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Dün büyük merasim, i 
ve heyecanla kutlandı ı 

merasimde l 

• 

Avam Kamarasında 

Müzakere 
başladı -Mulıalif ler 

Çörçll'ln ~ ml dalaa 
11azırllğındaa çe

ldlmeslnl istedi -fakıimde ve 
kabotaj 

Beşiktaşta yapılan 
bayramının manası belirtilti 

Deniz yarışları Japılamadı, akşam 
yolcu ıaıonanda bir ziyafet verildi 

Alın.an lara ihtarda bulunan 
Mister Eden --- --. 

< .. !: Atri~a:: H_.rbi ,·:-t~.' - ,,· . . ~ ., -- ·- ; 

• 
tenl- idlere 

maruz kafan Çörçil -----
Ahiüui;;Rus Harbi 
- - f - ' ··- -'-.A.•• ...... . -istihsal Nazırı 

E 1 a 1 a men· Hedef: Stlveyşl, İrak si va s t o -
önlerinde iran petronerını, pol dDştu

mıtteukıerı müda-SÜVEYŞİN 
BU TARAFI 

H arp oluyor faa etmektir, diyor A-
1
-• 

" • -•- mani ar 
.~ Oblnlek, bu muhare- Müzakereler ya- Cennbve orta kesim
. )l, J bede döşman . mah- r 1 0 da devam ıerde 'blylk bir 

-------
Mısır elden 
çıkarsa .. 
Mısır clüferae lngilizle
rin Süveyşin bu tarafın 
da, arab yarım adası ü
~eı·inde tııtunabilmele
ri ele af ağı yukarı im
kiıns ız hale gelir. Çünkii 

Yazan: SUK8Ü AHMED ' 
ı:. 

O 
ııgifü t .,,· lı litiin i ınkiınlaı·ıu ı 
!>4'1'.erlıcr ederek her halde 
İskendcriye - Kaltire ha ltı 

ilt"rİsindc ki\1'i bir 1u uhaı-ebc\ i 
kabul ,-.ı eceklcr. Bu ıııuhareh~
dc Roınel taarruzunu durd ur
Dıa)·a ı11 u>w a ffak o~ahilecekler 
~' bır~a ktı1'.ları :'ı l'rlere tekraı· 
duncbil t·ccklc r nü?. Seki.cinci 
crrdu l.lunan claıunın dıegi~ın~ 
hul uuması, Ürdüıı Ye Fili;ı;.,_ 
den lıa,:ı, de<niz \C kara yolu ile 
3e,ni k't'nlar ~·rti~ t ir ilnıcsi, ce· 
nnbi Afrihdan l cııi lii ıııe nler 
g~lirtilnıt\İ, An1erikan ağır bonı-1 
bardın"'ıı tanarcl.,r inin )olda 
<ılınası Ronıcl taarruzu kars ı · 
sıntJa kat' i nt .. ticcli u1tyda ıı nt

1

u
lıarebc~in i \;er tn t:"k bo.l.;.ınund a n 
btrer Unı it 111e \ Luudur. F a.ka t, 
hütiin im t a ı..,·i) d er 'iir'atlc 
ce phey., JClisebilrtck mi?. Ye· 
ti-.mcdiği tak;lird .. • ~Iı sırd a nı c \' 
cut bulu na•t İng i liı on lusu Ro
mclle ıniicad-ı..Jc e rl e hilıne~·c kii-
fi g eltbilel·ek nıi?. 

ı volmalıdır, dıyor taarruza geçtiler 
----- edecek 

lkşikt~t~ki merasimde 

iun türbc:sine çelenkler 
Barbro- I 
konu}M 

Ulz"n f:.fl.id . ... nr•s. 1-e T>i.l, cieniz '\C 

liu an.arı ~ k..ıi;Q~aj lı.!:\.ıiinı.'l -rruı1 
hcı:ıı.r:.n tı.o ·:.:; ı::ıa-yı·<:.gmı ta~ıy»n gı mi 
lcı-c yen:Cl:·n. inhkol et~r.E'"iınin yıl 
dö!1timli h<'l y!l old~ıi4ıı ı:ibi dün l)f:
>· Uı;c n1ıeı•.ac;ıınle k u :...1 r.ı' ·1~ ı~:.t.: r. 

B:lyı·a~n rrı.ünnsrbeti!c d'ün 6eh!i-
11liuJ~kı bütün k•ır.ı Ye dcnfz n.ı.'fi:il 

Va~n ı .-, :ı ,.l. h " ',j nıt\. •sscıcel< - b.l~ 

.:rak1'ır · ç;,onatı i .nış bu\p•:ı.ıı~ı·c ~ 
(DF\".~~11 z. Cİ SAllİl'EDli) 

Maltaya uçak 
takviyeleri 
gönderildi ·---

Yeni kıt'alar 

Yapılacak büyük mu
harebelere iştirak 
ıçın emir bekliyor 
AJıx.a.ra (Ra~ıyo g;:..z-e!csi) - F1.

l<a doe..ı.sunda• :ı.r-ort.;;ını ... ıtl'uhun 50 
kilornııe.tı-.,• ct•nubt:uda 1'.iarl•şal Rom 
n~rl -kaıKıJaı d~.;ru ctı i r· ru~nı~ deha. 
)apar•k F.1 A!em~J'J1 n:eıı."Aı:nln t)o.ı

!rırın~ doğ:'U iieı·:t"nl:ı.,lu~dir. Bu :5U· 

rl'tlt.• i"t\.~1"'..il'ı ';,fl'Yı! ıuo k~·lom"Et'e 
sa.:d:;:."'fr.J"Ş b·u:;.tnır.~ı\la '\'I' KaVa:-a. 
ilC> s:d~il .::n. :ınCl::ı.·~ti dar ~"hayı aş

~iır. 

R<>m., 1 (A.A.) - ita :;an oı-du
Jc ı ü.lTıuıııf ·ara::;J,unı.1 teblijj,i: 
iWl l'. FıJl - .AftnJ.n n~~tJ:-lü k'.:.\· .. 

"\eı:lı•;ı Dal.la bü'gcs:ni g~m'ş!er ve 
lı.lm:.r"oa lıan>k~~ ih+"' dc1,·•m <;t

ınl .. 'tle l•ı.ıluun. · ia :'Clır. 
M;.-ita a~cd t.c .c::leri :'wliln·er ha

va 1ı~aillt-rı t;.,J·~tnda:ı tekırar tau1·
rı.ızJ ı·~ an .. :Ş vı• il.>O:r.:b..:1anını~tır. 

Dı ~,ll A! .. J\nıııd;c. YaL.ı·nın bulı Ct~ 
nu(:.'('ı;n<'i\. <hlm:vyt'li b:r k.flfileye dô.'hil 
50ft0 ı,~n.iJa1olu~< '.:ıi" dü!;'nta.n ticaı et 
g.err.;,,.J ll>l'})•l JÇa.i-;l:.rnnı.z ta.c.!ından 
tıc. tll'!ln· ~Lı:. 

AL" A' TEBLİGİ 
De -•in, 1 (.'\.A.) _ Alr..an re~t 

hJ:.l.i;): 
}.fırt:-( a •ılrrıwl ve italy:ı..'l kıta:a

rı ileri yüı Jy{lşlor·11,• ci(\·:ım t'tnıi-;. 

tir. Şi:ndı lıkerıdt'ri.y, .. n ,.,, öaıilnric 

~· d..:~.r$. rn.ü"".H-hkt:"n ı~Vkii oJn.n 
E ' :,·~ıno;rn l.:c\·~ı:ne tüat'.ftlz ('dıJmek 
terl· !'". 

Yeni silAblar 
hazırlanıyor 

--·--
Lordlar kamarasında 
da müzakere yapıldı 
Loııdra 1 (A.A.) - İtimatsız

lık takr>t'i Jıakkır.daki mü2'lllc
r:'yi t[.;·lk etmek için Avam ka• 
m:ıxasmda rnr ~tıblıüs yapıl

mı~tır. 

Müstakil m<"b"us Kiııı;hall, 

1mır mtLlıarcbe2i ;mevzulu bir 
nctk:e a!ınıt.cıya i<:ıdaı: td<riri
ni gedktirnıcsini Wadlaw Mil
ne'den istettııişfü. Wadlaw J\1il
ne, vaııiıyetin, millctiaı, menfaati 
obakınnır.dan ıınüzakorenin yapıl
.maııııasınt i<:ap ettirecek kadar 
ümitsiz o1cluğu, yalnız hükUrnet 
müzakeren1'n baş;ka zaman<a bı-

(SO!\"U. S!\ . 3 SÜ. 4) 

r , 
MISIRDA 
Siyasi grup
lar toplantılar 

-Sovyetler 
Kur• k böliesinde 
Almanlara günde 
2000 ölü verdiriyor 

IBerlin 1 (A. A.) - A lm~n l'<'S 

mi teliigi· 
Sıva~-opola taôrruzlar miis -

tahkim mevkiın i(.' lkuşai;ında 
açılan gedik bir nokt:ısından ı;e 
nişlet!.»m : ş ve bura~ı sarıtrrıı~tır. 
Alman kı.taları hava kuvve!ler'
nin mükemtncl J ardun.ie şeh -
rin doğu cephesindeki müdafaa 

meyzilerine giımi~ ve es.<l Kı • 
rım lıa~i>'nrle ~il!ırct kazaıı n 
UalakoP kal es ni hücum!a zap
tetm'-,<.<t1r. ))Qjludan taa<ruz cde'1 
tümenler Sapun mevzi:erir.i ele 
geçiı·dikıten soma b'r cephede 
çok derinlemesine ilerkroi~ir. 

Rus htaları BalakJavra schT!
ne vanmı.şıtır. 

Rus cephes'nin crnup ve ort.ı 
k.ısıımlarında AlnJ';;.:ı. ve mlııte
fl'k kıt'alar taarruza ı;eçmıştir. 

Vq;i 1 (A. A.) - Of:. 
'.Alman orduları haskomutan

lığı t:ırafınd~n ne~cd.;ıcn husu
si b!tc tC'biliğ Sıvastopolun bu
gün öğ~erı soma d~"!iiiğünü 
b. ·. ıek!.e<lir. 

SAYI - 1052 - SENE 3 
F 1AT1 

Her Yerde 
niKl,AT TA IC V l M 

Gazt-ttye Yıl. 1C42 AJ· 7. Giin; 183 
2 - TB~IMUZ - Pı·~nilhı• 

5 ı;~ıulerileD 

enak ıeri L ,-erilmez. 

Ru..,-.1 1358-HAZİJIAN --19 

Ilıcrl l31il--Ct-!!1a..:1,yel"ah1"~l 8 
Gunq: 4.33 - Öı:lt-: 12.18 
ikLTlttı· 16.18 - A~.<aın: 19,45 
Ya:.ı: 21,47 - }ıns;;k: 2.13 ı 

Kurut tur 

-- - --- -------

Ankaraya yağmur 
la kurbağa yağ 

.. ı~--~--~ 
I zmitte seller tahribat yaptı -
Fırtına bugün dinecek 
Ankara 1 (İkdam il' ıhabır '1-

den) - Bugün (dlin) •a~l 16 -
17 arasında şehrimizde sc.gnak 
ha!ir.dc ş.dtleılı bir ya '""ler yağ 
rnl\'1ır. Yağ; ı.:rla beraber h<.\' -
dan ufak ufak binlen:·~ kuma
ğ·ada yai?Jn11~.:..ır. 

izınitre selte-r 1 •dıriboı yaptı 
İzmit l (Hususı) - DüJıden

beri bn~ayan yağn1ur bu~ün şid 
detJcnm."'i ve b:r a.r•l:k sağanaık 
h;;liı:de devam etmiştir 

YaI,muı"'.!nırtlan şe?" rın bır çok 
yer!crrn: ~ufar basmış ve bazı 
hasarla·a sebey olmıı~·u Bu a
rada kat;ıt fabri~a~.nın zemin 
k~tına c'a sular gi..,... • \'C bazı 

zararlnra scb('ıp oS!nuq;,.ı • 
Şelırimi-dc 

İkı g ·.,,dcnbcri !Yıza•ı "av ahır 
dün ve diln gece yagmur gctır
miş, hararet clerccesı birdenbi
re düşnı j3~iil"I. lfil7.ıifanın i~k 20 
gününde göri.i!~n s~Cd•~dnrdan 

son ra vukubulJn s )!uJc. yağn1ur 
ve bi 'ı<"sa ~i.ddetli fmıra bu 
yaz me,·:imin:n dcği:-:ik bir hava 
karak:cr: ta~ yace.:ı hıssiııi \'er· 

Vilayetlerde teşkilat 
değişik llöi 

• 
Dahiliye Vekaleti 4 
senede bir yapılma
sına karar verdi 
An~ara 1 (l~rl~. Jr:U ~.ıbıı·it!· 

elen) - Dahiliye Vd,,iı, ti vıla
yeticr Cc tc.şı,r .. ~ de Jcıcrı
ni'rı .wtık.:dt tt:n1' • ,-; .-.8..d.i'c 
dör t scncce bir ~ r ~n z .n1 k ... 
r ~rlaştJ~rıı ış!r!". 

ADkaradakl nakli 
vasıtaları yazılıyor 

Ankara l (İkdam nıuhabirın
den) - At'·kara rnl:lıgi b:r •cb-

I!' ot• Kundill J·,.~, thanesi ıo.·
tı11anın an0ır"11 ,. okiuğunu buna 
rn('mcn bugiL- süklıııet bulm:ıs: 
ıh+:n1a!ini•1 m-PYCut bı.:lunduğu· 
PJ o. 1 ...ıirn1ektl'tiır. B.:ırX)..~ct ... t• -

n n ,..;;ı.Kutu yt.k >C"k _ye;.lerdt kı 
rW~nr,n aş~ğ:ya doğru inrnc:...ı 
yüz'Jnden <>lmu, tur 

Dün sabah bn~iıynon ve tiğ-
1e üı.e" i t-ı.cidet!crıcn fırt ına ş< 1

J

r1 ""lizd-e \'C c1vu ~,l bazi. hasJT-
1ara sebc·biyet \"ermi,1ir. Bu <~
rnda Sul~Dna..'rı~et~P i~i ağe~ ~o
'ku' :üş. Bazı yt rlcrdc ede" -
k rew tlerı dümı•i· n· Ortakcv
de de ü' e\-C c' c~.nıiyct. s~
rrtı p hasarlar ,·ukubt· l!:ıı~ur. 

Havagazi ve Elek
trik zamları ---

Kat'i mahiyet alm•
dan tatbik edilme

yecek 
Ar.b.ra. 1 C ~ mub:.bı i•-

dcn) - na· i \e Vckak::t a':
kadarhıra yaplıgı b r tamimc!t 
eicl..:-tTik 1 ha\·n.g~ ~• vt su g~b'. 1 .• -

ru i ı..:Jı<t:yaçla•:u. n sa} ıbn n'ad· 
ÔC":~r·1 f'.aetll .3 sa:fJ. )EtJı 
mirrt:a1r.rca yap an zaf?lllaı- n 
lat'i mahiyet :;ln-.ıd<ın ,·e B., -
vck5.:e1çe katui ve tz.st~k cd 1-
mcden ıatbikir.c başlunmam. -
s: 11 bıldirmfst:r. 

- --- -
San'I ipek fabrika· 

larına elektrllı 
zammı 

A':lkara 1 (İl\."'0.111 mui1ab'r 
den - 3260 ııu ~a:-. lı kamı m 1 

c.bince vcrgı ltnzitrtııı:dat 

E i1 tli n hunlar ı bugiinler için 
de CC1t)·an edecek ın ıicaddcııin 

Alman uçaklarına 
kayıblar verdirildi 

Loo<lt':I, 1 (A.A.) - DJ:1 K•lı.rc
de Tl.'S!<<lı~rn lc..""b1rJ, Fu"!\a ilfl lt:t:ı:-
saına:r h a. ...... .,..:1da ıı·dd~ t!i Ç<ı·fp~"'lr.a 

lJ.uı d!l.•\·arrı ctt"~',1\ ı:-.fiyJt>:nc:'k~r ... l~.-. 

yapıyor 
NıJ,-.ra, (Rady > g:;, . .,; ' ) - Al

nutn tcb lıği s;v.a::. polC~ Ulu!«>f k.::1-
lesin·n ::;J.ııradı.ğmı Ron1CDılı~nn d<' 
Ball\oklax ~rhrini z~p1.f'•ttik~e:ini biı.'
diLııı:ıck~f'Ct..·. Bu: !;:<:hiıı &va"Et·.~·,l'un 

12 n1~trl~ C'C'Jt·Jbu.nda ,.c ı;,J;;ıldcdit'. 

ı lığ ne~rede.rf·k M Müdafaa 

!atle C'l'tcek o'.a1 stın 'i ip-ek f ) 

rukaleırı nın l Ht1z.rar 942 tar 
hinden it baren ,.. ~·vat ba• . 
yı:zdc 24 kurus tlch:-ıi< i6lı· . " 
vc~ı;isi ödemeleıi Vekille! H< '' 
tin('e kararla~""ı ~.:.r. 

~,on unria hj.,rrcni p anhyac01ğrı. 

Srkizirnci Ingili:ı or du !ıunuu 
Tobru kta n ı:ck ilcb i l e ıı kısımları 
Mersa Ma t nıh'd a dahi lı ar ı> , cr
nıck,izin ~c1' il d iği ne ve hnt t :ı 

~.ldaba'~a ıl " bu ~t kili şle geldi
gıoe güre Ingiliz lcri n İ skenri c 
ri,Yc ~ l(alıirc h a t tı üzerinde bir 
ınuhorch~ \·erıu ey<' hazır landık · 
Jarı \ ·c ~eki ... ~nc i ordun un Lıı 
hatt ı tu tan kn\· \·cılcrc bjr nc, ·i 
imeülii k yapınakta bıılundıığn

nu tahn1in etmek ~-ersiz ohnaz. 
Eu itibarla hcnii~ :'ll "ırt!a bu 
l<afi \'<' ·on miica delc \·u kua 
ı;:cl·ncdl•n uc Iton1<>l i rin gRl ihi
~·l'ti n1e \" u t ı:?C•rn1t' J.: . fi(• de i n
ı;.ilizl<'ri 111:ığhiı1 a dd e t n1rk doğ
ru olur. J\nt'i n<'ticrli n \f'ydan 
rnuharchr•i JtomeJ'iu '7aferi ile 
n.-tie•lenir<c hiç ~iiphe yuk ki 
Alih\l'r Sti,ey<-"C da~anır, iskrn· 
drri e dii" -r ,,. Knhire Ro
nl{'i'İn kar:irgııhı olur. 'ı-iıı<', 
R<•md ıııai:liıp <-dili1'<' İngiliz
lerin tekrar J,ib~ a ~iiliinc kadar 
117.snı\ t'rnıelrri gii~ olnıaz ve 
her ey ~ ı>luna g;rcr. Belki de 
İn~ilizlcr i ·in bir • :'llar1» ~·arat
lll:.l.k nıllnık,in olabilir. 

'lii~ı1dclcni n )t ısırda İngiltc· 
l't cıle~ hine 11 t lit.·e 'rrtncsi hi<:" 
•iiııhc ) ok ki çok ' alı im ak ıl,et
.... ~ojtıırnraktır. Her ~eyin ba· 
~ınıfa lıı"ulc gelecek ilk ncfkc· 
l<"r ~ıı ular olaca ktır: 

1 - Kıb rı' H '1 alta nın d ii -
nıe~i 

2 - Akdc~izia bir M'h\'er de· 
ııj~i haline ı:elıucsi 

(Dc \&ıru 4 Ünt'Ü 'ahifrtlc) 

\ aşaıoı;:,,,,, 1 (.'\.A.) - E· hı -~o 
r.az:t;- ıı,;1 tt Qİiti: 

!\I:ılt:ıy.;.ı görıd~~·i!en \:çak t:th.\' i:)·r.·-
1c,.·· l:f'.:Gr.iz h~\J. ku\"\'"t;:'tle:ine 'l'tf'ıJ 
s ,., µıh-.-ar l;J.raf rı<: 11 ,<.J~re eo:lt:n 
ı ... 'i3:· ~!~ta cı\·arı-r.d~• \'"asp ı.;.ç~k 
t•:111 511);.Jı a h..,\'-.ıl. Td .{.tJn son~·a ~f::.I 

t. ya 4or·l·z c.:uen dL1~ 1.an· rr.ılcr. ra~:-
3·a ~·r: '"' cdrn r:,1.j;:ı s;.y.da .:\" ı.;
c;a!,.lr..rrı1ı0 ta..:::cnın;\ ı;~ra:.·ı::.ı5 ı·e t'O~ 
rr. '"nı n ~\ayıpl.ı~ "\ C:tJni,..t!:-. 

