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WJ;\ l ORK radyoı.u, l.oıulra 
Ye \'nşjngton <;fyn ı malı-

crlııe atfen Stalln • E(lf'Jı UlU• 

btı hal.kıııda yeni b:ızı haberler 
~ı. Ilu JıaberJere gorc: 
'So\)Ctler Akdenizde İn ... illı 
imlyetini tanıyacald::ı.rdıı·. 
O\'} et gemileri eskiden olduğn 

i oo~-ulardan girip çıkaca~far-

ıl'ürkJye tam bir JsUkliilt! sahip 
~aktn. 

o\ yetler imalı Afrika ile aliı.
ı olmadı,b'1nı iliin cdeccl.Ur. 

:Son maa.Jıode çerçC\ esi iı;inde 

liz • ıran isblrll{.i de\'run ed~ 
lr • ., 
e\ york radyosunun iki Anglo -

n merkezinden alarak bildir-
~rj csa lar istldbale ait İngiliz • 
l\·yet fşblrliğfnc alt özc1e bir I 
t.ndır. 
~özde diyoruz. Çünku h:ı11•tcn 1 
bra l apılacak i birlij;rfni simır. 
il tayine, tayin edilse bile tefer- 1 
atiyle te bite imkan yoktur. };
sen her siyasi \'e ika, her mua. 
ide, her anla ma tarihe anca!\ 
fillrnlann yazıldı~.. zamanın n~. 
ltl~nl, arzularını, temayülleri 
psıkolojik se' iyesinj bildlrcbi

Jer. Daha. önceden yaı11la.n an
•maiarm hemen hi~blrj olduğu 
bl ta~aklrnk etmemiştir. Ililhııs-

1 

-
yenı 

tafsilatı 

Demokrasilerdeki 
esash karışıkllktır 

Blum. Genaral Gamlen. 
hez,mc.tın oaşııca ınesulü 

olarak göster.yor 

"Adalet divanının İ•tiklalin
den şüphe ediyorum. Fakat 
açılecah olan cel•elerde bü. 

tün hakikati ortaya 
çıkaracağız! .. " 

Rlom, ZO (A.A.) - DUn saat 18,82 
de b:ı§ta ı"e'ls Caous olmıık Uzere 
hlıklmler h~,Yeti mahkeme sa.ıonuna 
gi ştır . 

;Ubnkemc altma alınma kararının 
okunmasından sonra mUttchimlcrin 
hGvlyetl tesblt edılml§tlr. 

General Gamlen, mUdafaasını 

yapmak Uzcre derhal s~ isteml§Ur. 
Genemi birkaç kere istifa etmeğl dU. 
§llnmllş ise de ordunun başında kalma. 
ğı dBhn mUnııs.p gördUğllnU söyleml§
tlr. General verdiği kısa izahatı mem. 
lcketln ve ordunun menfaati namma" 
ııusmağı bir vıızife bildiğini aöyllye_ 
rek biUrml§tlf'. 
Gıımlen'den sonra avukatlardan biri, 

Maltre Maurlce, memleketin mukadde. 
ratını ellerinde tutan zayıf hU'l«lmet
lerl tenkit ederek Fransanm uğradığı 
frll'lkeUn mcsullyctini bir tek adama, 
Generııl Gamlen'e yilklemenln doğ"ru 
olmıyacağını söylcmlşUr . henUz ıı:ı ıl biteceği malfım o!. 1 

r"S~, kimin galip, t;iınln mağlfılı GA:ULE~'JN ~ \'UKA'J'I N~ DlYOR ~ 
en~.. kestJrilcml~ en bir harb'n 

Gnmlcn'ln ikinci avukatı Maitre sfiyesl hakkthda henU 1 ~ 
h .. 1•. d • z < ogru 

r u mm cgıl, tahmin bile • Puntous da şunları a!Syleml.§tır: 
ak mümldlıı değildir. ~ ap. Baııkumıınd:ının muhafaza etmek 
ÇiinkU, bu!!iinkil harbin biti,.. istediği sUkOt, mndunlarmı himaye 
kli birtakım hadiselere tabj 0ıa:, etmek fstiyen Gamıen, fedaktlrbk his. 
ık kı)met alacn'ktrr; harb, mı1ı. sıyıe hııreket cttlğınl gösteriyor. Hl. 
:rln ı:ıtllbiletj ile nihnyct bula- diııeleıin hakiki mcsuıu demokrasiler. 
Ur. llaTp, mih\ erin mnğlfıbb eti deki cmu:lı kan§ıklıktır. 

ıe İnglltcrenhı diğer muharipler Saat H.SO dıı Leon Blum'un hUvi-
den ıı~lam çıkması ile nihayet yeU tcsbit edildi. Blum, muhakeme 
bulabilir. esnasmda Gamlcn'ln susmak istemi§ 

H mih olmasını hayretle karşıladı ve dedi ki: 
arp, verin mağlfibiyeti \"C Bu dava b 1 Amerikanın c11ğer muhariplerden -. ao amadan evvel, ö. 

daha sağla.m sıkmMı •la niha ·et nUmilzd~ uçurum ve boııluk açılıyor. 
lınlahlllr l Y ı !fadelcrın aımması ve muvacebelcrln 

ffarn ·mlh . • • 1.bl yapılması gizli celselerde cereyan etti •. , \erın mag u yeti \'C 1 · 
SovyetJerin llfğer muh . 1 d Bu da yetmiyormuş gibi bugün Gaın.. 
da.ha sa ·ı arıp er en ı De\'nmı 2 inci -~ 

.• g aın çıkmasıyla nihayet ___ ....;DF'":::::::._---------
bnlabılır. 

1 
Hı\rp, u:zun sUrerek her Dri ta

rafm yıpranması ve dünl anın ta
nvvor ooilmlyen \'C kitapta l azr

lı olmı~ an sUrprlzleriyle nihııyct 
bulablhı. 

