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Alnıanlar Kalaç 
Şehrini de aldılar 

, 
Yeni mahsul 

-
Adanave Konyada 

hükumete verilen miktar 
umulan s~viyeyi aştı 

Novorosiske · karşı tehlike· arttı 
Stalingradın 
garbında 

Alman motörUl 
kavvat~erı 

Rus müdaf aas·nı 
derinlf ğine yardılar 

Bms!ar J eni 
mı vzllere çekil ti 
Lorıdar: 3, (A.A.) - Ruslar 

Stalingradda bala mukavemet gö3 
termt-kle beraber tehlike bı.iyük· 
tUr. Bu tehlilte en ziyade ~nup 
garbından gelm~ktedir. 

DU.n gece Moskovad'i neşrec+ 
leıı resuıi Sovyet tebliğine göre 
dün Rus kuvvetleri şehrin ~nup 
garb:nd~..k.i Rus müdafaa hatları· 
nı yarıp geçmiş olan Alman zırhlı 

( D~l'&mı 3 üncüde) 
Rijcvdc taarruza gcçt~ 

.. 
' 

.. 

Sovyet askerleri 

{ 
j 

1 
! 

Bazı 1erlerde (.lltçı mec•ar oldula 
miktardan lazıasıaı lllktmete safl1or 

Ankıır.ı ıs (BUIU!li muhablrlmhdm telefonla) - Ticaret vekllettn. 
den aldığım maıo.mata göre Çukıırovada hububat sa.tın alınması tıl 1101" 

ermi,tir. J{c.D~I\ ovasmda geniş mikyasta alım devam cıtmektedir. Şlm 
db e kadı\r oa mmtal•ada teslim alınan hububatın mlkt,.ah beoklenetı se · 
vJyeslru ıt,mı,tır. !jark vth\yetlerfnden aJmaca.k ma.Jıaulden sonra oıub. 
tııç olunan miktarın yukarısına ;ıkıla.cağr umulma.kta ve bazı yerlerde 
rıtt~lnio vunv ye me<"bur oldu!ia hububatın daha fa7.lasmı büldl-jete 
teıdinı t·tnı(ye ~ladığı beyan olunmaktadll'. 

SALOMON 
ADALARINDA 
~ 

Bara~At devauı 

edaJOr 

Macar Naibi 
Hortinin 

· Vilki Kahireye 
geldi 

BaglalErile memıı
kettmize de gelec91E 

Londra: 3, (A..A.) - Kahire-
den 21.ııııan ibir haber, Vende! Vil• 

Başvekil ltarsta ~ektep 
~ .. .. . . hstesı basıhyor . 

kitapları 
Londra, !( A.A.) - . Sale>mon ada. ' 

larında çarpışmalar devam etmek• 
tedir. Bıkada Amerikalı havaeılar 

hava alanın• 5 ton bomba atmış

lıırdır. Bir muhrip de lıombaaln •• 
nıış fakat isabet olup olmadığı 

tesbit edilememiştir. 

Damadı da 
bir kazaya 
kurban gitti 

fiil 
ı ldnin dUn Ka.hlroeye vnrd:ığmı bil· 
dırme1<tedir. Kendisini Amerikan 
sefiri ve T11mgcn:eral MaJmvel kar-
11lam.~~m-. 

Vendel V:i:mti, iyi bir seyahat 
;sraptığı:ır ooylemiştir. 

* * ı;c 

Saracoglu yolda koylulerle ıhtıyaçları Orta mektepler için 
ili a er JI sı üzerinde konuşmalar yapb 

ı te§rlntevvelde bUtUn memleket,e 

Laede Japon ü~leri de Amerikan 
çalfJanna hedef teşkil eımekte)''t:li. 

Kau, 2 (.A.A.) - 1/9 jtl42, d'°' 
Sarı Kamıştan halk!n tezahürler• 
ıırarsında ayrılan başvekiliıniı vila· 
yet hududunda kendilerin! karşı. 

Jamış olan valimiz ve ref:L:atindekı 
7.e\·atıa birlikte geçtikleri yerler ü 
zerinde köylerde keııdllerini bek· 
Jeyen köylülerimizle konu~ara.k in · 
tiyaçlarını dinlemiş ve kandi 
]erinden izahat alarak dün saat Hl 
da şehrimize gelmişlerdir. 

Sııyın mhafirlerimiz şehrin me~ 
belinde mevki komutanı, mülki vP 

askerl erkan, bir kıta, asker tarafın 
dan selamlanm15lardır. Vaktin ~eço] 
nıasına rağmen büyük cadden!n 
iki tarafında hıılk başvek"llerini 
heyecanla alkışlamışlardır. Sayın 
başvekillmiz de • bir 'müdı!Pt 
yaya yürüyerek lııılkın pek canh 
tezahürlerine "nnsılstııız ark:ıdo~.

Jar,, diye mukabelede bulunmuşfar 
ve bilahire oloınııbile binerek ika. 
metlerine tahsicı edilen Yali kona· 
ğıııa gelmişlerdir .. 
' 

Lavaı 
Pariste 

vı,ı, S (A.A.) - Pariste bulunmah 
ta olan ba.§vekfl LAval, Yatıgnon 

l!&raymda blr çok vaWert kabul et • 
mi5tir. 

""""' -
Yanı ve Meraklı 

anketimiz 

Harp ne·zaman 
' 

bitecek ? -
Harbin dördüncü yılmı idrak 

etmi<ı bolunoyornz. Harp, uzadık. 
ca harbin ne zaman biteceğin; 
ın~ edenler, kendi kendilerine 
"Oranlar da ço~atmaktadır. İşte, 
~nketlmiz herkesin :ı.şnğı ,yukan 
:ı.rn· hisı,.;rle kendi' kendine sor-

• 1 k 
(luğu bu suale uzak , ·eya ya ın 
~htimaJlE"re dayanan <'eu.plnrla 

·loludor. 

1 
MeseJi anketimize cevap , .e. 

renlerden' bir zat; (Sulh~ dört ı>.e· 
"le yakla.5tık !) , Diğer bır zat • da 

~ tya 194S de veyn 1948~ ~e dı~·e 
j nevalth.r ~ermlc;lerdir. Bırıncle ilı. 
~ •lma.l, c1igeri'hite kat.'iyet. .• 

,.-:,.- · ·~ 

'Va linin daveti 
tedrisata be._glanacağmdan bu sene o.. I t 1._1 JI 
kutuıe.cak kttnpıarm usteıer1 ba&tl _ Par s e • yeri ı 
maktadır. Bir haftaya kadar vıta.yet. • 

. ıere göndeı·ııecek oıan bu listede de.. treni çar pı,b 
~i§iklik olarak ortamekteplerin h~r 
üç smıfmda okutulmak üzere bi:' gra. 
mer kitabı -ba.stırilmı§tır. Lise tar.h. 
lerl yeniden ve husus1. tallpler elinde
ki IJBenin üç sınıfına alt coğrafya ki. 
taplarI da bu defa Devlet ma.tbaasm. 

inönü Gezi yeri 
yarın açılıyor ca ba.srlmaktadı .r 

30 yaralı var 

Vişi: 3, (A.A.) - Pariste, R~ 
ııüblik isıta.sy()IJlunda i'ki mero ti• 
reni era.smda çarpışma olın.u~tnr. 
~O kişi yarala.ıımışt.Ir. 

"Ynğmur dolayısiyl~ tehir edl• 
len İnönü gezisinin açılına töreni 
4. 9. S1.2 cuma günil saat 17.30 
da yapılacaktrr. tstanbulda hulu 
oun Büyük Millet ~edisi a~ala~ 
riyle evvelce kendilerine davetiye 
gönd~rilen zevatın t~~tifieri rica 
c-,Junur.,. 

İngiltere lllrt seıre evvel bagla 
harbe ıtrmf,ll 

EDEN DİYOR ·ki: 

Vali ve Belediye Reisi 
Dr. J,i;t!j Kırdar. 

Türk gazelec :ıeri 
Londrada 

Hitlerle hiçbir zaman 
uzlaşmayacağız 1 

Londra, 8 (A,.\.) - !ngilterenı"l 1ngil!z harlcjye nazırı Eden de §öyle 
harbe girişinin dördUncU yıldönilm\l, demiştir: ' 
olması bakmımdan bjrçok mesajlar "Hitıerle hiçbir zaman uzlaıına y&.. 

Londra, S (Radyo) - Londraya neşredilmiştir. · 
muvasalat eden Türk gazeteclle:i dt\.tt Vaşington.da neşredilen beyaz klta.p 
şehri gezmişlerdir. tngllterenin esl\• şöyle demektedjr. ''Düşmanı yenmek 
Türkiye sefiri Slr Persı Loren kendi •

1 
için bUtün kaynaklardan istltade el!-

lerlne mihmandarlık edecel.{Ur. lecektır.,, 

Mısırda 
Dün büyük çar-
pışma/4r olmadı 
lngiliz zırhlı kuvvetleri /lu mandanı Montgomeri mih • 

ver .kuvvetlerinin mü.ıt.:.ı/.kem lngiliz sahasına 

Londra, a (A.A.) _ Batı çöltlndeu ka tayyarelerlni bir çok defrill\r 
gelen son haberlere göre dün Et!. - geri pUskürtmtişler, munarebe saha • 
ıemeyn böl~inde bUyUk çapta çar • sındakl mihver kuvvetlerine ve na:- . 
pışma olmamıştır. Dün wnumiyetie liyatma §lddelli hücumlarda bulur. -
sakin geçml§tir. Öğleden sonra çanıı~ muşlar 6 bomba ve 5 avcı tayyareaint 
ma vukuuna dair bir haber gelm~ - dtişürmllşler, bir o kadarını da ha1a · 
ıniştir. Mihver kuvvetleri şiddetli bı: ra uıı-ratmışlardrr. 
topçu ve hava !:ıombardımanma tab' Kahire, S (A.A.) - Neşredilen rP.9. 

tutulmuştur. 1 mı teblı~de dtin ~ce Kah1rede ve A.. 
İngll!:ı :ıırhlı kuvvetleri kumand'\n· şağ1m1sxrla yukarımıeır bölges!nıle 

general Montgomerı mihver kuvvet · l bir bava tehlikesi işareti veril~itl 
ierinln müttefiklerin tahkim etmiş oı. t>ildiriliyor. KablrP yakmma b;rk •ı: 
dukla.n sahaya girmediklerini söyle- 1 bomba. düşmüş, be9 kişi ölmliş. 26 
mişttr. ı kişi varalanmı~ ve bazı evler harı=a 

İngiliz tayyareleri, avcıların kuv • 1 uğramı~tır. 
vetli himayesi.ilde bwuna.n Alman St"'- (Devamı S ilncilde) 

pılmıyacaktır.,, 
Atli ise ''Harbin dördüncü aeueslne 

ayak basılırken !ngilterenln geı;:aı. 

senelerden daha lyı hazırıanml§ buhm 
duğunu söylemiıtlr. 

Hindistanda 
kaıışıkiıktar 
15 kiş1 yaralandı 

Viş.i: 3, ~A.A.) - Bombay'da 
poJis ve halk arasında çarp~ma. • 
tar olmuştur. B;ngale eyaletinde, 
vukua gelen kargaşalıklar esnası.ıi 
da 15 kişi yaralanmıştır. 

ÇiNLiLER 
Bir şelirl daba 
almak lzlrı 

Çunking: 3, (.A.A.) - Çarşam 
ba aksa.mı: ne-şredi1en Çin tebliği: 

Çin· kuvvetleri Kinı,n·ay'ı tutan 
Japonların geri!:.inde bir temas te
min "!tm"lşlerdir. Şelırin düşmesi 
pek yakındır. Şinyung, Angka.ng, 
ve Fuyi in kolları tarafrndan ge
ri alınmıştır. Bu Çin kuvvetleri 
Li$h;ıi'den ve Nungrnngdan gel· 
mekt.e ve firar halindeki Japonla• 
rı kovalamakla idi, 

Karolgi 
Tayyaresiyle alCrotiasi 
hareketlerı yaparken 

Tayyaresi T unanın 
sularına gömüldü 
Budapeşte, 3 (..t.'1) - Bu sabıı.h 

neşredilen resmi tebliğ, Naib Hor
tinin damadı kont J ili de :Karolyı• 
nin hayatına mal olan kaz:ının nuk. 
keryunsman tipi bir tayyare ile 
akrobası uçuşu yaptığı sırada vu· 
kua geldil!inl bildirmektedir. 

'fayy:ırede en seçkin Macar spor 
pilotu Laslo Kasnadı bulunmak a 
ldi. Kont Karolyi mühendisti. Oto
mobil kullanmakta şöhreti vardı. 
Bir senedenberi de tayyarecilikle 
meşguldil. 700 metre yüksekle son 
Uç viraj hareketini yapmış bulun•ı
yordu ki üçüncü vira.idan sonra 
tayyare tam Tuna nehri üzerine 
~eldi~i sırada dikine hir vaziyet 
aldı, Suya takriben 100 metre yal.· 
la~mış bulundukları sırada pilollaı• 

dun biri belki de Kasnadi tayy:ı. 

reden atladı. Fakat Jlaraş:it lama• 

Vilati memleketimizi de ıf:'.ı'"a.l'et 
ed~ir. Kendisin.in bir kat: gün 
içinde Anka:raya gelmesi mulıtc • 
nıeldir. 

Bas tanareıerl 
Varşovaaa 
54 yangın 
çıkardıla,.-

Londra: S, (Radyo) İngiliz h:t· 
va kuv\•etlt>l'i b9.trda Sarbruı.ku şid 
<Jetle bombal:ır'.ı:en §arlı:ta da Hu~ 
tayyare1eri şa.rki Almanynyı ve 
Folonyada ./1.lm.an üslerini bo.nba· 
lamış.lardrr. Vaışov?..da 54 yangm 
çılu~nlı!ı. ştrr. Alman "etıeol kurmay 
sch2.smda bllyük infilıiklar olmu§ 
tı.:r . 

.Londra: (A.A.) - Renter a. 
Jansmı11 Fransrz hududundaki mu• 
ha biri bi l.d.!riyor: 

men ucılamamaıştı. Tayyare ayni 
vaziyette inmese devam elli ve m:ıştrr. 
'1'un:ıyadüşl'ü. Muazzam bir su sii"' 1 • -------- • 

D' ep taamızı.ından 90nra batı 
cephesinde Alman hava kuvvetl~ 
rinjn büyUk bir değiıılkliğe marüı: 
bı'Takrld.$ haber verilmektedir. , 
Ba.tz A vrupada.1<i bütün Alman ih· 
tiyatlan gece avcıları ne bomba 
uçakJan dah 'l olın:ılc llzere çağırıl 

tunu yii-"kseldl. Tayyare suya g:J. Belçıka kongosuna Ame'!'l • 
müldü. Kaza 32 dakikıı ı:üren uçuş- kan askerleri çıkarıldı 
tan sonra vuku bulmuştu. .Motör Londra, S (A.A.) - Belçika kongo. 
mükemmel suretle işliyordu. Kazı.• suna Amerikan askerler:! vartıU~IJr 
nın akabinde Macıır istihkam efra. Bunlar burada çok iyi kar§ılanmı~laı. 

<Devamı ~ üncüde) dır. 

1 Kısa Stıtun 1 ----------- ----------
TUR K Ç EYE SAYGI! 

YBnLD: Fazıl Ahmet AY KAÇ 

-TÜRKÇENİN bqmdakl en alır: TUrkoeyt kepaze etmek f!:lıı 3111 

büyük ağrı nedir 'f l.Ahfyet, 

Böyle blr sorgu .kaı)JBmda havra 
gelecek cevap ger~ az dekildlr. Fa. 
kat ben bugün ııayııı pek 90k art,ıı r. 

köttt tercü.meeilerdeu balıaedtt.eğln• 

Bu ııevgllj arkadaflar kadar, dlllru1zl 
soytarlye çe\irmek niyetinde kim."-' 
görmüyoruz! Türklyede Usan kongrt'· 
lerl t-Opla.mr, dil bayramlan yapuır. 

huıuııt bir kurum, tllrk\le !Çin galıt• :. 
MJlletl• başbtıto, bin tllrlö ıukmh "· 
anısında bu i.Şle ufra~ma~ tbmal et. 
ınez. Bunların hflpfll 1>irtalnm lnaabız 
tercümecılnlo gözünde .)-alnlZ bir D.WlJI 

Bfr yere kapdandıktan, yahut o~ 
ya mağıut. bulamk bar.ı. Ner kırmt,.. 
lan attıktan sonra saldmcı bir cüret 
~eblevendi kettllen bu 911J'llk bilgili n 
çetin ınatlı dil tukaraıımın türkı:ey .. 
reva gördüğü zulüm. gerçekten &nanı. 
ıamıyacak dereceyi bnlmu,tur. Frıuı. 

81ı.ca, ınglllzce, veya almanca~-ı yamn 
yamalak bilen, kendi ana dlllnI '•" 
öğrenUmette dahi IAyık aaymıyan hay. 
il kalem slmsan var ... Olu ,ey 111 : 
~ılıtmı bi.lmedllderi, llllM» sn rı 
ve anlamadıklan bütüıt yabancı keıı 

(Devamı S üncü<t"' 



Der ada devleti gibi Jnponyamn ö:ı 
ooğ31Dn nüfusunn yer bulmak, sana 
7i.\nin lnklşll.f ve ternkkisiııi temin 
etmek maksndile yakındaki ve u. 
zakdaki. adalara,. yarım adalara ve 
kıtaya göz koym:m tabiidir. 

Japonya kendi topraklarında 
kai>ınn s1f;mama:rn ,.e terakkiye 
başlıyalıdımbeıi bu göz koyma ve 
genişleme siyasetine baş vurduAu, 
'"'ha )iizden Çin ve Rusya ile harp 
etti/fi muhakJmlilır. Fakat yalnız 

norusa yer l1ul-nak ve s.ınayiine 

bam madde tedarik etmek ve ihra
cniına serbest pnzarlar bulmak 1. 
cin harp edilmediği de bir haki_ 
katık-. 

Gerek kendi memleketini 'e sc 
relı: herıhansi bakımdnn olursa ol· 
sun ithaliıt ve Jhracatın• <la emni. 
yrtc nlmak için dcvlellcrin bazı 

scvkulceyşt mühim mcı·kilcri ele ge 
' cirmesi de liızım gelmektedir. 

Btı mevkiler devlete baun doii. 
nıdnn doğruyıı ve hazan da dolay: 
sfle rnliıterikler temin cttiAinden 
bu gibilerin znhlt da milli siyase
tin bir gayesidir. 

l~lltere .bütün cihanın dört bir 
köşesindeki iislcri yo ~nrfülne 14 
zım oldu~undıın )ahuı da muhtP-. 
mel huımlan tarafından i~gal ve 
zabtı halinde kendi mcnamne zıı. 
rıırı <lokunacağmd.1n buna mani ol• 
mnk için ele geçirmiştir. 

Japonya da bir ada devleti 
oldukçn Yc>r yüzünde kalabilmesı, 
hür ,.e mfrstakil yaşny:ıbilmesi için 
denizlere muhlnçtı. Bunun için de 
deniz kuvvetlerine ehemmiyet ver. 
mcsi lazımdı. Fakot memleketin 
her sahndnki ihtiyacı, bütün yük 
ı;ck arzulara rnğmen, deniz kuvvet 
krinin ndedcn mı,ıhlemel basımları 
nın derece<ıfne çıkmnsına mnn du 
rum•ı engel <1lmuştu. F'ııknt Jnpon
yn kcı:nmiyct l>nkımındıın olon nok 
s:ınını ıkeyfiyeıteki yü!~eklik ile 
gidermeye çalıştı ve muvnf(ak da 
olda. Bunda Japonların ahlakin • 
nndnld dürüstlfrk, içtimai, siyası 

ve dint ıtcliiklkilerindeki faziletin 
de büyük tesiri oldu. 

Jap0nya her l'ıı.kltld sibi bu de_ 
fnki harpte de birinci derecede ele 
niz hakimiyetine muhtaçtı. Bunı:u 
için de Amerika ve İngiliz, donan 
mnsının elinde bulunan a<Wdi ve 
nisbi hdkimiyeti, Amcriknlılans 

karşı. "Pıc:ırl Hanhour" lbaSkını 

ile ve (Sinsapur) un şnrkın~a da i
ki İngiliz zıriılısını b:ıhnnak ilı.: 
kendi tarafına çevirdl.!:ten ''c yal 
nız adedi iistünlüğün hfıkimiyctlni 
ll'minc kl\fi gelmediğini bir 'kere da 
ha isbat ettfkıen ronnı muhtaç ol_ 
ıit'rğı.ı deni?. lıfıkimlyctl sayesinde 
ı\deto karşı<nnda hiç bir deruz km· 
Yeti yok imi~ gibi hareket ederek. 
ha'5ımlan lnrnfmd:m o1rafımı. kunı 

lan ~en'bcrlerl kJT'TIHl.111 matuf hare 
klil:ı dnJıii adaları ve kendisi için 
birer yılan yuvası olabilecek kıta· 
dnkl üslerin '\"c hu meyanda bam 
maddr ,·eren ornzinin işgaline baş. 
lndı. Ba esn:tda !kendi harcl<iıtının 
emniyeti ve huzur içinde çalışabil 
mesi için gerek ha<>ımlan ve gerek 
hltarn'flıır elinde ıbuhınnn adaları 
ve anıziyl de cebren vcyn tı.-hdit 

altında ileri sürdüğü siy:ıseli ile 
temin ctmt"klcn çekinmedi. nöylere 
Asya impnrntorluğumı l.."Urmıık fçlıı 
icııp eden nroziyi de i,sal ederek 
gıırple Hindistnna Te Hind deni· 
dnc. ocnupta Avusturalyaya, şa~_ 
in ve şimalde de Amcr~koy:ı J..""adnr 
dayandı. 

Bu suretle müdafaa hs1larını n· 
na -,.·aınndan uzoktn kunmık gibi , 
askeri umllere ve prensiplere Of.) 
riB\"<'lİ n 1 gösterdi. 

Bu ~nada Amerikan donanma. 
111, Mıırşal ncfalannın bomhardıma_ 

nı miı'Slcmn olmak fi zere, yed illi 
ilk darbenin de tesirilc, hemen h~ 
men fılıl durdu ve <'i<ldt bir iş glir. 
medi. Gero'k Amerikanın Te gerek 
lnJ;illerenin umınnt ve cihanşfrmul 
siyaset takip etmek mC<"huriyctin_ 
de olduklan cHişünülür~e, umtımi 

dava, ve umumi sevkulceyş bakı• 

mrndan tutulnn ~'olun hlr dereceye 
kadar do haklı oldtti!U kabul cdi:c. 
bilir. 

Amerika ve lnsiltcrenin harekat• 
sahıı<;ına daha fazla zırhlı gönder_ 
memelerinin tabii neticesi olarak 
Japonya da zırhlılnrını ortnya at
mııyarıık blnnlsbe dahn zayıf km• 
ve ilerle hıırckMını tle5lddedi; V'l 

cıri hu deniz km"'•etlerinin hlmn / 
) c "e nıul_ııılıa~·? ta.yt'sin<lı-dir k', 
Jap<'>: va ıc;-,,. .,~ lüılkrce mil 

' 1 
uzaktaki hasım topraklarını ve ker 
di emniyeti için işgalini rnühal, 
gördüğü bitaraf toprakları zaptetıl. 

