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PAZA 

Bir lngiliz muharriri yazıyor : 

Japo 
taarruzu 
dur ·urul
mahdır 

-<>--
Almanya mattıap 

u .. 

rın 

inde 
i e ile 

e e yakın 
anelerin 

ılması istendi 
Anadolııdan ge ecek gençlere şehrin 

nezih etUence yerlerini östermek üzere 

Müracaat bürosu kurulma
sına karar verzJdi 

Yesilay cemiye'&.İ yirmi ikinci yıllık kongresini bu
gün saat 10,30 da Eminönü Halkevinde yapmısbr. Hazır 
bulunan azanın hep birlikte söylediği 1sliHal marşını 
müteakip ceıniyet reisi Mazhar O~man Y esilayın kısa bir 
t arihcesini yaparak kongreyi acmıstır. 

• Mazhar Osm.-uı., bu arada, Anadolu.. 

edilse bile 
Japonları İ§gal ettikleri yer. 
den sıkarmak kabil olmaz 
Lonclra, 18 (A.A.) - Gtu"Dicr, Ob. 

server gazete.sinde ~azdığı bir mnkal-0. 
de Japonyıı.nm iki hecle!i oldu~nu 
söyl<'m ktedlr. Bu hedefler §Uillardır: 

Çörçil 
Amerika-

dan ı !'!tan lr ..ıla eclen f,'ellÇlcrln, ı;ıeh rln 
iyi \' n zlh y rlerlnı gezmeleri vo 
muzır tc zararlı yerlere gitmcmeler ml 
temin lçln bir (Yeşllay mUracaııt bll. 
rosu) ıı.ı:ılmaamı tekli! et.mı,, bu tek., 
lif kongre tarnfından alkışlarla: kııbul 
edılml~Ur. 

YalJDd:ı. Y Un;· cemıyeU l:>u- bUro 
nç ıc:ık, bu hUroya rnUrncııat eden A .. 
ruı.dolulU gi!II lerc İ&tanbulun nezih 
yerleri gösterecek ve her tUrll\ h:ı :ı. 

rat yuvaıanna uğramrun ıan texnln c. 
dil ccktir. 

Alman f ebllll 

sningrad 
etrafında 
15 müstah-

l ~;ı~~;;·d;~ 
l - MUttctlklerin, hnrek!lt için kul. 

lanınal: llmlcllnde bulundukları bclll 
başlı btlttın hava \ "e deniz Uslcrlni ele 
geçirmek. 

2 - lfalezyada ve ndalo.rda, işgal 
edilen arnzlnln harikulade kaynnkıa.. 
rını hık188f ettirDccek askeri ve ticaı1 
1: gal kuvveUerl tesis etı.ıek. 

Garvin eöyle diyor: ı 
Biliyorum kl, Japonlar göz koydu!•. 

ları bölgeleri bu sureUe ele geçirecclt 
ohırlarsa, Almanlar mağlnp dahi olsa.. 
lar onl:ırı oradan çıkarmak kabil ol. 
mnz.. 

Gİu-viıı, llAYe ediyor: Ders açıktır 
ve kntidlr. M Uttetiklcr, bUtUn diğer 
~erine ve gUçlUklere rağmen, ener. 
j1k gayreUerle Japonyayı durdurma_ 
lıdırlıı.r. Singapur teallm olmadan ve. 
ya ıae yaramaz hal..ı gelmeden. ca va 
:zaptedllmeden, Avustralya clddi su. 
rette h1lcuma UğraIJındıuı, Japonyayı. 

kma zamandıı durclurmalıdır. 
Bu işin gUc;lUğllnU kimse ~ya. 

maz, fakat m\lştereken clho.zlandı. 
mrak \'e a.cn ururcUe mtıtcnasip 
sllra'tli bir lstlh.sal temin edilerek 
hapnlması mUmkUndUr ve ba»nrıln. 
caktn-. 

Genera.ı Vavelin komutanlığı so.hıı· 
ı;mdakı muvattakıyetinln ilk l}Srl.J 
mtıttelik tayyare kuwetıerlni gitgide 
daha fazıa lıık1şaf cttirurek. Slngepur 
muharebe :nele Japon bomb:ı.rdmınn 
tayy.ırelerlnc Usttın mevkle çıkarmal; 
ve sonunda, d~nıaıu. sc~ ıalardan J.:oğ. 
m.ak olduğunu, mntte!iltlerln ssllhL 
yeW etkln, wnumıyeilc tasdik ed~ 
)'Ol'. 

