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Nor\eç 
basknnın 
tafsittı -laglllz doınması 
Hareô.tı 
bitireek 

Almanların 
pilanı neden 

değişti ? 
Hındıstan ve 
Bırmanya 

Üsterze kuvvet eri 
dönü başkumandanı 

J.ondra, 2 (A. "- Amirallik G ne r a 1 
&lresin1n tebli#i: 

Amiral Hamilton kumandası v 1 
~tında.ki haf.f ku~cl' günlerce av e 
00\'8.In eden La.fo~ ha.re • 
litından bugün dı.U.5tür. Bu 
hareki.t Norvecin ~ salıillcrin. d ı• yo rk ı• 
de ordu ve hava vvetlerile i5 
birliği halinde Y&.plftır. 

~1::nu~~: :u~~ "Hitlerin buğdayı 
lcr limanlardan Qı iaşe ve 1 

1 - =~=o~~-=a=·~ aza mış ır 
•etlcrbniz cival'md.ras·z devri- Petrol Ye ılılÇ\lflan :yt\PmJlbr. Biz in • 

. auıca kaytba \lğrl.dığımız gibi 

basartinız da Y<>kt.U{uvvcUeri • b ı 
iniz b.ir d•an tal'csl dilşilr. u amıyor 
tlill§lmlir. Bundan Juı. bir AI • 
Qıa.n ka.rakol 8cmill1 batmlmI§ A ı 

.._ •e 'ciüpanın bu mn bölge ile m an va 
ıı:uıvw 'ası CSMlı l:ıturette bo • 

~;cr~tan ya.y Harr~ Şimdiye kadar 
nmı kumandasındalforveç kıt&· 
la.riyJc bir gönlum ğimlz dört go··rmedigwi bir 
~teıtf noktada lsya çıkarak = ~~~=~a~:ı~ kış geçiriyor 
l&itcımedcıı tcsıinlmu§lardır. 
ICuvvetlcrJmiz Alma.fa çalışan B l 
~k Norveçli ha.ite yaka.la • Un UR Q 
~. 

Bu aaitert ~ istifade ber b 
eden 03%1 ~orvcç 8".ri İngilte. a er 
~ye.geJmi§lerdtr. kuvvetlidir 
Çı'!kuv'll/eri ve şiddetle 
Bır"!-anada döğüşecektir,, 

Çunking 2 (A .. - Tam . D n.ı 1 
techizatl ç· 1.~ B' Yem e~ 2 <A. A.) - Hindir 1 _ın • JUCLn ır. tan ve Bırmanya kuvvetleri ~-
manyaya sırmııMr. kunumdanI general Vaveı radyoda 

söylediği bir nutukta geçen ecııe.. 
nin askeri vak:ı18'ıı:11 8'tSzden geçir· 
miş ve HWenn PIB:1lamun neden 
oolayı alt üst oldugunu antatnııa.. 

;yENt tST AJUL 
MAARiF M~URO 
Açık buluJlan 1staa maarif ttr. Vaveı Hitlerin programnu i • 

mildilrlU~ maarif Ueti mü. zsh ettikten sonra Almanla.ruı 
,fettişlerind~ Muhsin nal.m ta• Rusynya karşı yapbğt ~ 
:lin e~emı.kararlaşf.\ıştır. ba.hsetmiş ... o §Öyle de~tır: 

Malısın Buıaı iki YJcc Sivas "Bitlerin yapılacağını tefahW'.la 
lisesi müdlQ.JUğUnde \un~. i· ı vaauettiği şeyler gerçek!~ 
Jd }'Ild~lml vdcAlet m mu _ tir. Artık onun yalanlarma inanil. 
fetfış~ği ~una ~tir. mıyor. Yenilmez sonılan Hit!e.r 
•. ~enı dfr~t.öriln PBZ.si günü ordulan Rusya.da hayal sukutuna 
~ne bn.§l!lllaSI muh t.e:{jr. _.- DevaJDJ :a od •Jfada 

Barvlzladaa 
kıpaaaa 

yolla- 8ÇlbJOI' 
Bu sene k:§xn karlı ol.n\rü2iln • 

I n §ehJr i~dckJ ve oetaza ve 
, oylcre bağlkyan yollar l! tıkan. 
Oll§tD'. Bu Y!>llan BÇm&k §ehirde 
temizlik ve len leleri amel çahf. 
nınkta, l'!ay~rde ise tay katııa za. 
' Icl;y mUkclıencn nöhetlqme.k. 
' • ır 

Bir~ gtlndUr ı;ıehirle irtibatı keııi. 
len köyler bugün blrleot.lrtJmiftir. 

Tramvay idare.ııt de kar ylli:llnden 
örtllle.D yolları açınak lçln tramvayla
ra baf11 kar sllpQrpıert kullanmak • 
tadır. 

rnter taratt.a.n 801\ıklar ytızQnden, 
m:.~"~•w. 

f AMERiKALILAR 
Mani/ladan 

ümidı kesiyor 

Ruzvelt - Çörçi 1 
mülakatı 

Gizli 
olarak 
devam 
ediyor 

Bununla 
beraoer 

Şehrin şimal 
kısmında 

Fil ipin 
askeri erile 

birlikte 

Kahra
manca 
çarpışı-

yorlar 
Va~gtA>o, 2 (A. A.) - O. F. 

t: Amerikan kuvvetler] Manillan:n 
5imalinde, Japonlara şiddetle kar. 
fJI koymaktadır. Bununla beraber, 
Amerikan gazeteleri Manillanm 
sonu hakkında bedbin görUnmck _ 
te, şehir düşee bile bunun bllyilk 
önemi olm.ıyacağuu llAve etmekte
dirler. 

