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Amerikan donanma
sının muvaffakiyeti 

".l'l'ar1111cada 2 mar.: 
1 şaadlz çarpıştı 

. 

) 12 kadar vagon parçalandı, Hd kişi 
1 öldl, ı atır yarab var 

Bir Japon kruva.
zöri yle dört 

muhribi batırıldı 
Bir Japon kruvazörü de 
muharebe dışı bırakıldı 

t.oııdr&, u. ( A.A.) - Bu sabah 
beşredl.len bir Amerj~an resmi teb . 
litine göre Salomon adalıı.n sularm . 
d& bir deniz muh&rebeııt oı.ınuıı, ağır 
bir Japon kruvazörü, ' muhrip, 1 nalt 
ltye gemisi batmlmı~tır. 1 .Tapon ağı• 
ltıınazörtı harp dışı edllrnt,Ur. ı 
"'tüı.ribin daha batmı~ olması muhte. 
me.ı.d.Jr. Amerlka.n gemilerinden blr 
lcacr .b&aara. utratn.l§tr. Ya.lnız bir 
""h"tı> batmqt;ır. 

Deniz muharebesi jU 5eıkUde olmuş 
tur: Japonlarn gccel:yin Guadelka • 
nal adasına takviye lm&.larz çıkar _ 
malan hava hilcumıaril~ durdurula _ 
madığmdan kruvazörforle muhripler. • 
den mürekkep bir denfıı kuvveti sevke 
dilmi~Ur. 

Bir deniz muba.rebeshı.l göeteren temsili reab:n 

Stalingrad'da ___ , _____ ·------
Kuvvet pazar gecesi Japon kuvvet 

!erinin önüne çıkmıştır. 30 da.kiki! 
süren muharebeden aonra Jııponlaı· 

asker çıkarma.klan vaz,?:t>Çerek çekiı. 
mjşlerdir .. Ertesi aabab Amerikan ge. 
miler! avcı ve torpil taş•yan tayyare_ 

VI~ ··ı leri düşmanla temu teıois etmiştir. 
... Amerikan uçakları 2 Ja,,on ağır kru.. 

Ruslar bazı mevzi~ 
vazöriinden birine taın 1sabet kaydey 

Y k lemlşl.erd.Jr. Bundan ııonra harp ge -
arın a şam mileri top ve torpil ilt çarpıŞIIUftır. 

Guadelkana.! adasındaki Amerikan 
1 I • f deniz silA.hend&zları şimale doğru 

/eri geri aldılar 

ı 

İstanbul• Ankara tren hRttında 1 re, ~ışına esnasında tiri kişi de 
GVve-ı:ıa .gece feci bir kaza vukua ölmü~. bir kişi ağxr ıtu:ı:ette yan• 
gelm:ıştır. lanm.19t1r. Bu ylzdeııı tren müna· 

Öğl'entliğimize gtire, bu feci ha• kallı.tında aksa.kırk olmam~tır. 
d;,se, CH~lk:i gece, sabaha karşı Yalnız dün sabah 9,10 da şeh 
Eaat 4 de Yanmca m~vkilnde w- rimize gıclı:ncsi l&:z:mngelen Anka • 
kua gebruştir. Hadis-? hakkında ra ıe-ksprcsi 18,10 da Haydarpaı;a• 
gelen tamP...mlayıcı aııaJtlmata gdre ya geleb:'.1.mi§tir. Ekspres Geyve ile 
iki m;a~diz katarı Yarımca mev Dcığa.nçay aramnda seı basmrş °" 
kiiı;1dt: ma::ı.evra yapaıken, 'birl:ıir .- lan ha.ttm açrlma.sma int" ar 
lerıle çarprşnuşt.rr, ÇarJ•L<mı.a. netı- .. ız en 
cesinde on iki vagon p,arçalanmış Pam.ukow. mevkimde 9 fiaat kadar 
veya. ehemmiyetli sul'ette !hasara ~klen,iştir. Bu sa.ba.h eksıp~s. sa
uğramıştxr, Vetilen tn1tlıimata gö- at onda gemiştir, 

Bir adamın başına 
hıçak sapladılar 
Fakat o bıçak saplı baş•nı 

iki tarafa saııayarak: 

Benim kimseden davam 
yok! demekte israr etti 

DUn akşam Çembenlt.aşta, gazoz 
fabrikasının bulunduğu sokakla. bir 
yaralama vakası olmuş, bir adam 
garip blr !Jekjlde yarıılırnmıştır. HA. 
disc şöyle olmuştur; 

Bu sokakta kunduı.,cılık yapan 
Serkis ve Mahmut ad .1da iki arltad y aşıng ona mevzlleri.Jli !Jcrl g8tflrınil~lerdlr. Ja. C::eh·ırde tank ve .traktör dön •• ponlarm 60 tayyare ı:e bu mevzilere ~ 

,~~~ .... ,.~~-··~iiU1'.h'ta~rdnF.edU~ ~ı,. J.::uı.:':ıot-1---...-~ fabrikası hala işliyor _ 1 _vardır. Bu iki dilkka~ıc. bir türlU bi _ 
biri ile geÇinememe e•lir. Bu ar 

Serkis kanlar içinde ~ere yuvarlan 
mı§, Mahmut kaçmak isterken yaka. 
ıanmı§tır. Serkis etr:ıi.an yetişenler 
tarafından kaldırılarak cankurtaran 
otomobili gelinceye kı:ı.ı'ar Çemberll • 
taştaki eczanede tedavi altına alın • 
mış, bu mrada polisler kendisini aor. 
guya ç_ekmişlcrdir. Serkls hiçbir feY 
s!Sylememekte ıarar •t:l1if, J1fbaJ11t 
kamanm dlkiııe 1111plı :ıurduğu ı.,aıı 
iki tarata aallıyarak: Buvelt Çankay

Şeke meıaııar 

g6aderiyor 
Vaşington, 14 (A.A.) - Ruz 

veıt. gazetecilerin toplantı.smda 
bcya.ru.tta bulunarak Vande! Vıl)ti 
nin yann akşam Vaşir.gtons. gele
ceğini söslellllr;ıtir, 

RuzveJt, kendMni pek yakında 
gönndı: a.nusunda bulunduğunu 
ViJıkiye bildirmiştir. 

Sorulan bir suale cevap veren 
ltuzve}t, Çin başkumandanı Çan• 
l{a~E'kc gönderilmek üzere Dr. 
8conga birçok ınesajla.r tevdi et -
lX>iş olduğunu beyan etm.ştir. 

R.ck~cümhur, kongre şeflerinin 
kendisine telefonla mümessiller 
lnecli8i asceri encümer:inin derhal 
bir kanun layihası ta:tzim edece. 
ğini biMirmi.c; olduklarım söylemi§ 
tir. Bu kanun 12:yihas: sayesinde 
l@ ~ 19 yaşlar:rndaki gençleri as
k~~ almak mUm.ki.m olacaktır. 
l\:ongre şefleri mümessiller m:!cli• 
l!fade bu meseleye mUteallik mii • 
7.akerelerin bu c;abab saa.t 9 da 
l:aşlamış olduğunu il.B.ve etmişler -
ıj• 

U'. 

Tollrak yine 
il om il.alandı 

Lond'a, H (A.A.) - Dün, Ameri. 
kan uçan kaleleri ve lngiliZ orta bom 
ba ta.yyarelerl Tobruk 'imanma yeni_ 
den taarruz etmişler lir. Doklarda 
Yatıgml:ı.r çıkanlmışt.r. 

El Dabba ve SolJum ;a hedeflere ta_ 
a;,"ruz edllml§ ve tam lı,..bet!er kayde. 
dilmtşttr, 

KömUre ihtiyacı 
olanlar teshil 

ediliyor 
l 

Mahrukat Of isi odun ve 
kömür satışı arma 

başlayacak 
.('Iazısı 2 incide) 

(ln\ıutıf s lincllde) 

Ceaalll Alrllla 
ba,velllll 

General Smuts 
ingiltereye geldi 

Londra, .K {A A.) - C'l'llubl Afrika 
başveTdıt general Smuta lritiltereye 
vasıl olmuştur. 

General gazetecilere yııptıtı beya -
natta şunları söylem~~lr: 

"Mtittefıklcrin, ştm.jı ~·~lerınde tut_ 
tukları kaynaklarla :r.afcri elde ede . 
bileceklerine kanlim. Hız bulan Ame. 
rikan gayreti buna im ltln verecek _ 
tir ... 

Yeni Hırvat kabinesi yemin 
etti 

ViıJi, 14 (A.A.) - Zııırrebden aldı _ 
ğımız bir habere göı-c, yeni Hırva~ 
kabinesi yemin ctmlnır. Yeni kabl • 
nede bulunan eekl :ııll.7.tr!ar da bu me. 
rasimo iştirak etmişlerdir . 

Limanda tahmil 
ve tahliye işleri 
Vasıta ve ameles zlık 

yüzünden 
Çok gecikerek 

yapılıyor 
CYa'lısı 2 inl'ide) 

Lonclr&, "' (A.A.) - Stallngr&d 
,ehri eIAn dayanmaktadır. Mihver or. 
duıa.n yeniden teııkil edilerek taa.rru. 
za geçirllınişse de iyi neticeler elde 
edilememiştir. Rus mıldafjleri mevzi 
lerini muhafaza. etml'}lerdtr. Bazı 
noktalarda Rus kuvv<.tl~ri Alman ta. 
arruzlarmı geri atmakla kalmamış -
tar fa.kat ııerJlyerek yf!ni mevziler iş. 
gal etmişlerdir. 
Başka bir kesimde Sovyetler blr 

gUn evvel kaybettikleri mevzileri de 
geri alm1şlardtr. Mihver kuvvetler! 
Stallngrad şehri jçindc fabrika mahal 
lesini almalt iÇin gayret snrfetmekte. 
djrler. Tank ve traktör •abrlkası ell..' 
işlemektedir. 

Kafkasyada iki Alnıen piyade ta -

Lavaı 
Mevkiini sağİamak iç1n 
he'f tedbire başv·:.ıruyor 

buru lılozdok kesimin~ durdurulmut 
bir vazjyettedir, 

Şim&l batısı kesiminde Jamt veıil. 
miyen bir yerde düşmanın taarruza 
geçtiğini fakat netice.1e elde eedeme. 
diğinı Moskova ractyeıtu bu aabah bjL 
dirmi§tir. 

Gazete haberleri. Vo1kof. cepbesln • 
de yeni:den faaliyet olduğunu ıl5yle .. 
mektedir, 

Vişi, 14 (A.A.) - Kofkae dağların. 
da ve Stalingrad ~rlnln fabrika ma_ 
hıı.lle1erinde §iddetıt çarpıRmalar de • 
vam etmektedir, 

Ruslar geceleyin, Stalingrad ıehrl. 
ne sa11ar üzerinde takviye kltaıarı ge. 
tirmeğe çalışmaktadırlar. 

(Dev811l1 S iinctide) 

Piyasanın kontrolü 
Belediye ıon t•aziyet 

hakkında bir rapor hazırladı 

Loudra, 14 (Radyo) - Vjşidyen a. Ticaret Vekaletinin isteği üzeri· 
ıınan haberlere göre Lava!, hergUn ne, bf'lcdiye, lstanh:.ıl İA,Şe i.ş.1~.i • 
biraz daha totaliter rejimine doğı-u ı.. Din belediye ta.rafnırlan tedvirine 
ıerlemektedir. LA.vAJ. mevkilnl sağla_ 1 baç:andığıncanbı-.tj beled:iye i~t.ı...
mak için her çareye oaşvurmaktadır. ~at nııiidürlüğünün ne :iş;er yapttgt 
Almanyanın iııtemiş olou~ mtitehıı.s- ve al.nan neticeler haklk:mda bir 
sıs işçilerin sevkjyatı sUrllnce.mede ra~r hazrrlamıştır. 
kaldığı takdirde !Av~lm iktidardan Öğrırndi~imıze göre, bu rporda .. 
düşeceği muhakkak sayılmaktadır, beleiliyeni.n ne gibi şartlar içi:lde 
Şimdi muhtemel ba~v~kil olarak işi deV<·akhğı o günkü ve bugünkü 

Marseı Deatm imni gcçmekterllr. piyasa şartlan kadro vaziyeti, ya. 
* * * p1lan kontto11er. bunJarm adliye • 

ye intikali ve bundan sonra takıp 
MAREŞAL PETENLJ.; J\ltJLAKAT olunacak hareket tarzı üzerinde 

mufassal malumat verilmektedir. 
Bu arada bu müddet zarfında yiP 
miye yakın zıı.ttrn tutulduğu ve 
ci.irnı.üme:ıhut yapıldrğr da zikro -
lun~ktadır. 

\'iti, 1 -l( A.A.) - !.!are6B-l Pet.eD 
dün başvekil LS.vAJ.j ve ;;onra Lusyen 
Romieri kabul etml§tir. 

Başvekil IAvAl öğleden sonra gc -
neral Bridu ile uzun uzadıya. göıil~. 

mtişttir. 

M altada dün yedi 
defa alô.rm verildi 

Bel~dıye tktısat MtidürltiğU ile 
tlcaret ve sanayi odası ve ticaret 
vc;o za.hfre ~ı arasında y:ı.prlan 
:;:eni i~hirliı':ri anlasması mucibince 
f,~yası-ıda t~in edilecek tam kon. 
trol ve otoriteden büyilk faydalar 
bek1eı,mektedir. 

Un tevziatı hala 
düzeleh1edi Sekiz ınihver tayyaresi düşürüldü 

Lond•a, 14 (A.A.) - Bir muhabir 
tarafmdan "büyUk bir u~ak gemisi . 
ne,. benzet,ilen Malta adasına dl1:1 
yeniden taarruz edlltn1ştlr, 8 düşman 
uçağı tahr:iP edllmtıtu, ~ -

Malta adaııı mtida!il~ri şimdiye ka_ 

dar 1000 den tazıa uçak dlişürmllş. 

ıerdlr. Dün, gUndtizUn Maıtada 7 kere 

aıa.rm l§a.retı verilmtjtır. , 

--<>-

Balina çota karne 
ııe aa alamıyor 

(Ya.zısı 2 incide) 

sık .sık kavgalar olme.kta ve fkl kun. 
duracı birbirlerine ağı: sözler sarfet: 
mektedirler. 

Dün akşam da saat yediye doğru 
gene aralarında bir :mUnaka~a ~k • 
mış ve Serkis Mahmu 'n. kUfretmigtir. 
Mahmut buna çok stnirlenmlş ve e • 
llnl arka cebine atarak irl kamasını 
çekmı.ş, Serkisin üzerine atılIIU§tır. 
Mahmut bıçağı bUtUn ~ddetUe Ser • 
kisin ı;ıplak be.rsma 'V'trmus, kama a. 
ctamm kafatasma sapl:ınm.ış, kal • 
mıştır. 

- Be.nim kilMeden davam JOktar. 
DiYe erke~! bir W etmifttr. 

Serkis bu haJde Cerrabpqa luMllt&. 
Resine kaldtnlllllf, bıçısk hastanede 
doktorlar tarafmdan t.ll.§omda.n cık& • 
rılmıştır. 

Serkllin yaraaı ağrr l.ı:~ de bayatı 

tehlikede görW.meın.ekt.-~ir. L!fer ta.. 
raftan carih Mahmut bugttn adlıy.,.e 
verilecek, sorguya çekilecektir. 

Kanadada 9 ayda 50 gemi 
denize indirildi 

Loıldra. ;a' (A..&.,) - Kanada müJıiınmat ll&ZlrtnQl bfoyaatma C'iil& 
K&nadacla doku'! ay4a 58 gemi suya lnd1rUmlştlr. Kanada ~lmdJye k&dM 

ayrıca cephelere S5U bin motörlil na.kil vasıtası ve bl.ıılerw lıuık 11evk«',• 

mlttır.. 
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MillL.tlerarası münasebetler f&W [Mahkemelerde ::aiJi:J ;.4:W~~ 
Bu harpte geni bir Limanda tahmil Bir randevu eVi bası- -Tatıız-b;; ..... 

prensip kazandı ve tahliye işleri hnca neler görOIUr? 
Vasna ve ameles zlık · o---

G ÖZLERİ ve k.ulaklan olan 
insanlar için §U İstanbul 

tramvayları ne istifadeli yerl-er_ 
dir ! Ka.ba.. ince, zeki. aptal. fı:iŞO 
ınan, zayıf. geC'.ç, ihtiyar, tenıiz, 

kirli çeşit çeşit iki ayaklı mahliJk• 
lann bu k:::.dar bh·birine karışık 
oiara.k bulun<luıkla.rı b'.l.şka hiçbir 
:rer :n'ktur. Güntin hadi!eleri, haz
ları ve ıztırı>pları, hatta fırsatları 
hakkında fi.kıır edinmek için çscyle 
ç.eyrek saatlik b"r seyahat yeter 

Evvelce mllletıeraraıı baka1.laada, 
1 'bltarallıtr11 preaslpi vardı, ama ugayri 

muhariplik 11 diye bir kaide yokta, 
timdi, yeni zaruretle, buna da 

bir praı1 slp olarak tanıttı 
Eskiden, m.illetlenrası münase- cı.ka devletlerinin bu vaziyetl.!ri _ 

betlerinde, bir kaide vardı: İki lıin siyasi e.ıhatla, mühim tesirıc• 
devlet, veya birkaç devlet harbe rı olacağıni zannetmiyorlar. 
gıri.ştikkr1 zaman, ötekiler bita _ Bu meseleue, nıüdekkikler daha 
raflıkl:ırını muhafaza ederlerCli. zıy ade, "Amerıka mdiği Z hniye
Yani bit::ll'2.f de\'letler. her ne su• ti''nin inkişaf seyrine ellemm.iyt!t 
retle oluna o}sı.ın, haı beden J~v- veriyorlar; çün.K.ü la tin ırkından 
Jetlerden b\rine yardım etmemek· elan ~nubi Am~rika, yava§ yav:ıı; 
le, do.ha doğrusu lıidni diğerine 1 medeniyet, din ve d.l ananelerini 
tercih etrr.emekle müke:lefti. f muhafaza ettiı:ıı, Lspanya ve Por • 

Halbuki, bu :1arpte. yt>ni bir bi. 1 tt'kiz milliyet c8.miasmtla.n ayrılır 
taraflık ~ekli ve tu şekle mahsus gibi bulunu1or. 
bir milletlernrası münasebeti vi1 • Ortada öyle i'.]aret1.er vardır ki, 
cude geldi. Şimdi, bitaraf devlet- bu ~artlarm tesiri altında mulıte. 
lcrden başka, "gayri muharip"ler lif Amerika tlcvletler~11in tesanü • 
) ani bir gUn bir tarafın lehinde dü muhaiaz.a ve fel&ketten .koruu
harbe girmeye "hazırbnan veya ma mecburiyetle'l"l sevkiyle, gittik 
l.azır bulunan de-vlet"ler türedı. çe Birleşik Devletler Amerika:::.ı • 

Türk.iye, ''si:lfilılı bitaı·af''tır. r.ın nüfuzu altına girmelerine fm_ 
Harbe hazır bulunması, bir tan\ • kinla.r hazrrlandığrm göstermekte 

.y. * 4 

fın lehinde harbe ginnek isteme _ clir. 
sine değil, memleketi müdafaa 
maiksadpıadır. İspanya ise, "gay Şimdi cenubi Amer,ka devletle

ri, iki hal şekli ka.rşı.sında bulun -
maktadırlar: Bi rta:raftan, "Ame
rika Birliği'' tesanüdün<le mevcu 
diyet1~rini muhafazaya gayret ; 
elerken, diğer taraftan "Amerika 
B"rli.ği"nin başt bulunan Birleşik 
Devletler Amerika.sının giriştiği 
lıarbe iştirak etmenıe-kte sehlınet 
arıyorlar. İşte bu yüzdendir ki, 
"gayri muhariplik", ''hususi bita• 
raflık" gibi yeni siyasi cankurta -
ranlara sarıJryor. 

ri mıuharip" bir devlettir. Müaait 
*' vaziyet ~rdüğU blı- zamanda 
harbe girmek ,btlınaline göre Iıa
zırlamna.k.tadır. 
Bıezilyanm vaziyeti ise, büsbü• 

tUn tuhaftrr. 
Brezilya. son zamanla.l'da, mib 

vere, ımihverin de yalnız Alman_ 
ya i~ ltaaya gibi iki de'Vletine harp 
ilfn etin.iştir. Demek, bilfiil değil• 
se bile, bilkuvve harbe girmtştir. 
Böyle i«ten, Am~r.iita devletl~rınjn 
nasannıdR da "muharip., tir. 

