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Sahıp ,., B-..,nı.,harrlri: ETE~I İZZET BE."'~ 

Fransa Mihverle j ALMA 
SOVYET 
HARBi. 

iş ortaklığına 
girişecek mi ? 

Hele Rus-Al
man boğazlaş
ması tekrar 
başlamışken .. 

Laval:n bütun isteği
ne, Almanyanm tazyiki
ne, bad;selerin verdiği 

geni~ ölçüdeki fırsatlara 
rağmen Vişinin §İmdiden 

mihv·crle iş ortaklığ Ja 
geçmesi ve mütrefik~er 
aleyhine harbe giriımesi 
pek beklenemez. 

ETEM iZZET BENiCE 

A.) "KARADı'L'\: 

• 
KERÇ'TEKi 
Muharebeler 

Berlin tarafın· 
dan ilk bahaı· 

. 
taarruzuna 
başlangıç ad
dediliyor 
Almanlar ilk defa 
glzıı sııa1ııar 

. ananı yor 
ı--~~~ ~~~~• 

Muharebenin netice
si bir kaç gün sonra 

belli olacak 
Berlin, 13 (A.A.) - D.N.B. lıil

diri,yor: 
Alman ordu,ıı dv-<>u ccpheı.lnin 

muayyen bir nokta,ıııcla müdafaa
dan taarrııza geçnıi.~lir. Ilerlin as

(Devü.'!.11 3 iincü Sahifede) 

UZAKŞARKDA 

Japon ordu-. 
1 su bazı yer-. 
lerden Hin
distana girdi 
iuglllzler .;eri ! 

çekildiklerini 1 

1 t ıra f ediyorlar 1 

; Çinliler Japon kuv- i 
vellerini kendi ara- 1 

; zilerinden atmışlar 
Toky<>, 13 (A.A.) - Bir- 1 

m;:ny da Japonla r Hlndist""' ' 
istiLamctindc ilcrlenıektedir. 

. ler. Bazı nuktalerdan .kı.ıı<>n 
1 kvnetlcrinJıı IUııdistano gir· 

a:ı,:~ bÖylcnnl('k.1.t"dir. 

İngilizlcdn.vazi)cti ~ki>-
' ti'.dür ve tutıınahilm.el~rj im- ı· 
: kunsı:ı: bir hale ge\ı,>J~tır. 

, • Dcıınci ajansı1L1 ı:öre, Mruı-

' De,-ı.mı 3 ilncU S:ı!ı>f<d.e) 1 

Japon ve lngiliz 
diplomatları 

Eot~os - .'ı~re.-, 13 (A.A.) - Rlo de 
Lop!m;ı V&!1UrU Japon .. Jç!lcr'.ni hıraJo.: 
m:ı..'ı: ve İUF.;l'z t'lc;ileı 'ni almJıJt üz.ete 
bu=adan blı.!1(1"'1; <J1m,lj'\ir. 

ı u·KAST DAVASININ 
AHKi CELSESi 

· Yııgoslapyadan Sülegmana Gönderilen 
Bavul lstanbula Nasıl Getirilmiş? 

1 Parti Grupunda 

HARİCİYE 
VEKİLİ 

İzahat Verdi 
A·nkara 13 ('.l.'elefönla)- Cwn. 

hu·-,yc:t Hal".: Parti!"~ ~Ioclıs gru. 
pu umurr:1 h<'reti dü.n saat 15 de 
re.A; vek.:J.i 'l'r.rcl1zo11 mc.,b1ııru Ha 
6liı!1 S.-ı..kan~n rei:;li~"nde ~~annuı 

tLI', G;>oı,'tl11 toplan '"J a a.it ııa'h·t 
huhls~sınm okunmasını ımfott'a 
'kJ.p }fa r'..c;:, c Vekili Şü.1n".i Sarac 
oğlu son hafUıla.r isı'ııde bici l!

z:.ıh-tan )"13'klrı.ıtlan a :_!.;n.' ~n;d1r:ı11 
s~si hlı<l:!l9ol:eı· llıa'" km.ela 1:.E:;·ı>. 
na~ta bulwımu., ve ı~yar~t wmt 
Cl'i lı.eye~ t·asvip ol:uııarn:O rm·. 
wırıoo>n d'iğor ır .. ad-clr·,Jıne geçil 
m '. 'ır, Bu rr.ı:ııd>lt>~c Ka~}'9:-Ti meb 

(Devamı 8 Uncil S:ıh\reJ.~> 

Adapazarında istina
be suretile alınan 

şahit ifadeleri okundu 
Ank11.ra 13 (Tu:cionl") - A1.. 

man bü:yü1r eL,'isi Fon P&pc-,ıe 
'k~.:.')ı: ~·apılır~ak i&'t~ıxm. sıı:.Y...ast 
·Mcfuesir,n ıııuha' ı:-mesfnc bu 
saıbch saat 9.5 da Ağ=a mmlı. 
kctT~d.ıl1<lc dc-vc.ıni v\ur,_.Q • Salrnı 

' ve ad1iye sany1~1 1n ö~!l yine J~lr 
z.1rr ;'.ki ,-,,bi k:ala"!ı~!;hj: .. M.;ı!. 
nur.la: get ırillcliktC':ı binı" sonra 
heyt:ti tıiık!.m~ d·?- Ea1ona gtı-.:vek 
ycrk-riı« aldı ve ce .~ açıldı. 

l\llE'CZUP PAVLOFA BENZE 
Tlı&IİŞ DEG!LDIR 

Ev-, ela h'i:anbul Sovye1: lwn.•c. 
:lo&ıaı"'Si "'1!orü Mcczı.~un .tıtan 
hııl cmr.>yet mü<lüılügun~ n!<;ln 
eeLbr.-<.Jdın]jş oklui;u lıakkıı::t?a 
ir•·2kı1r cmııiy<'t mü:liirb.i;tlııden 
aı;r;.,n tet'!kcre okun ·tu 

Bu tczkt•rC'de; kla.rc·i örf\; c 
mınt~~EAnd:.ı he.· ;;a!Nı<n nüfııı:; 

A. A 
Bayrak 

... 

koşusu 

Atletler Tercandae 
Erzincan'a geldHer 

1 

rnaôl• \"e emniyet &.ın veya me 
m· ı-lon taraf:ndan ta)(>p vW<uun 
da göstcıı:dmt'Si mccbuii <>1duğu 
ve bu Jll<'Cbu~">yet ga1cte~erle ere 
il<in ed:.ı.m· bulund ığu hıaldıc lv·
rnalı.meructt<' barck:itı fÜ.l>heli ı;o 
riilel'ek kıcntll5intl<>n nıiıfus t<.'..:'.<e • 
rc-ei socul:an şo!öı: 1\Ioczubun giis 
1ıennec1gi \-C b:ınun il:ze.rine em 
niyet müıdürlüğiinc ce1bolur.du 
ğu; itim olduğ~ ıınlaşilinca da 
serbest bıwkılıhğı y22ılıştıırda. 

Me<:zu.bun Pavloofa bc~t.ile:rek 
ceibechJld'iği haJ;.kınd:ı.'<i Pavlnfun 
iddiaımııın doğru olmadığı ve ken 
diEirun kon.;;vloohaoede lbulundu 
ğunuu d~ıa evvelce t~.sbit ec:liitmiş 
olup icap eden tedh:ırlerin alın. 
mı.ş buluntluı;•u <t.eu.~re<!'e tasrih 
ve Mec-zub•.m beliıı<l blr t:ı.banca 
bur.ıntlutu da iı!oi\·e cd,1yw.:iu. 

Ankara lllüddciumumi Boş nuav 
• Kemal RoTn 

PAVLOF YL"iE SU.'lı...u"""''"'I 
BAŞLIYOR! 

Bu teııkc::-cr.in okunm:ıEJnı rn 
tea..1tip Rus nı<."znuulanlan Pa\'" 
lllÖz alarak: 

<- Bir n(Jl\:tanın t~krar cıku 
roasını rica ediyorum .. dedi. v 
ıkcndi.~iııin hangi tarihte ~.nr. 
losluınedc buJ:.:nduğuııuıı k 
ed:Jm}§ olduğ~nu sordu. · 
Reis •- 'l\'7Jrorc bu huscs!a b" 

saralıat yoktur.. cevabını ver<l 
Kornilıof da •- Pavlolun lıırur 

(:0..vamı 3 ilnc!l Sa!ı;Jede ı 

• • um ene nız rl 
iZ ! 

•• open genç 
Floryada geçen hu hadisenin kah
ramanı Bedriye mahkum oldu 

Almanların ş1ddetli taarruzlara ge~tiğ"i Kmmdal<i Kerı;- Y-anmad ası ve ch~e -ıiıılcrikıinın ~tir 

• Tercan, 13 (Hn~ıni muhabiri
mizden) - Atatfük ·bayrak k~ 
fUSU devam elmektedir. Dün sa
bah büyil.k bir kalabalık öniinde 
ll•.Yi"&k kaymakam tarafından at
letle.re teslim olunmuş, Enincaııa 
doğru yola çıkılnu.~tır. Atletler 
ltu akşam Er:ıineaııda buluwıeak,. 
l.utlır. 

Fiory:vh ""''rı' çok enf.t>I'€5an 
bit- hooi>=ı:n d'ii.n mu.caw.,:nır.2s1 
~rü:mü;tü. 

ltn!duk"'1.ll son 'a ı·ı'..ıvt..< de !çk!Jl 
etm~-ı.,., Dü.n asl:iyc cllirdfuıcü l\? 

za mahk<'nıclinde ynptlan du111ş 
maô.:ı Dimi'.:r ; Bedriycııin ke~Kli 
sirni saçl.a1'1JllClan yakahyara.k z<>t· 
la 5ptüğün~ söyle:n1~~, .şaırr:ıt."'eır cie 
pı<li.;ıe haka<cttc> bcılım<i<c·t;uıiu 
teyit etınişlcrd.;r. Mahkeme; &ı<f 
:riycyi 1~;10 gü.ıı hapse rr:ahkıinı 
e .. nı~ştiır, 

'=================================="' 'ıer türlü --
. ıl'·t A EBIKADA 

83 günde bir 
gemi denize 

indiriliyor 
--•ı---

Bu sene ı 5 mUyaa 
tnnluk gemi inşa 

edilecek 

Akdenizdeki 
Alman tayya
releri diğer 
cepheleri tak· 
viye için azal-

tılıyor 
.-~~~ ~~~--. 

Ekmeklik un çalıp 
satan fırıncılar 

Bu fırıncılar cezalandırılmak için 
Örfi İdare mahkemesine verilecek 

Kendilerine ftİrlen birkaç giin- ı 
lük unu bir günde sarfederck bir 
kaç (tin C\'\"CI ~ehriu baz.ı scnıtle-

rinde murnkkat bir ekmek darlı· 
(ıoa stbeıı olan brıncıları ceza

(.D&\a.uı.. 3 ürı<ü Sohi!l.'de) 

Pa 

Avustral·•a .J 

halli. ist.ita 
tehlikesinL~ei 

• 
Avaıtr lya Bava 
Nazırı böyle 

söyiGJOI' 
Canberra 13 (,'l..A.)- A vu.st. 

ralya hava nazırı. Japon ileri ha 
rekefü1e son verilcli.:}hi. ve Avust 
.ralyanın b:il'\ bil- istMJ. 1.efıl:ıkesı 
altında old!J'ğ>.ınu SÖ)'lemiştir. 

TA.HRİP EDİIJE'\I INGILIZ 
TAYYARELER! 

Tuk.~o 13 (AA.)~ Pati l\fO!"C<'
l>y voe Port D;ıwirıe kn:·,ı .Y"'Pı.l:an 
}ın\·.a i:ıüc:ım:ını!ıc!a 100 d~rnn 

(Dev•mı 3 tincü SatıltOdel 

Gizli silah! 
Şarkta; bü.yü.k Alman taarru.:::u 

deyi! cı:e; Kerç ıı.zrııııadasıııda 
mev.:i'i taarruzlar lıu )aını§., 

Ajanslar; Alman1aı~n gizli bir 
takım sil.ıihl.ar kuUandıklarıııı 
halıcı- ı'etlyor, 

Gizli silah; ne ola gerek?. 
Bizim mahut; bugüne kadar 

malı4m büıü.n silah 11ecileriııi 
saydı; döktü; sonra; içini. çekti: 

- Bu kadar silah yetişmiyor; 
yeııil,c:<tirıe lü.::um görüliiyorsa; 
artık '1nü..<takbel Adem oğullan. 
11111 geli§atıııdaıı hayır bekle!. 

• • 

--~·---

Telefon, Telgraf 
ve 

Mektuplara zam 

llektap ve Telgral 
.zamları 

Cumaya başlıyor 
Yann &abahtan itibaren ~ 

dahili telefon ücretleri pahalılaş
maktadır. İskelelerde, postaneler
de ve diğer umumi yerlerde bu
lunan otomatik illetli telefon~
lerindcn ve umumi merkez lev
hası bulanan yerlerden 10 kunış 
mukabiünde görüşülcccklir. 

Telefon kö~kleriııdek.i aletler 
10 kuruşluğa göre tadil edilmek.. 
tedir. Görüşecek kimseler evvel
ce beş kuruşluğu ko~·duklan de>
liii.e ı,ıiındi on k:uru,ı.uk koy auk· 
lardır. Cuma ı:ünü sabahından 

itibaren de mektup ve telgraflara 
yapılan zamla.r tatbik edilecektir. 
llfektuplarWın şehir dalıili ve ha

ricine bakılmadan 8,5 kuruş ve 
telgı-aflartn lrclime~indcn 3 kurıış 
alınacaktır 

---o,---

Üç kaza oldu ve 
üç kişi yaralandı 

Dün i&hrin muhtelif 6C'!ntle.rıooe üç 
b2"3. oJm~. üç itl.si yaralunnu$br. 

Ho.ydaıJ>ısa limanında m.a~"Iıcı.s-dla 
•~a nnklettiren I.ıeboluhı lilscy:n. • 
l!Urr.arah v~en kurtulan b;r baJşe. 
niıı · bn<la kaalarak &ğır S'.rreıte :Yetra-

(Devaua 3 iiııcil SıJti.!edt) 

Bed'ı-Lye i>,mind-e gen· bi.r lim; 
F.lo..~y~dn g<c-zö.ntıiye ~:.an D:ımit. 
ri ismind.? biri,;iııi Fll>ı~-a caıcld6iı 
ortasunıd'a zorla öpmüş •~ e<1e-be 
mı:ga.}ir oran bu ha<rt.>kdi i1zcr:11c 
po!Eley tarafaıclaJı ynk~m;~tır. 
Be<dlriye lreooısini !mrwkola götill· 
:mıı:lk ib'tiyoo poJ;se ha.i<arcttc l>u 

ı~~~~~~~~~~~: 

·~- · - - ~~---.- ~-· ~ 

Başlıyor! .• 
NECİP FAZIL RJSAKtlREK 

Düıı (Son Telgraf)ııı üçüııdi 
sahifesinde ve (Son dakika) kaydı 
alt.ındo, beklenen Alınan taarru
zunuıı başladığına dafr bir haber 
vardı, llabcr Amerikadan geli
)tor \ie bir Anıcrikan gazetesinin 
İsviçre mulıabiri taraf111dan 'eri
liyordu: 

Almanlar iki ınil~·<>nluk lıir or
duyla (Doııq) hanasında ve 400 
kilcmetrelik bir cephe boyunda 
harefj:cte geçmiş ... 

Bizse dün, lıiçbir ~yden habe. 
rimiz yokken, (Çürçil)in nııtkun
.!aki baş delalet ol.arak, Alman 
taarruzuııun pek, pek, pek yakın 
olduğunu ileri~ e siirü~ <>rduk. 

Pekala efendim, pekala! .. Fakat 
salaş tiyatr<>larınıu kapıların~aki 
cünbüş halinde: 

- Başlıyor, başlıyw, başlıyor!!? 
Diye bütün alakaları üzerine 

çeken mc~hıır hareket, mukadder 
oyun, ınev'ut tuluat başladı mı 
sorbiden? 

Hadise etrafında şu ana kadar 
edindiğimU bilgi, Alınanların sa· 
dece Kırım \e (Kcrç) sahasıuda, 
llirkaç fırkayla, fakat nıen:i.i bir 

hareketten fütün ülrüde bir hanı· 
, ' . 

leye giriştiğini gösteriyor. i:"'jrı 
ötesi heııiiz ıııaliını değiJ... • 

Öyleyse oyun ba~ladı mı, br.'
laıııadı mı? Bu, haftalardır, Ga
malı haçm me~lıur (:\Ja;k<>t)ıı 
olaıı cumarte,i Ye ııazar güıılc
riııdeıı biri"de beklediğimiz hare
ket mi, dejiil mi'? Kırımdak i taor
ruznn hirka~ gliu cı·vcl l:a~ladığı 
söyieııdiğinc görr, ~·ıkı~ sa:-ıti 'i
ne günlerden runıartesi, yahut 
pazar ... Fakat hüyiik davranı~ııı 
ba~lııııgıcı mı hır?., 
Sandığııntza gö.re, Kırıında ba<:

lı~·an hareket, hü~·ük dnnanı~ı 
beslemek üzere bir cephe diin•Jt. 
nıesi işinden ibarettir; ~e bu hal, 
biiyiik davranışın değil, onun ba ş
Jaagıcının ba~lanıası ... Bii' ük da\ .. 
ranı~, saudığ;mz:-ı göre, ~loskÔ\·a 
\ ·e (Ro,tof) ist:kaııwtinde, eeııııµ
tan \C ıncrkczdt.·n Ye b: r arada 
ba~lyacak ... 

Perdenin açılnıa"nn dah a bir 
parçacık, bir parratık vakit \ar ... 
İçc.riıleıı. aktörlerin. boyanıııal<ırı
DI bi!irmck Ü<crc oldııklan ha
beri gelnı•!j \.f' ~adrce ön snlın~dc 
bd~lang1c; ba~laıı11!':ltr. 