Bu1garistanın 
harp bütçesi 

Hava kuvvetlerine 635 mil. 
yon leva, deniz kuvetlerine 

104 milyon leva ayrıldı 
Ya:r.ıaı ~ ocı AS\·tacıa 

Bfr çok denizaltıları 
IngUlz sah ilerinde 

Ç6rçlli getirecek 
gemiyi bek erken 

ingiliz Başvekili 
tayyare ile 
Pli ınota indi 

-cr--

Kara ve deniz hareketlerine 
dair projeler hazırlandı 

Lonılro, 18 (A.A.) - B.U.O: 
İngiliz lınfJvekill Çorçil, hlndiğl t y. 

yaare ne ıs santto Plimut ıımanma 
vaaıı olmu: , oradan trenle Londraya 
gelml§Ur. lstasyonda. nilc ı erkAw 
kabine azası, Amerika ve Hus sefirleri 
\C birçok :zcı; at kcndislnl knT§ılnmıi! . 
tır. Başı; ckiUn hnngı yoı ile gelece 
beW d ğildi. Hattn Ruzvcıt de kend 
sınc veda ettiği ?.am n bunu bilmiyor 
cıu. çurçilin dcnız yoluyl geleceğı 

yialnrl UZel inO Am.crlko.ntn 3arK ı;:ı 
hlllertııc blrÇOk Alnınn d nı.za.ıtıınr 
geJ.m.lşl.ir. nunınr h 111. or da. bekliyor 

lar. 
Vnşlnglo:ıd Ruzv t n lıu t, k t 

bl Orly'nin b<'~anın:ı gore, Çörçll, A 
m rlkrı. cutr.hurrcl tle imdik! ve gch. 
cektekı askeri ve bahri harcknt plA.n 
Uzerind~ taı:namll mutabık ltalmı tu 

LoDdra ı alkı başvekili nlkı~lar 
kn?'§Ilamıştır. Gaz tclcr bu sat.ah ma 
knıeıerınde kendisine •'ho~ ı;eidin,, dl 
yorlnr. Ohs rvcr diyor ki: 

''BUtUn millet Bnş\·ekllınc lta~t 
ğundıuı dolayı memnundur. Başvek 
siyasi yolculuklarından en milhimmln 
yapmıştır. Her tarafta mevki ve itlbıı. 
n her ?.amıu:ıdan büyUktUr . ., 

Çörçll, ilk tı.r .:ıtta pnrl!\m ntG~ 
scyalı:ıtl h:ıkkmda rucı.!Qmnt ve Uu 
~ oe,.'tlmı 2 ne! snyfl1{1.ı 

Azılı sarhoş 
!abıta memurlarına hakaretten 2 ay 

21 gün hapse mahkom oldu 
cı~goce Ak.sarayd:ı. bir sarho~, ı bulunduğu !çın mııhk m y v rum. 

ctıruıtu yapnue wr Jııı.yU re. tlr. 
~:ı;:k çıkardıktan sonra gütllrllldllğü HM.Is· uYl" ccrey:ı.n etınl_tir: 

olda memurıaro. aitl' laal'~tte ~ De~ı 2 ııcl &a)'fılda 

Mazhar Osmandan onr kUrsUyc 
gelen cenuy tln umuro.ı kll.tlbl Fahret. 
tin Kerim Gökav, yıllık flallyet rnpo .. 
runu okumuııtur. Bu rapora. ' öre ı;e. 
çen bir ecn zar!ındn içki dUııruanlığmı 
arttırmak ve meml ket g(!nçll lni al 

_.... Devamı 2 nci sayfada 

Japonlar 
Fılipin lerde 
taarruzlarını 
şiddetlendirdi 

-o-

Amerikan kuvvet· 
IEr i çevrilemedi 
\°a intoıı 18 (Radyo 7,1;)) -

Hnrbive Nezareti şu tebliği ne -
retmiştir: Jnponlıır Filipin ndala
rındnn Luzon'da Ba:lruı.n yarmında· 
ı::rndnki Amerikun kuvvetler nin 