Bu nıe dMı.ektir? Devlederar8.6J 
hukukunda, böyle hi:r şeyden bah
Eeden bir kaide yokıtur. Yoktur a
ma, bugüDikii müthiş harbin zaru.. 
mler, neler doğurm.amaktadıt"! 
Brezilyanın bu "iki yandan görü• 
nttıll" de, işte bunun yeni bir mi• 
salldrl 

• • • 
Yukarda söyJedlğimiz gibi, t!V • 

velıce ''gayri muba.'liplik" diye bir 
~ey yoktu, yalnız !bitaraflık vardı. 
Şimd,i iSe, bu "gayri muhar:p'' ta.. 
biri reıımf bir ~t &ldı. Brezil• 
ya, Almanya ile 1talyaya harp ilı\n 
edince, ona "Amerika Birliğı" ta· 
ahhütleri il~ be.ğlı bulunan cenu• 
.bi Amerıi.ka cümhurlyetleri. birer 
birer. Brezi.lyayı '"gayri muharip" 
tan:ııdıklarmı bil~iler. 

Urugııvay, Arjantin, Şili gibi 
<Hger birçok cenubi Amerika dev _ 
letlCTi Br~Hyaya ikarşT böyle ta • 
rnflar bir vazıyet al<i*ları: halde, 
muharip devlet~le blan bitaraf -
bk nıünas::betlerini cleğiştir<lil~r 
mi? :Ha vır... Onlar, harbeden iki 
taraf'l karsı <la bitımı.f bulunduk• 
tarını irldir. ediyaıtar. 

••• 
BI""zilya, bu sa.yede kendhslni 

ıntidafaa ettiğıi mUddetçe hatta hu 
ktkunu muhafaza için taarruza 
geçse bile, iıhtiya.çlannı ,cenubi A. 
mcıik:ı devletlerinden ,'atecliği gie 
bi temin edecektir. Dahası var: 
Arjantin cümhuriyeti ''muharip 
devletlerin kendi lıimanlarma 81'" 

~nacaık harp gemi1erini ıza.ptede • 
cejini de'' bildirdiği h&lde, BTezı1_ 
yayı bu kıanrda.n isti8na ediyor. 

Bretilya, mıhver devletlerinden 

Zaten dünyada, bu harbin de • 
ğiştirm.ediği ne siyasi kaideler, ne 
idea Her vardır? Mo<!kovad a 'hir 
İngiliz gazetesinin çıkab'lcc~ğini 
kim tahmin ederdi? Sovyet hükfı_ 
meti, buna rıza gösterdi. Buna 
rolika.bil, tngilterede, Londracla 
kapattığı ''Deyli Vorker'' i~in • 
deki yevmt komünist gazetes1 ile 
"Veek" na.mmdaki komünist mec 
ımıasmm intişarına mUsaade etti. 

M. Rasim ÖZGEN 

Kömüre ihtiyacı 
olanlar tesbit 

ediliyor 
MaTirukat Ofısi odun ve 

kömür saıış 1 ar ma 
başı ayacak 

V.ii&ye;t maJramı, M,ı.tıru.kat Ofi· 
81 odun ve kömür sa.trşlar~na ba~ 
lıy8.C2ğı ve bu satı~lar devair ve 
miiea:ı(sat memurlarile birlikte 
şimdiye kadar soba. kömlirü ,·eya 
odun aynı zıame.nda maugal kömil. 
rii akımem>,ş o]a.n halka da yapı • 
lacağ: için kayır.skamlıkle.r ve na. 
biye müdürlerin~n mınt.alcauvı 

dahilinde bu vaziyetle bulunan 
hane adedi ile ihtiyaç nisbetini c 
acilen 'bildirilme9ÜÜ istemiştir. 

Kaymakıı.mlııkla.r ve na.biye mü• 
ôürleri, mtntakalanın<.la.. bu şekilde 

yüzUnden 
Çok gecikerek 

yaınlıyo~ .. 
Şehrimizde bu unan münakalat 

vekili Amiral Fahri Engin bilhns-
3a 1.st.anbul lima.n·nda tahmil ve 

Zavalh marangoz yarı çıplak bir halde 
eline bir keser almış, goya kapıyı 

tamir etmeğe girişmiş!? .. 
tahlıye iş1erinin azami stiratle re• - Ben umumi bir kaduı değ.i.. 
reyanını tem n icin nlrnacak ted· ' llın bay haklın, bUtün l(abahatim, 
birle:-·e me""gul olmaktadJr. 1 ~u!,,'um marangoz )fosa ile gayri 

lstanoul ün.anının halen geı ~k meşru münasebette bulunmam. 
hhalat gerekse ihracat tic,:r'.?ti dır ( l). Ama onun da karnıı lmra. 
bak.mundan faaJıycti noımal za _ tl:ı değil diye yaptun bunu Karı 
nıanlann kat kat fevkirıdepir. l'a sı geUno:: ayrddık işte .. Hi hi hl .. 
bıli ti<:P.ret \aziyeti de me\•sinı it'· - Hnıımı burada ağlayıp duru. 
bari) le çok ) ilksekti:r. Buna muka- • c:tğmn bunu daha e\'\'el cHlr:ıilnlip 
l:il 1iman işlerinin yürütülmesi c.e namuslu bil" hayat ya..~yılydm 
iı,;in lazını olan işçi ite vasıta çok ~a ? .• 
azalmI§tır. 1 - Hihl' hi ••• 

Devlet limanları i~letme urr.um Sulh ceza mahkeme&inin SUi;lu 
nıüdürlüğti çok yi.iksek iicretler yerinde bulunan tUşleri döklll. 
\"erdiği ıha1dc Ç')k büyiiık mı\şkil • il müş kürk mantolu, sarı s~h, orta 
latla işçi bulmaktadır. Bu iŞ'.:İ mik boylu 'kadının ağlama11 bir tllrlü 
tan da hiçbir zaman iııin ic:ıp et • kesilmiyordu. 
t.rdiği kadroyu doldurmam:ı.kta _ Hem gizli fuhuş yapmaktan, hem 
ciu. dt• ranclevuculuktan mununrlu. 

Umwn mtidürlUğtin elinde b11 • Alemdarda Yarma8eftali sokağın _ 
hman vasıtaların en mühim kısmı daki bir evin alt katım tutmuş, 
daha mühim devlet hizmetlerine gah kendisi dııtarda tanışıp anla. 
tahs.is oluınmu.ştur. Bu itibarla Ji- f)llrak yabancı erkekleri' evine ge -
man va.sxt:ıbrı da Ç(X< azdır. tirm.-ğe, gih bazı kadınlarla 

Bu vaziyetlerden dolayı liman erkekleri evine toplama~ başla. 
hizmetlerinin a.k.samasnıın önune mıştı. 
Acçilem{!mektedir. En müh'm me- Bu arada Musa adrnda. bir ma • 
sele- nostn vapurlar·rnın mııayyen rangozla da tanışmış ''e kendisiyle 
zamnnlarrla bcsaltılmasıdır. Ge • metreg hayatı gibi bir rnlinasebet 
<;en l!afta VP bu !hafta 1zmir ve bu teı.is etmişti. Ancak !şler bu Şe _ 
haftn K:.ıradeniz posts.ları vaktin. kilde tıkmn<la gi<lerken, bir aksı:. 
<le tahliye olunam:ıdtğından mu • !ili zıılmr etmiş \'e marangoz Mu· 
<ıyyer gi.ınlerde kalkamamı,tır. c:anm Ac1npnzanndn bulunan ka . 

Vf"kil"n riyaseti altrnrln yapı - rı~ı hur:ıya gelmişti. Zİl'a kadın 
kı.n içtimalardıt ida.re1er araı:ınc!a lmca.sınm İstenbulda sık sık pA. 
l;ir koordinas.vcm da temin olun~ • paz u~urrluğumı du;\·muştu. Kocn. 
rak iccp eden tedbirlerin alınma· sını sıkı bir tarassuda. girişmişti. 
sına c:ıl:;:srlmnktad·r. Jt'a'kat Musa kan•n yanında olduğu 

Ankarada taze balık halde ~ine es'ki ya.şavışını bırak · 
satı§ları mamıs, yine hnr.ı c;ec~'eri eve !!;.eı-

A k d h b ·ıa·v· 5 memeğe dostunun enncle sabnhla 
:~n ara an 'l er verı ıgıne g v b 1 t 

~.:ı ld 1 rl . '· h maga a., ıunış '· re, ~ .... a lll2.t e e nııı ço" pa alı K lm b" b ım· "k" •·-
Jd - ,,_ A k b l d ac ır s:ı. re 1<11, ı ı salH·C~. 

o ugu şu s~rauıa, n ara e e i • · lh t b. ....ı.' k t 
Yesi 11alka hem U<'UZ, ht>nt taze bn• "!'"' n a.ve • 1~ -=.~~ ~asım n • 
Irk V1 d' k ~:-- k c• - b"" .. k lup edıerek, Nazıfenın lamınşeftıı. 

. e rrm~ =-ct'C ur ıugu uvıı 1 1 • - .., k" • _. "!'~ · .. -
"' c;., lrh d da h" 1· 1 i so .. agmua. ı evıne ı-.•r<uf'ını o~ • 
-o,,,u ava cposun n şe ır ın • • · T 1 •• ll h"ddet k 
kını faydalandtrmağa haşlamı,tır. kreı1ım!~tı. a~u P r 1 ara · 
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o n .. oşrnuş: 
n nl\aray:ı ge ... ırı en , ton A ben" k tru · 

· k bal - 4"' k - mıın mı ocanu rta. • taze ton ıgr ;:ı uruştan satı- n· 11 k l" d ı __ ,_, a· 
lığa r.ıkarılm.Jştır rm. ır ş1 ı e ım en a a .. ._. a. 

- Et 1• · ti ye hağrnmstr. 
.. ıya ar~ . Bunun l\zeri'ne i~ karakol el 

Urun ~uddettenberı .~a.bıt bul~. kormuştu. Nnzifonin f'Vl ta.nıs'n _ 
nan et fıya.tlan son g~rd~. kı· da bnşlanmı~ ve bir ge«"e eve bir 
l?da ~eŞ kuruş ~adar y~s.el.mış • !:Ok erkek ile knrbn!nrrn girdiği 
tır. E.ı:n~n treı:ı2ot1ıu:ndru<ı a'l'ıza• J?;örtilerclt ev basıhnıştı. Amma so. 
dan ılerı geldıgı temın olunmak - uondıı evde Na.:r.lfeden bqka H'l-
tadlr. tic.e, Neficıe, Nea.hnt adında ilç 

~htiyaç crbabım hemen tcsbite 
baş1amı:şlardır. Yalnız her ev i<'in 
verilebilec:!t odun ve mangal kö
;nürü ile bunların fiyı:ıtla.rır .. a dair 
bir sarahat olma.drğından verile _ 
ce'k ma"fımatrn ta.m olma.sın:ı r!a 
imkan görülememiştir. Bazı kav • 
m a.ka.mlık ve nahiye müdürliiklcri 
mahrukat ofiısbden fiyatlar ve 
verilebilecek miktarlar hakkrnch 
malüır..a.t istcmiı>-tir. 

Mahruk:ıt ofisi bu sabah listeleri 
almdrktan sonra heımen satrşlara 
ba~lıyacaktır. Bu sa~lar ihtiyaca 
göre tevziat şeklinde olııcaktrr. 

Memurlara yapılacak !'!ltıı::lar • 
da meskenleri naza.rı dikkate alı • 
narak o'\a<;aktxr. 

),adın \"e biı'kaç da erkek bulun • 
muştu. Bu erl<ekler arnsmda ma. 
rnngcYT. Mmıa. da bnlunmaktaydı. 

Zavallı mamn~ o e.-nada oka 
dar şa.şırrnıstı ki, şimdi mshkeme. 
de şnhi't olarak <llnlenilen polis 
kendisini ~öyle ta!'l\'ir ediyordu: 

- Kadın \'ıe erkeklerin hepsi <le 
lıt':>"lJen hemen yan çıplaktılar. Mn· 
rangoz ~fuıııa. da aym vazİyt'tteydi 
\"e elindeltl bir ~eserle bir kapının 
ötesine bc:isln.t! rasgr?le vunıp du 
rn •oıdu. Kendi'sine ba halinin ne 
ol<lnğunu, ne yaptığım. sorduk: 

- Gönnüyor mu.~nuz kapıyı 
tamir ediyonım. Ben marango
zum. 

DerlJ. Halbuki kai>f Mpasa.flam. 
dı ve Musnm elinde bir tek çivi 

\eya keserden başka. alet yoktu. <le artar bile ..• 
Sonra bu kıyafette çalışması da Ram:ı.zrın baynı.mı m;inaseb.eti • 
garipti. le adeta şehir halGiı hep sokakta 

fk"nci ı:;ııhit de çöpçü Raşiı!ıli. ve ~yaktadır. Fakat ortalrkta eski 
Uzun hoylu, ya..5h bir aıfanıdı. bayra.mlann havasını bu'mak 

- B~"' dedi, zaten Nnzifeden müml{ün değildir. Halkın yüzde 
~iıpheleniyorrluk. Ev basıldığı za. • coksanı stlantılı bir ruhla, t-9ki bir 
nıan bo.?n ele enleydim. Birçok 'ka_ a:;şıtanlığrn angaryesini yapıyor. 
dml:ırla erkekler lal.alanch. Bu Geçen gün ya§lıca bir adam ya _ 
arada m:ırangO'ı: l\tıısa da tntul · ı::nda.Y.ine anLatıyordu: 
muştu. - Birkaç ziyaret bo.-cwn olma-

- Sen ne ml.inasehetle bu evde ea so~ta ğa çrkacak harim yoktu; 
lıulunuyorchrn? evdekilere ;karşı ağır suçlu bir za• 

- E\· benimdir, Ren biıtün evi vallı gibiyim. Eskiden bayrama iki 
h:iralamış, alt k:ı.tmı dıı. Nazifeye iıç !1afta varken bayram havası 
vermiştim. ıı,;inde ya.~a:rd1k; baştanbaşa dona• 

Fakat kısa bir zaman sonra ken mrdık; §eker ve k3.hveye trkabasa 
dislnin sağlam nyakk11.bı olma<lı ao)1a.M.ık. Ne kendime ne ele be· 
ğmı 31lladrl•. Lakin i~ lşt.en geç • r.:mkilere b'.ır çor:ıp bile alama.uun. 
mişti. Diş.iıtni mktıım da ziyarete gelecek 

Xazife çöpçünün ifadesine deh o!an akraba ve dost çocukları için 
~tli sinirlenmişti. Hiddetle ayağı !·ara.d.9.na sığuı.s.rak bir.kaç m.endil 
kaJharak: tedarik edebildim; mi.ibar:klerin 

- Bay hi.kinı, dedi, şu anda mendil denecek halleri dıe yok ya .. 
şu çöpçü Raşidin de «Wi aynı suç. Bir luuış eninde ve boyunda tül_ 
tan basılmış ve müh\irleıımiş bu _ bend parçalarına eUiŞer kuruş 

lonınaktadır. \"erdlın; beş tanesi iki buÇUık lira 
Asıl randevucu kendisiyle kan· tuttu. Hey gidi gllnler; "geÇmiş 