Bütiin bu ihtimallere göre hı·· 
glln lmo edilen 'esikaJar \"erilen 
özler yeniden müt.alea 'edilmek 

llctu.a eder. Çünkü dünyanın sulh 
nizamını, herbnlde vaziyetin ln'ki· 
t>afına göre ayakta <ltırmaya muk. 
tedir olanlar ,·ere<'eklı•rı1ir. lUm 
-ıyakta kalırsa kim s:ığln.m ·bir 
lıil\ i~·et aned~rse del"let olarak 
kendi davasını azami surette ta
hakkuk et.t:lnncğe çalısacn.ktır. 
\'a:d~·et böyle olanca istikbale alt 
pı-ojel i fiİmclid<'n llfın etnH"\te ne 
gibi bir fayda fn!ian>ur eclilir? 

Bu haberl ynynnlnr dıı Voltıe 
rln: ''Gelecek n illere ~önderilen 
mektuplar çok defa ~ahihlni buln· 
rnaz., sözünii pek ali bilirler \'e 
i'til<bal hakkmdn hu kadar ulu or
:: Ali'talc!lfar il-eri iirmczler. Fr-

at hu lılldlsenfn t c-k tarnflr mi -
tnlea ıtlır. Nc\')'ork nıclyosuııun 

De\·nmı 2 inci sayfada 

Japonlar 

Portekize 
ait 

Timor adasına 
asker çıkardtlar 
To(Qo, 20 (A.A.) - İmparatorluk 

umumi kıırargl'lhının saat 13 oo bildir 
dlğlne g!Sre, sıkı bir işbirliği yapan 
ordu ve donanma kuvvetleri bu ııabah 
Timor adnsınrn Holandauıııra ald kıs 
mmın merkt'zl olan Klopang ve ada.. 
nın Porteklzlılcre alt kısmmm mer • 
kezi olan Deli civarında muvattakı 
yetle karaya çıkmı§lardır. 

Resmen bildirildiğine göre Japonya 
Portekiz idaresindeki kısmı Uzcrfnde 
Portekiz h!klmlyctlnl tanımakta ve 
Japon kıtaları bu harekAtıa kastedilen 
hede! elde edilince geri çekilecektir. 

Portdarvın 

Japon 
tayyareleri 
tarafından 
iki defa 

bombaıandı 
-

Askeri ve sivil 
hastahaneler 

mitralyöz ateşine 
tutuldu 

M ellıourne, 20. ( A.A.J - Aımslır
r:ılyn hava kuvvellerinin rurna sn• 
bahı neşrcılılen tebliği: 

Dün Port • Dıırvin•c karşı ıı~Tı 

ayrı iki ha\·a t:ı:ırruzu yııpılmış. 

tir. llk taarruz saat 10 dn ııv laHa• 
relerinin rcf:ık:ılindc h:ırckel eden 
i2 bombardıman toyy:ır<'si t:ırarın. 
dan yapılnıı lır. nu kun el ikh c 
ayrılmış bunl:ırdıın biri rıhtıııılnr 
vcgeıniler üzerinde toplanmış di. 
~eri memleketin ıçıne doğru uç• 
muşlur. llirknç geınıye isnlıet olmuş 
ve rıhtımlar lıasara uğramış a da 
hiç bir hayati servis tesi~i hıırop 

olmamıştır. Şehre knrşı ~npıl:ın 
taarruz csnıısmda sivillere nit bi
ıııılnra homlı:ılnr i abet etmiştir. 9 
kadın ve iki erkek ölmüştür. 

Öğleye doğru ·yapılan ikinci in. 
arruz bilhassa hnv:ı kun·etlerl lc
ı;islerlnc ıe,•eccüh etmiştir. Bu tn. 
arruza 21 bomh:ı t:ıyy:ırcsi iştirak 
etmi~lir. Bunlara av tayyareleri re. 
fakat etmemiştir. Ser\'iS binıılariylc 
hava meyd:ınları bomhnlanml'; ,·t· 
mitralyöz ateşine tutıılmuştur. Bir 
miktar h:ı :ır vardır. Servis ııero;ı'.· 
nelinden 4 kişi ölrnüştür. Jln\"9 

_... Devamı 2 lıı<'I sayfada 

YASAK EDiLDi 
Şehir Meclisinin bu
g ünkii toplantısında 
uzun miinakaşadan 
sora bu karar verildi 

lstanbul şehir mecli•i bugünkü ictimalarında ruz. 
.amedeki maddeleri müzakere ederek kabul etmistir. Bil
'lassa, lokantaların, ascı, iskembeci ve kebabcı dükkan. 
'arının sokak cephelerinde vitrinlerinde pismis yemek ve 
1ıda maddeleri• teshiri, psikolojik ve sıhhi mahzurlardan 
'olayı yasak edilmistir. 

Bu maddcnln mUzakercsı esnasında 
zaıar nsnsmda bir gı>rUş farkı oldu. 
~undan vali, bu hususun bir 
Nıyll mUddettenbcri uzadığını matbu. 
ıtı bllc işgal ettiğini, onun için derhal 
ır knrnr verilmesinin bu günlerde 
llzım geldiğini s!Syleml§tlr. 

Bundan sonra mazbata reye kon. 
uş, ve ek criyctte kabul edllml.§tır. 
Caddeler l.!zerlne cephrleıi olan dUk. 
nıar yemek pişirilen ocaklarmın ta. 

Dc\1ımı 2 inci ııa;>fada 

.,moıeaskın 100 
kllome,ro şimali 

garbı sinde 

Veli. 

Kahve.cinin çekmeôe
sinde patlıyan tabanca 

Sovyetler 
tarafından 
zaptedildi _,__ 

Almanlar ilkbahar 
iç n ayırdlklar; 
tankları Dert 
slrmışıer Kurşun müşterilerden birini 

başından ağır yaraladı 
Yedikuledc 1stn.syo11 caddesinde 

Zeyncbin kahvesinde p:ı.tlıyan bir 
tabanca, Huseyin .isimli bir ge-n
~ın ağır surette ynl'Blıı.nmnsma se 
bep olmu§tur. 

Hadisenin kaza mı, yoksa cinr
Yet mi olduğu tahkik edllmrkt1.;• 
'1ir. 

