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Bu Celse_nin Tam Tafsilatını Veriyoruz 
Filipinl~;-dei r· 

_,_..,.. __ _ 

~=. Amerikan mu-
a:o~--. ---~-~-" ... fılı!.a.'p-. -Mııd·-.-.-lıı&r-·.._-'·,.-.-*'Jd--. ---it· ... -.'-Afri---.111-ııtlofu--.. -ı.ıw.,""' • ..:ıe~g~ii~r;~;Jij-y-..... -. J ka vemeti sona f 

1nı haritada ~ ol~ıır. 
Adenıa lliiııll Olı:;y-.mıf Mi -·ld;j Te u..k DaP lie olan -ı:o ve ınlina.i<.'lH:ıleri d.e erdi, Korrige- 1 

ı .. GİLı·z , dor kalesi tes- ..,,., ... ,,.,g:f:,·~r.~ ~ıL"f:i~~ 
.. Madagaskar lim oldu 

Müdafaasının muharebesi 
HAKKI~ ~ devam ediyor 

-~ 

Japonlar gece yansı 
Korrigedor kalesine 

çıktılar AııA a Ap 

' 1 

i 
j 

M ad aga s k a. J . ,, lki ·ıngiliz tayyaresi 
düşürüldü rın işgali 

Ölüm ve kalım müca
dcleai icinde İngilizlerin 
Madagukarı İ•ıralleri 
altına almaları bir uru- ı 
retti. Bu aakıuıhnez _ :u.- i 

lngilizler 2 kruva· 
zör, 4 muhrip, 1 
tayyare gemisi, 2 
asker taşıtı ile 
Adaya hücum 

f,ondra 6 (A.A.)- A'l."U9!.raly• 
u1n'.rml ka~ı, Conqrdon-.ı 
t&"'!ltn .o:tıfı:.ll"..ınu = li.ldlı-
;ırıektedir, 

IAıtıdrn 6 (A.A.)- B.B.C. Gö. 
ronu,e bakılı.nıa Filipinlenlari 
mfuia!Utem Oorregiıdbr kaıes;nın 
mu1'-'117mıeti ııona ermek üızere-

Berber Süleyman suçsuz olduğu
nu iddia ederek tahliyesini istedi 

rureti yerine getirmekle ua:,,,ı;ıı;.~~"f 
İn&ili:der belki Viti bd·pekwnn iwıılladea ~ 
Franaaaını mihvere bj,.. du:1-~ f'et.m 

raz daha yakınle,tırı· M ADA G As K A R 
ycwlar, fake.t harbi kar 
unmak yolundaki ıncn
faatl"rini aağlamıt bu-

. Hadisesinin Akisleri 

.: .... n .... ~y ... o ..... rl-ar_. ___ ......,., F r8DSIZ - İngi1İz 
C.1EM iZZET BENiCE münasebetleri 

Ankaradan: 

.ı.ı-ıa.r mı • 1 c<1""""1
• Mllt· çok gergı·n b ı· r 

tc(ıkler mi amr çtlııarııeak?. <fi.. ' 
ye.o ~e bu sorulan ceva:ıılaadlı·J / f h d 
ınıyn blkışaolu nihayet Mıı.'112. 8 a 8 a 
~luın.n İngili<ııleı- uırafıoıLın lı;-
ııal ~ buluıwkıjuau iiğzen .. 
ili.kır. 

lncilizler Ln lmran nrirlııtn 
lıôç fÜplıe yok k.i, bımaıı .Mihver 

Taymis gazetesi ha
seyi izah ediyor 

m61lllekuılerİllllic ve en ba~a Vişi 'Londra 6 (A.A.)- B.B.<::. Ma.-
Fr""""8lüCla 11.l·:t'lldıracağı al<ırii- oogask.-.1 :!d.ı,ı-r,iiJ,1 diln sahı>hlC!'" 
Limel'i hcsaplam:r, bukınuyorUı;rdı. yin b~~byan kll'Ta ~~ d<.'niz Jruv. 
Hatta, o der~ede ki Alman· l1T:ı<ı- vetlcrinin müşterek Jıarclitı di!'
ıız te,..U.i nıeı.a.i.si.ıı.i sağbııak yo-
lunda vesile ve balıano arışıın P~ 1 CDl!'Vamı 3 üncü s.tıi!edcl 

ettiler 
Lcıoılra, 8 (A.A.) - \'iıP'den 

lılldirUiy-or: 
İogili& hdif Wrtikleri ,.. .......... 

(De.- 8 1lncil ~) 

Bu sııbah Aıdr:ıınulan ~
vali LlUıfi K.ırUr 

<DeY3ını 3 ıı ... li Salıilııdel 

Mareşal Çan· 
Kay - Şek, Çin· 
de b:iyük bir 
ta.arruza geçti 
Çinliler Nankin ter-

• • 
sanesını ve cenup 

kapısını iıgal ettiler 
Lon<tra 6 (A.A.)- B.B.C. Maı • 

J'EŞ9.l Çarıkayşcl<in lıda.reı<i·n de!d 
Çin ordı.ıı;una mensup hücuc11 
btaatı kukhı Çi.n lıükumet mtt

k&i ..W ank!n.. şebr.i ile dlğeı- 5 
şdıin!oeki J~ra kar..ı taar
rwa goçm~tir. Ça.ıı.k-aıY§e!tin id'ıı.. 
re&indekıi kıtaat ıark s:ıhilinde ve 
650 kikırnetre bfr ~"';)!le boıyunca 
h<icunı etmektedirler. 

yer Laval'i:n icabııı.:ı r:öro bıı ha- J
d>scyi ıı.e kadar iıaisnıar odeblle- 1 
ceıtini dahi 1-aba ı.a.tarak per. 

Nankine taarruz edlen hıı.susi 
··• Çin kı(aatı oxadl:ıki bir cephane

liği beıtıava ctmi,jl"r ve şimen· 
di!er ist~-oouna zorla Wörmiş. 

(Devıı.mı a ım,,u Sahifede) Vali Bu Sabah Geldi . 
""1Z Uvrenmııyı kendi bayati 
meıı.Cutle.ri babruından t...-eüı 
et.ıni şl erdi:!-. 

== • • Japonlar Ak-
Ekmek ıstıhkakı azal- yab hava mey-

tılması muvakkattir danınıişgaletti 
Japonlar Hind hudu

duna yaklaşıyor 

AlllYn Mtıdıdebı:mmni B·yu.,_ 
vtwi Kmaal Bera 

Ankua 6 (Tcie•fönla)-A~ 
biiym: elçisi Fon Popcll<? kaIF,t 
'Yapı,hak ifitenen ııuOaıt hadis 
seı:iniı1 nnıhakemt'l5inc bu sab:ıh 
A~ırcw..:ıda dL"V:ım olt:ndll'; 

Saat 9,20 de mıaımunJa.r hqıis. 
hane atomc.fuili ile gc<.mil.dll&r. 
E\'ve Pil Rus m&'Z.Ilunl.ard<ln bu 
sefer lı;;ıiıve rengi bir ~apica glyı
miş olan Kornilof, ııonra Süley
man ve arkasın.dan Pavlafla Ah
duı-rııtıman hıerek salona götü
rüMüle-. 

Saat tam 10 a 20 kala heyeti 
biıkillli! mevJtiini i,Jgal el.ti ~ 
<:else a<;ıl.ılı: 

Ev' ela beııber Süleyman: 
•- Bir islr..d.am \"\'.lr• diı)<erek 

bir ~ ı.-ıza:ttı, alındı. Bıı su-ada 
.Albdurrahrnan dıa aynğa Jnı.lbnış 

söz istıyordu. Kendisine sn ve-
11iliı]J(X> ~ur.l:u-) sıöy JOO:ı: 

•- Geçen <:el\;ede bir Tii'rk..:Rııo; Vilayette uzun bir içtima oldu 
T..,o, 1 (A.A.) - lleıane,ı, bil- meııelwi geçnrişti. Bwıun haJJ!irıj 

Pavlof dediki: 
- "Parçalanan 
adam Ömer de
ği l d i r, Ömer 
saklanmış olan 
· bir adamdır,, 
katı Şakir ~ geçen cet. w . 
ııilktınıo ı~lerde ~ ~ 
dığını iddia etti ve ııonra dec!l b: 

•- MiWiln'lim Alıdıımıhmaa 
btr TUriı. fllbi. banket eclba', (111,

Jar bir lumıürıist 9e bir Rı. tit1i 
hareket ectıyoftm:! •.•• 
MüwaWıe'l beıl>er 9'1 s mm 

IQirlvının ~ aı.,.JAt. 

-1 

,, ' ııuıkwm tmdııııu 
Şakir~ 

müdı: 

Si'1 ~ hlı iSU:l:az"..oda; F\'.11 

(Dwamı l llno6 Sohif~) 

Ancak gerek Amerilıa, gcı.rek 
lnı:iltere M:ıdııpı;brm işg.ali.nin 
tanııımtile harbin devamı müdde
ti.ne inhU- cdoeeğici Te millld 
tamamltiuım daim:ı Frn..aya au 
bulıı=cağrıı.ı •--W ve teyid eı.

miş.lerd.ir. Yeni Kaled.ooy&ın11 iı:>
r:al.inden-~• llflMLıc:eslıarın ıla 
•>ıııi ilohete uj!'ra.ın.ası görülrıı1-
7en, beldenmiyen bir şey dtj;'.ldi. 
Afrilwmın, S!h eyljin, Iliod d.....i>i
...., ınüd.ıfıt...,-ı bliımmdan bu a
ılııuun ingilider eliode fmJıın. 
ıııası .icaı.ı> et1ibi b<lar A VUGt.rat. 
ya • Hinıliııt.n • Baıır:ı - Kır.ılıılc· 

Günlük eiıımek i5tiHmkı bu sa
bııhtıııı lw.ı.&reu yarıya .inılirilaniır 

tir, Ancak, bu tedbir ınuvalıkıı.1>
tir. Alikadnrlıırdan ö&.,.eruHğtmi. 
ze göro, lıİıı'ka.ç gii.n sonra, iek:rar 
eski ekmek iı;Dtılk,akı Uıbetiıı.ıfe 

tev:ıiat yapdaıcaktır. 4lril&ğiae göre WTnıanyMW<i Ja. ııstcrzı1. ~n b'n- TüI'k çocuğu ~ -------------------------
nu husu.ta&i \lilafa tcYgi 

ftulur: pon.karıo onl.uııu lruvı.etlcri t ){.,. bi ha~cloot eirnelttc:\im. Habıld '======-=:::================= y.ıııta Al:ıyab bava alaıı.ını iwa.l bwılar bana ckamüni81:· imı.>ni ı: 
ViUyet<eo u-bliğ ed.llm.işt-iı-: \ 
Bu tıab:ı!ıtan fülıuen heı-km dı;. 

(Devanu 3 tıncü S•iu!C<lc} 

İkramiye Kazanmanın Yolu 

etmişlerdir. veı-ınek is!J<y<ll'lar. •Kmnfııabtlıib 
Yeni Delhi, 6 (AA.)- Bi.rn-.. üzeriııne atılmış ıbir leJc,edrr. Ben 

ya luıdudn-na gelen s~,., şu 

1 

bundan ikurlulım:ra çalışcyıo-
Aaberi vermııl.ıtedirlcr: rum.~ 

Miitiefik:lerin Ilinıı.a.nyıı;d.aki &!lıhare Abdl.ll'l"shınanı.n ......u. nlz • timitburııu yoll.armm emııi
yeti de yi:ne bu adlilllUı İnırilıtere 1 
vo mütt.-filclerj eliııde b11hnmıa
ıını ic:ı:> etl>rİJord"U. Bu adan111> 
bir Japoo işı.:aline uğr:ıııı.ası A
nıcrika \e İ11ı.;.ilterenift ber baklflı· ı 
dan huzur, tnı1":yct ,,.e muva~ar-

ric'at:lcri sür'ıı.tle ilorleme4otedir. 1 

Pek fazlıı Çinli iloc hıga-z.J.erln .la. [' 
poırlar tanıfmdao esir ediaec:ei;i iyango b. et erin•,_mııh-tuna-lııay-ıb)or_. -
KISACA 

(l>ev"'nı 3 iiı cü Sahife.le) ı . i e e e e eı 
BUGÖR 

DÖRDÜNCÜ 
SAH~FEDE 

·~ 1 

Uç sahtekar da yakalandı 1 

htauhı.1 z"Lıtas.ı, ll!illi Pi~an- ) şebe!ıll'si Ag&j\Ja Kif)·a~ isnııin· 1 

ı go "il"U'"' üzcriade ..Uıie.k.ı..·ltk ı de ::üze! bir kız.dan teşel-.J.:fü et-- ı 
yap:ıiah ~:~!i.r~ k~dar idorPdcn rui~·ür. 

1
. u'.ü_lı~ın ıııil~~arda p~r? çel.,.,, !İ~ j . llıı":!ar~a-n Şenbebtiıı se>n çekıi:-
l;ı~,.ıuı murckl.ep bir ~<'keyr I Jı,c art loirknç bıl ·u11 nunuu·al:ı-

1 
yakalamı~tır. < rın: .uialıi.ran<. bi.r şelJ·ldc l.azı~-o

ı:;oııı-cttın odıtıılır' bıi.r gendıı r raı.., u.r,,,,~•yc İJiabcf ctoıİ'J lı~ 
1. eleb•~ılılr ettiii'r l>u ı;abtc!.irl.ıılt l (De\ aıa:. 3 iiır>cu S;kJL~ı!•) 

' ' 

!'ıı1ADAGASKAR •• 
1lfod<•g<ı-,ka7 adasmrn t n.g ifü·. 

leT to.ı·afında:ı i§li<ılc ~ldıınııı-.'l 
lııiıH~sinl, tıpat<p, Suriyefliıı iş
naL.'•1c l;e-rı."!'r-:tPr..1e-r va·r. 
' S n (;de" 1ıalıe·rler, ı.!arlagas· 
l:r..r ada.;ı ;,"~eıwıındlı, lng<!izle. 
r:1ı P«ra.rütçiiler l:ıo!Jmııi.ığını bil· 
d.nııvrdı.ı. 

Bu ha-beri ıd;ıya>ı bizim 11ıalıut, 
1"~~arak _ydııwıa gr:ıldi: 

- Su·ri.yeni1• i.Jgtıl~ııe deyil, Gi
ridiıı• 4yalit-e benziyor, d•'di. 

• • . . . 
' •I 

' ! 

CERCEVE; 

Dedi. Dedim 
NECiP FAZIL !USAKtlREK 

J)oıli: 

- Bııoıiya §31'k eeph~dd 
A1aıııııı tumızu? Ne 1 Maı;ıoıu 
~""var, ne cunı&rtesıi, pa
ar gününü! 
~: 
- Taıı.rrtııı vildeısi uz:ıdı!Q;a, 

taarruz müşkiilüniin clıdut dc
ıiın hiıısedilıd'.ğine şilplıen ~ 
sın! Falmt lmıcc bu, bir3aı~ cu
marl&i veya paz.-ı.r r:liniindela 
ileriye uzaınatl.! 

Dedi: 

- Diz ıara göre taarruz, 1943 
ilklıa.harm.ı kmnu~w, 

Dediin: 
- (Vuıılıı.t demi kaldı :y{aıe 

evvetı.i bahara) d 'lderi UUW· 

ai:m, bu bahar.tır. 1942 iltıJıaha
n! Ger,& naz ve eda! .• 

Dedi: 

- Ya AlmıaW.ar p.rkt.' taM"
rııza ~ de k<;ha° bir eep
heyi t.«cih eler.se? 

Dedim: 
- Hedef ya !i<>Tyct R..,_J'a. 

vey.t orot.ırda oya.lama lıare· 
kclleri yapıı• İngiliz Lr.po~a
torluk ldlidi; ) ahut il;:'s. l.".,-. 

d<'n- İngihı irnvaratorlui.. J;if:>.. 
d.i Ya-kın ve Orta Şaı1c ÜJ um 
de .•. St.n,:t:ı aoılryttaf;-ın, .. -' \"TU. 

,JNZ:şa na·Laran ŞaTk, Ya1..ı,,. '\,:t" 

Ort<t Sark "h<ıbrındn •ı ha•·' • • 
lliı;hiı· :yeni(\ hıi:ı·hir es~t harf
keı bcklcınrrul"k lia;nı ... 

Dedi: 
- Senet:. bw1lo.tr:ıa11 h~nt:~~ 

DC<t.ın: 
- Uen-ce e\:\'eıa ve nıuth.~·a 

Scı\·yci Rm~ a! .. 
indi: 
- Sonra? 
Dedint: 

- Soııras.ı Allah Kerim!!! 
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HALK FİLOZOFU 

• 
Nasıl "'{ etiştiı·meli imiş ? 

~'}-ın füulrnrrir Burhan Ca
l :r, S<> t po,.ı.,da ya:Wlğı bir 
iC .... ·ad", )~ni nesli yeti:ttirıne 
n·~':.,tl-cri•uıiW"Cn .c.et bir ~lde 
r.· ım ıaan b.1!t-settik.ten liOD'fR, 
1ı-in~kun lll'lwni ve şamil hi\· 
kttı)ıl'-"re varıyor. 

V :.rdığl ltu lıiikiimlerin çok 
_ Uıu_ultü t-.Id1~~1.U1U ve bl·nae.na
leyiı irabı ile oolu Jnıluıı.duğu
ım oöylcınek bi:nm. 

l\Juharririn yazısından bura
ya 'ki cümJ" alıyorum. Bu iki 
ciim!e, Ilurhan CahiJ· t~rlıiya 
w rodJ·is \'"5ıta ve miieosst'5<'1e. 
rim!en n beklc:liğini, terıhlye 

ve teılrb denen fu liyet hak
ktn:la ne cli'~ündüğnü açıkça 
gö.<tcrmıısi ha1<ımından ~aynnı 

.Jlkkattir. l\tnlıarr!r şöyle di· 
yor: •ll-I.,J;.tep denilen müc:.SeSe 
bir dilkümhaoo O'aZÜesi giinne
l':J!r. Buraya giren ham mad-

1.'AHAınllit. 

Pcyaııni Safa, biır ilyat<>r anke
ti.ne \"Cl'tHğj CC'""P.pLa §Öl le tl 0

)'W': 

•Tİ) ı.t111, teıık'.Je t.ılhamınülii 
olnu~un bir rej wıün eLn:lıo lıın
kı.la;u.az.• 

I>)'\ a.lı .• eğer, tcnl.,hle tah.:::m
nı iilii olnırvon her idare cd.s:rnınr, 
,b~~ıı:ıtla huh.t .. -ırluğu uıüe9Ses003D 

tı~ wın•ya knlbşSP'<- Araba, kaç 
kôşi.,·e yol göriinü•·?. 

