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Libyada 
--0--

Hür Fransızlarm gUnler-
denberi müdafaa ettikıeri 

Bir Hakem 
istihkamı 
düştü 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman tebllgl. 
Şimal A!rlkada bugün aa bableytn 

lngiıız mUdafaa 8lırtcmln1n en önemli 
ct>nup kaidesi olan bir Hachelm lstib. 
kd.mı zaptedllmlııtir. DUşman burada. 
çcnber nltma alman kuvvetleriyle 
günlerce anudane ve §lddeUi bir mu. 
ktı.vcmet gl5stermi§ttr. 

~nmıun:, 
BlnıUstanda Yeni 
Kımıldanmalar 

Yuan: SADRI ERTEM 

J APON taarn17Janrun bedene. 
r:l ı;'ltglde daha vazıh blr hal 

almaktadır. 1.lk zamanlarda Japon 
taıı.rnızlnnnın genişlemesi bir mUb. 
hemllk arz.ediyordu. Hnlbukl bugtln 
Japon dıwıuıı .Pearl Jlarburdan eonra 
&17.ettltt m~vvt'Jffllktm kurtulmt11 
1ur. 

Japon Uert hareketleri blr yandan, 
Pasıfikte emniyet tertibatı almak, 
lnnd Felemcııgbıj ve r.aptettlğl adata. 
rı mulıalaza etmek. diğer taraftan 
Malezya, Blnnanyayı Çin için bir tc. 
cavnz tlıı8il ballnde kullannıak ,eklin. 
de tebellilr etmııttr. 

Japoııyanın geçen yılm son aymda 
lııa§Iıynıı tıarckctlerl muhasebe bakı • 

llımdan da sistemli bir surette harp 
cayesıno rasyonel bir ockf lde hizmet; 
etmışttr. Japonya cenup &ah:l.smda 
elde ettiği stoklarla ve yeni harp kay. 
lıaklarla da harbi uzatmak lmkAnmı 
elde etmıııUr. 

Bu lmkA.n artık Japonyanın Asya.da 

hpacatı hareketler l~n bir talih a· 
tıklıfı manasını daha ıtlmcllden ifade 
~lr, Bu va.Uyetin aldslerl ştıp. 
beetz Çinde ve lllndlstanda keodlslnl 
denıaJ göstereookt1r. Çinin vazlyeU 
&arlh olarak bir kelime ile ifade olu. 
ll&bil!r: 

FevkalMe mıa,ıklık ! Hlndhıtan vt.. 

.y. ,,. • 

Kahire, 11 ( A.A.) - Orta 
şarl< l ngiliz kuvvetleri umumi 
kararga.hmm 11 haziran tebliği: 

10 haziran günü BirlilhakE!m'e 
karşı ya.pı1an yeni taa.ru.zlar 
miskürtülmUştür. Zırhlı ve mo· 
törlü kuvvetlerimiz, hava kuvvet. 
terimizin tesirli vardmıiyle bütün 
gün hür Fransızlan başarı ite 
desteı'kleımi~erdir. Dilşmanm Bi 
rülhaktmı ilstilnde yaptığı ha.va 
akınlan geni§ ölç(ide olmU§tur. 
Başka kesimlerde kayda değer 
bir hadise yoktur. 

••• 
Londra, 11 (A.A.) - Röyter 

ajansının Libyadaki hususi mu· 
ha.biri bildiriyor: 

lki tara! zırhlı kuvvetlerinin 
Şövalve köprüsü ya.kmmdaki 
çok şiddetli muhare'belerden yor. 
gun düşerek sava.şı tatil ettikleri 
cöl harp sahnesinde bugün he
men hemen bol?tıcu ibir sühunet 
hüküm sürmektedir. 

ingiliz genel kur
mayında tensikat 

Albqkaabta 
General Vlrs 
tayla etWdl kıa arazlslnln genişliği, nüfusunun 

bolluğu dolayıslle derhal bir Japon Londra 11 ( A A ) - Harbiye 
taarruzuna oğnyacak vnzlyotte değil. nazırlığ~n bil~ii;diifine göre, 
dlr. Aynı zaamanda Blrmıuıyadakl ya~ ~cneral Virs, imnara~rluk ge_ 
Jnurlar BlndiBtanla Blrmanya arasm nel kurmav asbaşka:nJıgma. tayin 
da Adeta bir aet halinde bulunmak. edilmiş ve korgeneralliğe terfi 
~ mevsim HJndlstanm mUclafaasma tın' ti Bu tayin nenel kur a tmekt .... 1 e ış r. ,. • 

Ynca hizmet e .,.. r • mavdaki tensilcatla alakalrdır. 
lllndt tanın karadan ta?.ylkln.a bel. Bunu, avam kamarasında eöy_ 

Almanlar 
Harkofla 

ikinci 
hDcuma 
geçtiler 

-0--

Veni taarruz kütl,e 
ha'inde askerle 

yapıhyor 
...--0-

6 giinlük ıicldetli 
muharebeye rağmen 

sıvastopol müda
faası yarııamadı 

Moskova, 11 (A.A.) - Ünited 
Pres: 

Sovyet başkomutanlığının teb· 
!iği: 

Alman krtalan Harlmf cephe_ 
sinde yeni bir taarruza başlamış· 
lardır Kızılordu Siv. stoPolda 
olduğU gibi burada da düşmanın 
boş yere yaotığı hücumları püs· 
kürtmektedir. 

_... Dcvaım ! net sayfllda 

, 

Sirnstopola bomba atan Alman askerleri 

Halk tipi ayakkabı mü
sabakası neticelendi 
Kunduracılar Ankaray.a bir heyet 

göndern1iye karar verdiler 
lktısat Vekaletinin emri üze· banastarınrn altına ızgara 

linde konulmuştur. 
şek_ 

Japon gazeteleri rine ayakkabıcılar cemiyeti halk 
tipi avakkabı müsabakası açmış· Nuri Alişan'ın nümunesi ise 
u. Müsabakaya gönderilen ayak· hiç kösele kullanılmadan, tahta· övünüyor kapılar bugün seçilen jüri heye- dan mamuldür ve yalnız çocukla. 
tinin huzurunda açrlmış ve tet· rm giyebileoe!deri bir şekildedir. 

