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Yazan: SADRI ERTEM 
M UHAB1PLERlN vaziyeti 

her gün ycn1 bir sarsıntı 
arudlyor. Bu ka.rşıl.ıklı kuvvet.le. 
rin dün)' a. üzerinde yaptıkları te
siri en bariz şeklide ak.sottiren 
memleket VJşl Fnuısasıdır. O san
ld dilnyanm tutulduğu bliyük zel
zeleyi kaydeden bir aismograftır. 
Onun raJdca8 poUtlkMma baka· 
rak muhariplerin arz üzerindeki 
gündelik vaziyetlerini anlamak 

111lhnkiiııdür. 
Vişi Fran ası kurulduğu gün.. 

clenb~ri bu vazifeyi yapmıştır. 
Yalwz bir zamanlar rakkasm ha
reketi daha ağır oluyordu. Binaç 
ay bir ndkta. üzerinde temerküz 
e<liı~ kalıyordu. Son aylarda bu 
111kka.CJ daha çok sağa !W>la oyna
maya haşladı. 

Framm·. rakkas siyasetinin e888I 

harbin sonuna kadar Fransayı ye
ni bil' sa.rsmtıya. oğratmamaldır. 

J'akat F:raıısaıım Ö..\...1e meseleleri 
ve. 1i:ralasa Ue allkıllr muharlplf.• 
rin öyle di,-&lan ''8.l'<lır kf, Fran. 
sanm tam bir tarafsızlık barajmm 
arkasında kendini muhafaza. et
mesine hnki.n yoktur. Eğer l,.ran
&anın ekonomik bünyesi, geopoı:. 
tik ~artlan, muharip!crin harp ga
yeleri Petenin polltlk dU&Uncele. 
rln• tevafuk etseydi Fransada 
tamfsızlık politikası bir istikrar 
devresine girebilirdi. İhtiyar J>c
tm blitun gayretini Fransaya bir 
istikrar temfnl için sarfetmekte • 
dfr. 

Daha g~en hafta Fran88. Ue 
Amcra.a arasında bir anlaşma ya.. 
pdnu~tı. Bu 1lnla,ma Fransanm 
gıda nziyetlnden ileri gelen bir 
zanırettl. Peten iktisadi bir zaru
reti poHtlk m·cnfaatlere tercih e. 
der gibi oldu. Fakat bunu Ame
Jikanm dö Golclllerin bulunduğu 
bir !Wtaya kon5<>1M tayin etmesi 
takip etti. Fransa bunu protesto 
ritl. Diğer taraftan yeni olaylar 
muhariplerin vaziyetlerinde değiş
meler yaptı. tngllterenin Sen Na• 
zer ba.skmr, Amerikan genel kur· 
may Başkanı Marşa.im Avrupaya 
gelişi bazı İngiliz nazırlarının ve 
umumiyetle Anglosakson matbu .. 
atmm Uh1nof ve MaJ!tklnln ar • 
2ulanna uyır;llD bir nekDde Avrupa. 
)'a f'apılaetdc bir t.ecavüzden hah· 
setmeleri, bahar taarruzlarınm 

yak18.61Dasr, PMiflktc ve mnt de
nizinde Amerikan ve İngiliz kov• 
Vetlerlnln uğradıkları mağlübiyet.. 
ler Fransanm rakka8 polltikası ö
:terind,.. müessir olan hadiselerdir. 
Bu hidiselerln ağrrbğxlır ki Diba· 
Y,ct on beş gUn önce bir hayal t.e. 
lakki edilen bir meseleyi, uvaU 
Pett'n Visi Framasmm htlkfunet 
l"clsi yapıyor. Fllhaldka Lavalbı İIJ 
başına gelmesi Fran11a polltlkasm. 
da cezri bir tebeddlU sayılmak~ 
eap eder. Bu zarım kavvet.lendJre
eek g~mlş b&diseler de vardrr. 
l.a\"al bu harp i~fncle hep Alman· 
n ile i' birliğinin bir eemboltl ~ 
larak mey<tana çrkm~tır. Dö Gol 
~glltere Ue İl blrliğl taraftan 
~' 1.avaJ de Almanya De sıla bir 
1& bbttlfne taraftardır. Pet.eıı 
lnnılann ortumda rakkas poıttf. 
kası idare etmektedir. Bu manza.. 
ran :nazu.an Lavalln Vifl kabi
bewfne 'Betvetdl olarak girmesi 
~ İdil eezrf bir poHtikanm 
--nuuntl ifade etmek 1lzrmdır 
~akat biz bana henftz kani de~ 
ı"!.. Peten Fransrı tarafsızlık poll-
ıkasını admı adnn müdafaa et. 

'"ekte, Mlon, adım Uerlemekte 
t-antbn santim gerilemektedir ' 

Lava1in .. ....... gelmeei. IÖP.-

, Alman tebliği 

Ruslar 
mühim 

kuvvetler
le taarru
za geçti 

Berlln, 1'7 (A.A.) - Alman orduln. 
rı ba§kumandanlığınm tebliği: l 
Şark cephesinin merkez kesiminin 

bir noktasında dU§Dlan oldukça mu _ 
hlm kuvvetlerle taarruza gcçml§tir. 

Bu taarruz ~rl pUsktlrtülmllştUr. Cep 
henin merkez ve pmal kesimlerinde : 
dll§man tarafından yapılan dfğcr mev l 
zil milhlm taarnı.zlar da muvaffak ola , 
mamıştır. Geri ile IJ'tlbatma ve hava I 
meydanlanna karıı yapılan hava ta
arrw:lan esnaamda düşman tayyare 

ve müteharrik malzeme bakımından 
mahsQs kayıplara uğramıştır. l 

Kerç yarım adasında liman tesisleri 1 
iyi neUcelcrıe bombardıman edllml§ • 

tir. ı 
Kan§ ve tngtıterenln cenup sahili U. 

zerinde Alman av tayyarecileri dün 
hava muh'!-rebelerl esnasında 11 tngi. 
Uz tayyaresini dUşUrmU~crdlr. 

Muharebe tayyarelerfnden mUrek - ı 
kep teşklller dlln gece Buthampton I· 
ate te81slerine taarruz ederelt neticele 1 
ri müşahede edilen bir takım tahribat i 
yapllllflar ve yangınlar çıkarmıolar • 
dır. 

400ingiliz 
tayyaresi 

Şimalt Fransa üze
rine müthiş bir 

akın yaptı 
Lo,ıd.ra, 11 ( A.A.) - B.B.C: 

Dün İngiliz tayyareleri §&faktan 
akşama kadar fasılasız Şimali 
Fransaya akınlar yapmışlardir. 
Bu akınlara dört yüzden fazla 
tayyare iştirak etmiştir. Bu a 
kmlar, Alınanları garpta, bır 
milyon asker ve hava kuvvetleri. 
nin yarını tutmağa mecbur bı· 
rakıyor. 

