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Mak A~ta~ 
Babar taarruzu 
Ne zaman 

. ıa,ıayacak 'l 
Yazan: SADRI ERTEM 

B AHAR taarruzu.. Bahar taar. 
ruzu.. Aylarda.nberi hep bu

na hazırlanıyorlar, Politik faaliyet 
Jer

9 
ekonomik görüşmeler, askeri 

İ§blrllkleri, genelkurmay konuş • 
malan, teknik anlaşmalar hep bu
nun için yapılıyor. 

Baharln taze bir L'ıkla parhya.n 
güneşi altında lruıanlar dünya.nm 
en korkunç harplerini yapacaklar. 
Bu harp için Ruslar bir yay gibi 
geriliyor, Bütün manevi kuvvetler 
bir noktada, zafer davası etrafında. 
teksif ediliyor. B:ı.har taarruzu ne. 
reden ba.5lıyua''· bunun t.ck cep • 
hede mi, yoksa miltcadclit cephe.. 
lcrde ml olac.Jıl< bunu ııck kati ola
rak kestirme!• mümkün değildir. 
Fakat harp tek Ct'p<lede yahut mü 
t.eaddit cephede <le olsa mubak • 
kak olan şey şudur: 

Sovyet cephesi bu cephenin veya 
cephelerin sl1ielt merkezi olacak • 
tır. Şlmalclm cenuba doğnı 11:ıayan 
2400 kilometrelik saba bu baWı.rın 
en korkunç beşeri mücadelesine 
sahne olacaktır. · 

Bahar taarru.zuııun 7.amanı gel • 
miş midir? 

Bahar taarruzu askeri, siyasi, e . 
konomlk ve psikolojik baZJl'lıklar 
tamamlandıktan sonra coğrafya.um 
iklimin insanlan :rahat ra.bat bo • 
b'll§abDecek. ölüm makinelerini ra. 
hat raho.t kullanabilecek bir vazi. 
yete girmeleri için bir tevakkuf 
devrini yaşa.maktadır. Bo sebepler. 
den taarruz henüz başlamamıştır. 
Yapılıuı hareketler heniiz mevzii 
malılyettedir. 2400 kilometrelik 
Sovyet " Alman badodu cenaptan 
ı.imale doğru birı:ok arz dairelerini 
lhtiva ctmekf.e<lir. Bo an daireleri 
bu sahanın Jldhn fi&,rtlarmm ne 
kadar mütenen·i olduğunu göste • 
ıü. 

Cephenin cenup !mmı ılık hava 
~lan içindeyken orta ve t,ıima.l 

. kmmı henüz karlarla örttiliidür. 
Oephenin cenup kısmı gitgide 1 

1'ardan Jmrtnlmslitadır. Ha.tt.8. bu
giin cephenin eent?p saha..<ımda kar 
lar yerini bUyilk çamur deryasına 
te:rketmişlerdir. Çamur deryası im 
rtmıak için beş haftalık bir zamana. 
tntıhtaçtır. 

Oeph enin orta kısmı da, ı;imal 
kısmı da bu çamur devrini geçire 
ceklerdir. 

Gelen haberlere göre, cephenin 
or_ta. kısmı da. çamur devresine ~r. 
mı5tır. Çamur devresinin denmı o
lan a."gaıi 5 hafta içinde iki tara • 
fın yine me\'zii vaziyette Iınlaea.k 
lan taJımln edilebilir. Hatta tabii 
bir sw-ett~ harbin ınuattaı bir ha.le 
gelmesi muhtebıcltlir. Fakat za • 
nıan r.abuk geçer. 1\fa.yı'i haftasına 
doğru artık be5eıiyetin girlŞeeeği 
en korkunç dövüı;ı başlıyacaktır. 

SADRl ERTEM 

Milli Şef 
Halkevindeki konseri 

ıereflendirdi 

Reisicumhurumuz tsmet tnönU, dün 
gece Ankara halkevinde verilen Mit_ 
hat Fenmentn idaresindeki riyaseti . 
cumhur orkestt-aaı koruıerlnl şereflen· 
dlrml.şlerdJr. Aynı konserde Y.llll mU. 
dafaa vekili Ali Rıza Artunkal, ve 
tıarlclye vekili So.ro.çoğlu. maarif ve . 
kil! H asan Ali Yücel ile kordiplomatik 
hazır bulunmuştur • 

Avustralyanın 
emniyeti için 

·~ -
arı· uza 

azmetti 
l\Ielbourne, 5 (A.A.) -- Avustralya 
harbiye nazın M. Forde, Generaıl 
Mac Arlhtll' ve general Alamay ilı.ı 

konuşmuştur. Bu konuşmadan son 
ra M. Forde gazetecilere demiştir 
ki: 

Her iki general d-e Avustralyanm 
emniyetini korumağa ve diişııana 

karş.: taarruz vaziyeti a lmağa :ız · 
mctmiş bulunmakta.dır. 

M:l.1e7.}'a muharebesi hakkın~ 
general Bennctt,in verdiği raporun 
birer sureti general Arthur ve ge· 
neral Blamay'a verilmiştir, 

Bu rapor bütün tafsilati vermek· 
te, Avustralya ve imparatorluk "i 
çin çok kıymetli ola.caBt faydalı ma· 
lumatı ihtiva etmektedir. 

İngilJz tayyareleri taraf:ı~ılnn 

Malta ya 

Dalga 
halinde 
tayyare 
akını 

devam 
ediyor 

16 Alman tayyaresi 
düşürüldü 
---0-

J,on<lra, 5 (A.A.) - B.B.C. 
Mal taya şiddetli hava akmla.rı 

devam ediyor. Son 24 saat za.rlm. 
de. 6 Alınan tayyaresi iml1e. ediln:üş 
5 tayyare hasara uğratılnnştrr. Dün 
Alman tayyareleri gtindüzün dalga 
lar halinde iç lirr.a.n mıntakasına 
hücum etmişler, çok miktarda bom 
balar atmışlardır. Cwna akşamı 
adanın tayyare meydanlarına hU
cum edilmiştir. 1 Alınan tayyaresi 
dilşürülmüştür. 

