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l SPANYA de\'let relsl ile 
Portekiz Ba.S\'Ckili konu~tu-

1-r, bu konuşm&la:rın IÇiJlcle en e 
hetnmıyetli sayn.blleceğimi:ı; cihet 
~sular bloku teşkili hakkında 
ileti sürülen fiklrdlr. Va1ua İsJMW. 
'h Clevlet rclalnhı teklifi görUıiUşte 
~812 olAD PortekW bir ıi.drin da.. 
ba mihvere yakliştırmak gııycsinl 
°llkip etmektedir. ÇUnkU Franko-
11llıı teklifine göre teşelıkül edecek 
~!s~ltk 1ngiltcre aleyhtarlığı ile 
-ruterle.necek. 

l>iplomas.tde her karar karar \"e 
tİJdlğl inm ps1kolojlslnJ tesbit c. 
~. Fraııko ta.rafmdan Portekize 
hpılan teklif de böyle bir ba.1 eti 
t'tlhıyeyı lfp etmektedir. Ancak 
il!enslp olarak bir tarafsızlar bloku 
rÖQiııhı ileri sllrülmliş olması har. 
hin başladığı umana naza.ran ne 
~ ileri gittiğini, harp zaruret. 
l.~~ln ortaya nasıl meseleler çı • 
~ğmı anlatmaktadır. 

llarp ba..5ladığı zaman mulıarip -
~ qağı yukan ta.rafsızlrğt i<leta 
·~~ifakla reddediyorlardı. Vakıa or 
% ylne harp dı:Jı Ye tarafsu. 
~':.':,lefler \'ll.l'dı, fa.kat onlar taraf • 
-.uaıı blrinl tercihe davet ediliyor 
Y~ $aflardan bir saf beğenmeleri 
l&leniyordu. 

İlarp başladığı 7.AJJlan dUnyanm 
~~yleidl: 

laı.gUtere ve Almanya iki muha. 
!ip ıümrenlıı kut'uplanydı. Kaş • 
::• kinleri, nolretlerl, müttefik • 
ha en göze çarpacak ae4lilde ta • 

yYtll ediyorlardı. 
Bu iki kutuptan sonra dUnyanm 

dfiel' devı,...•~r1 ~-'L..... ··t ba.r" bir ~ ....- az mu e ız 

Jar ~ cepbclenlyoriardı. Bun 
dan &1'88Jnda lllenfaatlerj bakmım • 
lan ~lan olnuyan de\'let gruy.. 
l1 '\"ardı. Bu gruplarm muha • 
plordıen yihde >1lz ayrı bir hö\i.. 

Yet hallnde ortaya çıkmalan ilk 
~ pek DtlhnJ<ün olmuyor. !:1- Muhariplerin Orbism<Ja muha 

Plerden bft.sk:\ bir görU!ie sahip "· 
1-lllann bir lmnet ,.e mi.nalı bir 
llU,'iyet ar.ıeılcbllmeler:ı l~ln ZIUD!l. 
111ll bir hayli lııldsaflar bydeho~i 
~ harbin bogtinkil sartıa.rr yaşa : 
!lbt obnası JAzımdı. Harp, her 7.a • 

~ t.ahminlerden daha ba~ka ne
l:iceıer vennijdr. 19S9 h.ıırbl !se 
8ihprizlerle başlamıs, sllrprizJcrle 
~ etmlst.ir. BUf ilD ınalôm lıe 
llaplar lf1is etmi , yerine bir slirü 
Qıe&eJeler eıkım~. 1989 Jıarbi ba.~. 
ladılt saman ne müttefikler, ıı~ 
lllilıver harbin bugünkü §ekli ala. 
cağını tahmin edebilmişti. Harp 
başka hesaplarla haşladı. Bugün 
başka neticeler vermektedir. 

BlrinrJ netice harbin &imdiye ka.. 
dar tahminden far.la uzun sUrme. 
sidir. Harbin bundan sonra ne ka
dar ürccc,rini <le tahmin henüz 

os:_ I>Cvnmı 2 nci B:ıyfada 

300 
ingiliz 
o nbar
dıman 

ayyaresr 

Çamlıkta · 
cınaJJel 

.. . , 

lngııiz 
lalJlJareferi 

ParisHavrve 
·• Rolonyadakz 

KGtil, muharrimize c·naveti 
nas_ıı ve niçin yaptığım anıattı ! 

u Dlrt domaz kar ısında hayatımı 
kurtaran tabanca babpelik etti 

ve bıçatıma ıarlldım... ,, 

'e 
bası.~ın 

y ptılar 

Gemiler mü
him hasara 
• 

uğradı 

SüvelJŞ 
Kumpanyası 
Moratorgom 
istedi 

İnıtilizl<>rln yabancı mem 1ckeUere 
vapa<'aklan Uıraç hnreketinde kul~ 
Janacaklan botl;lrdnn biri ve bwı. 

Jardan birinin içine ıurnlanm~ 
İngiliz askerleri 

ikinci 
cephe 

veriyoruz. 
--0----

Kıtaat•mızın mane-
viyatı ylksekttr 
Londra, 6 (A.A.) - Kardifte bir 

mUlA.kat esn:ısmda İngiltere harb'• 
ye nazın Grigg, ihlnci bir harp cep 
hesi açılması m~lesine telmıh e-

n.oma, ü (A.A.) - Piccoıo guete.. derek demiBUr ki: 
sinin Lizbondan haber verdlflne gö~, Bu hu.sust.a her tarafta bU\'ilk bir 
Sllveyı kanalı kumpanyası morator - meriı.k uyandığım biliyo~. Fa • 
yom ıstemiitir. Piccoıo, kumpanyanın kat meseleyi Alınan yUksek ku • 
b.aı'iden evvel hissedarlarına muazzam manda heyeti kadar merak eden 
temettüler ciafıttıtmı hatırla.ttıktan yoktur. Şimdi.!d halde bu iki taraf. 
sonra tenkidlerl belirtmektedir. Kum. lı merakm tatmin edilo.miyeceğlni 
panyanın FlokakeW inhltatı ltalyanm 2nnediyorı:m . Demokrusiler istik· 
harbe girme& tıserlne AkdenJzde acy- bale ait stratejik projelerin ser • 
rUaeferiD durması ve mihver hava i>estçe milnaJcaşg edilmesini istiyor 
kuvveUeri ta.rafmdan SUveyt kanalm iar, fakat alenen değil ... Her şeyi 
da yapılan ruiaarlar neuce.alude l>B:.• • ı dUşmann söylemeğe bir mil.na var 
lam.ıştır. _... Devamı 2 ncı sayfada 