ısıdır. Ben önce de söylediğim ~ibi zaman olur ki hayali cihan değ~r'' 
~aılece marangoa: Mu!'la ile mlina- o kayık salıncaklan, araba ve oto
sebette bulumlnm. Ama, kansı ge. rnobillt"rde şarkr .söyliyerek ge~en 
linoeye kadar. ve bahar çiçeklt:ri gıbi bezenmiş 

Bu sözlıer üzerine hakim çöpçii olan ~uk ka.fil~leri; n~§e"<len çağ 
Un:7ide döndü: lıyan gazinolar ve diğer ~lence 

- Ne dersin ya çöll(il Raşid! yerleri; ba.klava.lar, börekler, z.i• 
Bu kadının dedikleri doğru mu?. yafetlt"r ,grzintiler ..• Hepsi de bin 

Çöpçii bembey• kesamir:ıti. l-ir gece masallarında anlatılanla• 
- Evimin miihürlenlfiği <loğru. ra ka~tı. Uzalttaki yangın bile 

dur, diye kef;;eledi, ama bir iftira bizi ya.kıp kavurdu. Gene de hali· 
yüzünden oldu bu iş. Oğlum kıırL 

1 
mize ~ükretmeli Allah beterinden 

sından aynl~tr. Karısı kızdı, bi· korusım; ya bu yangın bizim 11a_ 
ze bu ifti'rayı attı. çağı da. sarsaydı halimiz nioe olurıı 

- Allu.lıallaJı 1 ı.. du? ömrUm.de böyle tatmz bir bay-
?f aziJe yine atıldı: ram <!aha görmedim. 
- Yalan, yalan i.na.nmıl'yrn, AyPiklarmda elli lirabk bir Uıo 

kendisi nihayet bir çöpçddür. Fa· karpin, mrtı:nda otuz liralık bir 
kat sadece ayda 35 lira ev kirası göm:Lekle iıki yüz liralık bir elbise. 
veriyor. Nereden buluyor, b,u ka. boynı;ın1a yedi sekiz l!ralıık: bil' k.ı
dar parayıf ravat, bqmda ybmi Ural* bir 

Ç-Opçü Raşid yine şaşırdı, ,Ut • ~apıka bulunan bir adam aynı in_ 
kunda: yafetteki arlmdqile tramvaydan 

- Oğlum Kağ olsun! diyebildi. inerken !Öz.terini §Öyle bitiriyor • 
Fakat na.bit polls de çı6pçll Ra. ctu: 

e;idin evinin ba!!ıldığınr, burıı.da - Salan ~ytinyaflannı ıat
aynı ~ldlde ydlJ.aneı kadın ve er· ma. YUz elliye alıp iki ytlze ver
kl'kler bulunduğunu söyleyince in n1ek budalalrktır. llı:i ay aebret, 
kir edecek taraf kalmtldr. Nazife kilosu U~ lira oJaca.k! 
alt katta, çöpçü Raşit de ..karı~• Onlar bayramın sanki farkında 
ile üst katta rımde\'Ucul114' edip deifülerdı: çünkü ne zamandanbe· 
g~iniyorlardı. ri vurgunculuk hayra.mı yaptıklan 

Nıeticede hl.kim evrakı okuyup besbelJi ... Felek böyledir: kimine 
kararını blldi'nne!.c üzere muhake· lravun yedirir kim.ine kelek ... 
meyi ~im bir güne bıraktı, De.minki yaşlı adamı dinliyen 

Nazife balA. hırsını yenememiş. dostu ona t~lli verdi: ~ _ 
tı. Dışan çıkarken birıleubire kr.n - Bu da ~r yahu! •. 
disini çöpçü Ra..,ldin iriyan karısı - ~er ama. kol'!karrm ki deffp 

önledi , . .e koıi'dorda ljiddetJi bir geçeoe-kı •. KADIRCAN KAFLI 
münakaşa başladı. Bereket veNin 
çöpçli Raşid kanınnı, muhakerQo • 
ııfn devamını dı~ardan t:ıkiıt eden 
mıırnngo:ı: Musa da doı.to Nazife_ 
yi kollanndan tutup aksi i~tlka • 
me-tlere doğnı ~tlriikleyip götürdü 
lıer de herhangi bir cürmüme,hnt 
va.k&!SJnID Önünü aldd .... 

NİHAT ŞAZt 

Un tevziatı hala 
düzeleınedi 

--0--

Balkıa çop kanı• 
ile aa alamıyor 

Aknal'lı}'IB. ve ltalyıa ile barp halin- •uali llOrC1am. Alıhl'IJlı t'e\'ap aY • taarnıza. karşı koymıdl mecburiye. 
de olduğu halde, diğer bir mihver nen tadv: ''Makinel~r geldi gali;. tinde kaldılar. Son günlerde ban 

Toprak .Ma.lıaulılcri Ofi&i tarafın• 
dan evvelce fırmlara verilen ek _ 
meklik undan karne m'*8.bilinde 
ayr.LUak halka verilen un şimrti 
her nr.bıyede mutemed bakkallar 
eıiyle dağıtılmaktadır. Fakat bak• 
kallara verilen un evvelee ftnn • 
Iardan tevzi edilen una nazaran 
çok noksan oldttğudan ha.Jıkm pek 
az miktarı budan isti'a.de edebil .. 
mekte diğerleri un alamamakta • 
dır. M.eeelA. Eminönü lmvmakam 
lığı dahilinde fırınlardan. her haft~ 
pazartesi günleri halka <lağıtılan 
un miktarı 35 çuval iken •lmdı 
balk:kallara verilen un 18 çuvaldır. 

devleti ola.n Ja.ponya ile tlefildir. ...... Fakat ~lemiyor •nınm'' gü. birb"kler yüz kilometreden fazla 
Hırlbuki bu:rıla.nn arasındaki ili • zel C8\'ap! geri ~meğe mecbur oldu. K5' • 
yaıri m\lnaaeıbetler de, birkaç ay- Din hpuı:va harp harici, başka yıplamnn çok ajtr oldnğo içi'n 
C1A11.beri kesilmlş bulunuyor. Böyle bir kelime bile harbe yakın olda - takviye kuVl•etleri göndermeğe im 
iken, Brezilya hiikfimeti, Japonya. fana ilin etti. Pikar İspanya kı. Un bulimıyomz. Artık t'.epheye 
ya ık&.r§I ''hwruı:;f bir bitaratıık'' mılda.nır Jmnıldanmaz Bordoda gönderecek ikmal kuvvetleri de 
:mJhafua edeceğini ilı!n ~r. danunan çok gü·ıel nlacaitmı söy bulamıyacai'IZ. Halbuki Almanlnr 

Bu hUSUıBl bita.ra.flığın bir mA • itiyor. Halbuki bngiinlerde Turun ~azıuı: harp meydanına 120, hf'lki de t.'iO 
naat '}'Oktm-; falrat bugUnkU kar BnrdoJa taş1J1111Mnı•n ltizumun _ 'Aleksander Vert tllımen stlrdttler. Bf7.e slirntle as • 
mü:amşık dünya şartlan ara.sın • dan mk 11'< bahsedlliyor. Diler ta- Jı:er ve mühimmat la:ırm. 
3a böyle Yeni siyaset usulleri, ko_ raftan rm.tbnat salonunda hada • tazyık altında kalmı~tır. liı-~ı>k arabası ve motörlü birli'kler var • Votrene niçin beş milyon erise-
la~ Yer bulınskta.dır. Nasıl ki, nalı davarlar llıerine mm·i lıi~ıt harp birt;ılderi, on gtin, hemen h"- dır. Yeni Amerikan bomba u~Dk· ferber eden Fran<1anm hllrp mey -
R.iyo dö Ja.rı.eyr-o hilkfunetinin }>e. yapı,tmnakta ve dörşenıeleri ren. men hiç uyınnadan, bir tek istirıı· )arını kulJandığttııız sahalar mtt~ • danına ancs.k kırk be' trime MeV _ 

)"8natı, Japonyada, çabuoak, iyi delemekte devam olunuyor. hat dnkikn~ma ka\·n~madan ilk tesna ohnak üzere havalnrda Al - kedebildi~"nj ~ordum. B:\na 1'&· • 
bir tt'fair saha.9t btılmu1 ve bir Ja· PoJ R6no hasusl kalem müdürii hıtrp hattında kalmıilardır Kıt • man üstünlüğü pek fazladır. Fa _ ~ı'len lıir e'l'e mukabil J?eriite altı 
rıon ~e: olan kamandan Vatren, bugün i. fJplanrrıız çok ağırdır. Karş~uzcla kat bu işt.e hesaplarımız yanhş de. ,·eya yedi er b\mn olduğu llakkm· 

'-Bu bitarRllık Hki Wllllde de>Yo kindi üzeri pzetec:)ffi 'Homerin ki dü:ıJman, Almanlar, ilk hattaki' ğildir; daha ~k, pek çok bomba ela karmallam"ık Jzahat vererek 
letlıeraırası h'lllrulru" na g~ mlna bürosunda toplantıYa ça~ırclı. Gü- askerlerini iki yahut üc,: giinde lıir urağına ve a.Jeli.cele çok sayıda "Bu büttin ordular böylPclfr'' cllm.. 
\'lerilecek bir IDese1e değildlır.'' ze) )!zti ~tklarlA ılola ve kiil c1efl\ değiştirebiliyorlar. tanka ihtiyacrmrz \'ar. Evet, cep_ lesile c;özü ke'lti. Bu izab11.tts11 bir 
Dedirlm~. gibi kesilmiş, fakat kati bir !'le11e Buna rağmen muka,•emctimiz he hala Sfl.ğlam, faket her dn'kikn şey anleımRdnn. lfmmsiylp ni~in 

Kaym&kamla.r bu vaziyette vlli• 
Y~t makamına mllr:ıeaat ederek 
veri~n unun fazlalaştrnlınıısını is 
•emic:Jerdir. Vilayet bu hususta 
'J'oprak Mahsulleri Ofisiyle temu 
halindedir. 

* • • söz eıllyltlyor: devam erllyor. Hatta bazı nol<ta - biraz fazla yıpranıyor; ve diişman cephede daima ayıu adamlanr. ılö 
"Amr.Dm Birliği,,nln bu Joaıbatı, "Mösyö Bönonan reis Run·elte farda küçük birliklerimiz t.arsı ta. tanrnızuna karşı koy.uruyacalj. ha \ilMlek mecbari'Vetinde oldntnna Madagaskardu vaziyet 

ievletJcrarası hukuku kaidele?'ini, yazdıp D'lel8jı gazeteler~e okuılıı. orruzlar bilP. Y11-JlJYOrfar. Fakat bii le g-eliyor. On gUn, on ~ee erleri- aklnn ermedi. Votren Pnrisi ho - Vlıt, H (A.A.) - lılft8temle1ı:eler 
eıtaab 8ll!'ette lhW edecek bir ma nm. Si&" bu mesajı teflllr etmek yük ölçiide bir karsı ta!:urnz imkan ml'z taha.mmuı edihnez bir yorgun- ~ltma.k meseleıııinin bııltls mcnı.u nezareti blldlrlyor: 
~ anıedi.vor mu? . ~tiyornm, ~enizden MnnMediye sızdır, Bugünkü cephe dunmmnnn h?kla karşı knrşrya kaldılar. nazı nlmadı~ı. ''e Parlst.e umumi Jtd Madqaskar adasuıda tnciltsıer 

lftrJrulr !!lmte!f, ~ hupten kadar olan daram deti,..ıemi~tlr, umumi seıDS.'!t bmlnr. Tanklardan Tümenlerimlz yirmi dört saat iı;er metlerin noi'ı:ıal olarak lşlediiini Ansirebenln fimal bötr~riııde Derle _ 
beri, d~letlerara.w hu1niku pren• Ve mukavftllet d"vam ~tmekte • pek az yardım gören piya.dem.i"T.in !>ln<le taarruza kar,w koydu)ft?', de ill\·e ettL mete çalıpnaktadırlal". Bir tek top 
IJtPlc-ıine mIDıbn darbeler indiril - c1ir; fakat oıdulJLrnnrz c:ok nğtr bir ktt~rmıda çok m:ı.~arda !ılir.mn lmr;rı tarrnza geçtiler; ve yf'niden '(Devann ver) birçok lngilis zırhlı ıa,ıtmı tahrip et.. 
mi~olduğunarağmencen.ubt.Ame-1ıı ................................ ..:: ........................................................................................... ..: mııttr. 
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AHO='-'E ŞAH'ILA.JU 
rurkıye Eccetııt 

@o!nplIJl J4..0C Kı. r..eo ~ 
e • vtılı 1.60 • lt..OC • 
a •ylJ& 4.0l' • IU>C • 
1 •f ttll l,6() • LOf 
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Şark ceplleıı ... 
<&.:, tarafı 1 imlı1ııO 

Radyoda konuıan bir 
alman zabitine göre 

Amerlraa -onanma-! 
sıaıa mavaflaklyetl 

<Beo taralı l ine.ide> 
8 bomMa1wnazı 4 a\•cı tayyareli dil. 
U~-Arııe.rık&lılar 2&veı t;ay. 

,aree kaybemişlerdl.r. 

Cesaret yerince ve 
zamanında gösterilmelidir 

Ccsw- olmak tüphe yok ki iyi .aeyclir. Fakat hazır 
lıluu; gösterilen ceıaretin aomı elueriya feliıket getirir. 
Cuaretli olanlar, ce.aretlerini, hazırlıklarını tamamlct' 

~·e ~ıtderlleıı 

l!:vı'alı ı: f'r1 verllme2 

Moelrn\'a, 14 <A.A.) - SMııJıet 
latnlarx cenup C'Cphesini.a 1baıfllca 
.k t"Sint le ri ndc Tni!Jya.ti vi A bnanlar. 
dan eJ.ma.ktadır. Bu b:8imkr k.1§ 
Jr.cvsimiriin gclmi6 olduğu yeder
:f~r. St&lingra.dda Sovnt kıtaatı 
kaybetmiş olıdulden mıevsi:1eri ge
ri nlımŞlard?r. P 3:l'.'9.1"tC8i gfinU Al
man lal' Stalingr:ıifı cep-heden bir 
hilcumla r.a.pta ~bbüs ıetmek 
ma~arlilc h<d. bo,YWlıO& ~ 
g~şleroir. Abnanlar ha.Wıutr 
da Stalingmddn Y<ı krıj mew.imini 
i!h. ~det:lerinin hükiiın 8iinneğc 
başlamış oldl!ğu Kafka.syiı.dalri iki 
cephede troniui vaziy.ctte durraa. 
tadır. Gece yarım n~tcn TC 

cephelerde hiçbor deği,c;ildik vuı\..-ıJR 
gclmemi5 01.duğunu bidh-en tebliğ 
vozi ·etteki mansh tebeddülü ve 
Sovyet lat:ılarnun yüklerinin ha • 
fiflemiş olduğıın.11 göetennclttc<Hr. 
Uzun haftalardanbcTi ilk defa c· 
!anık ibu bölgcleıvle büyCk mık) AS 

ta savaşlar yapr'mamı.;; oldugu bil 
ıiit111mekt ed ir. 

Alman 
ordularının 
taarruzları 

durdu 
Hlilıteftklerin., SalOlr.on adalılrmda 

k),.temat ttat;U:nlu~ uye-sindc mev mı.f bulundukları aırada, tam clakikaaında göRterirlerse 
'klt9tni tutacakl81'ı, h6ttt. gcm§lete: elde ed'lmek utenilen layJamn temin edilememmne 

~veıt ve Ç .. çil 
nutu ıa ı 

madığuxıız ıkıgl.ıı 1cı.nde Amc. 
ru..a umhurroim Ruzveı • ile İngiliz 
ba ve! J1 ÇörçU birer nu~uk söylemi~. 
lcrı.Lı Hurodt nutkur.a blrlc~ik mlL 
ıetıenn ta rru ... ıar bazrrladığını, ve 
bu taarru&.:urla pek uı'tklarda düşnıa.. 
ııa darbeler ı.n CAınlcrcl. tam ve katı 
aı.rclto mihverin aal. rl kudretinin 
yok edileceğini ııöyJcmi tir. Ruzvclt 
1\ anrlacalt z.:ı!crın gcı. <'k nı:sWere 

au ı..ı layac:ı.ğını ycnıın ederek de, 
ını(I r kı: 

<_:vcuklarıır.ız b.ı~üyobflccckl • 
d r ÇünkU ı ıı. nl n ie\ ıLmlı lılr js. 
tı tehdidine n 1. • : n \Jo zorla 
oıuuıu~ kıırtıı ;ı ·.ı. • 

Hc.s.cUmour t ıı nııJI tlerln yfı1t 
el( e• rnıcjl mc ı ını • .li.l§ınanı Ln:1. 

ka. c phelcre çckın k •o;.,n derhal bır 
t:ıı,<ı tm:ı haıckct1 ~.ıpnı.ık hwımundı 

ol lll ım söylemi' v 
aıkl§tınlmı 

nıl§llr . 
\: ~lzırı 23 ile 24 • • ı nd hu u 

l\ '11.crlt'rdcn mür •!ı k ,, ı:ır ttimC'n." 
\ a,ıan :;3 ,le 81 ı:ı.raa '.!a oulunnn ns. 
k rlcrdcn müttl.kep h!l' tümene naza_ 
ran dııha bü}Uk bir .nu!'l< rebc.. kıLbl • 
•ı3ctt arzettığinc t,nrct edco Ruz.vcıt 
ı..-uvvctı ı;ıtt,ikçc nrtno A:mcrıkAn or. 
dusuna ı:ırecek gençler ı •!n ·ııyln cdl. 
len y~ 2 Od,.n ıs c uı :ıı, nı :ı:ıi tav 

aıyc etiıılştir . 

