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1 ğma göre Sen Nıı.zerdeki dcnizaltr t• k • d ı•z 
iliJBünfuı girimine atılan gecikmeli tor 1 rı n ey 
piller yeni bir tiptedir. Bunlar patla. l R d 
mad.ın evvel denizin dibine kadar git. Hariciye vekilimiz Şükrü Saracoğ u oma a cı-
mektedirter. Bu torpiller suyun Ustün. ı kan Popolo di Roma gazetesinin Ankara muhabirine 
de yapacaklrm .zarardan çok ta.zlası • Türkiyenin Almanya, /ngiltere ve Sovyet Rusya ile mü. 
nı yapın~ıordır. Hususi surette ye nasebetlerine dair beyanatta bulcınmustur. 
tiştirilmiş mürettebattan mUrekkep İRviçre gauteoler.i.nde okunan bu lann ertesi günü Keme.l Atatürkün 
otan "CommandoıJ,.lar düşmanın mu '.:eyanat.mda Hariciye Vekilimiz, Ro!lya ile dostluk müna.~ebetJerl 
kavemetini kırdıktan sonra derhaı B tt 

Yazan: SADRI ERTEM Türk.iyenin dış politikasının tam lnıl'du~u hatırlatu-un. u m na .. 
kendilerine verilen vazlteyi ı.taya baş. bir tarafsızlığa da.ya.ndığmı, Ttir. ~ebetler dahili rejimler mesclc"lni 

BtUKAÇ gün önce Sovyetlerin laml§lardır. Bir köprU, liman tesisleri • !üyenin bu tarafsızlığı: korumağa tıunamen bir tarafa bO"akıyordu. 
V&§lngton e1ç.isi, eski harici. bir elektrik .santralı ve da.ha bazı mu karar vermd..j bulunduğunu söyle'. Ru" • Alman muharebesi, şimdi. 

Ye kom.iseri Lttvlnof bir nutuk söy h1nı binalar llltilllklı maddelerle par . lnglllzlel"ln baskın yaptıkları Sen Na. ; dikten sonra demiştir ki: ye hadar Karııdenlzdc bazı tüccar 
lemiı:ıtt. Sefir bu nutkunda mütte • ç.aıannuştır. zare lima.nuıın mevldl gösteren harita. "Tarafsızlığmıızm bütün harbe • \Tapurumuzun kaybolma..<ıml\ sebep 
fikı~ derlıal ikbıcl bir cephe aç.. --------------------------- den devletler için faydalı olduğu. olmuştur ve vaziyetimizin güçlü 
blıya. davet etmi,ti. ~ ••d •• ı •• \,00 .. •• na lıaniiz. Kimsenin bi7.e saldırma.- ğüoU artınnaktarlır. Bununla. be.. 

İki gün evvel de Sovyetlerin f Q şe m U Ur U g Un Un ğı aklmdan geçlremiyeceğt fikrin ra.bP.r Aıdmra ile 1'loskova arasmd:ı 
Londra büytik elçi l Ma~ Sovyet deyiz. Çünkü muha.ripleıden hep. hl~bir ı,ey değismemiştJr. 
oepOOst:nde çalıı:;an tayyarecllerden e L inde buluna n sinin ki.fi derecede dU,manı var. Türk ~ İtaJyan münasebetlerine 
dört kişiye verilen nişan münase • dır, içlerinden hJç birinin silahla. ı:elinee, Al<deniz devleti olma.k nok 

betiyle yapılan förendl' söylediği y •ı y E c E K M A o o E l E R 1• M u T E- rmuzın yükünü de bunl&r01 arası- tasından jki hükumetin vaziyetJ ı~. bir nutukta. :ı.şağı yukarı aynı Şey. na katınağa. sebep otmıdrt& menfa blrllği imkanlan vermektedir ... 
leri ileri sümıektcdir. Mays'kinin ati bulunamaz. 

t~şo_-,\~:;a,s;.~~~e:ıı::elldir. MET BAKKALLAR VASITAS'LE ya~ıa!:ı~~~i:!!°~~ Doneçfe 
B _ Zamana güvcnmemelldlr. 1 \'lUD ettiğini bi~k defalar ispat s · 
C' - Nihai zafer Sovyetler cep. etmiştir, Bu cttmleden olarak, tn. ovyetler imar 

besinde ke.zıırııla<'nl{tır. v giltere ile bir pakt yapmağı, bunun. 

Mayı.kinln ileri sUrdüğil fikirler HALKA o A G 1 Ti LACAK =~~:ı:uı::ı':-~y~~~~ işlerine yeniden bu fikirleri söylemek için vasrla o. J\ 
iaral< lmllandığı cümleler beııüz den olarak eski bir dostunıuı ve b d 
AD1aşnı1'3:a uırmauus_ d"va arka • Hpilka yiyecek maddesi tcva e- \'ali ve Beredlyc--Reisı Lütfi Krrdar kendisile bi~.ok acılar paylA,Uit • aşla ılar 
~an ar:ı.sındnki bô~luklan o-fuı. humhı ı .. ..,.. Mu"dl·lrıu··gu~"nde m,,..., .... ,ı mız eSkf bir rniltteflldmhı olan AL 

" el.ilme& işi etra.iında tetkiklere de• ~- ....... ~ ' ""ii'6..... ·ı tıw akt i in 
teren bir hih1yct arı:et mektıedir. olmuştur. 150 ton pirinç ve fasul. manya ı e yap gımız P ı: ev. 
~i, 1942 de harbin nihayetlen- vam edilmektedir. İaşe Müdürlü • ye, .100 ton bulgur, 1600 teneke veli müttefikimiz 1ngilterenin ma.. 

mesi iste.;;.;ni eı".-ııAnılıa..a..1'yel.-an ğiinün elinde bulunan ~ yi'-'e ., . 600 ~- k ~.. vafakatı sonılmuştur. 
,,,. ıu en " beyaz peynı:r, vene e l::Jii:Weya " Tü 

bunun üzerinde unla.5mayıı. varma - cek maddeleri halka ne suretle ğm mutemet bakkallar vasıta&yle Harpten sonra Almanya ve . r . 
lannı Ye d:wamn sadece bn nokta. dağ:ıtıla.ca.,,D-nu tesbit etmek üzere halka tevzii ka.rarlaşınrşt.Ir. kiye birbirleri iç1n kıymetlt iş ar. 
dan hesaplanmac;ı lazımgeldlğini bdaşı olacaklard1r. Von Papeae 
apkça anlatıyor. l\layski müttefik. k vapılan son suikast bütün Türkler 
Iertn ekonomik membalarnıı harp Kral Boris Lord Blverbar ~nasmda infial oyandırm.$r. Poli-
~yesine göro tanzim etmeğe baş. J 1 ti simlzin bu caniyane hareketin fa.. 
ladıklarmı fakat bunun kafi olma . H ·tı I 1 ısrar a s yor : illerini ~buk bulmağa muvaffak 

