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Milli Şef 
Hipodromu 
~eref lendirdi 

Ela lem : ynden röportaj~ 1 

-
~nkara. S (VATA!li) - Milli 
H ismet lnOnü re(akatlerinde 

Maresaı Rommel, 
nasf oyuna geldi? 

~ekil Sükrü Saracoıilu bu· G 1 d El 1 
"du&u halde bu(iın lfipodro- a p . . . . a 
~.::~~~!::::...::..:~.:.·· r ç o un e, e-

(Denmı: Sa. 31 Sıi. 7 del 

------- ı meyn muharebesinin 
nasıl hazırlandığının, planın nasıl 

'tatbik edildiğinin hikayesi 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
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Afrika caphele.rinda mühim hizmetleri görülen Amerika bomba uçaklan 

S eyahate ait notlarımı sıra-,------
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~ltıalarımdan da buna ılave ola- ) 
b,, _bahsedeceğim . Çünkü Afrika J 
~~::~~:E::~;.::~:~~~~:~~~~:~ b o m b a 1 a n d ı , 
ltı 1nde kapanacaktır. El'alemeyn 
ta.~harebcsi mihverin ileriye doğru 
~ t:!.ırışınt durdurmuş ve aksi isti-

l·•ınettc bir sel açmıştır ki Alman- Na~o'i :le bir kruvazör bof.rıldı, bir z rh'ı 
~ b~~ün Tunusta bunu durdur- .. .. , 
•• k ıçın çetin bır müdafaa harbi bir kruvozor hasara ugrotılc:ı 
bo!'"'akJa meşguldürler. Bundan ) 

~ ka El'alemeyn muharebesi, de· S 4 " d Akd • d 'h , ) 
~Okrasi tarafında gitgide gelişen 1 on gun e enız e mı verını 
ha~~ ve idare kabiliyetine, takım ı 

13 
h , . ) 

ııı."'de çalışma. kudretine, malze- arp, malzeme gemısı batırıldı l 
itıık·lnıktar, kalı lesine ve kullanış 1 ) 
ttı, anına tam bir imtihan sahası ol- , IAndra, 6 (Radyo) - Napoh iı:.h.ı.n· 
tlştur. de keşı! ı..tj)'arelerı tararından alına;ı 
llu harp meydanını gormek mak· ~otoiJ"aflarla t~~il edildiğı Uzere bir 

8-dil'? Kah' d I k d . .t Italy&n kruvaıoru batırılmış_, hır zırhlı, 
tim. B , ır~ en s ~n erı~eye ıı · bir kruvaz.or ve başka gem.ıler hasar.ı 
ları. y··cnı El alemeyn e getırecck ~- uğratılmışhr. 
lilrı ö UZb~ş~.yı ara~ım, ~uldum. Bu- Son dort gün içinde müttefiklerin 
ti . nı.rtinu Zcngıbar cıvarında ge· Ak.denizde batırdıkları mihvere ait 
rınL1 gUn .. .. h b d ~ı • sormuş, oş ir a am- harp \"C malzeme gemiJcrıni.n sayı~ı 
' liabeş harbine başından sonuna 13 tür kı günde ortalama olarak üç ge-

........__ (DeYamı: Sa. 4; SU. 2 del mi batırılmış df'mektir. 

P.1iıtte!ık uçiikl;ır Napolıden sonra, 
Trablusgarba ve Tunusun dı.ş limanı 
olan Logulet'i de muvaffakıyetle bom
balamışlar ve buralardaki gemılete i· 
sabetler kaydetmişlerdir. 

Kahire, 6 (A.A.) - Dun ncşredi· 
len Birleşik Amerika Orta Şark teb
hğinde cuma günü Lıberator tipındc 
Amerıkan layyarelerı tarafından Na
poli limanına yapılan bomba taarruzu 

(De•amı: Sa. 3: Sü. 4 tel 

Şarla, dünyadan soruyor • • 

insanlara ı inanacağız 
==yoksaeşek remı·?= .._ _... ' . . ._,,..,. .. 

1 

Şarlo: ''Hayatımda işittiğim en hoş hikaye, 
Nasraddln Hoca.nın eşek hikayesidir,, diyor 

New-York. i !Radyo! - Allo. Allol Burası W N B 1 New ·York 
TurJcired.eki sarın dinlericilerimiı. bu ık~ımk:i neıriyahmız ... a si· 
ıinle bU.tün dunyanın tanıdıSJı büyUk san'ıtkar Charlie Chaplin 
konufacıktır. 

D&hi 11rtiıtten bu mU.lik:ıh ricayı giderken ırkıdaslırlı ·• Ya· 
pırsın. yıpamassın• diye çok iddia etlik ve iste ıimdi goruyor5u
nuz ki :iddiayı biz kazandık. Charlie Cbaplin'i evinde ı:iyıret et· 
tik. Biıi kapıdan karııhıdı. Ona yakl&1Jırak kendisinden Turkiye 
için bir mülikat rica edince yuzUnde tebessüm çizgileri goslerin· 
de tuhaf ı•ıklır belirdi ve ingiliıce: ·Bakılım, belkı· dedi 1 içeri 
re girin de konusalım .• 

Bizi büyük bir samimiyetle k•r•ılayan Charlie Chaphn bır. 

çok sualler ıordu. Kendisine tatmin edici izahat ve cevaplar ver. 
dik Ye hatırımız ve TUrkiyedaki doıtlarının hatırı için studyomu . 
ıı gelece.gini soyledi. Sa.7ın di nleyicilerimız bundan sonra.kiler 
ıtüdyomuıda cereyan etmektedir . 

[Bundan sonra Tı.irk spiker konusmıga basladı.] 

Aziz dinleyiciler, 4imdi. du nyının tanıdıgı ve kiinatlı alay 
etmekten korkmıyan Chırhe C haplin'i takdim edecegis. 

Charlie Chaplin ·Altını h Ucum• . · Modern zamanlar• •• en 
(De•ımı Sa: 4. SU: 2 del Sırlo son çe.-irdigi Diktıtôr filmi nde arkadaşı Oakie Ue birlikte 

·--
(_ır_lYl_lfD_lYl_s_M_Y_h_ca_r __ e_lb_e_D_e_ır_n , 

Teburba do _aylaı·1nda çok 
iddetli savaşlar o1uyor 

A'.manlar 
tahrip 

1100 
ettiler, 

esir, 40 top a'.dılar, 70 tank 
Mihver de 33fank kaybetti 

- - - - - . ·- - -)"'<d ~ ~· tJU 

, suikast mi? 1 
Mihvere bağlı J 
memleketler-
de neler oluyor 

Berhn, 6 <AA.) - Alman tebh- karargahının teblıği · 1 toplanınıştır Bazı mih\·er piyade ) 
ğınden Tunusta Teburba muha· Teburba bölgesinde .. şıddctlı savaş ve tank birliği, Te\lurba şehrıne gir- ) Yunonisfanda çefe-
rebe sahasının temizlenmesıne de- devam etmektedir. Duşman tanklar mıştır . ) 

1 vam edilmıştır. Esır sayısı 1100 Ü ve pıke bomba uçakları tarafından 1 1 ılkkanundan 3 ılkkiınu_na kadar 1) c ilerin sayı Si ve 
bulmuştur . Tahrıp edılen tankların desteklenen pıyade ile hücum ct· şimal kesimindekı har~katta .duş- !) faoliyetı' gu"" nderı 
sayısı 70 den fazla ve zaptedılen mcktedir. Kuvvctlcrımız Teburba- mantn 33 tank kaybettıgı tc.sbıt o- i 
topların sayısı 40 dan fazladır Ha- ya hiıkim tepeler uzerınde yenıden !Devamı: S•. 3: Su. 5 le) 1 g " arfı Or 
va kuvvetlerimiz Bone lımanında ! .. . U ne Y . 

:tı::_~ü~!~~ı;:ı~a~ın~,~~;~:ı:~:: ı Don' un· do g"' usunda ~~~~~y!d!~A~lı;.nB~i~an~~:er< 
!ardır. Avcılarımız dün bu harekilt gorc, geçenlerde Bükreştc askcı 
bölgesınde J4 düşman tayyaresini 1 bır geçit <'~nasında Mareşal Anto· 
düşünnüşlerdır Bunların arasında net>cu'ya bir suikast yapılmıştır 
4 motörlü bomba nlıyyarelerı de Sövlendiğine' göre, bir asker Mare· 

;7n~~:~:~~~rı::::::bı:a::~b:a:ı~ , Büyük b i r muharebe o 1 uy o r :~:tı~te~,:~~:~r.::::r~dıi~ı ·~~r 
tinde av ve bomba tayyarelerımız r Londra. 6 (A.AJ _ Rcuter aJan. ilerleyen Sovyet ordusu Sürcvıki- Londra. 6 (A.A.) - Londraya ge· 
d~ınıryolu .. ve endüstri hedcflcrınc sının Moskovadaki husuşi muhabiri no'nun batısında 35 kılomctrelık bir len habcrerc göre, Yunan .stand1ı1 
cunduz hucumları yapmışlardır • bıldiriyor : saha boyunca Şir ırmağı sahilleri- çetelerin sayıs 1 gittikçe artmakta· 

Mut.tefiklerin tebli9i j Don stepinde cenup ıstikamctinde (Devamı: Sa. 3; Sü. 6 da) (De•anıı: Sa. 3: SU. 7 de) 
Londra. 6 CA A ) - Şımal Afri

kadaki mtittcfik kuvvetler umun1i 

F'. Bahçe Bey kozu 3-2 güç yendi 
İlk. devrede Beykoz 2- O galip vaziyette idi 

rBirinci devre 
Puan vaziyeti 
f>uan tasnifinde 

~eşiktaş birinci, F. 
cıhçe ikinci, Gala
tcısaray üçüncüdür 
li~~k.ü maçlarla ıona erel\ bi· 
dit· 1 4-Tr• puan va:aiyeti ıoyle-

t,'8',iktaı 18 puanla birinci. 
c,r;ert>.l\çe 15 puanla ' ikinci~ 
lıı •tasa.ray 14 puanla Uçüncu, 
da~nbll5por. Vela onar puanla 
lttı llncu, Beykoz 8 puanla al
~ ca. Suleymaniye, Davuıp-.a 
~ ;r Puanla yedinci, Kasımpa
ı İ) Pua.nJa dokuıuncu. Taksim 
~ Uan.ıa tonuncu olmutlardır .. 

• 

~~,.,,,:.>.il_,, 

1.,. 
Fene<balıır; • • Beykoı maçından kal~ onliııda lıayecaJllı bir an 

Bir veda yemeğile 
başlayan yolculuk 

1 
- - - ........ - - - - r r r- ~ -ıııı -,,,,_,,,,,._ 

.,.. ~V t1$ U U -.. <> Y>LV~- ' 

1 
Abidin Davere sıhhi vasi oluşum-Albay Blunfe ~ 
ait bir haf ıra - Yel rehberimiz B. T ristram - B~ş ı 
mektep kaçkını - "Semiha cariyeniz,, kimdir? 