Amerikayı BliyUk Okynnust.aıı 

tamamile el etek çektirmek için h·ı 
denizin şimalinde J:ıpoiiyaya doğ
ru bir hançer slbi uzanan (Alus. 
yen) adolarını Ye buralardaki bazı 
deniz üslerini de zaplelti. Fakat 
Japonya adeti veçhile aldığı bu 
toprakları kencllsi için foydalı kıl_ 
rnak ve emniyeti için lizımgclcn 

tetbirlcrl almak \"C kendisine bun
dan sonra yapacağı harekfıl için 
ccki düzen vermrk maksııdile faali. 
yetine biraz fasıla vcrdll!i ve her" 
kesin Japonya acaba ne 1nrafa sal· 
dıracak diye düşlindğii bir zaman. 
da şimdiye kadar tcşc-bbUsil hasmı. 
mn eline veren ve böylece l'lüdnfa· 
ada kalan Amerika, nihayet 7, a" 
ğu*>s 19j2ı de (S:ılornon) adalarını 
işgal maksadile Sankri.stobal ve 1\1';. 
Iayfa, adal:ırına asker çıkardı. Bu 
harekeli icra ederken clrof adnla
rındıı'ki Jnpon hnva meydanlarıı:ı 
da homh:ılayarak tahrip elli. 

Bu harekcllc ba'ikınn uğrayan 

Japon harp gemileri Amerikan hi_ 
maye kuvvetleri ile muharebeye 1·1 
tuşlular; fnkal J:ıponlar bütfin de
niz kuYvellerfnl bu muhnrebeyı: 

almış olduklarından Amerikan nıık 

liyelcıi fırsattan istifade ederek 
lb1nnisheizaçs1z olarak karnyn çık• 

tılar. 

Dundan sonra Yaki olan dıarcki\. 
tın inkişafile !iç köprU bıışı lemin 
edilmiştir ki, harekl'ilın lmndnn son. 
rnlıi sellşiml de ça'khklan üç ada· 
nın tamnmile işgalini tabi! göster. 
mektedir. Bu harekette Amerikan 
kun·ctıcri ile Avusturalya '\'e lngi_ 
liz kuvvetleri ırnüşlcrcken kullanıl· 

mış ve gene üç kardeş slltılıın pltın 
lı ve ahenkli çalışması sayesinde, 
semereli olmuştur. 

Şimdiye ka<lnr Amerikanın atıl 

talmnsının nclic<'Si olarak tıir çok 
lislcrin ve -:ırazinin kaybedilmesi st1 
retile 7.amnn Amerlkalılnr aleyhine 
çalışıyordu. Bunnbir son "'crruek 
için Amerikanın da faaliyete geç • 
me<;i Jllzımclı; ve Japonya nasıl do_ 
nanmnsı ile hnreldihnı mfunkiln "Ye 
semereli kıldı ise, Amerikanın da ay 
ni suretle hareket etmesi ve bunan 
için de cJonnnmasını fnaJiyet snlia. 
sına sökma.sı ıa:zımdı. Ru bakrmdan 
Snlornon adalannın işgali do~~ 
dur. Bıınclan l1aşka bu adalar, A
merikan - Avusturalya muvasah. 
sımı tehdit '\"e Avusluralyayı 1er_ 
rid, hasılı denizlerin konlrolü ve 
muvosalenin emniyet ve tehdid! 
bakımından her iki tar:ıfcn mühim 
idi. Böyle mühim olan adalar için 
ynpılncnk savaşın da şiddelli ola• 
ca!lınt tııbit görmelidir. 

P...sasen hu hare.lc~t. Amerikalıla. 
rın giriştiği ilk hareket olduğun _ 
dan Amerikalılıırın oldu~u gilıi Ja~ 

ponların da hunu bir şeref ,.e iz. 
ze1J nefis meselesi ~·:ıpacnkları mu 
hakkaktı. (Deııamı .$ üncüde), -

İlilndi Uzeı1 Korneri gördüm, 
Bugünlrii vaziyetten daha emin, Al 
mMlnr h~bctmekden :r:iymle ti• 
yntro o~'lınttyorlar diyor, lıu tiyat.. 
ro tesirlerine kapıhnnroa.k li\zrm. 
'l"ol vesikası ~lmnk için fotoğraf 
~kdirmek iste<lim. Fotoğrnfı;rmn 
önü dop<lolu. Saatlerce !'ilTlt bekle.. 
dim. BütUn Dl!lb"t\Zalar b<n;. Fakat 
ıı;nndrk ve bavul sntan '1iilckrı.nlarrn 
önünden geçilmiyor. Pıırisll~ hafif 
lıfr panik lınvnsı \a.r. 

Jfontinnntııl oteline r'fönrlllm. İs• 
ımnyn. harbi sırnsmcla tspanyn 
elimhuriyetinin Pnri<; sefnretin°ıle 
memur <1lan gdbar bir dcliknnh ;ıe 
knr,:tl:ısdnn. O <la Pnrisılcn hıçma 
r.'lrcl.~rinj :ınyor. Almanlar J>nr· ... e 
girerlerse kendi ini Pnım{l)yn te!'I. 
lim cclece!tlcrinden lt'>rlmyor. St. .. 
ychnt Yescmmı almal' için mürn· 
enat .ettim, bnnn bu iı;de aceleye 
1iizum olm:ı(lığmı söylediler. Jn~i. 
!iz 'ntand:ışlnn bir hn1J.rnn tnrihi
ne ka<lıır Frnnsanm 'her tnT'nfındn 
serbes<'-0 seynhnt e<lcbilirlemıiş. 

Kontinnntal otelinin i)niin<'fo, 
Uh"Oli sokığmcfa üniformn ıyb Pi· 
yer Viyenoya rast~e!<llm.Bnna şun 
lan söyledi: 

- GcneUmnnay bııtriinrlen ltibn. 
ren tam<UDfyte Y<'ni bir m:mlde ta· 
lrŞJYor. Veyg:mıl 'n1Jyeti kurtnnlı. 
J e~e'' ~im«ti rl:ılın. iyi ~iıli ·or. 

!Jliim k:ıl:inc-;i UUtlanıJııl:ı hariri 
ye nezareti mU t~an olan ,.e şim. 
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Münakalat Vekili 
bug .. n seyahate 

çıkıyor 
lktısat vekili de yarın 
Zonguldağa gidecek 

al ra9 
11 

fJ eycia 
pt!el!atı 
•esır büy 

(([~ 
Vf'. 1 

IRIH1 

r F.toıera bitırası 
l\oc:ı bir ~t"hrin ilstilnde ondan 

dalın. kocaman, göriinmeyen, sinsi 
'e li:orlmnt bir nhtnpot... Sayı ız 
lwll::ınnı en gizli' Ye Jmytu köşele· 
re lmdnr soku)or; senr;, ihtiyar, 

C Herl•es bilir l<i, Alııınn t:ııılt ı:oeult, lındı~ truırmndnıı ayni zıı· 
Nasyoruıl - _;aytung ga.Lete- manda yUzlercesinin, blnlercC!>uıın 

~1·ndc .. ,.loll Pulk 'Olcııt ";:;e~·ıır km vc&.lcri, g""'"ll ıllı tcsrltıdc, '-ağ 
~ • "' • " " · ., ·· '"',..... - ,, bu;,rır~al.lıırın:ı daldınyı•r: sıyın • 
kn ... J ... r ..... r•-,•lı•ı'ı tankl•ır \'e mnrd:ın, ıslnnıoı", ''O~lnrd::ı \'e ba· ...... ,, --.. = • • , • oJ " ; or, J,nzıyor, söl,\iyor ve oldiirii~ or, 
tank harbi lı:ıkkmda. · •·:tk milltlm tuklıldar nrasımla çol• mü~lıiiiiLt ., I~tc bonce lmleramn tnriti budur. 

Anke.rıı., ~ (Hususi muhabiri· lıir m~.ale !:ıktı. Bu nrnl<aleyi hl&· tekmi5lcrdi. Çimfo bir §ehinle kolefn !;:ık. 
mizdcn) - MUnakn.lıit Vekili lıu .iis:ı etmeyi, ol,uyuculıırıınız iç-in Ilir t:ınk fırkn!>,, si<; perdc~il ::ır- nıı'.j; günde dort beş bin kiı;i o:iı• 
giln memlek~t içinde bir tetkik faydalı bulduk. knt.ınua himaye edilir· l"ır'i;::ı.du' l u. ınu.: ! n:'z iltj cenazeyi birbirinin 
seya..lı:ıtine çıkacııktır. Sivas, Ma• 11 J~citcsrin 1918 de, tt.ili'ı! ~is aletleri. ya ayrı, ynlmt biz.ınt y ntnd:ı. VCl :ı nrdınd:ı sörüncc, 

d '1 ti ı Ah '... r·\ mda nıU tı:mld:ırm kendile.rinde bulu nar. • latya. Adana, Hatay, Konya , 11{• e c e_rı e n_ru1::~ il • .. iırpcriyornz; binlerce olünUn C\'k• 

~·on, EE.1ti~hir ve bu vilayetlerle • tar~lı.~ ~mza.. cdıl<lıgı 7.nın~, mtıl· Rntlyoyn ~elince: Bu :ıırhlı hm·. ri, sokıklnrı, me) donları doldur. 
C:iğer :00.zı vilô.yetleri, ziyaret elle· tefıldcrııı clınde ,.e harekat saha. 'etlerin nıhııdcr. Ancak onuu .. a· dvJ°:'llnu görmek ne korkunçtur. 
ce'ktir. Bu seynh:ıt on beş gu:ı sil i-ında 800 t:ınk vanlı, Ualbu ld, ye~inılcdir ki, bir madeni sUni ha- Ifolem eski de\'lrlerdc bıit\iıı 
reeektir. Almanl:ı.rın el!ndehj tnnklnrm ye· imde bulunan t:mltlar, h:ırp mc~·· dıinl a uı.erine Ynl.ıt , ·al•:t r.ol<en 

lktı.sat veki;i de yaıın Zouı;ul· kiınu 75 i g~iyordıı. uanl:ırında, hedeflerine yUı·Utii· Lir fcl:i~ctti; sırrını l,jlmeıliklerı 
ctağa hnreJt.et enece1ttir. Vekil kö. Sonrıı, ltilii.f de\lctleri, lDJ~ llir. Hücumun ortasında bile, kı· kin bunu AllnJun guıabı snnırlnr 
mUr iş nj yerinde inceleyecektir. taurı·uzun:ı, 4,000 biiyül< zırhh ı.ım amirleri, fırka lmmandnnı ile ılı: '-'ni;lıunl:ırı hnstnlıırdan a,·ıı

mal•İn.~ ile giri~eyi he-;ııpl:ımıı- nıuhn.berelerini kesm<?zler. ıilalt, UZ!lltb5tınnali, bile nkln gel· 
tardı.. · T:ınk d:ı.lğnsı, pil<e tn:n ıuclcri. mezdi: kısa bir z::ımnmla yüz hin. Ekmek 

Kart usulile satılacağı 
vilayetler tesbit edildi 

Yeni bir emir gönderilinceye 
kadar ekmeğin bir Eyltil<len ili· 
ba-ren aşağıdaki vilayederde kart 
Sılf"iie teYziine devnm olunacnktrr. 

Ankara, Amasya, .Aydın, Bilt• 
c:k, Bitlls, Burdur, Burea, <;anak· 
kale, Diynrba.krr, Edirne, Elaziğ, 
EnllrıL"ll, Giresun, GümU§hanc, 
Hatay, İzmir, İ!;el, İstanbul, 1s .. 
parta, Knrs, Kastamonu, Kayseri, 
I~ocaeK, Malatya, Mnnisa. Mardin, 
Mar.>..ş, Mı.ığb, Ordu, Rize, San:· 
sun, Seyhan, eCyhan, Siirt, Si• 
nop, Sivns, Tc.P.,,irdağ, Tokat, Trab 
<:on, ZOI1.ooı.ılda1t. 
Bu hususta tic:ı.ret vekii.letindcn 
gönderilen emre göre, diğer :mmta 
1ralarda clanek n.lnn. satmu ser • 
bt'Sttir. ---o---

a na için 
muhabere kn 111 
Kn.dınl:ı.r<la.n telgraf, muhabere 

memuru yotiştiııme'k üzere Anka• 
re.da bir kura açrıma51na rka.nır ve
rihn~tir. K'lUB, 6 ny ırlirecekUr. • 
K~a. orı:a tahsil sözmüş laıdmo 
Jar alınac'.Lkt.Ir. Telli muhabere 
kursunu bitirenlerden yaşkı...-ı 19. 
2~ arasında olrutlar telgm.fçılığı 
d::ı.imi nıesiek edinmek i.stcrlerSe, 
P . T. T. ida:resin!n imtihanından 
ve nn.mzetlikten geçerek bareme 
dahil memur olncaklardır. İlle kur• 
sa 25 talet-c ~trr. 

---o,---
Eski Sümerbank Umum 

müdürü 
.A,cl{ar;ı, 3, (Husu-si) - Eski 

Sümellbrınk umum mUdüıil Büthnn 
Zihni hariciyede yeni teş'k.;I ~'· 
len tien.ıi ve mnlt nnlaşırıa'ar mü· 
zakel'C heyeıti reisliğine tayin c-.. 
dilmiştir. 

· Hariciyede yeni tayinler 
An:k:ıradıµı bildirild.ğine göre, 

Vckô.Jet lconsolaslıik işleri •wnum 
müdürlüğün-e Berlin Ba.~nso~ 
Kenınl Aziz Pa.yman, Zat 1ş'eri u
mum müdürlüğüne, BUk:reş elçili• 
ği müstcşan B::ıhrl Re1.an, ÜçUnci! 
rtaire Ulnlllll müdUrlüğUne Konso
lcsluk işleri unmm müdürü BaSri 

~ T.,ostar tayi!ı cdiltliler. 

t'li Almanya. içersinde Fransız pro
poğı'..ndıı!'öı ynpm!lk \'tı.z.lfesinl üzeri• 
ne al:ın bu yiizbaşının sözlerine ta. 
llii inanmadan. Anla51lan Pn.risi 
Almanya snnnı~. Daireye dönünce 
gnzeteye uzun bir t.elgrnf ynzclım. 
Uiliscye ~diyor diye iktidanııdan 
jiÜphe edilen •;e hir diktatör oiu
cağı s:ınıl::ııı \'eygnndı methettim. 
Uu ı;encr:ılin bu ~e')İt bir tnnrnı· 
zu rlaha 19~S rle ihtimal dahilinilP. 
r,ördiiğilnii hatırlattnn, Rö\'İİ dö 
Mont m~oonıasındn çıktın mnl<nle. 
!E'rinc en bahsettim. Bugiin miitte-
fiklerin Ar.ısı geri altlık1nrı res· 
ıncn bildirllb·or, fakat şimniılel<i 
f ngiliz.Fransız-Bclçilta ordularınll 
dair endiŞelcrlm <lovnm ediyor. So 
mun cenubuııdn l~ransızlar 15ll1ılıe 
yoJ."ıd müıl:ıfaııda, hnlb 'ki ln~iliz 
Fransl7.·Relçika onluhn iki kanat. 
tan b\i:ooiik bir tazyik ~örüyorlar. 
Birbirinden ayn (IUsen iki mlittefik 
orı1u birle·~rek Almanlara c;cci<li 
knprumla.rclı neluıdar iyi olurdu. 

Jııgilti!rc, Fransa, Amerika, ııin bomb:ıhın "~ sahra batnrynln· lcrcc insan l.ırılıp giıterdi. 
t.aı~•.ıctnnn Ye zırhlı vesaitin fuide. rmın mermileri ile ha71rlnıı:ı~ 'c 1721 de <;l'fir olaral< Pnrise g;
ı;ini gördükleri Ye tecriibe cttlkle• i .. tilıl<iım 'kıtnları tnrnfı•ufan temiz <len yirmı sekiz Ç'elclıi Mehmet E· 
ri, hatta lı:ırıı de\'am etmi5 olcıny- lenen, :ıçıl:ın yollnrc:la ilerler. fondi , gemi ile l\Iar. ilyaya , nr. 
dı, y~ni tnarnızlnrmı bu seyyar Uizun;ı lı:ısı1 o!duğ"tı :ıaın<ln, rhğ"I zam&n o eh·arcfa k'llcm rnı· 
lr.alelerle yıııtmayı iJii.;iindliklerl, 1 tnnklar, bi~t>r i'>tihl<iim ,.Rzife<;İ nııc;; sek<=cn bin ki<ıl)ı ii?dUmıUs •• 
lınlde, h:ırp biter bitmez, bütiın bu de ~örUrler. Bunu, Almanlar, HIZ!l Hclr Hin(!. t:m \'e Çiııde bu hasta· 
teerUbe \'c tlUşüneeleri bir tamfıı. (Ja hntrrlmnılar, Uus cephe inclr., lı1• b:tzı lu\ ah:ılnrı, elıirler:, ,·j. 
bıraktıl:ır, bir llaha. hnrbetnıiye • de bu tnhiye usu iline m\iracant et- lii;\'ctlcrl, bombo5 brrn~ur<lı. nu 
celd~rmiş gibi yan gelerek keyil'• mislerdi. Şimdi <le, Ru<;lıtr, sık sık lı:ıstnlığı cc-halct, pislik ' ' C sefalet 
lerlne baktılnr • tatbik erliyorbr.' yar:ıtQ·ordu. Şin1(1i helrlmlik bu ç-c 

Şimdi, herkes biliyor ki, öteki "l'tlo'-Pullulc,, ynni tnn';i, :>it hn ·t:ılıkla.rın bir ço;;;"Unun kii-
dcvJetler, y~nl hnrp icadlnrımlıı, lıir kirpi p:ibl, sırnc;m<ln, blizülUr, 1 linü k:ızımı tır; c=çel•, tifıı gibi', 
lıiç nceleye liizum görme<len hn· miidnfand:ı knlır, sonrn birllcnbi. ltolerruıın rfa. nsısı 'nrdır. ı 
zırlnnırlnr!wn, Almanya, lmnu, re taarruza "P.Çcr. Bizde görül:m on büyiik ko. 
yeni bir se\'kuloeyş esnsı ynf)tı.. Yeni harplerin ~lari,, tnbire lcrıı (1912-1913) dcl<i B 1Hmn 
Dnhili politilka'!lını, iktic;nctiv:ıtu11, tı"nllerinln, nlı' nle göre, clcği5mc lınrbincle<lfr. O zaman henüz on 
ıırop:ığ:ı.nd:ısıru ,.e harp hnrekiıtı. &İllir. llcle, Almnn or<lulnrı, Ruı;; ya~lnnr.da bir <'ocuktunı; kolcm 
nn ait hedeflerini, heıı bjr<len, bu cephesinde, önlerine pek kuvvetli ~.l'rmesini bir yerde okursam \'eYn 
gayeye ç:ılı5trrdı. tnn.k fırknl:mnın sürfüdiiğlinıi J;Ö. 1ı;Tinılen i~itirsl'm o günler~ cl~b· 

• ;,....,· ı-elidenberi'. yeni tabiye osollıeri ~.otJc h•ttırl::ırmı •• f,.tııııbulıın hn"-Ru nskeri inkilfLbm ılk net .... ~ı, 1 t ~- • .-,-
• be yaratmnyıı merbur ,,n mı!'S ır. tnfı.,rıelerı·. mel<tepierı·, c"mı· 'e "cepheyi, genış bir muharc mm• " .. 

tnJmsma tah\il eden,, zırhlı Jmv - Tank fırkalnrı ela, diğer sınıf• medreseleri ynralıJarlıı dolmuştu: 
vetlerin istimaline ait bir a<>keri lnr gibi, vn:tif esiııin icabmn ı;öre l;unl-ı.n:ı ) nyclığı delı'3el h:ı\ n-sını, 
nnzariyenin meydana gelmesi oı. hnrel•et cılcr. G~en harpte, tank· Rıımeliclcn di.c;m::ın zUtmilnden kn. 
du. Ilu naz:ııiyeye göre, tanklar lnr, piyadeyi, mile sir bir silii.h o. can on bl;ıleT'lt.? muhacir artırmış· 
ha min en can al::ıcak mfü'lnfon lan mitr::ılyöz atesine karşı lıhna• • tı; bu 7!lll'nllı1:ırm çcMikleri e· 
merkezleıimı snlılınrken , nıctorltt Ye ir.?n lmllanıl~·ol'(lu. fnl:!t , .e izdirnp tııri'fe sıi;'lllnz. Çok 
uakliye ,·es:ı.iti ile yetiştirilen pi• . llnrpten sonra, her de,•Jet or- gl.'<;meden şehirde kolera s~lj;•mı 
yndc kısmı J;üJlisl, tan'dlarm elde dusu, taııkbra lmr~ı nıUdafna. top ha~bmı5t1. Ilınan birknı; ~n i. 
ettiği movnffa.l•iyeti isti'!>mnr e<le 'hırı, mnninlar Yesaire gibi mııılle. ~inrlc koca lıir <C\' hn.lJunın hep i 
eekti. <1U ündülcr ve l..ıu 'Uıdcn tnnkla· ufüyordu; hay un~lnr, n!Şayışlar, 

Polony:ı, :ı.rlmsınclnn Fransa, rrn ar.tık, İŞe yaramıı~·nr~ruc bir ,.,ı. iırçlurıkl!ı.r ort :ılığı sarmı. tr; solm'k 
harpleri, diğer silahların da m\i5 lalı oldut'llna hUkmerkcelc lıadar lnr<lıı. 'e c:ıcldclerde c~nnzr knfi
ı~re1< hareketlerine da;rnnan lrtı 11• ileri ~ittiler; çilıfı.1.i, ic:ı.c1 ediieıı ye Jrlcri güriilii~;ordu. Biiylik bir k<s-
ı;uliın tesirini isbat etti. ol siH'ılılıı.r kar,şısmcla, tn.nldann mı da birer J'edi ,-eyı\ fare ölUslin. 

