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Memleketimiz, dünya harbi -
r:-~~~·~:~:~~~).~: .. ~~~~ .. ı :ıne en z·ıyade bugu·· n 1 

l
i hakkı ıarık ua i . \ . 1 

j tsaaıJ4ıtı yt"r: f 
Türk siyaseti 
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ı U ı Muharebe edenler ara11nda bir anlaımayı buıün Herkesçe bilinen milli siyasetimizi içeride ve dıtarı 

IPONATE,ZBINAI 9ff4 21 için ~:~j::ti~:::ı~~:~=i~e' l:lag~loamkturv.azı'yet·1mı'zı' btıiandı · da diırüst ve ciddi clarak muhafaza edeceğiz. 

Bir Amerlku ı•••· 
tııınıaı ı!taJll)llr 

bir makaleıı 

Şuursu2 bir ticaret havaıı, haklı ıebepleri çok &fan, 
rıp golgelend;ren manevi telq ve izlırap hav1L11 n.'~anı· bir pahalılık belası vatanımızı iztırap içinde bulund-uru· 

Nl'\york, ı (A.A.) - Ne~ 
s~n gazetesi başmakaleı;inde ~. 
le vey.ıyor: • ' 

mızın üstünde esmektedir. 
N 

1 yor. 
umara: Jl!J6 Sene: 4 i Kuruluşunun yıldönUmU mUıaa • 

sebetile Türkiye. CUmhuriYedDe · 
karşı gösterilen hayranlık tama • ı 

nıiYie yerindedir. Amerikalılar~ 
gUn TUrkiyedc Türkler tarafm • 

..,.,: !.'Ut11 Pnt'\41 ıııoru..u : &\4 
________ .. _ ............ ,,,.,, . Ankara, l (A.A.) - KelılcUmıbur bwet t®all Bil)•Wc Mlll~ Mecllıl. 11, ,·atııııılıı.ı;lı.rın rııemleKet ve nıiU.:t, seür.~tl içiu her feilak!Lrlıfı kabul 

ellWf llftlil·rl. o>ü~ iık ve kunetll bir wllletjn ı .. retlerldlr. MWt"t olıarak 
hakiki ı:ür\.ıUÜf~ruw., bu &ürbUz ve kuvvetli haldir. Aucak BUyilk Millet 
~E<'llıolnlıı •·hemrulyetle dikkatini celbetml'k lııterlm ki patlsdıiı &ündea• 
'IH;rı dilo)'& lııırblne, mewltkeUmlJ. .,o ziya.de bugüıı ya.klaım~tır. Hakiki 
~U\'Vet)< rımız', t.ağlam vaz.lsetlmlz.I bulandırıp Jİ>IJelendlren bir mıı.aevi 

tcll\ş ve utırıtp ıuwası, bu&iln ,·atanımrıın ü:ıerlııile eamektedJr. Böyh• 
'lıaller, bir •.nıU.!ti bas\ahklı ve zayıf ıi>titerirler. Haat,ahklı millet blln 
)e'lcrl, harıd \l'hlikelerl •llr'atle llzerlerlDe oekerler. Bo.ı Mıbeple blr &tlD 
'lillmt'dlf; miz bir 111tlkametten \ 'e bllmedlfim!ı bahaneler altında ,·ata. 
nwıı:wt taıırmz.a ır.aruz. kalmııı.11 ihtimalini Büyük Millet MeclalDlıı clddl 
olarak cö~ önıiııde 1utmıuı tcabeder. 

491111 iiarıı 

leterlıerHlı 
_-ı·au.u: SADRI ERTEM 1 
~ 1 

/( 
IZJLo\ Y btanbulda ıünde oa 
6 bin tak lre ı.ıcak, kalorlil bol 

,..._ verecek Huauo ıçıa ba:zırlık. 
'-t batlamı,tır. Kı:ııııuın auuııu bu 
'-lıctan iki rulallne çıkarıııak l5lan 
... '4.kı 80 bin fılklr yokııula yardııu 
'ı matmalımr. 
ih.. ÖaOmüadekJ k,. 01,.,v.ımlnde ba Jtl. 
,. lıareketJıi 1arac.OllJ1 ... det. vır 
._.. buzana. biaf elmcU.._ ILD&&aya , 

~ttar lnrakmlfhr 

gızılayuı uoa~ak oldotu bu teşeb. ! 
... lataaJıa14a fakir •• vc>kau1\arı ı 
~liaıea mlleıı.-eler 'e .. hı•lan 011 I 
~alaadır~tıMLır Dıah. .. 1lmdldl"J1 
'8baı ticaret od••• tto.800 llra)ı ! 
.... r"'U etnıltUr, Omlt edt"rlz ki 

ltı.111na1un rueaut v• lıı.aunçları y~ ı 
~ elall taunlara ticaret oda1ının 
~ 7olu bir vicdan, bh ablll• 
~u •yaoaklar ve yoiiıJUllııı.rı.ı elle 
"-l '1&11t,MMklıu, onların mldelerjııc:' 
'" ve kulorllı cıdanıa ,ıruıe,,ıne 
1~ Yetteelderdlr. 

.. 7oı..uuar vhrlo lıer kö
~ 7ayı.lllllf, mı1.ı1&rıp bir ı.a. 
'-cır. Bunların lçınde lıs)atl:ı.rının 
'- ~ı. en ~erimli ,eaelerlnl nıllli!t 
~iade •'9r. amı• bmUrh:rlnı wll. 
'-t kat-ı,.ın"'6 uıll•et ı:ıa JUketmıı ar. 
hl&rıı lhtl.• arlar, t~Wautl~r vardır. ' 
"1.aıı.rın H&nınd.:ı. kıın~ıı. dut!J&r, 
~a.-"?auı;ı. 6'<.<'li&rıll• K", IJf'tl&l(f a • 
'ıuar, beıı&ı M>luk, .. 1<'111; yf'mek dl' : 
._ te)I bir blllvıa ııı•nıı.n rnekt~p ÇQ. 

eı.\ı.rı vardır. Bu yokıtullar kaflle.ı 
'nımıu )'• hizmet gürmUı emek. 

l-,.ı.rı. yııı. memle!>et• lıiı.ıuet l'dt-eelı 
~ttt oaua yoluacb ölecek ırı.aaları 
•oturı.ı.ı., analar, yahut m eruleketln 
~ki yiiklerJal S1rr.mda t.ıatıyacak, 
,..,. .. bu vaıaam .a:ııl:iiol ve teli 

1 ~ pay~ ~-c; lıuaıı.ludır. 
a...ı.r ruemleketlralMle her zauuı.b ı 

"eyt.-.attu. Halbuki )6f&dıJımK ba • 1 
ht tvılan hwaWlll lhtl)'a( dPreotı. 
'-tı.ı dalla tldıletll btr uır koydu ye 'l'ial çalıtm.k. ka&anOlak lmkl 
~ maaram bwun..a, yahut 1,;a • 
..... llalde atlıktaıı kendini k11r&a. 

'-...ı,...ıara yapılaeak ya:clım ı~e. 
" "9fq ve meautluk dtknru llt> ~r • 
"-.ıe:. .. ln•alar lç1n bir bUJU'
'- lııuauru temlD edecektir. 

ııin 6 nt'I ınt.ı.bllp ı.k\'J"Hlııja 4 UncU lçtıma yı.hııı af&iıWLIU auıllklari,)'le 

a~mıılnrdır: 4 

Büytık l.\:ıhet l\.ltell•inln muhterem &zaaı: 
Altuıc:ı intlhıı.p dent."alnJn dördllncU Sçt)ma yılını açıyonım Mubtere-m 

~uyı ... ,·ı;llerie ~lfuularıa1. Bu ısene, mllleı lflerlnla ~WI wecllı tara. 
fından yeni bir azim \'e irade jle idare edll~lnl ,.erktlrea ,artlar içindi! 
toplan mı~ bulımu) uru~ Eu büyi.ık milli felAkeılerl yaerek bu memleke 
tln tarllı.lı~de n ·r tUtnıııt olıın Büyük l\Ullet MecllalDl, her bakundan Vt> her 
'o:ı.kuod:ın u• her um:an olduğu &lbl, mJHete nümu- ola.cak azimli ve ı.
l"aı-atli ı;.ılış•ııaıı eagln faydalar ve feyl&ler ıetlNoekilr. 

