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1 ALMAN TEeLiÖi 

Mısırda ı Stalingradda Or-
lngı1iz kıtaıarı 

işgal ettikleri lovska varoşunu 
b~lgeyi ~ah- zaptettik 
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""" \ı·-.ıngton, % (A.A.) - Dün 6g'le- görmll§tUr. Bu kamplar blrlc~lk Ame. §ilrttl'mü&ttilr. 

IBuAkşaml 
Yeni ders Jılı 
Batı arken 

-ıazan: SADRI ERTEM 

den sonra yapılan bum toplantısın. ! rfkanın en bUyUk deniz talim' temııl- Gtrldde Plrgos cıvannda Alman av. 
da Ruzvelt, iki hafta sUren seyahat~ dlr. Ayni gece cUmhurrc~lnln trenl 1 eılan bir Slpitfayer tayyııreırinl yer$ 
esnaııında Detroltde bir karnyon fa ı, Mflvaukee•ye gclml§Ur. Ruzvclt, 1 inmek zorunda blrakml§l:ı.r ve Pilotu. 
rlkaıımı gezdiğini ve fabrikanın 1)11 (Arkuı: aayta 2, Slltun J de) nu eııir etmi§lerdir. 

lebrln ,ımal4ndekl Alman taarrazana baDftetmek için 

Stalingrad cenubunda 
Ruslar geniden şiddetli 

bir taarruza geçtiler . 
' 1100 metrelik dar bir kesime 

Akdeniz 
havzası Baş
kumandanhğı 
Almaaıarıa ıtaı
yaaıar arasında 

Jbtllal çıkmıt 1 

Almanlar 6000 
obüs yağdırdılar 
Steplerde taarruza geçen Bızılorda 

bir aablyeye giril 

Mlb'm bir Bas grupa çenber içine alındı 
Berıın, ! (A.A.) - Alıran ordular: 

başkumandanlığmm tebllği: 

Katkaayanın §lmall garbi kıammd~, 
Alman kıtaıarırun taarruzu neticesin· 
de yeni arazi kaZ&nç!arı elde edilmi§. 
tir. 

Stalingradın şimali garblalnde kuv· 
vetll bir 18Unad noktaSl olarak talı. 
kim edilen Ortovakka varoou hUcuml ı 
zaptedUml§ ve bu varo§Un garbinde 
mUhim dllşman te~lllerl !jember içine 
atmnııııtır. Şimal baraj cephesinde 
yeni 091ırtma taarruzlar; geri ' pU4-
kUrtUimU~tUr. Bir gün ~vvel burad:-. 

lagtllz tayyareleri 

Şimali 
Almangaya 

hücum ettiler 
22 laglUz tayyaresi 
lllerıne dinmedi 

BertJn, ı (A.A.) - Alman tebl{ğinc 
dair lngUi.z bomba. tayyareleri dUn 
gecıe ılına.U Almanyanın ııahll bölge
mde bazı mahallere ıuıkorl bakımdan 
hJç bir te"1rl olmıyaıı taarruzlar yap .. 
mııla.rdır. Sivil ahali pek hatif ka· 
yıplara uğra.lmı§t.Jr. Taarruz ede.'\ 
dUıma.n bomba. tayyareehiııden.)'irm• 
iklal dUoUrUlmll§tur. Hollanda ,şahiil 

açığında bir ilkteırtn geoeai .Alm&lı 

deniz muhafaza kuvvetlerjyle t r ka .. 
fileye taarruz teıebbllsüntk buluııa';l. 

birçok aerl lngU!z botları araamd~ 

bir deniz mubarebesj o!'mu§tur. KJB.ı 
mesafeden • 1nglliz botu batırılmış 
lkl bot da hasara utra.t.ılı.oıft.lr. Bun• 
lann yaralan o kadar ağadır ki bat 
tıklan ıahmin edileblllr, Bir Al.ms~ 
karakol gemlııi batmi§tır. 

tahrip edilen tank miktarı 126 e çık. 
mıııtır. 

Kısa menzilli muhareb? tayyarelerı 
ordu tümenlerini desteklemL,ıer v.e 
müdafaa kanadını Don ile Volga an• 
smda himaye etıniglerdlr. 
A§ağı Volga bölgeslnd' Alman ve 

Romen muharebe tayyareleri mUhlr.ı 

şlmendl:fer hatıarınm tahrlblne devam 
etmektedirler. 

•Don cepheaind:o Alman, İtalyan v.a 
Macar hava kuvvet,lert dllşmanı ağ.? 

aila.blar ve her nevt taoıt bakımmda'l 
ağır kayıplara uğratınl§lardır. 

llmen gölUnün cenubu şark1ıtindıı 

taratnnrıdan yapılan ı;aarruz 804 

günler içinde yapıl&n muharebeler nıe 
Ucesbıde gembcr içine almmlş o!~ 
dll§l!lan , Wmen!erlnin yolted1lm1t'ıl. 

yakla.§mıflir. Lfıdo&'a göIU tızerlnd.s 

muharebe tayyarelerimiz bir karako\ 
gemlsl.ııl batınIU§lar ve bir ~e.bi bom
balar!& haııara uğrat.m!§lıırdır. 

İngiliz • Alman 
Ağır harp 

yaralılarının 
mübadelesi 

İsviçre vuıtasne 
mlzallereıer 

cereyan edlf cr 
-BerUn, it (A.A.) - 1~ l:ıabe!' ıalar. 
bir Alman menbamdım ~dfgfne 
göre ağtr harp y&ralılarmm mlD:ıadc
leal fçlıı Almanya ile İngiltere ara. 
lltllda mllzakereıere tekrar ba§lmımış~ 
tır. lavtçre va~e yapılan b•ı 
müzakereler henüz lm1:! llbh' ~~ 
varma.ml§tlr. 

- .. ' . - , 
ıf' 

Y EN! dera yıla bugün bql&dı. 
yaz a3 laruıı, latlrabat lı;lnde 

getırcn talobe kadrosu, bugünden iti. 
beren l.Ullür cephe,lııde ;>eni fetihler 
iı:in tnr.c bir ruh, 'e y:>rgunlukt,ı&a 

kurtaımuıt bir bedenle ı;-alıımaya 1>e2. 
lamııtlurdır. Cahaletıe wikı.ad«>Jtuin, ve 
mcmh:lrntı bllg1 ,,'C ideale ııöre yarat. 
manın en samımı, en tabll yolu bu . 
dur. Bunun için ılık sonbahar g'llne,: 
altmıb ba~lı)nn lW dera yılı baare 
tlnı çektlkimlz bllglli, liıılln kWtUrlü 
me uı, müreffeh TürklJeJ1 yaratmak, 
onuıı ruhunu ,eklllcndJrmck bakımm . 

dan bir )eni ıaerbıılcdlr. !tlekteııledn 

11ulh ııartları içinde normal faaliyete 
ba~lamı~ oldukları g[ınlerde yapıla • 
cak \l:\Z!feler ister talcb<., Jater bCK'a 
balmnından mütalea ecJllatn seçen yıa 
lara göre irfan mUeaııeeelertnden da 
ha Ustun randıman latem.,k mecburi. 

:ıctlndeylz, Bu meoburlyet '°6UklarL 
mızı al!ime mukallidi ;>apmak, hocs. 
lıırunızı yorgun, sinir hafttaaı ballndtı 
görmek arl.oaundan kU\Vef almamak 
tadır. Böl le bir şey ıatenılforuz.. lste. 
dlklcrlmh: vaz;ıhtır, sarihtir . 