Va,ington, 2 (A. A.) - Ha.rbi.. 
Ye nezaretinin F'ilipinle.rdeki vazi• 
yete müteallik olan ve dün akşam 
saat yedide ne§J'edilen tebliğinde 
şöyle denilmektedir: 

ÇöRÇtL 

General 
Vavel 

Uzak şarktaki 
ınüttefık 

kuvvetlere 

Anlaş • ldığına 
göre 

iki müttefik 
devi et 

Bir harp istihsal 
programı hazırhyor 

Başkuman- Amerika 
dan oluyor 

Loudra, 2 <A.A.) _ "Star'' ga 'Bütçesinin yarısını 
=~.~~~~ve~ h: bu programı tatbi-
şarkda.ki müttefik kuvvetlerin 

!:'.icr~!:!1t~ ~~~~ kına harcayacak 
planında derpiş edüdiğitıi temin 

cbnektedir. Büyük okyanoet.&ld ı V111lngtoıı, % (A.A.) - V8§ington 
müttefik donanmalşnn beş kuman konleran.aJan tam bir inldp.t hallJı. 
danlığma Amerikan ba.hrlyeeinden dedtr. Ruzvelt, Çörçll ve mllpvlrlerl 
amiral King,in getirilecoğl söylen- uzun süren gizli mUzakcrelerdc bulun. 
mektedir. maktadtrla.r. 

italyan 
teblıCii 

Bundan evvelki mUzakcrclcrin bU • 
y\lk bir kısmının bir mUttcflk harp 
lstlhaa.llt programının hazırlanması • 
Jı& t.aJışl.s edildiği !imdi anJ&§llmakta. 
dır. Birlqik Amerika bu progra.mm 
tatbiki !Çin bQtçulnln yanııpıı talı • 
a'.a edecektir. 

Diplomatik mahfillerde haaıl otan 
Roma, % (A.A.) - ltaıyan orduları kanaate ~re ıılnıdikl göril§melerln 

umumi kararga.?ımm 570 numaralı ba§bca mevzuu lAtin Amerlkanm bu 
teblJği: lıarpte oymyacağr roldllr. Aynı zaman 

Agedabya. cephesinde kayda. §ayan 1 da Hal ile Riyo dö Janeyro konferan. 
hlçblr bAdise oımaml§tır. Hava tetkil sma gltme!t üzere yakında. Vll.§1ngton 
~ DevaDD ı Del eaytacla _.. l>evaDU ı nd sayfada 

BUZ\'ELT 

Aman 
tebliii 

Şarkta Rusların 
taarruzu devam 

ediyor 

Kırımda 
bir kaç yer 
geri verildi 

BerUıı, 2 (A.A.) - Alman Ordulan f 
unıumı karargllu tebliğ ediyor: 

DU§man, şarkta b~r çok noktaıard& 
t:ıamızlanna devam etmışur. DO§. 
mo.nın &~§ olduğu gediklerden b6.. 
zııo.rı tıkruunış, bir takımı da btla. 
btltnn ortadan kaldmlmıı;tır. H&.a 
kuvvetleri, dtl§nıanm gerIIcrinde lWJ. 

aolwıur tahribat yapmak suretiyle, or. 
dunun teda!Ul harekAtma mtlZ&hero' 
etm.l§ttr. 

Ku\'vetli bUeum ve avcı tayyareleri 
do dlln Ktrımda ltA.ln Tcodozl.aya çı:. 
ka.nlmı:o olan dll.§Dla.n kuvvetıutne 
ve uhildckl limanlar tcsl.sat.ma kaqt 
elddctll t.aamızlarda bulunmuglardır. 
Orta hacimde bir Uca.ret vapuru l1 
ufak bir harp gemlslnln ba.tmJDU§. 
ebcmnıiyeU orta. derecede tıç kargo 

Düşmanm kıtaatmıwn ha.rekS. 
tını inkıtaa. uğratnuık m:ı.k.Sa.diyle 
ya.pmış olduğu mUthi~ taa.rruzlara 
~en cenubu sark.ide Japonlara 
mukavemet etmekte olan Amerl • 
kan krta.a.tt ile Filipin kıtaatınrn 
bir araya getirilmesi manevrası 
muv'S.ffo.kıyeUc idare ed.ilml§Ur. 
Halihazırd:ı elde bulunan blilUn 
mi.idafaa kuvvetlerinden istifade e. 
dihnektedir. Adııda elimizde bulu. 
nan mevzilerden ayn ola.rak ll • 
manlann mfida.faa tes'satı ve a • 
dada.ki milstabkem mevkiler krtaa
trnıw.n elinde bulunma.ktadtr. 

Tebliğde general Mac Arthur-1 
dan alınan bir habere göre sivil 

lk•ak vazı1atı da yangın çıkanlml§ ve dört. wı.klly~ 
gemlalnln ağır surette basara uğraW. 
mi§ olduğu haber verilmektedir. 