Fakat... zırhl::ınııı knlınlnstırmaya liizum, den dahn hnkir vaz.iyette kaldın· 
nu faldelcr to.hakkuk etmekle, hörülüyordo. Runclıtn tlolnyı da, lıyordu; koenımuı ve fıkır fıkır 

l·er 15ey olup hitmiş ayılnma7.dı: ağırln~nrak hareket l•abiliyetini ltaynay:ın kireç i;:uyuları :ıı;ttnırstı; 
çünkü bir tnnk fıı~msı, ken<li ba'jı kn~·heıliyorclu. ölüler yığın hali'nde oralara ntılr· 
na bile, Jmnşıl• bir m~elcdir. Jfü Bu mahzuru lıerta.raf etmek i- :-:ordu. Bu kuyulardan bir çoğu da 
cum :ırobruarmdan, Jılmnyıe sm.ba çin tetltiklere giri-:ilcli. Gi;zöniitı. ok meyclanmdaydı. JCızılay, Baye. 
lnmıd~, telsiz cifıazlnntMcyun, ele liç yol ,·arılı: Ya cl:ıhn lm\'vet- 1it, Sultannhmet gibi meydanla,. 
Yn.<:ıtn.L-ırd:uı, knmyonlarınd:tn, ~n, li bir motor Imllnnnıak, yahut İt- cl,ı, Eminönü ~ibi l<alnhıılığm en 
~amrçbnna mahsus arahs.larc:1ıı.n ğırlığmı nuıltmak ica.p ediyordu.. ı:ol;: p:ürüldil.'.;ü yerlerlle kocaman 
vcsnireden mürekkep ol:ın bir 71rh Yahut da. her ~dsinı birden tntbl !-cmm·-::rlerlc çay kaynatıyor; ge· 
lı fırk~, bo bün~·e te<;ekkiilii, ka liizum vnrdr. Bu miUıim mesele lene geçene Yeriyordu; çUnkli ııe• 
Jınre:'ketleıfnde süratli olmn•itm j, yi ele, mirnlnv ıl& GQl( Bıu;ünl<ü ı'.!?l'SİZ , çay, b:lğırsnklan ge~e • 
cnp ettiriyor. Genernl <lö Gol) halletti. mel<ten koruyor; ••oleııınrn önüne 

t~, bnmdn, en mlihhn nol<tn· Gnriptir iti, Ji'r:uısa, Dö Ool'ün gcç;yortlu. 
ya geliyoruz: Bu hnre'ketler, hu buldu~ bu çnreyi reclclederlteıı. lfolern gibi h:ı.stnlıkla.n mağ. 
~.ürnt. h~wa s:ırtların:ı. fa1lnsile, AJınnnlnr, bu ycı•i <liisiineeleri, Jup c<len ins.'lftııar, harp b:ı'Jtalığr 
b:ıJ;-iı<lır. Bunun için, tMlTU'.Tlnr - derhal, tel'rii~ Ye tatlıik sehn~mn. 111 da ortndnn lmJdırnbilseler! ... 
<!ıın ev\"el hnva snrtlnnnı tay,in et koyclubr \'e bu suret~ "tnnk,, di. Kadircan KAF Ll 
miye Jmum ''ardrr. Almnnlann, ye ~·eni h~'r siliıh 'ilcude getirdi· 
1~39 son bahanncla yaptığı Polon ler. T:ınlc, artık, bir yıı.rdımcı silah 
yn tn.:ı.rruZ"tın<lan, c;onrn HHO -.ene değil, miist:ıkil bir sınıf olmuştu. 
sindeki Fransa har~atmcln, tnnk Çünkü, hn5h ba5ma hareket ve 
tnnınız.lnnnı, işte böyl,e hes:ıplar harh!?ılecek bir mnlıiyet nlmıı;tı. 

leyecelc, fakat bir me\'zi'i f:;gal et· 
ti;-i zaman,, ııiya<lenin gelmesini 
beldiy~kti. Almanlar, bu U8Ulü 

bir intihar ndde<liyorl<\r, tanlan. 
piyadeye mnht~ buhınmıi.nıasını 
iı;tjyorfanlı. Almanlara göre, tank 

ııeticesincle, Jmnı hın·:ılara fo;>Si\ • Franc;rzlnr, halil. cı;lii f~irlerin 
<llif cttinniştir. ' de ic;rnr ediyorl:ır<lı: Tank. ileri-

Alm:ınlann Abe,·ili znptettikıc
rine dair ~ılm.n :?n.yialarm doğrulu 
~unu tahlt~t edeme<lim. Fakat bu 
lın,ıı.dis doğrudur s:ı.nınm, zira yn
inn olsnyclı Fransızlar t:imcliye im· 
dnr muhaldmk tekzip c<lerlcrtıi. 
Hnlbuki bu şehirden Fmnsrl g117e. 

telerinde hiç bıthsedilmiyor. Kötü 
alii.met. 

Grunlenfn intihar ettj!;-ine dnir 
snyi:ılar \'ar. 

Nndya bana telefon eti i. Gid!p 
ken<li..,lni ~örmemi r;·c:ı cdi~·or •• 
Oırnk<lığmı para yetlşmiyormus. 
l•'ııknt ben ne ~·n,layım! Ne de 
olsa. bu Raslnrn. acıyorum. 
İs\ içrelj ıiöförUmiiz ~nzeteclleJ'(lCD 

lıi!: boşln.nmn.yan bir adnmdır. Iltı· 
nu yüziimtize kn.rı;ı sö~·lüyor: 

- Siz gazct.eciJer halkın knfa~I" 
nı clolclurm:ık için p.:ıra tıo;.ı:vorsu. 
r.uz, blltün ynulı"nlannız yn1an. 
Aclamcağu.m Jıakkı ,·ar. Frnnsrz 

sansürü gazeteciliği . namussuz. ,.e 

Eerefsiz bir meslek haline getlrmi,. 
ijimdi Orunleni metheder.ek ynzdı· 
ğım mııkalelerden ötürü ben dnhi 
utanıyon:m. 

'l>ERŞEl'ıIDE 28 l\IA,'lS 

~uratinin, zırhının ,.e toplannın 
himayesinde, dü~nn mevzii•i ya 
rnrak, sonra da arka!lma kayacak• 
tı \'e nnenk, hundan Sl'nra, piyade 
iı;e b:ı.slryncn.'lctı. 

nu mnks:ıt, tıunnmilc, elde e<li-

ı 
lchilcli mi! Tnmamile değil, çUn. 
idi, istenllc-n sUr:ıti elde etmek i• 
«;İn, al;'Tr siliblnnlıın ve zırhtan 

J{undornla.rmu tamir ettJr ettir- fodnt.i'ırhl• ynpmal< icap ediyor<ltı. 
iliğim lrundurnmya gittim. l\undu. lhınn ~ml;fın bulunamadı. Yalnız, 
rac·mrn kırmrn ':>umu Uzerin<l.!l e ki Mı~ lil< tnnkl:ırla l::.erabcr, çok sUr
nı()(ln gözllikler \'nr. DU5i:lc bıyık- ntli kUçük tnnlı:lnnn kullanılması 
lan pis. E'iki dükkanı ge~is n<;ıı- s:ı~·c "ndc, bertaraf edilemeyen 
!ara. ait bir mıınz:ırnyı hn.tırlatıyor ı.ıalızuruıı :ı7.:tlt1hıbilt•rc!;I <lü<•liniil 
Rnspay buh-:ı.rmda. bir ';{a}l\'eye ~i- tlü; 9tilçiik tanldaı·, yı!<.lırmt gibi 
rip gazete olmyonım. Kerl Lis hi!f'uma ~~ceekler, nisbeten zair 
}'rnnsız Hitlcrcilerinin haliı «crbc<;t rne,--zileri ele gecirecekler, fnzla 
gczrlikler?n<len '3ikiyet crliyor.Mnıı bir mul;a,·C'!n.et ka:rşıo;mrla, yerleri 
cleI dnlıiliye nwzın olılu. Fnkııt lıiılS ni, yetişecek olnn ağır tanklara 
&oneyi deliğe tılnnnfülar. Gö:ı:\i• tcı kede<'-<!klerdi. 
nıün öniinrlen b:ı.gnjlarln clolu ~"ii:r.. J.,:'b:va hnrc-Vıtındn, ha u!lul mu. 
lerce otoma.bil gc<;h or, arnbıı.lnnn \'nffnl<i;\·etle tatbik eılllrll; çtinkU, 
iı:incle nğ aynn kn<lrnlı>r vnr. Gn- ">iiratli tanhl:ır, ist edilcleri gibi 
~eıeı.~r süt hnlasıu;ının )alnız (o" lııırc-':ret c<lebiliyorlnr, diişmanın 
cuklnm. verilecc~ni. "l .. tyor ar. Ye rerilcrine ıf <lel-ilb·ordıı ,.c i'lerHer 
melt yerken etr:>frmıh, simcli l'a- kcn de, kalrlırdıld:ın toz bulütıa• 
l'iı.;dc çrlmıaya ha<ıln.ynn Möı isim. rında. :ıI;'1r tn:nkmrı gilliyorlnrdı .. 
li Bclci.kn gazetesini olmva., blr~ok Sıırk r~ııı esim1o ise, stirntli 
&!çil-nlılnr ~örli •ortım. Kah\'enin fanklar, Libv:ul:ıki knılnr, serbest 
bniinde Briikse1de'<i bir ~ic:ıret fir. hareket c;:ıh:ısı bulamryor. Cep. 
ınnsmm f'.';mini t:ıc;ıynn bir lmrnyo- he lındemc, kademe, müstahkem 
net dunıyor. tlzcrb<' tcbeı;jrr-: oldııi:•u için, tanklar, nncak, eep. 
"!latılıhtır,, ~·azılı. Fakat bn ynzı lıcC!t~İ istilıl.umlara hücum etmi• 
t:ok znnıroı chınn:Hlı. Frnnc;n kRt ;\ c, onları ;\"Bnnnya mecbur bulu
lıtr p:11~rhkrl:ın sonra. lm.m;\ oneti nuyorl:lr. Ilö~·lc iken, tayyare JıU 
srtın al<.lı. rıımlnmun !ııızırladığı 1ttttP 8aha. 

(Devamı var) Inrmpa, çok İ§ göreblliyorl&r. 
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&BOl'lı'E ŞAUTLAK.I 

"r-11 rtırldye lCıCrıebl 
8-llll H.00 K.t. Z7.00 IU, 

ı Karolyl ildi 
<&, tal'l\fı 1 inelt1e) 

dı yetişerek tay ·areyi ,.c içindeki· 
leri kurlormn~a <;alıştılar. Kurla.• 
ına i~lnc ı;:cce proicktörlcrin R\ dın. 

lıği' le <leYaın edildi. Şu saat~ ka· 
dar henüz hiı; bir ~<'Y lıuluıınııındı. 

Rus Japon 
münasebatı 
Asti bl gazetee 

ne diyor? 

ıs r cephes nde 
(Ba5 tarafı 1 l~cide) 

Londrn, 8 (A.A.) - E!Glcmeyndc 
bUyUk mı yasta çarpı~o. olduğu'10 

da.1r hiçbir haber yoktur. 

itiraf edilemiyen 
Jkötü huy 

• "7blı 'l.aG • 14.00 • 

1 a,ldr C.00 • R..00 • 
ı a,llll 1.60 • a.oo • 

DudafJeşle, 8 ( A.A.) - Nallı 
Hortinin ılamadı kont .mı Karniyi Tokyo: 3, (A.A.) - Asahi ga• 
dün lıir tayyare kazası ııetf<oe,inC:e zet~si •'DefİŞin."'Z si.y~et,. başlığı 

Pazartesi gecesi müttefikler du, . 
mandan esir nımırılardır 

I<ahlred{!n almo.n bir haber, dUn cep 
henin sakin oldutı"unu söylcmekteıtır 1 

Genem!. Mont.gomcrı "Düşman kuv. 
vctıerl hiçbir mUdafaa hatlarımıza Lll 

fuz ctmırı değildir.,, demiştir. 

. .insanlar. kötü huylarım bilirler ve hatta bir~ökları. 
nı ıtı~af_ etmek.len dahi cekinmezlc.1·. Onlar da bilirler ki 
bu k.otu huylarından iyilik dcğil, ıdaima /er.alık görmüş. 
lerdır. 

.. - olnıusliır. far.ır ha\':JCJlı'I.: lıırliı;i 
1 

aitında yazdığı bir mı:Xalede, Ha· 

fij
a•••. ••••.cıJıı._,..,~ rci<>i olan kont Knı ol~ i kendi ar.:11" riciye Nczarct;n<Jen istifa etmı1:1 

Vi'}i: 3, (A.A.) - Zanneüildi· 
ğınc göre, Maresal F.ommel lngi• 
i.iz kuvvetlerini cenuptan çevirme 
ğe ~a.1ıı;:a.c=1kt.Ir. Şimi!i Alınan zırh 
1I kuvvetl~r· hı>.fif lngifü: öneli kuv 
\'eller lıattmt Jararak ;ısıl mtid • 
fan :r.attma varmı~ bulunu:> orlar. 1 

Gene bir cok insan biliriz. ki;kötü huylarından irade 
/erinin kuvvetile kurtulnqlardrr. 

Du
•• d ~ sl\le lıa\3 orılmmııda bir hiwırt ulan To~o·~un faaliyetinden b:ı.hs n e .dıııışlı. Jçındc oldu[hi tu~ :rnrc cm. t<:erk:n dıyor ki: 

ı 
.. fı ~nınlı:ı günü ikindi 'ııkti soot 5 su· l '"Togo, Buyuk Asyıırun kuru: .. 

Ne yazıktır ki. dünyada-bir tıek kötü. huy itiraf edile. 
miyecck kadar kötüdür. Ha.et. 

Bug ne ~ l:ı.rındı Tunn~a dti~nıÜ'itiir. Kont masından e\'vel nkdeılılınis olan 
K·ırohı :t!i ~ 15ııı•hnılı. l'arı •ı P:ıı· Japon• So\'~'et paktının bitnraf· 

Hasut adam, bunu itiraf eclemez, fakat İ•terıe bu kö. 
tü lıuyundar. kurtulabilir. ' 

,,.,,.,,.._,""*""4-••••9'""*_""'.,.~ ~"- J ti 1 1 k ]J<Yf ...,,,,.,·m et " }d 1'. - ) c e r orıı ı ı ~enl' l'\\Cl Hf:ıt et. o ·-~ı nı1~ o uı:;unu soy e• 

O~fttA.o. ıııhlı. 1 ıniştir. İki n1eml,.l:et arasındaki 
ıaov ~ IW- I ınü~a.seobetlerde en ufak bir dcğı 

lıerı«\di Ankara• lzmir bisiklet yatışı ;:ıklık yoktur.,, 
ftomeı 12 

Hasedin dibi delik. ~ir taıarırul &andığı olduğunu bil. 
mck. yalm::. bu fena ıtıyattan kurtulmaya calışmak için 
h61idir. 

v h.mit, 2, {A.A.) - Yarıı;ı t.:· ----<>---
zml e 

n?lr ı 
Mısır cephesinde \"OZb el lıakhırı· 

lla Londradan dün SCl'e s ı hıılı~r 
\-eıilmektedir: R o m ın c 1 ilı• 
İl'atla ilerlemektedir. ı2 ki'omct
c kadar yol atmıştır. ve 30 kilo

ıııetre kadar derlnliğ1 olan İngiliz. 

kip eden muimbirinıiz bilrliriYor:• ıngı•ı•ızler 
AnkaraJzmir b'6iklet ~ aı;~mın 

cıördüncU kısmı olan Ad.'3.pıızar·lz· Mısır Jı "" "i r.ıi1·Yn1ova etapının 50 ](ilo~etrc. U e~ (] 1zmitten bildiri'dlğme göre, 
İ:mıitte cocuklannı sünnet ettir • 
tnektc olıı.n polis Kemal. elektr.ık 
ecre~ anma kapıla.nı.k ölm~tür. 

Kısa s ton 
:OüNYA:_:._:·--~~ 

l.k \'Rrt konn{:;'1 ol::ın tzınit'c ilk G· Sudana 'Maşın mw 
la:~ Ankaradan Orha:ı Suad gır 

(Gıı.ş tarah 1 incld~) - =--= DON OYO~ 
meler! türk~eJ e Mldırtmak. GQya dl. , 1 ı 

mı"tır. Bu et::ı.pın ikinciı:i 15 n~ctre f S~e i !er llm~ bir ı:asırdrr "·e bUtün frenli svr.. •. 
teri bir inek stirüsü ... Ya.ktlle ıı.Uıln • lrlandanın yaruıı, alını 

ltrin :mayn ta.rlasıııı gec-mek ister 
leı'bi giiriinmektedir. Romcl kolh
t'ttıdan biri EIAlemevnın 40 ki!o. 
lbıet;r.e cenubunda bulun:ın Elemey. 
~ şimaline doğru, diğer bır ı·ol 

ogu ~ doğru, u,.;;nciı bi'l" ko: 
~ Rfiveysat tepesine ~ani sima.-
~ doğru i~l.cmcktcc1ir R')mel 1n· 

~lız zırhlı kı.ıvvetlerinln klilli /.ıs. 
lllınr arar gibi görllnlivorsa da ııim
diye kadar bUyUk hır savas o1.ma· 
:tıuvtrr. 

Aııılrıerf muharrirlerin mütnlea • 
~. genem] Mongomerinln tank 
taburıanm ibtiyat olarak elde tut.
tuğu ve Alman zırhlı alaylan topr1 ile tayyareler tarafır·dan sars1· 
llıcaya kadar bunlan mu'lhafaza. 

Ya devam edeceği yolunıladır. Müt 
trliklerin 6 librelik toplara 130 
lı1k ve daha ba.slrn toplara bol sa. 
itip bulundukları bu sırada e!l mü. 
kcmmeı tabiye düşmanı çok kuv
"etli olan müttefik müdafaa. mcv
tiler.ıne Ç6.lllara.k yxpranmağa mec 
h.:r ctmc:cttr. 
Me~ ba.,.,lıca 1ta.lvanlardan 

tf'Şekkül eden kıtnların ·yaptıkları 
~aa.mız püskürtülmüş, dtlf{Illana a-

~ı:r hyrplar verdirilmiş ve tekrar 
edihr.t'miştiı. Romclln ilerlcmc~e 
l:.ıı ığı ilk iki gün kıtalan Af· 
l'ıhda şimd.ıye kadar biç görül • 
tnemi, şekilde şiddetli b!r hombar
cJL'Dalıa tutulm.ı.ı.~tur. Havacln ga • 

~-et bUviik bir muhare~ cere)an 
etınie, 50 tane Mess,.r,;ır.lt ..109 un 
~cfakat etti~i 40 ~tnka tav~ :ıresi 

bu
1alemeyne taarnız te~ebhüsUndc 
lunmuştur. tngil z uçakları 'tu 

tayYarc1eri durdurmuşlar ve bom
baıanru bırakmağa m('Cbur etmiş -
lCJ'd.ır. Bu suretle bırakılan bom
balardan çoğu Almn.n kıt.ularınm 
lızerinc dü~üŞtür. 

Har<''kdt hakkında K. lıircclcn de 
fU mıılCmuıt verilmektedir: 
t _Savaşlar dcv:ıın clme:.tcdıı. 
ngıJiz kıtnlan ccnuıı ke-::,,, in.il· 
~n şiddetli mihver hucunıların.ı 

karşı koymaktadrr. Mihver faali. 
~etinin ne ölçUdc olduğuna dair 
bura.da henüz"' maHimat yoktur 
Sekizinci ordun.un külli kuvveti 
tok 8nemli unsurlarla mllcehhez 
İn"'iliz krtalarmdan müteşekkil • 
di!', Tebliğde zikredilen savaşlar 
bölgesı mihver .zrrlılı kuvvetler..ııin 
l\Uveysnt tepesine doğru bir mik. 
tar ilerledilderini anlatıyor. 

JAPONYADA ISTIFA!.AR: 

f •rkla Anl:nrao:\ll .Av Doğmuş. ti• K 1 F 'k 
çün<'Usil de Jstanbuldan M111.dfcı· ıra aruk tazyı 
dır. ediliyormuş! 

S::ı.panca\"R ve İzmlrc ilk ı;ir<'n Visi : 3, ( A.A.) - Kahircden 
Orhan Su•I<'. S~· ""nca belcd ''eoi. n:rnan bir h<!)Zl'C göre, fn~ıl 'er 
tnrafınd:ı.n bir <lolm" ı:t· lem lzmi· h.ral Faruğu hüıkü.meti ~udnn11 nak 
belediyesi tl'.:rofınclan ela O'~· 82at ıetmcsi iı;i~ t~yiK ctnıcktedırlet<, 
hediye cdılmi"t;r . Zıınnedlldigınc göre, Cburchill 

Eon &:-yah:ıtinde b'7.znt Kral :,arım 

B
. · h ı aa 'bu hususta !eşebhuste hulun• 
ır ıza muııtu r. 

1 eyJU\ tar!h!ı ııU&hamızı1a un s:ı.tar 
kcn yakalandığını ynzdığnnız Tan 1ı. 
nncısmın Dl\•nnyolunclakl (Tan) 't,,'i. 

rek ve pasta fırını sahibi oln1a.dJ11>ı.:ıı 
Şark cep .e 

dediği gibi: J 
Polıs Kemal 4 çomıgu için siın• 

net dilğUnU yapa.nken gece en ne· 
şe!i bir zamanda bahc;eye de ole!•· 
tdk veıııne-k istemiş, blir ampul H• Çemenzan bekada 
lal"''t bn.h<'.eye .:ı.cmıa.k üzere h.ı'rc· Otıasm gezain Tuaun paşa! 
-tc ~r. İ te facia bıı csnrı . drı v :ıruı....·•- ll l b.arlkıılürler yapılır, radyo cijn~f· • 

:ı.• .,=u,uş, znva t ne am, mı• 11 al 1 1 • t 
, nfir'erine ~n ı:.ir gece v:ı~atmaK 1 r n r onır,gazc eler yau.r.l<'akat eev 
iın '"I ten ce~cyana kapılıırıak pek gililcr~mbin tut~m.u 8.81& değlşıM~ 
feci şekild" derhal ölmüşt.Ur. rckmıl yıırtda oı.lu, atık ,.e dunı b,r 

Bedbaht babnnm cenazt'S' m t lirkç.cye kavuı:ma hasreti be)jrmı,t~r. 
nısm}e ve göz ya~ları a~md~ Ancıık ·•~c\'.lrgenlP-rimlz,, bo alanda 
kaldırLmIŞtn' oııyı;ıılu görımmüyor! Çocukla", 

• gençlere, terclime diye ııUrUlen nke 

Ajansın bir tavzihi 
ta vzlh ederiz. "' (l.'aıı ı :: iıttl'Ude) · k 1 _..:ı Ankaro: 2, (A.A.) - Anadolu 

v, .motönze ııwet c.ı.iıc çarp~ • Ajnnsmm ıs Ağustos 1942 ta.rih\i 

yazı, tnııı bir iç iizllntil&U olda !. tnMn 
şa:;ıı)or; gU,,·e hücumuna uğramıı ~r 
1.-ıımaıs haline gelen C!lttln mUelllftn11 
mi, harap olan yanııma mı aeanab1 
Yoksa okuyuculann .'knlağma bulanık 
\'e bula ık bir mayi halinde döktlleıl· 

rıh.caı bozuk tnrl•rfYC mi medıamet 
elm<'.11 'f Doğnısu hın:ln oey... •tli 
kllğıdı, mUrekkebj, euı::eu~ '\.e :zavallı 
olrnyneonun rJyan <llıın r.amaamr •• 
f:\•ct, Met bonlarm hepelnt-tef!Hör'c 

- ·- w mışlar, 150 tanktan 30 unu tah· t.ulteninde stcrling gnnıpıt dalıii 

külü düşünulen büyük Asra nam. r;p ettikten sor.ra yeni me\"zilcrc memleketlerden ~e sehven 
lığını da ıizerine alacaklır. çekilmi~erdir. Tcb ğe gore, bu 1. 1. 1{)!i2 tarlhmdtcn 30. 6 Hl42 

R~ r.icati, Alman taııklarınllı Rus tarihine !kadar yapılmış olduğu 
ŞARK CEPHESiNDE: mildafo:ı,hatlamu dcri~e. b.ildm.kn 86 milyon 'l'ürk liralık 
Şark cepho.5indftki ımlltınrrlbc.ler, .~ ~ ~·e. nüfuz itha.I.atın 1. 1...J.:942~'30. 6. J94.2 

hnkkında Alınan tabllBı diyor ki: etmeleri::ıden ileri ge1mıQtil'. ye k:ı.dıı.r ı:reQcn ~:..mı:fxnd Anııpannı doğu cenubunda Alnı~n .Rıı!Glm". SUı.11~~ "ima.li'f;Br yapıl.mm o~ ~dığında: dO~lınmefo yer "9rdır., • 
ve Romen kıtala.rmm Heri hareketi ~ mev'Zı'ler.ini G'.kıca tutmak· 1 keyfiyet te~lir 
tahkim edilmi§ dağ mcvzilcnndo k~n....o tadır • .Almanların insan ve malzc · Acaba tel'cumf!ye, möt,enılmlero pelc 
dini şiddetle mUdafan. eden ~ me ba1aınmdan kaym1an büyW<· o~ pnra lD1 l'erfllyor: 
kar§ı devam etmektedir. Wı-. ·Peynir fiyatları rn;~ıc bir suaH aonmk"Jeıinde 8 • 