Cumartesi g~esi sabaha kadar 
Maltaya taarruz edilmiş , bombalar 
~eniş ve dağınık yerlere düşmüş • 
tür. 

An,Zara suikastı tahkikatında adı geçen 

A bdurrahmanın ikinci 
sevgilisile konuştuk 

Suikastta parçalanan ömerin arkadaşı 
Abdurrahmanın dDn gece bir erkek 

çocuğu dünyaya geldi 
--------------------------

Şimall Fransaya 
ingiliz 

tayyare
lerinin 
akınları 

Perihan 
Abdurrahmanla geçen üç 

senesini anlatıyor 
Konuşmav ı yapan : Kadrı KA YABA L 

ıı lnglllz avcısı 
kayıp 

Alınan Büyllk Elçisi Von Papen'e 
ya.pilan suikastin muhakemesi bir çok 
gizli noktaları aydınlatırken, bu arada 

1 yeni bir çok isimlerle kartılaşıyoruz. 

1 

Bu isimlerin bir kısmı, suikastle a 
lA.kadar bulunuyor. Onlar, ergeç anla· 
şılacak ve adaletin pençesine teslim 
edileceklerdir. 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz ha.'i.'.l ı Bundan başka muhakeme sırasında 
nazrrlğınm tebliği: ismi geçen, fakat suikastıe hiçbir alA 

A vcıla'l'llt himayesi altında uçan kası olmayan masum tiplerde var: 
İngiliz bomba tayyare<leri dUn Sa: ı Mesela. Perihan. 
dat Ömer yakmla.rmda münakale Bu genç kız, maznunlardan Abdur
yollarrm bombalamrşlardrr. 1 rahmanın ikinci sevgilisidir. Abdur-

11 İngiliz avcISr kayıptır. 5 Al· ı rahman muhakemesi sırasında, bu kr 
man avcı~ düşiirillmüştür. l za, kendisinden ha.mile kalınca kUr· 

' ı 

ta.j yaptırmak istediğini ve bu mak 
satla suikastı tertip eden Rus Karni' 
!oftan bir miktar para aldığını, faks.t 

kUrtaj yapmak imkAm katmadığından 
bu parayı iade ettiğini söylemiştir. 

Muhakemeyi gazetelerde takip eden· 
lerce, l!lin bu safhası malftmdur. 

İsmi sık srk geçen Perihan klmdır'. 

A bdurrahmanı nerede tanıdı? Onunla 
nasıl yaşıyorlardı? Abdurrahman ını.i· 
kastten bir kaç gün evvel ortadan 

IW""' Devamı 2 ncl sayfada 
.'\ ıJduı·raıım.uıı:: Anlcara ağır Cf'7.!.\ 

mahkemesinde aJmmı~ resmi 

1 l:fölge serbest güreş blrinclliklerl, 1 r~), ikinci aThir Saym«t., 
güreş klllbünUn Kumkapıdakl salo 61 kiloda birinci Mehmet EryJhnaz, 

fıı.sılıunz bombardımana. uğrayan 

Derne 
\ 

Ve 
• Bi gazı 

Şiddetli hava 
hücumlarına 

uğradı 
({a.hire, 5 (A.A.) - Ortaşark 

İııgi:liz hava kuvvetleri umum ka· 
rarg§..hmm tebliğl: 

Cuma gecesi bomba. tayyareleri
miz Deme tayyare meyd:anıle bin· 
gazi limanma ve bu limanda bulu· 

'1an ı?emilere taarruz etmişlerdir. 
Sirena.i.k bölgesinde dUşmanm i 

leri kara kuvvetlerine de taarruz 
edilmiştir. 

Diln gündüz Derne tayya-re mey 
danı yeniden bombalanmıştır. Bu 
hareket sırasında bir Messersc.hmitt 
109 düşürülmüş ve diğer ü.şman 
avcrla:n ağrr hasara uğratıbnıştır. 

Bingaztden bir görünüş 

Seylanın 
merkezi 

Kolombo 
Büyük bir Japon 
tayyare teşkili 
tarafından bom
bardıman edildi 

--0--

Kolombo. 5 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Bugünk.ii Pazar günü, mahalli 
saatle 8'de büyük bir Japon tay
yaresi teşkili Kolombo'ya hücum 
etmiştir. 

Bomba, piılı:e ve çok alçaktam. u · 
çarak mitralyöz hücumları yaprl
mış, !.in;ıa.n ve Ratmalana bölgE'le· 
rine taarruz edilmiştir. İnıgiliz av 
tayYareleri, hücum edoo tayyare· 
lerin yolunu kesmişler ve bunla.:r 
dan baztla.rmı düşürmüşlerclir. Düşmanın Malta üzerine taar· 

ruzla.rı perşembe ve cuma günleri 

devam etmiştir. Perşenbe gilnü ı• sveçte don 
cı.vctlarımız bir Yunkexs 87 ve kar 
llfkoyma. ba.ta.cye.lanmrz da iki Al· d 
me.n pilta tayyaresi düşiinnüşleı- algası 

dir Diln de- karşrkoyma toplarımız 

ta · f • d n bi Yunk oo dil"üriil St.okholm, 5 (A,A.) - Bundan ra .n a r ers ocı ~ • • •• 1 . .. · "k 

nunda bugün büyUk bir sporcu kUtıe· lkincl Hamit e'l'kçe. 
, si önUnde yapılmI§ ve bu mUsabakala· 1 66 Jdloda birlncl Bekir Yolcu, 1k.mci 

I ra. yirmi be§ten fazl!'- güreşçi iştirak tsa Doğan. 
etmiştir. 72 kiloda; birinci KA.ztm, Hdnci 

j MUsabakatarm neticesi şudur : Nevzat. 
66 KlLO: 79 kiloda ; birinci Ahmet Kaademir, 
Kemal GUlgör (gtlreş), Tahir (Kur· ikinci Ahmet. 

tuluş) e. ekseriyetle, Falıri (güreş), 
1 

87 ki\o birincisi Mustafa Çakmak. 
Keme.l (gtireş) e tuşla galip gelmiş· · 
!erdir. 