Londra, 17 (A. A.) - B.B.C: 
Nevyorktaki İngiliz hava komo
doru, gazetecilere yaptığı beya. 
natta, Almanyaya yayılan hava 

_.- Devamı t net •yfllda 

hesiz Berlin l~in arzu edilen bir 
&eJ'dlr. Peteni de bu amıya yak
lattmm nokta mtlttefiklerln gitgl. 
de daha iyi vaziyetlere 88hip ola. 
mamalandır. Fa1rat mtlttefflderin 
bu kl>f.tl vaziyeti de tam ve kat'i 
blr §ekil Blmanıı,tır. Onda da mü
~vv~ taraflar vardır. Blnaeo.a• 
leyh Pcten La.vali kablnesinJn be.. 'ma ıı;etinnekle Almtuıyaya !JUie 
taamııJan esnasında bir emniyet 
vermek ve İl birliğini devam et. 
tJrmek istediğini lhıwı ef:melıt;e.. 

dJr. 
Lavalbı it ba§ma gehnesl ordu

da ve idare cıöazmds bir temiz. 
leme ya.pdacafl, Anglosabon ta. 
raftarfarmm atılıp yerlerine Af· 
man n.rartarlarmm getirlleceiinl 
tabii addediyoruz. Fabt pndklen 
Frannnm Almanyuım yanıba§m
da yer aJacalmı ve donanmasını 
Almanyaıun emrine vereceğini 
tahmin efmfyoru. F'nmtwlm fa -
rafmzhk politilaunnda bir yeni 
safhıı olan bu no1rtada durmak Pe
ten I~ gayedir. Çllnktl donan -
mayr AlmanlaN terketmfyen bir 
Laval hHkftmettnl mtlttenkler za
yıf bolundukJaft mtldd~ biraz 
nazla da olsa kabul ederler. Vlşt 
~ icabında nazlanarak, lcahmda 
merhameti c~lbederek azami bad
lerilen ~. l'rama !Iİ.,..,.etinde 
tam ve eezrf bir tebeddtll llzrm 
olduh zaman bmın artık Peten 
yapamaz. Bunu ya d3 Gol, · yahut 
Lava1 ya.par. Bogtln rakkM Alman 
n<!UDa doğru biraz daha yaklaşı
yor. Fakat h~nUz hareketler Dlba
J.('t balm111 cJeilldlr. 

Bomba· davası 

Mareta1 Peten 

Petenin nazır
ları istifa etti 

LAVAL 
Yeni 

l<abinesini 
kurdu 
-o

Darlan bC1§kumandanlığı 
kabul etti 

Aydınlanamıvan iki nof,fa: 
1. Kornilofla ömeri kim tanıştırdı ? 
2. Nomikof adh bir Rus var mıdır ? 

Mühendis Romanski Süleyma
nın iddialarını kabul etmedi 

AnkaJ"a milıast mulaakemeainin dünkü celaeainin 
aaat 18,30 a kaJar olan kı•mını okuyuculanmıza bildir. 
miıtik. Gec •aate kadar devam eden ve gazetemize yetiş. 
tiremediğimiz lıumın özünü veriyoruz. 
İlk tahkikat sırumda SUleymanm ------------

kendlslnln Sovyet aetarethanesine g!l. 
tUrtlp Nomikof admda bir memurla 
tanıştırdığını iddla ettlj1 mUhendia 
Edvart Romanakl bu iddialan redde. 

1 

derek şunları aöyledt. 
- SWeyman benim oturduğum bi· 

nanın altındaki berber dUkkAnında 

1 
çalışıyordu. Ben oraya 115 günde bir 
saç tra§ı için giderdim. Blr gUn ba. 
na sırpça bilip bilmediğimi aordu. 
Anladığunı söyledim. Bundan ııonra 

ahbap olduk. 

ingilizler 
Giride yakın bir 

adaya hücum ettiler 
Roma, 17 (A.A.) - ltaıya.n or 

.dula.n umumt ka.rwgf.lımm ~ 
nn.maralı tebliği : 

Sirenaik cepheWıde kayda de· 
ğer bir şeıy omw:mı,tir. 

Alma.n av tayyareleri hava mu· 
harebelerinde bir dilfman tayya; 
reaini d~. 
Giridirı cenubundald ki19flık ada" 

lardıa.n birine ka.rp dlipnan ta.ra: 
fmdaıı ya.pıl&n bılır lbeııikın a4Qnı 
ka.J:mışt.xr. 

orta Akdenizde torpldolıanmm· 
dan bir~ bir dü,ınan denizalttamı 
.Pa trrı,p.:ştır. 

Sırp komUnistleril 
mücadele 

'26 KOMt!NtST (lA.B.PJŞllADA 
öLDCRVLDU n Si Kl1SUf1JK 

DIZtLDt 

Çetelerle 
çarpışmalar 

oluyor 
Badapeıte, 17 (A.A.) - Oft:ı 
SJJbiı!>taııda ~eral Nediç'ia lm. 

mandaamda yapdan son temMI-
me harok:etlerl neCicetıinde 76 lm• 
milnist ;yaprJaın 9U'PJllD8.l91'da 61" 
düriilmiiş ve 22kcım1lııt9t t.e bar. 
şuna d.irJilmlşür. 

Diğer cihettA!ID &ımada ve Slo
venyada lromünillt çetelerinkı ta9 
fiyesine devam edilmeirtedlr. Pat
rats clvarmda yapılan ı,Pddetıi bk' 
çaıpışma c:sımmııda 108 Alıl ölıdG
rtlknllştilr. & çeteler munta.m 
iaşe eıd.ilmekıte idi. 15 vapndan 
faft\ mnm' Ve buğdaş buJt ....... 
tur. Bir milrt• da. lldls. lroym ve 
ımreeıe ~. 

Ruzvelt 
Bütün otomobillve el 

koyabilecek 
V~ 1T (AA.) - ıw. Ruz 

veltbı. blltlln otomobillere el ıro,ma • 
ırma izin veren blr kanun tek1tft &7a r 
mecllalne tevdl aıımunuttur. 

Bir g1ln benimle aynca ~r1lfmek 

latedlginl eöyledL Niyetim yoktu. Fa· 
kat hayatımda klm9eyl fncltmcdlğını. 

den belki blr it lçtn rica edecek diye 
'tODUfJD&fl kabul etUm, Bir gUn 
k1ZI1&7 ile po9t&bane DzltJDde TUt
tadıin. Gane lloaupla4&D bab.8ettl. 
Blr yere kadar &1dlyol'dum. Yarım 

saat eonra dönecefl.ml, on.kıt konu. 
şablleceğimlzl ııöyledtm. I>Gnttşte beni 
t>ckliyordu. Maltepe caddeırlnln 10 a. 
drm ötesinde 8 • • dakika konll§tuk. 
SllleJIDU ~ Ru lldaretMM9lnde 
blr1Df tanıyıp tamma4ılmu llOl'du. 
Son zamanlarda Sov7etlerden bası 

sdrealer almıyordu. Yugo81av allele
rinln Slbfr7a7& llOrOldUIO aöylenl,ar. 
du. Stlleymarun da bu makAtla Sov
yet Mfaretbenewlnde tanıdık aradJfl 
ve bir adre9 ı.tlyeceğ1Dl. d0f0nd11m. 