Mukaddes Uçurum 
Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
E1erJn mlicWflne Mnluk: 

- Okuyuculanmız merak tclndedlr. Bergün bir çok mektup ve 
telefonla blzcle.n yeni romanmızm mevzuu hakkıııda waJQıııat 
19tlyortar. 

hkender Fahrett1n bbe kuacıa fU 08ftbı verdi: 

-· - T alirizlerin ve cirkinlerin romanını 
yazıyorum.,, 

Oknyucolarımıa meraktan kurtarmak için, bocUn rn11ammanm 
blr cltltt'mtbıtı ~ lıubınJor w: 

Yana Romana Ba,byoraz 

Askeri hedef
i ere şiddetli 

hücum 
yaptllar 

Dün Büyükadada itlenen cinayetin faili Sedat, bu. 
~ün müddeiumumiliğe getirilmistir. Mulıarririmiz katille 
konu~muş ve bu feci cinayeti kendi ağzından dinlemistir. 

-0--

5 İngiliz tayyaresi üssüne 
dönmedi 

Londra, 6 (A,A.) - Haber verlldl. 
ğine göre pazar • pazartesi gecesi 
tnglliz hava kuvvetleri RennanJyo §ld 
tlctıi bir hücum yapmııııardır. Hücum 
edilen da.ha başka hede.fier arasmda 
Havre dokları, Gnone • Rhorc fabrJ. 
kası vardır. Bu fabrika dllşrnalıa alt 
tayyare yedek parçaları ve da.ha baş. 
ka harp malzemeleri imali merkezi o. 
lan Paris yakmmda Oenncvilllers de 
bulunmaktadır. 

Pazar. pazartesi gecesi yapılan ha
reketlere tnglllz hava kuvvetlerine 
mensup 300 den fazla bomba tayya
resi refakat etml§tlr. Bomba tayyare.. 
terinden ıs ı Uslerine dönmeml§lerdlr. 
Aynı ~ce !nglllz tayyarelerinln hU • 
cumuna başlıca hedef teşkil eden yer. 
!erden birinin de Kolonya olduğu ha. 
ber veriliyor. 

Parls, 6 (A.A.) - Dlln gece Parlate 
I tehlike l§aretl verllmi§ ve hava ba • 
taryaları şiddetle faaliyete geçmiştir. 

Orta Şark lnglllz 
tebU!tl 

Japon Başvekili 
divor ki : 

Hlndlstanın lıtikli· 

line kavuşmasına 
yardım edecetız 
Berlin 6 (Radyo Saat 17,80) - Ja

pon başveklll Tojo bir tayyare kaza. 
smda dört Hind mllllyetpcrverlnln 
ölümU dolayıslle Hlndlilere hitaben 
bir demeçte bulunmuş bu 61Umden do 
layı Japonlann taziycUnl b1ldlrorek 
dcmJşUr ld: 

iHndlatana l.stlklA.llne kavuşmak i 
çln bUtUn yardımları denıhte etınl§ 

bulunuyorum. Japonya katı surette 
yardımda bulunacaktır. 

Maltepe vapurunun 
yaptığı kaza 

Sandalcı Maıtala 
bastabanede ildi 

MerSıde Sümerba.nlt munurlarm 
uan olan Sedat, tem:l.z giyin~. u. 
zunca boyk, burnu hafifçe itrl 30. 
35 ya.']larında. bir ge:n~tir. ' 

Hndi.seyi şöyle a.nlat.nuşt.Jr: 
"- ÖldUrdüğüm Fatmayı ller .. 

f.indc Çukurova barında tanıdım. 
Onu çılgınca seviyordum. Bcrebez 
yaşıyabUmek için vazifemi terket. 

_.... Devamı 2 nd ııayfada 

Amerıkan 
diplomasisi 
Hindistanda 
büyük bir 
faaliyet 

gösteriyor 
~--" Müslümanlar birliği reisi 

Cinnaha geniı salahiyet 
verildi 

\'&jlr~tou, 6 (A.A.) - Amerikan 

hllkQmet merkezinde siyasi mllphlt· 
kırln söylediklerine göre, Hlndlstanm 
bu harpte blWll lş birliğini temine 
çaı.ıjan Slr Statford Kripse va.z.ltestnde 

Kahire, 6 (A.A.) _ Ortaşark Hamdi kaptanın idaresindeki Mal. yardım etmek lçb:ı Amerikan dlplo. 
İngiliz umumi k.arargii.hınm tebliği: tepe vapuru Adadan köprüye geUrken masısı Hindlatanda pek bUyUk blr t 

4.5 nisan gecesi ve dün savaş Sarayburnu önUndc Mustııtanm san. ! allyet göstermektedir. a. 
milfrczelerimlz faliyette bulımmur. dalına çarpllll§, sandal parçalanmış • Alıahal.ıad, 6 ( A A ) _ Mü.> 
!ardır. tır. Vapur derhal durmuş, vapurun lUman birli ~i taraf. a· 
Y 

· . alt taratma düşen Mustata bir müddet ak l ~ m an p~r 
em kıtalar Lıbyaya vardı arandıktan sonra baygın bir h Id 1 şamı a en.ı '7l~de ~3:bu! edı.len 

ı a e ç • karar suretı bırl1k reısı Jınnan'a 
Kahh·e, G (A.~.) - Suriyede kurul 1 karılmış, Beyoğlu hastanesine kaldı· gelecek to lantı a kadar bi lı Y• 

muş ve talim görmüş yeni kıtalar rılmıştır. Mu:tata biraz sonra ölmllş. menfaati p bak~ından ]~ 
Libya cephesine varmışlardır. 1 tur g·· v. b" ı·v· · l · · orecegı ır ıgın prensıp en vo 

Hind 
(ık mazı 

ı(ın bu menfatler<lcn 'aıg~mck 
Hindl<1tandan vazgeçmt'k demt'titir. 

;\fa~enln açık ifadesinden, 
Krlps IIlndistana ~ehllkt.cn sonra 
Uandlnin nldn <iUStuğu, ş'mdf de 
memleketine niçin döndUğU anlaşı~ 
ııyor. Rugilne kadar Meeusi ve Mfüı. 

