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ÇÖRÇlL aon nutkunda artık yo. 
lnışun SQDuna yaklaıııldığuıı 

9Öylecll. lglllz baft'l.-eklllnln bu lylmee.r 
Dııtku 11Upbeslz gönlünden geçen ar. 
7.Unun ifşası deflldlr. Bir hesabın 

bir görtişUn, bir anlayqın ifadesidir. 
Çörçll artık bu harpte yokutUın 80-

nuna yakJatıldığrna nereden hWmıe
dl.)or': Ona bu kanaati tclkln eden 
baı.ı hA.dlseler mevcuttur. 

Bunun için İngllterenlıı bu harp 
baeladığı zamanla buıgUnk\l. şartlan 
ıı.ra.oıındakl farkı lruıu.ca görmek ll. 
l.nndır. 

Harp baıtladığı zamandan biraz eon 
ra. İngiltere Çörı;llln tabiri ile (tek 
tamplyon) olarak ortada kaldL Fruı. 
I& birdenbire aahneden ı;ıekllmlııtı. 

lııglltere plAnlarlDl yeniden nlzamla
lbak, karalarda ve denizlerde yeniden 
kuV'l.·etlerlnl hesaplamak mecburiye
lln4e ldL Jngiltere yokup tek baıma 
ve harp hazırlığı olmak9ıı:ın çıkmaya 
batladı, Çörcıı o zamandan ltlbareıı 

ID&Jzeme3 ı hazırlamak, harp ekono. 
lbltılnl tanzim etmek, bütün lmpara. 
torluk kuvvetlerini harp gayesine haa 
!'etmek tıılnl UlltUne aldı. Aynı zıv 

inanda 1'-ıglıtereyl cephede yalnızlık
tan kurtardı. Bugün onun harp yü • 
lttbıü çeken diğer müttefiki vardır: 

Amerika ve Rusya. , 
lngtııere bu yokueun baoına yak. 

latırken artık tek detlldlr. Yanında 
lllvMllr.blllr iki mUttcflk vardır. Bun 
'-r oaun l~in kAfl derecede l.)1mser
llk sebebidir. Bunlardan ba§ka cep. 
lııeJerdekl harp faallyr.tı de Çörçllln 
l)imeerllğlnl kuwetlendlrecek bazı 
tsa.ıan ortaya atmaktadır. 
Amerlkıuuıı muazzam endüstrisi 

laaUyete getmlııtlr. Tayyare ve tank 
hpUDJ Rusyada ve diğer cephelerde 
keııdinJ göstermr.ktedlr. Müttefik ha. 
~ lrun•etlerlnln 11<>n zamanlarda kıı. 
t.&•ctıtı muvaffaktyetıer c;,-Orçlll lylm
'erllte sevkedecek kadar ehemmiyet. 
licUr. 

Çörçm lylnwerllfe sevk:eden bir se. 
bb de bllbaM& Sovyet • Alman cep
~I durum olmu,tur. 

0Pdulann tUAn '-eya falan yerde 
lııııunmalan detti, fakat k:arıtı karı•· 
ta blrtblrlerlnl lmhada rekabete de. 
\·a1n edlıtleri ehemmi) etllcllr. Kıt mo
lıal'ebeleri ne Almanlara, ne de Rus. 
lara lııUyW< hareketlere lmk:An verme. 
Ilı. Fakat Çörçll ıçln blrlblrl karıtrın. 
lla dlkllml, iki devin çarpıı,ımalan 
" ~ enerjilerini oldukları yerde 

Devamı 2 Del 8&,Y.fad& 

Suikast muhakemesi 
3 hazirana kaldı 

'Müddeiumumi Cemil Altay , 
dört maznun lıakkında ölüm 

cezası istedi 
Ankara, 20 (Huıuıi muhabirimizden) - Almanya 

Büyük Elçisi Fon Papen'e wikut teıebbüsü maznunlan
nın muhakemelerine bu sabah Ankara ağırceza. mahke
mesinde devam olunınuttur. , 

Saat 9,40 da ha.kimler h e yeti 
yerlerini almış, salon yine dinle
yicDerle dolmuştu . Bu celsede, 
karar veçhiJ.e, müddeiumumi esa.s 
iddİ.88Dl.I aerdedeee!:ti. Reis cel• 
&eyi açarak iddia. makamma söz 
vermiş ve iddia ma.ka.mmı işgal 
eden Ankara Cumhuriyet Mtiddei
umuım[&i Cemil Altay iddianamesi
ni okumağa başlamıştır. 

Cemil Altaym daktilo ile ve sık 
eatırlarlıa yazılmış 49 sayfa kadar 
tutan iddianamesi şöyle başlıyor
du: 

''Sayın hikimlerim, 

19 Mayıs Gençlik Bayrammm 1 mıştık. Bugün nctrettiğimlz ba 1 sporcudan &hrken, alttaki naim 
Ankara stadmda bUyUk tezahUratla iki resimden üstteki, Milli Şefim.lzl de gençleri Mllll Şeftn önllndea 
kııtlandığmı dünkü Myımrzıla yaz. "Atatürk ko,usu" bayrağını genç geÇerken gös~riyor. 

''Doet Alman DevJet:i Ankara 
BUyük Elçiai. Fon Pa.pen aleyhine 
tertip edilen ve mes'ut bir tesa. 
dilf eseri olarak muvaffak oJamı. 
yan suikast teşebbüsü ... ,, 

Böyle başlıyan iddianame, hJ.di• 
senin cereyan tarzmı Ve safhala
rmı 8ll'88Üe ve mu!aaal aırette 
imh eden* bugiln mahkeme h~ 
zunında buluına.n dört maznunun 
bu işteık:i roller.illi anlatmakta ve 
bunlarm. suça i~ derecelerini 
tahlil ve dclüleri4t W>arlis ettire 
mektedir. 