Bu memleketi bllgl yoluyla fethe -
decettz. Bilgi ) olu~ la yeniden ln5ıa 

edeceğiz. Türk ıntulAbınm lıtlklllcl 

11:Juru bunu zaruri krlm&:<tadır. ÇUrı. 
kii bugün ııulhunu muhafaza ettftlm1z 
bu toprakla:-ı yarın da m~ut blr yu, 
va halinde tutabilmek lı;ln onun lllıu 
:ı·olu~la, ideal yoluyla yeniden lnp -'· 
dllmlt olma11, ve- eldtı tutuloıaaı lA. 
~ımdır. 

1 
Rommel bu me,.ele 

halledilmeclik~e Alrikaya 

Moekova, 2 (A.A.) - Alm&n hU. I Yan remıt bir kaynaktl\ll bildiri! • 1 

cum kıtaları, Stal!ngradm şimal bat1. dlğlne göre, IAbnanJar cet-eJl h•fta 
aındaki enUstrl ~ailelerine yeniden 26.000 a.Sker ve fOO tank kaybet.mlt 
altı defa taarruz elmloıer ve nihayet terdir. • 
pek az toprak kazanaollml§lerdlr. Almanlann rumı olarak UAn ettik. 
Ruslar ııma1 batı mah&llelerlndekl 1ert kayıplar, Stallngrad §lmal balı • 
dUtman be.ııkıamı ha.ti!Mıtmek için sında 900, ~ubd& ")(), Don kıyuın. 
Stallngrad cenubunda ki Alman hatla.- d& 100, Mozdok çevrealnd& 200, Nov. 
rma çok §iddetu taarruzlar yapmak J"OBisk yakmmd.a 1500 ve Mo.kova 111· 
ladtrlar, Almanlar ejdden bUyfik ka. maı batısında 700 dtır. 

_J 
~ . .. 

Mahsul in 
bolluğu k8fi değildir ! 

nmı, memleketlmlr.de millf t-ntl. 
dl\n bir parçaııı haline koymak, lllnı 

zihniyetine göre memlel<f'tt tanım&°" 
memleketln böyleoe k&lkınmaama biz 
met etmek memleket lıtHtlAll hesaba. 
na '!ıa1&rılac&k vaı.lfelerden biridir. 

BugUn kapılarmı genç 11e11lllere a. 
tan mektepler, istikbalin pllnlattıf·, 
Pllnı tahakkuk ettirecek uet,alarm 
ıı.,ıanu yetl!Jtlrlldllt birer atöl)edlr. 
Biz bu atölyelenlen tlııtUa kaHtt'le • 
rıo yetı,meılnl, e.ıı u zay{at. ,·ertıme 
sıaı \'e en rasyonel tarz.ela bazarlaıul. 
ınasını tıııtlYoruz. Bunlann tahakkuko1 
bir taraftan bütçe ve lhtlaaa meııele11I 
ise, bir taraftan da gene: Jaey-.a ya 
hizmet; aıkmın ta kendlaldlr. Genç be. 
) ecaamm, ve hlı.met a,kınm menııe. 
kr.te yapabtleceğl pek bUytlk feyler 
'ardJr. 

Fikir ve kUtttir atölyelertmlzln f'D 

a~ zayiatla, ea kısa zamanda memle. 
kett kUlt!'r aevlyealle fetbedeeek un • 
•Urları yetlttlrme&f bizi eo bUytlk ek
!ılkUICU!n lmrtaracaktır. 

Bitim mektepten beklecQtfmlz bö • 
\ uıc blı.met hiçbir memlekP.tln bekli'. 
dltlnden daha ftZ ..df'ğlldlr Hattı bl -
Clın ınektt.>pten beklediklerlmi:r. IJaeka . 

. clönmiyecekmql 
Londra, ı (A.A.) - B:!taııova aa. 

kert nıllnekkldlnin bltdl"ı!itlDe göre, 
Şimal ı A'f r f k & da k ı Alma>ı 
bava kuvveUerl kumandam general 
Koaııer!ingle marqal Roır..~l, yalnız 

Afrika harekltı için değil, fakat bU. 
tün Akdeniz havzuı Jçm bir batku. 
maudau tayinine ısrar et!Jlekledlrler. 
Romel balen usul bakmur..dan btr t. 
talyan generalinin kuman~aın altmıj.ı. 
gibl görümnektedfr, 

ltaıyanlar, lkt Alman generallnl:ı 
teklifine ıuraz etmekte ve bu tekla 
kabul edilecek olursa. bu maka.mı:ı 
hlç degtuıe famen S&vole hanedanın'\ 
mensup bir İtalyan baıtkıımandan ta.. 
ra!mdan IJgall cerektltlnt öne atlı' • 
mektedlrler. Brita.novanm aakerl mü. 
neldddf, bu meııele katı l'ırette h&J.1-
dlhncdlkçe Romeltn Alrllıaya di5n _ 
meainln fUphell olduğu:ıu da ıllve et. 
mektedlr. 

T obruk limanı gene 
bombalandı 

Ltındra, ı (A.A.) - Çaıeamba gil. 
nU, trlgil!Z llava kuvvetle,·;,ne mensu:; 
uçaklar To'!>ruk limanın!l taarruz et. 
m~ler ve limanda buldukları 8 gemi. 
den iklalne tam laabttler kaydetJnlf. 
lr.l'dlT. 

Ba§k& bomba uçakları Fukka v~ 
Sollumdakl hedeflere taarruz etmişler 
dlr. 

'arının bekledfkll'!rlnden kat kat fıu;. takll bir de,·letJ ayakta tntmaya im 
'•dır. Bl:r. lllr yandan ger. kalmlJ Mr kı\n yoktur. MPktep bo.ı lııttklllln flktr 
dünya ae\·lyeııtne yakt&tıaak mecbu. kuttür ve jhtf'8ııı kııhramanlarmı ya. 
rı.Ytıtindcı)l:r.. Ayni umanda Jllm zlh. ratacaktır, Mektep mlHııMıeM'al, hocı.• 
'•l~etlnj memlekette bir gelenek ball. ve talebeden mörekkt'p bir ktudUr. 
'ip ko) mıı)a medmruz. Bu kWUn gençlik heyeranı ve hlı. 

lr1m14?ketlmlı:t teknik ve fikir ba ml'!t aşklle bUytlk t"Yll'r nırettğln• 
111U1ldıı:ı bundan aonra • bir lihal&t kanii? .. ~,.. yılı başlAnJıt'ı kUltUr Vt! "''*" lıallnı!f'l brrak,.mayır.. ~'knll: tnrlr için bö7)e bir mevalmln beelan 

\e kUlttır lııtl~ln) kaıaaD!Pn ı:allaı 1 &'JCıdır. 

yıplara uğramaktadır. Ruslar Alm.anlarm ilk bq taal'TU. 

'•• -
FiNLANOiYAOA 

zunu pUskUrtmllşlcr ve bwıd.an sonr ... 
dır ki bir miktar toprak tt-rketmtıler. 
dir. 