Fakat kapıda ortık kı~ am<Iler 
kopsa ~·eridir: 

- Ha~·d i, -ak it kalmadı; ba';,Jı. 
l'Ot!?! 
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HALK FİLOZOFU 

i L T i 
Tanıdığım lıir ce~ var. "Oni

vcrsiteni.ıı bir fakiillesindea 
geçen yıl mezun olmuştur. 
lla;rret et'«eksiniz, fakat. i.na. 
aınız: Okur )llZQr b;r çocuk.. 
Bebstil değil, züppe cfeiil, Şl• 
ınarık değil, haf.Imqrep değil. 
terbiyesiz ve küst:ılı değil.. 
Aklı ba~ında, kiımil, i<meti

•efı.i yerinde, cunıru 7eriıtde, 
B1aknl bir çocuk.. 
Onoıı ç.ıktıjiı Fakülteden p

hadetname alanlar - maaler.ef 
bi.zim memleketle böyle - yal
nız hoca olabiliyorlar. 

Ba genç ıle bocahk için, ali
bh dairelere müracHt edi. 
)Of. 

- Hocalık yok.. 
CevablDJ veriyorlar~ 

Bu ~uf;un tanıdıi,'1, ahbab~ 
dayısı yoktur. Kimse7e gidip 
abtrn dökmez, rica minnet et
nıe-ı .• 

.İuUPs 
K ZANDI 

Hindistana gid)p, Hinci meııele
sini halletnıek için giinler<e uğra
şan Sir Kripa, malüm olduğu u,... 
ı·e, Lonılıaya eli lwış dimmüşı"i. 

Krips, Ui.acl d&vasını kay.,etti, 
dı~ıni lerdi. 
Şimdi aj:ınslann h•ber verdiği... 

ne güre, IUip , k.aytn\taldesinin 
üluı i üzerine 16 mıJyou peseta 
llir ser\·~t kazanrnış.. 

Demek, neticede, yine karlı 
çd;ıı:. 

l\rÜTEHASSIS 

"".& YAPSJ. '?. 

l'o la ;e T"lgraf idaresi, A vru
pııdan bir müleaassı> getirmiye 
k»ra.r veı-mi~ 

M A s 
RE$AT FEYZi 

İstida verfyor. 
btidamıa, altı ay sonra - evet 

tam altı ay soma - geka cevap 
§Udtır: 

- Milııhal yok.. 
Halbuki, :>;rAi yd mezunla

nndan bıı§blar.ııuı, çaobucM: 
mİİ'Bllal tıulnnu:ror, .ıa;rılan 
var, amcaları var.. uinşı)"or• 
lar, ı:idiyer ı... geliyorlar, iti 
halled;,-orlar. 

İşin .ı• prip ve hazin ta
nlı var: ~ zamanda müra
caat etınit H fakat. tahsil -. 
vjyesj daha aşağı olan kimse
ler ıle iş buluyodaz. 

Fakat. beriki genç, bulaDD> 
yor. Aradan :ıaman geçi)"OI'. Bu 
dürüst insan, üzüntülü ve~ 
Join e\•İnde oturuyor. 

Arka<laşları kendisine raııt

ladıldan zaman ŞÖ'J'le di;rııriaı: 
- iltimas ı...ı.. iltimassız ol-

Bir muhtekirin 
15 bin kilo kÖ
mü r ü müsade-

re edildi 
Kendisi de 3 ay hapis 

yatacak 1 
17.'!nlı- 13 ('Nelonla)- Eşref.. 

paşada kömür tica-ret.lle 5ıfl:igal e
den Ali Karaeknasm ba:a mtiftıe
rilerine tn.e'VCut okluğu tıalde kö.. 
mfır ~an <k>Jıa.yı milli 
korunma rnatı:kunesine "\'et'ilmiş 
ve rıet'.cede üç a:y mü<ldetle hap
sinn, 100 "lira ağtr pe.ra cıeoosı ile 
matırumi>yetiııe; b;r ;;,y mWd~le 
~..ofuı.ını.n ~lrlmasına ve bu 
müdl:let :ııarfmda ticaretten men.. 
irıe ve d ü kl<annıcla m<"'J<:tl t 15.000 
kilo odun, kömürün müsa.dıere o. 
'lurunasm.a karar Yer;~'tT. 

«üR?'l:w 
CblayeOerfn ıebebl 

b1r telr. sanmayın? 
CinQ-eUerin sebebi nedir?. 
Böyle, çolr. umuml vt f(imui]Q blr 

sual sorulamaz. İlısana luıra cllbü der
ler. ÇıJnktl. 

, Cinııy<tltuin mubtelir lll"beı>leri vıır
dır. CcmiyeUer;n büeyeoine, bayat 
şartl&rına \"e Be\~ msanıan. ruh 
haletine v-iı-eye ,cöre, cınayelleriıt. 
&Ei>epleri tehalül eder. 

Binaenaleyh. cına:retı.erin sebepleri 
bir çoktur. Ve bu 9Cbepler fi:mdiye ka.. j 
dar ilim ıdamlan taratmdan tet.ltilr. e
dilıırio. clltıeı- dolusıı lı:itap ya:ulmlflır. 
Yukarıda irat etıiC!mız sualin cevabı 

da miiceı:rel olarak verilomez.. K-11. 
cinayeUer.ln sebebi yalıuz sarhoşlu.lıc 

denemez. Denime. in&fı&na gülerler. 
Çünkü, cayet 1ıablldir ıu. cinayetlerin 
- yakın: •lfıoşluk de_ti)diı\ Bin blr 
sebebl vardır. Yerine, adamına göre, 
bu sebepler tdıalüf eder. 

Fakat, basit lıil.lkııtlere ratmen. 
muharrir Büı1han Cahil. Son Posleda 
y•zdı.tı bil" fıkraya şu oetil\t>ayı ko
:VUY<>r: 

<Cina;reUerl.ıı sebebi J'ahıı< içki d.,. 
tfl.dir> 
Zann~iZ l<t, bnllln dünya, clna. 

yetler:n ttı-k sebebi olarak içkiTi ıe&
te.mı.lştir. ve herk<ıs ıböy~ !ddia etmoıo.. 
...Ur. Bllrba.n C2hid'1ı 7U1Buıdan bu 
mAma çı&:m.Jyor mu?. 

Haibu ki. herl<es, Cin a:retıerln sebe
binin yalnız içki olmadıtınJ billr: ve 
bu helr..llca 1 ..,....,. blr şey ~tildiır. On 
yaı;mdalt çocuklar, cmayetlorin ımm. 

telif sebepleri oldutunu. bunun. z.o,. 

man ve r.emJne IÖ<• cletlcotitin i b<ı.ıı... 
ler. 

Fakat. n-. BthiwT! Catılt, a.rade 
btr bi!;J'le garip filcirl.,. ortaya •lm•k
tan ~ini .ıe.,.., v. bu 1".Jclrlttm.iıı. 

b;,. ~t oldu.tmıa kanidir. Orijin&i 
l6f ~lti:ğtne in anır. 

' ıı;.. rürı gel<ttlr.. •Y1ll muhıurir "' 
tanda ,._.,ıar ,,,_aır.: 

G!lneş $8.<lctan cio!ar. 
Kışın k&r yağu. 
İki k~ ilti dört eder. 
Alet yakar. 
Geceden -.a gQııdltt olur. 
~--
D!lmlyoruz, belki de, Bllrlıen Cttıtt, 

bu ne-vi r.:r:ılannı mevzu bulam.ad;Cı 
~n yaz.ı.yor. Fak-a~ tM'VZll bul&ma
malt, bir ıcuel>eci i<:in. bu kabU ,..zılar 
yazmalı: k•dar lulıattır. Meslekten bir 
insan lcin. he~ m.-v.zudur. Yeı... ld, 
bu ~ iyi, müul ve alr.lı selimle 
iha.t.ı. edilebilslnl 

R. SABiT 

[ı:ı•i••wnıııl 
Doğu cephesinde büyiik 
Alman taarruzu başladı mı? 

Yazan: ı. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Doiu cephesinde: 
Diin Nevyerk Tayuala P2'tltesl

nin Berne mulaabiri, ı milyonluk 
bir Alman ardusunun Dor>rr cep
hesin.de taarruza lt'"fl.adıiın. ha
ber verdi. İAtiyatla karplaıhğınur& 
Jnı haber, pmcliye katlar başka 
kaynaklardaa ne teyid edilmiş vo 
ne de iki taratın tel:ılitlerinde bil
dirilmiştir. 

Almaularıa mer'kf!'.11 't'e cenup . 
ceı>belerinde, Kafkas yoloııu kes- ı 
mek ve l\1oskovayı almak maksa
dile y<apılaeak büyü.k taarruzlar 
.iç.in yığuıak yapmıı.lı.ta olduklan 
malfundur. Fakat ne merkezde ve 
ne de Doneç'de hakjki Alman ta.. 
arnızları başlamış değildir. 

İki tarafııı tebliğlerinden anla
şılan şudur: Cephenin cenup co
nalunda Almanlar Kırımda Kerç 
Yarı.ınadasındaki Rus cephes.ini 
8 Mayıstanberi yarmıya çalışıyor. 
Bu yarmaT B~ mnkavemetini he... 
aiiz kıramamıştır. Şimalde İlmen 
gölü bölgesinde ise Ruslar 10 .Ma
,YJStaııheri taarruz haliadedir. Bu 

Enincanda yeni bir cami 
yapdclı 

Eı-zirıean (ıHu.susl)- Mııvakkıııt 
Er-zirıcan jdıır..2:Wl e'Il gurııel ca<L 
~ mriI bor şe!k8:Jıe iııŞa 0-

Jur_,, cyeni ~ in boıY a.ısrıaııl 
"" oo.,enmcsı ikmıM ~ euı. 
ma giın ü açılırr.ıştı.r. 

TE'B.HİRHANE 
D'~r tal' truı beledıye tt'.B'!iği. 

'lara!-cılıan 24 b''ll lira sm-fi.lıe mu 
valıkat EJrzi!ı<:an şeh.r:ııxtıe :mo.. 
dem bit teı:l.ı:iriı:ıne biıııası da in
şa orunıı=ktı.r. -----

80 crmnlık bir domates 
50 JmTUf 

Rus taarrıızu ıla lmvHtl.i ve ~
cletlidir. Fakat Almanlar iyi, mu- ı 
kavcmet etmektedirler. 

Bu .lıarekellerıle ..uı:bte değer 
bir nokta vana o da f'ldur: Her 
ru ar&f ela, muhtelif keai.alerıle 
artık da.lıa geııi§ eephede, daaa 
büyük kwvvetlerle taarruz Jıare
ketleriae başlamııtır, ve hu mu
harebeler artık ı:ünlerce sürelali 
bir :ıekilde devam etnııelı.tedir. Tıı.. 
erruzlar, azun bir topçu hazırlı
ğından sonra, bol miktarda han 
kuvvetlerile desteklenen tanklar
la ve zırhlı tümenlerle yapılmak,. 
tadır. Artı.k muharebe şekli de, 
e-esen yaz mulııarelıelerinde görü
len şekle girmiştir. Arazi, belki 
bütfuı cephe üzerinde olmamakla 
beraber, yer yer zırhlı birliklerin 
ve tankların taarruzlartna elvo
işli hale gelmiştir • 

O halde diyebiliriz k~ taarl'Ull
ların geniş cephede, tank ve tay
yare işbirliği ile ve günlerce do
·nm etmek üzere yapılması, doj:u 
cephesinde harbin tekrar ,bahar 
ve )'az şartlarına göre gelişıniye 
başladığını giistermektedir. Nite
kım D.N.B. nia bilwrdiğine göre, 
Alman asloeri rna.lılilleri, tayyaro
lcr h.ımayesinde zırhlı birliklerle 
yapılnu7a baıtaııan Alınan taar
rwı: harekellerlıu, büyiık taamı.
zan başlangıcı addetmektedirler. 

lfa;ı;ret ettik.. mütehassıs, bu 
i;o nasıl mn-hem sürer?. Melrtwp 
geç gider, telgraf geç gider, hava

le geç gider .• ve Posla İdaresi, ay- ı 
da ;ı 9- 49 lira maaşla memur kul
lanma kt~ ısrar eder •• 

Fiatı en lc.zla yükıelen ihtiyaç ı""'-===...,,-=~=--===="""=I 

Yenı tl'M!Wimin ilk çileği şetıti
mi<ııde bol~ktadar. Dün muh. 
telif st'tr.otierde pera.lı:endle cl.ıırcıJt 
~ 14-0 - 150 ~ çi-lek 
sa !Qıı"ltır. 1Bior kaç güne lmdar 
sıo-ıı:ıtabk: gelmesi de ~ 

Yalnız Rus ordularının geçen 
yaz seferlerinde oldutu gi'Li tek· 
ınH cephe ü2erinde yal»ıa müda
fa" muharebesi vereceklerini ve 
bölgeden bölgeye çekileceklerini 
kabul etmek yanlış olur. Bir kı>
simde Almanlar taarruz ederken 
diğer bir .kesımtle Ru~ların muka
bil taarruzda bulunması çe>k muh
temeldir. Ilnslar Kaikas ve Ar- j 
Jmnj.,Lk yollarını· ilorden müda- ! 
faa ve muhafaza etmek zornnda,. 
dırlar: Hele Moskovayı hiç kay
betrnek istemezler. Bu sebeple, 
şimdi buJundnklnn cephe üzerin
de ve nihayet 20() • 250 kilometre 

Miitch~ <ıs ne .rapsın.?. 

TATARCIK 

:\lAK.'\L~İ 

)leşhnr mün .. kldd ve muhar. 
İ··ıııail Htbip. •Tat~rcık> başlıklı 

bir makale )azdı. Bi:zim Osnıa.ıı 
Cemal i>unu okumı< . Dedi ki: 
•- Sı.calJar başladı" hwıdan 

sonra da sinistnck, tahtıı.l-urıısu, 

p' re isimli edebi makale ve Ud
ı..lr.ler bekli_vobiliri.,. 

ÖZ TÜJtKÇEYE. 
D-OCJıU 

llnlit Ziya Uş:..llıgil, cvve!kJ 1 

g'iıı Ce.1 p Şah bettin hal. kı:ıda 
~ .zd.ı.,ı lir nıakalcdc Şnlıabiid
dın kelimesini kuUanıyordu. Fil

hakika. Arap terkip kaidesine 
gure, hn kelmm.in ortam>da i ola
r3k kuJhndığımız harf, ulnıda ıi 

dür. 

Veli r:büuiya da Necmüddln 
diye, yazıyor. 

Öz türk~eye doiru hu ~di$ ııe 
buyu.rulo.r?, j 

AHMET RAUF 

maclclm ne imi,? 
Son zamanla.rdıa 'fiatı en f allla 

:rükse!iCn ihtiyaç m~lennirı 
ba~.n:la ayak kıııhı. V'e kadılı islır
pinlcriıı'.ın bulunıduiiu ~.ılan 
:.etkfk K>r r.eti<:esinde tesbot olun.. 
!!l'l.lŞtur. Alakadular bu b'Q:Y"r>ta
bü tereffüü &nlemEk üızeıe bu 
lt'.l!fiele i1e yclcmd.an me,,:;:ul ol. 
maktadırlar. 

Sj}ıhat Vekaleti bapnületti§i 

Sılıbat ve fçti:ıooi M~et Ve-
kfılcli ~üıfctt'işi Sa;t Akı'.....-. 

m:m ~.ızdan !xımre ı;!tm:ş 
tir. 

~.ıı....ı@~r3~ 
rufe 

K4gıt m lesi muı.ı.,. mektup yaz
mak ~i.n ızar! · atıt bu.l.ımıyoruz. Ka
ğı.t~ tasamı! !1zıaı. 

Bir haber okuduk: Bulgarl&U:inda, 
tütuncliye b°' l>ır • gart J>Ok•li ver. 
r:tf'yince, dobı:uınu \;Crm yormuş. İY'i 
tedlı)r. Bu surd!e lciğıtla"Jo ı;!ip t.ene. 
ke·W:ıe atıtm.uı önleniyor. 

Faz.la loiıiııt lcullanan daıba b!r çolr. 
rr.u~e&eler, r~~mt da;rcler vardır kl 
ı..slcl'lerte, ~k üi. tasar.ruf yapaıbi.l.i.l\. 
ıer. Böyle lr.üçük tas:ırrutıar b!zde e
hemmlyelısiz goörilniır. Fakat, büyük 
laearruflarıa batı bu .ıoı ııacıı.,ıerdlr. 

BVRllAN CEVAT 

,-- EDEBi TEFRİKA: 10 

lf'ıngıra~.~~"!!!!~J 
• Mubarrtr lı.ıtn Nusret ban:ı dondü: 

... Buyurunuz !34..ıi Pıenseee taksLın 

edelim Bey fe.ıdı .. 

Tanımad:&ğun halde enm: ııkan blr 
tok lı:.>3n.ı .. t"1n 2'3.Sından slyrıiarak u
zaiclaştım. Fak•t Asudeye bir telr. .ke
lime bile st>ylemcden heyecanuna ka
pc!arak: yiıril..'111.i.Ştüro.. Dönup kend:s:ne 
i?;J"ktıgım umBf'I e·.rafuu kadı lı ve er
keku bır ka ğın tıart.. ,,_..,ı &:ilr
du~. IliittA bir K tenç i.d<;m elier!n
de kalem. ve ~L 1.ıOi. .ıhyorlardı. lier 
halde guctec~ ol:ıcaklardL D r.weub • e 
m şh o ıu;ı•.!k. Amma ko k bir 
aıôhr \.! ... U1r erke • bir balo ... ~ gü~ • 
re ı k 1< a:ı ıntl!ıap ed ıınes '1 " un 1 
bır ,,.,.n o:= ır. :n ·~ eıke:CLk gu. 
ru-uma hoş bir leslr yapmıyordu. Du... 
ruaısadıl:ımı eö:cn ır.-.harrlr N et: 

- lliç Jr..enlllı.ı..tı C .ıünn: .. yon.wıuz? t 

Dedi. 
- Ne y lan v' 1cytm .. i r.r ede

yinı :i kend :ni guı ..r:ı'C' buluvorı.OJiı.. .• 
Jljier .. , 

&Yl\lmli k..ıtm, f;kat Hkl mulı•ta.. 
bım &UklU ve sôııtiuıu tamamıadı.;. 