\';.ı.Np u,·.r. - g •• n~ı;ifkio:ı yWk1e!(n 
uç ..... :hı ~ahıd,.ı k ::. ~"3 ınm1•dc~ ).Ial 

!a ~'!ilnti 'i<İ duşm:.na t:ıı•-uz. etm·(
Jt' d B ·~akla:· ~ralt ... y-::· \'o: ~şl:ı
!r .. ttun y.u·ı·-. saat fı'1ra k;;ırada a.. 

ı.. , , aı , 
"'·.~· J 11 ' ;ı:· Vr! elli n;.ını pu! -

1' '-'bt' ••c· 1m t. ınıq.]Cr'C\:ı·. 

Amerika da ·---Bir senede ytz ı 
tank yapılacak 
L<ındra 1 (A. A.) - Ameri

kan e>rdus · c,:ın kabul cili.icn tah 
sisat bey z sarcya gönder: ·.ş
t r Hava o:durn iç,n ayrı lan 
• .kı~r 1 ı milyarder A; ıca yih 
bin tank n mıali i!,fo le 1ı !sat ta 
ayrıb111ştır. • _ ___,,_ __ _ 
Baylada tehlike 

ı,aretl 
Londra 1 (A. A,) - Dün og 

lcdPıı sonra, Filist.nae Hayfada 

ı•urı ı;;coc gf·lt'n h<>bı·t'ler ~fi.hvr'?' 
kuy\·et 1 ı·ı rı)n El I bP-yi grrti:Ctrın 

<' :1 ÖO~l1Y CİO!!! a ilP· ~f' "nı•ktP ol
ciL! •a ırn bılrii: ,, ... 1;:tl d r, Burası, F ı 

k;..r 1;1 50 k ı ı. ·l Cıu~unda ve 
( O. T. SA, 3 SÜ, ?) -t-----

İ r landa' da 
---·---

Bükllmet ba )'il 
değlşmlyecek 

D·nbluı, l ( . .&s..ı\.) - il':Zl1<.İJ. L.~
vı'ıkil~ 1\.1. cİ" \r,ııc.r;.ı.. •iün akşanı hü
'kiıır.ı~t:n, b:rz· :ı ·~al::-r~; ı·a~1~<n. bı.. 

... er.c unıun;i t.1-çtm y~q):nak rıi;yetin

de u1nı;aciı.gJn. sôy:en1~tir. 
uı~ \".l)e. 1 h!.i~ü:n'e"ti.11 hu y.l 

ış a md.ı k lac . .,.ını bildi:·
mli v.e .uh.a!-ı.:f'rt parr:.Jeri ~ı1Ut::l~<;, .. 
~t: e hükürr.. t·'!'!, d:ı!ı:ı iki yıl ::n.a
J."tıt hüklln~'&rin· g\.irl" ~~kla·'da: k • 
lat-ı. ~ ... '.n11 takı:.t ıalefc·t razı ol 

"'""'" '' baş ·"hn Jcıl ccğin! Q/"<! \ 
El.. , 

• 
lablre aıahl 

M. Eden, Na haspa
şaya teminat verdi 
LivOOıı 1 (l\.. A.) - Stetaı.ı. 
Kahiredcıı alınan telgrafıar 

dan anJaşı1dığı .. a göıc, ~!ısırın 
dahıii siyaset ";aziyet! PL~ ger· 
gind:ı·. Hi.JXü.ır,ct m!·rk-eL,ntle 
hiiyi!k blr a<cb:Jet lıUküm sür
n:ek!tc-dir. Şclıt.,.ci1e sıya.Bi gruplar 
ve dini cemi;~ller toplantılar 
yapmakta \'e bu ı<ry>lantılara h
giliı::tcri k:ıbu1 c:tmem~k.tcd:rler. 

Erlen. Nahas pa~aya b"·r tel -
ı;.af göndererek İng iltere hükü
metin!n Mı'°rı rrüda.fonYa az -
me~mış ı>ldui;ur.u bildi · e-l<!e -
dl Lonclranın bu hususta Kalıi 
re }-ı 1ti'unctille t~nnr..:ıt \'€rn1eei 
hlzu...""'"U sa)vnası pek ır.anida~
d r. 

(SOSU. SA. 3 Si'. 1) 

,=== Uçan 
Cehennemler 

Amerikada av tanarelennden daha siira!li n Şluko lara fai k 

nıüthi~ bir tip pike honıbardı nıan laD·a re,inin .,.,,; halinde 

imaline ba~l.,nmı tor. Arkada şınıız • 'ü<htt Baba"mn bu lı u-
•u ta enterban bir tetkik n:ıısı 

4 acı ıaıılf emızdedlr 
'llrm iı;arrt ,·erihn r Uçak. ! 

ka111 lro)ıma topları raa l ete 
gesımiŞ!er faıc~ t bomba atılm~-

m:ırt ıı. ""!====:========:=========== 

Sovyı t cep:11ııs .._.,.ın Cü"' p k~ nı 

.,lc;n K:..'adoaiz - iL.ı.t"kflf , O!""~ft k<'
.s:rri o\.=ı 1-lnri;ot • l\I~ >\ hatt 
yiik.lt1 I'Cl kıJomt·b:"<"li:" bir ~ ':ıadı,.. 
Rt•sml lobH! Aln:~ lacın bu g<>.oıs 
sah3da ta~rı uz.a gr--çn1js c!d .~l'"ın 
00 bi!dı "'rr.e.ttcei • E ıa.rr:a.z ,., ;ıt i 

(Dcu nu 4 iincü 'a lı if~e) 

miilk-L>;!t'fıyeti kanu unt~n 21 cı
mad<lt•si mucibince Ankar<-. viliı 

yetı lıuthılları d:ıhilınae bulu -
nan rcsnıi da:1·e \"(' Ii'lİC:-o.':J...:sclcı r 

le eşha:-::a ait b: umurr canh ,.<" 
cansız ve n'\'Cıtör u ı.:ı,{ 1 vası a
Jarınm yaz.lışır.a 1;, S:an!nış ol
duğunu .~1 :unm;ş~ir 

BELEDiYE 
SEÇIMI 
---ııı:---

Btttıa memlekette 
ayni gtnde 
y2pılacak 

l\·, :\a,.a, 1 ( f· ;ı.rr, r. habı r:-
d<'n) Da."il:~ c \el<" t i ı:r _ 
detlH• b;le-ı :X.leclye meclisle
r scçim!erinin bı..ı~ n şt·hi , \\J
s~ba ve bel<?tliye OJ. :ı kiiylu
ck <> ••• i günd!' yapılr. ası ç n 
tı<'-rt~bat a1m iıkitc.dtr. 

lfaz•Tlıklara g"·" intilıap o -
lunmak ve in!ilo-p eı.mc1t lı,J\· 

kını h:; 2 ,-atantla•lırrın isiml<>r -
ni mw'<tev i defterJ..win tanzimi 
J - 3 e>'lüle kadar b'ücilecek ve 
drfterkr 8 - 14 <'YI ı 1 ~rası ,. a 
icap c en lı>aha" rdc nsıtı k.ı.1 .. -
cJk~ ır . t~1n1 \'<ı.nl <.;'h•'Iı Ye'-·.1 ·k· • l'> ,1 

sik!Lkler hakıkJ •:ı \'atand.:11~ .•• 
rn \a·"ıii oiac,1\ ı ırı:ız1at ı 17 C-\· 

lüle kadar tetkık \'e karara bag
lar::C'a'k ve b'ri ci Voşrinin bn~ın 
rl;1 re\ lc:ı· n sanG JJi aıtıLmasH1a 

b, ~~n::cnktı•· JO bn·ineite r ndc 
secim ~ t' ta.rq( b 'ınıs olcı.C"f\ 
ı · . 

• . 

AnkGTa Haberlerin~n 

1 
~onu 3 üncü •avlamıula 
..... """"······ ,,..,,,,. •" ''°"""' ••• .. • • •.• 
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LaU : ~l"f AŞ B.IB 
- B · . ı::~n lıa ... 
- E\'t•t.. Scı~ Zt:Jı n~p... T@n 

ÜÇ SC'f~(' tW"&.dR 3g •• :u..it=, !:IZ-1Q 4 

tim, ınlotlln.. U grndıgın lbüy '1[; 

Iel .. i\~ 1 li 1 k<-ıı ::1, .-,.:ır ... ; ~nınla ~cı1ı 
cltm ... lk-n bu•· 1 rı dirJeo:i"kçe, 
guıııcr.ı: .. in önyndc .. lıcr gün -bi
r- r p ·X luı·l"rt r.ı ;...: :.ı."ı:'İ·,, t"• 

dt 'l!. Ve y:wa.~ yn\ &'] b . i1< b'r 
l ••k,kate )·al;.laş~una kanaat gc
tir.yu'<lt1m... ., ~ll) et .bir gün 
geldi k•. s.. perc.: ek kaEkıvu
c!: \ c hıınlrnt, but:. cii'yal'lıgı 
i c kcr.diı4 gtblc.Ji ... O zr.:mtn 
<,ürcii .. Oıi, o a ,!ayan. o srııla -
} c.ı o ı;leıyo..,, o li.c;.L't.; .'"l feld· 
ketleri kendi ,,,r lisaı.lıc Mrf? e
d-n, sen ıicı(ldin. Sen, y aJı:.;z 
biı tcrcı!ıı•ıınll;._n iharctt.,ı. Se
r.•·.> \·el.re. >ı \'C hul.ıin.'n lçir.dc 
'.,;...-ca lıir ülke-, l.oca. 1 .. ir 11nillc:t 

• :n::U..!J:r get.111niş .. Onlara )'t.'mck 

)cUiru4tHU. Ve hatta, 1>u QUam· 
!arın pt!k genç olınıasına rag
men, senı onlarır> karı;ısma çı

l•ı·mı ... Kr l11l ı: fol[;keGı:ı! nlk
le ttwrn::·tiırn 

- E\'ct •. Çok iyi ha.tırlıyor-.m. 
Ben, bu ik1 gence, (ll;::zreti 

i . .ım) ın tiiıt ~sinde tcS<l<iiif 
e:n, ;it'••'- Ye onl.u-la tı.:;a ıbir 
ku uç!"';td::ın xn r"~ ilasinin de 
ı.c te~ll v21, ~pcrvc.llk Hslc· 
ril . i:t<hnssis olduk1arını ~is
seyJtur.iştim ...• Eu ı:~ı :::ent; k:hn
dir bilir rnhin~ .. 

Hayır. 
- Q,Jlar. Aka Meiıroc ıın }kı 

sc\.gılı ko!esi tdi Efendfleıin
d~n idln .ılaı-ak (Atcı!Xıtı {ıl - .ı·.i· 

tı) [l] ziya ete gelır.işlcrdi. 

~· <JYOI' lu. Swki >ecibaht İran, 1 
s n;:ı ~arl~"lna girır.i!j .• Seni söy
let ~".lr,, seni ı ğlat ~rdu. Fa.k:.t 

Zcynop, thde-r · re ürpd'<l,, 
- O ada-nların, Aka Me~.me-

de ı..-cnsu.ı ol:hklarını ~is:;et.. 
sc.•ydiro, ylİZlerin< görm<?k ;Stc
mezcliın. h 'kattc İrın söyliiyordu. Ve, 

İ, a .. ağlı;-o: u. 
Ş oı Ahmct, blrrlenbirc su~

t,ı. Heye=®:) tfuiyoıtlu .. 
Zcp.cp, şaşırn:ı~ı. Eu ~kin ve 
cİJ J..J. sc~iz t:da:m.ll\ şu anda 
;~ ycc::ndan ~ars la sarsıla söy
lediği b.ı OOıler kıır§ısın<la d<:· 
' ~ hir wyreı i ·inde kalmıştı. 

Eg<!r lıtı sözleıi söyleyen bır 
•.• ·ık;:..;ı al<mydı, hiç ~-üı;lıcsL< ıki 

f;Ukc~kli. 

- Nası.? •. Koc& İr::.ı., beııı mi 
te:· il o.i>).ıc>ııh>m. ıw;,u!<i 'hem, 
saf ve ccl1:ı bir köylü k ... ~ının.-
C-n iba:~ bir~ f dt.Qs!: , ... Ben, 
İran hcs:tb a e cıu~ ... "Ur, ne 
SO"o·liyEthili, .. 5-z, her halde 
y.ınl,... giirü. rsur uı. B~rıa. la· 
~ ı.K otıııaii~ ·. m bı" ·:ı· :eti \·crı 
yorswmz. 

n.yeccl':ıi. . F· .~t ş " Ah-
met, o kadar c· • '• .<adar H· 

k ... ~·lı ve o L i~ r L u C:J"J .:.~,\;n 

oh· c.;.d ... ndı ~;, o: ıJ 'bu " sı: 1a
rile- t·:nııy:ı.r. z~) ııep, ,. ,.. j .ı

nı1m:-:UğJ'l"1l hf'<mettı. lçlnden 
tcı ... an b;r n.-eır.:ıuniyet l)is,si ile, 
foı~nı CnLr.e C",.,, ·• 

- I:ıı;;. bu kadar 
:'JZl"l"l-Pt lfa eao._1ildmı 
b ıtiyenın. 

Diy....-dk gü i ümsedi. 

olsun bir 
ise, çok 

Sl'yh Aıhıuet, Zeynei.oin bu 
s· ~ lcrıni ~itmcmiştı. Taş..ın he
~eca,ı·ı.nı.o te•iı.i alt.ııo.a, .. uz:e-
ıjne de\·am e-tti: 

- S .:), Wyler V<? ı>J~Ci"., l· 
renın ınızt.aır.p ruhun.a o k&dar 
h ~-ı,e :ırcı.im:m d~yv'dlıll 

1 r lnrı !:an~i vatao.pc·n·c·r 
İr :\• ci '•J-se nyni ncfrE'.'tlc tit
reyL<'<?ğ'İnP. ı:3Laııını zL>lüım ve 
bt'bdio<l jl! r.cla ağlatan ve lnlı,.. 
tcd.re 1:ar ı ayni nefreti" titrc
yeecğlııc .. batta, zav:tlh t·, ıu 
ki.lrtaırtYdik !Jr;in., bi·:s.Oir ft. hrı..r
lı • • n <'ekinm iyeccı!i ne hükm<?t
t •. n .. Eğer bel\, c jrııdan dvğ-
1 ll,J a bır İranL ols:<y(lım. z ·ni
mı ser arı lını kunç bir J; ır:ırı tat
·,.;.: et.r.".f,ctc, z,rre k~cıar çek:.U.. 
ır..ıycce!<t::ın. Fak2 t tıen. Aroı!>io

tanda do&'1lluş, iranda yutişrniş.. 
!r::ın için t:ım:n · yr.!ı=ı olan 
ıbir ~ ..lt ~i) r·tt:im. Btmun içir.., öz 
bir irar:ılı glfui, ir~ıı uav..,,ma i,
trrtı'.( edcınıe:ıxiim. 

Zeynep, b~ını salladı: 

- Haık·kıınıı. var. 
D;ye, nıırılciıındı. 
- Hlhri!)"" nıw.·ıııı, Ze:,-r.op .. 

Tam, l tı IJl1 evvel burı>ya iki 

eden tam bir istiraha~en sonra 
scı·cncamını. sanmuş1ar. hik.t~ye
s n: öğr>Pmnck n;y,.t;ni gütmi!ş
IN, Fak:ıt sey,. SÖ)i<:m miş. Yal 
n'."Z ı;ca etmiş. cha:t anuııa ıb:r 
p~· •n vurı:ı:nuz. Ben S;v:ısın Han 
:.ayün<!en;.n. Oı"aya g;•ınek isti
~ ,. wıı. iB:ına yol güst.:rin, de • 
ıı 'ş! K.ö>iulcı· iyi :ıd:.İnl.lrmış. 
da":ı .ktisine S'ilmeıntşleı· \'C 

(] • 'ı,:ıl arzulannı yer.ine getir • 
m tr. Huyvalia .ı,,.. palım vur· 
rı.uşlar, kendis.ne yolluk neva!~ 
<iüanıı.< u-. Hatt-j fazla olaı·ak 
yanına· bır ele yul oırkada;ı kat

mış:ar. Meğer ora.~• ,,\.ıaç. i -
nuş. Seyı> lıcmc-.n yola dLızüt • 
mLl5 cK:ıst:ı.ııDnU• yu 1.Çangırı:t 
yı, .At.1karo. yı <Ayaş. • Kıqe
j.ır ve Knyscriyi gcçrr. ~lor. 

Nilı:ıycl ti!r guıı H:ınk<iye va
r1venmişlcr, b..ı.tabi ı:.ey;.,~u aill;~l 

tııo teme büıııünn'lii.ş. Yol<la ken· 
clis ne adı:ada,_.Jık ~en köylüye 
c;dk it:bar e4ımiş?er vı. ancak u -
zıııı b'r ır.fü:!ıdet müsufir ettik· 
tt"ll ~oııra ad,amc:ıı}:ı:~ sclametle
mişlcr. 

Burll()a ge1inee genç si?alı,ıö
rün ciudaklanndaki tal'!. tebes
süm bird<'~ ııilııiverdi. Yü
zünü derin bir yeiıi bilrüciü, 

Dedi. 

&yh /Cınet, acı acı eülüın
Bedi. 

- F ·rıt düşiiıJ ki, Zeynep .. 
Aba Mehmet, o iki lkölenln kc.s
ki ,.e whirli :kılıçları .altıma 

can \'trdi.o 
Z<•vnep, s::ır;,Jıcl ı. Der.in ibir 

h~notle Şey!ı Ahrnoom yCzüne 
baktı: 

- Ne si.;)'Jljyıc>r:;uınuoz. Bu, !n:ı
nur §"Y değil. 

Diye J'l'ırıldar.dı... Şeyh Ah· 
ml'din ~hresiude, şimdi de 
memnunjvet lıad<> eden biır te· 
bessüın belimi Başını ha:fif ha
fif S>JIJ· awk, sözlerine devam 
ett: 

S"yk :~l>l<'rim tamlil!nile 
hzldka Hir. Znynep... Bu iki 
g<'nç k!ölP, hiç ~phesiz ki men
ci ılcri:ıoe karşı kalplerınde tam 
'bır sac.ı;:'km hissi bcslemdı::teler
di. F:ı'<.at sc-nin göz y:ışlarm, o 
sadr,kat bislt rini çarçaıbuk sili
\·crdi. Çünkü bu iki gonıç franll 
!'er ı,e)dcn ziy::de \'J>tanlıa:rını 
vı• .millet lPriı:i • SL\"n>CktP.lcrdL 
Kerır.anlı bir kooıdın u.tJ~bı, 
oıliara pC'k acı gelm~t'. T.pkı 
benim g< i, e>nların gözlerinin 
iiııür J~ de bütün İrn11 canlanı
ver•r' t'. Ve mazlı'.ım lranm göz 
~ ,'ar., ı diı:ıd'rmck, looc.:ı bir 
ır.illt L.n ıztıra'b.bın örüne ge
çel>ılrn·EI~ içiı:, 2anıJan Ye f~n;at 

b klcn ;;.ı~r ... Bunu ele ı;c-çiı in
ce de, vicd~nıanııın vc·l'diği emri 
lcr.ıdo, kat'iyycn tereddüt gös
lcrn-.emı.;lcrd:. 

ZP)'tlcp, bu cföleri clinlet'ken 
hovr<'tk'n lı~y.·ete dü~üyur<llL 
Ve gö:ı:lPric:i, SeJ!lı Ahırcdin 
s1mseı1 ıc~ ç:>kan siy:ıh f;'ÔWrin-
den av • ı:ordn. 

Eger lurı ~r ~ı sö~·-
le"Dlş o!,;:;ydt, :ı:ıetki ele inamnı
yaca.ktı. Fakat üç seııederlberi 
aynı çatınır.. alt nda } şadığı bu 
ad..;mıu ckldiyetiııde.p o kt.ı:lar 

em!nd i k', lıl> sözleri bir hır'ldkat 
o11rak kabule m9Cbur ~ı. 

