k e e 
mUessesede çalqımaktadır. (GUneştelı Z er en 'J r ne • 

~ (~tnza.fı ı fncl sayfada) 
Pehlevi, daha sonra takip ettt#i 81. • 
ya.set neticesinde kendlstne pek ook 
dllşman cdinml§tir, 

ak 26) remzln mtıracaat • 8 - Alı ıu tecıler! Her toY<l 
1 
mcdlğinlz blr oosrctı, ne hakla biz-

/~ V"" İ§Çi arıyanlar burunlııruu sokyorlar. Biz.lm birader den lstf)Orsunud 
-mektebi iyi derece Uc biUrml§ ibtlkAr suçu31a :nuLlıkeme)e verllmf,,<ı. * • • Sevdlgi oğlu Muhammed Rıza,.a 

h r l:E' ç kız; atlcslnh.ı vazjyetl mu • ti. lımlle, clamlle ynzmlljl:ır. Onlana - '\h birader. Şunu ynun gn.zete mllmkthı olduğu kadar fazla ervet 
bırakmak o.tmuştur. Rıza Pehlevi, 
binb}r g ıınaaallarmdaki kahraman 
1nr glbi yqaml§tır. ll'akat sonu pek 
Jınzln olmııştur. İngilizlerin yardmu 
ile han §ahı olan Rıza Peh!ovi. ln -
gilizlere karoı borcunu ~me'k iste
maı:nı,ur. Rvelara karp beslediği kin, 
kendlııtne çok pahalıya mal otmuotur. 

t v adıl;rmdan, herhangi bir mil. ne otuyor nbmıyorum'l <"ll1 bir gorsenı, yapocağımı bilirim. 

es aeS<' e ca1ıomak istemektedir. tS - Evet hakkım d tum. Ben de - N ')~mış ••• 

S. Çabukl remzine mUracaat • 8 

1 

g gUn dall'eme biraz geç gltml5. - Daha no )nzsm! Benim mağnza_ 
Al u ınız: Um. nır gazete? ''Bu olnr mu \at n mm nrnndığını ve stok mal buJundu. 
ı(A.U.) (Acele M.K.) (B Ş. kimsesiz) da mlldUrtın gelm ini mi beklL ğlınu lnZQor. 
(Bulunmaz) (Bay Faik) (Dadı) ~eoekter?,, diye yazını'- - Bunu b(>n de btr )'erden duymuş 
(D F.l (E r GUnl (Evişjl (Ebed Bcıı g~ giderim, erken gidf\rlm. tum. 
yuva kuralım) (F.U.S.) (F.D.K) Onlar benim Amlrlm mi ki buna k&. - Arnndığı ~ •• mal cJa çıktı, 
(23 stlycnJ M.U.A.) (M E (9) bu da doğnı •• Fakat bunlara ne olu- 19'1 yı1mda Ang1.o _ Saka,.onlar 

(M hzun n mükedder) (ôz nb ) • :t- * yor .• Mal klıJan benim, ceza gts_ RU&y&y& yardımın İran yoluyla ya • 
pılmasma karar verdikleri zaman, 1 • 
re.o, bl~ 11!.n ederek bıman 

Hntınc geçmek sa~. Fakat. m'll. 
i'a.ttak ol&:ma.tJ:U§tır. İng111z ve Rus • 
1ftr el~ vererek !ram ıstilA etm!§ler 
ve Rıza Peb!n1, o!!mıun lehine tah.. 
tından feragat ederek memleket;hıl 

tcrtret.Dıtt ?e Kanadaya gi~l§tlr. 

Milletim soyaral< meydana getirdlfl 

(Pctlml (R.T.) (R.A.) (P.A.) (~.A E) - Ef ndlm, bcnde1ıh r.etent tn rcook benim .• buudan klml\ nef Ne 
(t:ı.f) <a.S. Çabok) &ımtmıJ imi okuyoculımnd:ınmı. Bizim m:ı. hakla beni te,blr ediyorlar., 
o(Yat"murl Jmlle mllme.'I 111 yolsın hareket 

Kadın oe erkek dokumacı. 
aranıyor 

Erkek, kndm dolarmacl aranıyor. 

MUraco.at ~§hane kanı.kol Kap~pa
a çıpl.a ı No. 16 (17210) 

"Bu hosu.!lf;a emniyette oldut:1m>tı 

1.ann d!yordum. Çlhıktl Eddt n:ı.. 