--<>-- kik edildikten sonra, üzerinde 
M i d vayda değişiklik vapılmak ııcaydiy1e iki D"ı{cr taraftan deri ve kösele 

nüımune intihap edilmiştir. işleri etrafında aH\kadar makam· 
•ı ki• Bu nümunelerden biri Tahsin lara izahat vermek üzere Abdul_ 

Cığgit'in, diğeri Nuri Alişan'ın- lalı, Nuri. Lcımail, Mehmet Ali· 

A 
• k dır. den mürekkep bir heyetin bu nü_ 

merl an "''.-~'-ıtlJ'dan-,..IJ1ahsininki deri ve munclcri de alarak Ankaravo. 
k~öse::" ::l:;el;,:i~, .!:f ak:::::,:n::.,:t::..;s::::ad::::ed:.::::ir'.:. • .:K:;b:.:' se:.:.:.:le:.:., .;.ta=-:~e-ı...;· t...;m...;e_Ierı_· n_e_ka_ra_r_v:_erı_·_ım--=işt:..._ir~. _ 

tayyare 
• • 

gemısı 

batırdık 
-<>--

Japon denız sözcuru 
Hıraıde dıyorkı : 

Amerikanın uçak gemileri 
•trateji.ini tammaen ortaclan 

kalclırclık 
... Yazısı 2 ncl •ytada 

10000 Yunan 
..,,, 

çocugu 
Kalllornlyaya 
götürülecek 

Stokbolın, 11 (A.A.) - Dagens 
Nyhctcrin Nevyorktan bildirdiğine 

göre, mihver diplom:ıtlarllo Amcrl • 
kan diplomatlarml mUba.dele eden !s.. 
veç b:ıyrakll Drottingholm yolcu va. 
puru yakında 10 bin Yunan çocuğunu 
Kalifornlyaya göttir~cktır. 

Balkanlardan sıcak 
dalgası geldi 

Bar~ret g61gede 
30,5 derecey balda 

Sıcaklar dündenberi çok fazla 
artmış bulunmaktadır. Bunun 
Balkanlardan e-elen bir sıcak 
dalgası yüzünden ilen geldiği 
anlaşılmaktadır Dün gölgede 
28 i geçen hararet bugün 30,5 
dereceyi de ge"mi§tir. İşi gücü 
olmıyanlar p!ajlarn akın etmok· 

~ 
tedir Şehirde de soğuk ve buzlu 
limonata şerbet ve dondW"1Jla 
sarfivatı artmıştır. 

:;;:;;;;;:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili!liiiijiiııll' B n ı gar is tan da sıcak 1 ar 

Japonlar 
Amerikada ! 

f'amn:BJR MUHARRiR 

dııvranmak istemiş göriiniiyorlar. Sofya, 11 (A.A.) - Bulgarlstanda 
birdenbire ı;!ddctll bir sıcak dalgası 

bUkUm sUrmeyc başlamıştır. Sıcaklar 
bilhassa §imal doğu Bu!gnristanda 
kend1sln.t §lddeUc hissettirmektedir. 
Bu yüzden bazı hasarlar olduğu b!L 
dlrllmcktedır. Bu cümleden oıarnk 
Vanıa eyaletinde Provadla yakınında 
demiryolu mUnskaJ~tı bir çekirge 
yağmuru yUzUnden bir kaç saat kemi 
mlştır. 

Tokyodan emin hır 
kaynak biıdırıyor : 

Japon- Rus 
münase

betleri 
J'aponyanın dara
ma bakımından 

Hiç bir değişiklik 
' göstermemektedir 

Tokyo, 11 ( A..AJ - Dömci 
ajansına göre, Tokvodaı emin 
bir kaynaktan şu mal<.mıat verili.. 
yor: 

Japon • Rus münabetlerl Ja_. 
nonyanm durumu ba.kmımdan 
hiç bir değişiklik a1"7JetmemekU\. 
dir 
Japonyanm Sovyetler Birliğine 
karşı aldığı durum her ild meım.. 
leket arasında im7.alannnş olan 
tara.fsrzlrk anlaşmasına ve müt:" 
tefik milletlere mensup propagan: 
dacıların Sovyet efkarında endi· 
şe uyandınnak için bütün gay. 
retlerini sarf etmek maksadiyle 
bu fırsattan her halde istifa.de 
e~ olmala.rma rağmen, .SOV
vet topraklarının tamaımtyeti esa.. 
sma dayan.maktadrr. 

Tokyo mahfilleri Alaskaya. ve 
Alcusiyen adalnndaki mevzilere 
karşı vapılan Ja'J)On hareketleri
nin nıfuıası etrafında mutalealar 
viirüterek bu hareketlerin yalnız 
Japon ordularının büyük kud_ 
retini bariz lbir st?rette ~ 
melde kalmayıp aynı zamanda 
Japonyanm bu üslerden hareket 
ederek, lüzum e-ördiM.i takdirde 
Birleşik Amerikaya karşı bom.. 
ba.rdıman !hareketleri yaT>ahilece
~ni isbat ettiğini de söyiem~ 
tedirler. 

l•panya hariceye nazın 
Roma yolunda 

Be.rHn, 11 (A.A.) - Alman radyoea 
İspanya hariciye n&ZirJ Serrano Su • 
nerln dlln ak§a.m ltatyaya hareket 
ettlğlnl haber vermektedir. Suner, 
kont Cfanoyu ziyaret edecektir. 

Nevyork TaJllllS 

Amerikahları 
Yunan hl ara 

yardıma çağırıyor 
Necyork, 11 ( A.A.) - NeV"' 

vork Times yazıyor: 
Yunanlılar havatlannı feda et. 

tiler ve hürriyet için bütün kuv
vetleriyle mücadelede bulundu.. 
lar Biz de onlara bu mUcadelede 
kntİldık. 
Eğer derhal bir yardım yetiş· 

tırilmezse bütün Yunan milleti 
açlıktan ölecektir. 