Almanlar 
Har kof 

cenubuncttJ 
taarruza 
geçtiler 

Duatepe Motörü 
Bulgar sahilinde 

K araga vurmuş! 
Molörün ne şekilde yaralandığı 

kat'ı surette belli değ il ! 
Bir mUddet evvel Bulgarlatandan 

limanımıza hareket eden 300 tona 
yakın büyUk!Ukteki Zekeriya reise 
alt Hasan kaptanın idaresinde bulu . 

nan Duatepe motörU yolda henüz 
. kaU olarak t csblt edilemiyen bir se. 
bebten yal'11Janm1§, Bulgaristan sahil. 
!erinde karaya. oturmll§tur. 

MotörUn bir müddet sonra battığı 
zannedilmektedir. 

Ancak, sekiz kl§lllk mürettebatın 

beşi bir Bulgar limanma, UçU ltnea· 
daya c;ıkarılml§lardır. 
Öğrendiğimize göre hA.dlae Umanı • 

mıza, tayfaların çıktığı limandaki 
TUrk konsolosluğu tar&fından telgraf 
la bildlrilınl§tir. 1 

MotörUn meçhfll bir denl.zaltı tara. 
fmdan top ateşl.le yaralandJlı veya 
serseri bir mayna çarpllll§ olması da 
lhtlmal dahilindedir. 

HAdisenin bugUn geç vakit aydm. 
lanaca.ğı muhakkaktır. 

Anasının altınlarını çalan genç bir 
sene 8 ay hapse mahkOm oldu 

Mablnlm, deli oıcrataaa ılyUyerek 
kaçmak istedi ise de yakalandı 

Bugün birinci ağırceza. mahkeme
s inde garip bir hldlae cereyan et _ 

ınI,,Ur. 

Bundan bir mUddet evvel Be§lkt&§ 
ta oturan Mehmet isimli bir gene;, 
annesi Cemilenin altın bilezikte. 
rinl ve parasını c;alml§, arkadaııı Ue 
birllkte Beyoğlundakl barlarda eğle. 
n lrken yak:aJanlill§t.ı. 

Mehmedin muhakemesi mevkufen 
devam etmekteydi. 

Suçluya bugUnkü duruımada karar 
tebliğ' edilmiş ve bir sene aek!Z ay 
hapse mabkilm edildiği bUdirllmlşUr. 

Atlnada ıarl 
baıtab1ı çıktı 

--o

Umumi ye rler kapatıldı 

Atına, 20 (A.A.) - Atına polisi 
sart hastalık dolayısile alnema, tlyat 
ro, konser salonu ve mektep gibi 
uınum1 yerlerin kapatılmasını emret. 
mlşt:ir, 

Bu emir bir iki Utus vakası Uze • 

rine verilmlfUr. 

Ancak Mehmet karan f.fltir l§ltmez 
yerinden tırlamııı ve maznun mevkii· 
nin kanapeıerine çıkarak: 

- Ne! Beni ma.bkOm ediyorsunuz. 
öyle mi? ben deliyim, deli, i§te rapo. 
rum ... 

Diye bağırmağa bir yandan da 
koynuna sakladığı raporu çıkarmak 
için gömleğinin dUğmelerlnl eölane. 
ğe ba§l&ml§Ur. 

Bu vaziyeti gören adliye pollll Sa
dettin Şener, derhal mahk1lmun Uze· 
rine atılarak yakalamak Uıtemlş, 

Mehmet polise kuvvetli bir kafa vur. 
mll§tur. 

Fakat Sadettin, mahkflmun ellerin 
den sıkıca yakalıyarak salondan dı • 
ıa.rı çıkarmıştır. 

Mehmet merdiven ba§mda da bir 
hamle yapmış, llkin kaçmağa muval 
rak: olamamıştır. 

Mehmet, mahkiİmlara. mahsua oda. 
da bir müddet bekletildikten sonra 
hapishane arabaama konularak ı&ı· 
derllmlşt'ir, 

Oğlunun halini gören anneal hA.dlıte 
cereyan ettiği sırada mütemadiyen: 

- Ben davamdan vazgeçtim, bıra. 
km onu! diye söyleniyordu. 

ı- -;:::: 

Cezayir 
Ozerinde 
ingiliz - Fransız 

tayyareleri 
arasında 

muharebe oldu 
2 lnglllz, bir rraa

MUddeiumumt hA.dJeeyi mnaı.., 
caniyane ve şeni bir ha.reket ola.. 
ra.k tavsif ve neklederken Pavlof 
Biyah ka.plı bir :lı:itap okuyordu. 

Re.Is kelıdiııine ne okuduğunu 
aordu. Pavlol bir lifr ldtalıecbr, 
dedi, 

Reis - Buraar mahkemedir. ş.ı. 
İl' ldtabr okunmaz, kapasm kitabı
nı diye ihtarda bulundu, 

Ke>milof okunan iddiana.men.in 
notlarını a.h:yordu.,, İddianame 
bombanın pe.tlaması Uzerine ya • 
~ Devamı ı ncl eayfacla 

ız tan~ dlıtı Alman tayyareleri 
Vitide bu ha dise hakkında lagUterede ltlr 
bir resmi tebliğ neıredildi Um fa ana anm 
Vifl, !O <AA.) - cUayirden na.. 

mı vı,ı ajansına glSnderllen bir me _ etHler 
sajda ııalı ak§amı Oesayir karUOlan 
Uzerinde cereyan eden blr "!IA.dlae,. 
neticesinde iki lngtUz ve bir Jrran. 
sız tayyaresinin dll§UrUldilğU blldlril· 
mektedir. 

Vltt, :!O (AA.) - •'Cezayir lıt.dlae. 
si,, hakkında Vl§lde netredllen rennı 
tebliğ: 

Bir İngiliz deniz tayyareal karaau. 
ları Uzerinde uçmakta idi. Fraııaız 

tayyareleri devletler hukuku kaide • 
lerlne uygun olarak bu tayyareyi tev 
kife te,ebbll.ır etmek auretlle vazife -
lerlnl yapmı§lardır. Tayyare muka. 
vemet ettiği için denize inmek zonm 

BerUn, !O (A.A.) - Aakert blr 
membadan öğrenildiğine göre Alman 
tayyareleri lngilterenln ıark salıllle. 
rinde bir Umana taarruz etmıııer, 
bir çok tahrip ve yangın bombası at. 
DUflardır. 