\:ÔI:OÇlL1.N NlJTKU: 
ll:glliz baş\cl .. Uı de 

cı ınburg chrinin f h 
verilme:ıj .cıttn.aaebctıı ı lhlm bir: nu.. 
tuk söyliycrck dcm.L~:,.t ~ ı : 

"Sizlere İngiliz filosunu ziyaret et. 
tikten sonra geliyorum. Harp gemll<'. 
rimtzden bir QOğuntı teili!i ctmelc Uze 
te birkaç ı;un o.ralarıcda b lundum 
Bu ::mücrdcn bir kur.m, Ak enlzden 
t. r k11m1 da Rusyaya giden ka!llele • 
rlmlzl J:Jmaye ederek d~anm çok 
ıkı bUcumıarma ın ... ruz kaldıktan 

onra §ima! dcnjzlerlııJen gelmlo bu. 
unuyorlıırdı. lskoçya•ıın herhangi. blr 
,0;.ı.asmda ealılle dcrı:.ir ntmııı olan 
~u filo Uo bundan a~ .. ğı )Ukarı yedi 
ı at. evvel zlynrct ctro': olduğum 
çol ordusu arasmdald bariz tez.adı 
tasavvur etmek b!lc g1l~tUr. Bunlarm 
her birinin bulundul,'ll abne, ayn ayrı 
eyler olduğu glbl ordu ve ıuoyu te:. 

ln! eden birliklerin, si Anların ve mU • 
"eba.lın renkleri bl ~ birbirinden 

lyrıdır, Yalnız her tk,sffi1 blrle§t).ren 
ı r tek nokta vardır. (l da hem kara 
ıcrı:ı deniz ordularınd'!l h{l.lcim olan 
lhnlyetin aynl olmaı:;.dır. 
Çöl ordusu, Romel ile Nil vadisi a.. 

r:ı.,ında geçilmez biT .:nanıa letıkil et. 
ıığıne ne kc.d r emin ise, donanma • 
mız da bir kere daha kııralara hük. 
mct.ınek Lstlyen zallm..r. dUny&yı ayak 
ıarı altına alma.sına mani tc§kil ede 

e o mırctle c.mindlr.,. 
Memleket.imiz iSC bı:gUn tarihin hiç 

bir d1:\ rınde kaydetme hi';. derecede 

llıttchittir • 
E~cl gibi g6rtııen el ç!Qklerin kar. 

ı.sında cesaretle ynını.ı: kaldığnnız w 
hiçbir yardım görmca:.o aünyanm ia. 

Zabit Almanların lethetmif 
oldukları arazıyı müJcJaa 

celdert muhak'kak A&yılıyor. imkan ta8avour olunamaz. 
.L 

etıeler bile artık hami kay Londra. H (A.A.) - ~ı Ginede 
betmelerinin rmrtaacwver A.ae~ımr. Je,pon ktıvvet'lerine 

olmadığını söyleJi cepheden ve )'8ıDdaıı tıUcum ederek 

DÔNYA =-- _ 3 _

DONOYOR 
l.ondra. 111 (A.A.) _ Dihı akp.m. J'apon nıe\'zjlerine giımrlflerdir. t~rl 

bır Alman zabltl radyoda l:ıarbın dör .hattkcti devam ediyor. Japonların • • 
düncü yaşının başJangrcmda Almıı;ı;. Buna tAYYMe meyd&nma hllcum edil. ı A vuatı'Upr ıhı y.enıdcn en elite 
ordulatmın t8&!TUZ1 hare'ketlcri bıra. mtş, uçaklar taJırlp edilml§ttr. RatM. • huelr.A dur 
k&rak tcdn!üt vaziyete ı;~lş olduk ul JıLpon ilııırtlM> de g~f hUcumu ya_ PMitiık~ .Ja;poın tmm -
le ö ,

1 
. ,

1
p • ptlmış, bırçok yangnuu görtllmllş _ gunluğu, deniı:ıcri a2ttı8t eden tay • 

nnı c ~ emıt:v>· tUr tun!ar yilzftndendir. Şimdı, PMinğ'ln 
Zabit mihver kuvvnUerlnm üc s • · * * • en şiddcUl fırtma. mevsimidir.Bu tay. 

ne içinde pek büyük muva!tıı.klyet tunlar, bir ay kııdıır daha ~ 
elde ctnıl~ olduklarını vo bin.ıt~.iı Y63lng"tG11, M <A.A.) 'A:ıhnye 
Cclhcdnmı~ nrazlyl mlldıtfa.a. ile iktifa nezaretinin<tobllgt: ~M Pn8i!ık. 
el.)leler ble art.ık har~i kaybııtme. _ Dün ısab&h donamnıuun uçakları 

lerlnin mutasavver oıa:nt Yeni Geor.llic adruı.mm timalınde Jg • 
lt.miştir. Zabit, sözlerirl .Almmt o~.Jxıxmln.nn iki kru'9az6rll ite dort mııb,.. 
!arının daimt 8Urc'ttc tedaflll vnzlyct;f~-,:.!_bi:nc hUcum etmi§leFdro. Bu kruva • 
t.c kalacııklan mımo.şma nlmma.mam_. ~ckm biiline tam ten~t va.ki ol • 
nr UA.\·c cl.mittır. m1J§ n gemi baara uğ'ramı br. Tay. 

ımnwrmuo.\ Tt}K 
KUMA~'llA~l,lK 

l'lll!>kO\'ft, 11 CA.A:) - Momiiıı _ 
\'a rady06U bu sabahki ncşri~·atın• 
Cla Ktzrlorcltııc.'8 tek lrnman<lanlrk 
ihdam ve :oıiY&Ei kom~erliklcrin 
i'ı::a!lt ko.ra.r:mm halel'\ Km! donan 
mayn. dıı. tatbik edilmekte olduğu 
ını ı:öylıı:rniştir. 

Manisada 
vahşiyane 
bir cinayet 

~imdi !abt1 vatandaşlı:;ını kazanmak 
ı.crcfine nail olduğum bu eski payj. 
tahta lskocya mili eline ya tığım uw. 
6'jycm budur. Birçok .na.hzun kalb1c'rc 
cesaret Teren ve onların kuvvetini tıı_ 
zcllycn me§hur l!IRZ ~airillin §U sözl". 
rint kullanmamll mO~il\dcnlzi \5tlyn • 

Bir adam He kanat 
ve iki çocuğa sivri 

uçla bir demirle 
öldlrüldl 

rwn.: :M a.nisarlan bilidirildiğine göre, 
·•sonuna kıı.dar yolunuza devanı <'. burnd:ı feci bir cinayet ışlentn:ie • 

din. eonuna kRdn.. riı. Iiidise e(>yJe olm~ur: 

ŞA'RK OEPBESlNDr; VAZ!YET: 
Vaktiyle ~t'c reisliğı }tıl)n.n ve 

son zamanlarda. kıe:ndi halinde ya 
Alman tebllğferinin ı !ldirdiğine .;ö. f:l~ :ın Hü~yin namtrıda.ki ilıth ar 

:re Tuapeo yolu Uzerlndc t4D1ber :IçıM. bir \'attı.nd:ı.~ vardır. ~vsinı müna 
almm~ olan Sovyet kuvvetleri grupu 15(.~tiyle bağ kulesi-adc otllmlak
imha edilmf.nlr. Ayni 7&nıands da(;lık t~dır. Meçhu lbir §a.lus gece vakti 
arazide ya.pııan çetin s·tv~taroa Sov_ l ulcyi bn.snlL'.i, evvela H~eyini 
yet muhafızlar tUmenl ile bir d:ı.<; ııl. :-o nru ua iki ~o~ğutııı ôl rl li.rn1ÜR 
f&llCll&r ıtüıncnlnin bazı akMmı im•.n tur. 
edlldlğt gibi 4.00 harp mevzii de ele Bir ham}ede dört kiRi öldürille-
geçlrilml§tlr. Birçok ••aır alınmr,tıı. mıyeccği l.'tbii ol<luğuna göre, ci • 

Stalingrndda muharebeler devam nayctin birkaç kisi t11rafmdan 
etmektedir. Bir Sovye:ıt gnıpu yok c. iı:Iıcnmi:ı olması dn ihtimal dahilin 
dilmi~. Terekin cenutunda tank _ dedir. 
!arla desteklenerek yapı!nn bir Sov. Zavn.llıla.rm Bldürntmcs.indc so
ycı mukabil hücumu pılı:kUrtoımu, pa ve ucu aivri demirler kullanıl
tür, Croznl petrol kuvulnrında çıkı • ınıstrr. Zab!t:ı. <ıi.lphclendiği muh_ 
nlan yangınlar bUyütüırnu,tUr. tel;f t;nhJSlan sorguya. çe~ktt· 
Doğu cephesinin ııinıa, ve merk~ ~ir. Bu meyanda maktulun eAki 

keslmlerlndet havn ııarJarı gittikçe dootlarındau ik-:n bir !kavga neti • 
!azlal~akt&dD'. Bur3larda yalnrz Ct'8İnde o.mları bozulan !bir §!!.:ısı 
topçu ve devriye faaliyeti olmu~tur. da ammaktadır. Rivayete göre, 
Bu hareketler csnaamda "Azul,. Spar. 1.hts Jt:ıvgadnn sonra ma.lrttıre: 
yol tUmcnı Rus karşı hüeumlarıru - Ben Fana gösteririm. 
tamamlle pü11kUrtmU1 ve dtl§mana Demiştir. Dn.hn 'birlt .<; giin evvc• 
kanlı kayıplar verdjrn•ın~. line k'ldar Manisnda bulunan bu 

Pravda gazetesinin ce;ıhcden dönen ada.m, simdi tagayyüp ctmi~ bulun 
bir muhabiri diyor ki: makt~clır. Zab:ta ehe'llroiyetle tah 

Stalin&"l'8d kökUnd~n J'Ok edllebllir, kikat ve t"harriynt v:ıpmakt.ıdır. 
fakat Z.'\ptcdllemez. >.ıman tllmen!eri Mıı.ktuliln UrUııeü oğlu Fehiriie 'bu 
Stalingradda kaynar euya atılan ~- ~undıığu it"tn bu c..·ııı-ıvnrca kııt'i • 
ker gibi 4!-rlyorlar. amda."l Jnırtulm;.:qur. 

Sinyavino çevreııJndc :;'ddetıl muha. 
rebclcr devam etmektedir. Son günler 
içinde Sovyet kuvvctlcrl tarafından 

ele gcçl.rllen tepelere A i:nanlRr cumar 
tlıi ile pazar günleri ı;. • n:ıında 9 de!a 
hücum eylcmlşlerae d.ı hiçbir muvaf 
faklyet elde edcmemiıı!crdlr. Alman 
ıar nıuharebc meydanında 600 l:ilU ve 
9 tank bırakmı~lardır. 

Kareli ccphulndc bl ·de nbırc ba§lı • 
yan ve tlç gUn !tiren nıew!an muh.are. 
besinde Finler :;oo ka:!ar ölü vermt~ _ 1 
!erdir. 

Bir kunduracı 
dü l<anı 

soyulurken 
Dftkkin sabibl 
hırsızı euıe 
yakaladı 

yarecller son defe. ol&r"k bu kruva • 
zörU gördüklıeri ze.ırutn ku; tarn!ınden 
ııuya dalmı§ olchıjtunu ın~hcd" et • 
miglcrdtr. ~vazörlf>rt1,.n ikinc.Uıi de 
hasara. uğr&ml§Sl\ da haMr pek aıtır 
dc@ldlr. RJ!ıcmnumuzu pUskUrtmeğc 
kalla§tru§ olan üç dll~mRn dcnlr u~ 
dll!'tirillmtişUr. 

DonAn~an Re.hata limB 
nmda ıdU§manm uçaksavar tcırlelerlnl 
boıınbardtman c~ler ve denizde Ja... 
pon deniz uça.ldar.ma isabctıI endaht.. 
larda bulunmuşl:ırd:ır. llu hUeumtm 
netlcelcrl m&ınm dcğild-;r. 

11 birlnciteFinde Japoru.ann nv uçak. 
lan t:ırafmdan h!may-. edilen bom _ 
ba.rdıman uçaklan, topyelrlı.n s~ bonı. 
b:ır'dnnan ve 30 av uçaktan dört dol. 
gn hnllnd: gelerek Guadelk.analda!d 
mcvzılermuzı bomba•d1:1D9Q i:t,mok 
t<'" ~ uUsünde bulunmuıı\&Mır, Donar 
manın av vı;akları 'tnnılarla hRrbc 
girjşmlo ve onlan hiçbir hasar vukua 
gclmlyccek yerlere bo!llbalıınnı at
ma mecbur etmi§tir. Japonl:.rın S 
bombardıman tanare··•,c (O) modc 
lindo-• v aklan tlü~ür · ımUotür. 
Biz.im kayıbımız 2 av uc;nğmdan tba 
rettir. 

Bahriye sUAhcndamrımız iki ~ün 
dovam eden ta&?TUZ harcltt'Ucri ne • 
tlcesindc Guadelka.ne..ın {imal sahi . 
tindeki mevzilerimizi betıya do~u 

gcn~letmeğc muvaffak olmu~lardır . . 
Ordunun av uçakları kıtaatınuzın 

lıarekAtına yardım etmi~lcr 'e dUş . 
mnn kıtantlle me\'zi!crinc tnn!'n.ızda 

bulunmu§lardır. Dil~man ağır zayiata 
uğramıştır. 

.IAl'ONl. RIN GEm :t.Al'lATI 

401 t BULDl 

\'aştngton, J4 (A.A.) - Amerikalı 

ların Jnpon donanmasu ı u~ratmı~ ol. 
aukınrı son hezimet ,,e lccslnde Perl 
Hnrbur h•inden heri sıı1ı:. Amerlknn 
kU\"\'etlerl tnrafındıın batırılmış voya 

hasara uğratılmış ola'\ Jupon harp 
J;C'Illllcri ile muavin gc.nıterlnin mik . 
tarı 401 e baliğ olmu,•ur. Gazctelt'r 
tnrafınuan ynpılnıı ve ı \.llınl teblığler"' 

tinat eden ı;ayrlrc:nıı. hesaplar dilş. 
nıann 80 harp gcmls. ıın bııtırılmış 

olduğunu , 23 harp gc-ıı, ııin:n de bat_ 
mı olmasının muhtcll' . bulunduğu _ 
mı ,. !l4 geminin ha ~"r. uğratıldığı. 

nı goaformektcdır. Diğ'r heııapl ıua 
nnzeran ı:ıo gemi l,al: .. : mi{', 60 gc•. 
nl!njn bntmış olması muhtemel bu • 
lunınıııı ve 155 ısı h:ı.nırn u~ralılmı~ . 
tır. 

n•;ı..;ız H'H ıı~r:nı:,.;;t l'it:mmt; 
OLDliZ 

eder. 
Böyte tk.M. bazı deniz h~ ta:r. 

ylU'C hllcutnlal'I .cereyan ediyor. Bmı. 
lat'ın en mühimmi. .Japonlann Port • 
Moreırl>J,.e ya.pttklan tayya~ akmla.
ndw. Bu arada, Aw~ Port 
Dt\n1n, Tovtı..!'l"fl .,.~e bomb& • 
lnnrnıetrr. 

Jnpon'ıırm bu faaliyeti, A'Ytlst:ral • 
yalılaıın içine, yc.'liden kcrrlru dt\:JOr -
mli!!lllr. Bu ıılAmctlC'rj, Japonların A_ 

vııııtralyayı ıırt.ıl:\ bnşla.npeı eayryor. 
Jar. 

A vuelralyanın §lll'k ta.rrı.f\artnıı., Dk 
«fa olarak, yapılan bu J&pon taYYa. 
re hUcumlarıOOe.kı cüret, Japonlann 
"Yeni Gine.~ yaptıkları eon ihraç 
hareketleri ne yeni blr tnknn tayya. 
re mcyjitmları ele geçirdiıtlerlnl a;-östc 
riYor; çUnkU To\'nsvllc yapılan tayya. 
re lhUcumları birblrinı takıp eden dal. 
galnr hıılınde cereyan ebnietir. 

Tonvsvil, Avustralyanm §imali p.r. 
kt eyaleti bulunan Kul.Bland cyalctJ -
nin ıklneı mühim gchrldlr. Umırnı, Zi. 
raı rnRbaul ithaıtnde mUhim bir rol 
oynamaktadır. Bir demlryolu, §chrl, 
do.bjl:lc Danjaraya, şnrk :::ahili takip 
eden blr hatta. ''Brlsbruı , Ozcrlnd" 
kömür ihrat limanı olan NlyUka.stl'a 
rıLptcder. 

lnglltere. Japonların bu tayyare fa. 
aliyetl ne;tice.sindc, btlyUk bir sevkul
ccn chcnunlycti olan Tovn-5Vile aısker 
çıkarmasmdan vc Avustralya)'I fetilı\ 
ya gir~cııinden korkmaya ba§lamlf. 

tır. 

Japonlar, Yeni Ginede, Buna koyun 
aa, adaya asker çıkarmııı'ardır. Bun. 
dan 'D:ı§ka, Avuatralya uılınlcrlndcn 
200 kllomet.rc mesafede bulunan Tc
nimbar adalannı da işgal etmişlerdir. 
Bu suPCtle, Anıstralyay1. kAr§J, tay_ 
yare \'e tahtelbahir hUeumları kPla.Y. 
la.şnııştır. 

~ * 1f. 

Canlı bir ağa-ç gövdesi 
• 

Mcl;aika.n."D Y tika.tnn sahilinin 
C'll dikYate şayan yerinin i.smı 
• ':ıiünkoro-Bank"drr. Bu sahile mu 
\'l?.Zi uzaıııuı yamaçlnrı srk ormıın. 
lı ada.lor s•Jsila"inin adı dR Giyao 
Gra.nde" dir. 

Yükatan avcil.a.n ile baltkç!lan 
Giyao Gra.nden.n te:tinsi7. o1duğu· 
nu ,.c om.;>a :>alnı:: bJ.'Stna girlcn· 
lcııin clelit'diğini temin ediyorlar. 

