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Alman ;-ı 
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Milli Set 
YGksek mektepler 

ampını 

erenendlrdiler 
Ankarad:ın haber verildiğine 

gör~ CümhWTeisi MiUi Şef !smet 
İnönü dün ö~leden evvel beraber· 
!erinde refikaları olduğu halde 
ytikaek mekteplerin ,kurdııldarı 
senelik kampı §ereflendİrmi~lcr 
dfr. 

Millf Şef, talebenin kampta.ki 
durumiylc yakmdan a1&kadar ol• 
muşlar ve menmunfyet!erinl izhar 
ederek talebenin coşkun tcza .. 
hürleri arasmöa kamµtan ayrıl• 
mışlardı.r. 

dt,ec a~şam : 
-= ,_ ~ ,.., _.........,. 

Fransızların Milli 
Bayramında ingiliz 
Fransız dostluğu 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

BU harbin garip ve hlizünhi 
husu.~yctkrinden biri ~üp. 

he iz ki İngiliz Fransız mlinase
betJerfniıı aldığt ~kUdir. İki mem. 
leket bir a ır evveline gelinceye 
ftallnr blrblrforile fiİddetli bir reo 
kubct ,.e mücadt-le içinde ya~ık. 
tan sonra yava.5 yına'j bu eski Dı-
1 itüflıı.n unutmıyo. baı:Ja.ımşlard1. 
Cllıan llıı.rlıine t.nkaddüm eden 
tlevrclcrdc İngiliz • Fransız D1dle 

1natle1'i arasında banŞ19az ayrılık. 
lnr bulunmadığını takıllr eden 
devlet nd:unlan yenl yeni nhar 
ooım müşterek ,.e kuvvetli dü~ • 
mnıılaro karsı Fran~ ile İngiltere 
anısında bir clbirllği tesisi liiza • 
munu anlıyarak eskiden meı-cut 
tabii inkılfl.p fablyeslııi tazelemiş. 
lcr "\'e l'ld membketl birbirlerine 
yaklıışttnms.k: politiknsını ta.kip et. 
mi:;lenllr. 

lllrincı cihan harbi bu siyasetin 
isabetini ve her iki memleket i!:fn. 
df'! Ji~um \'e faydasını isba.t etti. 
Jiakat hnbi ta~p eden devrede 
iki kom.~ arw ındaki doo;tluğuD 
t-:arsılm.a.dan de"\am ettiği ternbı o
lun~ Buna rağmen mü~terek 
tehlikenin mevcudiyeti İngiltere 
ile l<'r.msanm birblrl~rinden ayrıl, 
oıanıal&rma ~cbcp oldu. O dcrec~de 
ki mihverin A\TUpayn. t.altakl•üm 
siynsetl kıı1131SJnı.la onlar yine aynı 
dıi,mana karşı yanynoa ilaha -. 
.rıiımyn mecbur oldular. 

Fakat I<"rnnsa h~ bc·k]t"nmedi11 
bjr surette yıkıldı. 1'"e1aket daima 
ortaklar :ırasmıla knhahaU blrbf. 
rln.e atmak fst.idadım doğurur ve 
J;arşılıklı il.iıyetleri ki)rükler. tn, 
gHizler daha teml,inli davrnnara'k 
lrcn(Ulerine Jılikim odlular. Fakat 
l~ra.n ız muhitlerlmlc ,·e bilhassa 
csa en ı ki tngllJz düsmanlığma 
urld olum~ muhitlerde 1nı?ili:ıleT 
alcl hinde bil'(-Ok ~ikt.~·etler yol al• 
rlı. Fr:ııı aum tn~iltere il<? ittl;:ıl; 
tnrtlarma muı;ayir bir surette b!r 
nılltu.rekc yapma ı ' e Vİ'.:!İ hükiı 
ıut>tinin n.~ıktnn nc:ı!,"lı A hııanyny!\ 
boyun eğnıl" hir rnziyeUe eski 
müttefikine :u'kn .. mr çe,lrmc-.i 1111 
gl lt<:ı~d~ geııiş hir mü ·amaba ile 
ı.nr.n?nmlı \'e Frnns; <Jaiml\ aziz 
hir dost \ 'c bir mlittcfil. telakki ~ 
dilmekle de!\'anı olundu. 

Jllir Fıan<;ız hnrelccti bu do-,t \'e 
ıııiitt t>ffü müo:ıschctlerin mohafa 
zasınıhı ~l< hizmet etmi~tir. Gene
rııl J>ö Gol kunetleri in~niz or, 
du<ıunon yıı.nıba5ındıı J•'rıa.os:ının 
mü\'..ııJeleye maddi iştirukint tem• 
l>İI ettiği liaclar ikı nıeml~-'et ara. 
ınrlnld do tluk bağlarının da de. 
'amınr gösteren bir timsnl olmu::· 
tur. 

llu sene !Fr:m!iızlann 14 Tenı. 
muz lı::.yronıının yıldönümli ingil • 
~reye Frııns:ı haklanıla be lediği 
iyi hisleri \ 'C samimi :ıliümyı bir 
ke!..? daha izhar için bir Ve<ôıll~ te!ıt 
f.ıil etti. 1n~iUz tayyareleri bütün 
Frıını-;ız topraklan Uzerfnde uevak 
J:ı•dlis Hariciye Nann Edenin 
rrı:ın 17. nılletine hitaben y:mbğt 
he;ra.nna.nıcyi milyoıılal'Ja sa~tıla.r. 
Bu beyaR.\lallle ~ mlUetinı 

~ '"""&1"1&/IJ 
/nJr/-iaF o/o. l 
ıavıd,., ! 

~ Rusmv f 
vem,>-;. 

~ Dem/rYolu 
.._.. Pofrol 1 İ 

Boru yo/v 

-== 

Mısır.cep- Bir hamal boğuldu Şark cep-
hesınde s· r ., k d b "" 1 k hesinde 

ır ana ı e ızı a ogu ma ---o-

Mihv k vvet· üzere iken ku arıldılar Rus uvvetle-
lerinln taarru· Galata hamallık yapan Sa.brl, dUn le kız~ baygın bir halde kurtarmt§. ri mütemadi• 

Fındıklıdaki ambarlıi.roın önllnde yüz.. lar, lıcr lklslnl de Şişli Ç()Cllk hasta. 

zu püskürtüldü ~: :e~~::~k~:::~!·U:~kat bir nesine kaldırml§lardır. yen çekiliyor 
Blrka<ı sn.at ~ra Sabrinln ccaedl Bir çocuk bo•tan kuyusuna -,,,-

Kum fırtınaları 
ke•ild iğind en 

butunmU§, gömülmesine izin veril • düJiip boğuldu Bir Sovyet birliği 
ml§ttr • 

Bava faaliyeti 
yeniden arttı 

Be§lktıı§ta, Harcmağasr aoka.ğmda &ykJ.za bağ'lr Akbaba köyünde karfı.ında 
15 numarada oturan Sıdıkıı ndmda oturan Ahmedln 2 ya§Uldııkl otlu Almanlar 25000 
bir kadın, dUn yanında 6 yaomda kı. lamet, dün bostanda gczlnirkerı ag:a 
zı Mukaddes olduğu halde, Beşikt&t açılc bir kuyuya dUşmtl§, boğulm~. 611 verdiler 
ııa.lıtllnde yU.zUnU deniz suyu ile yı. tur. --0-

Vi§iye göre lngilizlerin 
yaptıkları iki taarruz 

pü•kürtüldü 

kamak istemlf, ikisi birden denize Çocuğun' cesedi it!alyc tarafından 
düşınu~tUr. çıkarllmıf, götııUlmeılne lzln veril • 
Radıntn feryadına yeli§enler ana 1. mi.§tir. 

Lonrlrn, 15. A.A. - ;\fısır çölünw 
delı;i sekizinci İngiliz ordusu, mih· 
ver taarnııfarını pü~kürtmüştiir .. 
Dün karada thcmmiyetli bir hare
ket olnııımışlır. 

Kahire. 15. A.A. - Elalenıeyn 
cephesinde , ~imal i>ölgesinde mih 
vercilcrjn tank ,.e piyade taarrut: -
lnrı püskürtü.lmii)lür. Cenupta müt 
tetikler, taarruz hareketlerinde bıı· 

lunnıuşlardır. 

Tayyarelerimiz Elclaba çevresin .. 
de tank ve taşıt toplulukfarına hii. 
cunı ederek tahrihclmişlcrdi. 6 düş 
mnn uçağı clüşiiriilmüştür. 

Loncira 15. A.A. - B. B. C, Ba• 
tı çölünden St>lcn rn son habcrkre 
göre, Elolemt>yn çevresin in şima 

(Dc\·nmı S iincüde) 

ümit getiriyor, ht.ı~bale itimat ile 
bcıkmak irnkirunı \"eriyor. İngiliz 
Jlariciye • 'ıuırı her ~eye rağmen 
Fnını,ız milletinin ınulıafaza ettiği 
Ve filli surette eo;erlt"rlnl gösterdi
ği n.tan-;everJlğe b:ıret ederek 
harpten ı.onra kunıla<'ak diiayada 
büyü!< bir devlet sıfatiylc Fransa. 
ya terettup relen nzlfeyi hatırla. 
tıyor. İngiUerenln Fnınsız müs • 
temlckelerlnde gözü olcluğu hak " 
kımla dü;:;man l•ayn:ıklarmm ae' • 
r<'ttikleri haberleri bir dıı.ha t& 
zip elli~·or. 

Fran<;tz"lar gibi vat.an \'e milU ~ 
rcf \ 'e h:ı..v iyet hl.'llerine ~n dett. 
ee bağlı hM<;a1 ve coslmn bir mit. 
Jet üzerinde bu türlü teminatın 

Hind kongre reisi Azada 
göre 

Hindistan 
ingiltereye 

ültimatom vern1edi 
--+-

Azad, Hindistana kendisini 
müdafaa etmesi için tam 
istiklal verilme.ini istiyor 

l'cırd/ıa: 15 ,1.A. - Hind l\on• 
gresi reisi A7.at, R.cu'e ajn-Rsının 
muhabirine, kongre kar;ırının mf1.. 
ll Hind islclderinin yeni izahından 
ba~ka bir şey olmndığını söy)emlş 
Te bunun bir ü!Umatom mahiyetin 
de olduRunu inkar elmi~tir. 

Azat sözlerine şöyle. devam et = 
miştir: 

Kongrenin başlıca hcd-.fi, Hin • 
di.,lanrn llliidııfo:Hil bnkııııııırl:ın sür 
~tlc t :ı ııı fstiJ..Jiilini l'ldıı etmektir. 
Kongıc•. llinclist:ııı ımid:ıfnasının 

ancı.ık silahlı km vt>tk lt•miıı celile. 
bilrct>ğini lcnıanıilc kııhııl ve ta<.tlk 
etıııi.~tir. G:ınıti hi:ıznl hunu hilmck 
tedir. Hnn şahsını ıııcchııri ıı~ktrlık 

hizınctinin llindistımıla tatbikine 
taraftarıın. Fuk:ıt f n.!.(iliılerin Hin• 
dislanda buhmrııolan bu tedbiri 
imkdnsıı hale gctinnektcdir. 

Malta ızerle-'e 
ve dostluk tezahürJerinln çok iyi 3 tayyare clalıa dü-:ürüldü 
blr ~ir yapacağında Uphe yok• :1 

t11r. lngtltercden Fran~aya serpı • Lor.dm, U (.\ .. ) - Maltı\ adası 
len k timlt ve teselli 3un.lan }'nın. • tıurinde dUıı 2 Alman " 1 dU..~ 
sız kalblerinde1'i cesaret Te taham. &'f' uçagt tabrtp eclllmlftlr. Bu. •1' 
mülü &rtıracak ve sulhtan sonraki içinde tahrip edilen av uçaklarmın 
Fransız • fnı;llb ilhlrlliinin sanı.l• nşıs Jilzll buhıni§tur. ~ ay talı.. 
mi tenel:Mli &llılkiJ ~ 111 dl-. ugüiıum ayısı 164 tllı'. 

• 

, 
lngiliz istıhsalAt 
nazırı diyor ki : 

1 ank imalatı 
dört misli 

arttı 
---0--

DIDJaaın en slr-
atll tayyar&lerını 

de 1apıyoraz 
Londra, 15 (A.,,1.) - Avam ka. 

nı&mSl harp i8Wıaali.tt müzakere • 
lcrine ~mışt.Ir. lstihsaltı.t nuı• 
n Lı>rd Litt.etonı ~ö:ı: alaıu demiş 
tir kt : 

"Harp t.ıı.lihlııe hakim olan un • 
f.1\ir t~yyareciilğin tekamUlüdur. Jn 
gili:z endüstrisi bu sahac\a en bl\!! 
ta bu"unuyor. Tr,nklamnızm ve tnp 
larunızın A lmanlnnnkinden da!ıa 
geri olduğu hakkında tnd~eye dilş 
rııt-ğe maha !yoktur. Bir İngifü 
zab~linin oslr dü~n 'bir Alman 1a .. 

hitile şu muhaveresiı:ı.i ııa:lcledeyinı. 
tneWz zabiti Almana: 

- Sizin çok iyi toplannız, var 
clenll:ii. Alın'lll za.biti de: 

- Siz1nklleri tereih ederim, et• 
•:al.ı;nı \'ermiı;tir. 
• B::ı.şvckili•ı en çok ehemmiyet 
\ıc-rdiği fen tcş.!-tiliHuhr. lngtltere 
hu b;ı.kımrJan Başvekile m 'nne ttar 
olmıı.lıJ.ır. 

Tanklanmızm aywı 1941 eene. 1 
sine ni..,~etle dört misli fazla.dır. 
En. !lllratli ta.yya:releri yapıyoruz. 

lstibııa.l mum~ çok bid.it. 

Mo•kova bir Alman kolunun 
V oronej ıehrine girdiğini 

bild-iriyor 
Londra, 15 (A.A.) - DO#u cephe. 

Binde vaziyet nezaketinl muhatnza. ._ 
diyor. Askeri vaziyet §Öyle hülAmı. 
edilebilir. Almanlar Moskovanın ce • 
.nubunda.n Kallnlnden Re.zere kıı.dar 

125 ldlometrcıll;. bir ıccpbede ta.arru. 
za geçmişlerdir. 

Cenupta, Boguçar, clvannda harp 
edilmektedir. Tehlike Stallngrad is. 
Ukamellnde belirmektedir. Ruslar 
Liçişangm doğusunda yeni mevzile. 
re çekllml~lerdir'. 

Vlftl, 15 (A.A.) - 500 kllomclre. 
llk bir cephe üzerinde fon Boh ordu. 

(Dc,·aır.ı 8 ünrU~e) 

Rus denızaıtııarı 
10.000 tonluk gemi 

batırdılar 
Londra, 15 (A.A.) - Son h&fta. 

zartında, Raa denizaltıları, Baltık 

ve buz denizinde topyekCın 70000 to. 
nlla.toluk geml lba tırmı~ıardır. 
Yalnız Baltık denizinde 8 gemi ba.. 

tınlml§lrr. 

Bir ltclyan gazetesinin r 
yazdığma acfre 

. 

Rus tar 
iki a9da 

10 ·000 &sır 

verdııer 

Rıom:ı, 15 (A.A.) - Popoli>~ı 
Roma e;a.zetes.illin ~"et e.ttiğinc 
göre, Rusls.r iki e.y içınde 706 .ib:in 
esir veımi5ler, 39·:10 'tankla. 7100 
~t.mi~erdir . 

.A:ynt ml1ddet z:ır!ın.da Anglo 
Sa:&sonlar, 450 lbin toniHi.t.osn BOU 

13 ~de olmak imeıre iki milyarı, 
tonj.lA.tohık gemi ka.yıbına ll~ 
l!ırdI?'. 

Bu ay başındanberi SovyeUe~ 
ı:önrlerilcn .ma.lzcmeyi taşıy:uı SS 
gemi tarnamiyle truırip ol ummış 
tur. 
DUşman deniz müıınlta :ı~ ve tt,. 

caretine karşı açxl:ın f:j\':l.~ böyleci> 
kara hareketleri üzerinde doğru• 
darı doğruya ~·!.:ni go~te'r'Inckte 
ve Rı;slar da. lt"'\"bctt :de,i bu mu• 
rızzam m.ılzemoy. Am'!ı ·ı. c:' n ::ön 
üerilenlerle telafi edebilecelt c.lJ. 
nmıda b:.ı}unmaktadırlnr. 

ç. 9 
6 mÜyon ki§i daha :;::;.h 

altına almıyor 
Londra, 14> ( '\, .) - <" nrjc, a.ıe, 

ın:myon çinli dıı.ha sll~h altın olma. 
caktır 

----cc---
.. ~ astraıya te li .. 

Melburn, 115 (A.A.) -· Avu 
tralys. Müttefik umumi ~ararsülır 
tebliği: 

l'imor adası şimal batı kl)ıs: a
sığmda Alo.i a<hsmd:ıki tesisler 
ve mnttefik llÇakarlm taarruzuna. 
uğrannş ve burada Knla.bnhi l i 
marunds.ki zrriıhlardıı yangm.l~ 
çıkux~ ve ~tint bir gemi b::ı.tr. 
nlmıştir, 

Müttef'rk u.::illar ayn: zanınnda 
Salamua. adas.'lld.aki 2ınva alanının 
kalkış Yolla.mu da. ibomhalamıJil:ıre 
dır. 

id ay deniz 
muharebesinin 

at• 
neşredi 

Londra, 16 (A.A.) - n.:u.o: 
Amerika b:ıhrJyc nez!\rctl, geç.en 

ay Pasifikte Mtdvay clvaruıdıı vuıw. 
bulan deniz, hava muharebcalnfn 
kaU blla.nçosunu neşretml§t.ır. 
Bunıı göre, Amerikalılar 1500 ton. 

luk bir harp gemi.si kaybetmı~erdlr. 
Yorktnvn Amerikan tayyar.,, gemisi 
yaralanmıştır. Amerlkalılann zayla. 
tr 92 subay Uc 210 erdir. 