- - - ·-- ........... <ML. - •• ·- - J ~= - ...- - - _vur < 

Yazan: Ahmet Emin Y ALblAN 
te_ cyahatinıiı Amcri ka ı;efırınin lstanbulda. 

~Belediye gazınosunda verdiği bir veda ·e· 
mcğile başladı. Yemek çok samimi bir ıili\"a içın· 
de geçti. Sefir. fngiltereden sonra Amcrikaya gıt
mcmj:t ıçin hrnüz resml davet gelmediğini. fakat 
blr, ıki gliıı içinde mutlaka geleceğine .şüphesi 

olmadığını söyledi. 
Bu yemeğin benim ıçin hoş bir hatırası da. 

davetliler· arasında bulunan Bayan Dav~r tarafın
dan ••>·abat ınuddeti ıçın Abidin Da\'L~ın sıhha-

• 

tır.c \·ası ta:·in edilmemdir. 

Bu rol bütün ~cya hatİtniz C'Snasında l.itirc~ 
Jcre )"Ol açtı. Itıraf cdcyırn ki \'.JSi roluııü pek hoş 
bu!dum \·e berumstdim Bir adar.ıın işine karış
nıa'.: •Şunu yap. ş:.ın!J yapma .• pek ta~h bir şey .. 

Bayc.n Daverin talimatı basıttı: Abidin Davc· 
ı:undc ikı taneden -ziyade Frenk sig .. rı ıçmıyc ... 
cck, fazla i~kidcn uzak d.tracak, ağ ycrneklı r 
\"C fa.tla şeker yemı)·ecck ..• 

(D•l"&mı Sa: 2 Su: 4 ci•) 
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Yazan : 
DAPRlliE DU l\IAURİER 

21 
Carrie heyeca .la: 
- Mukemmel deg 1 mı? Dedı. 

Bu sırada gonk çaldı. Gıyinmek 
ıçln kamaralarına gldeceklerd •. Bi 
ı m kuçük bır el çıkınımtzdan baş. 
ka bır şey yoktu. 1 

Esmer kız ordu: 

- Bıztmle yemeğe gelir mlsınıı:? 
- Te ckkür eder m, dedım. Biz 

ba ka kamarada l' ıyoruz. Sizınle 
b raber salonda bulurmağa kıya

[et mtz miısalt değil. Belkı yt'mek· 
en sonra güvertede yine goruşu-

ruz 

-- Peki. 

Kardeşı olması muhtemel goz· 
ukliı amca ile kalktılar. Diğerle

' de kalkarak mantolarını ve öte
beri.> ı topladılar. Ben de bir örta 
le gramofonu taşımak istedim; fa

h. t tuzum kalmadı. Esm<ır kız ne 
\!ar e yok hepsint heveslı erkeğe 
\ ukledı, günlln hedıycs bu ıdı. Ne 
-.apacngımı şaşırdım, gideyim mı. 

k !ayım mı diye tereddüt ediyor
dum. Onlar gidiyor dıye ben de 
peşlerıne takılsaydım gı.ilunç olmaz 
'lllydım? 

Cnrrıe sona kaldı. Burnunu pod· 
raladı Komik gcr.ç ona bakarak: 

- C 1 kuzum. 

Çcvil""n: 
IHSAN BORAN 

Dan cdebilsc,)l<lin ne iyi olur-
du? 
Dedı. 

BılmıyoruIT. 

-- -)ı sıze oğretebılırim. 

- O kadar sabrınız var mı? 
- Kım bılır, belkı .. 
Gulduk. Once Bıll ı ımlı koınık 

gençle onra ötekilerle buluştuk. Car-
rıe bagırdı· 

- Bak işte hep i orada . 

; Şehir 
Haberleri 

Fazla fiyatla 
mal satan 

muhtekirler 

Bir manifaturacı rr.oh
kum oldu, iki muh!ekir 

Adl iyeye verildi 
Jnkc de onlarla beraberdı. Fakat . . 
. Elındc manıfatura eşyası buıundu-

kımse konuşmuyordu. Bızl goruncc ğu halde bunu satışa arzctmıyerek 
esmer kız sordu: ı saklıyan. mnnıfaturacı Leon Sıvekrim· 

:-. Allo, ~~~rı~ nereye saklandınız? ynn Üsküdar maili korunma m.nhkc-
[kj kız guluştuler ve hcpsı de lkı- mesince 2 ay 15 gun haps~. 83 !ıra da 

mıze baktılar Ben kıpkırmızı kesildim para cezasına çarptırılmıştır. 
gcmının baş tarafına gittik dıye neye Leonun Mnhmutpaşadakı dükkanı 
böyle munii çıkarıyordu? Ne dıyeyim, 25 gı.in kapatılacaktır. 

kız aklı. * Beykozdn f'evzlpa'j8 caddesınde 2 
Cnrrie cevaben· num:ıralı dilkkanda musklrat bayılıği 
- Bana romantik mazisinden bah- yapan İspiro, l~O kuruşa satılm.ısı ı-

settı cap eden şarabı 135 kuruşa sattığın-

Dcdi. Bu cevap doğru olmakla be- dan dolayı milli korunma mahkemc
raber kafiledekiler gülüştüler. Ben sınc verilmiştir. 
olduğum yerde donup knldım. Acaba * Kumkapıda Şarapnel sokağında 
J ake ne duşunccckti'> 98 numarada oturan seyyar koftecı Ah 

Gözliıkhı erkek J a ke'yc sordu: t!!r, fazla fıyatla ekmek sattığından 
Yakalanamk milli korunma mahkemeBrldge oyunu bllır misıniz? 

- Evet 
- Ala. siz benimle. hemşirem de 

Matty ile beraber olur. Güzel vakit 
geçirıriz. 

Matty, esmer kızın etrafında perva

.sıııe venlmıştir. 

Rumenler tütünlerimize 
talip O .} e seslendi. Carrıe mantosunu 

nlorak gencin koluna attı. Ve bana 
b karak tattı tatlı gulümscdı: 

- BlraZdıın gortiı;ı.iruz: 

ne gibi donen gençti. lake'in kağıt o- 1 Öğbrcndl~imdlze görle kR~m.end firmk .. al-
. arı u sene e mem c etımız en u -

yunu bilişi merakıma dokundu: Iiyetı · 'k•n d t • ı·· · t · ı d. 
J k ka" b'ld.ğ' • . ı mı ... r a u un ıs cmış er ır 

- a e, gıt 1 1 ını zannetmıyor 1 Alınacak tütünler, İzmir. Karadeniz DC'dt. Ben kalkıp Jake'yl aradım. 
Kapta koprusünden gelırken knr
.. hı tım. Jnke sordu: 

Ho tu değıl mı., 
- Ne" 

dum. Sah ? f ve Marmara mıntakalarından müb:ı-
- i mı ı yna edilecektir. 
Onu şimdiye kadar ıyi tanıyamadı - B i d B"kr b .. 

. .. • • u ayın 15 n e u eşte ır mu-
gımı duşun_dum. Bu k;ıgı~. oyunundan 1 nnkasa açılacak ve tütün tücc~rlarımız 
sıkılmıyacagını umdum; dun nkşam o- bu münakasaya iştirak edeceklerdir. 

- Da •ların arkasında duran gö· nun yüzUnden neşem kaçmıştı. e· . . 
un rengi.. Tekrar sordum: lr kösele muhtekiri 

D nle Jnke, ben dağıara bak· lı·yorJmakuesu, nh.,akikaten kigıt oyunu bi- mahk•"iım ed',ıfd't n dım, Gramofon çalan Amerıkalı U 

rla l;,'ıf attım. Çok iyı tr.sanlar. - Tabii, hem de hoşuma gider. 
1alho m'da blıdmle beraber bir a- O halde. Carrıc ve ben serbest kalı-
" b~ gezfntıs yapmak istiyorlar. yorduk. Fakat şu komik gene; Bill'de 

- Oh.. başımıza belli olabilirdi. Aşağı güver-
- Ne o, lıoş-.ıne. gitmedi mi? Bili- leye indik. O da bizimle beraber gel-

yor musun <lcgiş!klık olsun diye .. ra dı. Gramofon ve plükları da almıştık. 
ıra temiz insanların arasına karııı- Carrıe bana dans uğretmek istiyordu, 

m frna olmuyor Bu Amerikalılar kafır Bıll iyi dans ediyordu. Carrie'de 
ıc ık kanlı kımseler. İçlerinde göz- ona bu yuzden tatlı tatlı gülümsüyor
uklu hın ı var, hani kıtap okuyordu; du. Bu komik genç ortadan blrden
Fra mes den dağlan aşarak nasıl ge- bire yok oluverseydi, ne kadar sevi
l bıldıgimizi o rcnmcye merak etti. neceküm. Kurnaz çocuk kadınları cğ
Zanncderim, ondan hoşlanacaksın. Es- lcndirmesıni ve guldurmesınl de bi-
nt' kız hemşire i olsa gerek.. l liyordu. Fakat kızlar, daha guzcl eğ-

Hıç dikkat etmedim. lcnebilirler diye dilşunmekten ken-
B11i .} emeğe çağırdılar amma, dımi alamadım 

k mlık t'lbiselerimiz olmadığını soy Gence sordum: 
1 d ım Bırazdan güvertede tekrar bu- - Bndge bilmiyor musunuz? 
tı ac gız. O zaman araba gezintisini Carrie: 
ı•l bol kon~uruz. - O oda sporlarının hiç birisinden 

Evet. anlamaz_ 
Ama istemezsen gitmeyiz. Dedi. 

- Hayır 

Dcgişiklık olur canım. Boylc n
~anılarla vakit geçirmek eğlenceli o
i• ı.ı. or Fukat seni üzuntüye sokmak 

tem em 
- Bunda uzulccck bir şey yok. 
Bır yler yedık, !onra güverteye 

ıktık bu sırada vapur Gudvnngen 
nunde durdu. Fjord çok dar. İki ta

r fında yuksck ve çirkirı kayalar du-
\l\ or Sul.ır siyah ve inanılmıyacak 

kad r derin Kayaların ilzcrinden be
z çağlıyanlar dokUlüyor. Köy önü

ınuı:dc fakat her şey çok uzaklarda 
mı ıhı görünüyor .. 

Jake i gozlüklü gençle bıraktım. 
C rrıc ı lc baş tarafa giderek tayfala
r ın c;ıpn bırakmak için nasıl çalıştık-
1 rını e.ı. re ko.ı. ulduk Carrie hayretle 
ozlt'rını açtı· 

Ne karışık ~ 

Dcdı Onn Jake ile beraber Osloya 
k el r ccırdığimir. deniz yolculuğunu 
\ <' \ elk nlıdc nasıl çalıştığımızı anlat
tım 

(Arka"' varı 

Finlandiyanın 
milli bayramı 

Finlôndiya dün 
lôlinin 25 İnci 

kutladı 

istik. 
yılinı 

Dün Finlandanın istikJUHnı ıliin ct
tiğı günün 25 inci yıldönümü idi. 