Japonlara hukuku dllvcl a.lıkim.ı • B •• T 7.'J A ff b • 
nm ihtimamla tatbik edilmekte agun v l aye e ır 
oldnğu iIA.ve cdflmcktedl:r. Buna so,rvet 

tebliRi 
mukabil halilıazll'da Japonlann iş.. toplantı gapıld l gali altmda bulunan mıntakalarda 
aa.kiıı Amerikalı Ve Filipinli ısivil • 
Iere Japonlar tarafından ayni veç. Şehrimizde bayramdan birkaç gün evvel kendini göa. 
ll!!!!!!!!!!!!!!!M!!!!!Dc!!!VU~m!!!ı!!!2!!!11!!!c1!!!!!!!!!•~;y!!!ıad!!!!!!!!!a !!!!!!!!t!!!e!!!re!!!n!!!!!e!!k!ı!m!!e!!k~o!!azı!!!!· y!!e!!ti!!. !!iu:!!' "!!!irin~ e brıgiin vilayette bir t o pi antı 
.- yapılt111ftır. 

[Qününfilanası] 
Bunada çok şükür 

MOfiko\1', 2 (A.A-) - Ru.fin 4.'i 
kilometre ~l §&rkL!iııde bulunan 
stratcjlnln geri a.ıınması Qzcrlne Mo
jalskln de dll§mekte geclkmJyeoeği 

zannedilmektedir. Blrka.ç gllndenberi 
burada Rusıarm bu ~brln clvamıa. 
geldikleri ıKlylenmektedlr. Moja.!ııldn 

dll~cslle Alınanlar lloııkova cephe. 

Buış ve hU%Ul' <le\irlerine 
kıyas edJlirso bu. Kurban 

Bayram.mm ,.e yılba.5J111D tam bir 
nene it.inde g~Uği söylenemez: 
btitilq yurdda h&\'B, dilnyanm bü • 
Yük ınateminJ paylaşıyormu~ gibi, 
son Yıllarda eŞbıe az tesadüf edj.. 
len flddet Jj kar fırtmaıan J~inde, 
sıfır altı 8 ili 2.5 dereceye kadar 
soğudu. Yeııı yıla, ban~ ttmltıerlni 
de sıfırın altına dütUren sava.5 
halleri ""e Bartları lf;lnde girdik. 
l'ine ba ~rtlnlerde TUrk sahnesi 
Şadi ve Emin Belli gibi en değU: 
lf \"e emekli 68nat.k&rlannr Türk 
idaresi, BaŞ\"ekfUet Mü' tcşarı 
Yehbi Demirel gibi kıymetli bir 
unsurunu kaybetti. Dünyanın bu 
haU, bu kar& kış ve bu kara ha
berler ortasında oldukta hUztlnlü 
bir Kurban Bayramı ve yrlbaı.ı ge
çirdik. 

ÖDümüzdeki yılın insanlık i!}tn 
daha btiyük kayıplarla, kıtlıklar 
\"C ınahrmnJukJarla S~eccğine de 
şüphe yoktur. Harbin nekadnr ti• 
receğlnf hiç klmSe kestiremez. 
R&diseler, battA muharip memle 
ketlerin bapnda bulunan devlet 
adunla.rmm tradesinJ btle apook 
._,., ~ ':-il~ i .. 

Bu toplantıya, kaymakamlar vo m:ı
haJle mUmesailleri i§Urali etmiştir. 
Toplanbda kayınakam ~ mUmcasıne 
re. halka ekmeğin bOl ve ihUynçtan 
fazla olduğu bildlrllmesino karar ve. 
rllm~. bununla bet'aber yeni tedb!.rlcr 
almma.k lçln tetkikata ba.§Ianmı§tır. os- Devamı 2 od •>'facia 

... ı~ =..ı.:.j, !"~:" Bir dolltoraa 
yayı kapbyan büyük yangmm du. , 

=~ :::ı~er!iiu, aıı1:1e~tn~~ • ,.., aesladea sonra yaralı insanlığın ne zanıan ve ne· 1 
reye ,-aracağmı bilemeyiz. 

~:ı~~~~.bfrt!:~::u ~ Bir hasta apansız öldü 
§lllda kahnıştır '"c bonclaıı böyle 
de ateşin bhe sıçramıyacağµu ü 
mit ettiren blitüıı sebeplerden biç 
biri, henüz değl~memlştır. Dtlnya 
fBCiası orta.smda bu maafiyetimi
'ıi en büyük nimet tel&kkl etmek· 
te bütün memleket mlitterıktlr. 
Fakat b~. telekkimb:, yine herke
-.ın blldigı Ye iman ettiği bir rtarta 
bağlıdır, ki o da mukaddes ~ 
raklaıınnzın simdlyo kadar oldu
ğu gibi bundan sonra da hiçbir te 
cavib.c uğramanıasulır. 

llu ı;art baki kaldıkça dünya 
milletleri arasında pek ~na-

Hadise şüpheli görülerek 
ceset morga kaldırıldı 

Aksa.rayda ~em&lı>a§a caddesinde 
.Alpargon aparlmıanmda oturan 30 
yqlannda CelAl, evvelki gün birnz 
baatalanmı§ Te doktor Markonun mu. 
nyenc?ıaneslne gitmiştir. 

M.arko, Ce16.ll rnuaycoo cttiltt.cn son 

dm öldüğllnll blldtrmi§ler, bıı ihbar 
üzerine CelAU adıt dokU>r Hikmet TU 
ner muayene etmls, cesedin morgn 
knldırılmaııma IUzum görnıU§tUr. 