Japonlann 27.000 er tonluk lkl 
tayyaroe gemisi, onar bin tonlult ilu 
tayyare gemisi, 8.500 er tonluk ağır 
kruvu.ör ile 3 muhnbl b:ıtırılau,tır. 
3 Japon zırhlısı 4 kruvazör ve b r 
çok muhribi de yaraıanmlJUr. 275 
Japon tayyaresi tahrip e ili lll~. 4 O il 
Japon nubay ve eri tclt.'i' olmuştur. 
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1~~1.(Mahr<enieıerde ~~ :rı:~E~~ 
Sarab11n hdn1isi vilavetin tebliği! Karakolu bile soy-· -;; !~:!::azıa 

Hakan Ekmek karııarmızı'maktan çekinmemiş! dotro deııı mı111r1 

Mlladdan 22SO sene evvel yaşa. 
mış, Türk fı:kat Çin H:.ıkanlarından 
Sbun nıımındııki bir imparntcr 
vardır. İşte bu Türk Hakanı, Çinli
lere kanalların nasıl aç:1uc:ığını, 
sularuı nasıl bi'r taraftan diğer ta
rafa akıtılacağını öğretmiştir. İsmi 
Düyük, evliyalar hayatında zikredı. 
ler. 

Bu Hakanın bir kusnnı varsa, o 
da fazlaca şarnba inhinrnkiydi, Tür. 
lı:.iBtanın her köşesinden ayrı nyrı 
'8'J"aplar getirtir, bunları cins ve 
l~etrer.ine göre başka başka ra'• 
lara koydurtur, gönülleri açan 
laal renkler karşı.sına geçer, güya 
levend endamiyle, HÜzelliğiyle kalb~ 
lerdc yangınlar, tufanlar husufo 
ıetiTen dilber bir kndın seyrediyor. 
muş gibi, saatlerce hayran hayran 
bakardt. 

Pek ziyade ho~na giden bir şa· 
1'am, azis bir sevgili &lhl, koynu· 
na alıp yattığı zamanlar bile- vakldi. 
İmparatorun gözilne glrebllmel' 
itin. sadece şarabı methetmek ye. 
terdi. 

o vaacu imparalor: 
' - Akıllı adam buna derler! 

Deri Ve hemen hazinesindeki 
ke45elerfn aitırdarını açar, şnrubın 
meddahını ihsanlara gark ederdi. 

Tam !bu sırada, Tilrkistanda, şa• 
raba rakip, yeni bir içkinin, yani 
rakının icat edildiğini duydu. 
Jtirc>ı.eore bindi: 

- Şaraba karşı l>ıı sünahı irti· 
klp eden adamı hemen "ıbuzuruma 
tıetirinizl 

Diye baltırdı. 
Sailer çalakamcı Türkistan yolu• 

nu tuttular. Rakının mucidini/ ya. 
b paça getiri,p imparatorun huzı·. 
nına çıkarttılar, 

İmparator zavallıyı baştan aşağı• 
ya süzdü. Rakıcıbnşı, hu nazarhr 
altın.da eriyor, ıhitiyor, tllreyor, 
~iliyordu. Hele imf)1lratonm g&k 
gürlemelerini andıran: 

- Bre hnbisl.. Şarap vaıi\cn 
başka kkl icat edilir mi? 

Sözfrnfi, ölüm terleri dökerek 
C:linledi. 1nler gibi: 

- Hııkanım, dedi. Bir günah et .. 
Um affet! .. Fnkat ıbcnim ickim, r.ı. 
kım da fena değildir. O da insnn:ı 
öyle ke;) ini bir sarhoşluk '·erir ki .. 

tınrırırnıor: 
- Susl 
Di~ c b:ığın'Dca adamca~zın büı:. 

bütün ödü koptu. Artık ayaıkta zor
lukla durabiliyol"d'u. Hakanın! 

- Neredeymiş senin o içkin! 
Sözü, hiraz sersemliğini gidere

tiildl. Hemen koynundan bir fişe 
~ardı. 

- Buyurun bakın içiiı, tecrübe 
edin! 

Dedi. 
lmperafor sunulan rııkıdnn bir 

~•ker ailelerine yardım 
paraı 

Yazan: B. Ç. 
yudum iı;se, veniiAi keyfi anlata. 
cnk iş yoluna girinrccekli. 

Fakat inatçı imparator içer mi 
l>ılini bile silrmedi. 

- Ben, dedi. Şarap gibi 11hlôk1 
dilzelten bir nesne varken, ahlAkı 
bozan şeyleri içmem! 

Şişeyi ahnca herifin kafasında 
kırdı. Hem bnğınyor, hem gezin;. 
yordu: 

- Bakınca anladııpl Rakı denen 
bu zehir, bfr gun kırııla bütün kı• 
r.ıllığını kaybettirir! 

Kilcük l>ir iradesiyle az kaıldı, 
rakı mucidinin hakkın.dan gelivere
eektf. ~asılsa o dakikada kendine 
sunulan bir kAse şarabı iotl de 
sinirleri biraz gevşeyeblldil 

- Sürün bu mel'unul 
Demekle iktHa etti. 
Artık zavallı rakıcı sQrgiinden 

.siirgüne gönderiliyor, bir şehirden 
öhür şehire aiıhyorclu. lmpaırato
run en btlyilk derdi şarabı sıyanet 
oldu. 
Sanhın muhassenatmı halka an.. 

retd taızlar dolaştırtıyor, şair
lere şaHUH metheden şiirler yazdır. 
hyor, şıtfdb içen insanların yalnı:c 
kendlleH i.tejit, fakat evvelA deve 
ahfa.clı da ablafilt ve akıJiı olaca• 
ıını ıöylelUriyordu. 

Sokaklar, puarlai' şarap meddah .. 
larlyle doldu. He~ imparatorun 
ıöıilne daha faıta tdrebllmek icin, 
blr yudum fçmedflf. halde fıcıları 
yuvarladı.Aını .iddia eder, şarap 
deryası iclnde ydrattclığıııı söybr 
bir hale aeldl. 

BntQn vezirler imparalorun buzu .. 
runa çıktıkları zamnn muhakkak 
sallanıyorlar, şarabı binız fazlaca 
kaçırdıklarını s8ylü:rorlar, impara• 
tor memnun: 

- Zararı yok! Zararı yok! Ka. 
çal", kaçar! 

Dlyordıı. 

Şarap devlet makin.eı;inin ya~ı 
haline girlveriyol'du. Clkede sar
hoş olmadık, ne bfr genç, ne hl,. 
ihtiyar, ne bir lmdın, ne bir erkek 
ne bir cocuk kaldı. Sokaklar sızan 
sarho,larla doluyordu. Bun Jarı top. 
lamağa memur husust adamlar var. 
dı. Vazifeleri sızan bir 8111rhoş·ı 
k:ıldırmak, imparator misafirhane. 
sinde yatırmak, onun her türlü is
tirahatini temin etmek, ayılıpta gi• 
derken bir kadeh de şarap sanmak: 

- Haydi imparatora dua et! 
Demekti. 
işte o vakitten.beridir ki Çinliler, 

hem kendilerinin, hem de evlarl ve 
ahfadının "tehzlbi :ı~ıkı" için Şl• 
rap icme§i itiyat edindiler. (1) On. 
ların her zaman sarhoş olmrılarının 
sehehi, işte bu imparator Shun'dur. 

(1) Vil Duranı: Histolre de la 
civilisalioıı, lif, 16. 

Anlıaraıla tlemiryolları 
melıtebil açılıyor 

Ankaradan bildirildiğine glSre, Dev 
let demiryollan umum mUdUrltlğll 

k b 
QMVZLARINA dalga dalga 

ay etmeyiniz Kurşun sandığı. kalayların kilosunu dı; ~::1:.=::::ı~;:: 
V11iyetten teblğ lo!unmn~tur: 

1 
leri insana ıucaklık \'eriyordu; ağ .. 

Ekmek kartlarını zavi edenlere 450 kuruştan salıverince hırsız ıgw ın ~1Ü~~:~::::ı~~:c:e~~c~ 
yenilerinin verilmiycceği 1. Tem 

muz. 1942 tanbtnde sayın Jıa1klllll• tadını alıp çuvalı bı"rkaç g•u•nde ya ... iA'tnış ~~~~Ü!::~~~!: .. ~ı:~ ~::~~~.: 
za tebllğ edilm.ic:d. rncu ''Kınalı yapmcıık,, mı hatırlatıyor. 

Son gtin1erd: bu gibi mUracaat- du. Fakat dertliydi: Ger.en s~ue 
lar tevali etme-ktPd"r. F.kmek kart· Kı-sacık boylu, sarı işçi elbiKell, sunu blrde!l ayıı.ğlnm dibinde bu. sevi~erek evelnmf~H lmeım ancak 
lamıı zayi edenelre hi~bir suretle orta ~aşlı bir adamdı. Ayaidarm • lunca derhal Hikmeti i~erl çek. ikj ay yqamııt; çünkü verenı bas. 
yeni kart vcrilem 1yeceği.ndPn ek.. ı1a bezden terlikler nrdı. Kim b'• mit u: taJJğı vaımııH dolitorlamı yaııak 
mek kartlanaı fyi muhafaza etme Ur kaç gllndenberidlr ustura giir. - Alınm. Fı1kat bir (}aha hn•· etmelerine rağmen a.'kma mnğlıip 
leri vatan~n.şhı-a ehemmlyetle bi'r memiş sakalı, kü~lll<, kıvırcık bı- kasına. götlirme. llep buraya gc • olmn~. tc:ki de İ!:"mıiıt. Verenıll bir 
daha tebliğ olunur. ~·ıklannı bellisiz bir bnle soknıu!_;- tir. gence hem l'adın hem de İçid su.. 

tu. - Olur. l\:aça alacn'Jtsın. nu1ursa, !tele hudut g~i!cliği ta'k,. 

Almanyadaki 
heyetimiz dönüyor 
Ankaradın haber verildığine 

göre, bir müddet evvel Almanyaya 
gitmi~ o'e.n Mün61kalat Vekaleti 
heyeti, Almııa.yada birçok temas • 
lrırda bulunup mUıkaveJeler akdet• 
tikten sonra Ankaraya dönmek il• 
ıere h:ırek~t etm~tir. 

Heyet blr müddet de Balkanlar 
da me,gul olacaktır. Heyetin, de 
ır.iryollamnızs ait blrçoi' eıksiklı.k• 
leri tamamlıyacak, gerek yedek 
parça ve ger~ asli madde ihti • 
yaçla.nm kapatarak mukaveleler 
akdetUği bl~dirllmektedir. 

Lozaa glalae 
llazırlık 

Hukukçularmuzm bayramı olal'ak 
kabul edilen "Lozan nlhtı,,, 2' tem. 
muz cuma gUnU Unlverslte merkez 
binasında merasimle kutlanacaktır. 

Rektörlük o gün içln bUyllk bir prog 
ram haztrlamaktadır. 

Randevucu Madam 
Atina 16 ay yatacak 

21 y:ışrtı.I bitirmcmir beş nı 
fuhıta teşvflt ile randevuculuk yap 
malt suçund1in ~vvelce 3,:5 sene 
müddetle hapse mahldun edilmiş 
olan At!i.na ile arkadıı.~lan hakkın• 
daki karar temyiz mahkemesince 
bozulJmlf ve asliye ikinci cezada 
yeniden görü'en !l"~aıkeme sonun 
da Atina ile Katina 1,5 sene 20 
gün h!!.pse, 83e'r !im para cezasına 
mahkiım edilmişlerdir. Vasilopolo 
ile Amelya. bernet et.uıiı;lerdir. 

Elektrik abonelerinin 
sayısı artıyor 

Elektrik ldare.alnJ.A ~bone sayısı 
her yıl 400-500 a.rasmda artmakta
dır. 941 senesl aonunda bu mlkdar 
6510 a yükselml§tlr. 

Elektrik idaresi ba husuata genlt 
bir çatıgma programı hazırlamakta. 
dır. Muhavvile merkeZleri genl§letUe • 
cek w yeni merkezler vOcude getırı.. 
lecekUr. 

Mevkuftlı. - 450 Kuru!}tan,. dır<le onfarda.n hayır gelmez. 
- Sabıkan ver mr!' Hikmet, topu topu 1 Hra alaca. Henüz on yedi yaşında olan ta. 

_ Da.ha hlikftD'et kapısı neılir, ğmı sandığından hayrete dil§mliş Usiz kadın diyordu ki: 
bilmem reis bey, ı;ı;, defa mahke- \"e: - Ben artılı: canlı cenazeyim. 
ıneye !:ıkıyonım. - Hepsini mir Diye sormaktan Biitün hayatını ~öyle ıstırap ır·n. 

Bundan sonra Glridll olduğunu kendisini alam:ımı~tır. de geçecektir. E\•lenemem. Dnl bir 
- Hayır canıqı blr kilosunu. Ne kadını alan bulunur mu? Bu o ka. 

\'e hamallık s·aptığou söyleyen, kadar gelirse 450 kuruştan. dar uzak bir ihtimal ki .•• lle!e ben 
Hikmet Dirimin suçu b'r hayli cür- - Kabu~ l•endiml satm:ısını da becer€tllem . 
etklr ve lyiltğe kartı kötlilll1de K 1 1a ta t, .. 1_.1 ax "':sklle- göre bır" kadın tuz ola. mukabele mahiyetinde ı~. a ay r r ıımı' ve •.1: u o .,.,o •. • .. 

gram geJınJştJr. Kalaycı derhal 20 rak vardığı erkelde meııut olul"4a 
HAdiae bir kaç ay ewel raıa.. kl111Ur Iira11 s:~np Hikmete ver- olur; yoksa ikinc\ veya ücünl'6 er. 

ta kale karakolunda cereyan ~t- miıtir. kek a'51l birincinin yerhai tutma.z. 
mlştir. İstanbula gelen Hikmet :Ji- Böylece itfa tadını afl&h Dlkmet Donun lolnd!r 1ı:i tık evlenmeyi ga. 
rfm, öteye beriye bat vurmqı i111 artık hie karakoldan ayrılmak (!) let <lv~iluerek, hcsaplıyarak yap. 
de bir lı bulamamı" ve mef\ıİeket. malıdll'. N.~-ah ge--kten ölllnce ... 
•-- .. ı:. bö .. 1.w T..ıııı.1-a"' lstanemll ve tı bulamadığmdan mu •..-_.. ııvYle 'yle tannup 1NHaal\_· __ ..11 ye kadar olm:ı1ıdl1'. 
le karakol komiser muavini Lllf; bahlele b~a kalmaja ba'lamı~ 
tiye mu--•'t ederek yardı··· 1.... trr. E\'lenmenin ö'fü"::!eye kaı!:ır oL 

·--- .... .,.. -'"ı.ıt<;.;Lıl _ 111ası asddır,· bele gen" kız dk k .. t mi m M~f.tt~Jt tr-ııe"'°" de ~'Valdtm " -
e 1 • ı.aöi 3tfki ı; fith.t a~ıra~ 175 casma bütün ,arını, mukatlıies 

Lt\tfi kencll•ln~ bir iı bulmağa ıttlsur liraya sö.HHııtir. ,·arlığmı v.ermi~ıir; onlarm Yeni • 
~ll§acatım vaadetmit, fakat Hlk. den ka.zamlmuı, geri alınması 

t k eri hn_ ... ır...;.. Fakat her teyln bir ıtona o1dtttıı me yataca y o ~u ..... s~y. mUmkUn de~ldlr. Fakat bele koca. 
lemlııtlr. Komiser muavini anlatı. Jlbi bunun da ııllaayet ealhaaı gel· sı ölen bi!" kadının bütün ömrünü 
lan l ır.r mit ve flıt.ftc&r ~l teJı.emmlll azla yufka Ytlrekll ve lyiU.., vatnızlılt içinde geÇlnnesl asi& ca. 

· bir ad ki Hlkm_..• ett.hilip mahkemeye 1evkedileoe- .J , &ever ammııt, , ... ...., iz değildir. Ölenlerle ö ··nnıez·, 
l b •-- ı b" linclen ~uvallar t.erttlm1t ve 89 kL ~ oluncaya Andar karako an ır ya~ıyanlarm bu toprağa, bu ceınL 
kö • d tt ade lo kalayın eksfü olduğu göriilmiiE· -

ı,esın e yatmasına m sa et • yete, bu ha,·:ıya ka~ı borçları va. 
•şttr tür. Tıı.bi!ltile tahki:Uat, tetkikat 

mı • sonradan hemen o gecenin sabahı :dfeJerl vardır; oolaıt yapm&k il. 
Aıtlk llllmıet sa.hahları Qartrya _._.:._ ka b la Hlkn ~ımdır. 

çıkarak İ!J aramakta ve ak.ı;aınlım ll..-UiUCllD Y 0 n ıetten §'ip- Evlenmeden evvel birçokla.rornz 
helenilmiş, yakalanarak htıkil<.a.t • 

gelip kara.~colım bir köşesinde ya.t. aulqılmıttır. kendlm!zf beğıendlrnıek i~ıu mezi,. 
maktadır. yetlerimi7i çok gösterir, kusurlan. 