1 er e ne er • R 1 b 1 olmasından memnunum, Bu işte dığmı çünkü mihverin yeni, yeni •• •• •• ? I~ usyaya su•• rat e O ka8 ktur A ... ynaklar elde ederelt kuvvetlen . hiçbir '.l'ürkün ala ı yo • • 
dlğinf ltinı.ftan çekinmiyor. goruştu ~et, aza.mi vuzuh ve kat.iyetle • malzeme mecrasını takip edecekdr. IAtvinort.a.n sonra Mayskinin böy Türk _ Rus münasebetlerine ge. 
le- bir öslflp ile lrnnu!jmaya. lüzmn Sofya radyosunun Sovyet lince Türkiyenhı ~rk komşusuna 
görmüş obna.<ımm sebebi nedir'? aleyhtarı netriyatına go··nderı'lmeı·ıd·ır '· ka~ gösterdiği dlirii5tJükte ısrar ~unu So\'Yet Rusya.nm bü(iin kuı-. w ederim, iW memleketteki inkıli.~ 
vetıerlni ttiketıp İngiltere ve Amc.. ragmen 

Karbonit madeninden 
istifade edilmeye batlanıyor 

Moskova, 30 (A.A.) - Krasnaya 
ZveZda, Doneç havzasmm imarı itle
rine dair bir yaZI neşretmlıtlr. 

Bu yazıda ~u ııattrıar okunmakta • 
dır: 

DU,mandıı.n kurtarılan Doneç hav. 
zıt.!ı bölge.!inde Almanlar taratmdan 
tıı.hrip edilmiş olan sanayi ve ziraat 
müesseseleri sürtle tekrar kurulmak • 
tıı.dır, Düşman Karbonit maden böl
gesinden koğulur koğulmaz, işçi mıı.. 

halleslnin bUtün sakinleri faal bir SU· 

rette tahribatın tamirine girişmişler. 
dlr. Şimdi bu madenin be.z.ı şubeleri 

!~letmeye açılmış bulwıuyor. 

·---

Alman .. ingitiz deniz 
kuvvetleri arasında 

muharebe 
Bi.r lngiliz 
kruvazörü 
torpil yedi 
Bir Alman 

muhribi battı 
I,inde Amerikan harp 
malzemui dolu bulunan 

bir gemi de bahnlclı 
BerliD, SO (A.A.) - Alman Baş 

~umn:ndanlığmnı tebliği: 

Hususi bir tebliğ.le de bi.ld.irilımiıt. 

c-lduğu üzere Alman deınizaltıleır:ı 
şimal Atlantikte ve Amerika Birle. 
şik devletleri açıklarında 110.600 
tonilato tut-ı.rmda 16 dta.şman 1icıa 
ret gemisini balırnuşlardır. Buo.l&. 
nn 8 i 75. 000 tonilato tutannda 
bilyük petrol gemisidir. 

Alman torpido muhripleri, :m 
m.a.rt tebliğinde hava. kuvvetied,. 
nin taam.ızuna. uğradığı: bildiri.leli 
vs Murunaraka gitmekle olan bir 
düşman gemi kafilesine hücum eı&. 
nüşlerdir. Ncvyorlctan gelen ve 
ts.n.k, mühi.mınat dolu olen 10.000 
tonilatoluk büyük bit' gemi topçu 
cı.te§Ue ve torpille batırıhnıştır. Ge 
rek bu gemiden gerek tayya.re:leri
miz tarafrada:ıı ba.tirtlan diğer blr 
gemiden sıııı.ğ lm.lan1ar kurtaı*ııı • 
tır. 

§la.fakla beraher kafileyi hJr:na • 
ye ed-en ve kruva:ııörlıerle tcırpido 
ım.ıhriplerinde:n teşelc.ki.il eden 'ÜS • 

tün dtişman ikıuvvetlerile bir deDi:l 
muhaırbesi olmuştur. ''Desvilles" sı 
ı::Ifrndan bir İngiliz kruvazörllne bi r 
torpı1 isabet etm.il1til'. Kar fırtlb88t 
yiizünıdcn bu isabetin neticesi tes. 
bit edileın~tir. Bu ço&c • çetin 
muharebede bir Alman tnı,Eo 
mubrjbi baıt:mıştn-, Alman torpicl,. 
mnhripleri düşman torpido muhrip 

.... Devamı 2 Del •1f:lda ----
Hindistandc-1 

ingili• 
teklifi 
açığ• 

vuruldu 
tika.dan suraıu yanımı beklemek. Bulgar milletinin Bjer Ruslar Ural 
te olduğoıuı. bir delil sa.ymıya im • d&Alarına af ılacal• 
:.an yoktar. Cephedeki vaziyet Ruslara karşı 11 v, 
Sovyet Rusyaıım bu ~kilde bir ta . I I Sa 

~ , Harp sonrası 
M!!!.-ea·} Hındistana domin-

. Qüriün filan·~··.ifi. ",, 
lepte bulmımasma m~ait değildir. ·.darama de§lşmlş o ar ar 
FJ!S&Sen hır ec>phe böyle bir dunıma g6rilam0yor M .. tt fiklerin 1 111 0 ı· 
::~.0s0o~emn·3n~~!:!ka, tf~~~ •• u.. e .. . . 1ng1 iZ 

z.a ?# Londra, 30 (A.A.) - Bulgar .kralı b t ti 
f'ttlği Jninaya göre hıt.cnen yw. Boriıı ile Hıtıer araamda yapılan gö - u un. umı erı Proı·es·ı ılmı pren~iplere taallilk eden ve rt.ı,,menin neticelll hakkında hiç bir 
te.Jıakkuku zamana muhtaç olan bir §eY bilinmemekle beraber, Sofya rad- h ı 
~8.dlsedir. Vakıa Mayski "taarruz yosunun birkaç günden beri dinleyi. ma vo a- Ya:z.an: BiR MUHARRiR 
:ı:in 1'8kerln son düğmesinin ceke. eller arasında Rua aleyhtan hissiyat 
~De dlkihnfŞ olmasmı beklemek uyandırmak JÇin propaganda gayreti caktır 
ntılgelmez" diyor. yayması dikkati çeken blr emare ol • 

dl:ununıı., siiratle lıareketi kast.e- muştur. Bununla beraber, radyonun ny:i· 1
'8.ka.t bo · sürat şeklinden bu gayretine rağmen, Bulgar mWeU. 

dir. ~ P"eıastpe taallfik etme~ - nin durumu deği§mi§ görUnmUyor. 