DokU>r lılarko hakkında takibata 
glrl§ilml§Ur. 

m cnjekmyon Ya.pmağa karar vcrml§ ------------
va hazmadıtr ı~c~ baatamn g!Sğ. Kağıt darlığı yüzünden 

ıne enjeksiyon yapl!ll§Ur. CelıU fğ. Bazı mecmualar 
neyi yedikten biraz sonra fonabk ıe- kapanıyor mu? 
\:innl§ ve hemen orada &Uverml§tir. Baaı dairelerin nelI'etmeiE&I ...._ 

ip olan banş nimetinin verdiği 
mukavemet lradesUe, harbin yur. 
dnmuzdaSd serpintilerine ve sar~ 
smblımna daha •olay dayanabilc· 
ceilz. Bu bakımdan 1ı:endlm1zi ,.;. 
De en bahtiyar bir Od mfllet :ı~ zabıtaya. müracaat ederelt hastalan • 

Fakat CeWln allelli bunun üzerine lan meemuaıarm kaırt taamıı61 • 
layısUe, ncortyntıannı tattı l'decclcli' 
rl 1!6ylenmcktedlr. sm~ö.nnemiae_~ l:o1'tur. ntl\ dok.tor Mt1.~onun .b.awı l'llz1ln • 
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13it, i&ı HOftıa 

Bugı.Jnün 
tavsiyesi 

On beo. yirmi gUndenbcrl, rnd)o

balka U tavalycclc buJUlltll'Or: 
.._ Vntıı.rıdll§llll' !. MıılQm diln~ bA. 

eri dolayıslle tren ııe!erlerl tah. 
Ud edlldL lUhlın f&I olmıyanlnr tc. 
nezzllh makSlMIUe ııraya e burnya 
ı;ttmezlerse hem ı olan vatanda la. 

rm rah ~ gidip gelmel rtne ) ordun 
'der; ve bcm de izdihama mlllıl olur." 

Çok ııe:u: d:ıha Uç dört ay evvel de 
~ gıuetelerlmlz, llkra muharrir. 
lerlmlz halka ba len. bir ta,· iyede bu,. 
hı orl r; memlekcU tanıyıp öğren. 

için onhın her tilrlO seyahate 
teevlk ecllyorlıırdı. Turizmin Anadolu.· 

lınkl~ı lçln hepimiz kafomlcrlmlzl 
lll'ber ha.le Jcoymuştuk, 

BugUn, radyonun tavııl~ 1 tabll çok 
)erlndedlr. Hele tren seferlerinin tah.. 
dtdlnden, bazı vagonlnnn leferden 

ODJDSSınclan 1100ra bu tavsiyeden 
iyi blr tavalye vvur oluna • 
Biz tııntyeyl ı tderek ımnn ee • 

1.foruz: 
Demek ki birkaç &CDodenberi m m· j 
eti tanunıı bu n!Undıt radyonun ve 

pzetclcrlmlzlu yaptığı n r!lııt çok 
bt n tice vermiş; h!llk troole olsun 

purla olsun yabaUn zevkini tat.. 
tır. Ba o rl tı dlııl m ı d ay. 

nea tiğll.nntecek eydtr. Fakat imdi. 
ka dlnllyecek bir söz dnhıı kalıyor 

lıl o da rad)onun yenı yaptıll tavııı. 
7fıdlr. Ziyanı ok! Bu gtinl ya 

U. fel olanlam terked Jlm \"O baki. 
ırt lyl wmant&m bırakalım. 

EN ON DAUlKA 

Kar yUzUnden kapanan 
yollar açıhyor 

BattaraJı ı ucı yfacla 

~deresinin b1r k.ııımı ve Ter. 
kos g!Slllne akan bir dere dODJnU§ • 
tur. 

lz.mlr, 2 \(A.A.) - Pua g1loU 
quyan hava, gece yıırımıa do~ 

§iddeUnl arllırml§ ve bayramın blriıı 
et gUnU yağmurla geçını,Ur. Soğuğun 
teaıriyle yukan mahnUele.rden elen 

ııuıan deta donmuı oeJMeler man. 
araamr göatenııf&ı yağmur kara 
9eVrllmı,tır. Kar iki günckııborl faaı.. 
ta.ıarıa devam etml§ ve tehir ictndo 
Gı- örmeğe atı mamq olan balkı 
bWıasaa biç görmemı, çocuktan p • 
prlml§tır. Soğuk evvcll81 gUn ınfırdan 

ğı dörde kadar wı daha yüksekler. 
de dah& ziyadeydi. Şehri çerçeveleyen 
datlıı.r bembeyu bir haldedir. Kar w: 
quk devam etmektedir. 

Basın · balosu 
Şub bn 28 inci aünü 

verilecek 

Hı.larm mUaait gitmemcııl )'llzUn.. 

Ba.sm balosu, - buglln tertip ko. 
mltealnln yaptığı toplantı zıeUceain-

dfl fU tm yirmi eeklzlne btraktl 

llll§br. 

Holandada 
radgo yasağı 

Londra, Z ( A.A.) - Londranm 
Holanda mıı.hflllerlno gclen haberlere 
göre Alm&nl r Holandalııarm Londra 
radyomınu dınlemelorlııc manJ olmak 
için yeni bir kullanılml§ ı-adyo Met. 
lerlnln ve bunların yed k parçalannın 
Batılmaamı yasak etmişlerdir. 