Yauo: BiR MU H ARRIR lüman şeflerinden hlçblrlnln ağzın. NE konuştuklanm bilmiyoruz. dan uzlaıpma Umitll veren bir sö:r. 
Uza.L.ian görünUşlle JUndlq. r;ıkmadı. 

uın müzakereleri çıkmaz iç!ndedir. Hind kongresinin cenbmı yarm 
Belki aldanıyoruz. ıiğreneceğlz. Bu cevap toptan bir 
Fakat Amerikada, Anupada. ve ''Hayır!" olabilir mi? Sanmıyoruz. 

burada bütün tahminler be•lblndlr. Şüphesiz mukabll tekliflerdir. Be'. 
Hindistanclan gelen işaretlerin lılç ki yeni müT.akerelerin kapısı açılıı. 
biri Umlt "·erici deği?: Hind önderi cak. Fakat harpten önceki Moskova 
Xehru Çar.."<n:. '}el•'in uzla ma tek. mllzakereleri de gö<~tcrdl kl, hiç ol 
llf eden mektubunu eline bile al- maz a bir prensip anlaşmasına \"ar. 
mamış. Gıındi "'u"u~·or. :\'lhayet 1• madan, konu malann btiyle uzayııı 
lıp başını mcnı~e~ctinc ~itti. Kansı ~jtnıe .. ı h:ıyra alimet değildir. Hlo. 
Jıa!Jfa~'tnı~, dedtler. o liahlt• iki kt. clistanda ~ırlarm yığdığı ayı.,ız 
llmelik bir özür dilemesi !izımdı. meselelerin bir~ glin•le hallctlil:. 
Uillkls, bu nazik ,.e müthl!:l a<lAm, renne~ı de beklı>.nenı<'Z. 
en son yazdığı bir makalede yabav. " Yumurta kapıya ı;eldlkten son 
cılarm Hlndistam artık gömüremi • ra ••• " diye bir tabirimiz nrdır. 
yeocklerlni ilan ediyor. Bu sözün lngilterc yumurta kapıya, geldikten 
rnlna.sı ağırdır: tngllJzJerin Hindiıo.. soura lllntllstanda mil2akere ına.&a... 
tandan artfd hiçbir faycla bekleme. • ı.mm başın2 oturdu. Bu defa ilin • 
melerl gerektiğini anlatıyor. distanıo kapısrnıı. gelen şey yumur. 

İnırlllzlerin HindicıtandakJ l~leri ta delil, daha sert bir ~ydlr: 
yalnı7 s.<ıkeri de~atr. Hincllstanm Japondur! 
mlldafa.n orclosu, İngUterenirt ve Kongrenin cevabını merak et. 
Hintlilerin orad&kl menfaatlerini meıncğe imkan yok. ÇtınkU llinıl 
koroyan bir n.cırtadan ibaret.tir. mesele!iİ, hem bir Hind meselesi • 
Bu menfaatler iktisadi ve mali oldu dlr, hem bir İnglllz meaelesldir 
• d ' J.."lln& göre, O.ndlnln makalesi, Hem e dünya meselesidir: Bu 
Hlndllle-rin artık herhangi btr yu. Jtsrbln sonlyle doirudan doim)'B 
baocı memleketle ortakhğa nw oJ. ilgili, t-0raıinln kefesinde t<>k aiır 
madıklarmı nan ediyor. tngllizler basan, en bliyük davalardan biri? 

gayesiyle mütenasip her tilrlü 
tetbirleri almak sa18.hiyetini ver 
mektedir. 

}{arar suretinin muharriri Hın. 
distan düşmanın elinin erişebılc· 
ceği bir yerde bulunması doin~ r 
siyle şimdiki beynelmilel vaziyet. 
tc bQyle bir salilıiyete lUzun 
görüldüği.ınü kaydetmektedir. 

. 
Ziraat seferberliği 

--<>--
Bir mayıa\an itibaren halka 

fide ve tohum dağıtılacak 
lstnnbul vilayetinde ziraat sefer. 

berl:l.ği ha.urlıklarma önemle devnnı 
cdilmekted·r. Şimdiye kn.dar ha.zir. 
hnan programın tatbikına ı:w:ı.yıs 
ba,ş:ndnn itibaren ba§lanacalctır. 
Vilil.yet kazası dahilinde köyleı <' 
ve ıslah istasyonlamıa tohum da • 
ğıtıimışlır. Beykoz, Yeşi!k3y, BU • 
yUkdere ıslah istasyonları halita t·. 
je de vereeektir. Fide yetiştirme 
nmcliyes'.:ne başlanmıstır. Şimdiye 
ka.dar 8 ton mIK'r, patates dağıtıl_ 
mıştır, 

Ziraat komisyonu ziraat usulleri, 
~rnatte yaprlac!tk işleri hallen ve 
a.lli.kedar!arn öaroünek üzere bro.. 
şilrlcr de h.,, .• ·• t:"eıtlr. Halka dağı. 
ulacaktu. 

Dljter taraftan okula.rda zirai se• 
ferberlik bwllıunıştır. Talebe iş sa. 
ıltlerlnin haricinde iki veya ilç sa.. 
ut.ini ziraat işlerine ayırm.İştır. 

Vali muavinimiz Mardine 
tayin edildi 

latanbuı vau muavinlerinden Rqlt 
Demlrt~ Mardin valiliğine tayla • 
ınl§Ur. Bazı gazetelerin yazdığı gibi 
Sllrde değildir. 
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Çamlıktaki cinayet Briansk bölge
sinde şiddetli 
muharebeler 

lJS'" Başt:ırafı 1 ncl s:ıyfada 

tim ve 1stnnbu1a gelerek Tarlıı.ba • 
şmda bir' pansiyona yerleştim. Aşk 
balla şuurumu kaybettirmişti. N c 
yaptrğum, n-c yapacnğmu bilmiyor• 

d.uım. Dörtgün evvel. onunlaBüyUka Evvelki gün 102 Alman 
da.ya gittik ve Aka.Sya:palas oteli • 
ne yC!l"leştik, Her gün çamltlda.rda ~ tayyaresi düşürüldü 
geziyor, saatlerce başbnşn aşktan Stokholm, 6 (A.A.) - Sovyet Rus_ 
v~ sevgiden bahsediyorduk. Ona yada Brinnsk b01geslndc ciddi çarpış
tapmryordum, onun için her şeyimi malar cereyan etmektedir. En mUhini 
feoa edebilirdim, Esasen bu k:idm mulia:rebeler Strara Russada vukua 
uğruna a~emi terkctt[m 'O'e serve • gelmektedir. Sovyct hUcumlarmıı. kar 
tifui 'bitirdi'll. Üstelik oorca da gir.. şı Almanlıı.r tesirli muvaffaklyctler 
ilim göstermişlerdir. 