- Evet eğer arada I>reases Beyza. 
g.lbi ender ve şahane b r 'üze!e relak.at 
etmek şeı:dı olmasa derhal bunu rtd
dedcrdln:z değil m...? 

- Hıç ıüplttnlz olmuın .. 

. - E~n o!unuı. burada .•izin vıziy~ J 
faılzl.ı b" dalClr.asına nail olmak ;ç:n 
ı~rvetlerini fcd• edecek bir çok erkek 
v~-d.t:. l{erk.es siZ! kıskao .... ~ brye:tendi. 

Muharr· · NU6recıt hakkı vardı. Re.. 
cü • yet h!Sl-erlmi i:;.yan c"Lt' Je~ be

raber- onun g(Szkr.inden. gO:zterfme do- ı 
lan o t~13ıml1 gôk yalrut ışılr.lon bü!iın 
ruhuma ıçmek lç'n kalbim mutıı.s bir j 
heyeıcan!a. çıı.rpıyordu. PıenSff Beyza .. 
nın mas.c:na yaklaşırken. bir aynada 
bul<. n endamımı gördilnı. Ve ilk defa 
yak~lr.lı olda,'UmU ıçlmde.c talh bir 
gııru.r :a lt~af ettt.n. 
Maaanın önünde du:duk. lli."'... Prtn4 

gesfrı r} 1er -.,• \: 7 t:.r kt'"P k ·r· k~-n~- ı 

DJ4 ellIDer ve blr,jı:uA<Je lBlı...Dia4un ,."ll.. 

Bulunan yeni 
tarihi eserl~r 
İı!mr 13 (Hususi)- TuristAk 

)"dThınn inşaıa tında ve müzeler 
müdür~ii tarafuıdaıl ~ 
hafr;uatta. tarihi baızı laa.- ınıer 

dana çıbn:ımıştı-r. Bu ıneyaoda 
bi.r kııymetli kitabe dle bul~ 
tur. 

Mmur kitabe m~IUl:hn 7 • 8 in
e yıllııı<l& mpara to.r Se<ıı6r A vgus.. 
ıtosve T.;l:ıeryus Seız:ı.r Avgıı..:0-

sun oğlu emrine Efes şetır'.ne ye. 
niden geotrilıen suyun ~ k•t.a.. 
lbıes'di.-. Yunan ve Latince yazıh 
ofa:n kt-ab2'ie ,bu a-nely~ ~ 
ınw;, ,, ::ı:ıslerin İL leri ~ va!dır. 

Diğer taraftan Kuşad:ı,.,,,.ıoa 
Tü!h - Oınıe.nlı rrad<! lerDJım 
Kır.şunlırlı:ın den· ..arı ÖkiZL Meh
met ~ .. kervansaı."ayı da bulun 
~ur. 

Kadıköy lrı:r. aan' at en.titiiaii· 
nün Jelilui 

Ka~ bo sıan'at enGl'ıWsü 
tal4eekınin s:pa.r'ş ~ölym:n:le 
)~ oldukları güzel eserleri 
ie'hlr elan-ek mııksadtle l.ıu ay,;ıı. 

16.ı•ıeı cı.:marlıesi gü.nu saat 15 de 
mezkiir ens'ıttüıde bi.r defile ıter
t'ıp olwımuştur. 

zürde l;e!irsi.Z bir teb"""üm götıı .. ı ya.. 
)'"llmııtı. Muharrir Nusret tal:.d.hn fsfn.i 
yapıp uıaklasınc~ya ku.dar başını tal.. 
dulJl~dı. Fakat g'Cnç muharrir masa
dan ayııhnca uzun s:Yah k.i.rplld.er naz... 
lı bir •üzeilıılükle kalktılor o baygın 
ve büyiHU gök. yakut ışıklar gözlerim
den bütün mc-vcud:y-etiml sızlatarak 
,.erini tayin edeınedlğim ruhuma dol... 
du. SendeI'yerek ayakta dunıyordum .. 
Esmer kadın gozlt:r:nd"'n :katre katre 
Jr.oyu mavirnSi ışılr.Jarla ci!ııılerlmden 
beynimi y k•rak. lal4 elr.zolik b:.C t.e
lM.fuTJa konu~tu: 

- Niç:n sarardın1Z7 
- Sarardığımı bilmiyorum 
- Slz..i yorgun eörilJ'orum. Otunnaz. 

mrs~ :z". 
- Yorgun o1rr.adığımı 1s.1Jat edece

ğ"l.m rrerues. L\ıtten bu ilk. danst ka
bol eder mıs.nız'! 

Uıı n kı!"J):Jtlerir1 !nd rdı. \"e :ıt':rit 
endami,Yle aya~a kaJ.ktı. Yr~il hilrme
ler saç-an uzun e~kliı Pol tuvalet:yle
ylne bir y1lar.a. benziyorı!u .. İnce çevik 
ve ku vetli beline sarılan kolum hi.s
scdlleclt k r"ır fl;r!yordu. Sol '5ğ U
ı:lhı e ~- :ıt1 dlk ve zaı1f Mcml g·ii!
sün'-e d yı;nmıştı ..• Kenc!.l':ıw!en geç
m!"S olı:~-ak cmur1a ~3ntJyord·ım P· .. tin 
u. tıın <!- b.:Z"d n ua k-ı <;:r~ yoktu. 

Bı· l'k ~ ~s bi"t.~trn :5" n r·z al
b,:s:.\dlk ~ ·nı d.u:rJuın. l~ııci ""'ra. 

teı:tr. 
Uiğıer tar"aflıan f:ıınurden biıM 

mdiğirw! göre turfanda oiall'ak 80 
gramlıık Uir adet brmırı:ıı domal.eş 
~ kuruAa; 20 granıftk ~ la7.ıe 
biberlerin beher adedi dıe on ku.. 
<Uj'tan 6flllılmakt:adtt. 

Y-.ne İ7.mirde c~>n 'biT lı:iioıru 
90 ~ruşa ve Ma-Jte eri{i\ de 60 
k~ satıJıınak'(a.ı.r. 

K11r• • / ·dır !o.uİ kardan 
.- Ulı 

• • ]{""28 8{l.l\ ~~-,. Iı;,in 
ŞO<lel<• • • . r mı.m~'>etıle 
ka.;>a' · ;,.- .k . 5 rıwı.yıs 

. gi" ci '" '• ren bu )")I ·;,:ııe-
.mc,ge açılım..,ı.ır. Bu suretle yol.. 
cult rnil\tieoti 3 ~ncbı bl;r gü. 
n~ i nm:ş ve yo!cuJ.ıık iicr<"lı r:.'e 
25 liradan 10 lırııya te111ı:'2:2:ih et· 
rn:şt..'r. * ~"' et flatlıarma mm 
ya.,,........k lbir kıi.lo S!'ğ1r et; 7;; kı.ı.. 

n.ı.şa; lbir krlo ~ etı 100 kuru.. 
p. ç:lkrnış'_,,,. * Karsın ıııı>a ~taıımnlımtıSı ıçin 
bu J<e,-ıe yen rlen Kai;.'1rinıın f':r 
danl·\ğ'-ndan 400 fJdıan ı;et.i.-ilmitş.. 
t>r. Bunların bir kılımı İst<.klall.. 
mH'l~ ve Gazimuhtarpaşa cad<Je.le
rile İstooy..;.n c:oOOesine d:J:<ıtiıriL. 

ın.lşt~. 

milzilı: ıyııi havay• tel<Tarladıib :zamm 
etrafımw. iı:k çilüerle dolmuştu. Bır ~ 
r&lık ıtözüme &ude fle muharrir Nus.. 
ret bi..rlbirioe aartlımış dMlScderkcn gö
ründü. Karımın yüı.il sararmış glbıy
di. O dH.lkaya kadar .ABudeyl unut.. 
muştum. Fakat onu muh&r-rir Nusreıin 
koll:ırı arasında sa.rarmış görünce bir
c?enbire kollanmın arasındaki bu mü.;... 
t.esna ,.smcr kadı.nı ~i> almak L;ie.. 
dim. Göz!'?ri uzun k;rp!lrl.eriYJıc. örl.ülü 

tdl. ince vticudü bir yılan c<bi çevllo
tı. Sol göğ>ü c5~ümü deliyordu: 

- Bu cennette b!z As:udt:yle gü;ıah. 
sız i.J.k kadınla ilk er.kek &'...bi b~r .b:ri... 
n.ıı.e h~yı an y,ı.şıyoıxluk. Aramızda ne 
mt:mr:.u ~le-yva, ne de şey-'"..cın vardı .•. 
1-.y fns:t çtngıraklı ytlan senden nefret 
d~yorum! 

İçımdrn ceçen bu sözleri belki onun 
yilzO:ıe o<ı.rı:yece1<1 ·rrı. Fakat, .ıı;;zıer mi 
on .ı.n e<i.'1 er yi.ııUne değwlince tıtrdim. 
Bir r·Jıcnin karşısında sendeliyen bir 
puyycn hu~ :yıc saran:tım. O uzun 
k rı:>:!t' r 11 lr.:11dırno·ş em-artı ruhunun 
g3k yııkut ışı~a:ını b:r mbbude sefaa .... 
r,-:e i!lyankAr n.Jıuma ak 1~ordu. Tat... 
'• seslyl<-

- Yine ısaraniınız! d:ye fı.-;1ldadı. 
-n-11<1 

4 1''" ç!n lnki.r ediyorsunuz?. Muzta.. 
r~ n z. 

(Deva.mı Var) 

cı ......... ı~ 1n.tlek.1 arazide man t•- ı 

arruzlarını kırnııya çalışacaklar
dır. Böyle bir müdafaa da an~k 
muk..tıil taarr02;larla devam etti. 
rilebillr. 

Ruslar, Almanların yürümek is
tedikleri Rosto[ ve Moskovıı isti. 
kametlerinde ikinci bir tahkimat 
manzumesi vücude g<0tirm.işlerdir; 
Rus müdafaa tertibatını zayıflat
mak için Almanlar Rostof ve l\fos
kova istikamctlerind,, kullandık
ları ~•çen seneki taarruz pLi:nla
rını elbette d~ğiştirm~lerd.ir. Za
ten büyiik Alman faarnızunda gö
riilecek ba~lıca yenilik ve sürpriz 
de bu yeni taarruz pliinı olacak
tır. 

e~gı! 
A ı ' b .. 1 tas ta ve u-
yük Okyanus'ta 

Ya:r.an: Ali Kemal Sunman 

Atlıı& ciunioli sıhiB.eriade Al. 
rIJQnlarm muhtemel biT İngilia: 
~ıoo.rruru<ı-.ı ~ tedbir a 1dııık1a.. 
ır.n1 söylomeığe 1iizı.ım olmasa ge 
rek İııgio&.leriıı öğrenerek yaz. 
dı'<lıarma göre son avı..ri!,, ı'wu 

rupa ıat'asmm Atlas sahi!.\erıisıde 
bir çok ndloııa1ardıa ~m 
ym Ot-o te~ta girişt'lderi gö.. 
rii'mck1.ıedır. Buınla.r en 2liıyOOe 
A'ımaaı donaııınaısmı kıoıruımık i. 
çin<M. Soınra !ng;)tereye ;t.aıarru.,; 
içlrı de<ıizduı ~calk b:..- hırre 
'k~ emı!mda tas:wvur!ar beslen. 
öiini an>a.tacak :rl3arıetleT dJe 
va"l'd-4'. .Mmanmıın İngil1ıero,ye 
bamız etmek tttrmen vıızoı:eı;e. 
ockkl"ırn! İnf?llizlerce hiç iJ:ıti,mal 
veorilıncmek~r. fül.3.k.is en !bil. 
yü1c hıa-m Atlas dıe'niız harbidir . 

Bunun içinde b'z saflıa')ll da İn. 
giltere.;e 1ıa.arruz emellerl'l'l; ta 
Jıak'lmk ettri.mıe"i istemelı: teşkil 
c-:t:yur. Şu so:ı günleııde Avust. 
ıarV'a sular.ımııfo .Ja.ponlar'aa müt 
tefikı'.erm dıenôz kuvwtleıi ara. 
9:ıJldla QE."rcy'-Jn ~n mu'l1arel:ıe0n 
mihver tarafı için yen:den bazı 
üım.ltlıere yol açı.ığı gelen ha.her. 
lel'den; o tarafm n~atırıdan 
an!.aışıılmaoktadı:r. Bu ünıHleT şu 
no\ctcıda top J.a nma kta. ve Japon 
.A.m;:.a lkri 1ıa ra hı.dan da onlara 
ımüı..t>ot ve i<:nııi birer mahiyet 

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

MAHKEMELER,. 

Hırlıya Hır
lı ya uyu! 

- Han; Alimallah. bDun lııorlruau 
olma&a, oracılr.1& ıepeio:yıp öldürmeli; 
b<np iç'<l L:;ten dec:-W. Anıma. dtt
§im<lıim. y ediı:,im. dayai< ;yeruma ... 
•a1acak d.egıl ya.! .D"" ba111>da mJ,YU.1. 
K.an.ua. va.r .. nJzam. var, 1JJBi8. durW""ken 
elim& neye 7altayı.m?. Ben onıı. döY\ııı;ı 
cez.a aorecegime, Ya.Dm., cezayı o eör'· 
OU'1 de aklı başına ı:elsin! 

Hakim miidaııale e i)l1er e-..e, 
lıelki daha ·manıı.l.l miuıasız epey .ay. 
ıenecetı:ti. Illılr.lnı, 

- Siz, ~di; daon.nwa ınnzuunu an
lataı, sızı dO\'du&wıil ioddi;l ediyomu... 
nuz, d~l ftl17 • .Na.sil olılu bu ~ onu 
ııöyleyiAI 

- Efendim. .. Ben, Sivastaıı mııı al>. 
mı;ya geldim. Trenden dün .ıadim. ~ 
ııam oıe-ıe gittim. Otelde, odamda iki 
7a ıalt daha var. Berı uı ten :ratıancı .._ 
da.mı.. bir odada ;vatmoJ'l eevmem. 
Amma. otelci, 

- .İ.yı.dir ••• Klbar ;ı.damlanlır. Zen.. 
gindir, tuccardı.r, dedi. 

Rau old wn. Ha.l'dl b<ıı;ku!yle 7a.!a
yım amma. ben. uyurlt.E'D. hl.rlıyan adL 
mın yanında hiç yatamam. Bir kere. 
U.Tur.ım&m. 

Dava edıden a1ağa kalkıp, 
_ Efendim... llırlıya.ıı di:Je b&o& 

h~IJ hıı.ltaretıe devam ediyor. 
HAkırn, maznunu ~usturdu. Davacı 

anlat.,-or: 
- Gece u;yudu.m. Get;:e yansı bir hı.. 

rılt.yıa u.yaııd.w. Artı.it uyumak kabil 
dtgıl. Yarım saat. bır saat. .. Bir s..a:.ı.

.ra, bir sigara d.aba içtim. HAJA hır.U
yor ••• Scslecd.zm.: 

- .Alz.2.m, de<iim. Uyuyamı;yuruz; 

lnrlamal 
Bu ka.!ktı. Ben kôpe.k miyim? Dedi. 

Kop~k.iıer hır.ı.a.r. .. 
Ondan 80<lta, !e.na l.Mlar söyledi. 

Ben de Otlıiıl iade etUm. üzerıme yuru
du .• B«ni döll'dü.. Allaluı:ı rmlJ'le oou 
ez.eni.un amma.. işi. .k.&nuna havale eı
tım. 

Davacı oturdu. Maznun kalktı. 
- ı..,..n halı bu elendı.m. dedi. Ba. 

zan. uyur.k.-Cn insan horlar. Gece yaı.lSıL. 
t&tll uykth'lxiwı durterek uyandıro.ı. 

- liey az.z.ım! Dcdı. Hırlama! 
- Ban• bale! Dedını; iLsaıı. iurla.ı:ruu, 

horlar. ben .kıôp{;k. m..:yim?. 
- Kcıc><'k olmasan. l!;öpe.k gibi !ur-

lşt.e o zaman kalamın ~ası Ctttı. B;.r 
ikı tdne yapışt1rdun, Öbi..ır oda erka
daşı.n1:.ı.. ka.4i•P ıararoıza girdi. .. Ayrr
d1. Ote!c . ..cr geldıJer. l1ese1e bı.ı:njan 

ibareL etcndiın. 
Dtğ~r oda a.r.kada)!arı Zakir ve oıtl 

mü.s:c~nlerı ~ah:t ola..rak dınl<tni.ı.dı
ler. 
Ne\.ic~. maznun Rızanın sucu sabi* 

gUri.ı.ldi.ı. On be:J Ura. para ceı:as.cı&. 
~"hlltıım edlldl. 

Mı:Jıkemeden çlktılr.tan SO<Jra, .maı

ıı.un, yanındaki bir tanıdığına. 
- Zaten kabahat bende, dedi. Be

ş'.k'.a~ta akrabalanm "\"8.r ••• Sitem edJ.... 
yorlar da gi.dtp orada rahat roh:ıt be .... 
dava yatmı;yurum ... G<!lj,p otel köşelı>
rincie, par::ımla pu.kımlıa sürünüp ha
karet görfıyorum. ·Şimdi bavulu alın
ca doğru Be-şiktaşa gideceğim. 

Dav&ct ceyap verdi: 
- Sen h.l.r. ç1kma ate-lden. .. Rahatı.

na bak. Ben de heın.1c>htim1n otel~ var. 
oraya g\dereğİım. Benim için rahatını 
lY.rı:ma •• II~rlı,.-v:ı hırlıya u.TU! 

Otelci sött k::ı:rıştı: 
- BPylm ... Ben size ayrı ayrı oda

lar vrr r·m Yalnız. r&hat rNtat yatar. 
PrtH'7.. İk~nll. ~ rah..,t~n121 bo-rmfl;vı~t 
İnsanhJ:tır. Tjer ~ey rılur. 1106 ıö:"-

mr". lli'SEYI~ BEHÇE'r 

veri1ıercık f~ık.;rlı.rin ona göre ha
zıTla:runası cihotiııe gc&lrne1ded:T. 