--~--~-o-~~--~ 

Bir harp hilesi 
Loııdra, 2 (A.A.J - Londrada çı. 

kanVrij Nederland ısmlndeld Berbest 
Hole.nda gazetes1 §Öyle yazmaktadır. 

İçinde sivil Alman eslrlerı bulunan 
bir Almnn haplehan" gemisi mütema. 
diyen Roterdam limanında dcmlrli bu. 
lundurulmaktadır. Bu gemi İngiliz • 
ferin civar bölgeyi bombardıman et • 
melerine rıaııi olmak için orada dur. 
durulmaktadır. Bu harp hllcm Umlt 
<:dilen nelicelcrt vcrmlyeccktlr 

a 

Dikka i üzerinize 
çekecek f ırsa ~arı 

açır 1ayınız 

T abirile: "sivrilmek,, sivriltmek iktidarını ellerin. 
de bulunanların dikkatlerini cekmekle kabil olut • 

Sönük ve, böyleleri üz.erinde en kücük bir tesir bı. 
rakmaml§ bulunanlar işlerinde ne kadar dürü t, ne ha 
dar becerikli olurlarsa olsunlar, ivrilme müddetini 
•ıuıtmaktan baska bir sey vapmamıs olurlar. 

Hic süplte vak ki kabiliyet denilen sey balcıkla ela 
;ıvansa !lene ortaya cıkar. Fakat dikil.ati üz.erlerine cek 
'11e8İni bilmiyenler. kabilivetlerini izhar icin cok uzun 
amana muhtactırlar. 

insan ömrü uzun değil, bilôkis cok kısadır. Zaman 
kaybetmeden bulundui!umız muhitte dikkati üzerinize 
cekecek lırsatları kacırmayınız. 

ovF1et t itti Amerıkalılar amlladan '(!aşı gionda 
lı1lW U060.aı'lll• • ouı e&,ytacıa Umidı gesi vor b ~ r 

B1nde legal etUklcri aon mtlet.abkem ısa tanıfı 1 ncl sayfada m ! 
noktayı da knybetml§ olacaklardır. hile muamele edileceği tlmld iz. A ı 
Şimalde VoJokolamskı, §ıırkta Na • har edilmektedir. as '.( t 1 op an tı 

romamınakl v cenupta Kalug yı elle. Tebliğ ilave ed1yor: • 
rinde bulunduran Rueıar Mo,Jaiske kar Diğer mıntalı:alardan şi'ara do- 1 \ ınbtou, 2 . (A. A:>. - DUn 
ı taarruza geçmek için pek mllBaJt ğt.r hlcbir haber almmo.mıştrr .

1 

Ruzvdt ve Çorçıl ile butUn harp 
bir vaziyette bulunmakta.dırlar. Bu Ş h 2 A S · h snhalnnndaki muharebe proJclcri• 
aohrin düşmesi Smoıcıuıki örten vı · berl:~ aJr ı! · ~·) -Ma:~ıa ~ nl ~etk k etmek maksadiyle lord 
azma.nuı da vaziyet.mi gUçteıtlrccekUr kil g t c ponfedarm b 1 d ~ Ha 1 f ks le Beaverbrook. HuJ ve 

osko a 
cephesine g i • 

1 • 
Londra, 2 ( A.A.) - B.B.C 
Stokholm' den bu sabah 

gelen haberlere göre, Hitler 
bizzat kumandayı eline al • 
mak üzere tayyare ile Mo • 
kova cephesine gitmİ:/~ir. 

Ruzvelt -Çörçil mUIAkall 
n:ı.ştarafı 1 ncı 118) tado 

dan ayrılacak olan harlc ye mu l<!§arı 
Vcls!n dllnkU görU mel re ışt r it et • 
tikler\ m:uıJdıır addedilmeltt r 

Dip omııUlt malı.Hl rde kon! r nsı 

nn mUttd klerla hllrp ayr Uer nıo 
mUkemmcl surette tertip ve tanz m 
ne ve mU§terek bir stratej nın ha ır. 

lnnmaauuı. do:ru m :nn ın yeU mu P 
bir ekllde devam etUğl bellrtllm kt 
dlr. 

Bizzat Çörçll Kanadadıın avd t eder 
kcn tren~ kcndlıı ne refakat eden a. 
zetecllcrc yakın b r lstlkbalde bU~Uk 
kararlar b•klendlğinl ve bu karara. 
nn resmi tebll lerle tatb k edildi l • 
r1 ccrıaemda lf§a edlleceğinl söyl • 
ml.şUr. 

o K una ip takı dı molensk lse bUtUn merkez ve §ımali 1 olan .?m
1 

e re mk esdla e u un u lngilız • Amerikan ıı.skeri, bahri 
n soy enme te r. · i · b 