Her h~tde bu ı ıvn;> etlerin y\İ • 
zi.ındcn olmnfa'i'r ki, Nevyorkt.aki 
sima i Amerika "milli lnr.hi tabii 
ınüz~i", oraya en mJtehn.ssıs bir 
ı·ac nebatat ve 1'ayvanatmütehas
s~m1 tröndermiştir. Bunlardan bi_ 
ri ola.n Gre:"'Ori Ma.zon bu tetkika· 
tı :ııresınd:ı, ço:t korkunç bir bildi• 
f'e ile ka.rc:ıl!l§ml'ltır. 

tıkllUıni kurtardığımız bJyUk &iffile - l\USIRDA: ~ 

Çar§lkaplda lpekçi haııında bir 
kıJ:ıduro ntdyesi i..,letcn Asmım 
atelyceine <:vveJki :;coe meçhul 
bıir hırMz girmiş ve dükkand:ı hu!· 
duğu kunduroları b'r bavula dol ·, 
dtırma.ğa oosla.nugtrr. 

\ a,ıngt on, l .,ı ( A A.) - Bahriye 
n ..aretı aşağıdaki te'ıl ~! ııc11rc[mlş. 
tir: 

i\Jim, bir yenle, c:e.murlu bir 
sudan ı;~ç.ınek :aecbiıriyetinde ka• 
lınoo, suyun içinde, bir ağaç s(h
dcsi goımU!'I, bunun bir g:k:nu ye. 
rine b<>sm:ık için ayııihnı uzattığı 
zıuıııı.n, bir tjmrr.ıhın gözüne bns • 
mak üz~re olduihınu anlamı tır. 
Bu ~ nda n:ısı's:ı." tims'lh da kork· 
muş ve kuruğu:ıu C'Rmurlnra vura 
vuro uzakhoırk~n. fılımi, ı:amura 
bulnmışlır. 

rin heyecanı 'e tcltı~ı artık :ır.evcut 
cie-ğUdir. Etrafımızda b!rblrlcrlno ltı • 

ı·ılma.z aten! bir itt.Uo.'kla bağlı olan 
ı ükıımct.ıcr ve milletler bulunuyor. 
Bunlar yalnız ~rcf oc.;;ıo.rlle değil mu 
hafıır.a bağlnrilo do b •• 'c~mı,, bulunu. 
) orlar. Öl um tchllkelcrt hcnUz blzl 
tchdıt cdl ·or. Bczı;lnllk, kendinden 

. ' Mısır cephcaindc topı;u ku'n'ctlerl • 
nln ve keglf kıtalarını?ı mahdut !aa • 
liyctlcrt olmuıtur. 

İngiliz hava kuvvctlubıe menaup 
orta bUyüklOkte bomb~ uçakları pa • 
zar pazartm gecesi Tolıruk böJ~eaine 
yaptıkları akmda çok bUyük yangın. 
Jar çıkarnıışlardır. TecrUbCll pilotlar 
dan birinin ifadesine ;ö~e şımall Al, 
rlkadıı. şimdiye kadar !>u kadar bUytlk 
ynngın!ıı.r gorülmemi::jr. Ale\·lerl 
250 kilometre mesafede Mıaır toprak 
larında bir çok no'kt~1a~dan giSr.mek 
mümkün olmuıtur. 

cnınunluk veya adl m,. eleler üze • 
r1ı•dc ıııfak yarıLbı:t lrnvı;alar ümit • 
ı rımlZI tchllkoye dU ·ilrilr. Biz hepl, 
nıı.z kUV\"ctlmlıi son hrddıno kadar 
kcndımW zor!amalıytZ. Ôlçtl ve h" • 
l.aplarunızı muha!az.:ı vo tasfiye et. 
mclı) iz. Baııirct ve cllret !ıLzıl tıertnı 
tctlf ctmc(;e çalı._,mlıt•yı:.. Merham<'l<' 
yer vermeden bjrl<',,cr.:·. llcrlemcliylz. {iJr,'NERAL J>ÖO-OLE İLTIHAM 
Bu surei)e Allahın )IU'dlm: ile §imdi l':DEN' l'RA:\SIZLAB: 

bcs!eıneğc haklı oldutumur. ümiU~r Gcneraı dö Golün aım;mi .kara~ 
U) a dil mlyecck \'c bnş:ı ~kmıyaca - hı Dieı;oıuva.rez1 mlld~u etmit olan 

tır. l§ık yol üzerinde :;en'~liyordu, Bu 900 Franınzm .. V&f&tı l"raD8!Zl&ra 
~ık Dlmdi daha p:ı.rlıı.klır. !.skoÇyaya Utjhak etUklerlnt bildiriyor, Bu Fran 
,vhretjııl temin aden rııc=iyetler ara. sızalra, l§gal altmda 'lutunmıya::o 
unda 11ebat belki de ilk movk11 tc;ıkU Fransaya g6lllrulmcl,,rj, Yl\hut nve.. 
~der. Scbat.ll olmağa devam edlnlz. j §an Framnzlar satında çarrı:ır.aları 

ı.z getirdiğim mesaj '"ı::~ur. Duradil tC>klı! cdılm1ntl. 

Bu mrodn garip bir tesadüf re 
1c.cu- paketini '1Ukkilnd:ı unutan 
Asmı düldtanına gelmiş '"~ hayret· 
le iç.erde elektrik ~"andığını gör • 
miiştilr. 

Bu v~ct knrşmmda icerirc 
giN"n Amm, birdenbire lnrsrr.n il· 
zcrilıc atılmı , kendisini yalrnI:r 
malc istemiştir. l<'alaıt meçhul soy 
su.nen dn.h'.l atik davnv·.aralt din· 
deki lbavulu yc .... e fırJ.o.tmı~. n eh 
m:ıl sahibine l!!aldırmıştır. Mal ffn• 

tibi hrrsu. arasında ~r müddet c~ 
reyan eden boğu,<mıa n.:tiecsindc 
Amin. hıı.snuru alt ctmi bütün r.rr 
p?nmalarına Ye k:ıçma'k 'gayretler.· 
1?e rağm.en soysı:ncuyu kıslnvra·L< 
yalı:al!)'arak k<U'akola :eslim et 
m;ştlr. 

fsminin Muh:<ldin okluğu tefi • 
bit edilen hırsrz diln müddeiumu• 
mlliğe te~li medılmiş ve tevk f o-
1unmuı.;ıtur. 

Japon munmma:n 

Cenubi Pasifik: Gc~en nattalar için 
de Japonlar bir çok f,raatlardan isU • 
C::ıde ederek Guadelkau:ıl adasmdakı 
kuvvctıerintn mlktıı.nnı arttırmağa 
muve.t!ıık olmu§l&rdı:. Kru\•11ZOrlcr, 
muhrıplcr ve ufak tiı.ıttı.r sccclt'yln C,:inın Pnsirık nıt'dl~ındeki mil· 
Jnpon!ar tara.tından gönderllmi~ olan ınc~iline ınanm:ık Jazımgelirsc Ja. 
tnkvlyc kttalarını kar a)a çıknrmı§ • rıoııy:ı Sibİf"l'll) :ı hürunı clıııck iı;in 
tardır. Donanmanın au:ıdelkanaldn ı.::ıtıikec artan bır hııla hazırlım 
bulunan uçakları, kar6yıı çıkmakta<>. nı:ıkla<lır. lınlynnın 1910 haıır.• 
ıan kılaata ısrarla tcar:-uzd.a bulun • nınd:I Fransoy:ı karşı '·aptı~ı 
m~larmı. dıı yal.nız l:ıa\•adan yapılan kımıldtııını::rk i~inl Japoıı~:ı ~npa_ 
bu taarruzlar ihraç hBrekctlnJ durdur' cn.knıış. Fakat Japon~ .,nın Hu:ı;~ ... 
ma~a ktı.!l gelmcnıi§tlr. Bu ıscbebtcn yo hucum cdcrrğinc dolr ol:ın Lıı 
dolayı Amerikan kruvnzör ve muhrip şayialar :ırnda sırad:ı çıkınış f:ı 
lerinden mürekkep bir ı;nıpa düşman knl tahııkkuk etmemiş. esasen uzak 
gemilerinin yeni jhrac; hareke'tkr~ şarktaki vuh el dikkatle lctkik celi 
yapmalarına mıınl ~ımıık emri vcrlı. lırse Jııpon)allln hııi;ıinkü duru 
mi§t.lr. 11 birlncitcşrindc J;"cee yan • munun nu~ya gıhi olum ha,ı;t ınL• 
mndan sonra Amerlkt4.:ı l!.tmtıcri dü~. cndC"lesh le mcş ul bir rnemlckele 
manm knıvazor, muhr:ip ve ta:ıttarı_ hücum etmdk n::usaıt oımadı#ını 
na kar§ı muharebeye ;irl~ml§ıerdlr. ::nlnn•ak kf'la~dır. 
Bu muharebe Savo ad<l!ınm batıamda \'a:ılyclı oldu~u g!bı kıı,·ra)ıın 
vukua gclmlııtlr. bır insan için Japon)·anın bugünkü 

.J 
hali hakiki bir ınuammadır. Japon 
ya sııyet clır'etklırnne birlakım oo· 
rcltctlerle büyük mu'l'affakıyellıer 

elde dmı~ bulunuyor. Bu1ronkii n
ziyetıc Japonlar bu nıuqıffa.kt!!Jd• 
lerın meyvıtlsnnı topltımakla meş 
sırle :benz.iyoriar. 

Diğer taraftan Anıcrikalı1 ıırın Sa• 
lomon adoJarına yerleşmesine ım.8.ni 
olmak mecburiyetindedirler. Zira 
Atnenkaldnr bt.ı adalara kat'ı olıı· 
rnk ;yerleşirlerse Jıı.ponların deftiı: 
üırtiinm~u tehlike) e girer ve Js:Jıon. 
yamn A'VU'rtrah·a "e ffmdbtan.ı 
kKf1 bir hareket ''"pmasma HnKıı 
Jrdmnz. 

lnı.:ilı7. ı:ı~leri J~:m 
~ederken bu memleketi çal( J e 
mis -.onnl ıbttum uykusuna daltnL"> 
bir ın~Mta benutımık1edir. ' 
A~riüA ise Jııpon3aıun bu 

şuk deni s1~1nda bir şr.yler.-:JaQl• 
maita ~tşıY<>r frkat Amc>.rlka ~-
1 ı-ea <hişiıttanı A lm a n ya olıu:ali 3'3. 
bltl ettiği ve Alman ına~bbıl'Jtin· 
den '501lm Japon yanın kolıı_y~ 
~eğine inıuıdfiı i~ hu hu.~~ 
ha lriiJiik t~bbüslcrC' giı ~ 
liltum görraedl!!i fakat htitiin he 
rika ı::e:zeteleri te,C'h'lıuc yapılma 
ında ıbiJhnssn ısrıır etm<".lı:ted?rteı·. 

"' • * 
Fon Bok kuvvetleri, Stalin 

grad önüne naıu geldi 
Stalingradda, bugünkü l:ıogujma 

devam ederken, eenCbt gazeteler, AL 
mıı.n oc.nup ordusunun bu mmtakayn 
nasıl ilerlediğini ve bu §Chlr 6Iıtbıd" 

muharebelerin ne §Cldlde bn§ladJ#mı 
anlatan yazılar neııredlyorıar. All.ka 
ile luır~lanacak bır mllhlyette olan 
bu yazılardan aoa~dakj lıulJl.aayı çı. 
kardık: 

.Agustoaun 23 UncO günü Alınan 
tank grupu, Rus mcvı:l!C!"I nrıı.amda, 
ansmn 60 kilometrelik bir gedik a.ctı. 
Tanldarm bu ~ğt açr.ıaaında, Al, 
man tayyareleri <le mUhl:n roi oyna • 
'tnı;,lardır. 

Ru.slar, bidayette §a§ıı:p kalm!§lar 
sa da. Alman tank kuvveUer.l..aln ll1' • 

kasından piyade kuvvctı.:rlnjn gelme. 
eliğini s-örcrek &eniıı bir •• efea al.mı§. 
.!ar, tank Jh·alarile gcdlğı tıkadıktan 

ısonra gerlai ile irtibatı kuıllml§ olan 
Alman tanklarma hücuma geçm.,'ller • 
dir. 

Alman tankları, bu vuzly&ttc, bt:' 
daire çevirerek, çelikten vir mUdafaa 
hatu '<'Ucuda getırml§ler 'e Rus hU • 
cumlarma mukavemete rtrl,ni21cr . 
dlr. Bu hal, Alman geri kıtaatmm, 

Don ile Vo!ga arll3mı ayı?an 60 kilo. 
metrelik Rus mUstabkem hattında 

blr gedik açmıuıına ve mUdafaa mev. 
zilne gclmelilnc kadar c.ievam ctrı:ıl:ı. 

Ur. 
Mt)DAFAA TERT1UAT1Nl~ 

KU\'\"ET1 
Şımaldcıı, Uç yol Stalingrada &!der 

:Moskovadan gelen çift hkt;lı dcmır 

ye>ıu, Snratat yolu \'c Voıga nehri. 
Sevkulcey§ noktnlarmı tahkbnde UB· 

ta bulunan Ruslar, Stalnı;radı mü _ 
kemmcı surette tahkim etmekten ge 
ri kalmamı,lardı. Ve ae:.r'., mllhlm 
bir §Ckildc tahkim etme! ;c de ikf#a 
etmemjşler, orada büyllk ku\-vcUer d" 
toplaml'§laNiı, Zate:ı Qrıza:ı olan ara 
ü de, müdafaa tertibatına büyük lm. 
kAnlar ver!) ordu 

Bu mUda!aa hatlJ kıs:ınm3.tlarla 

mUn!erlt tnbıyrlcrlc örlf\JUydU v 
tank toplan ve bomba mnkinelorıle 

donatılmıştı. Arazi yarıklıırında ycr
leşmlıı olan Rue tank livblarmA, de 
mlryolu hattının ötc:slnd n bir ço: 
top bataryaları da yardı.tıs ı;<'1mlı:ıtı. 

Öyle iken, Alman tanklaıt b r ı;Uı 
içinde, bUtUn tahl·jmatı d~llp geçmı 
ler \'O Volgn nchnne day nmı,ıar, b 
rıurctıe ştmaldrn ı;elcn &r. yolu d 
Ruslann kontro!U altınd. n çıkar • 
mışlardı. 

Alman tnnklarır:ın bu "ır•tkArane 
baskını olmasaydı. Almıı'l hUcum kı. 
taatı, §Chre yaklaşmak iç1.J: c'aha çok 
zamao snrfed<'CC'lc, bugilnl:U nrtfceyr 
, auıbllmrk için ,•akil ka )''bcdecektl. 

Heladan çanta aşırırken 
Dun öğlıedcn t:onra K dıköy va· 

pur iske~indc bir hını.rzlı1t ftkaa 
oımuı;tur. S.,brkullla.t"rlan Necati il 
kclenin k:ı.dmln.ra mahsus helala... 
nndan birine ~rerck b'thıik ka. 
bined~ki fil.diye ŞO'rt &dmda genç 
bir ktzm. i~dc 350 lira bu1ı.~an 
ça.:nt:asnl! c.ala.rken yetişenler t!\ • 
rnfmdan yaknlanmutrr. Suçlu ad 
h~"e tee1im edilıniı;t•r. 

::- ~ 
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Tophyan: Muzaffer Esen B t•G'O?if mf'mleketimiz ba§tan başa bUytlk Dır sab":'ııı:tltlt tı;1tıde 
b'..11:.ır..u~·or. Bu .sabırsızlık, halkın bir çok zorluklar vct ihtiyaçlar 

ıı;ınde b·. 1unır.e.sından ilerı. geliyor. Kt'yl\ı, şe!ı.irU. crkeli: ve kadın, 
herkes iı;!nde bulunduğu zorlukıarm hallini, lhtiyaçla.rut teminini ım. 
:<ümetten ~kl!yor. ~atcr., kimden bekllyeeek? 

Amerikalı Miron T aylorun İspanyaya, oradan da Vatika 
na gidiei. dfüıya matbuatında. bir takını mfü:alealara. 
~ulh tava~ııutu ihtimallerine meydan verdi. Bn lsvicre 
gazetesinin başmakalesinden bu meseleye ait bir kısmı 

Da\a sa1halarını tnkip eden ~la. \ ka bir ~f de~il ·iniz, ... ayın müd. 
ten n-azct<''>İ adliye ınuh~blri bu deJumumi, iktıhaı ediyoruz 
hiıd.iscyi a.nl:ıtırlctn dın nyı dinle- Reis g".!nı; f>Mma. bir daha ihtar 
~en meı .. klılttr uao;;ınd:-. harlının etti' ,-e mütlCle!umum1 ııözüne de_ 
bu sözlerini t:ısdı'k ecll'r bir takım \'tUn etti.. 

HU!rumet. bu durum kıı.rş13mı:;ıı., biltün idare tnek:ı.:ılzmalarmı ça. !\tiren Taylor# tan~mııı bir a. knnıı. gidecek dipolmatlar, muharjp 
!ı,tırarak halkm dilekler\ı1t yerine g'etitmeğe, 1h{1yaç!al"U!J temin et- (}amdır, O, vaktiyle, Rlt'.tveltin c~'·let?e.r murahhR.Slan bulunsa bi 
cette. vur8'Ull'!Uluğıı önlemefe .;.alışıyor, Hem dO btlt"~::ı ı•yrat)le... lıarbi önlemiye ·eya sirayetini b İtnlya. arazisinden serbestçe se. besler yükselc!H~ini ,.e mahl•eıne Müddeiumuminin idilianaıoosi 

Gıda maddelerini yUkııeltmemek, flyatıarda. blr istikrar. temin et- tahdide çalı tığı ı.a.manlanl:ı, A '"- DebiliTll'r. re:Sinin dinleylcilere u"mslarmı tam beş saat. bir ÇeYrek "1\irlfü, 
mek, halka mahrumiyetler çektlrır.emek ve blrl:aç tU.:car& mauuız nı1J6ya göndeffii~ aclanılanm\an * * • ihtar ettjğini ynzıyar. mah'keme möddeiumun•inin idam 
yere nollyoıılar kazaıtdrrmamak tı,ım, ~mdiye kadar otr çok tecrübe_ biridir • l\liron Taylorun Vntib."Ilna gcU<ıi', Bu kli~ük Jıii<lise H.• hiç al:1ka • j-.tiye-n talef>ini dinledikt!?n sonra 

dar olmn.mış ~ibi gi.ırilnen mfül. Maılam dö Sf.e:ııha.yiın. arnkatı 
ılciomumi delillerini !litrnl:ımnkta noter Antoni Obeni dinlemek ÜZt,>. 

flcv:ım etti: 1 re dn\'OYJ üç gün !W>nrava. bıraktı. 