Şo;•le ki: Son gı n!enl.e Am>"ri.. 
kn d.?niz kı.ıvv.et'.L"ri.nm zayiıata 

Uil'""d.!'tı söylcni.rlron bunun mü!... 
fu~ '"':criın dma.ron36t arasmııı:lıki 
iıfııd ğ:n3 S..11"'*\Ca:k gibi. oldu!'u da 
aııl&~ı!ırtık is1ıenıJ"Orı<ln. Ynnıi ır.. 
gilirz dıoıı.:ııııırıa.sı ı:clerek Okıyıanus 
ta Amıeorlkıan dor.anmOS'..ıı.a ynr. 
dım cdemiyet.'C'k; onu uğrııyac:ığı 
zayioatfıaın koruya.ımyac:ıktıT. Çi.in 
kıi.i esasen İngiliz Aımi r~rini dii
şiinıdli.i:ren mühim nokta.far van:iır 
Atl:ıs ~ hal1lı'; Akdeniz haorhi. 

Ai)w;; (lıoo1l., hanhi devam etmek 
tıecP.ir. Alman deniız lruvvetleril 
İngilirz dıeniız kuvvıetler:i daima 
'birbirlerini gözetlemekıtedi.r. Fa.. 
kıat Alkıdeıüzde de h0rp tı..ı.ı var. 
dı.r. Çünkü Akıdenrırle de IXr İta! 
yen dooaınması "3Ddır. 
Onuın iç!ltı İngiliz ~ 

beıın Atlas Okyanoou.ndak:iı Al. 
m<Jd'I derüz kuvvetlerme, ham de 
Akxleni2deki İ1alyan d~ırnosuııa 
'kıa~ kuymak meeburiyetmıdedi.r 
ler. Bu takdhtle Jaıponla'l"lll sevin 
c:.ı.e n•hayet vok g&rünizyor. Çün 
kü; d~rla.r, aııt.ık Amerikan dıo.. 
ı:ıanmıası ile karşı loarşı;ıa ı..<ı.Iı.na 
cak; Büyük Olry.aımst.a artılk Jıı.. 
ponyaruın deniz üstüruüğü tama 
mile y.erleşmi.ş olacaktııır. 

Flaıkıat humar işin n~t taı.. 
rafı görünüyor. Çünkü Ja.poıı A 
d!erin.in asıl takiıp ettiklıeri ha.. 
reket haUarının ne olacağiiJiı gizli 
tutaeak"ları Ub'>dıir. Berlin. Rcııma, 
Tdkyo m~niın den.iz krnvvl't.. 
len arosını.d:ı bu suretlıe bir işbir 
llti?i tanın edi.lcl\ği söylaıune;:ndıe 
efkarı. bımdan sr:mra daha kıatla, 
naılm'3S'I zaruri ol-an fı:'ı:hk'irlı.kla 

ra lı::ırzJT>aınınak ına.I<Sa;b cl.:ı sezii 
<lllek l.eda-. 

Amerika ve A• s
ıraıy2'dakl 

Fransız sömörgelerl 
Yazan: Ahmet Şükrü E•meı'. 
v~ bıodrlldiğ.iıtıe gö

re; ~ :F'rotıb<Z söaıür. 
ge.leri iizıerinle 'M:art'ırrik "'°'"'ın 
d!aki Frmıs.z kumaıı.d,,._ Aroiı·al 
Rıdlıert ile Birleş'.ok Amerika ta
~ gfjoderilıen b.tt tıeyet111 

ttisi, Aımılr'.11 H()OVCT anısında ~ 
~ vmoı.lmı§tır. Bu arua.,. 
maya göre; .Aımiıral Roberl, Yeni 
Y8ratıkiiredleki FMllS:ırı: söm'Üll'ge
'.lerin;n idaresinden mes'ıil ol'acclıi 
vıe 'bu sömürgelerde F.re.nısırz baıy. 
rağı uçıacalotır. Y'all.i Ameri:ka; 
sömıii!rgeleriın iç >şlerine karışmıa.. 
mayı taaılıhiit e!mokt.ed:ır. Şu 

şartla lö 9ÖmÜ"!:"lcrden hiç biri 
Birl>!Şik Amerikanın düşm-oolr=

na herhangi bir yardmad:a bulun. 
mıyacağı gibi; sömürge üman1aı. 
rıımııı ııni-hver gr:ını"Y1eıi tarafm<!an 
ÜiS okı.1'3'k 1..'Ullan'3m,:ısına nıuva
fa.Joat edHım~'0C<'ktir. 

Amerlkadaki Fıtlns.z sömürge
l.eri şuınlardlr: St. P.iyer ve Mike.. 
lorı adlala!-ı, Guıaıdı>lup; Maı.·t:ni"k 

ve Tuansı.: Güyarıı. Öiçi.im bakı.. 
n"""'1>a.n Giiyan ctaha gen.::; ok;e de 
Mantiink adası, K:rro •b dıarıiz/ınin 

garp ıgeçidi üzıer'mıleki kü:çük An-
1.iıl gruqıunım bi.ıı eooünü !.ı?lti! 
etüğıınıden strateji bak::ım'l'""1an 
çok daha d>emm:·yetl'd.T. Pa'IUiı 

ımıa !aına.lll11ill aİ\1Zl11da bir iç dmi2 
V'a:ZIİ!y'l!'tiınde olı>n Ka.raib deniızl; 

bir.i biiıyük Ant.il diğeri dıe küçük 
Arıti.I olmak üzere; rki grop ada 
ları.n tıeŞ.l(ıJ etıı.ği bir set i.!e k-.r 
panır-.ştı.r. Büyük Antii, KW& 

aıdıa.&mdıan sonma sıra ae gek:ı ve 
Camaı>1k.a. Saın Dom.'ır..:.ko ve Porto 
Rllroya kıadar uzanan ~. 

Bi.>yük Antil t.a.ınamilc İngilte 
ronm ve Bl-r~~~k Amerikan'tn nü. 
ft:zu .,.;tı:ııdadtr. Küçı.ı .. '<. An.ti:eertle 
Guı.ıOO!uıp ve Mart;nik istiema e
C!iliırse; m irt:tefikleriın elle~.<nde
dir. Şu Jıa:.dıe Guack\ıp ve Marti
nik müttefüo'er:n ihak:ım cı!dt:~la 

n 'biJ'€e için.de vı:ı::]ydleri şi.iophel6 
o\a.n itti ada oı..r..k kıUm~. Bir. 
lcşi•k Amerika, oradakıi Franm 
koııwtaaıı ile yaptığı an!aşıno ile 
'bu ada!ıacin vaıziyulıı? t.m:'l·ıyd 
altmıa *nış buluııul")r. Bu H>sile 
ile şunu da l>a-fuır'!rıtmak y('r-.n.de 
olu,- ki l\'l.aııtiıılk Napolyonun bi· 
rınci ka<ısı Jooefuıin dıoı,'duğu a.. 
dadıT. 

Avmtra-ly<a.dıaki Fra.ns!'L s&r,ıür 
ge1;,öne geliırııoe; bunl'ar erosen 
vakti>e Dögole kaıtııı:.mııı oMukla· 
rJnı:ta.ı Amer'Jl<a bu ada!ıarm va. 

""'yeli:ndıeııı süpheye düşmemi~ 
Bu,,, lıır; Yeni Kall"dc:ın)'3 iJ.e Ta
hiti w etrafındaki küçü'k adalar 
dı.r. B\JI'.Jarın e'lıemmiycll; Avust 
ra!~'a ille Amerika arasındaıki mu 
wsa!a yo11 nmıı Ü7.<'r'."1de o1ma 
1arııcfa·. E~r Ja.ponya Fil";p'n a.. 
da rmı ve Holan<lıa Hinıı:KEtamm 
~ er;!'ıp c, CC'll ııbi P.ruif.-.k c'.i.C'Il i~ 
-ziıı.e duğru lerleroıııı oL<n:,·d' ; bel. 
ki ~ •bu hG.-4>\n tım .. m:de Yeni 
Kaledı:m;ı--n ve Tah'ılı ad:.ı'.:arınm 
i'rr. lNi t;;;)c e..rı>lınıyacak ı. Fakat 
J •f>O'l't>"a l'o1 -'11<lıa H..ııdist<ımnı 

ta:ıfıyc ettcktrnı ve Yeni G'!ı~-y• 
kadar gek'.ıkt.oo :,oınra Avııotral· 
yam'll .ş'ma.l 'l<loıprl'aırıın k•:ıparııl\7 
)ıır. Ş mdi bu kıt'an:ıııı BorleŞık & 
m~rJk-a ile muvasal!ası; şa<ik sa
hiRlainden t:emiıı e:lıb.yor ki lbu 
yol trııerindeki binlerce ada iç!n
de bu ;kj kikiJk gnup; Fraıı<.a.va 
aittir. rur kaç gün """""' yapbn 
:Mercan denizi muharebe;>; bıı 

adalıa.rın 9tra.lıeji ehemımzyetani 
daha iyi belirtııı'!'ş bı>luıtıu)ıor. 

Çiin.kü Japarlkınn; Avustraı'"'~~ 
karşı. gmşecelderi tıaarruız hare
'kıet~ hazwllk ol'nak Wıe.-e tııı 

adaları el<! "'"Çirerek kııt'ay-a büs. 
'bütün ıfıecrit ctmc!k iııt".'di.k!.eori all 

laşıhııakta-diır. 

Ml'.llrtiruk, Gua.cl .. 1up; Ycr.ı! Ka .. 
lledonyu; MadngıuJE.:ar... Bu ad& 
lar iiz<>r;nde Amglo • Sal;:ronJGl' 
tSl'<>frrıdm girişi·1en te~1er; 

Piş bir Aıng1o • Sabon nJıi.-ınııı 
biı1l:ı0r:ııe bağh olaın ha..ek~u•er\. 
elli. Anlaşılan bu p!An; tnı(''ı: de 
n'iz gerelkurm"-y b2121mn. Aanir-aİ 
Dudlle<y Poı.mdm .A!rrn-rikaya v• 
A~rika gene!kunmay be karıl 
~al Marşa.'ın İng'heı:eye 1" 
yaretleri sı=ında hazırkınm~ 
İngHiıı:lerin ve Am1C'rika.\ı'a!'llll tıel 
"evtien evvel; deniz vofüı rmı eJ'll 
~ıet aıltıma alıııı~k iS'temklıenı aı> 
l,,Ş.l'ınak1a..:ırr. Hmtl'ç iınmin l~ 
bC'!fi ve o ilibetton Mğa:n nıe-tie"' 
1.-r; l!rendı'•"!erirıe bu noktada u)l'S' 
mk bu1'uıııınak gerekl$ni aıbı;. 
mıştıır. 
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( liu y;,o<ın.-ı, metı.nlııeri An.aciolu 
Ajanı.t biir.enler.iuoen a.lınm.ı~lır) 

Telhis eden: A. SEK18 
·"rJ.ns1Z hududu: Lavı.! Fransa. ' 

ruıı itj.gal alttrıda lbuLııruı;n kıısmı

run bu<l ut hattı ha'l<kında Mou.. 
Iiırodtı G{ir;ng ile görüşmüştür. 

P.~ri6te bulu•uın Mare;al Göri.ng 
A 'm,aırı )"an.! n Vişidro bazı mi.lh;ro ı 

· :.ekler.ıııi hamu.Jir. Mao:eşal. V~ J 
A'.ıınan ta}eplerini k®ul etmıediıği 
t:akdin::le Ahr.~nyamn ha,iyanın 
Tt'~ us il.e K ım;ika)"I> iı;ıga.l etme.. 
sh.. .ırıür.:.aldl~ o00ceğ'.ru s&yliıye 
rd< L.wa lı •tıeh<iit efımi_<ıtlr. 

l\'ORVFıÇE İNGiLIZ BASKINI 
:-; "ki olmd::m bildirıliyor: Giz

l:ıxo Norveç topraklaırma çtkan 
lan İngilklJc.ı· Alman!arm da söy 
kcıı. ı .-cçiıJe Trondlıefilıiın ceııu 

b~ l1''u blr ekıktrik Ganlıralm& ha
,.,.yıa uçumr. •'ardır. 
GAZ HARBİ İ N HAZIRLIKLAR 

v •t<.iııdan b>r.Lıiliy<>r: Bir 
kı><- h::todaıihcri, g.uı; dbiis mer 
m rı Ye tay.yareler vasJtasiJe ı:az 
) .ıv.ı mo.hsm o'.W>d'rlcr taşı. 
w· ı Alm.ın tıımıleri flaloııyadan 

:1oc! r. D· n.d.:ın başka AL 
m nyada y::.>ni blr ga. maksesiınin 
trorubcleTı y•p>klı;l'ı ve yeni tip. 
J.erde gaz rnasoolerimn süır' .. ~ 
oı:ıclurya d<JJğıldıığı malümdu.-. 
Nevycınkta 7 m,lyon Neovyorlklu 

)'la g:n m~5locsi dni';ıt:lm:ıktadıır. 

AMERİKA VE MARTi.ı..._IK 
ADASI 

RadV"! gn-ı:e1.esınden: Amlı'al 
Hoo\'er M~kı\'e yü · Fran 
ır.z k~an· i Amır.al Rdbcıie şu 
teklift() bulunm~tur. 

1- Adımm b= nakta1arırıa 
Amcı:ıkıan k"<>vvetJeıinin ç;JkıırıL 
m:ısı, 

?~ Ad'ld-a 'l'l"f'Vt:Ut Fıeıısız lırup 
ı;ıcırr. ' n.in swhs.ızla11.ıhttması, 

""' ..n bu ıokl.!.eri ka-bui ede 
cerri şÜ):fr: 1itl1 r. 

Mar~I Cöring Lava! 
il::? görüstü - Norveçe 
İngiliz baskını - Gaz 
harbi için hazırlıklar
Amerika ve Martinik a
dası - Bulgarista.nda. 
gıda darlığı - İngiliz· 
ler sinir harbine mi bat
ladı? - Doğu cephesin 
de yeni muharebeler -
Akdenizde Wı Libya.da 
askeri durum 

İNGİLIZLElR SINIR H.A!RlBlNE 
Ml BAŞLADI? 

Vaşingt:oodan b~~'. ~~ 
york ve .V aşingtıond.a. Çörçilin 
nutku Ingfüı.lerin Alınan -
yaya kıarşı sinir l>arbiıne başla
d'llkllan. surE>tinde tıe.fsır edilmek 
troir. Bu sinir haiıibiıııin şi.dklıetli 
ıı<r mDıttefik taa.rruızu ile d-est.ek.. 
J.encbiJeceğirıe dle ıcyırıca jşaret o. 
lumn~tadır. 

DOGU CEPHESİND EYENİ 
iMUHAREBELER 

Almanlara göre: 10 ma~ıısdla 
İlmen gölü şarkında ve oenubu 
şarkisAı<Le bulurum Aim:ı.n toıpçu 
mevzil-eri pek ş.:drlel.li ·b~ topçu 
hazırhğmdan ve Jxımba Üe yapı.. 
}an bir gece taarruzundlan Sillnra 
bir d~işman tüm<>niniın taa-ruızu.. 
na u.ğıı-:ı mşilr. Miiıdıafaa muhare 
heleri bu taarruz karqısı:nda mu 
vıaffaki~-tle ıııeıt.iıce:lernn'ştiır. Bir 
istiııat nôk.t:ası mLJVakktaen tah. 
lı:ye ed":imis; fiııka.t şiddebti ıın<u.ha. 
rebeler<kn • SOllI'a bu nolota geri 
ıılın mışt ı r. 

RU&lara göre: Sima! batı cephe 
s'ııııde şld<lefü ...,rpışma!rac olmak. 
t.a<br. Merı-xle Bıfyans.k cephe. 
sir>d'e Almanlar iki keııe püSkür 
tü.lmi' tür. Kırı.mdıa Ker<; yanın 
aıdla&:.nı:la t"I dlctetli mu• ıntıelıer 
devam et.mekteılir. 

AKDENİZ VE LIBY ADA 
L'ovada kum fırtmalaıı. dobyı. 

silt- öınonili lıi.r haoreket olmamış 
tır. 

BULGARJS1' N DA GIDA 
DARLIGI 

Sof\ti:lan bil:iınlivor: Ticar..ı 
<nazırı şekerin bu'"<hn s.:ıın.ra ve. 
~ 1.~ ,',p v-er:ı:mesinl l'-nı: c ... n~ir. 
Bu emre gör.e avJa adam ba:-.ına 
biı- kilo k<'r is~t MmektecL.r. 
Pi -ııç Je ·ika .:e ver-ıleoek ve 
"' ı ım başLna 400 gr.anı iısa. 
bet edt'Cui<t.r, 

İngiliz! re göre; Ahlm.!ıl'de Al 
'rr.ıan lca'\'a dmvvctleri ı3 1İnf\,'i11 
muhıilbi batmnışlaıdıır. Malta.da, 
yen! lngiliz av tayyoıorelıermin ııön 
deTiltr. üzerine şmı<liye k.arlar 
;;örllimcm::ş şiıdd .. tlc hava mulıa.. 
:rabeleTi olmuştur. Mmver hııMa 

'kuıvve~: :ni.n çok fazla kıay~ 
vcarni.ş ve lbolıguna u~mış oL 
ma<an pdk muhtıeın~'T. 

,, .... ıııııııB .. Uı:ıı11AKı:mŞ~Al~~•l .... ııı:ııı .. m:ı:N•e•6~s•b•ir .. m•ö•ri•knfi•.l•mllllllllllll:l 

M ELEK llükemmel ve hissi bir me~ 
llerkesin beğeneceti. 

Sinemasında 
alkışlıyııeağı film 

Büyü.le caz ve varyete numaraları ... Muılı.teşem ve zengin sahne

ler ... Operet ve Opera karşı •k.aı-ş:ya ... Baş rollerde: 

Benjaınino G GLI - W ~rte HARELL 
Zizi W ALDN. ÜLLER 
Yerlerinizi ~\'veldcn aldırınız. 

,Aşktan kuvvet .•. Harpten debş<ıt... Vazif~d<'n kudret alnn ... 
Esrarla scıslcncn.. Muc adeled<'n areket toplıyan ... 

• .. 
Mi 

llakiki lıa)'altan yaratılan hir kahramanlık destanı, heyec:uıla 

\ütün kalbleri t.ttre ten bir hayat rom.anıdır. 
A. 

