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Berlin 
haricıyesinin 

Qörüşüne göre 

Yaralılar basta· 
neye kaldırıldı 

Ruzve t 
Cenubi Amerika 

Memleketleri üzeri
ne tazyik yapıyor 

1 

Erimiye batlıyan kar, ıehrimizde iki cöküntü faci. 
asına sebep olmuttur. Biri Beyoğlunda diğeri Besiktasta 
vukua gelen bu cöküntü hadiselerinden ilki zararsız at. 
la\:ılmıf, ikincisi maalesef ölüm ve yaralanmalarla netice
lenmistir. 

Bu memleket
lerin hepsi 

Almanya ya 
~~rşı harp ilan 
edecek mi? 
Uerllo, 6 (A. A.) - Yakında 

toplanacak olan Rio konferansı do 
layıslyle. hariciye neı.ueti cenubi 
Ameribdaki siyasi lnk'3af 1 hakkın 
da limdlde.ıı mlltaleB beyan etmek 
!atememekted:r. Fakat. cenubi ~ 
:nerı1m devletlerinin mihver dev • 
le?erıı;ıc karşı hıı.ı'P ilim etmeleri 
1~ Bırle<ılk Ameı ikanın halen 
~u devletler Uzerlndc her , asıt~ 
ue tazyik yaptıgı söylenmektcd'.r 

Alınan h:ırtclye n:ızn lığı Rlo i 
.. erinde yapılan bu tazyihln neti• 
celeri ııe olacağını '!Önnek için 
~C:rnek lk?ngeldiği rnütalea.sın. 

a . Bunurua berabt>r Rio kon. 
feı:ınSJ, cenubi Arneri.ka' devletle. 
tinin mukaadPratı bakımından 
~~ mahiyette tellkki cdllmek _ 

~-

Alman 
tebliQi 

Beılktqts Çırağan caddeıı!nde 

HUJıeyin lsımıı bir §ahsa alt bulu. 
nan 103 numaralı ev, son kardan son. 
ra bazı yıkıntı allmeUerl gösterm~ 
ve bu .sabah saat ıo u ıo dakika geçe 
ant olnrak çökU~rmi:1Ur. ÇökUtitU 
e.snasmda evde bulunan HUscylnln Uç 
yqmdaki oflu Ahmet, enkaz altında 
kalmıı ve derhal ölmtlltUr. 

Yine bu esnada evde bulunan HU. 
seyln!ıı diler çocufu 1 yqmda GUlen 
\'e koquları posta mQvezzıı Cem~ 

lin 7 yaşındaki oğlu Aı1f ağır suret.. 
te yaralanmıştır. 

Yıırııll ~uklar imdadı SlhhI otomo. 
~le. htı.a~ye ae.vkedllm\i, ıu\ld. 
delumum.lllitçt tahkikata başlaıimıatır. 
Y'arah çoculaar'dlC4 Al'it!n T&ZlJ eti 
tehlikeli görlllmektedlr. 
Beyoğlwıda Arapcamllnde Besime 

islıuli bir kadma alt olan Uç kaUı ev 
i.se dlln gece yıkı1.lı:uftır. Fakat bu 
evin vazlyetı evvelce tehl'ıt.ell ga.. 
rOldutUndeD lçlDde bulunanlar bopl. 
tı!mıa bulunuyordu. Bina dU.n gece 
yarısı bOyllk blr ~tU ~ıkararak 
yılalmıftır. İD.laD Ye eıyaca bir mylat 
oimadı''I yapılan tahkikatta anlapL. 
mıştır. 

Amerikaa"#a 
9 mil~on kişi 

askere 
ahnıyor 

\'Rşi.ngtoo. G (A. A.) - Hilklı
met ınemurlann1n knnaatinc glir.:, 
~akında ka)'ltlar açıldığı zaman 
ııokuz ınUyon kl<U askere alınacak• 

Bu muamele, ynpılacak birÇok 
k'ıyrt mtıamelelerlnln ilkidir 

Jjl.'rllo, G tA.A.) - Almnn orduları \'Ljl, 6 (AA.) - (Oft) • 

ba§kUnıandıınılğmın tebllğl: Amerika. cumhurrelıılrun bugUn süy 
Şark cephe.sının merkez ke.ııimlntle liyeceği nutuk ehemmlyetıe beklen! • 

ınuharebeler devaın etmektedir. Kıta. yor. CUmhurrelslnlD Yalnız ordu \•e 
lanmı:t mUda!aa atJ§ları ve mukabll donanma için ıs milyar dolar Jstiye. 
taarnuınrne dilemanı ağır ?.ayiata uğ ceğl, bununla harp hazırlığı maarafL 
re tmaktadırtar. • nm M milyarı bulncağı blldlr.ilnie'kte 
. Hava ~da hırvat tayycn-ecne. RUZ\·eıt, lngillz baııvelUllyle Yeni bir 

rınde.n mllrekkep blr te,,kil alçaktan görllşmedc bulunmuştur. Bu göril§nıe. 
Devamı % nd ııa:1r·rocta • de stratejik p1Anlar tetkik edilmiftır, 

lk•ek 1arıada11 
itibaren 

Ya 15,S gahut 
16 dan satılacak 

BugUn vlldyetc ekmek !ıyaUarmın 
UCUZlatılması içln Ankaradan eınlr 
&"Cl.ı:nl,,Ur. 

Ekmekler yarından itibaren 15 5 
"~Yo. l8 kuruş "satılacaktır. ' 

Ekmek f!yatlannın lndlriltneelnöeki 
sebep evvelce yazdığımız ıtbl buğdayı 
koruma veqi.linln kaJdırılm&lldır. 
Diğer taraftan ekmek kameleri de 

bam'l&Dmaktadır. Bu karneler ayın 
sonlarına dotru dağıtılacaktır. Fı. 