61 KtLO: 
Ha.mit Tekçe (güre§) e Mehmet 

Eryılmaz ittifakla Hamit Tekçe (gU· ı 
re§) Mehmet Çelik hUkmen galip, 
Mehmet Çelik · Mehmet Eryılmıı.z'a 

ittifakla galip gelmişlerdir . 
66 KlLO: 
Bekir Yolcu ·(güreş) Hüseyin (Bo· 

ğuiçi) ne tuşla; İsa Doğan (gUreş) 
cllılhmet öztürk (güreş ) e ittifakla, 

: Mehmet öztUrk'e • &kir Yolcu tuşla, 
1 lsa Doğan • Htlseyin Karacayı tuşla, 

Bekir Yolcu · lsa Doğan'a ittifakla 
galip gelmişlerdir. 

72 KtLO: 
K~tm (Eyüp) Nevzat (güreş) e 

tuşla galip gelmişlerdir. 

MUsabak&lar sonunda yapılan tek· 
ntk 91lçmelerde birinci ve ikinciler şun· 

tardır : 
'56 kilo birniclsl Fahri Umar (gü· 

ark cep esine 
4 milyon 
Alman 
askeri 

getirild. 
Doneç te 

Ruslar ağır zayi
atla püskürtüldü 

'ill*J"' Y&ZIBI 2 ncl 1111.yfadıı 

' 

. 

Mukaddes Uçurum H 

Yazan : ISKENDER F. SERT ELLi 
Eserin m\lelllflne MOrduk: 

- Okuyuculanmııı: merak içindedir. Hcrgün bir. çol' m~ktup \ 'O 

telefonla blzden yeni romanmızm mevzuu hakkında malfuna.t 
istiyorlar. 

bkender Fa!ırettin bize kıAa.ca ıu cevabı verdi: 

- T alisizlerin ve cirkinlerin romanını 
yazıyorum.,, 

Okuyucıılarnmzı meraktan kurtarmak için, bu~ mııammaum 
bir dUkUmlhı1l çözmU11 oluyoruz. 

ÇOK YAB.INDA 
EN SON DAKİKA'yı BEKLEYİNİZ müstilr. 1 uov gund e

1
vve ıdsv~ uzenne çoden 

· soguk a gası eva.m etmekte ir. Hiç bir tayyare .k.a.ybetmedi.k. Der~ bu sabah sıfıraltı 15 dir . ._ ________________________ ~ 



a s Moskovada --..... 

;ıs-- &ı:;tarnfı l nol yfa.43 1 cıe .... uluda polisler taratın 
mall kayboldu? Perihan Abdurrah dan alınınca bUsbUtUn şUphclend.m. 
manı hAlıl. seviyor mu? Sonra gazete'erde h disc)1 öğrenince 

i bir 
Hi u 

karar 
veriyor amamda bir hırsızlık 

Yanakları kıpkırmızı kesilmiş olan 
genç kız ., hırkamı isterim de 
hırkamı ,, diye bağırıyordu 

BQtQn bunlan herhalde merak cdl- hayretler içinde kaldım. 
\:>rsunuzdur. Arkadaşımız bu sabah Perili nın gözıeri doldu. Kolunun 
Perihan Ce ltonuşmağa muvaffnk ol- d ... bulunan yavrusuna bakarak 
•1.-.ı tur. içini Çekti ve: 

o e 
Slavlar Almanya aleyhinde 

ayaklandırılacak 
Şimdi Perihanın mııoorasmı arka- - Şimdi, dedi, bu ne oltıcalt ... Son 

daşımız size kendi ağzından naklede· ra t ın~ r anlattı: 
Londra, 5 ( A.A.) - B. ıı. O. 

Moskovada bütün Slavları Alm:ın· 
~ aleyhinde ayaklandırmak iç.ir>. 
bir konırre toplanmıştır. Bur.da 
Rus, Bulgar, Yug-oslnv, Leh, Çek 
murahha1lan bulunmuştur. Rus 
delegesi general Bunduruf nn.zi 
tazviki altında işkence çeken bü
tün Slavları çete harbine V(> bal 
talamağa d"vet etmıştir. 

Hint şeflerile 
cdttlr: - Abdurrahman fevkalı\de zeki 

•erlhanı Haseki hastahanesinde 15 
numaralı doğum koğ\l§Undn ziyaret 
ttlm. Kaptdan glrer gırmez karşıma 
kan haatabakıcı sordu: 

Kimi nnyorsunuz efendim? 
Bayan Perlhanı? 

idi. Her zaman kltaple.rlyle meşgul 

olur. mi temndiycn okurdu. Sonra çok 
az konu~urdu. Hele son zamanlarda 
dalma dtl§Unceli ve dalgındı. Bana gel 
dlği zaman hatırımı sorduktan sonra 
ve bir kaç ehemmiyet.sız şeyd n bah 
scttikten sonra hemen hemen hiç ko 
nuşmazdı. Kapının hemen dıblnde bulunan kar

yoladan genç b r kadın baıı uzandı: 

- Perihan benim!. 
Bu genç kızın sima11 ve tipine dair 

hiç bir §CY bilmediğim için bir an du 
raladım. Acaba bu, aradığım Perihan 
mıydı? TereddUt ederek sordum: 

- •· mıerlc arkad:ı tık etliğini blli A k 
1 yor musunuz? meri a 1 arın 

- Abdurrahman garip bir çocuktu. 