İngiliz hava. kuvveUerl de dUn ge. 
ce Almanyanm cenubu gaı:'tıl kuımı 

Userlnde uçarak muhtelif yerlerde 
meak1Uı m&haileri bombalalJll§lar • 
dır. Şimdiye kadar alman haberlere 
cöre 8 İngiliz bomba tayyarul dQfiL 
rWmU§tUr. 

--0----

Berçte mllllarelte 
devam ediyor 

Londra, 20 (A.A.) - Harkot cep. 
heanlde, von Bok Timoçenko ordu -
larına bir darbe indirmek için gay • 
ret aarfetmekte fakat hlçbir netice 
elde edememektedir. 

Gece yanaı M:oakova.da neoredllen 
tebllğ Harkot cepheainde Alman ta
arzularınm defedlldiğinden ve R1.111 L 
lerleyi§inin devam ettiğinden bahaet
mektedir, Almanlar Harkotun 110 
kilometre cenup doğuaunda yeni bir 
gayret yapmaktadırlar. Bu nokta 
DoMÇ nehri Uzerinde bulunmaktadır. 

Sovyet yUkaek komutanlığı Kerç 
yanmadaauıda muharebenin devam 
ettiğinden bahsetmektedir. 

Alman yüksek komutanıığmm 

Kerç muharebesinin bittiğine ve 
160,000 ealr almdığuıa dair olan haber 
böylelikle tekzip edllmi§ bulunmak. 
tadır. 

!Bu Sovyet tebliği Alman tebliği . 
Din ne§rinde.n biraz sonra verilmiş . 
tir. 

Rua geceyarw tebliğine blr lllve. 
de Almanların bUtUn gayreUerine 
ratmen Rus Uerleyi§lnl durdurama 
~ Devamı 2 ncl sayfada 

da kalmlfUr. Bir İngiliz torpidoau 
tayyarelerlmlze ateş etmekte tered • 
düt etmemiştir. Bu hareketi takip e. 
den muharebede bir İngiliz tayyareal 
dalı& dUşürillmll§tür. ,Bu hA.dlaede 
Franaızlar bir kere daha eski mütte· 
fiklmizin ınetodiaruıı görebilirler • 

Seyyar tiyatro 
sanatkarlarının dileği 

Danimarkaya inen 
Blvtyetl meçllal 

parqltçller 
yakalanamadı 

Ankaraya bir heyet gönderdiler 
Seyyar tiyatro kumpanyaları sa -

natldrlarmm eaulı bir derdi var: 
Bunu bugün matbaamıza gelen Uç 
kiflllk bir heyetten öğreniyoruz. Er. 
tutrul Sadi Tek, DümbWlü tmıall 

Bern, ıo (A.A.) - M:oekova rad. ve Şevklden mUrekkep olan bu heyet 
yosunun bildirdiğine göre geçen h&f· diyor ki: 
ta QOk miktarda paraşUtçU Danlmar "Biz )'Ur.de elli be§ vergi vermek 
icada karaya çıkarılllll§tır. Bunların zaruretiDde bulunuyoruz. latan.bula 
İngillz mi yoksa Rua mu olduktan maliyenin tuttuğu heaaplarla aa.blttir 
tasrih edilmemektedir. ki ııeyyar Myetıerln gecelik vaatı 
~stapo §imdiye kadar bunlardan hanlatı 100 liradır. Bu 100 Unıam 

hiçbirini tevkl!e muvaUak oJam•uını J J&IUI ""Si,. ~ blu ,.,. M 

tır, yo JUR? ~ llııDcn. lılr..,,... lı8e 

bina kirası geceliği 30 liradır. Hcı 

~ece için asgari 10 lira nf.n parası 
veririz. eGrl kalan 10 Ura ne ne ya 
pılır, Seyyar heyetlerle sinemalann 
vaztyetinl 'bir tutmamak gerektir .. 
Çünkü bir filim 1500 liraya &1maa 
bile 20 - 80 bin lira haaılat getirmek 
tedlr. Yani Pir sinema 4 - 6 matine 
ve .uare ile yilk}Q bMdat terala ede 
bllmektedlr. m. lılle anaak ... gece 
badaQna ~ An.....,. yt1k 

.tek IM"Dllva rtıaada bıdaııdılk. Be 
J"llt ..,,, e. Y..,ar , ~ 
na. tts oets ......,, -.ımalrtavn .. 

( 
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st davası [-: lffN~ Almanlar Barkolta 
• sSnlbUôJiJJt' taar ~a geçti 

Battarata ı ncl snyfad::\ .Ba§tamfı 1 ncıl sayfada 

~tarıırı l net yfad 

p1lan l«!şif ve miltclı5ss.lslıı.r ra • 
porla.rau b!rcr birer tahlil etmek -
leydi. 

Müdd iumumt 
- Vaka sabahı sant ondıı. Kavaklı. 

Jerc scmtl tenhadır. Alman elçisi 
~ e karısı iknmetgtıhlarından ç:karnlt 
e!nrethancy3 doğ'ru ilerlemektedir. 

diyerek h&.diac anmda §ahit .Mefharet 
ve BıgüuUn, ıoför Fahrinin vazlyeUe. 
rl '\C 11ukuundan birkaç dakllta evvel 
b!l.dlse s:ıhneaı ç.zmektcJir. 

Bund u .ınr mücı.1elumuml hldl
olduktan sonraki olaylan da birer 

rer anlatırken: 
Reis gene l'avlofun okuduğu kA • 
ıUarm ne olduğunu sordu. Pavlof 
eza usuıu muhakemeleri knnuiunu 
ulduğunu söyledi. 

MUddclumuml: 
- Rel..8 bey rica ederim lddiıı.nnmc. 

ın! dinlesin, t.edkikn tını sonra yapsın, 
dedi. 