Yaptığımız tahkiknt.a göre vaka 
şöyle cereyan etmiştir: 

Kahveci Zeynel, kahvede bulu. 
n;ın çekmecesinin gözUnU açmı •• 

çs•rçi 
Kabinesinde 
değişiklik 

yaptı 
l..ondra, 20 (A. A.) - Vinstön 

Çörçll yeni kab:nesinl kurmuştur. 
Perşeınb<> akşamı aşağıdaki res. 

mı be~ arınnme neıırcdılmi§lir: 
Kral aşağıdaki tayinleri tasdik • 

etnll<jtir. ı 

Başveki1 , hazine bırinc, lordu ı 
ve mtidııfaa n!lZin Vinston Çörç·ı. 
Dominyonlar nazın: Clcnıent Att. 
ll e, mtihrühas lordu ve nvam ka
marası lideri: Sir Stafford Cripp", 
Beşvekfllcl lordu: Sir John Aı•
dcrson, Hariciye nru:ın: Anthony 
F..clen, De\•let na1.m: Oliver Lyt
lelton. lş nazın ve milli servis: 
Fmcst Bovin. 

De,-amı 2 nl'I say:toda 

bıı sırada çekmecede bulun:ın ta
t>anc."l patla.mıştır. 

Çrkan kul'§un milşterilerden HU
ıı ylnin şaknğmıı girm;.ş ve nğır 
surette yıı.ralamı .t.r. 

Zeynel tabancanın kazaen pat • 
lııdığmı Söylemektedir 
Ynrnlı HUscyinse Cermhpaşrı 

lıa.stnn~.nde ted!lvi edilmektedir 
J{urşun başmm bir tarafında~ 

"1rıni~. öbUr tar::ı.fından çrkmıştır. 
Su<'lu Zeynel taban<'ası ile ya

kalanmışt,r. 

Macar genel 
urmay 

başkanı 
Pazartesi göul 

Solyaya geliyor 
Kendisine bir fok subaylar 

relal~at edecek 

~f)u, %0 (A.A.) - Macar gencı. 

kurmay başkanı general Szombnt.. 
hely'nın p:lZ<\rteııl gUnU buraya gel
mesi bcklcnl~or. Gcnerıı.lln refakatin 
de birçok sul:İ:ıylar bulunacak ve ken: 
disl Sofyadıı. 3 gün lmlacaktır. 

AMERiKA 

Moskova, 20 ( A.A) - \ elıj ke
sıminde Kreti'nin Sovyct kıtalan 

tııı nrındnn znptedildiği bıldirılmck. 
tcclir. Velij Smolensk'in 100 kilo. 
metre şimali gnrblsinde l>Tina ftse
rinde bulunm:ıktadır. 

Moskoııa, 20 ( A.A.) - Gece net. 
rcdilen Sovyct tebliği: 
Çarşamba günü h:ı,·n kuv,·etleri. 

mızc mensup birlikler 14 tank, a• 
ker ve cephane yük!ü 5i0 kamyon, 
mühimmat yüklü 320 oralın, 65 eş. 
ya \'ngoııu ve asker nnkline mnhsm; 
7 tren lıılırip ctıııişll'rdlr. 

Bes crphanc ''e crz:ık deposu 
lıa\'ııyn uçurulmuş, ve düşmanın 
<ıltı piyade taburu dağıtılmış n 
kısmen yokedilmiştir. 

Son gıınlerclc bir sılAhen<IH 
ıniıfrezesi yedi tank, 2G top, 129 
hrıvn mıtral)ozü. 61 kııınyon ve 
suir harp malzemesi zaptetmlştlr. 
Dü mon in'lanco ni'hr 1.nvinta u!tr:ı. 
mışlır. 

Moskoua, 20 ( A •. 4.) - Muhteıır 
r<'phelcrden nlınan malumata göre 
Almanlar kızılordunun ileri hart'. 
kelini clurdıırmak için ilkbaharda. 
ki loorrıızl:ırı için saklamalı ümit 
clt ik !eri tanklarını muharebeye 
soknıuktaılırlnr. Tnnklnrın iştirak 
elllı·ildilJi muhnrcbclerin adedi 
nrlınaktarlır. Tanklar ateşleriyle 
Alnınn pl:yndcsine ~ol tıçma~a ça. 
lışm:ıkt:ı iseler de karşılarında cJd. 
eli bir h:ırekct görünce sür'atle ırer 
çekilmeklcdirlcr. 

iki müşterinin bira şişelerile 
yaptıkları düelloda 

~a sene 60000 
tayyare yapaca 
Hartlorde(Connecticit) 20 

(A.A.) - Harp istihsali di. 
rektörü KnutBen, Birleşik A. 
merikanın bu sene 60,000 
tayyare yapacaccğım aöyle
mi§tir. 

Dün cenup cephesinin bir kesı . 
minele Alınan tnnklnn şldclelli blı 
ln:ırruzu gecen seri ateşli ınfekler 
le mücehhez iki tabuı u desteklc
mislcrdir. Şov ·et topçuları dOşmar. 
lanklnrının pek ynkının:ı kadar ao 
kulmno;ıno mimi olnınmışlnr, sonr. 
bunlardnn ~ edisini tahrip elmiş. 
!erdir. Seri oteşli tüfeklerle mii· 
cehhcz km•\"CI te Sovyct mevzii('. 
rinin nrkıı'itnı çevlnnrl!c leşehhii 
ederken dojiılılmıştır. 

Lrnfngr:ıcl yolunu ncmıık mak 
snrli~·Jc ileri harekete geçen Sov: 
yet kuvvetlerini durdurm:ığıı teşeb. 
biis ederken ele Almanlar :ılhr za. 
Yi:ıta uğromışlıı.rdır 

Bir garson başınlian yaralandı 
Dün akşam Sirkecideki Vnlidc 

.okanta;unda mUşterileri hnyli he
yrcana düşüren blr döğü§ hiıdise
si olmuştur. 