Yine dün onunla Büyükndnda ak Rjevde Sovyct piyade kuvvcUerl 
5an1 Ustu dolaşıyorduk •.. Hava rllı· lddctıı ltarşı hUcumlar yapmaktadır 
garlıydı. Hafif bir nisan yağmuru Lorldrn, G (A .) - So\yct Rusya.. 
çjseliyordu. Çamlimarundo. Güver • nın cenup kesiminde Almanlar 1942 
cinlik mevkiine gittik. Bir hayli za- mode1I yeni tanldar kullıı.nmağo. baş_ 
roan başba.,a !kaldık ve denizi sey - lamL:Jlnrdır. Bunlardan baZıları tahrip 
r tik. Fa.f.ilia bir araltk ayağa. kall! edilmiştir. 
fı: l\toskm-a, O (A.A.) - Husus! bir 

- Dlııle Sedat, dedi. Ben şu ka.. tebliğde ııöyıe denllm::ıktedlr: 
yaların üstUne çıkayım. Beni sey • 23 marttan 4 nisana kadar geçcıı 
ret. Btı.kalırtı Keloğlan filiriindeki zaman içinde merkez cephesinde tao.. 
çoban kızmn. benziyecek miyliiı, BIJoo ı!yctte \>ulunan Sovyet kımlan 161 
ni nasıl bulacaksın? mahalli geri almışlar, takriben (0 bin 

Ded.1.ğini ynptı ve kayalara tır dll§mıın askeri lSldürmfişlcr ve pek çok 
aııandı. Rüz.,dıtr saçla.rliı:I dalgalan.; miktarda malzeme iğtinam etmişler· 
clınyoT, ete1de'ri hafif hafif ha.valıı.. lıveç Rusyayı protesto etti 
nıyordu. Stokholm, 6 (A.A.) - Resmen 

Onu vecd l~ sey:rottim. Son.. haber verildiğine göre, Kuybişef • 
ra ibana §()yle blQ.ğI'i;lı: teki İsveç işgüderi 2-3 nisan gece-

- Sed.a.t! •• Beni son defa seyre- si Haparantlaya atılan bom.balar. 
dlydiSdn. Ç'fiiikü arttk setiiıile ~W· 
yamıyacağmi: RtiJöpleriri Beni t&i. clı.n dolayı Sovyet h~fımeti nez 

düıde protestoda bulunmuş ve bu 
dit ediyorlar. •ı..ı h"dis 1 • t Tra....ı\..I\,,, • • Fatma biritaç gUiı el Kristal gı.... a eıenn e........,,...u ...... e manı 

• ' ..a ... ~-......:kffiev h "lunm:ı.k Uzere tedbirler alınmasını 
gazmoeun~ auııa.wıa;__ 1 sar. oş o • istemi..+: 
11.mca :kendiSnin döıt sevgilisi da • _ ....... _;,_ ... r. _____________ _ 

ha o1duğumı Te ibunların kerı.dl&ini Seyl" 
tehdit ettiltlerini, bunun~ Sildh• an 
lı dolaşmam icat> e.tıt.lğiiil söylemi::-. b k 
ti. Şimdi de bu yüzden beni terke - as 1n1 
dcceğini söyleyince kendmıl ktiy -
tiettim. Ben za.tetı tııahvd'.muştuıil. Japonlaran 27 tay. 
Servetim tükemDl&t.i. On.un başkiı· fl d 
lımmn olm3sttıa WıammW edemi " yareSf d Şllr J 8 
;·ordum. Seyrettim... Adamakıllı Londra, 6 (A.A.) - Koıomboya 
~yrettün. Kaya)arm U9f.ünde bil • yapılan Japon hücumuna dtı.ir Londra 
tün ğilzelliğile bir heYQcel gibi du - ya gelen haberler, talıtip edilen 27 
ı'a.n sevgilim. demin söyl~ğ;m g~ ;Japon tayyare.rutln e!de edilen bQyUk 
bi iliana "'1Ul"l!UlU lmybeıt;Umılşti, zaferin bir kısmmı teokll ettl#iDl a_ 
Onun 1nvs.i:yesile teşrdığmı tabanca. çıkça göstermctte kAfidlr. Evvelce de 
)'I çdttim ve &tC§ ettim. haber verildiği (;ibi 25 Japon tayyare.. 

Befil bif' dOııinrz avmaa dört do • 81 daha hasara UğTIUllIŞ '99 li dU,matı 
muza~ karuynn tabancam bile tnyyaresl muhtemel olarak tahrip edil 
,r..arllli etti ve~ yaptı. Fatma., ~tir. 
hı: sefer can havliyLC kocaman bir Yeni DelJıi, 6 ( A.A.J _ Sey· 
kayn pa.roaamı ~ayıp üzenme landa, adanın komutanı arn1ral 
:ıtacalctr .. Hemen, yafifriida bulun • Lay~cn Japon tayyarele'in:n 
durduğum bıçağı çektiiii ve tlzerine ~mbai'clima..::.:na dai:- yeni tn .. sı· 
n:t:ılifüm.. l~t vermi~ic. ·• 5 ~adar olan J:ı.. 