Stallngrad antmdc taarruz şidı!~·I' Kleçkaya bölgesinde 1ta.Iyan Peynir komitesi, diln ticaret lur. Ortaya bir ldtap ı\\riip, onc1Mı ı·c 
sa,noıo.rdan, solll'a daha b&§ka top • kuvvetlerini yendiktc nf:ıOnra Don mUdürlftğünUn reiSliğintlc toplan· b::ıhu5ma olur :ı olsun mUmkl\n ol • 
rak kıı.zunçlan ıcmln etmlgtir. Şohrln nehrinin ~rp sahiline geçm o'nn ın litır. Ti~.et :m'Wihil, fiyatıann du.i{u kBdar fıu:lıı l•Ar aailamakttMı 
şimalinde Votgaya kadar uerliycn hı• ?lus kuvvetlen, kaz.a.nc11kları ara· dçin y:illD;ekı ol~nu oorınuştur bnr;kn du:tilnc.eııı olmı)an tAbllcr ydı 
1ı tcşkiller dil§lllanm çok büyUk .\nlv ziyi S"eni~letmclttedir. Komite a:ımımm verdığ CC\•aplar <11..>ğllıJlr. Bunları hl'p tnnı~ Fakat 
vetıarle tcşcbbtia ctUğl mUteadiit Merkez! Kaflrn.sy:.v1.a. şimdilik luına.a.t verici m.-üliyette göıiilm~ ben ~ahsan bazı ~erlerde, "müter. 
kar§t taarruzlan pUskürtUlmUj~'.l: Alman ileri hareketi durdttr.olmuş- cliğinden peynir fiyat'!:!.n hal<ktn· r.Jm" diye kullanılan klmaelere ver1 • 
Votga tızcrinde uçaksıwar bııtaryıııq tvr. Faltıı.t batı ;stıkametinde Al· da tetkıltler ys.p~~kbr, Yağh, ıooı ı;iırdükçe şaştım. Çünkü - na!UI 
500 tonluk bir motörlU gemiyi batır man ilerleyişi devam cdlyor. Rus beyaz peynirın perakende kilo fi- J>?.>li~e~im - cehlln bu bdar p1tbalı. 
mI§tır. Astaganm cenubunda Vo't?a lt:l', Novorosi.skiyc ilerlemekte ~ 

1 
yau dün 150 kuru. tu. ~a &:ıtın almdığıo.ı hlo ı~ttmcımlıiuı • 

ba.llcinde bir ke§lf uçağı bir Sovyc:t lan dilşmaıtln. 6iCldetli ardt'.'.I muha dir, . 
snrruçlı gemıstnl bombalıyarak bat r. rebcleri )-apnuıJkta.dll'ln.r. Kazaklar • f, 

1 
6ü:uı son -ı-ermeden eVYel, dtiııUM"A!. 

mıştır. yaptıkları bir txıskmda lOOrJ Al • Q IS e er i er terimizi sıraya koyalım: 
Kaluganm batı cenubunda w R!j~" man öldürmüşlerdir. Türkiye irfanının ~den lfOn.ra, 

bölgesinde Sovyctıerjn mUteaddit m.rı Voroncz oc:phesinde, Don nch• l ---o-- en tcmelll davalaruıdan bfrt ter~ 
z!1 taaJTUzlan pUskürtUlmUD ve trıJ•. rinin garbına geçm.i~ olnn Ruslarn stanbul kadrosu yeni bahı;I olmu:ıtur, ~ıteKlm bn haklkar 
çu ateşi ııe Alman uçaklannın ta.ar karşı Almanların yaptıklan mu · elemanlarla takviye edildi münakaşa ıılanmdan çıkarak, re9m1 

,.uzları toplulukları tahrip etm!şUT. kab!-1 hücumlar, Rus tebliğilıe g6 . . 1 d\lckııtln de konularından birini t~-
Ladnga gö!UnUn cenubunda dilşn.n· re tardıcdıilmiştir • . lD4t·942 senesı Polıs EnstıtU· kil etti. Lflkin ma.ar!On ba tırtu~r 

nın yapbğı mttkerrer taarruzlar dUc. Rijevde Rus baskuı devam edi• ~:ı~ğ!~1 ~?crt '.k~i~r. ~ua• eserler ne oluna olımıı, bunlar hf'rgtin 
-r.nn kuvveUcrlnln hl.ssedlllr kayır.~. )or, İngiliz ve R\18 kuvvetleri, Al· ıne • e 1 c n ?<> m e~ız: pj)aeayı saran çcvjrme kltnplara nl . 
r:ı ile va.rı kalmı"tır. Göl Umr!ndc 't>!r man~·aya akmlarım ~iddetlend.ir • den lstanouldan terfı cdenlerın ı• betle bir l!i:ın ilstUnlüğü "'oısteremez " " · ı ı fıiırJeri r.ur.JaJ'dır· " " • sovyet torpido muhribi bombalar'a ınış erdir. ngiliz tayyarelerinin F ~· ·Göde. •• Şu halde, Tiirklycnln \"e tilrktenln na 
batırılmış ve iki taşıt hamıra uğr.ı.t!l· Sar bölgeshıc )-apt1klan a.km mu e 1 

' Muamm~r Akol, mm ve "eren namına en bU,·Uk ödev mı§tır. yaffnkiyetli olmuştırr. Ru.5larm ~üsr:~ GU.."ı'lÖz, Öme'r, Rifat, T~zli· lcrden bİrı bizzat tı\bllerlf' ~ıüU-rtiıu: 
Sava§ u~akları gece gUndUz lııi'>IJkO. Ya~":l.ya. yapmış oldukları akın, ~·· HO;an Ar, M..:ıunud Özy.gıt, tere dil.,üyor demektlr. Kendllerindııu 

vanm doğu §fmallndeJd ÖDCmJt l l tbnasmda. 54 büyük )'a?loo<PJ'n çznnt~ z• Jn z"~aner, Hilmi .Aıkf:Oy<.>r, 1 yurdUll küJttlrÜ fD\"llnlllllB olarak rle.l 
dem!ryolu merkezine hUcum etmt'jl~ Alman !kunınay heyetinin l§gal ıya Ayanoğlu, Besim Giray Ne· edertı.. Basacakln;. ~rlere ,,·e ttt;ı,, 
ve burada ınfl!ll.klar ve yıuıgııılar ~1 < ettiği piyade şimendifer istasyo· ~!P .Tural, Dursun Eı en, Reşad s;eye knrşı bira:;; daha özenil ,,.e e>a)gı\ı 
mıgtrr. nunda şiddetli infilik olmuştur. ı-..nilre-n, Eytlp TUrkcr. ulsunlıır: çünkU koodl!erlnl geçlndlrNı 

MMkova: 2, (A.A.) - Ünited Bu yeni komiser muavinlerin ' " \c zengin eden ltaynıık nılllt•t Jrfat.•. 
DUn gece Sovyet uçaklan 11.,~ ı Press: Krasnya Svezta gn.zetcsi• cı_t'n yalnız Dur3un Eren Kıı.rs ı t:ı· dır. Oııun ıçın. o temiz kaynağı ldrl.,t. 

Prusya toprakları Uzerin<lc bir !t.lttD ııin bildirdiğine göre, Almanlar rr:~,~n_::ıtuştr.' diğerleri lstanbulda mcmcl< herkese bor!;tur . .l'tluterclmlrr 

memleketin yarısını :;cizl<il ?J 

Bilil"l)iniz ki, ltranda iki parça. 
dır. İngiltere~c ıtahi olıın ~imali İr
landa ve ıamemcn müstakil otan 
eemıbi lrlanda. Bu jki memleke.Ue 
İngiliz impar:ıtorluğunun bir cuz 
iidilr, ayın ımpar<ıtora tiıhidı r fa· 
kat hnna rağmen aralarında anlaşa· 
mamnhldar var. 

Müstakfl İrlanda şimııll lrimdd 
mirkem.mel lflr <'tt'ııs ve 53botaj şc. 
beke.si olımı~ıııı. 

Amerık lılırın tk,.,i kıı•ardbı 
şimali lrl:rndaı_\.ı 1.u:-H • .ıderıdedır. 
Burası vır körfez kı~ı.rndadır. B•ı 
~r:fezin bir •/kıyısı ~mııll frlandıı. 
ya aittir, bura;ra c..asnsl:ır giremez 
1'1aıkat'<i1eki kı1JSJN!1İlarııf ola:1 cc 
nubt .lrlandımıll'dır, binaenııJe,·h 

ccmtbl' lrlandada bulunnnlıır kö
fcze "İren 'c çıkan Amerikan ~ 
milerinf kontrol edelı.lırle-r. ;\1 uttt>~ 
f:kler de buna mnniJolamuzJ,w. 

tki İrlnndada hirbirine wl olu 
b~ka hususiyetler ele Yard:r. Si· 
malt İrlanda hih iık lirilanyanın ya 
nmdıı hrırbcttiği i• i., eceleri k:> 
ranlıklara ~fum.ıiur. f'akat ccnub: 
f rlanrfa:Jbi-taraf o:du~u için ışı'K :oıon 
dürme m~uriyeli yo\lur. Bu ıı;u. 

retle :körfı-zin bir kıvı!'lı k r:ınlık • 
hr, ö;e'ki :kı 'l~l pml 

0

pırıl yanar. 
Şımall İrlandada ında '"e.,ikO)ll 

IAbidir, cenubi f rlonrlndıı 'e i' ıı 
yoktur. Böyle olduıtu hnlde şimali 

f rlandalılar bol ckmc1< vc kömtir 
bulmaktadırlar. Cl'nuhl frlanda bil 
hıts a hu iki maddeden mnhrunı: 
ılur. 

Siınall lrlandadn ~az sııati talbi':. 
okınur, ccnıı'lıi lrlandadıı olunm.ıız. 
nu ayr.ılık askerlik bakımından da 
g6rip nelit"elcr ,·crınekledir. Mcseln 
r.enubl İrlandalılar lnıdllz ~rdusur. 
da gönüllü olarak çalış:ıbilirler, F:ı· 
kat 11*)1.iz oskc.ri ünHonnrı ıvla üz 
yurtlarına ~irerler c deıı11nl J;oza1 

tına alınırlar ,.e tcC'ril konıpt'lll gö~ 
derilirlcr. 

İngiliz harp gemileri İrlnnda t.ı. 
yılarını korumak için açıkla nöbet 
bekleyebilirler. foka! C'enuhi İrlan 
<ln linıanlanndnn lıirinc ı•:rerlerst: 

derhal siliıhdan tecrit e<lllir. Bır 
İugiliz tay\'Aresi yanlışlıkln , ·cvo 
kaza neticesi olarak scrhc~ı lrland:ı. 
tonrn.klarına .ı:.ıirersc ılcrhal enlem" 
edilir. 

Japon hariciye nezarclinin, Şar. 
ki Asya servisleri "dire1<törü Yam. -
noto istifa eden Haroşikonlşini!l 
Yerine hariçlyc nazırlığı ı .ua\'int;• 
Sine veklıleten tayin edilmiştir. 

yaparak e.zcUmle Varşova ıehr;n:r. Stalingradm cenup batı yakınla • '"'"''·'"·"·'~ \"c basıcılar baştn gelm<'k prtl't:: 
ikıımet<>llh maha.!lelerlne '1ücum ~· • d Bn-t. · ,,v f~ r· d 1 .. rın a müthi' bir bilcum3 geçmiş- •=ı\.Om:serı1g-e .,..r ı e en er: Türkçeyr. ea~·gı! mjşler ve burada birçok yangınlar çı. lcr Ve gü.nlcrc-e süren şiddetli çar- Mehmoo Şü!:rü Akın Anl<.ı.rayn, Daha s~rilıi \"Rr: Şimali İrlanda· 
karmışlardır. pışınalardan son:m Sovyct ır.evzi• S~andan Halil YUksel btunbu.. Fıı1.1l Ahmet AYK :\Ç ~a giren her )olcu~ a l ı;,. hroşm 

Sovycl öğle lehli~i tl,inde i•.c lerini yannışlardır. Bu miida.fony; 13, ~lın Ök tenian 1stanbwda ,·erilir, hıı broşürde hangi ı;i>a'1 

Japonyanm eaki Çin se!Merlnde" 
Higoru Kavago, haricSyc nczaretlr.d~. 
kf vazifesinden dUn "Jt:am ıstifa et. 

mi~· 
Mfltale&mU aayUyen ıstuıbarat hl! 

l"OSWlUD a8zcn.tl Harı bllh.a.saa. demı~. 
tir ld: 

• TogoDUD ıart ıahJıt eebeblerle 1 ııı
tif& ettıği.nf 8lU temin edelim. Bu •• 
tjfa ne yeni bUytlk .A.ııya nn.zırııg-111,,, 

kurulması pe ne de .Japonyanm 1·~ 
aiyuett De alAkadardJr. Bagvekıt!~ 
h&rlclye l§lcrlnf ne zamana kaı!n 

uhteainde bulunduracağm• bllmfyo • 
.rum. Fakat bunun muvakkat oIJu • 
ğunU ~yljyeb!UriJD. 

tmparatonm Togoyu lyan aza!ıtı. 
na t&)'ÜI ettltl dUn ak§am öğrenlll'll~. 

ttr. 
Domel a)ansının hildiröiğinc gü. 

re, ba~vekll ToJo aynı zamanrla 
harbiye ve hnrich·e nozırM!ını cl.ı 
vapmtita olduılundon harp içinJe 
bu iki nazırlığın bir kişi üıerind<-
1oplanması muvafık görülmemiş Ye 
harlefye nazırlığına bir hn~k:ısının 
tayini kıtrarlnııtırırlrnı-;tır. Y~ni hn· 
riciyc nazırı aynı zamanda tc~cl-· 

dcnilıyor ki: fevkalade wr bir dll.nlroa .,okmak• bmuolmrşt.ır. ii.1isadl ,.c içtimai sehcpkr yuzıin Stalin.ı:.ırad'ın balı şimalinde tadrr. ~er olan komiı:'cr mcavit:.• l ı den iki lrlıındanııı birle~enıediği i~ 
nuslar mihver !hUcumlarıııı pü~· Mogkova: 2, (A.A.) _ ünitcd len: ~Htndir Uğural, ŞUkrU Ü• KÜÇÜK HABERLER zatı ohınmakladır. 
kürtmüşlcrrlir. Bir kesimde Almıın. Pressin muh3.biri bildiriyor· 1 r~s, Me.nmr.d E;tem, Ahmed _lfam· ·~.....,.. ................ ..._.._ ........ _.....,.,. _ _... ____ ~ 
Jar Rus müdafaa hnllarınn <Jeri,· · Staııngradm cenup batı oivrula • ! dı. Kıvaç, lsmaıl Altmny, .Arıf lJu• * Bir mtiddettenberi §Cbriınlzdc bt. 

lunan parti genel eckreteri Mcmdub 
Şevket Esendal, dUn akşam Ankara. 
ya dlSnmilştUr. 

liğine girmi~ler fakat ilk mevzii • rını müdnfaa edt"n Sovyct atuvvet man ı, Cemal Tolunay • 
rinc çt>kilmek mecburiyclinılc J.n!. !eri 48 saatte dördüneU ddn oln· BunlaTdan basl<a İstanbul kad• 
rnışlnrdır. Klcstkaya bölı:ıcsindc rak yeni ncvntcrc çekilmek zorun rosuna 4 ba.13 komiser, 6 komiser, 
R~s- ~c'·!iyelcri h_ir 1ıa.lyan ~iyaCic da kalını.5lzrdır. St.:ı.lingradr tch ~ _lrom.i~r n:uav:ni verilm ı:;tir ki, 
1.ıoluğunıı yoketmışlerrlır. lıılın~rı• ı uit eden h!!)•n.ti tehlike s-antter ı&ımle.rı a~., ıdadır: 
tlın doğu cenuhunda bir gedik aç. ı:aatc fazlıı.IMmaktadtr. Sovyetle· Hakkiı.ri başkomi~ri Refik Ko· 
"!11;1 nlıın Alınan lanklariylc ~i<ldet· rin nevnıid-'lne gnyrctlc.'"ine ra.ğ • I cael ba,."-.komiscrl Kıi.zun, me~kez· 
lı hlr s~;a, yııpılm:ıkta ~ldu~u hı• men btiyük ı,ayıda Nnzi 7.rrhh lmv cienbı:ı.skomiscl' RU~t.ü, Urfa başko 
her verılıyor. nuslar yenı mooafı:ıa vetlerini neenup batı miıda!::ı.n rrisAri Rahmı Ttınccli komıseri 
nıc,·zi ~ini snğlnmlnmnklıı ''e mii•. haıt.la!"l'flt v~ olduğu bil<liril • Must:ıfa, Esıdl]ehir komiseri Ce• 
ver hiıcıımlıırın1 fPüskürlnıt>kle<liı- rot"kterlir . fer, Burra komi~ri Abdülkadir 
ler. Sta]jngradrn şimal b:ıtı.cundnki Ankara koırıi.seri Nuri, Çoruh k0: 

Ilntı Knfkasyndıı Krnsnodarın et.• cephede Almanlaı-rSovyet hi"tlnrı· miseri Ccmi1. Eskischir komiseri 
nubunda Ru.c;lnr inadlı, bir mnka. nı ysrnı1\1< i!ıt..ima.li ile hü<"u:n et· mu...wini S.:d:ıd, TunceH komiser 
vemctıen onro meskön bir ma• me-ktedit'ler. muavini Ali, Munis.'\ komiser mua· 
halden seri çekilmişlerdir, Do.i!u Sovyet ku\'vetleri SWingrad \':İni Yusuf, Ankam baskomiserı 
kııfüac;yada J>roklııclnnyıı bölgesin• muhare':>esinin yeni bir buhrnnı·. Avni, merkezden koMiser mımvini 
ıle ovvet kıtalıırı müd:ıfoıı sanşla. b3fhaya. girmiş olduğunu ka.bııl et· Fuad. 
nna işlir:ık clmi~lcr ''C mih,·er pi· m'!kkdirler. -~------------
yı:ıdesinln hücumlannı pUskürtmü')• Bcrlin · 3, (Radyo) - Askeri Y.alt S.".va.<ıl!lrtndan sonra zapteY • 
Ierdir. kaynaklardan öğrenildiğine ı;ö· Lemişler ve bu :Abri nlpHtkla Sta· 

Balı t'enhcsinne Sovyct 'kılala.·ı re. Alınan !kuv..•etieri Don nehri • ı lırrgradm !?tlrbmdaki Rus mürt.ıh· 
n•ülecd tit nıcr>kün nwhalli işgııl vin doğunıudEi bulunan Kalnç şch kem bUnyes nin en kuvvetli dire· 
ctmişler<lır, rini, birkaç guıı evvel eiddcUi so- i;.ni yrkmışlardrr. 

* A?pullu Şeker fabrikll81 80 ag-us 
tosta yen!, kampanyasına ba§lanu.§ 
tır. Fabrjka mUdtirlUğU, 28 ağuııto! 

tan itibaren yenj mahsul p:ıncan mu. 
bayaaya bıışlnmıştı, Kantar memuı 
llıklarınca yapılıııı mubayaa bir ta
raftan fabrikaya oovkedllirken diğer 

taraftan hararetle fal!yetc devam e. 
dllmektedJr. Yakm mıntakalardak' 

pancaı· mUstahslller1 ise mııbsul!cr!ni 
blzzat kendi vasıtalar!le fabrlkavtı 

götUrmclhedjrler. 
* İstanbul emniyet dlrektörh!ğt: 

binasında bir lokanta açılmıştır. Bu. 
rada her öğle vakti, lst!yenlere 40 
~unı§ mukabilinde Uç tUr!U yemek ve. 
r!!mcktedir. 

* ~oprak mah.sullcrf otlsj, fırınlar• 
bir gUnlUk lbtıyacı kaJlılıyacak lltf't. 
tarda !azla un ,·erml§tiT. Bu ııtoku:ı 
a.rltırılmuına da çatı~rlmaktadır. 

iki yüz sene aranını~ \kerı 

E,eı.. Panamada, lkı yıiı sene· 
~cnheri aranan bir haı:ine Tnnl•. 
Hu hazine, nihale!, bir tesadiifie 
ele (leçli. 

Oc scrscri P:ınama de,·leti da~ıı· 
!inde hulunan Siriki eyolelindc 
Pledrn Kıındcl:ı ınHkıindc, dcrın 
bir mn~arn sıörmiişlcr. nuıııın liçnc 
girerek \'Ürümii.;ler, böylece h

1
r 

mahzene gitın ic;lc~ \ c burııdn. r.'iki 
fspanl ol kırall•iiın.ı nll nltın kfı' · 
ı;clcri hulmusl.ır. 

P:ınama hul.ünıcli, bu i c cJ kov· 

nıu5. 

Aranan lıazine. 3 milyon dolar 
kıymetinde bulunan 120 tane all.'1 
külccsidir. Bn altın külçeleri , TaJ. • 
li;)le l<,panyollar lnrahndan eenut ı 
Amerika istilaya uğradığı ı:amn , 
t~nyndan ~irlhnl,. Ya1nı~. • 
çclcrin hepsi, bulunmuş mu, b.ı· 
lunmaınış mı, bilmiyoruz, 



• 

nsa fac· ası 
- l'tlanııur Tekiııln teroılınesı nıUn.asebct)le -

11 L'J. J':Ll~~lYET tarihine vellnlmctlik et.mi§ olan Franaanm yenillııl 
iYJ. b.r !acia oıcıu. Yalnız kendiai lÇjn deg-ll, 1''rnruıayı sevenler 

içil. <.1~"" 
Dünya~a medeniycLj, be§Cre bUrrlyeu veren, Dantonlan, Marıı.la. 

rı, Robespıyeılerl. Jan Darkları Ue, 11ohrctıcri dünyayı kucaklıyan fi. 
k!r ve sanat adnmlıı.rı.·ıın en bUyUklerinl yetl§lıren 1''raruıa nlçUı mağ. 
lüp oldu? l• rur.ı.ayı, bugUnkU muztarip ve peri§f<Jl hale kimler getirdi" 
Frıını.ız c;eıcuk!annm ac. sctil ve zavallı bir halde yolıara dU§meaine 
kimler aei:.cb cıdu 1 r'ı-ansız analarmı, Fransız babalarını kimler ag. 
laLtı? 

Fran ıı, r rp talunın amıuı.sız cllveslle mi mağıüp oldu? Fraru>tı· 
yı Almanya mı yendit Yoksa, Franeayı, l' ransa mı ~ndlrdi? 