Başvekilimizin gaze
tecilerle hasbOhali 

Yeni bava, deniz \'e ra oru ...... ,. 1 
~Darlan 

l .ondra, 8'7 (A. A.) - B. B. C: 
Vi~ide reemen beyan edildığinc 

yöre Laval yeni kab~yi kurmuş· 
tur. Yeni naztrlamı isimleri bu • 
mm netredilecektlr. 

Röytere Va.gılngtondan bildilil • 
diğine göre- VişiJeld Amerikan se 
fl!i amiral Lea.hy hflıkfunettyle is. 
tlş~l'f'de bulunmak için Vaşingto• 
nR davet edilıtnlştir. Art?.k Ame • 
rika • Fran.M mUna.aebetleri mas • 
lah:ıtgilza.rlar tarafından tedvir e
dik>cektir. Vl.şidc beyan edildiği -
ne göre 198.bdt Fra.nmz kabinesi bu 
gUn SOll toplanbımu yapa.caJctır. 

SWeyman komnm.tılk, Staliıı ve 
Balkanlar hakkında b&Uetmete bq. 
ladt. $Ö7Jerln1 blrlblrine kan§tmyor. 
du. tyı anlayamıyordum. Siya.setten 
~ Devamı t ncl •yfad• 

Amerıkalılar 
Bataanda 50 bin 

esir verdiler 
Laval, birçok mi1him ner.a.retler Tokyo, 17 (A.A.) - Domei 

de ~ sahibl olmak istediğinden ajıamr bildiriyor: 

zam
teekilit ıe tayinlerde. yeni bir ni. Bataa.n y&.nmadumda ceıreyaıı e· 

kurOla.cakUr den muharebeleıde 16 Nl8ana. ka · 
Vi§ldC'D Laval kabinesinin ku• dar esir adi.len Amerikan kıtaJa· 

nılduğu bildirilirken ya.pden be • rmm mevcudu 50 bin kifiyi bul 
y&D&1.tfl, Fra.Ma ile Bi.rletfk Ame-1 maktadır. Bunlardan 9 birı4 Ame 

~Devamı 1 ncl •Jflld& rJkıalıdxr. 

iSTANBULDAKi ASKER AiLELE .. 
RiNE YARDIM ÇOGALTILACAK 

var binaısı yaptıracaktı. Bu d Ql"UılD 
kaıpmda Iaımervatuvar içın ye-

.&llk&ra. 16 (A.A.) - Bafvekil 
Do.lttor Refik Saydam beraberle
rinde matbuat umum mUdürll Se
ımı Sarper olduğu halde bu sabah 
halkevinde Ankara, İstanbul, A-

Japonlar 
iki adaya ye
niden asker 
çıkardllar 

Mlttatlk llanat. 
erla llombardıma 
nı dawamedlyor 

J.oaclra, 11 (A. A.) - Japon • 
W', FiUpiınlerde Tanay ve lııoyio 
a-!alarrntl 1t1ekiz nakliye garmsilc 
yeniden a.9ker çdammşlardır. Cor
regidora şiddeW hava akmla.rr 
Ö$'Rm ediyor. Son 30 188.t zal"fm. 
da düıımanm a.tee keeafeti Jüalc• 
cli'lir deırecede a.zakJışbr. lstaıibul Şehir Meclisi bUgUn 

toplaMrak rıızneane9k>deki mad· 
deleri :mllmlleıre ve bıbul etmiş
tir. 

ni bir yer aranacaıktır. sam ADASI MUllABl:BSl.&BI 

tık olarak Şchzadebqmda. Par. 
tinin yaptıra.cağı yurt b1na.sı için 
belediyeye &it olan 8J'98.llI1l B&.tıl
masrna karar verilmiştir. 

Belediye bu a.ıaya koose:rva.t~ 

Aynca Asker ailelerine yapla- 1 1'okyo, l'J (AA.) - Domel .,,._. 
cak yardnnın arttmlmeama karar bildiriyor: 
Ymibniştir. Ezcllmel buı reabn Japon ordU8\JDA meuup bomba tay. 
ve v~ yüme 5 ten yUzde 10 yarelert pazart.ea1 günn Sebu adasmda 
a çıka.nlaraik, bunu karozlıyacek Japon kara kuvveUerfnl destekleml§. 

para temin edilıeooktir. ~ Dev8ılDI l llCI •)'fada 

dana, lmıir ve BN*-ir gaetec:ile 
rini kabul ederek keııdileriJe U• 
mumt vaziyet lııMı1rıMa hMh•wi
de bulnıımuştu:r. 
B~. ka 1* hitabe ile tıop

lantı eebetmi anW.l*tan w hö
k~ctin takip etmekte olduia 8f.. 
~'aseti geniş hatlıarla çbdiltt.en 
.•onra, toplantıda haıır bal-.n 
Dahiliye Vek:ib, C\knhuriyet h4l -
kümetlnin da.mi! siyaeetini isaJı et
rnl§ ve bilhama bu 8*yaaettn tü:ip 
ve tatbiki hU8lll!RIJlda hnkGmetle 
r;uetecilerin ımnul bir yolda 
s::ittnderini bQyDıt bir maı••ııııtyet. 
• işaret et.mlttir. 

Hariciye Vetiıi ~lu, bed-
i siyasetin 80ll zamaıı1ardaJd. .ia

.t ;şaflarmı çok etı-afh 1* ~ 
tııhlil ettikten sonra, 8Ölllll Numan 
Menemencioğlmıs b1rakmJ1 ft ha
riciye umumi kA.tibi de bilh..a 6-
n ilmUzde vuku balacak inki..,._. 
c~da hflktmetiıı ve sueteıe· 
rin yakından takip ve taöA ~ 
!erini lüzumlu~ e.111 hat 
l:ın belirtm.i§tir. 

N!ha.yet söa alan ttc.'8t veirill 
MU~taz Ökmen,. ımmml jqe w. 
ziyeti, ithalAt, 8mıek w yat me
seleleri ve ınalınb.t iti, her bi
ri ayn ayn umumi etkln lılca1 e
den me.eleler heMmtda hUkbıe
~n hareket tumıı ft Wdp eıttii 
gayeleri etnlflle aydmlemmfbt". 

Gazeteciler tarafmdUl ftb bu
!"n bazı suallere bp eden oen.İı · 
lar V ekı1ler tantmden veıtaa
ten !IOGra, B8fwidl cloldıor Rellk 
Saydam yemlen ~ baı. 
narak, Q<>t ımniml ft w* bir lfa
~e ile, bHhaMıl dllllll ll;yuet hak
kında isahat vennlt ve l!MIDJelreti 
ilgilendiren bk' gak ınetıeıelerde 
buan görülen d1ll'llldama1mn ne gi 
bi sebeplere balb oldalmm mU
dellel bir SUı'ette göstermittlr. 
Toplantıdan 90Dra. davetaler 

Başvek'J tarafmdan Anbıra palas . 
ta ve-rilen bir öğle y~de bu
lunarak, 13,30 dan 18,. bda"r, 
hilki)met erltlıu Be amlm! ..... 
hsl>elerde lJuJ11lihnıwJaıdlr. 