Yunan vardnn komitesine ve_ 
rilecek ianeler bütün bir milleti 
mahvolmaktan kurtaracaktır. lt1 de lüzum yoktur. Çll.nkü ona gele. liven harbiye nllZln, general 

bfıecek tclıllkc karadan Çinin sukut Virs'in bu tayin ile ordu şurası 
ettlrtlmesl, d"'nlzdtm Hint sahillerinin azalığı sıfatını aldığını, genel· 
lııgıltere ve Amerika ııo olan trtlba. kurmayda ordu ve siyaset işle
tı.ıın kesilmesi 5C.ldlnde olacaktır • rivle m~I olacağını ve muhte_ 

llındtstanııı deniz bakımından t.eh. 1ü sınıfların askeri teclıizatla.rın 
Ulteye oğrıyaooğıru Japon maknnılan dan en ehemmiygtli !kısımlara 
eı>ey znm:uıdrr iddia ctmcktecllrler. b-,· v ·ıa tml..+ir 1'Pon d nlmltılannm bu d('onf7.I mllt. W\ac~ını 1 ve e S"' • 

A MERll\:AX mnuın dNılz kuv
\'etleri ba.~uınandanı AmJ. 

r.al King'ln beyanatmdan !'!ODrıı A · 
111.e'rikan deniz makamlan ela, ga. 
utecilere, Midvay S&\'aşmm neti
l'f'le.rt hakkında iyimser olnutmn.la. 
nnı t.a.\-siye ettller. Çünl.ii Am("',.. 
rik.'\n donanmasını oy&hyan bu sa. 
\'lllf, .Japonlarm ı;imali Pasiflkt~, 
Amerika kıta.<sma dahil Aleutien 
adalan11a ayak ba.•rnalarile nett<'e
lendi. 

Alcuticn adalnrı Alru kanın yüz 
mit kadar garbinde ba.5Jıyan bir sil. 
ısf le tc~kil ederler. Nüfusu 130 hi
ni ~cçmiyecek kad:ır az olan bu n. 
daların ~oğu gayri mc kündur. 
J~okat bu, Jnponl:ırm oralanla yn
\ 'll yaı>masmı kot1ylaştınr. Ame
rika bu ıUbln.ra ço1c ehemmiyet ,·er 
difl i~in, omdıı, Duc.h llarburdan 
b:ıska bUyill< \'e küçük on iki tane 
kadar ha\"3 Ye deniz ü"sü m~clana 
g<'tinniştl. ,Japon resmi tebliğ] ba
zı Amerikan meuJfcrlnin ele ~l. 
rildiğini haber \'ermekle beraber 
isim t:hrih etm;yor. Harekat dC'. 
vam etmekte olduğu kin Japonfo. 
rnı nere.re karlar t?;İdeeekleıi kes
tirileme7. 

Meslekdaşımız Salan 
hattin Enisi kaybetti 

~ donanmaya kapayncakları da 
'arı :ram:uıtarda ııırarla ortaya atılan 
1
1lpon tddlalarmdan birdir. 

daponyunm bu hazırlıkları bir 
)\ndan lngtiterede, bir yandan da 
ff.ı.ıdlstanm lçlnde oklsll."r bırakmak. 
~ gec.ııcmem<'ktedlr. 1ııglltere &On 

küıı1ercıe Hlndlstaa&, bilhassa ScylAna 
~I hava kuvvetleri gön(lermlıttlr. 
~111ldalı dört ytl~ tnyyareclden mu. 
~ltkep bir kıta ota u~ ScyHinn. kadar 
l!llıııı~1erdlr. 

lftnd.lstıuun mildataası ltlıı Amerl. 
~ da ktn'Vetler getlrllml5tlr. Hind 
~ liııden Nehm da son \'&zlyctler
t:ı..ı.._ sonra bir Jilnd mUdafaasmdnn 
.. -...etıneLra ba lnmı~tır. Nehru mlh. 
•er ""--u;,mamdlr, fa lst ııloyhtand.ır. 

~ J)t.'\-awı ı Jıcl ııayf&da 

Bir Amerikan 
filosu 

laglllz ana vatan 
lllosana llt bak etti 

Dirkç gün ev\·eı, Japonlar, bu 
adaların en mühim llenb: üs~ii Duoh 
Har bura bir hava. akmı yapmrşlıı.r. 
dr. Bunun daha ziyade bir kesif 
taarnı7.u olduğu nnla~ılıyor. Duru· 
mu müsait olan Japonlar, Ameri. 
kan donıı.nmasmı Mich'ay önlerin. 
ele glınlerce oynlıyamk Amerilm 
kıt.a.smm bir cüz'ü huhına.n Ah~n. 
t;~n ndalarrna ihraç yapmağa mu-

Vaııtngton, 11 (A.A.) - İf14 edil. vaffak olmu5hrdrr. 
d!glne göre, en nz bir zırhlı, bir k.nı. ,Jponlarm hıırbe girdikleri gUo. 
vazör, muhtelif muhrip ve gemilerden aenberf Amerfklılar Alııc;ka ü1.e.ri. 
ibaret bir Amerikan flloau, Brltanya ne bir harekett~n son derece en. 
anayurt tllosuna iltihak etml§tır. Fi. dfşf' ettiklerini gizlemiyorlardı. 
Joya tuğamiral Llffen taratmdan ku. Birleşik de\ Jetlerden buraya sev· 
manda edilmektedir. ı kfyat yapmak I~ yol olmadığın. 

Kral, Corç, dün AmeriQ.n tllosuııu dan bir de büyUI• şose ln~ası ka • 
tefUJ etm)ftl.t.... raılapıu.,tr. Japonlar daha

1 
~-vel 

F.ğer cenup.batı Pa.,.ifik ve Fele. 
mcnk Rindi ·tanı ada!:ınnda oldu. 
ğn gibi Japonlar hu g:ıyri me k(ın 
aılıltan <la kaplamnğn \'e .Alaskn.. 
ya atlnltl!lğa muvnffnlt olurlaJ'S!\ bii 
tiin Iin.nadn, hattfı nirle.,lk.l>evlet. 
lcr Jnpnn i ttıa tehlikesine mantı 
knlır. 

Fn'kn.t honiiz hövle bfr tehlike 
uzaktır. Amerllmhlar Japmılann 

AfoutJ~ :ulalarmıla yuva }'1lpma.. 
lan, ycrlcşmc'erl \ e ynyılmalnn 
tehlikesini bn:füle.n önlcyeblllrler. 
sc ilerisi için bu tehlikeyi ::ıtlatmı~ 
olurlar Buna mm·affnk olunama7.. 
~a, hütün i'UnWcnyı, FHlpfnlcrl, I 
Felemenk lfindlsfonmı Ye Blrmnn.