şarki kcaJmıerlnl besllycn Almanların Tcfkyo, 2 <A. A.) _ İmpara.. ve havn erkanı n;>~ct cuın ur sa.. Bcvo~lunda Tarlab nda karaku 
son cephane ve la e tcvzt merkezldir. torluk umumi karargahı deniz kıs.. rayırıa davot edll.mışlerdlr. nım l'l:l'·aıtmda 53 nuınnraıı vde otu. 
Söylendiğine göre Alman geri çekilme blld ri . Amerika donanması ba§kuman • nın Beyaz Ruslardan Mııno nln g e 
hareketini durdurmak için son bir rnıJapon y~~tı PMlfikte kM:ı danı amiral Klng bu konferansta her nasılsa oda.sının ışılda.rı nmUs 
teııebbU.to bulwuna!t Uzere HlU u. Johnston ve Palmynı adalarına hazrr bulunmtıud,.t~r. R ltl ihtiyar Rus mum yakmaak ı in mut 
mumt karargt\hmı Smolanake nakieL ı. ... - taa l ·ı . ... • Bıı top an a •• sonra ~zve e f .&e. do ru ldcrken a a"'ı takılm 

!§Ur ....... 111 mız armı Yenı emış, .,,ıl' Çorç ı beraber yemek ycmışler ve 00 g Y t;ı 
m · telı:nn hangarlar telsiz telgraf is :rrıtiteak ben basb 8 l>rllşmU 1 r ve dü m~tllr. 

Leningradılaıı auoaıı bir habere g6.. tasyonlannı yerde bulunan tay • aş g e • Bu dllşme anmda Manolinln boynu 
re Vokot kesiminde Ruatar '~ kUomet ye.releri Vt. 'saireyl tahrip etm dır. 1 aalın<:ak ipine takılm~. kendlslnı ka 
re Uulcml,ler ve bu ilerı hareket eıı. tir. . Vavelin beyanatı ranıık yUzllncren iplerden kurtarama 
Daauıda bUtlln bir Alman ordtmınu Manilla körfezinde Japon tay • yan ::.ı:anoli b raz sonra 6lm~tUr. 
Yok etmlı,ıleniir. ya.releri bir muhriple iki karakol BnştamJı ı acı sayfada 

Londra. 2 ( A..A.) - B.B.C: gemisini ve Uç bUyUk nakliye va. uğramış, soğuktan donmuş ve sar. 
.OUn J?,ece neşredilen Rus tebliği· punınu batırmışlardır. I sılm §lır. Alman ordusu Libyada 
ne göre Rus kuvvetleri, ileıileme da yenılml3 ve hemen hemen ma.h.. 
ğe devam etmişler, aralarında A w k k volmuş bulunuyor. Hltler pek az 
Stariça şehri olmak üzere mes- yagı ayıp uyuya bu day ele geçircbilm e ve petrol 
klı.n bf~k yerleri ı?eri :.lmışlar- bulabilmL<ıtlr. Bu hususlarda Al • 
dır. düse a m ·· ıdu·· m~n sto.tla n mUhim n~~ette eri • 

Stariça §ehn Kalinın ile Rejaf ~ nıış bulunuyor. Harp ıçın zaruri 
arasında ve Moskovanm 200 ki- olaıı bırço~ maddelerden Alnıan~a 
lometre garbinde bulunuyor. Kuduz b.nataneaındo pansumancılık mahrumdur Alman millet ~mdi • 

General Guderian k\llllanda yapan r>O yq'anııda .b.luhltUn diln e kar~ar örmcdi.ğ' derecede meş. 
smdaki Alman kuvvetlerinin ge- Mevttuıekapıdaki teyzeııinln zıyaret:.ne um bir kır. dahıı geçirmek zorun 
ri Qekilişini, Straiçanm ~eri a gllml§, orada bulunan kuyunun yanın da k lacaktır. Bununla beraber 
Jmmasmın ta.kip etmesi. Mojaisk dan geçerken, yerin buz tutması yU. -iilşmammrz henüz çok kuvvetli • 
ke5imindeki Alman mevzileri ic;İit zllndt1n ayağı kayını§ v• dUşmUştUr. dir. Ve bOyÜk bir vahşet ve şld • 
ciddi bir tehlike teşkil edivor Muhittin yanda bulunan kuyuyu detlc do wu'jCCektlr. Fa.kat dünya. 
Bu kesimdeki Alman kuvvetlen glSrmedlğlı Jcn kcnd ııi toparlı~ama ya ta.hak Um etmek hususundakı 
için kısk~ ieine alınmak tehlike- mı ve kuyunun içine y-ıvarlanm~tır • ul~'tl.Slnm kat'i sul'ctte akamete 
• vardır. Zavallı adam kuyunun derin olması mahküm olduğunu kendi kendine 

yüzllnden ölümden kurtanlamailll§ • iU?'a'f etmeğe ~lamış bulunu -

Romanvava 
1smartanarı 

tır. yor ... 

Fıkra 

a ... 
1şt ooyr.un da geçti. llllı bay. 

nımlanmı:ı.ı bnrlç ıut:ırsal' bir ıla.tı:ı 
on y aonrıı ycnJ bir b ynı.:n ı;tıre 

oeğlz.. 

L u lk ı ede l,} t hocaoıız 
le illi ml31'3 yazılır.:n ,ıı: 

Akil n~ ar geçen eyyamı için 
Deli bayram geliyor der ııevinlr! 
Gecen b yrıımdıın sonrn delinin 

de spvln cer,-t, hopl:ıyıp r.ıplı~ıu::ığı 

h.t\dlse lec UT.akl ınııı oluyor. 
lkı g n evvel Gıız.I Nlynzl yerlnd 

ııhlr.ıblal"Cbn lk 1 konu5urk n bil 
mem bnzı.,.I c:::unl1e b:ıynun ıııuna:ıı 

b\ 

Şubatm yirmi aekU:iııcı cuınıırteBi, 1 manyaya ısmarlııdığı banda.jlardnıı btr 
gQnU alta§mı, gen Taksim belediye kmmı ikl vagonla bugUn ehr1m1uı 

gazinosunda veril cektlr. gelml§Ur. Buııian.n mlktan yüz ka • 
Bu aureUe ha.zırlıklıır daha ziyade dardır. Bunlar bug(µl depoya nakle • 
emmuı elıııi3 olacağı lçln b:ılonun dilerek on g1l.Dc kadar bandajsızllık.. 