- Ne oohliyarmn ... Şu halde, 
bilir yc>rc'< mcmk!:etime bi:ıyük 
bu· iyılı:.. dıni~ oldum. 

Diıye mırıldnmı. 

(Daha \•ar) 

f ll iro.ltd.:ı, (H""'"°.imt Res<;J) e 
1rr1.DUp ul&ınlaınn m<'<~un bu~urı:k;k 
h:rı yı:·ılı .re ır-au!ıl~v, bu ~ı! , . .,_ 
ı-:..tle~ 

G<izbL bek.ermden sı.c•k yaş -
tar t.; k 1.'lTir.9. g a l:h:~ d ı. 

- Sey'sin a:les\... Ne di)or 
dum? E\'ct seyısln aile-si müthiş 
b:r n:.- teme bürünmüş. nasıl bü
runm~sin iti, nas 1 bÜrÜ.'lm ·z ol

sun ki sev•> bu ailenin yegane 
istinatgillı dır. 

Bir dı.kika durdu. Ga:iba ba-
z şey lcı- halıri.mıışt;, 

Gam vcrloı baz:J şcylt·r ... 
lW.tta :ığlar gibi de olmuıtu, 
Kara gi32lkrinin, bebeklerin-

de bireı· volkan yanan o gfuıel 
o cazıp gözlerinin nemlcndikle-
1'1 görülüy.ı:wrdu. 
Maaınaiih göz bebeklerinde 

eaplar.an bu ;çeridl'n gelen yaş
lar k»ııpOkllerinden üızüimedi. 
Siizü oemcdikr. 
Bü~ bir cebri neks1e, yei· 

sinJ yenmiş, ya5'Jannı içine akıt 
llllJŞ(ı. 

Kahve 
---·---

Dünden itibaren 
inhisariara geçti -·--Yeniden zam ya-
pılmıyacak 

Kah\'enln İnhi:..~~rHır İd'lrc-si 
tar.tfıı~lan E~i:ıID:ası. d b~ .... 1an 

ux,ştlll'. İnhi.'i..ı..rlar ldaı·c"".i ia~c 
müdürtüğüniin tabbc!< ett;ğ_ u 
sül dairesinde s:ııışlarda bu
lunacaktı<. ÇdulmL' kalıvcye 
nobl.'- \'i!Sre karı~t.rara.ı;; ~
tışıış yapan vt•ya . · d~c 
ht:t ,sat.an kl!n:ıc- c · ~{3~nl\·r1 ,~ 

ı 
1nalikcmesin~ verilc.cek'!cr!cr. 

o• .. , . t;ırnft.ın r,ay ·ce kah
ı \•eye Y~Flan !l<ln zam ck.la.yı

ı.!lu ~ı:lı~d.:.• \iitdJe 60 karlar 
azaldıgı lalım:ıı c<li!ınekledir 
Yeni bir zam me'l'<ııubı.hi' de 
r: ·Jcl'r 

• • . ... ... 

ı 1 t UÇUK HABERLER 

1 * Küc;ı..ıre~mtı<'~Ill ve Çam
hcanı mmar plaı Nafıa Veka
lc-tlnce truıd~ edilı'1!§. belediye 
ye gön&"riln:ıistı.r. * ilk okul ııımı.,it dıicoorları
nm bir yıl içinde hrr talebeyi 
en :ız üç ddu muayene e!m~si 
allkı.ılılara bi.ldirilın .Jl.iır. * Verilen mil.llınıata göı;e Vi
liıyet kc<lıı"1ıSUn:ı -en 'den beş 
maiyet ırnemuru alınacaklt:r. 
Bunlar kaymilkam namzetleri 
2ras.nd~ıı ı eçllccckt~r. 

* Tauu Kada.<;tro umum ır.ı:.ı
dltrlüğü nl<'!lkcz K:ırlasl.:\ı m'1· 
diirü Emin Arın hele:iiye ern',;k 
n1ü.u~rllı_güne tuy~n ed.ıkrd~Lbr. 

* Ek;mck k rııeierı l!:'n.iıı.tı 
dün t<nna :ınrrı .tır Yer.~ t~v

zia~ ayda 50 bin • kınekli;k un 
t :t "1,rııufı tr.. ıu t rli~ct.~Jir. 

* İçer~nkm·ünde b:ıkı\'ıı.tı 
H.ıtzı irun:ndc b;ri Kaılı'kö)·Ü~ 
Fi. ·ırıepesinde Av.•cl ıı.clıııda Lir 
k11.a !(>cavüzc ı ·ebbliB ederken 
)-akalanın!~ ikinci ağır cezaya 
wriJ®ştır. 

* Adtiye <Motoru Hilknıet °f'J 
1:!' • bi.r (ieY.'CC terfi e11tiri!iı!l ;;-ot l'. 
Tebrık cdcri.!z. 

Me aı ıaatıerınm 
de iliş tJ rtı me sı 
agş; oııyor 

S.cakJa. doluY's:lt ş<1hrlın/ule 
mesai saatlerin .n clcgi:Jtir·o!mcs> 
dü~ünü;mek.tc-dir. Y ~ııı çalışına 

s~at:!-eımm U - l~ - 15 • 17 arasın 
da yaı IrC\aSt I.ü.U'-'afık cı!"cd,;;t ı ... 
kri sıtr.!Jınclcte<iir. 

~ pul ta.kar!ıen 
f L.l .klş1 öldG 

D~nirL bayraını müııase'betilc 
!.:!!landa ı.J.ınac"k jl(!nlik tcı: iba 
tı içın tcsisı:t yapılmken ıbir 

mavn3>Tlın arrtğin<' amıpul tak -
malrta olan c1öı1 işçi çah:i!ılcbTı 
esnacia dsyandı.kl .. rı taht<t k11·ıl
mış \'C aş;ıgı clü:-ııı.ü.,<J<>ı<l'r. K•1-
dır•!d,ldarı NümunP hn~-tatıanc 
sil'.c!C Y:ıh:ıp İ'1> BNiii ölmüa~iir 
Aı<f, J*... iniıı f~d&'"lr=JM-;r.*' De 
va;n t.ı}ı~ıuna.ktadtt. 

YAZAN: 

ı r~izamettiıı Nazif 
• \'<: ... devam etti: 

- A:lc ..• Alı ... ben bu Jıkyi 
bu zc·:var ı a le:-, ı pr ·" )•a.kınci-an 

tantôım. O. bir karlı'lrlan. b'r 

de oo<lan ... O, göz!eı; hanç~rle 
oy.ulan zavallı se)"isten rr .. i.ir('k

kepti. Kadın kııkm;ı yaJ<:.a,mış
tı. Sabır \'C mi.ıtc:lıamınilxL. Zen 

gm dl'ğfülı. lrocas•na ~adıkıı. 
Hem o derece ı,adıklı ki. 
Başını salladı: 

Galiba bu tafsilatı Ki.zumsuz 
bulmuif!u. Derhal sadede girdi. 