Bu münasebetle dün Fini.ında .>efa
rethnnesinde ve konsoloshsn.:ılcriı.dı. 
torenler yapı lmış ve bu btyük gün 
kutlanmıştır 

6 Kanunuevvel 1917 de ılıirı edı;cr 
f'ın ıstiklülı, 1918 de komunist ihtilil
lile biraz sarsıldı ise de Mannerhdm 
bir ordu teşkil ederek 16 mnyı:t.t .11u
ztıffer ordusile Helsinkiye cırrnlş ve 
mcmleketın istikl.ilinl kurtarı~U: t~k
rar kuruldu. 

r 

FaUhtc eski Saraçhanede 31 numa
ralı dükkanda kösele ticareti yapan 
Kuşoğlu Marko, ihtikCır suçundan mil-
li korunma mahkemesine verilmiştir 
Yapılan duruşma sonunda muhtekir 
5 Hra Para cezasına ve yedi gün müd
detle dükkanının kapatılmasına mah
kum edilmiştir. 

Memu .. lar kooperati
finden çıkardan memurlar 

Memurlar kooperatifinde çalışmak
ta olan 6 - 7 kadar memurun işlerine 
idari bir kararla nihayet verilmiştir. 
Bun~ başka, son gunlerde 60 bin 

lira kadar ihtilas yaptığı için çılaırıl
dığı sÖYlenen veznedar hakkında da 
koopcral.ifln salühiyettar bir memu
ru bize, böyle bir iddianın doğru ol
madığını ve \•cznednrın vazifesine de
vam etmekte olduğunu söylemiştir . 

Armanyadan meşhur h ir 
musikı heyeti geliyor 
Haber nldığımıza gore. Brcslavın 

meşhur Şilezişc Ştat kuarteti üç kon
ser vermek üzere yakında şchrimızc 
gelecektir. Heyet ilk konserini Ankara 
da. ikinciyi Beyoğlunda Şark &inema-
6ında, üçiıncü konseri de Eminöünu 
Halkevindc verecektir 

Almanyanın en tanınmış kuarteti o
tan bu heyetin konserleri musiki ıi
lcminde geniş bır alaka uyandıracak
tır. 

Past~nın için ·'e ı 
akrep çık ·m ş 

Ankara caddesındc 54 numaraıı ıı
n n sahibi Vnsllin yaptığı pastalardan 
birisinin içindl!n biıyük bir ahrep çık· 
mıştır Fırınc• Vasi! hakkında hıfzı 
sıhha kanununa gore takibata başlan
mış ve fırın beş giın müddetle kapa
tılmıştır Fırımn kepengine de pasta
ı;ında akrep çıktığı ilan edilmiştir C rrıc bana bır suru şeyler sordu 

Ko !arın ı korkuluğa dayamıştı. mce 
bumu hafı( ruzgirla dalgalanıyordu 

Ü tiycceksiniz" 
Gen donup otekıleri aramağa ko

vulduk Carrıe 1 

- Hica cdcrım, bu nwnasn:: oyuna artık bir 
"on vercllm Kapıdan dinlediğiniz sözlerden r 
ızdcn ne istediğimizı Qnlamışsınızdır. 
Mulıendis merakla sordu: 
- Acaba ne ist.ıyorsunuz" 

Jfos en gayl!l aksi konusmağa başladı 
- Sıze sormuş olduğum bir suale cevap 

ı tıyorum 

- Hangi ı;uale? 
- Seyahatin ılk uç günu esnasında nere-

d< saklı idinız? 

VAr-A.N 7 • u ·11C2 

Bir veda yemeğile 
başlayan yolculuk 

MilJet ve hükô
met yardımcısı 

olsun! 
ı le 1• • 60 sıksa sıksa 1~ 

A
yı ge ırı , 
lira olan bir adaını göıünü· 

.. .. . • . Sonra bu ada• zun onune geürınu:. 
ını. dededen kalma 28 odalı. 4 ;o
fah bir berhaneye yerlettiriJÜL . f" 
le bir berhane ki Hmanın siYrı v~ 
keskin dişlerile kemiriJrrıemit yen 

parmakla gösterilecek kadar :"·h 
Yazan: Ahmet Emin YALJJIAN Adam. içinde bulunduğu .er a• 

ncri raYaş yaYaş ve pliuıh bırk ~·
. ıne ıs· 

kilde yepyeni bir hale getır değil: 
(Ba~ tarafı 1 incidel 

Yollarda güzel mahlüklara te
S<tduf edersek bunlara bakmasına 
mani olmamın vazifem dahıhnde 
olup olmadığını sordum Şu ceva
bı aldım : 

- Hayır. giızele bakış hududu 
dahılınde kalmak şartıle kocamın 
zevkine mani olmayınız. 
Artık seyahat devam ettikçe 

her yemekte zavallı Abıdin Da
verin yiyip içmesine karıştım . E· 
linde sigar gördükçe hesabını sor· 
dum. Dcıver şeker gibi bir arka· 
daş... Şakadan anlıyor Fakat si
vıl Amiral olmasına rağmen mu
hallebici bir tarafı da var. Halile, 
sıhhatllc meşgul olunmasından 

pek zevk alıyor. Vasilik vazifemi 
görürken , hiçbir zaman: •Sana 
ne?• diye çıkışmağa kalkışmadı. 

Elindeki fazla bir sigar'ın hesabı
nı sordllğum zaman: • UçünrU de· 
ğil. ikinciyi söndürmüştüm de 
tekrar yaktım • diye teminat ver
mekten geri durmadı. Bazan işe 
dalıp vasilik vazifemi unuttuğum 
zaman· •Vazifeyi böyle mi yapa
caksın? Dün akşam fazlaca içıp 
rahatsız oldum da sen mfıni ol
madın.• diye bana çıkıştı. 

Gece yarısından sonra trenımız 
kalktı Altı kişi olmuştuk . lngiltc
re sefareti matbuat ataşesı B. Tris· 
tram Londraya kadar bcraberı

mızde gelmeğc memur edilmişti 
Tristram burada doğmuş, büyü

müştür Iyıee türkçc biliyor. ln· 
giltereye yirmi beş senedir ayak 
basmamıştır. Ingiltcredc çok ka· 
labalık bir ailesi. çoğunun yüzünü 
görmediği ve ısmini hatırlamadı

ğı kırk kadar amca ve dayı oğlu 
bulunmasına rağmen lngiltcreden 
zıyade Türkiyeyi yurt tanımağo 

alışmıştır. Birkaç ay için Ingilte· 
rede kalmağa memur edilince ha)' 
1i sıkıldı. Ankarayı hep aradı 
Bızim arkadaşlara gelince hepı· 

mizde bir mektep kaçkını h::ıll 
vardı. Yazı masalarımızdan uzak· 
!aşıp harp içinde bir macera seya· 
hatine çıkmış olmak düşüncesi he· 
pimlzi gençleştirmiş. neş'eli. şa
kacı bir grup haline koymuştu 

Adanada Yeni Otcl'e indik. Er
tesi gün yola çıkacaktık. Fakat 
hava bozukluğundan veya diğer 
bir sebepten tayyare geciktiği için 
iki gece kaldık 

Bu müddet içinde Adanayı gez· 
dik, gördük, kıymetli Belediye 

An karada bir gün kaldık Ak- Reisile ve diğer Adanalılarla gö-
şamı Ingiltere sefaretinde bir ve- rüştük. lntıbalarımı o zaman 
da yemeği vardı. B u yemek de yazdığım için tekrar etmiye
pek samimi bir hava içinde geçti. e~ğim. 
Dünyada lngilizden nazik ev sa- Fakat Adanada geçirdiğımiz iki 
hibi azdır. güne ait bir, iki ufak tefek hatı-

Yemekte bizim hariciye erkü- ramı burada tazeliycccğim k i bun-
nından birçok zevat vardı. Çoğu- !ardan biri Yeni Otelde orta hiz· 
n u tanıyordum, bır. ikisini de la- meti gören Bayan Scmihaya ait-
nımamak la beraber gözi.ım ısırı- tir. Gençliğinde bir muddet scy· 
yordu. Y<ılnız bir tanesi vardı ki yar tiyatro kumpanyalarına katıl-
buna benzer kimseye hariciyede mak suretilc san'at hayatında rol 
hiç rastgelmemıştim Bir Türkten oynamış olan Bayan Semiha ken
farksız türkçe konuşan b\ı zatın di kendındcn ·Semiha cariyeniz• 
hariciye erkfınımızdan biri oldu- diye bahsetmeğe alışıktır. Bütün 
ğuna bir deJa zihnimde karar ver. dünyanın otellerinde hizmet eden 

kadınlar ::ırasında bır nezaket ım
tıhanı yapılsa Semiha cariye
nız • ın nezaket ve ıneclik rekoru
nu kazanacağına hıç şüphem yok· 
tur. Kadıncağız zahmetlı işini da
ima güler yüzle yapar. etrafa bir 
hoşnutluk ve rahatlık havası sa
çar, başkalarının ıstirahatini te· 
minde ve arzularını derhal yeri-

t iyor amma zaman o zaman 'k 'h 
.. Ju ı · Her ~ey ate" pahasına. Guıı b' 

" '" ın•· tiyaçları mı lı:a11ılas11ı. yo•sa 
yı kurtarmağa mı çaJıpııı? k 

H · · b ' h 'k " rdır' ıcar• •· anı ır ı aye va • d ı 
1i Ç• ı.r -ıın ortasında seksen delik _ 

na sığınmJf olan adam. parınaıınıı 
bu deliklerden birinden dışarıya çı• 

ne getirmekte zevk bulduğu pek karmış da: da 
bellidir Gençliğinde seyyar tiyat- - Aman. amanı Tanrı d~rı 
ro gruplarile geçırdiği kısa hayata kalanların yardımcuı oJsonl. )ler• 
hiç hasret duymu'-·or. Buna ait Demi,. Onun gibi. bisim)ciJliO a 

" · ıar • bahsi kapatm<ığa tarafdnrdır. ln· hanesi de delik deşilc.,Haııgı _ 
sana öyle gelir ki kadıncağız ha- fına yetişsin? Bastığı her taht• gı 
yattan daha fazla. daha ciddi bir cırdıyor: dam akıyor; kaPılar .,r~ 

• '- _..,ınıfO • şeyler beklemiş, bariz şahsiyetine pencereler liyıkile .. a..-· ıkan· 
r.:ıgmen talih yüzüne gülmemiş- merdiYenler esniyor: bacalar :l rele· 
tir. fakat bundan mahrumiyetin· mı!: musluklar kırılmış: pence bi· 
d d · • d k --reket en olavı t<ılihe küsmemiş. ha- rın çogun a cam yo ... ,.,,. . diy• 
yatta hissesine düşen kuçücük na oturaklı Ye eıki yapı ela_ fil" .-ıomıı 
hizmete şahsiyetini katmak. etra· kadar her türlü bakımıısbf• ..,..
fınn hoşnutluk. istirahat saçmak germiş. _ tük 
içın elinden geleni yapmayı m u- Berbanere yerleıen ada~ _ffl" a· 
kaddes bir vazife tanımış ve vazi· ihtiyaçlarından ayırabildjğı ~e
fesini faz.lasilc yapanlara ..mahsus larla damı bqtanbqa taınlr ~ri· 
vicdani hazza kavuşmuştur miyor amma kiremitleri deiif 1 e· 