Japonlar 
Malezyanın 

Cenubuna 
doğru 

ilerliyor 
Tokyo, :; (A..A,) - :Malezya.. cep. 

hcsınd n Domeı nj3l1Slna. bildiriliyor: 
Ja_Ron mUitUeleri Yal z.yaıım rk 

sahilini takiben cenul:Y.t do ru J r _ 
meğe devam etmektedirler: 

SO ilkkinunda Kuantanm lfgnllnden 
sonra bu müfrezeler S sonkD.nunda 
bu ıehrln hava meydanma knd:ır llc?r. 
ıemlşlcrdlr. Burt\Sl şark sahlllnde ka. 
lan aon inme salınsıdır. S hn l~uanta 
nm 6 kilometre cenubun 
tadır. 

bulunmak 

Japonlar bin k dar A\'U tr:ıly:ııınm 
gösterdiği şiddetli mu vem ti. kıra _ 
rak gece bıt b:ıskm yııpnrnk bu h v ı 
meydanını işgal etrnlşlerdır. Japon _ 
ıar 1550 eslı:, 70 hafit tank 70 otoıno • 
bll, 6 siper topu ve dört hnfü top 
rumıııtardır. 

Londrn, 6 (A.A.J - n.n.c. 
Son 24 saat zarfmdıı. Malczyad ın 

pek az ha~r gelmiştir. Japonlıırm 

)'n.""lmadanm garp ımhll!nde Peru!: ve 
_... De\-nmı % ocı sayfadll 

rmlarda.n alm&cak ekmekW' karne 1 ~~1111i 

HiNDiSTAN 
VALiSiNiN 
ŞiDDETLi 
EMiRLERi 

Her türlü 
toplantı 

menediliyor 
--0--

Japon 
tebliQi 

'JoJ.:~o. G (A.A.) - Japon umumi 
• ınıgnhınıntcbl ı: 

Japon h .. va kuvveti rln mensup 
'" killer .. ~.ıl:ıl:a bo&'1l7.ınd:ı d~m:ın 

ıl ıcrln~ tn rruz ctml~ıerdlr. 

nuyu ' bir şilep batırılmıştır. 
Bn Y. 1 h:.ffa teşkilleri s§&ğı Pemk. 

ta knmyonl ra taarruz ederek bunlar
.an bir kac-ır.ı tnlırip etm!şlerdlr. 
Aynı g C" h:ıva te lı:lllerlmlZ Singa. 

ı unı b.r hı kın yaparak askeri hedef. 
i ti bomb:ırdımıın ve tahrip etml!}ler. 
dlr. Dllşmanm bir av tayyaresi diljU • 
rUlmüştUr. 

lra ekmek b3yiıertnın ekmek basına 
aldıkl.an l:~ 20 paradır. Bu 20 ;ara 
.._ Mn edilirse ekmek lG kurui 
e~ıırneue 16,6 ~ .1atılacaktJr: 

usulllyle olacatmdaıı, tırmıarda teJ1.J. ..ı 
tı&t almmnra, tee!nmım- -·-"'tlm'P dm'' avga pajodaneda.• lıılA. t.&.m ~ u.11.-

ş·ehir tiyatrosu aktörü 

Vasf iRizagı soyan 
lıırsız yakalandı 

Bu adar11 
Eski Dahiliye Vekiline şantaj 

yapan Mehmet Alidir 
Bir müddet evvel Şehir Tiyatrosu san'atkarlarından 

V ufi Rızanın evi meçhul bir sahıs tarafından ancak 
Vasfi Rızanın sahnede oynıyabileceği bir şekilde soyu). 
mu,tu. 

Zabıtea meçhul bmıızı tarif edilen 
e.ııkAl llz.erlne her tarafta aramıa nJ. 
1".ayet bu sabah Galatadaki otellerden 
b1i'lnde yakalamı§tu. 

Bu adam eski dahiliye veklll ŞDkrU 
Kayaya p.ntaj yapan Mehmet Alidir. 
Hırswn çaldığı tabaka ve dUrblln 

satmlf olduğu §&hıslardan geri alin 
mıı, ancak· artist S'\?\-l·'{ına ait bulu. 
nan paralarde.n hırsızın uzerlnde yal
nız iki buçuk lira bulunmu,tur. 

Mehmet Ali yarm adliyeye teallm 
edilecektir. 

Alman -
Fransız 

münasebeti 
Gittikçe 

bozuluyor 
Loıadt•. G CA.A.> - Times gazew. 

alnln Alman hududundaki muhıı.W.""i 

bıldlriyor: 

Vljtnln mihvere UUh.ık ederek Al. 
manlsn Fransız topraklanndan g~
melerlne l:at'lyen mtUıl olmasının Al. 
rnanlann Akdeniz içln hıızırladıklar: 

piQnla.rm suya dUıımeaine sebep olduğu 
Berllnin siyasi \ 'e diplomaUk mahfil· 
leıinde artık hl<; kimse !<:in bir sır 
değildir. Maraşnl Petcn Almanyanın 
Viıl rejimini devirmek için pll\nlar 
hozırladıkiarını bildirdiği için radyoda 
malQm olan hıtabeıini irad etmı,ur. 
Mara~alm maksndı Almanyanın ne. 

rl sUrmek ıstedlğl behaneleri ortadan 
t•aldıı maktı. 

Fransada 
Değişiklikler 

\ 'iti , 8 (A.A.) - 1933 s nesinde ~
ç!len 111 ayıı:ı n.zasmın mUddetlerl l 
ı.ıonkl.nWl 1942 de bltmloUr. Normal 
zamanlarda bU mUnhnllerc yeni n. 
ztının taylnl llı.z.ım gellrdl. Yeniden 
luti.hap ~dlluıiyecek olan o.yan Ll.zası 

aro.amda es:ı.:1 b:ı~v ltlll .. rdcn Co.mll 
Ctısutemp.s ile eski haticlye nazırı I 
Paul Boncour, eski hava na.zın Lau.. 1 
rent Eynal ''e eski ınUstemlekGt na. 
zın Hemerl bulunmaktadır. 