- Tam b:.r sene geçmişti. Bu 
ser €ncamından soııra tam b'T 

sene geçrnlşti. Allah kör seyise 
bi.r evlat ıhsan el'ti. Bir erkek 

lltDAM 

'rADLiYE 1 
ı----- KORIDORLARINOA 

Baskın sarhoşmuş! 
~~~----~ .... ~~~ 

Blrık pehlivan yalmz çak lçUlllll va ka· 
rakold~ uyandıtım hatırlayabiliyor ı 
- Aam ne 
- Kasım Kı.rık Pthlivaıı 

Ku·ılt. P<."hh\·an olur m' 
h~ ... 

- Otusıoı· h~c. Köyde bi.ııc Kı· 
rıl...ıa:r dcn:r, bıu·,;,da arıKz:da~r 

b:ın:ı Pcl. \·an :.dmnı koyuuk1ar, 
:çi.n beni K>rık P<><hliv~n dye 
c, flır:ı laı 

NereliS.11 sen? 
İrc!:ıoJımıın abarnsondıı 

ı~;ım .. 
- Orau:!.lı bol hırsız çı,.ar 

derltr ... 
Suçlu 1 iikim.ı tııstik etti: 
- Öyle söy1t.:nir cieno...m ..• 

Bu ' i \'llpı·Lı :ı3 ya'ıfarııda ka· 
d:.r ;, k l!>bı ylım:c,,ak g;;rii • 
r....,n b#r ua.urıdı Yi'zü lH pcb.L.~ 
bandaıı zt::aoc h'ır bol<süre bcıı· 
ziy<Jı-<lu. )'4ınruk 3'11\JİŞ giılıi ba
sıık yii7li vnn:lı. Burnu Coe Lui
ziı> burJl'Unu çok antlırryo<-du. 

H<..tu1 yı.ne öı:mlu: 

S:>b.'kan Yat mı? 

- Evet ... İk• taneu:?ı· mii<de
timi <i.(<'<lurouın 9JAlım. 

- NelcrdC'n 
- B:ı; ;ımıızlık, diğeri de y.1· 

ralan-:.~ktontlı. 

- Şimdi de zabıtaya hakaret
ten buradasın .. 

&.hbct cd>york.r g:'bi konu;u
yortarclı. Dir.leyici!er d<> lıakr~i 

b:r tC'be"5funle hu i<:!;C\·~bı dm· 
]~, ~1lcrdı. 

Kırık Pch1iv:ıı1 hoııı:.llık cclı

ywnıuı;. C'.<·ceııJm:le bir alt~ııı 
ıı-rvt,mıc!cdcn bunhıdc bır 

l~ny·L s-1lktc 11 :::ct't·<! nara tr.ıp 
2r. ·na ::..,cleni söylc'11c1~ t~c-Js

nıış. A~kını hatırlayınca cia ce
biııden ta·hanc-n.~ı 11 ç·°!\<!ı .. p ha~ 
v~ya bir kaç cJ kuı-,un abrıoı:;; 
Ycti~n pol~er elinden t~bnn

- Vermem dem·.ş. 
- Haydi karakola gidelim saı: 

lı-0.75un sl'ıı, demitı>exse de ayak 
dil'E>ınİŞ polislere omıı~"1Cak I:l
kırdıJar söyl!'lniŞ. 
Ihı iL':ıJ'll kal)lSın<ia itir<ı.z d· 

t1: 
- Kat">ycn dedi w~·le eılrna· 

uı ... Ben ço1< ı;anhoştum k<>rilli
ıni bilmiyecck katlar i:_;miştiın. 

- N.-den o katlar ,içtin? 
- Oid.1ı, t.~e, her zaman bu 

kadar içmem ya!. 
- Da'ha mı az i .. ersiı1? 
- Öyle tabii. .. P iioo bimzer 

birı!li yaııııma yak:ks.t> kulağı -
ma: Gd s.·n · k~rakola gii!-O!ll· 
y'm s~n saııhr.ş.,un· Bu halinle 
bw.alarda ,>tırma, hasına betk:i 
bir k:ıza gt>l.:r .... dedi. Gc:ıis!ıı. 
hat •:·!lıı; •'ll:n, ona ı•c cc\·ap 
\:er.d:rr.ı., ne söy·!-cd.inı, ne ytp .. 

tını lıtç b. ~i)~orum. E i sa
bah giYlfuır~ü açm<..a f3.Ş•rc.Jn1. 
Ben k&raktt'!d<ı :a:m. NasJ c.J.
mu§rn ela J.>.;~n Lur:tlilrda b.ııluf'U. 

}'Ordum deye k<!ndi kcııd~m~ su· 
alier r:cı an:1ğo l>..'"".ı:f,o.H.hn. ~eıl~r 
sonra ,,.; kawa<l.ım fakal n11lı"' 
00Jli .ı:;u

4

çlu bir in.:;an gi.b~· si=c!iu 
k.3.?";'rnza gcli.ı'l'.l'~ıer. 

Hlı'<'ın ('V'J':llnm teı!k·,ı· ede
re< onun yü,iine baktı. Doiş:•J· 
su Kıt , P"h~ivan suçunu w.-ta· 
lı~· :ı L; .. fhas cıtnıeife ga:rrct <.-ci.
yordiu. Diııleııecck ~wııtlıeırc 
celp fÜl'l.nL'ı:iınc<i için rnuhakc· 
mecıl baŞka blır güne lıuakıklL 
Jandaı~ıa onu <lışarL cıkar~en 
o htlk;mc döndü t<•krarladı : 

1 
- Valllhi Bıllthi bay hiılt'm 

, su:çum, günllh>m yclk. ·baskın 
tt.rı'r:"''ıtvm1 ben, bi.r se.vi hatırla-
tr'"l.,ctı.;m d.ive söy•lendi. •. 

ğı beHi idi. 
bdii idi. 

·~VŞE "'"''L ca<ını 2hnak isteyince de: ~ ıı..u 

======================= 
Hasra Vapuru GARiP ŞEY! 
eatan bir motoru Kömür b-eyannaır.e· 

ım kurtardıı ler:ne lazım olan kağıt 5 tayf 
D!iu 'aat 7.30 da GıôpıüJeıı 

0
.,_ be. k ~ 

Pendiğe h~ı>eket cdeıı !>€det 1U1 8--ııal4!8 8.ıı&ar 
Dcn.zyoilaı·..n.n B >ra 
Moda önleri.ne gelcii·~i 

\"3pl1t'U 

!'Sn ada 
Ilo.1.~"l.r5-1rza.da istl.r;aın<'tler!r.d~ bir 

n1'.'.ll.i'~'ÜP bocn lam.-:ık ta o!luı; u 
ı;öıi~\rr.Uştlir. B:.;Ul.ıl üzc.rhıe 

ka;Aan v.puıu h:ucı:s•· ru<1lıal'~
ne cbğru 1.ahıik <.tı:ı ,.,,, n1u
ha!..':a'.c b ölü tt>t , ·esi k'4n.I 
sında b · lmınıı 5 yt l:U!'t.,.. -
mı-iır. Y;q:.Jruı. t.ılı~·!<alta mu".v 
rüc. ILazot bVrusu1.un pd•l~ 
e>ltl!'/;'lı anlaş: t.r:•ıt•.r. 

--<>---

Çifte ile yaralandı 
DJk;-:k. · Kuyaba>ı "k'i\yiln<l<'n 

Mc~tan o~•:u B:ıyram ayni köy
rlen 14 y;1,.:1ntla All lJ4u11 il-<> .B'-'
lıklı d"~es::ndc lıayv2n atlatır -
laıkcıı K.ınıal iFmi'lde , . ' ' 

~nr ...... ın 
çiftesini ist n:ş v-e ansızın ate~ 
alan çiiteoc·n çıkan ku:ı'itın Aı; 
Uzıın'u ı.1Ttı:ııcla11 yaral:.ım:.ştır. 

c\..Jf(t. Aileııtn bütun ıı~es.i on
dan ibaı• tti. ~' ~:s t::ütun kud"•· 
tini onu ycti,tırmc)e sarJ.et ;, 
onu ;,.-; b'.r >llah,,.,,. vnptı. 

fvi b'r b•ııh:i yaptı Oıı.ı ha•yat 
tJ. iy.;; 0:"ın1,1_vı, mt l'l olmaj 1 tel
k:ne çalıştı. Bu Sl'l'~da attan tl~ 
ıani şu kendistnl sıı-t nda dağ

dan dağa, bay.,.d. ıı bayır .. , de

red.cn ~reye la~ınııı olo.ın taıı•ni 
atfan d'a b>r cfiil alııın ş1tı. Döl.. 
kara yağız l;ıir ta)dı. Bu döl. .. 

Sarı ·bııyakh adama güzlerinı 

cijkli. Orıoo koluna sımsı'.<1 ya
pı~arak haykırdı: 

- Ve b ~ gün ... Bir gün ço
cuğunu kanjısına alclı. Çocuk 
kör babasının yür2klcr yırtıcı 

ser encan• nı hıçkıra hı9kıra an 
!attığı acıklı scrglize~tini biuat 
'kendi ağzından dinledi. En ince 
nc.kıta.larına kadar... » 

Göz.lcrinden sızan yaşlar öyle 

ııa.ıa verilememiş ı 

Et> Bank kömür tevzi mües

sesesi tarı.fınclan evvelce Te-ın· 
>lluzıda ~·apıı.nı.as1 ıakar.rü-r Pdcn 
k·önıÜ!r tevziatı dün ·bi!d · iğinı!rı 

gibi 15 wmmuza kalnıı~ı.r. Bu 
hususta yap~ımız talık 1rnta 
nazaırJn bunıın sebe i o» güıı 

evvelinden mfuacaat ed'lltliği 

hali<> İstan<bul kiit;ı t b.,.liğinJım 

temin eru1mEsi 1'izımgcJcn 200 
bcn J:,~yı~ n name 'çin lüzumlu 

miktanlıııki kitğıt almm,•mş ol
ması<lır. Diin akşama kadar kö· 

mü-r tevzi müessesesine bu lü -
zumlu k.'ığıtlar verl!m:ş bulun

makta idi. Kiğıtlu.r bı:gii..'1 yeri
li:-$& beyanuameier~ı ~'Ürı.olle ta

cwc:t:ın<1en müracaat <'dildiği 

scınl'mi, ö}Lc yürekten b:r tccs
sürürı ifadeleriydller k~ sarı bı
yık'~ a:lı!:n. ,.çiıl.<!c gayri ihtiyari 
b"r sızı dııyJu. 

Bu ölümkrdcn yılmaz, şim -
şek".erl·~ yıJJırm)!~ııdaıl yu.ğurııl

ınu.~. gö;ı;lerinden vv.kanla•· fı~
kıran erıoğlu er, ac~b:ı neden 
böy"e clcr:n bir c!crııc g;riflar ol 
ır..u..~tu! 

Şu yagız benizli ~atık ·kaşlı

silah,öı-, h'ı; ştı. .. t•e"iz, ı:\let:t:ıyin 
b'<' serg Ü<t'Ş' in hiıW.yc'i nden bu 
kadar ylırck yakıcı b.ı· ye:Sin 
zchil':ni ::-!nu~ o1anı.auL. 1 

Gence ciık.lrn•.Ii (lıkl:atlı bak· 
L .. 

Genci d;!"katli d>kkatl' ,üz..iı.i. 
Hay r ha\'ır ... Bıı adam kl'n• 

a;,.-~ı' re:< )"l!'kı. dan 2 1:.kadot• e
den b • ıl'~C~ranın ıcşiri Gl~·nda 
bulunuyoo'<iu. 

l\fahakkr~<, muhak'ı<ak ki böy 
le ;ciı 

Her JıarPketi bunu !!'" •Cl"i)rr 
du. Bl'l!iycli ki delE{anltrın a~
z.ınd~n çıkan her kel me, yüz 

bin eletnden •elıir alan bir en
gerek g'bi tludakfar•nda ,slık ç 

hyurdu. 
'IJahcı var) • 
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O EN 1ZC1L1 K lfDIS P&lfrç] 
VE KABOTAJ Tecrübe ve ders 

T a:a" · Ali Kemal SUN.llA.Jl 

8 A Y R A M 1 T olırukl~ ugranıl,;; nıa~-
liıb;yel ii.zcrine ln;:iliz • 
kriu bazı dikl.ate değer 

• 
Dün :&eyecanll me
rasimle kutlandı 

(Brl§ t.ttrafı 1 iııci sayfada) 

Sol>ahlc1iın darriı; kwnu.larılı.,m-

ru:n 1>:1· tıölük aal.."'<?r haşların<tı ~e
tı.ir ba"'1o:m ol<iuğu t"'!dı: ocat 9,45 
de Ka>onpaPdan ho.ra:et!ıe ş· >:ınç 

)~iu:r. lt:i:K~Dc ~ 1''1i;,,Sturc v::Tm~t!.J.'. 
Du :;aa.<i;:ı Ga ~ ... ~y l w·ıxh: t1..-ıı

lıw ...,ış cıl. yu'>SCk dcc.lz tic;ıret 
:nckteıbi talıt;ei ile, D"vlet D•'.'Il;,. 
Yoll"'nı clt:.,vlcl l.im~nları urnunı nııtı
cii· ·:üe:.ü ~-r!-:oLi Iıa,.r1ye r. 1 r.:3lıpla

ı-1 ve ~rnJaıt:ı~·ıeı"den Il)il:cin:.t"O?> me
rasim a!ayJ de b.ı'hriyeL.le·i ta. 1t·~c.n. 

1·.a:ıus:nııc harek-0~ etmiştir. Al""'Y 'fLı ~ 
Sİ;ıl.1c C:.: ~rı.ı horck;..~t etle· clır.~ li-
1. ~a:-..ı JJL;tln ü• mih .r cU!.dilkk:rinl 
öt~Uı· .. ı:.i::k r:ı rosi:.ı.e ı trr:ık c.1m.~lcı -
c!ir 

ne dild .. lo>r ..ıa.rın oon """ l ~ -
r _ı. t-.a;.'ıç-c-s .. :ır~.n ç ,ı ınc ya it.ad~ ı· d; 

v .. .:"\ r:.ını.t .. r. T:Jksim • merasime 
t.ı t ıı,ıa c:ilo bir ':ıoru .._ ·ıe ba;;lı!a 

r~~ş ~ e Mite~ ba.ı.G.ouuJt {'aklığı Mii1t 
n ı~la ~ .. ':r b.4J;)ır.ıg!.IIl1.I\ 
di.rcgmc Ç'l"kil!ni...ır. 

Du ~!l!\da. llı 1!! d<..kı !bütUn g~i
lcr Lı·.a.ı.· ~~.""~ ü.rcn ve ~"arıınşar 
~ ~ıı., i'c üç 6C!lrn ~ 
çatın 1 tııdJıL. 

T<i.Jm.i:r Aı.-dl ,\ne, .İ$k;ınbul krm1u
\:ınlı:.&~. vil·q.~t, cün""11ur"~.,.e .. ~~J 
tJ'D.•t1ii::.L, DC'T'tL ı..vrını.tauhgı, h~f'O 

te'!ıbi;.C" .. ı ı;rırum me~~trliiğü, I. .. .-:1fJ.a 
.ı~ia:Jiğı, Ot.o.il. yo.lları ve Ll~ 
ı m.1.ı:n mt):JürlL:aı;.leri. ş· :i...-ıt:tl Huy~i

.Y·l'. aı".ı tö··Ier \"C d;gı•r I'C-"ll t \"C 
lıt.ıc.i-l.."i l<.'Ş(!ldkıiilicr taı'o..ı!lnır!.an ~ .-
rerr. çı,,locl'...:ie~i kcınııln tnii.u.r. Ç»ler.k. 
leır k,; :ıı.::lt"r..:Y.!ı.a:' oonra yc...<C)l,:k taco
r~_·t yrni s:..uı $ını! ta~t*"t5ın<lftl i!bra. 
liim Kul.ıın ı ... ~"'9Gye <;ııknra!t canlı. 
b~ b!t:IDı~ lıui un.'lıus ve b1.1 ot~~ 
ıı""""' gc<ıç tüıiı;. denlT.ciler.lı»a <İ<lY 
cıt.JcLa-:!-ı .• yf'Ollı , u hısjori i.l!lck! eı.-. 
~:..r. Mt\teaktben &it alan. df'l'~t... 
l!.k 1n~'l\1Ml .saJ.i i J1Eıırulla.:ı Ul-
tay da k:ı:bolaj ~1.ak~cwHn t\•t•c. bııy

tağ.rna < ı.;\"rAtri;.ki. bUyti!k <: .. lemn1i
:)·et vı:ı rr.t..~yı JR~u·k.~·~1 Loza. .• ıti:rı 
'l'ii:ıic dcr..i..-x:i/~in ; t:t.:Ul 11i te:n:ı:. 

<.ıet.mi.~ \-C Tü.ıUc millıe.tit:ln. denl1.1n. ocn 
suz s~·ı-!.llf"'ritlde1ı. <tahtı gıcaıi.ş öl(ü
de fa~~.t·nımıl..-;...ne yol açmış cJ.~ 
Büyi>:ı: M·lil Şc'l İ.•mc\ İlıiio(ine k..
fl ~yııl::-n fiiık.ıra.tı ve miıaıı.ı,r.;tl~ l:J
GC" oi\L:.rr.-~:Lur. (i!Jdı,;tli. ;;ı:U;,~L1r ura 
, ... .,.±t. nib.:J.yt.'tXıncn bu n.u"".c:ktnn S(X!1. 

.r& KtiıııN\ııye çılrJ"ın Bt-yo&.:u lblkevl 
başk . .,, L~ı em Tu.- 13'oo!ı.ı.<bt l1i. 
yCi'.~'\J:' mtüe c.m·ı:zrilf).~ .ı:a:-1.'l!arınJ 

b'-::h.cc;~k ol3t1 'it, fiarın surel'-
n.i <.k~....:nU;,) '\"C e.Jk!. 'a.rla kar ıl.aıı-
mı~tır. 

DEŞİJl.TAŞTAKİ MEJt,\.Sİ:ıt: 
Tu.ıe.ı..ıı>d-u y.ıpda11 m~..sıın.Jil'il ft.n 

ra o.ay nııuataza.ın ;)·t..L1.İY~·1c J\~..:.:J 

Ll3ı.53- ~:oluııtlz.n .l}Cı:j;ikt~ lnnti~ ~ 
bi.ıyı..:,;.. Lo-:-baro.,; n~dt!Jıei'O,Sl &nüntle 

yer aılrrl'Jşhr. 
B;.lrJda d.R. mC'l"·l."':mc• ~tıu:ıl ••:mr

c~~e t.:?Şl:.·:\mış ı;e b~ragıın17. Ş{'T{'f 
dırt gıce çı·:;.i.l'.lılşti;:. Mülı..•ak.""ben ~n 

bı.lyf .<. dc.;JZ:"."&:ll;Z f;.1ıI1Q.11'X.1Ult :ız:.z 
Jı"t ... ~'lı tı•LioL'hı..n !.ar d..li!.ika tüküt 
e ·X n:ş.i1• Eunin.n n'.lını"a K\iı:-sı:yr 

Bo.."'S , ... , Patı:.i J.G:.t:ı irlare ht"'l-'t?•l ı-e
i:5i 7-.Ulıtü Çı.1'J~u o lu g ·lı~ ,.e 
d:r. :zcı!ik bayl'3dr~ının môıı.a.sını \."C' 

li..OOt,j t.•ıol<·nı Lozında n."Sll ka-
4-;a::d.Jı. .. .- &ı\lat1"1ıış1 btınu biZc ka
zar..ı.,._1an :dilli !)efırrıi. • f;2."";,ı}ır.az 

rn.]11 i11rr.:!d "-e şUlu anı belirtmiş ve 
tr;ıaıoı:..>..::~nl qu eüzJp;·lc bitirıciı;itir: 
~Yn·.ırı.s:ıo. b~ı m("S'ut. güc.leri b&zıe ya
~kn .l\L.li! Şt-flm~z, yaş&ısm şoolı 
Tür~ 'l·rxlı.ısn. y;.ışasuı lk.ıatll'.aman 

«.irı~ dt·niııciXıri.> 

Bur.u muteakiben rn&:bcr07c 20 
d"'1 fazla ı;elenk kxırnmı{! ve ~ık 
lılr ge~•t l't'::nnl ile lll6•"DOİınc n;h;t.. 

y~t verilm.iş:or. 

Dilsiz YAllUjLAlll YAPILAMADI 

Be&en T.e;~.'}· 1 • t 4JQJg.• üc~".tnrıh{P. 

su ~ları ldmh:ı 1~.:-~ınd.?n yn.. 
pWr:.ası icap ede'n <?eniz yanşla.rı 

lıavonm <,"'1<. oort oLnıısı ;11zün&e:ı 
grr~ Uu'd<.ıl:r.~tır. nıı nThg;,aıb .. :~ıa .. 
rın ;npd:lc~!ı glUı 07nca ilan c<lllt'. 

cekt~. A. rAi sthupJc .. t'<'c Beb-~'- .l:Lla 
'büıı<~-ı; ya}lıJ'3ı(.-ı:ık 6cniz .ft..wr al2.;'ln-

AI;ŞAJl.IKİ ZiYAt ET 
B:..s ... arr. r.ıuna..c:;uhı:tilc n·.~··..,.lı:·t clc

ıı.fz )"Oll::ırı ~!el.me t•:mwın ınQ..üıii ıra 

li-:n &ı.b:ıcan ile J.,,im:tnlüa"' ~~letn s~ 
..,,;nı.:111 miMüıil ltaııt flolanya& t:-;ra(ın

da."l 18,30 da G"'tr..ta 1yulcu salonun. 
<bn 18,30 öı Galat yolcu & oou liS 
türııle bir c<ıy zlya!cti vrrllmişlır. 
Ziy.'.lfctte ... hrinı ";ı tanının 'f \.~e ı:ı.o:

u!e stmıJarı ha= btıl :n ı:ı. iki u· 
muın mü<!Qı• ml.a!ırleı le btlnt ve 
y.ılnnd :ı ıncxuı ol~-

Halkevlerinde ikmal 
kursları 

S.\mn.ıı. ll.U.KI:\İ.'liDE. ' 
E-.:imiz. <lf\Sl rlel" ve lourstac ıu 
ı (ilk <>kul it ~crı, orta oku

\J • I• . , oı ı:a o:.ul J 'n !lerl) 
ıç,n ku~.ı ı• bazırl:.nmı .ır 

KL''Sla.. 'Y > • tıı «;e, .rıtçe, 
f!ı .... ™ w inli!,,,,.. """" -tnı ih
ti"8 ~tr kwdlr Kı.,,.ıara 9 ıeır:muz 
~m-rrbe gQıJQ mstan&:"al.'1ır Ta 1 ôp 
ola11bnn ı.:.a 111<"1lıırlul!una mıı. 
raCa.lt c .. t'Cc. L:..m f"• y:ı.cchmıM\."ll 

'e trunı !iir>O 'e • atk>rinl öirc11-
ınesı ıa• :-ııiı:. 

derolcr alılıkları ,..,, yeni tt'Crfi• 
bcler elti<o tlti!·leri bugünlerde 
en ziyade tekrar i'dilen .ıizler

den ve mütaletılaı·dmı olu~·or. 
Tobruk mağlubiyeti etrafında 
söylen-ecck ~t-)leriu d:ıh;.ı JJ'.lrtıi~ 

yeceği bundun da anlw;ılır .. t'a· 
lmt şimdi cu Lİyade tekrar edi· 
len m!ifoleaforın üz rinde dıu· 
mıık lii:zıın geli)or. Bu da kara 
v" hava kun·ctleriniıı arasında 
i~birliitlnj i~·i<len ;~ i~ c tesis et· 
mektir. İngiliı!er hııun siındl 
gönnüş değillerdir. Bu harbin 
ba.~langıcındaı.beri, .ı\Jınan 01· .. 

dnl:.ırının Lehistun ii'lc-rine ~ iİ· 
.rüdüğii günlerde de görmii~ter .. 
ılir. Ondan •onra !llO da Fı·r.nsa 
iizeı·ine '.\:Ürüııürkcn de J\ln,nı) 

ha\•a ı·c kara k.uvvetleri arasın
daki i~birlic-iııin nasıl mmntfa
kiyt"t lemin etliği görülmü'itli• 

911 balı:ırıııda da Almanların 
B"l"-',nlnrda, Yunaıı'st:ındn )ap· 
tıkları harekeUerdc ı ine tek • 
raı·l:ınını~tır. Hulasa tecrübe ii'• 
tiiııe tecr!ibe göslcrdi ki lıavJ 
kul..\'etleri ile kaı-a kuv\etJc1·.i 
orasıntla.ki tt.:~ı-iki 11K·sai ')aye• 
sinde Alm~nlar çok ınu\·affak 
olnıu~1al'(İtr. JJ1uıu H~rrnıHch 

i~in ise 'Iubruk giiııh"~ llador 
beklemek l;\zım dc;\ilıli. Onuu 
İçin İngilizlerfn ı;imdi bu h"<<ii· 
be üzeri nele dımlultl:m • e ar· 
tık İnı;iliz kara \"C l•a•-a kunct
lrri Dl"f!Slndn da tau1 bir işbir1i~i 
kurulnıak suretiJe harekata ~ı· 

rt~ınck kat"arı • cı ilJ.iği ctraiıu .. 
<laki lıaberlcrin kar~· ında hntı· 
ra ~nler vardır, 

İngiliz askeri münakkidleri 
başlangıçtanberi bu harbin lıer 
ı;ııfhosını takip cdcrkcıı lıava ve 
kara kuvvetkri IU'osında te~riki 
mesai bahsin.de de ~·az.1-cal. ne 
\·arsa ya:tn11şlardır. ():.ıun ;.ç:n 
hu mevzu lııgiltt>redc tcil<ik e· 
dilmemiş, düşiinülınt>miş dcgif. 
dir. 

Kara ve hava kun·etleri ııra
sında ~birliğini temin e.tmek 
İngili7.!erce de diişiinülınü' ol
duğu hnlde ııedc-n pmdiye ı..a. 
dar beklendi? 

Bu sual yersi:ı. deği\Jir. Bu· 
nun ce\·abıoı l'·ine İngilir askt·ri 
müııckkidl._.iniu yo<Jları&ıiau 
almak bel i münıküuıiür. Oal:ı· 
rııı ~imtliyc katlar hep ittiia~ 
ellikleri nokt.ı ~ııdur: Daha. c,a
:ı çok tayyııru yapılsın, diyorlor
dı. l\lilıver tııra[ınm her yeni 
mnvaffokiycti l.oı. ısıııda İrgi
liz e1kaı ma karşı tekrar cd:lc.ı 
bu olı.,u:1lur. Onun ~İil bai.ı 111 

de asıl ca u noktasuıı ) ine lı13 • 
yare iwali mesel.si te~kil ıot
ıuektedir. Kara kuvvetleri· i!rıı 

hava kııV\ctleri ara ·ıııılıı ayrıl· 
nıaz bir işlıiı t:ği kurnlınak İ>le· 
ui)Or? .. Ilımun çaresi daha çok 
tayyare yapabilın•,ktir; C:cdi1er. 
Ciinkü kara knn·cli ile ru" a 
kıın eti ara>ıuda istenen ~bir
lij:i şilllıli)e k:ıt!ar knrulaınamı~ 
ise bunun sebebi llı:rdır: Yetiş
tir;lcn tayyare ıuiktıın ikbra el· 
!iği kadar değ;!dlr. Ila\a lmv• 
vetlerinin artık kara kuvvcliu
dcn ayrilinaz bir suretle i.~ ::ör. 
mesine karar verildiği güıı in. 
ı;iliz hava kuvvetlerinin kaii de
receye geld~i, i>tencu imalllın 
temin cdilebilıliıi;i "" nih:ıyet 
ü>tünlüğüıı elde eıllld:jil anl:ı~ıl· 
mış demektir. 

Bu itı1ıarla ~imdi İngifalerin 
artık hava •·e t..ara l.uvvctlcri 
arasında );öyle ayrıluıaz bir ış 
birlii.;:i vücudc getirn1ek suretile 
b11ndMn snuraki harekata "h;j .. 
~ecekkri y<•lunda ı:elcn lıaher
ler İngiliz layyardedııin daha 
artıırıldıı;ı ka~aliııi kuvvet • 
lendirccek ınalıiydttdir. Fııkat 
lıar!ıiıı vcrıliği derslerden h:ç 
birini kiiçiik ı;ürını·k kauil de· 
;;il. Me~.lii daha ve daha çok 
ta)· yare yapı hın; dcncrl'l 'lİ• 
mcı;rlNlir. lliit[in kunctW-rin 
günden güııc artması dc\&m e· 
derken hoıııın tam criııde ,.c 
z..'1n·aıııııda nıo.ıni fa ·Ja1 ı tcıuio 
ederek kııll~nılııınsı d ı ayrı bir 
mecslc<lir. l!ülün ku\\ etlerin 
birleştirilerek \'t hi~hir tnıafta 
eksik kalımuuak üıero lıurl>i ı.n. 
şarn1ak dü üni!lüyor. '11 ~~·~ nre 
imalatında da lngilitlerlc Anıe· 
rikahlar arasındaki i birliği ve 
iş bölümü şimdi)'ll kadar mulı· 
telif trcriihelerılcn ı;eçmi \'e 
hangi tarafııı en zi~·ade hangi 
çe~it tan·arc yapması liııım gel· 
diı;..; erbabınca kararh~ltrılnu~· 

tır. Hıılilsa harlı:n tecriib•ltrl 
dennı ctıncldc ve alınan ders· 
Jer ~oğalmaktadır. 
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d .. ki ifa~roini h:.hrlatarnk ha- l ro 