İkbal otelinde otura.ıı !smaille 
Uzunköprü otelinde oturan Meh • 
met ikı ayrı masada tatlı tatlİ ye. 
mekletini yer, içkilerini içerlerken 
cvveıa ağız knvgasma başlamış • 
lar, bu kavga sonradan döğüŞc 
dönmüştür. 

lsmn.il de, Mehmet de ınasala.nn 
da bulunan bira şişelerini birib r
lerinın kafalarına frrlatmışlnr, lo
kantada bulunanlar bhibh-lerlne 
gimıi~lerdir. 

Vışinin cevabı 

Amerikayı 
adliyeye ıtatmin etmedi 

Bu aradıı. ga.rson Mahmut da 
bn.şmıı. yed@ bır bira f;işesUc ya
ralanmıştır 

Suclulnr yalrn.ln.narnk 
teslim e<Llmı§lerdir. 

W':. Yaz.w 2 od sayfada 

Don hnn:D'>tnd:ı Rostofta Kleisl 
kuv\'cllerinin bozgıın:ı uğraması ve 
norvenko\'o ve LobO\·ııyaya lifdar 
ilerleyen Sovyet birlfklerl tarafın· 
dan dnha !maide yapılan yamı 
hnrckctini müteakip sfira'lle geri 
çekilen Almanların tesisine muvaf. 
fak olclııklnrı müdara:ı hnllarından 
düşmıın ya\'nş f:ıkat müessir bir 
surette seri atılmaktadır. 



: - E:S SO!'ii 1 l \RİJ\. 

Riyomdaki 
muhakeme 

-_. Baııtarafı ı inci sa~facla 

• a de W8mak lsttdlll için, mUzak ... 
relerde ııaaır aayılamaz. 

BlWD. "ordunun hezimeti bAdisele. 
rin tcmellnl tcekll ettiği., bir davada 
harpten bahsedilmemesine hayret et. 
mlftlr. Blum, Gamlt'll'in hezimetin 
... lıca rneııulU olduğunu aöyllyerek 
generali şiddetle itham etmiş ve 
"G&mlen'in sUkQtuna i§tlı-ak etmlye-

lfm.,, demiştir. 

BLUM GA'MLEN'l ttHAM ICDtYOR 

Blum. aöalerlne devam ederek ken. 
tsllün ve kendlıılyle birlikte zan ıı.l. 

tına alınıı.nıarm mahkeme hu&uruna 
kanunun ve adaletin ve beşer lllmad·. 
nın zıddına mutaleaya dayanaralt 
~ rdlğl mahkOmlyet kararlyle çıktık. 
•rmt slSylemlftir. Blum, demlıtıı ki: 

Hezlmelln asıl sebebi kumanda 
ıı.akammm hataları delil midir? Bu 
uAl1 bir aenederıbcrl aorduğumuz haL' 

de tahkikata m<'mur olanlar. bunu 
~inlemek istemediler. Adalet divanı, 
ordunun ıahadetlnl reddetmek istiyor. 
Halbuki ordunun maıtemcsl, teehlza. 
b ve maneviyatı ne olursa olaun ku
mandanın ezici bir mesullycti \•ardır. 

Blum, adalet ılivıınının iliklaliıı. 
den şüphe elli{iıni, daha simdidcıı 
iıeride Ycrcre)'.i kıırara kcndİ\İ nıa
<len ahlb lıulnnmadıltını <;Ö) lcıniş 
ve demi~tir ld: 

"HAKİKATi ORTAYA 
ÇIK-'RACAOIZ., 

Herte)'e rağmen nıficadclcl·e gi
rişebiliriz. Acllacak olan celseler -
<icn bütün hakikatı ortaya \'lkara. 
cnğız. 

Blum, Re) naud ile Mandcl'lıı 
or.ıda bulunmamalarına hayret et. 
miş, bu gnybubetin davayı lıüliin 

rnıuhile teşTih etmeli inıkfınsız kı
lacağı fikrinde lmlunduğunu söyle
) erek gtldülen dava, t"ransa da\'nsı 
değildir. Ru bir rejlm dattsı, cum
hurh el da' ıısı yapılmak isten ili;> or 
Denriştir. 

Blum, bundan sonra adli~c mes 
!eğindeki bayatını hatırlatmış, de,·
:ct sılrasındn ibulunduğunu, orndıı 
her hakimin lam bir istiklal içinde 
hfi\üm verdiiinden dolayı kendisi
n i Yicdiılaen daha nıesuJ hisselliii .. 
ni söylemiş ve demişllr ki: 

Gnm~J ~usnrata med>ur etti. 
niz. IJJI: adalet, J..ctimai !slahat ve 
1936' danberi hük6meUerin hercr 
tuUuklar1 bir terakki tejimi de,·ası 
güdiiJüyor. 

Bundan sonra Daladye .öz almif, 

şöyle demiftir: 
Karıma& mazııuo olarak delil, 

16.10JK2 tarihlndenberi nıuııun ola. 
rak çıkıyorum. 17 aydanberl kendimi 
mUdataa etmek tmkADnıı bulamadan 
mahpus bulwıuyorum, MatlublyeUn 
bqlıca meeulU olarak baamla., radyo 
ile ve bluat devlet Tel.il t&ratmdan 
ttham edildim. Bu keyft mahkQmiyet 
kararlarma karp §lddeUe itiraz edl. 
yorum. 

D&ladye, aö&Uııe .§Öyle 4evam elmif
tir: 

Harbla llÖade me.IUlleriııin muhake. 
me ediJmetılnl herteyden evvel Al. 
muıya iatemi~r. 

Dala~. Fraıaanuı ne zamaıı, nuıl 
ve kimden ihanet cöl'«MJlibltlll bu cı... 
Ya emumda anı,...ıac•tı ümidinde 
b~u -3ylemif ve ıu a&W!rl 
ili.ve elmi§tir: 

Herllalde anayuanm getirclill bu 
.ınahkWnl)'et.e itiraz edJ,JOnllD. Haki. 
katt.e llarpten kmdin ımMUl oWı Al. 
man;,a. buglln dava a)'MIDde harbin 
6UÇIU9Q kelıdi.li obnadJima, talmlJı e. 
dlcl bir delil t.edariJdDl ilıUy<>r. 