Öyl" pek c:ok nrlmdaşı yoktu. D:ı.lma bı·ı, ınuvatfak~ıy~tı• 
yalr: ıkt n ho !anıyordu. 

- Size gayelcrlndcn, istikbalden 
- Siz nerede oturuyorsunuz efen· bahsetmez miydi ? 2 a po n 

dı'tl? - O, mclttcbl biter bitmez, bir 
Beyazıt ta. 

- Acaba "u gazetelerin ..... 
Genç kızm rengi sarardı. Gözleri 

korku ve heyecanla yanmıya başladı, 
Titrediğini hissettim. 

ym•a kurmak niyetindeydi. Çocuk ! k 
meselesiyle karşılıı.şınca, melttebı bitir' ru azo11

" r .. 
meden evlcnmeğe karar vermiştik. 

- Size ilk sevglllsl Annndıın hiç 

bahsetmedi mı? a 1 r 
Bir yabancının kendisini ziyaret 

etmesi, ve bu ziyaret sebebini henüz 
'llıyamamış olm:un asabı üzerinde 

rbaldc iyi bir tesir bırakmamıştı. 

Onu bu haleti ruhlyedcn biran evvel 
kurtarabilmek i~n bir §eyler bahset
mem, bir şeyler yapmam lcabediyoı
du 
Gözıerim, nç kızın kolu Uzerindc 

mfı! hafif n ! alan ve henUz diln· 
yaya gözlerini bile ~mamı;, bulunan 
y&V?'U)'ll takıldı. 

- G~mlş olııun dedını, yavrunuz 
ne znman d ınyayn idi? 

Genç kızın hft!A a;,l<mlığı geçme-
mişti. 

DUn gece saat 3 U 15 dakika 
r kurtuldum diyebildi. 

Onun merakını blran evvel gldeı
k V<' rahat rahat konupbllmek ıçin 

rndlml tanıttım. 
Bundan memnun olduğunu aöyle

,>em m. Gaz.etel rd bah:redilmek hOfU 
ıın gltmJyordu. Bununla beraber beni 
r dd tmedl ve samımly ti<' konu"1u. 

Pt>rihan gllzel bir kı . Y 1 gözleri 
hat.sız buluııma.ınna rağmen pınl 

rıl parlıyor. YUzünde tcbesstlm hiç 
ksik değil. Uzun sarı ançlan biraz 

d<.'rll toplu olsa, dnhıı güzel görüne.. 
k ... 
vavrusunun yUztlnU örten örtUyll 
dırdmı. KafllSlJ'lm şekliyle rcımılni 

rduifuiüz 'AbCiumnmanm kflç(lk 
d"lı. loninl Kenan koym\Şar. 

l'crlbana, bir hayli ıeyden bahset· 
ten sonra sordum: 

Abdurrahmanla nasıl tanı§tmız? 
Genç laz, bunu en yalan bir arka· 

aşiylc konuşur gibi anlattı: 
- Blzlm cvtn, dedi, arka bahçem 

Erk<.'k Talebe yardana bakar. Üç sene 
vvcı bu yurt tnlebelerlnden bir genç 
nimle alakadar olmağa ba11ladı. Bu 

cnç Abdurrabrruı.ndı. Bana Jı:endislni 
anıttı Bazı gazetelerin yazdığı gibi 

n Abdurrahmanı bir toplantıda. ta· 
ımış değttlm. 

r.jmlc konuşmağa bll§laadıktan son
a niyetinin benimle evlenmek oldu· 

nu söyledi. Bu, her genç kızm iste. 
iği bl · şey değil midir? Ona inanr
ordum. Mclctcbini bitirir bitirmez 
ııl a acaktı. Tam Uç scne blrlblri

tlzi acvd k. Aramızda hiç bir lhtllAf 
oktu. Gün geçtikçe samimiyetimiz 
e ı; vgımlz artıyordu. Nihayet ba§ı
a. bır fcl~et geldl Bmıdan benim 

iç b r lmbahatlııı yoh-tu. Nasıl olsa 
vlen<.'cektik, Fakat yanlarında buıun
uğum aileden - ki bu aile benim 
ellnfmctlmdir - aynlmak mecburi
eUndc kaldım. 
Pcrihanın stSzUnU burada kestim: 
- Bu alledcn bagka hiç kimseniz 

okmuydu? 

- Bana, Yugoslavyada bir kızı sev 
dJğlnl s6yledl. Fakat bUUln ısrarıma 

rağmen bu kız hakkmdn kendıs!nden 
fazla hiç bir tıeY öğrenemedim. 

- Bomba ile parçnlnn::ın ömerl de 
tanıyor musunuz? 

- ömerc bir kere sokakta tooadUf 
etmf§tik. Beni tnıuşbrdı ve onun en 
çok sevdiği bir hem§Crisl olduğunu 

söyledi. 
Perihana Abdurrahman hakkında 

sorduklanmı kMi g!SrdUm. Henüz ra· 
hatsız bulunan bu masum genç kız, 

sevdiği genel hatırladıkça ve ondan 
bahsettik~ herhalde U7;U1Uyordu. Ynl 
nız §U suali sormadan geçemedim: 

- Abdurrahmanr, dedim, h!lA sevi· 
yor musunuz? 

Gözlerini ı;ö7Jerlme dıktl ve bnşını 
hafifçe 6ne doğru 1ld defa salladı. 

Per.lhan bu ~ci h4ltl. seviyordu. 
Fa.kat artık i tlltbaldcn hlç bir şey 
beklemiyormuş. 