Diğer tal":\fta.ıı • Millet,. sovyetıere kal"fı harbe gir • 
&iklet mel'k . Sovyetler, harbın mekle kazanabileceği şeyin gençleri -
h bi ld _ ezinın Sovyct • Alman d "ime-' olaca-ı 
~iter renlno tıgtınu. lcabu.l ettJrerek tn. nin kütle halin e o - ı1u• 

!!'\ v mUdrlk bulunmaktadır. Öbür tar&ttan 
" · e J\ıneıikrunn daha e. ı el .--#ada 
~'.ıSlr bir ~urctte hal'be alakalan - _.. oevaau 0 3~ 

Mtaml, SO (A.A.) - Ödünç verme ve 
kiralama i§lerlnin nA.zımı olarak bir -
leşik Amerlkada bulunan Jord Biver. 
burk dün, Sovyet ceph~sinin önemini 
kayt ve medeniyet tarihinde en buh
ranlı bir muharebe meyda.nı olan Rus 
cephesine l.mkA.n n.J.sbetlnde süratıe 

-- Devamı 2 ncl so.ytada 

malannı ı!rtenıe~lir. Yardım is . 
teme~ bu ~kll '\'e üsh"tbu 193!l 
ha.rbınfn .o~ya a.ttığı garip 'tarz. 
larcJa.n bındl~. llatu nıuttetnder~ 
den yardmı ıst-e-Dıenııı bu tarzının 
telJf hakkı Çöıı::~ aittir deneb ·ıir. 
Çôl'!(ll, Amerikanın AVrnpa da''~J. 
na ne kadar yabancı ol<luğunu btı
lliği için Amerikayı ancak bir dar 
be He uyandırabileceğini tahmin 
ediyordu. Nef.el<im Çörc;ilin Anıerl. 
kaya yaptığı hitaplar her 2.8.n\aıı 
olanı, oldnğundan da.ha. ınüthiti 
bir ,eldlde göstermek tarzında ol. 

800 kasaplık hayvan 

muştur. 
Ameri'ka.. tngiltereye .göre naıul 

bir bMka görü~ zaviycsınden dün. 
yayı takip eden bir alem ise So\·. 
vfıt Rnın-a. da İngiltere için ayın 
mahiyettedir. So~yet Rnııya . İngl 
!izler, Amerlkahlar idn henbz bir 
'n~hul alemdir. 

Do meçhul lktDl. bık&x ee?eJ'aD • 

lzmlrden buraya getirme {şl yarıda kaldı 
lunlr (llU8U8l) - lataııbuldaD ge. 

ıen bazı kasaplık hayvan tacirleri, 
mezbaha önUnde bulunan 800 kadar 
ltasaplık hayvanı satın almt§, tstan· 
bula götUrmeğe teşebbUs etmişlerdir. 

Bunun sebebi, lzmire nazaran tstan. 
bulda etin daha pahalıya satılmastdır. 

tzmlr ihtiyacı için getlrllmi§ olan 

lan da gayri mevcuttur denemez. 
1Jun11n için Sovyet elçlleri Va~in~. 
tonda ol<Jun, Londra.da olsun So,·. 
yet mü<lafMSmı müttefllderin mü 
dahaleı;.tntn '!iik1et merkezi hallnde 
miitatea t'<!i.~·orl:ır. Efkan nmomi 
yeye böylece aksettirmek istiyor . 
....... 

hayvanların, lstanbule. götürUlmek ü

zere satın e.lmdığı belediye reisliği 

tarafından iJğrenllince derhal tedbir 
almmt§ ve vill!..yettmizdekl kasaplık 
hayvanların başka yerlere naldine 
müsaade edllemiyeceği bildirilmiştir. 

Bu suretle İstanbul celeplerinln tcşeb. 
büsleri yanda kalmıştrr. 

Ya~11;tonda. Lih'inof, J,ondrada 
Mavski Çii~il ü<ıfübu ile konu.5u • 
yo;lar. 

1

Ylnni yrJdır aleyhinde dün .. 
yanm en büyük p~opngnnrla...~ ~~: 
pılınt!'! olan mütfofıt\lerlr- lşbırlı~ı 
yapmak i<:in buml:m b:ı".IJ.;:ı ç:;re hu 
la.nuyorlar. 

SADRI ERTEM 

l NG1LTERENİN Hlndlstaoa 
vereceği idare ı>ekli nihayet 

ilan edildi: Harp bittikten 80DJ."ll 

bir müess.isler meclisi kunıJa.cıak, 
yeni a,nayssaya göre Hlndistana 
serbest dominyon hakkı bağıılana
caktn'. Bu teklifin sUtunomm.da 
huliiııa edilınesı ınüınkttn olmıyan 
birçok teferrüatı "\'ar ki, hepsini 
ayrı ayn incelemeden, tnglliz pro 
jesbıin değeri üstttnae tam bir hii. 
küm vermek doğru olmaz. 

Yalnız bu teklifin ız;özttmüze çar. 
pan iki esash nokta.sı acele bir 
tahlil süzgecinden geçirileblljr. 
Bunlardan biri, lltndistan davaBı. 
nm harpten sonraya t.ehJr edllıne.
sf, öteki de, Hindistan• tanı bir 
istikli.I değil, sadece İngiltere Kr. 
ralhğına bağlı serbest blr domln. 
yon hakkı verileceğinin mlijdel<"ll. 
mesidir. 

Hfndistan bu teklifi OMıl kar
şılrva<>..ak!' 

·~indist&n" sözfyle tek kelime 
de huli~ edilen diyar. btr krt.a ka. 
dar ır;eniş, içinde ttirlü din, • ırk, 
nıillct, scTiy>! ve rdyasi kan:Mlti ba. 
rnıdmuı C8.n"811Jk \"f! !'\beal: b"lr i. 
Jemoir. ~la ~" <lortte i;ıW9'l' . 
id:ikl?.\ mefhunıundtJt h~~rclt. bii. 
Y1il• halk yrğınl!\\"lndan, loı:-Uiı 1111 
'ff>nit~de taWI fOOıdil JIN5S. 

fere n ihtilil Ş>eflerinc 'arıncay:ı 
ksdar sivrilen, etekleri gayet ge. 
Di~, zirvesi gayet yük.cıek bir \C>evi. 
ye Hbnali.yası da vardır. Ilindlst.a· 
nı temsil etmek iddiasında bulu 
nan partller, cemiyetler, setler ve 
prensler o kadar çoktur !,i, bu 
memleketten, İngiliz tell1ifine tek 
bir "evet" veya ''hayır,, cevabı al. 
mak ror olacak, belki her zümre. 
nin kafasından ayn bir ses ~ıka. 
t'akt.Tr. Teklifte de bu ihtimali gö
zeten, diayetlere a.it 007.ı kayıtlar 
dikkBtJmize çarptı. 

Fakat Hincllsta.nm mecu.si ve 
müslüman halkı a.rasmda l1ikim 
hfr kanaate göre da."\1Ullll harp son 
rasma taliki caiz ecğildir. Tekli .. 
fin zamana. alt olan bu madd~l bü. 
tün mndistanda bü);ik bir hoşnut. 

yon hakkı verilecek 
Müzakereler iyi bir 

neticeye varırsa 
tekUller yilrlrHlje 

girecek 
1" eni Dellu, 30 (A.A.) - Siı 

Stafford Kripps, serbest domin· 
yon hakkını almak suretiyle barı 
şın imzasından hemen sonra 
ye~i Hind birliğini kurmak için 
s~çımle tesis e<iilecek idareye 
aıt lgıltere hüktlmetinin Hindir 
tana ait teklifini neşretmiştir. 