Bu orul ım cevap:arıru vermeğe çalıpn!ar çok oldu. Bunların 

b r kısmı. .li ı·n.nıayı, .Pran.sıının mağlQp ettirdiğini ı6ylcdilcr ve yaı. 
dılar 

1 

Bu ıdd...ı aoğru mucur? Hayır. Fikrimizce bildlğimız. ııevdtğimtz -
rııtımelıt Abclullv.b Ccvdctin tııblrjle .. ruhumuzun anası Fransayı, 

Fransız c;1.ı.:u1'l .. n, ıı·r.ım;ıınm oz evlAUan değil, her na.sılBa Fran:ıan•n 
harımine bOkulan, Franaız dostu, Fransız tebaası 11ayıl'1ll blrtakmı 
av.hte, uğur.·ı z, satılmış, mendebur, .soysuz ve mayası bozuk herifler 
yendlrdı. "url.:.r, lı'ransayı rahat bırakmadılar, fazileti bozmaga uğ. 
rıış~ı!ar, y1rmi yıl, Franaız vatanaeverllğlle, Praruıız tazlleti ile, Fran. 
sız çocuklurıı:ın ccsarctıerjle alabildiklerine eğlendıler, 

Boyıcıl ·:~. birçok 1'.leolojilcrt .. mlUıbct veya menfi .:ı!Sun · clejeneıe 
ctmeğe muvı:.!fak oldular. Fransız umumt efkArını, memleket.tek! 11 •• 
yası 11.k,delerı oozdular, ınlUıbet ka!alan zehirlediler, sosyal me.cılek!cr; 
ve ntzam:urı, ıırlta prensiplerini tereddjye uğrattılar, Şu ve bu kom-\ 
bınc~l"tıırıa 'Fı·ansayı içinden yıkmak ıçin clletjnden gc:eni yaptılaı 

1''ra.naada ruı.zilik, bunların yUzUnden dejemrc oldu,F:ışlstllk bunla 
rın tahrıkALıie tereddiye uğradı, ııoY1uzıaotı. Moııkova komUnlzm:uının 
vatansev:r:t~i Franaada dejenere oldu. Ve bUtll.n bu mt)!leklcrln çar. 
pıgmam nroı;.nda bunalan Franı:n, çatır çaur yıkıldı. 

Hnkı~a~ ı;;uclur: Frıınııayı, Fransızlar değil, yabancılar. tı:Umaı 
meslcltıerln tarpı§m&Sl yıkmıştır, Fraruıa faeluını, yabancı unııurla.rlıı 

birtakım vatruısızlar l:.azırlamı~lardır. 
Bu fnı:ıayı hnztrlıyan bafka sıı~bler de vardır, Bu Hbebler nedir? 

Nat!ı! Clof(muı;tur bunlar? 
Bırı:ol' mur.arrirler, fikir adamıan, iyaııller, bu sorguların cevap. 

lsrmı , eNnıer oldu. Bu mevzuları incele~n bir hayli kitap da ~ıktı. 
Fakat, bu kl~:ı.pların en özlfuıU, Frarı.sız akademJBj ausmdıı.n (A.ndr 
Mnurols)in ~azdığı (Fra.naa faclaaı) adlı e.serdir. 

.Muha.rrır, cAdl.se!erin içinde yll§adığı, dUnyanm en bUyUk devlo~ 
ve ıııyaııct acamlarile cioıtıuğu olduğU 1çin, Franaanm mukadderatı 
Uzerlnde bongi devletlerin alAka ve t~lrleri olduğunu görmU§, bu hu .. 
susta konu§nııı.ıar yaparak kjtabmı yazmıgtır. Ve eserin en bUyUk 
kıyı:cotl, lıa.~ı~ıara dayanıla!'&k yazılmı, olma.ıımdadır. Kitapta, Çör .. 
tilin, /\lınan ve Fransız ıınllı1aacbetlerlne dair söyledlti sözlerden ha§. 
ka, savaıa kl\1'1'1Jllf bUı oGhtttlcrin portrelert d• ekleıun~Ur. bıgill! .. 
bB§VekJli, 1'"ı:.uuııuıın hast&lıtı ve za&tm birtakım umum.1 t1klrlerlı:ı 
dı:ında ııaıau\k derece derece l>ollrtiyol'. 

lkincl dılnya Jıar'bjnin Alman • Franaız aava,,ına alt. en Juyme+Jl 
voıılkalıır:ndı.c ~rl olan bu kitabı dilimize çevirdiği ve 'l'llr\( okuyucu. 
lamın ctdden fay~ıı.lı '.t,ir eser kaz&ndllclıal için, kıymetli fıklr adam. 
larımızdan :ıtı:uısur Tekine tegcltkUr etmetı bir borç blUyorum. 

OiJnderdiğinlz kitap ~ 
Efkl'trrma abı tab gddl 

LAEDRt 

"Sa amon., adalannın işgali 
<Btı3tnrnfı Z noide) 

Nitekim ~cref ve tarih mr-~clesl· 
nin de mevzuubahis oldıı~ bu ha. 
rckellc her iki taror dn ~ok çetin, 
,.e şiddctlı hareket ctımcktedir. la_ 
ponyn takviye çıkarmasına ıteşcl> -
büs etmek ve ikinci Salomon de .. 
nh: muharebesi adile söylenecek 
şiddetli iıir deniz muharebesine 
de kntlaıımak surclilc işe lAylk ol_ 
doğu ehemmiyeti verdiğini sıöste .... 
miştir. Fakat bütün bunlara rağmen 
işi bu defa :ı~lrun tutan Amerika, 
ııldıj:h tertibat ve işın içine ııoklu. 
f{u kuv\"et ile düşmanın da zaif ta. 
rafını yııknl:ıyarak mııbaıhna er • 
mek üzeredir. 

Hasılı Japonya bir taraftan A • 
merikn dığer taraftım do lnı:illere_ 
nin himayesi nllındnkl topraklan. 
silip süpürürken , sır A\•usluralya 
~ ıı gelntiş "c -0nun etrafındaki ada
J:ın d:ı işgal elıniş, böylece Avu~
turnlynyı dn işgal vey:ı hasımları 

lcin istifade edilemez h8lc selinne. 
ye hazırlandığı bir !!ırada Amerl-

Küçiik Cemil ısrar etti: 
- Her ne hal i e, bir defn bu 

i7ini lmparmağu !lalı ıru. Ü3'·1ıe de· 
ğiJ mi! 

"O mit itirnz etti~ 
- Havır ha\ ır ıc;rnr edilmesini . ' . 

nrıu c~. Annem, hir defa ol •• 
nınz dedi. Onun ar.tmnına ra&rmen 
!"İn elmm.-ısı hk 'le mU\ aftk bir 
teY olmnz .•• 

- Cnnnn nnlamı)or mu unuz!. 
t~tc anneniz eğer B:ıy Sahri müsa
~e cdcNe .• di3 or. 

abri, me~!!lenin ne olduğunu 
ııorclu: 

- Ynnn Cc-mille hen Uludn~ U. 
'lerin:le bir öğle ~ em<>üi yemek ü • 
7.eıe his klet!.e gi<lcceii;i.z. Ümit bi· 
zinıle beı":llıer ;c'nıl'l( isti~ or<lu .•• 
l"nlcnt Bay:m Nnime l>unu ııım:ıfık 
•ulmııdJ. 

thtJynr lmtlm fikrini siivleıli: 
- Bn, mu\ nff.n Ye teelbirli bir 1 

de~il. Omit, kemltni tı.erhan~i bir 
Jıfuliseye karsı mfül faa edc<>ek lm· 
loiliyctte yaramlmamr::tır. onra 

tın bütün nı.r1ığmı do. bu küçiik 
1; Jırnm:ı.nlam brmkrunı~·acağım d11 
t2\biit1ir. 

Oınit dodaklan arnsında.u mı • 

kıılılann Salomon adnlarını lşsa! 
etmek surclile işe bnşlamnları ,.e 
böylece Avuslurıılya elrııfınn kuru. 
lan çenberin lkırılması \'C onun tc>ı 
ditlen .kurtarılması ve hattiı bıı 

i~aller dolayısilc A vusturalyanın 
dahili ~iynsctindc muhahflerin baş 
kaldırmolarunın önüne geçilme ı. 

lngiltera hesabına olduğu kadar 
Amerika hesabına da doliru bir ha_ 
rebttir. 

!~al e.tti~i lopr:ı1:1ardırn asl.:ıırl 
ve iktisadi bakımdan is!Hndc e'· 
me.k için henüz hnxırlıklıı bulun 
mıkla olan Jap0nya, için Snlı>moı\ 
adnlorının elden çıkarılması, mftll, 
iktisadi, siyul ''e askeri hasılı her 
cihetten mühim bir lrnyıptır. 

Salomon atlalarının işsıdilc !.· 
vusturalyn clra(mıı konan co~rart 
scdik .nçılmıştır k!, btı scdığın Av .ıs 
turalyayı çevreleyen :diğer aı:aıar~ 

'e askeri ablukada mühim bir ge
dn işkal etmek suretilc gcnişlelilip 
alılukanın kaldırılacağı 'da ümit e_ 

rıldandı: 
- Her ~ydcn en·eı, hen e a • 

ben ıı:ltn1emck hu nsunda knrnrımı 
\'erdim. Şimıll bu bo~ ı;eyin mUna• 
'•n<>:ı tıu no ha<'ct rnr?. 

Kücük Cemil hiddetle hnyim-dı: 
- 8 1

2 bir oyun bozun mızıkçr -
don hasım bir Şey ılefil iniz. fste 
i~te ~ine ha.~lndtnu: •.• l'ine yan '.:İ· 
ziyorsunıız. ı\ma ben lıunun ebe
lıini ı~ltiilfi biliyorum. 

Ümit. m1 nnın altından ona mi. 
nim'nj bjr tCkPle y.er!t; tirdi, fa • 
t,nt Pertev mur.ip ~'llr.itdılı"'ı İ<'-C\bı, 
grnç lııı.ı:ı bu lmn:.:.~manrn nldığı 
ef{ildeıı clu3 <luğu ııtrr:ıp ''e kor • 

lmnun farkmcla ileı:.ilmi~ ~ihi her 
lıef>i nlnkadar eilece1• l'ill>!>ck bir 
&rs!e haykmlı: 

- n°=l de biliyorum •• ben de bi· 
li,,·orum ••• 

Uınit. burn<l:ı \'Okkt'n :ıtlnrın "e
mi :ızıy:ı &lmas·nrhn l;orJm ·or! ••• 

Sabıi mütece si bir alikn ilf;. 
1:ordu. 

- P.litün buıılnr ne demektir~ 
C-Ot'tı'°dar teklif ettiler: 
Omi(l, izıı.h ediniz... Vasinb:c 

mesc!eyi nnlatmrı. 
Kemal beyin kansı İ5i kaıınt· 

H A B E R - 'Akşam l'oıta11 

Tarihin büyük davalar\ 
..,,,.. ~~ ,_.swwwa,_ ...-. - -----. ,, 

.4. Toplayan: MazaHer ESEN 

3 ~YLUL - 1942 

(Oa:ı:etemlzln birlnct aay!&Mıd 

başlık yanındaki tarih çertevM'.ııt t 
llyerck göodP.recek okuyncoıanou; 

tlC'a1'1 mnhJyetı haiz olmı:r•n ktıı:uk 
l!'ınlıırı p:ırasrz n~rolunıır.) 

Evlenme tek/illeri: 

llu ihtilal 25 temmuzdan heri ha.. ' nun ale)1ılnde olarak kullanılmış ı ]erinde toplantılar y.ıpıldı, her şu. • Ya§ 23, boy ı,60, kno 62, beye 
zırlnnıyordu • SO Temmuzda Dan- \"e Dantonun me';hul bir kuwet beden Uç murahhas ~Udi, bunlar sarı§m, balık etinde, irı ve deniz rf 
tonun id:ı.res'nde bulunan Pnle ru• I f:linde oyunc:ık o!doğu ileti sürül- Pııris belediye dalrcc;lne giderek gfnde mavı g!lzıu, blr bayan, tO ya; 
,ııyal belediye ı:ubcsl bütün J"rnn. ınü~ür. ı top1n.ntr h:ılinde bunan be1eı'1iye na. kadar, sabit geliri 100 liradan-~ 
'-l:llara bir bcy:.uıname neşretnıi:idi. 1 Danton ihtilal mahkeme i huzu• meclisin~ ı;zittiler, azalan i•olların- ğI olmıyıın bir bayla evlenmek i•ff 
Kısa, basit f:ıknt c:ı.nlı bir beyan. runa çıkdığı vakıt kenılisine Paris.. dun tutup (]1c;ıırı~·n. nttıl:ır "eçİp ınektedfr. (B.P.) remzine mUracut 
unme. den :ıynim:ının sebebini soran rei- yerlerine oturdular. ı: ki mecl s<len * Ya§ 21, boy 1,7:!, kilo, M, yel 

"Fr:ınsn kırahn uei;ll Frn.nsr.tla '-e §U susturucu cevabı vennişdir: yalnız reis, htılk miinıes~iU \'e ha.Ik g6zlU, yakı§lklı, ünlverıılte iktisat I 
11ndır. Frnn a tehlikede. Zcnı;in, - 10 Ağustos ; ... yaumı hazırla• mlimeı>'lil mun'\ini Danton knldı. kUltcsı :. inci auut talebesi bir ba 
fnkir, yük k, alçal\, nnmuslu Ye dıkdan sonra memleketime ~ttim. 10 Ağustos sabahı silahlı hnreltet son zamanlarda mali vutyetı boz 
ııamu uz bütün ı-·ransızlan Fnın• :Netioe'>i me~hut blr hareket~ ntıl. bat>ladı. Ahali sar.ıy muh:ı.fızlnnnn duğundan mezun olmasına. yardım 
bnyı mUcfaf::U\ iı;in çn~'lrıyoru'Z.,, ınıschm. İhti!i.~.~n sonra yaŞayıp !.aldırdı sar:ıy muhafızları bu lıiı• decek, blihıı.ssa vUcudu gUzel kız ve' 

Bu ~ynn0.ımenin n~rinden M>n- ~-.ı~nmıyncağunı bilmiyordum. Bôy- cumu önlem.eye çalı~ rrkeıı lnnıl ,.e azamı 30 y~mdıı duJ bir kadınla e 
rn 10 giin d:ıha Jnral tn!llında o- le bir \"ftziyette ihtivar nnamm nlt"' ailesi arayın ;\·an knpılnrından lenmek istemektedir. (Nezihi aevcl 
turdu. Fakat bize luı.lırı;a }•ran 11. ı.atlarrnr öpmek hır 1ıon:t11. Ru ltiri~inde!t '1..-:ıçhlnr, nıillet meclisi. rcınzln-:ı mUracaat. 
c:umhuri.retinin ilnnı SO tenımuı boren yt-rine getirdim. Sonra tek. nr. ığmdılnr. * Orta. YB.§lı, orta boylu, ettne t!tı 
1702 dcclir. bir adnm de ·ilim. Kenflimı <lüı;ün- . le.eli-'! yine lmahn tahttnn in· gun, aell aileden, ölen koc:asın:U 

1 Ağustosda Pale ru\'uyal beledi· ıneye bilirdim fakı\t bir de oğlum dirilmesine knrar \c~mefll. Folmt dul kalmı§ bir bayan, 45..6:S Yll§l&rd 
ye ubesi iliinci bir l•arnr verdi: rnrdı. BugünU~ü \'e hayatımı f.edl\ j .. yunı yatı . tırmak için ikisı ortnsı dn, memur veya emek!l bir bar1 
l'ılillct medMne rnzıyla bir mürn. e.derkMı oğlumun yıı.rınını clü ün• hir knrara ''tı.rdı. Kıntl tahttn J,a• evlenmek latcmektcdir. Bayanın S."" 
Cl\nt l,·nnarak lkıralhl;: ~enelknnna- nı k b • t" "' •.:ıı• D .d lacak(lı, falmt saltanat etme) ec,.lc. kUçUk blr servetı ,•ardır. (ldeaı ı.ı 

ı· t! mec urıye m<ıe ıuım. o;: 11 • 

• ,·ııun ve ktr~I muhafı;ı; nlııymm 1 ·um ,1 • 1 · . 1.1 ltt• n ıli. Kırd:ıl< hl'lkkı ınU\ n~•kntr.n lcen 

1 

din) remzine müracaat;. ·' 1 g ~·er e 111 erımı c ı 1.c ım. e- • . 
liığ\ini tstecli. S Ağosto .. dn Danton ni orda gö~ler \'ar. Runlann J&im t1ısinden ahnmışılı. Meclıs bu kara· • • 
b"lcfüye r jı;ine müracaat ederek lcrfnj ,·ereb"lirlm ~"''t-t beni öl• n \'er<lll:dP.n onra Fransayı ne_~e:" iş ve ışçı arıyanlm 

b .. k 1. 1 
• • k·ıd ·~ t • ı· 137.ıın " lı'fl1~ını 48 ihtilill p.ııru unun mıı~tern . ıır ıliirmek huı;ın uııd:ı o~<lftr acele. ·ı e. ıııar~. e n t!' ~ • • • ':e •. 1 

to11lnnh ynpma mı tel\lif etti. Bu ııiz yok 1'. bu ~'\hİt!eri ~n.j:•r:ıbillr- \ d.e dııs\b~lu. Altı :us·hk hır ':ckı~- • ıs yn.emda, ll!e a le okuyt 
toplnntıdn 48 ihtitül kuiübii rei"İ iniz. ler lıeretı kurma~ a kn~r 'erd.. klmscsız, daktilo ve muhasebe i§l• 
nıü terek bir beynnname ymmral' D to I k f d r I Fr"n ayı bn altı nıızır ıdııre ede- rinde.'1 anlayan blr gen~· bir tica•e 
kırnlın ı.·raTı!IZ tahtından Qeliilme· ~n n me-r::; e ın ~en ~e ı~~e c.eıtdi. falmt nltı nazırın idm1cn ha.nenin yazı ve hesap t§İert Uze~~ 
t-ini i tcdilı:r. yın e; ;_~·stnnda<;ıp .,~ a:~,gal' n~ b ı. lı~biri.<>l b:ı~·veldl unvanını hai<t çalışma)a amadedir Bu ve,,. tıuıı 

• • ~~.. o a arr.ı uc ef ı'''e MU e• • 1 • o1-
Bu tarihe lmclıır rran1;ı.z ihtilıı. · · ohnay:ıc~ktı. A.ltr nııurın .to~ nn. benzer daim: ve ı:lddJ bir 1o verebllfl 

l.i dahn ziyıute bir Pafr, ıhtili.liclir. tılarmn ıllc se':ılen nazır reı'ilık e- cck olan 1§ sahiplerinin (Anlapcl 
ı~ran a. nanğt yuknrı bir e:yirci ckceluli. gızı remzine milracaatlan. 

\'Wyetincle kalmış e çılcarmo- Haber ,,.n bulmacası Nazırlar e1;ilcli. lllt ticÇİlen na· * Askerlikten YClli tcrh.18 oımuı 
maslyJe ihtilale ılo t oldıığun11 ı;ös· nr adliye nn:zın olnn nıuıton<lu. telcfonculukta IYi piJmil, yüzlük b 
tennic;dir. Danton ihtilal m:ıhkeme i huzu. a:ıntralı idare edebilecek kabWyettı 

2 Ağusto giinü hüyil.- ihtilale @ t 
2 1 4 ~ " 

7 8 · 9 to 
14 

runda 10 :ığu to o na'iıl hımrl:ı.dı- hntçılıktan anlayan, çalıfkan, dürtlf 
Fran anın resmen lmn,dığı gün. ~ını 50 cümlc1crl~ izah ctmiıidir. bir genç, bu &ibi iılerde ç&lı§lllak latf 
ılür. l\farsilyad::m gelen liOO Man;il· 2 - O "'ece hk u~ nmamı dm1. mektedlr. (A.Ç. •• 152) remzln• m 
ynh lur:ıln. anı.ya hi\com etmeye 1 &lediye mecll!ıinrlc halk mlime • racaat. 
hazır oldnj'.;"tlnu, dıcı rlU,mandan e\• -. ~il mtıA\'İni \<lim. Bir tnrafdnn <la "' 20 scnedentıcrt tıcareUe mq:u; 
,·el iterdeki rlUşmnnı ~·ok etmek Kordelya kulübünde çah"ıyordum. Ucaret bilgisi fazla, yalııız aıermayel 
lüzım geldiğini Dftntonfl bildirmi'9 Cj Belediye mecli.;inin gönderdi~i mil. az bir bay; dU.kkAn açmak i•te.me1' 

di. E> 1 me"' ile artık her i~in bittiğini, tedlr. Şerik olmak tBtlyen aerına~ .. 
Kıra.l bu hnzrrhklan görüyor, 7 İı.)1ln borolannoı ı;:.aıınak Uıre oı" hlbi klmeeıcrl.n Cihang\rde, SU&J 

fakat :ıklıncı etmiyordu. ~eye gU• 8 duj:;"Onu <:o~lcdim. Hı• rel<ehn ııllünı· ııokağtnda No. 3S/ ı numaraya m1S 
\'en.lyordu ! Pftrise doj:ru ~ llriiyen 9 lll lıımrladnn. llücwn zmnnnıru ta. racaat. 
elli nuın ordularınıı mı! Yoksa. yin ettim, bir asker gibi clbi emle ı;c Mali vaz yeU dolayıaUe bil MO 
ı··ransnlnrın kMbinde \'nr p.n<lı~ı yatağmı:s. uznnclım , c ' 'd't>uattan llsG l den ııyrıhıu klnule#iı blr pı:~ 
&e\·ğiye mi'! lia~ ht'\lıer 'crmolet'ini adnnı1ım resmi veya husual bir mlle.sauede v• 

Bunu I·e tirmek mUmldin ~yil. . •·. wn emr~ttim. Qe<'c yarı.:rn<'lan bir ya ticarethanede çalı§mak ıatem•lı: 
dir. Fwat muhskknk olan bir nok· ıınat f;OTIJ'3 telnıır Juı.llcdım. Dı ;ıTı" tcdlr. (Erdemir> reıru:jne mllracat.tı 
ta \'t\r: Kıml tar:tfcltırları öt4><1c 1 - Pnrlamnsını mucip olan (ild ,.n. çlkdnn. Beledi ·c meclisi emri. ,., ortamektep mezunu cıunaaıı il' 
beride ihti ıı o.ıeccklerini, ihtilü.1 kelime), 2 - Ağır bir ŞCl in nltını.i:ı miı altma g~mısdi. Jilral mnhı:· sene ögretmenllk yapm1f ve ~' 
6İmabırmı yol• edeceklerini öyle· ~·ııssılaırok. kuwn a~ı.n yarııoı, fnlart millet iiı.erinc nte~ nçı~ oı· biler. bfr ~enı; kız ııuauaı ınue .. e .. .ı..ı 
yip duruyorl~rclı, 3 - Bir cins yemek, zamanının Jardı, ılcrhnl nrnhalı:ı: nla31 komu. dev"' reıınl dairelerde ça.Jrı:nak U..Ji 

Millet mecli i a.~kınn clönmüş. J.:ısımlıırındsn, 4 - Bir emir, in a· tnnı l\t:ı.ndnnm idamı için br1e4i)'C ış ara.maktadır. (S.A.l Nmz.iDe 11'0. 
elli. lfrnlı tnhttan indinneye cesa- nın ya~amak icin oldııtı. 5 - kocun mccli inden l•:ı.rnr nlclım , c bu lia racauarı • s 
ret edemi;.,.ordor nunan iı:in de i· ,·urduğu, 6 - Kölelik, Avrur>atl:ı rarı derlınl t:ıtbik cttircUm. tşdc 
leriye sürdiiğ\i mnzeret su idi: Kı. bir nehir, 7 - Düyuk tnş, ılu,•ar, ,·at:ınd:\1;lar eğer bughn burnda 
ralr t.ı.bttan indirecek ebepler 8 - Bir lı:ınkn müdürümüz, eski Fratt"lz. ilıtit:ıti ve F ran ız milleti 
nnn ' ad :nuılı<lır. Ru sebepler mekteplerde bulunurdu. 4l - Ter. r,;.ımm:ı benı ruuhat.erııe cclcbili}"or
arnsı~ıla ılıic:~:ınla iş hirli~i ;\·np.. ccviriıı biiYffL: ÇU\'tıl olur, vücndıfo :.anız bu hakla Ye b\I seliihiyetf <oj· 
me.k yazılı <leyil<lir. c-uhn.ltle lctralı açılan yer, 10 - liisıklctin pıırçtı• zc verdiren ~nim. 
tnhtmdan int1imıe)'c hnkkmll7. yok. !arından. feryat, 11 - Misafklıan" Dnnton ırındnn sonra ıo oj:'11"· 

Danton hiitün ihtilal ha1ırJıkhı.· toplanan. to" ibtiliVi için ~·;:ıpdıldannı şu u-
rrnı bitirdi \e Parisıten a ·rıldı. retle ırayn ko~mu dnr: 

A.Ç.K. lliZ) r mzlle m.?Ktup yazıııı 
okuyucu n · Bir yanlı:mız oıacak, 

mektubunuzu ilk defa aldık ve a.rzt.ı 

nuzu temen yerine yetırfyo~ 

Ru nynlnu d:1ha. c-.onralnn Danto.. rukarıdan aşaoıua: l _ P:ıle nn :ıy:ll helcui)·e mc<'· 
l - Birine ho' sörünmck !çi=ı li~in<le mlllctin re)ine mlirırn:ıat Alduıncz: 

yapılan şeyler (cemi>, 2 - ı\nl;ı .. ı,ararı ,ertlirml~dir. rllllr. 
Esasen Japonlnrın yaplılh ,.c 

sırayla !fakot aksi islıkamettcn baş 
lıunıık suretile A111er1kıılıların d.1 
cenuptan itibnrcn biiHln ad lal'lt bi
rer birer i.şsnl ederek tekrar Ja. 
pon~n etr.ıfına )cniden iklisatfl ve 
a~erl ı;enlıcrler konulması \'C bı: 
işe şimdiden başlanılması da !Azırn 
\•e zıırCırldlr. 