Fakat tnmetinde fenabk olan - Ne denin bıı ite, Blkmet Dl- mrzı örterb; maskeli olnruz. Ay. 
..,- rim? 1 rl 

ve tq atıp •wı yorulmadan pa- rılmatarın b:ışlıca sebeP e nden 
ra kazanmak isteyen adamların bir - Ne diyeyim beyim, )lep doğ. Mri «e bu'Our. Evlenmek hak olılu. 
iş bulablldiklerl görUlmüt müdiir? ftchaP. ğo gibi ayrılma'k da elbet haktır: 
Hikmet de tabla.tile al'amadığı iı:ln - KaÇ ılefa çaklm. bunr. tabii kıı.rşılııınaır.Jır. Öyle k-. 
ı,, bulanıamqtır. Bir gece karako- - Zanneılersem bet, altı defa. tl{lllar bitirim ki mesel& litüneü 
la geldiği zaman kalem odMmm - Kaç paradan sattmf evlenrneJerin11e ~s.adete ermlşl~r: 
bir klişesinde bir kao çuval gör • - Kilosu 450 kuruştan, amma, ger~ek yuvayı kunnQlar, ~ilk 
müştl1r. Bunlar gpndöz bir lbti • hen bunlan kurıun sanntlıtnn. E- yapmışlardır. 
kir hidisesJnin cilrmö~hftdun • ğer hakikaten kurşun olsaydılar Madam Slmpson koca.""1clan ay • 
da yU.ks.ek flaUa satılırken ele ge- da elime bu kadar fazla para ge~ nldı ve İngiltere :Kıralı SeklzlocJ 
~irilen ka.laylardır. Hikmet o ge- mesey<li, belki ikinci defa çal.mıız. Edvarila evlendi. Lönannao Det. 
re tJlld uykımı uyumuı ve sabaha don. yoldan bo!JS.llan Madam Pornpadur 
kartı karakoldaki nöbetçi memur· - Demek paranuı çokluğa göz- Kıral Oui>esinci Luin1n kalblnJ ka. 
da uyuklamağa ı.,ıaymca, yavaş. lerinl döndtlrdU! zandı; evlenemedi ıanıa Versay !)a. 

ça ka.Iem oda.<tma gimıl!J, bir ÇU\'a. - Ne yapa)'lnl, beyim, işsizlik, tosunda t4\'l'İlıirı en rnuhtefem ı... 
im birini delerek birkaç ı;-nl.Jnk ka. para!!rzM<... yatını sUnlll. E\•lenme~·I de bo§aır. 
layı kmrmq, cebine yerle!Jtlrmlş. IDkmetin göttirdllğü kalayı sa.. mayı da daha praf;k, claha tuurlu 
tir. tın alan kalaycı Fehmi de suçlu f. bir Z1\\'lyeden görmek 18.zımdu. 
HDmıet ban lan ku!'lun sanmak- dl. Fakat iş meydana çıkar çıkmaz KaJircan KAF Ll 

tadır. Nereye göturttp satayım di- korkmu' ve dökkinmı kapaya. 
Ye düşüne düşüne kalaycılara. gel- rak memleketi olan Maçka.ya kaç. 
miştir. Bir tanesine göst.ennfş ve: mıştı. 

- Ben fa.brfkada i~lylm, bize "N etİcC(le mahkeme, Fehmtnin 
bunlan fabrika.dan \'erdiler. Alır· arattmimMJ için Maçka zabıtası• 
mısm ! demiştir. na tezkere yazılınasma ve şahit • 

O srralarda da kalay hemen he- Iıerln çağmlma~ma karar vererek 
men altın fiatına yakla,mış gitıi • nıubakemeyi başka bir güne bı. 
dir. Kalaycı uten kolayca bula • raktı. 
madığı kalayın böyle bir kaç kilo- NiHAT SAZI 

Bursa askeri liıeıi °fr 
mezunları 

Buru., H (A.A.) -A.tkert Jile 10D 

snut talebelerine meraalmle diploma... 
lan verllml§tir. aençlerlnılz dlln A. 
tatUrk heykeline blr çelenk ko;vnıu1-
lardır. BugUn A.nk&r&Y& hareket e. 
deceklerdlr. 

.A.nkaredan bildiri1di#fne göre, Eli. 
ne l50 Uradan as para geçen vatan _ 
da§Jardan asker ailelerine yardım L 
p keaUmekte olan yllzde birden 
ibqka, tevkalA.de zamla birlikte elL 
De lllO Ura geçenlerden de ytlzde 1 ke. 
lllecektlr. 

.Aııkarada llH dereceainde blr meale k !!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l--~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Dünkü sıcak 
Dan :lataıııbul bu mevsimin en sı 

ak gUnQntı yqanuıtır. Hararet de. 
nceaı blr aralık gölgede 37,6 san.. 
ıtırrada kadar yük.selml.§tlr. SUhunet 
l'DDette de 66,8 santigradı bulm'Uı§ ~ 
Cm. 

KtiJıköy halltevi inıaahna 
yardım 

IJıeiırimi& halkınleri binalarının lh. 
'll1aca kAti gelecek ,ek.ilde tevali ve 
._ anıda Kadıköy halkevi lnşaat.ınm 
fltmaılDıe 7ardım için belediye 1942 
~de 187 bin. liralık blr tahsi. 

- &)'l'll.m.ıftır. 
ZATI._ Beyoğlu nutus memurıu_ 

fundan &ldJltm. notwı kl#ıdmıı zayi 
..... Yeıı.i8lni alacatmıdan •ld81Dfn 
~ ,okbır. 

..,.,.... 0mer ....,,.... 11• OUOI&. 

- • de 8mplk b7u 

mektebi a.çmak tasavvurunu tahak. 
kuk ettirmigtir. 

Mektebe devlet ortamekteplerlnl 
bitirenler imtihanla almacak ve ted. 
risat 8 sene yatılı ve parasız olacak. 
tır. 

Matbuat umum mütlürii 
ıelarimizcle 

Gazete ba§muharrirleri De birlikte 
Alman devletin!n davetllai olarak 
Berllne gidecek olan matbuat umum 
ınUdUrU Selim Sarper bu aabalıkl 

ekspresle §ehrimize gelmi§tlr • 
Heyet yarm ıehrimlzden hareket 

edecektir. 

• .Mersinde bulunan ticaret ofiatDe 
ait kahveleri iDhiorlar idaresine 
devletmek Uzere bugün ofla ve Ilı • 
~rlar mllSDeaslllerlnden mOrekkep 
bir heyet AJık&ra7a hareket eclecek. 
Ur. 

• Tak•lm • Yen!nıa.ba'lla otobllllle. 
riD1n .akı bir eurette Jraetrolll lÇID 

• Belediye baJIGeler mtdldOtn 
1 

emniyet 6 moı ,Ube mll41l1'19'QDoe 
mtlb!m tedbirler almDllftn'. 

WIMI- ---~ IM&Jatellf cilll aQa &taçlan Jetlftk' • 
mek U..re bir fldanlJk tetl9 edeoetı • 
ut . ..-dllDI 1dak btr m.lquta J8JIL 
lacak olan ıtd&nldr, &lmacak neti .. 
......... ~ :palaletllecektir. 

Gayet ihtiyatlı bir dille bunun, 
filhakika Bitlerle talihlerini ona 
bağlayanlar için fevkalide bir mu· 
,·affakiyet oldalunu, fa.kat nazi 
olmayan Aretzln bundan bu dere• 

AV~UPANIN 
...:=,.._...""~·-·-·--·-·-1-. 

l!e meannan görftnmeslne doğrusu ------·-·-·
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UAMMA~ 
bir az hayret ettiğimi söyledim. 
Roehm ve hempalımnın komplosu 
muvaffak· olsaydı bu, nalziler ara. 
smda karşılıklı bir tenkil Jıareke 

. 1fU8111 
'JUL ROMEN 

88 ÇeYlreal 

LUTFI AY..i 

tinin bqlangıcı ve bu bakımdan Henüz müphem ve karanlık lh 
Ahnanyanın knrtulq müjdesi ol timallerle dolu bh- kasırga halin. 
nuyıuıakmıydı 't de b'ılunan Partlnin dışında Hd 

Abetz başını salladı, ma'kSBdmı büyük cereyan \'81'dı. Biri mutaa!l-
açıkca izah etmekten çekinerek: sıplan, tam mi.nisile maeerape 
"- Hayır, dedi, 0 zaman vazl restleri, her şeyi göze alabilen, 

yet daha kötü olurdu... Roehmio Alman ve Garp medeniyetine me. 
arka.'iındaldler, inanın. daha fena tetik venniyen eli kanlı haydutla 
ve daha tehHkf'li insanlardı. n bir an.ya toplamıştı. Diğeri 

Boğul' btr gUltlı!e l'ave etti: milimi <111,ilneell lruıanlan birl~tl 
ren cerey:uıdı. Onlar naztznıi Al 

"- l' azık J,i, mt1er hepsini öL manya iç1n, da1ı1lt teşkil&tmı ye. 
dftnnec11 :,, ni bqton kurmak ve Avrapadald 

Aizmdan c11.ha fazla 1rlaı leY ko- eski mevkllnl elde etmek balmntn
parama~ Öyle an]aşıhyorda ki dan iyi bir fll'!ll8t t.ellkld ediyor 
ibslerlne daha fazla bir sarahat lamı. Fakat reJimfıı gitgide mtUA.. 
\"el'IMk istemiyordu. Ben <le ken yhn lhr teldl alm&ya ve bftylik 
dl he1akma ona so~ çeker gL batı devletlerile, muvakkat rla oı. 
bl donamak isteniyordum. Bana ,. !lulhtt muhafaı:a eı'leeek bir o. 
•lme11 uzi lll1llllbll1Ullm oıHS lapnaya, bit- "Modus vivendl''ye 
ne olthliu, dahllden nasıl g&rlll vardmagq da ~tle US1I 
...., lıaldancla 'Pvaf y&ftf bir ti yardw: 
lltı- ..,.el• auwlfak oJınaıttun. •- Bldm gibi sulh veı U1"81& 
Bmm .. teldl4e .latllua 9tmek ft1rftne metfMlt ilMiAllW - f8p..,, 
mhMaı11: :j *• DJr ,.._, iM _..,._.~ 

1 ,.., 

dan ilki kati ~mette feH.ketJ, ikin• 
chıi i&!! !JUlh zihniyeti dahlindle 
ctdcU bir teşriki mesai ibtfmalleri. 
nl temsil ediyor. Onun için biz bu 

&onuncu cereyanın muzaffer o:ma. 
&ını temenni etmeıiJlz.' (Abetz bu 
temaytillerin her 11: .. inden de kur. 
tulmak kabil olablleeeilnl düşiinö· 
ıor gibiydi). Boeb1a birinci cereo. 
;ranı temsil edjyordu. O ölmü~tii. 
Ama taraft.arıarmın hepsi ölme • 
mitti. Zorla ~yetl ele aJam• 
ymca belki de hiyleye bat vara • 
cıaklar, cıevtıreaaedlklerl FU.rerin 
\11111akb1A ~ Çelerek OllU JEeıa
QI fildrlıeıhle imale etme-k utln • 
Qekhrii. .Habl bir laattı --et 
... ,.. t»aftap olua ~ 
ea lmvvetli v• en ldyuetJI ....... 
tılU tli>he!lls Btbbeatroptao tıt.e 
Abets, bir 1llerlred r.tiyeıt nokaı. 
11 ..,.Piren. ilana lehl -. 9eOJDİto 
tt. Slbbeattop ylkuldlqe adil 
niahafıma ......., •• aı.:o .,...._ 
-ut•~ 

Ya AUred Roffllberg, ona ftan. 
gl tarafa ayınwak l&zondı'! Oadan 
bahsederken Abets, müphem bir 
tarzda yUııı11nü Juntf.myordu. Ro • 
senberg h!:Hd ş&Jıııan bepshtin beııı 
teri değildi: ama partiye ırk, kan 
davası gibi, taassubu en ~k kö ı 

1 rilkliyecek birtalmD tehlikeli ya • 
l"elert o !ldkmuştu. Fazla olarak 
llariclyenfn blly\lk thııtadı slfatl;r 
le Ulbbentropuu yükselmesine en 
büyük m&nl o ~kil ediyordu. Ya 
Göbels, o at:eşH bodur, esmer •• 
dam f Abetz bu sefer glllmeğe bat 
lamıştı,. Oann hakkında hiçbir teY 
s(;ylenıediğl h8.ıde Göbelsl du,tın. 
dilftt veya ne dtlftinmedlll pek 
merak edilmeie deinu.ıs bir puıa. 
yır ~la.tanı t:eleldd eclelı bir hali 
\'ardı. O nasd ol• her boyaya gl. 
rer, demek istiyordu. Ya bizzat· 
Fttbrar, dcdbD? .Herkesten ~k .
nan ud "-dfsiala Jlangt tanla 
meylettiğini 1.Dmeftdz J&zmı deiQ 
mir Aealıa macera ve Jıarp tuat • 
tal'lanna mı iltifat .Uyor, rolaıa 
mllkal MI' ......... fikri ıtldtllle • 
.. mlf Ba _...,,. Abeta bir •at 
dU. Datiptlr bir dil bUaamı)'a 

ve aizmda laloblr leJ' -~ 
,. itina edlyoıda. ....... hra • 
.... ......,.. öJIJtbıllmeslaj bU 
lrumıa aydnllatıer lılr c1elil adde
dlfor ~ 

• 
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Olııe'lıeJe cGnderlren 
~ cen vel'Umt!2 

> 
HA B ER - .\kıam postası 

HABERLER 
Şark cepbeslade Mısır cepllellade ·k· · h 

(Baft,arafı ı aclde) 1 ıncı cep e 
lind mihver taarruzlannın tardın. <Jla§ tarafı l nelde) 

A i
l. t lan, çekilmekte olan Timoçenko or. 

dıın sonra yeniden durgunluk ha• mer ••• gazı eıe. dııla.rını takip etmektedir. 
sıJ olmuştur. Vaziyette esaslı deği. 1 .aa Voroncj kes!mlnde Rus ordusu dur 
şiklık yoktur. Mihver ku,·vetlerf, şi r 181'8r 8uaJ0r ınadan çekilmektedir. 
nınlde İngiliz tıkınlısına karşı Y<'- -o--- Berlln, çekilmekte olan Rus kuv • 
ni btr taarruz feşebblisiiııdc bulun "Şarktaki btukı ha/illeti/. vetlerlnln anlatılmaz bır bozgunlukla 
ırıamışlardır. b l ·k l hareket ettiklerini bildirmektedir. p . mezıe ir qı mem eketler 

azarh sı sUnkü mihver taarnız Almanlar Rus haUannın derlnllı.-t. 

-·····-········· .. ·······--········-... --
Gülümsemek insanı göz 
yaşı dökmekten korur 

3 

l 1r Al ı ı b ı f ı yaz bitmeden lelô.ketlı' bı'r b' --------------•! · ııın man :ır a erıı ıer fa yan• nıc nüfuz etmişlerdir. 
hır da iştirnk elrnişlcrdir. l\fihvr- durum karıısında kalacak. Butun cephede Ruslar bozgun bir 

. !Jayat. laadJiz.atınJa ciddidir. Ona Jaha fazla 
cıddıyet katmaya özenmek kadar manasız bir :sey ola. 
"!az: Hayatımızın biraz da zayıf tarallarını inkisal et. 
trrmıyecek olursak bu ciddiyet altında ezilir mahvolu. 
ruz. Vekanmı;ı. t~dil icin biraz ne.eli davrC:nmaya. ıs. 
tırabı~~~~ tadıl ıc~." biraz sakaya ihtiyacımız vardır. 

, •••• ••• •· •+• ·•• • .....,... j l'llı zayiatı ağırdır. lardır., halde çekilmektedirler. Gulumsemenın, İnsanı, gör.yası dökmek~- L 
v b•/ eJ' • u::n RO. 

ruyacagını ı m ıyız. ~"'!92.•_.. d lf'ft Vl~f: 15. A.A. - A7.alma~a yüı Londra, J5 (A.A.) - B.B.O: 
~ &I • • • • tul an kum fırtınııları '.-.nidan ha\"" Hern,15. A. 1, - !\e''l orkıan bil- R d be 1 t. ,, ... "' .. uııya an ,.celen aon ha r er, Vo. 

•••'IJ~[ fnali,ctinin h:ı~.lam:ısına ~eb•p 01_ diriliyor: . .._.ı ~ " "' '" - ronej civarında meydan muharebe _ 
' rnıışlıır. Doğu ceplıcsınde 5011 gunlerin sinin en sert bir aa!haya girdiğini 
~. •• •••• ••••••• • •• •• ,,.,.,._ Bir lclıırnf, Alınan ham kun·et. askeri hAdiselerintlcıı sonra ikincı bildiriyor. 

icrine mensup \iç.akların İnglliı bir cephe kurulması işi lcnidcn Gece yarısı Moskovada ne§redllen 
n~kliyc ,.c kamyon kollar111:ı tıınr- Amerika ,basınınd~ cok geniş ôlçü.. msml tebliğe göre Almanlann Voro. 
ıuz ederek bii);ik yanguılar çıkar. , de .ba?is mevzuu <ılmııl.tn<lır, nej kesimindeki yarma hareketinden 

Şark ceplleslndekl 
daram vahim ı 

DON AKŞAM iKi EV röKTO 
Koekovadan Londraya. gıden ha • 

berlere göre Uk.raynada. durum çok 
vahimdir, Voronejdekl meydan mu. 
barebe.si §lddetle devam etmekte !&.! 

do bu oehrtn alındığı hakkında Sov. 
yetler henUz tebliğ neşretmemlşler_ 

• dir. DUn öğleden sonra negrediien 
Sovyet tebliğinde Sovyet kıtalarının 
UerUyen dUşmanla inatla çal'.Jlıştık.. 

lan lblldlrJlmektedlr. Almanlar Mos. 
kovanın §ima.l batısında Kalinın cep_ 
heainde paraşUt.çU kullanmışlardır. 

Bunların bir çoğu yere inmeden ve 
geri kalanı da indikten sonra imha 
edllmlşUr. Bu cephede 6 gUn aUrer. 
bir muharebede 2QOO A\man öldUrUl. 
mil§tur. 

Ba§ka bir kesimde Almanlar Uç 
pJyade taburu ve •2 tankla hücuma 
geçUkleri aır"da 700 asker. kaybet • 
mlşlcrdlr. Taarruz pUskUrtülmüştUr. 

Taa ajan• ı D ı n b ı ı d 1 r. 
d i ğ i D o göre Beyaz Ru!'ya. 
da Ylnsk bölgesinde tethlş hUkUm 
sürmektedir. Burada zararsu: yllzbln 
Sovyet hemşehrlııl tecrit kampların.. 
da göz &!tına aunmışlardır. Ahali aç 
lıktan ölmektedir. D ıkkft.nların hepsi 
kaplıdır. Vitebesk• da her tnratta 
dar ağaçları yilkaelmektedir, .Alman
lar Ortadoks ve Katolik :mezhebinde 
olanları idam ediyorlar. 