-- Deva.mı 2 ııcl aayfado 

ı-uzlok uyandırabilir; Dominyon r 
hakkına gelince, bu nokta, kayıt • ~ 

"'"' şal'tlıız ve tam btikJiU taraftarı ı Mukaddes Uçurum 
~~ilerin mu'kavemetine u~rıyahi 

Fakat İngiliz teklifinin nllıai o. 
1 up ohnadJğmı bilmlyonız, Belki 
bu bir pazarlık başlangıcıdır. Eğeı· 

Aşk ve Macera Romam 
nöyle değil de, lngHtere hükUıne1i ı-, 
ileri stirdüğö. esaslarda m-ar et. 
meğe karar '\'ermiş.cıe HinclistanJ.a 
uzlaşmakta büy\lk 7orluklara uv. 
r~. 

Yazan: 

Iakender F. Sertelli 

Yıı;aı'IT.lll ba§mda da söylediği • 
m!z ~ı İngiliz proJesinln tefcmı Yakında 
atmı lncelemede11, radyoda kulağı. r 
!1tJza ~iman birb~ mllddP. «Mtiin. "EN SON DABIKAH 
le Mutlak hüküm~r , ·erancylt. 1 
~~t ~ilorı kknlımıirın bu teli. 1 s Üt un 1 an n da i 
lifin lliıı:ıt!iı::ta.n<ln ~!if k 111~· 1 
::Mıla 9elııep o:ı.eatraı _,C)f'07., '-----------·~ ..-... 
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1 
ŞEHlR VE MEMLEKET Alman tebltll Hin:a!~~~~I~! ;~"f~~· 

Rusyaya sura ıe bol 
malzeme 

Mahkeme Salonlarında 
- t ç ı N o E Sovyetlerin kuvvetli Tekliflerin hedefi, yeni Hind 

• 2 .. sAATLtK HADıSELER taarruzları birliğinin birleşik Kraııy~t çevre. 11 .. si içindeki diğer domınyonlar 

1 Püsku .. rtUldu·· gibi saıtanata sadakatle bağlı 
Şehrimizde oduwıuz..'uk yüzün - mü.,terek br dominyon vasfını a· 

ien kapalı ibuluııa.n hamamlara ı· • Iabilmeyi temindir. Hindis?n 
zım olan odun tedarik edildiği için .uerıın, 80 (A..A.) - Alman ordula- dominyonu her bakrmdan diger 
bmılıa;r yakında ~çılacaktrr. Aynen ı b:ı§kumandanlığının tebllğl: dominyonlarla müsavı ~iurumda 
çamaşır yıl:aya.n !bUyllk müessesı.>~ Doneç bö}gainde. Bark.of eotuawı- olacak ve herhangi şektl ve su· 
10ft ihtiyacı olan kömür tedarik ~- da dlişmanın ı:uvvetıi taarruzları §İd. rette iç ve dış islerine karışıi· 
·nmiştir. detli muharebeler neUceslnde ptıakür· mryacaktır. 

ıı: Bu,gU.nmezbahD.da 31 karaman, tülmUJtllr. 9 tank tahrip edllmi~tir. İngiliz teklifleri Sir Stafford 
1091nvırcüc, 25 ke~i. 2038 kuzu ve Doğu eephesinin diğer kısmında, Kripps tarafından basın toplan-
234 sığır kesilmiştir. tekrar b:ı§lryan don altında yapılan tısında bildırilmiştir. Tekliflenn 

~ .Baotuatı 1 acJ aayta4A 
fazla ınal2reme gönderllmesL ıuzuman.. 
da ısrar etm.igUr . 

Mumaileyh şöyle deml;,tlr: 
"Eğer Ruslar Ural dağlarına atJla. 

cak olurlarsa. mUUeflklerln bUtlln G· 
mltlerl mahvolacaktlr. 

Lord BlverbUrk bUyUk milleUer l.çin 
bUyllk kalmanın yeg!mı çaresi olar&lt 
ber tarafta blr taarnız hareketi tate_ 
nUmekte olduğunu anlattıktan SODra 

ıunıan söyieı:nljtlr: 
Yalnız fazla miktarda tank, tayyare 

ve l'OP yapmak klti gelmez. Bunları 
aynı zamancin. muharebe meydanların
da kullanmak ta gerektir. 

Kocam, bunun için tuttu 
kolumdan beni sokağa atıl 

''Hakim bey, siz Nakilbende geldiniz mi, 
ben size heıısiniteker teker gösteririm!,, 

• ~ehir c ddelerindeki ampulla. dllpıan taarruzları d:ı. akim kalmı" metni aşağıdadır. Tekliflerde bi1 
rm ;dedi nrlmbnış ve ÜskUdara ve dll§nlana çok pahalıya oturmu~ - dirilen ltngiliz harp kabinesi ka 
yeniden ıoo lAmba dikilmiştir. Dl· tur. rarları, Sir Stafford Kripps'ın 

Cürmllmetltut ü~ sulh cesa ğ'rrdr. 
ıııahkemeslnlın davacı yerinde ı;i man, - Babanm adı ne? 

- SnIQl<T 
ğer taraflardaki lfı.ınba adet1eıi de Ordu topçusu Lentngrnd ve Kronş. Hindli liderlerle müzakere için 
arttnlaca.ktır. tadda askerl ebemınlyetteıü hedefleri getirilmiş olanlardır. Bunlarm 

-Nasıu• 

- StllQ.k, Si.lak. •• Y nl Ja. ld Stı -
* Son gllnlcrdc peynir fiyatı& • muvattaklJeUe dötmll§tUr. lnttlllklnr ytirürlilğc girebilmesi için halen 

rmda görülen yükselme ilzerinc, ve geniş yangınlar görUlmUııtUr. yapılmakta olan müzakerelerin 
yapılan tahkiJm tta şu netice bulW1 Fı.nıtuıdlya ha.va kuvvetleri 28 mart iyl bir neticeye varma.51 lazımdır. 
muştur. Yoğurt "Oll zamanlarda ta Kareli c pheslnde mUteadd t dD~ • İngiltere krallık hükiımeti bu 
!"azla sarfcdi. diği için peynirciler m:ı.n kolları yok etml§tir. Yapılan hıı.. memlekette ve Hindıstanda gi>: 
,,.llcrlndeki süt ve mayayı ona ha.r- Na muharebelerinde de 27 Sovyet t.ny. terilı:ni§ olan dilekleri göz önün-

Singa.pur sll4h nokaanlığmdan ka.y. 
bedilmeml§Ur. BllAkiB Bll4h -ve mUhl. 
mmat bakımmdan terazinin kefesi bi· 
zım taratmııza eğilm~ bUlunuyordu. 
Blz btltUn emniyet ve iUmadrı:ıuzı lı!. 
tıhsaldekl kuvvetimize bağladık Fakat 
ayni zamanda. buna çaUakaız bir rna.. 
neviyat da UlLve etmekllğimiz llzıın
dır. Bu, zaferin mutlak olan prtıdır. 

tombul yanaldı bir kadın, maznun ye. 
rinde de ince, UZUDı kapkara, laıpkaru 
ağzında hlı;blr dM olmıyan blr kadın 

duruyordu. l~yman! 

- Haor,l mahalledıe otunıyol.'9Ga, 
- tıte bu kıı.dmllU'lll ntthleelnde. 