"Şjmdi delillerimin en nğrına.. en 
lchanı f'dicisiııe ~eçi~·orom, Kı:trr AVUKAT SÖYL{l\'OR 

!er de yapll, bı.zı eietcnıler ti.Zcrtıı1e cıurdu. Fa.kat, Mtl~de anl!lşıldı Miron Taylonın J~ı>nnyaıl:1t hu - ı•rtnlıiı;tıı. nlf.ıka uyandırdı. Ciımhnr 

ki, şimdıye luid::.r taıdp edllen ııistemdeıı bir fayda ı;tırmm~mlftır. lundu, oradan da Vatikantt. ge~· 1 tci inin \Cl'lliği hu u • bir 'nzjfe 
H:ıtt~. kACl mıt:tarda :r:ır:ırt olmu§tur. Bu yolda tecrUbP.!ore devam et. ti. Bu zat, \'ati.kana. ı•a!>ırl ~· deb'l • i1c gelen bu hüyiik z tın Vutikrnı. 
:neğe wr yoktur. Hattt'ı talıammıuuın:ıı: kalmamı~trr. nıiştir? Şiipheııiz, ha\'a. yoJiyle de. da. görünU~ü neyo deliitet edebilir·: 

Bu nyu•nlk bir hakikat oıduf!'>ı iı:ındlr ki, ~ maddel&rl. vurrun. ~iJ, çümcü kU~ük Mbineo'l!, 192:> ! Bütiin bil<liğimiZ, onun. Papa ız 
cu!u!c 1,le!'i hakkında. matbuatıınrztla hemen hergün ..-.. ı.u l<ötUlükle_ 1 da bir demiryolo is ta. yon u l aprl_ iııd Pi tarafından il,j ele fa. kubul 

o;ındtm aynlclıktn.n sonra. 1908 yr. St!n ağır ceza mahkeme nin rıa 
lr S<>nt~unuııun ikici g:tinli Lord lonhn ad:ım nlmıyor... Mahkeme 
Abinger Parise geldi ve Rertho k:&pJlanna l<adal' doln ... Siyah 811-

"'°knğrnd:ı bir ote!r. yerleşti. OtC!I kall17 işmaa avukat st>ze 

rz. önlemek ıı:ı.n - ho.lırıı. ge~Gn tcclhirlcr Ueri eUrtilmekı:.ııd:~. Hükamc. 1 dığroı biliyorso.k ela,: ~ur.ıı.ıla bir olunuı;unılıın, \e konusma.larm c. 
tlmtziıı. rr.atbuıı.tın hassasiyeti l<ıır§ı&uıda, altı.kadıı.r otu •ıtu da mu. 

1 
t:tyy:ıre meydanr VÜ<'ll<le ~eti'rilcU· tıe:yoo uz:ıdıırmtlnn ileri geı;enıi • 

,ınkkaktır. Arıkaradıın gelen ha?erierden anlıyor.ız. ki. toygunculuğu ~;nj hiç duymadık. l'alnrt. GU \'ar yor. 
önlemek, yiyl'ıcek, giyooek mad.d.:ılcrJne bir !iya: ;.atikrarı vermek, 1 k~, 1929 muahedesine göre~ Vati· I~n:ı:hı hn.rall' kapılmadan nnlı. 
~ırinci, zrytinyağınr daha fazla yUkaE>ltmeyip, e.agar1 blr kA.r!a sat.. 1------•ılıııiıılıiJiıimııiıııiıııiııılıi___ ynbiliriz l•i, bu mülnkutlarda, hu • tcftcri bu misafirliğin ;.;nni giin (Deuamı 1ınr) 

cle,·nm ettll:lni isba.t ediyor. Lord 
hinger "'İbi zen~ ,.e a!';il hir İnı

gi1tzin Ilert1o soka::'lnıfa il•inci sr 
n•f bir otele "mtte!l!l biic "udunnn 
n.leyhmd" hir <Ic'·ı· ir. ~nUfı fij ha. 
r.t!!'1In s:ıhit ob:Ta?t clin)en~n 
ote sahibi Mösyö J .. lr İr.nr. kansı 
ve of4.ilin tek ğn.rsonn Abingerin 
!'i"'& sdr bir genç Jcndrnm ziyarc~ni 
1 bul etti 'ni !!Öy)emi51f!r Ve ti.ı:'~ 
de sn~ bnkumk "gelen Jmdı. 
nm yttıu daima bi'r tülle kapah nt. 
da~ f in suçla idi dfyemiyc<'eği:r., 
falal• endamr. mnilamrı. ~lr ben1i
;fOl'd " t'lt>.m l;!erifir. 

"'"Aşçı ~ Matlnet Volf re<ı_ 
zımı Stenhayl ile kansı ara~m,la 
ilk ibtlmfın Martm leyli hi'r mt'k. 
tebe verilmesi ylh\lnden çıktığını 
söylemiştir, Mart geceli me!<tel-e 
ven1irken JArd A:blng.erı ilC l<an<11 
arasmdn:ki ~nnut da.vac;ı bit-> 
m· , Ve Lonl Bcl'beııt kninuş bafü~ 
nnyordu ... Bn s:ı.dece bir teomdüf 
müdUr! 

11.Lord Abi'ngcr FranSad!ln nv
ı'lldr, fakat mnrt n;rr i9e inde t~<. 
mr Fransayıı ~eldi ,.e hu ıııcfer 

Vojera. ruıca.k yamn &ant mesare. 
<le lıulı:r-nn Gut ı:iomnn kö:vtinfl "c ..... 
leşti. .• B.ir İngiliz 1orıl~nun ·bir 
kliydc pııns'voncr lcalısı ;:lSrUlinC • 
miş h.ir Beydir, lmh'USmı pnnsiynn 
":thibi Mn.clam An Jüra1· I:.oN'liın 
h'rçolc geceler pnns~y<>nd:ı kalma • 
<1rf{mj söylerse bu 11ıw· o b.UsbUtUn 
rıünn.h olur ... l\!:ırl:mı Steııh~ylin 
ı ·zmet~ilcrl "Vde alıkoym:uruılc 6. 
• ... +.; lmnn i'll* r.dili-rsc. • .'' 

Suçlu kadın b!r ı.bhn mUddeiu. 
ıruminin sölilinti kest11 '~ H&ykir.. 
tlı: 

- İftira cdiyoraunuz, e\'lendi. 
;}imi?. gündenberi hfamstçilcri ge
l'e do evde nlrı<aymaynr., bunu i ti. 
:, <'., 1.ıilh a. lrocnmcli1'. 

fe.J<nt luti 

Resmi harp 
tebliğlerinde 

geçen 
isimlere dair 

t.:ıııal• ı~!n !11r takım yeni tedbi:ı'.1.- hnzırlam.akta.d.r. Eu s.rad&, kaou. glinltli Jın.rp fecayij lmııu~ulnıu!; • 
nun, vurgunculıığıı. alt maddelO'.'incfo •ıt- bazı de~5iklil:le!' yapıl:ıcafı, 1 R 1 t A • tnr. (l~fo bİ'r harp ki, miJletleri 
§lddeUi mtıeyyldoler konula.cağı. atsyleniyor. : uz ve m er 1 kırıp geçiriyor, onlan İktıaaden 

Kanunda doği§iklikler yapı!rua.ııma te§ebbUs "'liilme'1 çok geç kal. I • lıunp ediyor \'e öyle bir felaket 
mt§tır. Vu::-ı;u:-:cuyu muhakkak a11n~r.k lAzımdır. MUcblıed kU~k ceza. lıa21rlryor ld, ne bru-hnrların .\v • 
sına mahkum etmek JA.zımdır. Malın:, mUlkUnU !inden ;ılınak llt.zım. 1 kan k u v He t 1 er ı· ru!l3YJ İ!<tilü.Ian, ne ıle e 1•i ''eha 
dır. :Sunwı ie}.l.ıı, icap edase, Ustad l-Takkı Tark':n teklif ettiği gibi fı • fıfetl:?ri, bikı, böyle bir fiici:ı yarat 
lötJl:llll mab.kemolerf kurmak lA.zıaıdır. ıw.un15tır. 

Hllku~ct, bir taraftan bir t&kım tarlcl meael1.11.erıe ·..ısn~p. öan~ı • B ııı * * 
nıuna!azaya çalışırken, bu 1.§te en ~ı.vaffak blr ı-;lya:ı~ı., yolunda yU. n 1 n a Ş- Bu miiliikatlar, hi'ç '"İİphosiz, bir 
rilrlten, dığ('r taı·llftan da iç i§!orı., uğra§ıyor. H\lkflmttJn yapınağa, ınliddcttenberi, p:ı.p:ılık ma'kamı 

başarmağa mecbur '>lduğu vaz;l!clcrlıı en önemlis' .. 8'...lH1 Hıterlfü, bt.. ile Şlm:ıli Amerika armilnda tees· 

taranık durumunu muha!ııZ& t.tmek ka.dar, dah;!d•;I fcmahk kuv. kumandan 1 d 1 r ~ÜS Cclen mÜnMebetforln kU\'\'el • 
vetıc:'lnc - bozguncuya, vurguncuya. - ka.rşr mUclidele &Çı:tıılk, laşo lendiri!rnesi ele gôrüşülmiiştiir. 
zorluklnnm dl.zeltip, ha!kı - bugilnUn şa.rtıarma ııör& - refaha ka. IIatta sırn"ı geldiği z:ırnan, fı.dili'ı 

Elhumej'mat. - Bu iSim resmi V'J!!turmakt:r. Ve muhakkak kl bunun için canı.: ba~ld çr.ıışmakta. ne bir sulhun teminini hazırlema1• 
tebliğlertle ba.za.:n Elha.maznııt, ba• dır. Amerıkaıt gençli~ıne eö~·l!ditf son mnl> adile müı;;t"rek bir lı:ırel•P.llc 
zan da. Elhüıneymat olarak geçi • İRşe ve ur.c•ınıt emniyet tai>i!'lerile hUIAsa. edllen bu i~ıerde halkın outkundıı, cuınııurreı.ııi R•Jzveıt birle ınUdnlmle mc .. elesi de nılizakorc 
YM. Elhaına.mat ara.p~a bir kelime da blr h\!lırcııt, bir vazifeııl yok uuclur? TabU vardır. Hnı de çok ~- ~ik dwletl rr orduau ve 'ı:osu llc §1.. edilmiş ol:ıb:Jir. Z:ıte;ı mukaıldes 
olan ve dilimizde de kullanı:an nı_, ölçUde .. Yur~uııu savcn, mf'Jetinl.n refahını ıatiyen uı~ıınlar, ken_ mall Amerfka ordu ve dJl!anmasm:n m:ıkıımın \'<'\ZÜesi de budur, Ruz • 
lw.maım. k~liJne&,:nin ccmid.ir; hıı • •lilc:-ile hllkt~met1cr1nl başka l>;tşka in.anlar imiş gibi dil~ünmezler. ba,kuma.nd&nı etfatlle lif>.ap e:tı. , eltin, bir t:ırnfa jlti'ıak «'l.."llİŞ bu_ 
mamtn.r demektir. Mısır kıyıların· Hcrkea. l<cndj ş'.\.hs1 işlerindeki muvaffaklyetı n~ kaW\T a.rzu eder. Reıs Ruzvelt; tecrUbes!, mizacı ve luıunn nm ra~en, şerefli bir tn-
ô.a. Elhamam: isimli bir mevki de oumm ir,fn clır.t:cn gelen her ;ı(Yi yapmaktan çekinmcztc, hUkQmo• karakteri itlbari!c herhaı:;.ci bir Ame. \"CS ut filinnden \'azgeçnıediğini 
vardır; bu mevki Ruveystat istns ti} aft lşkrı:le de öyle candan, ı:amlm.i bir iatelcle ve bUttin oonliAlle rikahdan daha fazla J{ıyıKtır. R•ızv?I tahmine de çolc iml4'\n \·anlır. 
yonund.3.n on kilometre kadar u _ yardımcı o;mnsı ltı.zrmdır. HUkO.metin de, ulwıun da ka.!M, blr kaıb tin mnzıırtr.ıı bakılacl\k 0111112 bu at\e. lla.tti.i. <li~er hir ŞO;\'İn do bir la 
zaktadır. Bu mevkiin bu ismi al • gibi çerpm::.!ıı.!ır. rnssut ~'iasmın lrnrnrlıı"tırıld•~uu nım bir hın-pte bıışıtumarıt.aT1llk yap 
masmın aebebi açıktır. Aynı kıyı· Acaba lıa!'.t, hUkQmetc ait ı(ıer<k ne derece uhlr '>l!iblllr? HU. mak için tamamlle tiaıı:ır;Pnmış old•J- farzetmiyc de yer ''nrdır. 12 inC'İ 
da. lSkender.lyc ile Sollum arasın. ki'ınu.+.- nr gibi kolaylıklar ge.8tcrobillr? gu gijruıur. Pi "bu c;jyasi pnps'' Anupn.nın 
da eski Roma ve Yunan zamanın· B..ı bahsi, yarın incelemeğe çalışacaıtım. nu:iyctini \'c muhnritılcrin halet; 
dan k!ılılla birçok hs.-ınanılardan • .., Ruzvclt bundan yirmi J8rt yıl ev • nıhiyeleıiııi çok i:.·j bilir. ll:ı•ı ~ 
tir. tanesi de buradadır. Halbuki 1 &:!n t.ıitib bf>nllğ:mıe blr .kalbim. LAEDr.t vcı l!k defa olarak harbe girm!Hlr. ra:t <fahilinı!c, son z·ımnu\o.!'d11 
mihveır kuvvctlerile İngiliz kuv - . . 1 Avrupada oturduğu sırad3 'tluhtelif fran<.i!l.da olduğu gibi. miıfrit bir 
v~tlerinin çarpışlı~ı EU1ume)''mat _______________ _. _____ ,.. ________ _._.; deniz üslerinde korkunç top ateşieırl takım harel•etlerj protesto etmİll' 

bir mevki değil EUi.lerneynin y.r • p::;;~~~~";--:;:~:;;;~=-:1"'""l:;;ıP"':tıı;:=-;r~...,.;;:;;;;ı;;l1~~~=~== görmli§ttir. Şato TiyeriG~ Frnneız ele giri~.ebilir. Yalnız u \ar ki. 

:": .. ~~c;:'ğ~:.: ;~n:,~:~~:,:;~~ ~lUiL== G~@l Ôi ~~:~~~· .~",~'.~::·,:~:~:;:~"~;:ı': ~:~~~ .. =~,,?·~!~; .~~~~!a;,ıı~;; 
oor ~3lfnda bir tepedir. 216 a. ~- ......... _ I•-· ~~1-M Sinde yaşamıştır. lsk~yı. ve Norveç adam ~ğihlir, 
yak yüksekliğinde olan bu tepecik arasına torpil koymak ıçın yapılııc- Ame.ril..-ıyn göre, harp daha J'e. 
kayalıktır. Ve etrafıntla kiiçük bir Hazır cevap cUretktırane te§cbbUse Ru::veıt §ahsan llİ ba45!:unı<otır. o, biraz gemi ''C 

takttn. çukurlar mevcuttur. Brlki i~llrak etmlştlr. tayyare 'ita;\ betmeklc beraber, barıı 
bu çukın·larda cs~q zamanüıı bir Bir giin, bir Alın:ııı ıabiti, Bel- - S:ıafc i>:ıkmnd.ın !ia:ııiıı krıc ol- ten fnzla rnUtces<;jr olm:ınnstır. A_ 

· • ı ı · · · k ld :-. d " · · '> Buyük harbin son !kt y:lı sıraeında hamamdı ve tepe küçiilc h:ı.maınlar • ıım ıııın ıırmc, s:ıelın ·:ıç o uı::u• uMunu nereden bılıyorsun. nıerik:ı. için, buP'iin, me\'7Ubalı 0 • 
· • h" " - 1 Ruweıt b::lırtye mUate{a\•ıyaı, raıtnt ı:o~ manaııma gelen Elhumcymııt ierni nıı sor:nu~. Bclçıkıılı, :ılm:ııı z:ı ı. ue:vıncc, kız, hiç tercüdt t etme- lmı, si ülıl:ınnıa.ktır. Yeni t!ptc 

\ 1 röı:'dtiğU vaute b&ht1~ lfn~Irtnın l§I r.i bu mil!1Mebet'C abm.cıtır. fiııiıı ne clediğiııi anl:ımamı~;, y:ı.. den: idi. lınrp ~nıilcri, l.ıliyük t:ı~':trl'ler 
Ittto.ka. - Elhllmeymatm on nız nlınnnc:ı lıilmcdi~ini söylemi~. - Bunıla ş:ış:ıc:ık ne Yar? So· , ~-apılnc:ık ,.e HH3 o;en~i· nihaye • 

beş kilometre luidal' t"arl>indc .!<i . Tııııı o sırada,oracl:ın, bir küçük J<:ıkta, artık kimseler knlnı:ıdığım ıoıs Ukbabartnda Ruzvclt Avrupa_ :.:nde ıo milyonluk orduya sahip 
reçli bir ter>eciktir. Ro.-ncl zırhlı kız gcçiyorJııuş, Almanca da bili· görmüyor musunuz'/ Şimdi, lıerkts harp NJltlelerini:Je bir tet!.ik seyıı..htttl ofoeak drniliyor. 
kıtal.a.n Elaleınc~'lt mcv~lcrine hU l orını:5. Zabile: evinde. radyosunun başındadır. yöp.ı:nek Uze"re rt!smen nıcmur edll • O halele im masaHiha hangi e. 