Bayan Semiha hakkında şu hi- yor: kapıları. pencereleri yesıilefk· 
kiıyeyi anlattılar: Otele ayni ida- miyor amma rezeleri. camtarı i• a· 
reye mensup iki memuı; inmiş. hrıyor: merdiYenleri sağlanı~:1 • 
Bir akşam bun lar aralarında acı mıyor amma tırabzanları ıinur 
acı söyleşmişler ve birbirlerine tiriyor... • Jııt 
küsmüşler. Iki insanın hayatı iyi Beşinci idare rılına girdıl' o de• 
ve geniş tarafından görmeyip b ir· Iatanbul Vali Ye Belediye Jtelfi 

11
• 

birinin kalbini kırmnsı kadınca- gazetelere Yerdiği demecten art 
11 ğız.a çok a<JJ gelmiş. i ki memura ııldığına göre. senelerce bıkıJIS;1• 

da ayrı ayrı giderek demiş ki: kalmış 28 odalı, 4 ıofalı bir be~ 11> 
- Arkadaşınızın sizin hakk ı- neye yerlet•n dar bütçeli bir a 1 

nızda başkalarile konuştuğunu durumundadır. ol 
duydum. Şu sözleri söylüyordu: Millet ve hükumet yardııncıtı 
•Arkadaşı çok severim, kalbini sun! ı 
kıracak sozler söylediğime pişma- Sadun G. S~ 
nım. hazan insanın ağzından iste· I :::======:;====:::;;;-l 
ği haricinde bir laf kaçıverJyor. r 
ilk fırsatta gönlünü hoş edece-
ğim.• 

iki memur nyrı ayrı bu sözleri 

mıştim, Ancak kim olacağına da- - --------------------------- -
ir zihin yoruyordum. Hele bir ln- 1 
giliz subayı olabilece"i ihtimali 

1 
hatırıma bile gelmiyordu. Meğer 1 
dilimizi Türk gıbi konuşan bu zat, 
Ingİltere sefareti askeri ataşe mu
avini Alb<ıy Blunt değil mi imiş! 

(DeYamı Sa: 4 Su: 3 del 
Birliklerde 
fiyat t esbiti 

• 
Kendısile konuşunca anladım ki 

mütareke zamanında General Ha- . . . d'fd'gV• b'ld'r 'ı('ıyor 
. , · f fi I t B azı esnafımız:ın alış verıııte I amma bız ondan akreph pasta de· e 1 1 1 1 1 rıngton un yaverı sı a ı c san- . . . _ . . -·ı 1 1 - b.ld' .. ı 1 kefl" 

bulda bulunmuş. Türkçeyi o za- gosterdıklerı laubalılık. ka· ~~r·d:nış. ı~.ımız. ve 1 ıgım 1 pasta· İthahit ve ihracat Bırliklerinirı dığı• 

Fiyatların, günü 

gününe tesbif Akrepli pasta 

man öğrcnmeğe başlamış. Bunu! yıtsızhk, pislik. usti.ınde ciddi ola- 1 ıs ıyoruz. dilenne bırakılan işleri brışara~:ıcrirı 
duyunca gözümün önünde genç ı rak durulması li2ijm gelen içtimai PAPA EMNiYETTE . . I nı yazmış ve bu yaz.ımızda birlı jğlrıı 
bir yüzbaşı peyda oldu. Maltadan bir düzensizliktir. Italyan gazetelerine gôre. Ingılız· 

1 
günü gününe fiyat teshil etmeci 

dönüşte Galata rıhtımına çıkar- Yaptığı pastalardan b irinin için- ler Romaya haTa taarruzu yapar· de ayrıca işaret etmi§tik. . fiı11'.'' 
ken, Genemi Harington namımı d en kocaman bir akrep çıkan pas· larsa Papa Romadan çıkmıyacak. Dün. şehrimizin tanınmış bır 11,ıc iac:ı Vasil bu kabil esnaftan bir ôr· !•hrin ortasındaki Lateral ldlisHine Gından aldığımız mektupta, Birlikb" ıcı. bize §U sözleri söylemişti: ı ız '" ~ 

- Hoş geldıniz, müsterıh ola- nektir. Uzilmlü. fındıklı. fıstıklı, ba- gidecekmiş. İngiliz uçaklarının ne kında yazdığımız yazının, ya n ço 
l l R b• k mının hakikate uymadığını. evel~ ... ı.ıııı rak evlerinize gidiniz. Bir daha demli. çikolatalı ve başka l}eyli pas- o una o sun omaya ır a ın ya-

1 
dı ,,. 

· •·- ı· c kla n t · Fak t uzun süren bu muamelenin, ş ın 11pıl• Ingıltere hükumeti namına böyle :laları biliriz amma aıuep ı pasta pa a rını za ne mıyoruz. a • kün olduğu kadar çabuklukla ) 
bir harekette bulunulmayacağına hiç ıüphesiz dünyada ilk defa imal farzımuhal olarak. bOyle bir akın dığı yazılıyor ve deniliyor ki: k ıfc" 
emin olabıhrsinız. edilmistir. yapsalar bile Papanın şimdiden em· "- Çıktığı g\indcnbe'ri haki ıııııc· 

Bu sözler; Maltado sebepsizce Çocugun biri pastacıdan bir p as· niyet altına girdigine hic şı.iphe yok meydana çıkarmıık için çalışnn il ,'11. 
iki sene esir tutulduktan sonra ta almış. ucundan b iraz ısırmış. y ü- tur. Zira. Romanın başka tarafları- tenizin, birlikler hakkında yazd~\iulc 
kusuru itıraf etmek ve öz ur dıle- zünü buruşturmuş: na ne olursa olsun, lngiliz tayy;ue· zıları ela büyük bir mernkla 0 u etti• 
mek yolunda bize bir l ngılız ta· - Bu n e b içim pasta? demiş. ciler her halde Lateral kilisesine Fiyat tesbiti hususunda icldia. <oı' 
rafından söylenen yegdne kelime- Pastacı kızmı§: bomba atmamağa dikkat edecekler· ğiniz haftalarca be kletme usu~i~!Ş 
!erdir. O sırada General Harlng- - Ulan! Sen b a na pastacılık mı dir . zamanlarda tamamen herta~a~. 0ırııı· 
ton Ist<ınbulda bulunmadığına gö- oğreteceksin? Ben daha sen dunya- DERT o OLSUN! vcı muamelesinde hiç bir puruzhııl fı• 

· · . yan tüccarın mallan için. der re genç yaverın bunu kendı için- d a yokken p asta yapardım! Çekoslovakya Cumhurreısı Be-
1 

• d'l . b ·lanmıştır· 
1 • , yat ıcs Jıt e ı mesıne aş d 
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cY den gelerek, kendi mcsuliycti al- Zeki çocuk cevap Termış: neş e gore . d unya su lh konferansı D ,. d ğr ğriye eğri c I< 

d • d . ' k ' . . . .. ot>ruya o u. e 
1 

otıırD tında soylediğini farzcdıyorum. - Ben de senden. ben ogma an bır ı ı sene surebılırmış. Dunyayı alışma hayatında bir scmbo ı,at 
:\'ıtekım Albay Blunt ile konuşun- once yaptıgın baya t pastayı değil. allak bullak eden şu harp bitsin de ı ~abul eden ve bunu her z:.-ıınan ~s c· 
ca kendisinde memlcketımız hak- bugün yaptıgın taze pastayı istiyo. sulh konferansı isterse on sene s ur· eden gazetenizin bu vaziyeti takdır, 0• kında ço sevgı \•e anlayış bul- rum. sun. ımın umurun a. derek duzelleccğıne emın k ' ·· k ' · d ., ı . · bulunu, 
dum Vasil de. san"atinin e hli olabilir TATLISERT ruz.• doı;rıı 

Ti 

- Müsyı.i Knit. Siz bir katile yataklık e
aiyorsunuz. Mühendis tekrar kahkahalarla 
güldü. 

- Ne kadar alaycısınız. azizim Wnllcr 
Kcrsten, Neden katıl olsun. Hiç te değil 

- Şakayı bırakınız da suallerıme cevap 
ı·ennız Ben öğrenmek ıstcdiğım ,eyleri ne 

• 'apar )'apar öğrenirim. 

- Haydi bakalım. Görelim sızı! 

Neşir \•azıfemizde do~uya. bı.ıl et 
, eğriye eğriyi prensıp olarak kıı turıl • 

tiğimızden, yukardaki yazıyı üs~Uk bJI 
rımıza geçırmekten dolayı b } 

meri~:;
1

et'°Od;;~ r a ~ i r 
istifa daha 

· eısı NıJ' 
Ticaret odası idare heyeti r. c sııııl 

ri Kozlkoğlu istifa ederek yc~ın .... ııcr 
.,,.·nı , ... 

Kııraosmanın tayin edildıı;ı ziftSI 
aldık. Suat Karaosman yeni vn 

D vef 
Muhcndis bezgin bir tavırla cevap verdi: 
- Size evvelce de ~ylemiştim ya .. 
Bilmiyorum .. Her halde şu meşhur Walter .-- Yazan: Weinır. E. Hintı - 46 Çeviren: Renan A. E. Yalman -

Scnıus, bütı.in bu giılünç muhavereye se
yirci kalm~tı Nihayet dayanamıyarak Hcs
scnı bir kenara c;cktı ve: 

- Bu tarzda işi halletmek mümkün olmı 
,ı.acaktır. Bu adam bızimlc adeta alay cdi
:·or. Ancak bir hile sayesinde ondan istedik
lerimizi öğrenebiliriz. 

ne lh~~~ştı~.ıu ıa l maııar . 
rnı.h 

İki haftadanberı şehriıni~d~ıktarda 
telif memleketlere külliyctlı t?:!!:!. nç Amerikalı nişa nlı ının bahçe 

~kapısı oııunde on ıııı la konu u -
ı ordu. 

Se\ırili5i: 

- Cıir, dı.) e wrladı. İccrde daha ra
hat konu5ablliriz. 

- Bırak Hcth gitmemin· daha İ.> ı 
ılacngını ıanncdiyonını. 

"il.' }Rzık o kndar se\diğin senin 
hamı arkndıışlık etml.'si ne i.> i olacaktı. 
nu~un bir kere annem cı.dı? .)cık . Ba
ham dıı ı onmlizma ı:ı:ıları \ ıizimden 
ı ııhıkl ıı kalkanıı) or. Yalnız ne kadı.r 

ı m ıkılacak. 
- Dahanın romatizması ne lar11-

r1nd1t'! 
- Bacaklarındu .. 
- Oh: O halde bir ka~ dakika ı ~ ın 

clrebllirim. 

KPrstcn beni bir dolap içinde "aklamış ola
cak. 

- Buna imkan yok, dedim ya.. Hele şu 
tozlara bir bakın. 

Hcssen dolabı açtı. Mühendis tc hiç nede 
f'tmcden yanına yaklaştı. Yavaş sesle: 

- Şu knmarotlar çok· ıhmalci ve tembel 
:ıd:ımlar .. Hıç le toz al nıyorlar ki diye soy
Jcniyordu. 