Reis gene Pnvlo!a lhtardu. bulundu. 
Müddeiumumi, sonradan ömcrin 

hüvlycUn,ln nasıl tcsblU kabll oldu • 
ğımu ve .Abdurrnhmanın açık ve su.. 
rih itirıı.flarile diğer mnznunlıırm na
sıl meydana çıkıı.nldıldannı söyllye _ 
rek maznunmrm §ahuılarmıı o.it nok. 
taları nnltm,ağn bıı.{ıladı, Abdur. 
mhmanm bayntma. ait ve Türkiycye 
gcp, tArzmı, Omerln §ıı.hm ve TQrkl-

g~. Abdurrahmanıa mUnn. 
ıseootı rtnl ve .A:bdurrıı.hma.nm komu. 
ni..stllk hlalcrini ve bu cereyanm tesf. 
r.1 nltnıdn na•ıl kaldığını tebarüz ot
u~ Ye tevkifine kadar hayatını 

~ 
:M.U4d UDluml, SWeymnnm hayatı. 

llP"\'E pbBını da o.nlatmıa, Pavlofla 
:Kı6rntl0tıın tel'CUmei Jınllcrine gcçU. 

- Pıı.vlot hazırlanan trajodinln en 
korlmDÇ a.ktılSrlldUr, ®dl, 

Bundan aonrıı. Stetanm memleke • 
umtzıa geüo ve gidl§inl ve kıa& ter • 
dımcı 'ıuıllnl yaptıktan eonnı. htı.dlae. 
ııin nasıl tekevvün ctttğlnl ?O SUley. 
ma.ol!I. Abdurrahm&nm diğer Rus 
maznun.tı.rla nıuııl mllnasoba ta ghiıı
tikL"Thıl anlat.mıı.ktadır. 
UıcWına.mede Süleyman (sadık bir 

ajan) srf We tavsif edilmektedir. 
:M.Wldelumum1 iddlanamcslnl oku -

maBl 215 saat d vam etti. Müddcumu 
mt son s6z olarak, Abdurrahmnn ve 
SUieymnn her türlU itiraflarda bulun 
dukııırmı, -bugün iae M.ldmlcrin ka.. 

rıırmn intizar etmekte olduk.lo.rmı, 
Pavlo! ve Kornllofun da.hl hAdlııeleri 
ı.nkAr ettiklerini, takat nııml oıup da 
bu kcmştlrılmı, oldukla.rm.ı asla 
iUı.h cdnmediklerinl, yurt dı ı.ndıı bu. 
ıunan lstcpnn ndlı maznunun ortada 
mevcut olm11dığı için, hakkında he
nllz blr §ey söylemenin tmktı.nsız oı -
duğunu, ifade ederek, Pıı.vlo! \'C Kor 
nllo! bnltttında 62 ve 64 Uncü, SUley. 
man ile Abdurratıma.n hakkında da 
~ inci ve 6!1 inci mo.ddelcrin dellle. 

450 inci maddenin 4 üncü bendi-
ne uyularak, 
$cp ettJ. 

cczalandırıtmalannı 

&ndan aoo.ra rol.I avukata ve maz 
minJ ııe diyoceklcrinl sordu: 

..A3Alkn.t mUd11!aamn hazırlıuım&l!l 

%JWHUJ6 ihtiyaç ıuuıu olduğunu, 

!eiilY:ııı1a:ıl'ID~ kendi tara!mdan iyice tet 
diğtnt soyllyerek müddet 

Pavlofla Komllo!tp.n eonra 
~~!lltlin~,µı>MmıJ"ad bulunacağmı 
llllJl~IJ;ı .A4x1Mrrabman bir diye<:ctl 
ı.ljıiıiı:~m s6yl ı. Po.vlot ise muay· 

tc.t:Jdk için bunlann ve td. 
$11ıiiiılll!ilBitiJl bir tcrcUme lnlıı de ay. 
lllıil"JteDdill.ne vcrllm atnl. ba ig ic;ıin 

0.30 a brrakılınru;ma 
mi~tir. 

karar veril· 

Müddeiumuminin tatbikini 
i6tediği ceza kanunu 

maddeleri 
Madde 62 - (Muaddel) Bir 

kimse işlcmeği kasdettiği cürmün 
icrasına ta.aHfık eden bütün fiil. 
teri bitirmiş, fakat ihtiyarından 
<Xmıyan bir sebepten dolayı o c~ 
rüm meydana gelmemiş ise ka. 
nunda yazılı o!mıyan yerlerde fiil 
ö!Um cezasını mu telzim olduğu 
takdirde mUte§e:bhLcı hakkında 20 
seneden aşağı olmamak üzere 
muvakkat ağır hap;s ve milebbed 
ağır hapis cezasını müstelzim 
ilduğu takdirde on beş seneden 
yirmi seneye kadar ağır hapis 
rezası hükmolunur. Sair hallerde 
o cürüm için kanunen muayyen 
olan ceza altıda birinden üçte 
birine kadar indirilir 

i\ladde 64 - (Muaddel 3.2.937 
Birkaç kişi bir cürilm veya ka • 
bahatin icrasına ifftirak ettikleri 
takdirde fiili irtiklip edenlerden 
veya doğrudan doğruya beraber 
işle'miş olanJar..:an her biri o fiile 
mahsus ceza ile cez11landınlır. 

Başkalarını cUrüm ve kabahat 
işlemeğe azmettirenlere dahi ay 
nı ceza. hükmolunur. Ancak fiili 
icrn edenin onu işlenrekte şahsi 
bir menfaati olduğu sabit olursa 
azmettiren şahsın cezası, ölüm 
yerine yirmi sene ağlr hapistir, 
Sair ce7.alarıı. altıda biri ındiri
lir. 