1 
ynvı aiti ny<la istilA eden nblga.n 
Japon ordusunun nerelere kadar 
gidecei,rini AJIAlı hilirl Merhum Salahaddin Enla 

B8BlD ailesi bugün derin bir acı için 
.:ıedlr. Matbuatın C8kl emektarı mu . 
barrlr ve romancl Sal!haddln Eni. 
mUbteltı olduğu ZatUrrleden kurtula. 
mıyarak bu aab{ıh saat 8,30 da hııya 
ta ebediyen gözlertni yummuştur 

Cenazesi yarın Cağııloğlunda SCl:ı P o 
ta reflklml..zln idarehanesi yanmdak 
evindeıı öğle vakti kaldınlaeakt:ır, 

Uzun yıllar matbuat ve edebiyat A 
leminde hizmet etmiş, İk,dam, İleri 

Vakit, Son Saat, Payitaht, Cunthurl 
yet ve Son Posta gazetelerinde yazı 

•nUdUr1Uğtlnden muahhlhllğe kadaı 

muhtelif vazifeler g6rm~. &)'111 a . 
manda geni§ alAka toplayan lll ccık 
romanlar yazmlJ 01"'1 Sal&haddln E 
n1a geçen neslin ea. re&ll8t rcm&JI(' 

_.. ne.... ı Dd •yfftr 
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Mahkeme Salonlannda 

S ray bozmağa 
gelmezmiş! 

8UyDk kızının nüfus kağıdı ile küçük 
kızını evlendirmeğe kalkışan 

bir kadın tevkif olundu 
deş.ibmr}ta oturan Güneş adın· zip tekliflere de fazla dayanama_ 

a ibir ikadmcağız iki kızrnqan nuş ve karşısına Kemal admdn 
:nıyüğtin.U hemedense bir türlü iyi bir kısmet cı.1mu:a kararım 
~di.remeımiştir. Müteaddit vermiştir: 
~&üctüere gCE:temıiş, türlü yer_ I - Firuzanı da.iıa evvel evlen 
lem saglık vermiş, fakat ne ev- direccğim. Allah büyüktür. Ei· 
terine ~ip lkızlarmdan kahve 'bette Emirime de eli yOzU dii?.gü;ı 
içen göriicüier ve ne de muhte· eli açık bir i<oca ihsan e<rer. 
lif ta.nıdtkl.ar vasıta.siyle resmi· Ancak .. Yalnız kendisinin ko 
ni gören "lkısnett• ler bl.iyiik kı_ rar ver.mooi kafi di>C7ild;r. Firu7.a_ 
zmı bir türlü beğenmem'şerdir. nın Ya.Eiı ancak 13 tür, 
Halbuki. 13 yaşında olan küçiık Güneş kadın bunun da ko!avı 
Jm:ı Finızanın ynşmdan fazla nı bulmuştur: 
~lişmiş iba.lı'k etindeki sıkı vü· Büyük kızınm nüfus kaiıdiyle 
oodu,uzun kirpikli i i gözleri, kü_ Finızam nekma evlendirebilir 
çücük ağzı karşısında Güneş Nasıl olsa. nüfus k~dında 
kadın, işitihnomiş, ~rülmemiş sim vok. İsmini şöyle bir deği;· 
teklifler karş1Smda kalmıştır, tiriverclik mi. Emir. Firuzan 0 1r' • 

Kendi tabiriyle - sürü sürü ~itti demektir. 
hanı apartmaru, evi lhaınuımı olan Bunun Uzerlne Giincş kadın, 
beyler "kızını bir IJıannn, seni nikah hazır.ıl,Iarı devam eder_ 
de ıbluıımefendi yaı>aeağız" - ken, günlerce uf.:rnşmış ve belH 
diye eşiğini aşındmnağa başla· olmıyaca:.~ lir şekilde büyük kı 
mışlu:dtr. zmm nüfus kfü!ıdını tahrif et_ 
Gün~ kadın hunların içinden miş ve evlenme memurluğuna 

herhangi birine kızını s.~vc müracaat etmiştir. 
seve verecek fa.kat... tş evvE>lfı farkedilmemi§. kağıt_ 

Evet: büyük krzmı ne yapacak? Jar asılmış, müddet de dolarrJc 
Kızın gücenip kendi kendini bir J!İkfilı g-ünı.i gelmi~ çatmıştır. 
iki av içinde veyip bitirmesini Davetliler ças!ırdm 9, şokerl1>r 
bir ta.rafa. bıraksın, meşhur söz- lınzıılaDmış, nikfilı dafl'€'Sine ri 
dür: Küçü1< ~ büyük kı7!.lan rilmiş, nikfı.h memurunun önlm 
evvel evlenir. Buy'Ü~ .koca bu· oturulmuş ve nikah dn kıvılma. 
lam.az derler. Ya hakikaten za. ~a ibaşlanmıştır 
vailı Emir'i sent"ler ı;enesi evi· Ane.ak, tam yenı karı koca im 
nin kfı§esinde bir gölge gibi ou_ ;r.aı atacakları sırada, evlenme 
t:urup k<!lırsn! O zaman hali n:· memuru muavini içeride nüfus 
oo o1aca:k? J<aaıtlanna f{aVJt yaparJten tahr~ 

Bövlecc Güneş ıkadın, küçük fa.tı farlcetmiş ve koşarak geli,.. 
kızı Finızana yapılan bütün tek_ nikahı durdunnustur 
Illderi reddetmişı:ir. Ancak bu ca· Tabii nikah dairesi bir anda 

aalAbaddln Enis 
_... .Baftar&fı ı acl s&yt&dn 

mydı. BflhAssa •"Zanlyeler,, romanı 

Ue ytlkaelf:::Jrudretlni göırtıermf§ vo 
haklı blr söhrct ve alAka. toplamt§tı. 

alt üst olmuş. Pmis ı;ağırılarak 
is nnlaşılnuştır 

Böylece de yalnız nikah bozu· 
makla kalmamış, üstelik ;ı.hrif 
vaptı~ı anlaşılan kadın da yaka_ 
Ian:ırak adliyevE' teslim edilmiş· 
tir. 

• • • 

u,, tarntı ı ncl il.) tudu 

İngiltere Ue anlll§ııınrun aleyblnde bu. 
IWUDU§ olmnkla beraber ınncrstarun 

laponpya bmlktlmasmın değil~ 3a. 
ponya ile anlafmanm blle lehincle 
değildir. 

Nemu Hlndlstaııcla teşkil ed.Deoook 

bir orduda BkıdllJere de yer vcı1lmek 
prUle müdafaa hlmıcttııln ba§arıb

cağını ileri sU~ktedlr. 
Nelınmun hl?' mtıtaleaııı Hhıdlsta • 

na )'akla~ tclıllko ile yakından a· 
llkalıdrr. Eeasen Hlndlııtandskl lhtı. 

Wlar son aylarda, göriildliğil üzere 
dah111 bir aııla,ınaouu:lıktan bqka 

bir ~Y d~. Hlncll tanın mUdatası 
hBbl8 mevzuu olduğu takdirde bUtUıı 
lhUl~Dar lklncl safta kalmaktal'ır. 