Japonya, bir ada devleti bulun. 
duk~n onunla )llpılan bu harbin ktı 
znıulrn:ı ı dn onun deniz fücrlnde-
ki ılcareıini l ani can clnınıı rlurrnı 
kesmeye ıniıliıf lıııreklıt ile onu eli• 
çöklumıcktcn baska da çare )ok • 
tur. 

G. 

ma kudrcllcdnden, ba{illln oşaljı)n, 2 - ~faosily~ gon•tllülcrinl Ifor. 
3 - Mutlaka J;emidir, 4 - Mc) dan, clc,Yn ~ıılublinün cmr:nc \ennirdir. 
bir eı-ke.k i mi. 5 - Bir ılc\ Jcı :n 3~ - t pıı ı::ececıi l1e!ec1i~·c mcc· 
n:ır:ısı, bilgi ecznhnncdc satıh • Iİ'-İn~ kadar gitmh \e hel 0 dil c 

Aşağıda remb.ll'ri yaı:ıb otu o. 

G - Bir ·emiş, .sıfat edalı 7 - ınedisi P.7.:lınnm 1.olnwlan tutup ılı 
N::ınn:ı;ın kısımlarından, ıı : r cm:r. ,.arı,·::ı ntmıs, bu m:ılmnu i~gal e· ınrı. 
8 - En az, uıunlantımnn !l - Ye- <:.en. yenl az.:ılar!n. i5 Mrliği ·np. (Ateş 6) CA.G.) IBUlUJUDU) 

trn~ ucıılıın.ınızın namlarına celeo 
meı.ıuplnrı ldarl"b:ıoemlzden (psz.ar. 
hırı hariç) her&Un HbabtaQ Ottey~ 

kadar \'l" !Ulat n deo ıonra aıııııma. 

re cökerek. 10 - Frnnsac!a hiı mı!i>ı1ır, ~Dokumacıı (Fen) (HollvuU (L ş. 
nehir, müstahkem yer, 11 - Katil, 4 - H:•:ılın nmltn!ıınla.,·ı komt:· Serbest) (LA.le 11) iM E. •Si) 
su laşıyan (iki kelime), f:ıt~r.i$lık. tnnı l\lt'n<la\'ı e i~ le \akala> rak (kısmet) CK•m) (S. A. E.) 

beledive mccli ine ~f'!tirmls ,.c ilhm 
Dünk•ı bulmcıcanıı:ır. lıalli: hül.n•ll ~·mu•·lır Il•t idam snrın· rmr 
1 - Hikaye yaınıı. 2 - lzinaJa• 1 lmfı•,l!'rmı lırımut:rnc;n: hırn~rlıt:" j. 

r:ık, 3 - Cali. Ez, Tik. ,t - Alo, ri, i•vıın'l m l.tt\'l"n' .. ti kökünden 
\ınazi", 5 - Zc, .\zeri, Mor. R - b:ıJtal:ıvC'\n bir hadisedir. 
lldtık, Paşa, 9 - D, Ş, Çiz, B. 
10- Eş, Kaıneron, Nişane, Enin. rnn:nmı ı•nd 

aıtu.da ~ittili'=-e nlıin lcşiyorc1ıı. • 

Şubeye davet 

Fatih askerlik •ubeainden: 
P. Tegnt. Kemal Pelnl (lü093) 

ı.ı snnlıJ ordu. 
abri, iz yarın de~il!5oe hile bo 

ali~ mutlaka buruda kalar.ak ı. 
lllL •• Değil mi? •. 

. 54. Nakleden: Mazaller ESEN 

Gök ağır lıir kurı.iıni rcnlde al· 
çalını~, gilrc in b:ıttıbrr durğun il· 

ha üzerinde bir ı.nr,. ~ ırt•j'..-ın<lon 
;;·er ~·er yanm açıklıklar ancak gö. 
rıi'fliıl·onlu. 

- '"abri iı;incleki o.rzuya yt 
ııilmedl: 

ınıık iı>tetl i. 
- O:uıım mcr:ık etlerek birşer 

cleğil. Bu bizim çocukların hos 
bir ~kasalır. 

Sabrjnin soğuk 'e birden bir-:: 
iı~bl>i.ılc en bnkı<ölıı.n , lt~l in birer 
hU&I :>ckl"nde Vmidc ÇC\ rilmj5ti • 
Ru, hiç ele miisanuı.h:ı'ı bir sorğu 
değildi, 

l<}• sen kiıfi derecede luz ıu \'e 
ı ~il'li olan sene tuz, ııdalebiı hit' 
hUküm 'em1cğc h:ı1.ır bu bııJuı;lar 
altıuda bir knt <.I hn o.snbilc:>erek 
bir nofeste kelimelcrl ard nrd:ı. <>ı. 
rıı.l:ulı: 

- llay l"und lloznrln. (ialip 
Hnlimcnin burndıı tnnıihğı lki ~en" 
l\ıı.rtlcş \':ır, ı.ınun için nra tiıra But• 
aya ~elir,.. Jlepsi hnn& ho~ gö

riııımek i tOdikieri için Cemil, bur, 
dun kf:nııyc olarak ''dört atlı bir 
nr:ıb:ı,, ko.,.tuğumıı öylUyor •• İşte 
ıncselc bundan ibaret! .. 

- Kemal, canı ıtıkılnıış bır tıl. 
Hrla oi;lunl! a:r..ı.rladı: 

Cemil, etrafında~dleri, bilhassa 
z.crafet tasb.yıUl derl•cn de\·irdiıti 
~·am!ann kar ı ınun n:.ızigiınc bir, 
r;ubır gv teren, tlmidi bıktıran nıiı 
na~~bC'ts3" bir tocuktur. 

Sabri , Cmidden gö.dcrini hala 
nyınnanııstr. Jl:ıfikc, hatta. blra.:ı. 
mli tehriyanc eğilerek: 

- Baya.n Umitl, dedi. ~lurn.ffa 
liiyetterinizi tebril\ edtrim. 

Ye oorn ~yet hulı bir ekil
ıle,: 

Nnimeye, dönerek bü biitib 
ıw kn. §eYlerden bıı.hse ba.5hıtlı. 

Yemekten onra Ümld, kah\'e
l i dağıttı. Bu ge<'e tıırasede otuı
m~ h1ç ldmsen!n aklına gelmiyor
du. 

İnce bir yağmur yağıyor, u. 
r.ald.a biraz e\ \el kömiren, rü.zgir, 
bu ılık dn.mlnların , serin darbeleri 

H:ızırlnnnn pr:>granıa göre., l'I" 

te~i sııb11.h saat nltuln hnrcl.ct kn... 
rıırını \'.?nnir, olan Pcrte\ le <'emll, 
bıı ~·11!,'lllurtın gitfı;•ç.e ıırtıın ınnni 
ıt.ı;ına rağmen ni.}etlcrindcıı ,·nz 
rrct"ll1emi-.'cr, bi iltlctlerinj mıı:ıyt>. 
w:: etmek Ülere <lişarıytı rıkmıı;lar-
öı. 

){ üı:lfü Sabri de , babnsnıır or-
1.u una r:ıl;"tnen bu ~)alıate i tl
riık hususunrlıı <:o!\ iştihalı <la' rll• 
myor \'e htt hl f.fo tRz:viki nltnı'ln 
o clıı. onlarla. beraber Uışan)'n çıkı· 
yordu:. 

Bıyan Nnime bu eynhntc hfıta 
nuı olmunustı.: 

- Hnvn. çok fena. .. Ben çocuk. 
hum hessbma en<li~yc clilşU~rn • 
rum, bir g(llmli bu arf Iar keri -
inde ılcnize <lüşmU , gibi sır ık. 

Jnm ısla.nmak. 
İhtiyar kn.dm bir tnraftnn rlıı. 

hnyiılmrl:\ 1'11.nhınaıı licıiitücU mıur 
:ı.arruım tesirile yün sc.ılınıı sun ı-

- MUmldln defil ..• :Bu husust 
t.i emirl<'rimi \'er<lim. ülün be. 
n1mn.k lizcre Mudanyayo. ~elece 
tir... 1' arm Jınrt-ket clle~~z.. :n 
u· .,ıun f!'\ l\cımlmpda bir arksd 
ıml:ı. rnt?de' mn 'ar •• Otom1>bll 

rne aat onıln ce-liı> fl(:ıtf alması 
terıbih clmistiw .. 

I\tmnl"1 tinrısı o \:nkta kadı 
:ılı; nlii.kntlnr .. öıUlauedif. bal<.. 
l>'rtlenbire sorılu: 

- nizi böy:e nns:zm ne bıt' 
v.aman ir.iıı terkf'<liyorsunuz! 

- \'allnhı b'!n ıle bilmlyon 
Belki on l~ gün., Belki bir • 

- bininh ne \akit bitiyor'. 
- 11.k te~rinin on be inde · 

zifcme gidiyorum. 
- J\"e kndn.r da nz kaldı. 
Naime ncmdı: 
- Diir aydan fa.ıh 1 ta11.ba 

knlnbilmek <le bir eyd1r! 
.(Devamı t. 
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Rus çeteleri Almanları A nı e 
nasıl uğraştırıy.orlar gönü lü t ..... 

n 

Almanların, şark cephesi arkasında, Rus çeteleri, geçen re C İ 1 e r İ J Q r İ 
kış_ olduğu gibi, şimdi de, mühi",1 . tahribat yapıyor~ar~ ç~k .... ~':::~~ .. .:~~.,:~ 1 CÇAN KAPLAN•.Ar.tN ŞEFi ::::~"::.::· ~~ h:~~ ~:.~ 

Frankfurter Caytung,, gazetes.nrn bu çetelere daır b?.?.tillü t!'n·n.recileri pek ftz bil- ı 9u muv~ffak•yetl~~ .. ırrı ~u ~.ın~11·~u:.::;:te0nagön~ı~1.~i·t;::_~eic'ı~ 
<tıgımlz bır me\'zudur. Do me\'7.tıa Amenkalr goıhılhtl"rın .,,, ... tt' ~ · b · kt b 'Ak ·ı k ..._ doir bir Fran ız mecmu.'\ rnda tr hnrp t~lmi~'lnde ve l:ıymetli ~d. toplam."k mü ıuıdesini nldı hem • 

neşre ıgı ır me u u, a.a a 1 e o unacagını knn bir yazıyı okuynenlarmıtta sıı- lerindedir, Zira ŞönoJılen bahset ~e:ı~:nm:;~~=~~ :~i:a~: 

b ·ııd·ıgw ·ım·ız . . buraya nakledı·yoruz nuyoruz. ::!~ıu':!~ ~~;d~~ôan bahset" nistle Çine döndü. 

Mckhlp ~udun 

Bu geniş ormanrla, ne v:ıkitıc• 
beri y{iriıyoruz? Hiç şüphesiz hlı 

kaç gündenberi •• Fakat bu Rus or
manının kasveti. haftalardan her. 
bureda yiırümekte olduAumuz hissı 
nh-erJyor; bu bitme7. tükenmez yii 
rül·fişte, o kadar, zoman mefhumu. 
nu unuttuk., dünya ile irtibatımı~ 
iılr telsiz telgraftan ib.uet,. 'l':ıklp 

ı ıti~fmiz düşman, orm n kıışlnrı· 
rıın müstehzi civiltisi lrndnr, elimı 

7.<' geçmeyen bir şe~', .. 

Hem de ne clerecc(lc tehlikeli! 
Cjinkii, ins:ııı, hlc umaıın•' •,ı bir 
anda, bir dalın çatırd<ıdığını işit._ 

~ or. Arkasından bir sill\h p:-•Jıyor, 
y:ıhut doha uznktn mılralyöz işle_ 

ıneye başlıyor Ye ölüm muhnkkok· 
lır. Hele, cetelerin eline düşmek, 
ne felakettir! İnsanı, bin işkence 
ile öldürüyorJnr. Ayrıldığımn: ş:ı 
rııendüfer istasyonu da. 1 l• alt:ıç 

l'<llcrle muhafaza nltına olınmıştı. 

l\üçücek garnizon, bütün kış, her 
J:ecl', hir 'knc y!iz kişillk Ruc; çetr_ 
!erinin boskınına u!ırıır, kendisini 
müdafaaya mecJmr kalırdı. Bu sar. 

nh:on, imdad da alamazdı; çfinkf:, 
diğer lslinadları, çok ı·-~ lu fdl, 
~e onlar da, o anda, baskına u~ro
m ış bulunurlardı. 

Daha dün, bir köye giden mfif. 
rezemlz, baskına uğramış, 610 ve 
yorahlarilc dönmüşHi. Bu miifrezı; , 

lam hedefine -yaklaştığı bir :ı:nman· 
da, iic tanırtan kırk tüfek pn"~mıı,, 
P-frodın bir kısmını öldürmüş, hlr 
kısmını da \yaralamıştı. Müfreze, 
)'ere y:ılıJl silaha davranıncuya irn 
dar, çeteden eser kolmıımı~~ı. 

Anlıı,ıhyor ya,. Çele, müfreze'. 
nln geçmesine mümaneat etmemiş 
"cçtikten sonra etrafını sr.:-mış '"' 
ı•rkasından ateş etmişt-. Bunun L 
in, onların baskınlarını cnl. ""ılCYC 
ın(,;ın )Ok. 

IÇln, 21 sontcsrin 1941 de 7 Ja.pon Şönol Teksasda do~'TTlııstur. Brı- Çun-King lıülcfımeti Kun-1\linhlt; 
t .... .,_-·esı" Jlindı",,.;nic1e bir üsten bası •vnnnk .-.Jcc>n bı0r çift,.1• idi. bir h:n ıı wey<lanı l'npmı~·:ı. Jr.ı5lııd:. 

l 
Son kamyonlarımız ağırca idi !ardı, daha doğnı:.u bilmiyor göriı ••.,.;.... ,... ..~. "" " \ ü t ÇI 1. h 1 

• ha,-1--dı. M:ı.ksstlnn Blnnnn:\'ll. 1 fü.ynnnda bü:\.iidll \'e iini,ersite z.ıercıı n 1 nngnr ıu, petrol 
Bunlardan biri de bal:ıklığ::ı çöktii rıüyorlardı. Sorduğumuz sfiallere. ....._. - d pol b 0 b 1 ""'l 1 ·~·olunun son noktası olan Knmingl de olı."Udu. l'Nli ene {i~ctmenlı'k e :tn 'e ır :ıs «.:tuv ı;a ıa.sı 
ve tekerlekleri çamurun !cine sap· bin korku ile ce\·ap ye·iyorlıır, ye· -• ''" laptıbr 
lıındı. miıılerle bilmedik'erini tekraı edıjı bombardmıan etmektedir. Japon :rnpamk hıı.yntını lrn:ıandı. 1917 i"'ENİ fR AB1 

14 saatto, lıöyle uğraşa ulıraşo. duruyorlardı. Tclıdid de, bahşı.,, dl' ııilotlnn kendilerin~\ emindir. de Frans:ı.~·:ı. hnrbe gittiği Ynlıit S • B T YE 
ili,. bir sl.iantı'a manız kahnn<laıı çocuk b:ıba<ıı,ydL Askeri pilotlar • Şönol beraber ça.lt-.tığı nıÇ{adas· 

rııcıık 12 kilomelre yol nlııbildik. . para etmi,,·ordu. " "' •-.... J:ıpon ~ .. ,.~,..,. .. J ..: d • b"L " bu io:i bas_:ınıcaklanndan emin bu· dan biri oldu • w.... ....u .... e e •• ne aır ıı-
~arak sökerken, bir orman köyG· Geceleyin, nöbctciler, sık ağaı; " diklerin1 :ı.n.l:ıttı so.:ırn onla.rn ne 
niin unune geldik. Burası, bili \ar arasında bir takım gülge1P.r ,.:-,; Iunuyorlar. Yüzba<111 ~l.inol harp ı:!:lhtılnn ü. k' 

" Birdenbire bulotlı\r ara"'mclan zerine parns1itlerle askerler ve f:C ılde hücum edecek~erini öğftıtti. 
şarkla, diğeri gıırple bu1unan ik ' , ır.ilşlerdJ. Ha,•ada, icarcl fişekleı i Bu c1 JiJ .... nJıla l"•t' an ,. l · 

" Uç çift tayynre fırladı ve Jnpon- hafif silii!tl:ır inclimıel•fcn ffü de" e '"" r ..... ı~e. ... n mz uç. 
çelenin irtihat nolitası idi • Ses)oizce yanıyordu. Bu haller, çetelerin bi.ıi f 00.h •w mıJ ncakfar her Yakit lkl~r uçal.• 
hücuma geı;ıT.eye hazırlandık. FÖZ hapsinde bulundı.:rdu!dormı lıır üzerine aldırdı, 20 san!? ha sctltıgi \•ılJ,it Uç Rus müdt'!· lı gruplar lı:ılinde ha.'\B''a rıkn· 

wnm ,Japon tnyyarelerinden n.I· nssısmc nn bac;ka. herkccı ken i J ,... 
l\ö,·de Ruslar var mı ıdi, ,.e pJ!. RÖsleriyordıı. eaklardı. Stıuh?nrını idareli ı.uı • 

ıriw geçecekler ıni id!? Uıırasıııı Birkaç gün sonra, bir koco karı. tısı aıe,•ler içerfciinde yere düştü, sine deli d{'cli. ~önol bir kitnhmda l::uıncakhr, büti!n düı;m:ına birden 
1'edincisi '.•oltmu değiştireli. bnva hüeumlnrmdıı ihtilaller ya" 

c!iişünmeye lüzum yoktu. Ne olurs.ı l>1Zim yerli rehberimize ban ifş .. - hUoum etmiyecdder, hirer birer 
1 h .... 1 d 1 • .. 1 ·o,. .... n,. ---- 80 Jnpon nr.n~ rntnn Ilt\r.l.rİVe1M ortaya koydu, u'ıı..-e>-.......,k~--"ı·. o ;;un, n~ıiın yapmamız: cnp e ı- alla bulı" •" Ju ıı.o:re ı.cıe er g,.J u,, ""ou• .... ,.... ....-~· ·~u.c"""' 111.:n· 

K - Rnn,.ono bornbal."'-alr üze- Jın. Tayyarelerin teker teker değil gtı- A _.,_ yordu. cşir kolu göndersek, mev m i'lcr , l t•rbcrlik b:ıhonc,ile ""- " .w.. • '" me~v.-an göniillül<?ri Qin hbkU. 
ı·t:<Iiyetimizden habenlıır olurlar : r~dakl cl'kekleri olınışiar ve kendi· rehct etti. Japonlar İn~ilizlerin c- rop h:llincle uçmasını i<;tedl. Bu- mctind~n aydn 600 dolar Uercı 

Iindc 36 av ur:ıt!Jnd:.n bac;kn. ha· nun ne fnydah neticeler Ycrebile" _, '"' 
dı. Bir bölük, köyün orkastna ser· lrri gibi çeteci yapmıf&r. GıLınc • .,,. ~ ğ' • · · • · l wır=r. Bundan bn.5}.a İngilizler 

Yn im\ \"et_ı o'madr . .ı:-.ı P"k"'Jn· a..ılı'. ee ını J bst JÇın bırçok tıe<'rllbe er ll li. Bizde, cepheden harekete geçlih. mek kimin haddine? Derhııl öldC ""' " u '·' t ~~ inn.'lnyn lıarb! sırnlnnnda bo pi· 
,,,. ~ (!•r<lu. Bun,.:ı.n ha~'- bu hUcum ;rap ı. uı; t:ıyy!l.l'eyi 1(\ metrelik 1 ti n.uınnndonımızın işareti iizerinc, ı üyorlsııınış. " !]AA • le 1 • • t. o am aynca her nt.al< başmıı 500 
1 t • ' 'Jıoel "'e"~r,ı· hazırlrutmı"tı, Hnia• ıp r e bırbırine ha~l:tdı \'C tal" _, 1 i , 1 >om m toplarımız, kunı sıkı at~ Bu ikocıı karı, . •ir Rııs paı.ıazın.n ~-~"' "' yaret~rfn birisine kendisi hlncrek uo nr vemı ·•en ir. IHe nocı arife-
elti. Köyde çeteler nnnış. Pıısuclu kızı ve l.ö~.fjn esk! muallimesf lmicı. tlynn Al'rupnJıl:ır noel ~ece.<ıi eğ" Jıi'İ\e infc;ler ve hn\:t eambnzlıklnrı binde 19 Jnpon uı;.ağmı düşüren 
ki böluAüınüzün mitralyöz ateşi al_ Sonrnl:ırı bize de açıldt, Her tehlı· l,!.'ne!!lerini bırakıp tayyareyle u. yaptı. J.':ıŞ:ıt Amerikıın tanareci- u~lar bunlardır. 
tında, bir llac kişilik rıuruplar h:ı. ke işareti \'erildlAI z:ım:ın, orman ~acal< değiller ya. Fnkat bu ·ek • libini i<lare edenler bu h:ırehetler BUtUn noel giinU Japonlar c1a1 -
llnrfc, kaçm~ya bnşladılnr. Verdık tlaki nııığıırnlara nasıl kaç-tıklarını: een ta.yynııe hedefe yalda51r yak" edn sonra Şiinolün ndmr bütiirı bü. ı::nlar halinde lmvadan hücum et
kurşunu .. Kurtulanlar pek nz oldu. orada ne kadar s<'falet çl"!ttıklerini fo~nz 18 uçakl'\. knrşrlnı;tı. Bu lÜn deliye tıkardılnr. Bunun ilze" tiler. Her hiicumlanndo. karşıla • 
Gel gelelim. bu kaconler, tııbiııtill', anlattı. Küçük cocu'klnrın bile bil. uçaklar Amen1mhlann "Utan Jaıp rine 1937 de Şimoı arzusu ile le~ rmdt\ ~r kaplanla.n bnlılula.r. 
elraftaJd dl~er çeteleri haberclnr· diği ç~le reislerinin isimlerini de Jnn" i'>imini ''erdikleri smıfdan- kaiit oldu ve J,füzynnm·n ailesinin P..nngona buglln saldıran 80 tayya• 
edecekler, baskından kurtaracak· ~öyledi. Du itlrııfotta bulunduJd:u. dır. Bir dıı.Idkadan az bir mllddct ynnma ı:.ekildi. reıl'""n 22 "Iİ yandı. Dimıanya üze. 
lnrdı. sonrn, artık bu köyde oturaınıyacn ir~risinde ıı J:ıpon a\'Cısı \'e 8 Şönolle bember çnlı~nn subay- rinc havadan hUcvrn nilınyt>t1entli. 