HarekA.t hakkmda Alman tebliği 

:ı.e t:U mal'fimatı vermektedır: 

Doğu cephesinhı cenup kesiminde 
.A man ta~rruz cepheıl oenuba doğru 
bUyütU!mU"lUr. İnatla mOd&!aa edL 
kn dU§man mevzileri yarılmıştır. 

MotörlO kıtalanmız dUşm.aıu takip 
ederken hareket halinde bulunan dil§ 
man krtalarmm içine derinlemesine 
glrml§ler vo geri çckllen her sınıftan 
dll§man kollarını yenmişlerdir. Rlcat 
halinde bulunan dU§man.ı karşı hava 
kuvvetlerlml.z birbirini takip eden 
dalgalar halinde imha ed el hücumlar 
da bulunmu§lardır. Voroncjln olmal 
batımnda zırhlı teşltlllerimlz dUşman 

kuvveUerlnden mUrclckcp bir grupu 
aerl bir hUcumla kuşatmı§tır. 

Cephenin orta kesiminde dUşmannı 
mevzu bir çok hücumları pllskllrtUl 
nıll§ ve bazı hUcum ha"ırlıkları aka. 
!tncto uğratılmt§tır. 

Volko!' cebinde yapılan temlzl::me 
barekMı canaamda Sovyct ikinci hl\. 
cum ordusu komutanı gen raJ Vlas. 
eov saklandığı yerde ele geçlrllıniş • 
Ur, 

ımsm oı:1>J1Est: 

Mısır cephesinde mevzii muhare • 
beler olmaktadır. Alman tebliği l~ 

tagtliz tayyaresinin dU3UrUldUğUnU 

blldlrmcktcdlr. İtalyan tebllğı ise 
talyan ve Alman mUfrezclerinln 
yaptıkları taarnızların iyi neticeler 
verdiğini, birçok eılr alındığını ve 
bu arada bir tabur kumandanının dn 
esir dU§tUğOnll blldirmektedlr. 

Röyterin hususi muhabiri do şöyle 
diyor: 

Çöldo İngiliz teşeıbbUsUnün mu
hafaza edildiği ve oenuptaki 1ngi
ii% durunıunnn kuvvetlendiği iddia 
edil~. Cenupta Kattara çö1Uni1n 
kcnannda, dilh-man yine müdafaa
dıdır. Dlişmanm, Telelisanm lngi
li.ıler ta.rıı.fuıda.n zaptmdan ôncc 
ba§]adığı doğu »ti.kametindeki ha
reketi durmuştur. MUttcfikler cc. 
nuptaki muharebe grup!.armı Ue'ti 
göndermektedir. toplar da fıı.-ıli -
yettedirler .Bu müttefik muharebe 
gnıplarmın. topçu ve tanksavar ba
ta.ryala:rşnın ateı:::i mUstesn:ı olma.k 
lızerc, çok büyük bir mukavemetle 
karşıtaşma.dıklan söylenebillr. Kum 
hrbnaBJ ka.ra ba.reki'ıtmı güçleştir 
mcktcdir. 

Şimalde, eiserisi ltlyan olan düs 
man piyadesi. müttefiklerin tut -~ 
tuklan çıkıntıyı :ıza.Umağa çalış -

- nuşlır, 
Bu dilıırman klt.alar pazar günü 

mevzilerimize ginneğe muvaffak 
olmuşsa d:ı A vustraly:ılrlar tara -
frndan sUngü ile püskürtülmüş -
lerdir. 

Marsa _ Malruha yapılan mOthlş 

bombardıman esnasında donanma ve 
h 'a kuvyetlerlıı.ln .ııllMılan araauıda 

dıklrı~ın~ ~ilcl.irınektedir. ~a~ın~ton post saz.etesi şunları aonra dahi Rus kuvvetleri §lddetıı 
.ngılızltrın tank )ardımı ile )azı;ı.or. bir mukavemet göatermektcdlr. 

Gç 111,1 battı raraıaa-.ı 
Dün akşam ıSaat 19 u mt.iteakip 

ç•kan siddetli fırtına tteticesindc 
Kuragümrükte Nurettin tekkesi 

kurta.rılrnI§. tedavi altına. alınml§ 
!ardır. ynplıkları hir iki hücum seri atıl· / "Eğer Rusya mutlak surette bir f. , Tebliğe nazaran Rus kuvvetleri 

nııştır. kinci cepheye muhtaç l.se, hıç §ı.lphe Boğucar civarında dllşman piyade ve 

t . . yok ki bunun zamanı şimdld' çu so.kağmda bilylık bir ah~ı: ev yı. 
kıJ:nış, içinde <ltu:mıakta olan 70 
yaşlıı.nnda Bekir ile ıkansı Abide 

• Bu~dan ~a Yeni.kapıda da 
hır çokme ha~s· olmtı.<1tur Almnnlur buruda 8 ngılız u~·ağı . ır. n. tank te§lclllerfne karşı çetin döğU§. 

d .. 1 . kil, hıılen ıçlnde bulundu....,· t hllk Buradaki ı;ökilntilde i~ M~hra • 
ma sokağında Melihs.te ait 21 nu. 
maralı 3 katlı ev yık.ılmıstır. Bu e
vin her kat•nda ayn ayrı Uç aile 
oturmakta,ltr. lyi bir tesadUf c-se
ıi olarak hıidise sırasında e\·de 
Kimse bulunmadığı i;;ın nüfusÇR 
kayıp yt-ktur. 

uşurıııu:ş erdır. 6 ... e e melerinc devam etml§lerdir Cephe. 
kaUycn a.umsanmaz.. Son ay içinde nln diğer kesimlerinde maddi değ!. 

ingilterenin ekim 
rel<oltesi çok iyi 

-o--

Filiıtinde de mahaul 
yedi ıenedenberi görülme -

mif derecede 

I..oadra, 16 (A.A.) - lngilterc• 
mıı ekim rekoltesi hclckmda gelen 
habt>..rler çok iyidir, Havaların iyi 
gitmesi buğisy, arpa ve yulaf mah 
~ulUntin fazla ahn:ıbilmesini temin 
etmiştlr. Daha şiınCiden bir~ok yer 
lerde hasat alııımış bulunmakta • 
dır. Bundan 3 yıl evvt"line nlsbetle 
ekılen toprak mes..'\ha.sı çok büyUk· 
tür. 

Kudü!I, 15 tA.A.) - Bu sene 
buğday ve arpa mahsulü 7 sene 
cıer:!Jeri görUJmemiş d~ccedc bir 
fa1la.lık göstermektedir. Bu yılm 
arpa ?nahsnlü geçeıı senenin 75. 
bin toni1.atosuna. lkat'll 120.000 ~ 
nilato olduğ:.ı gibi ba yılm buğday 
mahsulü de geçen eenıenin 95.000 
tomiitosuna. nillbetııe 110.000 tmi· 
litoyu bulmaktadır. 

Japon imparatoruna Fin 
niıanı verildi 

llelsinki. 15 (A.A.) - Dün ya
pılaıı bir ke.l:<u.l re!lmi aırasında 

Risto Ilieü. FinJ3.ndiyadaki Japon 
orta elçisi Sakaya.ya, Jıı.pon inıp.-ı 
ratorun:ı mahsus olarak Finlandi
ya beyaz gUI DİB'Ulının büyük haç 
rütbesini tevdi eylemiştir. 

Çla tebUll 
Loadra, 15 (A.A.) - Salı ak'jt • 

mı neşredilen Çin tebliğinde şöyle 
den!lmekt~: 

••noğu Kıa.ngside ilerliyen Çin 
lıler Linchvan şehrinhı ~ kilometre 
me.snfesine kadar vermışlardır. 

Çckiang eyaletinde takviye a • 
lan Jaııcn kuvvetleri V enchov Ji • 
rııanrum yakmJarına ula_.c;mışlardır. 

hareki.tın gelişme tarzı Tlmoçenko lkllk kt 
ordularını tam b'r bo d . § yo ur. 

zgun teh ldıne Tebliğe yapılan bir llA..veye naza. 
maruz bıra~ınaatadır. Bu takdirde, ran Voronejde muharebeler gayet 
Avrupada bır lklnc1 ceph J· ı e .uru ma. büyük bir §lddetıe lnkl§af ediyor. Bir 
ın için Rusyanoı istek! rl 1 la e n ısrar Sovyet birliğinin ccphealnde Alman 
yenll61Dcslne hl,. de 1 d • 

"' §8.§mama ı ır. l&r ıo günde 2~ 000 zayiat ve~~ler 
Netıceal hu kadar meııkftk. bir hare. dlr. 165 Alman °tankı tahrip edilmt§. 
ketin tahakkuku büyük zorluklarla u 
çevrilmiş olabilir, takat bu""n" Rua _ r, 

ı;w.o• - Bogucarın cenubunda Ruslar, Us. 
ya Uz.erinde tatbik edilen muazzam tUn b na u ır d"'llmana kar§t çe n muba • 
baskıyı hatl!letmek icln bir §ey ya. rebeler yapmışlar bir cena.h hare~etı 
pılmazsa, blrle"ik milletlerin yaz 11-
bl • ile dU,manın çemberleme teşebbüsü. 

tmeden felAketll bir durum karşı_ nU akim bırakmı§lar, 19 .Alman tan. 
•ında kalacakları pek açık bir haki. kmı tahrip etml~ıer, fakat yeni AL 
kat olarak belirmektedir.,, 

N man kuvvetleri k&r§ı&mda yeni hat. 
evyork Herald Trlbun gazetesi • ıara çekilmtıılerdlr. 

nin askeri mUtehaasısı da şöyle de • 'Moııkovadan gelen bir habere gö. 
mektedlr: 
"Rusların cenupta iııtlbklmlar, 

mayn tarlaları ve topçu mevzllerile 
ikinci bir mUdataa hattı teala ede _ 
bllml§ olmaları lhtlmall pek zayıf _ 
lır. DU~manm tank ve uçak bakımın 
dan U.ııtUnlüğUnü belirten Rusya h&.. 
ber1erl, T1moçenkonun 'ka.r§Ilık ta. -
arruz yapabllmek için gerekli kuT. 
wt1ere aahip olmadığuıı ve yeni mal 
zeme lle t.aze ihtiyat kıtaları topla. 
nm<:aya kadar Almanı~ Volga haL 
lmda ve Stalingrad önünde biraz 
dardurmağa niyetli bulunduğunu göa 
termektecllr. Bu )enl mlldafaa hat • 
tında mukavemet göstermek çok 
&1lç olmakla b~rabcr imkansız değil. 
dlr . ., 

Brezilyaaa 
Beazia tabdldatı 

ylzlndea 
25JOO otomobil 

hareketsiz kahyor 

re, bir Alman kolu Voronej ııehrlne 

glrmlşae de Ruslar mukavemete de _ 
vam etmektedlr. Dlfer bir kealmde 
Ruslar mukabil taarruzla. Almanları 
gerl pOskUrtmil§lerdfr, 06pbeye Al. 
man ta.kviye JruYTetıtert gelınektedlr. 

Kallninde muharebe fiddeUeniyor. 
12 Alman tankı tahrip edllmlf ve 
Almanlar ricate icbar edilmlftlr. 

ALMAllı'LARIN KAYJBI ÇOK 
FAZLA 

Moskova, U (A.A.) - Sovyet ek 
tebliği, şöyle demektedir: 

18 temmuz gilnU hava kuvvetler! 
mlze mensup birlikler cephenin muh. 
teli! kesimlerinde 64 dU§man tankı, 

asker ve harp malzemesi yUklU ll>:S 
kamyon ve be;, top tahrip etmiı ve 
ha.ııara uğratmışlardır. 

Voronej çevresinde savat şiddetle 
devam etmektedir. 

lluenos-Aires. 15. A.A.- Hio
dc.Janclro'dnn öğrenildiğine gdre, 
yarından itibaren şiddelli lıenzin 
tahdidalı lıiilün Brezilyada yüriiı
lüğe girkcklir. Döylecc hu~usi olo• 
mobillerin hepsi gııraj)ardn yıılmo~ 

Parlste zorundadır. Yalınız nazırlar, C)a. 

Yaını:z t~lllerimlzden blrl tara.. 
fmdan bu cephed6 elde edilen neU 
ce Almanların muazzam kayıplarını 

göstermeğe yeter. Bu te§klllml.zin 1§. 
gal ettiği çevrede 10 gUn suren sa • 
VB§lar ııraıında Alınanlar ö!U ve ya_ 
rnlt olarak 35 bin subay ve er kay. 
bctmlşlerdlr. Kuvvetlerimiz ayni çev 
rede 167 tank, onblr zırhlı otomobll 
ve Hi kamyon tahrip eylemişlerdir. 
Tanklarla taıınan nişancı silA.hen. 
dıularımız VoroneJ cephesinde Al • 
mantarın i;tgalinde bulunan bir k5ye 
gelmişler ve derhal burada sokak mu 
harebelerl başlamıştır. Tanklarla des 
teklenen ııllA.hendazlarımız Almanla. 
n k5ydcn atml§lardır. 
Boğuşar cenup çevresinde birlikle. 

rlmlz, sayıca Ustlln düşman motl>rlU 
rlyadc ve tankJarlle şiddetli çarpı§. 

malar yapmışlardır. Bir kesimde kuv 
vcll<?rlmlz. bir yazı harekellle Alman 
Jarm kendilerini sarmalanna ml\nl 
olmıı~lardır. Almanlar burada 17 
tank kaybctml§ler. 900 den iazla su. 
bay ve er te1e!at vermişler ve ancak 
Alman ihtiyatları gctlrlldiktcn son. 
radır ı~ı. kuvvetlerimiz yenl mUda • 
faa mevzilerine çekilmişlerdir . 

14 temmuz nasıl k'.ltlandı !etler dlileri, beJcdilc reisleri 't 
, 1 polis şeflerile l'ahant"ı cliplonıııt1ar 
ı ar 11, 15 (A.A.) - H temmuz b"ll ft · · olomo ı en n ıstıfadc edebilecek 

bayramı bugUnkU şartların mecbur 1 <l' Bazı tak "l k 
1 tuttuğu bir vekar \"e aükClneUe kut r etrbı_~·I ı'şl sbı. 1er, anıykon ar \ c 

- o o us er eye ı ccck ra al bun 
lanmı§tır. Parlslilcr . bUyllk kUUeler 1 hıra ,·erilecek benzin tayınları ı:o; 
halinde zafer A.bidesı~e gitmişler ve ınalıdııd oluc-a'ktır. Yalnız Hio• IC' 
Fransız mcçhQI askerınln kabri önUn J · 'da ...,;; r•oo b" 

1 
-

ancıro .. u. ~ olonıo ıl ıııre -
de lğllml§lcrdlr. Akşam saat 18 de k 1 + kalmıığa nı hk" 1 . 
bUyUk harp maıuııcrl heyeti meçhOI c s z 9 

llllH 111 • 

asker kabrindeki ate§l ıazetemı, ve 
halk gece geç vakte kadar Abide ö. 
nünde hlr defile yapml§tır. 

mükemmel bir ahenk ve yarılım gö. 
rUlmU§tllr. Salılle yakın b!r mesafe. 
den donanmaya mensup h&!lf gemi. 
ler limana 700 ob:ıs atml§lar, ayni 
zamanda donanmaya mensup tayya.. 
reler Umanı bir bomba yağmuruna 

tutmuşlardır, Tahrip l§I bir çeyrek 
aantto bltlrllml§Ur. Gemll~r ve tay. 
yareler salimen üslerine ılönmllşler. 

dir. 
lllğer tar&!tan diln Kahlredı:ı neşre 

dılcn l<'bllğde Telellaada yapılan lngi 
llz ileri harekeUnin Romcll endl§cye 
düşürdüğü ve mareşalin vazıyet i 

dUzelt.mek için büyük bir gayret 
&arfettiği ka~lmekt.edir. Ro -
mel yalnız piya<lc kıb.lariyle baş • 
ladığı taarruzlara Mnradan tank
ları da U,tirak ettirmiştir. Çünkü 
arafmıızdan gösterilen muıkavemet 
cnun t.:ı.hminlnclen daha sağlam ol 
muştur. 

Romel dün bir kaç kere t.aarruz 
eUnifise <le ilerleyememiş ve billün 
lıücum1arı geri püskürtülmüştü?'. 
Hava fa<Jliyctinin artması da hare
katın umuınt surette geni§lediğinc 
Lir işaret sayıl~. 

Sarıyere bağh 
Bahçe köyünde 

100 kental 
odun yandı 

Dlin s:l.!lt ıki ndccJet'inde. San· 
yere bağlı B3.hreköyüııiin S:ırıb:ış 
m('vlôiııde <Y.lun kesen oduucıılar, 
öğle yC"mcği için )'aktıklan ateşi 
siındlırmem.işler nihayet ate~ bü 
yuyerek fundahkle..ra sirayet et • 
roi.5Ur. 

Ateş gitt.ikçe büyiiınıiş ve kesi I• 
mi~ otan l 00 kental kadar odun 
tamamn yanmıştır. Yangın yeriııc 
jandanna komutanı ile Sarıyer 

kayma.kamı gitroiı:ı ve aldıkları 
tertibat nyesinde Y'angmm orma• 
na sirayet.ine m<.-ydan venn°den 
eöndilrillm~tür. 

Yangına· .sebebi,yct veren odun 
cula.r haıklunda t:ıkibat yapı:mak• 
tadır. 