Nalla Velslll ..... 
Nafıa Vekili Genen.a Ali :r.t Oe,, 

besoy, bu • bahkl ÜllpNll9 .A.nkara. 
dan 19brimlze pladftlr. 



! - EN ON DAıttKA - 1'7 NtAAN 19C C'Cl'MA 

,aı yeni kabineyi kuıCtı!I - SO ~ OAKiKA 1 Bele~iye kömür stokları 
... Baı;tazafı 1acı5:1.)"fad3 ~ .. "k il" 1 K i VLecude getırecek ... _._ .... ___.__ u uçu an ar uponu_J 

:..:ı anı:ım.WJ.l\.ı ~ ....... e m ne3c - ı k" Haocr hğımıza göre, tsuuıbul şehre külUyetli miktarda manga ~ 
; erin e.."1dsi gibi devam edec~- ~ r=ı \ . . . ı. 

(r tmnouu eklenereıc göodeı.ıı "'~" l\beıetll~~·i eehrın kömUr meselesini ki:I mUrü getırtUecek ve dep:ı ediltce"' • 
..imidi izhnr edi]mi5tir. •· ·' , ı~ı. 1'7 (A.A.) _ Amiral Darlanm I" arama ve le; verme UBnları itil ısoıı .<ünden halletmek için esaslr tetkik • tir. 

hırsızlıaı Bir saat 
Uaklknda panm:ı: ne~redllecektlr. Ev lcr yapmaktaydı, Son günlerde neti., Belediye Dthll"de köı:nür fiyatı yük. 

______ ...,.)oooo ____ __ 

n de!a olarak Ba§vekll n;.ııavlni ar. 1 k" ... ld'ıı.ı ••m•" tanzim aııtı•ma -~e 
d l'M 1 ecıı.. IMIDc tekltn göndettn okuyueulann celc- •n bu tetldkler stanb1.ı1un " • • -o• .... - ,. ...... 

tUo riyaRt e eeee;• nazır ar m ."'l'tı·r. Tüccarlar da kömUr gettrtp 
eni L ı hU.. mbtuz ltalnıaıı üze.re ~rlb adttslen 1 mUı mc~lesl ile çok yRkıncian all. "', 

toplant.ısmdan ııonra Y ava d .. fttmakta serbest olacaktır. 
kil dil kU şım nl blldlrmelerı IAum,) kadar olan Başvekil Refik Say nm~ .... 

J.mell bugün ~ e ece r. • Maden k•murü satı•ı da Etlbank steı r1 d ı . . tasvibinden geçmiştir. Elektrik •c:a . u .. 
,ye ltadar birçok nazır 11 e 0 q Evlenme teklıflerı • ı..ı tn-'m .. ft- yeni blr programa ... •re • resinin banknd:\ bulunan ı... milyon ..... ........ •" 
ııı"n dl. bunln.rm hiçbiri hnklld bir • Yaş 27 boy 1 68 kilo 71 demirci ıa--- edi'-"e"'tlr. 

''Ne dersen de karkeş, beraat ettin, 
ama, yine de saatimi sen çaldın ! ,, 

• • • • • lirası sermaye olarak kullanılarak ,...,..... ..,,. ,. 
:ı.h:yet 1;östermemektedlr. ilk yapan, ayda 60 Ura k zana.n, lçkl. 
Gerçekte Laval kabineye l~tlr!k e. 81 ~mıyan. kumıır oynamıyan, kimse. 
bilecek olan ışahsiyeUertn isimleri • B1Z b1r bay; namuslu fakir b~ aU~ hı._ 

Uzerlncle t\qkırt dıöldllmüf, rengl 
soımu,, fommnu kaybetmltt blr ktırk 
manto vate. 'l'thündeld çlr.cfltt, mab 
kemecle .Uylcdlğl yaeı ile hlo de mu.. 
t.enaalp delildi. Herhalde, özeolleeek 

ni yalnız Mareşal Petene bildirmiş • ıı:ı ne evlenmek istemektedir. (A.E.Dl Davası · 
tır. 

Dev\et cetl ile müstakbel ~·ekil 
rasmda slyast mahlyetteki görilşml'. 
r:tn mevzuu da giz1i kalmış bulun • 

maktadır.• Dllnkn gtlnlln ba§lıca vns. 
(ı Lavalın emrine verilen sevinye pıı. 
~ lyonunund yapmt§ olduğu görllşme 

lsti§arcler olmuştur. 
~ siynst mahfillerinde, Lavaıuı 

krnr amme blzmetıertnl ifaya dönU. 
\ mnıtasebetOe 6nemU bir nutuk 

ı· :-eceğt ve bunda. teker teker Fran • 
ız siyasetinin bUyUk meselelerine tt'.'. 

t-.:ıs edeceği kana:ıtl vnrôır. 

Şlmd!kl hnlde.Eransız _ Alman ya. 
ınla.şmasmm mevzuunu !turan La • 
• Un Fra.nsız poIIUkasmlD bOytlk hat .. 

lnrau ne gıekilde dll:!UndUğUnü tzah 
tmek hnkfı.nı yoktur. 
Vl§l dUn, ha:tl)ten evvelki devreıer. 

görWe'bllen kabine buhranları sr. 
r mdakl hareketli manzarayı hatır. 
Intıyordu. 

I1E'l'E1'"1N NA7.IRLARI t TlFA 
E'1Tt 

l'lşl, l'f (A.A.) - BugUn akte!illcn 
nuırlar mecllal toplantısından sonra. 

UtUn na.zırlar marc~ııl Petene ı .. tıfn-
1 rmı vermlgılerdlr. Dovlet ~etinin ha. 

fi olan amlral Darlan kıırıı, dcn\:ı: ve 
ll~va kuvveUerlnlo ooııkumandanlığım 
Ustllne Almağa hıızır bulunduğunu bil. 
dlrml§tfr. 

ilan ve beyan ederim ki : 
CİLD GIOAsı·oLAN 

remzine mUracaat . 276. 
Ba~tnrııfı ı ncl ı;aytadB man ömerle tanı§tırDSl§tU" T Omerin bir bayat seçtrmedlfl Jlk ~ an· 

SATILIK AU ALAJt bahsettiğini gvrUncc ca:uıan aiyaaeUe çok iyi bir doetu olduğunu aöyleyen l:ıtllıYordu. 
• UBkUdnrda Doğancılar yoku§U uğraşmadığ'lm için ve içUmnt seviyem .Abdurrahman acaba kendls\nde» bu Dıal"acısı lııe daha deriltoplu, daha 

başında, bozncının ynnındnki ar.sa Ue de onunla konuşmama müsait olmadı husuata bir ~ey anlamış mıdır? , genç ve glh:eJ, ıen ve ıakrak bir SeDO 
Kadık!Syllnd<ı çııJ'§t lelnde S!SğüUUçeo· ğmdan bu adamdan yakayı sıyırma • Abdurrahman: l•ad.ıı.ıclL 
mc çıkmaz sokııktaki ikl evlik arsa nm çaresini dUşUnmeğe ba~lndım ve - ZannedlyOTUm. ki bir aabab Pav lkhlnln de, vaktnc canclğer kw:O 
satıuktn-. lstıyenlcrin Haber gazetesi 