YARIN AKŞA.'\I L A L E SİNEMASINDA 
Senenl:n bu en •bıi:yük. ve giiıl el filmini alkış'laınıya Jı;oşuınız. 

Baş Rollerde: JUDY KELLY - GEOFFREY TOONE 

İstanhulda Fedakarlıklar Haftası 

Şaheser Fi imler Haftası 

ÇENBE LİT AŞ Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 2 büyük Film 

Şöhreti dillere destan olan mevsimin en biıyük şaheseri, cazip 
mevzuu ... Me;teden nıhnüvaz musilcisi. .. Mua:ıızam miuınsenL .. 

Fe-.•kalade tcm~ili ile 
Bu . ~ne lstanl>ulda hasılat rekorunu kıran 

B l A • 
1 

WİLLY FORST OLGA TSC'HEKOWA -
İLSE WERSER - LİZZI WALDMÜLLER 

i1ı mü~tereken yaı-att.ıcl.arı sınemacıhk iılemınm 
zaferler abidesi 

GANGSTERİN OGLU 
<'\.merika Çocu.lc Esirgeme Kurumu ahlaki film müsabakasında 
b,dnc!!ik mukiıfatı kazan8'!1 hissi, içtimai, athiaki mua:atam filın. 

Baş Rolde: J A C K i K O O J> E R 

LÜTFEN DiKKAT 
Mevsimin bu en ungfo programında yer bulmak için 
lülfen tam seans "'1atlerinde teşrif olunması ehemmi

yetlo rica olunur, 

~ - ~ON TELGRAF - IS MAY lS 194% 

·suikast davası 

İngilizler Mısırda! Şehinşah dü JAimanlarRumen 
yeni bir Dö Gloçistere askerinden 

(1 ine! Sohlfedcn D•"7•m) \ 
ha hadisesinden evvel kooooJoo. 
hanede bulunduğunun t bit e- 1 
dilmiş olmaı,ı lazü.ıuır.• dı:ciı. Tez- j 
ıkere bir kere daıha okundu. 

Pavlof •- Bir sualiın daha 
var!..• diyerek okunan te:zıkerede 

şoför Meczubun A.~malımescitte 

tevkiıf edilmiş olduğunun y3!2:ıldı0 

ğı ha1buki eskiden; 'bu t"'<kifin 
korırolo..<Jıane ·karş:sın<la yapılmış 

olduğunu duyduğunu süylıyerek: 

•- Bu iki yer ·bir mahal midir?. 
dedi 

dlsi gelir senden alır .. dt:ui. için 
eşyalarımı kuyarak İstanbula ge 
di.m. Oradan da Ad pazarına gı 
tim. Bavulu kardeş-:me ,·erd · 
Kendisi İstanbual gidel'ken sahil>" 
olan Süleymana vermek Uz 
götürdü. Fakat kendisini bulanı 

taarruza geçecek ziyafet verdi 
SliOlııho>m, 13 (A.A.) - Sv""'*a Ta. 

gebladetd ga.-Wn Roma muhabiri, 
İtal;y6'l askeri ruilşlilütlcrinin, İı:ıgilRıe
raıin Mısıra ehemrn\Ymll ınllolarda aa. 
ker, hava ve den.iız kuvvetleri gönder
dığinj t<ıoıbit eTledlklerini bJdtnnettte. 
dılr, Müşahil.'ec İngiüzleria pek yakılı. 
da MısıMa yeni bir taarruza geçmeleri 
iht'mali olduğu net.icesloe varmakta.. 
dırlal'. 

Taıhran 13 {A.A.)- ROyter: 
1roo Şeltitışahuı.ın kıendl ~-fune 
Vlel'diği ziyafette söz söyloiyen 
Dük de Glouceste'l'; ezcümle ljjy 
l-e dEıınişhr: 

Üstünlüığü:n:rilı.e inanmak ve 
zai\er..11 gitgide lheimize faaılalaş. 
bğıına kat't~Ue kıanaat etmek 
i<,.;,n çok iyi sebe,ıler görü:yurwn. 
Bu maksatla tank; uçak ve mü 
h>nmıat istiohsaüm;zi.n giı1ıtikçe 
muazzam artışım ve büiiin dfuıya 
kıt'ala.rında .ın[;ttefikl<>r tara.fırı 
ıdıan kurulan hava; denicı ve kara 
1';;.,-ü'k ordularını zi.kretrrwk kıi... 
fidir. 

--UZAKŞARKTA 
( 1 inci S<Jıitcden Devamı 

daaly'ın 230 kilometre mesalesin
de Şaııfaıız şehri Japonlar tara.
tından fşgal edilmiştir, 

JAPONLAR çtN TOPRAKLA,. 
RL'IDAN ATILDI 

Çnnking, 13 {AA) - Japon 
kuvvetleri şiddetli çarpışmalar
dan sonra Yunnan eyaleı.inden 
atılmışlardır. 

İNGILiZLER HINDISTANA 
D0CrRU ÇEKiLİYOR 

Pasifik harbi 
( l inci Sr.h!!eden Dcv•m) 

cı;ıağı ta'lıri:p edi.l.mişlir. 

AVUSTRALYA TEBLiCt 

Londra, 13 {A.A.) - Birmanya. J 

da, İııeğili~ kuvvetleriıı.in ric'ati 

1 
devam etmektedir. Bunlar Hin
distanın 80 kilometre dıı{,"ıı..~ıında 
bir noktaya ulaşmışlardır. 

M•dlmm 13 (A.A.)- Arn.9tral 
'.l'\l müttef~ umrnni karargitlu 
tcıal:gi: Hava ş:rrtlan.nın foıın1ığı 
bütü'n k•zsIDı'erdoeı'4 • hava faa1i.. 
yetierini taıh.dit e1ımriştir. 

Ekmeklik Un 
AVUSTRALYA HARİCİYE 

NAZIRININ BEYANATI 

l\lelbourne, 13 {A.A.) - Avus
tralya Hariciye Nazırı, müttefik. 
ter tarafı.ndan vurulan darbelerin, 
Japon ilerleyişini ağırlaştırdığını, 
fai<aı Japon iı.Lila telilikesinın ta.. 
mamea yok <!dılmedi&t.i söyi&
miştır. ~ 

3 kaza oldu 
(1 inci 5'ıbiieden Devamı 

l&:ımıl ve bu arada sag bacoı&ı kırı.!. 
m1;ıt<r. Kua.z.ede mavnacı.. NUmune 
H·as t~ha.ues.ı.nr kald:.rYnuı:ıt.ır, 

Galaf.ada Yen-.ııcller coddeısiude A,. 

li Rızının at~ çalışan Al! Nın.. 
da b.i.r tcwcyıcci de eUnı pres mKıne. 
sine ftptın:ruş, partııaık.ları lmsilnı.ıti.r. 

~ Bcyotıu ıu.ıııanesıne oaJ<ııedil,. 
mi~ir. 

Or\.aköyde M.sndıra IOk:aiwtda otu
ran TeTfi1c ad.tnde bı.r 2'JQL ta. dün ak.

;ıam pencereden sokağa l>Alcaıiı:en d~ 
~. rnuhteliI yerlerinden ağır sureııe 
:ru~ır. Tevfik_ 13eyo;.ı.,. Hlllta.. 
haneslae yat.ııünt,7tu-. 

Fransa Mihverle 
iş ortaklığına 
. . k . ? 

gırışece mı • 

(! inci Saltliedı>n DO'Yam) 
landırmıı1< öure bu sabah Vili· 
yette bir toplantı yapılmıştır. 

Darl$n hıssedilttİğİ geçon CU• 

ınarte;i akşamı fırı.ııları bizzat 
WLii ed.en, karnelerini mii:hürli
yen Lışe Müdürii Mümtaz Rek, 
toplantıda izahat nnniş, ayr..,. 
teftişlerde bulı111an Belediye mü
fettişlerinin rapurla.rı tedkik edil
miştir. Neticede, bazı fuınlarm 
kendilerine verilen unlar ü_,in. 
de suiistimaller yaptıkları ve bun
ları gizlice çok yüksek fiatlarla 
ött-y.e beriye satarak halkı ekmek
siz bıraktıkları anlıışılm.Lojtır. Bu 
arada pa>talara un karıştırıldığı 
ı<annı da hasıl olmtt'>. derhal ve
ril.., emirle şehrimizdeki bötü1t 
pastacılann imalatından aümune
ler alınarak Belediye kimyahane
aine gönderilmiştir. unlar t hlil 
edilecek ve içlerinde un bul11na. 
eak pastalan im.al edenler Örfi 
idare Mahkemesine verilecekler 
ve san'attan mC'llOlanacaltlardır. 

gemini.n indiğini, ibe.r ay Ameri
kan fabrikalarmda.n 5500 tayyare
ıun çıktığını, her hafta 3000 tan· 
hıı imal edildiğini, 13 tayyare 
gemisinin şimdıden tez.;;ablarda 
yarılandığını, Ut6 da 960 parça 
harp geıuısınin denizleri dohlııra· 
cağını ve zaferi elde ebnek için 
İngı.Jt<ıre ve Amerikanın ellerin
den ı;elebilen her türlii imk&n.ı 

sarfedeceğini bili)·or. Bwıdan 

ha~a Vi~ı, Alman - Sovyet cep
he>inde .lüny;,ınm en müUıiş bir 
harbinin y..•niden ccre;raua ba~Ja. 
dıı;:ııu, bu Jııırbın Jllilı ver vcy a de
nıc,;rasilcr i~in bıiyük ndiccler 
ortaya çılaıracağını biliyor. Bu 
L.arbin nctict"si Ahn.allyauın mu
va.ffakiyetsizl:ğini ortaya çıkarır. 
sa Vi;.i takdir ediyor ki, l'ı aıısa 
kur!ulnca.ktır, Yine bu harbin ne
ticesi Almııııyanın zaferini lemiıı 
ederse Vişi taJ..dir ediyor ki, ken· 
di,.inin l\Iilıverle ortaklık etmesi 
harbin ilerisi bakımından hem ka· 
çı.ruJmn bir gerektir, hem de bir 
dereceye kadar dahıl em·niyetli 
bir tana harekettir. O halde, bil 
neticeyi almadıın Berliniıı. tazyi
kine veya Laval'in arı.olarına ka
pılar8k şimdiden müsbet veya 

menfi bir duru!DJI geçmek tehli. 
kelidir. Hele, Rus - Almırn cephe
sinde harp iyiden iyiye hızlan. 

dıktan sonra Vişi bu mücadelenin 
sonunu beklemek bakuruD<lan bir 
hayli :ıaman kıwıııaca.kken neden 
şinıdidftı herhangi bir tcrci:he yer 
versin veya kapılsın?, 

Göriilü~·or ki, Laval'in bütün is
teğine, Alınan)·anın her türlü t~ 
yikine, hadiselerin verdiği geniş 
ölçüdeki fırsatlar& rağmen Vişi
nin şimdiden Mihverle iş ortaklı
ğma geçmesi ve mlittefikler aley. 
lıiM harbe girişmesi çok :..ayıI bir 

ilıtinıal d•bilindcdir, Herhalde 
Peteo, son dakikaya k2dar bek
lemeyi, ı.:lhassa Rus - Alınan har
b_i·niıı neticesini almayı kentli..ini 

dığ>ndan geri getirdi. Sonra d 
Süleyman gelip aldı! •• 

memnun değil Bu ifude de terdiıme edldt 
Maznımlar bir diye~eklerı olma 
<hğını ooylııd:iktw 90nra Reis; ayı 
ş3hitlreıi.n Adapazarı MahkemE.. 
&ince alı.nınış olan cistjnabe ifade 
ler;. nin olrunac~ğını bi.ldinU. 9 
Mayısta alLnmış olan bu ı.tir•abe 
ifadelerinde her üç şah;t te denin 
okunan ve ilk tal·k;kat c-srrasıl'dll 
alır.mış olan ifadelerini tekrarlı
)'Clr ve teyıit ediıyol'larıdı. 

Londra, 13 (A.A.) - «Brll> Alman 
ih~t orduları wı.:..unl müıctt..şi :rı.ıa

~ List, Ruo cephesine f(inderll"'°"lı:: 
REİSİN CEVABI J'Elli Rıımen bJ11ik:<ımin az memnuni. 

:rdt verici dı.rruml.arlyle meogul. olmak 
iÇin Bükreşe geln.ışt:<. 

Reis bu soI'guya karşı: 

Alman MareoaJlnın, Mareşal Anlo
ncısco'dan1 Rwrıffi ordusuıxla disiplinin 
ıslahlll.l ve Almac:ı. o l{'l')'ftıbrl propa.gan.. 
danın orloclan kaldırılmasını ısrarla 
lst.iyeceg; le<ı"<! olunıril~dı.r. 

•- Asmalımescidln knnsolos
hane civarında m, :cya diğer bir 
yerde mi olduğunu sizi zt·aret e
den Sovyet memurlarından veya
hut b~ka blr yerden pekalQ öğ-

SÜLEYMAN :NE DİYOR? 

Reis Süleyrnana ne d:(\ocegiııt 
sordu. Cevaben: 

---o----
Parti Grupunda 

(! inci Sahl!cden D•v•m) 
usu Su:ıt Hayriıün milli ı· l.e 
miibadıil \'t' gaynnübadil iş!eriın.e 
d:ı!r M:ıJi.ye v.._.ı,;,JMine te\-cih et 
ımi:ş olduğu sual takriri vardı. 
TaJorır· okıırun'lSl.Dı mütıea.kip 

söz a.la.n ı:rıa~ Vcltilin."n bu '!l1eV 

'Z\l &ııeıindaki i:7.:iliatın n ooınıra 
.r.tııına.medo ıınüz:ı..lrere ~ 
'baska madde oJırrı:ıd, Mıdan 90.a.l; 

1715 dP it>tim."'1 rıCrlcayet •cr · :m~ş 
ıtir. 

41man Sovyet 
harbi 

Cl inci Sahlfedı-n Devam) 
keri nıahfilleri bunu, büyük ilk
bahar taarruzunun b~ngıcı ad
detmektedir. 

l!MU ve 19U de buna benzer as-
. keri hueketLerin verdjği neı.ice

ler şayanı memnuniyet netice.ler 
doğurmuş ve bir basamak olmuş
tur. Bunlar basamak kelimesin
den şu manayı çıkarıyorlar: Rus. 

· Iar bilhassa Kerç'de çok i)·i tah
kimat yapm~lardır. Bu alanda 
düşman sayıca da üstündür. Sar· 
sılmaz bir azimle yapılan bu yı
lııı bu ilk askeri tezahü.rıinde ken
disiıı.i gösteren yeni si!iıhların el
de ettiğı muaffa!..iyet bundan 
sonraki başarılar için de müessir 
olmaktadır. 

Bertin askeri mahfillerinin dün 
a~am bildirdiğiııe göre hareket
ler tesirli surette geli§erek seyrini 
ta.kip etmektedir. 

Leudra, 13 (A.A.) - B-B.C.: 
Mo ·kovadan alınan haberlere gö
re Kerç Yarımadasında dün anu
dane muharebeler devam etmit
tir. 

Dün gece Mosluwa radyosunda 
konuşan bir Amerikan mubabırl 
büyük Sovyet •·e Alman kıt'ala.n
ıım çarpışıııalara iştirak ettikleri
nin zannolunduğunu ve Rus kuv
vetlerine General KOOl!of'un ku. 
manda etti;iiııi söylemiştir. l\tez
kfır muhabir muharebelerin neti
cesi ve çıkış nC>ktasııın birkaç gü. 
ne kaılar belli olacağını ilave et
miştir. 

En ş;ddetli çarpışmalar hareka
tın cNeyan etmekle olduğu hat.
tın şimal kısıwnda olmaktadır. 

l.1u ~abalı!ii gazetelerin haber 
verdiğ;ne ı.;öre taarruza geçen Al
manlar Kerç'de şlınaldcki ilerle· 
yi.:,!crinden maada hiçbir ilerle. 
yi~te bulun~mamışlardır. Tayıns 
g:.utesi cuma günü başlıyan bu 
taarruza 2 bin pike bombardıman 
tayyaresinin d,. iştirak eti.iğini 

ve Almanların ilk defa bir havan 
topu kullandıklarını yazmakta
dır. 

Ber!in, 13 {A.A.)- D.N.B. ajan
sının bildirdiğine göre Kerç'deki 
muharebe ile Rus mevzileri b~ 
cehennem halinı almıştır. Yün
kers 87 ve Stoka tayyareleri de 
mütemadiyen pike hücıımları :y.p
maktadırlar. 

Lonılra, 13 {A.A.) - B.B.C: 
Le-ningrad cephesinde Ruslar 3 
kilometre ilerlemiye muvaffak 
olmuşlardır. 

Moskova, 13 {A.A.) - Röyter: 
Sovyet gece yarısı teblijti: 

12 Mayıs: Kerç Yanmadasında 
şid<lelli çarpışmalar devam et
mektedir. Cephenin diğer kesim
lerinde öucmli hiçbir şey olma
mıştır. 

Tahkik edilmiş haberlere göre 
Almanlar 10 Mayısla, evvelce bil· 
dirildiği gibi 38 değil, 60 uçllk kay
hetınişlerdir. 

11 .Hayıs: 42 Alman uçağı tah
rip e.!'lmiştir. 