A:ılı. ark"d.l!il•nm: • 

Şuursuz ticaret havuı 
Aı.l'7 arlt1ııcıa,ı..r: 

dan vUcude getirilen eser hü:lma 
da pek iyi m.ıılfımat almışlardr. 
Harp pa.tlad•ğı zaman vaziyet Tüıit' 
ler için P"!k nazıkti. Onların §el , 
.eri vatanlarının tarafsızlığını mtl 
kemmel surette korumakla livakat 
!erini itbat etmişlerdir. TUrkltr 
realisttir. Dürüst hareketleri 'le 
dırayetli siya.setlerile Avrupnya 

l>üo)"u b:trbl bu yıl d~ kanlı teklllertyle mem~ketlert yakıp 11krnakta 
devam etti. Şeoirler ve Cl•pbe ~erilerjnln all&baıa laalk yıtsalara. ller taraf. 
ta, •te<ı ~:ı.ıle ı.atctılar. İDlaDlı.k, ö&dlirmeıu .. 1Mıtka uaul taaımıyıın blr 

ıumıııra:. hılikameıe, rlttlkre daha &lyade eapkpm. bul11auyor. Bu bal. 
lcr: lnliolln ola ,ak "" wlll~ olarak .eyrederlı- bii71'k lz.tırap duyuyonu. 
Uüt\in lıUr+) i kP.plamq olıaD barb\D tlmdlye luMlaf' olaa illld'taf• aetloe&I 
olarak ~·e ~·&Uiınıle blr tarafın blkhnlyet;lne dayaaaa 'bir alyaaet yapıS11u11 
kalaı.wı~·M·ııı:ı ' '")U kuru1amıyacaj1 &Dlafıım.t• lııel'Nlllf*u denlleblUJ' . 

Şuur1ouz. bir tlcare:ı toa\Ul, lıakh aebeplerl çuk •tan bir pahalılık be 
blaı. buıcü.., 'at..ı.nıllllZI l•tlrap içinde bulıınduruyur. Bu b&Un umuıw barp.
t4Nl ılot:ın, k .. a.u huauııi 1&rılarımu.la ıJ1Ul ol.an lebeplerju.l ve çarelerin 
oomaaurlyet tıUkümetl ıaldn yüksek aaza.rlanıın.a etraft.yle Mrlp anlata. 
oaktır. Emlnlw ki mllleı ve memlekeU11 llaynaa olan • taabeCU Mdblr. 
1ert bulac11k11n.ıa. Blı.lm ırördDtümös ea &elaJ1keLI ıaa.Wık, lkl seaedıeD 
beri Ct'ınlyeU.uıiz lçlnde Uwıılı.ur»·eı hDkC.metlerlal mov.Uak ~momek 
t~ln ettlrilm~ oULtı :r.eblrll havadır. Bu r.ama114& blçblr meml~ket,$e atı" 
mahz.ıır:uı olmıyan blr t edbir t,ılsımı yoktur. MUletlerlo aıkmtılara manız 
olmaları tRT"t'i,r.t!ir. Bu devirler, laarbe glrmlt veya "glrmeroiş me'O~t
le iD blçbirl.-1 ıçın, eo,ıtıı ko&&nçlaruı. buluamaa fınatları dettldlrler. 18'&
n.bı ualtmak, n.111e4 !Allan n l JUııll arttınıı&k, mubare~ dlflDd& kaL 
m&k ,..r r mhare.beye ırlrıllnıe ıı.~refle ,.e eel&mıılUe çkmak içi• tek 9aN. 
,-nu · r.ablplerlDe 'e ea ba.fmcla CllmllarlYet lı.~tl- --4an 
)"ardım c.mektlr. Blltün e.kallderiyle beraber ea iyi netıcew. ancak bft 
SdUDet ı,edblrlrrlnlD dlkkaUl olarak )'UrlUülmealyle elde tMlllebWr. A(Y 

Ue hatırlamalıyız ki ml•\etln l&fe ltlerlDl taulm etmek yol-• ClllQlau. 

rlyet JıUkODletlerlnln a:ırfettlk.lerl gayretlere, iki senedr.nberl. cemiyeti. 
mJt wıııı.fından hie yardım edUınemlıtır. itte bu&'tliı. ilk hallolunaaaık me. 
.ele uınumi ıtjrnı.t ha\·a11nın lade edllme9ldlr. 

ve bUrtin mil:ete büyük hizmet • 
lcrdt' bulunmuılardır. Yannın ne 
olacağı hakkında m~mmeı bir 
fikir sahibidirler. Türklerin doet 

1 luğunu kazanan ve muhafaza e : 

1 denler kendi~ hliımet etmll 
olurlar. 

Mllltıılt>rlD kQçWI bQylHıt, Hpel IOla yer yQ&\bade ıstlkW ve bayslyeı 
le y.,.nuuı ı.uünı sabit olacaktır. BlUm mıueııer ..,.... .ıya.eette dalmı& 
ltl'All p~PnıilbJırılr olrnut olan bu pyenl*, ea tnatn mltcaclelelerdeu !lkHlra 

ol1111ı., ıııa~ l -.!ım.,ıact. '1121* ~'V- ıiDJ....._ , 

• 194S yılı inaafıız muharebeler ıörecek 
Au:ı arliadatlarım: 

ltıluharerx 94knler uuıada bk aaıa.mayı bu(QD tçıa bmlt etttreeek 
hiçbir yerel(• biço.r delil yotıı.ıw. Oyı. slrlallyor ki 1MI yw claba ıealf H 
ua.laa Jn:tııi•UL maaharebelede s~. illa lallaaü&delü ..ae clalll aıllli 
ıtyuetlmlalD lçerMk " 4l1t&rı.da Mrk~ lalli- IMlkametıerlıal, diirwıt 
ve dddi @larak uwllalaaa ......-.. üldlerlmlse, Htlfalda,...._ H doet

luklıırıauı.11 :.8dtt. olarak. ye Mr laan&'l Wr devlet. kal'tı lalleU n Mklı fı. 
kıru oln.ıskıııo dikkatle ..akınank, mWl emniyet •i)'uetiml&l t,aklp edece. 
i"lı.. Biı~ ük Meefü l.akdlr eder kl ıttılqe tlddetıenen ~manhk tıaVMı 
ıc; ııuı~. ueı ~un bıra:ı d&ba 11inlrlt'nm1t praflıı.r onuuııla t,arafıulık poll 
tjk:ıı.ı _vtırlıtmc k, hükumet için çok yorucu olmaktadır. 8\&, ııer devletle 
olar- nı•lnııaelı•'llerlmlı.\n mahlyetlııt atıa.~a söylt)elılllr blJ' karakterde 
, ... kı.n•t•th.· oıouj'umm lçbı poUtlkamu.ı. &~ecıekte de wbatl• takip ıı~ 
mt"kten Çf'ti{r.r&obt'ce{Clı. . blyueılmlzdekl dlirti.atlültln ber tarafa alt fay. 
ııı.l:ırının, 'ıutıu. ınııbarıplerce takdir edlldttlDI .. aıyorua. 

A ı ııadı.şı_,r: 

C.eçen bir l'<'Uf' zarfmdak( çalıfmalarlDllıtlll netk'f'lerl dlkkaflf' lnoe. 

leııme't değ-er Bir tara.ilan mlllet hayat.mm Uerle.uYlıu ft ceUt 11'4llııl, 
dtın~•a hıublnıu -:.rtlan lçlade lllÇ akMtmadan clevam ettirdik. Memleke 
tın ioıııı. Mn beı tnraıta cetltll faydab ı.ıere ara vermedik. Demlryol
ıan, büyül: ••· 1tıeı1, bf'r türUl yapıcı lktıadt faaliyetler baklluıten. mem. 
nun obrn!ım•. ı>fr ~iill'.Se ıenlıtlemlıtlr. MUJetla Kllltllrde, ıbel un'at. 
lard.ı ve tl'lınıli utretlmdf' \'akit kay~tmt-den 1ıa1:ırlall.llUl9I (~la böylllc 
proıraml:.ıı lw~ ettik. ika procramları sevkle ve •n.a.lmu aeb&tlaı. ta 
kip ed~t'f'(CIL 

Pahalılığı köylüye yüklemiyeceğiz 
BliyUk Medı ... ıı t.aKıllrın" ma&bar olacatıaa l'mtn oldııtum bir MlyUk 

ı~lıu.l t ııt· :.}ru•tlıllu.e bU.ı ük mlk)'&at& ve yenl blr ıayretle ebem ulyet v~ 
ı"Uwe•Jdlr flf'r tUrlU devlet muvaffaluyetlerlnln temeli oa&n maliyemiz ı.e 
u~ır vı&:t.iJelennı uıt-n.JJun olaı.<'attmıı. tan.da batarmata devam etmiıtlr. 