Vllcudw:ı.u bu bı.ça.1tla delik deşik pon tayyareleri bir tayyare gc-. 
ettim. Eı1 &i8b dl.uz yerlne Jiııpla.ı misinden uçmuştur. Kolombcfdr. 
drğımı tahmin ediyorımı. Bir san • ı 
tim ffile .,...._.._ ~·er brrakmadım. halk verilen emirlere tamarniy e 

~-- ,,. riayet etmiştir. 
Sonra ka.ra.kôfa ge1erek teslim 01 • Ole,1lerın ve yaralananların c.-k 
dum. ı:eri::;j bir hastahanede tedavi e· 
Sedamı melekOliJt o~duğu Söylen- diJmekte olan hastalardır. J:l° 

me'kted!r. ÇOt h.ılsaB&f.lr ve şimdiye 
kadar !la' taVuk bile kesmediğini pon tayyareleri hava meydanına 
8iiy'J.iyen gene, i nediği clıiayetJn limanına ve demir yoluna da hü. 

cum etmişlerdir. 
=ı:e~:.ooa &SILbi haller göster • Düşmanın 25 tayyare.:;• İngili7 

Katilin gaeetemilt Diakineye ver tayyareleri tarafından düşürül· 
diğim!z fı.n:ı k8d:ız- :hC'D.lll: sorgusu müş ve uçak savar bataryaları 
~r~ '· tarafından 7.Cdelencn birtakım 

naııtnrnrı ı ncl S!lyfada 
tn\imliiln değildir. l'alnız. orta.da 
bir 1ıaldknt mnlır. lUuhn.rfpler har 
bin ba~Jndığı gUnkli kun·ette, aza. 
mett~ değildirler. l'tllitemadi bir 
surette hıızırlrklar ynpmııkls. bcnı. 
bcr mulıaripler lıer gün birnz da.hn 
~'lpnınmaktadırlnr. Bu yıpranma • 
om tabii netioe i kısa<:'.\ şuı1ur: 

Cepheleri dııraltmn'k ! 
Bu tabiri 1939 harbi bn M•ğl 

·1.nman muhariplerin bütün dünya. 
yı kendilerine cephe ha.llnılc ta -
awor edi:::lerine karsı bir aksü -
Ifımel olarak kullanıyoruz. Çünkü 
o zamo.n onlar: Yıı bizden olun, ~ u. 
lıut karşı tnnı.ftnn; diyen bir edıı. 
ya sahiptller. 

Ilnrbin bnşladığı gündenbcri mu. 
bariıı r:eflcıin nutuklıırım1::ı, diplo.. 
nıntik münesebetlerind bu cdnyı 
ifade eden sözler bulmalı: mümkün
<lUr. Her iki taraf aynı tonla im. 
noştdlıır. Bugün vaziyet böyle de. 
ğlldir. Hele yarının ne olnc.:ı,'lllı 
tahmin im'kiinsızdır. "Tarafsızlar 
bloku'' fikri bti temele daynnmal·. 
tıulır, 

Tara.f ızlann bir blok halinde 
t.oplanmala.r:ı mümkün ol aydı da 
harbin başında tahakkuk ctlebllsey. 
dl bu harbin bi~ok fi<-.ialan lslen. 
ru~zcli. O zaman olnmıyan sey bu. 
siin tafuikkult edebilirse lıısıwiyet 
için her hcldo faydalı olacaktır. Bu 
blok tarafqzlıi;'lm muhnfaz.a edebi 
lecek bir ktı(Jrete sahip olursa bar. 
bin sirayetini milılıliün oldub'll im. 
dar Wıdid ~l'r. 

Harbin ba,şmClanberf lıar:bio bir 
felaket olduğuna knnl olan Cüm. 
hnriyet hlilıüm~ti bu noktayı çok 
mzohlıı gömıils, anlamış \0e en ka. 
ranlık, en liliiltsiz günlerde sullın. 
hizmet prensipini lnltar etmemiş, 
onu koronuı.'k için çn.lışıwş ve nih'l• 
yet kendisini ntes ll!lttrnm dışın 
da brrnlmııya. IDU\"Dffnk olmuştur. 
H:ıkiki tamfsızlar blolrunun bir 
numaralı azıuu esasen kendisidir. 
Harp moh~plcrin güriiltllilü lle 
ba~ladı. Relld de t.ru.-:ı!suJann nu. 
fuzu ile nlhayet buİacakhr. 

Japon kayıpla-rı-
Vaşington. 6 (A.A.> - Japon 

bahriyesi muhasematffi başlan 
gtcmdanberl Büyük Okyanıısta 
56 harp ~isi ve 76 yardımcı 
gemi kaybetmiştir. 

Bataanda 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu küpona eldencrek gönderilecek 
ı1 nranın ve llf \'erme llAnları En Son 
Uaktknda p:ırasız nearcdllecektll'. Ev
lenme tclillfl gönderen okuyucularm 
mlıfu:t kalmak Uzerc earlli adreıılerl. 
n1 bildirmeleri UWm,) 

Evlenme teklilleri: 
• Yaş 19, boy 162, lfilo 56, kumral 

yC§il gözlU, bloki mektebinden mezun 
ev ve el i§lerlni hıı.kkile bilen, temiz 
ve namuski'u' bir aile klzı, evine ve 
e§lnc btığlı, yüksek mektep mezunu, 
temiz ruhlu, serbest meslek sahlbl bir 
bayb evlenmek istemektedir. (19 ye
şDg!iZ) remzine mUracaat • 261 

• Yaş 23, boy l 7G, lise mezunu, hu 
sus1 bir müessesede 90 lira maaşlı, din 
dar kiınses!z bir &GnÇ kendisine mU 
nasip bir bayanla evlenmek istemek. 
tedlr. (Klmscs1z 90) remz ne mUra· 
caat .. 262 

I§ arıyanlar' 
• Muhasebe i§leriDe va.kıt orta Ya§lı 

bir bay, ya.imz cumartesi gUDleri 8ğ_ 
leden sonra saat 18 e kadar hUSUst 
müegseııelerde ça.U,tmuı.k istemektedir. 
(Ay yıldız) remzine mnracaat. 

• 42 yqında bir bay, resmt veya 
husu.st bir yerde odacılık, kapıcılık gi_ 
bi iş aramaktadır. Tqraya da gider. 
(HaJll) renız.lne mUracaat. 

• Orta okul mezunu, riyaziye.si kuv 
vctli, y&ZISI güZel. çalt§kan, ciddi bl<' 
genç, yazıhane, Ucarotııane, veya bu
na benzer herhangi b\r yerde çalış
mak isteme~. Evinde yazr f§lerl 
kabul eder, kasiyerlik te yapar. (A.sil 
TUrk ı;ocuğu) remzine mtıracaat. 