&iz 16 uçü kaybettik. 

renebilirsmi.z! .. • cevabını verdi. 
Bundan sonra rcıs Awpa«OO'ın 

dak;; şamtl<'l'in alınaP ilk ıhrlele 
rinln pol.iste kıalm.~ olduğunu ve 
şimdi ceJbcdillmiıı bu\:n lu ·lar•m 
beyqn ederek ıne?'.J<ılr , hHlerin 
Adapazarı mahkemes:nde i.."1:i ıra. 
be Sll<'<'tile alın.an if delerinden 
('vvel bunların o'-ırnacağ!?lı b:J.. 
dirdi: 

CELAL ŞENKARDEŞİ.ı.-. 
İFADESi 

E\'vela Celiıl Şe. ka.r~,?In üıa.. 
desi okundu. BU!ida: 

•- Türklyeye Yugoslavya.dan 
muhacır ol.arak geldım. İSkan 
'hakkı istemedim. Türk Wbi.iıyeti 
ne giırcl..m. Ve kendi arzıımla A. 
dapazarnıa g:ıderei< ticnrete başla 
dım. Ev ;endını. Tüffi.yeye gelıır. 
ken yanımda 7000 ha param var 
dı. Şimdi 20 hin liram Yar. 
Rır gün betber Süleyman öğle 

üzeri Ada.pazarmdakı diikkiınmıa 
gelıclt ve: •- Celal Şenlmrdeşm 
clt..iı.kkclnı burası mıcL.r?• d~ctkten 
son!'a il3'"e ett.i· 

•- Sizde bir emanet varmış!. 
İstan.bu.oar turaya onu a.ır .JJ!8 
geklim.> fi1hak;ka yengem Bayan 
Bergüzar Pl'ıştiıneden gelırkıen 

;ı,oş bur bavııl get-r~1ış ve Süley. 
onar.o verilmesi söylenen bu ba 
vu >un i.ç ·ne kendı eş) a.lııırını looy 
mı:ıştu. Bt'n İstanbula gid.erken 
S.ıol-eymana vet'mek üzere bavwu 
da yanımda götümı~iian ve o 
Y<ıicit lstaııbulOO 15 güm kalmış; 
Sü J.e:.vmano aTaıın ı,.+mı. Faika t bu 
lamadıf:ım için mecburen ~ 
getimUştim. 

iBÜYÜK HATIRALI BAVUL 

Süieyma:ruı.: c- Bu boış ba<VU 
1a niçin bu k<ıdar e!ıeınrnişet ve 
riyorsunurı?. <iıye SC'lrıduım: 

•- Onı>n bence hürü!k hatırası 
val'dvr • cevabmı verJi ve bavulu 
ahp gitti!. 

Celal Şenkardeşin bu .üadesinin 
okm<m0<ı bit.'nee Pavkrf Ü<'liı"n 
yengesin.in hangi tarihte Prişti
:neye g:1m~ ve bavulu ken<i'.is.ıne 
kimin ve=.fııl olduğunu soııUu. 
Re.e; Celrirlin ifadeli nin 24 mart 
l!l42 <lP ahıım"' o\J.,ğınıu ve o ta 
rihten 3 yıl evvel Prl?tineye p 
tiğinln ~n\a.stJm'llS huiun:dı.ı..7unu 

SÖ)'!edi. Bavulun Bayan B<'rgüu 
rıa 'kı-r:in t:ıraf•nclıın '-er'lm' ol 
duğı.ı ilı<!kl.-.-vıo d.ı: al·nan iıf'&dede 
~:ır.3'~.at o1:oo<lığını ·.ıa,,.e C'l:.i. 

ZİYA Şl:NKARDEŞ l\"E DİYOR? 

- •Ben bavulu al<!·~ z:ırnruı 
içi tamdı' v!e lxıştu. l ı~ bcna 
ancak Adapazarında v~kıf ve mu• 
tali oldwıı. Evvuce ıçı ı<ie ç=ıa.. 
ş1r \"'ar 2anrıediıytrdı .,.., • 

Bundan sonra Pavlof, Nıyazi. 

nin hangi tarihle İstad>ula geJ.. 
miş olduğunu S~leymandan sor
du. 

Süleyman: •1939 Ağustosunu:ııı 
nihayetlerinde idi. Öyle zannGo 
diyorum.. de<!L 

Kornilof da •- Süleyman Ad,.. 
pazanJla bavulu alınıya gittiği 
vakit ıbu bavulu askerlıik yapar
ken kullandığını Celille söylemoı,. 
Bu noktan.n ker<llsinden son.ı!.

masını isterim ... dedL 
Süleyman:•- Ben böyle bk-şey 

söylemedim .• ceva.bı:1< verdi. 

ABDURRAHMANJN AVUKATI 
SÖZ ALIYOR 

Bunu takfuen maznunlardall 
Abdurraıhmanın avı:ka tı süz a.ı.. 

rak: 
- ·Geçen celsede maruzatta 

bulunur""n b"2lı IDkt.aların azn.. 
me efkanııca matlup olan ~ce. 
de anlaşılmıuhğını gördüm. Üs.. 
küp Korınoloshaneını.ızden ır.ıüek 

·kilim Abdüıırahm:ın r.akkında 

gönder:bn\ş olan CC'VaDm nıaddl 
ve hukıiki lriçb:.- kıyme S yoktur. 
Çü:n:kü Konsolos'~nen n ıfzli t.eş 
kilôtı mevcut ~i)ciliı·. Aıhd:ünah. 
man hakıkındaki İstanbul ]!)mnl.. 

yet Müdürlüğünün truıkıeresi iıse 

saııiıtir. Ve müekıkrlimirı hic bir 
sıol fi.lrri ydlrtur. Bu noktanın Pıw. 
.!ofa itl'>ınnı rica ed<>rim .• IJed\. 

İCABJ.-IDA PAVLOFU 
DAVA EDEcEC!M! .. 

Avukat Ziya Şakir sözlerine 
şöyle devam etti: 
•- Pavlof eğer bir daha :işi 

ta:hk;kata dökerse kıı.ounun bi:ıe 
verd.tği haktan istifade edeceğim. 

Pavlof bir tar?hçi değildir. •Ü• 
aldığı emri yeI'ine getlrmek için 
dirilerin ve ölülerin şalıs~etıne 
sanlan -bir zattır. Pavlo{ =at 
k.endi yazılarını bile y~maktan 
acizdir. Arkadaşı Komikxfa yaıı>
<Lrmaktadır.a Ve Pıwlofun bu 
•salxıtaı hareketi. ır •t.abcye .. 
den ıılıarettır. 

Avuknt B. Ziya ş. kır bir kmm 
dc'•a tahliller yıtpt.Jltan sa ra: 

- •Ü bann ca· cı yor ll'.r u' ı. 
ıkıata karşı bu k:..' l s00.1er " ! 
Uık'batJ mucııpt Tek.erru.:;.ınoa 
ıkenaı,;,n dıwa ~ '11, Bu no'< •. 
fanın P ·v >fa b:klırı 'll6i1n.i ısıe. 
'1>m. 

BJ;ilha.re d ğer ~ı! Z,y.ı Şen 
;;aro~ ıfaıcksi akun<lu. :\1uma 
Le;.~ı bu ifarles.ndıe eY\ eli OOdi 
e.:ye oLeooos etmiycn ye Joon<li ha 
y:>tı ihususi~..,..,;n~ ait bulunan 
cihetler hakkında bazi iz:ıhat ver- PAVLOF TÜRK HU1'.lJKC'Ul.A .. 
elikten sonra: RININ KIYMETİNİ TAKDl.R 

EDEMEZ! 
•- Karım Bayan Bergi1zar ~ 

riştineden gelirken Süle~na Türk bulm!tçularmın kı\vrr.etl 
ait olduğunu söylediği 'ı>ir ~a.vul Pavlofun dar maniığı ve görgüsü 
getirdi.Bunu karde;ıJ111 B. Celal A- ile t&kıcür olunamaz. 1939 y~~ 

ben tetlı:"'- ettil'!im "·~ m"...,'''--dapazarından İslanbula götürdü. "" - ""~ """""r 
Fakat teslim edooii adamı; yani !er au.smda ~Pavrot. diye b-lr is.. 
mevzuubahs olan Süleyruanı bu- m.e VP kendisiııin hiç bir eseriıne 
famadığı için geri getirdı. Biraıı . tesadüf E'lmedim. Ve h.iç lb.r m.ec-
oonra da Süleyman b=aı Aıiapa- muada yazısını görmedim .• 
zarına gelerek bavulu aldı. G<c- ]);y.eı'<'k hitabını bitirdi. 
ti! .... diyordu. IKİNCİ CELSE 
Adapazarmdaıki şahitlerin bu Akab'.ıde Pavlof ayağa l«ıl.ka.. 

Ofadeleri kelime kcl.in.e Rus ma.,_ rok söz i6tecf; V"; 

nunlara tercüme olundu. Gereilt •- Evvela İstanbul zabıtaımı-
Pavlof ve gerek Kornilof müte-

d . t al 1 rd lf d 1 da verdiğim 22 tnf'ihll iıfadeııUD ma ryen no ıyor a ı. a e e-
rioı tercümesi tamam olunca: okunmasını istcııim. dedi.kten SOi» 

•- Bir sualimiz yoktur,. deci._ ra avukat B. Ziya Şakire ce-vap 
ler. verm )ye başladı. 

BERGÜZARm !FADESi VE iŞmdi saat biı-e gelmektediT. 
iSTİNABELER PaYlıof söylemekte ve celse devam 

Müteakiben Ba~n BeTgüunn etmektedir. Birazdan yemek ve 
:iıfadesi okundu. Bu.r.da; İst.arılbula istirahat için celseye fasıla vel'i-
gelip Adapazarına yerleştiklerıini leceği ve öğleden sonraki ikinci 
ve Pri>jtnede akrabaları 'bulundu,. ce1;ed.e Miiı:l<leiumumlnin Al:ldia.. 

(Başmakaleden Devam) 
lan suikastlerden, tedhişlerden 

cesaret almakta ve Fransız mil· 
Jetinin kendıleri ile biı \ik oldu
ğuııa kendilerini inandırmış bu
lunmaktadırlar. Bütün bunların 

ak.i bir vazyiet zuhuru tak.dirinda 
ise Vbi hükiıınctiı.in Milıv~r'.e ~ 
ortnkl;i;ıua girışınesı'llın kcuıdi 
akyhlerindeki tecellilerini gö:ı.e 

alınış halde lıuiuuuyorlar. Ak.de
nize Amerikan harp ve uçak ge
milerinin gctirihnesindek.i bir se
bt'P lıu oldııı';u kadar, M..ısı.ra A· 
rueriJ;.,... aıJ.:.eri taşınmasının ve 
en ruodern Amerikan uçaklannın 
gelmesinin; Rıı:ııvelt'in emri ile 
Amerikan hey'etleri:nin Arap Ya. 
rımadası üzerindeki Arap hüku
met ve Emirleri ile sıkı temaslara 
başUırualarının ve Mahvere karşı 
miicadele tertipleri al.rualarının 
bir sebebi de budur. Nihayet, A
merika bütün bir hasım dünyası 

karşısında Frı.nsanın da donanr 
ması ile ha&ıınlan arasına kabl.. 
D'.&sına herhalde hayati bir ehem
miyet vermiyor ve bundan kork
muyor, Eğer, zafer demokrasiler 
için mukadder olacak ise Fransa
run muhasım safta yer alması bü

yük bir muvazenesİ7.lik olnuya. 
caktır. Fransaya gelince, onun 
hesabı herhalde bambaşkadır. O, 
bir yandan mağ'liil:ıiyet ve hezi
metin acısını biılün fecaati ile tat. 
llU!j!ır. Kondisini bir yumrukta 
yere seren basım başının ucunda 
ve memleketin içindedir, İtalya, 
gözü Ilcrı;ndc, ağzı Fransada saz
lığa sinn1iş bir timsah gibi avını 
beklemektedir. nuna kar~ılık A
merika ve İngiltere lıl"niiz harp 

hazırlığı içindedir ve bu hazırlık 
dev adımları ile ve her türlii ıneb
zul hayat \'C maden kaynaklarına 
dayanıruş buluna-ak ilerliyor. 
Vi~i1 kendisini bildiği kadar her. 
gün Amerikan te:tgahlarııulaıı iki 

ve l!'ransııyı feda etmiye üstün !------------- ğu içıaı 6 Teşrinievvel 1938 de o- namesini st'<'Cletmive lbaşhyaca/;'l 
raya gittiğirıi ve bir ytl sonra da talmıi:n olunmaktadır. 

tutacaktır. Bilhassa Alman • Sov
yet hadıi tekrar başladıktan son
ra J>etcn'in hu düşünüş tarzı daha 
:ı.iyade kuvvet bulmuş olacaktır 
ve olmalıdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

ZAYİ - ~ımpqa. ııalıiyesinden 
.ı>IJığc.ır.Jz 2gH' ı.;t, l biıyiık. l lcü
çCk :>'ftqı.! ve Hatiran .,.ıanna a;t elo
mek ka.nıelerinıh.i ı;a7i ettik, Ycnis.nJ. 
aı..ca~ımud= eııbsinin ü.k:mü yak-
tur, 

tekrar İstanbula ll'Vd~t ettiığıni ADtL AKBAY 

söyledikten 901\ra ifadesu•e şöyle !-=========="" -=
devam ediyordu: 
•- Kaharamn; Tırkslmde berber 

Süleymanm adresinı vererek ıba
na rbc>:< bir bavul te:;li:m etti ... Ken-

+ Ot!ıava, 13 (AA.) - Bir flJ,ı,p 
Sen Lo.-an roların.ıla torpilleıım•:r.<~. 
Bu vak'a bu "'1lar«ıa şimdiye kadar ""' 
rl!'r.m eden ilk ıorınllenme lı.\<hesidla. 
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Bek, rütbesi refedildikten sonra Komutan
lıktan ayrıldı ve sahile yakın bir oda kiraladı 

- lakat, Mü1iaim :c.e:-c bu -ac!;... ne 
yM.palıl!.i:~?. Fcrm.a ~nı sı.rt.:..ntlan ç:.k.a
rıı. .... ·it, b-..ı ııv · r <l.w-:; 3:)-·a yenl dc~
nı.u' gJJi p~~rı.p kalır .. ı-:c yapac .. ğ~ 
b .loı>ti!1!'.r. 

ıı .... ·tııı..-.n t>:r müddet c._:.:1.Jndü: 
- E~t·ı· Bdt M.ın~' l2da b!r i!; gO.:

ır~k ~. °"" hlrray~ ciletı:lir:z. 

'Abı 
J Ol'du. 

Bek· 

~h onun bi.ı. i;-;ıjjinl wı<Jll . . :ı-

- nan:ı. t>~r oda ıazım •.• 
J){'d' iJıl za.nan .. Abdullah derl1al: 
- E."-.. ~1 n dc:ki oda·aruı heµ:-1 sana a... 

çıkt~ı-. 
De:n s ve den.izo kar;ı en iy! bir o
dasını -Bct.'ıe k .. ra!.arr: kt:.ı. ter~t et.. 

Bu fen~ b.!" tildr d~ii:. JUL.1U;m 
- Beki h; n;ı.yc .t·<!r:"S{>j{, A~er•ka~ıl:ınn me-m!;tf. 

}o" :ııaJeki a·)L"'i faaljyt"tlr.~in :ç )'Ü- G~!'Ç! AbJJ~.!l Yah~dilcrl hiç ~ev-
1 ~ 

1 
ı1e en.ı:t.ıııg: oluruı. rr.eı.dL .Fakat. o Btk'in ba~:na b.i.r fela

ket geldiğini &0rerek, h:.slcr1ndt'n Oü;. 
:r-AJ.rl -eller:nı \'..ı .. :ı~·ak r;·1:Uü: .• , • ~. 1 , d · 

I'
' ı lı. ı·~ 

111
, k . el b; .. u trccr1u. C..!rıış ve .,en~ ·sı.ne ynr ı.'1-ı. - oııır _ • u-.. r... ı erıı;n ... lı _1 .• • • •ı 

t 
ttrnek ...... ~ıuığını go!. ı-11~4-·-· 

01 ~vvU!· ·• E ilk d ~ - DP. A.bdu~ 
- Di;un<:tm U;L;.w.t gitti. do:ğil rr..1 11 ı\'C d t.J.şın 1 ~· g • .: 

1 

.. i(, 

1
.. a ıa sol' ~ı: 

.... • . .... ·; - ~~.ıe:lrct!:ı~.c:n, i;ind~:ı. memnun 
--· M.:..kf'mrceL enl§tr-cı~ .. 1\{t.- Uıtl..!tr.:ı7. 

ke 1)C'. Fii!t:l\ J~"!'Şl'y<'lt.::: önce o!"'t·Jn - ç k rn.C:.mnll:!.luM. Ii:·· bit şiki'xy~-
dur- ı ı ı ö.ğrcnr::eUylZ. t n yyk: ... Y.;.;n Ltı ay~ :'- çaI::ıır 1 pJ. 

- l•!.in ogr-e-mek l-.vla:; .. :::-. Eır ikt r.ı k._za.nı:1m. 
gi1!1 beltliye i'l". Boka1ım r.e ~ş ı1;örc- ı -i,ırii.e!'i _.ı;_!..'T'e sal .. ,. ıtı?. 
c·(t ••. Ntk'N te,t-bl.J J <:de~ek. - RrJyuk -y ... ?Jancı tJcc;i:•lnra. 

f..li - Bt:o 1 rı ... t::..ı::l.ı h.~:.ı &el".;.~. 

1;.~BIK MÜL.\Zİ"ll • "E İ~ 
"l'MACAK1 

M ı!Wım &k K~, ,ı ·.lı.'< d . d.c. 
de y jl:p ~lk rc!1, n 1 'Jet'.! D~vanı 
lf ~ re.:!edU,rkt.o.."rl eo. .1 Kom •. :ar.
luc.tcı11 Mu:c:ı. o gün ('~y~s.r.ı alıp ı;Jc.
tı ve yC!"lı;.e.."'\len ta.n.;ılı~· b1r .ıd ır.ın 

~t ·ı yalr.ı. ev:ndc L:r C<i::ı kLa :ı .... .:. 
S :t M , . 1rr. ~c.rd:uı k.;rru.c,:, e ~Y

lc yordu. 
O U:?Çtır:c a.' !ı vaz ,.e çok ~ i-

h· .• 
1 

a3 ~ ı..ı .-lG ..ı o c;'" tt!Uı. c _. 

ld 
L· ~ ,,,t .. rdugr (:VL sah ... ,i At. .. L 

ı h nu::ı: .. l ı Mü..il~ -ı t...ı "" :a. """'~ 
c~ '"'.Yd- ,.-c af> .-ı ı.ıe n1e ~..Jd :. İm:i t~
J;..a, ıa ~\"Shrı~dc !azla ç;ı~:ı.y ·, o d ... n 
.un"a r~at ral s.t, tenı;,c. tenhE:l ot -

• 1 
rure~ 1 

Alxt· ılclı ııaf, tem::.ı k ... lb:i b:r ad;:.m
dı. va•·t!ylc bl: t.esadil! eoerı o!arak, 
M>dclla.hı ı-e-.u e\ınlf)er, faGt...ıt bu..,~:..,, 
bir yt.."llı:lıktan ibaret o!duğ;,.ınu an1:
yal'l Bek'in yard!m.;.ylc 'be--, on gijn ~(ı.n .. 

ra. W.lıl!yc edLır.4ll. 
İ~tıc bu Lcld.se Jlb.!uı:"'hı )ı!:..:Z!m 

Bc';.'e :ıniı:ncttar bu~k."'lı .. ıı. 