Hesscnin dolap kapısını nçmasilc yere c
. lmcsi biı" oldu. Bır takım renkli kağıt lar 
ı:;orm~tu Hemen eline alarak dikkatle bak
tı ve sc lendı· 

- Scnius. birnz buraya gelir misiniz" 
- Ne \•ar" A .. Bunlar bankaııot değıJ mı? 

Evet. Öyleye benziyor. 
- Sakın Waltcr Ker ten'ın parası olma

sın. 

- Hıç şüphesiz öyle' Bende liste var. He-

• 

le bır numnralarına bakalım. 
Mühendis K.nit söze karışarak 
- Hacet yok. Öyle olduğu 

C"unku Kerstcn kaçtı knçalı bu 
l•UrU)'Or 

Hc.sscn hiddetle· 

anlattı 

muhakkak. 
para orada 

Yalıın! dedi. Ben dolaba o zaman bnk
mıştırn ve bir şey gormemiştim. Hem bir hı r
sız çalmı §olduğu paraları böyle bırakır mı? 

- :Bırakaır ya. Nitekım ki bırakmı~ işte .. 
- Ben paraları 1,11ıp Pcnder Lnkasına ıa. 

de cdecl!ğım. 

Senius bu sozleri soylerken • a,.alara cimi 
uzattı Fakat mı.ihendis kolunu tutarak 

- Durunuz azızim. O kadar acele,>e .u
tum yok. Bu para bana emanet bırakılmı"
tır. Ben. 

!fos en hiddetle bağırdı· 
- Emanet mi? Şu halde ~iz Kerden ılc 

•uı; ort.agısınız. 

Willıam Knıt gülümsedi. Fakat cevup ı.·ct'• 
medi. He en ısrarla soruyordu: 

- Nerede olduğunu biliyor musunuz? 
- Arayınız belki de burnda, bu kam. -

radadır. 

- Sız Wultcr Kcrstcnsin iz. 
.Mı.ihendis bir knhkahn attı : 

- Cöruyorum ki, şakadan çok hoşlan-
.)IOrsunuz. Parmak izlerimi yeniden almak is
tcrSC'nız buyurunuz. diyerek elini uzattı. Hcs
c~ bu alayı anlamamış gibi göriındü ve te-
~la ordu 
- Kerstcn nerede? Siz bunu muhakkak 

hılıyorsunuı:. inkar etmcyini% nafile! 
- inkar etmiyorum ki ... 

Şu halde ,nerededir? 
- Ara} ınız. Polis hafiyesi olan ben de

ğilim ki... Sizsiniz. 

Sonra mühendise dönerek dedi ki: 
- Sizinle münakaşa etmenin faydasız ol

auğunu görüyorum Bu garip sözlcrınizJe 
şliphcleri üzerinize topluyorsunuz. Bu anda 
bize meydan okuyan bir ha liniz var. Ama .. 
Bakalım sonunda ne olacak? 
Kapıya dogru yakla~tı \"C dışarı çıkmak is

ledi. Hcssen kolundan tutarak : 
- Ya paralar? dedı. Onları burada mı bı

rnkacağız? 

,- Evet. Walter Kcrsten'in emanetine hı 
yanet edılmcsine meydan vermiyelim. 
Mühendıs Knit, Senius'un bu sözlerine a

laycı bir nezaketle şöyle cevap verdi: 
- Siz hakiki bir centilmensiniz Müsyü 

Seni us! 

(Arkası var) 

mal ihraç edilmiştir. ba\nlurı 11 

Bu arada Bulı;:aristana ~1\1 go•• 
Macaristana at Jtı lı ve a t kuyrU!l 
derilmlştir. ----r-___ 7T-e-i~-b-;·~-·is:-A-~-·u
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U~!~i·J:li~(3J]l:M:J~ J ~~JI i GI. Dö Gol'ün 
~~La:urum Darla~ ljapon_ı~~·.nı bir nutku 
ı... . =:J M e s e 1 e s 1 1 harbe gırışının l Londra, 6 (A.A.) - Muharip Frar.-
ıald BOIAW 1 ı ld •• •• •• sızlar teşkilatı Londra umunıi karar-

YJ onumu gahının pazar günleri çıkan orsanı "La 
ı 'Marselllalsen bu sabahki sayısında <.ic· 

Vilki, Amirolla yapılanı nere! de Gaullc'ün bugün ~a~~ville 
ı A · k I radyosu ile y:ıyılacağını bıldırdığı bır 

cnla<-mJyı tasvip merı anın 942 yı ın- nutkunu ncşretmektedir. . 
Y ı d k. 1 General de Gaulle, bu nutkuna şoy-

ibyada inıilizlerfo bü) ük bir ta- e t m i 0 r O ı s İ Ô h v c harp ıe başlamıştır: 
'-arnuu bekleniyor. 8. cl lngiliı ı Y .. 1 I 11 Ümitlerle ve istikrahlarla dotu bu 
lau "ki baftadanberl hazırlığa de- Seme, 6 (A.A.) - Neuc Zurcherı ma zemesı ima'ôtı ı;Unküvaziyette,Frnnsn:milletibutlu-

•ali llfrikada harp 

~yeti .....__ 

1 

! siYAlllCM-Al 
• - :::;:ı 

Harbiyenin 318 mezunlan 
Dün Orduevinde toplandılar Edenin nutkuaun 

tesirleri 
Ytızan: l\I il. ZAl, 

D
o flı;iliz de\ let adamlarının nmlı ~-

•• • •um1 

I• .. 
gis 

" n ' 
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~· :ıııı 
l~iştir. Mühim takvl)e kuvvet· Zcitung gazetesinin Londra muhabm- rr.uczz_·mdır rumu açık surette görmek azmindedir 
•ld tına kuvvetle ilatimal ,;erlle- I ne gorc. Darlanm bulun Fransız hu- ve kendisine sarih surette hıtap edıl 

t. -r:.wusıarp limanına \armak i- kü~eti otorıtcsını temsıl etmekte ol- Vaşıngton, 6 (A.A.l - Amerikan me~.nl ~.süyor. . 
lnıiliı: ord1111unu11 Orıüede lki hu· du&'tl h~ında d~mecı .. şı.mal .':frı- , harp haber burosunun neşrettığı bir Çunku_ ida:Cı masla~at kol'l"bıncz•ın-
rüdiik var: kası Amenkan mumessıhnı~ ~~a- rapora göre, Amerıkan harp endüs- !arının uzennde. bahıs mevzuu olan 
- .Mareşal Rommel ordusu: 1 desi al~~dım yapılr1?ış dcğildtr Oy- trisı. 1942 yılı içinde 49.000 uçak. Fransanm ~uk~dderatıdır ... 
- 708 kilometre uzunlukta çol. le gozuküyor ~ Afrika hakkındakı 132 000 tank ve motörlü top. 17.000 L:ı Marseıl.laısc tarafından ncşrudı-

faza kar kısmı , harpten soııra',ı 

ilt•ınden bahsctınckten hi~ ho~ıannm1 
lar. hıı hah in a) ırı<"t tesirler ..,?apalıi: 
ltteiini ileri surerler 'e 41crlcı kı· 
• lledcfimlz harbi kazanmak olmıılııl r. 
Ondan sonrasını. hr.lirccek artlarıı ı:·•

rt• o zaraan ddsünürüz.>• 
Buna rağmen 'akit '-akit tıarp o;oıı -

rasından bahset.ekten de kendih•f'ııİ 
alamazlar. o ıaman tabii bir ~-urclt~ 
anla!lnumıazlıklar ba gösterir. blllllol' 
54'itcbi i:.tikbale ait meselelerden uah 

erinin hı 
iŞi pyet 

,u1l1r Bas 
ı ajlınıllart 
ki~atı haklı: 
inanı imamı 

lareşai, Rommel, elinde kalan kuv- ı Fransız - Amcnkan anlaşmaları. ma- ı u aksavar to u ve 8.200.000 tanı· len metne gore. Genral de Caullc 
L . b'. ·u'"k kısmlle A~e ... ·la ı.:a..e. hiyeli tamamılc askeri olan ilk mu- 5 P Fransız - Alman mfitarekesinc kad:ır 
"fın u) ~ ..._ k latoluk gemı yapmıştır k • · 
-

1 
Tzl relen çok Mvcl çekildi. kavclelcr çerçevesını aşma tadır . 1 çı arak. Fransız hkumctınc karşı bıi· 

~ n':t 1 .:aklarından gelen haber· Londra, 6 (Radyo) - Bütün Amc- 19'42 yılındakı hnrp masraf arının tün tenkitlerini ve muharip Framıanın 
- :r k 

1
•) a Mareşal Rommcl zırhlı rika gazeteleri Şimal Afrikada Ame-

1 
yekunu 47 milyar dolardır Harp bütlin başarılarını bir kere claha say

'1 a ~ m; •. • ağır silahlarda~ mü- rika ve Fransıının iş bırlığinden mcm- endüstrisinde çalışanların geçen .Y~- makta ve sözlerine şöyle devam et-
ı. e tenkv~~c kuvvetleri alını" ve nuniyetle bahsetmektedir. Bununla 00 la nisbctle yekunu. 10 milyon kışı- mektedir: 
•ep a 1~ ,. h d .. - d ek d 1 F ' ~la böllesinde, deniz kı),SI ile ce- rabcr bu ususta uşunccler ikiye ay- lik bır fazl~ .kay ctm ~c ır .r~nsız milleti, duşınarıı Fransız tı· 
-.. tozlu batak.lak arasında evvelce nlmakta~ır . 1942 yılı ı:ındc. 13 mıly~r dolar- raz.ısındcn kovmak ve bütün haklarını 
~cut olan müdafaa mevzilerine yer Bay Vı~ld demiştir .ki· uBu anhlş- lık vergi alınmış ve 33 mılyar do- ç.ı.karak Fra~ ~ük~meüne karşı biı
lıııistir. Yeni mihver ordusunun bu ma Amcr~kaya manevı kuvvetini kay- ıarlık müdafaa bonosu satılmıştır. tım kuvveUerının bır araya toplan-
'-rllili mevsilerde olesiye harp e- bettirmlştır.• Çölçil'in me1ajı masından başka bir ~~ lstemiyoı:. Bu 
~ mmver kaynaklannda iddia e- Canberra. 6 (A.A.) - Başvekil M. mu.anam gayrette, mıl~ı komıtcmız ~· 

j ı.etmeııin ~rarlı olması ck~il. İn•,iliı 
muhafv.akar devlet adamla.rının ,fo. 
nuıı ni1amı haricinde bir nizamı k.ı· 
lııılc henüz can ve ı;::cinülden l;ttrıu 
,·ermemi.; olmalarıdır. Eğer demokrnı 
11\İllctlcr hunu hep beraber kabııl • 

Harbiye mektebinin 318 merunı.,ı ..ıu11 saat 3 de Ordueriııde bir 
toplantı yapmış ve •ski günlerini yideımişlerdir 

•c ın dip pren!>ipleı-ini açıktan açıla ifadl'' • 
ti::.ız hazır olsalardı. harbin :snnrasınd.ı11 

hah'>etınek neticc,ı;incle anlasmanıa1lı'. 
çıkauk )erde ahenk kurulur 'e 11rcn 
siplcrın apaçık ılinı IKlki de har 1 i 
kısaltmağa hh:mel ederdi 

Toplantıya sehrimisde bulunan 318 mezunları i~irak etmi$ 
meydanlarında ~hii d~en kahr•ınan arkadaşlannırı hatıraları 

edilnıiıttir. 
Resimde ortada Iıtanbul mebusu General Kazım Karabekir oldu· 

ğu halde. 318 de Harbıyeden mez:.ın olanları goruyorsunuz. 