Çeteleri temizlediklrr sonra kô_ ~ını ''e Alm:ınlnrıın elinde bulunnn hombardun:ın uç.ağı nte~Ier içinde lıırdau iki teyrncn de tekııUt ol:ı. HO t:ıyyareljk ffJo~-:ı ka~ kl')ya.n 
ye yerJeşlik. Köyde ilk saatlerde Liı yere gönderilmesini isledi. Hak ~ere indi, öteki uçaklar bir mfld' ra1• Çine gittiler,. Orda. Çin pilot• uçnr ko.p!sıtlar yalnız 12 uçaktı ''e 
canlı bir mahlüka tesadüf elmedıi.. kı da vardı; çünkll, çeteler, muhak. ô.et tereddüt ettiler sonra bfitUn !arını yeti5tirdiler , e bir havn mü• hepsi EUara uğmmadan ücı'erine 
Sonra, ormandan bir kalabalıAı;ı kak, onu tepelerlcrdl. Jıızlanyla geriye döndüler. r:avirine ihtiyacı olan mareşal Şan ılöndiller. Asya kıyılaı:ın~ hficnm 
sökün etliğini gorrlul;: R.ı sürü k..•. Elimizde, er.kAnıha.rl>iyenin tan- Jnpon komuta heyeti bliytik bir Ku,·. Çeke Şöı;olu tavsiye ettiler eden Jııpon nı;a,d:ın üç gftnde 5D 
dın, kfiçük çocuk gelly:>rdu. Bun • zim ettiAi haritalar var. Bu :ıaritıı_ \e esrarlı uı:al<lar nereden çd•mt' Şönol 1937 temınıızunclıı Çine uı:n'k lmybettı1er. 
lar, köye çeteler gelinc·e, ora<l:ı Lırda, çete yurdları, takribi, bir tıulunuyorlarr1ır geldiği ,·akıt Japonlar Çinin elin· ı Amerikan gönülluler gumbu A~ 
lıarp olacak cliye, bir kııc gün e\" şekilde, kırmızı daireler icinile bu. Aradan uzun aylar g~iş \'e de hul?nan 100 tnyyareyi h ıcn yada mUtt;;ınıer• mu~avemeti~l~ 
Yel ormana kaç:nışlor. Simdi d..; lunuyor. Erkiınıharhıyenin t:ınziru, hug.ün bu sır nydml111ımıştır. Bu tamamıle harap ctmhlcr<lir. Fakat :ruhndur. Eg .. r. bu kl~\"\etler • k&fı 
sefil yuvalorına dönü)·orlardı. eltil'.:i pfllına gore hareket ed:)oruz. uçakb.r Amerlk'\hlnnn uçar kn.Jl" Şönol Umitsizliğe dü ccek bir adam derecede takvıye eclıl e ''e bılh8:"'· 

Y•#mur. dolu yalıyordu. Fen.1 Dıaer mlıof'rczcler de, diAer 1 tikıı - lıtn ismini , erdikleri uçnkalrdrr. değildi. Tnnnrelerin pilotınrın ı;ıı ornWla,·nr lıntarrnl:ıı_:a • D?alı~ 
yerlerde barınmaya alışma~ oldu • metlerden ilerliyorlar. Böylece cc_ B~nlarm pilotlnn 100 Amerıkan \'e dfü;man tnbiye.,inln :r.ny:rf nokta ı •:uıunc;a A yad:ı. katı hııkımıyctı 
snmıız halde, lııı köyiin manzaras., leleri, dnr hirer rl:ıirc içinde sıkış_ tlelikan1ıstc1ır. Bunlar Çin ha\"aci' 1 hınm tetkik etti 'c Amerikndnn kaz:ınacıiklnrJır. 
bizde istikrah uyandırdı. Evler, !ırıyor ve imha ecllyoruz. lıb"lnda. gönüllü ol!ıral• ~alışan A- tny~nro istedi. Fa.kat o tarihte Ç:in Şö1!01. Amer·~~dan miitemacliyen 
pek berbad şeylerdi. K&dınlar ı;ap Celelere 'kurtuluş im'kfını yok. merilmhlardır. Komı(tan1arı 51 ynr me..~lest henüz Amerkan kon~e· uçak 1.~ı_ıyor. ~~at. Amerfü!' 1 tC" 
sıırı, çocuklar cılız, bitkindi. Köy• lşte .. Günleri hartııfor takip erlı· ı;ımlıı Klcr ıjönoldur. Ynkın vakit" fiinde mün:ık:ışeler edilmekte id:.. rllJderını bir turlu gondcrcmı. lu. 
de tifo da '-ar. Burası, yazım, he'" yor ve biz. orman içinde, çr.tr nv. jere kndar nnf':ı.k 44 uçnkbn mr. Aııenlc 1940 da •<iralrunn ,.e ödlinç l~ereke~ ,·ersin ki Şönol Kalkiıtede 
halde sivri sinek yuvasıdır. Bur~_ cıhğı ediyoruz. Yürityoruz. Hu or_ Uı. Bire ka~ı 20 ııisbetindc zayıf ,·erme J.nnunumm kabulonden son ti~r depor1-,. fn~ilizler kin hlı; de 
nm insanları da, hayvonları da. ınanda geçlrtliğimiz hayal, ne ka· olm:ıltlıı bembcr bu a<lnmlar G ny· ra Nnc 1sveçln ıo;marladığı est<i ltmım':m~lmr:.'ll_n 26 sandrk ~«;k 
kerpiç evleri de, hep bataklık malı ıf:ır can sıkıcı şey,. Dünyadıııı ur.ak da 457 J:ıpon uça~ı devfrdilcr. modelde 100 tan are ~önderlldi. 1~~. ndugunu hnher nl.ı1r, hin 
sulü. O kadar pis yerler ki, uyur . ıa,mış gibiyiz. Nr ise .. lşimı,z , b=t. l"enl Jıerbir uçnk 30 nçıık dö~r· Şönol hu tayynrcyelerin yunc;ını ~uşlrlilit.Ja bu ııan;ııan geti~1. 
ken yüzümüze böcekler d!işüyordu. mek üzer~ .. Ormandan çıkınnmn:, dii ve herbir pilot 92 pilotu mağ. ahko,Y<lu. Donları öteki tııyynrc. ~1 Ye p:ı.ı\nlann e~ıne g~fğın<len 

Kadvılar, kocalarının ve çeteci· yaklaşıyor.. , ifıp etti. Bu rekor modern harpte 1 lerc yede'• p:ırı;n. olıırnk nkl:ıdı. l ıl~ ~in ıoonm 26 
uRJ>Cn tı!::ı~h <lH• 

Bu çeleler, htıdlselcrfn y: ·liy<t- !erin nereye gittiklerini bilmiyor _ M. R. .O henüz ~~ilmcmistir • l,l>i~rer 50 inj htWRVn çıl.."9-l'dı. Fa~ urdc. ben • 'inO deltlştirebilecek l-:.,_ :mahiyet ___ ________ _:.._-=...:._ ______ ___________ ...;__::_. __ ~-------_:_------·-..:.·_..:._ ___ . Çinde uçak zıni ~ok ~dir. 

rzelmemeklc hernbcr, 1i,i_i. ı:ok re ... ------------• ·------------~FalmtŞönol bunun dn ~sini bul 
hntsız ediyorlar. nur.elan 'cloJa ·:. mnstnr. O benzini Japon1ıırdau te 

hrıvalann müsait gitme .. in~ fstl_ 
fııdc edilerek. çele yııLJ~· _:nn o-. 
ınanlara km·vetll müfrezeler sön -
ılcnncye korar \'<.'rildi. 

Ormandn. toprak. insanın ayl,lk 
!arını kaydırıyor. Ormrındaki pnli 
kalora daldıAımızdıın neri. hu Qt'_ 

(Baştarafr dünl-ü saı11mrzdu > yor. 
Bu mektup l üzün den ) akayı Cİ" 

\'Crdi. J.ondrayo gittim. Ye bir hır 
sız gibi evine sirrlim. Ornda J.il 
~:ın Hopun ve oğlıınıın IC'l't<'rinl 
lıuldum. Şüphl'lerlrn hlr hakikat o. 
du. 

Konfor s<>rdu: 

Mirı etmf'lctcdir. Jnpon kamyonla· 
nna hfi<'Um eder, onl:ın ııedeler, 
durclnnır, inerek ben7.iniııl abr. 

23 şub:ıt snbnt 1942 de 42 .Jaııcm 
bomb=trd•mnn uça~'l bu ucıtfllarm 
!ı:wn mc;rdanlnnndnn birisine hll 
cmn etti, f:ıknt bu h.•wn meydanı • 
nm il7.erlnflt: ilri uçnr 1<:lplan 6000 

manların ne kııdnr sıTrinti:ı. cık:ıo

tıh olduğunu gördük. te, ~teleril' 
nasıl {{Öze görünmeden : nrek~t r. 

tlebildiklerlnl anlamaya başladık .. 

Birkaç gün için müfrlllş Kon_ 
ror ec;rarın anahtarını hulmnya yııl· 
nız başına u~raş:ı. Bu yent clmı. 
~et polisi b!islıfitnn şa,ırtmıştı . . 
Bir haftalık araştırmadan sonra 
müfeıtlş hAlli işe başlııdu~ı noktada 
bulunuyordu. Bu sabah dairesinde 
oturmuş 1t1zeıecılerin :kern:Ilsi ile 
olny eden yazılarını okuyordu. T~ 
le fon çaldı: 

Zabıta hikayesi 
' 

- Fakat nn5tl Stikıen 
tiniz:? 

süphe el· metl"!<le d!limi nö'!:>etı:idir. ncrlıat 

Bize öyle geliyor ki, h:~a ileri. 
li:ı e:mlyecejtlı; çünkn llerile<li#imh: 
nl bette, Mayıs ortasındı. füıhındu· 

- Sen misin Konfor' 
Mnreııı, arkadaşının sesini tı. 

nıdı. 

OIDnDn defteri 
Çeviren : M U Z AFFER ESEN 

Loretto gilldfı: 
- Dostum. çizilmesi <'n kolay 

51rlar hic iznh edHınez gibi sönı. 
nenlcrdir. 

Müfettiş homurdandı: 
- Evet, sen de Santosun deyil <lan başka brisl rleğildir. Bir piç.. l,tii istikameti gösterdi: 1 - Relld haklısın, f'nknl henim 

~umuz halde, ormantn serlnllAini. mi? Lilyan bu çocuğun mevcudiyetini - Odur. Rkl'ım hfiltı ermedi. Anlat h!tkahm, 
daha f'azln hissedlyormı ve her rlal - Ta kendisi rlostum. nınıe. yn· dostlarından gizli tutmuşhl. Çocuk Konfor ark~ma döndn '"' adnm - Kapıdan ve çok ba~t ıarzd.ı 
ılan. her adım topraktnn dnha faz. nn sana katili takdim ediyonmı. • köyde hfiy{itfildü., llnnesi ekseriya lanna hazır olmal:ınnı söyledi. Bu Stil bu oçlnya nıısıl girdi? 
la su fı~kırıyor. Çalılıklar al!ıncl.ı, Yarın snbah saat 11 e çeyrek kala gider onu görürdü. Daha sonra bü. adama i~idcn iyiye ynklnşdıkları Knpıyı vurdu, iht~ nr da hfc ~üp 
ı,okmoş g5lcükler panldr·or. benimle Oksfor1 istasyonunda bu., yildü. zengin olm:ı.k emeli ile mü~ Takit müfettiş şaşkın bir l.nlde hay he etmeden kapıyı açtı. Stil her 

uç:uıln.rm Urerine saldırdı ,.e bir 
l:üeumd!l ı 8 Jnpon 'UÇft~1 yere 
ılüsUrdn. 

hte ~ tebliğlerde sık sik n. 
dı g~n Amerikan gônlillö tııyya· 
recilerinin macem.c;ı. 

Gangsterler ~ e 
blzlmle beraber 

lunmalmn. Sakın geç kalma. Bera- temlekelere gitti. Yıllarca crada an kırdı: haORi bir vesile ile odaya girdi V" 

M!ifrezemn ilcrllerken, ~·ollar:: berinde iki polis !fetirsen iyi olur. nesinden haber almadı \•e ()ntın öl- - Fakat ihu bir papaıdır. hançerledi. Blrle§lk devıet!er Amcrikumm mi'., 
ve düşmanı keşfetmek için keşşai Zira bh:imlcl yaman bir adamdır. ıiüğün\l !landı. Sol\ f{iinlerde I.on Loretlo: Fnkat salı:ıhlcyln oda nrlrndan hur (G. Mon) polis te§kilAtmm rels1. 
lar göndetiYor. Burada, harp ce.~· Bize biraz ek7.enıiz yaptıracak, Al- draya döndü ve bir tesadü:f yfizün. - E'\"'ct, dedi, 7.İra bir haftadan kilitli idi. Ncvyorkdaki bUrosuna., b1ri8f gelir': 
hesi, ordt"•Ah, ne "ezer' Keçi yo:_ 1 1 d d b. t d :ı ı d b b-· J _ .... Frnnın ,. ıt " h t h s · lan da 

0
..;asa, g~~ek yer bula _ !o ıısmar a ık dostum. • en ır anı ı"a l"Bst a ı, ve u sa· .... ı .... -uı J a ıeı ns a ıın- - tıl öyle öylcdi. ~iı; Corcur _Haberiniz var mı 1 Meşhur ganu 

Ertesi sabah ııaat 11 e ~ kala )'ede annesinin son demlerinde ha Ye ancak bu kly:tfctle girebilir. odasına çıldı~ımız '\'akit Stil en ter A1.Kapoıı da orduya gtrmek l"tl· 
mıyacnğıı. Her tarafın d~şman va" I.oN:llonun otomopili lııtas~·onda zır bulundu. Zavallı I.ilyanın mlrıı. Sıınlos birdenbire sustu ve ar:ı. ö~dc gidiyordu. Kbpının tokmı:ıik yor. 
Ye her Mlımımızı emnı:ret altın:ı gözüktü: Sa ntos b:ısını uzatarak kı- sı ve bu miras arasında hatıra def bayı durdurnrnk gezinen ndam:ı na yap~lı V'e içrrdcn kili!ll oıctu Deyince, ~§kil~t relsı Huver: 
almamız IAzl:ın. saca: : teri de bu deli ~ın eline geçti. haykırdı: ~nu s5ylcdi..Sonra knpının hir tal: - Yalnız o mu? Amerika hapl.slıa. 

(.Amorlara batarak yilrOrHik. N=· - Adamlarını arabanın arka~ına I.oretta biraz durdu, sonra ke- - Bonjur Stil? tasını kırdı ve kolunu uzatarnk 0 nelerinde, öyle bir vaıanpen>erllk b:ı-
hayeı bataklık bir yere seldik. Yer. ,·erleştir, dedi, sen de yanıma gel. derli bir sesle t~r:ır başladıı: Adam şiddetle döndü. lnanıhnnz nahtan çe,·irdi. ı\nahtann çıkar..;;. sı esiyor kl ... bUtün hırsızlar, can\ler 

11 kıliıvuıumuı. 500 metre lleridt• Rir JAhıa sonra bir kö:"ii yanı- - Cocuk hasta denecek kadar bir çeviklikJıı geriye $tçradı, elini Aı ses hana lüzıımundon fnzl,ı uzun hizmete can atıyorlar. HattA lçlerlıı • 

,olun lylleşectğlnl söyledi. Ru mü• na ynnaşh ve alc9k sesle: fazla hassastı. Hayalında annesin· C<'tinc soktu ve bir lü"erver çı • gclrli, o vnki1 şüp'h<'lendlin. de öyleleri var ki, Japonyada oldu~ 

d 1 ı. - Granhriç yolu üzerindedir. den başka kendisini seven olmamış kardı. Fakat Konfor hareketini gör Konfor: "'ibi, bizde de bir '•jntihar livası., te(. 
de, gayretimizi nrtır '· tsaı: kr . . ., 
tik. Yakımmızdo bulunnn yanmış dedi. He-; rl:ıkikada yetişt'iıilirsiniz. tı. Annesinin öteki beriki hakkın. mü ıtfi ve fi7.eıine ahldı; iki :ıdarrı - r\e dl' ols:ı, dedi, kum:ı:ı: bi kilini l..stfyorıar. 
hfr köyden. knr:ınnış tahtıılar. Jl••" 1.orcııo ya.hancıya teşekkfir et. rla ittihamlorla dolu defterini oku yere yuv:ırlnndılar. İki polisin de ndammış. Bu sözleri d!nllyen teşktlAt ııert 

d
k s 11 il. Ve sonrn Konfora dl'lneretc: yunca ne hale geldiğini tasan'\ır, iştirak etıil(l şiddelli bir mücad<' - Çok kurnn~. fşJcri izah <'dil gclcnlernden biri: 

tanmış çivller topln 1 • • • on erer K h · d-"''I' ı · n ok ,.,,. ı--• S _ ""yiaysc, yandık. BUtlln bu ""· fi 1 - alil, dedi,. evvelce ta mm e uuı ırs nız. uu ·uma çocugu ... ,,.en sonra ti! .sıkı sıkıyn bıı#lan mez hir şekle so'kmnk bliyordıı ,. v v .~ 
ı;ahstıktın sonra, hatakiığı~ z~r eıti~iın gihl muvazenesizin bıridir. büsbütün çıldırttı. O da hu drfter1 dı. • Fakot Yltm:uıın nosihatını ıınuı r!rl<'r asker olurlarsa blze ekmek k 1•· 

nP. bir köprii kıırcluk vr ııırıı. ıır Deli fnknı kurnaz ve bfr yılan ka· annesinin intlk:ımını alncağını \·a· Aynı günün :ıkşamı Loretto a· muştu: "Zl'knn·zn aylorı gl"lf'n iNİ maz. 
y{lz atımızla elli arnbnmızı geçır lıır tehlikeJI. Onunla 50 defa bik adeden deli satırlar yazdı. partımanında doo;tuna katili nasıl birlerr baş Yıtnmı~ rnıı., Der. Rcl.s ise: 
dik. Cetelerin karş;sınrla. ağırlı., · korşılaş~nı7. deliliAinden şüphe e. Konfor: ll~fettiğini anlatıyordu.: Konfor h::ıyrctle dostuna b:ıklı: - Ne mllııasebet! Si% de, durm:ı • 
mızdan ayrılmamaya mecburduk. demezsıniı. Bundan başka annesi Sörlinil de tuttu, dedi. Kimdir Stil ç-0lc mahir adam. fakat bfi. - Tl"brlk ederim dostum. dan orduya giriniz. Mademki Amerııt 

ı de deli idi. bu adam 7 yük bir kusuru var. Kcı:disfnden, Loretıo başını sıılladı: ordusunun cesur adamıara lhtlyerı 
Atlarımızı. arahalarımı7.t ~f'C r - •r"f 1 ı h d B ı ·' "u et .ş ayretle mınlılandı: Araba Granbrlc yoluna gr.lmişt:. fazla emin. l.edl Frana m"'.tım ya - Bu işte k<'ndiml ınınnmi~I va ır. unu memnun yet.le karşılarız 

dik, dedim, ama nasıl geçirış _ Annesi mı'? h · Eh, siz de orduda bulunu-·-. o~hı Yol bom oştu, y:ılnız gezinen si • 7.arak kocasının öHimünden bir muvaffak olmuş "avmıyonım, 7.ır. • "°'._ ... ~ 
Ne hdar olsa, k~prü ııallııntyoı - E-çct, dostum,, Zira yakalaya yah elbiseli bir adam ı:öriinüyordu. hafla sonra kendisini d<' öldürf'~~ 7.C'l"allı ilıliyarı fl:ı lrnrlnrınnk isler neza'ret altında bulunduralUf ~ 

du. Atın hfri \'lıvarlandı. B:ıt:ıklı l'ıı~ımı7. arl:ım Lilv:ın Honun ol.!Jnrı Loretto başı ilr. bu ndıımın vürüclü_ /.iini sövlrm<'ııi. hunı1an il<'ri ı?C'li <liııı, dedi. ıso ') nuz. 
~a battı. Güç J~llc kurlnr~ildik .. ·~~~-~----~--~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~-~~~~~~--~~~~-~~ D~c cov~ v~~ 



YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi 

• 13. 

H A B E R - A~:ım rostatrt 

12,33 karı~ık program pl. 13.00 • l~.t:> 
Kadınlardan Ca.sıl proı;rnmı. lP..C!l 
Program 1 S,03 Saz eserleri ı 9,0ı l ı.o. 

nuşma 19,15 dans müziği pi. 19.S'' 

Il::ıberlrr 1!1,45 serlıesı 10 dnkikq 
19.55 Ber:ıbcr şar:.ılar ~O .l:i rnd\o 
g:.ızcleSİ 20,45 mfillk 21.1~ tıHl7.IK 

sohbelleri 21.45. rad~ o ~cnfoni o .... 

3 EYLUL - 194~ 

Diye hnbcTJ~r göncıerm• tt. 

.' Tebr~e geleıı dığcr bir nuberc go!' \ 
uez.ıılr emlrl l\lel;k ı.;şref, biraderi l:t;.ı 

lıınıı.ıı Şam emirı l\luazuımıo tD\' i) •. 

keslr:ısı 22,30 Haberler ~2.:ıu k ı 
giderim. Fena rttyalar &"l>rtirBem, K~·· 
dimi ateşe ata«ık değllim ya._ va,. 1 _P_::ı_n_ı~;_·----------

R A ~ I D RIZA geçerlm. 
Dedı ,.e namaz kılıp .yattı. 

a ah, 
1 \C ısrarı üzerine • :uı:sırı kurt,ııt • 

nmk için - (Dlm)nt)ı zapt.eden ehı;. 

alip üstune ası.er gondcrml::tJ. Ban 
d ın ötllrl\ ballfı•) e ) ardııııcı ı;onder 
mi) ordu. 

HA<JER Rt7YADA NELER 0öRUC1 

fl'I' A TKOl!TI llalldf' f>t,ınn her"be' 

O:\'LAR ERl\IlŞ JHUl{ArHN .\ 

\'odvll - S - Perde 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçala vınız. 

Diğer beyler de, l\leHk E1:1relln Ha 
dada )ıırdımcı gôndermedjğlııi gôrtlıı. 

ce yol:ı a l<er çılınrmalt1a tereddüt ., .• 
tıler, 

&rıie Ntbır tellş \e he)ecıın tr;I·• 
do mütemadi) en s:ı~"'ll solu b.ış\-unı 

> or, yıırdım bte) ip durul ordu. 
Az.crba) cnn be) ı 1raka .ıı;keroo .l ııı 

dım edcccl< dorumda değildi, U::m .. ~ 
kert ıız.dı, nı;m de bu uretıe hareı;;.:

cdcrı;e (Akkuıı)u bUsbUtlln çlleden 
ı;ıknrmı \'e TebriLi tel<rar nıogol m0,1 · 
l:ııısara m:ı uğrntmıli ol.1lcııktı. 