'her zam&nkinden daha psrlak blr mu. ı tan l§leyemfy(m a.rab8.la.ra takıJncıık. 
wtfak!yeUe eril ceği tuphMlzdlr. tır. 

Ba9, Dif. o o 
Nevralji, Kınklık ve Rütiln Ağnl noızı Derh Keaer 
icabında gOndc 3 ka$c alınabilir. T AKLITLERtNDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 
mnm ~T nlt71'du • 

Ç11gınıar Klübü 
TELLt 

- Ne CC\np ftrdl! 
oubl,yeı;l.Ddıım edl1p ;biiı:Uldü.. 

. ~rtn d 
.mecU. 

POÜ- °""P 

- 1)1 ama, bu n1n bah&eWğln 
idi, aile te.rbtyMJoe taaDQk eder. Hal. 

tlm41 benim tteIAmımı üm.ıyNI 
-._ aym zımııında bizim korn§Ul11ln
b .. Bana atılan lr lfUra onun da 
kuJatına g1tmı, olacak ki. qtJ!rann. 
,, bana ve.nned1. 

- Ne dedin T •• b1P ttul"IM!an 
m,ordu! 

- Evet. Gfıya benim tıU ımetn:ıdm 
\'&ftnJJ.- Ben ahlfik 4UoJdbıft blT in. 

mı.. 

- Vay lekelenw· 
eler oydnmyorlar. lAktn sent 

• üzen bu mcııelenln ucunda 
Tar: Bu kızla m tin de-

~mlt miydi )'O 

- Bayır canım. -. ono -"· 
işte o kadar .. 

- O btH,._ mn ~tn n M"1dlği 
... -

- Elbet bfll~or. Ha o da 
~ or nma, dnygulanm Ye ~yti 

1 bond<'n tıakhyor. 
- O lınlde ya hlr hı 

"'- -- ~ıı ~ 
rm!l~l11 ~~mmuz' as 

IM!lvnnı olur d r1f!r 
ırftıııta, 

- Blrl~memlzo bfr engel var, •. 
dılm! o, Bobstlldlr. Ben ise tıobstlller. 
le hJcblr zamnn oyuşanuyıu1 r tn 
nmı.. - No diyorsun, ClcJAI 'l n benim 

merolveoden tnışor. 7ftlmde, ol onmıla biri mek için. 

Slnaıun artuuıaoı eordu: 
- Sahi 9CD odada oturu,yon.uıı 

Bu lfl.n iç J1l7;l\nU herkesten l)1 bilir 
in.. Bobııtlllcr lodada bir kulllp aç. 
mıtlar_ "'5mlgeçltler, pllmlklu, gar. 
dea parWcr, mUsamere1er vertyorlar. 
1D1f- Ben bmılan dnydnktıa Meta 
boııtll olmajta ör.enlyonım. 

- nnmnu, muvazenen.ı ybettin. 
bobdll o 4a bir mahzar vo 

mani ok. llemea uzun kollu lr ce. 
k , anın borun1u blr pa1Juo. bir pipo 
llL. ~ m.at.. N idin plyeslo. 
rtnde ptal rotun çıkan ahçı r 
gibi kollannı Une dofm Dıyarak yU. 
rilmeğ ııl ! Ve bunlnn yaphktan 

in beye kO§. 

- ŞIDUI bey d"' kim oloyoTf 
- lod3d hob81Uler kol bU nıl ı. 

BobstlTilğl mnno.d " t•tnn'hnln gr. 

11""1 llııtnd. 

- o diyorsun, Stnıuı: t\rtl ttığın 
bakılınıa bu 1 A&'!ta dıılbudak ııalm 

YOr deıM'Tle? 

- .·e ndm ya.f 8ob6tU ob:nu~o 
mm dly", ıııevt,tt lm1z t.n baruı ııe1fım 
bfM wnnlyor •• r:{Jrmedln m'~ 

onun ~1tlcrlol h gUrt\r mUsUn T 
Yani sen de bobetli olur muımn T 

OellJ tettıdd tstız eevap erdi: 
- Opb iz. .. 

hl mı eöylUyorsun, OeW T 
la) etme. Eğer senin ~ -

na böyle bir ~ gelıMı, 8t'n de 86vcU 
tın kızın ldeallnl -ne lındar saçma 
nlo olsun- bbnJ edoockAln de_ 
miSkT! •• 

- Elbette edooeğtm. Bn§ka tUrlU 
geçim olur mu f Birleşmeden tince, 
kafn1an tartıp denkl tlrmek ld%.lin. 