1 
~ i; ceıuhına şiddetli bir tanrnız<ln 

ı bı.ılunmuşL'lrdır. Bunun hedefi, bu 

1 

ku\'vetlerin. gerisini keserek, Gor· 
gidore mlist:ıhkcm ndasm:ı c;:ekll

~ıcl erine mani olmaktı. Jnponlnr 
h:ıva kuvvetleri ve top<;u h'mave-

Olr' Devnmı 2 ncl ıı:ıyf'Bda 

kem mevki 
havaya 

uçuruldu 
Sovydlerin bir çok 

taarruzları püskürtüldü 

He::-lin, ıs (A-'\.) - Almruı orduları 
ba,şkumandanhğmlll tebliği: 

Kınmd:ı, dU§manm, Slvastopol batı. 
smd:ı yaptığı yeni hllcumlıır pllskllr
tınmu tur.. ou~m:ın ağır kayıplara 

uf,'l'amıştır. Şark cephesinln ıncrkez 
ve şimal kesimleılnde .. Alman kıtalnn, 
cl'ruı de,·am eden glddeUI muharebe. 
lcr esnıu:ında, dU~anın birçolı: tanr. 
ruzlarını pUskUrtmU~lerdlr. Birçok 
yerlerde. Alman aavng ·ıe t.'icı tan•a. 
releri pek c;ok hareketler yapmqılnr. 
clır. Krnmen ı:ok alçaktan t.ı,:an Alman 
tnyynrelerl, yllzlerce araba Ue d::ıbrı 

başka tnşıtıarı ve dUşmanın, kU lıyetll 
ağır sııaıunı ve dıılın bıı.ıılm malzeme. 
sınl tahrip etmişlerdir. Deınlryolu tc_ 
sls•erlne yapılan havn hUcumlarında. 

aslrer yUklU müteaddit tn§ıt hnsnra 
uğrutılmı tır. Ccphcııin merkez kesi. 
minde, bir Almnn zırhlı tUmeni tara. 
fmdan yapılan bir hUcum csnnsınd:ı 

CW'" Devnmı 2 nc1 sayfada 

Semiz hindilerin 
kerameti! 

Manda ve keçi etini haHs koyun eti 
diye süren kasaplar yakalandı 

Emui)et direkturlüiJu ::ıltıncı şu. Lukn sılıht nıua)·enesıni ynp lırma· 
lıı.: memurları dün Bc>oslundaki mnktnn, Snrı:ıng:ı pislikten, Kiko <'t 
k aplnrı :ıni olarak tetıış et ın"şler küUiğünu açı hulundurm::ıktnn, kfi 
\ e Luııl::ırd:ın 14 loncsiv ınuhlclil mil et kiil\ıgüniı acık bu1ııııdurnı ık 
.-,ucı:ırdan doJ:ıy1 cez:ı) n c:ırpılmış- ı:ın, hem dukkanını pis tutın.ol,ı u 
lnrdır. l\l:ınto mnndn elini ko) un eti di.\ e 

Taksimde knsnp Slran ile Hırls satm:ıkt:ın, Niko keci elınl koyun 
ıo dükkfınhırrnı pis tutınnktan, Kal. diı·e sürmekten, Bekir mnnda elinf 
\Oncu kulluğunda knsap Uyn hin. koyun diye s:ıtJU::ıktan Yuv.akım sat. 
dıleri şişirerek sntmnklnn \'C kab:ı tl~t domı.ız.ı.ıcflerlni açıktıı ıc hlı 
kiığıt h.-ullanmaktnn, Alcksıındr ta. ı etmekten, cığercj Yunus t;;ı dukkO.. 
vukl:ırı şişirmekten, Rnif manda nın ı pis ve kokmuş bulundurmnk· 
etini 1-o,Y.un ell dJyc satmak.tan, ta.ıl_ ecza ):emi§.lerdJr~ ... 

linet lnglllz tlmeni 
lıomataaı 

General Hamilton 
esir düştü 

r k) o, 18 (A.,'\.) - Tokyo ABahl 
Şimbun gazetesinin verdiği bir habere 
gfüc, Male:zvadaki onbirlnci İngiliz 
tümeni komutanı general Hamuton ve 
diğer dolmz subay eslr edllnılııtır. 

Bu haber rcsmı mahfillerce henllz 
toyit oıunmnmıgtır. 

Sovyet tebliği 
Londrn, 18 (Rad)o 7,1~) - Geceyn 

rısı Mosltovada nc~redllen Sovyet teb 
ll[;i: İklncikft.nunun on yedinci gUnU 

Sovyet kıtaıan merkez cepbe8lnde l. 
•eri :tı.areketıcrlne de\'am ederek Şa 
tofakayn ,.e Latnşino §ehlrlerlnl geri 
nlmı Jıı.rcır. 