w.eıcre ı.~,<lJ" viık.r ıı.,t>:r r D A >e A R C I K 
.nıua;,faa :uaz.rm.n lı3kil to u)- · U 
m..yd.!l 'o,lc ü'lr~' reıc 1.ml..ı \.. _ . • •• 

'A l'-1 K A R A l Avam Kaı. arasın~a 
l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ı ı 

Kahlıca ve Darının fi- 1!;fABERLE~ı! Müzakere i JI 
atları tesbit edildi ı ( ANTIGOı~E 1 başladı ' 

(Baş /;fır'O.f1 l ;,~d sayfadll) 
r<.ı<ıl'l1,.,smı iste.mı~ ols:ı idi, ken
disini.n de, ktıırlı ükri.ı.c i.şt lı-ak 
odenltl'lıı de l.,una Jı;rhal 
muvafakat edecek ..ılrl:.rk~anr.ı. 

jfo,·e ~trr . .,tır. 

naınıyı»cag , '"'' !<-:ıriit •• ı• · 
Amirallik dain-,iıı dc. deği.~'klik A n t ; k a b ı· r g a r s o n ·' 
Aınkal Keys, :VI. Çör iluı lıaTp ~ 

.ı{üc.ı'"4mt. ··ü t~n.amiic lwrxı~ < 1inc J 
<ı ~.. l ... n k~ ri\•n .. -el!LI .. 
yalan olduğunu si.iyl(.'(i!kt..;n 

( ;eren p aznr , ıı ~>1ba yolumw 
l1ir cszh, sazlı bahçe) e uı:•·at! '. 
Aınau bir gürse idiuiz, cnz :,al · 

dan ınükemmd! Saz cudaa en· 
festi ! Hele burada ınü•t<·rilen· 
•nmıla •ı kah\ elere, ça3 !ara fi· 
lan hi~ diyecek yoktu. Nohutlu 
kahn sah ~ ı kaçMk cıl k sayıldı· 
j: ı halde biıe getirilo ıı k ah"ek,. 
nohudun dani.ka"1. ça3 lnr i>c 
• • asraddin Hocanın ahd<-st •U· 
yund&ıı farksıı.dı. Burada tlir 
gar,oıı ,·ardı . Burad bir <kğil . 

~eki?. un garson vnrılı . ralıa t 
hıruJarda.u bir twnf'~i, .)- tıni hizc 
rll~tlıyanı p•k ! uhal, ııek anti· 
ku bir ~e)d i . Kcndl..iıa c: 

Omıan C•mal KAYGILI 
-

günce bir ~anıfal)· a hulıınaına:ıı 

Pfis, müstahsilden geni fiat- 1 
/arla mübagaa yapacak 1 

Ankara 1 (A.A. - Ti<:aret Vekillcti.ndeı:ı. tcblii cdil ını ~ır: 
:124 Ji.ayıh KOOl'diruı.yon kararı ile bülaimelçe diğl·r 1ıu1mlıat 

meyanında el konan kaplıc:a ve darııun Toprak i\I .. h;wler i Ofi
•ince müslahsilden mübayaa f illi lan a~l;ıclaki ~cki lıle teshil edil· 
mi~tir: 

1 - Yabancı maddeoJ. 3·üzd.e üç olan kaplmtınn kilosu i O 
kuruş. 

2 - Yabancı madde.'<i yüzde 3 olan hum d<.uııuı kilo,u 11 
kuruş. 

3 - Bu foıtlar 1942 mclısulüne aitt ir. 
4 - Diğer nevi ve ka litelerin fia tları Toprak !'ılah.u;leı i Ofi

:.thce ınüba~·an elan b.ıbnbııtta tatbik ed.ilc.ıı. tarıda ta)· in olunur. 

SUUDİ 
Arabistanda 
inuıuzıera aava 
e danı erilmeli 
Kahire i (A. A.) - S.ıucli A

rab!sıtanın İ~rr;1· ~~re Cd:e ve 
füyat dvarın<ia bulunan • arn 
mey r llarını ku.ı.la.ım~'- hakkı

nı vcr<i~ği.ne da.r ec<lei>i r~dro
ları tara.fıı:tlan \ ·'Cri:cn hnbe,·ıer 
nqııcdilcn resmi bir teblıg le 
kat:yeL>e trkz p cd.lm<lktc<l'r. 

Madagask ara I 
geni kuvvetler 

g et irildi 
--- - ---
Mlttellkler 

Japon l a r a z a yi at 
ve ı d i rd iler 

Prrtvri:ı, 1 ( \.A.) - Sah .ık~
mı ··n~n btldirt.<i .. r.ın.e gU.ı:e cenubi 
Af'rikll ık.at'Q ve- h~v.ı ordula.nc., nıen. 
suh bU,yU..: bir ku·~·~t ıı.ı..a .. g~~ar 
ua. bı.ul..'fVnılkt.adı:r. C.<-ııerYl Se.nc~c
h.ıI'1n kurooncla!t:L ~ı.:..lı ·ııın hli.tWı 
cı "lt.:bi Afı ka. ı; l'VVcth•ri t"ı•o; bıc ~
.rlıl.aya ui;jlaırmtlat a l'.Ia~;a .• :'ii 
gclirr b k:u--:ı.ya. çıkar·lrru~tır 

---· 
Korı .'l .t vatuvar tale· 
be.si ve Rej:sör bu 
sab<.h g eJiyorl a r 
Anbra 1 {İ'l\tlam mtılıc bin'-

c~n) - r.,tani;uli<l • cA!1tigr.r- • ı 

t, nı;il e<lccek <>bı d .. v'k-t koıı-

servatuvarı t:ılcbt>1eri H>.İi'>Ö~ 
l~at'I. ~!'rt ve .k'{)rı.!:er·;:ııı.rv:.1· 

müdüı ·; Orhanm ıiy'll"!'tf!.de o
l:ıralc bu okşaıır!!<i t.renl<:' İt,'an
lJUb han•kcl tw ,ık·ı-dir. Trın
~ rcyeti 3~ k: '<l •1 mürekkco
lir. 

P.ırası2 şeker 
t<ılim11. tn~mesi 

.A1'1kara 1 (İl..uanı nmlıa~·ıfo
<h:ıı) - Fa.kil· haı;..a panı.-;ı~ ~t:
ker ı.evızii talitııatnan"'s. h;:kk.n 
c.ta \:e~1;;.1Ü.<.·nil;ll ~~tcı.e.u mü.~a

lea'aı Başvck;;.,ic(<) gelmiş ir. Ta 
linıatnamcn.n \ .. ..:k.itleı· ı11~j·t:l4-

nin öııümlizdcki topk,nt.larında 
ı .. uzaıker., e<lil~c,ijL ~.nla~n.k-
1.:td~ I', 

Silifke ovasının 
s ul anma!.ı 

A"kara 1 (İkdonı n,tıhao:dn
dcn) - Nnfıa Vclcllell S:lıl'lre 

ovaşıııın ~ulaıına l<'sisat.ının ~n

sasıııı cJ~'1illtımcyc koıımw;cur. 

inşaatım talmıiıı edil.('lı ob«<Pli 
ı .:!05,000 liradır. 

Y cdck subay okulu 
takımı 

Aııkau 1 (l.ıod.a:n mt.habıri ıı
den) - Aukııra Yedek Subay <r 
loulunda ~por tcşkiJatı yapılma
;; l b::t1,ar.rr1 ıtır. Kuvvefil.i. bir 
ycd<'k st>bay .f\"..ctbo takımı da 
kurul.ac&:kllu·. 

Çiirfi l lı: ür•üdc 
:M. Çfo·.;il. ny~a ka\k>n,, ~

reklI :.ı~k~lar ,-ırası.nti~ st:. ··:-1.c-!'i 
söyleınk;ıtiı: 

Mt-se·{" simd; ç-..ık ilerlt'1'ID,hr. 
Ve 'bir -lıafta<lan f:ızla .1Jıir za. 
ttanrlaıiocrı ic!sirlt ... re ını-t.-\'7.C: 

1e<kil dw~-tir. Or.un için boJ·ce 
şimdi "'•rar nıım€'.'kten i. • bu 
:karı:ırı g{ciktirnıc...1< <iaJıa zru-~urlı 
<>l:rhilir . 

M. Edt11, soı"ıl biı- suaık tt--
vı.p oları:.k Alır ıın m:i.llE>tlni1! 
N~i rej.ıı iıJc- talı.li.lll"Jmül \' ..ı1.a-
2«herettt' d.-,-anı ctır:ek su, .ı;.k, 
lbu r<-jlmin kendi nımıır a ) p
iı,;ı hsrek<.'tlerin daima ru1an 
n1'!2s'ul.~:;<:tini k:ılıal c\.tr.cktc ol
duguru söy1"1Tli: tir. Bu ilıtor, 

Alrn"1! milletinin ıtlılama Bıi -
tany,:ı hfrküındiniıı el.im'e bulu
nan b(itliı~ vasıtııl<!'ı!a su. ·! -
n1ll,\'tıır. 

ıBwıun uıerine W~law tak
ı-irini teklif edert"k üu tali<rirln 
lıP.rt>ın Qr.ünrkün ırerte!be kL~a 
hir z.."lmanda kazanılmasına yar
dım .için vc-rildlğin, .;(:y lfn';~ ve 
si.'derl:ııc ~yle dwsın e:ıru:.tir: 
il>cri:. -
•J\Iuvaffakiy ctsi 1.liğiıxı.lzhı sebebi 
L ib;vadan ziyade Londr:ıdadır.• 

Ecnohi r a cl::; 'a rı Anwrik3lı 
:nühendB!crln Muav radyo istas 
j")nunu t.amir eltMoerin i ve Su
udt Ara"tıı~-tanın dah:li ;~:er ne 
kar•şnağa tc~üktls ettiklerini 
de ~~ia cl.ıri -lcıtii. Suudı A.ra
b:..~ıanuı. tebliğ.:ı<ie bu iddiaların 
U} d\lJ'IIl:ı olduğu ka~ o~kte 
<lir EsasHt S uudi Ar~bistanda 
• luav isminde bir maha l yok -
tur. 

İran a 
keaU 

metburi as
tab'CJ ed!?ti 

Lmdro, 1 (A.A.) - An...,,.l:;a 
~11 . t<>Ltk g~I ka.rar-g.:.ilwıda:n. a.!tlli'rt 

ba.:!·erkı:c gOre, I!'l:i.i.ttefiJJt.·r k<.ıra 
lkuvvt·U~tti gecrleyıo & 1a-n' ':t'.ıaı. li. 
m runa. bir mAter ~--ka.rına ha['eke. 
lJı~ bu ı...n:nuş!a.ıxıir. Adu: ~<1'1.ui ... 
~~lma taatıl"1.l.4' etiih.n.::1 '-'-C GO Kadar 
ölO \'Ordlti;ı~tir, 

! "Dumlupınar,, bir haf
teya kadar gidiyor 

Öyle bir s;lllıaya gclmi.ı bı.:.lu
llll;}Oruz kı, tchl..ikeli bir d.:rum• 
da o!<iıtl:UL'lluzu ,.e bir barokct 
yııp1lm25ı hı:zım gekl.ğini açJ'kça 
arııJ.atınnk gero!ttir. Bu tı.t!~rir, 
seferd~'ki 5ıı'baylara ka.-şı hlr 
aıücu:m ck·ğil, Lorrlr8':laki ırrer -
ke1.i idm ~ye kıır~ı açıktan açığa 
bir hi'cumdur. Muy<:ıffak;yeU>ic
li.iFınıi:zW.. . '1ıebi, LUıyada!l z\ya
clc bura<l~dır. 

Arikaıı;. (Radyo gazetc.;i) _ 
ı.~ a metJ;,uri weı<.lik içih 

mecJii. c bir k n un te'kl:f edil
rri "ir. 
Bu tck<'if hııl<lk.ı ııda nazır c •han 
Bani; bu kanu nla hükümet.i'!l ga 
yesi merıi,eket mooııfa.asrnı gür 
bi-ı 7 b:r ,..r-,.;ı"~·a tesi m e-l."'neklir. 

Bu da ıınccbu.ri aSkerEkte kaim
dir. İran. meoburt askcıJt;kle ku
rulmu~ bir orduya muL tac1;ır, 
den~ şiir. nu ttJ'.•dl>urı. P.Sk"rJ•k 6 
şar nytlıl iiç devre olarak kabul 
ed:lm •• ır 

R usy ile Po'ivya 
ara sır.d ı 1 ' r a aşn'A 
' V• İ'll(lllln 1 (A . A.) - Hari
ciye Na~ırı Jeııse Jones So\)'et
ler Bi1'lil:1 ile Bolivya arasında 
bir ı;cnrl't :ırıbşması yap·ldığt
nı söylem ~t ir. Bu anlaşmaya 

gfu·e, ~ et~cr Birlli)i Botivya

nın blUhln bakır ihraca.tın ı bun· 
dan evvelki. p iyasalara nazaran 
yüksek f•al!arl a alacaldt.ır 

Hırvat devlet ;eisi 
kuvvt tl!rini teftiş etti 

Z:ıır<ı>. l (A.A.) - Gazpt.de ;n 
,.a.ıdı'<l aırma güre, Hırvat devlet reh-
Ri b ı!'a.brrinde H1rv.:.ı.L..1tan ordtıQU 1 
iromu'oaonı tmreŞ•I K.....ıcmilt okiugu 
hdce cetel.orle çarpışan hır:at k uv 1 
vetlpı•.nı b ugün B<ı>.m.'lda ~ ve 
te tt\.ş e tm't(.ir. 

S a.mi b ir kahveye gi ıtli, çay 
in1.i, oradı.kl babalı g.aet.de rini 
dk.udu ve yavaş yavaş eve dön
dü. 'lam kBp\)'·a v.ar.:..cağı s11·a .. 
da t ıırai\ı ıle kimiı\ 91 . 

- Bl'ytııı, ~ize bir yıldırım 

telgrafı \'ar. 
- Hayıı:rlı.r i~llah! 
ll<'merı ı,c· ···a;ı açtı, okt.du· 
<D ~ .al l:ö.:;kc fi< n ~ffh m 

bi 9"'iVC?t 'ar• 
Sami durnladı. P til" 

ire ra1'flıcn, ö,:J.den 
e , aramadı. 

acele
cvvcl 

Affan bey ölm'li<ıtu. Sam;nın 
•abahk'. teı.efanuna cevap veril· 
dikten sonrıı, Af.an bc)ill oda
s ra rilm ~. fak t nclamcnğız 
Yata ında bili <ılaro.k 'l>u1un
nıu •u 

Artan bc)"n verunal tilpü.nim 
btı un muhtcv yatını yuttuğu • 
nu, )·erde bulduk1an boş tıüpkr 
den anladılar. 

Acele gelen QDk:lımln bütün 
gayretine rağmen, Affan beyi 
tt-krar hayata ıade etmek mii.ın· 
!Qu n ohı.anı ıştı. 

Dige-r b:!~ hWC"'ll"r, fı.'!:üUpfik. u. 
ç.aıklı·m. ~c Vt1 RalJa.ul'M L4a:n.ı.ı. et 
t.kk>ini lıilı:Urm~i.e<!1'. 

Ha ay, 1 (AA.) - Orl;ı pnRifokla 
Aı:riG-~l.ıil<i.1 amr. .JllQl. 99. ~ 
ıt."« t. t!.or~ !da-re edf'n ~'Tleı--a.l \'a ~ 

Iis I!rı}.e gcçtn cu.ıuarlusi g\!nı.l \.,.aı. 
kc aca.1:ı az: rkır. y .. pıl.wı fl,i .. 111 .i>-1-
sif;kte <lığa- J::l{lon (L.i~rİ:ı'lıe 1: ~, Yl':• 
ni c1>1'l><>loN> ta~ ib cdcool.\iJO~ <>ö.Ylc-

t.:r; 

Buna lbcn...~ ve c\t.h..ı. ÇOı!: ırMr,r• 

laıldn va.-:ift:lı..:r ya.pılac~oı'ktu·. 

Mclboume 1 (A.A.) - Avüs
tra}ya müıternııcr umUl"i ıka -
rargahının Wdiı'd1 ir..e göre pa· 
zrr g<ıc€"".J. Salınnaua li:na:t01ııda-

ki ~..:.pon .garnl~nuna kaı-şı ya • 
p· :m müttc!lk :ı.kınt e!lr. sıı:da 

60 ja.p:ın ölmüş ve yaral~ımıış

tır. Japt.' lnr, bu hücuma tam 
manasilc gafil bir ~eldk'e ma
ruz kaim\ l~rdır. Hücum c<len 
uç~klar, vazıfderin.i lb;trri.p u.;
lerıne döndükleri halde ja.pon • 
lar he nüz ımukabcla L-deınemiş 
;ııuhıntl') rlnrdı., 

ttna yanardağı 
indifa etti 

!Roma 1 (A. A .) - E tn;; va
nar<laı tekrar fa aliye te b~l~ış 
tıL İkl y eni k.rate.. daha açılmış -
ta ·. İndifa halen v:ıhim b:r ma· 
1ıiyc t güstetımektedir, 

1 
N .. k!edrn: 

l\1u~mmer Alatur D 
Hi&metç: r h:ıdisc} gelen 

S. mı'yc .ı t •lar. O g n ne
dense • runct.çilcr d:ımat beye 
karı:ı <' lha hürmetl:Ar davr- nı
)O ~ • 

Affa!' b ın kansı b anlar 
geç:ri)'Ql .ı Sami geldiği aman 
k~iin ıçı a.a:ınuı.u Bu adam· 
!arın Ç<'J;'llnU tammıyurdu. 

iB unların ara• n:ila ~ rket ida
re mccr i rcw lla;·~et beyin ka 
tLbı Ha d vardı. Liışcye kon-

u ir b r s.n k g•bi sağa sola 

gicL.yor, ) k rı aşağı Jmyor, ö
l kıne b nk "le b r §evler fısıl· 
d yor, baza!'.I da k ndı kcııdi
r.e ho:nuıtianıyord...ı. 

A "'ima ıloi:rru kil.,'k ~alın-

Anl:ııra 1 (Uro:ı.'l\ nwhabirin
&-n - Duıuhıf\1<11:\l" vapuru Ü· 
züm, !ncır ve b'r m:ktar fasu\
}'lfr ~ ükii ile bir haft.aya k:ıdar 
Pirey.e hanek,.t !'dı>eelolir. 

Dir tekliI 

Erzincanda inşa· 
a ta ba .. lanıyor 

Wardlaw Milrıı:, l>u h<1T1-'4tı iş· 
leni len ilk }ı::. tan~ıı Başv okill;k 
vazlfesile ~düdaiaa N:a:z .. rJ,ğı va
zifooinin Llrle,tirilm<'Si olduJ>.ı· 

nu söylemiş ve dcm~tir ki; 
Bi:zı: l:<Z>:n olan, Wtüu .z::ıma

r.ı ı :is• :ıitlı klIVH!l.uin üç şu
bc,.nıc lı;ı,.:oden, ı:,fcrin temini 
il;in elzem olan il:ı}.J.arı is1.iyc
cek ve c;cucrallcı-e, mıı:r~allere 
"\·e 11"\a ıı:arcşallc .r.W-r.a vcızLrcJe
ı·in.i keneli hJJclikl ri gr'bi ,.c yü'k
~ck: m~Jtfil1~rin lüzı.tını.'iUZ .il ... 
&hal.'Si olınnı.lan yerine setir -
m-clıe:ri :;al:lı!ycti l n veri!ı..'lV.!S~ni 
tem.. roccE'k kadı:.r kudretli ve 
{':.i-.Crjr~ 'bir rt~tir 

.D zineaıı 1 (A. A .) - Yeni 
:ı;:ı-z;n.cıın kuı·uluş koopcrıt>tifi ir 
keti N~ 'n Vck"-·et n<len t ııstildi 
e\' tif}:ıc:r ne ı;:....\1-c 50 .evin ia~ı

nı mii~caMı d~ ihulc c'tııni~i l'. 

'af:a Vekii~ 
A'1 na~a 

.'l~a" 1 (A. fi.) - Nfanaya 
gelen Nafıa \'ı:'kill vilfıyeti, Par
ı·yi ve K"!nulonlığı ziyerct et
t.kten scmra Barajı gezrr.irtir. 

V (;c<il tetkikkriııe devim et -
mektediı-. . 
Cebelüttarıktaki İngi

liz deniz birlikleri 
AICLcira.,, 1 (A.A.) H.l>,'r \·cril

<liı:;i.ne ~··ri", halen . Ct•bclüttaı"'k t~ 
nı.arrıv-..ja b·ılun~nı Inıgıüz ~r"ttiz bir .. 
ı:kleri F .. 'lJl~ ~yıyare trem.isil\ .. bir
kıııç t<>·,pôıiodoo VP t(>l,;aın<'e t&mir• 
d.ekl i!d pı~"n ib<-'l'oP:t"-ir. 
Li.ın&.'OOn p;~J.i •. ,tl g~.l~ gôt-t., ce. 

belü.1ılıa.1 ık iJt. ·:;karı~- ,.ı:&aki \iJL3ır
,.al&r btlh.a.ssa i.ri e ı)uakl toplar, 
OÜI\ rece alış t:ıllmlP.ri )"!1Pll1"il"'"
drr. Ba t91:iml~r. a&bl'h'\ yaf< ı n rıaaıt 

lr.-e ka.d:.ı.r devnm ~t ınisıtir. 

Gi 
ca, Halil, Samin yanına yak
•aştı. Zayıf, san esmN uz.1u, 
keskın bak~<!, çok konı., " b r 
adı ı 

sam.ye ne dil "'. <fukmerli 
l(ay .. :ap.c .. ~ n. 'c fatıııw:ın 
pı san.!tı he esten zıy adc o ,r. J 
tec~ .r".fi. Fnki!l: 

- f' uk,ıddcr l'..y ku•Y~ cı· 
tlı orlaro S •'I. ~ey;n 

Sami bev! Bel' vari<cn H vıet 

bey varken bcu acıları.n ve fe • -
ketlerin ön .A geı,eriL. 

Sami her seyden evvel ınt na 
rın hakiki sebebıni rcnınc .s
t.yordu: 

- Mer.ık b1.vwımnyı , onu 
da t~r.iliı.1.Ac ızcdcnm. 

War<l.law '.'1iL'le, bunun üzc.ri
ı:e Duc de Gloı:,cester'iıı İngiliz. 
o.ı dü.Su haşkum.uıda.nlığuıa .\a • 
yinIDi lekiV: etın:Ş, fok.alt bu tek
lif Ciddı k:ırşılııntnt.ın-.ış YC İ~İ 
mc-b"ıı.<lar aras:n<la birçc1c n:.U -
talealar yünitülımc-3inc scbcobi -
:yet ı;erm~-tir. 

Waıtllaw Milnc: ·Ru;:yayı ta
mamen desteklemek zaru.Teti 
ib<.liısir..de mutl'btk:ım. O olmasa 
itli, All"h bilir !talimiz nice o
lurdu'!• De.:JiktE:.'l sonra İqg:C.iz
forin Llbyada A>Iıı3nlara cıı az, 
ımüsa\i <lerocedc ~aahlarla ve 
techlzatla J<arşı çıkttiklarına d:ıir 
Çörçilin aözlerin.i ve Baışve".ciliı:: 
Siıl@.pur lıaıkk·rndaki dcuıedn
<ic Nil va<lisiııe tayyare, taııl< ve 
modem tmı.ksarnr t<:plar bakı -
m~ ıüçhan ~·eriJiliSi )"Olun-
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) 1 
K 1• se'.iz """uşt ... K 'in ifa· 
t. , Sami} i kendi n ı.ır s 

b \ k odasınn götıi"" "· 
S;:..~a h zı•dı al" • k'msec'e 

yc-mck )C ek ııibası wk\u. 
Poli3 'e y.e 'ta'ı, d ' 

tor mua)ımelen, şu bu ccraze 
r. Ll"tes uÜn fğ]eyc ılb.1!Tu k.ıl 

cL.... lın >• me~~lcs• Ycsa.ı-e \·e
s.ı re I' rkC'st 'lm ilzi.ı • tü ıJi. 

Saoru de bir taraftan cvdek, 
kar1Sunn halını ve yem g;ın 

çocuğunu düşunu5w, hild.Jsey. 
md !ik k.rısondan !.akl.aa:.ak 

!i'U\•abk olaeağ rt be.;aplıya

rait o tarafum kafa ını yomıu
s •du. 

Fakat Affan bey ncd n i.ıı•ı-

·son.'" .. l Vi;)·~e <. \·anı ctrıı~t·.ı.:: 

E.~H Başvekil, <.<ıniralliik du· 
ire-oiJ:lıllc ~"k!aı 1 ~ri ~ apılııı~ ı 

ic:.:boo"n bır de { ~lcit;ıi ) Gj.>a -
caı· ''ursa in, hc-ın mewlekct 

' 

·~ ... , l~nı ıh ... ·ıriyc i~in :r fLT ' 
!ık teşkil edı-cekt.ır. 

1 K~ys, AJ,.r'nı .iz fl'ml !lr· ic:tbc-

1 
ele. Ue iz t ... ~-:,·::.ı.· "';)i :-tl \'"\·etle -
riı.i v-crml:di6i00cn ~ı a.ıni· 

! rı<~ı .ırnhaw etüıtı.en tv. ra 

1 
söz'eorini ııöylc b;timı~tır: j 

Bu tak.riri teyit ınevk.ilı:de 1 
3<ak'ığım~ mü~~rim. M. Çf.r
çilin menıi .. «etin ıı;.~ıııoa ~uıı.. · .. 1 
mws1 ':a.'J·~t'. bir ön0r11ı ha·.~L!ir. 
Faıkt ibu itj •rvaı;i mPı>fan t l~ri 
cz12o;::-t~rmci; sıırrli'l" t.P•~kil edi· [ 
len bir rukcı!T'>l'tle dı-ğil, t~!d<i 
bl: ~·m J-.-2ıl ün,ct:e ~:ıpr. alı icli. 

İ'l ihsal Nazırının bcyanntı ı 
L,whsal ,·,ıırı Lytte'Lor., C:.i· 1 

kumct n6'ııcına . ...(;z alarak. Ward ı 
law Mılre ıle Keys'io sôzi<!ri te
zatlı olduğunu söyl <U<!ten Sünra 

Lytelt::>n, 6 ıil:>rellk ınerm:ler 
etan İngili7. toplan imalSıı:-1 Kı 
eel~nı.n t.akd!re UL er s.ı:.11i 
bir muvafülkiyd oklugunu so)'· 
Je..,. ~ 'e dC'rl.ıL-;lir kı: 

Tankı.avıır silahlar 
6 lıb:-elı~t meı•ff.i ata.n ı.-: p.:..ıı t1L

tlaıı daha ~.J\ \ c.iw,i ve ~~ ti m .. h -
ha,..;..i;ıı. ı.m 1 c J .f ta~ 1.\i..ı ~ı cJı. 
la.r CI' tr ı ctL ....m" • n n 
141.'JL. :;; .a.hor. ç<:tı:. yak n bır atic't' 
baş1 ıı.!1 loag1. u:ııul :.yo .. ırnzırlann)Bk 

t:ıı cl·ın y'=?.rım ağü ~OQl'unız. \"e 

c.lalı .. ı ~ı \" t • ~yu.io w.,. .. ~ıa.n.- •~ Ü;.ı 
\.ard~r Bt: -:ı! .c11l.n b2z:! ·ı y~ı.n 
iono: .. ı:-aııe .. t.k. vı• k•t:.ıJ~r,•1111uı et -
l Dt" ' •• C: ~~ r. 

Gen+'ral G ıt t~ı-Gt!trı muh:ı. ... 
"•'d.""' P"'VT'!fn!.]'ınıı k1ı! p ndıll. en 1mı ... 
~f"ITI~f" Alımın t;ır'da.rı ııy .. 1'1ıl • 

el r. I-ia.li.>uk:i 14.ıf\'Jıii B .. a i 1 ~ ı\:n-c .. 

1 kıı. 3 geı~ <•l\ ude iı::..ı l t..'Gı.e.1 t ı . ı.... 

Fvu.ı""> '"'-1.1."-l <oJha yıNıı vı.:.• 6~....t ı ..ı.. t 
C:; .. nt ){.'ne! ı~l t-e .. blr .. ~-

ILJıtır. ı 
~fel1ı.:.ı:ı.. Mlerlne fÖYle <ir,·trn 

rhn~tiı•: 

S.:.n rJ.Vt~I al\Ja.k.i. k.ayıi>la.ı ına. ro. ... -
n.un A~tuıJCC!t'i.u cLnde daha ö-

ru.·r.._, .i;r"~c çn.\ı t ~ .... d.::- \.~e 

n ı:.: • -c !',f;J~aı.ı.."N htr gı.:.n ıQ.;.Jıa 

b~l:f tıadk..1 -ır ~J:r. Kt ... dlr. 
Lylte!t{...ı, p :te bcm.tnu·;l:.-yı. • lJ-Y 

)'a..."el"r~ h3' ı~ ke.'""lliisir~ i t 
n:J<.a. barz.t LJllümata CC\'Jb~ d-.1-
JT..&D!!ı. pıl\.e lıo;nbard:r:ı.an ıı.ı._vy N ~ 
nn.m çok t '!,,i:'i>V. o!dı...ğu gX.ırtJ .. ..tğu .. 
r.ii s\ıy.emiş v der: l'-:ı 

A!<KERi STRATEjİ llU>El• L! !lİ 
Af .... t.:ll ~ı,~tejim.iLın b frt.ci h~ ~·· 