• ıs )'S§IDIS& 8 iııcl amıttatı çılanış 
genç bir bayan; reamt, hususi uca.ret 
tıa.nelcrde, bürolarda, yazıhanelerde 

.,e buna benz.lyen mtıesseaelerde ça _ 
lışmak istemektedir. (Zerrin) rem • 
dile müra.caat. 

• Maariften d&ktllo ehliyetnamesi 
otu ve muamellt takip ı,ıettne TUku .. 
ta olan bir genç it aramaktadır. )Er
'°Y) remz1ne mt1ra.C&at. 

A.ltlınnu: 
Afağıda remlzlerl yazdı olan o. 

lmyaeulanımz.m namluma gelen 
mektuplan ldarehan,mlzdoa (pazar. 
lan bari~) hergiin llabaatan ötlefe, 
kadar ft saat 1'J elen 1ıODra alclı:rma· 

lan. 
(Tunalı) ·(Denls 18) (333 E) (Omlt 8) 
{Ctddl) (Uygun) (Y.Ş.) (M.K.A.) 
(H,K, 213) (Eclar) (H.T. 8) (Anl&§&-

lım) (N,U,N,) (El) (Ay!a) {C,M.) 
Londro, 6 (.11.A.) - B.B.C: .4 CA.L.) (M,Z,E,) Nadide 79> 
Japonlar, B~~ n yanrr.adasr (26 ~> cM:.z.E,) (Ayyıldız 6> 

nın şark sa.hilihde şalupalaıa. (Ad.) (İ, İ§kall) (B,İ, Kaya) (R.U) 
yerleşti~ oldukları ıoplarm Emekli) (S.S.) (Pembe :r.art) (A.G) 

himayesi altında karaya asker (Sezer) (H.R.K.) cs.H.G.) (GörgWU) 
çıkamıağa teşebiis eylemi~lerdir.

1
1Kumral25) (D.Yurt) (K.N. Mehtap) 

Japon şalupale.rı sahile yaklaşa.. (2248) couıçin) <Mea:.ıt) (Bahar) 
rak plaj müdafilerini döğmeğel (N. Uysal) CAY) (Deniz) (Aslan) 
başlamışlardır. Amer~ topçu· (A.A.) (Şen yuva) (A.A.D. 2) 
su bu şalupalardan bır kısmını (JıLO. 22) (B. Y, 8) 
batırmış, diğerlerini uzaklaşma AÇIK KONUŞMA: 
ğa icbar etmiş ve düşman karayn (Kütüphane) remzine: Ga.r:eteınlze 
asker çıkaramamıştır. saat 1'1 ne 18 rasmda. mUracaat edl. 

Amerikada 40 saatlik it n1z. 

Mahkeme Salonlarında 

Kocasmm gönderdiği yiy&cek· 
leri sokağa a an kadm ?! 

Kocasını evine de mi almıyordu, yoksı 
adam sevgilisine mi gidiyordu ! 

Nlhn~et avukat dayanamamış: 
- Pel>OJI\, bu kadın, :o+adem ki, lto. 

ca.smın gönd rdlği yiyecekleri "ben 

bunlnn yiyemem, alın g8tUrlin, yUzU· 
ne çalsın!,, diye içeri nımıyormu~. o 
baldo namı gcç.lnlyormll§, hanı, o.par
tımnnr mı varmış, bu kadının, bu şa. 
bitlerin h psi yalancı, dUzme lruıan • 

lar? dl.ye bağırmıjitı. 
- Fakat b'.ı cihet mUdafaa bıı.kkı. 

ruza. taallQk eder. ŞahlUer btiylo bil· 
dılderinl söylUyor, bunlıırı anlatıyor

lar. 
Davayı .kadının h"Ucağındaki, sıcak. 

tan yano..kları blr elma gibi kız.armt§ 
küçUk kız çocuğu korkmuştu. Anne .. 
sine biraz daha sokuıarnk ürkek bir 
tavırla annesinin avukatmo. bakıyor .. 
du 

Henüz 3 ya§ındaydr ve vaziyetten 
blLtabi b!ho.berdi. Halbuki omıeslle ba 
bası ayrılmağa çahvıyorlnrdı. Artık 
mahkeme ya nnneslnin veya babo.smm 
yanında kal.masuıı karılrlll§tıracak, 
ikisinden birisin!. belki ölUnceyc kadar 
göreıniyccektL Mo.amafih mahkeme, 
ırendl.ııin1 pek eğlendirm{D olacaktı ki, 
biraz sonra Urkek tavrını bıraktı ve 
bembeyaz dlşlerlnl g6stererek relııe 
karşr tatlı tatlı gQlmeğo başladı, 

En çok baooamm, niçin anncslle 1ron 

dialiıden ayrı yerde oturduğuna. §aşı • 

yordu. Hem bab:ısmr hiçbir zaman 
bu kıt.dar cidd'l. bu kadar çatkın gör -
memişU. Birkaç de:fa kendisine: 

- Baba, baba, diye korkak lcork&k 
scsıenmlş, fakat btıbasının JoLşlarmı 

daha fazla çatarak bak.maaT, annesi -
Ja1ıı de keDdistnl kucağma baatırıı.rak: 

- Sus be.kayım. acsini çıkarma! dL 
ye terslemesi Uzcrine bundan vazgeç· 
mişU. 

l§te timdi mahkemeye, Ali amca 
girmi§ti All amcası kendi evlerinin 
alt katında oturuyordu. 

- Ali bak, bunlar bopnmak IBU • 
yonar. Sen ne biliyorsun, birlbirlerilc 
gcçl.nemiyorlarmış. Öyle mi 

- Öyle reis bey, hergUn kavga kı. 
ya.ınet l'ırlo.. Biz bile aşağı ka.tta otu. 
rıımıı.z olduk. 

- Kavgalar neden çıkardı? 
- Efeıılmd, Hayriye hanım, neden-

ac fa.zla sinirlidir. Hiç yoktan bir kav. 
ga eet>ebl ynrat.Ir. 

- J.losel~? 
- :Meseli, kocası eve yiyecek blr 

l}eY göndertr, değil mi? 
- Vny, bunla.n ben hiç yer miyim, 

bu &dl geylerl göt1lrtl.n ba11ma Qalsm ! 
diye geri gönderir, adam da evıno 

ı-ıuı nıl? o.ı sanıı mtıt~ blr kavga. 
- Demek Scn1ha, artık beraber o. 

turamuJaT, öyle mi? 