KADI. 'LAR!N 

"IYAFETİ 

lllı'..lıarrir Va • 1'I iı, ikal omilıe 
Au..ıdohı L:.n .. Llı2Iai'ınd;oki kadın
ların kıya.fetlni oofanuş, h:ı.bi:re 
y uar, yazar, durur 

r-:c yapalım, yüa:? .. Va. Nu'nım 
giizüoe hn.ş görünmüyor, diye, her 
knsalıı.lı kadrn için de ayda lbior iki 
y Ü2 lira hn·alet ma;;rafı mı ede
liıu?. 

CALIÔIN 

ŞEREFİ 
Uslm.mrumın ld'.lo!.-u evvel:lııi gün 

ol' !-.ıtruş.a satılmış.. 

Şu zwı;anda, on kuruşa bir ki
lo u.'lkurorıı. insanın inanamıya
t:'a{iı gcliycr. Bu b:...!!_,-11U ~eref ve 
"'1:etin"fsirJ korumak içi~ ken· 
d. ::ıe lii'.ksoh bir na.rlı ta.-in l'İ· 
meli .. k~.ke çr.re yok! .. 

A.';u • .rm 
AR.lSll'ı'DA 

Vatan rcf'J.ıimiz y\l\Zlyor: 

RESAT FEYZi 

dt> mamul olıınık çıktığı :ımna.n 
bir fabJ.'ika malı çi.bi standar· 
dize edilmit halde görünme]i.. 
dlr .• 

Bcll.i inaıı.ııı.ıyMa.lısımz, e
v.ıt, bu fi!oirler Burhan Ca.hi
iindir. 

Ha.ibuki • af buyurun malti
mu ilfun kıııbilindeıı olıı<:ak • 
bütün terbi,.., tarihi yu.!.;.:ırıda
ki fikirlerle mücadeleyi ıınıla
tır. 

l\Iektep neden bir faıbrib 
değildir ve ob.maıı:; blr fabrika 
ı;>lıi, mekteplerden nediın ay;ni 
boyda ve ende, mall!llJ .kıafa 
ı;ıkmıız?, 

Artı.k, b.ı malin cevabı e k> 
dar harcıalan haJııilattler ot.
muştur ki. terbi,., ve diişiince 
bilgisinio. bu ;ptiıdoi t!ll4!liım
lann.ı ekııyucular huzurwııda 
ttıkrarlaouya reeddüıı ederim. 

Mensucat 
Karneleri 
Yarın sabahtan itiba
ren evlere dağıtılacak 

Mensuıcat karneleri yarın sa· 
:bahtan itibaren iase memurları 
tarafından evlere tlağrtılacaktır. 
Kal'lleler ni.lhıııı loıi.ğrtranna. işa

ret c-dileceklir. Her ha.ne sahibi 
mmtakasınd;ıki yerll mallar pa. 
zarından 5 metre paımuklu men
sucat ~ımak hakkını haioz olacak
tır .. M ·ıacaat Pünleri karneler. 
deki numaralara göre yerli ımallar 
pazar'•an mü:dürfilW tarafından 

gazetelede ilan edJecektir 

Petro! ll9lerı 
art .. rııao~k 

Bölge iaşe müdürlüğü tarafın· 
d<>n evlcTinde petrol kullanan ai
lelere a,,ı<tlan .aya iiıçer litre gaz 
a!r,,~lt için fiş verild:ği malı'.ım. 
dur. Geçen ayı.n fL~eri dağıtıl" 
mı.jt>r. Bu ayJ11 tevziatı ise ya
kında b.,,lı.yacakLr. Ş:mdlye ka. 
dar rvil-.t;et !hudut \&.rı. dbihilinde 

on <bir biıııd4'n fazla eve petml f~i 

<la;;1tılırnştır. İ~ rnüdürlüğtine 
vaki mürac&atlar nct:.Cesil':de bu 
rakamın arttmlml!Sı icıı.p ettiği 

oolaşılm·•lır. Yeni <müracaatlarla 
.bu yekı'.ın 13 bine çı.kacaktır. 

--0--

Lülebuı·l{az panayırı açdıyor 

B..., J'liıj lar açıldı. Ga.zeteleruı 7a.z.. 
dığma gıöre, di~ pl!iijlar da 15 May~ 
ta açı.\mı~ olaca?.... Bu havalarda den.ize 
~ire:ı.ler var mı. lıjlnK,m... Faka~ plaj. 
ıarı.n ıazino ve .kahve k.Bımlan.o.d.an 

pek. ftlli i$lniade edileblllr. 
!!avalar, biraz ısındı mı, inBSA. .., 

çtl:lık b~r Tf!r, bir dt'n..iz kenarı i,sti... 
yor. ŞehiT sokll.ldıın, k'lç gündür toz 
toprak içinde .. Hal;tô., osf&Ji caddeler. 
cıe. bile m el;ıslk olmuyor. 

Islallbulwı tıc>zıı bereketli li"Ydlr. Ya. 
zıild~a göre, Be1"cliye .ıı.tr:rn.t Müdüı'.. 
liiğ!I. ı>JA.Jlaruı tul1e1"riol 7e.niden ı.... 
bit elm.iye baş!am.ıştır. Bıı !Yıl. hayat 
p&halılığı clo~l3iy!e, p!Ajlar bir mikıo 
tar pahalanacak. Bu p~halıhk nısbe. 
tinin yüzde ıo - 15 Bl'.ıı.smcla o!acacı 

haber veri~r. 
B.z, k:Cüdi hesabcnmı, bu kal.ar bil' 

zamla plaj sahiplerinin 1.ktifa e<l•cek
lerini zar.-ıet:ni:roruz. Bir çok madde. 
lcrin yüzde yüz paho.la~ k&rşı5ında. 
plılj lar böyle küçült bir zaonı:ıa nasıl 
idare ederlıer?. 

KüçUk bir fıkra anlaUıyım: 
Nnsr~n Hoca, bir &Un eseğlne bL.. 

niyorı.lll§i. Bir hamle etrnış, b.i.neme.. 
ıniş ... B;r daha hamle etııJU:... Yuıo 
bmemeıniş ..• 

Kendisini b{r türlü ba,-vanaı sırtına 
atamı,yoı-mtıö.. Başuu .iki tarafa saila.. 

""'' - Hey gldl ııençlil< hey... Deınlı .. 
Artık tbtiyarlamışn: ..• 

Sonra, J.k.i tarafına bak.mmıs.. Gör .. 
müıt ki. kmıseier yok .. İt.We etnliş: 

- Gençlilote de bir mal d.eği.l:ıiiıı, 

[ımıt.JD:iiiM)ıi 
Madagaskar Adasına İngiliz 
taarruzu ve muhtemel neticesi 

Y :tzan: 1. Si. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
İ.ugiliz kuvveu.eri, deniz ve ha. 

va kuwetieri himayesinde Ma. 
dagaskar adasında Curier körfe· 
zinıe çı.k,-nl<;i!ardıT. İngili2 kıt'ala
r.ının makıı;adı; beıızah, geçmek 

suretile Dieg<> • Suarez deniz üs
sime ulaşmakhr. Adada bulunan 
hmıf IFrarııııe: kuvvetleri bu ta
arrıı.:a karşı. mu!rn'Vemet göster
mel,::tedir. Mareşal Peten ve baş. 
kumarcian Amiral Darlan ada<la
ki k~t· al ara mukavemet etme.len 
ni em-ri'hl" 'sleroir. 

Ma . ">i'.ar; Afrika cem .. -p do
ğusun ~ ,,35 bin kilometre mu
rıııblı::ı İ>Ü) ü.kiüğünrle bir atladır. 
N"üıfusu 3,5 mily-ondur. 166\i d:rn• 

eri F r" nsıoz sömü-rıgesklir. Afri. 
ka C('m·bunda Ümit burowıtlan 
gc-çen ve Hind Okıyanıısuna çı
k~" deniz y{lllarL üzeı•indt> buh·n
n • .;ı.1.!adır. Hanbin a 1id.Jıciı l'--eni du .. 
rum dn2ayL,ile adanın sevkul,,ey
şi önem· v~rdır. 

:M'ütıefikl~r; Japonlann Mada· 
gaskara kadar uzanmak için ha. 
zırlxğa gP<:tıJd.erini anlamışlar, 
buna mani {l\mak mabadile ada
yı ~gale karar vermişlerdir. Hind 

Okyıı.nU1Stmda İngilizlerm elin.d& 
Hindistan eenu.bunda bir Seyl'iln 
:ıd~ı kalmıştı. Madngaskarı ~al 
ile Afril~a ceubundan gelen yollar 
furerinde ünoınU bir adada dalha 
üslenm€ğe imkan bulacaklardır. 

Böylelikle mütteıf.iklerin Hind 
Okyanusun.ela deni.z ve hava du
ı-umu kıwvetlenmiş olıııyor, 

Bu askeıi b1ııd'ise dblayıısile, 
irişi Fransasuıın müttefiklere 
kareyı ~ıl bir vaoziyet aJ.acağını 
keslirmek kolay değildir. Fransa. 
mn müttefiklere karşı l!tartlede
c:ek kadar ileri gitmesine de ih
timal ~rili'mez. Hedıa'lde lbu si.. 
yasi durtı'1Il bvgün yann anlaşıla
ca!;tır. Esascm, adayı işgale karar 
veren ve hHel·ete geçen İngiliz· 

1er ve ,onlarıııı bu teşı.!W.lsünü 
tı>Sv'..p eden Aıır.crikalıl&r Fran.. 
saya ka""" iher tfü-lli i.lıtimalleri 
dü.şüniin €'iize aimıı,lardu-. 

yıı ... Demiş .. 
İs1-ulun pU.jlan, ııaziıııoları. ba7. 1---------------·I 

Biz şubat ayındaki yazılarıırıl.l'~ 
da, !Maclag:ııskar adasının sevkul

cey~i öneminden bahsetmiş ve 
Hind Okyan~unda Japonlara 

k.aıışı e<mniy<>t tcrtLbatı almak 
ve harbe devam etmek i.çin müt. 
teaklerin bu adayı i,.<gal etıınele
ı·;ne r.irıum olduğunu belirtmiştik. 

İngilizler bu işi ancak şimdi ya· 
paıblm:şlerdir. 

dl, d.J,relım ki, şimdi harp dola7ısiyle 
pahalıdır. Fakıı.t, biz. bu §•lırfn plaj ve 
gazino davasını çok eskidcnbe.rl b.liriz. 
Sanki. normal .senelerde ucuz mUW"du?. 

Gazete kıoll€'ık:9!-yonlarııu açın. Yıl.. 
larca, şehir plij ve garinolanrun paha_ 
hlı~ından s!IOOycl, edilmiş. dert yanıl
m~tır. 

Şimdi, bütün ümidkr&, bu tevka.. 
IMe günleri tak1p edeeei< ıı.onnal se.. 
nelerde ... Baka.Jmı. o gl.lnl-er gelince. 
ne ol_aca.k1. Her şey ueu2lhyabUiı•, ta .. 
~at. Istanbulun p)Aj t·~ ı(Hlıl:ıı!.-.oları w
C'U!Zlıyamaz, cil.nk.U., onlar, birer ı:arilt 
ııe.-.nedir. 

R. SABiT 

Fazla balık tnbl1ması 
eti ucuzlatıyor ! 

Son günlerde fazla miktarda 
çıkmağa bru,liyan balık <bollaş. 
:makta devam etmeıl:tedir. Fakat 
evvelki ıgü.n u.ııılç.um.ruın~ kilosu 

20 kuruşken dün !ıavanm biru 
serin!emesini fırsat bılen balı•kçı 
e«nafı tarai•!ldan bu ~t 40 ku
rusa çıkarılmı.<;tır. 

Fazla balık tııtulmas•; kas~Jı'k 
hayvan füı tlaıma rla tı'6ir etmiş· 
tir. Dün şt;hr:mi.zjn merke-.d semt 
kdn.cle pt!rakeııde kuzu fiatı .hay 
vanm ran<lınnanrna göre- lGO ku
rucj!a 120 kııruş arasııııda idi. 

lfa' uki ıbu fiat geçen hafta 
100 kuruştu. F:a~larm dalıa da 
düşeceği t:ch.m:n olunma~otadtr, 
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Bu masrafa 
yazıl< değil mi? 

s;gara ,paketleri içerisine 
!oonulan ve Si;ıaralnrdan şi.. 
lffiyeti olanların idareye m()

racaat etmelerini tavı<iye .,._ 
den klidik., beya-. kı!ığülara 
sarfroilen par•ının her yıl 
ımılilı;ııı bir yekı'.ın tııttnğu 
anlaşıld,:iJndan bun.dan ta. 
sauuf '<;in tetkikleT y:ıpıl

makt..dH. 
Son Telgra~: Hakikaten si

gara paketler;nin i·:; kapları 

ve altlan ta'Illamen beyaz ve 
Wrnıbc<ş dururken bir tavsiye 
için dıer pakete ayn bir kiı. 

ğıt lroymak bu tasarruf za· 
rnnnını:da hiç: de uyıgı.nı bu-

lunmamaktadır. Paketlerden 
evvel atıhp ziyım olan bu 
kiı€ııtlarla yapıl'an ıııyni tav. 
s.iye paketlerin iç kaplarına 
veya cltlarma vu-rulac:ıık bir 
kli:;e ibare ile pek;,ıı;; tranin 
olunabi.leceğiııden sigara pa· 
ketlerine tıwsiye k~ğıdı koy. 
ma usulı.inün bir an eV'1el 
kaldır.lm.-ısı> rok yerirwk bir 
tssarruf tedbiri olr:ıcaktıor. 

Bwıunla ·beraber, Hitıd Okıya. 
nwunda g~ı<b<? d,..&ru yani Basra 
V>e Aden kiirfezleria:ıe doğru ya
yıı.lma'k istlclo&ı gösteren J a po.n 
He:va ve den.z faaliyeti önlenmiş 
değiJdir; all'Cak tahdit edilmiştir. 

Japonlar; Seyf,ln adas1111 ve Hin· 
dista.n cenıı"' kıyılarını el<le eder. 
!erse Easra körfrnine ve Hindis
tan llmunlar'•na gek>Cek .~em i 
kafilelerini Madagaskara lc:adar 
inmeğe anedburiyet dll!Ymooaıı 

ön!iye<bllirlcr . .Bu itibarla, mütte· 
11H~1er'..n Sevlimda ve Hindistan 
krYJlarmda kuvvetli hava, deniz 
li•leriııe sahm olmaları tiizımdır. 

... 
Seylana ve 
Avustralya
ya karşı.~. 

Yazım: Ali Kemal .~Cı 1
\. ~N 

--""-"""""'---= -- - -

Bir avukatın mek
tubu ve cevabımız 

Ewe.l!ı davıu:ı; sonra boı:ıçlu 

lehhıe vekalet derıılıt.e e~ ve 
ayni daıvada alakadar diğer frı;ün· 
cü kimsenin elle velo.'\.letini aklığı 
idldias.ile a<Vukat .MUGta:fa Adil 
hııkk nıda mü.'ddeiuıaıu.mil.iğe ya
pılım lbiT .şiliayetin tailıkik cıdıl.. 
mekte okl.tığu.nu l mayıs tarihli 
ga<ı:etemiz<le yazmıştık. 

Dün Mustafa Adil böyle bir şi· 
kttyet mevıcut olmadığııu beyan 
ederek §U mektulbu.nu.ıı neşrini 
talep etti: 

•Mezkur neşriy~tta benim bli
yük lbir ipotek davasında evı.~ıa 
davacı; sonra borçlu lclıme vcka. 
let derıııhde ettiğim yazilinıştır. 

Aralıw.nda kanuni husumet de
vam ettikre kanunen, ahl'akan 
bi-r avukatın vekfüetlerinin bir
leşmesine imkan olmıyan böyle 
bir şeyi nefretle reddeder ve ilk 
çıkacak nfuıbamzda tekzibini ri. 
ca eder; Makamı aidince iıcıı.p ır 
den kanuni takibatı yaptığımı 
arzeylerim.• 

SON TELGRAF - G::zeteır.izl.ıı W... 
ki o1tnıyan bir ı;tkA,yeti yazması şıarı 

dcğHdir. Onun iç-l:ıi- B. I\iusta.fa Adil 
hakklrMCiaki mev-.tuu ba...'ls §lki\~etin 25 
Man 1942 tarihinde ve İslanl>ııl MüG
deiıL'l'lw.niliginin 2"325 numarı:?'3iyle 
Miltltleil>mum.il:ğe, yıne 27 Mart 1942 
ta-rih ve Barontı.'"'TI 907 num.ı:ı:ro.s:yıc de 
i.cıtaınbul Ba.tosuna yapı~mış 61duğunu 
i·lavc~en kayıt mecbu .. 'yr: t.irı-tleyi?.. Bu 
şBc!ı;yet ve mür.'.lcaetlcrde, «Bir davada 
alaca4tlı bir za.t·n Vt.~fıleti uı:nunliye

slni deruhte eden mumaileyhin; t-ıtan.. 
bul Beşinci İcra Dairesi.'1icı 1004/1283 
nuınaralı dosyasında ınevcut vekiıleti.. 

name He alacaklınLT} vekil.i iken m<.~ 
kt1r dOS;Ya hıılltdilmedaı borçu Em:ne 
Ştlyesle isminde bir k:.dının vekaletini 
d~ deruhte ettiği ve her iki veı~llet
namenin de rnezlcOr 1934-1282 numa ... 
ralı dosyada m~ııt bulunduğu» idıdi• 
ve beya:n olu.ı:mıuştur, 

•Ayni n.ı:""'1cde al.'.-."ıadar üçimdl v&
k!Jetnıı.m.e id'd . .:..:;ına g::ilince: Diğer b:lT 
bayanın k"1Y.lisini Be~-oğlu 6cı Noterl.141 
ni.D 25/5/19'35 tarf.h ve 3184 numaralı 

aızi}fla1ne3·y~e \•e:;.?.ıetıtrn çıkr.mı.asına 

rağmeın i'lb:J.nbul Asliye ik:nci Hukuk 
M~hkereeslnYı. 937 /59 numaralı dosya... 
smda göriileceğ! ve,;hıle ikifıci derece
de- ipotc-ği gt.:rek Emine Şay~e lehi
ne ve· g.c-re:kıse ru.>tl birlnci da-~e ve mu_ 
kad:d>!'m \"ck:li u:numi.:: 1hl!ltınC. •. ğı_ı 1.at 
l~üne r.-:111 ·~ ı4in hu hasu~>-1.?ki il·amı ta
JYJtVa g{>1.Urcrek ikinci dereced.e lpote.. 
ği fek e"..t.lrnıişt.r, Ve i()(faya r,<lr€ bu 
suret.lıe iok!nei derececk~ ipotek kırk bin 
lira ın tıt.n<.--e.rrıı· olmuş.ter.> 

Bu şıkAyet ve iddialar tahl'..:ik edit... 
mektedir. BJ:~bi h?'ki!:at tahkikat ni-

Gir Amerikalı kıı.dın ga7eleci, 
L-oııda asiler crosmd• röportaj 
y:•p.aı·ltcn, vazi1e 1 aşrnda vur~ 
ra k ii-lı::\1Hş.. 