fi, Sıi~e-,)'IŞ .ka.n~iiı.a.ı, l.J.·~· pct.-ol t.ı; .. 
l Iar;.nı, İ;:-a.n p~t~'Q! t;.;ı.-i.ıl· rını ve 
Orta qıır'l ... ııki do,n ve müt•M:ik mi,· 
lL1.lt•ri n t' f .. a etmrktiı•. Il1..·p:Un ö
nemh etrat~Jk h .. dcfler tth<.udo nı ... 
""-"'" • r<>l • .ıt hoo"z k•yb<,din .toı ele 
gitd:rıcr. r.taruz b>.!lı.n:iu"' ... nuz ~ 
1 'ca "-r.:ıı·, <iüş:na m Şı.."TAı. '- ada 
r;ok l..~ ~~,ra a!mlar.ı.ıl3 hık , t ... 
n:; ... ~r. Ö;:lı" k tr Je-ı'IU' .. ~ d ~ 
~!ddet.l' ·bh~ h~va bcmbardı.."nAnıne 
tut.o.bilir. 

Lyttel*an, i!CElt.91'inl şoy?e bı .aTnir 

!·r: 
B·~rıtm n1 .. taliaama. gı~~- Uuş:nanı 

Y'3.kt-nrja Ltl• <,:ok Clnerııli ı:-'l:.hlar b~

kunı'Xi:ı n1· ~.:rue itibari}~ gt ... iie 
bı···aicaocafl:z . 

Lor>llar kamarasında 
Londra 1 (A.A.) - LJ:mllar 

kanoarasmıda da harp d urumu
nun nı\iu'kere ve mür.akaşa.sı 
pılmıştır. 

Uınl. Bc:l'Vcı•brook, Li\.yada 
mtılıcnc eksf;Jj..ğ i olnıadtğıor.:ı 
ooy laniş ve lı iç çcldnmek-,dzin 
şurasını &Ç•kç:ı ifade edebilirim 
ki deır~'ştir, Alman \'e İtalyan
!nrııı her i'<:isr"C!cr. fazla L!'J'ya
<la tar.lkkr~mız vardı . Dalha ııG:r 

har el.ınişti? Blıof.ili ı ziluıln, meq 
gul eden mesele buytlu. O d:ı yu 
karıya çık.n:ış. ·:;yınbalı:ı.'ınu1 
öll.imünü b'Ôl.ınÜŞ k&)"nat1as&n'-1 
tesel.liler \Crm~ hulasa pek be
ğcn:..lmtdiği bu evde o gün üze
rine ıcc vaz.ife di'c~iiyoısa, onu 
y~c.,,ı.ş'tı. 

Si~.di rc•n 'c od sı da Halil 
efendi 1c ) a ıZ i:dı'cr. 

H m t'Ç' er lıeıy;ınkü mutat 
vazi!elerin y r rak. so.fra), 
'\' n esk si gl!" hazırlam~ rd • 
Çur.kü Affa~ bey 1 s oofTan 
çQk severdi. 

Hatt.fı o g• :!l bi'-. m vs111nil' 
g".>!l n ıı t rıl'rı ı;o{r ya 

kon."l1U~U 

H:ı.lil ekııd. cnlatmaı:a tı•ş· 
!adı: 

- A1..i7iın San bey, siz ıı cr
hıımun d mad.sınız amma. be~ 
onu bcıl<i .s;u!en çok daha;) ı ta 
n:ram. !\le"...clô '1Z bu ~ün 
malıızeııtnde ne enfes mpanya 
lar ve şarnpl r okluğunu bıl
meıısınlz. (Daha va J 

- Ayol bu kah\Clcr sade nıı· 
hut! 

Dedik, gülerek: 
- Hayır dedi, i~iudc su ib 

!?t: kcr de ' ar! 
- Bu ça) la r dedik, ray d<"gil. 

hularuk u! 
.Sırıtarak: 

- Bi r dahaki te,t'i fuiLde de· 
di, ~~~: larwızı fai ı~-cc.i n gcçiri· 
ı·iı! 

- Sula .1Jeta lıam:ım suyu! 
- Ö~ le i, ~ize birer de kese 

~ahun ~ctirc3~n1! 

- Kr.ea lwbçedc sai:lam, diiz-

rv, ISIRDA 
(Ec..5 tı~>"nfı 1 i1ıd sııyfocUı) 

Kqh!r< l (.\ .A.) - Din par
lan:: ntcd;>, bı;y:ınntta buluna.r 
Nahas 11aş:ı F.dcn 'l lnıntlerc hiı 
klımet"ı'n lısır tGJ>rııkl:ırırı 
miild •. aaya aıımel:!niş olduğunu 
ve bunun ı n bliliin vasıtal:ı.ra 
ır.alık bulırnduguıou bir mcs~ıla 
kenuiı.ine c .. iıdıg ra sii\icm.ş 

\-P ş .. ınlaf\ .~ ... ve eeı Şliır: 

mı 

- Oılunua çckh i <>n 
f lı.k ha~ ım, hunla rı d~ 
(:unuuı şükftdin ! 

bir hu
buld u-

- Cazını:z ~k mük~nuııel 

doğıu $ u! 1 
- Gitgide ıl ah a ıniikt'mnh.·tre. 

şecckler, çiin kü çalgıle rmı •al 
maya )·eni y ı-ni alışıyorlar. 

- Hele saz ııııza ba)'lldıı.. ! 

- Siz pek ha)· ılarai{a bcuzt'-
ıniyorsunuz. n mına (~ nnınuzrla .. 
ki masada irki İren ; ki ki iyi 
göstererek) .bunlar . hirazdaıı ,h~
~P p~ulacıını gö~·ünetı adan\ 
ııkıll ı ha)· ılaraklar. 

- Xc tutt u SJOnki vııları ıı he 
~iilpl arı! 

- Ahı kii~ük Ji~"'··· Yiu kır-
knrdan .•. 840 ..• 100 de gen.on ., 
SIO .•. Uç de ı><>..,.iyoııl arı vnr ... 
O d" tutar 11;,. _ Ilep .. i t-dcr. };. 
fendicozıma ~;; ·le)im .. 10:.5 ... 

- Ya d ~ha hnşka iÇ"rlerce' 
- Eğer o hol tı da ""'<tk o-

lıu l arsa ort•k en·~ ilikkrino 
O.o) .u?asır )ar. 
xa~ıl /;l'Çtn paı r 3ohnıu-ınn 

t1ü.::u1tis nld tt,.. ı külti tii r bi r ('~l 

\ C s~z i>al;çe inin bu anlik:ı ı:ar• 
sonunu heğr .::ı ü iniz m i? 

Afrika harbi 
( B~ tm'afı ,1 vrıci :ıy/ada1 

r.. .. ~ cn,, .... jv J.~0 ktlumc.trelık biı 
rr. .., ft. .. uır 

l;enı ı ... ı A"..1Cı'ıt'l~e-c-!,. hll'St.) 1 b!T u 

. ~k '"' C<'"°"""'' l;u ıM<!'.a<ınılan bir 
ııt:::ı1.. ra. gı._,;et,~ dır. 

lı.r.. ~Ja, lı.-nyo g~t ) - iı ... 
ı: liz ordda:ı ~ lm 1 ı o.un. le 
r'. l' o.: y ı !'t"(aj r. bı. . d ~ k. t:"" 
Al: l l hri .. rtı .la.crr.e-z'ıa ıx. ce: 
&.ll(n ıngih le lıır mu.sta'ıkc.m 

V.<iL.ijetin m€nmuni:cl v ııcı 

d!duğuna da'.r tPın;nat o.k!un 
1 .11.e ıkıi o.aau ~-ıu bıldir.mf! ı huracıa 

Va~ington l (A. A. ) - Birle
şik Aımcrikada em·n b .< mcıffiıa 
dan öğreniki -·ne göre Aud.; n
leak ordusu daha •'m'1':deiı b:n 
lc"'"e t- ,. ... t· n askeri ile t:ık

viyc c<mmiş ve Mısıra <«< rr'"o 
!Prda A:merikan ınakemc.<i gel 
rniŞtıx. 

' "'.§1 1 (A. A.) - A<:t'on Fr-n 
ca~c gazetesi rr.üşt .. ı k sa!ıi~ 
rın<l~n ye Gor.court alrnderoisi 
aza1arır-<ion M. Lcon Daud~t 
Provanc.: 'da Sai.nt r: 0my'd~ öl
müş' ~:r. 

toı>far ve d::ı1'3. kudr .tr zuıhkr
la kır,ılanrr.ı, tarlklar cl 1e cdc
bihro '< it· 1. fabr ikı;lıa-daıı seri 
hs.!!nrle tank ç~::.T '-na; ını':. ö
nüne geçilm~s'ni.n gerc-kJj oJdu
ğunu »imdi anıı:; .. .ız. Dö~le 
mesel.eler mü tE'ha<ıSI~lara bıra -
kı lmamalıdır. Çünkü burl;.u- lıer 
zıoıman bh41irlcrlle ihtiW ha -
lindNlil'ler. 

Loı•d Beaveıf.ırook Rıısyaya 

tarr, görldcrilme•in.iıı LibyEya 
gönderilecek tankların sayısı.r.ı 
ualttığı l&diasının doğru otnıa
dığını söylem~ ve B~~\'ck::ılctlc 

müdafaa na:i.rl~ ".'nzfielertıtln 
.bin;.>irir.:derı ayrı l -run;ın a mutha
UI bultındugunu ilave cim' :tir. 

Lurdlarııı ınütalealan 
L'>r'.i Addison -.wlc dem;3tlr: 
&ferda yapı l r..n .at alar dı • 

ı:mda, drışm:ınılıı:-ı :kıymet it!tııı
ı·ile dıfua dü,1tiin toplar ve tank- 1 
!arla haı"o>ir., üçüncü sııncsi içm· ( 
d~ bulur.dıı;:unıuıu :,öyli, cl>ili· 

1 rız . 

l.ord Cranbome hlıkü:ınet .ra
mıııa ccv::p vermis, Tolınık luı:!c· 
kındaki bildiri,giıı<:İen son.ı-a bu-
l> ln de şiad. tle d · run t der. 
ça.p:ışmanı.n ımw l~!;f sai'hal::rı
nı çJzmi) ve c::;ıva.~ın n .. 1s:l V P .no 
§l>kilde gL'li ece);'ini söyle :nin 
açıkça ~ ,..,imcız olac ır.ı ila
ve ctm!ştir. Her iki taraf m::ki
ne ~"bi ç:ırpışmışlaroır. Saı;aşı.a 
ilk s:ıflı2 l::u-wda net.'<:e kat'i de
[:ikli.r. 

Siı:ııotl c.s.u-et.<.tiliğe dilşülccek 
:zan an değil, tam ve kamil 1ıa • 
ltikatin İ.>ı.mine iıa>ılııc<lk o;ıra 

g=işfü, demiştir. 

a •ıut ~tn ; erdir. 
Harp :ıblnesl sobık azal•rınd:ı.. ... 

A r Greenvood ~. E~lto 
tam!ııd!n '~en cevap cib• tam 
ve dl!İ>ll mllkemıncl bir cevap vffil

· ,~.r. 
)llilza.k<>r blliıil<ne ;y;ı 

1 

r ııi ı..c.ın1-.:kı;cı ır. 

ı:dlı \.'.ı ... (ı 
rıyta: 

.) - ncuter b idi-

S••Çf!"!e rt;ıub Afrika kıt"Q]aırın· l 

hu ı bl lı ltıri ~ırnru om:~ alır a1 
mtı.z M!S1l' muh :xııJ· ..ne ;..§i.r:?.lt c-

...:c lıaz.r bu..ı.:.. ı :üa.k...arlı..::,31·. Cı;

Dl< Lıl .ı\!~~ h va k": vvct ri 
lll:L...>'C.J..a. ~l.n O~re, M · da h::: ... 
nüz CAlt>JOi '44• şı ... ıN cta. "f'ob . :ı 
ınt.« tr.:·' 1 l ui.ğa. tzmttıru{.lerdir. 

K lı1ı l, 1 (J\.A. J - Iııı:• ız b:ı.j( -
nr,ıı.a; 1.g .ı ~ J. 11ı.ı.;..~~11c l-.K.ı .. 

lxn ı ı k•torr. ı.. c mt. cı~ ı;" A•a 
™-1!'111 u.e b rr.t-\·Z·İ h'" 
ıı . czc.-e .&11'-'6 .mu tıcu:tn ('(fJ• 
~ BJr <la G ... ta.11d ttrt!-;f;;~e 

'l' ı;: ıı ı 1d:ı t;;: .. ıw tıopr .. Pi>I'\ ... tJ 

en GJ l' _ a. g•nnt le.il. 
ırer '~ k v ... .ı t.'P-' l;t 1j bir ct:P 

aıcdc \;a. p:..:; r..... ...t.t~ı. Alu :ın :z a~ a 

~J." \ c ~... 1 C ·ıo. r: FJ J\.l .. 1 • .ı; .... 
·-en e l .. k ... o:r le r&:f ~ıı r 

I::ı D ba ba•ı ,,, d<ıg !ld;. lalı • 
t.rt-mmı •• t...t· 11 u.ha.reLı ... let ccreyoo e.ı. 

ınckte ... •r. 
Koh.re , 1 (A • .A.) - G"""'1ll Awt'• 

hin: .. :t. e , t:.1 ı~ .:r -.. Wı!t t:1ır 

C e... d~ '-· :J lıl ı. 
!'~ ha; ebe h nüz b t-ı: · r. Ve 

duşm .ı b., y"1'.ınedtn evvP! bltme
Yl"Ccktir. D sn:..:Jıı YtcloeC tiz. A:. r 
kayıb ara ~ . ...ıduuı:. ,ı.~ak01ı g:ıy1e Je
<i:ıizc . aı; n, .:, whlı k • laı b. ,,. 
D"l.!.aCan u:;' ."LoG~ sruı·b d lU Ul 
ö:-le .... r-"'71 k. bE't!T..t:k acısını ~:Y 
<kmt z Onu. da C'iddi. k.~tbJa.ra ı ~ 
111d1ğın 1 ı..T.Ut ~:ık llznr.d.ı.r_ D4. 
rı:ınıo:n blrlddcıi. IDıe\'CUt b~.an .. 
<.lan Çf)-k .::u..a:l.rr~t1r """ ~an i t! 
tnCl'l:trlerinr ~ UZ&kt"'dır. Du. J.n 
fl.i.ndi h pt..'"tlİ.: 1..'l aza1r.t gayret e-,~tcr
rne• ~ ic;ıb -1. t ır"yw. 

Mt!ır ur.ılıorK>rsl :f1111Jı;yoruz. Ila 
!Dubar ·bede <filşm..ınm • voln sı 

lttzım ' ır . s::z. ı'be,e et.güa ı .. Oı 
Iectı;n.:i i:tbat tı.tio.iz. 're bt>.n bı~i ... 
yurum k~ .sı.:n.Jfla kııôa.., <l-ti~ma.u.uı 
t ... ~i. ' k~iliıll<'t'ye kadar do,.an2C~ ' ; 
sttıl!'. DU .,....:ı;. ·, yt)rc S('raecc8 ":-'° 
l<aclar ın<r.'D'I o.lı.':mıaır.ıık lfmmclı~. 

"'lü.mı t her bı ldııJıunu• Y"l'Ci'' h. -
po.l runıız. una clı.rır.nııız liz r 

Kalıire 1 (A. A. )- Mıs:r cep
htsiııdekıi mı•harcbe bu El3'lah 
eı-O<cııden b~şlamışt r. Ha"cn 
zırl::lı ku\ Htler b:ü~ t.k k = fa
rının karşılaşukfarı lıilc!:rılmck 

~:ıclir. 

ovyetter ı veç b • 
me,·ırin prote to
s n re' eUil r 

Stockhot "l. t (A.A.) - llcs.'T!Cn 
bobeT '-'•"l·i1di ·>:ıc gôı'e, v:v~t 'ı ı-
kümc~ı, demir cP\~hcd )9Ü,· liı ol 
İsl.'ôÇ knra •ulı< ında b;.!ı lıau Ad3 
Gut;ho c:en.isi tıa.kkııJtdn1'..ı i ve-c p. o
tQ.11c.Sunu şır~hi olar.: .. ea t .. -

.... ~. So\·yet C'C'. ·n-bında ya pı.!-:m t.:: 'ı
k!k ... n gı"trıftııin bir S..ıvyet dıen.iz::ı !
t1S1 toı·afın.:L&n ba.lmlmatlıtı sabit ol 
dui!ıı tıil:ı'ı.-mr,ı-ltt.e , •• &>vyet b ıl<U.. 
meliıun İ&vcç kar""ul ma yak, • 
,,, ılıruın17.iı lıt.susund:ı belu-o: ir.-e ye 
nid.e:ı """ lrr v•ııliılf ıı.a, e edi' ""lı: 
tedi:-. İsveç lı:ır c'ye noz.r~ ~· f \ '<!Ç 

"nlAka~l ttf'l!'lm ,..l'it.1 btr tahkikata gi 
rl,ırceğinl ~r. 



• 

SAYFA. - + 

r •GÜNE BAKIŞ -;=ı 
lb==============================:::!J 
Çörçil ne 
diyecek? 

~A.van1 l{amıaı"3sın<lıa·!ti müv.akeı-e .. 
k"l'l:.c Jn.gi;tı:ı-e baıv~·kilir.1:,1 ı;öJl:ye

cecı brJdiril\ 111 nutkL;,ncia .Şimali Af ... 
.t·l(a.d;,ı. \'C l\'I;.;:ıır cr·piıı·.s:ınülekı nliı
ı.u1ıctc \ :ı,.ı;·y'Cti DC t.:ı · zda a.nja.tıLı

ca..~·! Q .. •d.a kl:t~a.n tr. L.i.Cc.lde 1 C kad ... :., 
A •.' run l..::~n' a.··ac;:ınd;ı .lf. Ç'ö:ıçil'i:1 .1u.t 
'ku del a :°"'ka ifc beklr·r ;1:t'!\tr:dir 

l k11nd( (yı 111in n i<iofa:ısını, K~ıhi 
r.rnın, Sü\ f:yş ve ?\'.l h-1•\:za:>ın!n tclı 

Jıkı:ct<:<n kcıuh:ı1'-a~ını ıc:.1 m fç'11 be;~ 

J;ıyao n.üc:-,<0..\!İl' tlevaıı~d.actır. 

JJı'ı-. F rl.i.l ile İ.:.k1 1•:ı..t..1 riye arasaı
d;;:..i s;..h:. a bc..)3'D~ ol;.ı,ıı bü;:Uk 
t..nJ'k, 13.}'}·arc-* n:ot.oı~U ,.e U'l'~:~ınelL 
~:t a.J:ırla 1.yad,ı 1ı1:: bin~ ;ki ll'.Uha
!1n1 C:'ll"',,1:1u.n :tl"ri!Pr.nJe?d bütün 
n~f'vc·.ıtlc.•r:.nı ckı k.-tn.lj' <Jldtı.ı.!<ları 
h Leı• verihyor. Bu bal..:ı göı·e bu sa
v.=ı..s1n netio1.;(Jeriuı·ı bil.kaç güın lı;ınd'Cl 

tıtl·.kıC.'i t.ı.nl:ıyacaktır, Bu s.a\·a,ş dtı 
ı~ıJtc-rı• o.•Jus•ı alt:'yhirm neticelc:ıil'! 

f'.e rıA; o!Dca.~? H:-:ıu ~ınMi s~:yınU.:i.;ta. 

rf'll!ıJ y-0.kt;,.ıor. 

Aıı-cak, bcrı!.Ii<\n, 8 inci tngil:2. Ol'

-0.f.f,\ı.na yaı'<-ılına &eliri}('-ıı 9 uncu 
w"C!.tı:w.ın l:"ilistin ve Suriy~d.c-n, 10 
\J.nou CJ;rdu:r. un da İr~ı.rxl'aın geU.rUdi
ğı l'H'bev ı~.i!iy-oır. Rt rr: r.el 1.uY\'11t-

SÜVEYŞİN 
BU TARAFI 

---.. -----
Mısır elden 
çıkarsa .. 

(Ba;;nıal.aledcn de\'atn) 
3 - İspanı a \'C Fraıı,anııı bıı

güııkü \:ıziyNlcrinin d-ci;i~nıt'"~i 

4 - ital.) an douanma~ının 
§nrkl ı\kdenizllc cirit o~natn1a
sı ve Suriycllcn itibaren biitüıı 

Yakm~ark sahillerine asker ~·
karılına~ı i~i,1 l1iına~ ede bulun-
nınsı 

5 - Ka·11aiın sağ !)alıiline el 
atılması 

li - Cebclüıtankın zorlan
nıası 

1 - Afrika lıalyan şark iın
paratO"rluğunun jhynsı te~cb

blisü. 
Bu "aziyctler karşısında İn

gilizler kısa bir miiddet sonra 
l{analrn bu tarafından, yani A
.rap ... arınıadasındaıı da çekihuc
ye mecbur kalacaklardır. Zira, 
Jtalyan ordusu serbesttir. Suri: 
JCJC \;tkarılacak bir ordu siit'J t
lc Iraka gitmek, Filistiııe çıka

ı·ılnrak biı· ordu l\:aııalıu şark 
sahillerini temizlemek, Filistin 
\'c şarki Ürdün'ii lıiiküm altına 
~im.ak istiyccek ve Y cmcıı; Hi
, . ., - l\'ccid hükümdarları ile ıle 
1'lih\·cr ;1ulaşn1ak yoluna sapa
t<:ldır. İtalyan ordusu ve Alman 
t<ıl\\İ~clcrini Akdcnizin scrlıcst
liği iugilizlere naı.aran dtıh.i? ça
buk Arap )·arnııada~Jna, Iraka, 
İraua )cti~tirecektir. 

Fillıa l<ika, Hindi tan fraka 
~:akın bir İngiliz kaynağıdır. 
Fakat, İııgilizlcriıı buradan as
ker aJrp Irnka \'i! }\rap yaruna
dasıua gctircbilıııcleri şiitlheli 
uldıığu kaılar A\•ııstral~·a ve 
V C!'n i. Zelandada11 alik~r gctirınc
J~ı·i de nıiimkiin değildir. Ni
lıayct bu kıt'alar kendilerini 
ıHiidafaa e-J lt·nıck l?uruınuııda

dırlar. Aıııcrikadan, cenubi AJ
rikadnıı, lngiltercdeıı asker gc
tirchilıııck de çok zordur, Gö
ritli.iyor ki. :\I1~1rın dü'.:nıcsi ile 
Araı> )·arııııadasınııı tamamı da 
kJ!-a bir zaıuan uıe!'taf~! i~İ11de 

l<.·•i i.sıkendel'iyryi zrıpt;ı. 4c:ga]e rnu
Y.ıJfök olurlaL'~a, l1altaının, Kıbt·ı

ı.ın dahi tcıh!Cte~L günlerini ya.se.ya
cain Li:· hr.tkiKalthr. 

İsl...c·~l'd-e-riyea~n i.o:-gar halince SU
\ ~Y) .Ka:ıaluldan K:7l\ denize çekil
n ı•slnt: ibl.\11 ... ı vc-ı• .. ·n L~dt't".\.• .Oo
Jl nn:;•"'L cüz·ütan11r~.·ı, Şa:ıki .A:k.C·~~ 

rı.z.ı ita:ıya, <ic.nK>!"'!rınrı:'ı ic;-iıı.ı Sıf';·be:>l 
dı>ln;;aook S<.'lha h()jinôc terk t•d-ecek 
v ı~-ıklir 9 \"1' 10 uncu ;rtıgiliz ocdu
su ::;urJYl'ı 1'lh- tin ile İr~n.:i.a.n l\ıll~1'-· 
cı•pi1esJıc ınJ·klolunn;.u~"":)a, oraıda 1nırı 

11.·e~ıaJ .Raı11•n-el ku·.-\•etlr:·inin taanruz
larını <iu.t'CtuNu11a:?.lnı..::ıa, müttefik
!t. için d::~ha v:1hinı- h:ıdis.·~lerin z.L
ıhuı·nııu ıx·r..lcni~·.: .. y(:ınfı.ş olamaz. 

:'\.J. Çô:ç:rin f)·üyl'.')·cec-gt nutukıta, 

o. t.ı. ;,;J.·kta htı~lılc gf·.ebıiec('k daha 
küf~ı durunxkın 901na n1üttehk d<:.Y
lı'tlf.'rin nt' ysp;;ıcaı:-dc..'l d<l açık ve
y::c k~·ptl·h taı·ııda c.nl<i~ılacaktr. 

Am,·ı·rka<i:a. haz:rJı;;, İngiftcrcdc ha 
zııh .. '< .•. N<ı zaınan, ı;r.::•ı~ .. ,~.ı'C~ ht:ı.n~ 

gı ~ahalarcia m.abe deven için? 
Ş'n}a.U Af!:l!ta, Mısa·. $a1nk cephe

l<'ı';nde m~hv-erciterin ~nühim ınııı
.va.1L.o.kiyt't~eıri, z.;.ıfı .. ·lpri tevali •f ii

'yor. Fak~ıt hasın1::ırı y.iıne ayn..1.;.ta
<h•hır. U:..:ak şark ile pasıGk okya
ıllü..!:;Ll'-ı<:i·a ckı.hi böyl~ olınuştu. 

:i\Ii1It~tJ-eıc 1111.l&lB:,t vJa.11 harp ık:1-
busu:ıu:11 oı:m.ı·ın. kol!aı·.ını. ru..'1la""Inı 
6l:tlx'.>1. bıı·::ıkJn.y~c.·agı an)3>§ılıyo·ı:. 

II. N. IRMAK 

dii~mcye malıkümdnr. Bu ınalı
kfuııiyct Rus ıııiidafaasını da 
hi~ şüpJıcsiz sarsaca.k, ce1111pt3n 
Kafkasya zorlanacak \"C umumi 
bir ıımva(faki~ etle Mihver As· 
)"a ~ Avı·upa - Orta, Ynkrıı~ark 
w Akdeniz, ~inınll Afrika bft
khnl~·etini ele alacaktıı-. İ~te 
rfJJ~ır bu chrınn1 lyettc bir anah
taı·dır \'e binaenaleyh rniidafaa
sı da İngiltere ' 'C İınparatorJıığu 
i~in bir hayat n1e~clcsidir. 

Her bakımdan İngiltere ;\-[ ı 
sırr elden ~ıkarınaınas-a ve Ro~ 
ll!cllc İ>keııdcri) c - Kahire hat
tında "·crrcc~i ıue) tldn harbini 
taı.anınaJa gfl~ ret S'arfı ve bu
gUnc kadar :- aı}t1ğı n:::ıkeı-i hata
ı~u ı tamir \"C telakki 11ıeehuriye
fjudedir. AJ."i halde, harı> l\Iı
sırın çözillıllc~t ilı.:: Okyanuslara 
si.irülnıi.iş \'C ,·c Anglo ... Sakson~ 
lıık ıll•wi ile kozıınu Okyanus
larda pay l a~ıııa yoluna sokul
ınu~ yıllar boyunca sürecek bir 
111\it•adcle ınnhiyetinj iktisap et
nıi~ olur. Çiiukii, Miher Asya -
Avrıı ı>a • Afrika lına, l.arıı, de
n izlerini eJe ge-cirdikien sonra 
lıi~ şiiphc yok kİ, buııdaıı i;tcyc 
Büyiik Britan)'a ada!aruıa sal
dıracak \'C İngiti~ adalarmda da 
İugiltcrcJi ) eJJmc~· i "e Av1·u
p:.:ı· 1 taarruz cdilcn1cz ve Jıcr 

tiirlii taarruz üssiindcıı uz.k bir 
lıalde bııluıııhırıııayı hedef tıı
tacaktır. 

DE"l'REDİLECF.K İHTİfü\. BETIATI 

•l..),lyönıkl. mr·hlül r ı;cı-ı..0:1 kvlc;y 
~.;c.ıbıji i-:;!11 i 1\: J. ,ıın C.11• !H iı ;;tJi
Jle 11. ıt" .. ll'°':. L"l'l La ·1'.;. ·:cla'~i i-~~tı
ı·a n Tı.:t t \'1: :.;{ı!c1'r'.dt~ alp;n.ı!ş 
O'<> 20 ~~:.n- )~ ;} t· i'.1 VI' 2i:)j 1';.>. 
ht htira bercıt·nı:ı 'ıtfva etti.gi h~ı
ıkuk bu, kc. ·e hn'4':a..c;.ır.rı dt•viı· vesrı.
hut ıcr.dı ·r~l· · ti.y ·eıe rıH:\ kil !iiJc k,'!')y 
nıa:~ i-;'"i'1. h yet d:tl1i \"('lr'ilı·b'l"ce

gi 1~~ı:.j~f cd)!nıı·k~e o!nt.ak'.;ı. bJ hu
su-.ta fa.zlş. n):ılÜ'"ı1a· tırii.!i:1ıek i4r
:.·t•ıll·r:n. G:i.'.rıtJJ .. 1 .~s.l~ .a ha;-ı. 5 inci 
lı;c• J_:ı ~.). ~ .. • ır.Jıa;:;aat tşlrınc 

Je:·ı ı?nn oltl')UJ'. 

ZAYİ 

G·alatasa:.·ay 1i·ı~:,;.i i]lt k:ı::n11x1<lrı: 

ald ğı 11 dip!orr.rrrıı z2::i rt!iğ;mdn'l \·c 
Y• ııt~.ni <;l~ aca.ı.ı:r. 3,:ı. -{;.;kit:."i-!1·kJı 

:ıu ..._ ıü. ~:o:~tur 
215 Xcı N, ...... ,ı.ll Eslro_ğlu 

Sahibi: E. İ Z Z E T. N~riyn l 

Direktörü: Cc,·det K ars.bilgin. 

Bnsıldıfı yerı •S6n Tele-rnl• 

-----------------

•• lltDAM 

r Barp Uçaklarında iaklşallaı· ' 
~~-----------------------------------J-

Uçan Kalelerden Sonra 
Ucan Cehennemler , 

Amerikada seri halinde yapılan bu tayyareler 
Ştukalara çok faik bir Pike bombardıman tipidir 