Reia Gaoua. ejw D&Jad7e, ,yalıucı 
bir' dnleU Uerl .urmıüte devmn ede. 
oek cııhnma gizli celM karart verecetmı 
ıkl defa ihtar e~ 80lll'a .. ki 
bqftldl JaarJıin agdm...,... Fraa•nm 
mcaWi)'eU Olmadrp•n llÖylemifür, 

Saat 17 de celeeye nlllayet "1i1mlf. 
tir. Kallpaalıı.r bUcreleriJle d&ımilfJer• 

dir. 

Çılgmlar Klübü 
ıazaa: isıı.Mer F. ssna..ı.ı 
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- Ne dlyonmtu?. yeaıe1 Biz mı . 
ıolnlz ! .. aman nerec1ea ltollalaYon.ı • 
ııuı. ! Söyllyeme& :mllılDk ! PelEAlA.. 
. \plıeybnl Hruyoıwanoz: Bu aoeee eve 
irelmedl •. Hastanede Saelılenlın ....... 
ııı lnıJ'tarmaJda JDeKUI. Pelrl ama bir 
az da kenctlnlden babaedin ll&kabJn •• 
:stı: ncredeycllnlz! Neler pldl --...ı. 
ı.:ı? ne c1edln1z!! •. Afabeytmden zatM 
a~nlacak 111f7drnrzl'! prlp ~y .• Hal. 
buld bea, ı;hd, blrlMrlnl eeverı meııut 

bir ~lrt 1&1Uyontum.. Aman bu me\"Zll 

etr.ıfmd& bil' ktıredk oı.an aldnle ko. 

llUflllnk ıaterlm. Ne cleAlk: Kucun. 
- _,., ... 1 1 .... , . ... l!fda Ö.). 

.. mi! pelılJL. .._._ tlllldt seJlyo • 
rurrı.. peki )lleld ........ , on lfirle o. 
nadA bulunmata ~lnn 

20 Şl BA'I 19!2 CUMA 

lngiliz ler 
Rangon 
körfezini 

maynladılar 
·!'okyo, 20 (A.\.) -D.N.B: 
Btrmanyadıı.ltl Japonlara iltlllak e • 

drn birçok !irartler, Rangon'un blr 
s!pcrll ordugAha tah,·il cdlldi~lnl ı;öy. 
lemektedlrler. lngtlizler. orduya bUyUk 
miktarda kıtalar tah§lt etml11lerdlr 
suıarma mayolar döl<Wen nehrin kı. 
yılarıtııı toplar yığılmıştır. Limanda 
tayyare kertıkoyma topçusu. ıowvetıı 
bır te ekkUI haline i;ellr ımııtıı·. 
ÇUngklng'e gitmek üzere rıhtımlara 
uarp ma.l:ı: •rnesl doldurulmU§ltır. Bu 
rııalzem alelA.e .. ıc şimale doğru ı;ötU. 
ıillmek t.edlr. 

l..oadra, ıo (A. A.) - B, B. C: 
Birmanvad'l B'lin nehri boyun • 

•!:! §iddetli muharebeler cereyaı: 
etmektedir. iki tarafm da za)iatı 
~ğırdır. İngiliz. tıombardıman t.a~·
y:ıreleri, Bilin nehrinin şarkında 
Je.pon mevzilerine birçok taarruz. 
lar yıqımL'jlardır. 

Çörçil kabinesinde 
değişiklik 
aaıtanafı ı ıııcı •1 fada 

Attlee, aynı zamanda btlşvekıl 
muavinliğini yapacaktır, 

Yukarda zikredilen nazırlal 
harp kabinesini teşkil edecekleı· 
dir. 

Beaverbrook, harp kabinesı a -
ıJl.-'r olmağa davet echJmişsc dı:> 
nhht a~ler dolayuıilc reddet . 
miştir. Yakında Birlemk milletle. 
rln menba ve lmkanlannın ınUt. 

tereken kullarulrnuı ic;in be4la • 
ınış olduğu Jşe devam ct.mdc ve e. 
rc:sıra kendisine verilebilecek o -
lan diğer hususi vaaifelerle me3 • 
gul olmak ü?.erc Birleşik Ameri • 
kıı.ya gidec~ktir. 

'flflllla cewabı 
J,ou<lra, 20 (A. ~.) - B. B. C: 
Amerika. hariciye mUstelfllrı 

Sumner Vels, Fra.Manın 11hnali 
Afrika yoluyla mihver kuvvetle -
r.i.ne yaptığı yal-dım hakkında yn
pılmıŞ olan teşebbüse verdiği ee• 
vaıbıı Vaıeington hllk6metinin ta~ 
mlnkir bulmedıflnı ve ViPcleki 
Amerikan sefirine yeni talimat 
gönderlldiğiııl beyan etmiştir. 

Av ustralyaya tayyare 
hücumları 

lir ISllftarafı ı bici •yfada 

mey.danlanam uğradığı hasar 
ciddi deAUdir. 

Dilııkü akııı esnasıııı.lıı lıir kaı; 
"Hkerl ,.e sivil hastahane boınOalan. 
mış ve mitralyöz ateşi altına alın· 
m1ştır. Bir kl~inin öldft~ evvekc 
bildirilmişti, Bildirilme.ren d.ijer 
kayıplar 3 ölü lle birkaç yaralıdan 
ibaretllr. tayyarelerlmbin ibazıları
}Crde hasara uğratılmı~r. En aşa. 
Jı 8 ıdöşman tayyaresi labrip edil· 
miştir. Zannedildlline göre düşman 
tayyarelerinin l>lr kJıSmı şimali A
vosıralya saıhili acılında dolaşan 
bir tayyare gemisinden hıırelcet el• 
nıiştir. 