Ha.lf aqadaki 
Mihver kuv
vetleri ne: sıl 

teshm oldu? 
-0---

Bir Alman iki ltalyan subayı 
beyaz bayrakla lngiliz 

generalinin karıısına çıktılar 

Kııhire, 18 (A. A.) - Halfaya• 
naki mihver garnizonu kayıtsız ve 
şartsız tesam olmustur. 5000 ka.. 
dar mihver askeri esir edllıni§tir. 

Londnl, 18 (A. A. l - Röytcr 
njansmın Libyadaki hususi muha~ 

iri ~ nz:ıyor: 
M:.mr hududunda mihverin son 

1 kalesi olan Halfnyn boğıwuı mu· 
bııs.'U'a eden cenubi Afrika ve bUr 
Fra.nSız kıtalar:, gam"zonun ka~11t· 
ı::ı~ ı;aMsız teslim olduğunu g3rUn. 
ce havret etmi.<>lerdir. Hn1fu}n c· 
:-iınd(.'l>i İngiliz komulanlıii;ı dile 
mun malzemesinin gitgide nrton 
klfnyetsizliğini belirtmekten e 
hemmivctle imtina etmişse de, 
Jüşma~ kuvvetlerinin teslim olu ,. 
Eıu, hu. k}.!'.eye.t izllğin ar.ımsanmı 
ruduğı.ınu göstc:_rmek'tc<Jltı. .. . "' 

Londra, 18 ( A .A.) - Hnlfayn 
sarnilR~ teıııllµı oı<J.ı:ğ_u sırad , 

t!I 

ıspanya 
lngiltereye şiddetli 

nota verdi 
Santa zabe 

liman na 
yapılan tecanh~ 

Protesto 
edildi 

tadrlt, 18 (A..~) - lsp~ya.nnı. 

Londm elçisinin lngDm hUkOmcttn 
bfr protesto nota ı '"erdi i yan te.smi 
bir Jmynıı.kt.~ b IJirill o • İspanyanın' 
~ntn lsabcl llmanuıa pılıın yolsuz .. 
tecavuze da.lr olnn bu nota ı ı tıl 

bir ifade llC> yazı mı tır 
Yadrittcki !ngill.z 1 H1r ~ mu ı 

HQtll'C de nynı mealde b r nota venı. 
bliitir. 

Japonlar 

SPngapura 
çok 

yaklaştı 
Malaka boğazının 

kontrölü de 
Japonlara geçti 
Buı ingll'zler 

Slagapur valf ılm 4ers 
şebrln teslim 

olma maı isLedller 
Slngapur, 18 (A_A,.) - DU:manm 

Hu.arda karaya asl;:er çıkarma hare .. 
kelleri neUceslnde tnglllz .sol cenahı.. 
nın mahzur kaldığı tehdiclln önemiDI, 
Slngapurda. azımsayan hlç l:imsc yok. 
tur. Hakikat şud:ır ki, dllşman kuv. 
veUeri, imp:ırntorlult kuvveUerlne nl.s.. 
betle hlUlı fazladır ve imparatorluk 
ltuwctıeri, bi.ıyUk mllqtastn knm vo 
hnva takviyelcn gel.inceye kadar dur
madan çarpqmalt mecburlyetlnd~

ler. GörUnU.,<ıe göre dtlşma.n :Mala.ka 
he~ kontrolU altında bulundur 
maktadır ve İngiliz kuvvetleri, dil§. 
manın ınUtemadi ihraç harekeUerly&e 
tehdide nıaruzdurlar. Topçunun git 
gide artan mlldntaa !aaHyt'.tl en cea
ret verici ha.dl.Bedir. 

Tokyo, J8 (A.A.) - D.N.B. :Malezya 
cephe.sinden gelC'n rnporıara göre, 
Malc:zyo.nm 1Y.! tı s:ıhillndekl Palu • 
~ De' amı 2 D<'J sayfada 

l.lbyndıı 'n.rıılı bir Alman aske,rt 
ellerini yıkıJ or 

ir Alman kurma · subayı, ve iki 
t al n sı yı, ellerinde beyaz 

yrr lıı.rla. cenubi nfrika baş ko
mu truu gen~ral Devilli.cs'in karşı
sına gelmi.sleıdİl'. General ve kur
mayı, ögleyin, milstahkem nıevd
ı .. re ginn şler 'e dilşm:ın komutaı 
ahs:liı kendilerine teslim olm'UI· 

tur. İskoC' piyndeslnm, dilşmann 
alt suyu optetmesı, gn.rnizonun 
T~ iınllld"' bUyü'lc amil olmu tur. 