Şark cepheıinden dönen 
lspanyol gönüliiUeri ge~it 

re•mi yaptılar 
Madrid, 15 (A.A.) - Geçenler

de doğu cenhesinden dönen lspnn 
yol maVi tlimenine mensup 1 ı 00 
uönUllü screfine, Valladolid'de bil• 
vlik bir ;;österi ve malıl\lF makam 
Iarla Alm:ı.n ve İtalyan kousohs 
larrnın hu~•ını ile dint ayin yapıl
mrstır. Göniil 1 ülcr karilf'<Ji bundan 
sonra bir geril resmi \ apmıı:ı ve 
halk ta.rnf•ndan alkış'anmıştır. 

Amcrikada hmm:si otomobil-
lere el koı\acak 

\'ıı.,isı~I 'l, 15 (A.A.) - Ayan 
meclisi ~skerl encümeni, harp iıı
tihs3.l idaresinin isteği üzer'ne 
ayar.dan Rcynoldsun verdiği ve 
hı:susi olO"nobUlerhı harp gayreti 
l;akunmdan. reis Rw:velt tarafın• 
dan s..ı.t.m ::ılınmak veya el konul 
mak sureıiy~ ~shştmlmalarma 
dair elan kıınun layihasını incele• 
mi tir. 

Layiha metnine göre. l;u kanu • 
nun tatb~ içio:ı ~ milyar dolar
lık bir tahsiNt kbnUlmaaı icap et 
n.ektedir. 

V"e oğlu Alaettin ankaz altında kal 
mışlarchr. 

Hadise yerine ma.lullell koşu§ • 
muş ve çağrrılan itfaiyenin yardı· 

n•Hc aHe e!r.ı.dı .ha.fü yaralı olarak 

fransa 
•• 
uzerıne 

Beş milyon 
bevanname atlldı 
Ayrıca demiryollarına da 

bombalar atıldı 

Loadra, 16 (A.A..). -1.nguız hava 
kuvveUeri t&ratnadan ilgal altnıdald 
Fransız toprakl&nna atılaıı bCf mil.. 
yon beya.nn&menln, Eden taratın _ 
dan 'Fra.ıuıaya hlt.a.p eden mesajı lh. 
tiva ettiği öğrenilmekedir, 

Londra, U (A,A.) - 18.14 tem_ 
muz gecesi Edenin Fransa llurine a. 
tııan mesajında :Fransız milletine yal 
ııız dost değıl, aynı zamanda mUtte. 
flk tablrile hitap edllmektedlr. Me. 
.aajc!u demliyor ki: 

Milll bayramınız münaaebeUl& ve 
bütün İngiliz milleti namına afze hl. 
tap ediyorum. Size yalnız doat tabL 
rile değil, ayni zamanda mUtte!lk ta. 
blrlle hitap ediyorum. Zira Bordo 
htı.di3elcrl.odenbert geçen iki yıl zar. 
tında mll§terek dU,mana kar~ı mUca. 
deleye devam etmek ıruretlle ııadık 
mllt.tetikler olduğunu ıabat etUııiz. 

Eden, Frans•zların bUtUn sahalar • 
dakl mukavemetini öğdükten ve ln. 
gi!lzlerln B'ransızlar elinden bu top. 
rakları aım.ığı hiçbir uıman dllşUn. 
medlklerlnl hatırlattıktan sonra, me. 
sajmı vöyle bitiriyor: 

14 temmuz, Fransanın mazideki 
bUtUn tulllmlerdcn k;ırtuluşu gUnU • 
dUr. Bugtln o tarihi Fransanın halde. 
ki zulUmlcrdcn de kurtulaccağı u. 
mit ve kaııaatilc kutluyoruz. 

Blllyoruz iti, o kurtulu§ gUnU biz 
ve Fransa. ınlll~tl; yeniden sllA.h ar • 
kada~ı olacağız. O zamana !<adar 
BilyUk Brltanya milleti o günün gel. 
mest iç•n dua etmektedir. 

Loadra, 15 (A.r\ ) - Jnglllz ha. 
va nezaretinin tebllğı: 

DUn İngiliz hava kuvvetlerine men 
s•ıp uçaklar şlmalt Fransa nzerlnd~ 
ve Belçika sahili açıklarında faali • 
yette bulunmuşlardır. Şimali Fran. 
sada dcmıryollannll ve hava mey. 
danlarına U\arruı eclllm4 ve ıçerlal 

inşaat malzemeıslle dolu bir trene 
tam isabet elde edllml§Ur . 
Akşam Uzer! Osland 1lçık1annda I! 

kUçUk Alman gemisine taarruz edil . 
mlş ve yanguılıır çıkanlml§tır. Uçak 
lar gemilerin 60 metre Ozcrlne kadar 
alç:llmı~lar:iır. Dün gUndUz lngllte. 
re üzerinde dilşman hava Caallyetf 
olmamııtır. ---o---
M11ırtla bir Fransız gene. 

raline niıan verildi 
Kahire, 15 ( A.A.) - Mısırdaki 

Jngiliz kuvvetleri komutanı gene
ral St.one. Fran~rz milli bnyr:ımı 
nııinasebeUy e rapılan tören esna 
Eında Bir Hake"m me\'k\ini :nlllla· 
faa eden "Sa\•a5aıı Fran!la·· kıta
ları komut.anr general 1\ı:.enige ln· 
gıliz "Askeri meziyet.. niRaııtnı 
Hzzat tevdJ eylPmiştir. 

DONYA~-=~

==--: DONUYOR 
....................... 

Birmanya yolu 

Hic bir yol Binnıın) a ~olu kndar 
kendi;;inden bah'>cllirmeıııl~lir. Hır. 
man) a yolıı adını taşı~ :uı hn yol 
lravadiden başlar Sahıen 'c \\ll-kong 
vııdilerinl keser sonra ) nnse • 
Kiyang boyunca aşağı inerek Han. 
son limanını Çunking'e bıığlar. Bu 
yolun 2000 kilometresi Hiın:ıl~·a 
dajJarı üzerinde korkunç rampalar 
yapar 3000 metre ~iıksekliğincle mu 
boğaz<l:ın geçer. uçurumlar arasın· 
do çok lehlikeli 1100 '\İraj yapıır. 
llu )ol çok ehemnıiyelli bir ~abiye 
Yoludur. Cin harbinin ona daman 
so)ılıyordıı, 3 sene <:anka~ sekin 
mukaveınelini besledi. 

Bu yolu herkes Çankııyşek yaptı 
bilir. Fakat lıu yanlı' bir biliştir. 
Çankayşek çok cskidenberi mallını 
olan hu yolu ordıılannın ihllya~ını 
yabancı diyarlardan temin cdchiL 
mek için snRlam ,.e modern bir şe
kilde tamı~ eıtinniş onu yeniden 
lmllnnmak cürellni gö.slermişll. Oy• 
saki bu yol etrafı u~·urumlıırla çc'• 
riJmiş bir patika halinde asırlan• 
danberl mevcuttu. llindistıındau 
kalka~ ken·anlar: orta Çine, 'ribele 
\'e• ".ı ı.:nnnna gitmek için bu yolu 
tercih ederlerdi. 

Bu l'Olun deniz kı) ısındaki son•ı 
kanlı harplere ı.ııhnc olmuştur. 18 
inci asırcln ~erli kulıilclcr f rvadi) i 
7.apte<Jcn Hindli rl'is Alııng Pura. 
)8 şiclclellc nıukın emel etmislerdh. 
fakat Alung Pur ~erli knbilelerr 
galebe etmiştir. Bu galebenin \ ukui! 
geldiği nokl ııiıı lııgillzlcr Rangml 
şehrini kurnıu~lıır "Hangon, Bir· 
mom ıı lisıının.d:ı 1.ıij'i zafer demeli. 
lir., 'e Ava hiikfııııelini kurar:ık 
Birm:ınyayn i.stikl:il \'Crnıişlcrdir. 

ı s:rn yn kadar Birmnnya hu ) <.ıl 
sa)esinde dünyanın en zrnqin de\• 
Jetlerinden bırisi olılıı. O güııdenhe. 
ri hu yoJ ıniilem:ılli)en t:mı..ir H' 

ıslıılı edilmiştir. Son ) ıll:ırılıı Çinr 
hir 3 ardım Yolıı llltılıllmesi için k 
dınlı erkekli 160.000 ııınele kııll • 
nılrnıc; ,.e fı(I lllil)on clohır kıyın• 
tinde ç!ınento sarrerlilnıişlfr. 

Bu yolıın Çin müdafoac;ınn elli!.!• 
bü~;ık hizmel Çin serlrlinin ı,· .... ı 

lcri ııden mı: """" • 

.wlr \.OCDk 
12 melre yükseklikteki 

penc~retlen sokağa diiftü 
Beşlktaşta şair Efre! sokağında ~ 

numarada oturan HUsamettln adnıd~ 
birisinin iki yaşındaki oğlu GUn 
doğdu, C\"lerlnln UçllncU kat pence 
resinde oynarken, muvazenesini kay 
betmiş ve 12 metre yüksekten qa# 
dUşmUştur. Çocuk ağır surette yara 
la:ımış. Şişli çocuk hastanesine ka. 
dınlmı§tır, 

Bir arabacı ağır yaralandı 
K!lçUkpazardıı, Uacıkadın ~lJc 

ıılnde oturan arabacı Kuatafa, dUr 
arabaslle blrllkte Kantarcılardan g-. 
çerken, teml~llk ameleslnden ŞUtrl. 
nnn arabuı ile dar yolda Bikl§mte· 
kendi arabAsı altmn düşmll§tür. 

ZAYİ - Şehremini nUtus dairesin. 
den almıı olduğum hueus cllzdammı 
zayt ettim. Yenisini çıkarttığımdan 
zayi olan cOzdanda askerliğime alt 
durumun yaniden yapılacağından es. 
kJB!nln hUkmO yoktur. 

Aksaray takonderp114& odalarf~I 
Rahme& tı0kak No. 8 BaUoflu labak 
um Ulutttrk SM 

Araba Mustatanın üzerinden gı>r 

mlş ve ağ'ır yaralanan arabacı knl 
dırıldığı Cerrahpaıa bastan" \• 
ölmll§tllr. 



Et ~ıyen 
nebatlar 

Athırl_,_ ~ -.ı ~ •Q.f.........,_ w..Gi 
eiltlW ti• lrııalt Mr tllil. Mrh•U. ..... ..- .._ .. 

OdOUel(da ..... Çfkt1rQu c.ıaf. 
Jal'la tn ı.ı,elerl W'1"9rda Te 

dılmsfard• ..... • .... lılrı -
~ ............... .. it---· ~ -.Sr ...... a. 
dtM81a'da ~ • lııorlamo,... 
tamdlliada blrlDI A. C. Bmn'ala ............. ~ 

sa OlrON.9• 
•<Po11•ıwa> ......._.._,...., delplltn........., " ...,.. ....,. 

,........ ............. futaM 
rtblirlanDI ....... Bahtlerla 
,..... ... dehlll l?UI; ..... 
ktranlılı ç&IJorda. BI~ ler 
,...... 8"NI "ft Motel, ulalaa 
..... •• Uıel"911 • ttiad• ........... " ~ ... 
CUPlf9 .,.... 4llfrol1mlı. 

"Oılimell'la 4lllert e8dldl ... 
,.,... puceJeDlh; İDllJlirü, .. 
J>ula , ....... tB7Je ...... .,_ 
dll: ·---. .. ~· ... ...... ,,.. ... ....,,. ai81r!~ 
...... ........ dedMerl dolha 
flinıi: Atalar ,,.,..._. aı..._ 
dlb. dem lllertilde, "9•1 eefllar 
ceteMllmt bana blW 'VttlD!tll. 
"'8 lla .. .-..nl)'Off Gealt ,IQ)eıı 
rt hp11m9' lota, ı,aa•ıa lroper4ı,la 
hn bullltlara büıaf Enıln denli 
lr"1fİı, btllDn fırb1la )'elleri çarplfl" 
JllDI': artıfc btalm lefn il~ fıan. 
tulaf J'Old ••• 

"Bl1Ja dlflnmtllte ._ • bir 
dala tepeden ...ı., korkqe Mc 
çal'pllla ..ım altaal\ lattl'1f ....... L 
~ Alda• .... 4lllr& ..... ........... ~ ....... , ......... ................................ 
,,, ... dinil --.c11a-.. m 
........ ,,..... •. --ı. ...... ____ ...._; ..... 
--dul•Mlmt 1llıldl, 
ala 4...... .. 11 ... ... ,...... ................. ~ 
.... *"ına" _. IMtt'*' ............. ..,.., ...... 



15 lEMMUZ-1942 ff A B E R - Akt~un poatasr 5 
==• c A( 

Titreyen adanın baş kô.hini 
1
D e n f z 

·kurnaz Avrupalı J ~ ..... ~loılıl A •k 
Bu adam da, meşhur Jul Sezar'ın sözünü tekrar ederek apon Ve merı a· 

., Romada ikinci olmaktansa, bir köyde birinci d008Dffi8l8fl 
olmayı tercih ettim ,, diyor 

Gva Rahıı.. Tanrının takdis etti.. 
ili bir yerdır. Burası, dünyanın ceıı· 

ADALET 

Erl\!sı güu, muzuun kadın, zincı 
neli sayılabıllr. Adada, heı kes, hı'• taşları ve süın~ parc,:alarıiylc sü ; 
katin ilk zamanlarını, Adem ve 1 

lenınış o.arak köy meydanına gc!. 
Havva devrini yaşar. Halkın, yal· 

dı ve: 
oız bir aılesi vardır: iklimin zuı.. B kı b . b k d • 
müyle fasılasız mücadele. - a ııız, e~~ u a ar zıy• 

Evet lIAht bir imtiyaza mazhar netıııı var. Z~ngıoım. ~aşkasının 
lbl :·rü b d ··t d" mahn~ lenezzul eder miyım'l 

g go nen u yer e, mu e:nıı ı-

1 
Dedı 

yen Afetler, feHlketlcr tevııli ede;o. O • _ . 
Yerler ~Öker, yerlerinde baralıelr.'" ı leden, muddeınin akrabasındoıı 
tü • lhtıyar bir adamla karısı çıka g,. • 

Prer. "tik d . . . rt da kü ) di. Bunlar, şüpbdi kadından da~ı ı 
ası enızının o asın • .. r· dül lı . .. . 

dlcek adaların })iri L 'an GYa Rah:ı sus uy. :r. ıtıyar, uslu~dekı _taş. 
adasının derdi: Fasılıısız zelzeleler ları, gumuş parçalarını, bırer bırer 
sürekli yağmurlar, fırtınalardır. ' sösıe.r~i ve l~er. birini~~- e~dadınııı 
Adayı ziyaret c le-n bi rseyya'.1, hangısınden ıntıkal ettıgını anlattı, 

gördüklerini şöyle anlatıyor: Sonra, maznun kadından, ziynet eş
yalarını, nereden aldığını i"bat 
etmesini istedi. Kadın; bir feY 
sö~·ıemedi. 

~DA OYLE SARS/Ul'ORDU Ki 

Gva Raha'da bulunduj:jum günJ.>. 
rfn birinde, gece yarısı, yer sarsıl. 
maya başladı. Sarsıntılar deYam e
diyordu. Zelzele, şiddetini arttıl'

dıkça arltırıyordu. 
Öyleyken ,köyde ,telAş eden, 

uykudan uyanan olmadı. Yalnız, 
ün do~arbn, öyle şiddetli bir sar. 

sıntı oldn ki, bu, zelreleye alışm ış 

olan iptidai adamları bile, kulube. 
]erinden kaçırmava sebep oldu. 

Ada, öyle sarsılıyor, çaltrdıyor, 

yer altından taşım boğuk ses1l'r 
fçinde, l>yle uAuJduyordu ki, bir 
anda kabarıp parçalanacak zannını 
veriyordu. 

insanlar yuV'llrlanıyor, kuhıbeler 
çöküyordu. Yerlerde eşya enkazı. 

insan, hayvan cesetleri kımıldanı• 

yordu. 
Deniz, birdenbire, çekildi. Dal• 

.ıalar, uzaklara sürüklendi. Sahil 
kurudu. Birkac saniye önce, dört 
metre derinlikteki sulann içinde 
duran kayalar, mercan kitleleri 
meydanda kaldı, Üç dakika, denir• 
den eser gôrtınmedi. Sonra birden. 
bire, sular geriledi, Dalgalar, kaya• 
lıırın füıtilnden atladı ve küçücük 
adayı, ba,tan başll ıslattı. 

St1lar, bir cok dcfııl:ır, lleriledi 
ve tıeriledi. Öyle alçalıp Y6kseliJ'01'f' 
riu ki, arada, on metrelik derinlik 
farkı oluvordu. Bu 'fark, yava17 ya. 
va a:ı:nldı. Deniz seviyesi, ancak, 
uzun bir zaman sonra, eski halin• 
Rel bildi, 

Halk, zelzelenin nihayet buldu. 
unu zannederken, tekrar, evvelkı 

)erden dnh:ı şirlrletli bir zelzele bn'"ı· 
J:ıdı, Bu ır;arsıntının hlribirine ) "• 
kın faır;ılıılarla, yaTım saat kadar 
sil11dü, Ondan sonra da, zelzc]e 
:\'arı nsar saat arnhklnrla ,bir har. 
ta r'c\·nm t-ttl. Harta sonunda ada• 
vı, evvelkilere rahmet okutan bir 
zelzele ııarııtı. Bütün bir gün, kısa 
fasılalarla devam eden, bu snrsınh 
çok korkunçtu; çünkii evvelkiler 
tıibi 11f'kl deltll şakult hareketler 
u"andırı 0 ordu. 

Bu zel1P.Jede, 14 kôytin namı, nl• 
,,anı kalmajı ve 28 kişi de ô • 
müştft. 

• B0Yi'K BiR CiNAYET 
Zelzele dindi, bayat tabil seyrini 

aldı. 
Bır gftn, adada, bir fevkalAdelik 

uyandı. Yerliler koımşuyorlar, top. 
lanıyorlar, nıtinakaşa ediyorlardı. 

Her zamanki siilrtin.et fevi<indekl 
bu hal, merakımı celbetti. Sordum, 
lt{lç halle meselenin eııasını öitren~ 
bildim: Bir hırsızlık vatası imiş, 
Bir çocuğun boynundan, uyurken 
dört dizi kırmızı sadef çalınmış. 