~~~~--~~----811111---~~~~--~-~ 

Bu uçaklar, aynızamanda av tayyarelerile çarpışabilecek 
kıbiliyettei!lr ve plAnları aylarca hava muharehelerllie işti

rak ederek tetkikler yapan tayyare şirketi direktörü bir 
' - yedek subay tarafından hazırıanmışur 

Uçan kakleri taril:e kan~t.

ran Douglas·ıar, Liberalo< bom
ba1•dıman uçakta~ını ve hattiı 

rneılmr Stı;ka, pike lıomlbardı
mancı'larım gdlgede ·b,rakM1 ye
ni bir tip tayycıe: 

Uçan cehennemler 
Asıl adı Vultce Vengeance 

olan bu p f<c bumbardıman u -
çaklarmı Amerikanın Vultee 
tayyare şirketi imal etmekteJ"i,,.. 
11e~hur s~uka!arda dahii dün 

yanın en seri \"C en fazla bDm
ba yükü taşıyan Uçan cehen -
neml~r h:.'kıl·: .. nda bi!hassa tek .... :ik 
ba.kım<Jan böyie harp günicrin
de fc:.•:%'ta mr.lfı:rncır lf§a oluı:..•ıaz. 

Fakat Vcrgc;ıncc (intikam) a
d.ını alan bu n1üthi.1 uç:aklar h&k 
kında ~öyJeee sahhi ıınalılmatı 

son gelen Amerikan mecmuala
rında bumak kabildir. 

Sert huı'.:nt.12 _m·aline lki ü~ uy 
c-v\·e1 ba:]-l&nan bu tayyare~erin 
c ]iassa Stukala.ra fa'k bi·: pıke 
brm1bardırrıan uçoğr cJa::a~~ p1tin 
laştırı.ı.mı.ş o~dukları söylen ı,,or. 
T~m ;vi< :<:le :>On ·nı:! ın nzil~:, Stu

ka'ardan daha seri ve daha faz
la b.:ıır.llJ.a yükü ıaşıd:ğı' da .'·avc 
eılunuy-0 ... Ve m-t:11z:merin:11. de 
500 milden c;.ok daha fazJa c!tlu
ğu bL1.\Eıı.li.ıoı:. 

isNhsal .~i'l'lde senelere taksim 
c·luııan, p!-c,g!"am1n önilnde git
tikle:ri göJ"ü'1müş A.mcr:'kalılarm 
bir iddiaları el?. harp va;o:~aları 

silah gemi ve bJhassa uça·k ba
kımından muhasım tarafı geri
de b1ral' .. rnak o~duğuna göre bü
tün kuv•:eti ·~u'la verd:IJ:leıi 1.aJ1 
111 ., , ·lu·~a.iJ: 1.lı·. \ru:~eP Vıengecn 

ee uçaklarının i~e bu i<Ydlalar
clan birinin yerine getin.hnek ü
zere Vul~ce tay:y.a.re §-b:titec:nin 
i:kitnci 111üuiiırü olup aynı z~ın1~n 
da yzdek tayyare subayı o!an 
II u g·lı 11';:-n\vi'C :< tararı~n dar ç:z.i
len bir p1irı üızerine in~a olun
duf;u anlaş1~1:111şllır. Du yedek su 
b~·: yen' r;!<e oombarctman u
ç~ğlnl vücuda get:.rn1eJcn e~\"\-c-l 
a~:lal'ra inr;:]~E-re ve ASırnanya ü 
zer.mdeki fogiJ~ pih>tl~rile uçuş 
]ara. b<'1J11,bar<li:·ı11an.arn i5t.irak 
etnıis \-c ihtiya-cn1 ne 01duğu111u 
;rr:o!ı;!, 'de teı:J..'k cmı·~tir. 

Bu pike b··n'·bard;ıran uc;.ıı·k
la~:ının bir vasfı da av U\a.k1a:i:
lc kaı·şı~a~·tıkla:·ı ta.~tirde b~'.l~'rDe 
tutu-şabJ~.n,:~k ve on1a ... ·:ur ba~!Ja
~a d.3~ü~ebihnek. üz~.re in1al e -, ~ -
d:Jmis ('H~ınnlarıdrr. Sü':'at.cc- b~'·· 

çok a'.v uçaıklarnıdan daha .. fazJa 
b'ı.- ~lira~~ de mali'ı< 0~1d1 ~ı.kla:.·ı ya 
zılma·ktadr.1·. 

Pi.l<e bomba·dınıan uçakları 

A'.lnıanlardan ve İngi'liıle•.Jcn 
evvel Amedkalılar tarafından 
icat olunn1u~·.u. Faka~ ha!'p iç:n 
h2zH ... 1annı~k"!a r:c-c~ken Amer!
blılar bu çr1it uçaklar iiızer:ıı
de uzun uzadh~a du.rma~ı!P.r ve 

r - Yazan -ı 
1 NOZBET B~BA I 

daha ziyade si·vil 1a~·yareci'Iıiğc 
ehemaniyet verdiler. Fakat ş'm
di i~ ba'a düştüğünden pike 
boonibardınıan uça}:larma da 
döı~t cnz surıPdılar. 