1 

Almanlar Stalingrad ceııubunda bir 
çok ka?§lhk taarruzlar yıpmı.§laraa 

Bu••tu··n da sonunda, iki bö!Qk kaybederek Çt.'!-mem ur 1 itilmek zorunda kalmqılaırlır. Bundan 

• • l ve ışçılere 

YÜZDE 60 NiS· 
BETiNDE 

ZAM YAPILIYOR 
Helslnkl S (A.A.) - İ>.N,B. 
İdaı1 aal&.hjyetıer kanunu muclbin. 

ce, Fin hUkQmetı. Ziraat. ltçilerl ha. 
riç olmak üzere bUtUn ı:ıevıet me
murlarının ve huııust tle'.lret ve eko. 
nonll mUe.sseselerlnde ı:alışantarn 

bllfllnum iaçlletjn maaı ve Ucretıerl. 
ne, 1939 yılında aldıkları meaş ve Uc. 

ba§ka §imal bat:da Don kıyısma tanK 
çıkarmağa tetebbUs etmı,ın. fıtk'1t 

Sovyet tank 11Bvarlan bu tıArekeUl'l 

&Une gcçmftlcrdlr. Yap:lıuı c;arplf • 
nıa.da Almanlar, be!! tank, Uç batar. 
ya tel\P ve ayrıca Uç ba tnya da h3.
nn topu kaybetmt~erdir. 

(ArkaaJ: Sayfa 2, Sütun' ele) 

ROMENLER 
ŞarK 

cepresinde 

300.000 ·kişi 
kaybettiler 

retleri Uurlnden hesap edtı.m k au"- Lonclra, ı (A.A.) - Deyll Tetcrat 
tile, ı ıtkteşrlnden !Ubaren yüzde alt. gazetealnin yaptısı b!r hesaba gön 
mııı ntıııbetinde bir zam ynpıtmlL!Ill:.\ Romenler Rwıyada 300.00<' kl§i kay. 
karar vermlıtlr. betmtılerdlr. Bu gazele Almanların 

Bundan ba§ka. hayat pahalılığı tak Romen bankalarm1, bUyUk tef()bbOs. 
dirlnde, mevcut barem dertıeeat d:ıhl • I !erini ,,.e madenlerini eller'nde bulur.. 
linde Ucretlere aynca 10 <!il ' nl8be. durduklaruıı hatırlatmakta ~e Ro. 
tinde bir zam daha yapılması 1d:. J manyanm ııUr'atıe yıprandığı netice., 
ıerekl,ı direkUfler de vern:J.atir. aine T&rm&ktadır. 

\'azan: BiR MUHARRiR 

ŞÔPllES1Z istihsal 1btl~aca kA. 
fJ olmazsa flyıı.tlıır l Ukaellr. 

Famat fiyatların düı;meıııı lı;ln lstlt.ıı:ı. 
lin arttı!".ılmıunnı kA11 bir tedbir a ı 
nanlar aldanırlar. Mahsul bol ve lh 
tlyaçtAn faı.la olduğu :zaman da fı • 
yatlar yllluıclcblllr, Bunun t ıı Jyl m., 
aall ze,nJnyağrdır. Türkl~e, diln~anın 
aayıh zeytinyağ pl~·aanlunndan btrt • 
dlr \e ibl1l.C'J1t ynzmcak derecede boJ 

mahsul alır, BogUn satın ıılınan zc). 
tlnyağlar geı;en ~nenin fı"\•koJAde b?1 

olan mahııulıtdUr. Depolar ~klım tıl•. 

hm ez3 tjnyağı dolu oldııg-u l•-ıldc !I 
ya.t l15 1.-ııru::ıtan l9S lrunıp kad:ı

fıı lamı:;tır. 

Neden mahsul bol oldu:u halde re. 
kabet fiyatlan dU5UrmUy.ır~ 

ÇllnkU etıkt ekonoır.13 c göre reka • 
bet fi)·ıtfllll'ı dü,ilrllr: 3 rnı ckonomiy 
göre "rekah<-t rekabeti orıadan !taldı . 

rır.,. 

Ml§al: Bir mahallede 'Uç k:ıııap ,·ar. 
Krvırcı~ klloaunu altmıar kunı,-ı 

satıyorlar. Mahallede atırdl\ncU b•· 
kuap açılıyor \'l' rekııbet için kl\,rt•ı. 

fı clU beşn \'eriyor, üteldırr de fiya· ı 
elli bete lndlrlyorlar, Ytn! ,::elen kd.' ' 
aap f'lllye lndlrllor, ötcJdıer de elli • 
ye. Bliylellklc kı\":ırcık t•~atı rclın • 
bet 58~('1!1nde kırJta kndar dU1Uyor 
Faknt. kasııııl:ırın dördü f t' tlç">ir ''"Y 
ku.Anmıyorlar, hu scf Pr fttjfnl• cdl • 
J"Orlar TC dördü birden ln'lr~ıf.rı )et· 
uıişe satryorlnr! 

Mııl sııhlpJcrl lçıla bu ittllak. rN& 

beUn bol aaU,rndan daim!\ daha kAr. 

lıdır, Mahsul ne kıwlar bol olursa ol. 
b1lD aerma.yedarlar ittlfal. edin<."C fi • 
)atla.ra hfUdm olurlar. 

Ze)'tlnyağı ı,tnde de aynım büy'l.,, 
Mahsul bOMnr. Fakat bUyilk toptancı 
la-r aralarında uyu,mu,tardır. l\lal • 
lıı rı Anadolndakl depolannda r;aklı • 

~'llrlıır ve fi)nh yttkseltmck ltln ~e • 
hirkre &Ulr nznr ıse,ked;)orlar. Bu 
3 üzden mat bol olduğu lıalde kıttır ' 
fi fallar yUkseldikı; yUkııcll) or. Tkı. 
retın serbest bınıkılmıııııı bunların eh 

meğinl.' )llğ rıUrmU:;tUr. Amlarmd ı 
anla~tıklcırr ft-ln serbest ticaretin ) ' C 

G'ft.nc l3Jllğt olan rekabetten urr 
ltndar ürkmo:ı:Jer. ırıyııtiara Mklm . 
dlrlcr. Ahaliyi y:ı.ğ iht13 .u.lle kı~ rar. 
drrırlar \'C fJ;)aOam bindirdikçe btr 
~lrlrlf'r, 

O h.:ıldc rnt'sclc yalnız. ... f!hs:ılı ı:c• 

ğulhn:ıl• dtj;il, flyııtL'lrr scrm:ıycnlrı 

e lrl olm.ıltlan kurtarma'•ttr. B ınnn 
ıı:tn do ııdll 'e ccuıi htil Umlcr Jtllı . 

~t'lmeı.. ÇUnkil ııerrnal-d:>rl!:rm .ııra • 
lnnnda uyu tuklannı 1 !Jat etme!. 
mUmkUn d~ğıtdlr. r.Iahsul~ et ko) ma\. 
d:ı J•C!fi g<'lme~. Blltlln t • ::ıs:ıl bUıı.rr. 
ııluln tc,kll tlanlll3"1 m·ımdır. l'>l 

ırşt.ıl!t, mahsulü mUstnhsllden alıp 

mü5tehlikc dnğrtan bir rucka.ııl7.m&~a 
8Shlp olncaıfı iı;ln t-0ptanrılnrm mııl. 