- Evet, bir o.rada yaşamalarına l 
lelin yolctur. 

- Şımdi ayrı mı oturuyorla.r? 
- Dört ı;Un vnr ki ayrıldılar. 
Kadm, Allnl.n şahadotiDo slnlrleII 

miş, kalkıp bır §eyler söylemek i 
yerinde çırpmıyordu. Faka.t avukn 
nm hafif kol darbelerile buna ımı& 
bulamadı ve cebri nefaederek ae 

çıkarmadı. 

İkinci §8.hit de, gene Jcocanm §il. 

diydi. .Ahmet adında bir dellkanlı 

lan ıın.hlt: 
- Ben, dcdJ, Hasa.oDa k&bYeSiJl 

çalı§mm. Hasnn, hergUn eve gittikti 
sonra dönUgte yüzü ııstk, kafları ti 
tık gellrdi. 

- Gene bl.%lnı kariyle atı;:ıbk, Artı 
bu kadınla yneama.k tm'ktınsıZ ııs; 
geldi; derdi, 

Çok de!a da. geceler! dUkkAnı 1" 
par, gider. Aradan ynnm saat ge\ 
mcdcn tekrar cınne.r, ben içerde olı' 
ğumdan kapıyı çalar, açanm: 

- Hayrola ust3. bir §eY mi uııo' 
tun? diye soranın. 

- Hayır, ko.r:t 11e gene kavga ettll 
beni içeri almadı, knpıyı açmadL Ol 
dlm, burada yatacağım! der ve dOl 
kanda ya.tardı. 

Hayriye faz.la daya.nam.adı ve 1'1" 
cağındaki ÇQCuğunu yanma bmlkarf 
ayağa kalktı: 

- Yalan söylüyor, yalan. Ben b6 
le §eyler katıyen yapmadım ve ~ 
mam. Xocam eve gelmediği samaııJ.I 
acaba dUkklnda ını y&tarmlf, wtf 
sını doğru söylesin. Yoksa, o §ırfınt
nm evine mı gtderml§? neye~ 
burasını. 

- Bundan haberim. yok. U.tam 111 
bir knclmla mUn:ısebette değildi • 

Bundan sonra dinlenen diğer Uç ı' 
hlt de aynı gekilde ifade vererek H8 
riyeyt kaba.halli çıkıı.rdılar. NeUce6' 
mahkeme, Hayriyenln de pb!Uertt 
dinlemek tız.ere muhakemeyi be.P 
blr ı:tıue bınıktı ve Hayriye 1Çin •1 
da ll, ÇOC\lğu Candan için de 8 Jlf 
tedbir na!aknsmm ke::Jllmeslne karf 
verdi. 

Muhakeme bttttkten sonra kan 1' 
den kaçırıyor, diye bağıran H~ 
ıco.rısmm yaruıın yakla§tI ve çoeuğUll' 
öpmek ı.stedi Fakat Hayriye buna tf> 
saa.de etmedi. Bunun 1!Zerine: 

- Bak, bak, bir de çocuğumu be 
den kaçırıyor, lye bağıran Has&' 
canından çok sevdiği Candanmı ku" 
ğma alarak. uzun uzun öptll ve yef 
bırııknrak karısının ~Une bile b~ 
madan hızlı bIZJı uzaklaştı. 

ADLiYE MURABlR1 

1 1 el C.pbe tayyarelerin de tayyare gernlı.ıine 
ulap.madıkları tahmin edilmekte 

_.. ~ ı ncı •ytiaa bulunmuştur. Amiralin beyanaU· 

haftaıı 
Va,lngt.on, 6 (A.A..) - Gelecek ha! 

tiı.laraa kırk saaWk tş haftası bakkm 
dil. mUzlkerclerln bR§laması lhtinıal 

da.hlllnaedlt. ıo aaaWlt hattanm bir. 
le§ik Amerlkada kabulU bu harbin en 
bllyUk bA.dl.selerlndeD bl.rlnl tıepl1 ... 

' . tii . , ' .. ~ 

mı! Tıiah'üf ZiliiılVeti:tıln müıiikün na göre bu İngilizler için bır 
oldufu lWf.ıül genJj bir ölçlldc in • muvaffakıyet sayılabilecek olan 
:dPl ettiiilinesi tmfumyım. Ye .. bu hareket bir tesadüf eseri değil, 
ttıltirme uaulleftılı1Zde W nOktiıyn bilakis İngilizler taraf mdan Sey 
:tıUtök bır ebeiniölyet venııeli't.eyiz. lan adasında alman tedbinerin 
Yapılan almıla.rla mütem:ı<1iyen bu. ;:n:.:e=.ti:.:ce=si:.:di::.r:.:·~-------------d4'-:ı_ek_u_r_ ....... ____ ...... ___ _ 

YENiPUDRA 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
iCABINDA GUNDE 3KAŞ! ALINABILJR 

::ıun bir thliıaiiili verm,kteyiz. An • 
calf auşnıan l:arn kuwetletiıütı yıı
lulfiıaslle kazanııam bit ziifer'e 
hirbln ncU!!eleneceğl unutuımama. 
litlir, Hüpte öhlu hekalia kaübiı.a. 
daiı 801ı S(5ZU söylemek mllinklliı 
değildir. ltıtaların tnil.neviyatı mu_ 
kemtnetdir. Hef)Sl muha~b~ gilnll. 
nü sabırsızlikla bekliyorlar. Pek 
tabii o1a.ra..lı: bekleme onlarda bir 
Sabıhmlık doğlıru •or. Fa..'tat bnlar 
ooltlcmeii ıtwrn eldiğin:i peklUii 
anlıvorlal". Bütün kuvvetlerimiz 
gereği gıbl techiz ea.J.l:inij veya e .. 
dilmektedfr Umumi heyeti itiborile 
techızat.mıız hirp i:ntiluüimı geç]P 
rcbilccek k:ymettcillr. Yem ordu • 
Jar, yem tertibat mUtenıaaı bır dik 
katle lıazırlıi.füfüıktiıaır. Şimdi elim 
de l>u i~i A.llinledn dnha slkr blı' 
şekilde i.ştlroki.ni dı'rpi~ eden bir 

Kadın 1 arın ••••••••.•.•• .. •kıl •bii•tibı• o JU\•~•çıları••bar<ı•k•e•te•ge•tl•r•• •• B•wı•la•r•. 1be.ı•ıa•teallm••o•J.ma41iı••lÇ•.-

HA Y.8_E_U ~~~~~!~~U ;.:::::::::: ~~=:.: 
proje va'fdır. 