H<>r s.-.en bfi'Yiik bir rağbetle 
karş,1ıışan Lüleburgaz panaym 
12 mayıs sah günü Taşköprüde 
açık-caktıc. Bu panayırda her se
ne o!duf;u ~jbi mal ve hayvan sa
tışlan yapılacaktır. 

==========I Bu yd en a:z ri!ğlıet 

iBu suretle ~em :c<.ğıttan, 
hem o kkğ1d1 [<esip iıazırla
ımak, ya>mak ve pakctlı:re 
koymak emegiıııcien kazaınla... 
cak ve ı.;.nla.\ıı,.--.:1e tüzuin·-.;uz 
yere ihedr olan bi:r masraf 
önlene~ekt,r. Alak:.ııdar!ann 
nazarı a:Jdkatini ce}fr)ed'Cri.?.. 

J ~nlann -bir tarafüı.n Scy lfuı 
adasına hava taarruzları yar,tık
lan, ıbğer taraftan da Avtıslral
yaya kar...., har.ıkcte geçmek üozere 
hazırlaındılılaıı 'tf,~ki>\; gfü•denıberi 
birbi.!'.ıı.i takip eden haberlerden 
aıılaş11:ır' .• ·.kıtudır. A'VUStralyaya 
ikarş. taaıı·uz ıçin hazırlık haıber
leri.n<le be_kli biır yenilik görüJımiı. 
yebilir. ÇW-.kü JaponJarın Avus
tralyayı alnıaık cıınelinden vazı.. 
geçtiklevi malüm olımamıştı ki 
ş.i.nıdi lti.J.l.ki.~ o ce~mı arlayı altı:m
ya haz..riandı·kl:ırmda şa.~ılaca.k 
bir cilict o1>un. Avustralyayı al
mak emr-li Jaron nmirslleThırJCe ö
tedc:•i>eı'• 'be.<Jenınclctcdiı. Cenu
ba d;;.ğru ineıeık i\erleıne'k, J~ 
donan:masımm kudretini g<.>ster
mek., cenupl akli zengin adaları ele 
geçi.rmek, güzel !00 ikliın ~çiııde 
mıı.hsuJ.dar yerlere sahip onnı..w. 
çoktan'beri Japonları meşgul et.
mekıtcdir. Japon adalarının glt
tik.çe 11rt3.'ll nüfıı;;unun da yeni 
alın.acııık müstemlekelere yerleş
tirileceği düşünüJilrse iı;ıtilkıbnl iıçrin 
besılenen emeller ibiır 'kat daiha ca
zi;p şekle !ronmuştu r. Hulasa A
vust ra!y a ~imdiye kadar Japonlar 
içhı ibliyuk bir gaye olmu:ştur. 
Besbelli ki bu sefer orayı da al
ımıya uğrnşaca-kılardır. Görülüyor 
ki bahıs tazeleniyor: Y'ine Avıı.s
tralyanın müdafaasına, o ımüıılıı.
faadaki ckslk ci!hetlere d aiır yazı
lar yazılacak, dünya :ınat'-Ouatı 
yine o mevzua dörıecelatir. Son 
h~ 'oiarda Avustralya aı:end!iııi 
mü.ctafaa içlıı ilktiza eden tertlba
tı almıya fevkalade ibir gayıretle 
çalışmakta-dır. Japon tarafı ge
çenlerde çoık uğraşmış, Avustral
yayı An;tlo • Sak.son camiasından 
ayırarak onunla ayrı bir sııllh aık,. 

del.meyi :iıstemişti. Bunun i'Çin de 
Avustralyay:ı edilen vfıtler evve
liı paxılak olmuş, sonra vfütlerle 
,beraber ı ehıditler de eksik edlilllme
miştir. Halılıuıki Avustralyalılar 

~n ne o vlitlere ıl<.B.pıbnalkta, ne 

de o tehcı:tlerden konkıınakta bir 
selamet göıiilcmemi§tir. Olsa ol
sa meınlcketlerlııi ımürlafaa'Ya az
metmekle .kurtuluş üııni:dıi ibu.lu.n
mıy~cagrnı aüşlinı:rek i!je ona gö
re sarılmışlar, çal.şıyorlar. Ken
dıi.u bir ııün müdafaa içim Avu&
tralyarıtn neden bu lı.ır.be geliu
ciye J<aclar hazırlanmıtnllii o]ıtluğu 
ba.lı..'<i de tekrar açıla.cağa !benci
yor. Btından bir ay evvel dlinya 
maLbuat~nın ·hlı·inci mevzuu A
.-us-aiy~ meselesi o1muş.. bugiin 
yaru. Japcm-1.ırın orayı almalarına 
hergiın tıüınal verilın~ti. F:fr.at 
göDüldü 'ki Japonlaı·ın ;Jıöyle hir 
harelwte g~meleri için ken.d:i.le
rince birtakım mühillı haz;.rlık

lara lüz:.ım varoır. Ha~huki, biı: zannederi:ı ki, ga
zeteci, ahir ömriindiı mutlaka Ba
lı o'.i cadde!J.nde slirü.ııerek öliir ... 

AHı,ıE:r RAUF 

Çırağın marifeti 1 
1'ahtakalcıd.e Al~hamam so

kugı 20 nı.m.aralı Yomtofa ait 
' :ı >:imJa çır:.klık yap;,n Yusuf 
ustasınm -m:ıığazı;da bulunmadtih 
b:r sır3i.la ltn3a_.~ı. a~trusş içinde~ 
200 lıra çalarak k<ı.-çrmştır. 

YomMfun va1<•. ol.ı>n mürncaati 
Ü' ~e-'ne zabıta hırsız çı..rağı }'a
!<aıanıı§tır. 
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Piiln -an evvel 
Proat, B.yükach1n:n imar p'..1ıwıı ~ 

yeıpmış. ş·mdt, te!erriJat üı:er:..Cdc ça.. 
lı.sı~ıyormuş. Bi.r ır-st, r.dL~ar dey:nc.""C, 
akla beıroen büyük adanın gekli1g:.nden 
şiktyet e1'ti. 

Kınalı. Burg:u zaV2llt v;ı tal!tısi"z. 
üir, dedi. Buraya çıek ra~et etmiyo['oo. 
!ar. Çünkü, bıı lk.i ada<I& ne ışıl< var. 
ne sı.r. •• 

Sanki, bu iki ada, Marmo..ranın U 
~akloı.rındadır. H&.k!:>u:ti, İetanbula da- , 
ha yakındır. Ad&larıa lr.tar plftnı.udan ı 
C"\-Yel, adflihırın nledenl ve zaruri ibti-r 1 
yaçlormı dliıüıııneli değil midir?. 

BURHAN CEVAT 

r- EDEBİ TEFRİKA: 3 

1 Çıngıraklı Yılan 1 
\. Yruun: NEZİHE MUH1TTIN _J 

Gen;; :kadın ~ıı· b!r heyer:ınlar göi).. 
si:nü g&ğ;~ilrı.-c, ba;)ınt yanağ!kna daya_ 
dı. 

- Eveıl gü.~:el ın.inLrrtui bir ht-eHye ... 
&·ıı n k~1dd.r &e\. ı:ili bir bt..b-ek ... 

1< Jb •ı in \ "" n s;ıf ka 'lbtnin 
) Qne ('·zd- 7ri ·l mfuı.a.yı gön-nek 
lç.n ç.eııeı:sındtı t1.lı-.... rnk yUzü:1J. k ı.. 

d d "'· fu_,de:ıin g .:r."edrı..cle berrak 
U:i dam1a sa3dct ı,(C. ı p:ı.rlıyv~lu. 

-~ 
O 1 o ., "l ra ~> ti:n han - ı.-Ja_ 

r .ı. ~ ... ytı:l " '?tr.ırnizde t·na 
'.iıe y p.ı. n"l e?b:et:)'('rlrııiı: yerıef'r::ı.ş o\.. j 
ıi b. d"' Bi.l,,Yı « ... .i ya y.:ı.tandık. 

1 y~...u wn b .1.~a ··;dı. &;~~.i'.Jil'.ın ı 
t :.a "' ık .... ~L1a -!.A.lŞD1~ k~u;ük a_ 

ı ~an. ~~, 1 ve g "'°'$ diya-
a ge('·ş· iz rı ı· nurz:u inşir.th. ve 

ş"' 1c c1 <-ı 1 r.uş!11. Hayatta hiç bir 
n o n l.)I .1 m:~'lnerler acaba bi-

zim k <l.ar r:ııe3'ut rn~ı$l r?! Znn~t... 

m . .,> ... ~.: ÇU3"1,ı<{\.ı biz . e\ · en bir çitt-
t . ..: II m cı lk, httn refat. hent ~ı.. 
Lk . 

şeyıe.r? ... 
Kli.l:lıiln ot-eHnde c\·\elce lSmarkadJı.. 

gınuz od.:ı hoş ve şinn bir yuva idi. 0-
rcı.ya yer!cş'rıl·e11 bi~b:.t'"trrJzi rıe ka
djlı rok ~f\.,..,·- rı17f d.aha iyi anlıyol'\.

duk. Gördliğlıı!r.liz her yeO.::.-ık biribiri.. 
ıp L~ ~c;rı ~P tızun urun öplişrnemize 

vesile o:u~ vrciu. Asude m:. vi organtin... 
U gece robunu omuzıl~!'tne iı.wtir:p ny
~da kend:slni seyı'L...-Jtrken, birdenbi
re pencereden gil'~p saçlarını öpen bir 
gür.eş hüJ'J~resiıne talı:ı:ı&rak küçiLl\: tara. 
çnr:uza çıkıyor, Orada deniz, çam ve gü .. 
n~Len sızan geniş ve mavi hav-ayı göz.. 
lerinl kapııyarak. derin derin içine çe
kcrıken.. s~acrt ve aşkın engin ihtiyacı 
lk! bana ooku"uyordu. 

İ ·, geinü küçük ve §lrin ocla.mıza ~ 
y<lğlıın&ki o.pa.rttrT"...am:hıın Ç'Ok fazl:ı a
l~tık. ZaT.JU111l nasıl geçtiğ:.nı farlte. 
demiyorduk.. Ga.rrlrobu beraber dü- l 
zeit:lil:;:.. Bazı eşyanın yerlerin! ~~ş.. 
tirdik. Asııde Ada bır.•iesi.t>e cıkar çık>-\ 
.naz al<lt!:unrz trocuman bir d~.cl ci
ço;!i vazcwa taksim ei;t;. Odamız bir 

gören Bc!}azet2 ... 
Sa•yiiye mevs!.mi dııiıa lhenüz 

başlc.~l<en bu yıl biü·,assa Ad,Va
ra fazla ra);:bet edilmşitır. B'iyük. 
atla ve Hey bel:a<iada ci:ı.Jıa şim

d;den yazb.k i~in bir tek kiralık 
ev kalmo.mıjjtı"c. Bu fırsatı ehle 
eden bazı ev sal1'.pleri mJ'htdi:f 
vesilelerle kiı-.ıcılardan fezla ıpa· 
ıra ;ı.1mışlardır. Geçen :>ene 100 • 
ı:<J lira arasında kiralanan iki o
da bu ımcvsim 180 • 200 Hradan 
ıt,1ağı bulunamamı-ştır. Suadiye 
semi de rağbettedir. En az rağ. 
bet gören iBağni.çidir. Buranın 
yalnız BüyUk.dere kısmı biraz 
kalaıb.alık 1 aşmıştır. 

=et <>lmutflu. Biz de meo'uıt Ademl• 
Havva... Aranuııda ne şeyi.an ne de 
m6nmu mcyva ... Açık pcr...ccrenln dan.. 
tel perdesinCen &ilzülen denıiz ve ça..orn 
kokulu ukşayıcı yurrruşak: bava biıtün 
vücud~e yeni ve mes'ut bir tıayat 
gibi yo;.yılı:y-ordu. 

Kapım'!Z hafifc;e vurulup i,Çer! giren 
beyaz keten ön!!tlil bir !arn dö sarru. 
br, ildndi kahvaltısı i<Qİn ne e-mrettiiıi
mlzi sıordu~u zam:ın saate bnkımak ha. 
ttnnuza gclıdi .. Tam beş ... 

Blra.z ...,,,.... taraçada ıınü -
kelle-f bir kahvaHt h-ezırhınımıştı. Biz 
Asude ile Pt?..zar ve Cuınar"'ı.esl tatilin. 
den sonra !.;u kahva~ıyı kilçiik ve do.r 
apa.rtımanımızın loş mutfağında 
el birH'!!'i ile hazırlardık. Ba'lan da so
k.ağa r;ıkar bir pastahanenin dumanlı 
i<Jöııe•irule kaTŞılıkılı çay içentlc. Bıın
dan şik..,,<'1c9i miyak? hili!... Fak ot 
bu açık hava ... Bu itlna, bu klba: ve 
sakin rr.ı.ıhlt ruhlarımıza saDdPtin b"l~ 
ka uUn:.ı.eoını tatl:ıır.mıştı, Bu duyg1Jlar 
ik:mizln kalbinde ::.ıy.ni zame.nda beli
riyor, !zohıt. kelmelere hacet kahr•
c!an blrlbir'mi2e yaklaşarak öPü.:;üp 
~.ri~orduk .. 

Ka'hvalhdan oonra pllfyadlara u«an. 
d>'kı ... Karşımır.rla uzanı.p genfşliyen 
mavi pırıl:tı~arla kayna~an deniz blzi 
bu E.aadet ve hul!ya &!Mttinde taUı tat.. 
1ı s:ı~h~ ederek sallıyordu. 

s·gara sr..tışi. ,fi 

İnhisar msddelerine y~ılan 

sıon zamlaııdan sonra tütün ve 
aigara satı.".}lartnm tıilimin olun· 
du!ğu kadar azalmadığı görfünııiiş 

tür. Halit; ikiz ve emsal! ucuz si.. 
ga.ra!arm satıışlan ise artmıştır. 

Diğer taraftan bazı seınt.lerde 
Serlddoryan s!ıgarasmın pek az 
ıbulwunasından İnbüıarlar İdaı·e
<>ine şlka!)'eller ya,.~trr. 

Bir aralık Asııde beyaz elini uza.ta.. 
rak elimi aradı: 

- Oh ue kadar moo'udum, ne ka
dar mes'u.t YarabbU ... 

Dse kUdad.ı. 
Genç ve masum kOdlll bilt!in hisle. 

rini bcn!mle payl~~arsa saadetinin ta
mamlığına inanıyordu. Ell.m.i. tLıt<Jn e... 
lin.d.e öyle bir güveniş öyle, küd.rctli 
inanış vaı'CL.... Scı.ı:ılı A:su.dt.clğim be.. 
niııll... inan bana saadetimizt, güzel 
ll1'CS'ut yuv.::ı.m..ı::.ı:ı h~ biı· kcd.cr, hiç bir 
Lı!~ırap gölgelcndirmi.yecc.k:... Senin 
n1·8.sum., müşf:•k ka}.hin rhiç Hap çek
rllyecek'.... Bunu v decilyo:-um som.at 
inan bana sev.gilinı! ... 

İc;imdea geçen bu deru.n.1 sarrıimiyeti 
mutlaka dt!)'IDUŞ ol,.calıotı. El:ml tutan 
narıiıı ve ılık eli;nin cildi b;:uıa. cevap 
vcriyurdu: 

- Benim hayatta güvendiğim. ve 
S-e'\~;·m tı::k eıilck.! Seni her zaman 
sevecğ!·ın .. Soo nfes.mE kadar seni 
mes'ut etrnck için y<:.,ilrac~ğ.m! ... 

Akşam yavaş yavaş ;etfaf s'yah tüJı. 
ıerin.iı karşı lu.yılarıa durgun sularına, 

YD!Ymıya btşl"ffi4"ll. Sahiller kora ka
lem bir <le-sen glli rı.ğlr bir tonla bellrı.. 
elııieş:yordu. H~bellnin ~amiı tepeJ&. 
rine çekilen .güneş içleriyle konuşan 
Qize göuilller.im:ia. t:ibl soo.slı vaatler 
ı;öoder!yorı:lu: 

(D<>vamı. Var) 

Av~tralyo. da lken<Jıj!]ii. mil<lafaa 
iıçin tert<b t a1mıya hava kuvveti 
temin e ';ın.iy :o <laha evvel çalış
mıştır. ~'ak<>t ne çare ki :hi~bir 
rıamaıı b:.ı haz.ırl~klar onu İn,;rldte
a:en.in, yahut Amerikanın yar<lı

rnına elan ilhtiyacından kurtara· 
ırr.aui.ıştır. 

Bu lıarpte <le s~yı fübaıiile Ja
pon kuvvetleri Avustralyalııara 
üstündür. Berki İngıiltere ile A
menka da :kendilerimden istenen 
yardımı temin edemiıyere.k Avwı

tralyayı ker:>di .kendini mlidaiaa ı 
vaz:i.yetıinde 'bıı·akacaklardır; denJ.. 1 
y>:ırdu. Bu .. cıdır, fakat ha..lcilkat 
'böyle olabilirdi. O hal.de Aıvus
tralyalıla•· ·kendi vasıtalarııııın im
kanı nisbetiT..de, fakat Jrnıhrıııman-
1.ıJdarının yüJreek1iği ile döviişe
cekler dem<ıkti. 
Avustralyalıların şimdi ııJıi9be

ten az hir ozamanda nasıl çalıştı!k
la.r ve hazı.rlandlkları gelen ımalıl· 
mattan anlaş;lına!<tadır. Hemal
de A •ustralyııy-a kaı~ı JupCilllaT 
tarafından gi:ri.şilcceği söy !enen 
taa.rrıı.z hareketi ne vakit lbaşlıya
caksa ka.,şısınd a şiddetli lbiır mu
kavemet gör~cekuir. 

Hi.nd dcniziınde Seylan adası fi. 
zerindeki hava taarruzları da Ja· 
ponlurın yeni faalzyetlerine D:ıi.r 

misal te.;k'l etmektedir. Bunum. 
Hind.l'lere karşı değil, Hindistan
da·k.i İngiJiız lıfıkl!ımiyetme lkarşı 
bir hareket olduğunu Japon tara
fı söylemeokle Hindlileri lbiT an ev
vel ingil;,.ıere karşı kı~·ama t~
vik etmek.ten geri kalırnaana.kıta
dır. Bununla iberaber Seyl:'ın üz-e
dn.deki hava taaruzbr"rıda da 

· bir fe'V'kalıidclik gôr[ılımemekte

dır. 