450 tNot MADDENİN 4 UNCU 
BENDİ 

4l50 inci ma<ldcnin dördüncü bendi 
fiil (taammüden icra olunursa.) dır. 

cezam tali ölüm cezasına mah~m 
edilir, 

Şimali 
lrianaa9a 

Yeniden Amerikan 
kıtaları çıkarıldı 

rtetmelerl, oldukbrı yerde knbrllk dıklan söylcnmcktcdlr. Alman mu -
r.ayıfl&malan yoku~ tırmanan tııgil- kabil taaarruzu tamamlle akamete 
tere hesabına emsalsl:ı; bir ynrdımdnn utra.mııtır. 
başka bir 11CY değildir. Bir bölgede Alı:rınnln.r 90 tank ile 

Çörçllln tek bqına muharebe mey. hücum etml§lcr fakat Rus topçusu • 
danında kalan togt.ltereye iki de. nun mUda.Iıalesi ile bArp sahamnda 46 
mUtte.flk kazandırdıktan, tıarp mal • tank bırakıınık geri pllaklirtuımU§ -
ı.emeıı.I bakımından Usti.inllik ehlo et. lerdir. Diğer bir kesimde 16 tank da. 

tikten lld rakibi de kal'!l ılmrıJıya ltoy h& tahrip cdilmlıtir. 
duktaıı sonra kötllmser olmasın~ ııe. Koekovn radyoaundo. bir çlker 
bob yoktur. k&nlı: muha.rebelcrden 'bab8etmlot1r 

Burun şark cephı!ıılndeld harbin Almanlar 1DsanC& ve :malzemeoc ağır 
6Cyri de lngtltcre l!:tn lehte lmy4odl- zayiat vermektedirler 
lcook bir durum ııı-u.ıtmektcdlr. A. 6 gQıılUk bir mubaaa.radan 8oıır& 
rnerlka \"8r kuvvetlle mıılzemo yetiş • Rıı8lar bir Tren istaByouunu geri al· 
tlrlyor. So\·yet Rusya blltnn lruvvet- mışlardır 
tllc cephelerde doğ'liş\lyor. Diğer bir keslmde .Almanlar ileriye 

Müttefikin biri blltOn tınrp malz.c. Romen Jutalarmı ııtlrmll§ler fakat 
mes.Lnl, blrl bütün canlı kuvvetlerini hlCbir netıce elde edllememl§Ur Al -
cepheye döküyor. BöyJıo bir manr.ara manlann gerilerden mUhlm miktarda 
kaı)11U11da Çiht~ll ı~ 1yl1118Cr olmak.. takviye kıtaian getirdikleri ve derin.
tan bnşka bir vaziyet tasavvur edllo.. Uğine bir mildııfna ho.ttı testa etmeğe 
mm. çal.ı§tıklan görtılmektedir 

tna-ııt.erenln dal·"-~• Nazi Almanya.. MUhlm miktarda par&§üt4;U ve 
eını zayıflatmaktır. nunuu tekil hak. tank takviye kıtalıırmm golmeel oop 
kında lnglltercııkı husust bir niyet ve hede hiçbir değişiklik vüeude getir. 
taaın'VW'tl yoktıır. Rnklp 1 ter deni~ memiştir. 
de, ister topnJk tlstUnde olatın mak.. Rua hava. kuvvcUeri de havada 
aat onun r;;atırm çckllmestdlr. Bir yıl. elde etUklcri UstUnlllğü muhataaa 
dır Alm&ny•:rı meşgul eden bAlA da ve piyade kuvvcUerlne yardım et .. 
m~gul otnnkto olan müttefik, ona mektedirler. 
bu vaztreslrJ görmektedir. Eğer mU- Bu hava kuvveUerlno mensup ucak 
eadele IJooııno. &0nbaharıı kadar gene lar taarruz eden bir tank birliğine 
A.•nıpa k-.ralanndıı. dova.ın ecleno bUcum etmi§ ve 15 tankı tahrip eL 

Çörı;ll kNıdinl baklkaten yok111un mi§tir. 
tıquıa. yaktaşmıı aayablllr, ÇUnktt ba Kal1n1n cıepheaindc de faaliyet ~-
eartıar içinde gelecek günler geocn zllkmckted!r. 
Jllnler kadar karanlık '"' kor'kunç Ruaıar .Alman taarruzunu pUskürt 
~bren olmazlar. mtl§ ve 1000 ölü zayiat verdirml§lcr. 

Çörçlle göre b'fmscrUğtn llOheblerl dlr. 
budur. SOVYET TEBL1Gt 

SADRI ERTEM 

Japonya 

Yeni Sovyet 
sefiri 

hakkında 
Mo6kovanın istimzacıncı 
muvafakat cevabı verdi 

Tokyo, 20 (A.A.) - RCJımen bileli· 
rlldlğine göre Japon hUk~meti Mali. 

Jıloakcwa., JO (A.A.) - Geceyıı.rw 

ne,redllen Sovywt tebllği: 
19 maymda Harkot Lstikametlnde 

k:ıtalanmız taarrus :tı.&rek.etleri 7apa 
rak dll§manm mgkatılf taamızlarmı 

aklın bıralmUflar ""8 ileri hareketle· 
rlne devam etmlflerdlr. 

tzyum Baneııkovo l.9llk&metlnde 
Sovyet kıtalar.ı taarruza geçen .Al -
man kunellerlle çarpl§Dlıglardır. 

Kerç yamnadamnda Kerç oehrl bÖI 

geainde muharebeler ~ovam etmı§Ur. 
Doğruluğu anla§llan haberle~ g6rc, 
17 mayurta evvelce kaydedildiği gibi. 
6' de#1l 78 .Alnı9ıu.tayyat'e81 dtlşü • 
1'1llmll§ttır. 

Razvelt daha mühim kuv - kin Sovyetıer birllğlnin Tokyo sefir. 

18 mayısta ~j-Alman tayyaresi dü. 
§Urlllmüştür. 17 Sovyet tayyaroısi ka. 
yıpt.ır. • 

vetler gönderileceğini Uğine tayini 1çln y11pılnn istlıru:aca 
söyledi muvafık cevap vcrmııur. 