1 te •rcbriz ııehrt i>ı_yle b}r duruu1. 
da iken, bir gUn Scllm!n lrnnağma b.: 
epet lizüru hediye geldL Bu, 'febr'z 
bağlarında t,ıırfand:ı alarak )eti tltj> 

mlıı nadide ve nefl UzUmterdenJi. 
Hacer Uzlimü çok s<'\'dlği ıı;ln, bu in:. 
cilk epetl Hacere het!lye edllml"tl 

' Hacer Uzüıiı sepetlnı od!lsmn götür 
~u- sepeti nçınra, tçlndrn bir met; . 
tup ~ktı. 

Hacer mektubu gorlinoo ~ııırdJ. 

Uic lince ımzıısınn bal•t~: Bedrettln •. 
Bu, Vel:lrln ~e~C'nlnden bn;kn ldm~ 

olam:ızdı 

Bedrettin )irmi ) cdl ) u~larmd.a, 
~akr,;ıkJı, güzel "o cC'flur hlr gı·net•• 
Rlr gün snnıyın bııh~stnde nıısılM 

HaccM görmüş 'e: 
''- Sen nnıcıımın eski gözdeslntn 

benzeri in= O dıı senin glhı güzel b1r 
lmdmdı. Fakat, amcam onu öldürttti. 
Glınıin birinde en de ayni filubete u,. 
rıyncaksın! Gel, seni kaçırayım .. be

raber yaıııyolım.,, 
Demi ti. Hncer ce\·ap \ermeden 1. 

{ .. rfye k:ıçnıı,tı. 
t~te Bedrcttlnle llııcer anısınt'l3.kl 

n ünncıebPt bıınıl:ın fba~ettJ. 

Haeen üzüm ı;epetlnden çıkan ıneı.. 
t ubu korlm ve b<\~C'ean içinde okuma. 

"" başl:ıdı: 
" ... Ş,cnı bahçede göl'düğUm giliıdeıı 

beri delice e\'i)Onım. Sana ·öyledjı.. 

lerlml burada tekrıırlıımağn IUzu 1: 

gormedlm. Blnız. nklı.n ,.e mnbnkemCl' 
\arsn, dedllclerjmin do~'l'U oldu~n 

&inbul eder \'O ron:ı hemen D1U\0af'I • 
!tat ce\"abı Hrlr jn. &olu için her f~. 
dakArlığn hazırım. Şehir kenarında 

knle gibi muhkem bir kö kllm va"~ 
Henden hiç kim e Uphelenmez. 
Eğer teklifimi kabul edl'rtıeıı, ynrm 

nkııanı konnğın arım lmpı ·ındn toen 
bekliyeccğlm, Kıynfctlnl değlştjr:p 

bıi.hçe~e çıkarsıın, öte ini biç dUşl!Jı. 
me. Atlarım, ndwnl:.lnn \"P ben oradtt 
liflni bckfü"eeeğlı. ... 

Bedrettln 

Rac('r ertesi sabah erktı11dl'o ~!lh•. 
tı 

ilk once aynaya ko,tu. 
\'iızüne baktı. 

Hu, onun eski blr ltlynöı ldl. 
- l üzüm nurlu . .Seşem yerfnde, 
Of.)crek rU~·aPımı hatırlndı. 

HA(';l'r o gece ~·emyeşll bir odlld!l 
kırmız.J bir ciğer alnrak koşuyonı•ı 

Hlrdenb(re knreı ına Hedrettln çtltti, 
,.lğeM elLndC'o aldı ve Hacerln kolun. 
~an tutup bir havuz başına gi>tür.:10. 

lirrmızı ciğer, rüyanın ttt. çıkacağı. 
illa 1 nrettl. 

Yenıyeştı odalar, mııradınm ı;oll 

ynkmda tahakkuk edeceğini gö!ıterı. 

yordu. 
lineer rUya mı kendi krndlne teı:. 

mrlndı: 

~ Bedrettıne gidersem. 110n11m lv! 
olac:ık. 

Dedi. Aynanın öoUnı!eo çekildi: 
-ıtUyam ll!l.hf ise • kt bwıa !JUp. 

hem yoktur • Bedretln tlf'ni gorazı1-:ı: 

6evlyor, Oııa gldl:ılm hayırlı olaca_1'. 
lllye sUylencrek. ellıı1 ı·ULUnu. uk 

dı-

Uiylııdl .. 
Süslendi .. 
..,açlarını tııradL 

Vücuduna mis kolrnlnr sörOndtı 
Ve süslendlktf'.n sol!ra kşıımı be!-

lcdl. 
Bedrettfn o gece konağ'ın arka ku. 

pı ında .Hacerj bekllye<~ktl. 
Hacer, saatler geçtikçe heyecanla 

nıyor ve heyooana düştükçe Bedret _ 
t)ne kn131 olan alAknı.ı artıyor, yalıı r: 
onu dUşOnUyordn. 

htlbarcye yattığı gece gördüğü c1l. 

yııdıın memnundu. 
l?Uya ınoı tez tahakkuk edl"Ceğhı _ 

den emili görUnUyordo 
\'czlrln bir eyden baberf yokt11. 
Uııcer: 

-. lnoatlab elimin işi ~ıkar da CJn 
gece beni oda mn çnğn'maz.. 

Diye dun edl~ ordu. 
llnccrfn ıstedlğı olmuııtu. 

Selim o gece mübhn ve acl'le bfr 1ş 
için prens tnrnfmdan ııamyo davet e. 
dllml~tl. 

Hııcer bundl141 1 tlfade ederek fl>I 
111 ezanından sonra ya,·nşça arl<n k'l. 
pıya indi. l 0 olda Jdm11cye ra!ltlnmıHh. 

Zaten ııMm ltorfdorlnrda ktmse!.•r 
dolıışmıızdı. Yalnn: dı kapıda St>llmın 

bir gihcU il dotıı,ırdı 

Hellikl, Redrettln bu gözeüytl eltı~ 
etmlştJ, Zlm, gözcU de meydanda yo\> 
tı.ı. 

(Oc\'amı yar) 

Şaka gibi ama cidai ! 

o .. ,...,.. e e 
Bir çok sporcuların ne gibi müşkülleri 

var ? Bunlar nasıl halledilebilir ? 
Yazan: Sac t Tuğrul OGE f 

Kt>ndisine vaadettığım için , ı~· •ı ~üy:ı en doğru yolu gösterir. Ful• 
mini vcremiyecr>(!im Jılr ımaya holu terkettikleo sonrı evvel5 
sc~enlerde raslladını. Kendhini gençlcr<len sonra da 1anıanınıızın 
her sporcu tanır. \'aktiyle büyük ı knlbur üslü kalmış sporcularından 
şöhret yapmış hır sporrurdu. Sl:>ı. ııırklupl:ır almağo başl::dım. Dun .. 
diyse, her teknüt sporcunun akıh~-1 ıorıu hepsinde muh'elif suııllere 
ti ~ibi idarecilikle mcşgııl. ıııaruz kalıyordum. İlk z:ıınaniar 

Her lekaiiı sporcu gıhi dedim ıJ'! cevap Yerrııe~e knlkış;ıc:ık oldum. 
aklıma seldi: Bir.de lınkiknten her Fnkat başıın:ı .... i, ~· ık:ırırını dive 
tekofü spnrcunun yüzde doksan dn. korklum. Bu i~e bir c.!e kiılip tut... 
kuzhuçıtğu idareci olur. Fakat hrr mak lil.zım gelecekti. Onun için v'-ı 
idareci sporcu deAildir. Bu rnevkıe 11eçlim, Fakat boş zaınnnlarımda da 
sırf klüpçulük yüzünden selmiş n.. kendi kendime. hu mektuplara cr:
lanlor hulıııırluğu gibi, futbol he.o;· vaplnr yazmaktan kendııni alama. 
taları, pal::n·r:ıcılnr, kendilerine bu dım. işte elindeki kiı~ıtlard:ı bun· 
yolda akılları sıra bir rne\·ki yn rı- l:ır \ardır," 

mağa ( !) u~rnşanlarn da rastlanır. Üstadın (sermaye) ,diye \'erdil!. 
Zaten idarecilerin mülıim kısmını lcr,i şeyler sermaye dc~il, haki1'i 
bu spor olliımesi geçinen, fakat bir defıneydl. 
hakikatle (1 numaralı c:ıbil) oln· Hemen içinden aldı~ım ra~lgcle 
rak gösterilecek kimseler teşkil et. bazı rncı'kıtuplordo sorulan sualle:-! 
fiğinden, veye yaptıkları saf libicler ve cevapfa·ını okuyucularıma bil· 
teri yüzünden bizde (sporcu olmı. dirmelli faydalı buldum. 
yandan da sporcu idarecisi olur * * * 
ınu?) gibi bir düşilnce yer etmiştir. Beşiktaşta M. T. soruyor: 
Bu yüzden bir çok sporcu olmayan, "Beş senelik /utbolc11uıım.,. Bi. 
rakaıt mükemmet bir ~por id:ı.rec~sl .,.inci takımda da ourıodım. Simdi 
olabilecek kimseler ortaya çıkmasa dorda !..aldıkları vakit yir.e takırr.u 
cesaret edemiyen>k perde al'kasın· alıyorlar. l\ soloçıkla ounaİıuor· 
d::ı kalmışl:ırdır. l\fııksadım; ehli lar. llnlbuki ben hiç aol ııuramırı·n,. 
olmuk şarli\'le, !llporcu snh:ıc;ındıı rıım. llem de l.:ac seıırdir, antrerı. 

tanınmak bir ç-Ok kimselerin spor nıanlarda büyük hüsnü nlue''" C'a. 
idııreeililtinde muvnffn'k olııbile~e1<. fıJm<ınıa rnffmen .• Ne ynrıauım?." 
!erini kabul ettikten sonra mevzuu - A ya\TUcuğıım. bu Kıristrıf 
girmektir. Kolombun yumurt:ı.sı kndar basit 

ismini c;öyliyebilsem. Sfzin de şeY.- Top::ı solla vurma, olur biler' 
hemen bilgisini t~lim edeceğin:z Sen zıınnediyor musunki her sol~

bM sima, hııkkındn müııakıışa edi· cık muhakk::ık solla lop::ı vurabilir~ 

lemiyecek bir ~nhsiyeltir. Biz ken Sonra vurabilse bile ne kıymeti 
disine liif olsun di~·l'· meseHI (Bay var, Allah aşkına? Bir. l:ı.m solnt; 
Ahmet) diyelim. olduğu :halde so~ııcık oynayan)nn 

* ,. * . Vakliyle f!öğ~ünde iS1!op y:ıpl·~· da gördük .. Boşuna üziilme evla. 
Hacer bu mt>ktubu birkaç kere oku. : top sanki şVtıcli göbC::ne ynı>ışmış dnn,. Oöylc gelmiş, böyle gider. 

da. ı gibi, ıiıŞan ıfırlok karınlar, kan ter 
Onun dn. kalbinde Bedn-ttloe Jcar71 içinde köprüden SC('iyordu. Malalyadrı N. Ş~vk~t 1-orauor: 

)eni bjr sevgı bellrmlııtl. 2.9.942 MUAMEı.·ı:;t Burun buruna geldik: "Şchrinıi:de doğra dı1rüst bir 
Hacer h:ılifenln rıısuso )du. O ~lnı Londra 1 Sterlin 5.2.! 1- Merhaba üst:ıdım !.. leme. fut bol hakemi yok. Kimi /ııt" 

di vazife hl 1 ile llfik heyecanı nrasm. Nevyork 100 Dolar 130.70 - Aman seninle bir işim ur. l•ol nrdir bilmiyor. kiminin idare 
dn OOc.nlııyrp duruyordu. Cenevre 100 Frank S0.3% - Ha)'ırdır inşanfüıh.. Neymiş cltlöi her maçla da kaııua döı•uş 

ı•rcns Ozbekı Uldürmelde B:ığd~t hu i~? rıkıuor. Rrı i•in ıiniine nasıl Ol'('· Madrit 100 Pezeta 12,'39 / • 
hnllfestne bir ı<('y temin edemlyecet Stokholm 100 lsv Kr. Sl.lS - Bize karlar r;clsene... biliriz?,, 
nj de l'Ul~ordu. Gittik.. - Mıwlarınm hakeınsiz oynana 

(Al.kuş) ortaya !;'ıktık~n onnı t~SHAl\J \ ' I:!: '.l'AH\' lLA'I Kapıdan girer girmez dot:ıru odıı. evlfıuım ! • 
buUn plllinlar, hütiln dı\şUm·('ll'r :ıJt Muııme.Munme mın gitti. Ozcrinılen ceketini ti• 

liRt olmuııtu. j leli lı>ııl:ı karıp r:ıhnt bir nefes bile almad;ın 
C t iin A.,.erbn\.'C!ln ho.llo "llAhlıınır. lk ı ı et 5 936 2c · .,. r ram ye i ııo , -.- • elııHle hlr deste ka~ılla yanmıa 

sr r(rber h:ıle ~else b!Ie ( .\l.lmş)uıı 1 1kr, Ergani %5, 933 21.30. -.- gl'ldi. 
umnndn rtti"" moc:o orıtııcın lmf':ı ~ 7 ı 2 T bo• 1 2 3 23 •c B k b ' "'' I . o ı . rcu, , , -.- ~ 1 - ,1 unlarn .. Bir gfı7.at .. ,,!fi-

"'ında blrnnıl:L t'zllln mah,•ot:ırnktı Sivas • Erzurum ı 19.95 -.- k • I ·l'm ,ı;erma~c! .. 
Bu durum onUndr H cere düşen btr 

1 

Sı\'all • Erzurum 2,7 20.05 - .- Met'htıl bir define plônlnnnı elı-
\1lzlfe vnrdı: JCendl canu11 ımrtarınn' %7, lDU D.Y. 1 -.-.\!:;O. rııe alı,·ernıişinı sibl n>eraklo dob .. 

Hnctt t tlkhallni ı;:ok knrn:ılıl• '" 

1 
%7, 1941 D. yolu 2 -.- 19 r.!" rulifum, kiığıiları aldım 

ebllkclf görüyordu. Anadolu D. yolu "'o 66 -.- 31.- Bun lor. bü) ük esericedit kôğıtfa. 
(Al.im.) tir daha 'l'ebrlıe hücuı: D. yolu 1.2 -.- 52,5L rı~ dı. Her birinde bir mr.ktup 

dııeek olursa, A7erbnvron tanuınıllP 1 Anadolu D. Y, Tah.3 -.- ~l.!'iO ilişlirilmişti. 
n:ıh\olnblljrdl. ı Anadolu MUmes. -.- 4{25 ' (Bay Ahmet) Ynkil kaybetme.ne 

1 1 b l •. 1 Merkc.ı Bankası -.- l"'"J- ı h k .1 • ı ıı· Hacer !imdi \rzjr n u )P. Ui'Jıı- ı " ıııt•\·r :ırı ırn mau:ın ızo 1 c ı: 

('j;-Cnln(' ne <'elllp \erecekti? lş BankllBJ nıımma -.- 14..25 "- Yakthle. ~enı,:li~ıınizde, yaPI 
Hem ttırfund;ı llzUmll'rı )l:.or, b('ı.'1 İ§ Bankası h!\mlllnc -.- 15-- futbol salınlıırında cirit oynıırl<cn, 

o dôrln derln dil...UnUvrrdıı. lş bankası mUessL! -.-210 - lnkdirktırlıklarımı'zdıın. hatıli 11ra-ln 
- Artm kapıdn.n ltnçmak.. bu o 1 T. T. B. nama -.- 'i.'i:> sır:ıda ve lnhii pek c~rnrengiz şı:-

cad:ır ttola't' tir fc; değil Göz('Ulı•r tw- 1 Aşlnn çimento -.- 9 :lJ kilde, meçhul i\şıklanmızd:ın mck 
ı '.\1lknl:ırl:ırsa, lime, 3Uphe )Ok ı·ı ı .. mUeıısis -.- 12 - ltıplnr alırdık. Her şey üzeı inde t :· 
rrlml \il7.dUrür . Şark değırruenler -.- ~.3c sirini gös'eren zamon, bizi istlsra 

1 ı ın ı ittihat değirmen. -.-. 2~ 7!\ ÇünkU, ,·ez r n s cıını;Jığı maltı•n . ol:trnk bırakacak değildi yn ... Şi:t. 

u. Sl'li'TI on:ı, blrl.nç 1'ere: %6 T bonoları -.- 9-1.- ler kale direklerinden ıızaklnşlık,.a, 
-Bir d hn t-.:ımı thııo. te ıcall{•'ı;- Tt>lefon ııtrkftl -.- 11 6' ~ 1.1111 kncırclıkç:ı, her şey azalmasa 

yOr.dlirlir ,.e cenı:-lleril" Ist. Umum Sıgorta. -.- 29 haşladı. Ne tnkdlı kilr kaldı. ne fi.· 
:ırbukııl .. ~ıı:ı g('rerinı. lst. Rıhtım Dok -.- 15 5< şık! .. l likbnlc atılan bir adını, bc-
llf'mlşti. Jbcrr, wzirln bıuın V<\· j İst. Su T. şirketi -.- 5· 1· ni m:ıziılen on ::ıdım uzaklaştınna!:ı 

:ı1•1' ,rll-lni!l'n rmlnitr. ritm. ""v~:. BORSA HARtCt t\l.TIN FtYA'J'J b·ı~larlı. Fnk:ıl hılı:ıf dr~il mi, hu 
ıolı•ln !!'tl ... li ıtnUnde uz odnnı mı,, mı ounı,u Bugünkt ~ererrle fıılholcıılnr arasıııdn ad~'li 

r 1•ınıı:ımı .. b ? 1 lıir fııllılll fılemi gihi tanılmalfa b;w 
~ o !!'~ sn:ıtlercl' dU' 'nı:'ll 1 Rc~adıye 32·70 32.7'J l:ı,lım. Jlııni şu Avrupa mccmunlrı• 

- 1'nns ak.,.unB k rtnr ,·nk11m v •• KUlı;:e nl'Jn gramı 4 ~3 4 ~4 rınıta fnla n vardır: Bilmem 'le 
ıı ı::eı·e nnnınz kılııı fstlh'lrt·~·r ynt ·ı la::ıtıı:ıs.''al<;•re-•n.:•'t.ın.ı ___ "'2•8111•4•5_2.,.~ •.• 8"ı_.,.ı (teyze) veyahut lhala) ya meklhJi. 
ı;ıın. Jl:ı;),rlı bk rUyn ı;linırse'll, l l:ır y:nılara it c.ltıl daoıSJo'•"" O dıı 

Sfoa1ıa n. O. B. soruyor: 
"Hrıf,·uı l..rırşı yenilmez fıir mera 

"'"' var. l'ücur yapım da buna <Ok 
nıımıit.. l"ak<1t boks 11npabil11ıel. 
i<·iıı sa/ıa ve arkadaş bulamıuorurn. 
Barın hlr o.kıl ~jjrctenıc: mi.~ini::•,, 

- Sızin gibi ho"ksa k:ıbili~·elll bır 
ı:ıencin ruthola karşı hiE1ônc knlı~ı 
yazıklırl Madem ki b<iksa knr.şı 
k:ıhilbctiniz ''nr: dcrhııl fulh-Ola 
h:ışl:ıy:nız!.. Hem :ıyn~ınızı, hcın 
kafanızı, hem de bllcAinizi işlcli ı
siııl;ı; 1 

lfr:ıırıınıdn Sn1llı Tomrıı soruyor: 
"Bir morla takım lclıinc olan 5 

rıcnallıyı drı kale.cinin oöbcl'jinf! a· 
tarak takımımı b,.ş 9nlrleı malırıırn 

eltim. Bunun liııline ıınsı/ neçclıilr . , 
rım, ne yapayım.,, 

- Siz alış po1igonlannda taban· 
c:ı lnliınlcrinc ba~las:ınız çok güzel 
nclicclrr alırsını~. Bir kere tecrübe 
ediniz. 

Eliııl'fckl kfıltıtlıırrla rler'llerine 
rle\'o ıır:ıyan dnho bir !;firü ı;eııc 

\'nr. l~ııkııt hepsinin ~orrJııklnrı şey. 
lrri, bir kere rle bu siilunlıırıı sılt
dı mı· k im';iııısn:. Sonra hıınn d-ı 
yıızı me,·zuıı kalmıvorıık .. Onun 
için b:ışka ''m:ıl:mı bır1kalım. 

SACIT TOGRL0 L ÖGE1 

üdafaa Vekaletinden 
1 - Askeri Jiselerle, Kırıkkale sanat, Ankara mu. 

siki, K~vıeri ve Merzifon Gedikli okullarının kayıt ve 
k~bul i~leri •'Konya asker) orta okul hariç,. 15 eylül 942 
ıarihine kndar ~ızatılmışhr. 

il - Maarif liselerinde bütünlemeye kalıp da bu 
la.rihe kıldar bütür.leme sınavlarım kendi okullarında 
muvaffaf<"iyetle veren ist1ekliler de askeri liselere alma. 
r.aklard!r. 

Bu :Jibilrin namzet kaydolunmak üzere şimdiden 
birer diiekçe ile bulundukları yerlerin askerlik ş.'.lbele 
rine veva doğrudan doğruya okul müdürlüldc:ine mü. 
'!',acaat etmeleri :.Iaa olunur. (9070) 

l8tanbul K9mutanlığından: 

Yll.§l "32., ıkn fazla olmamak üzere yedek subaylardan luıbul tın+f'-.a. 

r.ında ı:ıııva!fak olanıar.ısıı yirmisi denlz ordusu için tıesap ve muaıct>lr 

m~muıu ycttıstırllmek Uzere alınacaktır . 
latekllıc~n kayıt ,., ııabul şarttan ruı.kkmda malllmat almak Uzere 

komutL"llığımı.za mUracc;.ııt an. (9321) 

İstanbul ;endarma satınalma komısyonundan: 
:\ilk ta- clnııf tahmin bedeli mumkkat (1!mlna•ı 
kilo Jll"l kuruş dnı b."Unı~ 
266 çlriıs :lt/2 60 21 95 
175 çam sakızı 52 50 • 8 94 
85 Balmumu 828 00 24 tö 
8 yUn boyns.ı 80 40 ..2 ~ 

60 '° Açılc ek~ntmestrıe istekli gelmlyen cln!!t mlktan , tahminJ bedeıı "' 
muvakks. t t emıı:atı yukıırda yazılı dlSrt ko.ıem m::ı.tzeme 16 9 942 satı sa -ı t 
15 te lstan"buı • T&ksjm Jandarma Htmalma komisyonumuzda pazar!.ıltl'I 
Alınacaktır. fJbrt kalemin blr arada veya ayn yrı jstekWere lbales! cııiz~t 
Şartnamesi ı·ııresız komisyonumuzdan alınır. !s~eklllerin v.:slka ve temtn.a t 
makbuz veya ı&lektuplarllc pazarlık aaat).nde komjsyonumuza gelmeleri 

(9499) 

1 
ima 

1 
600 adet 90 derecelik cam .:ı.~vq boynu (resim ve numune giDI) 
300 120 • • " • 
100 180 .. .. . 

Yukarda yazııı Uç kıılem cam deve boynunun 4,9 942 cuma gUnll sa.st 
11.30 da Kıııt1.rnpşada bulunan denız levazım aatınalma ko:nisyoDun'da p!I. 
zarlıl;"l ,ynp !a".1klır. tste1d!lerin bellj gün ve saatte mezknr komisyona mG 
racaatları, t 94!1SJ 

• • 
2~ • 

14 .. 100 
ıo .. ôo • 
10 • 25 • 
P.Q ~ ıo • 