!ıinl.la.m:lların!l, h:ıllan S"Idası ve lh' • 
3nı;J11!1 üz.erir.de <'.8n]l1mc teıılr~r 

ynpmal.'.l·?n:ı lmkd!l bırakm:u .. 
Uö~ le yaııııma-s:ı, işte, mahsnl h':/ 

olcb,..rıı halde, zr3 Un' ıı-, n.ınnnaıı Jf 

duğ9 gflııl ftynt!ar ela' ''J" "'.'1:"" ~ 7 "ttV. 
u~ -
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Mahkeme Salonlarında 

Küçük gangısterler 
Polis f ihninde gördüklerini aynen 

tatbike kalkışn1ışlar ! ? 
BU' polisin önünde ad}j/eye getırıı. 

.:tikleri zaman korldorlarır sUk(lnetl 
biranda zait olmu§, vaveyrıuan ıı.e 

aık aık ötmeğ"c ba§lamı,~ı. Öyleıslne 

ağlıyorlardı ki, zavallı po~s memuru 
ne yapacağmı aa§lrml§, sa.h hlddet'i 1 
gtı.ıı tatlı sözlerle kendilerlnı sustur. 
rnllğa çalı§cyordu. 

Fakat ne mUmkUn! •. 
Derhal etraflarına kesif bir kale. 

balık U§U§tU, ve bu seter polis 'kendi 
lerlnl bırakarak bunlarlt\ uğra§ma~ 
b.'l§ladı: 

-Dağılın efendiler, ne var, orta o 
yunu :mu oynuyor? HayC:I i~nizc! 

Tabii kimse dağılmağa yanaşmadı 
ve ı:ocukları, aeyretmeğ(\ de\-o.m etti 

Razveıt diyor ki: 
W-lBa§tarafı l ine) aayfadll) 

burada devlet tarafından inşa edllmiı 
ol'n bir harp fabrikasını gezınl§tlr, 

.M r.nca.polls ve Saint Pnulda bir 
ll§ckhancyl gezen cUınhurretsl ·bum. 
da pek çok miktarda kndmlarm ça. 
ııııtınlJiğuıı görmUştUr. Bundan ba~ 

ka deniz talim kampının kurulmaa~ 
Jı;ln ba§arılan i§lert de tetkik 
etmi§lir. Fort Lcvlsde Ruzvelt garp 
ıııhlllndekJ başlıca ordu karargtı.ııla. 

rmdan birini ziyaret etmiştir. Ruzvelt 
bu civardaki deniz tezgAlnnm da gcn11 
ölçüde bUyllttılmU~ olduğunu söyle • 
ml§tir. 

Seattlo'de Pasifik bölgeleri için mU 
tcmadiycn gemilere bindirilen blrc:ok 
Amerikan alayları için kı;rulan bU • 
yUk dubaları görm~tUr. Boelng tay. 
yarclertnln yapıldığı fabrikaları da 
gezmi§ olan Rutvelt, burada sUrat!er' 
pek•bUyUk tayyareler yııpıldığmı söy 
leml§tir. Vankuver alllınlnyum fahri. 
kaıııındn relaicUmhur, elle yapılan li!
lerde tnkJp edilen metodları tetklic 
etmfııtlr. Bundan sonra m~hur Kay. 
zer tezgtı.ıılarmı ziyaret etmlottr. Bu. 
radıı yenı yapılan bir gemi denize in
alrUmekteydi. RuzV1:llt bir kızağa çı • 
karak bir gemi teknestnin

1 
gözle gö:11. 

lcb!lecek bir sürattc yUkscldlğini g!fr. 
mU§ ve bu harlkUlAde ııtlrat karşısın 
da hayret etmekten k~ndinl alamı. • 
nıştır. Ruzvclt bu tezgfihın Kayzer 
u·ulünUn tatbik edil~ blr çok tez 
gı\htardan blrj olduğunu s8yledikte.ı. 

sonra neş~u bir yüzle gunları uıı.ve 

e'miştır: 

''Bu tczgtı.ıı!{lrm on günde bir vapur 
lro§a ettiklerini biliyorsunuz. Halbu'<
bJ Be.fer dört günöe bir vapur yaiıl 
d·gını gözl .. rlmle gördüm. Hatta. dör. 
dUncU gUnU mürettebat gemiye bin
meğe hazırlanıyordu.,. 

Mare lzland denl:t UssUcde eUmhu. 
l'Cisl Jap:>nlard:m alınan bjr denizat 
tıyı görmUştUr. Bu gemilerin mUr~
tebatı lkl kişiden lbo.rettır. Ayni ma. 
halde bulunan bir Amerikan deniz.al. 
tısınıı dokuz Jnpon bayrıığl resmodll 
müıtl. 

Bunlarda on iki, on Uç yaşıarınd3. 

iki çocuktu. 
Biraz sonra m~hkemcy~ sevkedil • 

mck Uzerc nıuddeiumuml :;! sokuldu. 
!ar. 

Çocukların suçlan blr t ayll gari~· 
ti. Gc:ı:rnlcrde İıitanbul tıırnfındak: 
eıncır alnrc!an birisinde blı film gör. 
mJ§ler ve bunu aynen ta~blke kalkı: 
mı§lardr. 

Bunun için de mnnalltıll'Jinde otu. 
ran Safder adında bir ir.dın öğret. 

meni gözlerine kestirmiş kendiaitıo 

bir mektup yollamışlardı. 
Mektup şöyleydi: 

''Da~on S:ıfdt'r, 

Bu mo'.tubu sıına "luır:ı kafa çete. 
111,. 3nzıyor. SJz.dcn 500 lira tst.Eo. 
mcktcylz. Bu ıı:ırayı Uç gUıı içinde 
"'Crmezsen seni hiç ı:ı.ennndnn öldUre. 
ccjtiz. Parayı bir :zarf içine- koyarak, 
Sullannhmct ı;arkındaki en bil~ Uk n. 
ğııcm guğdcsindekl kovuıa koy, 

Pull c bir fCY söylediğin Vfı parayı 

da. "•crıncdlğln t.ııkdfnlc kendini öl. 
mü, bil.,, . , 

1mz.a yerine bir lrnrukafa resmi 
yapmııılar ve altına da ··~ehlikell ku. 
nı katıı. çetesi,. yazmışlardı. . 

Tabii Safder mektubu ıılır alma·. 
bUyUk bir korkuya dUıJmUş derhal 
zabıtaya müracaat' ederek hayatının 
korwımaaınr i.steml§ti. 

Pol13 mektubu tetkik et.mi.§ n 
bundaki kurukafa remnlni biraz ace 
mjcc yapılmış bulmakla beraber böy. 
le kUçUk çocukların marifeti olduğun 
dan şUphe bile etmfyerek go.yct ciddi 
surette tertibat almı gve Sa!dere: 

- Beyaz bir zarta para koyaralt, 
dcdlk:erlnl yapınız,! ta•ıslyeBlnde bu. 
lunmugtu. 

O gUn Safder parayı ağaç kovuğu. 
na koymU§ ve aivil polisler uzaktan 
ağacı göz:etle.ıneğo ba§laınıalardı.. 

Fakat hayret! Bıru sonra. ağaca 
doğru iki kUçUl-: çocak gelmi§ ve l>I. 
rlsi elini kovuğa so!Mı.ral: zartı kap. 
mı§, beraberce kaçmağıı ba§tamı§lıır 
d( 

Tabii polisler de pC§lerinden .. böyle 
ce yakalanml§lar ve "tehdit mektu
bu yazmak., suçundan ad·iyc~ Terll. 
ml§lerdl • . .. . 