Blrmanya muhare1HJ• 
llnde yen! gelişme 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 

Bi<r aoydanıbeıi Dinr.a,nyada 
Mandalav ve La.~>o için bir taraf.. 
ta.n J ıııponlar diğer tar::ıits.n da 
ÇinlileT ve İngHizler ıu-aısmda 
çetin ıtı'1hareıbeler vuku bıılmak. 
tadı.r. Çiııl.ileriıı ve İl'.ıgi.lizlcrin 

!hedefleri, Japon ileri hareketini 
üç hafta, sonra baııbyacaJr. olan 
yağmur mevsimine kadaır dur• 
duımaktı. B~irıe ,ıı;öre bu 
memlekette yağımuır me-..•siıroi baı 
ladııktan sonra bıN"ekata dın•am 
etmek lll'Üın.kün değild'ir. J apoın
lar da ıbunu bi.ldikleri i.çiıı".lir ki 
ya@ırnır mcvsimin~.en ev·ıel La. 
şio ve Mandalayı alarak Blrman
ya muharebesinin birinci safha
sını nihayctlendirmiye çaJ.ıştılar. 

Gelen ba!berleroe Laşio ve 
Mandala;yın diiışti.lğü bildirilm.,k
tadir. 

Bu suretle Rangon<lan başl~yıp 
Mandafaıyıdan geçerek La.eiod:ı. 

nihayetlenen şiınen<lifc.r yolu ta
manıile Japonların ellerine. geç. 
mi-ş bıı1unıı~-or. Japonlar bu şi
meııdi!er yolunu elletine "'e ·ı'
mekle mejllıur Birrnanya y;lıi"nu 
Lr,ıal etmişler ve Birman)u ınu. 
harnbooinın lıirinci saıflıa.:.n. ds. 
sona erdirn:ıişletıdır. Bu ı, _,:z 
Japonlar ~-çin büyük bir :.: .. cıJir. 

Fakat Birmanya youlntı" ';1<.

pannıası Çini l~'Tiamile tecrit et.. 
miş değiltlir. Yolu!!l tehlikede ol. 
duığunu an:ıyan İngilizler, Çi:ıin 
Hindr.ıtanla olan rnuvasalas.:ırn 

bll,'jka ;vollarla tem~" etm'şletdi. 
Bu yollanfan biri Kalkfün - ~ 
sı:ı.m üzerind€n; ikincisi de İrnn • 
Ru•va Ü'7n;nden gcçmektctl\r. A· 
merika CurnıITTıırreisi Rm;velt· Bir 
manya y(llunun kes'.lıni.ş olmn·;ıııa 
ıab:mcn: Cine yar<l'.m yetiştirme
nin caresi büı~ındı·r]unu E<lj le .. 
m<J!;le Cinin tecdt cıc··ıınr 'r ~'nl 
anl.atmı~ .!:ıt• uııuyor. ~ 
Ac~a Biımı~nya yol;ı;nun ka

pan.mas~; Çinlilel'ln man<:-"\•i4yatla
rı ürzcrine nasıl bir tesir 1'as,ı c. 
docektir? Çınlilcrin Pearl Hor. 
bour .baskınından sonraki c·laylar 
ka~ıısında Uzak Şarktaki A'1glo • 
Saksc>n ku'V'Vetleri lıal<Jkmda bi. 
raz ha.yal r-ukutuna dü:ştük 1er'ne 
ş[i#ıe V'Oktur. Dogrusu ~dur ki 
bu ooklooa Aınglıo - Sa1'-~«:ın ·1".em
leket1c;:nin hali<~ da avni heval 
sı.ikutuna dıilim1üşlerdır: Bunu~ıa 
lx.raber; tınutuhtıamtlıdır ki C:in 
ile Japceııya arasmdaki ıl'52·1~ 

düıık•ü buglinkii mesele aeğ't1 n.r. 

Çin yalnıız başına Japon!)':ı iie 
ır 1\ende•eyi -"-o almıştı. ç,n]il<r 
1937 senesi yazında Jap<;illya il<: 
b&,ıui kabul e<lerken; İngilt0r ,:ıı 
-~ Birleşik Amerikarun yanıba;· 
larında müttefik. ola!'ak çarp ~~ .. 
cakltlr!nı .rüya:ar1nda bile gıöımu. 
rnişlcr<i'. Bu d·:>vlet!erdE'l'.I <rel0 b'
lcıcek yaordım hakkında bir hoya
le kapı.k'ık!orını an 1etan bir -ı.~. 

lil de .meV'cut de~iki'r, Arnerika
nı:ı yardrmı mtıdıd'i olmaktr!n zi ... 
yade manevi irli. İrt]i 1 tere .O.e Ja. 
!IJ'ClilYa ile müna.-;ebetlerini bl'.:IZ'"' 
mak istemt>diğiııden Çrne karşı 
kayıts1" kalmış ve bir aralık Bir
manya yolunu bile knpatm"tır. 
Bu şartlar attın.da yalnız bQ§'arı. 
na döğüşen C'ınliler, şlmii dün· 
yan.ın en kuvvetli iki devletile 
muk.ndderat birLği yapmır, bulu 
nuyurlar. Çinı.n mağlUıp o1ına3ı 
için Birl~ik Amerikanın da mağ
' G.p olması llızmıdır. 
Biımanyanın işgalinden sonra 

Japo.n taarruz hamlesinin iı;tika
meti ne olacaktır? Japonlar şi. 
male doğru taarrl.IZ hareketleri· 
ne devam ederek Çini cenuptan 
vurmaya .mı çalışacaklar? Yoksa 
Hindistana dl'"rıı mu yiiriiyecekı
leroir? Bir defa Mandalay ve La. 
şionun işıgalile dahi bütün n;,
manyanm işgal edilmiş o• ,1:adı
ğını hatırlamak ıterektir. Birnan 
ya 400 bin kilometre kare f;c~iş.. 
hğinde ıbi.'ıyük bi.r ıneınJekf.' r. 
Ja'Ponlar henli-. bu mem'.d·e1'n 
yaırısını ;,,galleri altına alab'ln:'ş· 
lcrdi.r. Bun<laıı sonra yapılarak 
hamleden ba·hsedcbilmek k'n B'r 
manyamn diğer kısmını da i,,gal 
etmeleri laz!l!Il geliyor. Halbuki 
yağmur mevsbni .gel!p ralr.'l:n?lııı
d;ın bu iki istikamete dn·:ru bir 
hamle y~.pmak k'Olay bir iş olmı. 
yacaktı"l'. Ha,mleyi yaµmak .,ama~ 
n gclod1~i ı"akit de bunun, t.ıbit 
a·rızalarla :ı"'a;rılmı~ bulunan J.Iin
d"~iz.pq dn:!ru d·,.O-il \!ine ·d grt.1 
tevc'ıh Nl'lme"i dLJlıa kuv·nt.'\ bit 
}ıt;,.,-ı-;3ltı.:rT. ıı;r,n:...~t?TI k11.rr,cJan zi'"' 
y: dı.• i'·e~'·.al"n ı:r,ıen telı!ik<;niıı. 

tehıhl a ltııııdadıT. 



(Bu, ya.z.ının nl(."li.n.ie.rl Ar..aoo•u 
ı\J•~s. uiUterJcr1:v1"'1 alm~tı.r) 

!I - SON TELGRAF - 6 

'Suikast muhakemesi 
ıı im:; S: lılfed:n Devaınl 

PvpEne karşı 'uikoottaın .nanrun 
olarak: !1'<llfr~ c ·.-erih is bu
lurndt.(lun~, h~lbl.!.ki kc:-.~~~iıı.ıı 
cahil ve suç:;w: oMıığun r,öylü
yor \"e: 

1 
ve l.62 m~tre boyunda t•u .u. 
ğu b;lı:JiTil 11ı:.kl..-~ir. H~lb~k bu 
şa tler Öı er T.)k •cl:n ? • 24 
'~şı·oda c 'Ci ı~unt SQ",l, ı '~tfxijr
kr. 

Telhi• eden: A. ŞEf:JB 
lnırdra:dan bildiriliyor: İngiliz 

kııvvellerl Mada.gaı;kanfa Curier 
körfezi.ne çıJcrnı~lardır. • falc<;at 
Vi~ • Suaııez deniz USSüııe u
laı;ımaktır. İrıogıliz kuvvetleri pek 
az mukavc-Il)(!te ras:J:...m.şlardır. 

Madaraıkara İna"iliz ta
arruzu-- japon ba,veki
linin demeci - Mihver 
üç yerde birrlen tanrruza 
geçecekmiş - Alman • 
Jııgiliz hava hıırbi -
Biırletik Amerikanın bah 
riye efradı mevcudü -
Doğu cephe~inde muha
r~ler --

K>rımvfan Kafkn.<a, ikinc•si Kıbn~ 
adasına, üçüncüsü de Maltay• 
doğru yapılacaktır. Mihverin as. 
ki:ri hazırlıklarwım t~maın lanmalr 
ii:rere olrlugu ilave edilwekt<-Oir 

Lava) Berlinde 
Madagaskar 

... k k 1 
ışını onuşaca 

Cavadan ka
çan tayyareci 

talebeler 

Havay takım 
adalarına Japon 

taarruzu 

c- ithurı:ı a t4;'ıda b~du . ..ıcluf,Uım 
suıça Mrf arkada;ım Öınere bir 
ycıtlım o!rilll d!.)·e &t..~IJl.ı~·nıniş 
bu1ı..mı!'yoru.n1ı. .R~),n • korr.ünizm• 
nooir b<rnem. Bikiiğiıl\ bir kaç 
ustura ve nıakaşlan i!x.r(-ttir. 

.Mezara kadar d;ı böyle kala. 
ooktı~ ve böyle ~d<-cektir. 

Ke-aılik rııportı.ı ı;aı-;afon..:ın ~
sın !:ıiinnet.J·i:z oldı..ı'!L, \' hır .ıw' 
ristiy&n bulu,ıJuj:.'U bı 1rl e~-
tc-:lir. Binal'n.:.lo ·h ı~ .tdıı; ~ 

!&r yan~m:şlard·~. ~.!a.dt"'flt' """' 
hav& obn şan:., hı l~t· ·a·~n-. 
11-lte"\-zuu balıoolıın Öı; er bu dc
ğil<iir Vt: Ömer C1rlrıcl~n kalkan, 
saklanm,.ş olan bir ada'l'ıdrr, bır 
i>aıka .;y_ ır. 

Vn~ingtondan hilrlırild'tine gö
re; Ameı·ika Jlarıctye Nazın Hul 
oc ·n>şlir ki: Madagaskara yap>lan 
İıı.gıl'4 çıkıııırr.asına; kap ederse 
s~n1crikuı1 iıaıp gcınileri iştiru.k 
el ,-,..,gıe h aıı.rd ı r. 

V.şı.Oul bıkl;r liyor; Laval Bir
ııı k ~rlk~mn nolasıına şu 
~ı;rı. ... bı vennı ..... tir: 

FrJJJGlz iıü ltiımeli Ma<lagasR.a .. 
ıırı Tn[:i!iz k 1V\·etJeri larafıt·-:lan 
uğr 'ti·'1ı lC\·avtizü en ~ıddctii :ıir 
ta--..:ıa pı'Otesto eder. Mad.tgaska
rın ,J'.r f~ün Frar..saya ;aoc ediie
cr «i h3Ktu00ak' trrrı. a•l Fraı:sa 
lı kılme>tı f:; ı t ı'l haz ed~r. A.. 
ırrr"1ra taarruza L>ğrıy.n bir 
}, ...... ·z opr:ıa~ ~ı rG·.]afaadan 
Fr·ı zyı m~., lmek ic!cl:ıo. ·oc~
d '. Frr.wıı ' • mctı hu kabul 
ci ,._~ -:r i...io.i'n\'J re 'j <l~r. Fran .. 
sı,. 1 ükiııırcti b~ t.ı.ırru -dım <kr 
crlıi"xck ne:'-..; .t"'rde nu.~\~ite 
d'."r:ı.:.•1. .mc,:/u1 yrt t1: 1,sc·f'ini ona 
bv.d<uıa1"'a11 b·,ka b:r ~öy ya
pcma7.. 

JAJ'ON BAŞVEKiLİNİN DEMECİ 

'I•>k:· <ıı:ia n obikl: ıil: yor: !Ilaş-.•e. 
k 1 To.io haru ısanayıi mümc& Je
r<n.:ı .kipfaııt...mıda b:r d-e.rıcç 
y"',:ımış ve E:"cüınJe d~ıni.j1ir ki: 

• - Jı>po.'" fevk~l:de askeri 
b&§ n!u elde edeb, .r. M9anınfih 
r.-.ıgıübiyc• ve z ıiı>ri a~c~k istik
~:'' f;"Oslcrncktir. J..,_onya harp 
san~ H 41-e"'ine bu.yük &. r hıız ve .. 
rt•N>kı kt'lldl eı?.lhlarını tnıkviye 
e1ını •k 11,ul!~k n1ocbu i .et' knr
&' _r oa !1u!i.- I.JIT!aj.;.tad:r. Bunlar 
baş:1tılr11&k sure'ilı.dir kı İrı.~ilk~ 
rt ve Bı.-lc; .t Aır:-.. r,kJ>y.ı k?rş• 
oon zaf(:~ı e!ı:!ıe edöbilc«;;ktır .. 

MLHVEin 3 Y"".RD<: BiRDFN 
TAA.RRUZA GECECEKM!Ş 

Nevyo:k!an ıldirih~r' Askı>. 
ri ma':~finerdıc hıikiim süren ka· 
n~ate .göre mihver üç tarafta bir
den !tar.uza geoçecekfü. D ris! 

AUl~..'.N • İNGİLİZ HAV 
HARBİ 

lJc>ndrııdau bildiııliyoı:: İügil'z 
hava kuvvetle:i cenubi Alm:uı
yada StUıtgardd" ve ~imdi Fıan. 
s~da Havr limanına taarruz oet
ıni,'j!crdir. Dü.n r>ece <ic Slro:la • 
Mil!.."On fabrikalan lıvnfoalanmış. 
tır. 

.BİRLE8İiK AMERİKANIN 
BMmlYE EFH.ADI MEVClIDÜ 

Vaş!ngtondan bildiril>vor: Balı· 
riye .Nazın Knoks buhr'ye yar· 
d'm cemiyetine hitabrn sövledi. 
ği nutkunda ~ümlc demişİir ki: 

c- Bu haropte ba'h:S mC'\'ZUU er 

lan 'i"Y hlitıün vadı.j!ımıız ve bü
tün J:ıcnliği:mil"<lir. Knr,ks Ame. 
rikan ba!lıriyc:.inin halen 500 bin 
mcvcuriü olduğunu ve 1913 tem· 
muımndan (l'VVe! bir nütyr:>ııtlan 
la«la mevcutle sııhiµ olacağını 
ilave etıni§tir. 

oo(';u CEPH'ESİNDE YENİ 
Mll'HARE'BELEiR 

Ahn:ınlara ,l!iire: Doğu oephe
s,noe yapılan bir ç-Ok Ahnan ta.. 
arruzi hareket!cri mevzileri sağ
!amla5tınnağa müıiaıt o\ınuş:ur. 

Düşmanın önemi! l~l<ilkrle yap
tı 1 m:iıalli taarrtıızlar r:eticesi-z 
k~lm!lıjtır. Sivaı;topolda Rus çıkış 
te']Cl:>biisü kınlmıştıT. 

Rus!arn göre: Baııı J,.-.,sirnlerde 
Rus kıt'alan t;ıarrı.ı:zi harekı.0tler. 

<le buluınrnll'}lar ve mevzileıirti 
<ffi'l<'ltmişlerdir. 

Stokholm haberini! göre; Mare
şal Tiır.t:ıçenko Kursk, Hnrkof ve 
Tagaııı>g kestrnlerin<ie taarru
za geçmiştir. Briyanskda ~iooetli 
muharebeler olmaktadır. Sovyet. 
lerln kaYJlll&.rı ağırdır. Bu taar
"W:lar menfi netice vermô.::tir, 

nıı Cuma nfatin,.lerden itllılırea 

KA 
S · M Sin~masında 1 

GiMllnıeıni) iki büyük \e giizel filim biroo: 

E 

BEYAZ 
Kelebek 

Delı~t ve heye<:an- fil:nıi 

B·ş Rolde: 

KJçiit bı:zbr kraliçesi 
(SO~lİA HENNIE) n'n rakibi 

İRENE DARE 

tar..ı.f,ndan ze>r.g.n ve 

par!• k ul:'.ım. PETEn LORn: 

f; taıı hu! muhJiirul e l:!!:!S!n!E:!Z::ıtı!i!il:CCGC!\ 
ŞAllLSE;; FİL.ULLRİN IIAF"l'ASI 

Sint'ma ~c\Cd<""İoıı. ta kdi rlc:-ine ınıı:rhar olarak 
Scnenln iki bU~ilk fi!ıni J.ir prog-rattMl.a 

Bugü;ı 1\ılalinelerden itibaren 

ÇE t.aBERLİT AŞ Sin mes;nda 
1 - (VATErJ,O KÖPRÜSÜ) 

lbüyii<:' 
LAURENCE OLi"\1ER 

müıttereken t.oıru.::ı e>tt<hleri 

ve (REBEKA) şalı~ .ilki 
yıldızı 

İZTIRA 

ve VİVİAN LEIGH 'iıı. 
biiyük azk ve iht'irus !ilmi 

GECESİ 
2 - Rir.cma severler! sü.rcltli ve meraklı heyecanlara !boğacak 

sor;: Al' KURTLARI 
~t<ııılbaşa macera ve ncrgüz ~~tler dolu emsa}sjz lbir filim. 

1 İzdihama ıneydaa ,·ennemek için 
LLC'TFE."11 DİKKAT: lütfen tam •••ns saatlerinde teş-

- rif olunn1rrc;:ı ve sıra usulüne 
ri yet e<lert:k g'~ede• bilet alınması rica olunur. 

I;:alblcri ıwr.suz b:.r :heyecanla titret"n ... 