\'iti, 6 (A.A.) - Resmi ıızctcd 

metni ı;:ıkan bir kararname muclbtnc,. 
sefir Francois Poncet nezaret emrine 
atınmııtır. 

Roman yada 
Ekmek 
1' esıkaqa 
Biniyor 

Bükre,, 6 (.\,A.) - Romnnyada 
eltmeic vesika ile verilecektir. HUkQ. 
metçe dUn ,·erilen karar yakında ek. 
mek kanıeıerı dağıtılacağmı göster -
mektedir. Adam bqına dilfecek mlk. 
tar henllz tesbıt edllmem!ıtir. Bumın. 
la beraber 'İlaftada lkl gUn ~kmek ye. 
r-. --"np. '9Dee'elt lllJlenmelı:
tedlr. lıılamallnga Mısır unu ilo yoğ • 

l'UlıD.ut ~ ne.ı ~. 

Alman 
hariciye nazırı 
Macaristana 
niçin gidiyor 
Be.rlln, e ( A.A.) - SalAhlyeW bir 

kaynaktan haber verildiğine göre Fon 
fıibcntrop'un Budapeştey<' seyahati. 
sadece, geçen sene Macar ıicalln1n 

Bcrllne yaptıkları ziyaretı iade malt. 
sadlylı!dlr. Alman hariciye nazırmm 
.seyahati hakkında lmdlllk tatallAt 
vermek imkdnı yoktur. Bununla bera.. 
ber, anUkomlntem paktı Lmz:ı eden 
diğer devlet mUmessillertyle, bu aeya. 
hat mUnasebetlyle hiç mUlAkat ya. 
pılmıyacağınr gösteren bazı al&metler 
vardır. 

Hindliler 
ing~ltere ve· 

Amerikadan 
bazı istekde 
bulundular 

Bomba). ti (A.A.) - Kongr.,)'C VQ 

mUslUman blrllğinc faal bir §t;K!lde 

iştirak etmeınckle beraber Hindlstao.uı 
iiynsl işlcıinde mühım roller oyna • 
mış olan Hindi tan Lerl gdenlerindl!Jlı 
mUr ~o.:p gı up \ aş:.ngtOııa ve Çorçl.le 
)Ut ile doğrudan dotruya mUracaat 
ctnıişierdlr. Bu mesajda Çorı;:llden da. 
.ma m~ıyet me elestnın harbin 
nlhay tlnt> kadar tehl.ri ve ~ğıdald 
t db rl rln alm!lla ı isten.lmektedır~ 

1 - Mcı kez ıcrn meell.8.nln geJlil • 
ı tılt.!rek hakıki bir mlllt bU~met 

ha!lne getlrılmcsi, 
:! - Eyaletlerde halk bUkQ.mctlerl.. 

n n y nidcn tesısı, 
3 - Hin:1istanın, imparatorluk haıp 

k b1nestnd n 1.ıiltUn müttefik harp 
ml'Clislcrlnd \'e sulh kongresinde mu. 
mes lllcrltıı id. re etmek hakkının ta
nınmıı0ı, 

4 .Milli hükı'.'ımetıe, dominyolarl& 
mUs:ıvı :ırtiar altuıd:ı, l.stışo.rede bu.. 
hınulmıısı. ---

inqiliz 
teb iği 

ıug:ıpur, G (A.A.)- l'o.zarteaı nq 
rcdllcn t bhğdc şoyle den!.lnıektedlr: 

Tehdit nıtmdıı bulunan sol cenahı. 
mızı konıınak ıçın rerak cephesinde 
l:ıtıı.l:ırmıız bir miktar daha §eri aluı. 

mı§tır. 

Kuaia • St.'lnngorun cenubunda d~ 
man yeni bir asker ÇJkanna bareke • 
tinde bulunm:ımıjtır. 
Pabangd:ı kıtıı.larımtz Kuaııtan böl 

gc.sl.nden geri çekilmiştir. 
DUn dll§man tayyareleri Yohorede 

bazı hedefli?re taarruz etmişlerdir. Bir 
miktar hasar vardır. Hava batarya • 
lanmız blr dUgman tayyarcslnl dUşU.r 
ruu,ıerdir. Da.şu bir tayyare de basa. 
ro. uğratılmıştır. Bu tayyarenin llaaU. 

ıı.e dönmQ§ oımaaı lhUmall yoktur. 

' • 
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Her Yerde 
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ıı~uruştuı 
---0---

5 kuruşa satanları 
JOJİSe veriniz 
ber U&l.etelıi .MUdllrllliüodt:Jl. 

İJdnclkilnundan it buen. o za. 
ıu izah ettiğimJz sebepler dola.. 

ymlyle. gazetemizin flatmı 4 kuru
;. indi~ bulrrnuyonız. Haber 
ııldığmuza Köre but müvenilcr, o 
dnkU nllshanm.ı okuyup bundan 
haberdar olamıurııı okuyuculıırımı 
m, karlı ve tip lj ha\"8lard:ın da 
blll<ıtifade gazetemizi yine 5 Jnını. 
• •atnu,lardır. Gazetemizin fbtı 
her 7Prde f Jcuruıtu. Bundan faz. 
la latiycn mU\·czzilerln polise tes. 
lim ca·ımesını rica ederiz., ---
1 i"&t%9fQ. 
EN ON DAKiKA 

Küçük Hanlar Kuponu 

(Bil lnıpolMI ekJeıoettk &öndulleceK 

it arama ve it verme U&Dlan Eo Soa 
Deklkad& p'1J'UIZ Def.redUeeektJr. EY. 
laame ıek1Ut 16n4e.rea ekuyuCQlaruı 

ID&lılua kalmalı 11.ı.ett ll&rlJı adrelaleri 
al lııUdlnDe.lert ll&rm.) 