.. 

ırn. '.ın ... .n. , 
- 01! dı t't.ğlLl V:ıT ~!.dl?? 
·~ ~~ı--. 'ieTJ1 beni çcık sever o. 

Tica:-eUl.-l.·v~ .. y • h. .J --'~ ·v~u·dır. ı)aıı 

ıa~:ı cı 1.d\. 1 .a On\.. :..ı gi-c:"'r -'lırı..'ll a~\~ ... 
n-1-a, bor-; d~ğ l... ~\.r.:L'cı :ıo'.ı-:1:\ D]:ıh;,;C:.
bc!l, .• 

- Çlık alac ğ1n va" rnı?. 
- B:.n br1 y jz altına yakın ..• 
- Epey..:~ p;..ıa • .N'tu.r.::ı bu kRlia: ta.-

k!!d:n·r. 
- Be:ı.ı s1 ... 1~tırır;adıı.1. O da alııcn

ğ ... m l.ıC ı. ,." .. ..... .:. 1ar.:::.ıı t. nk:::. 
dw den:... u ~<Jı. l\.iJ.a ·r:. .. f ·ı :a: .. k-
t ... ıa ı var·- b v r ... IJU.;..:· e--
d• e 

- Le 1 ra . b<.t I· 
bi4 Y, le...: d ... ""'~ n 
s.ı ı. 

'a n 

./..00 ullaJ11 ıı .Y al.o t rı _ 

her-..... ":ı1 

- Ş~ hes.• lomllU 1 olurJm. BJgwı 
b!n be~ yuz l ,·c;.yı o: 1 .ı.mış o~am, 
yar__.rı ..-'-·fr ., gli:.r.·'=":ıi~ içi:ı- s!:..e 
v~:<lhn. 

- Ah, tt' t'kkUr e :r im. Ben anca:t 
un(Ie:ı borç pa .. a nlırı.ı !. ·ve kls:ı b:;.• 
Ul!!ı.:u-..d:ı öd~.'1'.ı.ek uzrr~ •• 

- N.ı.sıl isterseniz. SiL a.l!.D:.z. da, o 

E LE NCE 
... 
Aşık mısınız, 

raber ~al~rr'.ak hcvc.;:n.iz a<'.almı~ 

\ 

mıd:r? 
3 - Kcn1i kendi<'cıe şarkı !iJy

le. :nlslnlz? 

değil misiniz? 
Ken d ile r i n d en 
şüpheli olanlar, 
aşağıdaki suallere 

cevap versinler 
Baz, geı:çler ve delik..ıı!.lar 

vardır ki1 sevip sevmedik!crbin 
wkmda d<'ğ'illercfü. Yfuıi kendi 
llüs!crini iyice tartam::ızlar. Böyle 
tercd<iütleri olanlara Ameri~1,. 
Jar bu tereddütler.ini giıdereco:< 
lbir usul tavsiye ed.')·-:r.lar. B:ı usul 
aşağıdaki suallere cm;ap ·vermek
ten ibaretti!'. Eğer ı;ua!in CE'\·abı 
• C\ eh ls(.>, huasına 10 numara 
koyacaksınıı:ı. ~er •'lıeti<i· ise, 5 
il Umara, eğ~r clıa) lf> k;e 0 k<:>ya
ct.ksıruz. 

Numaraların yekünu 40 dan a
şagı ~,o erk(ği Ve)'a kadını una
t unuz. 40 dan 80 e kadar ise şoy
lece bi::r scv;.ş joc:nr:ıuz, y;ıihut bil"
birinblen h~lanıyorswıuz dc
mek:tir. 80 den 120 ye kadar ise 
o azaman aşka iua:ıınız. 120 den 
fazla ise, keneli kentliruze se\'ip 
scvme<lJğinlıi oornuy a hlç lüzum 
ycl<;tur. 

1 - Evde veya yav..ı.hane<lc size 
karsı yırpılan haksız muameleyi 
onu11 daha zyi anladığına emin 
misiniz? 

2 - G<;zleriniz eskiden da!ıa i 
ziy a<le p;ır laık mı? Ve ıl_:ıUımm la be- ı 

4 - Konuşurk-ıı, wükalcmelc· 
r:. .zc!c eksc.-ıya o:ıu' if;rr.i geı;ct 

•• mı. 

5 - Onun ağtrca has!a oiJuif.ı 
bir z4!.manda, z7) <.(etlere .. ._·eya ·b&
lolara git.mcı i redde der misiıniz? 

6 - Gcl<li.gi za·rnan, !st:'ızalı 

mlsınız? 
7 - Blrh.1 si:zc ond a:ı b:ııt:seder

ikrn: •Ah, ııe iyi !nsandtr. dcdit;i 
zaıruııı, siz l:;u zata kuI"~ı derhal 
Jç.r.izdc bir Eeınp~tl du)dw1uz 
mu? 

8 - Pcnccresini.-ı önünden ge
çe!" misin:.Z? 

9 - Fukaraya büyük memnu
niyetle daha çok sadaka veriyor 
musunuz? 

10 - Onunla bir :r.üna:~~atla 
~:ze isnat ettiğ: kusur!;.tı ka'lıul 
ediyor musunuz? 

11 - Tclcfo:ı çalar çalmaz he
mr;1 yerinizden fırlı,,.-o.: n1u.sunuz? 

12 - On'.ln gelccı•ği,,., 4'hnün 
ederek, b!r su\·areye veya toplan
tıya gelmekten sevin<; dllydu.ğcı
nuz halılc_ onun gcln1cdi:ğini gö
rünce, 'bi!tü.ı hyi.:-ıiz t· 1;ıyor mu? 

13 - Ondan bir mektup altlığı
nı: zama~. herke>iıı :-an .. ~da lbile 
zarfı gayrii'ıtlyari öpüyor musll
nuz? 

i4 - Gecelerinl:z eskiden daha 
uykusuz mu geçiyor? 

13 - •Şiiyle hava almak için• 
d1~arıya çıktığtınız zaman, 011un 
yazıh::ınesin<len vC}J. evinden çı
kacağı aklınıza gclcrr:k, ayakları
mz gayrL!ıUyan o taroıa doğru 

gıa:yor ır.u? 

Önümüulcki Pazar lesi gününden itibaren 1 
J\1C\ imin en fazla rağt><. t kazanmış ve FRİTZ KERTEN' tara
fından tanzim ve TAPİA • K OL!l.IA,' tarafımkn KOLO:MBiA 
P LAKLARlNDA ve PARK OTEL'de teganni edilmiş olan 

ARGENTİNA ve 
MAMA YO QUERO 

Şarkı larının notaları 20 kuruş {iatla 

Galıpdede cii'ddesinde 1. ŞER, Tüncl'de S. LİCHT!i:NTlı.L, Sir· 
keci<le KOLOMBIA PAZARINDA, :Şal;ıçt>kapıda R. MURAT, 
Beyoğlu Sakızağacında H. BASMACIYA:.1< ve Yükscikkalclınmda 

ŞEN SES mağazalannua satılaca'.<iır. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Jf.,.\: Bi ~in 25000 et•e bez00.)"'tı!scak1.r. İr.tckJHeı r. t'I tenı1nat 

~~ı'"' o.oın 600 ~rayı Bakırköy l\ıl&-In)üdürLügt..11e yatıra:·o.•ık m.:nbuıLrı ile hirlı.~te 
J8.5ı9C Paztir!csi ı:il ıü $11a.t 15 de Y•ıı·;,,s:tnhane kJı:;·sında Büyük Kınacıy<;n 
lkn ll. ne! b~ 9/10 da IIa\:i.l Sat "-11ı!ulM ~~·wıı.ou ..ı. mü.r•caat.l.!rı. c.;ı« l> 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ne vralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İCAlllNDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLtR. 

KÜÇÜK 
T. iŞ BANKASI 

TASARRU F BESAPLARl 
ıt • ı iKKAll İ YE P LAN I 

KEŞİDLLEEı 2 suı..ı, 4 Mayıs, 3 Atustos, 2 İklnci~rln larllı· 
1,erlnde yapıllJ'. 

1942 iKRAMiYELERi 

100 

• =~00.- • 

13 Mayıs 1942 
18.00 Procrıını Ye Mcnllekel Saat Ar 

18.03 
18.45 
19.30 

19.4~ 

yarı. 

MürJı.: Radyo Dan.• 01ke;t.-:m. 
ırntll<: Fa<ıl l!•y'cU. 
Mr::-.:lekot Saat Ayan ve Ajacs 
lia.bcrltri. 
MüL.X: 01a Mus'k'sl, 

20.15 Radyo Ga:ı:ct.e-!. 
2Q.{Ş Mt:ı:k: Bir Ha[< Tür';ti!AÜ Öğ-

21.00 
2.1.la 

l"t":1QoruL. - liatlan.::n Türk.il.sü. 
Z.ixaot Tak.v :rıı. 

Mi'1.i..: Kar :>k Şarkı ve Tür-
kü'!!r. 

21.30 Ko::u.;:n1;ı (Suıt;l.:ı: Soıa!l). 
21.45 lr1Uzik; }{ı.yo~et:.cr..ı:111ı:.ıı-' Bando

su. (Ş"f; ihsan ı.;ün .... ~~·}. 
22.SO ~Ien;le.;.et Sr.!J.t Ayi!r!, Ajans 

IIaberlerl ve Borsaiar. 
22.t~/22.50 Yarı.:ıl<i Prot:r:.m ve Ka

pau:s. 

~bce AsJ:ye ll dult 
den: 94~/CO 

Gcbztnı.n Ak.:-c kl>Yiln( .Ahmet oğ-
lu Mus' :>fa kar .... ı F.a~ iS klzı llai.:.Ze i'-· 
t"..S Urafuıdaı' n.::ı.h.\.e,Yı. ... 1i.:.dc koca•ı 
.Aıb1r.ı:.·t t..•,alu ?t.Iu.:,;.ta .l }-.a1'.Jt__ıd.:l ~ .. liı.:l. 
'aipl.ı.k d:.ıv~ı s:rasın<la • 

G<!bzcnl:ı /~ kövüna~.ı A\>ır.<\ oğ. 
lu 3QJ doğumlu ve .24. Tl:rr.n1uz 1330 
tarilılı:de ~k:c:c sevk ecLlercit o tarih
~ri i~yat ·ve n"li'ınntı m~hul \Julu
D!1n M~!arun hay:ı.t ve m<'m<ıtı h3t-.... 
kında- bil J .. ı 0I,n!3rın lıl:tn gü.ndnclcn 
jtiha.ren b!r ilY !,,:~rhir.de Gebze /~'..
Ye Huk:1k Mah.>;-e nc::ine· nı1llınıat ver .. 
ıneıcı·i lı.izuı .. ı;..: 1J~ııc :ı tebl'f; oluı:u!"'. 

DAKTİLO ARA1'1l'OR 
F.r:?:::f,z_ayı h<.ıkl{ly!c \·;ıkıt İs~<ınbul 

y r-ya A.:~k.;;.ra1a Çi.t 1 lşına:t Ult:·e erkek 
vrya kad:.n se:..·z J 1i.~ı 10 n!•n:ıt:Jktır . 

ı ad~t 20-00 !n!ık_2000.-lln 'il 40 , 
3 • 1000 > :=8000.- • ' iO • 
2 • 7~0 • =1500.- • 
S > LCO ~ =-ı.\tiCO > : 2C0 > 
ıo > :::o > =:ısco~ • 1 ?~o • 

25 

10 
• ~sooo.- ,. 

l kJdjJı:r.hı 1'ürUt • -kı..'lriau olrn.:ı·ı ,t.~rt_ 
t.ır. T0ı.l:s. ÔC:l..~elt>ıint.~ ve şlınxl~yc ku
d.oı.l" ı:;ılı-~ı 1 Tl yerler .~:u.t ron1Uma!.ı 

- n~ınevr-'11,r p; t :anbul Pos • 
• =2000.-. 

\ı· "' 
Sayın Halkın Nazarı Dikkatine 
lstanbul Tereton Direktörlüğünden: 

14 May's 1942 98ba!ıwion Llib:ı.Nn ııe~k otoor,ailk tertipli telefon küşklerın. 
\len g~re)_e;•·e u 1nu1T.t mcrh.{!Z levh:~sı toı,l:y&n n:ahô:ıJlenic:ı. ~r .i§i tıclc!on konuŞ-
n1a.l::.rı on kl.i- us roU:-t..'llıili ya.?tlact1kJ.n·. •5~0> -------------

Satılık Çam Tomruğu ve 
Meşe Direği .. 

Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir Amir· 
liğinden: 

Dtvl~"!': On1;an iŞ!Mro~ Düzce reı.·irı11in Bolu Taı"bva d<"po$untla m.e\reut 
417!'.> n1etrcitup ve •721> Desimctreküp rm.ı.a.di1fı c-49tJ> :ıdet ç-;ım toınnıf;u ve 74 

rrrett-ekii.p c27C'> ~'f.."!;;~ ncJ,reki.irı n~~1ödill 239 ad<:t mt:şc diJ.'e~i 22.5.94~ CUmn gü: .. 

1 
nU ıa1.'t 14 de a.çık ar~·tL.-olı.1 iJc s.at~ktır. 

. · Çunılar ,-f,!"Tfk~('r J~fhsali:.ııdcn olırrr.ı:y~ .. Yı:>nl keısiicn ve her ne·. i kcreı.tc it:ıı:ıi 

1 

!ine tl\<::olşli v~ me,ekıi- de gcr,ü cg:·:ıc:nc. '13f0.l'an1'9r nı1'.?'Veut olup ;;~m kw)l:µi<
~arı~ın tJcher mt!1~ .. --e.tıip:it1Un ru:ulı.a11Wl.eıl bodtu tı:30' ~ira ve n1t'\t'~<'rin beb'!:.o 

nı..ct ckupil 2~J liradır. " 
_ Şar1'-ı3mel-...r Ankara Or\ı".!1an Un1un-ı- .h~ud•1rlüi[J İstanbul ve Bf>Jada Onnan 

Çe~ :rge ~udUr~dcri, A<iat):ızn.:ı Qı'llWln Bö)gc Şcfl;t:ı ~ J?_i'I~. Rc\:t;:_,,A!nl.tl)g!; 
rrJzdc ve malı:W..:- yerincW? g0!':.il<.-bilir. 

istk.H!crin '!O 7,5 ırr...;vakk.a-t t.eın1lna.t \:e e\.T;Ji.ı :r.a~irn.elcriy1c birl:kte ihale 
gJ.n ve sa.iiilndc ruzkO.r "k.ı)Dı.t .... :rona :Ji.iracacti.an, c-6264> 

Askeri lalırikaıar izmır sllAb labrlkaıı 
ıatınarma llomısyonu reısuıınden: 

l - ltGI.<. hhit nan\ ve hcs:ıbın.:l saLn al~~-:-3.k 7SOO kilo ı.:;yz.J1 i..abunlu kô
se.Ie a-çı•k e-"kfi·. ln!eyc konııln .. ı:t. l!". 

2 __. M i.i·::.ı.k~sa 14.5.94-2 °P(!rşC1nhe gi.~ül 1:>2at ~·1 de İmtl.rde H:ılok.a.pınarJ..n. 
SJt.;.._1 F ... brt~a· .. nı..Lı nıüteŞckn-:~l k::ın"..:İbJIOn .. Ju yapılacak t~;. 

3 - Ş:ı:<. ı.ıa1lle}fr. ça!ı a g~:Jcri !c..;.n<~l: lX'r gtin ·roph~etle A.<Cterl F~bri. 
1~- Sı~ın J'u"ı:t k.ı()Plh>'~"'nw)da gü!"t,l.iU:. 1 

4 .._.<;t~).;..1iler t;d 7,5 nlıb€t.indc 2.672 ?i~-~~' tea1i~t.!n.ruu enl'\iJ.1:-e yatı ursk 
alacal;la:-ı 'D ..... 1clJıUJ!:u·iyk: ve bu husuıs<takı Vl':::.aP.tlc birl!.ktc muayyı.;n Qla::ı gün ve J 

saJtt~ s.ı.bn c:;,;.niol ko:n.!~:yonuna mürac.-a:ıt:.:ı.r. t4'l!Jl> 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Tiihınin }"iat1 Temlnatı 

Cin:il K ilosu KU11J3 Lira -
Koyuıı etl 55.000 122 460(; 

Sıgır , 55.1100 92 3780 

l - - Yı.ıata:d:'l Cins \"e miM.a.rı l·az:ıh ıi:.i kait'1.n et nyrı iki ~art.namede ayrı 

1 
ayrı ;.,,ü·pkn! iha.:e olunn-._.:tk suretiy~c ve kilp<ıh zari ıısuli1e ek::ilıl.n1ek:ri 20 ~1aı
yıs 1942 Çt!,rşu.:r.hJ guı1 ii sa ... t 16 da lürr1itte 1·mane kapJ.Sında.'k:i koln!.syonda ya ... 

pılac...:.t:r. 
2 - Ş.uı:n::ınıeleri 336 ve 2!i3 kt.oru~ muktıbiLOO-e ko111i6(Y'Ondan s.lıneb.illr. 

tanc-.. ı.ı.de ~2.! rıuınara:. po~!a kutusu. 
na ~n-:acaat edit::-c~i. 

PUDRA LAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL . . 

Mül>aliiğalı gayri fabii 
"Makyaj" kalmadı 

Cilde sürül.ecek aayri mer'i 
yeni bir pudra, ta bii bir 

gü.::ellilc veriT. 