- ~lın "''" lrHmi)"OI" mu • 

HAklm enell iavacı kadı11m bülil. 
, etini tesblt etti. f'lıınnn kadfi!l, S8 
;-aşmdn olduğunu, ~dmm l\lilnlre, soy. 
adınm da Kotar oldu{;'l1DU. Snltanab. 
mette oturcıul'q,nu lıllyllyerek: 

l!IUft~ 

ııyıp, peynir imalini Bunal etmek- yaresl dUşOrlllmfi!'tllr. de tutmu.cı ve Hindistanın istik' 
cdirler. Alô.kadarlar bu husustn DUn gece Aımıın sııvaı; tayyareleri, beli için verilen vaidlerin yerine - Alman • JnglUz 

deniz mallaı-ebeıı 

- Kocanı. Allah l;.a.laulnnı. snğlılt 
bir ııy e\•vel Gureb:ı hııstnncslndc kıı.n. 
serden öldü! cllye b~t. 

- Bllmeyoıı.. :ipe ÇlaDl llamamm 
laı~cJa. Nannıent. 

'aznngelen tedbirim almışlardır: ıioskovanın merkezinde, yukarı Vol- getirilmesine çalıştığını isb:ı.t 
* Dnn muhtelif yerlerde tcft_ı · 1 gada ve Botonynıun dOğusuııda. askeri maksadıyle Hindic;ta.nda. biran ev· 

ı,dllen fn•mlarm bazılat1l1da eksik hedefleri ağır bombalarln. bombalamış vel bizzat ;darcyi temin edecek 
ekmek bulunm~. bunlar cezai~ • tardır. Tam isabetler neUceslnde bil - bir hükfunet kurmak için sarılı, 
dr;ti;1rak clanekla mıısadere edıl - hassa sıııuı fabrlknlıınnda. bUyUk Jı-:ı.n. müsbet hamlelerle almak kara· 

- NakDbencL A-. iN elldde. Ma
h:ıllenln admı.. 

- itte Nalllbent melılett. 
-Peld evlaln Damaı'MI kaç. 

m.ış r. gınıa.r ~11ll§tn'. rmı verdiği tedbirleri bildirmek-

gıs- Battaraf1 l ncl snytada 

leri,nden bir gnıpun hücumunu top 
~tcşilc pUS!tilrt~n sonra• bu 
rotan torpJdo muhtibi mUrctteba -
tından bUyük bir klsırunı kurtar • 
mış ardır. 

- Allah raiuııd eylcsln ama. hele 
biraz dur. Sana 1ıl.r ısey sormadı, he. 

nüz. 
UAkim bwldall sonra mar.aun kadı. 

nın htlviyetial yıudırdı. Upuzun, kap
kara, kapktmı, cllptz kadın en Bf&tı 
65 ın.:: olmama rat- 4S yapıda bu. 
lundutmnı. adının Hafize, •l'1Mlınm 
da Dlmıgil olduğıum. Sult&DUmette.. 
Naldllııe9t CM14Mbtdeld bir ku1U1Mıc1e 
bakkalbk ,aptığau :söyllyerek: 

Kamer Yanardağ, llaflzele döndil• 
- Kız, benim eTiıt ımmarası kaçtı, 

Hatırladın mı? diye aordu: 

A' d • ç· lfosko'-a• 00 (A.A:L ~ Qeec te bulunnıuşhır. . man a a iŞ 1 llE!lrcdilcn Sovyet tcbh~ın ekin. İngiltere lO'Sllik hüknmet1 a· 
• ...c Knlinin cepheslnde ibinclen fazla 1 şağıdald bı1diriği yapar: 

- CJanan, ona ne aon11onu11, ee.n 
bilmiyor musun : 

Şim:ıli Afrikada her iki tarafca 
keşif faal'yeU olm\lf\tur. 

- Vallahi beyim, WU1bnul(Ull. 
- Peki ne biliyorsun. HBflz<', l\l li. n~8S818SI Alınan ötdurnıuuğU kaydedilmek - A _ Muhasama~ ~esilmesin: 

tcdfr Sovyet kltaJnrr düşman:n den hemen sonra. Hindıstan yerı.1 
8'!rn, 30 (A.A.) - Almneyu.nın a.. ! Til'l.tknvemctini kn'drkta.n sonra hır meşruti idareyi tcsi~ edecek n:ü;ı· 

Iı'ransarun batı sahili açıkların -
da bir Alınan savaş tayyaresi 28 
martta yeniden bir İngiliz hUcwn 
botunu oot:rrmı§trr. 

nlreye hakaret et.ıdf.. 

.ıe ~l ihUyaCJ. Bitlerin Turlnge f günde birks.ç ~kün mahal i~l tehlp bir heyet vücuda gctml-
:tıailısl Frltz Saukeli tam aalAhlycUe. .,.tmiııtlerdlr. 427 inci Alman pıya. mesi için tedbirler alınacaktır. 
flı;lllk iıJlorl yilksıık komiseri tayin tl!' nl'ıy bozguna uğratil:nmı, bu 8- Müessesan meclisine Hind de\·' 
l!ltzQuilc de belirmektedir. Yeni YUk taym iki tnburu tarasın yle yokedl! !etlerinin iştiraki için gerekli 
M koml~r doğrudan doğruy& Görm.. ı ıul(ı, 90 esir a.lmnuş ve btrı;olı: mal tedbirler tatbik mevkime konacak 
j. t&hldlr ve Neue Zurchcr Zcl.tung :-.eme tahrip edilmiştir. tir 
gazcte!.liıln Bcrlln muhabl..rlnc göre • t hl•...;• İ3. - Krallık hUktlmeU, bu suretle 
ec>k 'el\la salMı\l·etıero maJlkUr • italyan e ıgı tanzim cdllecel< tOO§ruUyet C"aslarmı 

Sauk ı. cnerj,Wle tanomuş eski ' derhal yllrUrlllğa geçirmeyi t.aahhUt 
ski bir naısyonal soayal.LsWı'. Tayin\ Uoma, SO (A.A.) - 1tacyaıı ordu. vo bu mUnasebctle §U ihtirazt kaydı 
fınkQ.meUn bUWn dikkat.ini ir;i teda .ırı uınumt karargt\lıımn 687 numara.. serdeder: 
rikl mcaelc!!indc topladığını ıöster. tebıtlğl: ı _ Yaü mc31'UUyeU kabule henUz 
mektedir. Meselenin önemi ve acele Sirenatk cephesinde bUY\lk ölç\lde hazır oımıyan 1npıiz Hlndlstanı vllG... 
mahlyeU. eı.ıern adı verilen !fçl suıı. kcııl:f faaUyeU olmqtur. DU~ yeUcrindcn herlıangisl bugünkll meı· 
tmdan bir çoguıtun aon battalar ıçtn. bUytlk hava t~ktllerl :ile yaptıktan rut1 durumunu muııataza edecektir. 
da cepheye hareket etmiş olmasmdan muharebeler emıasındıı. Alman avcıln· Bu vl!D.yctln blllllure dominyon uart • 

n blr bir kayıbıı. uğramadım KurUs nft"""s!ne llUhakl ısın gerekli tedbir -
<Jotmak\.adıl'. ... l rdl '""''" 

tipinde dört tayyare dll§UrmU;, c r. lcr alınacaktır. Kraliyet hUkOmcU 

Maltaya akınlar Tobruk tesi5lerllo ı.ı:ııtanm denlZ Hind bil'llğlnc dahil oıınağı t.stcmiyen 
"° bava tWerlnin tcssllcrl Aıman ha. tnglJlz Hlndlstaın vUa.ycUerlnd n her 