Gözleri esrarın doh.;etile ör!L'<t .•• 

PAUU.'TTE GODDARD ve BOB HOl'E '.n.i.n 

zafer i'ılıidesi 

Lruıdl"O, 8 (AA. )- Tırymis ga
zete<;\.n.in bu;:ün Frıın<u hndwJ.uıı. 
elan a.hır:ılı; neşre41iği bir bbcre 
gfüp M. Lava!, Madagaııkanıı iş

gaılJJden uıüte\•ellkt va:.ciyeti gö
rüı;.ıu«k iir.ere Berbruı gidcc.,ı..ür. 
Bu haher F"rafüız maılıfillerinee 
de kyid olunmaktadır, 

İNGİLİZ 
Müdafaasının 

BAI{K •• 
(li•~=· ~.ııkdcn de..-am) 

l:ısını ihW edehlı'.rdi. Bunun i~İn· 
ıfü ki, haı·.,.ketin avwbi ne olur. 
sa o~un İngiltere mevzu üz~.rin
dc rudikul d·~vı·ar..ın1ıya k:ırnr ver· 
m:ş ve bu yoMa Ame,;.kanın da 
~\'"İ}l ve tanı muva!aL?.t:ni al. 
nııştır. Esasen, Yeni Kaleofo.n:ra
ıını işg~li müııasehetile F.ıızvelt 
bır suali ce.vaplıındırıı·ken: 

- Fransu: mfiotooıJekelcriııde 
gözümüz yok. Fakat, harbi l,;a. 
zan.ııı.anıız ve müd&J"nam:<r:ı tan
zi.ın etmcm:i-. bıwlwnmdan ica.p et
tikçe kıireiıının nereıoinde bulu
nursa bıılunııun }'uıl9% üst.,.mle
kcl.,riııi ~,;:al etmekten &ı.k.rnm.ı
yacağıız.. 

damifti. İ~tc, !lfadng~brın işgali 
de bıı i<:aµlan!an biriai yerine ge.. 
tirmek 1>bnuştur. 

San Frr.nsisko 6 (AA.)- Ca
vacian ayrılm-aga uıUNııffak olan 
csekn bin Holanrlnlı. ta,.V)s.Teci 
tald!>e dün bir A:rnerika.ıı tayyn.. 
re tr\lL-n m~c!:.c;..ir.e gıtm.:i?(:rdir. 

Madagaskar 
muharebesi 

(1 1.n4!i SahW:edc-n Dev:ıuı..) 
şülçüleri, l\tarlııg:ı,.ı...ra )lll"lao 

tnarruvı iştinlı. etmi.şlcrdir. hıı;i
liz kuvv<·tleri, Uu sruva7.i.<rıleıı, 
dört muhıip!C1l, iki asker tıış>tın· 
dan \'e lmvv .. rli hir lı.timale göre 
bir tayyare ge.nıisjndı:n nıitrek
kepti. Para~ütçü kıt'&ları Diego
Sli<lrez ık~ iissliue luır>t ı.;..u.,. 
rulınışlardır. -

t..; İn,;iliz tayynr.esl dü~üriiJ,. 
mü5tür. ~alı ı;ilnü uk~.arnı verileD 
Yişi tel:;ruflıırı, Laval hükıiıne
tiuin, Hind deır!Vnde.ki d;ğer 
Fransız ı:da!:ırıncn iıl:.ıbdlerini 
endişe ile düşündüJ;'ilnü (.UJdir. 
mektcdir. Bu adalar Cuıruırs ta
kıuı ll'lolaıi.'e Reıınioa ad.·.sı.Jır. 
Fraıısız resmi aj:ınsı, Jıu ad3Jar 
hakkımla henüz hiçbiT haber ahn· 
mad1ğını bildiriyor. 

L<>ndra, G (A.A.) - V.işl'daı 
haber veriliyor: 

Frnıısız ınilli ajal'.61, l\Iad.ag.n
kıuıla!o; &ıwaşlar hak.kında a~ 
dk.i t::fs"l5ıı ~erm~kıedlr: 

İngiJ'.2lcr, Diego-Suarez fssline 
karşı ilci isti!<:unetren ha.rcl<de 
geçın~lercltr. Bu harnketlerdc.ıı. 
bil'i, harp genıi1ı. ri \'e kı~"·y-are fiı.. 
lolarile c~phedcn taarra-z, d".ğ-ui 
Courricr körfc1ıi-r.ıd.c !araya çıJ;a .. 
r1lnn !...1';ı~r f.3raLndan ;:eri hat. 
lara hütum surefıle yaıııbng;kta
dtt. Bu ~ooı hureke1o rııcıour iu:=-iü 
ıııiilrc:1 .. cleri l!-n;an1:ı utla.~un ili;_,-.e:r 1 
kıs.mı tarı ar a.~ıOıC:a ki .nıu \· ;ı.~la
ları keı>meyi hede! tu.tm~kta<lır. 

1

. 
hır. 

J.ondra, 6 (A.A.) - Vlşi'den 
biiıliriliyor: 

Rooııu Fransız ajansı heb<>r ve
riyor: İııg'Jizler, Dirr;o-Suarez de
niz üssü ile Mr.dagaskn rın clJi;cr 
kr-ımları araoındaki Saiı;.tandra
ka.ka be-z:ı.hıııı konttı;I ctıııcl<Je
wrlcr. inııili-z kıt'aları e!raıb.ı,d:ı.ıı 
20 bin ki,.-; taarr112lara işfü:.1, et. 
mcktcd!r. 

Fili pin :erde 
(1 ine! So!ıl!edcn Dc-.orr.) 

cllr. Bu sı>bıdı Aır.erıbn Haıoiye 
Nazırh.j~~nı..n ne:o::r~tt~i. lir habere 
göre c.da miicfafil r '>:len alınan 
b~r rrıesajUa Fil;;ı:!~ ;:tn.1ile gece 
yarıoı Jap oıJ:•rın n cHnt İ bir hü· 
cuma goçt.klecı v" bra ırı.rh,_ 
rB"oes~11!1"l r-..l-;ladı.Jtı bi; 'riLrr t:-. 

RUZ\·clt b\.ı nı~~ j tı.1 nmr.ı-jan 

evvel 1'uır.ard~n w~ain \Vr'g1ı!'e 
şu telgrafı gönde-nıişlır: 

Pcarl Haıioour 6 (A.A.)- Res
men bildirildigine göre; Havay 
ta'ktm a<!alanmrı 1149 mil batı 
ı')irr.alir.de kiin ;ı\Iidvay adası, 
ha "'o'1l başmd-~ı.lxıri lı<.'Ş df'1a ta.. 
arrwza uframıı,tır. Bu h::.bt'r, Pn
sif'k donJnması b~anı 
Aıl1iral ,N:ırutz t~rafın1.1n bir 
teftiş seyı.lratin.den 8ı.v.ietincle ve
rilrrıi~tir. 

Mareşal Çan -
Koy· Şa~ 

(1 inci :>ah.lcede-n Devam) 
!erdir. Şehirde yar~ıııl&r da çı
karılmıl"itıl" 

Çank~Y'.~ k.<J·ıvctlerı 4,5 'ıl
d'ar.&ıer:i Japon i:.tilıisı altmda bu. 
lun:ın Şaı oıhay şohrı.ne de laar
nm etımr;~~rdir. 
Haı-gçay, An-oı· ve Lençen şe· 

hi.rlerine d< J.ücum edilmiştir. 
Şimdi.ye kadar Çın çeteleri bu 

şehiı !<:rin yakmlarnı<la faaliyet 
gösterımişlerdir ki birinai defadır 
ki kuvvetli bir t~ebbiisü ı:le aL 
ml!Şl~rdır. 

Son harp miinasebetile Japon· 
yanın Çindeki kuvvetl~rini ezalı. 
m~t,a mcdJur kaldığı bir zaıman
da ~ apılan bu hücınnlar ço!: mü
hin:ıı.":.11r. 

Çu=king 6 (AA.)- R~"'rnen 
bilci'diyor: 

Çin kı.l'aları Nankin tersa;ıesl. 
ni, dp.,,rn;rjtGlu ... ~.rını ve cenup ka... 
pısını a'rn•)ardır. Şdıti!l iç'n<ie 

·r ~o'r ya~ınlar ,.e iııfil"~ktar ol
nıu~tur. Cin kıt'alan Hantıs<Wa 
giı~ ·:'er,· orada rokak mc;!ıare. 
be lcri :v;::pr."l'll~Tard1r. 

-<>---

(1 ir.<'i !.'91'!1<'&:-n D'-"'ı-am) 
'liil!n ctmcl:te<Lr. İıı07ılız kt.'V\•et· 
len ö;!!arıın r;mal ucuuıı ı:e, rek 
i1er1eı.nc-J...--:t«i11ckr. Mu.:kcıvemet 
~21~! 0

1
tt. k tadır. 

Bu c.a.bo.hlti cT;ıyımi~. g~tc* 
nin d:plD.11'asi rnu~.2.ı''ri de diyor 
ki: «Hindistan Olzyanus P.şırı u. 
. zrınr.an rnütte.fik r,~yat y·o!·anun 
Jap.,n tı:hidcf; nltmda bulmmıası 
bu L~P.li c:~7~~nı kı:nı.1~'1r. 

Haritaya bir hı:kı; l(ıJılikcnin 
ne k~1"C.iar bii)··ük o~Jugunu ı?:Öste
rir. Madagaskar Alr> ·a scılıilin

clen takr:bcn ~CQ ı:::cımc:r<! ırı:ak. 
lıktadır. Adanın Pie ge<,'mP<oi üç 
Je,•a<:ım yolunu l':nniyele l....:ıya
c<.kl!fl' 

ı3uııl, r: 1- Şaı!<i Afrika 00.
yt.or;ea l),.. ! b<ır~ ı. 

2-- Ü !t bu 11ur.dan HinıdiGta. 
r.a uzanıre yol 

:>-- Ümit bur.ı4ııu A,·,.slralya
ya birkXren lı, ttır. 

Ç-Or..ı:i !':4 'lnaTtto;.ki rıulkun.da 
Ntden· 'C '"'n taı; ··ın le ist iade e
d ı- .C:{I f'<k,ı l'-ııi' l.urnu yo. 
hrıı~ hayııti b:r el ·.nar o!dıığu
nu g_yct s~:.11 lı;r ;;~kilde t:-öyle· 
ım:.şlİ.I 

Anla-şılıyor ki, aL.sülamel ne o
lursa olrnn Amc-rH:a ve İngiJ.tere 
lhl:>ci dünya luırb.inin ı.eyrj i~m
de kendileri için bayati mı:.Nyet
te &tlılelLikleri her nok.taı!;ı da
yanımya karar vermişlerdir. Sov- ı 
yet Rusyanın mukavemetine b~ğlı 
ol .. ru.L; il • .mer:ıro k<'ndi lıourh1<- / 
!attın tama.uılayıncıya kadar .-e 
yine İngi lt&e lwendi merıfa&tleri. 
ni belıcıı;ehal müdafaa bı:kımııı.
dmı Sovyet Rıı,.y:o - Hindistan -
Arap Yan.mndat.ı • Mısır "" AI· 
rikn ile Avw.irııJsa, Yem Zelftıı• 
da kıt'alarırub ve Ili'aıd Oey,ımu
su ve Şarki Afril.:ı ad.alarmda 
L~lıcııı.elıal tutımmayı ve d:ı~"lln
m.ayı fol<arriiı el<t:rna~lcrill.t. On
lar ıla taJ.L hr eıllyor!:ı~ !J, Rus~·a 
yrlulır, ff;ııdi•ıtan çmüliix, lr.ıık 
ve l\lısula birlikte .bu dc,.;:deTdeki 
ve kıyı.!ıı;-dM.; aılalnr eldc.n ı,:ıkar
sa l\Iihvcr hnt'l>i b!tirm.iş olır..asa 
l>ile Okycnıısla.r \ie mukı>v<>.mcl 
harbi lıal'.ııe çe\'tnr_iy., muv:ılfak 
c;Jnl.o.H'..r. Ilu J.ıU\'3ff~ıkiyrtc fır~t 
ve vukit bn~k,,,~.nı.'>k için İng".llı 
miirl:ıfnsı neyi lı:ıldı gnriirse o!lu 
yaıı!n3ktadır. Alnı.a:n.y;uun Jud
<let!, r~ıihv~rin fc\~eraru, l'iş-i'ı,:n 
~.{-;<le:! galo!y:ını ve g:~·§İ n-e ma. 
lıly.et ve nııt:ce ancılersc etsen ln
giltcre \:C /.ı.n c·rika kcr:.di ıuü.Ja. 
fu.ıiai.·tnı snğ·:Jn.u.k 1,nk11 .. rından 
her -;arcyc ba~\·urn11yn k.ati;!r ,·er .. 
m;şlc.n}!r ve.. pl"n-asızca bunu 
)'.:i.p:u::ı-!i.tarlı.r};:r. I!'.1>~lıin n1ilttef .. k
lcrin z.nf;.>c11.i ile neticel;..rJu.e.sinde 
kt:n.di kı.ırıuh.:şl•rını ar;y~n Fra.Q.. 
sızL<r, her tüdü ta>arruf ve mü!. 
J'*et hakkı kend!!erine ait oldu
ğunn ~ijre hrrhaldc bu i~:ıldcn 
üzüntü duymıyı;calı:lardır. nu iii.. 
barla J.1'r •. uı.~da.J.d. alllslf're r.ağmen 
geYek v~,, hudnt~arı ic;inde gerek 
işgttl altında ki Fraıısada İngi:li,,,_ 
leriıı b11 tarzı harcketlcrıi Fran,... 
sızl.dt alrunini topyl'"kıln tahrik 
elın\yecek \"O belloi bir kısım 
i"'ran.sızı SıOtıuna kıadar glıtınıek 
mücadelesine sın•kcdt?Cl'"k.tir. Mı>
hııdı:ka.k I;~ gerek ~trateji.k mev!<ii, 
gerek muvasala, ıuüdaiaa, yol i.h-

<- Bu wrı hdlalar za.-f-ııda 
şk:del 1 enen bı>n \ıJ!::l 'nana kar ; 
O::ırn•g*dor ka!c.-~i müdafilerCıin 

gö;;tero,ıderi mı.kavcmc-,in gün
begün aıt.mlitiınl h&yranl kla tak
dir ett:m. Dünyaya par.ak bir 
feragati nefs mh~aa verdiniz. &. 

Va.i bu sabah geldi 

tiy acı ba lum.ı ndan billıBıS.511 bu 
ölii.m ve kalım mÜc•ulekı;i,.;u 
se.frİ içintle Ingilizlcr:n Iıladages
karı L'.'l:alleri altına alnuıları bir 
uırurcbtl Gr.lip ilıti.;uıl ile bu ı;a.. 

kırulnıaz ve if= bdıcınelıal za,. 
ruri icabı :yerin-c get:irnırkle ıniit
tefikler Vişi'yi menfi durumu ii
z~rinde iırsaHaııd.nyorlar; fa
kat Asya • Orta \'e Yı.lilll Sanlı: 
ı:ıiidıJfaası VC' emniyoti ba.kJ:nın· 
dnn ıla kendi paylarına en yerin
de Lir han•:.eti tasarlmıuş ve ba
şaJ"Jnl§ lıulunuyorlar. 

ETEM !?:ZET BENiCE 

men:kan milleti d~ha büoyük bir 
cesııret misalini ta5fıfv"Vur edemc
mel:tedir. Soi!uk'rnnhlıı}nız tek
mil diiny-.. daki askC'ı lcr için yeni 

bir vazitf<? s001oolü yara!rnıştır. 
Te.'nrıil askerler .~·roen illıam aL 
rnak•:..dırlar. s:zin fodak..irll<ğı
nman dolayı tersaneler ve fal'o

rilrolar işçileri daha büviik şevk. 
le. aıı'mle çalı;;makta<lırbr .• 

Ru,,,-.,lt telgraı!ını .şu cümlele!"
le bitirrnk;tir: 

c- Siz ve sizin sad:ıkatlr arJ<a· 
daşlarını:z >haro g.ı.yretlerlıruin 
canlı bir timsali ve zaierin g.._ 
ranlisi ha.öne g~lm~tir .• 

1 
•ARABACINTN KIZJ. 
filıı.:uioı ıı ii} uk y ı !ôı.ı 

• EİLDE KRAHL'ın ... 
En güzel ve en sc>n 

(1 L..ci S>iı 1 fe.ı.,., DeV11ml 
mek istihl:akııım ellerindeki !aır. 
nelere göre nı.>Lnı wacaktır. 

Bu vaziyet mımtka.;:attiır. 

Vali Y. 
Ahmet Kınık 

VALİ GELDİ 

VaU doğ:ruca Vilnyete gelnıiş
ür. Bur~da İaşe ve lklısat Müdür. 
Itırinlıı w Jii';cr "1'1k:ubr oou uı
valın i~tfraokile uzıuı lfrr b,>laınb 
yapılm~tır. T<1Pkmtı gazetcm:si 
ın:ıkir.ev3 \'crdıiğ-'mb: nra'lla hala 
devam 

0

edi,.,..,rıfo. lstnn!ıulun iaşe 
v~ycfniıı gürüşuldliğii tahmi.n 
ed il.nıeklcdir. 

ikramiye kazan
manın yo!u 

N ve ŞEYTAN =====: 

Gece, aündü2 
eenimsi ! 

f\J:rrmi., bütün lstcı'.llı;J 
h~lkı bu 1-:ı!ia 

(! inci SehMO<i<:n D<'V•m) 

lerin uumarıt!arını bıı b:fotlere 
ustalıklı bir tanda hakketmiş. A· 
guı>la I< irrakicc de .Milli '.İ.) 8Il'g"O 

g~ gidert>k bu sai>lc bilet. 
!erle 1800 ıir•bk >hamiye nlmış
larıiır. 

Si>leyrean blıid..,,~roda boorlan 
sonra N'jy a1!i ile .mü.naı:ebetlıırilıi 
zikrederak h.unı.ııı Nr >l!Ç olmodı
ii;ıru söylü;w '"'' Yı.gosiu>ya.ıaki 
Iı'alır~en ıddığı bir ek~ır_pta .bir' 
baı. ı.l içblie ·ba~ı kı.şbk ç~ın~şır
lar g\ina..:ri.Jdigi,)lrı yazılmış oidu
ğunu ve lıem~e.1il..1t namına bu 
bavulu aldığını beya-n ederek:: 

•- Abdurrffir,-ı'1Jn Yugoslav
yaya gidiyordu. Da\•ulU!ı lk ola-
cafuu l"r.h..i"Jld<'.al ~ •l, .a'!.:.:.!a l"lea 
e~!.im. Riiahnre; Sovy-tl .,e1& et.. 
h<:ne:iitıe tesı.m ctma.ı ı ..._ r d.ı. 
Ben de o sırala?'d:ı JŞ ıbtılm.<J< ıç.:ı 
.tuı.ıtaray • gelıru.,~~'II. Poloo.yalı 
M. Roınaıı ,,, ~rn. Söv:,'l!t • fa. 
reli-,aneruıe ı.,'6tuı""<lu. Orada ev
vel.ıi Korn.:.!of,a kerçıl~1ım ··er
dim. B•nim yerimde s!ız bukn
saydınız ve s!ııden ıl;n.r heır;şcrı:rız 
rica etseydi bu iJı;,,.nİ')'eti yap
maktan uzak nıı k::lırdııuz ... 