IUndlstan mUdafnruıı der.dlğl uman 
Uplınslz. bunun $11rih oıaruu;ı, bnklk1 

ı;ehres1 Jlr. mUtteflklf'rbı Hindi tanda 
korunması demektir. 'fez. orta 1.l bu 

kilde atıl cak olun>a 11.:ıbı dah ko. 
lay olur. ÇUnkU Hlndlstanm mU lU 
man unsnrlıın Hind mUdafıı.ıı ını izah 
ettlğlınh nınn..-ıda, mu lilın:uı olınıyan 

Hlndlllerıforı dnhn fa7Ja taıısımplı.ı mtl. 
daf.aa.) n t.tıraftardırlar. Bünl clı-rl, 
lllOflyaı ~ekl.-tlllcrl, Jktbadi hUvtyet. 
ıert bwılan bu &el<lldc hnrcJu·tc lcb:ır 
eder. 

HJııdln orta halli insanları, mütlo· 
fU.lcrin ekonomik slstcmlerlnde kcn. 
dllerl lç'ln dnha esaslı bir ref11h sc\'l • 
y ı ta an"Ur ctrnc!itl'dlrler. HLndl • 
tanın hugılnkU hn)ntmd!\ hlU•lın olan 
bu lmOO.) i bozmak , lm nıU\'azeneyl 
.Japonynnın &r.t.U!IW13 ı:5ro )<:Diden 
tan7.lm etmek t lcrlııc gelmez. lşç.1. 

ıerc, gelince, bunlar osyall t dn\"8 • 
nın müttefiki olaıı lnglltere.) 1 ı:;ark• 

faşlzmLne l<arşı mDdnfna etmeyi bir 
nevi \ df<' telAkl,J ederin. 

Bllsassa Hindistan son B)lar 
&ı;lııdı:: ynnı bs§mda olan Blrmanyn. 
da yapılıın bir Japon ıccrillwı!lr.ı )1\.. 

kmdan gördüler w Japon tehlilu•tılnln 
ne demek olduğunu anladılar. 

Japonya Birmnnyn)t' 1 Hkl!ll \er . 
ınck için glnnlştl, nıımt .Jı:ııl011)1' hu 
memll'."!tet-0 ginlıkten sonra hiç d Is. 
tlMfıl tezine rla)ot ctmt'dl. Blrm:ı.nyu... 
nm henüz Jı;tikJiilc ı;atı p olrrı:ı)a llyn· 
kat kr betmedi ini ileri ilrcN'k lda. 
re~I Japon mnkamlanna tcrkcttl. 

Bu toortUI(' lll-ıdlstnn i!;bı ebenıml. 

.)etlldır. Ru scbebtrn llJodl tanda a. 
dun ,adım vakbşnn tehlıkc karı:ıı.rnda 
lmnıldanmalıır gi57e çarparım ha.) ret 
etmemelidir, 

SADRI ERTEM 

SalAhaddln Enis neşriyat hayatma 
ıı yqmda iken bl.l,§laDµf, ilk yazı.liını 
Konyada çıkan Anadolu gazetesinde 
n~bnlştlr. İlk romanı olan "Nerl· 
man..ı 17 yatında Y11ZP111· 20 yqında 
kitap halinde çıkarmııtır. Zanlyeler, 
Sara, Cehennem yolcuları, orta malı, 
Ayan t>ozuklar \'O ;Endam aynıı.aı adlı 
romanları vardır. Gueteclllk hayatı. 
na 328 de ''Tanin,,e girmekle başla. 
ml§tır. MUtarekede "Kaplan., islmll 
btr :mecmua çılaı.rnu§, fakat BMSUrün 
tazytkl tıe kapatmnğıı. mecbur olmuş. 
tur. 

Suc;lu ana. dün ad iyeye geti_ · 
rilmişti. Sorgu hakimliğinin kofr 
dorunda 1<ıiları \'e bir sürü ta_ 

ln![iltere 
Senede 25000 
tank yapıyor 

1808 de Antalya.da doğan SaWıad.. 
dlıı En:IAI eımıekll albay Ahmet ~lnln 
O(!tbldur. Hukuk fakUlt.eıdnden mezun 
olan merhum aynı zamanda devlet 
~oll&n nqrlyat §"..!llğtııJ d~ nıu. 
wtfaldyetıe ifa etmekteydi. 

Kltderl1 atıe.ine ve btltftn dolJt1arma 
• derin taziyetlertmlzl rnrruı.r ölüye 
&aabtan rahmet dileriz 

ffabet Kuım Tekirdağhya 
Meydan Okuyor 

nrdıkh:.riyle SOtmJ'r"ll çekilmesi Vaşington, 11 (A.A.) - tnglllz is. 
için he!diyordu. Yiizünden düşen tlhsaı nazın Llttelton diln Vqington. 
bin narça dlacn.ktı. Nıhay~t iGe· da söylediği bir nutukta, Amerika ile 
riye sokuldu ve kısa süren istir~ BUytHt Br.tanyanın blrll.ktc Uç mihver 
vahı so~unda da tevkif oluntu (!evı u tarafmt!an elde !!dilen ıs~ihııal 
Suçu, "resmi evrak \ı?.erinde tnh· yekOununu yüzde 50 niııbetinde aşa • 
rifat yapmak ve memurlara ya_ cak derecede fazla uçak lamal ettik. 
lan bevanda bulunmak,, tı. lertnl s5yleml§tlr. Müttefik btlhaal 
Güneş ka.dm. iandnm1ava tes· yekunu mihver istihsal yeltOnıınun 

lim edilip tevkifhaneve gotürü fk! mtaıldfr. 
türken, jki ıkızıyln birlikte aP,iıyc,ı.. Uttcıt.on, Rusların tayynre lstlh • 
ve: salAtı miktarı malOm olmamakla be. 