Her jki küçük gangst"r de sorgula. 
rmda hıçkırıktan lUlarr ak sık ke
silerek ltendllcrlnl şöyle mUdafaayıı 

çalıı;ııyorlardr: 

- Bnyan Snfderl acatfyeıı öldtlrml. 
yccektık •( !) Makan hnıu: sadece ken. 
dlslni ltorkutmaktı. Parayı da aldık. 
tan sonra kendisine iade <;dccelttlk. 

Bunu sinemada gördUk Taklit et. 
me,ı. i&tcdlk .. 

Ne~lccde her iki çocuk da sorgu 
hllkjmllğtne teslim olund•r. 

ADLİYE :M UllABlRt 

VILKI 
Basya bakkıada 

çok a ı ko oçmuş 

NE VAR 
YOK 

Yüz bin franklık posta 
çantası 

J940 ene.si mayısında, Fransız 

orduları bozguna u#rayıp do, mem· 
lcket karıştığı sıral:ırda. 'l.il • Pnri~ 
haltında işleyen bir ırendekl bh" 
posta vasonu, yağma edilmiş, ya~ 
mncılardn mcyclıına çıkmamıştı. 

r.nıınan posta çantasında y\iz bin 
frank pul ile bir çok para da var. 
dı. 

Yn#macı vkdan azabına' mı uğra· 
dı, yoksa, lınşına lıir knzn mı ·gel_ 
dl. Aradan bu kadar zaman geçtl~i 
h:ılde, çanta, olcllıl;ıı gibi bulundtı. 
Bulan do bir köylü kadını. Onu, e. 
vinin y:ıkmlarınds buhnuş \'e dün. 
;)-aıla, artık nadirleşen bir namus
klirlıkl:ı posta idaresine tesliro 
elmiş. 

Jll:ırcşal Peten, bunu haber alın. 
cıı, bu fazılel nümunesi olan kadı· 
nı nıfıkufnllandırmnk istedi. Ona, 
ıncthiiscnalorla dolu bir mt'ktupla 
ber:ılıcr folo~rnrfıııı gönderdi. Bu 
kodnr değil., J\adınn. iki çocııj:';iylc 
hMikle harç etmel~rj için epeyce 
para d:ı yollamayı unutmadı. 

V modası 

f nsllizlcrin propaganda icraatın• 
dan olan, bnş \'C şehadet parmakla. 
rın kaldırılmnsiylo vücıırla ı;ctirl• 
len "V" işrıreli ":tııfer,, demek olan 
fngilizı:c ''Yiclor~ '', frnmır. (Cic· 
toric) kelimelerinin Jıaş harfin! 
gö.slemıcJ,tcdir. Bu moda. pek az 
l aşadıktan sonra, zannederiz, ln· 
silt.crcdc bile infıs etti. Halbuki, 
Çörçil, lulUI, hu işaretin kcraıncli 
ne inananlardandır, -

Son SC) aha tinde Mı.sıra gittiği 
zaman, tan·nresindcn çıkıır çık· 

maz, kendisini karşılnyanlarn, se 
liıın yerine, elini knlıJırınış ve pa;. 
makbriyle "Y" işareti ~·apmış, a'. 
~ışlanmıştı. 

Rus) oya scyah:ıtindc ise, Cürçil, 
halk tarafından daha fazla alkış· 
lnndı; cünkrı loy.rarcsinden cık tığı 
zaman pnrmaklarlylc "\'" işareti 

yapınca, Rusl:ır, hunu "ikinci ce.::> 
he" mnnn~ına al:ırnk, çok scvinıni~: 
lerdi. ' 

Londrn, 2 (A .. A.) - M.lk Art.Ur u. 
mum karargA.hmm tebliği: 

MUlteflkler, Yeni Gir.ede Ove'1. 
Stanley dağları dolayların1a ileri ha. 
reltctlerine devnm etmektedirler • 

DUn L,gaı cdjldiğf bl!dlr!len Nıı.uro. 
?!un 7 kilometre §imalinde bulunan 
Mauarloya doğru kuvvetlerimiz Uer. 
lcmektcdlr. 

MUttcflk uçakları dUn öunaya ta • 
arruz ed!lrek dU§manm hedeflerine te.. 
arruz etmlBlerdir. 

Finlandiya ile Almanya 
arasında hiçhil" muahede 

yok! 
Stokholm, ~ (A.A.) - Tldningen 

İsveç gazetesinin Hclslnkj muhabiri 
Fın makamlarının, Fin!Aı.diya ile Ai 
mıınyıı araaında hiçbir "l.•U!lhede v~ 
mukavele bu!unmadığını ~ıı.kat, sade. 
ce mueıcrek dU?ı1?Janla ml cadele lçi'l 
filli bir jş berabcrllği yap·J:lığıru söy. 
ledlkler!nl blldlrmektedlr. 

Y '..inan felaketi devam 

Ruzveıt bundan sonra .ıııraaiyle Ok. 
landda malzeme ve la:ıe maddelerinl.:ı 
tahmlll için kurulan dubalar. cfvar • 
daki deniz UssU:ıU, Losancelosta~i 

U\lg~ tayyare fabrlka.ııın. ve eski bl; 
lspanyol bölgesi olan Sen Jan dö Ka
p!stranı gezmııtır. Burnyıı bUyUk de. 
n ~ tr!im kanıpı kurulmuştu, Snn Dl. 
c>go <! n'': h stoneslnde Ruzve!t yııra. 
ıı bn'ı-lyclflerle konugmtıNtur. 

V:ı.~ :ngtoı}, 2 (A.A.) - Bir\~'!Jik 
/.:ınerika fı.ynıı me~::-: hariciye el'. c'Lmiyecek 

RelslcUnıuur ıseyahnUnden hAdiae • 
c.timeııi reisi Connelly, Vilkfniıı : ı.ondra, 2 (A.A.) - 1ngi!Lz lstlbS!!l 
H.usyada bulunduğu sırada dilşUı.. nazırı Littelton Yunnnlstnn hakkında. 
dUklerini bu kadnr a;:ıkhklo. ifade 1 §U beyanatta bulunmuştur: "Yunar. 
etmi§ olmaktn.n kendince teesailf~ fcltı.keti devam etmlyecekttr. BUtU.:ı 

değer bulunduğunu aynn meclis:n lngllizlerln knlbj, YunanfB!anı hUr ve 
cic söylemiştir • mesut lulmnk azmile ya.nmaktndır ... 

Sabah, öğle, akşam 
Her yemek\en ııonra günde 

ditlerinizi RADYOLIN 

üç 
ile 

defa muntazaman 

fırçalayınız 

akar boşaltılıyor 
İngiliz ve Amerikahların bir 
taarruzundan korkuluyor 
Vişi, 2 (A.A.) - Daka.ronn j za Dakarm Çevresinin halen pek 

resmen bi'dlıiliyor: 1 fazla nUfus kesafetryle dolmuş 
Umumi vali Boison, Dakar Çe•.. l;ulunmns.ından ötürü alındığı sö~ • 

resinde bulunan Avrupalı ka.dın 1 
Ienmektcdir. 

ve çocukların bo§altılması işinin Dotiot'nun hücum kltnlımnın 
ba~amna karar vermiştir. Pa- talimi csn:ısında. bunlarm ilzeriııc 
ris gazetclcrhıin, Da.kar iimanma . 
k muhtemel bir İngiliz • Ame. iki bomba a~. bırc;oklıırınm 
arşı ı ··ıu u d. k. • ı d -rikan hart"ketinden bahst"tmclcrl· 1 c; m ne ''e ye 1 ·ı§.ın n e ya ..... 

ne rağmen. V.i.Side bu knrarm :r.ah ı }anma.sına sebep o·muştur. 