Zir•u•t mahı.ullerlıııa flyı.tlarıaı mall:ul btr surette arttırmak llareketl 
hUk6weıın .lııabctll t"febbU&lflrladı.-adlr. Dünya paballıfıaın vtlktlnD yal. 
aı1. kö) llimlb.ün yuklenlllf'llinl l•teınek bQyDk llak .. ırlıktır. Hem köyltınlln 
kııı.lkmmaıtını I • ır.ın t"tmelıi., bem onu bıMlden .. ın fiyat lur.ıaa k&Dl.laıı&k. 
tan koru·.ıal• ll:lltndtr. 

Az.iz arlmdıo1lnrım: 

Tthldy.-de rn\llet bs"atıntn kldlıılnclekt ~ltıtma ve 0f'rlemP manmra 

Hulaııık Z'a.manı, bir <>aha ele ıeçmes. tıraat uyan eeıı.ı batakçı çlfllk 

aia11, """ elinden gelse teneflü.I ettitlınlı. ııavııı.yı t\Mlret meta•ı yapmata 
yeltenen gü7.v öo~·ınaz. vurıuncu t~r. ve büt\ln bu 11kıntıları politika 
UıtitHluı iı.ıı. lıuyuk fır.at aanıı.n ve baaıı ) abaııcı mllletln be-atma 
çalı.tıtı beill olmı)aa bırk&ç polltlkacı, büyük bir mllle\la lıltltU.11 llaya 
tıno kUııta.h t>ir ıurette kundak koymat• •lıtmaktadırlar. lJç bet yll& ki· 
,tyi geçnıtyen bu iDUD•arı.n vatana lıuuı• aılkA.r ola• urarlarını (leler. 
1ı1ek yolu e\Lt u.e ,·ardır. De'\let ve millete ııöymek, mllletln Df'falne ve 
tatu.Omet\ne ,ı.vealnl zcShlrlemek lktl4armı ktmaeye vermemellytz.. Ttıca
retlrı ve 1kt•sadl faallyetJerln 11erbe9tllllal b&baae e4enk mUletl aoJUIM' 
hakkını lıjç klnıllllye hiçbir zttmreye tanıraamahyız.. &ır.ıı polltl~lamı. 
millet i.. ... ıle~f Uttıinde dalılll ve barlcl blr .ıyuet y\lr1ltın"lerlne ula mn 

uade ct,nıem•».ıylz.. 

AUz ıı. rk.koa§lllrım: 
Büyllk \arife r;ünlerl, Millet Mee.llslnln büytUt"1ğünft ıece&ıüm etttr. 

tnek tçln kı) nıetı: fınaUarclır. Kahram&D ve kıymetli ordumuzu bauf 
t.ulıınduı mamıı., hu~lln her .,,.mandan &lyade IAı.undır. Vatanda i•tlb9a
tı artpl&eBk tcciblrler, asıl renfıllk yollandır. Harp lçlD~ glmılt ve mil 
ıet aellrn:.eUnl.n IPıyguıuaa dUımut gibi her mahrumiyeti ı3:r.e alacak, ve 
btıttin cıUlct\"• küllet ve nımettf' blrllğtmlzl ve beraberlltf mlı.f 8ıröz.lerln 
önUnd<' ".an'nndP'ac&k ,..anıanclayı~ Büyük Meclhdn ve ondan feyizli ziya
lar gibi daJ;ıJnrak her vat,andaşm, Ollmburlyet bllk6metıne yardım etme. 

al lbnndır. 
Tarihte, büyük rneeee:Ier halletmlt bir mflletta evlAtlanyn.. Kendlmlu, 

nı.111f'tlmlae, ~Uveınlmlz. bf"r va.ı.lyf'tte en l1&betll ıedblrler buı.catnana 
.ınvenlmlz. her :r.amaaclan falla ve kavvetlldlr. 

BlhU:. Mlllet Mecll!I\, blly\lk milli meqyetlerlmlz.ID en kuvvetli ele 

tlllerlnl 1a rlht mtzP b\r dı\ha kaycleclecektr. 

Alman - Rus harbi !Karadeniz Rus filosu 
Voronejde Rus top- Henüz kuvvetli olduğundan gener~I 
çusu faaliyete geçti M~~~~!~,K1~!.~~~~~~~u~~ !~~~Y~~~!~~ 

gazetesinin aakert mUne kkldl, Şarki nUz Karadenlze hAk\m değildirler 
Kafkaayada Baakan nehri 1ahU1er(n. Ve Sovyet 1'11oıu bu denlı.de benUz 
de cereyan eden yeni muharebede kuvvetlidir. Bu aebeple general 
Almanlann cenahtan ile merkezde. ! Man.1telıı Kırımdan blr yere kımrı. 
ki kuvvetlerı arumda irtibat testıt danen amakta ve denizi aşarak Ba. 
için büyUk gayretler aar1'etlk!erlnl t~m tızerlne yUrüyememektedlr. 

Lonora. ı ( A A.) - Almanlar Kaf 1 "81 Ukte~rlnde kıtalanma Stalin 
küyads :-;alçıkta bir az ôllJıa Uerll 1 gr&d mıntakaaında ve Tuapaenln ti. 
yerek nıukQn bir :nevklin dlf kuımı. mal doJUaunaa. Nalçık yakı.nları.nda 
na r' ı d\er Alman!um .O tank, bir barbetml§tlr. Ceıphtnjn dltv kıaım . 
aııkt1r piyade iıt1 tarnızıan aklm 1&rınd& det\f\k!ik yoktur ... 
k a mı•tıı Almanlar Naıçıkırı zap • 
leJıldıtm haber vennı~lerken. ı !mdl 
şehrir• .c;ıııde eokak mubarebelert ol • 
dut unu oUdlri)'Orlar. 

Tebl;ğe ~ apılan ekte deniliyor ki . yazmaktadır. :Merkezde A1manfar 1.-

Tuapıe mıntaka•ıııda faaUytt aza.ı 
mışt ır Ruslar mevkller\n\ ıalab edl 
yorlar . Rus top~uıu Vorone~ mınta. 

l,'!sıocıa taal;yeı ıöıteraıtşıir. 

Stali,ııgradda .Almanların bütUn hU. 
~\arı tardedllmlftir. Fabrikalar 
mahallesinde ikl ha mit defedllmlf. bir 
Alman taburu yokedlımlı. 10 tank 
50 kamyon, 6 havan topu 5 top ba 
taryaaı imha edllm:ştir. Stallnrra • 

,., 1 dın cenubundL da Alman hUcumları 
tardedllml§tlr . Sta~!ngrııdm ıtmal 

f,Oftılra, 1 (A..A ) - DU11 gecr MOı! batı11nda Ruslar kazan\lıkları yerle. 

SOVVET TUUJ01 

.... \Mı& ıuıırcı~n :iQvıet t•~· 1 ti ~kUD ·~· "" 

!erllye.memlglerae de lk1 kanadları ı. 

lerledltl için muvazene bozulmuştur 
Groznl bölgellfnde cereyan eaen ba. 
rekAt hakkında haber a.lınam'ltzlak.. 
tadır. Kafkaayanın garblnde Sov. 
yetler arazi kazançtan temin etmiş. 
ıerae de henüz Almanların tehd1d ' 
altında bulunmaktadırlar. Burada 
Almanların her an ıırtlanna arka. 
aDda&ı çJkmı lN'l m~dllr. ,\U' .... 

Klbrııa çıkma 
te'8bblıa 

LoDdrııı.. i tA.~ - Kıt>rı& 11. d:ı11-

ıım uıerker.ı Lefkov-cıa baztrlıklar 

yapılmaktadır. Mazı•n•lar eenumda 
bir çok ~karma tetebbUalerı ek ya • 
pılmlf ve bu.ıılar akamet• utratılllUI 
\ut. 