Tunus muhar ~ be~eri 
R. Edenin son nutkunda. ~arının ııi 

7amını tatbik etmek i~n lngifü. ~
merikan. Ru . Çin ku\\ etlerinin 'aı i. 

~kte ve İngilizler de öyle tahmin L • b d Churchill. Avustralya Başvekili M. ~:ıtesinl. ~~zların ıçten ve kendı-
~tectirler. ı ya a Curtin'e Japonyanın harbe girişinin hgınden. gosterdıklen rı:adan ~·e Fran 
'6ıe kalırsa, Libya ceph~i arlık . ilk yıldönümu münasebetile şu tel- sız arazısinde Fransız kutlelcl'tm mu-
- cephedir. Her iki taraf için •e asıl f k ·şı· . kavcmet etrafında bırleştıren gruplıı-
111 netice veri şimdiki halde Tunus Kahire, 6 (A.A.) - Bugünkü pazar 1 gra ı çc mı ır . • . . . . rın kendisine tevdi ettikleri vazifeden 

(Besı ı ıııcideı .i duı;n•,ın ııı;ngı d.:ına tahrıp olun· fe alma ındaıı bah,ı;etmesi. gç~en lıarıı· 
Iunmuştıır , muş ve· cıvrıca bır uçağınıı2' daha ten sonraki dramın tekrar edilml.'k i • 

Dun muttefik uçakları cenupta. kaybolınuştuı ıendi~inden vc g~hilen :ıeı tcrrııl ı 
'Mıesidir. Mwhvcr taraf, yaydıtı tiirlli günü neşredilen müşterek Ingilız harp .'\ vus~~a.l.ya:.ı t~b~k 'e ~~~ık ıçın almaktadır. Milletin azmine tercümnn 
~rlere rağmeıı hakikatte Tunus cep tebliği: b~ yıldonumu gununden lstıfade e· olarak her nerede Qiursa olsun tanzınt 

. . l<'rdeıı hiç lıir den; alınmadıi:ınıl. • 
bıfçok duşman tankı tahrıp ctmış· Her yerden tayyare gehrmışler 1 k 1. d 1•1 t t L" •a, ·a •ıı · se\c eae eme1 ,..,ı. 

}erdir. Londr.ı. " <AA ı - lngılız gaze· t rolleri O\nanıl'ak nktorlcr kısm<'n """ ~ne ehemmiyet vertMkte ve bura- Keşü kolları faaliyetinüen başka ı dıyoru~ ~ e<~ilnıiş bütün Fr~ns~ kuvvetlerıı.in 
'i kuvvetleri kqla göz arasmcla kara kuvvetlcrımlz hakkınd:l dün kav ı\merıknlıların Japonları ~alo· duşmana darbeler ındırmck bahsinJc
\viye etınektedir. Bu itibarla, Ma- da değer bir haber alınamamıştır. Mu: 1 mo~ ad~sından çıkarmak için sar- ki hareketlerini birleşlirm_ek içııı. ~ıi
"'1 Roınmel, Libyara şimdilik uı- harebe sahası üzerindeki hava faali- ı fettıklcrı ga~Tetler ve gösterdikleri zım gelen her şeyı yapmaga slmdıuen 
\ıı kazanmayı ve yeni ordt,1..-;uno a- yeti hnfif olmuş ve avcılarımız bir kahramanlık Avustralyada hiçbir hazırız7ak~t •. ~i.llet. :teslimiyet!· .diiş
~t wlaınak için Aceylada )'eni bir Messcrschimitt ıoo düŞiirmüşlerdır zaman unutulmamalı ve minnetle mania ış bırlığmı ve çalma saliihıy<:'t
'-Ydan muharebeııile yıpra~, ter- Bomba tayyarelerimiz. 4(5 ilkkanun karşılanmalıdır. Zaferi , harbin ilk leri?"i te~i~ e~en :h~lliskarlara kar
' te edebilir. F.sasen Trablu51arba gecesi Trablus limanına taarruz ede·· yılında yapılan gayretleri hakikate şı dığerle~? ~ısiplinınden fay.dalanıın 

Perşembe gecesı uçaklarımız. Bı· telerının ha\•a ınu~arrırlennın en ı iiseeektlr Belki tıazı hıı~nslarda da' 
zerte doklarını ve hava meydanını buyuk kısmı Tunus dakı Alman fa71.ı şiddet. hn11 noktalarda dahi' f-ıı. 
bombnlamışlardır Dün gündüz de ltalv.ın havn ku,·vetlerının Rusya· ııı iudıl \ e ihtiyat ı:nsterilec-ektir. f:ı

Bizerte doklarına ı kı hücum dahn dan Frnnsadan «e ışgal a !tındaki kııt tasa\'\ ur edilPn o~ ıın. ayni hııH 
yapılmıştır Bombaların oır vnpura. ıncmlekC'tl•~rın tıcpsınden toplnnmış oyundur 'c insanlıiı ayni hatRh '"' 
bir depo:,•a. benzin depolarına Vi' I \'C' getirılmıs oldugunda hıçbır şup· larda :•Ür~inmeic ınahküm ed<'_<'c~ı -. 
demiryolu istasvonuna ısabeı cttığı he olmadığını soylcmcktcdırlcr . ~ &tenın pl"G~ramı .~em.teketi!l'm · 
görülmüştür 1 Kendi yaralılarına hucum ı~ ı karşılanmıdıgı ı:lbı lnııltf'renl•1 ' ~r mevcut 1IO .kilometre 1nunlu- rek İspanyıı rıhtımına isabetler kaydet çıkarmakla kazanabiliriz ve bunu sw~mal ey~e~e?· şınıdı . de 

'-ı.dui .. öl onun lndliılere kal'§ı o• ... ı .. ıcrdir y R 6 (AA ) . . şeref ve v~fe mukallıtlığı yapan ın- Dün. nv uçaklarımız. muharebe eımisler Amerikanın ~~"' fikirlı h~sanlaı • 1 

... ~ , •• ..,, oma. . . - M Mussolını 1 k b 1 · M'll b.ıı 
;:ayıcı bir strateji tathik etmesine Roma. 6 (A.A.> - Italyan ordula- il Japonyanın harbe girişinin ilk yıl: islan ~rı laa uh etmıyor ·ı ıl ~t.dya kncı 
,. eh;eri1'idir. n umumi karargahının 925 numaralı . .. h U e :ı;apı n arpte vazı e erın en a-
General Montıemery, fiiphesiz iMi tebliği: donumu m nasebetile Romaya gel· çan ve mahkfun vazıyetlnc düştiikle-

. rafından dı n ı karsılandııını a"nıı 
meydanları uzcrlndc ve Tunusun 1 Londra. 6 (A A) - Fas radyosu ı 

· d \ "OrU7 
doğu kıvısı bolgesınd.c uçuşlar yap· unku Cumartesı akşam yayımın- Yarınki dun~anın dünku dun~ad 

\ı ihtimali de hesaba katarak taarTU- Sirenaik cepbcsin'de düşman keşif 1 mış olan J~J>?n gazetecilerini bugün rinl gören bu adamların. şınıdi bır mışlardır Bu harekat esnasında 3 da şu haberı neşretmıştır (arklı olmaı.ı ddden isteniyor58 iıık· 

'- seçecektir. M"ıhverin Aceylada mu· kolları geri püskürtühnüştür. kabul etmıştir. dahıli harbin çıkmasını intaç edecek diışman uçagı tahrıp edilmıştır U· Almanlar Tunus'da, Alman YO· lipçı bir zihnbetle hareket ebnl'ktr 

--.ldane mukavemet ıöstermesl. çöl l şartlar vücude getirmek suretile ken- çaklarımızdan ikisı donmemıştır ralılarını tasıvan bır Fransız seyyar ve bııtüıı insanlığa ait geni ,.e d 

~ılllği lçhMle eynak müdafaa yap- El ) d R •• • di mukadderatlarını kurtarabilmelerl-
lllaıaınclan daha kelay ve daha faydalı a emeyn eo oportaı ni kabul etmiştir. Tunusta, Libyada ve 
Cetıımr. Biri11cisi ıo tümenle yapıla- yahut Pasifikteki çarpışan Fransız as-

Dün gece. üslcrımızdcn birısıne hastanesıne mıtralyozle taarrm et- vamlı ölçiileri kabule haıır olmııkt 
ya?ıla~ hücumlarda uç duşınan U· ı ınışlerdır ~.asta~e kamyonunu ıdn- ha ka çare yoktur 
çagı duşurulmtiştur re eden şofor olum derecesınde va· 

3 Ilkkanundakı hava harekatı 1 ralanmış olmasına rağmen Alman Mi 1 rı Şef. h: po d r O mu lltırse ikinrili 5 tiimeale temin edile· IBaıtı ı inddel tesadüfen kurmay haritaları kay· kerlerı. şu veya bu şahsiyetin asker-
~lir. Böyle ha~ket emekle mihver kadar iştirak etmişti 1 bederek taarruzun cenuptan olaca· lcri değildir 
"'-t Tunus ~phdine yalcın tehlike· Bir sabah yediden evvel yola çık· ğı fikrini telkine çalışmışlar. . Bunlar. Fransız askerleridir. Fran
tl bertaraf etmek için daha fazla kuv- tık. ilk önce hurmalıklar. incirlikler Asıl taarruz başlamazdan evvel sız milleti. düşmanın ve hıyanetin da
teı toptanuı \'e hatUi büyük taarruı arasından ilerledik. Yolun iki tara· 'şimalden bir nümayış yapmıc:lar. ha bir zaman için kendisini içinde 

hakkındaki ycnı raporlara göre, ev· yaralılarını salım en yerleTine ka· f l d d 
vclce bıldirilmiş olanlardan başka dar gotürmeğe muvaffak olmuştur ş : re en ; r i 

lıııkbını bile ekle etmi~ olur. .. tuttuğu felakette. son savaş için bır- 1 
ı\rtık simali Afrlkadakl askeri ,·a- fındaki işaretler bütün etrafın askc· ı ~o~mel .tank kuvvetlerini cenup !eşmek bahsinde evlatlarına güvene