Ma tal}a 
Fası asız hava 

hucum arı yaptityor 

.ıs haara M bye v 
llıfat yoktur. 

Bugün llç defa hava t.Ul1k 
Ntl ftrtlJDlt .. bit ınilttal' d şm&ıl 
tayyare.el bOmbalar a tır 8 1 al 
lra alt bl.n&larda !lal ha.sarat ardlt 
takat te ela lmamıftlr. A vcııanmıa 

lılr dtlfmaıa bomba ta)'7&JUiıün yo u. 
.. kumiflerM de tanaruiD aklbeU 
•lrJmecte muQm&t mevcut delildir 

-----0---

Balgarlıtama 
barp it çeı 

....,., ıa (AA.> - o.rJ. 
Sobranya meclJ.al dUn akpm, l9il 

.11b barbl1'fl llUJ ı tı bOtfNinl • mJl 
7U 171 mUyoa 810 bin leva olup bu 
llUD Ud ~U' GIO milyon lıevaaı ale 
ade mananara ve bir mttyar 621 mil. 
JOD 810 blDl fevk&l&dıl m.aaraOaıa ay. 
ftlnutur. 

EN SON DAKiKA 
Küçük lllnlar Kupoma 

<• lrupolUI eldmera se--..u-11 
.. anım ........... ........,. Ea ltotl 
Deklkadıa parua nfl"dllecektlr lh. 

............ cfll*N8 -·~l"ID 

....,_ ........ °OMft ..,.. .. , 'er 
Jd lllldlnDelert IAum.) 

Evlenme telJılleri: 
• y .... boJ l'f, llDo .. nmıaı 

,YaJui klı, mubut &bWW. kendlDl her 
-- .ndlND, yUUek tahlil 
"' meYld ablbl blr PAC. 1'1.20 J&
flllda ıeseı. tahaUll • .erstıtl ~ -
mimi t:ıtr ba.)'Ulla evlenmek Lltemekte. 
..... faal& fSlm&D oımıması f&l'W• 
~totratıa (Ô&mlJecek qk ıu 

maDraout - 111 

B 11Unkii lmptı ~-
sugua l'enertıabçe at.acımda -. 
ıarma devam edalmlfUI' 

G llD ~ lat&Allllll s,.; 

10- .O çllDcO karfiJalmada 
Galataaaray Kaatmpapyı ~ maı. 

ıep _, w sQDGD 90ll aGltlllllıll• 
da da Fe.ntırbabge Veta711-0 matlQp 
ttmlfUI' 

le ıaycııarm 
.lloaıreli 

.. Battanll ı .... ,.... 
lcoıtbı aeh r eytcl tM&rlDdlll ııurtarmall 
iÇbı muntuam Mfl11&t 7&.ml•11. 
konferaıuılar Mrllmll ......... , 
terUp edllm!fUI'. 

Btr - ..,, .. Tlltl .. u.. ..... 
y IÜ&)'lll melkbeilae lallmet etlMk 
...,..ayı. 70 ...... laUfU' etmlf .. 
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Keyb&DelıerlD e1ba ....,...,.. w 
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arada ııUtncUlmekWdlr. l'UU1ft iL 
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'Nrllte " ......... ıüa ...... 
apM ... ~ lsap9&&ad--•· 
W,.bblaeAP•lll, .................. 
ıar .......... dDtlslılrl nrdR 
~ .. Ltıllllmlwn, ......... 

lılaNtala. lıılMlll ..... " lılauU 
veldllM talllD t.tlpaftanma 19lııllme. 
.... llual' .....ı,tır. TDrk matlıU&tm. 
claY..,_~lllatülall~ 

Hailde IDdlpe .... 
ıueı.ou.r1a BQ1Gk Kille& ıı.c ........ 
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.. w lllmll 'bir ........... .... 
rmda .. breli ~ AlllliD 

kahvutııe ıttmı,. orada bafınp ça. 
tırmata ... klltllr •tmıtte bafiaDUfo 
til'. 