Putllll llarlll 

Amerikan tayyare 
9emisi batlı 

Bir Japoa llrawall· 
rl bavaya aot• 

Londra, ı (A.A.) - "{&ralandlll 
blldlrllen Amerikan 11çak gemiel bat, 
mı§t;r. Şimdiye kadar b&t&ll Amvl,. 

kan uçak gemlleriııj,ıı adN1 ' il laul • 
muştur. ~ 

Japonlar 1le 6 uç&k pmiai 11&7bet. 
m!.flerdır. ıt taneal de •....,,Mil cıM. 
rak be. urılmlftU. 

Lonclra, l (A.A.) - ...... 8ı1a. 

ıarında bir acır J&pQD Uıı....arGllll 

berhava oldUIU büdiı1lmek'9C111'0 

Müttefik bomba uçakları BuD" 
arruz etmııler ve iç liDJAaa M tıııa 

bomba atm11lardır. Burada ııtr la • 

tj1' kruvazör haeara alr&tllmll ft 

blr tıcaret gem.iaine de tam lmlıet 

k&ydedUmtıtır. 

4 gün lçillde cenup tı.tı Palllllıte 

100.0000 tonllAatolllk J'apoa paf,aıi 

ya baurımnı ya huara utra\WIUf • 
tır. 

İmg•ltereye Alma 
taarruları 

Londra, ı (A.A.) - Dt1n aqam I 
birkaç dU,man uı;atı C&ııterburtdı 

fimali ln&'Uterede. ,ah,irlen ıa.nıa& 

etmişlerdir. Taarruz eden ııtaklardatL 

dokuzu tahrip edllm!.Jtlr Bunlardan 
Uc;Unu ~a'Kaavar toptan geri kalanı 

ıu da av uçaklarımu düşllrın~lercllr. 

1kı İD.g.Uz uçağı kayıptır Huar 
olmuştur Ö!U ve yaralı varı:tır 

Bahkesirde 
yer sarsantısı 
~r J ( A.A.) - DOrt Stm.. 

denber1 buraaa ve tjn.rôa famlı&rla 

yer aansıotıları olmakta .1ır Smdırtı 
kaza.snın Çobanlar köyUDde bu yer 
-.rantlannm neUoH! oıarak 17 evin 

avarl~rı yıkıkalf, 8lllMIC - ... 
vaştepe ı.atasyonl&rmın da duvartarı 
atıamııu. t11.1anca kayıp :70kt ur . 
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adaga kar 
da b:r z 

Ada, evvelce Arap prenslerile, sonra da kral ve kraliceler 
le idare E:dili)•Or(iu. Fransızlar, son kraliçeyi. talıttan 

iskat eUile• ııe Fransaya götürdüler. Kraliçe, o;·aa.ı bir ., 
1 Fran&ız köyli.faüyle evlendi 

lnı;ilizlcr, F'ran<;uların lıir ıılüs · 
ternl:-kesi olan Hind Ol•y:musunıln 
buiunan MaıJ:\O'a"luır aılao;ını, Ja. 
}'On ta!!t .. lbııhirlerillİU bnnnmnsı
nn y!lrıyor, tli) e zaptctmiye bnıilıı.
.1ılar. AJ.1. a ı;ıl.ardıl,1an km\ et
ler oradaki uz f.'ransız l>t:ı:\'etleri 
ııi, ı.,erilete g ... i~c!ci!~rl;yo rlnr. 
u.ı \c<;jJe ile adn luıklun:l:ı bi:-az 
lznlınt 1·.:rccc;:::z. · 

ADANIN EH.ı.!i1MlYE'fJ: 

.Madagn::.lmr 5920J kilometre mc 
sa hnsirle Fr:ı:r: n ıln;:ı bdyük 1 ür _ 
J,jycnin beşte dördü kadar bir a. 
daıiır. \'tı.'!i~ :ti icabı Hıncl Ol<y:ı• 
ııu ı:ında, pı:-k rnüJıinı bir se\ kiil • 
ccys no!.:tncı:dır. iline'!. 01.;}ancsu 
ııun garp lasmır.n bitkim olduğu 
ı.ibj &tıı ali'<len Cennbi Amerlkn _ 
y:ı. k:ı.ılnr oln.n .\fr~l.:ı ":ı.!1iliııi ıı .. -
zareti nltır.·!;ı. ~;.ıl,ınchı: "J ar. 

At!a ycrlJe:in:n bir d"mne,.,·ne 
g;:re, Mada~uslmr'm ilk sakinleri 
"Eiını>'' tleni!en cilcc~crm~~. i\lubte· 
lıf ırhlıu·;'!n::ı mlite<;eld,il 4 milyon 
nüfusu vnröır. Ba1.1 h:ı.1aJi,.ind~, 
11 inci n!'-irrdanbcri: Arn.p u:nı;u. 
nı lıii kimllir. na kah:Iderdcn IJI. 
1 i olnn S11.IU.vn, yer~!lc::n en c· 
Jıcmmiyetli kıs!lm'!ır. Bnnların. c,.. 
kitlenbeıi, lmdılıırı \nr. Hunlar, 
is:am ııeri:ıt!nde halk arnsmcla\•i 
ihtiliflan hallcdi~ oriıır. 

ADANIN ME ~·cı n1YF.TlNDI~ 
ML"iilM TARlHLl..."'R 

Ce tn:rnfınu:ı.n idare e1!1~yorlİD. 
Ondan cn·cl de, iki Ku-aliı:c l n!m 
nuayı i'd:ue ctnıi<;ti. 

ltırnli.Çe Itanav:ı.fona 186? tlc 
ıloğmu~tu 1·e 1833 de ta:ıtn çıl,mı~ 
tı. l.'ransız!ar, 1896 d::ı, onu, ist.:ı.t 
ettikten sonr:ı. Ceznyire, oradan 
ct:ı Frmıs:ıy:ı e;önı1 .. r .:i~cr. Fr:ınsn
da, bir 1''r:ı.nsıı. kö~ 'üsünü sevl!i 
ve c!luıı.h e•lendi lln)'fl~ınm so 
nundn, blitıln ze\'kİ, lrumcs ile 
sclız.e h.:ı!ıç_<ıLıC \'e C'İC'cl terine in
)ıj(.nr etmi.ti'. 1017 se"P<ıimlc öl. 
dil. o. l•'rn.nsız Mikumctiuiıı vcı·di
i°;ı t:ıhcı:::ııtlıı geçiniyordu. 

AD'1D.ua l\1CSLt'fı1ANLAR 
~bdng:ı.'ôlter'dıı ,.c t'iHmnduki 

Konıor nfta.la.rıncln 172.000 miislü· 
maıı vardır. Du!lfnr, hic:-et:ıı i\'ı: 
asrında, Acem lı:örfczindcn lrnrn~ a 
ıreçcn ve ı:ul:ıyn isllm~'yeti g 0 tircn 
Ar:.p!n:'Jn uf:ıdıdır. nunları 'ln son 
ra, Acemi •r ve Mal ez nhl.tr. i-ıliı 
nı;~etin nıfanın :iı; tnroflarıııa ~a
:yılmn ;ımı l•;Y.met ettiler. :~<hının 
~· ı 1 ~ ~ıi!Jıdo lmlunnn l\lojun~.ı 
eynl 0). • .. , 16 ncı a-;ırda, lıir A. 
r:ı.p iL,Icti tesiı; etti \C etrnt n. 
<11'1 ~ k.'lhilclcro ıla hUioni:nu gc
ç,rıli. 

~·.· ı"ı"'rn.i c pr. 1n'irki vaziyet. 
Hnr'tan n . rıl U ıt Jcrn:ır n al·i lfareılcr: 1 - Dcmlryolu, 2 - D:ın ile Vol. 
ga ar, ındııkı l".ıD .ı tbltmer.ılştiı·) 3 - Alm:ınınrm Don ile Volgn ara 
stndıı.' l ~, .. 
(,k}~r: .~ ya.ı ı;ıf'i .. r, A.:rı:ııılnrın taarruz isLil>ameUerlni gösteriyor. Bey'l'li 
oklar. Ru ... : .rııı ~ırrrı uru ynpt.l.tlnrı taarruzları göJteı·jyor, 
T:ı: .. r.ıa •:ı~t n· 8talln rıı.d ııehrldlr. 
Tarnm nın i nd k~ 1 a·.!il: rknmlar: ı - Şehrin merkeZi 2 - Şlmıı.ı~ 
~· rki ts•ı.sy .J. L - f'i. ali I~aflmsyıı. istasyonu. 4 - "Krzıllkte~ın .. de. 
n'i rıı.urll; -ı fı - Vo1 •,ı n"h::-1 Um:ı.nr, 6 -Voı::ı nehrtndckl mUslahlcc:c 
ıı ~ • f'ıı "i it ;,;; de: l4il,yas. 