ÖJlf.ER ANKA.RAYA 
GELiYOR 

NetK.:~e. 11ütc-b- ~.s 1aroın ra 
po...ırlarile ~c;'hitI~ı:n if;..J-.:'cri :ı.t~. 
sw.da milt>avenct ,.~ . .ı;r ve ııu 
mübayeı:etin i.:~lebi !" .)'Tidır. 

AMELİYAT '\ff~'>BLESİ 

TetkC-: ettiif:..?n ~.}alrıl..-cio b~r 
Ç>ık delail aaiı:ı. buldtıın: 

Yukarıda ıs mlerini verll>.'i cıI
duğL:m ş<>hitiı:rin ın...ık< tle 
dinlenınekri bcı dt'lfüliıı d<1gru.. 
luğ•1nu giıster<!Cektr: 

ömer 'l'<>kad 1.5 yı o.;a"lberl 
T&-Ja.y~le b:.:.!ıı al<tıul... BtJ 
ım'ilddet z:.ı::f!.!lda he t.t. -ti" h:r 

ca'Dl~lıyat. ~,.;rrı/ oKA.Y.Zıl.4 ı.a cla
.r •etıa<let -oiı.tı:r. B-iı;:.ı; lJ.llC'I' 

Tilkad n tcıı<A~i L ayiln il. . )e
İYc.ı:ı .• -.:IilC. 27 ~Lıbat tar..r u ıfa.. 
<l~.nde ÖmCT 'ı'o'·wııı "i<; J: r a
mei:yat gc.'Çirı. ai rm ı • • ey
lemlştir. 

Bavulları Se\'Yet sefare!!ıane
s;n,, götü rd:.k"K"n lliıık:ıç güın soıı.

ra Ko. rnilof ciukkiwa gekı.'ıı. &fa- 1 
rethrınede ru.~.oçc kıoıwçnııa.ğı 

b.alue .::~:nda tüı<kçe mt..:ıp e-1 
derei; beı:ı çağmlı. Ko.:ıu~tu. . 

Halbu!ti raporda pal\' lruı 
şahsw. .~vvelce lılr 21ncL.:. 1 , 
çir~ olduğu tasrih o14ımr.: :ct:ı
d;r. 

Hasan Y emeniıci de ômer 'I'C:'<&> 
dın ne lmure geldiği zaman va 
ne de Lı• .ınbulda bir aml't\yot g& 
çirmediğ'.nı beyıın etm;;ştir O t.al-

A ooaıı ~1't) u.ı z.a.m.ın gtıı;;tok
trn oonra da bır gtoTJ. ümeT An
ka.raya gdl.'1 ek beı:ıim cbu:tııı,iu. 
e-mı be.·!:ıer dfkkwınm füıüıııtie 
~ .. .çıIP )"a ha§ .ıd.. D?..,.ar:ı.,.rl çlık
tırr: T;r~ş o!m~k is!ııd\ğ nı ve 
Ankar:r. a Hukuk Fak;iHt>.,:ne 
l;ııy d:ı: 1 un ır., k Ü'"l\.'TE' ı;c)cf'11'!ıni 
&>ylw;. Kcr.ıd"i..;;ni pe>k ~ scvdi
ğ:nı cu ,,r.l' ıı 5 gün EC":imdc mi. 
sailr ctt.ın. Sunra ev s;ıhl:X;ııden 
tf'!t..ı.:)eıa.de a a~ı.k b'ır rutıdrl(:t da
ha e:vin.Je k:ı:ctı. İ.>'..anbula a\xlet 
cderk<:n: 
•- /,.Wurr:•hn•&n b:r daha gö

rec(-6İ'!l1i ~mlt eaiyorwn.. ded'ık.. 
ten GOnra: 

c- Ilaıı.i •:?'il bü· Rusl.:!n J:>&lıse
(Lyordıın. Bur:-.ya t.eııi o gönıdaı
d;. Trrn k:tlk<:rk~ı de Fal' Pa. 
penc sulka."t yap!lacıığını ilave e
derek: 

•.- Ai'<ıt'<"· ,zatc'll heı giin ın.il· 
yvnlarca inı;an öllİ)'Ol".• dc-d1. Den 
bı:rıa l'12ft!T·0 .dnn. 

KO. TPLODA!N BA!l İS 

Ş:mtl cvvc!:a l'.lYJı:rr<:!P.ınan. 
dan !=iD ı:il K<ı:-n~u. ~an BOTU;, ,Jru~ 
B:.."..a ,:ç c!· nn;fo, dan l;ı:lıset
;:r.,_ ·I.': n . .J.-r~cı? Dcıt. c3"J;Çlu• 
sand~l ... ~-""le oturtan ad "mlar bu 
L.;;lc- r.e k"'Ô~r ala!asr-.r, c.111 F:.zmu 
ıp~kiıliı lıiı.:..: rlam r B~.' .k,lmü· 
ıı'rt• C. j; .. 1'm \r. • ~ırrf'ıı ~"·ki 
ıı~d · r"' lıilıoorıı. 'Lı:h "'Ywnl tal:c-p 
e.~ı';"O~ı·m .• 

PA VLO::<'UN ITİl{AM.ARI 

su: ... :-) 'n.8.Il.L.. J!Sl d~~ nıü ,.:ı(.t. '.cntı 
tcı-cur Ll &;_..ret v .. ~.. ile l~us 

r ,..fll:T:c. J İ· ....:~l.t 4 Ct ..... :Jt.J. 
s .. n 14 c c!'";7ıt te>reti:!r.e tj;'{ğ, 

Ak~.ı::le Fa-\ un ... ~~ n~ü. li'.B~i.ar 
•- Bir mur&e~atı.ın var!. .• de

di ve yi:I=l< sesl<? e:Ulıdcl!l kıl.· 
ğıltan okwnıya ~ladı: 

<- M L~ .er(.ın b3y rris; bu teıv. 
sii t<.P.ki<a.t mi1r<ıcaat:ımc lba,,.lar
k.en sı.ı.ım ııazıırı dlld.aıte arzet.. 
mek İsterim ki; bugün, tal1k!lkat 
evrakı mündereoatı bence malfıırn 
okl~<!an =ıra ceza mımkemeleri 
usı.ıliine mııg.ıyir olarak h:ııekot 
edilJ,g.ni ~nladun: Bu dosyayı 
<Nvek!en b~hneın.z:ıı muıh.a..keme
ye ba._<tlanmadan evvel yapımı.
icap ed; vrır>d u 

de infılakta par\alanan ndıt.""ll ö
ll"·r Ta~~t değlJ.cC:-. 

Tal'p ve !'olu' urem d. •Oı>cr 
Ti.:rlayec'c iuçlıır zarıı •r. :h -a "];.. 
nwn11~t.r... derr.işl,.ı.dır. i\;.Tıca, 

Üıneriıı hısımlarına \~ a! '!" ._ıi ı .. 
rına göre de Öır.<'r tıastal0!t:nn
mış ve amelıy~t ıfa olman> • :-. 
D..ğa taran.._.-, r. ·Jii:, ,anLtıP e
s.::.3· nı te>~;.J eden .,.,ünnet• :--n~ ... 
lı~c::i.nin yapıl p :ynpı17rarr; - ol
c~ğu ıUı Ön>e:- '.!'ok.adın tıkr ~
!arından soruhnam ~lır. Bu l!ıc-t 
de sorulm..~!ıd!r. 

ELBlsE PAilÇALAlUl 

4 Mart taıilhli iıf ıl:9ci<,de Ah
durrııl.--ın:ı.ıı lhr çocukluk M~ ada~ı 
olan Ö..'1.1eor Tokndın stinn('t,qı.; o up 
c>l.nadığ ı.ı bi.lır.0dıi; •l sö> : ış
fü. Süleyman da ay.ııi şe; ı !:> • dl 

l't.mi.ştlı-. Bu nU:.talar hana ı.cs?!' 
gcıı,yor? .. 

.ı<ıorıı.ıbf vas, tıısile !L~ ııc : li
gim OC..-yalarıla ilk tahk?lt.h "~ 
ııas:naa bunun les!>it edilı.ı., ol
duğunu gördiını. 

Sonra plrçalanan nd:ı.nun Ö.nel" 
To.ltat olrltıi;u c!hsie par .. :.: ll"' a 
gvre aı1l~şıkm.~tır. t!.enIL"'ıK ... terur. 
Şs.h.ttler..ıı ifade_cri.ce gorc l ır ,, 
knl"! sur~ttıe tzah clıınek t. ... ~• 
,.e prat..:r nc.ats1erJ:ın J.s.Ur.u .... 
dı;.r. 

• Ili<ı.i lıer c-c::}ıı.""C..e \e J & ~· 
.ılLla lo-~·u re-nkli falto, ~~·1t r ... :1 
c~oisc ı,,,Ju.ııalı.lır. Bir ı;< ıı: au m
!cr da ~ttı kauçuk obn aynkl,l?Jbı 
gi,rt• ılırlcr. Haklı kı Slileı• "' rı 
es;,;, ifades.nee Ömer Tukaodrn es.. 
J.-1 ve altı P<'nçeli ayakkabı giy
~ini söy~~Lr. Parçıılıı.ım a· 
dr.rr.ın; Ömer T1>kadı.n e:ıtı sesine 
be~c'~·en b.T etbi.sı givtli~ı VP hat. 
ta bu şali<ia bi.>:zat Omcr Toktdın 
cl".:se:erinin el<! tedarik olunarak 
g;ydirilınış oboosı da mu.'ıtunel
dir.~ 

Şin'.di saat yıtrım<br. Pa,·lol 
sözierini söylemekte ve mııhııke
me el'an devam etmektedir. 

ADİL AKBAY 

Atina zabıtası 
kadrosu 

genişlet i 1 i yor Halbuki evrı<ka a.ııcBılc dün ta
~j1en muttali olab~tllı:r •. Bu ise 
Usulün 75 imci macc!csiııe mu.ga
Y~ bulunmaktadır .• 

YENi ŞAHİTLER DİNT..El'.'MESI 
TALEBİ VE BİR TEZ! 

Berlin 6 (A.A.)- Al:na.cı n b!r 
ajıınsa b:kiirill}or: Bugun r< ;:n! 
g2zc!t<!e çıkan b!r kanun, )>QliB 

miit're:z<'"lenni kuıvv<>t~d rmc'.ı: 

Pavlof bundan sonra ~özlerine 
şu suretle devam etti: 

•- Ceza Kauununun muhtelif 
rnaddelerbıe idiıı~d cd.erek :ışa~
d<ıki h;ı9:ıslzrın kabul olıı.rımaı;ını 
rca ederim: 

l - llk ta'1lk•kat esnıısında din
ll'!ı.m~ olan ş:ıhitlerden Bayan 
Hilmiye Yemen.İci B. Hasan Ye
ır.cnici, Taliıp, :Muharrem, Fexıide 
ve Gülserenin ;mar.}:C'lllcde de is
ti.rra:nı tal:.-p edcr'.m. 

ÜZC1"' 36 ve 40 rnııfları Tiıliytıla.. 
rmm seıfe:oo edi:<nesi için Yw
nıı.n cl<lıiliye n:ızıınna sa" ... ı:et 
'-cnnektedir. 

-----<>---

Birlik umumi katibin•n 
Ankaradaki tenuuları 

B:r müddcttenberi A!'ka ada 

şeref haftası o1ıcd<, bütün İst.r,nbulu zevkle ~ rinden 

n.._ ~h.I. t~~~ ... ktır. 

Bugib <lörclün..."ii neşriyat yılı

ll' iJ,:rMI ecı.;.:l lx·ş yaş "a b:ısan 
Yeni Sal:>ah •'f·lık

0

r>ıioıi lehrRk erleT, 
oaha uzıın ömurıer temeıııtıi 00&
r iz, 

Ş Ak. 
Slııc·m~sına gid.ıp gör.-ıc lı:hır. 

Bu ""lıteokiırlık işhıi idare etti
ğini s;jy}i~·en Şen~~ttin 1n e\:hı.de 
17;;0 lira para ile birtakım piyen
ı;o biletleri hulwunuştur. 

:\Iüddehunurr: li«e te,linı eıli
len Uç :,ahtek:h da tevkif ediliın.it
lerdir, 

Dur.un esb<1bı muclbcsi ise şu. 
dur: 'I'cllıbiodli rnporıııı.da bom· 
banın "?'"lakı esnası.uda berhava 
olan ııalısın 30-4-0 y.aşında old~u 

bulunan İotanbul ithal&t ve iılı.. 

r~cat birlikleri U'll1.lınİ katilli Sa

liıhatt!n ÇUPruk; şcjırh.:ıı<:> t n
.nYli;!'Ür. Salfilıatt nln llllU nt 
bür0:s.nnın ça!·"jn1a \raziy t m 
ve- bir kıslm ·~wt CŞ)-.ı "lın tev. 
zi: , ı:.! • la Tic l•C't V <' tiılet -.:len 
ycmı rurekUfler a~tır. 
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TI>rkç..,-e c.v::reıı : ~fOUDa F. 8Eltna.Li 

Kolonel V cls, Mülazım Bek'i tevkif etti· 
rerck evrakını divanı harbe gönderdi 

- O halde o.lıı Jid;nU... Vt o:üsl• -
1ib chwtı.ı.. nen ılz.lii!e Dlvıoı Harp 
J~t! :~J !le &ôı1lı&>eyım. JJu ill biı Mai gu.n 
,.,mdo ı....r..,lelf...,-ır ve llU!:'b f<'k.l'.ru 
ıc.blt eci•tl.<. ... 

ı.ıuıi»:lın lldı: .y .. ;;d,Jr!::ın oon.ra, Ko
Jon•l V•l• Divanı }fa.ı·Jl Rr!siı;J ç~tu~ 
tı .. :ı.ıe•~Yi anlaltı: 

- Siyasetimiz. bımu lcaıı e\ti.rı,.,,, 
cbıtlm~! M.U?UzJm .Bek'in to;ır.ıı.ıın ~ 
1..Up, .t~iti-ni Am.er~ .:.n ordusundN:Jıı 
\ ·::.•Uedece;ı~. 

Divanı ıra,.,, Rei.sj ~ı.urn:ız ve an:.a... 
1ıtJ• bJr zatı;ttıi. Kckııc.hı l!C deır.~ 
18lodıt.ni Mllad.ı: 

- l!•7 ha;y ... S.. -nlı: e~in. 
Ben mı>nıkenıed• !fi idare ederim. s;,, 
Wr ıainı:n Gl'dooao l1LrdL~1 kap olli
rt...ı blr suç 'feıltllt e<ierdt, .oıt.U: :an.i n .. 
r&-kl Ue tc.rat>e-r Divanı liarbe teıııin1 
"-'"ılz. Ve bir l<aç ııt.m lı;ln<le lx.ı nı.e
tıelenln tı.aa. anuın<la yayılmııe.ıııa cao. 
l')l>nıa. O:ıııdııo ö'aei ıwı~. ... 

JırÜLAZİM &EK, ASKDJ 
DiV Al'."I HARBİNJ)Jl 

Y.oı.-ı V<'5 bir saeah lllu\lozim Be
k ' i ~it ~ııbıdl ve f(o'i-c b ir ıuıç ıeebıt 
dc<'ei. eVMJ<»·.ı Divanı Haı'b<:>, lı:'Uilsl.. 

rıi ele hapiltllaney• götı<lordı. 
Bu ~r Jı;ı le araaı.oa derhal ;ra,.. 

71~· 
Llmln ..,,_, rE<rnl i!Cnlar da. 

yar~rıa. af7.,~ ~l8Jltnın btiyUk ta .. 
ıu . a ve d~r semtlere lı\ilpin .AmerJ 
K<>m~Ull.'l ıu ..,ıtrrı•me:ıi uıklı: 

""' 

Yetli~rin )'r.lu .. "<iilrı·e b.:-; 1"' ~ü\ieDi. 
70;..tu, J-ta.tl', h~: b1 ı' Yrıhı.Jd.! F~'n.. 
~rde ken(.li ;; . .U!isotinl i!cri ırür. .. J"CA. 
J'atatl;JJD IDi.lV.tl!iik oltul.>amt~J. &!llci 
bJ çok Ya....i.u.OSıkır vardı .• :P;M(ııt. oı;nJ:ı .... 
nn b<'poi dıe AlaıAn, İ.ıl4fl"--. İ'"I'~ol 
tttl.:ıaası ol•rc.r.. <eonet>i.- da~ııcuı akw
d• ve hüvi~llcr;n ; l;o~;ııJy)c ıı.l~ 

rtk :raıarlardı. 

~crf KomW:~nlık mıf'mlırla.ıından 

'rom O ! Ot>ab hop illh;,<ı<·)" p. V,, sa
Dııbni ®'"L• olan Mti.3.?.irn1 aörmek ,W;_ 

teiiı. Hap~.ı>e ?JuhA!t.i.ına: 

- Konll4l"'O;, için n'llı•>tk nr mı? 
J)!yo oo:'<hı. 
llap;,tıan,, ıı,uıı..t :zı ııül<!ii: 

- r,..ıu 00.<\uo o1'l il{!" nu l;lli,yorum 
.an1ı7&, l-,i!ip: ... . Yah~d !'e!"e · Rr et
mezler D.klt•t eı. uzwı boylu .ıronwr 
ma! ~ b.ı.r m.em\lr .. un ... Sema :Lek.-!'
lc!-nirdı! 

ı:ı..ıı ve Tonıu Mü.azim.o ltl!on:sine 
r<n~rdi. 

D•lt hucreı<ucf.e •Afr~k a vaı.,ı.ıaı >
r;ı;uı.da> roro&Dını eıkuyor<lu. K;ıpJıDm 

açıld: ilnı ı<r.· tiıD<e ba;; ını çf!V1nil: 
- V1>y, ..., ml3Jı, Tom? Gel lıüa-

1:.n ... 

Ton\ arl<:ı.ıla91111n elllii oAıtı: 
- ~ olsun, <lco'tuml X..W- bıı 

ba~ına ıeleıııJer? ... 

Bek °"'"""~u ıılli:U: 
- A.morilnd:ın nuıhrem bir tenuo 

ıelmlt. Knmuton a.ldıjp <ml"i tatb;k e.. 
diyor. Talih burada da ;v•l4lıl. Folıat, 
!tirat edry~ıl' &t, b~.ıtTı bana bu .illTTl 

lı;ç ı., 1.~1rı,ı:rı;ı. B= Yuh·ı<Q otlu ol
du,tuınu ane:o:.t lmdi b·.:raJa üi,tenjyo.. 
rum. 