Telefea k•pamı .9lDM ~tt 
f&kaldal"lllı utuftunrak: 

- A Hala, AJlıala, dedl, biz de .ren . 
pml çeteeller kaldırdı cllye meftk e. 
cHyordllk. Re"""d ., .... &J'fthnk. 
t* diyor. B u IMMleler arap ~ 

dlatltl.. -&dm uaklayor...llemm ...,.. 
meli 

Slaan o kadar ~ıtı ki. naad ve 
neftie ılJIDeeellnl lıllmlyontu. Htz • 
~ U6n erkadea blklmf "e Si. 
n&D9 Ula\-eaild .~ ... 
AYteı Slnanm bu.ırlandıj1Jlı ıriiriill. 

ce: 
- E rkenden nett~ e gldlyonrun, klL 

çlk Mşmı! 
Diye eorda. Sinan: 
- l'engem telefonla beni ~:atırclJ .. 

gidip onu ıriencettaa. 
Dedi. Ayteftln J8T.lert arıldı: 

- Tuur te.l: uo ,ıünlue kaklık, 

Au..nn! Necmiye hasıTIR ... , ela tele • 
fonda konu,tııtunur. ka:Jın ~. 

- Öl ..,ya. Nedı'!fl ~~ıyol'9tın. '! 

• 
.. 

EN SON DAKiKA Mahkeme Salonlarında 
Küçük tlanlar '(uponu 

(Hu ınapoea eklenerek sönd~rUf!ft'lo 

it arama ve lt wenne tllnlan t:n Son 
DlıldJuMla• puua ....,..meceııtlr &w. 
........ tekllft .-Uclentı okuseealaıw 
malıhn. kalmak tnere •itti adre9lert 
nJ bUdJrmelerl llzua.) 

Oostlarmm değil, mektuplan 
nm gelmesine kızmış! 

E vl•nme teJdillm: 
c: 20 yaşmda 40 Ura maaşlı, devlet 

memuru btı· Lı:ıy, 28 ya§D'ldan yukaı'I 
olmıyan. dul veya kız evi olan bir ba. 
yanla evlenmek lat.emektedlr. (S. T.) 

Yıaaklaram (1) ,amarlırarü 
" ba11Jara mal derler mal I " 
te11Dce tle ~plere 1tlllm1t ... 

remzine mUracaat. 169 Bey&& ipek başörtülü dancı 1 
• Yaş 25. boy 171, kUo 68, ciddi 1 k.; dın, yanmdakl (Ok bo~alı, orta 

yakı§ıl\lı, mağrur, yüksek tahsil gör. y:ı•.Jı, fıkır fıkır kaynayan su~·luyu 
mU§. resml bir daire&! 140 Urıı. maa;lı .ıöstererek, lıılh hir Rum dili şi. 
memur bir bay; aradığı konforlu ha. uslylc: 
yatı kendi kazancı ile t.emln edemlye. _ Tc bu kudıııııı beni nasıl 
ceğl için çok zencin 17.20 yafında. ·hiğrhiJilnil size :ınlatayım. diye 
tahıi111 güzel bir genç kızla evlenmek ı lıJşl.ıdı "ie ancak 45 dakika kadar 
lateınektedlr. (Mavltuna) renıUne mu ı,ıs:ı hir z:ını:ın < !) lı.ısın.ı gelenleri 

1 
racaat. 170 I :ıııl.ıllıl.t:ın sonr:ı sustıı. ı 

• Resmi vazılclerde bulunmuş tah. _ Du kodıarn Jqr. kardeşi) le Sir-
sU görmüş. balen bo:şta, 45 ya.şmda. kı·dcl<' lleıııirkapıda 11 numaralı 
kirnaealz çok kibar bir bay, ~.42 ya. l \111 Lir k ıtıııda; o lıir tarafüı, hiz. 
§mda ve az blr zaman için kendlııtne uir tur.ıflJ oluruyorrhık. 'J c bunu 
muhtac oımıyacak. kinuıeıtz bir b&. B•lnıirım neden kot• sı evinden 
yanla evlenmek latiyor. (R.Y. •:i) kogmuş. hooop, ge'dı kır. kardcsf• 
remr.ln'lt mon.caat 171. ııin odoı,.ınn )erlc5ti. 

Miitel nrilc: B.r guıı sok.ığa çıkarak tını, bir. 
• Yuıhanede çıı.lışmak üzere 11< uC'nbire kıpı c;alındı, hııl.tmı, peıı. 

bayan aranıyor. Az yazın oıaıılaı j •·l'rcdcn, hir ııuam elinde lıir kiıl(ıl 
lercllı edilir. rBUlend) rcmziD" m ·• la durur. 
raeaat. ~ :\~ İ!>lcr!-.in? t.l•)Gısc•IC'ııdim. 

* Llae 9 da okuyan, eski türkQf'yl 1 - B11r:ıda hir k ıılın oluı·u;> or, 
mükemmel bilen, heaap l~ler.lnden an. •)1111 !!Öreceğim! dedi. . 
ıayan bir genç, allevt vaziyeti dolayı. - Kim im kadın, i mı ııc'l 
sile herhangi bir lote eh\"en Ocretle - lı.mini unutnuı5uııı, deıti, ııma 
öğleden aonra bersUD ça!lfmak iılte _ F:(irıırsern tanırım. 
mektedlr. Dtvanyoıu No. 11 de sucu T:ım .ış:ı~ı inecd\liın. ki lıııııuıı 
Kenan YeU~e müracaat, J •• ızkarde.şi dışarı cıktı, tıdnnı:ı: 
* Karun, mal aahlblntn dafreainde _ Mı:ıazzezi mi arı~orsıın? evde 

yemek, çamqır, 11Ul ve orta hlmıetine 'ok! dedi 'c ıitti. 
bakmak kocam apartıman kapıcılıtı • :\fıınr.7.cz ılc bir J..öşcde ınans:ıl 
yapmak üzere çocukauz bir aileye th. ~· k:ır<lı. 
tlyaç vardır. Sirkeci gar oefl bay Ze. - Dur, dur gilrnt', Muazr.ez Lur.ı 
kiye mllracaat. ela db e ı.cslendını. Mu nez de duy. 