.,,..S"ad n eydan 
r.binden 
taarruzuna 'l'\iü,l:.irmı ılar, s:nuli. ıt1lııdıı nıulı 

tclil t-0plulut.!:ıt' Iıaı:mlc lmlunmak 
tutlsrl~... "l\ln,·o:ı." lnr, ''Antalm A111t'rlL.1ı'.: l .1itetl Pı·e.,s njnı1. l ziyaret mnksadiylc Çuu~ • King 
1nnn" lnrl "Snl>aHl\'a.'' lar, bire.- mm LiMiıdi ııc göre, Staiiıı, faz 

1 ıie bulunduğu sı:rııdn. bu hususta 
müslüınan 1,abil;ıfür. Ilu im 1ıik- l!ı me ulh eti ) Uz :ı:1c.ı Amcril<~n Iwndi~ine sorulan bir sııııle "ken
Jrrin 25,000 ile 30.0 :lO nnı. . .,ın<la ırazcteleriniıı i .tecli!<lcri: Lir mlilii. disini epel·ce mü~kül v112iyette bı· 
efrnrlı 'Cl'(İtr, :Bunlıırclan, isfilm lt.ıt. rcthbtmi , onlnın, tahriri cc. r:ı.lutn bir meseleden tialısolnnm:ı
lusmmı itla.re ed n lm.Lil~ rei<;lı·r, HlJl 'er1ı1et.le il.tifa. ctnfrztj, Ame- sıııı, :ırtılt isteıncdiğini,. söylemek. 
meınurlnr yeti.mi..,ti'r. rihnn gaz tee:isi Hı:.nri Ka iıJi•ye, le cevap Yerdiği de rivayet olunu-

Miladın 8 inci \'C 9 uncu asrın- l\lafüıgn<>kar ndn!'imın yakın fa _ bu husu .. tn gö>ıı:1erdıc1i nıektup :'ıU- ~·or; fokat Stnliııi'I\ mektubu ortn• 
<la, aı.layı, Arap!ıır isti".U ettiler \'e rın'1ı1 bulun:ın Ko ıor nılalarının dar: yn çıkınca. mli<labn!c taraftan O• 
ı:inuıli gurbi sahilinde yc:-le!ltiler. lınH,ı l•i\.n·:len mü fün:mlır \"C ••A.,i:ı: efendim. lan Anofo • Sakson.lar "Stalinin 

1025 senc"indc, burnd:ı, lı~r A · r:ıezlıepirrl de fjiıfitlir; Nüfusları, "Ace e L:r iş, İ"tccljh:niz ınülii. areJe yftrdun istemekte ısrar etme. 
rap rrensü~i tces,,Us etti. 14 ünciı l!li.090 dir. lmb 'iinbuJ etmeme rnani otuyor. sini'' fırsat bilerek mlinaknpya 
n<;ırda <b._ ndnmn f>imali ı;:ırl.i l\ta<lııe~cfa:ı.r ::ı.dasınm l•u!>nsiye Bundan <lolayı, ~unl!erlniLe, talı. 'e hUk\lınetlerine ~almai-a başladı. 
sahillmlc, Afrika:rıı hnrsı ılı~c:- bir tini, burııl l<i nebatat ile lı·~yva- riri ce\ :ıp \'ermekle iktifa ediyo • lı:r. . 
Ar:ı1> Prensliği meyiJ:ı.nn gclıli. nnt fa~lrll eder. Du hayvanlnr a. nıın. Run·e]t bu Jıücurulıl.rıı.f 

Avrupa, ancalı, Purtel•iz ka~ifi rasındn. "ZelıU'' denilen lıiiıı..;iiçiii S, 1 11Il11g"inkü Ynziy0 tte, ihinri 41Bıı mes'uliyet, yalnız mUttefik 

1 
Diycgo Dlyaz'ın adnya. tesadüf et. iil•üz vnrılrr. l'ctliler, lıııııu, 1 i· lıir r.ep1ıt' n~ıimasınn. nu~ l'flSrnn- leriıı kunıa.ndan1anna. aittir· ı:·aı-
me:si~ J , 15()0 seııec;inrle, adanın tıek Jınyvam gj1ıi kullaı ırlar. \<la en, ne :,ibi bir lapnrt \'erildiği?" nrz sn kadar söyljyeblli:rim • ki, 
weYcud;yetini ö~rendl, dn, "Seyy:ıh :ı -ncı'' j .. mimle Lir n- C. 2: '· ıl'ilıinı bir ehemmiyet. lfi:ınn gel.-n 3eyler karar altına 
BmırLu sonra da, Portek~ :: " vnrcltt J-1 üzü uzlu-u r;ido. 11.ıttl ifü l ifınrl gelen lıir ehem• ıı]ınrnıştır." 

lnı;il:zkrirı, -ı··r:ın'-t.l arın Lir ~n- tir, m(:yvesi lle karın <foynrur. 'l"'ol ruıyel de ııenelJılir. r -"l>h·ercl• L.-ı<ıaNL cc,·ap ,·ermiştir. 
kım s2rgiizestçileri adaya gidip gel eulara lıi:l.meti clolmıului;u ıçııı, S. 2: '·S-0, Yet Rus:\ ,\ya ynın?an Bu :ıra<l:ı, "ikinci cephe, mese• 
meğe Ixı.5lndıinr. im nı:,'"tlea. bn ismi vemıi:ılcrJ~r. yardım, ne clercceılc faycln. temin lesinden b:ı.Jısedilmesini istenıiyen 

ı:: ~ * • elliyor. Bu yarılilnı tll'Uırmak \'C Vi1ki. yine fanliye-te geçmi' ve 
Fran .. tt Kırnlı 13 Uncü Lui, ıı- Alma y&ya lnglliz ıslaiı ctm:k i~i'ıı ne gibi scylere il!inci cephe müdafiliğini ynpnıaia 

tlnyı wlistcuılekelcstirmiye :r..ar:ır bava t~arrnf!'lıarı teşebbüs e<lileb!iir?." ba.5lamştır. 
1\"ETlCE verdı. 161~ <;enesi 26 temmuz ta· Cil U.&r C. 2: "Sovyetler Birliğinin AL 

: rilıli b!r imde ile "~ark eenıiyeti" ı.ondm, ı (A.A.) _ !ngiliz ha. maıı ve Faızi<ıt Jm\'\'ctlel'inin bü. Ne!icc, meyclnncl::ı.~ fngllizleriu 
isminıle bir te~kilil.t \'ücucle ge~ire· va kuvvetlerine mensup uçaklar yük lusnıırıı tntm~d.ı. mü~tefik1c. Alısır cephesinde mih,•er kuvntle· 
re'k, on:ı.: ''Pelt: hıristiyım haşm:::t. ~imal b:ıtr Almanyada hedefle.re re ynp1I:m yardıma. Iuyru; e<lilirs~ ri'ne tan.rru1l1, 
1i namın:ı. adayı tcınclfük ecb:ek taarruz etmişleı·dri. Ba~ka uçak • bugüne l>adnr olan mlittefikleri'u Mısır cepbeoııinıle, mihver ile, 
ornuıı müsi;f-.mfotclor Ye ticaret te lar ~imal Fr:ınsada. trenlere t:ıa.r ynrdunı tesirli olm:ımı5tır. Onun ınüttefilder de, nyla.rclanberi, la'k. 

; s:s ctmı'k ii.ıere'' Afrilca büyük a-. ruz etmiıılcrılir. daha müessir ve daha. mühim ol· \İye itu\'vetlerj a.Jank, ku,'Vetı;e 
clasnun irnt!ya:ıım bah>etınişti. Morvindo tipinde uçaklar 1fanş ıııası için yalnız bir ~ey lii:tmıdır: yekdiğeıine tefe\'\.'İİk milsııl>a.Jmsı. 