Sadef .. Adanın en kıym.e.Ui serma. 
yesfdlr. Yerlfler araaında, para ye. 
rine ıeçer. Sonra, hırsızlık, bur-ı• 
da, en bftyflk bir cinayettJr, 

YerUJer, hırsızı anyorlardı. Ştir. 
he, bir kadının &zerinde toplandı; 
çlkıkft sadefierfn kaybolduAu gün, 
kadın, orada bulunuyormuş, 

Kadın, fnkAr ediyordu. Kulube .. 
inde araştırmalar yapıldı; bir şev 
çıkarılamadı. Kadın, lthamlarda:ı 
oll sinirlendi. Diler bir kadını ça
~m:lı. Jrulubetılnln her ta1'ahnı, b<'lı 
raberce, aramalarını teklff etti 
Başka blrf, dlJşm:ınhkla, on) n "· 
rada bir yere saklamış olnbfllrdf. 

Bu aroş•ırma neticesinde, 1,lr kö· 
'4tden, iki di1ıf sadef çıktı diler 
ki dizi sadeJi bulmak kabil olm • 

eh. 
Galcıyan ço11' arttı. Kadının ailesi, 

ı,ı kısa kesmek için, ortaya ahld ı 
ve adalet istedJ. 

E8kiden, bu gibi meııeleler, k:ınl 
hidiıelere sebebbet verlrml~. 
ŞimJI, ıııhniyet deltlşml!J, k~hinle. 
rln mndahalesiyle if balledillyor . ...-
muş. 

Halk, f15ıllılara başladı. Kadın, 

bunlan da mı ç~lmıştı'l Yoksa, d • 
likanhlarla oynaşma mukabilinde 
mi almıştı? 

Gene kadın, renkten renşıe ıfrdl. 
Hı~·kıre hıçkıra ağladı. Nihayet, 
koşa koşa kaçtı ve ortadan kaybol
du. Anlaşıldı ki, kadın, kendi af .. 
lesinin kAhinine mfiracaat etmiş, 
sıyanetini dilemiş. 

Müddei taraf, kahinin adaletinden 
şiipheliydi. Onu, kadına, geceleyin. 
zehirli hap yerine, zehirsiz bir 
hap yutturmakla itham ettfler. 
Böylece. iki tarafın arası, faıla a
çıldı. 

BAŞK.4.HIN MtJDAHAI.E ETTi 

O zaman, her-kesin hilrrrwt ve 
itaat ettfll l>ltfklhln Kftper mftd '• 
bale etti • 

Küper, senelerce evvel Gva Raha. 
ya ıelen ve yerleşen maceraprest 
bir Almandı. Orada, herkesin iti. 
tn11dını kazanmıf, blltün kabile re
islerinin ittifak.iyle başkfıhln intf. 
hap edilmlştf, 

Kilper ,adaleti tatbik edecek olan 
kllhine, işe hile knrışbrdığı takdir
de, ölüm tehlikesi altında bulun. 
cluluaw. dallri8*6 ........ t;ıl(. 
mü kendi•inin verecelipi söyledi. 

Hüklbn gilnil ıeldl. Bl1ttin halk, 
köy meydanında toplandı, Klhin, 
seyircilerin orta~ında durdu. Bir 
küçük a~acın üzerlne de, sadef 4!• 
zilerini astı. Gür bir sesle, davayı 
anlattı. Herkes susuyordu. Nutkll"' 

- 1ııanmıyonım, dedim. Emi. 
nim, fakat bir tftrlü inanacaJım 
gelmiyor ... Hakiki delil yok, söyle.. 
diklerinizin hepsi felsereden iba• 
ret ... Taassup, nilmem ne ... 

- Size muhakkak baHa, kanlı 
yatak çarş-anarı mı ıJ!Ssterrneli? .. 
Bunlar da hukuk~ olacaklar! Sah• 
reelin, ben size lsbat ederimi Mese.. 
lenin psişkf tarafına bCSyle IAkayt 
kalmaktan vazgeçersiniz! Sizin Mar. 
ya İTanovna S~bfryayı boylamazsa 
ben de adam deflllm 1 lsbat edecr 
ğiml Felsefe size yebniyorsR eUmde 
daha maddt bir şey var ... B11 benim 
felsefemin dotnıh1~nu g~lerece', 
tiri YaJnı2 mftsaade edin, gideyim. 

- Neden bahsecliyorsunu"'? 
- İsveç kibritin den .•. t'nuttunu: 

mu? Bense unutmadım 1 Bunu mnJc.. 
tulün odasında kimin yaktığını ~ 
reneceAim. Üstleri aran"°ken kibrit 
buJunmıyan Nikolaşka yahut Pse
kov bu kibriti yakmamıştır, bun!ı 
yakan üçtincll bir şahısh, yani 
Marya 1vanovna. fşte ben de bunn 
isb t edecelfm !.. Kazayı 16,Yle bir 
dola:ı,ın geleyim d o mman ... 

- E, peki, şimdi otunın da sonı 
ilUYa başbyabm. 

Dükovskfy, masanın yanı-na otu.,. 
du ve uzun burnunu kAAıtlara do4-

. rlfdi. 

Müstantik balırdı: 
- Nikolay Tetekov'u ıeUrsinlerl 
Nikolaşkayı getirdiler. Nilcofro:.,. 

l nın ilz(l solmu"' ve kendisi bi• 
.. ., "fbf zayıOarnıştı. Titriyordu. 
Cttblkov: 
- Tetehovl diye sorıJUya başta• 

dı, 1879 yılı sız, birinci mıntdku 
hftklmllltlnre hırımr.lık suçundan mı1a 
h keme ve hapse mahkOm edilmiş-. 
t nlz. 1882 yılı, fklnci de!a hırsı'r 
lıktan muhakeme edilmiş ~ hıı .. 
ıic;hnneye girmiştiniz •.• Bize hepsi 
malum .•• 

Nikolaşkıının Y8zUnde hayret o. 
ı.unuyordu. Mnstantt~n her ıe~f 
bilmesi onu IJ&Şkına çevfnnlştl. 
Fı' ııl bu hayret htaııf çobu'kca"c 
büyük bir kedere tabavvill etti. O 

nuıı nihayetinde, Mıhlara dualar 
mırıldandı. 

Maznun kadın, ortaya çıktı. Ken. 
disinin masum olduğunu, Htiraya 
uf!radığını iddia etti. Sonra, göz
lerini kapayarak, kahinin uzattığı 
hapı aldı, yuttu. Ailesine mensup 
iki kişi, lehinde şehadet -ettiler. 
Bunhır da, eski Cermen hukukun • 
dan olduğu gibi, zehirli hapları 
yuttular. Muhasım tarafın şahitleri 
de, aynı surette hareket ettiler 

O zamnn Küper, söze başlad; ve 
hi\kmünlJ verdi: 

Maznun, müddei de, şahitler de, 
vereceği şekerleri yiyecekler. Ya-
lan söyliyenler, zehirli hapların te.. 
sirlni meydana çıkaracak olan bu 
şekerleri Y.iyerek, o gün, öleceklel'
di, Kendisı, başktıhin de, aynı ş • 
kerden yiyecek ve AUahın adaleti· 
ni bckliyccekti. 

Küper, şekerlerden yalnız birinin 
üzerine, bir müshil olan kroton 
.,.ağı damlatmıştı. Şekerleri bir sı
raya dizdi, Sonra, herkesln birer 
birer şeker almasını emretti. 

Şahitler şekerleri yediler. Sıra 
maznuna gelince, Küper, onun (). 

kn~nke, müshil şekerini sfirdü; çür. 
u adının kabahatli oldı.ı#unu an

lanıış, söyletmek için, karnında, 
sancı husule getirmek islemisti 

Herkes, maznun kadının, ·z~hirlf 
haptan nasıl kurtulaıbileceğlni me. 
rak ediyordu. Ben de, çok şiddetli. 
0.lan ~ilshilin, kadında husule gea 
h~ecegi sancılan, ıztırapları dOşf • 
nuyordum; fakat kadın, zehirlenme
dik ten başka, ishale, sancıya da tu.. 
tulmadı. lIAcın mı tesiri olmadı 
ne oldu, anlayamadım. Küper, hl~ 
bozma<h, herkesin Bilnabaız bulun• 
dutfuna hükmetti. 

l\Jiper'e. böyle belth bir adadıı. 
bu iptidai halk arasında nasıl yıı. 
şayabildilini sordlJID. O bütün 
ciddiyetiyle: 

- Beni, bu taıbiat hlldiselerlnden 
daha be!'bat felaketler, buraya attı. 
Alınnnyacl a, geçen harpten sonra 
l5yle .. e)lle-r çektim ki.. Görityor~ll" 
nuı, burada hürmet g!Srilyorum, 
Cok kolay ve rahat da ~şıyorum. 

Dedi ve sinsi bir tebessftmJe iJAve 
etti: ' 

- Romada ikinci olmaktansa 
burada birinci olmak daha yerinde. 
dir. 

Bu gUnl~rde, Stvastopol, lfar. l mM, 54 kro~ür, 20-l destroyer, 1 sa-ıe,ik Dcdetler Am.erlka!4ı.. 
kof cephesi, billıassa Mmrda. cc• 80 taht~lı:ıhlr .n5& et.m.ırte bulun nın sa'ilıiyetli kaynaklarına ,,öre, 
ı·eyau eden muharebeler, herkesııı ruasma mukabtJ. Japonyanm in- Amerika, bu senenin Mayll:I nt. 
Uikkatlni üzerlıerinde toplanıııt bu. ta eylemekte baJundnğu harı• ge- lıayctind.e, 1942 !'ieDesine ait ~ • 
ulnduğu bir zamanda, To!<yo ile mlleri, 8 harp saffı geml..t, 2 tar. uiz progra.mmm yarısını tamaml ... 
Sanfnmsisko arasmdaki 518J mjt. ;rııre gemi~i, 10 krovazör, 111 des- mıştu. Biiyı.? iken, ikmnl edilmlt 
Hk deniz sa.basında \e Okland, troyer i1e 7 tahtelbahir idi. olan geuılienn mikdan ile kudret. 
Diic Harbur'la Yeni Zeli.nda lll'a- tki dev'etln mevcut , •• ha.zırtan. l~ri b linmeme'lltedir. Sene zar • 
ı.mdaki 6 870 millik sularda deh- makta olan deniz ku\ vetleri ara. fmda 'erllen munzam tahsisat ifa. ' . ıetli bir saklsmbaç oyunu o)nao - smdald ni.o;bet, bu teblığ.e göre_ yesln<le 194'~ pro&Tamnım, bu se-
drğı unutulmq gibidir, ~k büyük.. Buna inanılır mıf Mü.. nen·n ikinci tetrinin<1e tamamlılıo 

Bu saklambaç oyununu, .Japon tahassısla.r. bayır diyorlar Ve bu nacağı iddia edilmektedir. 
,.e ~\mer&ı. llonanmalan oynuyor. fazla farkı Japonlann donanma 1 Amerika, simdi, pek küçük ha. 
Jar. Bunıı biliyoruz; fakat ne Jm. kuvvetlerini fazla gizli tutmalan· cimde, pek sürat'e ve çok miktar. 
dar kuvvetle ofD8dıklarmı, hala na ~1'3i~·orlar. da tahtelbahir inb& etmeldedlr. 
iyice k.estfremiyoruz. ., * • Deniz tafry&l'elerlnln miktarı ise, 

Bu :vazıda, mötehMsıslann tetl- Ayni kaynaklann verdikleri ra.. I bu gün ngiliz ve J apoaya deniz 
klklerlne baş vurarak, iki tarafın, kamlar& göre, g~mllerin sllrat ,.e ıa.yyarelerlnin yE!kfuıunu da geç • 
bu giinkö k11vvetsni anlamak inı • t.eçhizatlan da merak uyandın • mıı bulunmak)a beraber, her gün 
kanlarını ara~tıracağız: tak derecede. birbirindl'll farklı • bu mlkdarı artıran bir kuvvet 

Japon don8.llDl.Mı, bilhaas&, 193tı meydana. gathiliyor. 
la 1 dır. • * * ~enesinde bahri konferans n §• J'apMI harp g~•ıe.: vasati, 28 

t . Akt klldlğl __ ... __ berı" bir '='"'"" ·., Anglosakson salilıJvettar kav. 
ıra an çe am.uua ' nıil stt-.. lerı'le Amerikanmldlerin ,,. " 

fth 11 t desine bllrllnmli.. '""' naklanna göre. Japon.vatla h rp 
m~.u ye per ~ 20 millik stirat~rtne bir tefe\'YUk· · • • ' 
gibidir. .Ja.pon h:ırp geuıllerinin, lan kavdedilmekJe beraber Ame- gemısı &nJ'l.&tr geclkınektedlr, Sc .. 
bu son altı senede, tonajça, sttr • ., bebi ise, tersanelerin, Koray 'e 
atçe ,.e ~biza.tça ae halde bulun ri'la harp 58.fft gemileri t~hizat Midny deniz muharebelerinde sa
duklarmı keııtlrip atınak, gllç bir ve m!lbsfaza cihetinden .Japonya. katlanan gemilerin ti.miri ile, ug. 
mesele bulnnuyor, nınkU.ere üstün görlhıUyorlar. Bu ra!jlllllSıdır. Bu iddia. bir cihet• 

Rirleşfü Devletler Amerikası, kaynakla.m göre, Japon harp saffı ten doğru görülebi lr: Japonlar 
tlonannıasma ge-Hnoıe: Onan vazi• gemilerinde, 16 pusluk 16 top büyük harp gıemlsinclon ziyade tah 
yetJ, Japonya ile harbe girdiği za- me,·cut bulunm:ısm~ mukabil, A· teıba.Jılr gem'sl inşasına faz :ı c• 
rnam\ kadar neıredllen resmi ra. merlka harp saffı gemilerinde 14 lıemrnlyet , ·eriyor • .J~ponyada, Ar. 
kanılara bakılarak, kati olarak de- pusluk 124 ve 12 pusluk 12 top man mütehassısları da çıµqıyor • 
ğJlse bile, lfice tesblt edifebillr. buulnuyor. lar. Banlar, harp gemilerine ~-fa. 

• • * Amerika hsıp saffı gemllerinln kat eden tayyarelere , daha. b.u,. 
Mtttehssıslar, 'lanel!I, Brassays, urhlan, 18,S pm kalml1ğmcla iken vetli motö.rler yapıyorlar. 

Naval Anrtta.I, tJnltet Serree, Uni- laponlannkl, 10,S , 12,4 ve 14,t laponlar, işgal ettfkleri yer1era 
ted States Naval fnstttut, Figh- küsur kabtıl edlJly,u. de, iptJdai madde el~tinden ı!e 
ting Shlps, gibi tngi!b: ve Ameli- Japon tayyare genıllerinln, 280 zengindirler, Bu Hnginlll<, on • 
ka mttesseselerlnin ne1retmJeri tayyare tqıyabildilderl kabul edi- larm, ele gt!Çh1liklerl yerlerde ta. 
lstatlstlldere dsyanarak, iki tara. Jiı~e-11, Amerlkanmkllerin 46ö tny tunabllmele.ri tve tabr'p ediln k&J. 
fm deniz kuvvetlert ara.smcln. bir yare nakledeblldlklerl tahmin edi- naklan ti.mir edebllmeleri sa.ye • 
mukayese yapmnya ve t Nisan liyor. • sinde 9elllel'e!I~ :e.reoktJr • 
1941 deki vulyetı.rinl t.eslılt et. Yine m~ ayni bJ• 
ıniye ça.1qpmaktadırlar. naldıR&la elde ettildeıi netlcıelere İki dvıetin deni• kuvvetleri 

Bumttta.laalara gln, el~ edL göre, .Japon knıwzörlertnla .ura. hakkmd~i bu mtikayese, Anglo. 
len netice !Ji>yledfr: ti 18 , Albel'ika kravosörlerlnin sakson kaynakluma göre )'aplldı. 

1 Ni88.D 0 l941 de; Birleşik Dev. S2,ll mildir, Japon IU'uv~lerl• lı ida. mötelıassıslar, Japonıarm 
letler Amerik.asmm Hi , Japon • de 8 pushık ·104 , 6 puRluk 8' ~e neler yapttldarmı pek gizli tut -

h ff · l 5 il! lok 96 t k b·ı ~ malan ka.rşııımda., hüküm vernıek yanm 10 arp sa ı gemıs , -Ame· ,•J pu<.o opa mu a ı • me. te tereddüt ediyorlar ... Ô)le ya.. 
rikanm 8 tayyare ~sine, S7 rika kruvuörlerlad! S Vaı:d 16' Japonlann. bu kadar fa k bir Al!le-
kru\ıızörüne, 180 4estroyebre ta ''e it pa!iluk 2'4~ top uğo 
gilfzlere verdlll 50 destroyer ha.. tahmin ediUyor. rika denlzeWii öniinde, bu dere. 
rl~, 105 tahtstbahhine mukabil la. Destroyerlere gellnce: lapon C!e aerbe9~ perende atma.lannı 
ponyanm IJ tayyare gemisi, 48 kro destro,.Ierlnln M tl 1925 den hJÇe sayamıyorlar. 
vazartt, 125 de9troyerı ve 71 evvel, diferleri ondan tonra in- Ka.piten Piileston isminde A· 
tahteıbalıirl vardı. şa edllmltlerdl Amerika de.UO. merlkalı bir denl:ı.eUik müt.ehassısı, 

l'ine ayol t.Mlbte, Amel'lka 17 yerlerinfa ime '72 si, 1825 dea ev- 1941 seaesi nlbayetbade neırettlği 
h --•f · • 12 "'-· ,·el ı .. - edlJml-•--• .. P..Uikteld donanmalarm "nnet arp ,,.... ı gıemısı, ... yyare ı~ ·- ,._.... !eri,, lmnlıuleld eserinde, Japon 

dan kaldmp götllrdilnftı.,. Citler .. 
den atlıyarak yola çıktınız ve ;rn
rüdünüz... Bunun arkasından su 
bendi gelir .Su bendinin yanında 
bir mlljik sizi korkuttu, :Fakat ne 
olu) orsunın 'l 

Benzi kfılıt gibi solen 'Psekov 
ayağa kalkb ve sallandı. 