1 
eefarethanc'e tanıdığım olmndığmı 1 ıo! ile Kornllof beraberce ömcrl."l sarm~t füen, ılmdl mahkemeye dil,_ 

ba§mllrettlbi llısana mUracaat:~n. söyledim. SUleyman o esnnda bnnıı evine geliyorlar. Bu takdirde V· nıe~rlne ııebeb SO lira cıetertnde bir 
• Tarabynda boğaza nazır mutena bir de mektup gusterdl, elinde tutu· merl~ Kornilofu Pavlofun tanıştır- kadın aaattydl 

bir mahalde 50 dönllm mUttarmda yordu. Galiba zarfı dn. yol<tu. mr.ş olması 14zım gelir. Konıilof - Ne dlyooeİaılo b&kRlmı :Nesahaı 
toprağı ztraate 60n derece uygun, L. SUleyuuuu bir kıı.ç gün sonra aynı d~m etti: baormP Bak kol .aaUml bu çaldı, dL 
çlnde ba.ğı v:.ı meyva ağnc;:lan olan yerde bir daha gördUm. Bana: - Abdurrahman müphem bir yor. 
ve çiftliğe elverişli bir yer satılıktır. - Acaba Ruıı 11efarclh:ı.nesı benim cevap verdi. Za.nnettjğime göre di- - Dilin keudği yoktur, derler, bL 
1stıyen1crin Gıılntada Havyar hanm.. için ne dll§Unüyor T ve konll1JtU. T('!krar &<>ruyorum. kim bey. tatecU1i11l llÖyler. Ama, bir 
da 77 numarada. Vahan Hıırput'a mU.. Dedi. Beni Ömerlc ~tının kimdir? de bana aorıın bak.alım. 
rncnaUarı. Telefon: 43796 Evveıce ae!arethanede tanıdıfı ol • Bunu açık bir tıeldhk> biliyorsa - Eh ıote auıa 8011Q'Ol'OL 

Aldırınız: madığını s!Syleyen bu adamın böyle bildirmesi IA.zmıdlr. - Pek&tt. öyle iM beta de tıG711,Je. 
ız demesi beni bUsbUtUn §ilphelendlrdl. Abdurra.hman: ytm: 

(Ayyıldız) (Pembe gtll) (Klmses ) - Biz su,.lula.r bu 8andnlya'-'a Blr 
(E. Ural) (?..errlni CY.Ş.) (Oran) Ben bwıun UJ:ertnc bu adamm blr " J Bu ıa.dını benlalçtaıumardım. 
(M.U.N.) ( 2,2,44) (F.F,) (Ciddi ll) casus veya bir polis hafiyesi oto.cağı z.<Ulla. mUplıemiyetlc oturtı~·o- arkadqım ıamttırd.ı n bir batta .on-

a !htımallnl dU§UndUm. Kafamda bu a. ruz. Pav~! vuıtssile t.r.mşm:l'j ol· ra •ııa celerekı 
(K.N. Mehtap> tS.S.ı ıR.U) (A, ) dama karşı blr §ilphe hl.sıl oldu,,. mnl:ırt lAzmı gelir dedi. l{omilof - Ka.nlet beal ey ...Wblm oe4eGae 
(H.K.) (C.:M,) (A.L) (B.Y. Kaya) '-· m-"'len: ... milhim olup olma- bl _.. .. A_. --•-E kil E H:l.klm tercUnıan vnsıta.Slyle mUhen ..,~ ~""" ...... ıstımslJor. Ne olar, r ..,..,_.,., _.,,_ 
ı B:ıhar) (Aıılan) l me ) ( 1) dls Edvard'dan sordu: tlrğını tayin etm.e-k ona düşme;:, bu vansMla kalayım! diyerek beııllıD .._ 
<Anaqalım) (Ciddi) <t. ŞeDka.n) _ o haJde bu adamı neden polise L~ hakimler heyetine "1ttir diyerek ya postu terdi. Tam lld •J liel' '*'1m 
(Sezen 26) (N'ııdlö 79> (Tunalı). haber vermeclJnlz? verine oturdu. paramla, yap&llım yeınelElerie ~ 
(N.A.) (KUUlphanc) (Arııdığım kadın) Bundan ........ r& Abclurrahmanm avtı. 

Ea1varo cevap verdi: °".. dl, st&U. 
(AyyıldIZ) _ Dll§llndllm. Bu adam belki blr katı Şakir Ziya ~z aldı ve şöyle de- _ Oaoım baraauu 90,...,..am. Sa. 

Açık konu,ma' polla memurudur dedim. O bıılde ki· dl: ati çaldın mı, ~madJıı ımf 
Bay (W.A.W.) - Sarih adr~iniz oı mı kime §lkD.yet edecektim. GfilU1'ı; - Pavlof mUekkillm hnkkmdıı ~- _ S..nrıı. ıı.ktım "1. 8aUb acllada 

mııdığı lçio ilt'ınmızı ne§redemedlk. mevkide luılrmn diye böyle b!roey yap tajcı, mUfteri dedi. Bunlar uydurul ~ bir de mWıen<lhi oe dalsa ~. 
Bay (.Mim. A. T. T.) - Aynı lltı.nı madım. mut bir plıı romandan ~ka b'.r ~ey. Ha• bu it böJJe ylirümelrt 11amm la. 

tekrar yaz.arak gönderin~. Hflklnı SUleymana bu §&hldln anlat. değildir, dedi. H.albukl mllekklllmln ınm, dedim ve keıullst De •Mlıramtr 
(Gıyabi a.nlnıınıa) remzUe mektup tıklanna dıılr bir dlye~eğl olup <>lma. bu t§t.en ve yUı:ildllğtl yanllf yoldan _ Hoppala.. ya11o belllm ecır4al'a• 

yazan okuyucuyıı. - Bu §6klldekl 11An dığmı sordu. Maznun, bu §8.hidin doğ. vaki oıan lstlkrahl hldtııenln uametl. ma vec.p verllll, Buralan blıre lkmı 
lan ltoymak mutadımız değlldlr. ru söylcmedlğinl ve kendi Ua'aeslnin nl g!Satermcğ'e kat\dlr. Bu ajanıı pro. deoiD. Siz tJa uatl ~dma mı. ......... 