•a k ndi menfaat,ı lccbı mecburdu.,, 
"N! snsm:ığa mecburdu!,, 
Çftııktl baOOmı TC Oil Boranı ISldü.. 
n Et'ldl BlekbomdOT, mhıt;er Kolsi., 

%9. EDDİNİN AVDETi 

Odada ıı& )"Oktu. Kol& d neeyc 
r lımştı. Birdca kt\tu boz.arek ıt0r• 
uc: 
''İdd ııızı nasıl ispat edceeksl -

ntL ! ,. 
"Ondan l:JGşka kimse bu clnaJ etleri 

J lcml!i ol maz da ondan.., 
"B na :ocrcd D bUkmediJOr m:!., 

nden. Gongu başka kim 
vurmuş ola:bfilrT Bn &ekı,de bütiln 
ev h:ıllnnı benim llzerfme l'!aldırm !;: 
ıstl.)orda. Elbet blrlsı u3anıp, benim 
k.ışirak merdi enleroon çıktı •mr go. 
reooktJ H hınca babe.mm c-c 
ne de rastbyaııak ve bil bııtün ~ • 
kma dün ' tim. Fnknt albha şUkUr 
bamiiu o lmUnde g6rmecftm, zira 
bUtjin Uml ~ ce.. 

yor. Banu ya?.mır;T 
- Peki... y 1ıuz hUvtyetlnlr.1 ve 

Mrtb ndreelıd:z.i veriniz ••• 
- l"o ... ook rica eclerfm, bmlml 

fftbn y zmayın .. Dllıın !Atcmem 
- iyi ama.. iz, kendlnldn gostere 

K 

t te sevgili okoyoeular. Matbaada, 
trnmvnyda, vapurd l'Jlne da. ga.. 
zlnoda, her tarafta, bu gibi kun~ • 
nl!'lnm ahit oluyoruz.. Blztm bfttUu 
RCVinclmlz l!U: Ocmi ec: dlhentnl bo 

:ı.anbrı rnhatsız etmemh! - K.K. 

ELi'IAA~ 
boftl aıauadı, bir dd defa 1Ut)nmdlı, 
fakat bir şey 9()ylemedl. 

Koh devam et&l: ''Beyhade yere 
tnkar etmeyln:lz, Blekbont. Mis Hur. 

lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN yeı ıttraıta bulunda.,, 
'-__ ,..._____ , ''Demek 1ıo1ıa111111 ~ldlkdllıtnft ıtr 

"Btit n bu ed J'Blnız beşmza Bir parm:ık işıueöie beni pencere.! rol ctt1.. 
ye ı:o !'ll'dı. Blr de ne glireltm! Edeli "Bayır, bana ~pmasr- lmkAn 
Blekbron pkaımu emesine oturı. )'Ok. Çünkü albay Edlstooa ve Bora. 
mu" sall ~rak ve kollıırmı 03'llala • nı CS1cfüreo şahıs bir erkek~ 

mı b<'cerecekdfnlz 'l,. 
Genç kn donuk bir nazarin Holsu 

süzdü. 
"Tnbft, ne ıannet,tinlzdl? 

h3yallerden mi korkacuğnnı 
nfzdiT 

Yolı:sa rak ptoyn ynklnşcyordo. "Bnndn.n emin mlstnlr;f,. 
bcldedl. Rols onu -pek nazlkAne karıfı1llnın • "F..mlnlm, mla~ BleJ<bom. Faltat 

dı. Blekbom ters cevaplar vermeğe bana ~ili. daha hizmetçi dAlreslnl 

Muryel gittikten onra 
ıln 3UzUne boktJk. 

lrblrfml • it lkrnca, onu hem<'n olduğu yerde terkettiktea BODra geçlrdlittnlı. vakit 
tevkif etmeld<' tehd1t MtJ. Ilu tmdlt hososund!\ hesap venrıed(nn t., 

"Görlcrlne cap itım:ıt 
ml?" dedim. 

"Bir ı.adn ı 80~ lt>d}~I 

lakın yan m:ı hı:ınm lı 

bö)le bir lmdmm ilerine.., 
''Fnkat b,. buS'J tıı h!tkb 

Katli Blel !> rn ol gettk.., 

cdllebll r zam nmd:ı olup delikanlı Uzerlnde so. Delikanlının çehresi ~rlldl. G~lerı 
ğuk Jr du tesiri ynptı. parlıyordu. 