'81ufye ubitlerlnln, Amerika do. 
noma sabitlerinden daha gen9 
buhmmalan yU1:ür. l.en, ilk muvaf. 
faldyetleri, J aponlıum kazanabile. 
eeklerlnl bildlrıniıti. Bir de, Ja. • 
ponlar, donaıımslıanm, mühendis
lerle doldnnnuş, bulunduktan için 
Amerilwmı da böyle hareket et
mesi ieap ettiğini SÖ)'lilyordu. 

Bu müteh.as8a: 

, isveç kibriti 
- Kendimi fena hisse<liyorum ! 

dedi. Peki,.. Öyle olsun .. , Ancak 
dışarı çıkmak istilonım .. Rica r. 
derim 

' 

Pseko"'u götürdüler 
Cubikov, tatlı tatlı gerir.erek: 

"Japon hMrl7e dbltleri .çok ça. 
hfıyorlar ve eğlent.-elerla.9 ~ok az 
yer veriyorlar. Öyle iken, eüui te 
ı;ebbüsleri mahduttur. 1k1 donan. 
manm da zlbitlerJ, iyi t&lim ve 
terbly• gömı8§1en'lir1 Amma mes. 
leld t.etekkW, Amerika doaamı1.a
!omda d"b,. ) '\sek ,;öritnliyor." 

No .. 5 Zabıta hikayesı 
Yazan: A. ÇEHOV 

Rua~atlan ~eviren: SERVET LUNEL 
aflodı ve 8idip :yüzünü yıkıtmak yordunuı. ('Dilkovskty gl>zlerlni 
ve kenlisine &elmek üzere müsaade Psekov'un yüzüne batırdı ve Te 
istedi, Onu 8Ötiırdüler, monoloğun devam etıili müddetçe 

Müstantik: oradan ayırmadı.) Nıkolaşka da 
--Psekov'u lfetirsinler, diye em- size hizmet ediyordu. Saat bire doğ. 

rettJ, ru Mark lvanovıc. uykusu ~eldiğinl 
Psekov getfrlldi. Genç adam son söyledi. O, daima saat bire doğru 

günler içinde fena b'ltlde değişmi~ yatardı, Cimıelerini çıkarırken ve 
t,i, ZayıfJaır1f, sararmış ve çök-o hu arada slı:e ertesi gün yapılacak 
milştü. Gözlerinde her şeye karşı ışlere dair bası emirler veri~ken 
bir JAkaydi okunuyordu. sis NikoJqka, verilen işaret üzeri• 

Cubikov: ne sarbo' olan efendinizi yakaladı. 
_ Oturun, Psekov, dedi. Cmll nıı ve yatağa sırt üstü yahrdınız. 

e<~erfm k1 bugün aklımzı başınıza Biriniz ayaklarına öteki de başınll 
toplar ve geçen defalar olduğu gf. oturclu. Bu sırada sizcemal6m si• 
bi yalaıı sliyJemezslniz. Geçen yahlı kadın odaya girdi. Cinayetln 

günJer sarfında, aleyhinizde J:iirçok teferruatını beraberce ha:ı:ırladılı. 
ddlJ gösterilmesine raıtmen Klya• nız ve her hususta mutabık kaldıAı. 
azovun kaWyle hiçbir alA-kanıı ole nıı bu kadın, yastılı yakaladı ve 
mndıfınt söylfyerl:'J, inkAr yolun;:ı makhıhi boğmaya başladı. Mücadele 
sapm1ştınız. Bu alcıllıca bir hare- esnasında mum söndti. Kadın, ce
ket delildir. Suçu itiraf etmek ee- binden çıkardığı lsvec klbritiyle 
zayı haftnetlr. Bugün sizinle son mumu yaktı, Vaka Myle geçtl, de. 
defa konuşu~·onnn. E~er bugQn her ğil mi? Doğru söyJ.etliğimi y{ltü· 
şeyi itiraf etmezseniz yarın artrk niizden anlıyorum. Fakat sonra ... 
ıec olur. Ha)'di, anlatınız- Onu boğduktan ve artık nefes aı. 

Psekov: • madıE!ına emin olduk1an sonra siz 
- Ben hicbir şey bilmiyorum... ve Nikolaşka cesedi pencereden dı. 

SJıfn ıösterdiğinh: dellJJerl de red. şarı çıkardınız ve kızıl yaprak fi• 
dediyonım, diye f1ıı1ldadl. danının allına koydunuz, Canlan. 

- Beyhude! Şu halde müsaade e- masından korkarak keskin bir şeyle 
derseniz hadiseyi ben size anlalı>e kafasına vurdunuz. Bundan sonra 
)'Hll. Cumartesi akşamı siz, Klyau• cesedi kaldırdınız ve hir müddet 
aovun yatak odasında oturuyor ve için leylAk alacmın altında bırak• 
onunla bir~ vodka ve bira içi.. tınız. Dinlenip düşiindünilz Te ora-

1 - Nihayet ve nihayet itiraf eW 1 
"dedi. Kendini ele vel'dlf Ama ben 
de işi ustalıkla becerdim 1 Doluya 
tutulmuşa döndü .•• 

Dükovskiy: 
- Siyahlı kadını da lnkAr etmi

yor! diye güld€i. Fakat İsveç kibriti 
beni fena halıde rnhatsız ediyor, 
beynimi kurcalıyor! Daha fazla ta .. 
hammül edemiyeceğim r Allaha ıs. 
marladıkl Ben gidiyonım, 

Dükovskiy şapkasın.ı başına geçir
di ve arabaya binerek gitti. Çubi. 
kov da Alculkayı sorguya çekti. A· 
kulka, hiç bir şey bilmediğini, bil .. 
mek de istemediğini söyledi ... 

- Yalnız sizinle yaşadım, sizden 
başka hiç kimcıevl tanımıyorum! 
dedi. 
Akşam saat alhya doğru Dllkovs

kfy geri döndü, Onun hfçb1r vakit 
bu kadar heJecanh oldu~u gôrülmr. 
miştJ. Elleri o derece tltrfyordu k; 
pallosunun dtiAmelerinl bi1' tilrlü 
çözemiyordu. Yanaklan ateş gibi 
yanıyordu. Yeni bir havadis getir
diği halinden belliydi. 

Cubiko,-un odaaına bir bomb.ı 
gibi Rirerken: 

- Namusum üzerine yemi nede
rim ki kendi dehama kendım de 
inanmaya baş'lıvorum 1 ıl ı rek 
kanepeye yı~ldı. Dinleyiniz, Al'ab 
bizi kahretsin! Dinleyiniz ve hayr&t 
ediniz, azizim! Glllünecek ve alla. 
nacak bjr hal 1 Elimizde üç kişi Tar 
de,.iI mi Ben dtırdtıneft suçla:ru 
balu.dum. Evet.. hem de kadıua 1 

(D•IHlllll lltll') 

D~n sonm, Japon ordu ve 
donanmMIJlda cart olan bir bide
yi, "vazife dağdan bile aiırdır, 
fakat öltlm bir tttyden hafiftir.,, 
tellkkislnl hatırlatarak, Japoa zi,ı 
bltlerfntn , Amlnıl Togo'nua Ça .. 
&ima deniz harbinden enel : 

"Mllsbet bir taarruz, eD mö
kemmel mllda.faa unlüc1ilr.~ 

Deditlni, daima hatırlarında 
tuttaklarma ltaret edi.vor. 

•• * 
Mtlteb&Mular • .Japon doaaıunuı 

hat.~mıda, bili, pek te mtisbet ve 
\azih bir tJeY söyltiyemlyorlar. 
Söylemeyhıce de. Japon denis ha
reketlerlnı bir telam f.ndyeleN 
iııtlnad ettiriyorlar ve netieeJ'f, A· 
miral Togonan tablyesiM ~ 
hk: 

7 tik Ki.lınn 19U deüerl, Ja • 
pon donanması, ba bllle1i. eo• 
güzel bir tekilde tattiUı ediyor." 
Diyor ve i§ln İiİJıden çılml&la 98-
llf'YOI', 

il ... o. 

reaal sıaaetçı 
Rarllpll 

atik cerrahi: Atı eııjeks!yone 
lar, peuman ve haetmıat yanar. 

&W.S: Aksaray Polh merked 
karfmmda No. l•'l Tel: 20931 den 
-~ylniz. 
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rBORsA IAlaskada 
Ferbanks 
Hava üstü 

- l'ıicrden oğrc>ııı!in hunu 't 
- nır s•ce ııücuduııu soydum. 

lıcr .)Crlnl muayene ettim, Sunnetli 
dcğildJ. 

- Pckalfı. Jnpon olduğunu nrrden 
nııladınP 

- Sırtında bir güneş ı.nkm.'l 't vıır 
dı. 

- t.;;et. Japon ı;ocuklarınıı c;ok 
ye-.adc bu re"ınl yaparlar. Fııl.at ben 
onun bir Jap n olduğ.ı.ıııı. inanmıyo. 

rum. 
- CiıizJerlmlo ~urdilm . .Bana. inunı. 

nız.. isterseniz ,gb1.linüz.ün önünde so. 
.)ayım.. vUrudunu siz. de mna3e.ııe 

ediniz. 
- Hıı3 ır, Bun ı itiz.um yok. Ben 

11cnln ııöz.lcrirıo lnıın:yonım. 

- o !ı:ılde "nu bana bırakınız. da 
ötekiler ı;-lbl l'Urçabulc yol:ı ı:-etirc • 

)lm. 
- Ha.ur. en benlnı dPdiğlrnl )&p. 

Hangi slhlrbauı, gldeCt:"ksen git .. ve 
kafa ınııı içindeki esrnrı Dğrenmeğe 

çalı,, 

- llaşUstünP., an! imdi gidiyo • 

nım. 

- Sakın sihirbaza benden bah!lcl... 
ıne. r.u fıjl sen momk etmiş gibi giı. 

riio! 
- Merak etmeyin, MD! 

UŞAKLA stııııınAZ 

KARŞI KARŞIYA 

- Ru gece rüyıımd:ı. seni gördüm, 
Llma, b1llyonıun ya., geçen yıl dn 

aenl bir kere rUyıım:b. görmil5tUnı. 
- Bu gece sen rüyamda beni ra. 

ğırryordun, t te geldim. 
- Belki .)ıldız.ın göndermiştir l!lenl 

bana. Hele oyle otur kal'ljıma baka... 
yım... 

U ak, lhtl3nr sihirbazın önüne o. 
turdu. 

- Sıınıı çok Jbtlyacım vıy-dı, Ut. 
ma ! ı;ı;-er seni rüyamda görmesey • 
dlm, sene gelecektim. 

- Ne derdin var? Zoogln olop kl>. 
yiıne mi dônml'k 15tlyorsun '? 

- Hayır. Bu fikirden çoktan vaz. 
ge('tim, 

- O hnlde bir ıııtırnbın var, d~ 
mi'? 

- H.ıı.~ ır. Hiç blr ıstırabım yok. 
nlr dil~m:ınım \'ar, Uma! Bir ndam. 

d:ın korkuyorum. 
- Klmdlr bu a.dıı.m '? Mutlaka. bir 

yabnncı olmalı 'l 
- ·asıl d:ı blldln 'l ! Bir Japon oeL 

lüdı .. 
ıhtıynr Uıma gözlerini açtl: 
- Ne dedin .• bir Jııpon cell.1dı mı 
- Evet, Oturduğum evin arknsm. 

da bir kulübede oturuyor. ötekini be. 
:rfldnl ~ldürliyor diyorlar. Beni de 
öldüreccğlnl clu,·dum. Ç-0k korkuyo 
rum ondan. 

- Jnpon oellMIBrı, kendilerine ve 
ya mlllctl$ine 1.."11.rı,ıı fenalık yo.prnı • 
yan bir ad~ı HldUrmezlcr. Sen ona 
ne yaptın ki, sc.,'11 öldürmek lstly.,,r'? 

- Hiç btr lK'Y yaptığımı hnbrla. 
rnıyonım. Ben dilnyııda bir kanac:ı... 
yn bile fenalık yapmış nd!\m dc~lm. 

-Hele bir kere düı;nn .• Japon ceL 
UıtJarı b,.,ltnlnrmı b:>ş yere harcama.z 
in. Mutlakı\ bir sebebi ,·nrd.Cr. 

- Ben hiçbir rM.~b görmüyonım. 
Ve onu bugünlerde peşimde geziyor 
ımnıyomrn. nu ndıımııı ımrıısındald 

esrarı anlamak merakına düşt.Om. ne 
nim için neler dil tlndüğünü, Şnng-. 

haya niçin geldiğini, ne za.maıı döne. 
fflğil {iğrenmek istiyorum. 

nu sunll&·lıı c<'\"R bııı ı ancak BCO 

'\'C.reblllrsln, f,ftnı'l ! Ren dunyad:ı. 

yalnız ıııı.na tapan, bUyiik ve mukad 
des bir ı,;abslyet. olarak yrıLnır. seni 
tanı.) an bir ndnmım. Beni bu nıilş<! 
kül • ,·az.iyetten kıırbrırsun, ~angtıay 
civarında.ki bUt!.ın pirinç tarlalarımı 

sana verccc~lrn. 
- l'ckAU\. B nim pirinç tarlasma 

llıtljBCIW yol• amıı. toru.!ltırım var, 
benden toprak ehid yls lstı3ylp dıcru. 
.) 'rlJlrdı. Ver .. ·~İ!I. tarlayı onl.ua 
hedi.) e ederim. 
Uım:ı uz.un sıılwlını tHucunuu içi. 

ne alnr:ık, göz.kclnl yere dll .. -tl ,·e 
3 anıl· ı;ındald manı;aldıı :ı birdrnbire 1 
mavi bir llıı nıı.a süt1.1n11 yUk!!el n ğe 

ba,ladı. 

İhLi.)ar sl!ılrh"r., Tiyen • Fonun u. 

pğıııa sordu: 
- nu ııdıı.ıuın lo;mlnln b11.5 harfi 

nedir? 
- g l!jr11d:ı '1' \'ıır .. 
- bo adının hıı,ın.13. ne \'Ur'!' 

- K hnrII .. 

Çok &ever sarııyorıım. Ateşten 

çok bnlt!leder. 
- Goz.lcrlııln rengi nasıl'? 
- Koyu lu:stane rengi •. 
- Çene inde çulnır var mıf 
- Ha.) ır. Çukur çeneli def;'ll. 
- Ya. seııl.P Hnlın mı, ince mi'? 
- Ne kalın, ııe ızıce. Orta bir sec .. 
- Çok gfiler ml ! 
- Sırıısınd3 glller, 
- Ku\'gncı mıdır\' 

- Oldulq;n .. 
- Gtirrııtcn zevk alrr mı f 
- C,ôruıedlm ama., kendi de g'.i. 

rel}Çldlr. 
- Öyleyse ••Non,, oyununu da. 1)1 

biliyor dımıektlr. Şimdi k~foJooe • 
ğlm esran kolayca öğrcııobll~oo • 
ğinı, Oroo mJ doğmuş, ~ndtiL mUl' 1 
Uer eyden önr.c bunu a.ıılamslısı:m. 

thtlynr sihirbaz yunıb:ışındnkl ate. 
Si l•nrı5tırd1 •. bll· tutam tütsü a.ttı. 

\'c birden l'<.İ) lenmf'ğe ba,ladı: 

- Gündür, doğmuş .. gözlerini diln. 
~nya çevirdiği zaman ilk önce (g\l. 

neşl) gömıU,. 

- Bu ne demek 'l 
- l'nnl zıırarsır, bir odıı.m demek. 

tir. Fal,at. bir m:ınn~u daha vo.r: Oe. 

sur. 
- O<ıı;aret. tcıı.tırnmanlıırıı. yara,ır, 

Uimal Bıı ndam cellAtlık yapıyor." 
- <Jcll!Hhk ynpt.ığıııa ınanınıyo • 

ırum. GUndllL do);ttn blr Japon, cet. 

lA t o lJ1 m az. 
- Yn fıldtirdüğü ldmselero ne dl -

yelim'? 
- toanmam dcdiın ya. Bı.-lkl ha. 

Itlkf ccll6t h:ııJlmsıdır.. ve işlenen 
suçlan ona yUldUyorlardır. 

- Böyle bir §ey olnblllr mi! 
- Olabilir ya, Genç bir ÇlnH kızın 

t'l ıkına dı\ buyln bir &uç isnat eL 
mlslerdL Yıldn:ına baktım.. doğnı 

ı;ıılanııdı.. 

- Ne dedin, IAmaP Bir çlnll kız 
da böyle blr ııey ml sordu senden'! 

- E\-et. Hem sordu. Jiem de Aşıla 
blrdenb•e ortadan knybolmu,., onu 

nrndı. 

- nuJdıın mu Jz.lnl '? 
- Henüz bul&nı!ldım ıı.mıı.. ııuM' 

etseydi bulo.cal.."tım. Ulr lı;erc ıteldl, 

Ona l\şılunın knpo.lı bir yerde ut 
olduğcnu 5Uj1edlm .. bir dııh:ı gelip 
gitmedi bumyıı.. 

- Bu Çinli kızın nrRdığı ada.mm 
baş harfi neydi? 

- llö) le eyleri başlın;sma. söyle. 
mck dcığ'nı değildir. Fakat, beııı seni 
.&everim. Mademki bana. bir de pirinç 
nrlıısı ,·andf'in.. o halde r;öyJlyebDI. 
irim: Adının ba.~ harfi ('.r) idi. 