Evlenme teklifleri: 
• Y81 27, boy ı,73, kilo ıa, orta ıab 

alil!, Ucaretle me gul, bekAr bır bay, 
Arlfın 20.25 yqlarmd-. Sllzel yUzlU, 
mllteııulp vUcuUu. iyi bir ev idareat 
~ıeıı orta tahsilli, dindar bir bayanıa 
•vlenmek latemektedlr. Dul oıunıa 

:ıo 000, kı& olursa ır>.000 ı ra drahoma 
istemektedir (K.T.) remzine müra 

caat. • 89 
• Ya, 28, boy, 168, kilo G8, kara 

~o. kara kaıh, yaklflklı C2 llra 
maqlı bit aııeaede ııatalık yapan 
tılr ırenç k zaııcma kanaat edebllecek 
qlne l&dık, J1lul bir bayanla evlen. 
mek istemektedir (Cihan) remzlne 

allracaat. - 80 
• Yq 80, boy 1,811, kilo 68, yaktJık. 

u. ciddi ufak bir lokaııta eahlb1 bir 
rezıç. 20.36 yqlan arumd& güzelce 
bir bayanla evlenmek t.temektedlr. 
Bira& J'ellratı olan terc1h edilir (Şa 

hin) remztDe maraca.at tı 

Amerikada 
&ltitn otomo ll 

la b•llıaları 
Hazırlanacak biı plinl• 

harp sanayiinde çahıacaklar" 
Vıatl~ 8 (AA.) - ltWılıant 

°'zareU, bOtUn otomobil eadll.atriMi 
harp lmalA.tına tahvil etmete matuf 
pllnın tatbik! ıcln on kllllik blr if ko. 
mlteslnln lhdaa edileceğini blldrmek 
tedlr. Bu komite a.zaıwıc:ıaiı beif pn. 
ardır • 
Fart kumpanyaaınm re!.al, .Motor 

Vbell umplınyesınıtı rel.i C&rlton 
Stude Baker kumpanyaamm reial Paul 
Hoftmann, Wblte Motora kumpanyası 
nm reisi Jlack ve General Motora 
kumpanyasının reisi Vil.IOD. 

Komitenin lklncl bet uaaı 
mUmeuillerld!r. 

amele 

Bu gnıp tank, tayyare ve dlfer m • 
lllılann lrnali tçln maldneıerl, tıeUerl 
ve muht lif otomobil ku...:ıpanyalannın 
vasıtalarıw bir araya getirecek bir 
pl!nı bazıruyacaktır. 

Bu komlten!.n tavsiyeleri federal 
makamlar tartıfmd:ln kabul veya .red. 
dedile blleeektlr. 

Kanadada 
s.,yyah otomobili 
yapı. ınıyacak 

otta,.·a, 6 lA.A.) - !mal e<Ulmek. 
uı olan otomobil parçalarınm miktarı 
tesbıt edmr edilmez turız.m otomobil 
eri lmalQtına nihayet verilecektir. t. 
maıat mart ıonuna dolt"u nllıayet bu. 
acaktır. 

Aylık malat mıktan ~uvakkaten 

geçen senek! miktarın yarıaı olarak 
kabul edllı:nlft!r. ?tiU.stacel haller içla 

tu iz.m otomoblllerlııden b1İ- milctan 

ihtlyat olarak ayrılmııtIT. 
I{amyon unalAtı benli% tahdit edil 

mem~tlr. 

"YENi ADAM'' 
DOKUZ YAŞINDA 

Değerll Ustat lam•U Hakkı Balta ı. 
oğlunı.ın aeklz stııedenbeı1 fasılasız 

çıkardığı '"Yeni Adam" kllltUr mec
muası bu bafta dokuzuncu yaşına 

glrml,tir. Tebrik eder: muvaf.takıyet
te devam diler!&. 

Fıkra 
•w:::nec•m• 

Hazır cevaphk 

~ovveı 

tebliöi 
italvan 
tebliöi 

\.1081rova, 6 (A.A) - Sovyet Boma, t \A.A.) - ltalyan ordulan 
gece tebliii: umumi karargıUwım 683 aumaralı 

5 eonkanunda kıtalammz tebliği: 
düşmanla şiddetli muharebeler Agcdabla ve Sonum cephelerinde ı. 
yaparak cephenin J:>azı kesimle. ki taraf arasında ılddelll topçu taa. 
rinde ilerlemiye devam etmişler llycti oımu~tur. sırenalkte dUşmanı.n 
ve birkac:: mesk\in mahalli işgai gerilerinde bir çok faaliyeUerde bulu. 
etmişlerdir l nan ltalyan ve Alman hava teşekkUl. 

Almanlar, insan ve rr.alzeme~e lerl mühim muvasala merkezlerine, 
ağır kayıplara uğramı .. trr. 4 mowrııı vuıtaıar tabfldatma ve tıare 
sonklinunda 41 Alman tayyar~ai ket halinde bulunan birliklere taa~ • 
tahrip edilmiştir. ruz etmı,ıerdlr. Birçok zırb.11 otomo. 
Beş Sovyet tayyaresi kayrptır. bıller yakılmı~tır. 
Londrıı, 6 (A.A.) - B B.O. Mııltanın hava O.slerl ve Umuıan 
Pra•d• muhabiri Kırımdaki harekAt ll%er1Dde mihver tayyareleri görUnllr 

hakkında malQmat veriyor. Bu maiQ. neticelerle taarruzlara devam etınlf • 
mata cGre 11on 2 gtın zarfında Kerç terdir. Bu ada uzertnde yapılan mu. 
yanmadaamda SOYyet kıtatan 70 kilo. harebeler esnasında Alman av tayya. 
ı:cetre Uerleml~ler, ganalm aımııtar, releri Uç Hlir kan ııe bir Ble.nbaym 
Moja!ake çok yakla · !ardır. 1 dlljllrmllılerdir. 