Doğu Cephesinde 
ı:.-- (&ot,arofı ı inl'J sayfod,,) 

Londrıı, 2 (A.A.) - Moskova rad_ 
yosu bu sa.batı erkenden yaptığı ya • 
yımda, Almanların Mozdok çevresin·~ 
yeni ihtiyatlar gctlrdlklertnf ve tc.{ 
rar taarruza geçmek için kuvvetle -
rinl toplamakta olduklarlJlt bildirmek 
tedir, Sovyct topçwıu ile tankenvar b.a 
to.ryaları birçok Almıın tankını tutU§
turmuıJ ve tahrlb etmişler ve bir met 
re bile llerlemlyen yUzl~ree Alman 
askeri öldUrruU§lerdlr. Almanlar son 
gUnlcr zarfında önemli sayıda zırhl: 

otomobil ve tank kaybettlltterindeı• 
ihtiyatla hareket etmekte ve sava§l\ 
ancak k\1çUk tank grup1ar: sürmekte. 
dirler. 
Mo~'kon\, 2 (A.A.) - Röyter 

ajansının hususi muh:ı.biri Harohl 
King ~~-or: 

Stalingrad'ın i~inde vaziyet va. 
iıim!~i5, fakat şehrin haricinde 
iyileşmi43tir. Şimalden ve şimali 
şarki.den Don'un şarltındnki step. 
lerde t"la."TUZ.'.l. geçen kızılordu, 
büyük bir geee muha.rebcs!nden 
sonra Alm:ınlen birknç dereden 
ve mrttnn ~ıknnnı5tır. Kızılordu, 
Nr nahiyenin va.rot>1arma da gir_ 
m::wr. Şimdi burada muharebe 
devam etmektedir. Alman'aı-J. ye_ 
ni talcvive kıta}arı gclmi., olmas;ı 
bırkac kesimde düsman::ı syı lis. 
tünlüğunü vermiş ve şimali gar
bı va .. ~armdn Al:na:~l:ı:r iki Uç 
yüz metre bdar i'erlemişlcrdir. 

Bin yUz metre kadar uzunlukt:a 
(ılan &r ibir kesime 3000 kadar 
top obü9ll ve nynı m"tktnrcla ha_ 
vnn o.W.c:tü yağdrrı~ur. Bunu 
rnütıeakip Almanlar hava kuvve~ 
lt'rinin himıı:veeindc tank ve Pi. 
yadc ~ruvv ... tiyı~ üstilste üç Iılirum 
ya!)ln11ıl:ıdrr. Bu demir yağmur~ 
~tında Rus"ar 10:.raz gt ri <;ekil· 
miı,lersc de tnk\•iyc :ılır almnz 

ccrhnl mukc'b:ı taarn.sza geçerek 
l-ir ııl'1'"y ve iki binb:ı.şı da dahil 
<;Jmak liz~rc bi:kaq yilz A·man 51_ 
c!tırma .. Jerdir. • 

Stafngrnd' n hemen ~ill'ali CRı
t ı!:ind~ bu1'ını>.n b:r köye A lm~n. 
hır effden raz·a tnnk ve mllhinı 
kuvvetl-:rle iki gür. tııarnız etmi1;1· 
ler<lir. B"r Sovvet hirliı?i oniki 
tnnk t:ıhrip ettikten ve 900 Al_ 
manı muharebe CY.şmda bırnkttk· ı 
ten sonra bir miktal" geri çt'ltil. 
mck zorunda ka'rlmı~ttr. 

Stafaıgradrn ısimo.li garbi va· 
roı;l:ır:na yenı Alman kttaaln 
gelmiııtir. Burası her giin tnkviye 
c:dilm~.ktedir. Abn:ı.niarın yeni til
menkr teşkil ettikleri öğrenilmi~. 
tir. 

Bir runele mahallesinde muha· 
rebe şiddetle <levam etmektedir. 
Bu mnhalleye girmeğe muvaffak 
cJan ~ Alman tankından U~ü 
kulfonılmaz bir hale getirilmiş, 
lkisi luçmq;tır. 

Se>k:ıkl:ı.r kesiminde yapılan mu. 
lıareb~e higbir yavaşlnma alamc· 
ti yoktur. 

lıoll(lra, 2 (A.A.)- Stnlingrad 
nıuharebesi en buhranlı devresi • 
ne yakla.şıyor. SoYyct rndyo ve 
gazdeler~ vaziyetin ba'fı pek cid· 
di olduğtmu açıkça halka bildir • 
mektcdirler. Kırl Yıldiz gazetesi, 
ı:-ıkı.c:rk bir vaziyette bulunan Str. 
Hngr:ıtl mU:iaf ıenne hitaben şöy· 
le; ~·azma.lttadrr: 

"Stnlingrod müdafileri! J.Hldr• 
faanı:za m"'tnnc~le devam ed:niz, 
<lüşıruın ne b:ıhnsına olursa olsun 
~eriye ntılm!ı.lrdır." 

VIŞlYE GÖRE 
Vlşl, 2 c A.A.) - Stnljngradda va. 

zfyet Ruslnr için çok fenadır. Alman 
kuvvetler! taarruzlardan sonra yenl. 
den llerleml§lcrdjr, 

A!mnn hava kuTVvctıer! durmadan 
§ehri ve bilhassa volga nehrinin doğu 
kıyısında bulunan Rus mrvzJlerin! 
bombardıman etmektedir Burndno 
Rusııırıı takviye kıtalar: ~elmektedir. 

Voronej l<eaimlnde Rusların yaptık. 
ları bir kaç taır.rruz gcıi atılmıştır. 

I:ulin, 2 (.t.A.) - Yarı re n•i 
hir mcmlı"cl:ııı Slalingrnrlın rluru 
mu hakkında şu mnlCmı:ıı 'crilmı~: 
tir: 

S!:ılin!::r.ıc{ 'nrım d ılre c;e1 lin<le 
muh:ısnrn altınrl:ı hııltınuyor. Un 
mulıa• ı.rn d:ıire-;inln iki ucu Yol. 
gaya dn~ n•ını"' •-:rJır. Dairenin C'~ 

nup ucu ~lınnnlnrın clinıll"llr. n:ı. 

!renin şlnı-ı' uru11rl:ı ~iı1c!Pt1i ~nrnı;· 
l:ır olm&kladır. Bıı mıılı •rclwll r. 
fnhrllrnJ,1ro. spor HrlPrini İ~"nl için 
ynpılmnl.tntlır. lliuat Stalingrnd 
şrhrl :::rl ık askcı-t bir lıcclef olnınk_ 
tıın cıkmıştır. Şclıir, hir cn'rnz yı
i{ııı ı h:ılınrlrdir. Askeri hcdcfimıı, 
\'olp,n nı•hrini kesmekti. Alm:ın ko_ 
muınnhlh fn:ı;la ;::ıyiot VC'rıncm<'k 

için ihliyollı lınrekcl <'lmeklcdir. 