Frmı;;ız b'.lŞ\'ekili Kolber, "jjark denizini geçerek şimencliferlere Miittdi'klcr \'aidlcrine tamamiyle ııa gi'ri_şmi,5ti. tngiliılere, Amer;. 
remjycti" ııin hukukunu "~ark tam is3.betler kaydetmişlerdir. s:ı(lık oltuıı.1ıılır ve onları istenil- hadtm, Cenubi Ameı·~·tuıdan ve or. 
lmmp!Lnya'>ı'' na, sonr:ı ıla. "~ar. Biltün hareketler somada 3 di~i zamanda, ifa ctme1~tlir. ta~a.rktrın t:ıhvire kun·etl.:.ri geı. 
ki Hlııillstan lı.lllllpanya.sı., r.a d~1·. bomba ve 4 av uçağımız kayıptır. S. S: '·Bu !illl\lte Ruq mukave. tnekteydi, 
retti. Ilu tarihten iti'bııren, Mn. 700 ntN Kb.O BOl\IRA ·rneti ne tl~rece;lcdir?'' Jılih~·ff -0rılmm, Binga.zi ve Tob. 
ıl:ıg::.s!:ar'a "Dof~u :ıdası" İ!imi 1·e· Londra, ı (A.A.) - İngiliz bomba C. 3: "Il•ı<; mu!m\'enır.tiııin, diin rok iiz.::-~inden, Sicilya.elan \'e Girit 

SiNEMA ALEMiı\JDE 
• - - :77 

KATERiN HEPiSOAN 
~'SENENİN KADiNI,, 

Filmini büyük bir ınuvaff akiyatle çav~rdi 
Sener.in kadım filminde Katerin 1-iepbörn, gü:a:ellik, za• 

rafet, maharet um.urlanndan mürekkep, pek cazibelj 
sahneler vara'Lmıshr. 

Hepiniz, Amcriknn komedisinin e • 
ı:ıasmı ~lliyorsunuz: Blr par:ll!ık ml 
?.ah, bir avuç gara!:ı.:ıl, bl:: kuc<ı.k ge 
vezelık ve biraz hlsai tuz bi'.lcr ... öy.e 
iken, film hoşunuza gldlyur. 

BUtUn A:nerika komedi filmleri 
böyle mi? Müstesnaları do. var, Mese. 
!il. "Katerin Hepbörn,, çejnlslnde o _ 
tanlar .. 

1~te bu sanatk!r k&.dın, buglln, ••.se. 
nenin kadım,,dır. 

Katerln Hepbörn, deı-fn bakıı,ıh. 

gözlerinin yakıcı parlak.ığlle, ıPek 

kiı·pil..lerinln çırpınııı.arlle, gllzd du 
<laklarwn uc;larrndn ııçılıtn tatlı te • 
bessümjle, kadi!e aki!llerl yapan gUr 
ımc;iarının cazibeslle, çok nnrln olan 
cnJ:ımtnın ı,rvra!tlıği1e ve pro.t:ilınio 
pltıstik vlizuhu Ue, slnem.ı perdesln. 
de, çok göz kamıı~tiran Mr y~ld:z:iır. 
Onun sahne zarafeti, je;ıUerinin u • 
yanıklığı, sinirli sesinin lç~en ge:cn 
!ıhcngl, s:ı.natlntlelti mahnı·et ve ken 
dl.sine roahsus hllviyeti. en ba~ta gc. 
len yı!t.lızl:ı.rdt~n birl olmasını temln 
etmL~tir. 

Knterin Hepbürn, evvelce II'.lvar~ 
a,kademislniıı bilyilk mlikilfa.lını ka . 
zanmıştr. Sonra. ''Eoşboğaz1ık,. i3min 
t.leki filmde alkışlanmıştı. Eir sinema 
muharriri, onu ''nılzah ltı o.ilçesi., di. 
ye göklere çıkarıyor. O, muh:ık\{ak 
en büyUk yıldız demel>tlr; fakııt, gös 
tcrdlği meziyetıerle, en bUyUkler a. 
rnsında. sayıl.maya 1tıyıktrr. 

ıcaterin Hepbörn, "Senenln kadı _ 
nı,, filminde, "Spenser Trasi,, ile eıı. 

Ur. Hep biliyoruz: Bu s:ı.na.tk~r da, 
komedi fllmlerlnde muvaffıık oınn bir 
tiptil:, Bundan dot:ıyı, çevrilen film, 
bu harp senelerinin en gUzellerinden 
biri eayılabiiir. 

FtLMIN lHEVZtJU 
Spenııer Tras!, filmde sporcu blr ga 

zete muharriri rolUnQ yapıyor ve 
halinden memnundur. Katerin Hep -
bllrn de gene, bir gazetecidir; fakat 
siyasl muharrire. Hem de çok, 'öhret 
llcnr. Ş:ıraJan ouraya gld1şt bile e. 
hemmiyet telakki olunur. Yazdı~ı mU 
lfl.kat yazıları, pek merak uyamn • 
yor. Bu kadın muharririn şöhreti o 
kadar fevkaı~dedir k!, o tam "sene _ 
nin kadmt,,cbr, 

Muharrirle muharrire, tanışıyor . 
la.r, sevişiyorlar ve evlenjyorlar: fa • 
kat ant bir kararla. .. bunu duyan 
muharrirentn dostları, hayranları a. 
partımaıuna ko~uyorlar, hediyeler ge 
tlriyorlar. Muharrir §aşırıyor, fakat 
gUcenmiyor. Kendlslnı tebrlke gelen 
bir dostu bile yok. Ne yapsın, tele. 
fona dayanıyor. BlltUn tamdıkıarmr 
ayaklandırıyor. Du defo. da apartrma 
na, nıuharrj_rin dostları doluyor. tyl 
ama, iki t:ı.raf aşinaları arasında, bil. 
yllk fark var. Kadmmkller, en yUk . 
sek sosyete ınUmesstııert ..• Erkeğin. 

kiler, g~lişigUzel kirn3e!er... aparlı • 
manda, iki taraf m:.-nsupl:ırı, birb!rl. 
ne yan ba:ayorlar, k.ıy.aa'şarnıyorlar. 
Dü~Un ev;, buz k 0 <Jitlyor. 

Me1,1huı muh:ı.r:-:re, kocası ınuhıırrl. 

rın dost;arını bayağı buluyor .. , Tabi. 
ntlle 1'cc:lsım ci:ı brjenmemeye baş 
ltyor. Netic~ boşanmıı clttğılee bıle bir 
ayrılık. 

Meşhur ruuharrire, gUr.li:r gec;:tlkc;e. 
p!~:nanlık duyllyor. Bir hlç yUzUnd(!n 
yeni kurulmuş bir a~lo hayatını yık • 
trğınr anl::yor. Bir gUn, ayıı.klarmın 

ucuna basar.ık, kocasının odasına gl. 
r;yor. Ne görsün! M•ıharrir, karma • 
karışık oda:r.nd.ı, yemek kapları or • 
tasında kahvaı~smı hııztrla:ı:akta 

meşgul~ bir de, bu bayağılık eksikti: 
Me~hur muharrire, yi1kôekten ve is. 

tlhfa!l:ı ba.k;:yor .. sporcu muha.r.rlr, o 
turd:ığu ycrd!!, b:;;ı:t c.ltmı.lan gUJU. 
yor. Bu öy!e bil' s:ılıne ki, lkislni!t 
.sessiz, bakışla konu<pnıı.larındaıı b.r 
kOçUk ;.ıhescr vtiruda geliyor, 
Kadın kızgın, erkek pişkin, .• sah •

1 

ne devam ettikçe, blduin kızgmııgı,I 

gul'Uru yumuşuyor .. ötekinin dıı.rgm ı 

lı~ geçiyOi' ve iklsl, bir heyecanlı 

anda birbirinin bo~T:ma sarılıyorlar. 

"' " . 
Knterin HepbörnUn bu filmde ellrıl 

alıH'l.Ki kokuyu o kndar erjtnıi' ki. 
flluıde, komediyi hiç hırpalamıyor ve 
hırpalıımadığı hnldil, seyircilerde, mll 
kcmn;el bir intitah yaratıyor, 

Katerin tiepburnun btı filmde elini 
şak1ğına kaldırarak öyle krvrak b!r 
selll.m verişi,. söz söyleyitlnde, bUtUn 
kadır.lık ruh:ınu öyle b!r tercnnüın 

ettirişi. .. sonra, bjrdanbire, bar6ket,. 
slzle:icrek heyecıınlı ve ta jÇlnden 
vurulmuş gtbi bir dııruşıı .. a~kmı an. 
latı§lllda öyle bir mahareti Yıt.r ki. 
filml. seyircilere bir zevk ıeyyalesl 

h::ı.llne ge~iriyor. 