- Allah km& tıldcU vrı mhnt ol, 
QelAU Sen makul bir lngan ın .. Senin 
nldrlert , örUşlerlne gfüenlm vnr • 

baklld d Oncenı !Mİ) le: 
benim ertmdP ot!Ulll. bob 

t.O olur muımn 'l P 
- llph h: dedim . Koprüyti "• 

\l'inceye ka r, freçl> nbtlnrrnhn 
~IP.ht dr.1'Mm1, d!llm mır mıT 

t.inlvm'51tcdı-n Bnyandıı dofm yO • 

rOyorlnnh 
)IUU1, ÇOk D}aknl \O ciddi tıınıdığı 

bu arlaub ınm verdiği hllkhmler kar 
uımda ba,yrettl!rl ha rete d~Uyordu. 

Sacldcyf elde etme l9ln Bobs 11 
olmaktan ka çam knhnnmı mı • 

- ,h" kı~ın ı1:ı tıaklo nır a. ~t 
8obtıtU, mn~J. ne olnl'@ ohun. Bu 'i'a 

bfr dlın~ bfr lnaıut meseı~mı. Sad e btl aydtın:aa ~ d.e duy. 
Mad<ımkl ronu htr fdf> l gfb kab:ıl et. dUJl'&. bu lain 8ÖtıU nereye veracaktı? 

Oırun oo töeAımo - uyınab.. (Dtoo.ı ı oo ) 

Ceviren: nrnz FFER ESE • 
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Dördurnllzde otomobille k<>§
kilmi.ızün yolunu tuttuk; saat 
geçti, gurup ·başlamıştı, bütün 
enerjimi kaybetmiş bulunuyor· 
dum, b"SS!Ill omuzlarımın üzerine 
düşilyordu. Eve gelince hepimiz 
titriyerak çayırlıktaki şezlOnlf 
lar uzerine oturduk, ne Jak ne 
de ben bu adamları içeriye alına· 
yı ve bir ateş yakmayı düşüne
bildik. 

Standiş. 
- Bir Yalancıyı. dedi, dinle.. 

mekten dnha fazla. can sıkan biı 
şey yoktur. Onun içın münevver 
yaltı.ncılardan çok nefret ederim. 

Bana kalırsa ben bir mü 
nevveri bir cahile daima tercih 
ederim. Münevver baklayı ağ. 
zından <iaha c;abuk kaçınr, zira 
çok sorler. Halbuki cahil söz 
söylemeyi biJmediğinin farkında 
dır, onun ıçin yakayı ele verıni· 
veyim diye hiçbir şey söylemez. 

Pavvona doğru döndü, ve sor 
du: 

S•IB.sı ~ördünüz mU Cem? 
Stand" kalkarken: 
- R;n de dedi. bunu duşilnü

yordum 
Con s+ ndi oraya yclnız ~t-

m teT('ih ~?"di f kat ~ll m 

an ah tarlamnızı ge'tırrnedıı!im 
eöyliycrek onunla beraber gitmi. 
ye k lktı.m. Uşak gundilzi.ınu 
.mahzen kapısı yanında geçinn ş 
olmalıydı Zira beni görünce 
kalktı ve tek kelime söylemeden 
anahtarı \17.attı, .sonra Standişe 
döncrclt dert yandı: 

- Şlkayet etmek için sizi bek 
lİYordum Şu kapryn bakınız he. 
le! Bunu· bu hale g<tiren, elinde 
bir araştırma mUzekkeresi bi1e 
olmıyan dostunuz Harkvaydır. 
Onun mahkemeye verılrn nı 
istiyorum. Burada bulunnn m 
ters Stonn va kocası dUn gece 
ka:Jıvı kırarak eve girdiler, bun· 
ıarınde. bu suttan ötürü va a 
Ja.nmalaıı liızımdır 

Standiş çok ~rikli sozlerl , 
ona kapıyı tazmin ettireceğ nı 
vaadederek, ve haru.mına kar ı 
olan sadakatinden ötüru tc-bri.c 
ederak te!kin etti Derın bir ız 
tırabm d ş izlerini görmekte QO t 
mahir olan Standi Sild ın dal· 
gın ve a.7.ap içinde olduğunu go • 
dfi. Standiş çocukluğundanbcn 
Silası tanıyor ve bu h n ada 
mın d i m a ğ ı n t n na ıl 
ıslediğinı biliyordu, korkuçu ad 
lettendi, ne oluraa o un asıı. 
maktan çok korkuyordu. BlL,tı 
sezen Standiş mümkün oldugu 
kadr..r Si sı t min et.mi e uğT 
tı. Fakat b Ü!1 ,.. yr _tı rı . 
gitti. Silas ti ılarn.k her eyı 
inkAr ediyorı mis Ti\ n k' u 
nerede <. 1du mu bilm d"ğini öy
ti'vor, bele on rn P rl g tro 

Yeni naşr y - Perde ve Sahne 

U Ki 
Küçük tl~I r Kuponu 

tBu kupona eki r k öndertıeceı.ı 

iş nrnrruı ,;e 1!J ' IUuıl:ın En So 
D:ıkl da p:ırası n redllccektlr. Ev. 
lenme teıtıırı göl(! n>ıı okuyuculıınn 

m:ılıluı kıılm k r ııartJı adresi rt 
ol bildlrm ı rl rın 1 

Evlenme tekti/teri: 
* Y tıo> ı . kilo 72, yda 

100 

rat a (Yılb ı) r 

Aldırınız: 
ı\ nıtıcı reıntzıert ?azılı otan o.. 

ret 

Ltlluı A.P) 
(0çyıldız) 

(L K. 79) 

var) 