Londra, 20 (A. A.) - Ameri. ~ :,. "' 
kadan gönderilen krt.nlar 'mali Kuybl3Cf 20 (A..A.) - SovyeUer 

birliğinin Tokyo ae!irlnln de#i§Uril 
=d~r noktayn vannış bu• mest Kuybl§efln ecnebi mıı.h!lllerind; 

Bu mevııu' ha.kkmda. ms Ruz §Up~e ve tereddllt!or uyo.ndırml§t.ır. 

it 1 .. 
1
,....,;.,ti Sıyası Sovyet mah!lllerinde Smo • 

ve şun a.n soy ~.!., r: 
Bu hareket nıuvaff3.kryeUe YR· taninsin geri çağrılması hakkında 

ptlııu.ş addedilebfür. İleride daha ı hfcblr tefsirde bulunmıımakta, ynl
milhim kuvvetelr de göndcrece - nız eski elçiye bafk& bir vazife ve-
-· 1 rileceği söylenmektedir. 
gız. 37 yaşında olan yenı sefir Jrlallk ise 

Bir mt enl•etln 1939 da Sovyctıer birliğinin Tokyo 
3 ,.eraretı milateprlığına tayin edil _ 

sonu m.if olduğu lçln o zamandanberi Ya• 

zlfesl başında bulunmaktadır. 

RUSLABBla~ 
iSTASYONUNU OERl ALDUAR 
'.Moskova, ZO (A.A,.) - Kwl Yıldız 

gazetesinin bir telgrafına cfjre Sov • 
yet kıtaları birkaç gUn suren bir 
muharebeden .eonra. Bıu'kot cephesın. 
de bir §lmcndifcr iatasyoııUDA glrml§. 
ferdir. 1stasyomı miidala.a eden 208 
i.ııd .Alman alaymm geri kalanları 

dıı.ğıtılmıştır. 

Cephenin bafka bir kesiminde Al
manlar Sovyet sllva.rls1M boş yere 
taarruza. uğnt.fplrtan .eo:ııra Romcnle. 
ri muharebeye oBOlmıUflardır. 4 Uncu 
Romen tUmeniııln yaptığı üç taarru. 
zun hepal geri plııkUrtUlmll§tUr. 

- • ' r 

I . . " . ,· , . 

1okyogu 
bombalıyan 

filo 
kumandanına 
Şerel madalyası 

verildi 
'.Atclan her bomba bir 
hedefe isabet etmif ! 

Londra, 20 ( A.A.) - ~ 
ay Tokyo ve civarındaki şehir • 
lerdıe Amerikan uça.klan tarafın
dan yapılan hava akınları neti -
oesinde bir ~rsaned.e yapıJrna.kta 
olan bir harp gemisinde yangın 
çıkarıldığı ııimdi anlaşılmı§tlr 
Aynca birçok fabrikalnrda da 
yangınlar vukua gelmiştir. 

Reis Ruvzelt bu filoyu idare 
eden general Doolitleyi şeref 
madalyası ile taltif etmiştir. 

925 senesinde Doolitle Schei -
der kupasını ka7,;lnmıştı. 

General Tokyoya karşı yapı ' 
lan hava akınının ümit edildiğin
den daha fazla verimli olduğu -
nu SÖylentjştir. 

Takriben her bomba hedefe i
sabet etmiştir, demiştir. 
-~ 

Harkot cephesinin ba§k& blr keai • 
minde Sovyet pike bomba tayyare • 
lerl Rua llerl harekeUnl durduran 
btr Alman tank grupuna taarruz ede. 
rek bunlardan 15 lnl tahrip ctml§ler
dir. Sovyet hava kuvvetleri yalnız 
bir günde 54 AJman tankı, 12 kadar 
top. 50 tayyare ve 30 kamyon tah. 
rtp et.miflerdlr. 
Şimdi 60.70 Alman tayyaresinin 

lflirak ettiği bQyUk muba.robeler oe· 
reyan etmektedir. ' 
ALMANLA.BiN TATBlK ETMEK 

tsn:ı.>tKLERt PLAN 

Londra, 20 (A.A..) - Yorkl!hl.re 
Poet gazetesinin askcr1 muharriri ya
zıyor: 

.Marep.l Tlmoçenko Almanlan mü· 
dataa muharebeleri yapmak zorunda 
bırakıyor ve baya.U ehemmiyette iki 
bölge olan Harkof ve Dniepropet_ 
rovskda taarruz ediyor. Almtınlar 

Ka!kas istika.metinde taarruz etse. 
lerdi lııloskovanın ve Rusyanın geri 
knıan kIBmının bu iki bölge ile bir o. 
yun vardır. Fakat generalin Azak 
dcnl.z! aahlllerl boyunca stıraUe yani 
Kımn cenahı emnlyet altında l.sc de 
sol tarafı tebllkeden uzak değildir. 
ÇUnkU mareşal T1moçenko cenuba 
doğru ilerlemekte ve bu surcUe Al· 
man muva.ııala yollannı tehdit et -
mekledir. Alman ııtratejl.slnln bu yaz 
Rusya iŞlni blUrcrck sonbaharda Ak. 
denize dönmek gnyesinl güttuğll git.. 
tlkçe daha açık bir §eklıde anl&§ıl 
mı~ır. OOrllnUşte Alman ordularının 
makeadı şudur: 

ı - Cenupta Rus sol cenahını çe. 
virmek, 

2 - Orel ve Moskovada cenup 
barekAtını örtecek şekilde hareket 
ctınck . 

3 - BütUn Rus muvasala hatları • 
nın dUğilmUnü teııkil eden Moskova 
merkez cepbesln! yarmağa çatııımak, 

' - Lenlngradm cenubunda Rus 
aağ cenahını çevirmek. 

ıı ~ ~ 

Moı!ko,11, 20 (A.A.) Pravda ga. 
zetesi hwrus1 mekteplerde meslek 
hazırlıklarını blUrmit olan 700.000 
ı;enç işçinin Sovyct endUstrllerlnde 
çalışmakta olduklarını blldirmcktc ~ 
dir. 