- Ric.:ı. cderl'm mıulıım dcm:i' • cvm ctmnk it.in bura.dem g~ı:;mi5ler - Sanı. 7 yi J5 geçiyor. İngiliz spikerini dinliyor. l>eıniş. mlştlr. Bu surctlo hartiln tın ehemmi - ı,ıaslar dahilinde yapılnbilir? 
tir, mUddciwnwniı\iıı sUY.llnü Re~· I ci. B'.l tepe tlzcr"nde;:ı etrafıı tıpkı Diye bağırmış. Küı;ük kızın hu zek5sı, ılikknlc yetıl safba\!'l.rtnı yakındım takip•ı:d~- Harp harita.ısı, bugüne lmdar, 
meyın:z. 1\1\ltlafnn. sırnnmla istedi. l:i~ pencereden i>akıl.rr gibi bnkr!• ı Zniıit nwrak elmiş ve kLZa, mü• !):ıran de~il mi? Tiaclyo, lıtı,!iın, ııe bllmişttr. Amerik!ııun aleyhin<leılir. Dü'.:!. 
finiz ~ibi re\ ap Vf'!'cbilır,;;iniz. ciıf?r i!:in bedeviler b:ı tepeye J>:m• lrırim l.ıir sesle: yaman propaganda va~la5ı! l!J33 de Beyaz sarayın P,tıiğinden a. nıan l<'ilipinlcri ele geçireli. ,\lcuti 

l\fiidde.i'Wtlttnıi iddi:ınnmcsini 0- tere mA.na.ıu.'la g1!1en Elttıka ismi· ------D----- ""' dun attııtı andan 1!.foarAn harpte oı _ ~·en adalurı~ n ker çıkardı. Sahil 
Irnmakta dc,:ım ediyordu, aleyhin ni ver:nisler,Jir. Talik JflZflll duğu gibi sulhte de ordunun başku _ lc.-rlni konıması giiç ol:ın Avustraı· 
ele im.ti deliller olnmtlığı iç!n f.ord Seyyid Abdıırrahman. - Ei:"lle· mandanı olabilmek içln çalqımağa ~ayı bile tehdit ediyor. Jnpoıılar, 
J\bingerl ha suçn iştirak ettireme me~'ll ve E"daba arasmd:ı, y:ı.n yol Ni~::ın y:lh:ü~ü •. Herkesin bildiği mışl:ır. Pari~ k:ıdınları. bo5ıındı!i. batilamı~tır. müttcfi!.dere ait olnn Son•I adula. 

ela bir : ..... ""-'ondur B·ı "crne ~'\']l ve r1J,,•et tııbıi "Ördiii'1ü S,C"dir. Rı7· Inrı zaman, ~a:. ellerinin ~crrc p:ır- .,. puru n· '"' c!ı'g';ın' 1•• f<•'rot l\Indnm ılö Stc:ı1lıa"l _ ...... ,,, · • ,, ~ ·• . 0 
"' "' " "' " nnı, .,ın~a , ınn •• nyayı zarı. 

.. " Abd'·-ı.·- · · d b' · d k. ı k kl - ·- r.1$-· kl l't' d b' .. "k ı Amen.kaom her ne bfu'1:ısmR olur. kotıatanı \'e annesini öldllrtnck içln UJ.«Q.Lllllaıı JSln n e ır zatın c, c ·ıc en er e. er nışnn )-UZuı-;•ı ına. :ırına P o ın en ır yuzu. :ı· lctti. Hnttfı, o:ıhrın ihtiraslıırr rıe'k 
U....._,,. ld w • • • t b ı " ı d v ı f ı k ı r:ı .k ı:. h 1 1 k h~ · t M> olaun sulha ııarıldiğı tir- devirde T 1 1 J cı.';iı· .ı:.c-.ılillc mutnhık kaldıfhtıı ve t nı::~ı ô ugu ıcın ıs :ı::ıyon:ı . ıı ::ı.-nınz nr ı. • :ı nız n ş:ın ı ·ız a ·ıyor ·ır, unun A e ·r:ır urrı:yc r. lıüyük, 0 <y(l{ a. npon 01'~yamı • 

"'>l ~ • • ·ı-· · H • 1 •• ı 111 ı· s· ı · l "d ı ı · de ıtiyıiwt nutw:unu tehllk~ye koyma~ a b l 1•1• J rlü.nı bcllıi <le bcr:ıbcrcc füızırl:ı. tR m verıu~ıgtır. - 3.rp•.en CV\'t'l u·ı gom er n 1• • ımı 1• Hl tı c • ıız Jrn"-uştuklarını anlatıyorlarmış. "Ull :ııı a ıt~ ı ı;\'Or. aponlar. o 
dıkhı.rını süyledilrtcn Sllnr3. ilü,•e lıkçı!ar dinlcnm~.k. ağlrırnı tamir ı ıle l:ı:ıınmiiııı etti. 11'51'.& alarak, kongrede bfl}.rlvc ve or. kndar musır kj', hiç olmnzım. as!.er 
c ttj: etmek ve tüııbey,i ziytırct etmek i· ) Fakı.~ lıir do tıılfik yüzlltılı ,.a,r. Aca:ı:ı, bu modıı, bizde de lbenı. dU !ittekleı'ini desteltlc<.11 ve harp c·il:etinden 0 fuı.dnr :'"Pniş lfayra!<. 

_ Asdtile birtesmek için ıcoca.. çin buraya sık !'L1< ı;el'rl-?rdi. I ıııış. Bu adcli de Pıır1slilcr çıkar. müın edebilir mi ~dıtcrtni arıtırdı. lnra m:ılik ki, onlar, kU\'Vetbn 

Mnı~~Ürm~~t~ddilte~~Mr-----~~~~--~~~--~--------------------~--~--------------~-~~lı:ı~b~~rleg~il~~metl~ 
bu k:ıdın nnnesini n?çin ö]dUrttU? Amerika da •iyle bir millettir ki, 
Bu sebebi tnbii bilmiyoruz, fakat Yoksa, l!r.aA"llatı h.sl!ft'sl de Atabek wya zindana attırmak ı~ın ~enin el!' lıir defa lıir l;ieye knrnr verili nıi, 
t:ıhmin edebiliriz, cllmltıie bıı tRh· devletinin hükUmc!.s!"t cibl bafün yu. ~~ını yakacak. Jll!>Ollya gibj J::C'ri cliinnıC'Z, Hazır -
nıjne doğru gid"n iki dr.1:1 Val', Bfi• larltm blr Vl'~re mı tevllnı ctml~tl? Kobon uyk•ıdAn uyanır gibi ııli.kiıı- N;ım geç ~·apaiıils.e bib mıtlt<:.a.!lt · 
f'I Jm:dmın kapıcltın işitti~i "bu j~ Kobon, "·e1.lr ~:'.!idin n:ı c!~ıek ;s. dl: rı:ı. ercbiJet'el->tir. Ruzvelt, ak'!alt 
1.ıöylc de\'nnı e<lemez" cUmlesi \'e tedlğfnl anlayamıı.mıı.kl'ı ber:ıbcr, o - Ne diyol'!lun Abıtullnt .. bu odanı hir mt"':ı.!!ıha müzııltcre-;ir:e gfri~e-
'htlynr 1;.a.tlmın od:ısnı<la. bulunan geceJH konuııması hiç de ?:ıo«uoıı. git. n derece t;ehttkell mid:r~ mez; l'İinkü o z..·unnn, \'Utnnıln~la • 
tn~ilteredcn gelme mektup zartı... mcmif:ltl· - Tf!hljke:ı derntk "'' ııu mı a Cll rm, h:ırb::ı tecıYilc ett.ı'ği zamanda.. 

"Lord Abln~er ~i?eı;i trenç loJ"" - liu adam b:ına bir fPııaltk ;)a.p. ııııxı! Onun konağrnrn 11emln katında. J.inıfon f:ı.zb. hayrette hımttmıs o· 
tlun Fransndnki' mnceıcıo,'indnn lia.. mağa hıuırlnnmı' görünüyor. Hacer! ı,ı ı,kooct'hane)·e bir du.ı~o hlr <latı.t lur. Buııd!'.n tlolayı pre~tijinl mu -

• 50... YAZAN ISKENDr.R F SERTıE'·' ll ıw t ıam 1ııırıız:ı:rs m!?cbnrdur. berdnr olmn5tur, bu mn<'.cra bir <!e bana çolı: görüyor. : c. • ı:. .r u az. 
cıikoiln lmlincle lnıl:ı.1< Jmln!;a ya • Diye ~öylenerok 11yumap ç:ı.ıı,tt. - Bu da ne demek! * * • 
~-ılıyor. Asil trı_giliz ailesi bunu kü. UJuyamadı. - l:'amruı rncmlf'l<et' buro.ııı. Dfytt ııorunoa; Kotirın J?lddttlendl: - Ne demf!k olaca!, .. vnlr mevkii Böyle her Şeyi gözt'!.~n gerirdik-
kiind..~ l<esmclt isti~·orlar. A1d:ı.tıı- Kovuşta Hoüonun ~aıııbnşınd:ı. )ta· - Ne .sandın ya! Burıu;:ııı Mogo. - Ben baeere tutuldum .. bura.ya nı muhafaza etınıek ~~ hnllle~e eadık ten sonr:ı.1 .l'ıiiron Taylorun memu. 
clığıru lmoytt hab!?r \'ermek tn~i. tan Abdullah admda blr :ısl,cr hl'nilı. Ustan mı :r.ıınnettin~ 1-adal' na.si gcldljt'lml bUmıyomm. ı;ürfuımek tçt-ı ber clo&yetJ yıtpa.,_ dyet~ h:ı..klcındnki farot.;:rclcırln e_ 
Jjz terb'y~in~ sı':'lll!ll, fn'i<ııt bir u)'nnıl<tr .. Kobonn döndU: - 1\logollstanda. h~r ~ey oldufu gl. Btnden şüphe etmekte haklauı anıa, onun e"·fnde o:rle iolB(aı<' u·l1'ltlar var assı;rl%tıJnnı görüyoruz. o ha]de, 
ıneltt\lp}a c;uı;Io lmdmm nnnesinc - Ne dUşUnUycraun, dr:lllnuıh? de.. bl görOnUr. bir mogol hl!J bir r.aıruın kendl mem. dır ki., JıcpimiZ ul.lın taraftar oldnğuınUL 
lıııbcr \'ermcl: is:ı~tli b?r hareket • dı.-n uyumuyorsun? - Demcıc ki orası çok o.cemı ve jeketlne Hı kendi ıo:ı-ıın"' ft'ııalık ~ - İyi ama, ben ona bir fenalık ;yap halde. harbin hcnüL niba:retlcn -
tir. İn:?ilter<'Clen hjr \6 belki de Kobon ;1avıı,ça cevap •erdt: bccerıksız ınsnnl:ırlıı dolu: mn. w.adlm. BilJJda kendiıılni rördüyüıu lııiye y:ıldnsınndıi:'lnı bilmiye me<'• 
birka~ mcl•ttıp a!an rı:ı:aıintfi Jat>i - Vetlrden korkuyorum. neni teh. _ Öyle dcğU ama, buradakiler de - Çok dofnı ve ml'rt b!ı; lntAUı ı:tbt zaman hilrmetle kar7ıoııncıa lğlllyo - buruz. llarp fıulıı knyn .. 'l~tı ,.e lıaş 
km ile ::5rli<omUŞ ve bu isin llü.vle dit etti.. pek gözU a~ık mahlQklar.. konu,uyonun! Sözlerin hı•şÜma cıcu. l'um. ~:ı. hiçbir harbe de henzemiyor. 
,f.e,·am cd"nti\'Ct'{!~nı lcmna sö.!,•Je. - Hu<!erler konottuğunu görmU' yor. Fakat, 111&'38 M'ı~·orunl. - Bund&a ne ~ılM:o': O ~a.ıden çe. Galebeler tııban tabu.na. zıcl: Bir 

-. _ - Yalnız gözü ııçıl< değil. Ayni k "'·· · k t: 
mi!ı ·r. zrwn.llı t.-ndm htı ~Ül:lerı"le galThıı.! · -Nl9ln .. 1evmek ayıp mıdır? 1 lnlyormu,. or-nıo ne ooor mertı ,.e ·ıraf. A\Ttıpnyı, hatta claha nzak. 

zumanda kulağı da delik.. 1 •• idrun JfükrnUnU im~a!nılı[."71lr tabii - Se'n nercten tmlyorfoun bunu'! - H&)·ır, scvmekt;ı:m tM.bcetnıi~'O - t•esur bir erKck oldu)'tı:nrı d" öğren. ııarı yeni nizam :ıltmn :ılmak jcıti. 
bilemlUi!=. F:ıknt camı.,•ar rııhhı e\' - Uzakta dolap.o nUbetçllerdcn bl- Abdullah :;akacı bir a..1a.ınclı. Ko - ıum. Yakayı bir kere \'Pr.ırin ellıre nılr.: \'oztr, t;(t• Ul•ıu-. en zl)'Ade bu ~·or. Diııer tnrnf ise, de\'letlc.re i's. 
1iıt hem nnner;ini snsturmnl;. Jıeın rl ~ylcdJ de. banla konuşmıı.ktaa, bat~ onu ara verdi11. Sen) Ha.cerle göril$Urkcn gt;r. ~bl meztyetJerbtclell kor"11'r. tiklı1Ue-rini iadcyt' tnrnft:ır. Bugfi· 
de al<'Vlıindc bir ,·esika clnn ıne'!r Kobon bunı:: liayrot et~J : smı. kndırmakf,an zevk <lı.yardı. mllij .. iıte ondan kcrkuyo"llm. ~ ~ lilUd& ouuır ,errtııe uframa. ne Jmdar, bUyUk de\'I·ctlerin lıiı;bi· 
tuplan elr1o etmek foln nnnc klıti - Burııdıı.kl ınıtanlar ktıranlıktıı. do. Abdullah o gece yatnttmm itinde - \'ez.irin bana bir fl'n3hk yapM'a nıak iQln ne' :'ııpmalı~ rint!e, bir kuvvet iflii;;ı yok. tki 
1i o?mcltt1ln (fn. ~•?nmemiı;tir.'" laşan1ıtl"l da seı:e'blllyorlar demek! oturdu: ğındı>n mı cndlıe edlyors-.nf - Kaçmalı. tarnf da, Jın.rbi. zaferle netlceleft. 

l'\ludn.m dl5 !tcnhn.yl yine kendi - Bağdatta körler bfle ber ~yJ - Seni boralara ata &IJk mıdır! • - Evet. ÇtinkU o Barcr1 hlç MV . - Ne dedln •. k~malr mıt dirmek da\'asuı<l:ı. 
ni tutamalh \'c b'r cfahıı hnvlnroı: &'Ör1lr1M. yoksa bir <ın!lus musıın ?ıen':' mf'ı: Onu Baft'da«-n u:r.1kl~ırm:tk (Dt'Mmr vrrr) O hıılde. l\li'ron Ta.storun mcmu. 

- Siz :ıccmj bir romııncl<lan bııı3 ._llİİllllıillliliiillııilılmm••muma9s5'1www•ıwnwml!!t1tı::::ı:=ı!s!!l-wmıımma•••••••••••--··----m:31---••••••••-------11111!••••mıllit'İYeti neydi? 
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Galatasaray • Demirspor 
3-3 berabere kaldı 

Ankara, 14 (Hususi) - Dün 
F;chrinıi.zc gelmiş olan Galrıtnsnray 

futbol takımı ilk kıırşıla~masmı 
Dem:rspor!n yaptı. Evvelki gece • 
dmbcri devam eden yağmur, öğ
le Ur.eri dindiğinden. seyirciler 
tribünle-ri vıı.klindeı:ı bir liııyli ev· 
vel doldurm~tıı. Bnşve!tıl ŞUkrU 
Saracoğlu da ı;ere! tribıl.Jündey_ 
di. 

Müsabakııya 15,30 öa bs.:=Jlan•lı. 
Takunlar sn;;ada §'J knerolarla 
Ji:ı:Hclile!r: 

Galntasar.lv: Osman Fllnıl,, 
Salim • Musa, tsmnil, !\fu&tafıı • 
Hikmet, Şahap, Cemil, Giindüz, 
Gazanfer, 

Demirspor: Nevzat • Şevke~, 
l\lennan _ 0-'lil, Fahri, Ali i ken· 
der, Rauf, lya1i, UUleıul Murat
tan milteşekkıldi. 

Oyun Dc.ır:jrsporlularır. ıık;nı 

ile- bBJjladı. U5rdUne:U clnkikad:ı 
Ankaralılar ılk golil kazandılar. 
Bir dııkika l!o•ua da Gnnltasaray· 
ltlar berberliği temin f'ttiler. 12 
incj c:Jtikad.ı Gnlauıı.:ı~'raVıı"nr bir 
favul au~ından ikinci gollerini de 
lrazar.dı'hlr. Devre bu "ekildi" 2-1 
Ga lntasar.lj lehine ncticelendı. 

İklncı dcvrt"rJe GaJatnsarnyiıl& • 
nn bir goliin• mul<al:.il Dcmirspor 

lular ilq gol yaptılar ve müsabaka 
bu şekilde :?-·-3 beraberlikle neti• 
c.clendi. Gan1ta.sa.raylıla.r hugiln 
ikinci mUs~ba'fatarını Geııı;lcrbir _ 
iiği ile ya.pacalıla.rdır. 

Lik maçları 
Havanın yağışlı olmaslnn rağ -

men paznr giınü her iki sahada 
da Hk maçle.rma devam edilmiştir. 

Şerci stadındaki maçlar. kuv • 
vetler arasında tevazün olnıadı. 
ğ1nd3n yllltııek sayı farklarile ne
ticel'!nmiştir. 

Uk maç lstanbU:spor ve Sülcy • 
maniye takımları arasınna ya.pıt. -
mış ve lstanb:.ılspor tamnmcn hn· 
k:m bir oyunla 6-1 ka.znnmışttr. 

İkinci maçı Vefa ve Davutpaşn 
takt.'11.l:ın yspmışlardır. Bu k:ıı·yı 
lnşm<'da dclıa ı>ğl!' basan Vefalı • 
larm 6--3 lehine bitmiştir. 