Doncç m:ntakaeından pek az haber -~--ı>----
gelmlftlr. Almanların Harkof, Kurak, 
Orel bölgelerinden çeklldlkıerlne dair in gı" I tere rı •. n 
emareler vardır. Rus tazyiki benllz 

aoıı haddine çıkmamıııır. Moskova 
YENi MAARiF MUDURU 

BEKLENiYOR sefiri 
latanbui murrit mlldllrlUğUne tayin 

edilen ı:ııUtettlşlerimlzden Muhsin Bı. 
nal'ln pazartesi vazifesine batlıyacağl. 
ı::.ı yazııuıtık. 

Muhsin Bınal'ln tayini kat1 olmakla 
raber henllı. vazlfeılue baolamamış.. 
~akat yeni maarif mlldllrUnUn bu. 

.,Un yanh gelmeat beklenmektedir 

Paı.I korunma 
tertibatı lıoatroı 

Be.rn, 6 ( A.A.) Tat srazete-
sinin Londra muhabiri yazıyor: 

İngiltercnın Moskova elçıaı 
Sir Sta!ford Crippa'i bugünlerde 
Londrava avdet etmesi beklenil
mektedir 

!n~ilız hUkOmet merkezinin 
iyi haber alan ,mahfillerinde ha. 
sıl olan kanaata göre sefir. vazı· 
fesı başına dönmivecektır: Arnı 
mahffllerde sefire Ucrıde tevdi 

edd ecek 1 ~~~ef1~n v:~1~~~~~ iki ihti. 
hıaııbul vUA.Jetl .eterbcrUk mUdnr. Sir Stafford Cripps ya kabine-

tılğündca: de mühim bir vazifeye tayın edi· 
ı - Mektepler, •ID~maıar apartı lecek veya müttefikler harp mec-

manıar J'lbl resml ve buıuat dalıe ve lisinde İnJ:iliz murahhası sıfatıy• 
nUessesatllc fabrikaıarda ve 1§ yeri<> le Vaşingtona ~bnderilecektir, 
rinde fimdıye kadar allnml§ bulun•m lkincı ihtimal daha kuvvetli. 
paaU korunma tedb!.rlerin!n senelik dir. 
tefUtlerine seferberlik mUdllrlUğll ta.. ln~iltere hükfuneti evvelce de 
ra!mda.D 1942 sen~! ıkıncıkA.Dun ayı Litvinof ile sıkı münasebetler~ 

ı,; rl.alnd tmıtanacakur. bulunan bu zatı Vaşlngtona 
2 TefU,lerde; korunma t.mırt, ıt. göndermekte bir menfaat göre-

alye ve Uk yardım aıhhl ek!plerlle, bilir. Nihayet SirStafford Crip. 
cnkU kaldırma v diğer korunma teı. ps'in tayini Lord Halifaks'm 
killerlnı bllhaasa •fabrika ve mll'sse. nilfuzu ile bir tevazun husule 
seıertn korunmaıan hakkındaki, taı•. gelmcsı için amele partisi tara. 
matnaoıeye ıöre fabrikalarda bonı\ıft fmdan sık sık izhar edilen arzu· 
ve parça tealrlerlııe kar,ı bazırlarunıı yu tahfif ettinniş olacaktır 
b\.lunan tedblrler llzerlnde eb.rnımlyet 
1ı11 dW'ulacaaur &l•aa teDllll 

S Hava taarruzıanna kılrJ• ~tk.. -- Baştarııfl 1 net sayfada 
larm .sondllrtllme&1 ve Juıra"tılmaeı uçmak suretile yo.pbfı cesur&JMt ta 
ı:ılzamnamesine tevfikan evvelce bUtUn arruzlarla temayllz etmlftlr, 
mebanlde karartma tedbirler! alın • Feodo.sya c!vannda karaya çıkan 

B1r a1'ka4at1m: l S k ö mışb. Bu hazırlığında ne dereceye ka. an ovyet uvveUerile patorıa a;ı. 
- lluır cevap lnaıuı1an lıa;rıh. oar muhafaza edlldJ.11 tetkik et"..ılecek. tmda bulunan aemller muharebe ve 

rant lledl; "e "1 Nn•71 -ı.ttu tlr. av tayyarelerlmlzlD muvat.akıyeut 

Al'~ınn••. T&rlllhı meflHU' ~ cevapları t - Teftişler an1 yapılacak ve l:o. taarruz'artna bedef olmuılard.ır. Seri 
" - ara•ında Araplartııı lbnU~ llmbıl runma t~blrlerlnl almam11 bulur.an bir hücum botu batınlm11 ve Uç nakll-

(Penbe zart)(Y .Akı.ı:ı) (88 LUka A.P ı verdlh.lerı dı1. lııatm •ytlll' n'likte. ai 0 "dll ye gem~ı hasara uıı...atılmıştır. 
(Be) (OK.J (0.RK.J (Uçyıldız) danlarmıl:ıalWI. Bir ~ Jdlrıdcle re ve m eııııe11e mu r ve .ıan!pleri o• 
(8 M. Klvq) (O. Mine) (L.K. 

79 
vau. ederkm fÖ.) le demltı _ Be 4Qn hakkında "02 aayılı pa.stt kol-..:nma Feroe adalan clvannda ve lıı~ıte. 

l(Muhaberat) (R.P. S~) (Denk) lAarl .)1'4.aa cnzeı ve tatlı koaQflMl]ar im kanununa göre takibat yapılac:ıktır. renin garp uhlll açığında dllımanm 
( tmrea K. '4) CAktatay) (FtvkalAde) J J M 1 d Utl ticaret ıeın111 bombalarla tıaura dar llOfUDJ& elden biç lılr teY ~ktur. a~QIJ 1r a ezya a ufratılmı~tır. 
(16 Aydoğa.n) (27 F.G.) (F G.D.) Bu llll'B4a cllaleytcllerdea 1ılr sev- •1 l Şimali A!r kada Sollum bölgesinde 
(H. V.) (Kkrdefler) {Bahar çlçeğ'!) sek: 1 er yor lıEmekll) (Saat) (81 K.) Leman Y.) - Ya ıteYk. demlf, fier trw•ı • mır Baıtaraıı ı DCl •yfada ve ~cdabla civarında tldd1!Ui keşlf 
:CP.t IC) (Star) (T.R.B.) (S.B. 