- Tevekkeli büyf" }erimiz dP.' raber bu b:ısusta bir blhmlnd,..e bulun. 
memişler: Evv<-"fı. büvük. sonra mıık mUmkllll oldul;ı.ınu na.ve ctnıi§. 
küçük. Ama, gel de r··nlan bi. tir. Lltteıton, s ay evvel lnglllz iBtlh.. 
zim küçük hmzmı. anlat! 1ı=;:te be· !!alinin Birle§fk Amerika istlhsa11nı 
lamızı bulduk Oturun bakalım, aıug-ıru, fakat Amerikan ımaıat nls . 
şimdi evde ya.İnrz! dive sö~en:. lx'tinln tayin edilen tarihten 41i gUn 
vordu evvel :BUyllk Brltnnya lstihse.I! e'<lye 

Ailesi ve kızlarivlc beraber aine yeUşecek niBbette old .. €,"Ucu ştm· 
gelen müstakbel damat ise, kor· dl de onu sUrn e geri bıraktığını Wıh 
kıırnndan yanına bile ya ·la<:.amı. ettikten sonra BUyUk Britanya lstlb. 
vor, bir kÖif~C hl'-~ivordu gııtı önUmll7.dckl iki, Uı; ay zarfında 

ADLiYE !JfUHABlRI 1 aza.mı haddi bulııcaktır, demiştir. 
Munuılleyb İngiliz hnrp lstlhsnlAtı 

,~™~~ Biitün Hal]{, RaClyo yıldızJ: "'.,,,,.., .... .,.,~ .... ,...,.,,..._,...,.,,...,.,,.,. .... "',,,,,t"'..,,."".,.,,.. 

:~, '~NEVZAD 
.. AKAY'ı 

Şark cephes nele 

,6rmek " 111111U .-.. :yakıDdaD cllnlemek sem 
salnmzlaıııyon!u t Şlmdl, ba büyük flrat eliniz.dedir. 

Japonıar övünüyor 
eaotarn•ı ı inci ı;ııytuıta Tokyo, 11 (A.A.) - Midvav 

Alınan başkomutanlığı Ukray· adalan yakınında batan Japon 
na meydan muharebesine yeni tayyare gemisi mürettebatının 
ihtiyat kuvvetler sokmaktadır tamamen ,kurt ... rıldığı haber ve· 
Timoçenkonun burada yaptıüı rilmekledir 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

ani taarruz Almanlann Ro _ Tokyo, 11 ( A.A.) - .Japon <ISu kupona ekloaerelr ıöG~ 
tov'u ve Kafkas petrollerini cle basrnı Japon donanmasının mu !& arama .-e it nrme UAA1ar1 En Soo 
~cçirmek için ha.zırlad•klarr vaffokıyetlcrini tekrar övmekte Oakllmda paraaız oeoredlkıcekttr. Ev
o!anları akinı bıraktırmıştı. Amerikan iddıaforının bir~aç ay ıanme teklifi gGndereo okuyuculanır 

Sivastopo1 muh re.besi 6 güıı süren harpten sonra bir blöf oL Olbnu kalmak bere artıı adreli1en 
şiddetle devam etmiştir. Sayıca duğunun m{"ydana çtktJğını kay· oJ bUdlrmeterı IAum.) 

az olan buradaki garniwnumuz deder<:'.k Japon deniz kuvvetleri_ Evlenme tekli/im: 
kahramııncıı. dövii.,~üştür. nin Diego Suarez'e. Sidney'e, • YA§ 24, boy ı:n. ktıruiee!z, esmer 

16 Alman ucağı düşürlilmiicı. Daç Harbur'a ve Midvay'a hü· so lira mall§lı bir devlet memıtro bay 
300 taşıt. malzMDe vi\klü 30 cm:n edip Amerikalılara çok ağır Türk bir kızla evlenmek istemekte • 
kamyon, birkaç tank, mlilıinuruıt darbc!er indirdiğini füı.ve etmek. dlr. Dul ve fa.kir ola.blllr. (Em. S.) 

vükfü iki tn>n ve bir uca.k han· tedır remzine mllrac3at - 377 
garı tahrip edi1.'lli tır Gazeteler üstünlüğün JaPOnla· ıtı Adliyeden mt!tekalt aıtm~ ya. 

Harlc:of ccuhE'~i."l.i"kİ bu ikinci rın elinde olduğunu ve böyle ka. flllda blr b3y, ne zayıf ue de vtıman 
taaıTUz k:tl halinde yapılmak lacağını ve Pas;fikteki Amerika elli ya§mda kimaeslz ıy1 bir aileden 
tadır ve g<!Gen hafta Sivastopol'a üstUnli.iğünün ebediyen yıkılaca· bir bayanla evlenmek !aten. ktedir. 
karşı yaı_nlan taarruz kadar e· ırmı söylemvktc<lirler uı.dllyecl )remzine mllraca t. • 378 
hemmiyetlidir. To~ ı;o,11 ( A.A.) - Japon de_ c. 1,67 boyunda 27 yaşında kumral 
Şimal • batı k~imindc SovyC't niz ~-0zcıısu YÜ7lba,.51 Hiraide crbeat meslek aahlbi aylık kuaııcı 

hattında bir gedik açmafra <;a· radyo ile vapılan hir demecinde ıoo lirayı ~cçen, nsU, lyl I:arakterı 
lışan \iman piyadesi hez.;mctr doğu Pasifikte, Hind Okyanusıuı yalnız, fçk ırnııanmıyıın; re:ık n tıp 
uğratılmıştır. 200 dC'n fazla At da ve Madagask'.ıra karşı ya- mcvzuulJah~ dctil. ı8.25 yqlannd ı 
man ölmüş, geri kalan da ilk mlan umumi hareketlerin Japon mazisi temtz ruı.ınusıu lanam babası 
mevzilerine çekilmek zorunda deniz gelişmesini ve Alman ve ve evı bulunan tcl'clh edilir> bir kı 
kalmıştır. f tal yar. mUttefiklerle işbirliği veyıı dul bir bayanla evlenmek iste· 

Merkez kesinı'nde bir Sovyet orensipinin gt1rokli olduğunu mektedlr. (Berbeat 27) remzine mn. 
birliği Alman garnizonunu yene· tekrın isbat ettiğini veniden mü- nıcnat. 879 
rek bir yeri i~l etmiştir. A'. §ahede eyC0=ııektedir Bu hare. I~ arryanlar 
manlar sOkaklarda v<izlcrce o ü ketlerin makı::adı, müttefiklerin • Llaen1n aon ımııtında okuyan, 
ve hır çok büviik savıdn harp Almanya ve İtalvaya karşı fitin· nskerllklo hiçbir 8.lAkası olmıyan bir 
ınalzemesi bırakmışlrırdır. el bir cephe aomak İçin bntün cenç; aUevt vazfyetlnln bozukluğu 

B<"rlln, n (A.A.) - Alman ordulıı.. bütün müttefik olanlarını yOk yUzUnden herhangi bir igtc çaıı,mak 
n b:ış homutnnıığı:ıın tebliği: etnıeğe matuf bulunuvordu. ıatemektedlr. (L.Oz) remzıoo mUra • 