- Yilbu, • .., hiç le Yalı~ ı:ıcme
mi,oonıunl Bu J4lle bir yanJ11!ık o~ 
ıın?. 

- ~. Tor.;! .An:.ıer:ka El\. 
k~ı HarlıiYer.1. Cok uyanıkıtıır. Bir .Ea.. 
bltlıı) lııol~y lrol.;y !<>da ed<ınez. Klm
b!Ur ne lcsd;ır •*ı w uzun ia.bki.tat 
:r-ıımııılar<lır. 

(J>tonmı Var) 

tF!Jipln .A.ralar.ndal<l Aıncr'kac 
oıdıısıında JhliyH m014!!.irni ole_ 
r.ıic müı<lalto<iem buluoen P. H. 
Bci<'in t.ab~n Yahudi clrluı.'u 
ve Ar.><dta '7anınca kabul ve 
t-"!k od!l<ııı 8QJI ıwıl<•-rhl< 1'.aııuınu 
11'> _.~-r.eri&.:ın oıdwunaa yabarırı 

mi.U-M!~rc JT.f'UliUP Jr.a.eelttbı i.S

tlldornı ıaıtı s11mle mened'i'l!lğl 

bildirildi ğinden, ordudan ihraç ka.. ı 
rir1 veriknıek ~e.re ker..dist M..::ın~ 
la Divııııı baıt:ıice >e-olim ..ı.ıınıe- ) 

Bu IJ6nı '*tq:ınlar ll'lı: le ıı......,~ !:============= 
cJ: 1 T'IY'd.i\ı!r. Zi-ro, bir C'>lt k!flııl~ler. 
Yaôu<flcı•n A,,_lkan ordusur.da va.. 
11lle alam:,yac~ını bi.L}"l.)ıı:...~. 

Bı.ıııJs.r arasında en \">k 'lıa,.,.etc dil>. 
l'-""'cr A~ olrri~u. 

J.fanilladn mefJlı ur bir tiaret .firma
,.., , n E::ih!bi o1an IIar11nan b ;ıe b ı. ı me... 
6"\r• aliılta göolemıiş ve: 1 

- Şu y;Jtışıık!ı gencin JtC!'Ddi~ i na
! tl rr:{:daftıl' ed~nl ve ukerÜk rüt. 
b ' .. o:"f~d' .C-1tm n('~tr eıtVl'yec-e-ğ '. n i ,._ 
k ı ocbı:n dı~ yrnak ~tim. 

D<-ml$>1. O hatta Salı ıiuıü saat IJııL 
de ınuh:ı«~nı..J yapılac•k olan Mill<ı
ıirn Dek n1h.~ye-t F .lipin Adalarında 

•Yııhu&l> daı:rca•ım ylyeceltld. 

Yıl !>ot2 Ay 5 

f[ ı c:-J 1~~1 

n.AJUR 
w 

l 
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9 41 
5CO 
8 ,1 

1 ..... 
1 46 
7 ~ , 

Kayseri Tayyare Fabrikası Sata. 
komisyonundan 

Arma 

l - %8000 lı:ilo kt>]'un ,,.,,,.. •ıtı r .tı l<ı:paiı """-1 US'Jliyle s,;,Jt.reyc 
k<ı-n.ııl.lf)tur. Eva.f ve c•ı11l.ameJ1 koml.-vcnda mıeıvcı.;t.iur Koyurı c!iır~in beher ki

l<r...nwı munammen bedeli 120 ve •ıiı~ etinin de 70 lruruştur. Ko:run etJtln ı.lt 
t.' • .,nırn<~ı 252~') ~ı.:u eıWr~in l.J?O lıira.dır. 

2 ·- Eııst:~ 18.~.9i2 Pı=4'1esi ırüııW 5'lB~ 11 &><lir. Koyun veya sı.ğır ~t.. 
Pr:nln ber i.k;J";.ioe b!r bek.11t mdd1ıbunda ayrı ;ı,yn verl L."J'l.esi caLı ct'Ldu~u g!bi 

ya '012 lroYtJJ; veya sıi:tr ~ )çill de fiat \.~ri1eh1l i r. 'l'i:kli( edf"C('-k!eri fia!Zar3 na .. 
ı.ar<ın ket.Yun \.-t.:ya aı.ğır etinden h.ru.1ı..'isW.Jn alın,;ıcağl.ıll VekAlı:t tayin edecektir. 

tsı~ille-1n ı\it te.tninat!a.nnı vdi:ti 1..nnanmda M.c:ıliye vezn .. aoı.lnc yo;tı.np iha.lc sa.. 
at.:ıı.doo b:. s.ıat e-,-velı:oe luıda~ ı.ı..ı.t ıne«tupJMını ıı.omiJIYona vcm;eleri. 
c299J - •~39> 

(zmit deniz satınalma k omisyonundan: 
lif. ll-"dcll Teminatı 

Cinai ıtllocu Lira Lira 
-- --
K01UD 611 J00.000 100.000 6250 

S•iPı' • 100.000 8}1.000 5250 
Ko:run • 60.000 50.000 3750 

Sııır • 5-0.00-0 40.000 3000 

l - Y~:ard:ı clru ve mlıut:ırı :rurlı •ilerin IG Nit:ın 942 tarlbin<k ;yapılacak 
~Mm-esine t..oı.l.!.p ÇJkmlldıtı.odön ikinci dE:.f .. t.:<.ıpalı uı:11 $ln e"!<silt..ncieri 7 May.16 
9t2 ~qembe günü sa.M 16 ,.., 16 da İzm itte T<'r<rne ~ıpıınn<!aki komisyon bi
nasında y;ıpıla..!;;ıktır . 

2 - Ş&J'tnameler; ]'lU.arıd:ı sıI1l ile 5, 4, 2.5, 2 lir• muk:>b:üı·de lıx>mlsycn.. 
d~ a.lurab ı lir. 

3 - Tiııı.\i:p!e-rin llgiJi ol'.lu~!"l Ticaret ~kalc:;ır.nı "\;e 24-90 sayrlı kanunun 
Lır!.f .. tJ vt?QhHc bn:i."t'l'l ed~cek lf'ı"i kkl: f n:-e-1-.-t~ıpl ar.nı ve hizalarında yazılı te
ının:nlariyle bil'likt.e Mlli ıUn ve ıaat.1.en tarrı b'.r saat e \"Tt-Uuc kudar kornJ.sy<>na 
vermeltt!. ••73S• 

İstanbul Vilayeti P ölge iaşe rlüc!ürlüğünden : 
lit.anbı.ı! Blılıııe üı,e Uıidunügü ıı:.ar · t11>da nr.l.ı >.<l bulun.m 1-00, 140 ve 100 

lirclıJt meımurlukJa-r:... 
Y\l.~ İkrt'6~t ve T;c-nret Mt'kteb!1 liu.k uk: V<? İktıeat Fakülteleırj \""CY<l $!.. 

)"~1 Bil,giler ('1.;.u..lu n1~tuUan arvt.ınd:ın ~n~h.nla n1<!nH.N" alın..acalat:r. 

Talip!eri11 !ıi ! i askerlik. hİ'zlr.c'tıe.r!~i .i!J. etı11 lş olm.J:ırı t:nı·tt ı r. Lisan b2lco... 
Jer tercih ee ;eak:tlr. 

. Tariçıerın BWg~ İ~ :<- MJdürli.ı~h': C ıki fotoğr..ı.i ı He ber~ber btrer ~lerna.. 
nlıC d~)l.dı...:nı;ı. la rı ı ç;n crı re-AtUr 1\Iüdi.ı ·rlüğü hıı' •uı dı ığı ı Atn J..taOCk Han: nın 3 ÜT; 

cil ..&iitıa::<l:t.-u Zı..ı.t ı,·~ ·.ı J3t"lUSUL..ı xr. tı.racıoıtlıJ rı llAn Q u.D l.i t . •5~~ 

Sili Saadef e Gclüren 

PUDRANIZIN 
RENGl 

Hangisidir. 

• 
TECRIJBE 
EDiLECEK 
E N SON 
RENKl.!R 

t O lıadındo !! zu fan• 
nnGııo tıır ııııdre 
laıllanırlu. 

,,_ ttl>kl<ı lılr pudra. 
711ıilnCN •M&lc7aJh• .. 
flrklıı lıtı aıanıan uru ~·~~['1 
n 1121 daha Jlo4h göste• 
rır. :ıtn unun nngı bw
s:ıanın ,.Pne çan:;J 10-
sCnilsllıı "° \aratma bu · 
tenll n dliler l.a•alma 
batta m>• pudn. tecrübe 
e t.mekUr. llu tecröb<yl 
hemea bugün lise para
IUI alanılr ır6ndttlleeek 
'l'ckalon pudraaının yeni 
Te caılp renklerlle yapı

ıoıs. B\I yeni nnlı:ler, c•- -.......-c"'-' 
ret· modern •t ld~ta ıih
tAmbı bit ll'l• meaabe•ln· 
d e olan cCromO&COpeı 
m.attna.sııc karıştırılmıt- . • . 
t.ır. BU ınakJna, renklerJ ._ • "~-• ..... .... 
atuı.unu:a ve tam olarak , ~ 

aeçer. Artık cMakyaJll• 
bir ,Tılae te....ıuı edilnıl

,..cekılr. Clld Uc imtizaç edm •· ~alı:I 
gibi gl;rllı•en m,ukenırcel bir pudl'aoo 
dlr. Toltalon pudr .. ı, •lrrezna t.5pC
lü• ile bcra Ilı •• bu.sıuı bir u~ııl 
do..trt~lndc: tarı.ştınlm~tır. Bu ıı;~ .. 
,ede niıgirb ve yatmurlu btr h~· 
"'da tıııe bütün gun ••bl~ blır. 
Hemen bugUn Tok.alon pudrl.811\I 
tec~be echnl.r. 'fe rUn.be no <le
rcee hlr gilı:ellil: temin eıl<ı:ci!üıl 
6;ôr.inWı. 

P.~RASIZ OtlZELLİK JtUTIJSU 
O'!rununda (peya3 ~e pembcJ renk. 
!erdeki Tokalon ltretııleri lle muh
telit renlı:lerde Tokalon ;ıudr:ısının 
ııüı:ıuoeıertnı ha.vldlr. Ambalaj ve 
revlt mo.srafı olar:\!< 20 kuru§luk bir 
pulu 1&4&ğıdakl adre.ıe e;iındertnıs. 

Tokalcn """ısı o po,,-
ta Kutusu 623, ı.tanlıul. 

A skeri Fabril<alar Satın
alma Komiıyonu l 

ilanları 
-~~~~~~ ~~ 

13700 a dot ispit, 10900 adet 
başlık ahnaca4 

t.p;;ıuin b.."hec röcdlno &>O ve Beş.. 
lılclann bc!ıe'? a<ledine de ar.o kur~ 
bed<>I lııll>min ed..l<n yuılı:anla ya:tılı 

13700 adet iBpU Ue 10000 adet bı:ılW< 
Aı!kerl Fsbriıkalar Unıum Mü<lürluo/iil 
merkez ~tın alma ko~'"Ol:Klnc:ı 
:lıl/5/1942 Perc;embo güııiı oa.at 15 te 
pazarlııkıta ih::ıl~ edılec~-tir. şartname 
<57!1> kurlJŞ'tur. K--t'l tecn;ruııt, cl:Je90> 
Jdı-adır. ••872> 

K. Kalode iıışa ettiriloecek sn de
polan için bu depoların tağd.iye
sine muktazi boru vo feı'}İyatı 

içi.ıı umumi §ilr~it 

Lüzumsuz Şüphe 
( Y axan : R E Ş A T FEYZi ) 

B>r gün çıld :rabf)eceğirıi dü· 
fwııdü. K<Ofasımn içiıııdeki ınu•m,. 
ma, ODU harap C'<lıyoıxlu. 1100.i!} 
bir sancı.. 9<>Jll'n, göııy 3ri' ... 

A,yaJ;;ı kalkiı. P~-.ı.ccreıı !n önü
IU! <lıoğru yiiriıdıü. Sclkııga ıbaktı. 
BJııiin Jı,;anfar, rı.lıut ve mes'ut 
görüı:ıüıro\'la r ti ı. 

- Aı:aıba, dedi, ben de, uza:kt.an 
bakılıuoo, böyJe mi göıiiııüyo. 

rurn?. 
Pe1'Ck!n:lrı tillJes-;ııi ııımııı<ıı ka

p:ıdı. OJa Jıış ve acaip bir ınan
zaı-a ıçmı.le Jdi. 

Orl<ıda:Jni VU,'ıti'lak m<.11.ır..ıın ii&
tün<len m<'ll.turıu aldı. O r..-1!, fll,. 
dis• o) afarı gibi munta:za.'11 SJora
lamm~ kc!'inıe-lel'l(leııı ını-t'Ydana 
gelrui~ ~tırları ln:- ılnlıa <irudu .. 
0kıX!u ve düşündü .. 
- Korkunç! &ye iuiedl. 
Satrur, sanki, gö~rlmill önün-

de c.an)Jnı)"Or, şaha kal'kımış bir 
at gı:iıô., boğazına ~u atıl:ınak, 
.ıanlmak · istiyol'du. 

···,i~i· ıd;;;;·~;~· ~~~ 
kadar bahçe sokağının ilcriıiıııde
ki yangın yer.inde, axsada, 90lden 
üçüncü çamın diıı:ı:ıdeki tasl3l al
tına .bmık. . .aksi halde, ~a i~a
net edişinin en mulrleşem vesi>
kasına - batta buna. bjr cüınıü 
me,ılrtıt !c>toğrafı da diyebil::rı;ı'.n • 
muMeroın zevciniıin ~ sağlam 
edresine göndeııllm!:ş okluğ'.ınu 
,göreceksin! 

K&lh kaha-1~rmı 2aptedem1'Joo<iu. 
Ycriııde 71plmruya başladı. Pcn
C<'..l'f'yc lro'!tu, ti.illeıi ıı·ı!kasıına ka
dar açtı. ()da.ya aydınlı.le doldu. 
Se\'incıiınden .hay.k.ıı·ıym'<lu. 

- Ben ~hmıPt etmedim tld .. fa
kat, n~en Jcorkum.. neden ikor
ku.-ıı., aL'~?. Bir ~t-, içlmi ne
den ltemh'di?. Hıı.ngı vcs!lonlıına 
onl:ı.r, çıkarnınlu m~-dana 'bailra
bm ... 

Karar v~rdi. Kı.; aldll'l§ eiıme
nıek llzım! .. 

Bütüc kııdınla:rın içinde w;Je 
bi.r şii;ıb<' var mıdır? .. 

Belloıı, Jııcor.rli lmldine ddılka
l.ıırca bunu dü.'ündu. 

• •• 
Mayl.'lın on ~ çdt g~e

mlgti. Üç güıı kadar oonra .• 
O aJ.:şa.ın lroc~ı eve dur:oıım ve 

~ş'eııiız girdi. HJı; ~nuı;nıuyor
du. Yoır.:wı ve ıdııixli ı;ö;oiinüytt
du. 

Genç kadın d.ildcat kc.-'ilııniştıi. 
NfhayPt d8',Yan.ıım:ıdı, snrdu: 

- Bugün ~ ;oo var, Ra~?. 
-Hiç ... 
- Nasıl 'hiç c.nım ... Carun sı-

blıyoo-, scıriu.. 
- B iraz ..• 
- sebeıp?. 

Retip cevap vcrınedi. l>ul'du, 
dü~ü, ııaıwa, cebinden lbir ka
ğıt çıkardı, ltansma uzattı: 

- M, dku .... ... .. . . .. . .. .. . ... ... ... ... ... ... ... . .................................. . 
:Mektuv bu... İJ,."'i 'bin liırn'yı :n1asısm 901luna 
imza J'!."k... kadur Balıçe .sokağının i!C'l"ios;;;ıdc-
Bellıii.B: k.I y:ıngııı y.erinde, =ada, ooWan 
- Of!. Çok iğrenç şantaj! d>ye, üçüncü çamın dibindeki taşın al-

haykırdı. .. y..ır;,bbi, :ne yapacağıan?' 
1
. tına bırak .. a.kSi ha1de karına ;ıJıa-

Ne Y'lJPmalıyım?. net cd~fniırı en muhteşem, vesi.-
Mektul:nı polise vermek?. OJ.. :ka.sm·ı - hatta lbuna b':r cünnü 

m az .. lıxıca.m §iipheyc dü~r .. Jıiç meışlmt fotogTafı da diycbilionbı -
y<ıktan mesele çıirnrmak olur. İnci muhterem ı.cvcenizin en sağ:löm 
kolyeyi götürilp arsaya bL!'a!h;. ad.resirıc gfuıdcr'.üan.iş oı.cıuı;unu 
ma:k! .. Of, bu en biiyük budala- görncek~.iıı! 
lı.k 1• Yazık!., ................................... . 

AldJT:' ctınc-melı:!.. Bel'k:is, moJ.::':lıbıı üi.r sohıJ:.t.1 o-
Güzcl ... Fal<M, '!Yltm~n mü? .. \ ' Jru.nnıştu. Der.in· ,b;.ı· n , fes aldı : 
Ya ll a:ııet velllluıl:ırı?, Onların - Sen meı-.ı.1< >m<:, laocn sn, 

Jco.: ... '113 ı,>tı<ıxfoıi:anesi ?. dedL be.ıı §>i.lı:ıdi m~dcy:i lıalle-
D<;lifa, ~klıracaktı .. b~ı ateş- derim .. 

le.r i,çlnrlc yanıyıonlu .. sa~larmı yo- Koştu, hemen 1elefmuı sarıldı. 
lar glbi çeküyordu. Bir f'ok.ilr roul- En yak•.n palis karak.olıına Jı:>ber 
mak, bir kurtuluş çaresi bu~•r.:ık verdi: 
1E1ti,yorou.. - lJti ~:ıaıltnj mektubu a.ı.hlı: .. 

Biır an •k.ahık;JıalarJ.a gülırr.eyc lütfm ala.J.:ıadar olur musunuz?. 
başladı: R~\.lp hemen ımüda:hale ctmclı: 

- Fak:ıt, ·bull'lar nasıl Vlaııet , .. e- istedi: 
s'kaları okııbiliır ki, ben, ilı.ocama - B~ tane canım .. 
ihanet etmiş bir ô'l'lGan cleğfu!iım.,. - Hayır .. ,o.ayır .• ıbiri de bon-
o halde, necltn :OOrkuyorum?, de .. . 