,z dcnünceyc l:ııdar bu yolculuktan 
lıah--tmem\ş olıı.n gazetetjlere te:ek. 
kUr etmiştir. P.uzveıt. cephane fıtbr!
kaler ..nda kr.dın l§çllerin ne kadar ve. 
. • mıı bir surette çalıotıklannı göre. 
rek hayret ettiğini eöylemjtıtlr. Bazı 
fabrikalarda kadm amele nt.ııbetl er. 

Boran ise mücrimi hole çıkarke'I 

görüp onu t.akip etmi5 ola<:ak. Fakat 
keklere nazeraıı yüzde )'irml atu?: 

' açıkgöz. katli d:ıha çabuk davrnn.;ı 
ıattA kırkı bulmu§tur. 

KARA ELMAS 
onun d:ı hakkından gelmlı olınnJı. ne. 

Ruzvclt demiftir kl: nı dilııUndUrcn nokta. ,u: .\.tboy hangi 
Öyle zannediyorum ki, •bir 86lle 1. sebeble 11,ağı kata Jndl? rn onu gon. 

44 lneilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN .. ..................... .. 
ea: Allmyın ôlUmü Blekboma blr~ok çınde fabrikalarda çatışan kadın ame. sun çağırdığını lddl:ı eaıyonrun. Be!I ıtols asn!Jlyetlc atıldı: 

le nlııbet! yüzde elliyi bulacaktır. Se. ise bu gonı: naznrlye ini M>trunıten "E\·et, onu hlldlsc~ı nıım1 Jzr.h CdL mentnat tenılıı ediyordu.,, 
yahaUm esnasında slynsetlo hiç meş. redde:!fyorum. 0 halde bir ~ık \"ıır •. ,, )orsun'r h!ldlsc ne tnmı. cereyan Uols uzun müddet dÜ')Undü. 

aklı baıJına geldi, gerJ dönllp blz:mcttl 
kı:zıu dairesine sırcu. A~ııc bir kntlııı 
zaman hcs:ıbını bilmez.. Blekbomun 
ona gönderdiği sözleri tekrarlnmal< • 
t.an ba5ka bir ~ey ynpmadığmıı eml • 
nim. Bence od:ı. blzmet~lııi sözUnc ıu. 
mat edlilr bir ş:hlt M),lıımnz." 

''l'n dün nkşncı hlz.mct1;ı kızın gör. 
dUğü hortı:ık ~" 

ınıı olmadım. Yalnız endüstri ga"""". cttı'r,, "Çok ı;üzcl dllşUnmü,3lln dosturu. .,.- ''Hangi ık'r,. 
tile a.lı\kadar oldum. Patronlarla hıı;i- ''Biraz. s:ıbırlı ol! Şimdi onu izah ad~ unuturorsun iri Dlelibre:ı dna . 

Kolıı bir llhr.a dUşündU. ıonra ya. 
lertn i'-icc anlıı11mı,. olduklarını gör. k k k dl 1 ö 10 edecc~lııı. Blekl>ornun nı:uya. lhli~ ncı 1 .ret ı;a:ıtinıle Uzmettllcr lrn~15und1' " " " va5ça, san 1 cıı41 "C'n ıı ne y ·or • 
düm. lmalO.tın mUkemmeı olduğun•J ıh· 1 ''> h • 1 b • \·ardı. Bel'<I siyah dm:ıı;ııı saklı bıı. buhınduğunu lsb:ıt etti., 

DıU§ g ı mırı dandı: ' ıı.ı c u .ı\ . . 

''l11t~ı1 • ba,ı,n. ş~y delil Atık du. 
ran pencere ıse BCrapa toımdill,.. 

lfol!I gene eyak~r ssatln tnllnde dur. 
muııtu. Sordum: •Arhl< l~r.a tıdebll • 

ma ± um;ms 

EN SON DAl'll{A 
JCi.içük tli\nlar (' •ıponu 

._. 

Hu ktıporıa tkl n~nll c'BncerUt"t dı 
fi anma ve il vermt tıaa.ıan .:. 8"..a 
U&kl""'28 paraaa oetrec!Jleftkt!I. 
llanlann gazetede cörill4Dtt> ,ekUae 
olmaaı.aa dikkat cdllmelidU. ~tenc:ıe 
teklln cDndcreo oıroyucularuı mahfııs 
llalmak ttzere urlb adrealeılm tı11cUr. 
metert IAl:DDclır. 

Evlenme teklifleri! 
• 5S ya§mda, öğretmen bir bav; 

40.42 yqlarında, lyf ve DO§ tabiattı. 

çocuksuz bir bayanla ev!Cnmek iste. 
mektcdlr. (Elinde bir 1§1 olan!ar te.t. 
clh edilir. (Mua) remzine mUracaa•. 

lf. Yaş 80, boy 1.60, dı.ı.vlet daire • 
!erinden birinde şet, 100 Ura :ınet k" 
zaııçlı, karakteri .ııağlam bl.r tıa y, 

kendisini yuvaama bağlıyacsk BCCJ • 

yede, zeki, biraz geliri ve bir cvt b>.Lo 
lunan gUzclce, 20.31'> ya~Jarmda ktli 
veya dul bir bayanla derhal ev!enm~k 
lsteınektedlr. (Ulgollkan) reruzır.'S 

mUrocaat. 

/§ ve i§çi arıyanlar: 
lf. Ortaokul eekizlncl amtfı b!tlrtn!::ı. 

daha evvel de Uç döq•yıl kadar Daın 
dö Sion Fran.ııız kız lfseslne dC\'a:n 
etmig, bu dera yılı ıonunda ortaoltul 
mcz:unJyet imtlh&nma girecek eski 
tUrkçe ve daktilo bilir bir genç kız 
hususı (rcsmt do olabilir) ılseıerd~ 
daktiloluk veya kUtUphane memurıu. 
ğu aramaktadır. "Kitap,. remzine mU. 
racaat. 

• 1stanbul ticaret i!sealne devam •. 
den bir genç mektep taWinde btıtUıı 

gün mektep vakitleri öğleden sonra 
herhangi bir mUeS8esedc Vt•ya tle&ret. 
hanede çnlııım.ak lstcmekt~dlr. 
Talip olanların aşağıdaki adrese mek. 
tupla mUracaatları: l.ııtanbul ticarl't 
lıseslndcn No. 478 
~ Llaenln son aınıtmda okuyan, 

20 ya§larında bir genç mali vazlyctL 
nin bozukluğu yQzllndeıı. öğleden son
ralan, iaşesini temin edebilecek kad..r 
bir i§ arama.ktadır. Her tUrlU işi ita.. 
bul eder. (T. Bnaanr) rcmzlne ınU:n.. 
caat. 

* "nlşrada şoförlük yarırqı 1stıın • 
bula henüz gelmla, olan, tecrUbeli t>i~ 

f;-Oför, merkezi lstanbuldıı olan bt\I 

nakllynt veya dahilde chllyet aJır.<;~~·:1. 
kadar az bir Ucretıe veya bedava şo .. 
förlUk yapmak istemektcıllr. (T.l' >J 
remzine mUrııcaat. 