*1 rD11•ık latiJtıa ....... IDUL 

Ybılnlıı •linl kyı ...ııtma ..ıa,tırmlf 
.. kaçJlllfllı 

i'akat. blra& -- küft,. . ckıll'l ... _,.. ........... 
u yaka1&11ltfbr 

ret.hl. IUlbatlanıı. da yarduni1'9 
karakohla lılp'em& lradU' ptJrllınlf, 
I l<llt bir tl1rl8 i~rt stnrjek iatemL 

mlftlı'. Kanlr.cılua kNm Gn&Ddıt 
!.Uclınna: s. AJraaa,da '* 1a1r Jmmw 

o(Y. Akm), (le), tO.K.), (llmeJElJ) y&k&lı blrakmıyaoalua. llQUbl PQll* 
.Aktata7), IAmaıa Y.), lMuba.ber&t), ri temia117eoeliml 
(Denk), (81 AJdotan). (2'1 J',Q.), [)iye ı.aırmata .....,_ llCll'la 
:(.Babar citeti), (P L 16) <T.B.B.) 1ıger 80laabeuttur. hW lluakoıda el. 
p ... , <AkJOS> tB.N <lt aeyuı> •rllM uıepçe YUrma.k ı.t1yea pou. 
oı. J:ttar) A. Ba7 A.bmet) i'ul) rt te1mle ... ,.....uı. ............... 
Oladlde) (Saat) (O. MlDe) (L.K. 79> ft atsma gelen ldlfUrO aTm'lllu,tW' 
(Jıl K.A.) (Kqlak&D) (8.B. 12) (Jt) J'etJll ltlf balla ....-D•lf, laaJtka. 
ıU1aJat ') {GOll411li) (JıılA.A.) (T.1.) ed1la lılt sabit .ara& 
O:.Wuna> (Kutkorife) (S.T. 2) (V• lllJ'Je mtıddelumumnıa- &Mllm ed*'mtt. 
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laponıır la a ura 
~ oa yakıaıtı 

alonlar r.da 

t1ln Kal ont.. 

(lr(ll DtU erer 
dl adi 

... •ıt&rafl ı .,. ..... 
tal'kta llluMHbfı"' ar ı.ttaını111 

teealddlen oe' J' n-~ktlt 
aç ketleri kur ban bayr j. 

1er Bir ,..... Jakm 
prltla Hln<ilataıı ve diğe attan 

Siq'apW' araıımdak.l hıglll& ll&kllyatı, 
lıa ınantıe, KalaQ )'Olundan ıeçeml. 

V1tillt.on 1~ (A.A.) 8arl 
beyaı evin beyannamesinde ı:·u •. 
dilen en••pna)'a clahU mev•\&ler a. 
raımda cenubt Pu•n te bt•ekit 

:veoek. Somatradaaa ve Sond YolwıdaD yapmak Utere ~f!f devlet~r 
dolafm•I& wcbur oıacakur. l'aa başkomutanıılt m•l~t de bulwı 
Japon bahnyeaı Ç1n den z1 ceııu )le 1 duğunu slSylemlştlr. Konfenn m, 

verdiler, yiyemedim, tokaca~ 
oiye kllosunu&5den satıya muş 

Cav d niz1 aıwım kJ b t 3.haya dilmaııııı dljer blSlge1•..ındekl h 
blldm 'bU da ~ıu ıtl.. ı-ekatı da bahis mevzuu et iği • 
lll emla de Gir f nılıyor. M. E&rly, ba balta bqnı 
o.- raptırlarda bildi ditlJıe ıöre beyu evde wilJld'nta, Boole,,. t 

Olmllıl Kalespdak harekeUere bilıo ve Chmchlll ile müzakerede m t il· 

it..- bala denm ek r B ğunu da ifşa etml"lr. 
..._ tmı .ablllnde U rllyea Japon Early Rooeevelt lle ChurchJ l l)OtdU. 

a...ue uui lrU&DIDlflardrr. aramıdaki ilk aerntmede slys tl 

Palıat • Batunmı ._. .onra, ıştigal edildiibal .ıly1"11l fttr. M. 