12
) bir._.. olu-· __ ... __ ,_, ve top-;u faollyeU olmuştur. Bazı mev 

....,.._ ·- - ......., Berdaın nehri aızına yeni kıtalar çı • ı.ilere v '"""l'-' _._ rı u lrUbat 
(27 F ..A.) (AJtuff•) (S.T. 21 I H.N ) , .. ,r ....... __ -···---· - .. __. -. • .... '6 ...... e, ... ce e -.1- , ~ -au.a ~-- UJIUI~ - lmrdtklan bu aureUe lngUl..zlerln aol lıırma ka u 1r ha ıaa-··• 

(ı, anyan) ("'"'•-Um) (C.T.20ı rşı m eaa va u..-arı ,_..._.. cenahının tehlikeye dUJtllğtl anla•ıl yapılmı+-ır 

KA. Bay Ahmet) (M..K.) (Nadide) " ... · ktadır. Burada lnglılz kıtalan geri Molla adaa da t u•- ha d 

1( lJ~ak o~mıya 
değil, arı o~mıya 

çahşınız 
Dünyada yapacak isleri bulunmıyan iıuanlar kacl 

zavallılar ve bedbahtlar bulunamaz. 
Bunlar zengin•eler, kendilerini .-yahat etmekle o.. 

yalamaya caltşırlar. Fakat her gittilıleri Yfl'de, zavallı v• 
bedbaht olduklarını anlaclı'lılan icin riiratle bcuka yerler• 
giderler. Böylece daimi lakat 60$Una bir hareket laalind 
bulunurlar. 

Dünyada, annın, kelebeğe gıpta etfifi akla getiril-. 
mez. Çünkü lıelebelı ne bal yapar, ne de ömrü annuJJ. 
katlar uz.unrlur. 

Gene iıcilerin coi?ıı, nedense, iıleri gücleri olmı~ 
ve yalnız bir yerden bir yere aecm in•an kelebelrlmn 
gıpta ile hakarlar. Bu yanlıstır ve ne yazı' ki yanlıı old 
ğu yaş bir hayli ilerledikten •onra anlaalır. 

~ 
Y E.N i PUDRA 

'il Renkleri 

ÖNÜNDE 
• 

Kadınların 

HAYRETi 
*-----.......... 

SlhlrlJ blı HColorimetriq-.. 
ma\hae u. istihsal edllaittb. ... ...,. ______ _.. 

lmklnı blal olmuttur. 
Bu 7eat INdra, 1U p. 

-
Tentntze en wYPD 
aelecek pudranın tam 
ve hakiki rensinl ve-

TENtN 
GVZELL1CINt" 

O.N MİSLi 
ARTTJRIR 

rumea "Empermeabl"' 
dır, Yatmw ve rüz• 
lira rajmen bOtOn ırua 
aabit kala. En acalı bir 
dana salonunda bile 
bumun parlamasına ma· 

ren yeni bir .. Colorlmetrique,. 
makine icat Mllmltıir. 

Su sayede, 11mdl,.. kad• aerm
meml~ derecede emsnlslı &(lzelllkte 
~ pudra renkleri .lstlhıar edilmesi 

m olur. TeJWUz taze. 
neımla ve aevtmll olur. Yenl Toka• 
.. pudnpu aı.aıoa tecrübe ed1o.aa 
.. ..._ .......... -"1blQDQa. l 
Tokı!on pudraa kul1 nmakla 171 
neticeler alacatuua temiDatlJıllr. 
Akat takdirci• puana ı.de ol\&iıl.!r. 

B&f, Dlf, Sesle, Grip, .......... 
Nenalji. Kanklık "' BcltlD Alnlanam Derbal K... 
~ rhde 1 ..... 1°11"•· TAE.UTl.llllNDIN SAllWINll. 

HE• Ytlllot PULLU IC\11'Ul.Alll ISRAAU ISTıYlftll 

(İf) (K.A.A.) (Kml aaçlı kadın) m ne .. va mey an 

ç~ı:l~l·g·ı·n-:l·a·r-:K;:-1 D: .. ~b~Ü:-::...~.~~m:~;;-!:xll::;:-:peb:l-;:::E:-~:strer=:sirmes:,:ı-ı~=='~;~n:u:._:::~ .. :~;....,....::·ı:::,:;;onı;;a-.r ;.:•gi;;'z;;ıe~r1n;..;1;;po;.;;b~ı~u~ıar~~;;;"'!l:ba~l1a::en:mf:ıvlt~ıre~· ·,·11-g··,--~·u·· J..:bi:rP:~:~:ak:re:~~=!.:ı yus:sn:r:1;us:~:;:1a:!:ç:tlrt:L:e:t:ti~~=eğilerek=.==:lzl:e:ıi=m:ua:yene:. 
le1 Yokta kornşannu: doktora blr te' _::-;:::t:ı:-0!:~:;1~~~:-- ı U J U H tJ 1\ Mister Brovn onu bu halda bul· - Erkek ayalı isi. Hem de 

Yazan: ISKENDEB t. SERTELLi mı oldıı'l KlınyaJ'f'r S.hlr, karde ıne döadll ı Ceviren: MUZAFFER ESEN duğunu söy!edi; çimenler üzerin kauçuk ayakk&bJar gi)'Dlll Ne 

. . ~ " , ... "·' , . 