Vengeancc tipi uçaklarda 
kullanılan büyük çaptaki booı
bala., hcıhr.ngi b;r katt cisme te 
mas yahu!. ta sad~m2 ııcUcesi 

parlayan bom'balardan değ'tidir. 
tayyareden atılan bombaya \akı 
lı bi~ pervane vardır ko bu fml
dak gibi d,i.ine döne sukutu esna 
sında bcmbayı canla.ndırmakta 
ve ancak bundan sonra bomba 
en ufak bir temas olur olrnaıı 

iııfihi'k etmektedir. Muayyen 
biradet devri y~pmadık~a born
bam,,"l patlaması ;mk.iınsrzdır. 

bu i!.-ibac1a U~c1n cchen·n<.'Gl1 t1pi 
uçak:ao:- herhangi bir J:ı.edef lize
r;nCe her·ıangi bir sebBple bum 
balarıııı afmadr.n üslerine d0 -
nünce bo.mba yUklcrile Oçraıber 
en tchhkı-esiz b;r şc'.<ildc ;rı ·ıı ya
pabilmektıcdirlcr. 

Vengeance tipi pike b0ımbar
dıııııaıı tuça•kların111 kanatları re 
simde de görüldüğü gibi d\inı 

düz değ~!, oırta biır yıcı-inden bü
külkrüt.·. Bu kana,laT ay•ıi za -
manda ircnlidir. Bu fren reı·ti

batı uçağın pikeye dakl.1ğı za -
man uçağı isten;ıe nşekilde ma
nevra ctti~ıucğe yaı·ar_ Btı ~şit 
bü'jrü]t· boırıba v<:: p'ke uçakları 
içi'ıı kanat. s ı\i!ı, b=ba. m:ıtC<, 
kuyruk vesa: re gibi aksam üze
r-inde nıulııt ... ehıf m\1tehassıs1a:r ça 
lL<;::?l'", .. O.rl·;,-:r-. Bunlann nı~sai muh:ı 
salası yeni bir tip bomba uça·~· 
olarak fabrikadan çıkar. Seki2 
h~!ta kadar tecrübe devTesi g<'· 

1 

ç:J:·d>l<ecn sonra da oır<lıuya mal 
ed:.·lir. Fakaıt bunda!ı evvel yine 
Vul<ec tayyare fal>rikası pifot 
ve maklnisl.Jcr: l<ır<:fında.n uzmı 
günler tccrJbelerc :abi tutula-
rak Uzerlerinde ufa'' tefe],: tas-:_. 
h~;ı;:t yapıhr. Bu tayyar~lerin 

bütün ak.sam, ise b '" te.k fab,·i
kada yapı:maz. Yii"zlerce parça 
yüzlerce ay:rı anı fal;rikaıla i • 
rnaJ olunarak \ 7 ut:c-f' tayyare 
fab'!"\1.<asında ei;-lenir ve böylece 
Uçan Cel1ennemlC'r yücuda ge1-
miş olur. Tayyare imaliitmda el 
iş~iliği '1"0k mıü~1: m:liı.-. Obomıoı1:>' .: 
mnaL'i~ında o\dugu g~bi uçak l -
maliııtıı da el i;çillg büyük bir 
rol oya1aın1ak-rnıd •. Bu i,~ile-ri.n 
ekseriyeti ise kaclııı ve kızlaı"du-. 

Vut.ee Veııgeance tip p;ke 
bombardıman uçak.Jarının ş'ım
di küd., ha!ınde >maline ba<lan
dtğı hnber \•e>ilml"kfc{li<. İngiliz 
hava kuvYetleri tal'a.fından kul
lanılmağa başlanan bu uçakla-

nn gayıe1t iyi nct'lccicr vcrdigi 
de ay1·ıca idıJi.a olunmaktadır. 

Esasen bü~üm kaynaklar Amer.• 
kan sanayiinin uçak ist.~hsa-1 i--;i1 

ni nihai deecede hallettiğinde 
müttef.&:ıiı"lc1·. Hatta s'mt!i.ki 
gii:;lilğün uçak istilısalinden zi
yadp pilot meselesıne dayandı
ğı da bilinmektedir. 

Alman Rus 
Harbi 

(Bo..J taraf• 1 inci sayfada) 

ıYı'~t•.•. Dü.;~ru~.~ g:i.iınd·c 2.000 ölü w~·
ın{4:at"c;~ı·. H•ıv:ı :faıaHyı·ti her ;;ki 
ta.n.d'ia da lku:vve.t.\.c.Hr 

K!ııl yıldı:t go~ı:t1 1 5.İıllİJ1 cr.Pht."(]"C!-
lkh bi1• 11ill.Jıabi.ri. Kuı·s.--. .kcsinııir-.ı.:J.e 

bilşlayan tıa:q•ı·u?.. ıh~kkı:ıdr. li\lınlao:.·ı 

y~!.1ımaıkta<l11'. 

·ruı>ç~ı ·ve ha.va. 
dan s.on:·a tonı:ıruz 

bon1tbaa·dnnanı:u

ba€l::ınnş;.:ı::. Al-
n1a·:11lr.r 50/70 tt.:;rı>k'~ nıı:/·ı'kl>.t•p tıeş 

J;;:iJlıei.·k~ taa .• ıruı. etın1eki.t~ydih1 1'. Sa
b-h.--:ı M..:.ızuı::.:ı ci:;:ığru 53 d:i"?rna.·-.. 
tankı. tahı '..!.> rdilrrıi:~ti. 

l,r .a, 1 (A .. ,.\.) - Ef;z.r S;va::to
po1 dü~-cru,. o!urJ.-1, Kı:ı:ı·.ı.:+eni.._ !i!o
t.··nu·!1 ha.;:ı ~t•t!,•ı·iını~ b:ı.~ ·(a bi.!' üs- ı 
ten cfe.\·an1 o..io~ilı~cc.ği bu,gi.i:ı Loo.d-
ı· ... e~ı söylzı.~r;ckted~r. 

nı~.ti('t•ti tna1ırı..;,z ol0<luğu1ıa hü~n1:et- 1 
nıck liizur .. gt1Hr. Nitı.~k'iın So\:yc•tlc- 1 
1'İn elle a.Jnıaı.1laı'.:"1 ccn ıp Vt .. ınıe:kf'.z 
ke-jiınlOOc 'Wı:lJTUZ pUı-Oıcıı.·icıl bi•lıdTr~ 

11H ... i11;:i bu hi.Ucrnü tf'yi-d eder ına;hi

yett~di:·. Bıı t~aıTuzJa.~· kHt'i ;neti.celi 
tanrrtf!lllT i.coc- ycı~.;Jn l!lnı.anla'!"Ua 

şaı•!t cı•phf'sinde .Jeni \-C: ijnf'1n1li ha 
'brı·le1· ~l'rna:< nTlin~·kü11 o1<tb:Jecektir. 

Mo.skov~'• 1 (A.A) - C>ece yarı
Sl m:'~· edilen &:.-~·yet tcbl~h~: 

30 h.«2..iı'C.nd.ı kı~lrt.Xlm'l:ı. l~ill·.s!"" is 
iikc:..nt·t:zroc Cii~m~r.ı\ yt1i.lf.ıı.iın• piya
de \"'C t.aır.'k Jru.V\-'\;tlf·rey1e yaptığı 

t::ıarru:zlLırı ~5:1"i. pü<:\rt~tiff.ıJş!et-dRı·. 
Dü~~nan pek b\.ilYti:t. k~)'lb-~a"Oı u{;.'TI1-
l:ln1~·;.tı~ . .Kıtaı~·;·ımlz 1akr;b~ 153 
almtııı.11 tcıo!lkn1.>. ku11~rnln1.'1.z bir hale 
getlııni..:;:lrrdir. 

L<>.~ı:ba, ı (A.A.) - Kcr;k l<coi-
mıind·c ı·t.ıs ouı•'.k;ı_,.., · m~ü ~tdı.:.loctlen-

--<>--

Amerika Bütçesi 
Vaşington: 1 (A. A.) - Diin 

biten n1&1i sene Birleşik Arı1eri
ka tarihinin en ma ... Tafi!1 senesi 
idi. Bıı ylil i~inde yapılan nıas
rafilar Cltuz >ki buçuk mi~yar do
lan bu1muŞC:ur. Bu ncik~a·r geçen 
umumi iharp içinde yapı"an nıas 
raf ;Je,kı'.ınunu gqırr.ck~eclir. 
İlık rakamllanrlan nnlaşı.ldığma 
gta·e 26 mil·j"Ot" el.olar c!ogmdan 
d(lğ'ru.ya ;}ıarı> 111aksaU.a;.·ı içln 
sarfedilmiştir. Bürün maksatbr 
için bundan evv.eı.l"i mnSJ·aflar 
yekunu 30 hazkan 1919 da bi
ten S'ene içinde ancn!<. on sc:.:.::z 
buçuk milyarı bulmuştu. 

Bugün 1 temmu~da başlıyan 
mali yıllın maSl"af bütçesinde 
daha şimdi.den dün bile-ı mali 
yıl ınasrafla1·1n1n iki m!sb: der
piş edil'mektcdir. 

iliıtüne bi,· havlu a!;mağa mu -
varfak otldunı. 

Nina boynuma at.ld., oııu göğ 
süme bastım. 

- Niıçin ağlıyorsun 'N~ki anı 

ca? 

Gına ile Bükıre~ e g~çi.rd,ğun 
eoıı geee sır;rıyarak uyandı•n. 

Sa:~t s:!ba'hın _1'isi idi Gina tat
Jı lütl~ U) Ul)'O!'du. A~Ple gittin1, 
1• .~ncarr.ı~ :ı·ı,1ayerıc ettin1 sev
gı:l·n1e, c~tesi gün Cöneceginı· 

bii<liren b!r kf.lÇ sa~ır kar atadu11 
\"t' gtiri.ii'.;tiı ~tm;:derı Ç'ktı.m. Ka
no su.,anu~ını. 

·;:>- Yazan: Peter Be!lu Çeviren : Fihret A Jil No: 70 
c»atf'§f .:;,..r~~--::..._:.._~-~--~-'-----~-~~-~--· a 

O zaman Knrbu kendinde kı
pırdamak eesare:ini gördü. Yı
lan gözlerin: bfina dikti. Ağzın11 
açamaz 01.'11u~t~ı.n1. Yavrum göz 

lerimi sihneğe ba..~1adığı zaman 

müstabcl ağır ağır ayağa 
0

kalk

tı ve ona: 

~-!~'- taksi du.rağ•n.c1 a. b.r (1!'..0-

r: c!ı).iLc at.rad1Tı1. Şoför uyuyo1·
du. Yanına otum1u~tum. 

lT~-aı~•p ta yan ında, dönnniş

bözlcrlmlc benı görünce o ka -
d,1~ k,_ ı1~tu ki uz ka}::,ın kafaına 
hır ~ey ind'.re-ce;ktL 

- Çabuk! 
Df'<l•:m ve k()yü?ı i:-:rı~i11" soy

k·cl'm. Koı•ka korku kalktı. L5-
k.in. bcnz~n~ yağ, su a~mak \'eva 
Uı'Srti·l;.~e·r~ §İ~i.rı:ınek bahanes;·lle 
b;r kaç defa clur<lu. Benden ko.r 
kuy04', güneş çıkmadan evvel 
şehir.den dı~arı ç-1kn1ak h;.te-mi
y-ırdu. 

Bu iki saaHik bckkmc azabı
nB cesaretle tahammül elıim. 

NH.ayet, şolör, ~afak sökünce 

ben .. deha iyi göreb:idi. Yol pa
rasm ı , er,ırJ.iyet ge~irsin diye pe 
şin verchm. Kö!ü. n"ı:..ı3kla bera
be-r, araba, ser:n ha\·a<la neşe i
le ileı.;iyoı'Ou, Saat ye-diye d\Jğ

ru Korbunun cvı gö;:ündü. 
- Şoför. dc<l:ın, !i. ın iki da

loika sü.rcr si\l'I11ez, hemen dö
ne~;z. bekle! 

Aziz komşumun avlusunda 
bir kaç U§r!k bana §aşkın .~a~'!<ın 
bakı(Yol'lardı. 

Merdivenleri dörder dörtler 
çıktım, i-\--eri girip çalışma oda
sının kapısını o.~~ım. Kim~e yo.k 
tu. Karş • daki yemek odasna g't
ti.ııı.. 

Ko.rbu otu:"mu5, elinde b'.r fin 
can vardı. Benı gödlnce dona 

kaldı. Ejim rcoimde, tabanca -
mın ı!rniızasım ~ıkarak ilerledim. 
O kadar titrJy4Jrdu ki, yan açık 
ka!lm.,,,5 ağzı hi:zasından eliın mt 
makl.a devam ettiği f.incanm i
çind<'ki kuş ıkdc.n sesle:- çikıy.or

du. ~1asanın üzerine eğild.iim. 

Göe·lerim canavarın göz:teı'·nc 

dik:J.i, yum,ruğumu nıasaya \'UT

dum: 
- Pis hay,,an. ayağa kal'k. 
F~can elinden kayıp düştü, 

kırıll:lı. Ayağa ka~klı. Kanı çe
kildi, sapsarı kesildi. Öleceğini 
anlıyordu. Gözler'n<l€, rnsız ada 
laıxlaki fenerlerin açrl:ıp kapa -
nan ,şıklarına ben.zEr biT 1§~k 
görÜ"l1 iiyc-rdu. 

- Ne diye evir:li yak'.tn? Ne 

Cdyc arıanıı· öıdüxdün? Ce\'ap 
vıeırr:en için ;ki dakikan var. 

Tabancam• n1asan1n üsLü11e 
koydum. 

Onu görünce Korlıu sandal -
yes:ne yığ•l<l•. 

Babyordum. Ağzındaıı kaı·ar 
ınış sii.tler salye buLnd'e akıycı·
du. Gözlerini açsın ci"ye bekli
yordum. Öd'1üğüııü görmesini 
istiyoaxlunı. 

Nereshıden vuraeabım? l:\i -
hayet i·"k kurşunu bOfY'I1utları 

1 
arasına ikinc'.sıni göbeğine "Siık 

mağa karar verdim. Daha bek-

1 

liyordum. Ateş cdecck'tim ... 
- Bonjur Niki arrı.ca! Bana 

l ne gctiMi'll? 
Saraı·dım. Fakat üıbancanın ı 

- Nina, clcd , miiı5yıöy'1i sevi
yor musun? 

Nrna koHarm• boy•rnma samı. 
- N ina 011 a artık amca de 

men1elisin! 

- Ne diyeyim öyJ.eyse? 
- A•1ık bundan sonra baba 

diyeceksin. 

Kız Koo:buya hayrerle baktı: 

- Sana ne diyeceğlnı? 
- Baban sana sö-ı le. 

:<Dennu var) 

T. ıŞ BANKASI 
Küçük tasanul heuıpltırı 1942 ikramiye pfani 
KEŞiDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağuıto11 

2 lkinciteırin tarihlerinde yaınlır. 
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1942 iKRAMİYELERi 
Adet ıooo Linfık = ıooo~ Un 

ıoeo • · sooo~ • 
759 • = 1500,- • 

" 509 • = 1500.- • 
• 250 • = 2500.- • 

100 • = 4.000,- • 
• 5(1 • = !500.- • 
• zs • - 5000.- .. 

18 • = 2trod..- • 

SÜMER BANK 
İstanl ul Satınalma Müdürlüğünden: 

• 
MOBiL YA Y aptırılacalı: 
Ka'f;;ıbü'.k Dc"lnİl" ve Çeliık Fabrikaları Müessesesi için Mü

dürlüğiimü~dl'ki §artname ve projesi mucibin<:e 73 par~a mobil
ya yaptırılacaktır. 

Talip o!a:ııların 10. 7. 942 tar.ihin.e kadar Müdüriyete mü
racaatları. 

TCRKIY 
ZiRAAT 

CUMHURiYET] 
BANK ASI 

Kuruluş taırilıi; 1888 - Se rmayeı;i: 100,000,000 Tüı1k lıTası. 
Şube ve ajan" ııddi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka nıuameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zir~at Dankasıncla kuım'oa ralı ''e ıJıbaxsrz tasarruf hcsap
km'a ile a~<1ğ·ıdaki p1i!na gö anic:.ra !lcrıcdc 4 defa çe~cek 
kl!r'a ile aa5gı\laki plana gii re i·kı:"miye da.ğıtıfaca.J<,ııır. 

( A. 1,000 IJ.ra.lık ol,OCIO L. 11 lGU Adet $0 liulıli 5,00D 1. 
4 • 600 • 2,900 • 1%0 • (8 • 4,BOC ~ 
4. • 250 • 1,600 • 

4.0 • 100 • , ,000 • lGO • ze • S,ıoe a 

DiKKA'I': Hcsapların<laki paralar b:r sene içinde 50 lira-
dan aşağı dü.şmiyenlerc i.kra miye çıktığı taikdirdc % 20 fazla. 
sile verilecC>'ktir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincik&nun t11,r ih Iııı·inde çekilecektir. 

- .'" ,~_:•_·- : ·~_;:,_. ; .. ; .. ·~·- •)· .. ·- "'~· .. 

inhisarlar Umum Müdürlü§ühden 

ı _ 12/0/94-2 cuma gi,irıü paı:.;.lrlıku~ufilc> ~ıınacağı it1u fo>lunan küll;y0ll 
mi).toırdr.ki lı v .. nta \.i;;ei,-inı, talip ııiur tJ:1 ~.iiginden b l k"ı <' yc:rıidt•ı1 p ... 
zaı·11~~ 1r0cnuln111~tur. 

2 - P.:•~r;ık 10/7/942 cunıa g~L1j Sd.(;;1.•11,10 da K. lı<1• ta. le-va:ı:1n :-;u
be~ r;rlc-:.ı alını k"!lınisyo~•tınd.:ı: yc•p.lacaktır. 

:; _ İ::.tı-k]il~~d..11 ~rl~k ıçin ta'3·in Cı-üT:~.ıJ.i gün ve sa. ı~ı· tı kJif e<l ... ·~ ;
)eri .iy.c:,"!. üze;i!ıd"f'-11 ';:~ 7,5 Ci.iVennıe pa-rasiyJe bir}i.kt.> ?rt_'Z~(ır kom;~, r1. 

müra-::oa~lo:ı. (6QOI \ 

D. Deniz Yo llan ı sıetma jJŞ. 113!,lan 1 

2/7 il ~42 PERŞE',li)~, 

7.30 fl.~rco:n \.'C "ıl sr. &.;>~ı. 

7,33 .Mu.ı.k. 

7,4.5 AJ;..1~!) h....berleri~ 
8,00 l\~:üv.::.. 

8,30 Eı;ı.n tcı~ti. 

12,30 
12.33 
J2,45 

13.30 
18.00 
18.03 
19.00 
19,15 
19,30 

19.45 
20,15 

Pı•-..gı·an: ve nırm. f. :-.yr ı. 

1\.ILıl.ik; .t"<Lld ş:tr.Kll 
l~ja:rııt:: h.:ıi)411Jcıri: 

p ıugron'\ ve mem. • 1.fl oı~o.ır 

M:1ı.ıi<: B~~:'r lü~ Fa~ıl. 
Konuşına: 

1'.li..ı.z.iık: 

ı.ıf'nı lf'"k t aı:.t ..-ı~a~·ı 'e A
j 1115 h[ıbe-J·}~. 

:\'1.uı.'k 
f<<ı<l;yo gotzctcst .. 

ıoo 

ıoo İ('.;ıvtc-"() ı· 
10fJ l- 1t~t·~ı 

100 Lr. t.t: Kr 
lık1·.<ıtnlv1· i f}~ı 5 ,J,J L• ıi;';,U 

.$}\. a(> - E:;utır 11- 2-~ 7 

.ı~.n.ad'o1ıı DE"!ni~·~·oı 1 2 
i-ş Bunıktı.o:ı N:J.t1 ~ı 
Tş D kas. Müe· ., 

20,15 ).1ü:t1k '. s.•z ı'lf 

21,-00 Ziı·a~·t tak\ rı i. 

2f,10 .!'ı:fiJ7.lJC; 

2.1,30 KfIDill.-<;lTI3. 

21,'15 1\Ji.i?.~k: 

lı· ı·.ı.. 

(7144) 

] 30 70 
;ıo o 
} !i:l 

M 2 

" 
I~ 

' 
1 ' 1 

1 ıı.> 

22,30 ?-1Pmkk-ct ~~,ti 

'h:;ıbfrleri ı·;· u.-.. 
22.50 \"~rınki P• ·lf: 

:-ıyarı, /\J··n.'" 
·a!ar. 
ve kap;m'l.C". 