Alduınız: 
<A.G.) (Bulunmaz)9 CJ3.1.rt. ~ll 
'(Bay 84'\ (F.U.S.) (F.D.K) l~5 GRV)! 
(Kaynak) (LAie ll) ('M.K ~ 
:M.K.) (M.E. 491 (MeJ111t om tıı:., 
(ÖZbaba) (P.T.) (P.A.) t2. (.; ); 
(B.Ş. klmııeslzl (S.A.E.) (SalT'lır:•~ 

Gazetecilerimi;ı 
Vaşingtond~ 

Amerlkada bir ay 
kadar kalacaklar 
\aş1ngton, 2 (A.A.) - 'l'Urk gazct~ 

eller! dün ak§am tren!e va,1ngıon11 
gclmlıılerdfr. Bu akşam TUrklye bu ~ 

yük elçiıl B. ~llnit Ertegüc'e mi :ı
flr olacaklar ve elçlllktcı §eretler!ı.:e 

bir ziyıılet verllecekt,lr. 
TJrk gaz:etetjleri Ncvvorkdan ay. 

rumadan az evvel Amerikalı gazete. 
cj arkadaşlar tara.tlndan a?rulaıı eu e 
B. HUSt"yin Cahit Yalçm, tran~Uı;n
tik uçakla •yolculuğun, fena bava 
şartlan lçi~de geçen bir kı:c saat ır.us 
teıına olmak üzere, çok :revıdl ol ı-ı. 
(?unu söylemi§, lnbilterodeld lkametL 
nin İngjllzlcrtn harp gayıeU bakımııı. 
dan kendisinde mUkemm~~ bir ini!':>:. 
bıra;ctığını nave etml§Ur. 
B. Zcltcrlyo. Sertel, kendi ve nrl•or ; 

Jannın bu gayreti umdukl!lrmdıın t.:ı~ 
la bulduklaruıı söyleml§tfr. 
Vaşington, 2 (4.A,) - TUrkiyı> 

bUyUk elçtS1 MUnlr Erteziln Vqln~ . 
tona gelen Türk gazetecilerine s:ıf' 

geldiniz: deınl.§Ur. Gazeteciler pazaı 

günllne kadar VB§lngtonda kalma~ 

arzusunu göstcrmişler<Ur. BuI!d:ın 

sonra Nevyorka dönecekler ve mUtl!· 
aklben birleşik Amerlkad& bir ay ı'l. 
recck bir seyahat yapacnl<!ardır. B:: 
arada baU kıyısını da gezeceklerdir. 

\•e en yüksek noktasına ·ıarmak Uzere 
1 

b . ıw 1 lunduğu mnhnllı l>lllycrdu. Delki de " ~ık hı:r.mctçllerln ııozüne ltlm:ıt 
ptod:ın o an lrlsı on:ı aıınj!'ı ç:ıb.rmı:ı 

bulunduğunu aöy!emekle bahtlyarın1 • fazla miktarda peşin ıı::ra Jmuyordı: ~üllmcz.., 

l~:ıtcdllccek mesatc pek azdır. Hedefe olmalı.,. Heme halse ıir!uıtc tf'-3 ·Lbü cttl. "Çam koruluğundald suikastı do o 

TUrk gnz:etecllerl bugün harl•ly" 
nıı.zırlığında Kordel Hal ve diğer ne. 
zaret §efıerile görUşeceklerd]r. :sa.sırı 

ku!Ubu eereflcrine bir öğle :tlyatetl 
verecr.ktlr. Türk gazetccUerinln Ttlr· 
klycye dönmek için traru;atıantjk u 
çak!a yolculuk yapmaları kararlB§mr~ 

dim ınl?,. .._;.:!\: D" B A--+ A!rl a 
''I~vct, belki de bakJısrr•!,, tır. unUııte uenos .r • ...,.en, ıı: 

varmak için bir yol kalmı§tır. DU;,U. Bu •ırada aklıma bir ıcy fl'ldl: Birçok• gl'ttlt r nmcıısınrn odııııının o. tertırı f'tmış olamaz.. Zira o saatt., 
nUlendcn fazla, ço'k fazla 13fjhsal edil- "Katfyctlc: Blekbron t.nilcrimdl!' • nünden sürUnerel• geçml~tı. ,.~amcası "&yar. kuru., otelinde C1turduğuıııı 
ml§tir. Hazırlanan pllAnlnr bu kadar dedim. farkına ,·arrn:ımıştı. Bu dı-fa d:ı am • bllAiııre tesblt ettim.,, 
c;abuk tatbik cdlldiğı için tahminler Af'f!ııdn,ım n'alladı: ''Neden Blck casının uyduğunu :umnodı-r<'k usulc:ı Ayni şahsm her iki cJnayetl hnr.ır. 
servisinden plD.nların genlşlctilmesfn' born oluyorm11::? C?,nğı kata indi. Fulmt hP><:ılnnd:ı ~·a l:ımıı: ol'tna ı ıear ı-tmPz ki! Bir iki 
istemek niyetindeyim. M,cscıtı. gele. "BJ~kborn buyatını ~alı,mndAn ı . , nılmıştr. Albay uyfınıldı "e unn tıı • kırıntı ı.ınnızı toprak h!!,'blr :fjey 
cek ecne talim ve antrenman tnyya • damc dUrmck lııtl)l'D b!r in :ın. Pa. ldp r.ttl, Albny:n, ye •enini !;nlL,ma o. ifade etmez..,. 
rcl::rlnln fmaUl.tı azn!tılab!llr. ÇünkU rnya llıtfyaeı vnrdı. Belki de albayın, daııındn mı yııknlndığını, vry:ı Blek. "l'ıı açık durnn pencere~e? Ya k<>. 
lmdldr"1 bu tayyarelerden yetecek onu mirasından mahrum etınclt busu. bornur. nmensının ltrn:ll5%nl tnklp cttı- rucunun gece yansı gör:lüğU o.dam?,. 

miktarda yapılmıştır. Buna muka~ı ıun:I:ıld tehdidini ciddiye alıp onda11 flnl anlayıp öldtlrlicli <!arhl'yl arlmdaıı "Ne malftm. bunun '•lzr.ut Blet.borı.' 
bombardımil?l, av ve sair tayyo.reıe. 1 dııha fabuk d~nannıağa karar ·ver • mı indirdiğini bilmlyoruuı, tltjnel ,e. ıın olnı:ıdı!ıı, ~lftc eln11yet~n sonr 
rln lınalAtı' ç~ğalWabUir.,,. , ml,tlr. kil daha nkla 311kın görünüyor. HülL 1 karmafa tcıtebbUs etti, faknt billlhıro 

ve Mısırdan geçeceklerdir 
Saat kutusunu a~tı, saat an:ıhtnrı. 

• Türk gazetecilerinin reıs Ruzveltıs 
nı öııee l;adranın sol, sohrıı sağ gö 

görllı;ıcccklerl flglli şahsiyetler tar& • 
zünA eoktu. Birden: "l>ur, i>lr :ıey keş. fmdan söylenmekte jsc de, reis ene~" 
fettım: tllyc bağırarıık 3n:ıı masa!iı, dün Va.şingtonn dönmll§ ~ulunduğun. 
nn doğru koştu. blitiln gihJerl lmnıı • dıın bu görüşme için benCa bir tarfh 
tırdı, "e nlh:ıyct ikinci bir nnahtıır tesblt edUmjş değildir. 
bularak bana heyec:ın ,.e..., \inç lı;inde --------------
uuıttı. 

''Solum Bnğ, 5ı1ğım 1101. nrredr tn~ 
r;feıılt!I, mlisterlh ol: "ı:'ll!' ıll bak, doı • 
tum, b:ıl• ıııter n:ısıl tılHuı:da !,, 
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