Ptlrisin şık 1<:adınl:ırr, yeni hir 
moda icat etrnı·.Jcrdir nutiin gUn 
sabit duran ve hir; parl.ıkJık izi bı
raJanay3n, hir giıl t<.>ni veren .vcui 
bir pudra bulınu.,1.:ırd ır. 

Buıınn ı::rrrı; ıpeldi c1ektcn üç 
dcf.;.ı CCt;irilnli$ en S<Ji ve en ince 
pudrayı ıki dı:f01 kn:ına köpüğü .ne 
kaı ı~tlJ ılıııio:·ı usuli.J ılc izah ecltc .. 
bilir. Fr::r.su klrnyoH,!Crlcrir,in se
ntll·ıı.:e ara LrrnalJrt nelıcf'.'!::nc..lc 
eh.it: C'ıiilen thı u::;ul, Tokalan ınüe.c; ... 
!C~l' inin ınhi~iılrı .alltnd JChr. Du ye
ni T.1ı"ıloa podı; • .:,ı, artık parlak· 
buııınt~r."l ve Jl.;ı~lİ ciltlere ebcdi
Yt'll son veı-n~ ı;.tır. CHJioizc. sck.i.Z 
saat zc:ırfn1~L• .. Mat,. duran nefis 
v e güzt'.'I bir renllı ·vcı ir. R üzg;irda 
ve yağmurd;! \'C batt.i te r lcrnedc 
cilditr~ı.i parlak eO::.t<'rıncz. "Fin.i 
~'Iat., Tokalon pudra~uıı kullanırsa· 
ov. ~ ı mnn11:J bir gJI ynpraı.:ının taze .. 
ll iı,itıi ve ı!tilrlhğini b<1h~r-Je:r, seviın4 

lili~~nioi "" co. ibl'11i1J b ir k.;ı.t dzıha 
a.rttınrsınıı. On ınuhtclıt \'C yeni ca-' 
z ip rcıı..kt<' ol;,n Tokalon pudrastndan 
b irhu iohh;.ıp edınıı. 

3 - istekl!lerln bu işl.rlc ilıı'li o:ı!ll'klarma dair Ticaret \"<><İkalaruiı ve 
24:90 s;.;yılı Iwnun.un. tarifatı vef.;hile tanz:.nı cdect'kl.f>ri teklif rr~.k.t~Jcırını hiza-
larında göstRrilen ten\l.na·Uarjyle birlikte betli gün ve saatr .. e.u l.~ bir sa.at evve- 1----------------
line kildar h:ıoı: . ..-'l"Ona vcnneleri. •5122' · 

f stanbul Bölge İaşe _ Müdürlüğünden: 
Zübl'evİ7c "\"e Cildiye Müteha3Sısl 

Dr. BaJrl Omer 
Ögledeo ıı<mra Beyoi:lu Ala Cıı· 

Tarihi Tefrika: 88 

Ehlisalibe Karşı Kıhç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel -

Türk akınlarını durdurmak için impa
rator Komnen Kastamo n u şehrini 

zaptetmiye karar verdi 
Jan Komneıı, evvela AJ.a.<.ehri 

mıı:hasara etti. Türkler a.zlık ol· 
duklaıtınrlan burasını zaptcfü. 
F akat müthı!! mulıarehckr oldtı . 
Deniz!;de Türl<ler dayanı:lıi!ar. A7.. 
l:ik oldıılkları hal.do n:c\·kilerini 
mu:.'ıafaza eltiler. 
İmparator Jan Korıı:ı,cn yeni 

kuvvetlerle başka tnrafla.ra sa ... 
dı:rdı. Süropolis (Uluborlu) şeh
rini muhasaraya ko:ıyuldn. 

Ulu:borht kalesi ~.·k sar;:ı ve 
kı.;vvctli i<il. Her tarnrtan y&lçuı 
kayal11rla ıımnhattı. Buraya çık. 

rnak içi.n 1·alnız dar bir yol vanb. 
Aı:-cak tek bir insan ge;;ebiHrdı. 

lınparat.or Jan Kc~lJnen Ulu· 
borlu bogazı.rıa giruneı;c ce.;arc-t 
edemedi. Ordulari!e Antalya ci. 
varına kadar )<Üıilxiü ve etrafa 
dc:r~ct vcn:li. Fa.1<at tcktük ksle· 
lerc sığu.tm'~ Türk b~ylcrini kat. 
iyen rnağlüp edemooı. Onlar ol
dukl;ırı yrrkrde kaldılar. Mııh;:. 
sara.hıra ka~l: koydu!~:. 

İırparaOOr ~.ı\nt~lya civarJ:a 
kadaı· gittikten sonra tekrar İs· 
ta nh·ula d'Ö:ı·tl:i. 

İırıır,~ratcr Jan Kom:::c~ Ar..a. 
dbltı içlerimle y.ir<;; tiş japarkcıı 
TürJdcr de İstanbııla y~kın \'e 
Runı imparatorJu.ğuna tabi ycr
lenk d~~lljC li akınl:ıi· yapa•ak 
ta1ır.lb<ıt ynp!.ılar. 

Yani iııq.aralor Tii·''' <Ly.ı!"'na 
)·üLLiyüş yapa1;ıaen Tür!cl€r de 
Run:elinde bııiunaıı yerlere bas 
kınlar, akırda.r ya.partık n1t:kabe 
lede üşağı kal:mam:)larcll. Bu ~c
bep!e in~Jlnrator f,;ta»bula dön
meğc rııccbur olmu~tu. 

Türkler, lıit• kuvvete }:ar~ı ko
yaınıyacak a:dJ<t;ı iseler d~rhal 
muha ·ebe t1'1ıiyelcrini deği~tir!r. 
1erdi. Mi)[·rcz.cler hulil\<le akmkr 
ve bas±cınli:"ı.r ynpar~k dü~Yıan 
gcri!e: iu! ı-u:·urlard .. 

Türkl~r Jıın Kornnenc, Antal· 
yaya kadar geldiği ha:C!c arı}:cıl:ı
rıııı ve kendi idare ütig; menı 1P 

'kctic.ri yurara~ haı ptoki n1e~1a 
rctleri!1i ·bi~- kere dala gü:~teri!ı -§

lcrd; . 
Tu_•·Jl.lerin ak.nla. ve ba.;km 

laım:. du•:Jurm.a·k .çin lmp:ırator 
Jan Kc. •--rıncn Kastcı.·rrıwonu ~l-1~.:ini 
zaptetmege kara,· 'enli. Ortlasu • 
nu alar•k K:ı larrPıtıy:ı yÜ"Ci~ü. 

Çünkü Kasta:norAl şehri ve ka· 
lcs~ Türklc!"in ilticrıga\hı idl. .A..
nadolu ctrdıntlan geçen Tür'klcr 
burada toplam:,"Qrlar. Te:.;kiMtla· 
nnı tamaınlııyarak Rum diyarma 
yalmkılıç saldırıyu:dardı. 

S()nı a ald1. 1· <.ı kaı Dar i:-;ıncn\.lüğ
lu, kuv>vetıerini 1ıop]ıynr~k Kos.. 

1 

tam.on uy .1 yüı-ii(l' ı-e Rwnlarııı 

eL.n.d~n i.s~irtlat eıt~. 

t. + 
Görülüyor k; Eiı!L<;;ılip akını1.,. 

bi.raı: fas:la verııı.·e Tü~~' Sultan 
!arı \'e c:n1ir:<lri birbirlerine gir· 
mcktcdirkx. HUırn imparı:to-dan 
da bur.tla'l U:.:ifadc ('(~ef..'1t Ann<lr'"l
lu'J·a ;·urÜ) ~lcr y:ıp!ımktad1rlar. 

Eı~er Tür.~ cnılr ve rnltrınları 
!birle;n1i.o; oi:;nlu:'G: . .E&ı.:.ısalip du· 
~alaınasuı,,.lan bili,1.ıfadc Rum im 
paratnrltığunu ezcbılirlcıxli. Rcmı 
lar dai'ma ~tifade elmenln yo
ltmu bul:nu~l.ırtlır. A~·rupaya 
icryatnarneier yollıyarak Tfrrk· 
krd"n kurt.u1ına'.!: için Eıhlisalip 
ordularını A'1a.ı:>l«~ a ookmu 1!ar. 
dır. Fas!.la olunca d:: em'rltori b'r 
bbnc tlüşti:.zıek mcvcu<liyetl<·ri· 
ni Tü:ıklerin c:lin.tlen kurtannağa 
sava~rndardi>r. 

Türf.: En ... r'c·ri, 5J. rlcrP ,, ""'..it 
itavgası ,;cier• .. l.;.<;n o· .. ya .:d~,n hı.L·is
ti-yan me~n~1 ık!ne t··cu,... J~rd:l ~l~· 
Si.:.r etn-., zle!"'-li. Za4 • ı bU'lln. Em:: .. ~. 
!erin ve Sultaıılaı m grı:;· . i tck 
bJ..~ına biT rru k İ~ııpaı«ıt.orll. ;-ı.ına 
sahip olmak ve, 'ııfrt'.)'{lTil<rn lıt.
kim olnca•l:tı. 

:>ill'Um, Scılta.'!1 l\fo.;'ut, kard::
~ilc uğra:;ııkt.:n Dön:~rr l~l vğl~ 
Scıriy~ Jıırsitiy.,.1larına lk1rş, aç· 
t!ğ'"' b~r sl'forcle ın11vo:ff~\'. olr.ı~.r 
t.ı. Dan:)rcerdoglu, Suriycyc lÜ· 
kim olcın hı:i~ .. t~y ,1'a., 11::.<.ı.ğluı> e
üC' d: oralara huk.hı cldu. 

Fakat Stıı:... :Mes'ut, Daııiş
m ... d -ıg]un"..ld bu fütuhatını çc:~c
meıi!. ı~~,hayct cı.ra~arıntla muha
rebe ol~ ... ,\ it"f1Lr->r .. ~ lb;1~göstcrdi. 

Tjıı:JL•r aro.~ındc '..- n;f~ktan is
tila<le etrr:.ek isiıv, imparat()r 
Ja Kruımeıı, S~ltun I\ks'utla halil 
he~·ptc iiken <lı.;ı1ıal suı11 yapıtı. Do. .. 
nişırf'n·d":ğlu yerme geçen ~fclı~ 
met ile :ııırbctme:iv! Fhylcn. Ve, 
·kcndj-s ne a::;..l{E • ·vert.~r·ğinı de vU
dett!. 
Sult~n :.re&ut, D: ~m<:n<loğl:ı 

h ı<ı:'1 . ı i yok e :n -: i 11 impa· 
rat0nın teklifini kabul ett .. Cu;ı
:d.ü Ruın L'""!t:·ar~t-O:'!ı, DaJ ;.~m nJ 
h·ül-' .. llmeünıe. :karşı ıÔıü~kiil Vil.2'r,.rC"' 

te düşmuştü. Eınir Mdı:met, im· 
p;ııd!<ıru t pdiyecckti. 

:i\les"lt L'11p&!:atorla birky.ııcı'.t• 
le hiyanet etıJ11i~ oll·yordu. Kas
ta1nonu şehrj fıııpartr.ora kar~-ı 
şiddetle mu!ove:-ııet etti. H:'.'Hfı 
Sultandan im<lat ·lfüe l:ıddcdi. Ü· 
mit ile oon r.eferi..'le kadar dö· 
v4tü. 

İmparator Jan Kcımnen .büyük 
kuvvetlerle Ka.;taıır.!Jnuyu muha. 
sara etti. Ve epeyce mücaıl'ele<len (Dev3ı!r.ı V.:ır) 

======================="'~====================" 

Deniz Levazım Satınalma 
Komİ&yonu lliınlan 

İk1 adet bcr..:ein molörJ. - Dlıl~n10 
guruh .... müten1adl certyanlı 

Dinamol~ıı· Şaı;.t se:ırgılı, 110 Vol<.i 
0.3 K.Po\'at ~Dn.ha yü: .. :;c!( oL:ıb.Hr., 

Ben'1in motôrü 1~."-k~ l 0.5 b ylfır 
ku.vve!intlc o!uc·:ıi.~!r. 

D!!'lamo ve n.ottiı. dırc-k o!ur\lk ku;ı-!e 
edilrr.i~ ol:ıc:ıktır. 

Yuk.ı!'da y<ızı~ı e·:::..:ı!ta. J:!ti tı.dct ben ... 
ıJn motorü ve DinJinO g'..lrulı~ al:r..::.ı.. 
caktır. İstckJi:c.-ln f'n. geç 15 1'.f3.y!s 
194!? i;'.li.nG a; .. şan :na kad"1r Kl.S.ı.nıp:l.şa .. 

da bu1u.r.a.n komtsj·ona tekl:fte bt4.!t.ın-
ma!c:rı. c5~ü2• 

+ 
30 Adet B('lyun. bn~ı 
30 > Gö:nlek 
90 Çiit ÇO'"'P 
30 Adet Y .ln fonll\ 
30 > YUı. hav:us-a 
90 > Me:ıdil 

l~O ~lfe~re DlL hortun1 4;!: kı..:.tı.:r 4:8 
m/n-.:> 

50 Adet ı.:ı~an ~\-'.ye ~1ıesi 
• 150 > Jialka talma.stra. 

ı • l~a•'\tül 150 - 200 kılclck 
1 > Tera;.i l':d;rhl'r;c!er!yle~ 

11 > Su fıçısı ve.·ilcceı: elı"<ıt 

'"-e ev~ra göre> 
Yukarda cin.J ve m:'k::ı.rl<ır! yaz:iı 12 

kalem malzemenin 14.5.94'.3 Perşen·.be 

ıünü saat 10.30 da Kns:nıpaşada bulu
n:ın levaz.ım satın alına kom.i$1-·onun
da pauı.rtığı y:ı.p:.1acağ:ntl3n isteklilerin 
belli gün ve saatte mezkiır Joornisyona ' 
müracaati.ırı UAn or~n:.:r <5395> 

I . \ 
Dr. lbrahim Denker 
B:ıbk!ı Hastanesi Dahil 'ye Milte· 
:ı;t,g.;:sı. Her gün saat 15 deıı SO?lra 
B-:•yo~lu - Ağacamil, Saluzağecı 
caddesi Çöpl;;kçe,ıııe rokalı: No. 13 
T-clrforı: ;~.468. 

ZAYİ - Beykoz NC!1.:s Daire~;nde~ 
almış olduğum nü.tas 1.eZk.eı~mi zayi 
etıün. ı.·enlsini çık.arac;;ığ-.JT.Can ~lti.sL 
ııJn hükmü yok.tur. 

A •keri Fabrikalar Satın· ı · 
alma Komiayonu 

ilanlar ı 

Zeyt~bu1vı .ı Silal' t.JmJr,,ı.ı11nesu:~ 
Tu!"Jlucı, Tetı\"iyccl, Y.' eı.C'ci, Scg-.ı"t\. cte
mi·~ci, 'Ç'elik suıc.ısıı v(' ö'.1yı1. san'atli"~

i.Şc;ı. a::ınaca'.tt:r. 

Nüf,ıs k!:ıt::ırlı \'e Ban ,c· vblcr'yne b;-..· ... 
l!kte f.ıb!'~kaya n1ü1·acno.Lt!arı. •53467 

+ 
Dosyasına büg11 ikı k.ı·::ı ltst.ede J'a:uJı-
54: k.:ı!C!ı"l. elckt:-ık nalı.crr.cc::i a~uıa~ 

TaJ1min edi.le:ı bed"H c--27458~ llr.1ı 

blan Jukar<la yazılı 54 kalcn1 cl('k:tri1' 
maızcn1e:;.i Asker! Fll-brik:ılar Umur.\ 
l\lüdilrlüğ~i. :\1~!'.kc~ Satı.'la!m::ı komi!" .. 
y-0nu..'1cJ. 29.5.9-t:! Cı.ı..ı.~ı gilrıJ saat ltİ 
da paz.arı:k1a. ihale C•~~lec~t.:r. ş:ı.rt
nan~c c138.> kuru.;'ı.:r K:ıt'i !C:ııJ:ı3.t 
4118 ı:.:.ı '70 kur~ı;tur ...-5~14> 

+ 
500 metre mikabı çıralı çam ye 

kök nar azıııa11 ı alınacak 
Be-her n1etre n1~kiıh~na 60 lira bEdel 

takdi: edilen 500 mcLe ::ı!!t6.bı C!rııll 
çan1 ve kökn~r azmnn: .Askcıi I:,a:lırL
kala;.~ Uıı1um. ?ı.ıtüdıırJ,ıg.i mcr ez sat!I 
Dl'l:.a k.;nıi~yo: u.r;c..ı. 2!1.5.912 Cuına gt"' 
n s:ı"t 15 de p.17..ırlıkla Lttaıc cdilectt:: .. 
tir Şartnan c ısa kuru~tur Kat'i tenıY 
nat 4500 liradır. c5!?13> 

re TAKViM e"' 
!< ;ıtı"l 1358 HIZIR H.cd 1~6 1 

KİSAN 
8 

R.AHIR 

~o 27 

\' 1 !14-> Ay 5 va~at~ 
Vakit 

Ez .~• 

MAYIS 
s D s p 
- - - ---

5 45 Güne~ 9 28 

13 
13 10 Ögle 4 53 
17 06 İkinQi 8 4b 
20 18 Ak~a!l 12 00 

~arsam~a 22 06 Yat:.ı 1 49 

3 42 lıı>Sak 7 25 

~-tt.idü.r .. ı .~u:nü hti.yacı için bazı tr.ô'bı'ıi;rA ~ '\-~ milbayaası mukarrer bu-
lunÇJğund&n şera · i ~ıılnrna:k. üı.eı-e~ .a~.kalı p:tıbi}ya ~vlcrlnin Bölıc İ~şe ;?ı1ü.dil~-
\ili;u Le \ tUllll Dill'tı:.;.ır.;ı mUrac~tl~J .il&ı- v!unar. ..-5462> ı 

rnıi karşısı llasan Apart. No. 133. 
...... Tel: t3~86 ...... 111 

338 doğumlu Malın:~\ oit:u H•._ 
liio AJ:[SU 

Suh:p ve Ba.: n1uh:ırr!ri Etere izzet 
Benice - N~ı~yut Dirtktörü 

Cevdet KARA!lİLGİN 
SOS TELGRAF HATBcl.ASI 
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