Bu tıımln mevzuunu bi"'.zttt Kntertn 
Hrpbörn, seçmiıı ve filmi Metro • 
Cold\•in . .Mayer kumpanye.aı eev!r. 
l'lliitlr. Rejisör, Jorj Steve!19!lr. 

Fllm, A vrupaya getmlıj galiba... o 
halde biz de görebl!e('eğlz,, 

Tlrk gazetecileri. 
nla Amerlkadakl 

tetllllderı 

rilcli. Hatta buraya, "l3arki Fran• uçakları ilkteşrinln 23 Undenberi dil<J. yaya tahakküm etmiye c;nh1:uı Al. den nsker Ye cephanece yudım 
sa'' tfa <leniEyoruo, man mevzilerine 700.000 kilo bomba man, F!lşi-;t vesniı·enin ;kudret ka- görüyordu. \·eti ise, c~phe ve gerilerde olmak 

Bu ktınıpanyanrn mevcmliyeti atmı~arclır. lıiliyeti ile mü.::ı\~ bulunduğunu İki tn.rııf da. ewelii. mitdafaa- üzere 200 bin ile 250 bin arasın. 

Atıanta., 1 f A.A.) - Atlıınttı.yı zl. 
ynretleri esnasında TUrk gazetecileri 
"Rllzgll.r gibi geçti,, eserinin mQelJifl 
Margaret Mitchell taratmdan öf!• 
~·emeğine davet edllml9lerd1r. Cenup 
devletlerinin en iyi ananelerine uy , 
gun ofan bu dekor ve yem.skler ve 
haklarında göaterilen mlallfiJ'per\'er • 
Jik gazetecileri melllnuıı ve mUtehas. 
sis etm~tlr. Arkada§lan namr.ıa ef 
ı:::ıhiblnin 3ereflne kadehini kaldırall 
ŞUkril Esmer şunları söylmıi~tlr: ' 

3{1 sene s\inlü. lG'7ı senesinde, Ş zannediyorum. y:ı, sonı·a da taarrıua hazırlan•• clad 
yerli lmlı;.Jele:-, n<lntlaki Fr:ınsrz • EHIR TIY 4.TROSU ''Lu•,·en... tınzn ,.0rd~ı. rr. 
1 k 

L ... ,, - Müttefikler, harp denm ciler-

Cenup dev!etlerintn mısatir sever. 
liğinden bahsedildiğini çok defa ışıt 

tik. Buna bizzat şahit olduğtlm~: 
:m ılırtc-n l!et~'rdilt'r. Knrtulabi- IJ.!ııılıl~JI J &at !Q,JO da STALl.~ }füttefiklerin 8 ine~ Mısır ortlu. ken, Ortaşarkta.n 1·e diver .verler. 

lenbr de J:aç~ılır. - ... D R 4 :W K 1 S U 1 ~ıErrTUR""' TESl"l D 

j ~1 1 
lf il U.l'O .. "" SU, YollMIDl nJmn.k imkan!L\rntdl\ll den takviye W\'Veti alabilece".- m~ • 

. 14 1incü ~.ui, Mnclagnslw.rı. ye_ KIŞ MASAL! Stru:n. 4 ı~;..tesrinc1e. Amrrikıın fazla istife.de ederelc, mihver er. ılir? Belki .. l!"'alaı.t mihn.r. Tob. 
nıılen :mptetnıeğe liarnr \'erili, Jü. l\OMED! KISMJ g:ız'lt2~c:-ine c~Y~P \•ermiştL dusuna faiI.iyet t:eın.in eılecek ka. ruk'a SOO kilometre mesafede bu. 

Şil anda bunun bO§ bit keı:me olma., 
dı6ınr anlıyoruz. Size takdim e. 
dtlmek ve sizinle uzun mllddet cö • 
rUfımek jmkAnmı veren fırsatı tekdir 
ediyoruz. Bu öğle y!'me~ lıl .. blr sa. 
ma unute.mıy&eağ"mıız bir b.&dlse te~.~ 

kil ediyor. 

rnl namına, l\olcric:ı &enilovsl•i is- W Ilu ccvnb~ )(atlar, Anl!;lo • Sı\k• ılar kuvve'tlenebilcH, 111 mi,yon" ~nnan Giridden, l"unnni4'tan \'e 
ıııinrlc l•ir Mn.car nsı?zndc!!li, 14 ün- Y A L A N C 1 !mn gazl'telcri. hü~.fımctbrimlen harbinin mübsli\ga oldoj(tmu sanı- ltalyaclan ora.ya geleıı lrn\Vetleri 
rli Luinln maly-::tinc.- n~rcl!~i gemi'- Curuartesf ve Pa:r:ar gU::ılcri 15,SO nidık1an tlircl,ti'f ü~erith?, ikinci rız. Talımı'nım·· ız mil' tt .. fı'"'en'n "fı. J r] lı '.ı " hl n \'e CE:phaneyj n:ı.Jdi~•c tn.yynrefori 
n d I d . p .. u H n mm re gemııerle alabi'leeek vazlyette• ~ e ac nya gıuerek HahiJe ı:ı1<tı. da llATlNE 

1 

cephe meseleı;i mUnalm:..nsmı kc· Mradaki 1
--, .. • .. tler.:nı'n, .c.z ..... ·1 SOO •1

-

Yarga.ret Mttclıeıı şimal ve cenup. 
lular arasındaki ayrılma harbl esnaı 
sında cenuplular tarafından ı;:ıkarıJ•• 
bir vesikaya imzasmt atarak mıutır. 
!ere hediye etm13l1r. 

u c a a, sa.lulde bir ii<i Yere er~embe gilnU saat 16,SO da ı.;er gibi olmuşl:ırdr. lfaUa Ven. lıin '-i5i k:ıcl:ır ohı~nmfatlır- d" 
~ erlc,_<;en }'l'll.:'"IZJar 30 <;ene k·;<]:ı. r, Tarihi !\lıltln el v·u • 'I '°' l · ır. - 'l'!lll=m .... ı::m .. ~.;.;1K:Sıı~romıı:ımm1ı:;r;;ıı..;~~~1~~1~ti~u~n~i~n~,~l~ı~~,~~~~·~n~1~•a~y~~~e~k~i.,ı_ .. ~M~ı~!~~v~e~r~in~I~,j~b~y~a~ç~ö~lu~·ı~ı~d:e~1u~·~k~·u~v~-~ .......... ~·~.:;n~~4~·::.~x~~~~!'~. orac"'~ k:ı.falıjldi. Fransız lıüyük P " . nasını 'M • ,,. -

i!ıtilüli', n~la ile Franc;ız aliil;asınm 
J;esi!mesinl int:u; etti. 

ıe: JJ. C< 

Napol:ion, lmpnrutor olunca , 
•afl:ıgnskarn :ı.sker gönderıli. Iliı 
,gal <le 18ll senesine kndıır de
ametti. O sene adtı.ya. 1neiliz1cı· 
acum ettiler ve Fı·ansız kunct-

lerini esir etU!er; faH:ıt onlar d:t, 
aılada, üç seneden f:ızla l:aJam:-.
tlılıır. Paris muahedesi, adanın 
t~kra.r Fran'!lızla.ra ge~mesini tem;n 
etti. 

l9 uncu asır, Hov:ıcı !m.hilclcr: 
nin, Fr.ı.nsnl:ırn hücum!ariyle ~e~· 

. ti. Bunnn neticesindf? 188ii se~ıe. 
,i'mlc, asker SC\ keil.ilerek ntiulılR· 
r.ı, Fr:ı.nsız him:ıycsi kdhul ettiri:
ıJI. 'Üç sene sonr:ı. da, ı:ı;eııera: 
Galy~, bUyül• lıir ı.-u,·vetle rul:ıv:ı 
çıkar.ık fethetti ve nılaıla. epey

0

cc 
i-.l:ıh:ıt yaptı. !fatlııv,as~~:ırlılar, 
~on zamanlnrda, Fransızlarla e 
[tl'j"c.? Jm.ynaşmıs;lardf. 