_ 4 I _ Ntı(llDtyP. 81naoa bakarak .W9mııe - ıtveı.. enıt.. ~ öl~We.blllr. _ 50 _ de uf acık bir cam parçası bile ihf:iyaUı lıınımut bu. izler· top-
Jiecmlı"· dl: qeı- Secldema kaUlpte bir &tıkı ...... yoktu, cam:n bu sefer dışarıdan ragın lel't kıammdı kayboluyor 
- 8abJ.n:1t11ııı delll. ~ ı.a.. - Hıt. BWı aıı bir te> del1l- Fakat •f!.- Jalc:ıa .tanki evvelden .azteşmiı1 kmlmııt olduğunu stanc:liıin yar du, onun içia phsın ne geldiği 

1a tmaeı Be.a ~cık ı.rı blllyorum.. Se.uw pak ~.ntereaaa.. !Aclde dUn ,._ ~,. Neeoılye blnleDblJoe ortaya flyle gibi o işten o gün bahsetmedik dımına ihtiyaç kalmadan keşfet. iatikame"'J, ne de yürüyerek mi 
poUa lddilri,yetlado Aalaa lıt> lloıin gelmenıtt .. Allest •n>ona._, -.,. ftk1r attı: ve hatta, Jak'ı bilmem ama. Hi. tim. Cam kınlmıv fakat elmasla yoka& otomobille mi geldijin1 
de JDetbur bir tabarrl mcmııru arım llhlt ı.ait-Of!Una ~ - Ya kJüp ...-. llaelcte)'I ..ıyor. ran Darnleyi öldüren adamı \'e muntazaman kesılmııU. Kenar- kestirmek ml1mkUD oldu.. 
4ata vU'Clu. Bu lldaoua Avrupedıt nrnau.. •1'. sandık odasına saklanan aracı lan düz ve yuvarlak de'ik bunun Jak: 
tabalJ cördllillnll c1e Mil tıu)le.nıljtln. l:vmek ~ına gtrdl: sa-o .a...re dOttö: hatırlamadım bile Yalız m!na· kat'i deliliydi. Bu muntazam de Gece} dedi 
Ba.rdl. oe olur'! ona blr kere telefo-•~ - Olur .l~· belki akrsbumilıvı, ar - V'aerlll~ dlU'Ulac:ıak 1ı1r _.... sız bir hadise bun~ bize hatırla- Jikten içeriye el ginniı ve camıa - eyuı, • kapmımn ..... - ta.c kt rak önunda duran bir otomobil bel'" 
18 111 

bOcll.rlver BelkJ Slnanın endi!ıf! kAda la.rmı!:uı birinin evinde kalmtt ıtıahlr cevap Wl'Cll: a ı. ıUi'güsilnU aça pencereyi aı;. halde bizi uyandırabil:irdi. 
leri tabaldı.uk fMlt:r. tll' - aeı.ıe 8adde Mrifl.roı1aıa ...._ Ö2leye doğru mutfakta ~alışı. mıştı. Jakla beraber mıırl ~ışıl 

_ Bana da bu kadar b&lıseıı.u ... suu.au. 1aaı blıe •t!! yordum, birkact gün evvel ısmRr. uyurken bu yabancı adamın evi• - Öyle yoruldum ki ... 
BeD de 1ııa maammayı halledemedim. - Kabil d gu, a,Kabe.)! decll. 9"1hı Necoıt,e: la:lığımız köm""rU ı~irdiler. Kö- mizde dolaft,ığını dil§Unünce u i'akat u~kum ÇQk hafıfti, pce 
l'az1& bir ftY bllmlt oı.a .. duıı. anla (&abut hU.Ayesl)oden haberin ;rolı. - Blıe aJt bir dlaeU .)ok--. dedi, murcu mister Brovn, kömür:i kalsın bayıhycrdum. nıool olmU§ta hiçbir eey ili~ 
tudım, ,.eaceı. hlr bir koltuğa oturdu: ııllJm kayınb1ndııır lMı> Rıu-ld"'e pl ll• mahune yerle&tiroikten sonra Mister Brovn'un merakını bır m!itim. Kezalik gece mıh...,;mi-

81.aaa -.ac1aa MO&ra :Necmi.>e.)e. Dı - Ne dedlu .• tllbut hlkA}eal JDl-: ctr de. ~e~~ m~niıı anahtanı verır- hayli mUşkiılAt çekerek izale et· zın kır.:larak oraya strilmil oL 
.a,yohuıd&kl pılıaocla nuıtı ctıtı arka - Evet Gıılllııte bir ''tabut mera 8cıltlr ırüldtl. tikten sonra merdivenleri dlSrder m:ıaınm aebebini de Plıyamı. 
dlıfmıa aöylooiğı (tabut hfkOH~sııuı .. unı,. 'arm.ıt. - Jlıı~ti •1utı• . .tse11 bu ııı tok - M ter"' Storm dedi tüfe. dörder atı yaral~ banyo odasına yordum. Mahunle mutfak ara• 

U 
.~ki t Wom ele beraber cretı-.. vdı"m ı•vı• ..... ..ıAl.: kap • tar-""' b• aaıaıu: - an.. up • ıaa .-ııiJUm. Fakat :akhrıt etmlvor. "' '""" koştum. Jak t.rq oluyordu. A • ...... YAA! ıya ıç &1.'aıl ır 

Y 1 1 
...... _.._._.111 kl"b _.__ olurdu. Sizin mah• ... nde fn"'. an .t•-n koyd • .....ı-..1r o· 

- .Nwt ()aıı lada bir fe.) aou.)l"ll.I - M OÇf l\11 "'-'""' er,. u illı .._ (81D8Da dönerek) O ~bs{Ü, llflJ1 """ "' yak sesimi işitince öfke ile d".. ,._,.,. urm.......... ~ınaen& 
de. 

1 
........ 