Bu mekteplerde 700.000 genç l~çl 
daha yeU§tlrUmektedlr. Yakında hu· 
sual mekteplere yeni talebeler alıruı
caktır. 

Nevyork Badyosun· 
da tehlike işareti 
Ncuyork, fO (A.A.) - Gren. 

viç ayarı ile saat 15 de radyoda 
tehlike işareti verilmiştir. BUtüıı 
radyo istasyonlan neşriyatları .. 
nı durdurmuş.-rdır. 

Hava tehlike işaretinin sonu 
saat 15,01 de verilmiştir. 
SolyaJa bir komüni.t tebe. 

kesi. meydana çıkanldı 
Sofya, 20 (A. A.) - Bu.Jgar 

polisi milhim 1ü kooıilnJıst oebc-
kesinl meydana çıkarmıettr. şm
diye kadar ı 00 kişi tcWi! edilmiş
tir. 

ispanyada yakıcı aıcalı 
Madıid, 20 (A. A.) - 1spe.n. 

yanın muhtelif b81geleıino birden• 
bire bir mc:ı.k dalgası yayılmıştır 

Grenntada sroaklık gölgede 55 
dereceyi buJmuetur. 

Eneıa çıa 1,1 
balledllecelunl, 

Çungking, 20 (A. A.) - Bura.
da dolaşa.ıı şayialaro göre gelecek 
Japon taarruzu Hindi&tana, A• 
vustmlynya değil Çine karşı ya • 
pı lnca.k. trr. 

Resmi bir sözcU, taarruzun dört 
koldan yapılacağını tahmin etti • 
ğin1 söyle:ıniştlr. 

Garpta Bir.manyaya, cenupta 
Wındiçhı.iye, sahil eynleti Çenkf 
ang, (limald~ ·san nehir iet.Rramc
tinde. 

Jnponlarm Birmanyayn mühim 
miktarda ta.'kviye kıtaları getir • 
oiği anlıı.ştlnuştır. 

Nledermar ismi 
altında 

Almanya 
Bolandayı llbak 
edecekmı, ı 

Holanda sosyalist partiainin 
reisi Mussert ba,vekilliie 

\ayin edildi 
Mosl..'llva 20 (A.A.J - Bö)'tfır: 

Stokholmdan resmi Sovyet ajanaı. 
ruı. gönderilen bir tclgratta blldlrlldl
ğinc göre A.lmany& '•N.l&dermar,. t.anı 
altında Hoıandayı l.lhak etmek ta. 
ııavvurundadır. Holanda n&QOnalltı• 

partiainln §el! Muaaert bafnldlllğlo 

tayin edllml.ştir. Onun tea1ri altmd 
bulunan partinin ilhak tekUnnt Jta 
bul ettiği. bildirilmektedir. Şimdi H 
londada bulunan nazl polis §eti Heyı 
rich'in Hitıer tar&!mdan bu mueı 

halledileceği zaman haztr bulunmak 
üzere Mussert lle blrtllde !BerHne 
gideceği tahmin edilmektedir. • 

Alman projesine g6ro Holanda ya· 
n muhtar bir eyalet ruıayaua :ile 

kendi bafvckill taratmdan ld&re eclL 
leccktlr, Dahlll idare Alman Grnett. 
ne göre ıslah cdilecekUr. 

Bükreı elçimiz vazilesine 
döndü 

Bükreş btiyük elçimiz Ham. 
dullah Supri Tanrıöver, bu sabaJı 
vazifesi başına hareket etmi.:ı!ir 
Burada kcndisile konO§all bir 
muharririmi?.c büyük elçimiz, ço
cuğunım rahntsrzlığmda.n dolayı 
seyahatinin 15 gün geciktiğinı 
söylemiştir. 

..e at bir evlenme 
"Va.kıt'' refikimizin muharrir

lerinden gazeteci arkada~ınız 
öğretmen Hasan Bedrettin Ülgen 
ile öğretmen Bayan Ha.midenin 
evlenme törenleri yapılmıetır. 
Arlcada.şımıza ve e.~ne saadctl~r 
dileriz. 

Geçen sene "Dcğloen Dünya., iamln 
de mUhlm bir eser ne§retmi.J olıı.n 

"1kt1SBdt DeVletçiUk., mtlclll!I Ahmet 
Hamdi Ba,arın bir mcdonlyctln 80IlU 

lıımi altında yeni ve mUhlm bir eseri 
daha çıktı. Başarın bllhaıısa harp so
nu dUnyamnı tıı.ınnmen orljlnııl bir 
gijril§le inceleyen ilk dört kitabını 

okum~ olanlar, yeni eserine koydu. 
ğu iıılm altmda ne gibi yenl meseleler J 
ortaya atmıo olacağını kestirebilir • 
ler. Müellif 191' dcnbcri dUnyo. me -
denlyeUnln nasıı ve neden dohı.yı çö· 
klİO içinde Olduğw:ıu anl&t.makta, in.. 
11anlan iblriblrine tamn taban& zıt 
yollara. g<Stllrmllf olan ilim görUole. 
rtııe bUcwn etmektedir. Kitapta LL 
beraDzm, Hnrladzın, l1'a§tzın . ve ,Naa.. 
yanal Sosyalizm lı&kkmda matnmat 
verlldikten aonm İ!Uya.nm varacağı 
yııı:d medeniyet snfbaSmm p.rtıan 

~-

Ekrem. k$dlslno ıöatorllen oda3a 
gtnUtı zaman ~ elıılrUşdl. Bay &o
dacbn apmııa ne1er ceveleclll1nt. ne 
demek ıste41jlnl hAI& anla~ 

Mukaddes Uçurum - Şahika hanım.. fllz nilitinlz 
Ve elini kalbinin OstQno k~ 

1\Ave ettı: 

Hldr ~m"- müb1ın b&reketter 
~ ve lıakkmda. bir çok 
ll&:!e?' ~ §Uphe otmıyan 
ta~ a>nWn ~tav. 
Jbt:«ilem, 'Flyatr 1:50 lamıfb.ır. 