Malta, so (A.A.) - lılllzı.ferlt .Al. n te§killerl tarafmdru\ ~ldd t.lo bQm. blrlne Hind birliğinin a:ırıu m .. hiyct.tc 
man bombardıman ta.)'yareteri puar bardmlaD edllmlıtir. Bu §lddeUl hare- bir anayasa ermeğe muva!ıı.kat. ey • 
.-.n Malt. UzeıiM hafit taanuz1ar ket neticesinde gc.nl.§ baS3l'lar olmua 
6- tı ler. 
yıııpnıl§la.rdır. Slvillere alt blnalard& ve bUytlk yangınlar tıkmIJ r. 2 _ llılQessez::ı ,.rallyet 

İngiliz tayyareleri tarafından 
Lübeck şehrine yapılan ve dünkü 
tebliğde bildirilen taarruz es.na -
smda bilhassa. şehrin oturum ma • 
h:ılleıi zarar gömı~tür. Sivil halk. 
evvelce bild~ri'tdiğinden dah& fazla 
.kayıplara uğramıştlr. 

Dün gece birkaç !ngHiz bombe. 
ta.yya.res' Holand!ı. snhlllerinc yak
\.<ı.,."1llağa tctebbüs etmiştir. Bunlar 
Qa.n ikisi tlüşUrillmilstür. 

Kral Borla 
u:ıata.ratı ı neı Py:fada 

Bulgar milleti Ruslara ka111 belki de 
ba§ka Slav mll1etlerlnc olduğundan 

daha fazla bir sevgi beslemektedir. 
Alman prcsUjl §udur: Bir miDeUn 

emellerini istihdaf. 
Bulgaristana komşu blr memlekeL 

te, Kllıallovl.ç taraftar Suplar h1' blr 
zaman bq cğtDedll« ve Nl§te bir İ· 
talyan tUmenlne kal'§l kazandıklan 
son zafer hcnUz HgTen.llmi§ buıunuyot'. 

bir mlktıır haaar vardlr. ,Abalfdm bir Amer·ıkan ordusu- htlk~mcU arumda mllzakero edilecek 
lı:aÇ 1dol cslmu, ve ya.raJamn,.ur. lld bir muahedenln imzası şartıyıc balen 
Yunkera SS ı:aJip blr lhUmalle tahrip tııglltcre elinde bulunan btlttln vtt.ibe, I-============::::;:= 
~-":lırb&§. ka blr tanare ıı.uara nun ·ıık kayıp listesi salWyet ve mcsuliyetıer tnm mana • :,u~::i =eyeilc :ı:= 
~-- aile Hlndlllere dewedileccktır. ::Mua • 

226 ölü, 396 yaralı hede kraliyet bUkfunctinln Irk ve din mccllsinl intihap edeeeldcrdir. Bu ye. 
Calltları silerken sokağa 

d~ 
ı nı ilye mevcudu l-cki'lnu intihap mU • 

'

•a .. iDgtQll, 80 (A.A.) - Ofi: b:üummdan k0?'1lnmalarmt 11zer ne 
" esscsesl azaları aayısmm takriben 

Harbiye nazırlığı dUn bl.rlc,.ik Ame. aldığı 11%lık eemaalle:rlnin himayesi onda biri niabetlnde olacaktır. Hind 

-Alt, ah. Wdm bey diye~·· 
bu kadın yok mu, bu kadın, koc:ım '"· 
to bumlll kia knl kolumdan tuttu, 
sokata attr, ''lrml ııcncllk ~-u1'811l bo. 

:wldu. 
HAlda bunu: 
- e• aahredin )'Üllt ı.cnl'iz bir 

---~· di«e ııusturdu ve e""\"e. oey 1110~.._........ J 

I& ctavacı kadına da\'Mltnr antatoıasmı 

ıı&Jledl: 
MlıDlre Koğar, u1at&rkea dalml bLr 

att-~dl. Bal elinin parmak 
lamU yetpze glbl acarak. sı>tsQne 
bastırıyor ,·e dıl\'asmı e(>ylc ıınlatı 

yordtı: 
_ Kocam öldüliten ııoura. bu :kadı. 

nın dtlJckl.nıaa bl.llHlt e.vde oturamaz 
oldum. ZJra bu laulı.n beni müthl' atı· 
rette koe88mclan Ios'kanmaJa başladı. 

Fakat AUd ,,.,., rfttiı bey, :ıarın lkl 
e1lın yanıma gelir• :Ne o nnıı, ne ben 

UzJ bakmı.Ulık. Hem yıı bir 
ona keın I' e tfün. Ek 
ya lkl defa dllklcft.nlaroın gt • 
mel< veeatrc aldım. Hf>Cl'SJ, bulla be 

nlaı iç.hl WI' arabll: 
- Vallahi. dem" koc:MJ öldü, dul 

kaldı. BıeD bu kadtnı, lstene alırım. 
Uahl do blllW de bmlm 

Amal, va ..t\ndUr 
haberim yok., 1 tc 0 gtın, buı;~· ' 
artık sokaj;a ı;ıkrunıu; oldum. Ne 7.a

man dı:')lln :ıyağnnı at&am, hemen. bu 

HAfi7.e hanun, kaııfıma dlldHy~t· :ı~ın 
lwötl\ 1!\finrla beni Neme rcz • Beşiktaşta §eclikdedc mahalle • 

inde 41 n~ C\"dc oturan 
r~ye, evin pencerelerini siler .. 
mu\ın.z~ ka;ytıedCl'U so. 

rık. ft orA,,.,, knyıplarmm ilk liııtcslnl içlıı tedbirler almaeaktrr. Bu tedbir • beL .. .,._._ devletleri nQ.tuzlnn yckflnuna nis 
n-ret.m'ntir. Bu tık liste Pce.rı Har • ıer Hind birliğinin a:ılMıiyctlerlnde ssi! rdıı 

~., 'fi kt M :ı.h le bu meclise kl!.fi sayıda mllme ;)O • 1. ıı.ı~ımo f!Öyliye,ım. 

y düşmli3 ve ağır surette yara .. 
ıştır. Ynro.lı Beyoğlu hastane 

e kaldırı~ltt'. 