Bay Hllseyln Satan ve HaVU%1uha.. doğru olduğunu söyledi. Abdurrah • vokaUSr, pntajcı. mllttert 16zlerlnl dnu:ıl mıf 
mam 66 numaradan nıcktup yazan o. man bir diyeceği olmadığını kayde aynen kendlıılne iade edertm, dedJ. _ Pek:Al6. KeDdistne 90ruınuı 1lüıa. 
kuyucuya. - Tic:ırl mahiyeti haiz o. u. Pa.Tlot bu. a6zlerl tercümandan din. hm, ma'.!om ki b<'n saatini ~ 
lan llAnlar Ucreb3 tabidir. tSllAtL KORKULUNUN lFADESt ledlkten eonr& rülerelt yerine otur • 0 halde Mnl niçin evtne: 

Ciddi remziyle yaı:aJl okuyucuya - du. _ J{ıırd- tıir l•ahvcnln kırk Jıl bA. 
BU BIOCEL CİDDEN 

ŞAVANt HAYRETTİR 
Cildin ıemek iititfarJnla 

ı d bI Bundan eonnı Glln~ berberi aııhlbl ....,, 
' 

1 

MD.ıılc:ıc! wı.nmw bir defa neıre e .. 
1 

HAld:mler heyeU kıaa blr s1sU mQ • tm -rdır . .Nev. e bl ...... .,.._.., - ..... or. 
tıımall Korkulu dinlendi. small Kor- ... .... ......,_. -.1 

leceğiz. Sıra takip ehmje mecburuz. z:akeredeD llOllll'B !ırtanbuldald phlUe- &Un! 01,-e taıı...rmı•. 
ckt kulu, SUleJ'Ul&ııt askere giden blr " &• " 

l 
Bursa sokak 6 numarııdan m up rln,ffln ımıvkutlu olmam hueblle celp _ Allah Allah. &ııa ela mal .or-

o/tf uğunu ispat edif or. vnz:ı.ıı ve•--·- okunm"""" okuyucu. kalfasının yerine nldığmt, iklnclkA • m-... .-....A.o olmak n ... re zorla -ttru ,,- -· ·"- ı '"".J"- - •- mayıntZ ~""dediğime ~veriniz.. 
ya - İla.nmtzı tekrar yazarak gön _ nun ortalarında snıeymamn stanbul. uıcıert. lçtD mtıdcklumumıut- mbek- -.:... öylo 1ae, ._ lıanua 18atlnl ~).. 
dcrrnenlzl rlcn. ederiz. da.n b\r a:r1c8nqı eldtğ{iii, bu ada.mm kere )'Utlmasm& Tt duru§Dl&nm 29 

Bay Y. S. - Beşiktaş Hasfırın cad. kendi he~erisi olduğunu ve hukuk nisan çarpmb& g11nQ aaat 0,30 a l>f. ın:;m· rabat bir nefee aldı: • J 
desinde 59 numıı.rada. saat"! Sadık'n !akültesbıe girmek lc;ln mlirotnt ya. rakrtmıuım• k&r&l' _..,A, 

"' _., 1-"'.....,I b -- ,.._u..., - Rab l~t.e bonu ııonayoram bNı 
mQracaat edlnlz. pacatını .,.,y ~""«>... ve u adamJa 

oktoruvı. bu 
husus! clld gı

dasında mevcut 
olan Blocel'in bü
yük bir 1tına ile 
.. ilmiş genç hay. 
van la rdnn 1stlh- u-ı-_:;::::..~.ı:.....J 

1 edlldlğlnl söyledi. Blocel Cll
dln derlnllklertne nüfuz ve genç, 

Şimali 
Fransada 

Alman skerlerine 
aarruzlar yapıldı 
Londra, 17 (A.A.) - B,B.C. 

Laval kııb!ncsioln te§ekkWU illn edil 
dikten sonra Brctagne'da fzlntl Al • 
man askerini nakleden bir tren yol • 
dan çıkanım~. LUlea mıntakasmdc. 

dıı. Alman askerlerine taanıız edllı:nlr. 
tir. 

Amerikada 
le 

tnze ve açık olmak için kendisine Vllôington, 17 (A. A.) - HU~ 
lhun olan gıdayı temin eder. kumct, Birle.şik Ameriknda hafta. 
Meşhur bir Viyana ilnlversıtesı da adam bt>.şma yaran l'brelik ~e-
profesörü tarafından keşfedilen l:<?r v~lkaJr.rı dnğlt:Iacağmı bu· 
bu BİOCEL <pcnbe re.nlttekl) To- g~ln Mldfrmiştir. Şekerin \'esikaya 
kalon Kremi terkibinde tam clld tabi tutulması '.şi bu A.Y içiııde 
cnsacını beslemek için icap eden ı-. ı caktı:r 
miktarda mevcuttur. Akş:ıml:ın j' . :ı.ş ryıı ' • 

yntmazdıın evvel bu kremi ve sn- e il ki 
bahları dtı (beyaz renkteki) TO• J' n, 
kalon Kremini kullanınız. Üç glin t1"8Dl9 Omaya 
zarfında teninlzln gayri sar mad- ı 

delerinden, yilzilnUıün zayırıo.mış ba .. i8DIJO~• 
e gev~ml4 adalelerinden kur

jtulmağa .~a~ladığıru göreceksiniz. 
\Viyana UR1versltes1 hastaneleri
nin birinde Prof. Dr Stelskal"'ta
afından 55 ıle 72 yaşlarındaki 
·adınlar üzerinde :yapılan ıecrll

beler neticesinde yüz buruşul-luk· 
~arının altı hatta zarfında kayb~l
duğu sabit olmu~tur 

Berlin, l 7 (A. A.) - AJnuıı: 
radyosu, Münih yolu ile Berlinı 
Romaya bağl:ıyan ele!ctrikli bir de 
miryolunu."l sUretlc yapılması için 
Almanya ile ltnlya :ı.ra.smda bir 
:ınlaşmaya vanldığmı bildirmek • 
tcdir. Bu yol Romadan ııonra t • 
talyan ynnm:ıdasmın en cenup 
nokmma kadar umtılnca.ktır. 

Bav!I Dlf, Rede, Grip, Bomatimna 
NeTralji. Kınklıt "" Bltna Alnlarmm Derhal Keser 
~ ctbld• I b'9 -.tıfUr. 1'A~tJTURINOEH SAllt.ıiNtz. 

Mil f!rmt Pt1tW IW'fULARt ISRARtA ISTEV1NIZ 

81k Sik bul~uklarını Söy'ledl. • •
1
. I . • de ... Ne diye yok lıUmem eenhı eviade 1 

KornUof ·reisten 56z ıstıyerek: IDgl iZ tayyare 8rtn•n otunıyormııt. ml\hf'.ıMlla De göraoü-
- Şimdi a.ıı.uyoruz ki SUleym.an hücumları yonnu~ı. glhl şeylerle işi ur.atıyomın. 

ve Abdurrahm&D beni b!çb!r zaman MUba,ir efendi, ~ğ'ır lıüalnD, Şa.. 
beraber görmemişlerdir. Ben bunu _.- Baftar&tı 1 ad •ytada hlt ~aJ.meyi! i. 
böyle &nlıyorum. Fakat onlara mtten akınlarmm, nihai taaruza zemin - Sıılnıccel"t'!.,, 
bir defa ıorarsmız. dedL hazırlamak ba.kmundan ehemm•. 1 r.tUb:t')lrin, :.orldnJ'dtt, oahtt cvıç 

· yetli olduğunu söylemi3 ve de· l.;rzolın ba'?ttı ;umlle ol.mad•it ve blld-
KOR."llLOFU O.HERLE KUi 

TANIŞTIRDlf 

Reia: 
- Ne derıin SUleJ'Ulan. ömerıe Kor 

nllo!u beraber olarak hiç gördUn mu? 
Veya beraber gezdiklerini Lşlttııı mi? 