Usak birdenbire şüphoyo düşll: 
- Acab:ı o da benim sordo#'Um 

adann mı nnyordu '! 
- Anlnr,brm C'l-'SllfB b:ıkıhr<ı~ ayni 

adam oltıuğu ıınln,11ıyor. 
- nıı Çinli kızı anıyor ınuı;un! 
- Tarıırun. ·nnım.!11 Ş:ın~ayın ile. 

Pi gelen tnclrlerlndcn biridir. 
nu tnclrln luz.ı onu seviyordu de. 

mele'? 
- Evet.. seviyordu. 
- Hilı\ nnyorlıır mı! 

- Beş on gündür gelip giden yok. 
Belki de bulmuşlardır, 

- Ya bulmndılar a? •• 
- nuım:ıs:ıydılar, tekrar bana 

gelirlerdi. 
- Bu Çinli Jnz nerede otum)·or ! 
- ÇinUJcr mahıı.lleslne giden yo • 

ltın birinci bulvnrınıb .. 

- Sen onlıınn c\'lni tanır ntıl!lm '! 
- Uıı.:\-;ır. Evlcrlnn gitmedim. Fa. 

knt, kapının liııtrinde bir lcırmıLı ku. 

lesi olduğunu ,.;;~·ıcrlf'r. 

Uşal• dUşünmeğe b~lad1. 

~llılrb:ız sordu: 

- Nedl'n dtl linUycırsıın '! Onıı ta. 
nıdan rm yoksıı. '? .. 

- lluyır, tnnım:ıdıın .. sadooo me. 
rak ettim .. 

_ Neden merak ediyorsun'! Senin 
r;or<luj;"lln ndıım m ıbpns mn' 
lJ~k yalan !IO.) ledi: " 

_ Jfayır. Mahpus değil. Evinin 

nrkn ;.-ı ılıı bir kulut :le otıırıı)'<>r de. 

diın ~·ıı.. 

_ 0 hııl<!l' onun! 1 mı adamın bir 

ııl6kıısı :ı- ole 

- Emin ınlıılu '! 
- J~\·ı 1. O' ltız.ın a nıdığ'ı erl"~k. 

I• •rınlı bir JerılJ m:ı!ıpıı'i ı;öril!lüyor. 
<Jlnlerlm bc.nl nldat:ıııı.z. 

- Şaııgtı:ı.) da mı nı ~hpus? 
- ~" ~t.. Şnnghıı;> d:ı .. 
- UU!tfımet hl!ıı:s!ıa:ıelcrinıle mi~ 

_ li: ı; )R'j'rı:l:l'? - l::ı}ır. llir lmdının esiri glhl 

- Otuz" n faı.l ı de •:J.. görüııily'>r. 
- U:ın;I rengi ı;:ık '\er' t ık ıclrı için gulm:.>ğe başladı: 
- Ullmlyorum. - Onrlp ey! bir kadının esiri .. 
- GflCC ~ok u3ursa, .fenalığı se • bu da ne deme!,'!! 

n)nr demektir! -Se..'1, lalnız hülrfımctin haplsba. 
- Ha.yır .. gece çoli uyum:ı:ı. 1 nelerinde mi esir vıır 83nıyorsu:ı 'l 
- Çok drfa gece l:ınsınd.:ın sonra En nıiitfılş lsltencdere maruz kalan 

mı ynt'lr '? hmıtı!ii m·1hpııslardır. Yani gl:ıı:U zln. 
- E\•ct .. erken yatmaz. danlnrdrı loll:ı-cnle.r. 

• - At~ı :5ever mit Upk h:ıklkaU bir Wflü anlata • 

U.7.0U MUAMELESJ 

Londra l Sterlin 
Ncvyork 100 Dolar 
Ç(:nevre 100 Frank 
l\ladrlt 100 Pczeta 
Stokholm 100 lııveç kr. 

5.2{ 
130.70 
30.31>~ 

12.89 
31.16 

ıı.:sHAM VE ·rABvtl.A.'I 

B:Tvelld.Bugilr. 
!kramJyell %5, 938 !lLfiO -.-
tkr. Ergani %5 933 22.80 22.75 

%1 1/2,933 1'.borcu 'l'r.ı ı.ı.sıı -.
%7 1/2 933 T.borcu Tr.2 23.56 -.
% 7 1/2.933 T.borc:u tr.3 23.SO-r
Slvaıı • ~:zurum ı 19 95 -.-
Sivap • En:urum 2.7 19.92 -.-
% 5. 938 Bu. talı. 27.60 _. 
%7, 1941 D.Y. l 19 511 -.-
%7, 19.U D. yolu 2 19.58-.-
Anadolu D. Y. Tth S 51.60 -.-
~ nııooıu D. yolu % 60 
~rcrkez bnnkası 

A.nadolu D. Y. MUm. 
lş bıınlmsı nama 
tzm1r Esnat • Ahali B. 
tmar Bankaaı blue 
Aı!lan çimento 
Aıııa:ı Ç'imento mlle113a 
Şark değtrmenlerl 

ltt1hat değirmen. 
T. k~mnr maden. 
% 6 T. t>onolnn 
Türk U. Tiyatro 

30.50-.-
151. 151.50 

G2.- -.
Hl -.-
6.10 

22.--.-
12.80 -.-
0.30 
5.80.-.-
~.50-
ıs.-_. 

IH.--
69ro.--

Lst. Umum Sigorta 29.- -.-
Şlrketthayriye 25.- -.-
Şlt'ket1h&yr1Je temettf) so.---
Rıhtım tahvllJ H.81 -.-

lst. Su tabvW 8.26 -.-
tııt. 811 tılııee. G.- -.-
Türk borcu Tr. ı -.- 24,!!5 

llor•a harici altın liyah 
Dltnd Ut gttn.kti 

Re§ııdlye 32.2Q 31.20 
KUlço altın gramı 4.39 4.33 

mıyordu. 

Sihirbaza blr ipucu vermekten kor 
kuyordu. 
Eğer sihirbaza.: 
"- Bu adam, 'fiyeo • l'onıın nıah. 

zeninde mahpustur!,, 
Dcmı, olsaydı, belki l.Amadan bü.. 

yük bit yardım gürecek'J. Tema~i. 

nln büttiıı esrarını cnlayabllecektl 
Fakat, u'a.k bunu wylcmeldoo kork. 
t.u. 

U8ak keındl kendine: 
- J)~manıma baoımı veririm, ip 

ucu vermem. 
Dlyurek, birde-n ayağa kalktı. 
- Ben 3lmdl gidiyorum, L!i.ıml.! 

Yann sana tekrar gelirim.. biraz da. 

ha geniş konuıtnnn:. 

ladıkh 

Allahaısmar • 

Uima lcüolicllk eliyle orun sa.kalı. 
nı okşadı: 

Alüsyen adalarının cenuhundnki 
adalara Jııpon kuvv~lleriniıı ç1kmı5 
bulunmusı Amerikanın Ahıskaya 

verdiği ehemmiyetin yerinde oldu. 
ğunu bir defa rlııha isb:ıt etmiştir. 

Hakikaten Alıısk:ı mütıcriklcrin Ja· 
Ponyayıı ve uzak şarka söndereccli. 
lcri yardım bakımından çok mu· 
ilimdir. Alnska Japonyayı sıkma': 

için bir kıskaca benzeyen Sihrry:-. 
nın iki sivri ucıındıın bir tanc"lin: 
teşldl eder. Duçlıarbunın birinci sı· 
nır hir c'leniz üssli olduğundan sn. 
zeteler çvk '\'C sık ·sık bahsetmişler· 

dir. Halbuki Amerikalıların mı'• 

yonlıırca dolnr .sarrederek yaptıkl:ı· 
rı rcrb:ınks hava üssünden pek .a:ı: 

lıııhsedilnıi~tir. 
Fcrb:ınks Alnskanın tam göh<'i:tin. 

dedir. Bu kikük şehir insanların 

altına hücum için Ala~knyn akın 1 
etikleri devirde, hundan yirmi sene 
evvel altın ara),cıları tnrarın{lan 

1 yııpılmıştır. O vakitler bu şchirdc· 
dünyanın her dili konuşuluyordu. 

Fakat hu dillerin bir tek mevzuu 
varılı: Altın. Rugijn bu şehir bir 
!lskeri şehrdir, bir köprü bıışıdtr, 
PasHillin şimali şarkisi emni3·ctiniıı 
kilidirlfr. , 
Amerikanın Kanada hududunda 

~on limanı olan· Setli den Alnskay,ı 

ordulann denir.den gidebilme.si için 
8 yahut 9 gün liizımtlır. llalbuk: 
tayyareler Kan11da üzerinden geçen 
yeni hava yolunu kullanmak şarti~·· 
le ;; s:ıatte giderler, Amerikan l><>ın· 

\ b~rdım~n. tayyareleri Vila~ivostoka 
gıtmek ıc;ın de bu yolu tercıh etmek. 
tedirler. Fer.banks Şikago ile Şanıı. 
bay arasındaki yolu tam 3000 mil 
kıı.nllmaktadır. Eğer günün birinde 
Amerika Japonyayı havadan bom· 
bıırdımnn:ı tcşclibüs edece'kse tay. 
yareler gene hu yolclan gideccklcı. 
'dir. Bu yol aynı :ınmanda Rus m:.:• 
kavemelini besleyen bir ka,.ıak ola. 
caklır. 

Alııskn JaJ>Onya fçin <leniı:den 

de bir tehlike olabilir. Yeni bir 
üs olan ve Aıucrikon donanmaıımın 
Japonyaya kadar gidecek yolunu 
2500 mil kıs:ıllan Duçhıırburu ve 
Kodiyaki daima l:esabiı katmak l" • 
-ıınıdır. 

Duc;harbur Ferbanks, Kodlynk, 
Sitka Birleşik Amerikanın nıüdafa" 
ası için ~·ııpılm1ş fıslerdir. Fakat 
günün birinde tn:ırru?. işine de yıı. 

rn:ralıili rler. 

Ehven fiyatla acele kiralık 
kö,k - Dilinin altındaki baklayı çıkar. , 

mactan gldlyorsl.lıll! :Slçln ıetdln, nl. 
çln dönüyorsun .. bıınu bir türhi an. Çamlar içinde btiytik bir bahçcyl 
J:ıyam!ldını. Elektrik ve Tcrkos suyunıJ. havi bu. 

Junan Boıttancıda Vükela caddesinde Uşak ııl yeı btr tnvnh guldü: 
orta. sokakta 4 oda bir holden lbarer 

- Sarın. nlı,;ln gl'Jd1ğlml :ınTaynmıı. . olan 30 numaralı köşk acele ve ucu? 
dınsa, bura.ya. boş yere geldim ve bir fiyatla kiralıktır, İsteyenlerin için 
ııcndcn boıt yere blr ıcyl ,.. umıtum de oturtmlara. mUracaatlan rica olu. 
d<'mektlr, Yaz.ık oldu .. 

Usak, ıılhtrbll:r.ı.ıı kapısmı h:ap<'yı:p 
nur. (40494) 

çıktı. 

~lblrbaz hiddetlendi. 

Uşağm arkasından: 

. r- Bir Kalkaı 
Romanı~ 

Birrok 1:1hcrıcı dillere ler~ii~-i.'! 1 
edilml' olan bu eıer, Ni11a:i Alı~ 
met tarafındarı do§rudnn do{jru• 
ya Gürcıi dilinden tercüme edi1 

mişllr. Başlan sona kadar aşk, 

- Yann beklerim .. 
Diye fiCSlendl. U~k aldırm:ı<iı .. ve 1 

yürü dil,. 
Lfi.manm k~lart çatıldı, tcpe..ılnde. 

ki seyrek saçları blrdenbir& dimdik 

oldu: 
- Alacağın ol~u.n ftCnlıı ! Benimle! 

alay etmenin ne dem •k olduğunıı 

gö~tere<-l'ğlm 11ano., Sl"f cm satılnu~! 
IArna, Şanı;hııym yn.nı:.•1 biiyüeıtl. 

lerlııdeodi. Derhal af.t>.şe Mır ı,;h·I sok. 
tıı .. bir t;e.)'ler okUYUI' lifledl" Hl 

çiviyi kızd kül ile orttU: 

- Yakında b<'IAnı bnlıırııu..-ı! 

Sonra birden ellerini kaldırılı: 

ÇtNLt UŞA<'HN B.\ŞINA 
Of:J,F.~LF.R 

U~ak n gün ı,iişke gittiği 

sordu: 
- F.ff'ndimh: evde mi, yokııa .gitti 

mi. 
Uşak başını çcvlrmedı.-n ec"ııp ver. 

dl: • 
- Hlrıır ÖD<'e gitti , 
- Brnl sordu mu'? 

7ıacera ve kalıramız.nlık menkıbe
leri ile dolu olan bu nefis eser 
Tiirk malbııofuıda ilk rıiimıınedir. 

1''lyatı tO kurl!, olan bu eııer, bu 
114nı l<eelp getlrf'n1ere Vakrt Kltn. 
bevlnde ytUde 50 tcnr.llMla 20 ku. 

ru,a verilmek todi.r. 

(Mevcudu azalmıştır) 

idrar YolJarı ve renuül 

hastalıkları mütehasımo 
_ Hn~ır. Sormadı. Ynlnrr., gl11er. 1 N 

koo S!'nln için şıınlBrr IÖylcdl: ''Ge. 1 Dr. KEMAL OZSA 
llrıc<' 7.lndaııın kapısına. bir kutt da. ı Avdet v., bastalannı kabule 

haşlanıı". tır. Beyoğlu htikW 1 ha mımn~, ihmal !'tmesln.,. 
l 'aıt. ""o. 380 Buna Pazan üstü. J - On!'tp şry! Zlnılıuıın kapı"ı lia • 

tundc:lı.I bir ldllt_yetmlyor mu! ı••••••Teı: U23t ••••mi• 
ı ~ '[Derxımı var}. 1 
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em'· Sümer Bank ~ 
atına.ma ~üdüriyetinden &~ istanbul 

Mem r ~caktır 
S659 sayılı l>O\ let l'tlücMNıcll'rl ,, e b:ınl.ıılur .Barem Kanunu wu. 

clblnce mbdürlyetimiz:o yill•sck mclıtep '!'~n Usl' ınezunlıırında.n 100 
liralık ı:ı:tlık tıcretıe bir, 120 Urnlık n~ lııt Ucretle bir ve 140 ll:raya ~ 
dar aylık ücrctlo Uç memur lnıtlh.rnl .ı ı:ıhnııcaktır. 

Atideki şernlt.• h:ı:1 bulunan tnlirlerl:ı temmuzun ;)irmblne ka,, 
dar Oalııta'dn. Il:ınl·aı:ır caddesinde Sumer Bank'da bulunan M8dBrl. 
yetimiz.o veanlklnl tbnız etmeleri \'e hntih3n olmak ilzcı:re 28 te:umaz 
pe"'cobo ı;1inü saat 1.1.Stı d:ı mUdUrlyctte hııur bnlunm!\ları IAı.ımdır. 

~E&A1T: 

l - Yüksek mekep \'()ytı Uso mr. 
zunu olmak 

2 - A!!k('ft'Uğlnl )ııpmı, bulunm::ıı, 

veya aJfikıısı olm:ı.m:ık 

3 - Yaı:;ı SS şl gcrml bulunnmm.'lk 
4 - ı ... tlhdarnınıı mılııl fuıll olrnam.ıl. 
IS - İmtihanda muvnffük olun'ar 

ıuhht durumlarını b.&.n'k~mı~ 

doktoruna tC'siılt l'I ti rmelt 

ı - Nufns hUvt:o1et cilzd:ım 
.? - Tıı!ısll Vt'Slkası 

s - A-ı krllk 'f.'alka3ı 
'l - Poll!! bU nühat kAğıclı 
., - \ nrsu hizmet Vt'.&llmeı 
ü - 11 _ıı~ct "·eslka fotoğralı 

NOT: Ecnebi lleıın!aruıın lnı;ll!r..cc, alm~nca ,·cya frao!llızc:ı bltealer 
tercih edUecel•tlr. ıo:ı llrnhl· \'ntlfe3 talip olaııuı m:ıkıne ile 

~·aır yaunnsını bllmeal şarttır. 

TUR Ki YE iŞ BANK ASI 
Kü~ülC T~sE».n-uf 

Hesap len 
t9t!! ·~RAMtvl!ı PI.A.llı'J 

liEŞlUEl.ltK: % Şobat, t 

•IJlym. ı ~ğustos.. ı tı.--ın. 

a1t.eer1.1ı tarlh.lerlncle 

npııa. 

1942 nmAM.tYELEKI 

ı adet 2000 ı..ı.ra.ı.ıır • 2ooo- Ura 
• - 1000 • - ısooo- • 
1 • '100 • - UW>O- • 
• • lSOO • - 1600.- • 

10. ~. -ı:ıoo-. 
100 
00 

• 
UI 

• 
• 
• 
• 

- •000.- • 
-~. 
- 0000- • 
- 2000- • 

~------.UBS~S!lm~IEDI---........ -~ 
" ariyeU 

NKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Scnrnlcsl: 100.000.000 '.l'ürk lla'aa 

şube '" nJ:uıs ııdedl: 265. 

Zlra1 vo ticari her nevi banl<a muameleleri. 

Para blrilı:Uı enlere 28,000 Ura ikramiye veriyor, 

Ziraat rsız tasarruf 
~az 50 lırnsı bulun.u Jnrıı senede 4 defa çekti cek kur'a 
plA.na gdrc ıkramıye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llrıılık 4,000 lir~ 

4 " 500 " 2,030 .. 
4 .. 250 .. • ~000 .. 

40 .. 100 •• 4,000 " 

ıoo adet 50 liralık ıııoo Ura 
120 .. ıo .. •soo • 
lllO ,. 20 • 1,200 " 

DİKKAT: Hcsaplnrmdakl pnrıılar b!r sene içinde 50 liradan qnğı 
~Uşmiyenlere ikı ıımlye cılttığı takdirde % 20 fazlasllc verUecektır. 

l{ur'alar senede 4 d to., ıı Mart, 11 Haziran, 11 Eyl(il, 
11 Blrincfüll.nunda çeldl erktir. 