KORUNMA Kanunu 
En ron ı ..rateri, ınucip sebep layihalıın. hta.ııbtıl Mürakaıbe 

Koan~ouu U2ami ok&.r haddi listeleri. Mahkeme içt.ııbatlan 

Avukat Nazmi Nuri Kök~aı 
Cihan v.ı 'Üni,•cn.ttc lııiıf8.pluuı.elcri nele satılrr. ıııı;:mı:aııfl 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava BirliJıfr..-1 için dOOO• çit! siyab erbz~ !ot.isıl pazarıkla salı.o alına.:ak. 

tır. İsldaliler .k.ıııl' I lcnı.ı"'11 tutan olan t!GS!» lirayı Bakırköy MalmtidürlU~uno 

:rallJ':ırak mclıbuzlUı ile biIMlde 16/5/9{2 Cuma lilnil saat 15 de Yeni~an<ı 
r..a.rı;ısında Büyük Kınacı;yan H&n llı:.iııcl kat No. 9/10 n.~., S.l;n A.1ıın& Jtomis-
;ı<>n.-la buluı>n:a.lan. tCll8b 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Mlteri F'abrlkalar için otomobil '~ konJY(ın moliır vo lı::ır<>seri tamir ve ınon. 

l - Yaptmlacak su deı>Jlanıı.kı bir ta.re ıoçi ve Ulltes>l'la Jb!iyoç vardır. istekhlcr:n .Ar.lı:anıdil SiWı 1''ııbrik85ı İ9-
adoc<ll 1700 M2 lıJt olup k:ımilen bcc.;,.._ ~ lci.a ~-'·-"umu SiUıb lamlrlıaoo.ıi ve .İ=lıde lla'•"-ınt>r SiWı F"';"-a.ı 

anr.-e !!' dii!i·i 4GO t.13 l .iı: olup ki&i'r ve u ~7~ ..._ ~ "' 
ıiU?ri bctıonaT:n<:dir. Mü_<!>ürlüklet-!.ne """'5 tcz.J.--crcl.ırlyle v<> v&1'."'Q b-O<ll<?rvlıkrlle ıuürwoııt C'l:moleri. 

2 - Bu depolan alt b~tmıerme de. ~-
::ı.:~::: •• ::.ı:u müı!url-Jkçe mü'l<:al>lıide İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

3 - FeTi(dilece!t SSO m/m P.lı: toııt Ha.va Birlikl61'1 ihtıyscı iç;n cUOO• çift er fo\inı pazarlıklo oahı:ı Wı:ı.1colı:. 
borular umum müdUrliikçe mıUteall.h.ı.d-e 
ver: lecC'k ve ö.~cr al<s:ını ve l:f,!<>n·üo.ıı tır. ~.,,. lt<Lfl teminat tutarı olan d!OO> l>rl!]'ı BakırkÖ7 Malımildörliiğüne 
ı:e ba~ lLn1" m•l:oeroeoı. ve oo ve 12b mim yatırJJ'ak mııJobu%l• rı ile b lr-Lkt• 14/5/H2 P<ı~eınbe ıünU uat I ~ de Y"'1ipos(a. 
ı.ıı: boruJ.:ır müteıoblııt \aE<i!ındBn ıclııio h=e k~.,.11da B üyült Km~cı;yruı Han l.kicıcl lı:ol No, 9/10 Hava Satm Alma. IDJ-
olurı~caıkıtır. • f m4..GIJ'O'llunda buh1llftle.lur1. c.5180" 

. 4 - N.ı.J<:!yat htı ö u<U".'1"' Devlet D•- .:~
a:.l''Y'>ll•rı uzdındo mu.;,ı:ıhhit lıehioo 
dc!ıtı.lc.;te bt~lunu~l~fkt.r . , ı 

ı; - Çın•~ıı4.o lçJ.n de d:Ur<ml>ıec ıa
s.~ ...... 'lüdl ı ta7,,.1.mm un e.t&ncn:.<.1't üıere :ıit o~~ 
d u-ğu rnak:ım ı;C"JXi.indc if:!.lrba.Tna.tı~ bulı:,.. 
miJ.:ıeıw..--tır. ı 

6 - İs irnyıalı za rf uruli,y!ıe ihlllıe cdl-
le•""'"J.~ .. r. , 

7 - r.ıa ·.· ~, .:ıt t~ Qt ~i •49~1. 

1

82> lirad.ı..r. 
8 - l\!t.-ltov~le tadı:n.len ıUbarcn 

Tarihi Tefrika : 85 ..._,_.,_, --.R_ .. "\_ 

Ehlisalibe Karşı Kıl ç Arslan 1 
Ye.zatı: M. Sami Karayel _J 

Türkler lznik'i kaybettik ten sonra 
Konyayı baş 9ehir edinmişlerdi 

yiğitlen Rum ordusunun lı:arar
gfılıııı<ı nüfw. ett.i lıe\· ve, be115i'ci 
kılJ't't:uı seçDrdiler. Kaı:abllenler 
az o~lu. Tiııicloc, impaN11ıor ııın.
nilc İzn!k kumandanı Kmrılç'i 
y<ikaladıla.r. 

TiiIJder, buralDrda ~arebc 
ederkeı.ı İanpaı'<l1or Al<"'-ıi ru.:.u
ncııı, baŞ'ıta yakadan Anı:dıctu ııçle
rine doi.;ru )ÜIÜ3"0rdu. Bu ~ı&re
kcti ha.t:ıet" ıı.lan J:..'mir Mclmıet, 
Tii.rkmcn lltı:terlcrilc 111.claceJc yü
ri.itlü. Diğer 'bir Emic de irnı!ad.a 
geldi. Bir anda lmparatıorun yU
ril(yüş kolu.tı<J.ı bulunan tuvveL!c
rini !hata ett.ill"I', 

b1para1ıo:r, Tünl< \erin 1111 haxe· 
kctkri ~ısU>da şı:şırm"i !oel
m:rtı. K"ınandanlan Aımpe:.ıt. ile 
Çlporolcıı'u Türklerin Jtın.t:ısını 
çözmek r,.hı. ii:2crkl";;ne .sm.td.u<lı.. 

Fuat her iki!ıı de mağlup a1tlu
lar. Tül'kler, lkı Rum kurr:an;l;ı
nının hü=unu defroisı mağlup 
ettikten ~ınTa lrnpaı·utorı.m ka
rarg-'.illına ani .salıdırdılar. Bereket 
verni.n lfom lrnı:l;ıt or-duGu v:ıık
tindc y.,.;işt.i Türklere çdk !:ık 

kuV".·ettc old,,JU..ırından İmp~m
torlarıru gllç lıal He Jrnrtar:Ltıild).. 
ler. 

Seıçu;c Su.ltanı, Ş;t1Uı; 'l'i.iı k Hil· 
kü.m<laırlarına müraeaat edert'lk 
Rumlar.a k.al)ı lroyııııa:k üze-ı:c Ifo,. \ 
lcplen. Horasandan asker get"1tti. ı 
Diğer taraftan İımparatcr Alı:'ksi j 

Kom.nen ~ lın1k'oi;n Rı.mılrr t.a.rıı
fmd~n ıatirda~fo:ı:lan SO!li'>ı SrJçu

ki .İııı:q>aratorluğunun p8'.)"it.Mıtı 
olmu.~ olan K.onya şoori.-ıi 7uptet
miye 'baz.ı.rlanıyordu. 

Türkler, ehlisdfı kJırşım-'lda 
İzdk'i .1<:ıy:bettiktcn sonca Kon
yayı pnyrtatı edimnişkrdi. Rurn 
hnpıa·a torluğu bu mcıireo:i de el
de etmıiye ~ı;JışıJ")rclı.ı. FaokJJ.t mır 
vaffak 01..ın~dı. Tür~ler, 22 uı. 

mQn i'inde büfün Ana<lt;lt;ya ~ 
tanb:ışa y-~yılrlı . 

T~rkler Rum İm;'o :a1ıonına ha.. 
kare( ediyo-lan:!.ı. A!e!;Jli Koannen, 
fotc,.· ıouıa <;<'lcilmiştı. Ans<l.oıluya ı 
çıkamıyordu. Nihayet biI\'cik ha
karetlertlerı sonra <ırdusile İL(mı ... 
buldan ç~k~ı. Anado1uya g~ 
Bursa kıyıkrın'<fa, Mudanya, Ed
remit hav;:.hsmde sı;ıwıtzmş gibi 
idlıler. · 

Tüıılı:lcr, lznik 'kal.esi ön iinde 
kılıç sallıyıor, at (;)'Oıatıym lru-dı. 
AloJ.:s.i Kamnen, askerlerine ve, 
Anadoluda btı.l= Rumlara ce
saret veıınck ~ şunları iş:ıa e-. 
dlyru·du: 

Istanbul Hava Mıntaka 

- Konye,ı.ı za-pt<'d.-ce!r·m. 
l<'a1<at lmporat>N- 'oir , • .,..,d~ı> 

kuvvetleriıııi topiluyı:.rdu. • S.':r;ız 
.oorı:ra b<i::ıllk bir o•dıı t . .,,,,JW,ı Ve 
ccı;ııretle ;ı.Y>la çtl..--tı. ~.a.y~ ~ 
diyt>ııdou. Ordurue ~cl-Jr v...ı
sınn, ora.elan Boh~d~n~ llrndo..- .il~ 

ri yi.irooü. 
BG..'ı:aıtn E.miır;i., Rıımların ge~ 

mcsini '>elıJ<mıod-ı. .&ılv:ıt!iııı.i tı:l'
ke.rerek çekildi. RılfY'Jann Bl>l.'V.ı.

<ilni 211ptctmeleı.;ıc.e JtıÜ>'a:ıde ~ 

terdi. 
Rum onlınınun l <1 ik>riısittıde 

kmııaıı.dım. T<'ılomel vardı. Bu ku· 
rn~ııın .Ai!>.)elıire J,;ui.-ı1· gcld; ~"O 
zıı.ptcttıi. Türk Elmiı-kr>, kuvvet
lcıile pva;ı y~v~~ yüldi\yurlaı,Jı. 

Bfr ytından da m;ı:,1efek ·ba<.ik.ın
lar yaparll'k k'acJtta bulunu)-m" 
lar<ll. 

İınp.a.r;,tor Alokı>i Kaıııncrı, g--> 
rurl;<ıwl§tı. Kuvve· kti Aık.~clv~e 
.lrndar d•yaı:mqıtı. Tür: ler, relı.::JO. 
yor<lu. lliı,~· yerue .JutrŞı ~u.p 
ınuhawb~ edemzyorlaı-dı. F~ 
Rum oı'<iu.su Ak.~~Jı,jd zajl"..cden Eli 
or~da k'lldı . ÇürıJ..ü lbü~;in R l1 m 
ordu~·unun seferi bw·:.da n~ayc'<> 
eımiye nıcclıur ob11uştu. 

Emiırfor, aldığı eu•..irlcr üz.eriı:ıe 
ho.rok~ cill)Yırlardı, Tiiı1< SuJtor.ı 

imparator oııdusumı j,çcri!ere çc
kt'rek bhxloLhire yok ed"'Cck v:> 
L'l>par:ı1nru da esir alac~oldı. PJ: 
mü\lı.i.~ N•rtekim ele böyle olrlu.. 
Tü ıık1er, hir<lcnblre gt>ril<.>nle ve 
Bolvad:i:nde Errur 1\fuıwl;J.: ;Jmm~ 

clasmdak.ı kuvvetlerle irrı,parat.onı 
bastılar. Bir gün ı;a•lı:-'1tan akı · a

ma lı:a'dar mııharebc ol!du. Nll·. a
yet İmparator İstr-"ll:ml yrnunu :ıı
taral< .it.açtı. Bu ısuretlc Tür.ldcr. 
Konya yolunu l:apaclılar ve R•mı 

askerlerini ın<.ğlı\p ettiler. 
N.i.lınyel lınııaratxır sul!h :ıoar .. ını

ya kanır verdi. 'l'ünklere sefiTlcr 
gönderdi. TürJı.ler, .tmııara •orı;d 

1 O<>va..-nı VH) 

Ac: le Bir Hava 
Gazi Fırını 

Aranıyor 
Yeni veya az ı..u Uıı.nılm1',; 

kullm:ııh ocakh veya ocaksız 
lıir havııgsrzl lı.rını satmak 
istiyenkr aC1!le gazetemiZ 
ida-.:lııd-c B. V aılıdett.ine 
rnihacaatleri. 

~ 
A 

Depo Amirliğindeu: 
Ha.va Blrl'lklet'I ihtiyacı lçlo 6000 adet bsl::!r yemek laboğı p:ııı:ııiıkla < '"' 

al!n:lcnktır. ~er knt'1 tercl.n"'t tııtuı o!.an c1125> l!.!'ayı ~ır' ..... ı&y l.fa.!mw.ı)!' 
Jüi,'iino 7atıraralı: mıılıf>uzlan ııe birl!iı.te 16.5.942 Cum.:ı (lınU •·a 15,30 da y ~ 

poaWıılne fı:arşısındo B:lytlk Kınocıy.>n Han lklnci lı:ıı.t i/lU numarada J '··"' 
s .. ı.n alma koınisy<>nun.:ı mü..-..caaUan. •5204> 

Y a>Jığa Gidec<"klere: 
HASm KOLTGK 

ve l\IOBİLYANlZI 
her yerden ucus 

lstiınbı.tlda Rıız:ı.paşa ynkır 
funda 6e N<ı, A.RMET 

FEVZİ 'nin 

AS 1 MGDtLY& 
1ıhğazasmdan alına. ~ 

DEVllEDi:LECEK mT.lıı.A BEJtATI 

tReııl<'li Fo!<>ğ;raf ~· ıola
lıat.> ~ndaki jıtiTa kln İkıısa.1 \'e--
taı~en isUJıt)AJ. ecı;~o.ı~ oıl!Ml aı M~ 
yııs UM-O tarll1 v• »Hı9 No. lu İhllı1l 
Bcra.tıruo i.lıbva eWıı.ı lıu;ı.lAı: bu keııı-.ı 
l:ı:ıcıir:'14- devir veyalıuı ic<ıd.ı Tli'1<.i
yede -vkU fülc lııo)"Jl1Qlı: i<;irı ~i
:ret ......n.ıooııecei:i t.elııl'1 e..l.ilmd.:ıkı ol. 
malda bu husuıa !&la m~t edJn,. 

m<lı: ıı;ti~rin Galolada. A31a.ıı Hın 
6 !ne\ kat 1 - 3 lfu. JruQ milracı.:ı.ı <!1'
:ıo.r.1e1"ri litrumu Dan oJullUl'. 

6 ttı'.tayıs 194'.l 
18.00 Pl'c(ı1ram ve mınıldı:e1 Saıı.t "' 

ıv:ırı . 

18.03 l1Ui2Jı:: l!ad;ro Dam 0rıı:est11ı> 
1U5 
19.30 

lV.~ 

l9.SU 

! 0.15 
:ıo.tıı 

21 .00 

llılzA: Faı;.ı.J Hcy'e'li, 

Mmıldt:eı Sııa1 AQrarı ve N~tJ 
Haberleri. 

~OOI 6 Dakika, 
Müzik: Ech>JJ'd G~eıı-Kcn'°'~ 
.,.. Pla.no Son:.tı, Çalanlar: ~!" 
dM && (Kemiln); Ilcd;a r»~ 
_. (P!coo). 

R.ı.d(Jo Gaı...ıest. 

M litlk: Bir Mars Öğreniıı<ıl'JiV 
Xon:oerv;ıtull,t' Mnıwı. 

Z;ra~ Tııt<vinıl. 

31.10 Mi.l2ik: Şam ve Tliıküler. ;s ,, 1 

31.30 Kort~ (Av ve Spora D• 
2U5 Jıl'.Ozll<: Ri;ı>aJeı)cuınlıur ıı;.rJI"" 

r.ı. (Şef: :İ!hs"1 Künçer) . ,J 
22.30 Memlclc~I Saot A,yarı, "

Ha.berlcrt ve Bl}l'Sl\lar. 
ı;-r 

12.~/ll2.50 Yarııilı:i l>r.~m ve 
paııı:ı. 

Dr. İbrahim Denker 

Belediye Sular İdaresinden: , ~.ı.nı! 15 gün 90D'J'a Jlıa r;ııı.:a ve b.i:r tJy 
ronra da in~<iata baş~~~ o}me.ıı n~o.. 

n;\lur. Açık Eksiltme ile Ol Satışı İlanı Yww'Cla yazılı ~>t kıkerl F•hri
İd:ar'E-.ınizin Bıtk ı r'..il:'rlinıcfe ("or~çi Ç1·.11 rı rı01rn iy1~ mA ?"'_ıf ı:ı::- ;; z !.:1i <l;Jıl:.!nde k<ılur l.."":ıı ,.um Jı.fi.idüır·!ti gü merit'tı. salın al-

BAŞ , DiŞ , NE ZLE, GRiP, ROM ATiZ ~~A 
Ba!ıklı HMlaneü Da.'tlliye 1110-tc
na....~1. l1e-r gün ro-a't 15 den sıo.ıı"I" 
JY,yoğhı -· Ağ~aınil, Sakrz.DG'~ 
Cllf.lde•l Çöpliik~c rokalı: NO· 

1 

T-elef•ırı: '5'4tHL 

me'V'Cut biçllıneıniç m lar ııçık n.r:::.ın1:a .Ue E atılarak-tıı·. · ma kqrnisy\Jil\.IOC.l 14./ 5/912 ~n1be fü 
ı - Sz.t~ ~rt...,~~ idnre~~iz Jc-vaz:.nı d.ıi~·e:;. Jldcn parcL>u o?,..r-.li: aLn;;.bjlir. nü &aat 16 dı:ı tarx;Jı ziıl". & ihale eili]e- 1 
2 - MıJ\" a.kii\..l.t t.i> ı ..ı J' ıat !'O ı!T<l'f:hr. ı cek."!: r. S:ırtr-.ıanıc c?6C.> kuruştur. Mektup 
3 - Ac;lik a-'a:rn~ 18 .Mayıs 9-4..2 Pl! ı. .~Tteı;, nü M.:Jt 10 da ôlr..t.z;i. dlıllil•Jllle l ıannı· rrı<•11\tlT g~)rı..t, ~aa.t 15 e khdar ım.. 1 

ıııpılacak"~ :·. .SIPO> 1 ~oo \'e~l<ll'. <4917İ · ! 

Nev r alji, Kırıklık ve Bütün 
::ıuıIN DA G'ÖNl)Jo; 1 

Ağrıları Derhal 
KAŞls ALINA BILiK. 

Keser ~ 

S;obi9 ve B:ı..,<.mub.ırrlri Elen. !"" 
.Be11ll;e - N~r!yat DirE:k1.örÜ 

Ccv<lc\ K.'u'lilll!LG!N 
SON Tl!LGJIAP M'.ATBAıU!l 