Bir tesbihçi kömürden 
zehirlendi 

bur b6.skınmn o.ittir. Bu bllcumda hlçblT tahdit ynpamıynea tr. u e. taylnine davet edllecekıerdır. Htnd "Slh;.wct cfenı ıecı;~~ttuın. ~ de 
226 ki§l aımUı;ı, 300 k11'l yaralnnınt§ • de, Hind b!rliı;ıi llo b11yllk Brltanya dcvleUerl tarafmdan mUesscsan mee· 1 it ıfütıın, ba<.kl\ blr ~ 

blrle;Pk krallığına mensup diğer dev • ı:idl btırnsnn temtrJ.,..,D\. 
tır. 11 t lctlcr arasındaki mllnnsebctlere alt llsine tayin edllccelt mUmesmıı~ıerlnt Pı·-- "•eri cliiıı:\ .. nrdwn, tıaktım, 

Babrlyo nazırlığı henüz hiçbir 5 0 tn iz Hindi t v ... ye ,...... ..., ...., 
l d d kararları lhtıva cdecekUr. Bu mUnıı. • ::ayı nlsbcti gıl s anı • '· ,...,.,,., önlınıle bir kala.bahk, 

n~retınem~se dE', ~imdiye tn ar o. lcrinln nutuzıanno. göre tayl.!ı ede ltadınm kuH .. ,...., 
ruuımadakt ka)'ıptarm ordu kayıpla • ııebctlerln atacakları ııeklller, me§rutl. lılW t. l\h,cr ntl nmlı"'cr ..• 

ltad yet bUkllmlerl dahil ve harlctnde de ceklcrl mtııne:mmer adet ve ıa ye m 11.ı ı-.erle'~"" b~ 1.aclm kocaııı ile ~ 
rmdan fazla oldu{.ru sanılma' ır. a te bulunacaklardır . " e.. • • ntıU"' nenl nır.al< 
Çünkü Pearl • Harbur hUcwnu ge • olaa. yeni vaziyetin icapıarına g re D - Ha~ Hlndlatanın içinde bu. nim l!:le 'ka\Ja l' ,. rln;·a ... •• 

B t ·- t c.'l..!h . '< 'L .... 'pan He 1 
... dlldl~l bl cava atık tekrar tetkik ve mllz&kere meV%UU O· d t wö..nr görm"' ' ( I lo·-· eyazı .,.... e ... uı •• .i°' • mllore tevcuı c b ı; . • lacakt.Ir. lunduğU buhranlı devre esnasın a ve arı .. ~u 1 rell~or • dl re 

bu s:ı.bQlı dük·-:ı.n ölü olarık lanndald muharebede de bir kt'Uvn:ıor yeni me§nıUyet esuları bnz.im adilin - t:ıtc, ı,ıe .. • mı 
u~. Yapıla.:ıt muayenede 3 destroyer Ye bir to~ker ba.tnu~tır. C - Ballıca et'maaUerde Hindistan ceye kadar, kraliyet bllkO.mcU, dUnya baltnnağıı başl ' ı.. ta 

m ynkbğı kömürden zehirle- • • • umumı efUrmı temsil eden llcterlcrln harp ga)Tetine dahil bulunmaaı iti· ıııttı hlhl, sonrn cb ler:'ctı ,ıar 
<SldUğü 12ı ronı,, deftıine Port Darvınde 240 ki§ı mutabakatı ne muııasamatm netice. barııc Hindistıın mndafno.smın idare ı.ap:ıru.k \~,rl X" ıtttı. ş m'Jı namu!lu. 

t verilmiştiı. ölmüt sinden evvel ba.§ka bir rıekU verilme- ve mUrakabeai meruliyetlni içtinabı mu istiyorum, cf ndl l. 
"'I-''-"• •o (A .. ) o~.,..,ckll d' "..ı takdirde mlicsscu.n heyeti §Usu • ht .._..._, u~•·- Bak blr 

ineç. .. kalyan -es: 
müsabakası 

StoUıetı., il (A.A.) - DQn yapı. 
İsveç • İtalya meç mDalıakumı 

puvaııa kargı 22 puvanı& ttaıya ka. 
lir. 

•• ....,...,n, " "'"· - ~· ıo• gayrı kııbH bil' "·aztfe olarak deru e - Sö~le ,__.ım ......_.0ı .... K _.,_ J ""'"1"""" l" Şu"'-tta. Port retle te,,ekkUl edccelltlr. Netlce ma. el u...... a.,....-- " - " edecektir. ı.saama.tııı, askerl ve ma • Jmdma neler yaı:ımıa- • 
Darvinc kargı ~aptlklan he.va akmı ı~m olmaz mubasematın hitamında dl balmııdan kaynakların nzaroJ nls Haftze kadtR, &lddctli d kol hare-
esnaamda ölenlerin saywnm ordu, de.. vll~yctıer ı:~im.l~rlnln yapılması za. bet.to te§klll\Unndmlnıası 1§1 Hint mil. keıtlerile: 
nb ve han kuvvetlnclckiler dahU ol- rurl olacaktır. Jetlerine tevdi edilmll bulunmakta • - Yalan yııba, diye lııtğırarıık aya.. 
mak UZerc 2'° ı geçmediğini söyle· BUtllıı metıu.san nıecllsleriie viliyct dl ğa kalktı Bu k.&4m allıem ettl, llaılePl 
ml!!Ur. !er tetırll mecıısıerl blr tek intihap ~ralıyet hUlıtlmetl, Hlndlstanın etti, ~1 tıı,11 ~ık:ırdı. ıo ::: 

bqlıca. kesimlerinde bulunan Hlna koe:ım bftnun \,,ın kotııaıdn• tu 
eaı;rı aırada, taharrf ll:omiserl olan da. 
mat lııey', doktor &\birin yunma ao • 
lmlılu: 

mlllt Uderleriııln kendi memleketim nl !'M>kap attı. emtedlm 

muhitıerlııde ve BtrltııUt mlll~Uer a- Ben kf'Adblo bQ.kıtıt"t 
t 1 ika ı ıc 111ıdec:e: 

- 'Yoh, ISyle bir ICY olmadı. 
-Kavp. 
- Kavp da ol....SL 
- Dlkbt et ıtaqer. y&lan "" • 

lersuı bapee ~ Yemla eWn. 
- Yaal p ld o tıw._ kadmı geli

yor. Ey Ummcti 111~, lı&laa!u 
dl1e bıalı.rdL. 

- HaAI bkaret etmemloıL 
- BC1l llM& radaleml aonyoo ..._ 

dım 1& 
Zatea ..-r blr zamantır, Mrllliı' 

lerl.ne ...._ Jclllar. 
İJdad p.ldt, Em.la 8laaD ma•ıeH•i. 

bckçllcrinclca Emla Y•nQ'lk. Jkıktl 
de, Hafbelda JlüDlreye Jaakard eiil. 

ğinl anlattı. 
Eqka 19Ü1t l'oktu. Jfialre cıeuJaR 

dınloı38mı istedi, 
- Hafbe P4m llOl1 siisUa aedir. 
- Şülüuiıı itadelerlal kalıol eı 

ınJyonmm. beJllm de mUdatliıa pl&ltl 

rlm var. 
- Kbn bunlar T 
_ Ydaa JleluDet Kua b r, J\6clC 

banllll Od. Ne.ime llaltnD LISY kocuı 

Bay9r ereMt Mrt •• 

- Balllaf 
- 8afka çok ~ bu luMlar Wl? 
- Pdd llCll bmalan geUrtr ml9iıı ~ 
- Getlrlrtm, ..... selmrı&kır· sız 

bir klflı r-lrlL· 
_ oımu. Adweeierhll a6ylıe celp çı. 

ka.rahm. 
- Vallabl lıılzlm 9())gı\da oWm:)Of 

tar ııma, numaralanıl• b trol~orum. 
Hem siz Nl\ldftlalde r;dılml.x. IDl. 8 ıı 
:zl!IC hep81nl teker tr.ke.r &oııtertrı. 