•ar ve Bayanlara 
Müjde 

Bu tııMrrut devrinde eSkldi, bo-
yası BOklu, renginhı modam geçti 

dl~ kıymetli 

EL ÇANTALARINIZI 

)1llldır'Ale temtn ecleblllnılnlz.. 

K~Y Mumhane caddesi 
HMaftP.!1:§a han No. 2 , 8 

• ~:....:".,,1~~.;..ı, n._,,,,..,.,J_ ~~ıfir.emit~'t;,,..,...--MODA W)V A EVt 

Ba lif ~ baımlayaa o del11 
mlydl! 

Artm 6 kedlnüt. brar -.erllı:ı:ıılf.. 
b~ ..,,. )'oluaa ıtrmlfkım, Sedadm 
böyle bir Od .at içinde 1ıa tabavvllUl 
göstermestnln 11ebebl neydi T 

Eknım 110ywıda.. yatağın kenarın. 

da duran pijamayı giydi. 
- Bu lıertıalde Vedattan kalma btr 

pijama. olaeak. Akılsız ~k.. kendi 
evinde böl·le ipekli pljama a;tycr nıty. 
dl T Bu :rahatı a(l&ba ömrUnde ııır. 

müş mlldllr ! 
Keu.d.l keadlıne alSylcndl •• 
Bir ıtezlonga 1\lotl .• 
Slgaraıımı yaktı. 

- \'aktt epeyce llerleml olııa ge
rek. Maamnflb çoktn.n uykuyı.ı dalmış 
olan adanın koynıında hl\I~ ııyıınıl< 

buhman benim gibi klmblllr ııe laMlıır 
1-.n vardır. 

Uuldaa bir sce du,Jdu. 
- Oetiba eoektt bir kaı1Je tar4an 

dönüyor. Ne mesut ln5Blllar. Gökte 
mehtap vor .. tır lık ap.Lydınlık. Her 
)'er cennete benziyor. İ!ısıı.nın böyle 

1 bir patre f:'ÖZüne ııykıı girer mi? 
Ekrem, ~eclAyı ronda.n scvuıl~ ... 

.37. Yazan: lSKENDER F. SERTELLi 

- O, tam ldeal bir kadın, d17or • 
da. Aklı, m&Ubğı, r.eldsı yerinde. U
r.ağı ~teri cJe kuvvetn. Meııut bir 
)"IJV& ımrabuecc:;-ımıre ınamnıo. Buna 
iten ele llUUlıyorum. O her haliyle ben 

ıle böyle bir inanma hf9sl yarat.mı&. 
tır. 

Sigıı.rumı bttlrtp yatacakt::.. 

Ekremln lıılrlori yovaş l'a\'8§ dil· 

... ..eliyor vo Sediı.4ın mana!lı:r. tariderl. 

ııı zihninde blil'tltme~e, o konutına • 
Par üzerinde faz111 durnınfa lfh:um 

ı;önnUyordu, 

Nıtuı.yet iki kıılb blrlcısJ,.'loo e ... d:Mla 
bu iste söz bile ~AL Ekrem de 
eocnk değildi •• al' • a glreock tıerhtın. 
et btr dodlk~ hı:ıım.ba kata-
rak, her ne olsun 
1lec1A ile e\1~ ~r vcrmlııtı. 

Ekrem, Nee~nm kon m:ı tarzını, 

AeSlnln t\henı;lnl, yllriiyQfllnü, gör~ 

\'e tlaşli.nilşlerlnl o lladarbeğ nmlş ve 
takdir etmlııtı kl .. 

Ekl'(•ml artık biı fikir 'e k mnn. 

dan kimse geri geYlremezdl. 
Ekrem aözllnUn erl, disiplin sahibi. 

azim ve iradesine gü\'cnlr bir erkekti, 
Zaten o ela NeclUaa daha iyisini 

bulacak değildi ya •• 

BEKLEN1LMİ\'EN Btn ZİYARET 

Ekrem o gece yatağma glr6Cf"ğl 

ııırada, odsnnı kı.ıpmı yavaoça tıkır
dadı. 

Ekrem başını kapıya ~rdl: 
- l'cn·ın .. ııeo mlııln 'l' 

- ... 
- Bir §tiye lbtt~ım yok, kızım.. 

yatıyorum. 

Kapı yava.p,;a. açıldı. 
Ekrem otnrdnğn yerden krLll<tı: 

- mm o1!. 
'l".ı,·nnda lı:ırınızı elcktrllt amp,ılli. 

nfin tflO!Jrcttiğl lo;, bir ıızık altında, 

kapıdan uuııınn gölge ı;örUndU. 
Kapı iyl<"ıı a.çılmıştı, 

Ekrı•m he)·L'<'&lllıt. kapıya dündU; 

- Boo, Pervin gelı1I mnclma da. 
Alfedenlnlz.. Biraz eert konqtom 
ama.. 8lzln geldlğlnlzt &alımla etme. 
miştlm. 
Şahika yıı.va§Ça ~ye gtrtt: 
- Stzı biraz nıJıatem etmek IM:t· 

yorum. 
- Estağfurullah efendim .. bayunı. 

nuz. Rahatsızlık da IAf mı 'l 
Şııhlka eliyle odaom kapmm ka • 

padı. •• 
F.krem faaıkm bir &Mola 7er 8'L 

tcrill: 
- Bnyuron._ ~ 
Şalılka C9ki blr kon8olan nan.de 

aynkta ilurdu: 
- Ulca e4eriJD. ~ ,. .... ar-. 

ı;alım, Slze gidi 8ÖJ'~ -.r. 
- Bay ııa.y,.. J'WO'~ 1 "m. Ş.

blka baaım! 

Otumam .... ~ ~· 
- ~ ~,.... JIMlll 

kon~Urlz. Dele ....._ ••"' .,._. 
~lok lıeyecnnlı gti~ ..... 

- ~· sJa..J' sk da •aı11 ... N! 
- HapUUll ... 1 

....... ......... 

re heyflC."all& d,.._ 4e. U-... lılr 
tiObeb ~ • 