-=- Hiç kimsem oımadığı lçın, dedi. 
çocuğu onun Yugoslavyadakl ailesine 
yollamak istiyorum. Ve Allah benim 
yardımcım oısım ! 
Perlhnnın yanından müteessir a~

nldım. 

KADIU JCAYAHAI. 

AMERlk.A 
Afrikadald bftr 

Fransız bAklmlyetl
nl tanı or 

Londra, 5 (A.A.) - Amerika hU 
ktlmetı, hattıtıstilva Afrikıısmdııkl hilr 
Fransız hlLklmlycUnl tanımı:ı.ğa karar 
vermiştir. Burnsmm merkezi Brnza • 
vile bir general ltonsolos gönd,.rllc • 
cektır • .AmerJI·a, hattı'JatUva Afrika 
sının mllttefiklcrtn harp gayretinde 
mllhlm rolü olacağmdnn, bu kararı 
vermiştir. 

Bu münasebetle Amerikanın ister 
Dö Golden, ister Vişiden emir alsın. 
Fransız hAklmlyeUni tamamen elinde 
bulunduranların mUnnscbet tesis ede· 
cektlr. Hariciye mOsteşarı Vela bu 
mUnasebctlc: '•Alacağımız vaziyet 
dUşmanm hıl.klmlyct ve kontroluna 
gösterilecek mukavemete bağlıdır 
diyor. 

ingiliz italyan 
ağır yarahları 
lzmirde 

mübadele 
edilecek 

Londıaı 5 ( A.A.) - n. B. O: 
Cava denizinde Amerikan deni 
znltıları bazı mühim muvnffakı 
yetı~r elde etmişlerdir. Dün gece 
Vaşıngtonda ne,cırcdilcn bir teb
liğde bu hususta dcnilıyor ki: 

Amerikan denizaltrlnrı J\ri 0 t. 
mas adası yakınında 1 J apoıı ha· 
fıf kruvazörünü batırrr.ıı:ılardır 1 
Japon hafif kruvazörüne de ta!!l 
isabet olmuş, bu gemi hasara uğ· 
ramıştır. Kruvazörü hruıara uğ· 
rattın denizaltı peRini bmı.kı-;;a 
mış, ertesi gün bir torpil dah:l isa· 
bet ettirmiştir. Bu knıvnzi)riin de 
battığı zannedıliyor. 

Bundan başka Japon deniz tay 
yarelerine 1 •azrm taşıyan 2, di· 
ğer levazım taJ;jıyan 1 vapurla, 
başka. bir Japon gemisine torpii 
isabet etmiş, bu ~emılcr ha.sara 
u,l;rramı!]lardır. 

Pasifik harbı başlıyalıdanbc~ı 
132 Japon gemisi muhakkak sır 
rette batırılmış veya hasara uğ· 
ratılmıştır. 
Ayrıca 21 Japon hnrp gcnı:si 

muhakkak surette batırılmıştır. 

ark cephesinde 

görüşmeler 

devam ediyor 
Yan mahcublyeUen, yan bıntaıa Tf'r " attı \'&llalll, Az daha fena 

yuıakJan kıpkıımm keııllmlf, dudak· bir iş yapacaktım. 

1armm ilatil Wlemlf*L E'anmldarı GWfem, bu 9izler Uurine tekrar 

\ eni Delhi, 5 (A.A.) - Azad ve 
Nehru dlin öğleden sonra General 
Vavcı ile bir saat kadar görüşmüş 
!erdir. Krips Hindii şeflere refaknt. 
etmekteydi. 

arMIDda eı:lp, bözerek oJDadıtl kDçök nyap kalktı: 
dantelli mendiliyle mtltemadl)'m tıer- - Ne yapecıaknn bakayım. Haıt .• 
lerinl siliyor ve: GönlUnllzmll, lreiz bey, bir de bizi teh· 

- Oeusı beni aJAk•clar etmez, dl4 dtt ediyor. Hrle bele ~ l ol gözUme 
lordu. Ben ytln buluımı lılttyonun. bok, bakahm ... 
Yahutta lZ liramı, Çtbıldl 11 lira~ 
satm aldım. Hem timdi hiç bir yerde 

de yok. 

- Peki, mahkemede böyle ,eyJer 
komqulmaz. Sö) le balaılım, bu k1ZSI 
hırkasını ııen mi çaldın f 

Z:ı.nnedildiğine göre, bu mlilakat 
esnasında tetkik edilen bazı mu • 
kabil teklifler bu sabah kon3rcn n 
icra konıite3ine tevdi edileceklir. 
Gand!nin Vardhaya y:ıpacağı seyr.. 
hate hiçbir mfın3 vcrilmcm<'si ][ı • 

zımgeldiği söyl~nmektcdir. Malıat. 
ma kongrenin ıcra komite&ınclc fı. 
kirlerini kft.fi derecede belfrtmı.5 • 
Ur. Komit: murahhasları, bir ki&i 
müstesna olmak üzere Vavel1 Azad 
\'C Nchru arasrndn yapılan toplaı. 
tının neticelerini tet.ltik etmek ve 
bıı neticelerin G:ındinin fikirlerine 
uygun olup olmadığına dnir bir kn· 
mr \'remek üzere Delhide kalmt"
lnrdır. 

Allahaba.dda, alınan bir telgraf 
lıııberine göre, Hind mfislfimanları 
blrliğ;nin icra komitesi Kripsin tek. 
!.iflerini tetkik etmek üzere Jin • 
nııhm riyasetinde toplnnmıştn. 

Al/ahabad, 5 (A.A.) - Dün Ai 
lahabad'da toplanan Hind rnüslü· 
ınan devletleri konferansı, Hindif,
tan devletlerine mensup ;ınüsh.:. 
manların hak ve imtıyazlarınm 
İngiliz Hindistanına verilecek lıt:r 
hangi bir meşrutiyet rejimintlc. 
muhafaza edılmesi lazun geldiği 
ni tekrar eden bir ka\<lr sureti 
kabul etmiştir. 