"0 muayyen zjyu. lızaretleri werll • 
.1iği :ıaman bu mn~mmanın bal su. 
rctlci buli!:ı;1'uma zruın:ıtmlştlm. Illi _ 
dlGelerl kendi st>yrlne bırnkmak su _ 
retlle katilin kendillğim!en meydana 
ı;;ıkııcnğını umuyordum. Fakat aonr:ı. 
hAdiseler bambaşka bir seyir takip 

· ctmeğc bıışl:ıılı, ,.e bütün het;ıııılarını 
ran:ı, ~ılttı.,, 

Ellln, il<in('( kıı t penceresine bakı , 
~·ordu. Birdenbire ası:ı.blle'iti. ve belli 
ı·trııedea ayni istikamette ;yilrümeğo 
Jevaw etmemi söyledi. 

":Se var,, diye sordum. 
''Bu şeytane:ı p!Anı rıimdl. anla • 

dım., de<ll. Bize nıııııl oyun oynadık . 
lnrını nihnyet oaktım. N:ıınl olllu da 
bu şekli c!Uşüncmedlm.,, 

"Bana biı;;blr izahatta. bulunmaz 
mısın?" 

KARA ELMA~ 
.__7_0 ___ =--lngiliz.ceden ,eviren: VEHIP TAYLAN 

iı:in kolaylıkla o tının kadar yü!•sel • ft'Yit eder mahiyetteydl, Sprekin kat.. 
dim. Fakat lı:ı~'l'et? B:ı g:ı:lp mey\1:ı !edildiği gPce Blekbroa blrk•ı: köylll 
kurşuni rc-nkli bir peruh.udan başka ıle birlikte orada sababhımış olmakla 
bir şey değildi. . beraber, gece ya.rısmılan az eonra bir 

Kols ııe5eli gariinüyordıı. "Sahte arahk kaybolmuştu. Nazarı dlkka.tl 
ıı.lhay Edlı;ton bizzat kendini takdim celbetmemelt fçin da.klkaaı dakikası • 
ediyor,, dedi. "Perukanın ıu:ıl<'ıı höylo na \'aktı sornıafa cesaret e4eme4lm. 
ditiik dhiik olouı;uıııı lılli~·or. qııısun ! OtP.I sahibi lil.Ufe ~ttl: 

Hangi l>afB nun:::.n:.ı,,ınn glire h.'l:r:ır _ ''Herhalde ~ene bir karı kız mese. 
!andığını belli etmem •k ıı:ın. Olur n. l1~sl vardır. Mister Blelcborn kadnı 

belki bir kadın tıırafmd:ın taşınıyor. ıoıilletlne fazlae& dUşkün., dedi • 
du . ., Oradan bir köylü atıldı: "Jlakkm 

tık şn11lnnlıkla nldınıa her ııetlense Y:ır,, dedi. O aaatte gllLel bir kızla 

gene Aile geldi. Fakat lıi~ulııre pcru,. bir randevusu varmış. Blltuı.ıre anla.t. 
"lir sele şu agaçla al:lk!M!ar., , kanın ancak bir tek ,ııcnccret!en düş~ tı.,, 

"Ağııı:I:ı mı'? ll:ı d:ı ne? müş \'eya atılmıs olabilf'<-.e~lnl mem • Blekbornun tam Spreklıı katledil • 
Cevap ,·ermedi. Bakış 

0 

lstlkıı metini nıml.\'otle tesblt ettim. Bu pen~re dlği saatte ort:ıd.:uı kaybolUID ma.nl_ 
~el.ip edlnte takJ'jben dört metre Lr. jSe .!Uis I\lnryelin .\'&IJk o<laı;ının peu. ılardı. · 

SON IURALjÇEJ . .11\: tu'ad:ı. d:ıtl;ınn arıı.sınd:ı kUçük bir ceı·esi~~\. Neşe içinde ıutonun yolunu tuttum 
MACERASI hııyvanın lmrşwıl postunu görtfüm. 52. ICA.PLAN KAl·',\,SJ:NDAli1 ve Kolsa t,a.hklkatımın neıtloeslnl biL 

i{oloııı gUldi.\. ' MAHF ~Z,\ dirdlrr... Fakl~ :raporumun arkadaııım 
Franqnlar, adayı illıalr ettikle·' ''Burnı.Jrıkl a~a!:lıırda acalp meyva. Edıll Elekborn etrmında şilı>lıeler'- ~.zerinde 'b<>lilE'C:il;'1m tP!'ılrl yapmadı • 

.ı uuna.n, Afudagasl{ar Hıı.n:ı,·nl'1 lar b&tı~·or. Çıltt!) bir 1tal;;sana \, mlz.lr çer~euel ti !tiler:,. darolıyordıı. tmı gördl~m. Sanld 8nlattt~ım PYet 
:ıa • Haı~ ~ı:!t,' bir Ii.ıra!j. · \~:ıct M tır-nanmasrm b!lrlll:i

11
nmt!•":i1 .. e~!l!·a.~-ıı•uz111.zn,m.11d111aım"c::ıııı11n0d•ıuı;ıın•mil._il:mill-l\ııııla0ız-ma:x·li-tılıı-Li""""'alıtabll bir fll(ll'll'li• ırlbl hiçbir oııınl\l 

~..-:;..:::.!@Q ... ,~ il •• 1 .. ;; =;;:;o=-

sormu.ksIZill o baluıl kapadı, ve ouu 
t.akip etmemi aöyledl 

Slöh dairesinden ceoerek albayın 

çalısına odasına vasıl olduk. Burada 
Jıemen hemen bet da.kil~ kadar bir 
rışağı, btr yukarı dola'}mııl'a b'l'jbdı. 
Ben be bir koltuğa gömi.illlp onun 
tıa halinl 11eyredlyorclum. Sabıraızlan 
d~. • 

''Beni niye buraya getlrdltlnl öt. 
reneblnr miyim?,, diye sordum. 

Akşam,. gazeteciler bahrly• g11n11 
mUnaııebetlle ticaret odan tarı.fırı • 
dan verilen blr ziyafete davet olun • 
muşlar ve tanınmr§ 1§ adam!.arınd&JI 
bin ki§lye takdim edllmJ~let:dir. 

lngilterede 
•• 

sansuı "Senin ınaJıut naza.riyene «örf', al. 
baym maskeslle ortaya çıka" ıabıs 
Blekborn olup katil de ondan başka 
kimse defildir. Y&lnıs una 10rmak Stohlıolm. 81 (N.P.D·) - Lond 
fstediğlm su: lstedlğl neydi f,, raclan öğrenildiğine gört-, Msırd:ı" 

''Ne olacak Sprekl öldilrmek'l,, ki harbe dair:- verilen haberlere tat 
"Do senin faraziyen. Ya Jısklkat" l:.ik edihn&te ola.n sanlilr IOD 18 

tevafuk ediyor mu!" 1 ~aat z:ı.rfında daha sıkı olmugtur. 
"Fakat Sprekln katilin itim oldu lngil.!z gazetel~rinin ynz~•klan eP 

ğuno bildiği için öldürillmUı oldutu. .:ı?n h~b~rler bir buc;uk giln evv!l .. 
no ııöyllyen 8e'll defli miydin f ttı lıadı~el~rdcn bahset?>:ektedır• 
. 'Elan ayni kanaati besliyorum. Fa. ~ıs1:Jakı durumu~. ~~ıl~ ha.lkl 

ka.t bu sahte atb11.yla kat'] aynJ ea ılzennde hasıl ettıgi sınır gergıll• 
1ııstard;r ma.nMmı ıazam~on etm;;· liği, gazetelerin )•azmakta l)}duğll 

.. o halde kim yapmıt olıWlllr; bazı ihtimaller yüzilnden büsbütÜJ\ 
&lls Muryel mlf artmaktadır. Ba.zt ga~telerin e• 

Kol.!I koltokl::ı;dan blriıdne t!Jktl\k. linde hı;iliz kaynakla?·ınduıı ge .. 
ten sonra derin derin ıctnl e~lctl ı l~n h.:ıberler ohnadığından. bunlar 

·rn , Alm:ln ordusu tebliğlerinin tefsir 
evamr rmr • • • .. _. _______ 11::11 ____ .,.• lerıyle meşgul olmaktadır. 

• 