Son maç Bc-.ıiktaş • Kasımpaua 
~rı.sınea o!mu§ ve Be~ktaşlılnr 
baştan aşağı llstUn bir oyuııln 
&-O galip gelmişlerdir. 

Fene stndyomundıı da yapılan 
Galatasaray Tn:~~im ma!;rnı Gala -
tııs:ırayhbr 8-0 kaz:ın·ıu~lardır. 

20 inci ~sır postası 
f nıılltrenin \'by bal köyliııdc ı.ılu 

ran madam Gurrm, buı;linlerde ;5C" 

çen umuınt hnrplc Fr:ınsado sılılıı. 

ye heyeUnde cnhşmış olan ol!h: 
Frenlt"ın 27 seni! evvel, 15 mnrt 
1915 de yazdıSı hır kert postalı 

almıştır. 
27 senrde ,.elrn nıektııp. herhal• 

de, 20 nci asrın posta rouamelclc· 
rindeki sfir'nti ~Ö'il«'ren en bOyük 
delildir. ~uda var ki. klmhllir ne. 
rede sıkışıp kalan mektubu eline 
geı;iren posta memuru, onu yırtıp 

alacağına, vıızifcsini yapmış, sahi· 
bine göndermiştir. Bu <tıı. takdire 
lllvık hlr vnr.lfe~lno~lıklır. 

...... ..11 ........ 

Haber'in bulmacası 
Cif ' 2 ' 

4 ~ '- , 8 9 (0 1t . . . 
• ı..-..ı--ı--'--+...P.-+--
2 " 
3 

Soldan sağa: 
ı _ Kalbi ka\'rulmu~. 2 - Ki· 

barlara yakı~ır bir tarzda, dilılük 
yer, 3 - Gıda nlmak, s!ikOt, alil. 
metlerinden, 4 - İnsan, nakid. 
5 - Nota, arapça su, 6 - Deniz ge 
nerali. birinin aleyhinde bulun· 
maklık, 7 - Henüz tatbikatına sc .. 
çllmemiş faraztycler, 8 - Garip, 
bürümekJik, 9 - Altın iskarpini, 
bir hayvan, mastar edatı, 10 -
Yemenin komşusu, bir rueınleket, 
kıızanın sunturlusu, ll _ Yaşanın 
kısaltılmışı, ellıiscnin en alt kıs
mı, bir soru edatı. 

Yukarıdan aşağı: 
l - .!\fecruh, olan, 2 - Merkez. 

hi.iyük şişe, 3 - Yüze gülücülük, 
vücudunu ortadan knldınnaklık, 4 
- Keder, lrnmvny yolu. Alfabede 
bir harfin okunuşu, 5 - Kasavet. 
bulaşık, blr hay\·on, 6 - DiAer bir 
hayvan, Çııınhca clvnrındn bir 
sezintl yeri. 7 - Bir tane, 8 _ 
Bir cins bcı, 9 - ynzılı musiki, 
knlburdon geçirmek, 10 - Zıvırıu 
arkadn51, hayvanlardan bir cin'!, 
J 1 - Et snlıcısı, snyı. 
Dwıkü bulmaı:amı:ın halli: 
1 - Devedekulak, 2 - Areso. 

kak, Ce, 3 - Lası!, trııaltıl, 4 _ 

Azıın, Neler, 5 - Yit, K, Rnhat, 
6 - E. Koro, l, A, 7 - Ramazan, 
Mek, 8 - Ece, .Nk, K, :Ki, 9 - Ce
zalanan, B, ıo _ 116, Anıazon, 
11 - F.rik. Zaten. 

1 Uksürük ve Bronşıt 
TURAL 

Komprimeleri derb&I keMr. H•. 
eczanede kutu51J 35 lnırueta". 

er.:. 

ı..-

9 -· ---· 

-
-
> 
t;.ı -

-

'""·--· -5--1 zlle~SonDa~k&guctuineme EıJlenme teklifleri: • tup göndermeıen. 
• Yat {(), 90 lira m&a§J Te üç evl ~ 11o Almanca del'lllers • usuıo 

k • 

buıunan, kim.aeaj olmıyaıı bir bay ~-
so yqlarmda aajl, terbiyull ve ebedJ 
bir yuva kurmak kararında olan btr 
alle kızile evlenmek l.atomektedlr. (E. 
M. GW) remzlDe müracaat. 

• 2l y&flnda, kencl.J.ııe mahauı blt 
terzih&nedeıı ayda 100..200 lira geli?\ 

(titu.e~ oıruıc.ı ad,tlıHW\lM 

bafhk 7amııdakl carlb "6l"ııeveetııı .._ 
UyereJı sönclenıoell oJmyuculanmmn 
Uc&rl ma&al.J'eU tum otml)"an kttctlk l 
~ paruıs DelfOlanar.) 

olan bir gen.ç, 18.30 yaılarmdt., kız ve. ıo bllen bir genç, hergün aaat l~ den 
ya dul, zengin bir bayanla evlenmek 1tibareı:ı bir tlcarethane veya mUeı • 
istemektedir. (C&n Seven) reıxWne 1uede çalışme.k tııtemektedir. lCanan 
müracaat. Nejat) remzine müracaat. 

• Yat 6G, kimaeal bulumnıyan. ar. • Yükaek bir aileye mensup mu • 
tık akraba yanında J&f&Dlaktan ve nevver ve her 1§ elinden gelen, kim • 
ooıar:ı. yük olmaktan çekinen ev 1Jle- ııe.aiz, " yA§mda bir kadın, yalnız bir 
rlnl bilir bir bayan, 6:5.81) 7qlarmd& baym ev ~lertnı mükemmel surette 
mütekait bir bayla evlenmek.f!temek ~ ·dare etmek latemektedlr. ~afıdald 
tedir. Bay yatalak da ol.sa zararı yok. adrese mUracaat. •(Bay H. H:lmpar _ 
tur. (Pelim) rem.ztDe müracaat,. ~myan. otel Tokatllyan.J 

'{• Y&§ 215, boy 176, kilo 70, eamer, • • GUul yemek bilen, emniyeW, 
kara kqlı kara gözlü, 1çk1ıi olmıyan namualu n ldmaealz b!r kadm, az bir 
orta t,&baUU klmaeatz, namuslu bir ücretle blr a!lentıı saat 7 deD 2 ye 
pör, biraz aervetı bulunan kız vey• kadar yalnız yemek l§lertnı yapmak 
duı blr baya.ıı.la eçtenmıek l.ltemekte Jatemektedlr. Mektupla agağıdakt ad. 
dlr. (Ş.G..A..) remzine mOracaat. {. rese müracaat. (Bay H. IIampn.r. 

• Y&f 215, yüksek tahail!i aylık ka. r;umyan at.el TokaWyo.n) . 
zancı 200 Ura oıan bir bay, 18.222 Yat • Lisenfn on birinci ımıfma kadar 
ıarırıd& esm~ gtızeıı, huıaa bir b&.. okumU§, bir genç, sabahtan akpma 
yanla evlenmek isteaıektcdlr. P. Y. kadar yazıhane, bUro veye bir mağa. 
18 reaızine müracaat. za.da çalıfmak ı.atemekted.lr. (H.G.l 

• Orta boyJu, orta vücutlu, sarı 
saçlı, kara gözlU hayatta klmaeal 01. 
mıyan, yeni ölen koca.ıımdnıı dul kal. 
mq bir bayan kend.labıe uyguıı bir bay 
la evlenmek ııtemekt~lr. (Yalnızım 
33) remziDe müracaat. 

4 Yq 22, boy 1158, llae t.Ahatllne dı.ı 
nm ederken mecburiJ'et altında talı. 
suıne devam edemlyen bir aa:ıat oku. 
1u mezunu baba yanmda bUyUmUı, iyi 
bir aileden, biraz da geliri bulunan ve 
yardım edebilecek vaziyette olan 215. 
26 ye§mdan küçük bir bayanla evlen. 
mek ve iç güveyat girmek tat.emekte. 
dlr. (26 Güoeden Ak) rcruzlne müra
caat. 

.1J. Btr baba Y&f 24 boy l.M kilo 60 
kumral orta tahsilli harl~te çalışma. 
·mış kızmı 315.40 aruı içkisi oımıyan 
bakir veya tek çocuğu bulunan mual. 
um veya di§çl sevtyealnd~ meslek a&. 

hibile evlendirmek istemektedlr. JHa. 
yat • l) remzine ml\racaat. 

lı ve iıçi anycınlar 
* 19 yaomd&, ortamektep mezunu, 

bir geııç. herhangi bir mtıessue vey.& 
ticarethanede Ç&l!ftnak iatemektedlr. 
(F. Derman) remslne müracaat. 

"' Llae mezunu, maliyede bir .sene 
çalı;,mış, hesabı kuvvetli. biraz daktl 

-
.... 

remajne müracaat. 
• YUkaek teknik okulınıdan CD iyi 

derece ile mezunum. BlllUl oıı dört 
senelik tecrübeye ııahJbl.ı:ı. Deniz 
kara _ Hava _ ve e.m.aa.U b;ıemum mo 
törler, alı§ap ve kauçuk ve elektrik 
i§lerlle fabrika idaresinde ihtl.auım 

kuvvetlidir. Bugünkü lktıaadt durum 
ve memleket ihUyaçlarm·~ uygun ça. 
lı§m& aiııtemlerile, az .zamanda fazla 
lg almak tsllyenlere müfit olablltrlm, 
AUkadarlann: Beyoğlu P,K. 2319 
kutu adresine mektupla m'lracaat et. 
melerj. 

.il/o Hukuk mezmıu blr bay, huswd 
bir ı:-.üeueaede ve mesel' bir firket, 
bh· banka veya bir yazıhanede çallf • 
mak istemektedir. (T.C) remzme mü 
raca at. 

lf. Genç bir bayan muhasebede mu
baberat veya dnkUloda iş aramakta. 
dır. (R.A.) Ue ga.zeteye mUracaat. 

,,. Ortamektebl lldncl ıuuftan ter!< 
etmek mecburiyetinde kalan bir 
genç kız eh\•en 1lcretıe lf nnvor.Dnk 
tiJo tıllmez, fakat öğreneblllr Dok
tor muayeDehanesinde Ç&lıımak, ıje&. 
rethane ve mUesseııe!erde 1&tl§ me · 
murıuğu, kaslyerllk gibi !&deri yapa • 
bilir. lstlyenlerln (Yağmu.r 51) rem 

te*1111 
mükemmel olan bir Alınac öğretm enı 
a!.manc:ı. dersleri vermek."'dlr· PaUır. . 
dan maada hergtı.ıı saat 4 ten 7 ye 
kadar. 1niklll caddesi 133 No, lhaıuı 
'bey apartıman :2 iDc1 mer~jven ı ıncı 
kat 6 No. ya müracaat. 

• 19 yaşında, ort&mektt'P mezunu. 
eski harfleri bilen, taaı bir genç, bit 
Jirket veya bir mUtt'&h.bJt yanmds 

· ı., aramaktadır. Ta§raya i1a gtdebllir. 
(A.U. 19) rcmzlDe müracaat. 

ıt- Hayatuı. hiç kimBesı olmıyan bit 
bayan bir erkeğin ev işlerine bakma.t 
latemektt-dlr. <Uygun) remzine mO 
racaat;. 

• BeyotlWlda, iaUklll caddesind.ı 
kiralık dükkA.nı bulunanlonn prUarj 
Je birlikte (DllkkO-n) remzlııe bildir 
melert. 

• Aaker!Jkle alAkaaı olmıyan 2.':I 
y&§ında hem smaı hem bt'dil ressam, 
eakt barnerıe okur yazaı . dak~o b1. 
lir blrl mUııastp bir ı, arı}-or. istek. 
ljler'.ln 1st. KUçUkmusto.!apR§a GWca
ml sok. No. 30 a mektupı.e. mUraca"t. 

1/- 17 yqında az çok okuyup yazma.. 
aı bıılunan, çocuk b&kımmdan anla • 
yan, n&kı§ ve el l§lertr.ı b!len bir as. 
ker aileli, bu gibi i§lerde ,:aıı~ak fı. 
temekted.lr. Ev fLl!erinde çah§ırsa ak
oamları evine dönecektir. (19 M .l{J 
rem.zlne müracaat. 

MütefeTTik 

• Bir genç; 1stanbul veya Beyoğ!u 
semtinde kiralık oda a•-aa.aktndıt, 

Müatakll \'e hatu möble11 olmalar 
tereib edlllr. (Oda) reınz!ıle mllraca_t 

A.ld ır'ınız: 

Ata ııcsa remıuerı 1ıu:ııı oıaa o . 
ku,yuoolarunmm ıaamlarına geluu 
Dlt'ktupları Jda.re.baoeıulzaen (paı ır 

ları barlı;:) herctm aır.bııbtan ö~leyı 

kadar " !la&t l'7 den sonra aldırma 
lan. 

(A.U.) (A.G.) (B.Ş. kim&ealzJ 
(Bulunmaz) (B.T.R. &J (Da.!ı) (F.U.S J 

(F.D.K.) (i'.18.F) (2~ GRUJ 
'(H,Ç. Hakikat) (23ı,1.Bfüen) (lnonı 
<lı &iJ,zar) (LAle ll) (llıI.K. 19J 
(M.U.A.) (M.B. G6) (M.E. •9) (Ncoe) 
( Özba.ba) (R.T.) lP.A.' -(5.A.E) 
{Samlmt) (Tekku§ M. 27) (U)'gtln) 

(Y.P. 18) (Ya~ur) (Yaınmm 33) 
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iNTiKAM 
, . ...- ... _ 

- Peki hen bir iş ,-apmıyacaJt ml)·mı? Ben Uy le 
tembel teml>el oturamam. Size faydalı olmak isterlJn. 

Levi sevincinden dudaklarım ısırdı. Antunnetta
ı.ım yanaklarını okşayarak: 

- Sırası var. Ilele birkaç gün eve alı~. <liııJen ... 
fAceleye ne lüzu~ıı vaı·. Hem sen benim kiracıınmn. 
tt\mcan oda bc<lelini, yiyecek paraı;ını, hepsini hepsiui 
verdi .• Bu vaziyet kar~ısrnda @ana nasıl i~ gönlUrehi· 
]irim. 

-Öylt> ama, otura otura !!ıkılırun. Ben çah~
nıak İ&Leı im. 

- Her scyin , ·akti ,·ar. Dediğn:iyaparnn. IlayJi 
s~ni otlana ı;ötürcyinı. 

J.evi, A1;luanellayı oda::;ma götürdü. Huran tc• 
ıniz: giizelce clii:r :Lı: ı~. irntu gibi bir yerdi. 

- ı\ llalı rahatlık \'crain 1 
Diye a1 ·rıluken Lcvinin c11m da orada ıialnuşlı • 

f~ünkti , .ı\ntuanrlta çok 1ıofıına gitmişti. Onu a'deta 
ecver gibi olmu.-tu. Bunun için, oradan ayrdırlleıı ayuk-
1armı sürtüyor. Biı türlü u~aklaşmak· İ5leınlyordu· 

Evvela benim olacakr diye 'dll§Undü. :bu işin lcahl" 
na bakmalıyım. Bt>yte bir piUci, kahil de~l ha§kas,ıuıu 
kolları arasına at:ıir ı n. ilk evvel, öpmek, sevmek', liok~ 
fomak, benim Iial<lmn. 

Hu karat' 'e hulya ile yattı. Halt~ kam;ı.uın ı~uı· 
ha bile gitmedi. Çalı§mR odaem~a ~Jr kauapenJn: t11tın. 
tle kıvrıldı. Gece hep '.Antu~retla He u~ra§ltı tqlh r 'ya
lar gördü. Kar§ısma çırçıplal( çı:katı genç ~a'tlnn ol• 
)arının nraeında aıkarlien, [en'din'den gegtıor., llCU'kteu 
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1NTIK'.AM 

Her tıırafı dikkatle aramasına rağmen ~ık'acalC bi" 
a.apıya rastlıyamaclı. 

Rnşk:ı bir otlacla. küçük bir masanın fütüncle bir 
kitap gördü. Geyik postuudandı bu kitap· 

1 

Şam<lnnı yaklaştırdı. Kitap çiiriimeğe yüz tutmuş• 
tu. Kitabı attı, sayfalarını dikkatle okumağa haşlach. 
Prene :Moııteleona adında biri kendi hayatını yazmışu.~ 
rıens: "25 yıl, burada ömür sürdüm. insanların, bil • . 
lıaP~a kardeşimin zulmünden \(urtulmak için burada 
gizlenmeğe mecb1u oldum. Kardeşim servetime göı 
tikti~ Mr kr:mmı da zaptettikten sonra beni ıehirlemel.1 

ietedi, elinden zorlukla kurtuldum,, diyordu. 
Preıı::, hu suretle bütün hayatını anlatıyordu. Ki. 

tabın ı:;oıı sayfalarmda §U satırlar yazıJıydı: "Bu mağa• 
racla milyonlar değerinde bir lıazioe \'ar<lır. Hazine, 
önünde granit taşından yapılmış bir meclhal mevcut
tur. ~ledhalden üç adnn öne gidiniz, sonra iki defa 
ıola dönünüz, birkaç adım 'yukarı çıkınız, ,.e .... , 

Ilundun .fazlaımn okuyamadı; çünkü yaprağın 
•it kııopn tamamen çürümüş, yırtılını§h. 

Bir kUfnr savurdu: 
f - Hay aksi şeytan, yaprağın alt kıııııu çtlrUme-
ml~ olsaydı. hazinenin bulunduğu yeri öğrenecek, kıaa 
bir zamıuu]a zengin olacaktım. Ö zaman, Dorayı ahi\ 
yabancı bir memlekete gider, talihimin yapını§ oldu~ 
kııhrr, insanlar<lmı gördliğüm r.nlmU unularakı meeut 
biı hayat yaşardık. Talihsizlik, burada t.la baı pa.di, 
lanet olmn ... 

Hiran EUitu. Sonra: 
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