Karar suretinde önocden mü& 
lümanlann tasvibine arzcdilme 
den hiç bir değişiklik yapılmıya· 
cağı ilave edilmektedir 

Yeni Dolhl, 5 (A.A.) -· - Liberal 
z;arti.nin lideri Sapru ile müstakil 
ı;rupw1 mümessili Jayaker Krlpslc 
g-öriişmil§lerclir. Buninl".m hazırla • 
rtrkları muh:.rrada §Öyle derıilmc-k • 
teclir: 

"Harbin muvaffakıyetle devamı 
;<'İn Hindistan halknrn rnümküc 
olan her yardmıı yapmasmı Hiddet• 
le arzu etmekte isek de aynı za. 
manda bu gayeye varmak için harp 
devam ettiği müddetçe umumt vo. 
linin meclisinde bir Hind mildafan 
nzası buhmmasını sarahaten lü _ 
zumhı sayıyoruz. 
Muhtırada her eyaletin arzu ettL 

ği takdirde yne1 me§nltiyet rejimı 
dışında kıılmak ve şimdiki meşruti 
V:ızi\·eti.ni muhafaza etnıek hakkımı 
mnlik olması dol'ru olduğu kclml 
Pdilmektedir. 

Orta boylu, lllU't saçlı, fazlaea ılı· 

man gllul ytWll bir genç lmdı. 

Yanuıdakl maznun kadına, öyle baln 
hain bakıyordu, ki, laıdm lıareketlal 
r:a,rnyor, yerinde e:zlllp duruyordu. 

- Peki senin hırkanı bu mu çal4ı ! 
- Hayır, bunu de(JJ('k lstemlyoram, 

anın, bunun lınmamında !:.&lmdı. l:'a· 
nı belki de bu !:aldı, beliti de. .. 

Bu sırad:ı, dlnleyicUer aranndan u· 
r.un boylu birisi ayağa fırladı: 

- trelz bey, bize hakaret ediyor. 
Biz bu kadar senedir bu hamamda 
namusıınmzJa. •. 

- Sus: Sen klmtıln, ne kani!ıyoı-
sunT 

- Hen Gill!emJn kocuıyım. Biz 
hırsız değtllz. Halbuki bo gız ... 

- Hariçten muhakemeye karlfıla • 
ma7., Bir daha yapanıan seni clıııan 
çıkarımn. 

KOC'aa1'ının bu hareketiyle beraber, 
clll\'MW Gillfem de yerinden kalkmış: 

- l'apar, diye bağırmıştı. Bu gız 
hakikaten bb.e iftira ~yo. Ben de 
dava ldecem gcndiıılnl. Hem de na· 
mmı davaaı. 

- nu mnhlı:emt'yl alAkadar etmez. 
Bb; tlmcWd davaya bakarız. 

Sen cle\-am et bakalUD, nud ça&m· 
dı hırkan? 

- Hamama gltmlttlm. Glrıllm. çık· 
1ım, J:i)'lne?'('k eve gHtlm. Gelince 
evde ne göreyim, do.ba bir gliırı evvel 
aldığım yün hırkam sırtımda yoktu. 
Hemen hamama koıtum. 

- Jlırkamı unutm113um, verin de
dlın. 

Bana; hırl,antın yerine ne Vl'rll"l~r 
~ğ<'nfrıılnl7. ! Orası, bura..'lı delik dqlk, 
yırtık puf.ık bir yfln hırka. 

- Ayol bu benim, değil, benlmld· 
ııln yeııll yqll yolları vardı. Hem de 
JK'k yeniydi, decUm. 

Faka& bu ka4oı: 
- Bizim böyle bir hırkadan haberi· 
iz yok. Hem hamam kapanacafına 

) akın ne geliyorsun 'l Daha erkf.'11 ge
IC','dln, dedL 
l~n de: 
- Poll!le gldPrlm, dedim. 
Hu ~fer de: 
- C'nnım neye telli} ediyorsun. Al 

'nı hırkayı, al şn Uç llra,yı da çek, 
git, dC'mezler mi'.' .• 

- Uç goca bir llamam iflet.etı 
Gülfem, değeri ı"i,3 kanıt etmez, blr 
hırka raıar mr? 

·- E ne oldu, bu kızm hrrkuı/11 
- Besbelll, ki lrelz bey, bu krz ba· 

rnnından çıkar ı;ıkm:ız, bir ba'ka 
ınü,tert lmkaann buldu, &17dl. kendi 
partal hırıaı.mı da onun yerine bl· 
rııktı, 

- Peki, 'imdi bunan lurkaarnın pa
nuıını \'C,._ ~ 

- Vereyim, ama, U Jlraclan ver-
ınenı. 

Neticede mahkeme, GUlfemln, hır
kayı çaldığını •bit sönnedl n lıalr 
kında bcraet karan verdJ. Ancak, ba· 

mamda çalmmı!f olmaemı Gtllfeme e
manet edilen bir eeyayı iyi mubatu& 
edememesi noktaamdan, zarannr Jııt.e· 
mceı için, genç laza hukuk ınalıkeme
ı.IDe mllracaatte aerbeet oldufunu 
kamrlaetırdı. 

ADLiYE MUllABIRI 

POLIS'te: 

Ayağı kayınca 
Cafaloğlunda, Killthane moka.fmda 

oturan Ali adında blrlai, evine gider. 
ken, &)-ağı kaymı§ bafı kapmm ca _ 
mma carpm11tır. Bu sureUe cam kı
rılml§, Ali bnşmdnn yaralanarak Cer· 
rahpap haataneslne kaldmlmtttır. 

S.4.RAYBURNU öN11NDE •• 

DUn Yaıovadan gelmekte olan Kal. 
Uıpe vapuru, Sarayburnu Onllnde, Mm 
tafanm 80 numaralı sandalına. çarp. 
mış, devinnl§Ur. 