ı.lerln en \'eı-di~I ffndede hemen ymneğt mu· "Beni tont"ftYB dft3tlremezı;tnlz, bn 
BUba sn tt>aklp 1&-ynz kıızu,,ya glttı~nl ve mült'.tfl' OO.}. Slr.e her cblklknnm he.. 

onıd.l ııaba.tıladıl':rnı l!iÖylliyordtı. Kols 1!3bmı verecek Ta.zlyette)1m. Arka 
galiba: muhtelif ııaatlerde ne ynpt,ığ'mı &0nın kapıdan binaya girdlktea eonrn nyak'" 

Kol ycrlndC'n ltalktı ve pencere • 
nfn ön no gtttt. 

c:ı, kımc.a teferruatı hntırlnmad:!!mı lıı.runın ucuna tiaeıar:ık merdlçenlerl 
sö~ ledi. / çıktım. Tam od:ıma gtreeeğlm eımn . 

"Ya nmcanrzm ve polis haflyC8fnln da bir roıig sesi cluydom. Gece yansı 
''Evet. aleyhlnd ki dellller glttlkce >ldDrlildağU geect .Nl.Je b1ze lllAVDl evin içinde dolaplı da ldm, dedtm. 

l)oğalıyor.,. okudunuz!., Maamafih bo bldlııeye farla ehemmi. 
"Bllh 

m dd~ t" lt,lmf 

kam ''llie marnlı~,, yet biçmeden odama ~kfldl1!"· Mer· 
"Mis Mar) <'lle merdiven hsmcb dlvendeo acele ayak seslerinin geldi. 

r tla tı~ızd:ın ned n bize bahset • ftnl l!ffttnee oda.dan fırla.dnn. Baktım ı ~ yalnnadm nııT, 

''Hayır yal.mndnn. Ya~, 
bıtb:unm le kaqpllqaa.ııtno. 

olm:ı&J mı T,. Hols gtild ı 
''Fakat ka~Dll5 ld !,. 
"KBÇID3~ mı T,, diye kckeledlm. 

mt"d n}z 'l" ki Muryel • ., 
K'lls ta§ı gedlt"1ne otıırtmuttu. Blek 

servetinin yarısı, gene kendi.sine bı • 
rakılml§tırı 

l'E..vt HOKnMDAB 
Hallhazırd& !randa genıı; blr Ualı 

hUkUm sUrmektedir. BUyUk t.kender 
gibi 20 ynumda diktatör kesilmek bu· 
gün pek gUc bir ~ydlr. Bu sebebten 
dolayı Muhammed Rı:r.a hUkCımet ı,. 

terine karışmaktansa, saltanat au~ 
meyi tercih etmektedir. lsvjçred" 
"Rolle,, 'Paıı81.yonunda yctı,eıı genç 
bUkUmd:ı.r çekingen bir tıp olmakla 
beni.bor bugUnkU vaziyetten pek çok 
şeyler ijğrenmlştlr. Mıstr kra.ır Faru• 
ku mlııal olarn.k gözönUnde bulundur. 
mn.ktadrr. E.'.ıasen şahın karısı ve Mı. 
sır kralmm kız kardeşi ve gtl.zelllB'I 
ne mCl§htrr kralfçenln bu 'ine pek ll • 
neı:nll bir rcın vardır. lran, Tlfl1a ne 
Dclhl arasındaki yol Ozerlnde bulun. 

ma.m1:3 olsaydı, şUpheeiz kl bugQnkO 
feIAkctc maruz kahnnzdı. 

Bir sene zarfında kabine, Londra. 
ve Moskovanm tazylld uetlc:Mjnde Uç 

defa deği~tir. ParlAmento bazan 
İngiliz be.zan Koııkovn tnrafma geç. 
mekte ve hükUmetıer de o §Ckllde de
ğiomektedlr Bazı parti §Cflerf "Entel 
Uccruı Servts.,ln ve "Uçtlncll enternaa. 
yonalln,, göz kamavtım:ı n.adlerine 
kapılarak her ~yt yapmaktadrrl:ı.r. 
Furuğt kabinesi İngiliz taraftany. 

dı. Geçen kış ka'bineyt Bolşevik ta • 
raftan olarak tanılan SUheyll kur • 
muştu. 