~et hakkında yiiriitülec:ek mütala- ri tesisatla örülü olduğunu. yana ıstıkametıne yığmış iken taarruzun bilir.D 
~. her şey•en önce Tunns cephe- doğru giden her şosenın veya keçi ı sahil boyundan gelmesine ihtimal --------------
~i .. vat1ar hikbn olacaktır. yolunun ucunda başka bir kıt'a ve- vererek bir kısmını &Ur"aue şimale Filips fabrikası , 
l11nus cephesincle neler oluyor? Çok ya merkez bulund.uiunu gösteriyor· 1 sevketmiş. 
'lllihi. hareketler. Müttefiklerin taar- du Bir de taarruza tanklarla başla- b b ) d 
'1lt plinı töfle llalisa efilehilir: Şehrin pek yakınında çölle karşı· nacağı fikri düşmana telkin edilmiş. ı om a an l 

ı - Rb.erte - Tuılns şehirleri a- taştık. Kum renkli, dümdtiz bir sa,.- Halbukı Ingiliz nakliye kollarının (Ba'ı 1 inc:idel 
"-sırı•a mih,·er cephe.sini yarmak: ha gözUn alablldığine uzanıyordu. muciw derecesinde faawetı saye- neticesinde Attendolo sınıfından 6 pus 

2 - Yarma neticesinde sahile ka- Basımız üstünde mavı bir kubbe. sinde hazırlıklarını iyice tamamla- luk toplarla mücehhez bir İtalyan kru-
41•r il .. rlnerek bu iki Hmanın deniz ufukta da koyu lacivert rcnklı Ak- dıktan sonra merkezde Almanların \·azörünün yana yatuğı teyit edilmek-
llıuva$ala~ını kesmek; deniz vardı en kuvYetli oldukları noktaya bır tcdir 
~ - Ayrı Ryrı te<'rit edilen bu iki Bir noktada caddeden ayrıldık Avustralya piyade tümeni il<.' hü· Tebliğden liman tesislcrinın ne nğır 

~iihim mihnr iisaiinii cebri hücum- \'e kumlu bır yola saptık. Bir mild· eum etmişler \'e ılk ezıcı darbeyi hasara uğratıldığı ilave edilmektedir. 
•tla zaptetmek; h'I" f 'k 1 ak det sonra kum Tenkli bir örtı.i ile indirmişler. Taarruz karan ve tat· P 1 ıps ahrı a arına ın 

4 - Daha sonra Gab•s u'"zerinden • Londra 6 (Radyo) Mu'"ttefı' k u ' · örtülmek suretıle düşman keşif tay- bik şekli son derece gizli tutulmak- '· - • 
'' Elcerid gölü cenubundan Trablııtt d ] çakları Holandada Eidhoven hasaba-
hrp limanıtıa doiru &aarruu devanı yarclerın en gizletilen bir kamyo- a beraber yapılacak hücum tarzı sındakı meşhur Phillps radyo cihaz-
ttınek. nun içinde bir kıt'a merkezile kar- bir talim mevzuu şeklinde hnftn- lan fabrikalaı mı bombalamışfar ve mü 