Batan kayıkl11 beraber sulara, kan. 
şan sandalcı kurtanlmı§, tedavi aıtma 
almmıııtır. 

Y~"lılGIN BAŞL'\NGICI 

I{asımpaşada, Anonim un fabrtka
Binda motör yatakları yatmziık ytı • 
zUnden kıvılcım çıkıırmnğa baelam•ş 
ah§ap kısmı tutu&ıturmuştur. Çkan 
ynngm, yetl§en itfaiye tarc.!ından kı. 
sa bir zamaı:fda aılndUrlllmUs, talık ka. 
ta ba3lanmıştır. 

1 • • • .,._, ' ' '(. ,,· : • ,.,~-,~~· ",: , •• ~,'-· J.;,: I • ' 1 "il' : ',i •• ,.. ,. • \~ i .. . . .) f t ~ •• • .. 

Baş Diş, Nezle. Grip, Romatizma 
Nevratıi, Kırıkllk ~e Bütün Ağrılarınızı erhaı Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABtl JR 
- Hayır, dedi, ben ~mllkllylın. 

tı yagınd:ı iken annemi ve babamı 
aybcttim. On beş emedir ba.lı8etU· 
m allenın ynnında bulunuyorum, 

l.oııdro, 5 (A.A.J - lng11terc ile 
ltalya ortaşaretııki yaralı ve mıılru 
esirlerin mUbadelcslne karar vermiş· 
terdir. Bu mUbadelc için h:ıstane ge 
mlleri yakmda lzmıre gideceklerdir. 
:MUbadele burada yapılacaktır. Bu iş 
esas ftlbarllc blr mUb:ıdele değil, du. 
rumlarmın ağır olduğu tesblt edilen. 
lerln, mllletıerarası hUkUmlere daya 
narnlc değf§tlrllmcsldlr. Snyt bakımın
dan müsavat nmnmıyııcaktır. 

Vaşington, G ( A.A.) - Muhte 
lif ~1eketlerden son günlerde 
Va§tngtonda ordu istihbarat ser· 
visine gelen bütün raporlar Al 
manlann bütün Sovyd cephesi 
uzunluğunca Baltıktan Karaden, 
ze kadar muazzam bir taarruz 
hazırladıklarını göstermektedir 
Alman yükse.'< kumanda heyeti ıi 
milyon kişilik bir kuvvet tnhşit 
etmiştir, Bu kuvetin yarısı mer· 
kez cephesinde Moskovn istika 
metinde toplanmıştır. Almanların 
Sovyet ordulnrmı ezmek tasavvu· 
runda bulundukları mıikardır 
Çünkiı istikbalde projeleri ne o· 
lursa olsun Japonlarla irtibat tc· 
sis etmek isteseler bile Sovyet or 
dularmı cenahlarında sağlam lı!r 
vaziyette bırakamazlar. Bununla 
beraber Vaşingtonda ilmit edı!di
ğinc göre Rus orduları oskisi !:a 
dar mukavemet etikleri takchrde 
yıldırım harbi yeniden pn.halı bir 
hezimete inkilap edecektir. Al· 
rnnnlarm Bulgaıistana kar§t ba
zı ihtiyatsızhklarda bulunmaları 
mümkündür. Bir çok Bulgar su· 
bay ve erleıi Ruslara kar~ı ır.u 
rabbetlerini saklamıyorlar. Buignr 
limanlarında bilhassa Burgazda 
askeri tahşidat yapıldığı lıaber 
verilmektedir. Gerek bu bölgeler· 
de gerekse Bulgaristanda birçok 
Gestapo memurları bulunmakta· 
dır. 

I..ondra, 5 (A.A.) - Salahiyet. 
il kaynaklardan verilen malümata 
göre Sovyet Rusyada Almanlar miı 
hitn şehirleri muhafaza. etmek için 
ı;idfletli muh:ırebelerc başlnmı!:.lar
drr. 

-------· ----· - Bu nlleyı terkedin~ nereye git· 
? 

• durrnhman beru Yedlkuıcdc 

;r madamın pansiyonuna bıraktI. Ba· 
her gün muntazaman geliyor vo 
üzuıme,diyordu, her §ey dilzele· 

k, hepsi yoluna girecektir. 
Sonra buradan çıktık. Bu sefer beni 

atihte bir eve yerleııtırdi. Yine her 
zlyarctınıe geliyor ve ihtiyacım 
parayı veriyordu. Bir gUn bana: 

- Seni, dedi, hastahaneye götüre· 
Bir kere vaziyetine baksınlar. 

nra kalktık hnstahaaneye gitUk. 
ktor beni muayene ettı ve çocuğun 
ç aylık olduğunu söyledi. 
- Kürtaj yapılacağından h&berdar 
ğ1l miydiniz? 
- Bana bunlardan hiç bahsetmedi. 
lakis çocuk dünyaya gelmeden evvel 
ıencccktik. Bunun için hazırlığa 
şlamıştık. 

bdurrabman ortadan kaybolmadan 
gün evvel bana geldi, artık ev
e ı,1n1n bitmek Uz.ere olduğunu 

iki güne kadar krtğrllan yaptıra· 
ğmı söyledL 
Aradan ilç gün ı;eçtıg-ı halde, bana 
ramannştı. Mf'rtık Mlwırdum Ben· 

BugOnkO 
maçlar 

Beşiktaş stadm<ll Altıntuğ Beyoğlu 
sporu 4 l, Gnlntasnmy Dcyltozu 2-1 
yenmişlerdir. 

Fener stadında Fener 4 ı Vefayı, 

SU!eymanlye 3 2 Taksimi yenmiş. ' 
tir. 