Sllheyltnln kanm G P.U. nun meş • 
bur elmalanndandır. SUbcylt bu ka
dmı, Sovyct Rusyaya yaptığı bir ee _ 
yahat esnasında tanımış ve kcndlslle 
evlenmiştir. 'OçUnctl kabine ise pek 
yakında teşekkW ctımfştir. Bu kabl 
ncınln ba§mda oldukça zeki \"C mUfrlt 
bir İngillz taraftan ~rnk tantıan 
T- "'amUssaltananm başvckll olması 

Bolç"vikler içln pek nğlT bir dl\rbe ol· 
muştur. Esasen SUhey11 zamanında 
kanşık ol'Ul d:ıhlıt va.z.tye'".. bUsbtt • 
tUn kıtn§m~t?t'. 

• -AN MtlŞKOl. Dt.~mm' 
tranm tllctbetl ne olab!Hr! Alma:. 

ordttlarmm Kafkasya istikametin 
f!c,.•emeli!rl, V~ll~m kumandıuıı 

aıtmda bulunan GUrclstan ve Azer • 
baycandald Sovyet ordularını pek 
mllşkUl bir duruma sokacaktır. Bu 
ordulann, dah& ı.ıf malc.'le bulunan esas 
Sovyet ordulan ile her tUrlU irtibatı 
kcaUmeal tcbllkesl ve bu aekDde im· 

1ngUl.zler, mnttefikler.i Sovyet Rus. 
yanın yardımına k<>omak lstedWet'J 

takdirde, HJndlatan ve Mıımm mt1d:ı. 
ta.asma talısla edilmiş oıan kuvvetıe
lerl.n bir kısmım bu cepheJ'8 g6nder. 
mek mecburiyetinde kalacaklardır. 

Bu vaz!yct kar§ııımd& mareııaı Rome 
lln derhal harekete gcçeceğlnl bilen 
lngUlzlerln, böyle btr ıe,,ebbUae baş. 
vurmalarına acaba tmkAn Tar mıdır i. 
Bir taraftan ya.km§arlt °" SUveyşiıı 
e.lden gitmesi tehUkem, diğer tıı.rnf .. 
tan Hindj.et,anda.kl va.zlyetfıı gitgidO 
kanıımaaı ve uzak §&ıirt:a Japonların 
Bengnl eya.ıcttne bir ı.etllA teoebbUs'.l. 
ne gfrl§meleri llıtiınall. lngU~riD 

ne glbl bir Çtkmas t.çlnde buhmduk. 
lıınnı g&Jteren en canlı bir ntımune" 
dlr, 

lran mmettnın bt!yftk btr ek8e1Vo
tl. bolşevlklerl sevmemektedir. l!'A&. 
sen Rusya b1.ttt1n tarl'b boyunca traıs 
için en btlytlk bir tclıllke teokn et • 
ml§tir. lranhlar, lngillzlerl de aev .. 
mezler. İranlılar İngilizleri "'eoyG'UI'• 
cu,. olarak T&8Iflandırmaktodrrlar· 

Bu vaziyet karşıamda Alman ordula.• 
rmm lrana ceımeıers. İran m!!.1etl " 
nln kalbini se'Yfnçle dolduraoaktrr • 
HtNDlSTANA DOORU GtDL'"'i \'Ol. 

Alman ordusuna karp laııt.yrantı1' 

hlsal besllyen lran gencll#SDi Te tak• 
rlben 12 lUmcnden mUrekkep oJan 1"' 
re.n ordusunu. İngillz1erlıı Almanla,.. 
karşı seferber etmelerine 1m.kb 70Jc. 
tur. 

Mos'kovada ÇörçDin de fltir&1' ettJ. 
ğl bir toplantıda. bu meselenin d' 
g6rU,.cıüldtlğtı muhakkaktır. Oldu~ 
uzun blr zamandanberi bu Mtgcd9 

bulunan ve 1914 ten 1916 sCDdlne kt"' 
dar buradan Türidcre karp barek~ 
geçen general Vavelln, yukarıda ~ 
rettiğlmiz toplanb esnasında blr nıtl, 
tehassıs sıtatne, yakın şarkın sıı -
kaddcratı hakkında nlkb n eQmlelCi' 
kullanmasma pek ibtlmal verml,O .. 
ms. Fakat Çörçllln bu defa da geııe. 
ratln sö::ıertne lnılak 8Bllladığml ıc..t!
yctle söyllyeblllrtz. (Porunca ~J 

P OPAGANDA 
ikinci cilt 

Yazan : Sadri Ertem 
Ye 1 ÇJktı 

Tevzi yeri V allıt Yurtlıı 