* Rüftlye maunu aakerllt1D1 yap . dıı Ye :ı,.:ır;ı, a inerek ·•dama: 
mıı. tecrilbeli bir bay, odacılık. kapı. - Sar:ı geldinlı, efendim. Mek
cılık, gibi blr tt aramaktadr. tHay • tup mıı geUrdini:ı'1 di~e kar~ıladı 
dar) remzine mUracant. ve :ıdıımı selılınetlc nıekluhıı aldı. 1 
Aldırınız.: Bilınirim hana neden kır.mıştı. 

Bir y:ıııd::.ıı elinıl<'ki mrklııhu snlln
~ ıır:ık, bir ~ nnd:ın da yıınal.:larını 
ı:.~mırl 1\:ırnk: 

(M. EI,KAR) (H.T. B)(Ş.)(Vatan G51 
(E. Ş. 1202) (Zaran) {F.G.D.) 
(A. 5) (F. K. M. 91 , ıs. Semaı 
(İlk ve aon §&DS) {Yedek denlacl) 

t1''.Z. 83). 10.P.K. 2071) (11.K.Al 

- 1 e hunlara mal derler. m-al. 
!frrı ııı· k:ıclıır lwııı C\ ılc ynk desen 

(A. Ahmet) (0.K.) ~Akt.atayl 
(T. R.B.) (Vehmet 3&) (O. !'ıRne) la• _ .. _ _ ___ llllli...ılııiıiıılllİl--'I 

Bayanlara 

MOJDE 

(P.İ. :m (S.B 12) (Y, Akın) ,ı..em&ı 
Y.) (Denk) {R.K. Hl (C.RJ (Bahar 
çlçe~i l) (Turgut) (AkyUzl (İnci 
(35 Aydoğuı) (Göl) (İmrenı ılt•k 
(GUne) linin denizcisi) (NE 97 ı 
(Y.Ş.) (R.P. 85) (Ciddi) fB \ :ı2) 
(Çlışkan Akansel) (Çanka,rt. .maır 

(Nadide 19) Genç rehber) fH.T 5) 
(S.C.) (A.S. Tcmlzkalp) (Oya 24) 
ı24 Melike) (Oalataaaray 40) (H.G.) 
(Anlaşalım) (Ka7.andım) (24 E.D.) 
(Geç) (Semiramis) (~rhunde) {E.CJ 

Bu t arruf deninde eskidi, boy:ılil 
•;,ı"du, renginin modası geçti dıye 

kıymetli 

El çantalaı·ınızı 
bir l:oşr.y ntıp tcrketmeylnlz, Atel. 
yemi .. ırtcd!ğ.niz renkte elbiselerini. 
z U)gun o·araK e ld c.,N'.fA( .. .\RJ. 

:~ızı !enııl !•uette boyar ve yepyeni 
yapar. 

de b11na mck1up gönderen~r. hPnf 
bulurlar. dedi. 

Seni mi r :ığırdılar ki bir helc
cıın, bir telaş aşathla indin? 

- Bana ne kardeş, n~ı aıay:rn 
arından, ruektuplanndan bana ncl 

dedim ve sokağa ('ıl.mak için mcr 
dıvenleri ınmqe baJladım. 

Llkın hu karı kıımış bir defa. 
iki al ak inmi~tim, ki supürae ıle 
iısttimc atıldı. Başıma 'urdu, sonra 
saçlarımı yakaladı. çekti, ç·ekı!i. 

çekti. 
Yuu:iıtrıim, aözcl)eıim al kanla. 

r:ı bulandı Bereket Necmiye lıanı. 
ıııa. Çabuk l ctl,ti de, bu kadıntn 
elınden cıın1m1 kurtardı. Va1Jahi 
soclarım ) ıımak, ) umak ellennde 
kıılınıştı. 

- ,\nııı, sen de ona· ''Ev~ do~I· 
lıırını, ı;ewcililnini ııellrdit}ın ~t. 
rııiyormuş gıbi bir dl" m<'kupln ge. 
tıriyorl:ır . ., diye bağırmışsın. 

- \'nllahi 3 alan .so:r1ememişem 
efendim, her zaman doı;tları gelir. 
mckluphrı gelir. 'fc bana inanmaır
~:ını7. lıes kapı komşusunu ~ııMt 
soslcriyorum, .size ... 

- Bu cihet biıti dr alakadar et
mez, da' a) ı ... 

:Ece sen ne diyeceksin oali:alım, 

Mua:ueı: hıınım. 
- ı;fentlim, ben ze~cımden ay. 

rıldım. Kır. kardeşimın anına &el
dim. Bu kıı.dın başlam;,ıdı, mı benı 
kocasından, her şe~den .kıskanma 
ğıı .. llcr uman pis pis konufUr, • 
1-üfürler edi)ordu. Fakat neme llıı· 
zım ehn kara cahiliyle mL utra"'•
cağını, der, nldırınazdım. 

Bir gün bir tşim icin beni ar:ı· 

nıışlar. Üylc dost fıılıın değil, ~'· 
blı gost<"rm~in, sırf iş icin-. Bir 
~ ıu ı hanedt' ç:ılışacak hm da oıJacı, 

gcl!.İn ~lıssın di)'1! mektup ı:ıet "· 
nıış. Likin bu kara cahil kadın: 

- Öyle kadın hıırada ~ok. 
demi~. ndamı bir aı!Mtinı , 
bir azarlamıt göndemıtş. 

Sonra ııılam )ine aelrli, ~ni gö. 
rüncc: 

- Aman lıaııınıcfcndi, bir .kıdm 
,·ıır bu e' de. Cadı mı. cadı' ~ni 
lıir koju~ koldu, ki hiç sonna),n ! 
di)·e dert )'Bndı. 

-Aldırma! dedim, Mektubu •I· 
dım, odama tıkmaja ba~adım. 

derken bıı kadının: 
- işte dosllarından mPkluplar 

geliyor. di)e bnğırmaslyle beraber 
odama hücum ederek saclarıma > a. 
pışnııısı bir oldu. 