B r polill taratnacl&a ,.tlrUmlf olaıl 
g n , yaşlı yedi •kJ& ktfl bir llöfeJ'f 
top· nmıt beki • orlardı. ICl dlfrn bu kuv er, •JDI ı.ml tqıyan nehri ChurchW otta•19 &1del1cen Vıttftıa 

apuflar n .Slnppura 70 kil m tre ton'daki ml\tterd kurmaya tel 
laatt& ond811 da yalcm bir meu.Ceye kik edilmek Usetıe bir havli hı 'br. 
lılldal' plmlflerdlJ' rakmı tır. avdetinde, Rooev Jt1e 

"' ı • ı ayaklan IA.atik potu 
~t• de w ıruptaa ~ •• yaln• 
ol ak du ara yae!enmıı cturuJordu. 

auaıaı m bepslnın de kuap veya cL 
terci omaıuıdan oMhaklanm ıuııamaa 
_. 1111' te1 defUclL KWllrtll ve yOklell 
... bıı114ıayotlardL Arada .ara4a 
bil' l&neai elini, l&ellal'da duran lut 
dllplClf ..... -.ıa7a dDtru ..... 

a. Mcll8e dl allkadar ol&rak ıu b rlikte daha başka me&eleJ~r1 ~
laaber de 'ftrtllyor ld, ın,tlis erd n ru nıllşlenHr. vı Jnmnaylarlll bu 
malltm 1Mtf11tJer Blqapur umumt meseleleri tebv tet.ldkten ...,._ 
ftl181....,., teaalla Olmeem• ıtca eı.. mf·L:rı icabetınfttlr, Sonıt Ç6~1 
ebblfltr, Mr UlrlQ mukanmetbı bey_ ıııoridaya sttmll ve a. bir lati• 
imde .. ..,._ .... bllbım .ı.u aba ı. rahata çtıldlmflttl'. 
dle •-lata kurbanlara mal olacağı. VasingtOıı'a d&ndtlfl\ aman kuı• rall: 
• ..,._....mnr. may ar.n tetkik ne kaluı bUtUn 

lUt8lıt nmı.ıc • !er bltmittl. Ru~nlt ve ~ı 
- Ne .büeatim .11ori. bulnm ıııa. 

akta oWujuna .. dtJ9I' arkuındllD da 

Parti ızalar' · s' i~ Ak 
koo er t fı kuru yor 

Qamb~ Halil .~.nıuııcara 
:.ır · meırnw' ~~.o--.-~ 

bir karar a ocak A&atarmcı..Ja~ k!JI 1 
•'Çolaltmı ıcooperatlft" ııurmu lardır • 
Bu kooperat f Azalarmm gıda lhUyq. 
la u usoa temln ede e tır. Yıl llO

nuncl& Mad olacıÜ 1l&r ort&klar9 
takıı1m olnacakbr Kooperatif ortak.. 
lan .,....... .me'bullal' llankacılal' 

tJ ret alenındn ri abslyeUe. 
ri vardır, Parti Genel Seka-eterUlf 
bu t ~ ta rle kaf'IJJamışm 

Dtğ rda da böyle kooperatıL 
ıer lml1UmUI mODaaip rtrOlmU,tOr, 

rllt1'1 ıer • 

gerek kurmtt arla bU~ gOrtı.... 
mlhtlerdir. 

Barly 'fU .osleı1 ilave etmlıfdlr. 
Hatihazrrda ve gelecektekı kal'8 

ve den12 1 areketlerln d9lr proje. 
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Almaa teır ti 
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r ıı llılr kf1ftr •wruyordu. 
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Poll• kl• te kfllt clnl!lllfle bu 

unlı cına,.ıe d•lr bllt d8toaceat • 
ni IGyledl: Sills 1fı,_ Dınaı.,ıa 
6lilmllne•daJr bDtaa bUdllderlal 
16ylemı,. ltanr ftl'llllfU. Elyot ba
nu baber llmış Ye ıeıeronıı !llllsa 
plm~k üzere olduluna ll)'lemlttl. 
iki •dam beraber kabTe lçmi" 
bql:ıdı'ar, El)'Ot Sd&a au• .. lela 
kandırmıya ea}ışıyordu. Muvaffak 
olamyınca t l d d e t 16sternu,. 
kalktı Ye doltCI başlayan konuşma 
korkuno biı' UYll ile alheyellendl. 

Pavyonda kaıdılım mDddet l~
rlslnde çok sinirli oldulumda~ "*· 
dlselerde• hlcblr rantakl Mtlee 
etkaramamışhm. Fabl ifuknyın 
baaa ellet Jf tablo lnanJlır libl 
~rihtmed.I. hk bamlede S110t Si
lhla daha telefonlı ilrtlttlfken cet 
6rkeliydl. Sonra El)'Ot od•~ altllst 
edehlteeek n bir ld.. lldtlneek 
kııdat •anetll bir •dam d.eildl. 
Hele ba lff blHrdlkta IOlll'S te. 
mfz'• ,..,_.,. bit...,....._ 

Jak: 
- Kabul edelim ki dedi, m.,.. 