l\lüttdikler. bu taarruz planını bi· şıla.5tık. Bir Ingiliz kurmay binba· !arca müddet kıtalara prova ettiril- him hasarlar yapmışlardır. 
tun ku,·n~tlerile henüz tatbike giri~- şısı düşmandan gnnimet alınan bir miş Yani bir piyesin sahnede oy· Bu fabrikalar Alman ha,•n ve mo
llıiş deilldirler. Tunus _ 8iıı:erte ara- makineli tüfeği merakın tetkik edi· nanmasından evvel nasıl uzun uza- törize kuvvetleri için radyo aletleri 
~~~i sahada müttefik ordusunıın i- yordu Etrafa almanca ve ital-.·anca dıya provaları vapılırsa pıyade as- imal etmekte idi 
"Ti un511J'larlle mihver kıtaları •r•· kitaplar. evrak t-e asker mektupla· kerjle topçu. tanklar ve tayyareler Lil ~hrine akın 
\ıtıda ilk muharebeler cereyan etmek· rı yığılmıııtı arasında işbirliği provası da 0 ka· Londr.ı, 6 CA.A.l - Havıı N:ız.ırlıı;ı 
1tdir. Müttefiklerin ilk mllhdut te,.wb- Kurmay bınbaşısı bana hal'ita Ü· dar defa tekrar edilmiş ki kıtalar \ 'C Amcrıkan hava kuvvetlerinin umu
ltıisü mihver mukabil taarruzile kırıl· zerındc El'alemeyn muharebc$inl dan her biri rollerini su gibi ezber· mi karargahı. uçan kalelerin Lil şeh-
rıı... G anlattı. sonra bır Avustralyalı vüz- len'lışler rinde atölyelere tek.erleklı nakil vnsı-

·"'ır , elen haberlere bakılırsa Tu· " fi 
""sun 3imal batmna düsen Cldeida ''e başı arazi uzcrindc Y<.'<li saat kadar Taarruz sıras• gelince Avustral- ~klaln~a. ''be.lldokomkottıd~re taarruz et-
? · d ı t arak ilik: · l d .. . tı erını ı ırme e ır 

tlturba me\'kileri mihn•r ıırhlı bir- 0 aş ır . . uyeyı tamam a ı . yalı tumene muayye~. hır sUr'atle 1 Libctator tipinde uçaklar Ahbevıllc 
li\ı . Oğr.endığım şu Son muharebe-! hareket ederek ilk gun muayyen hava alanına akın ctm"ıc:Jerıl·ır. Mu" ltc-

en tarafından geri alınmıştır. 81- k h ft ı v 
irtenın cenup batısın& düşen Mateur- d:n ~!r aç ~ a. evvel Rommel bü·. bir tümseğe varm~~ vazifesi veril- fik ve donıınyon av uçakları bomba 
'e de müttefik kıtaları mihver hü- yuk umıtle,ı:ll .bır taarruz açmış. ı miş. Avustralyalı tumen. torplJ tar- uçaklarına refakat ve yedi düşman av 
11tıııııuı uğramı~lardır neşrc~~lğı gunluk cmırdc El'alemeyn l ıalarını keşfederek salim geçitlere uçağını tahrip etmişlerdir. 

k'8u ilk çarpışmalar 1Unu gösteriyor mevzıımn bu defa zaptcdileccğini işaret koyarak istihkam 'kıt'alarile Sapolideki hasarlar 
..'.:.Llllıihver taraf Tunus \e Bi:ıerte) i ve Mısıra hfıkıın. olunacağını söyle· işbirliği ederek saika gibi ilerlemis. Kahıre, 6 (A.A.> - • Ortaşar.k A-
l"'"'afua için ciddi muka,·e....a gos· mış Taarruz netıcc vercmemış. Bu· . . . merikan orduları umumı karargahının 
.ı'.1°hlektedir ,.c küçiimsenemi)ecek ka nun uzerine Almanlar. lngılizlerin daha evvel topçu kesıf ve ezıd bır 5 ilkkanun tarıhli teblıği· 
"41' kuvvetlenmiş bulunmaktadır. Za- z: yapmasını ve . ateş açmakla beraber bu nteş bara- 1 Libcrator ağır bomba uçakları. Bır-lt , taarru ) ıpranmasını . . d 1 •1 1 . . - ü 
te" ıncilb: Bafvekili 8. Çorçil Tunus beklemeğe karar vermişler, lngiJiz- Jt pıya en n ı er cyışınc. ~ore m • !eşik Ameri~a havacılık t.arihınde ilk 

Phe,;lnden bahsetlerken şu dikk.ıte 
1 

tnnrruzla yıprandıkta kemmel surette ayar ettırılmek SU· defa olmak uzcrc bizzat Ttaly:ın top-
~Yaa sözleri soyl~tlr: kCJ d"l rı taarruza ., nk sonr~ retile devam etmiş Tanklar ve tay- raklarına birinci akın ve taarruz.ları-

1 
en ı e .,cçme ve ışı ·1 "f 1 . b 1 kt d A .k 

'- İngilızlcrle Amerikalıların ka- b r . k nıycUnde ımişl yareler de verı en vazı e erı tam nı yapmış u unma a ır merı an 
ledeceklerl 32 kilometrelik mesafe 1

5
11 me dan elde cdıle er 

1
• . 

1 
bir suretle yaparak işbirliğini ta- ?omba uçakları. Napolideki ticaret ve 

d~L onra n ına umata ıt ı h gemila-' b' ı ·kı · ı· ""'a vardır. Bu mesafe katedilme- . elde ve k . mamlamış a yan arp üı ır ı erıne. ı-
derı "h . k • k gore Roınm urmay reısın- I . man ve demiryolları ll'sıslcrıne tam 
dtrı ve ~ı .. venn as erı uvvetlc~ı de sabıt bir fikir varmış: lngilizlcr Netıcede Alman kumandanlığı; isabetler elde etmişlerdır 
b· ize dokulmeden evvel çok çetın mutlaka cenuptan hücum edecek· cenuptakı Italyan kıtalarını iaşe im . b 1 fı . 
ır takım muharebeler daha ola- lnız I kanlarından tamamile mahrum bı- Agır çapta bom a a a bulun hedcf-

caktır. Elde edilecek neticeler h· !er.. Orada ya.. tal~~n kıtaları _ ler üzerinde çok başarılı ısabetlcr "e 
!unda katiyen şüphem yoktur. Fa- bulunduğuna gore Ingılızlerin ilk ra.karak ve h~rp mey.~anında bü· neticeler alınmıştır Porto di Massa 
ltat sizlerin bu neticelerin kolaylık - önce bunlara saldırarak sarsmayı y~k to~larını 'e beş yuz tankından rıhtımı ile buraya bağlı gemilere tam 
la elde edileceğini tahmin etmenize cazip bulacal:ları sanılmış. Ingiliz- dort yuzden fazl~sını terkederek, isabetler olduğu ve büyük yangınlar 
~de edemem.» lcr de bu dilşünceyi doğru göster- Alman kuvvetle~ınden kurtal'abll- çıktığı görülmüştür Angione rıhtımı-

mek için elden geleni yapmışlar. o diği kısımla sahıl boyunca çckıl- na da tam isabeUer olmuı ve buralar· 
· fkamette gayet maharetle tahta- meğe ihtiyaç hissetmiş da. siyah. koyu renkh duman bulut
~a~ yapılmış kamyon ve tank mo- Duyduğuma gör~ :4-lm.an kıtaları ~arı yükselmişti~" R~tı:.nın ~ımal do

Nafıa Vekili geldi 
'8 Nafıa Vekili Ali 
:tli haııki ekspresle 
~•imiştir. 

Fuat Cebcsoy dün delleri yığarak keşif tayyarelerini arazıyi tutmağa kafı mıktarda ol· gu ~anınd~ baslı buyu~k ~~r .~emlye 
Ankaradan şchrı-

1 
bır taraftan da g· madıg"ı için kıtalann içine ıtalyan tam ısabetlı bombalar duşmuştur. Ay-

şaşırtmıs ar. uya 'k" k ~ k ta . b ti erleri katılarak genişletilmiş. Hal- rıca ı ı ruvazorc cuı m ısa e cr-

s:neması Yarın akşam SUME 
. Şık. Zengin, Bol ~uıiki n nefis sarkılarla dolu 

GUNEŞIN KIZI 
(S a DDJ) 

Parlak Operel filmini takdim edecektir. 
Eğlenceli meYsuu n çok güzel tarkılarile 
botuna gidecek bir filmdir. 

aa, Rollerde: 

bütün seyircilerin 

ANNA N EAGLE 
RAY BOLCER n JOHN CAROLL 

b k" b el zlik Avustralyalı lü- le bombalar düştüğü müşahade edil-
u ı u m e · miştir. Doklara giden demiryolu üzc-

men tarafından yapılan saldırışın . d • t b" bo ba 1 . . . . nn c en agır çap a ır m pala-
ezıcı ve dağıtıcı bır tesır yapmasını dığı görülmüştür. Hava karşı koyma 
kolaylaştırmış. bataryaları şiddetli, fakat az tesirli bir 

Sözün kısası, Mısır cephesinde ateş açmışlardır. Düşman uçakları o
Gcncral Montgomeri'nin kumanda kını önlemek iÇin hiçbir müdahale yap 
ettiği kuvvet, iyi hazırlık yaparak, mamışlardır. Uçaklarımızın hepsi sa
kıtalara kumanda kabiliyeti ve mal- limen üslerine dönmüşlerdir. 
zeme hakkında emniyet U!lkin ede- Papa'nın mesajı 
rek, takım hakkında çalışarak Rom· Roma, 6 (A.A.) - Papa, Turln kar· 
ınrl gibi bir kumandanı oyuna ge- dina!ı Fessati'ye bır mesaj göndermiş 
lirebilmiş -..·e şark ıstlkamctinc a- ve Ingiliz bombardımanlarından za
kan hücum sellerini garp istikame· rar gören halka ka:-şı muhabbet duy-
t' · k · kli 1 gularını bildirmiştir. Mesajda şôyle de-
me. çevır~e. ım n~a ~annış nilmektedir 

Boyle muhım bır neliC(fflın hazır-
landığı muharebe meydanında ken· 
di gözümle gördüklerimi yarınki 

Bu acıların fazlalaşmasının onune 
geçmek için elimizden geleni yapmağa 
gayret edeceğiz Ve herkesi her şeyi 
sulh ve nizaır. yolunıı gırmege sev-

Yana a~m için J rleriıüsi eYnlden aldırın11. 1 
yazımda anlatacağım. 

---~ Ahmet Emin YALMAN i kctmesin! Tanrıdan dıleyccc~ız 

Oon'un doğ usund a 
Büyük bir muharebe o'.uyor 

!Bası 1 incide\ 

('iimhurreisımi1 Hipedromdan a~ rıh 
ken &f'li lerınde nldııtu ıibi halli • 

j he)'ecanlı tc1.ahüratı arasmda ıı~•r 
lanmı~IRrdır 

1 Milli S"f. bugün !';enelik lı.on~f'lf't' 
1 :\ apan Tiirki~ e Mühendislf'r Rırıi • 

den lıir hu eti kahnl edt'rf'k kentlıl• 

rineiltifatt• lnıhınmııı;lardır. 

1 Anteneskoya 
suikast mı? 

(Başı 1 incide! 1 meskun mahallı de geçırmeğc mu-
ne varmış ve ırmağın batı kıyısın- vaffnk olmuştur. Sovyet kuvvetle· 1 
da demiryolunun cenubunda ba7.ı ri karşılık taarruzlarla düşmanı bu 1 
kasabaları ele geçırmiştır. Bu su- iki yerden atmışlar ve 500 den faz. 

1 
d B l . fBba~ı dl tneıf"del\ • . .. _ - ır llll .ırın uçtc ırın en ıı ıı 

retle harekat şımal Don kavsının Ja Alman askerı oldurrnuşlerdır G 1 k d ., 000 1 
cenup . doğu kısmında cereyan et- . 

1 

ırıttc> bu unma ta ır •) cı 

P f k 
cının f<ıalıyctte bulunduğu talımı 1 

mektedır. Bu keyfıyet gece yarısı • • t d 1 kt d M'h. ·ıe Şımalı 
neşredilen Sovyet tebliğinde adı ası ı e ~f~ı~; lı~ıdıı:~lerıı ~~;~~.1~~İ(' hukiıın 
geçen kasabalardan dl\ anlaşılmak- 1•17, 1 , si.ıren galeyanı y.ıtıştınnah 
tadır. Parşin. Deev. Popor kasaba· Yunanıstanın ıktısndi \•aziyr1 r ı 
ıarı Şir ırmağının soı kıyısı üzerın- Bu"' tu"' n k- sı· mi erde düzcıtmecc <;al·şmaktadırıar. ıt 1 

de bulunuyor. 'ıı:; yan mahfillerinde şımdı hilhass ı 
Sürovikino'nun doğusunda demir f 1 

yolunun cenubunda Sovyet ılerle- d.vrl.ye ao iyeti memleketi bırlc:ıtırcn bağların .. 
lamlıgından hahsedılmC'ktrıiır 

yişı ve son 24 saat zarfında teı·ak- oluvc r Korfu vr PrevezC' hmanları 11 
kılcr kaydedilmıştir Don'un batı ' 

Cenu') Batı Pasıfık ınuttcfık ll· yan donanması 1<;ın bır<'r il" ol, 
kıyısı yakınında üç şehir ışgal edıl· • 

mum·ı karargahı. 6 (A.A.) - Bu- kullanılmaktadır 
mıştir Bunlar Savinskı. Nistnskı ve 
Vel'tme şehirleridir günkü Pazar tcblığı: Belçika.da 

Don'un doğu kıyısında 48 saat· Bütün kesimlerde mahdut faa~ı- Bı ukscl. 6 CA A > - Yarı re mi 
tenberi büyük bir muharebe cere-1 yet ve devrıyclcr arasında kuÇUk hır kaynaktan bildı. ılıyor: 
y·ın etmektedir Bu muharebe kuv-1 ölçüde münfcrıt vuruşmalar olmuş- Lıcge ve Bruksel bolgesınde (in 

' • · t . haftalar ıçınde yemden h;ızı bsıltn 
vctli bir surPtte müdafaa edılen bır uı · 1 • ·· · · · 

1 
k Orta bomba uçaklarımız Buna lamcı harekctleı ı olmııs ve bunlar 

koyu ele gcçıTJTlek ıçın yapı ma - . 1 ·ı 
·· · 

1 
b k · · S revresındeki düşman mudafaa mev- bırknc; Bclcıka ının o mC'sı ve yarR 

tadır. Koyun şıma atı ·esımı ov- ~ ı 4 Tlkk 
f d 

· d'd zılerine taarruz ctmişlcrdır lanmasıle netıce enmıştır a· 
yet kıtalan tara ın an şım ı en e- . F • · k ı d . • . . M b d ı Kavıeng'de şıddetli bır gece ta· nundn J.ıman hucum ıta arın an 
le geçırılmıştir uhare c evam · ' b" · k ı .. . arruzu sırasıında bomba ucakları- ırının !i<'fı ;ırnn ıkt.'1 ;ıı kasmnftn 
etmcktedır. k ı b k , ı ı·ı ı ·1.a ul . d mıl tıava alanındakı akar -.·akıt \'e sı ·ı nn ır a1; e sı ,11 :ı o .. ar 

RJeY cenubun a · " 
Berlin. 6 cA.A > Bu akşam ınühımmat depolarıle uçak dağıt· muştuı 

D N.B aJansı Rjev'ın cenubunda ce· ma sahalnrınıı takrıben 50 ton tu· Moskova. ti <AA.> - Stokhol ı 
reyan eden taarruzlar esnasında bir tarında bombalar atmışlardır den alınan bir habere gure. Danı 
kaç Sovvct tankının Alman mevzi. Tımor'da orta bomba uçakları- markadakı Alınan ışgal kuvvetlerı 
lerinı deldiklerini kabul etmekte· mız bir diışman malzeme gcmisıne kumandanı General Hanneckt>ıı 
dir taarruz etmışlersc de alınan netı- Danimarka ordusunun silahtan tel: 

S t 
• bl""i celer görülememiştir. rit cdilmesı emrinı vermiştır Sal 

Vaşıngton. CA.A.) - Ba rıye borg gam tonunun şımdiden sı it o•ye •e ıg 1 . 6 h . i 1 
l\lo~ko-..·~· 6 (A.A.) - Sovyet öğle Nazırlığının tebliği: larının alındığı sovlenıyor Kopen 

teblığı ekı· Cenup Pasifik'de, Guadalcanal'da hag'dan gelen haberlC'r Almanlarırı 
Stafingrad fabrikalar mahallesin- üslenmiş pike bomba uçaklarımız Danımarkn ordusuna aıl bütün ı· 

de Sovyet topçusu 18 blokhan: \'C' ve torpil uçaklarımız 3 Ilkkanun- liih ve techi1.atı ınusadere ett klcrı 
mlıstahkem nokta tahrip etmiştir. da. Guadalcanal'ın ı'so mil kadar oi bildirmektedir 

Stalingrad şimal batısında kuv- şimal batısında düşmanın hafif de- Londra, 6 (Radyo) - ınııJtt'ıc 
vetlerimiz bazı toprak kazançları nizüstü gemilerinden mürekkep kü- Iktısadi Harp Nazırlığı sözcıisiı 
cld; ~t~işlerdir. Dün bir~klerlmiz- çtik bir filotillaya hücum etmiştir. Ilalya kadar luçbir memleketın ah· 
den bırı 1.000 den fazla duşman as· Hücumun neticeleri malum değil- tokadan müteessir olmadığını !!Ov 

ke;-i öldürmüs, 14 top ve 46 havan dır ledi 
topu ele geçırmiştir. Başka bir ke-

Türkiyede 10 scnedenberi eşi gorülmemiş bir şaheser 
simde kıtalarımız düşman müdafaa r 
hatlarında bir çıkıntı yapmışlar. 

200 Alman öldürmüşler ve 5 tank 
tahrip etmişlerdir A 

Stalingrad cenup batısında, bir 
Alman tank teşkili müdafaa hatla- ı 
rımıza girmeğe teşebbüs etmişse de. 
püskürtülmüştür 17 Alman tankı 
kullanılmaz hale getirilmiştir Sov- ! 
yet kuvvetleri burada bir meskun l 

LTIN ŞEHiR 
KR/ST/NA SÖDERBAUM 

Renkli Film tekniğinin en son zafer abidesi 

mahalli zaptctmişler ve bir piyade ,, .. ,.,.,.,.,.,. ......................................................................................................... . 

taburunu bozguııa uğratmışlardır 
Merkez cephesinde bır Sovyet w 

birliğı meskun bır mahalli k1.1sat- 1 ROM EO ve J U LYET. 
mıştır. Halen burndaki düşman gar- , 
nızonunu:ı mukavemetini kırmakla 
meşguldür Ayni bırlik, takviye ve. y eni Türkçe kopyası 
iaşe maddeleri taşıyan 12 Alman 1 J 
uçagını diışürmüştür . Pek yakında ........ Sinemasınua 
Başka bır kesimde kıtalarımız iki' •••••llİiıl••••••••••••llı•••••••••• 
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