0 1 b 1 ra ıat rahat avlanacak l,...,.isi d ....... leyh -L ...ı .... n dam a1n 
dL. ...... lladar daytullf. Qlua&i H --- ••• .... tuıl11tıH?11k'IJDır.. 1 • ı l l ... ~. ü: m.,. ...... 5"'"' a y l& 

~ ıuıı , ••. A- .. _ .. f ı ncan do u. h '·-'-· 
l'1IWb8ll • st'z.el kızını her ayın llk - at• '·AHI .... ae _. ..... l. IUe'lnP! • _ ffncaD mı? - Adamı tra§ Olml) a bile bı- mLzende AAW&Aya ma.bktmclu . 
...ne.ı abli tabuta koyuyanoul) ~inan aıkadR .. ın:l&ll duvduklarmı lıNııı:ua Ju&.)J'\:~ ııcmsu. rnkmnınrsunuz. F--ıa olarak Herif ·Dip bu zab'Mte Jlatlan 

b 1 l t
•· nlar pis havvanlarorr ·-.1- cw.ı 

&alnpte bl.)le usraren,. .. lz lJir mera81 a ~ ne ruı 9 .... - "LlnlılW., de )'eni mı yrkt1, a,,._ • J·ı·ıetı"mlede kn._,,. '·- 1--1en·n:...ı aın. 
t Lı ,.- " ri11izde olsa\'d"" """"ce. -._... .&UMeLUJ uoı 

pp&y01"larD11f. Fakat 8 na i bu me Sa ılr ı ltlklft!l'9 nan kıal&t'k' dUı ~7· B im bwı~a hah rtıu "Ok , ... -·· t ....... ı..;ı.... "''-1.-...... gı·~n.. - J ... a. _._._. 

1 
" ır cam takdll'Jt'd m yon uyorsunu.z, cu ,._..u.u.ı.ez aı~ &UA& ~ - -or 

nalmden ~ora. tabuta glre»ı kıu .. , ıı~orı ıı. - Sea ayakta uyuyoN n ı~ba~! · d w rik dü~ini ...... ..:-aı "-'-• b; .. • .... tnı w .... w .. __ ·ırıld•~m ertesi ...n .. tak ogrusu. e.-- ~'"·ı..naa '"""~ u 

- evla• cihıderi1ormu1.'DWı ıcce s .-.e< ;,e r W'ltYA " - 11": Ou9u ~ do~ h Oll ~ il oldu. Se "ırmı ık va!"~ 5~ - Gece eve blri8i cirmil. mah. &incap ]16DlQr yığmlannm ilJı'?rl • 
......._ ne_,___. eidden ha.--t - Bu blki.)e bana bloblr reee wa 1118 wd olur da baberhı yok.. zene! ne -~Aw ve pence--.an ara 1_ 

•- ,,.~ Uarm d ""-hl ıır.•-ı - Yen~d n kmlm .. olacak. ...Aıi~ .... 111 
"' merak ~lecek .... Jılol•M-•"'r. n-,. ..a 1 ıın ın.)or, ._ re .JLUI B6:ı - VaDahl babrnm yok, •-beyd ~ )A k ğmdan ı.. .. ...+ •• Kınk cam m:ı...ı ~. ........... .-- ~.. - Kınlm11 mı 'r Gedip baka Evve • ~aşrrdı, sonra en dini AIO'!ııW u.~ .... 
de .. 

111 
alıltaya lıaber vermeli. .ütükkeu bıl ifü aoııcm ııolatırılı: sı ttml &.ı "" ~k~ na olmak eartiyla _ft,_ ___ '-~·a lılrhann hlrl. blod padS,llhının ottn Ba üM•a ..... ··•- •. h d-'I'- IJ . toplRdı; yüzünü kuruladıktan mcuu.cıı ~ v 

KDIYAGER &AB1R ıcnc o~·"""'<."". - - ........... r "· ... .,.. ..,.r: orn{ircüyü evi d d tak" sonra sırtına ~~ ...... lı.rın· ı· _._ kitki maD?.arasını muhatua ed1 
.._..., I'• llU tabutun I •IOt' ko) muş., ve lleV~ı fMlılo& d köıı lrf güv~U, e8kJ n llfffi & ip ıvuu..,....,..., ,.......... p· .. _.__..._ a•--nıa .., __ , k f ett·m. Bana k~ilr bOAalttııYı çirdi ve benimle beraber avluva yordu... ı lik. toz. eski ve .~ .. 

_.. • ......., _.. .. -.-....)'e ODllfUl lası fağırar k "itte Diba>e ljı)un tabl.rllıJ tiketD~rYer V kefJ kııJ .ıı.. ._. - 1r1-- .._ .... ___ _.ı ... ı B .nd ı ıı. a• penoerevi ~öet.,rdi. Bu ~elce indi Pencerenin yanında hiebir yarama& ~ 
,__, --- -ur,.,...-~ u. lrc1cn ua ? , demi Kuca9 ır. ağl&nıaJlı Yt u•l'IJMlf ..._...,. "'bn1"ıttlleı, ba adı d k 1 .,. -.... ......_ M e rr· m?S olan camdı. Ve yeni- teV R'Örmedik. fakat yola doinı Bır •1r:ıtta misten x--

• U'C"IJ D!IU7 "flyamımı. 9femJıl \~ t" ()lllar ıtfl"" ~' r d ıı 1 mlmJstJ U~ ıw.ı.r • ..- ._ .......w vakl~wıı öld ~n oe ıs1melhlm. deytooe ojiaıı ·uaı.ta., 4Q"eıs.tr giri~ volunu kena"la.yan camurlu nıt'm bıraktığı yı m yı~-n ~. bira&._ e:rkftl __ .._... ....... twı 
1 

,_ ... ~ ....... """"-•- ,_ KömUreU: cimenl~r Uzerinde on iki kadar yavı "oruDCe bi~-1 re ur~'-
ili.-.. m._... -.... ı;-........ n -P IMftl-- -.-,1· (Dtı."Omt va;r') - ""·,..·"bir .:ıı-1 n. dedi. "-anı .,. • ı-.ı.-: "'"!.UM,. >~ ueı-,. ·.ı: apaçık ayak izi &orUn~orchL (DtıXı"'1 ıxu'J 