- G!Srmedirn efendim. Fa.k .. t Kor 
nllot ile Abdurrıı..lımanı «>en tanııtır. 

dım. Buna ye~ln ederim. Falta.t hl( 

bir zaman Ömer! KornUof'la ne gör 
dUm, ne de görllıtilklerinl J,.~tUm. 

Reiıı Abdurnı.hnıana döndU ve r.e d· 
yeceğlnl sordu: 

- 8eıı de ömerle Konıllotu bEra · 
ber t;ISrmedlm. Fakat cörüş. 

tUklerlni ömerdtt haber &lduı:ı,. C1J • 
ye cevap verdL 

Kornllof ikinci bir mııı.ı daha 90ra. 
cağını beyan ~tU ve dedl ki: 

- Mesele böyle olduğu halde ~imdi 
soruyorum, Bent kim, nel'ede ue za.. 

Şabligf. kendi keıMllDe: 
- Zavdh babam, her zaman böyle 

bWm aranuu bulm:ıl< için ne 'bUyllk 
fedakfırlıkl:ır yap:ır. ll'akat artıl< bo 
lsla soııu yoktur. Du gece bir daJıa t. 
nandım ki, Vednt ndam olmaı:. On. 
da losanlıktnn zlya1e :apawlık istidadı 
tnklpf ediyor. 
Vedadı soydular .. ~ııtırdılar. 

Ve o ıeoo Ş:ıhlka ayn bir odadn 
yattı .. Vedadııı yanına nğramadı. ' 

B1R MEKTUP VE BİR HEZEYAN .. 

Şahika o gec<-yl uylmımz geçireli. 
- Şu alçaktan bir lntlknm alsam, 

ne l)i olacak., 
Fakat, :;:ıııika bunu ııöylrrken, ka

tasmd:\ ı;arlp bir htlflınm kıvrılıyıır 

ve: 
- Hele bir ltcre de ona ayıkken 

dlnllyeylm. l::!arhoılukla klnıblllr, bel. 
' ki de l'.aldkatl &öyllyemerulştlr, diyor

da. 
Şahika 8&b:ıhle)·ln erkt!ııden yata • 

fmdan frrladı: 
- Ama.o yarabbi! stn bu bıış hela. 

tını bana nerd"n mucı!lllat f'ttln? Bt:n 
\•edadın Uç gün &onra tcltrar bt'nl al. 
datma~ kalluşacağı":Jı bllseydhn, o • 
1tonla barı~ır mıydım~ 

1 \'e yavR~ça oılR&ır d:ııı ('ıtctı .. kendi 
l vatnlt odasının l<nl'ıeı önUndP durd:.ı 

KeuılJ ıardlrobunclan a&b&hlık ııJa • 

miştir ki: min de ismini söyled.lğinJ d~r duy. 
- AJmanyanm Smaf teele:ıtma. mıır: ktt lç,.rlye Jlrdltf halde tnılıbe.. 

taarruz edebilecek yeglne kUV\-et lui lnletf"n 'Saime! .. ,. nldUI durdutu 
İngiliz tayyareleridir. Yapf !ğırrit?. z.:ı.man, hll.klm, l)AhU olan gmç lmlll 
haya akmltın Ruslara bUyük bir yil7.tine dtkkıtıııı btlktı. Hakkı vardı. 
yardımrlır ve bunlara ikinci Zira, '8hlt, sanki Mhneye ~km!,. 
!'"nhe denilebilir. ıolb! yerinde- duramıyor, elll'rlt. .a~la. 

Londrtı, 17 ( A,.<t.) - . İngilfr nıu dUıl'ltlror, da·.:aeUt> arlrnda, oldu. 
hava kuvetıueri dün Şimali ğundan k~dlıılne bakıp b3~rp gftlft· 

Fransa Uııerlndc devriye taarruz- yordu. 
ları yapmışlardır. Bir hnreket - Sl:tf! tetıHgaı ~orılm1'm•ı. Nere. 
esnasında Boston tipinde bir den bi.ırftn mulıakemf' ,,ıdup.nu bllt . 
bomba ut:ak filosu Ho.vre'a k:ı ,.orsıınm:: 
dar refakat altında buJımdurul. H~lmia bu 11Uall laerlM gen~ im. 
muş ve tıurada. elektrik saııtrab bit" ileri getl dan~d,.r cfbl yürliye. 
ve doklar bombalanmıştır. Çün rek: 
kü hareket'er hakkınd'lki rapor-

1 
- Şey ... pıısta mü\"C7usı bl%e gele-

lar tam:ı.m olmamakla beraber Cf-flne ~,ka bir eve gitruı, .• 
beş düFman av uçağının tahrip - Caıum 5l:ı nıuhal\ertıl'3 I urrcden 
edildiği ve iki İngiliz u~ağmın bJll~·orsunu7. T 
nok~an olduihı b.ilin.mektecliı'. - G..ma hans yolda ııöyledl. 

Mukad ru 
·8· Yazan: ~SKENDER F. SEttTELlt 

ca.ırtı. Yavatça kapcyı açtı. aralıktan 
baktı. Vedat horul Jtorul oyuyordu .• 
Şeblk&: 

- ~tarından ırilrllkleeeım <1 -;;-.. 
uu•ak.. 

Diye eöykı.nerek ıardlroptan alaca. 
fuu aldr. Çıkacatı ıırada Vedat rüya 
~arUyoniu: 

- (ÇAh CUIUDtt sen DO ııozeı bir 
mnhlnksun ! ot ... Bayd1 gel, bu gecc·yl 
birlikte geçlrellm. Korka wa f h&Ylf• 
bayır,, TiaTiabl ben ktınlM!dea kor:t • 
mam?,, 
Şahika birdenbire duralndL 
- Aman Allahrm, nrler dll)"U10· 

nım ! ! Bunu söyU~n koe.am mı, yok
u yabancı bir erkek mi ! 

Sonra birden keneli krndine cfildU: 
- Ha)·dl, yUrti.. liM, böyle bl"t.efan. 

lara kulak ıısaaıık bir lnaau değilıln, 

Ş&bika: 

Yürüyüp JOldc'-ekti, eger Vedtıdın 
uylruıfakl hezeyanları devam etıneroiı 
olsaltlı .. 

Tam ka(Jtdan ~ık.a<"atJ ııırada. saklı. 

na 'öylo bir &eytanlık ıeldl: 
- Hele tıınuo e..•plertnl bir kfln 

yoklıyaycıı,. babam kUçüklüiUmden 

beri bana bumu:: ı:olt :1) ıp bir it otJ~ 
ğunıı ıı<iyler durıır am.ı .. böyle abllik. 
&rz 1'ooalarm loyalannı meydana çı
ltarrnak için tıltnu :r:ıvınatıı mecbo • 
rnaı. 