Halide Edibin konferansı 
Pretöftr H&Ude Edip önUmUzdeki 

pel'§(lmbe gtlnü saat 18 de Beyoğlu ı 
hAtkevihin lııUklll -eaddealndc Nurzı. 
ya 90kkfmdakl parti bl:nası Mlonunda 
"Y&§lyan 'edeMyaUarda kaynaklnr., 
mevzulu bir kon!cran9 verecektir. 

Mangala düşen çocuk öldü 
Kaaunpe.pda Kulaksızda otura.n 

NlyazinJn bGf y&1ındakl klZI Solmaz 
odada oynarken mangala dll§JnUş, \'{L 

cudunun muhtel!! yerleri yan.ını~tir. 
Solmu k&ldrnldığı çocuk halstanesüı .. 
d '6lmu;t0r. 

TURK AN ASI KAÇ çocu· 
V,~ O KADAR SAYGI 

*----.. 
BÜPadralar,) 

• f. 

Silıirli bü' ~·•colortmetriq11e., 
maklne Ue1 utllısal edilmJfUr. 

?1-~~---------------~ 
Jent pUıh'a. .. ,. ' 

TENiN11 

GVZELLlGtNt 

E
nı bbıl oımuttur. 

eı °'!:rnpermeabl'' 
t;r \ Yatmur V. rO.ı•ı 
İtra ratmeıı bUtOn Ciin 
•bit kalır. En ucu: bir 
dana salonunda bile 
burnwi parlamasınama·' 
b.I olur. Tenınlz taze,\ 

Teninize eu uygun 
gelecek pudranın tam 
ve hakiki ren&'ini v~ 

.. 
ON MlSLl 
AR'rl'IRIB 

ren 1eni btr "Colotimetrique,, 
:ınaJdne icat edilmlşUr.: 

Bıa sayede, ttmdlye kadar cerm, 
meml$ der«ed emsalsiz ıQıellikte 
~ pucbe Hnklerl lstlhw' edilmeıl 

nennln ve sevinili olur. Yeb.1 Tok•· 
lôD pudraşma bUl(ln tecnıbe e&niı 
n hemen daha genç cOrililtınüzJ., 
Tokalocı pudruı kullanmakla iyi 
rıetlceler aı.caıuuz te:ınınaU.S..' 
Aksi takerde paranız lade ohunır., 
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de, be baydut çet.elıl riılılbıla kollanna 
keleıpoe vurmap çallfan taharri lco. 
mlserinin bir dak1kahk teahbunı, eıı. 
ne gcç~n bl1 b11lthlf •vnı blrdM ~ 
maama ve1lte oldu. ŞbWıl biranda 
kendini aırtuatu deıılze atıverdi. 

Sivil memur eaoırdl: - Eyvab, .,ım_ 
dl ne yapacatızp 

Aslan lyt )'1lzilclllerdendl, o 4a ŞI. 
naaı.ntıı arkasmdan delll7.e atladı : 

- Ben Q&ret vermeden llllkla •&et 
etıoe! 

Memur bir lı:B.yıf a blnclL ka.ytkrdar 
birdenbire d~nlz U..tUndeld ka.rga,alığı 
görtlnc--e eq.adılar. Fakat, Şiaaat te. 
lllzln diblne gittt ve urun mllddet •11-
~ıın üstüne ~ılanadı. 

AAlan bey ODDD deniz altmdaıa ytl· 
;c.eı-elc, karanlıkta be.3ka bir tarafa 

.. *"' Uıtimııilbal ~. 'Etrafta 

su ~ tıstune çııtan bir ceııet görclU: b1r .ku.mJI. Oııu uaaea letMUlm. P 
Şlnul "boj'ulmutta. kat. "MMWeten ltfal edemecJlm. ......,. 

A5Jan oeeedJ .uriikllyettk nbtlma 31Allik1ea JIO.llra biltlbl lııu1arau, .,.r 
~ardı: tımıuılamu ele pçlreoektlm. N...w' 

- :Ya yüzmek bllmlyorla. :ra1nıc1 lla)'D'llS a4ada ~ ~ •• p 
lla kurtuluş taresl kalmadıfnu ula. Tillll duy..-~ _,... eluall, lıll 
)"llloa kuden kendlnJ denl.7.e atıp bo.. llDl üzerine :ıt.W... JJen•-. "ılUf 
pklu. Ne yam ld, bu ietfrla baldkl map kalktı ve ..... , 
hUviyetlnl t.elblt edemedik. 

Dedi. !J)lr kaytfa atlayıp llotnya 
gitti. Aı'kada,ını çafn'dı, Zaten lıu 
~ blrka(ı polJa memuru lla vak& 
mahalline ~ 1Mı1unuyordu. Meda 
lskcJCBI blnllda kaJabahklaflJllltl. 

Ailıu:I, memurun elektrik fenerini, 
'aldı, ırotranm lçbe girdi. Ufak bir a· 
~trrına4an SOllra. bu.ı eeya çıkardı: 
~ eı oantur .. ooraplan, 3-ep. 
yal blWplJlleı1.. fDdltl tarafı.. pud. 
rtycrL Jçlnae yetmiş ben kuruş bulu 
nan k\ltllk para f*!la.81 .. 

Bunlann aruında Şlnaslnln el ya. 
7.mJıe kilrıılanmı, bir takim cOınle~r., 

AlılaD erıe.t stm 1* nmDuıleft ~ 
delumuınntte wr4L ...... ......,,. 
ıere •kMGDcıe, ay1udaMıerl .._. 
g~n~ .. .......,..,_ 
dlr 4'ierek !lftlere or'm 111• ~I 
ktılübtlnU. .. cıuaa.var ıUla ......, 
lç.yUzll .......... 

Şimdi (Moda)da ne, kollanın Deri
;) e .ıofru ııalbynrü:, ŞarlO\'UI papth~ 
Jıınnı yerde .orterek aNaJ abdal ,-
rilycn bir ~k genç kalaı.. ne de • 

meşum kulilpten e9Cr wr. 
8 o Jıi 