8fb11 olarak lelmlt bahnllllJI. Pa. 
ht 9flh daha enel amfml lttr 
llnlhft ,..••lnı•k end!f"!'fJ'l• hl:. 
..... ,,....... ..... Dlll ..... 

bftk ftneınlın tirdim. Bu ftnttın 
.. ,,. 1nı lanılrDlf olup olrudaklln
•• bllmly0ra1. 

- lkıst 41• ctol91flu snh mı11.. 
ftrl ,.ımedea ftDeaM Miaft loJ'I. 
... dellldlt ,.. 
Hın..,. a11 _...,. btr d"ıu 

ileri ıOrertk ltAd aabn tu 1111 Ull 

Uaaıı 1Gr010rd11. 
- Ort• beJJJ bir Amerlbh, bir 

adama GldOnbHlr, aonnıı korkarak 
kaçar. 1'abt .EIJ'Ot orta baW bir 
Aaerlbh ., ldlr. Knnunu bOIOn 
Ueaıuklarl)'le bl en bir adımdır. 
Si' ı lldllrdDkten 10ft1'9 kltfmıya 
...,.... t6mıes. Oldul11 )'erde .. hr 
" odam• •ııf,.tlndft lıtırede .. 
denk kencllsl•I• Sllll t1ınır1nftıa 
Ucuma .. ,. ••Wlllnı, ... rsını 
brumık lelıa ..... lldBrdlllaA 
iddia .. peklll ...,.. ..... 

DfT'bal t6ae ••ntlnn: 
- Bir aol.:t111 HataJ'Ol'IUnaı. 

PJyotuD ae kadar lltkeU olcluiunu 
telefonda bn işittim 

- Evet ama BIJ'OC lllmaa alıta 
ifiıtll"nlda farkında clellldlr. Cot 
Glkeli g6rilQIDealDe nlm•D PH10. 
aa · dl'l'k• SUia atlnnn ntn
tiade oldulaadu blJA flpbeln 
10rum. Bu '-dar lptldaı bir cin=
"' .neldea ._rluDUf olamu. 
Datlnibl bir ._. millen llona 
Bir katil cina1et 7erlne ılllhsıa 
lilmez. aı. lift"• Mr tne-k, ı.tr 
hanC"er alır. Mat IDWtfa• ........._ 
siyle adam 1Hd0Mfte71 dOınnmn 
S&IAa lLllaa PtthıaNl llmlltllr. 

larall T cıamll.ııda ........ 
lullldllJC-. 90Dra l'erllr17 _,..... 
d ,......ktlr lleYI& ..... 97-

f'elıal taıJı olarak M1Ull tıını.n.. 
dan bir kacı lunlmq. b leli caU. 
DUf \"e G~ luıburta Hllılli ......,.. 
tur. Sandalye da puça a-rca oL 
muştur, sonra • ı de bu nrdaılt 
~)nyı. her tanrı ba loalerl içe. 
rlsfnıle olu b1I edıuua kanubn
tıklıl Ql batırJı O llDdll 8 
b nlar kat n r lke buhnaı "9 

rbne rpt HJAdeL 
lerdlr. Hal eneld 
haıarhyıao r &rke ...,. 
YDrnda ıe nnta. 

FJ7ota kaalı 
nııyelle ı h 
IJnayı enarkea ....,.n kealı. 
m ı olacak 1ı Jak btat heakladı 
nıını hte • t alea 
Harb11 slpra ucuna baka 
l'llk .&üne 

- Ve tD,otaa 
elblH!lllll 

- Jl:tn 
-Dil 

bir elit 
St.nd ı 

Stendlt y Jememı, eldula• 
••lıılır •pblrur._.k 
Yialli f~ kabtll ,11L Oaan ba
sunılldf t-..-. deftlfl • 
Pavyona ııtn\et illere ba ı 
alil Yakıt Elnt .. 11'1 Mr ..... 
• Pdttl. - .,.... .. 
•im e ya)upn n b61ı. • elb1ae 
117•litlll ....... .,... • 

hltl'.way bla ~ lldae 
dn .. ..Uıer 