Mühim ilan ı\rw l'dılır""' ınodl'l, forma. astar Ben de tabii mukabele ettim. Bu 
de!('i,ttı1trblllr. ırada tımaklanm nasılsa etine 

ZA'fl - Gebze aakerllk §Ubealnden Elhamra sinemasındn göstcrıl rıplaııdı. Çizdi. Nihayet Necmiye 
alınıı oldutum terhis tezkeremi zayi mekte olan bllyUk Türkçe sözlU Adr ~= Modtı BoJa E\'l hanını geldi. bizi ayırdı. 
ettlm. ycnlalnt alacağımdan csktııtnin ve muıılklll (Ali Baba ve Krrk G"lota. Has:ınp:ı R Han, No "·' işte bu ,·akadan sonra, hu kadı. 
hUkmU -yoktur. haramiler) fllminJn §imdiye ka ._......,M_u.nı•lı•s•n•e•c•a•d•d•l's•l•._K•:ır-ak•ö•y--'I nın şerrinden kız kardeşl.nı Yenika· 

Gebze Mustafa paşa mahallesi dar memleketimizde g&terilen I Pt)a, ben Göıtepeye taf1Ddık. Yok. 
Yazı cadde.si 317 :numarada (Ali Baba) !llmlerllo hiçbir mu. I :ı yanaklarını şuaarJa,...ak: 

______ Ah_nıe_t_o.il·u·ZJ-bn·l----n·as-cbe-t·l ·y·ok· t·u·r· .. ----- ı M·u·zAYEDE "ıLE - Bunlara mal derler. mal di)~ 
hiç bir zaman bir şey sö~im. 

SAT iş 
:Xeticede mahkeme ftlı:a'J'l at&'en 

- İ! l ama, t.elefıwla koau.-ıyor da 
e\ine A8den plmiyOI' ~ 

- l9te orasmı ben ele aalaylUDlidJnl. 
Bent .Jlu&'ullClUk Wırefıelll de lııekll yP-. 
cıek. Hemen ~ Mr ot-bite at • 
lamalıyUJL 

SIMn kOfUÜ edMnlft çıktı. Çar • 
!;ıdıuk =•~indi.. tekrar altkata indi .. 
htunet~ll e ıu talimah ftrdl: 

- Sen e\·den a~Trlma! apbeytm 
belki biraı. sonra gelir. Kt'ndltılne yen. 
1temle konuflllAia •lttlltml lllylenrla ! 
Maamaflh ben Jmıaca şuraya bir l<Ağıt 
da yu:ıp hrralrıyonım. 

Stnaa ktM Hr ""tup yazarak, Yf'· 
lllt'k maAUmm t\tıtttne bıraktı: 

- Afa1'PJ im bu JYM-ktnhu okuımn .. 
Of-dl n e'den sokıığa ı;ıktı. 

- Saat f.Pld:r. bııı:u1c. Orta hlr hıı~ il 
\ akit ''ar. tiri<.' bir kı>rc Kadıkö~p ka. 
dar lne~lm .. 

Si-an l(ıuhkl'y 15.keleıılne kadar ) li. 
rftd i. 

Siaan meNkaldelı ~ 

--Ketkl -- ÖD08 .......... 917 
leseyllbn.. 

Dtyerek bir &Ul!Qe .....,, 

- şelir .. ~ KaqalleClk 
iskelesine ıötür. 

- Peki .. ,..... 
Kadıköyclen 1'ıküdar yolunu tuttu • 

!ar •• 

Siaan Yolda staeıtc. clattbıUyordu : 

- Atabeylml bu kadar çok ııeveı
cirlllen Ytıae ... cı-ek ki •wallı a . 
damcsğnı ,ımdlye kadar aldatıyor • 
ınnt! 

Otonıobtlln l~nde bir 91pra yaktı: 
- H1l:f1r .• ha)n •• lrnlaklanm ve illa. 

leriın mutlal<a beni aldah)"Or. NeMDt. 
~ e tııınun. "llitallııe,,nıe kattyen bu kala. 
pe'lj1 µıpmaz. Den hayatnnda omın 

kndftr ılttröııt ve temiz bir kadın cör. 
nıtıdlnı. l'!tı'r o ıl:l Mylfı 1apanıa, ben ı 
hiçbir kadma :!Hvenl'ftlPm arbk . 
•. l(ttrtıf"3tlhınf'C11 ~l'ffliw e~khı1ara ze1. ı 
oı. 

Pazar gUnU 22 §Ubat 1§42 saat 
ıo da Mnckada Te,vlklye caddes!::ıdc 
19 No, lu Gözem apartımanmda H 
UncU 4alrealnde. açık artırma 1le sa. 
tılacak kıynieuı eoyalar .. ıon ta.. 
kımlan: Yatak odaları, yemek odaaı 
halılar, radyo, biblolar veaalre kıy. 
meW, lllaumlu eoyalar. 

Necmire ile Dada acbndati kadla
ların şahit olarak ~nlına ı it;ht 
ıhınışmayı &ııümüulekl perş~mbe 

günft saat ıo a bıraktı. 
Muhakemeyi müteakip Mauaeı 

gitmiş dnacısı Fatma be. l:ortdof-. 
da bir sGrtı kimseyi başına topla. 
yarak nasıl da.,.1' yedfllnf ftUft 

mun nnlatmata başlamıştı. 
ADL!n llURABIRI 

Ber aewı maili••, 11e1tnaea J8tl•ll 
parçalan, tazrtll malllulan, el Alet· 
ı_., maaıweıalR lllf• .. rler, ile 

nen otameltil Jedek parçalan, 
çeli il Jdelder i glltl 

1htiyaçlar ı n ızı 

SAGLAM, UCUZ ve ÇABUK 
olarak yapmaga amadedır f 

Adrea: Mercan Yokuşu 1'"nlver&lte kap111 kal'!ıaında .P'uat J>llto cad t 
ılNıJ No. 60 Kah;- :mm "8ar...,uoı 