Arnavutların milli matemi-
Arnavutıuk f retınd n: 

PVSKVRTOı.t:. ' l:U"' 
HtlCUl\IL.\Rl 

l!~rlln, :; (A.A.) - Sovyct Rus
ynda 2 nis:ındn cıkldı:!tli muharbe 
ler cereyan ctmi5tlr. Merkez C<'ll<o 
nesinde Ruslar topçu yıırdınıilc i. 
ierlf~ek teşcbblisünclc bulunmuş • 
\ardır. 

Bu te5ebbUsle;1·i Alman piyade • 
tinin mukavemeUie kırılmı!}tır. 
Ruslar pUskürtUlmüştür. 

Donetz mıntnlrnsında Husl.n qğır 
?ayin t vernıi!;!lerdır. 

SO\"l'l!:T TF.BJ.i<lt 
l\losko'a 5 (A.A.) Bu snbah. 

ı. ~ovyet 1 sd tebhği: 
Diin cephelerde ka) de des1cr bir 

ıfid:'"c olm'lmtştır. 
Arna' utl~ğun ltuıyunl r tuta.ıncl .. n 1( \RL \ "( Enil'\JE(iE lHSL UH 

lıge.ll yılrJö:'lumUıı t d f ed n v dl Londra 5 (A A ) ı:-;ov~ et 
Nısan milli matem muna <>b tiyle önü ıtus) od u' ~ 11 :ı.Jans haberleri 
mUzdekl Salı gtınil sant onb t.e k;, z ! Rus\ t.da karların \'e bıızl:ırrn eri • 
pa~ndakl Arnavutluk faı ti yurddn;, ıııe • bas;ıudığmı ve ortalığın ba • 
lt1rmı bekllyecektır. tıık halini :ı.Jdığını bildirmektedir. 

Çhgmlar Klübü 
l azarı: fskender F. SERTELLi 
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Aynı gı..'Ce .. saat on. Eski bUrrlyet 
'"' sııııcletiııe knHışan kimyager !'lnlılr 
ullcsl c:ok rll'ı;ıellydl. Aslan ayakta ŞI. 
ıınsi~ 1 diı,llnert>k dola:!ırken: 

- tsl<t>ledıı bıraktıtmı sivil memur 
lıulfı bir h:ıhl'r getirmedi. l>f'mek ki, 
Ş!n:ı 1 henl},P. dimmedl, Acaba bu beri! 

nrrt>yc gitti? Gcnç kı7.ı nert•ye götür. 
dil•: Kendi ad:ımlarını.n ele ge-çtltfnl 

U)dU mu'? 

DIJ <• U) lt•nlJ ordu. ~hlr karısına 

\ r kard!',lne ~ay pl!ılrmlştl. Hafif bir 
ı.ab\altıctan sonra: 

- tin) dl ç0<·ukl:ır, df'dl, "l1J Jtıtak 
l:ınnıza f;'Ötllre~ im. \'atınız.. dinll'ni. 
nil İ!<llrAha te ınuhtarsınız! 

Tnııı bu sırada l;:npırıın iiıılinde bir 
R) UI< M'fli c!UJ uldu. 

Aıılaıı ı.upıyıı kO!JlU.. bkelt'(Je- bı • 

raktığı memuru görtlllce tela~la sor. 
du: 

- !ile haber n.rl 

- Şinasi kotra ile sefdl,. bir ~J den 
haberi olmadıfı anlafıbyor. 

- Şimdi nereclef 

- bkelecle., kotrumın yclkeoJııı in. 
dlrmekJe metaııı. 

Aslan sevindi ve: 

- Bt'llı iskeleye gldiyonım, Sablrl'l
ğlm ! dedi • beril kendi ayatııe elimi· 
ıe dUttU nlho~·et. 

Hemen kapıdan çıktı .. memurla be. 
raber iskeleye indiler. Blr kenarda 81. 
~r alıp bekleclller, 

Şlnaal yelkenleri Incllmılt, demJrlal 
ntrnıt •e bir kOçtik kayıp atlamİftl •. 
kayıkla tat lakelenln Jllertinıalerlae 
çıkıyordu. 

Aıılan bey yaıınıdald men.an: 
- SIIAhmı eline al, dedi. bu adamı 

,ımdl tevldf edeoeilz ve eDerlae ke. 
lepçe vuracaf ız .. 

Memur tabanc.umı c,:ıkardn yava, 
~·a,·aı yUrüdWer. 

\·e Şlnaaı mermer merdlveıılerdeıı 
çıkar çıkoıaz: 

- D:ıvraııma.. tetllm oU 
''Bobstll,, kulllbU reisi 

ı:ataladı. 

- Benden ne ı.tıyonanuat 
Aslan: 

- Seni kamın namma tevkif edl -
yoruz, dedi, 

Ve ceketiıılD altındaki alvll poU. 
markasını göetererek lltlvlyetlnl ta.· 
nıttı. 

Şlnaalaln raırl lıalmumu ıtM .. rar. 
dı: 

- l'anıbyonuauz! Siz bealm klın 
olduğumu biliyor musunazf 

- Evet •• evet,. ...ıa IU ..._t c:ıe. 
tealnl idare eıutını ÇOk tıl lılllyonız. 
Şmdl adamlarmın hepsi Jaımmua pen. 
ÇC!llllne dllıtülr.r. Seni anyordak. :Nlb" 
yet bir teudlitıe &eni de ele geclnUk. 

Alllan aert bir Mele baludıa 

- Haydi, uzat ellrrlnl!T_ 
- Ne Olacak? 
- Kelepçe ,,uracağım. 
Şlna!ıl kurtuıuı çaresi kalmadı~ını 

anlayınca fanaa halde tltrf'111 Ad'le.l 
larınuı ele gı'\"Cl't•ğlui hiç de • aklrna 
ı:etırnwmı,tı. 

lDev:ımı \ar 
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