\"e yava~c~L lauıapenln kena.. 
rına atılmf! olan kocuınm ceket!nl 
allı,. ıo ve dıa ocplerlnl arae•ıntı. -
B"r •lir& llM!ktup., bunlarm cotu arka. 
da.,ıarınclaıı selmlt .. m'11"1pları~ 
Şahika bu mektupların arasında 

keııkin lılvaıı~ kokusu netreden mavi 
bir L'\rl gördü. 

- u~rhalde blr kadmdaD ıeımıı o. 
'4c.al· .. 
Diye~ zarfı açtı.. 

- Evet .• aldUlmann~mı.. "aevgl -
Un MelAha&" ımzumı taııyan bir mek 
tup. 
Şahika f>a imzayı görtınee mektubu 

olrumak btıe tstemedj.. Birdenbire yıl. 
dınınla vurub~ gibi •rııddı. O aten 
koca8111dan !\mldlnl ke.smlştt. 

- AblAJuv·- vlodantız bir adamd&a 
ller ~y ~klenlr, 

Dtyonlu, ııe:itubQ bir ıörll l'Jtnc1ta 
ata.ınıyordu. Kendini JUtlükle tıatanık 
oku.mata bqladı: 

-Klmf 
- Posta wGvedel. .. 
- Peki actm aet 
- &lime!,. 
- Kaç yaomclaıml f t - ... 
- Yqnıııa 9Dl'UfOrum., 

- :Eb.. 11 itte ... 
- Bunları ta nty'Jr mo8ttDU~ T 
- Dawcs ı'-hterı tanmm 
- SutluyuT •.• 
- Yüzünü hiç gilrmedlm, 
- \" aku sıraaında da Dll' 
- o r.nman glJnltıl'l. 
- Ela, Neye taıu:mıyonım, g6.-- ~ 

4lm cttyomunnJI Rem dikkat ~ 
Şahitlik afu' bir mesullyetUr, Sl7U. 
J'11CC1tnhı bir kcllme tarafların makad 
deratı llRrlade mOemlr olaf, llal1IL 
ki, lllzta m&blcemeye ~bert 
eallltllJt iti\' ~ ciddiye almadıl'Dml 
aaladım. Bakm, görmedim, dlyowwm • 

nuz. ~I de gördUm, dlyonunm.. 

- Şey •• 
- Şe)'t, meyi yek. Dofnı .a~ 

cıettnJze aaımt11 ve vtcıdaınuuz tbıcrl:ne 
)'emhl eder mlıılntzf 

- Yemin ederim. .,. 
~ kn. bildmtn ka1'flllf!'d1' aur 

ltlten bir talebe "" yan U..batll, 
yan söeenlk. bir tsnrla - rere '· 
ilk dmv,J'ordu. 

-~ ı.wnn.. Nald o1c1a ~ 
iti 

- Ben ~7'11 ıra.. pteı1ren 
Ahteer al'radml. BerMtt sidw*llll. 
Nerallet de ondaJ'dı. Dtpn ~ 
boldeld roman>arı IEanftn'dı. lk9 te · 
qakkBbılaıtml NdJ.m, Soma ...... 
n.bcr oıkttk. 

Ert.MI sUnU, A.lıtarı 

- GlirdUn mu dedi. Nnabet retma.. 
lana ctur4uflı mMadakl MAttm.I ~ 
IDlff ... 

- Sen r,ör.tınfo gördiln müf 
- Bayır •• 
Ortada baıık& ,ahit c ~lll dfı elr· 

tu. tdJJa, ılh:dm ibaret kalınat.-U~ • 
dr. Bu \"1ll'Jy11t knrtıaınd1'' blklm. fMll. 
ıu h!lklnnda beraat lcarnn veni!. .. 

Tnrarbr dı~ çıkarken. Ahter, be. 
tün ı;abmetıerl bufA rllllıit mUnlc:Nız" 

hır lı!ıldl', Nt~het!n arl<Mmtbn ıı.. 
l;ırdı: 

- l{at"det. kardc ne denen de, ~ 
raat ettin aıoa. saattnıJ, gene de r411 

,.nldr.n! .•• 
13., söz Ul'~lne Nuallet herhalde 

ı,orlıt~ r.h benden ba§kuı olmadtlta. 
d" : • •t almıt olacak. elini burnn 
n~ . , sötUrrrek aa•llt lptttl yap. 
t. ve müatelulyane sö.... ıuua lı:o. 
rldoru, d6nd0, rf ttt • 

AOl.1YJ.'.: MUHAHIFI -- - --·- _.... -
Japonlar ıkt ~daya yenıdeR 

asker çıkarduar 
~ Devamı Z Del ııı&J'fllda 

lerdlr. Tayyaareıer Sebu ı•hT11t.1D fi 
ınalı garblalnde FUlpln ve Au:rlkan 
kıtal.arının ta?dycleriııl bombardıman 

etml~lerdi:, JapoolaraJ kuvvetU ta.z;. 
yiklne ve olddetli hava taarnız!&rın:ı 
mukavemet edecelı vuiyctte "oulunmı. 

yan dUımo.n tlltlkce adaı:usı :~ımı dog 
ru çekUrnekted r • 

;\IOR&ısntYE UtJ'OUM 
Sldncy, U (A.A.J - Port Uoret'ôl 

Jap-~ar t4ra!ıncıan bombardıman e , 
dlımiştlr. 00 bomb:ı ntılmıştır. Hıı'Jr 
ve lnıı11 nca zaylıı t yol< tur. -''Beclın f:C)tel' \"edatc.Jğun! 

··~ gün seni tekele baıımda 
•• l:nnola kol kola giderken görUnoo. 

ne kadar luP.knndım bfl!ll'n. Allah 

nı.;kına bir daha o ııeraem w bud.nla 
luıdmı koluna a!ıp da f9keJe~ 6nm~: 

Dem ııen bsna bunun ftln MJ:ı ele 
verm -tııı ')JeJilb:ltdğtm, bir daha 
kamnb ısketere lnmJy~tımı.. de. 
m!ştln.. bundan tonra ııhUnde duo 
racakı:.a, değ11 mi f 
İstenen sö:ıUnde dnrma. O QIDaa 

bela de birini kolurm1 takar Ye ııeahl 

k&rtmda dolat1"1Do Anlıyorsun ,.., 
IUMl.m taterw neı .. ~ 

Şahika ayatıt. ~ 
Mektuba ko,...._ ke)1ta.. 
Ve bAI& yalalrta llcırta1U ~ 

nelmtle bakarale: 
- Alçak., n.-.-.... yaptıpl N • 

zaletler yetrnlyormat gtbl, lılr de k 
11lrn lzzetl nehlllll lııtlf parahll bir bL 
tağR ezdlmıekten rmk alQ'onua.. auıs 
dan aonra ocyt.anlar sönıGa )1bltlııoı 
Şahlka odaıam kapmm flddeüe -

pıyaralı pkU.. Ve wıneata1e edaama 
gider .:lt bUDgttr llılbagtlr attamafa 
ba§l:ıdı. 

- Ah Allahnn, ben ne taUdz, iM! 

ahmak bir lnsaeını,rm. B3yJe btr ~ 
lancmın lltderlne ta.andım da. .,tar. 
ca yUaaı ko7'1a.inda ............ 

(Devamı ur) 