Siva.stopol tahkimat sahası üzerin. Batı AJeusien adalarının önem_ caat. 
de §id<letu ~rpışmaııır hııllndc taar _ li nokta1anm i~al etmekle Ja • • L1.seııin blrlnci .aııutmda oku _ 
ru1Je.rıı. devam edılmlştir •• DU~mıı.nın oonya, kendisine ikarşı Birleı:;i yan, 17 yqmda, hesabı kuvvetli. yazı 
Qmldslz kıı.r~ı:Jık taarruzları neticesiz Amerika tarafından lanruz nok. m güzel bir genç, bUtlln tatil ve iste. 
ka.lmıgtır. tası olarak seçilen şimal yolunun nlrse mektep zamanı bergUn öğleden 

Slvastopol deniz çevresinde yapılan düşmana kesilmt'Si imkanlarını sonra yazıhane, ticarethane ve buna 
§lddt'tll hava tuarruzları sırasında Uç meydana C'etimtiş bulunmakta· benzer yerlerde az bir Ucretlo çal!§ • 
çozbin toniJdtoluk bir tıcı:ıret gemisi dır·. Antrenrise :ve Homed sınıfı mll.k fstcmeiı:tedlr. (M.Z. T) remzi.ne 
bombıı. ile oatırılmıştır. • uçak gemilerinin tahribi, Birle_ mUracaat. 
Doğu cephes:.nin kealmlnde düşman şik Amerikanın. uçak gemileri • 17 yn§ıru.& ,ortamektebln 11'.incl 

ııuvveUerlmlz.ln baskısı sonunda bır stratejisini ort11aan kaldınnıır ınıtıruı kadar okumU§ bir genç, tah· 
çok yerleri terkctmiştiı Voll>ov c~p tır. slllle mUtenasıp bir 1ş rıromaktadrr. 
besinde yapılan şlddelll düşman ta- Netice budur ki, Jnnon filosuna (8.S.) remzine mUre.cuat. 
arruz.le.rı SQvycUere kanlı lcayıplıı.ra karşı konulan üc Amerika uçak • Asl<erllğlnl yapmı~. yüksek tah.. 
mo.1 olmuştur. Ordu servisine mcnsı•p t?emis:nd.:n ik•si halen batırılmış sile <lcvnm eden bir genç; 5 ay i~ 
kıyı topçusu Kron§tad koyunda dilş., bulunn~ktadır. Ucrctlc bir ~ aramaktadıl'. Eski yazı. 
man deniz mllııakalAtını teslrlJ suret_ 

1 
z tYl _ 9 6 P42 salı günü sı mUkcmmeldir, (El. 6) remzine mil. 

te ategı ıı.ıtma. nlmıştır. Lcningnı.rı_ akş::.-nı Teoob~; Belediye Halk racant. 
tan çıkan bir dentuııtı ve bir kafile balıçesind ufak bir cfiroan için· ı Aldırınız: 
blm ye gemisi tUtU§lUrulmU§l:ırdır. d{! el:mek karnesıyJe bir kasa a· r AJ&tıda n mb.Jert fUlb llu .. 

nn.htarı i<avbolmıu~tur. Bulanln· ımyucutımmı:r.m ııamtu.rıııa edem 
nın eskisinden ytizde nltmı;, fazla ol. 
duğunu söylemi~ ve İnglltcred~ sene. 
de 250.000 tank ve mııklnell araba: 
40.000 büyük top, 25.000,000 mUhlm. 
mat, milyonlarca ufak alUUı ve mll)'on 
Jarca mühimmat yapılmalctn olduğu· 
nu blldlrmişUr • 

rın anahtarı asağıdatd adrc!'e mektuplan 141U'elianemlzdeıı (par.az 
getirrlfl:'~:i takdiroe (!j) lira ıan bsrt~) bergUo !Ullmbtaıı ötıe10. 
ikramive yerılec<'ktir (16749) kııdar ve ııaat 17 deu !IOCln a.ldırmıt 

ve -.eril"'cektir (1640) ıan. 
Re.11oğlı~ Ta~laba~ Ya'11ıane IH. 4:10)(S. GUrcan)(Ş.C.K.)(42 S.R) 

:»Oka.7.: No 2S Fehime Sönmez (E.N.G.) (Sevgi) (F.Z.) (Ş.U.T.) 
fAcelc) (Ar) (H. On.sal) (GUUz) 
(Ş.F.) (N.N.) (B.T. 43) (N,C.K.) 

Önfimüzdelti p:ı.zıı.r günU SUley • 
ıı:ıanlye spor ikufübünün 3rhza.de
b8o'rnt\ııki ~Mıde giireş mil .. 
llB!lüalnr1 ys.pI1acakt:n-. Bunlara 
Baıbeşlstruılı ~l KllSllll da iş
ttr!k cdecclcUr. 

Okuyucu.lamm2, şehıim1zc bir 
bç sene evval gelerek mfitcaddid 
gilrcşler Y<L!>3ll bu koyu renkli gü
reşçiyi lıniırlzya.cakla:rdır. Bir ar
hdqmuzl ı. görllc:.en Ha\>e~stanh 
Kıuınn peı'.hli:van Türltiyc baş.pehll. 
\"lUU Tekirdağlı Hüseyinc meydan 
'>kuyaro.k e7.ciimle de'111L'Jtlr ki: 

- Allıe81nl tanıyordum. Bill Ukada. 
da otunırlar .• Sedat l>cl1n Jm:ı. 

Sonrn birdenbire hııtırlamış gibi, Mukaddes Uçurum b:lflanz..,, Vedadtn petlne takıldım_ 

hattı\ yolda R'!derkı>n kendltılııe: "ulan 
d• dJm, &imdi de kumarhane işletme 
te .mi lıqlndRl' Şu hayatta yemedi 
ğtn bl"1'7.e kı!lQl&dı!,, o aldırmadı: .. Ne 
yapalım Ayaııtcığnn! lüp.n para ls~r. 
llst '"'-' t11tf'r •• fi\' klra8ı var. Masraf. 
ınaıraf.. i te geçinip glclJ~ oruz.,. 

{PembcgUl) (GUn 40) (Yc~k Deniz. 
cf) (E.L.) {Tf'kcnn) (R.R.G) (Gar) 
(T.H.R.Z.) (E. Ural) (A..M.l {Ş.U.) 