_ Ben gelecl'lk dPğlllm. Sm adreL 
lc.rinl öğleden sonra kalt'mc g~tr •• ~ 
ğırlStnlar .. 

Dandan sonra Ud.m. llafir.eaba ıta-
hltlcrtnln !:•tnlmaal ıçtn mubakentıe

beı gtlal ııaJıüa blraktı. 
yl pc~ ADLlTB M.1JHAB1&1 

S hir T jyatrosunun 

ile ti KO!d...:1~~: 
"' 

!OZCN IU8A8l 
(Son Bafte) 

Çindeki ecnebi imtiyazlar 
ne olacak? 

Yoksa 
Kuııguncul.-tan kaçıraa ..tam -1 
t ODUD tduar lıay4"Uıııra lltllıalt 

e lmJciıı yoktur. O halde •nu 
~IU1l:ann lçlnclen biri )-..ıQ'OI' de. 

ki. ben bana .. •ttmaı \'Cr

onm. ~ıt.a ııe lıu kadu cenkle. 
~ keodl clıerlle yablanm 

,a verirler mi T 

Çılgmlar Klübü 
- Btııgtiıt lmzaAtz lılr mektup al-

rasmda l§ birliği yapmalannı diıer ve Bilikl9 0 llana et . , 
lf nin ır·--· davet a--ft ......... ccuyoru111. utwı. eli • Udcrlerl bu vaz e -M- -~ ... ..., 

Tok:ro, 80 (A,A.) - Çinde halen 
mevcut bUtUn ecnebi 1InUyaz1arın 
Nankln hU~metine dcvrlnl iltizam 
~den Asabi gazctcslnln bir BUallne 
cevaben b&Sm toplantısında Japon s6z 
cüsU Horry, Çindekl on ecn b! imtl. 
yazıo.rmm Nankln, Çin hU ct\metıno 
devri için, Japcn ıı.nttomctının bcntız 
mUzaltcre açnıağı dl\l!Uıuneınl§ oldu· 

ttunu bildirm~Ur. 

~le ~ beraber, 
~ yeni btr Omlt 

l'dnUan.ıı bu. ru1anMıaim llaataae.. 
kaçınnağa t.eşebbüa etmclerl yU. 

n Sahir büyilk elem duymuş ve 
ne h~I t~ ve heyttana 
!J. oaıu.. ........... tNhlt'tft 
ııın yardmı C!tml .. tf. 

bir Kndıt<öy \-apuruaa Waerkeıı 

dalgındı .• KaftLStnm tçlnd bu hl· 
en...,.kaaılrMYY*'-· Yama 
dtt,thıerek, blrtııcl mevlil satoıı. 

lindekl gıızet«1yl cauım ıeclrlyor, 
ol.utlıı~ ~ ~ ka~ ktıfaırı 

\Ordtı, 

htr o &k,aot liıMlılt!ll Unde bir bıt:o 
, ~lyarf't ettikten .onra Modaclakl 

Yazan: bkenaer F. SEKTSLIJ 
-11~-

evfne gfdecektL 
Ziyaret edecelf basta, genç bir Jnı.. 

dı, Böbrek sancımıcJan rooztarlptl .• 
ldrarmı tablll etm~, raporunu ver • 
mi.§, fakat bir ldnır tnhllllnc daha JU. 

zum ı;&tterllmesl Salllrl mcrııka dU. 

ıtilrmUJtO. 
Vapurdan çıkar çıkmaz, Altryoi al· 

:ı:•'lda oturan bu aUeye uğradı. 
Bu, kalab3W< blr allO;) dL E"'tlO ~..a. 

bit, rouam, 11h1l zabıta memuru ol. 
mak tblere Uç damnt nrdı. Ba Uç b:ı.

caaak blrlblrlerne çok anlae1U11tı. 
Sahil' Kadıköl1lnde, alnyOl ntzmdll. 

ld ha.ta kwnw ldmnnı e'l.·de mua,ye
ne etti: 

- Dün bir miktar :ılbomln 'li&rdı. 

~di görcmlJ orwn. Mftamafib, son 
·lnnl dört saatlik ldrnnnı ıı.töl~ omc 
gl•derln <'! yarın hemen bir dalın tanı 
1tdı!ıl )'il}laYIUl, dedi, 
Damatlardıın yalru1. hll tahnrr~ 

!tonıberl S \ k t. lJ ı . t "'de hu . 
hmoyordu. Hııııta olan kız, oo ıııı;klz. 
a<11nrındrı ,. «:ı;ln en ı,•,..lll. krndı. 

Uoktor Sabir bu c,.·cıeı.ı l~lni 1:3buk 
blt1rcll, Allahıusmarladtk cleytp ç1kL 

dınız -, doktor be:rt 
- EYet •• akhm. Fakat, 

ne.rdfın bDlyorııtmoz? 

- Bea de aldım dn. 
- Ne mftmlsebet!c! .. 

bunu tilZ 

- Sb.In ı,ınızıc. blrkııç g\inl!Ur ben. 
ıll'nlz de m~gul otuyorwu da. 

- Çok ll1. O halde beni ııevlncllre. 
c.clc yenl bir haber \'llr ıw? 

- Bay.r. tro gtrndtir Beylerbeyi 
aırtlanlMlıi"-1 ~ler mahaaamcla. 
Fakat. bbim Aslan te,.W nP.:l'ede. ol • 
duğuou 1rir tttrlü a~ınadlk. Bu ı,,_ 

"' tnf.\'tpl olmak için mlidir beyden 
~ı.ll talimat aldım. Ve iki pndt\r ta
kibata bnııl:ıdıro. 

- o •nlcle uydutbr !!hl ıle k~fet. 
tiler. Ve tehdide lm5la<lılnr. Del!IM'!k ki 
her yenle olduğu glbl polis mllCIUrlye. 
tinde de ~Uerl ,. ... r. 

- Boyle bir &17.11 rlln ınevcadi)e.ttnl 
Tilrk poll ı nanıınn knbul edemem, 
doktor bey! tçlmlıdo bl>yll' alı;ak bir 
ınalılOlt yolrtar. nu olı;:ı. ols.'\ blr tah. 
cabtden İb:ırettır. lla3 dutların gö:ıcll
!l"rl bizi tn.'.lunıs "' t;cndllerln~ tı:ıber 
\'Clml) olablllrler. 

(Devamı \'ar 

eyler. Bu suretle, mllll liderler, Hin • yo ba~mı. 
dletanm mn takbel htirrlye.tl ıçın ıu . - Dem~ lnlt6r .,.ayor 

ıwmlu ve hayat! olan vazlfenln 'lıitl • t - Tahll! •• 
rilmesine yardım ctml§ bulunacaklar. Bı\klm 1ııaııdarı so11rn AAbıtlerden 
dır. Kıımer ltıın:ırd:ıA' ndındaki kadını ça. 

Baş, Dış, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ıi, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABlLIR 