<Ş.B.) (E.0) (Naciye Dlndar) (Köy) 

-- Şimdiye kadar memleketini· 
zin ya'banc'."S'"Yclnn. Artık bir Türle 
vntnnda.c:ı sıfat.iy:le güreş meydaı -
Iannn çtk0..bllcıccı?tim. HU'kfımct be .. 
trl Til.~ ts.bcyet.i.nc kabul etti. DiT 
Rcnedenb0ı1 serbest gtircŞ idm:m. 
lan y:ı.pworımı. Oııümtizdeki paz."\r 
glinU SUteym:ı.niYc kulUbtlnde yu· 
pfüıca..1< J!iir~ere i"!iir"...ı.k edeeeğ rn. 
'rt-kirdn~h Hlis ... vfni <lf' bur:ı.yn s:ı
at H de g~I~ benhrıle yeniş;n .. 
ceVE> kadar gfirc§me~c çnğınyo.. 

rum.." 

gttle~k tılve etti: 
- Bizim \'~dı sen de tanınıın a. 

caıımı ! l!fte onıın karısıydı" 
- Hangi \'edattan JıalHıedlyomın '? 

llanlya u. bldm kopuk \'ednt mı'?! 

- Tak ndlgl •• 
Ekremln arkadaşı kendlnı tutama. 

dı .• knlıkaluı) la glildü: 
- Yahu onun karısı falan yoktur. 

Ben onu yı!lardanberl bir rum metre. 
sile oomber, ya,ar btllrlm. 

- t te bu arada evk>nml!'I.. 1.avallı 

l;no.c;ığrzın başmr ynkmı&. 

- ,.imdi ne oldu 'l 
- Ayrılıyorlar. !lahkemeye dUBtfiler 

- Çok yazık yahu! 
Van gölle bir daha baktı: 
- Enfes bir fCY· azt:ılm! Ba 'lllbm 

dotrutu hm bu kadına. Hem de çok 
genç. Adeta hlr mektepli kıza benzi. 
yor. 

"~adın ve kız ı,çı - Kolejden me'LUnmu!J, Güzel fran. ra ım.ea biliyor. Qok 1y1 terbiye rörmUB. 
8 DIJOr Eğeı" evtmmete :niyetin olsaydı, eaııa 

G..;dikp;ış::ı.da. 'OtU fabrikasında tavalye ederdim. Bıı'besmı, anneebıl 
Galısabilecek ka.dnı işçi aranıyor çok ıy1 taınnm. 
talip olanların &{Jağrdaki adrese Arkadaşı yaVBKa ba§mı Ekremln 
müracaatları. (16744) ımıag-ma ur.attı: 

Gf'dikpa§a Kumaş Ütü Fabrika8ı ı - K&flr. &2ı1n bu kadınla btr dal. 

·52· Yazan: iSKEN DER F. SERTELLi 
gıın •;ar galiba! Bu kadar ncihı btr 
malılllka kendin balta olma.yıp da 
OOııa peekef çekl,lnln olbette bir ııe. 
bcbl vnrcltr. 

- Mesele d~'Unduğlııı gibi değil. 
Biraz. sonra aulatınm. Kes ıtlmdl bu 
llfı. 

- tyı l'Ulın, kızı katırdıkta.n oora. 
Jconn,mak Dl) leo ya=-ar t 

}~kremin arlmd:ı ı blr.ı:r. kU8talı bir 
goovtt.. Tnbııfllnl Almanyuda ) .. prrnı 
bir d&ılz. makine mUlıcndblydl. l'f'nl 
yUzb:ışı olmu:;U.1. :Fnlmt o gUn slvtl 
gczl)ordu. P:ğ r Şıwll.a o •u b:ıbrlye 

cllf.~lo l:lrmUıı o )dı, muh:ıkkak 

ki çok bcğenccektt B. lld l<o11u. 
nwıı hl~ de hoşum\ gltmcmı,u. 

Şahllca Elcttmle nrkndıııjmın • Fı 
ıltı hııllndc do olsa • bUtlln k0ınaş. 

ınalıırıııı l§!tlyor ve oturduğu )erde 

fena halde ı;,nlrlenlyordu. 
Uerl'ket vcnıln ki, bu küstah t.ııvırlı 

gı~n~ oraya yalnız g11lmemlşt1.. biç 
llphe ~·ok ki ı,ahlkaya balta olacaktı. 
Ekrem onu klll derl'!C6de müdafaa 

ediyor ve ailesi luıkkmda y:n·llf ya -

\'Sf nıalfllnM verlyorcıu: 

- Aydm ! 8enJ mU,kW vıu.lyete 
dll,U~, rlea ederlm! Soura onun ba. 
oosmnı anasının yOzUne b&kamaoı. 

Sedat bey b&1Mf.lldfn yeılımlf eek1 
dlplom:ıtııırWuıdır. Kınna ~k iyi bir 
tc.oob! ·e vennı, Pakat, unUılar kr:r. • 

cııfrz, n:ısılu \'edat f:'lbl bapnın, 

serseri bir adanın düşmüş. Bu :yOr.dell 
ıcendlsl tali lzJlA'fne küserek Jlclada 

mUnzm·ı Mr ha311t Yll!Jfllnalltadır. 

Şahlka bunlan du) duki:a oturduğu 
yerde ter dokillor \'C pastactya gir • 
ıllğlne bin kere pişman oluyordu. 

Bütün bımlaı yl"tınl) orm '' g bl, 
Ayd1n, nr1 d:lfı Ekn'tllO eöyl bir 
\1lkıı. anlatmal;'D bneladı: 

- Vedat g~cn yıl içlndt>, yağmurlu 
bir ine gecesiydi.. beni JkyoğJunda 

~\1rdl. "il ydJ A~ dın, h17e ıtdellnı 
do bir poker c vlrl"llm.,. dedi. Be.o (le 

o gece eğlenooek, vakit geçlrecek bir 
~ ı•r anyordıım. ·~~1 ama. dedim, iki 
ki ı Ue poker oynanmaz ki •. ,. o gtil. 
dil: "Evde kare tamam, dedi, bir ki. 
şl eksikti. Sen gclil'!IOD, hemen oyuna 

- Bo it ne zaman oldu T 
- ~n sene dedlm ya. 
- Halbuki o geçen sene Şahika ha 

nrmJa 4Wllydl. 
- Bt•n cı; IUlğlni bllınlyonım. Glttl 

ğlnı kl~Uk bir apartunanda topal bir 
Rum kadnn lltı karşılattnn. Bu kadm 
onun metresl~dl. 

- Tamam. O uman bem e\·llydl. 
hrm de metrefll \'tırclı. 

Ekrem lprasmı yaktı: 

- F,y, ııoıım ne oldu o ıreceT 
- l'\e uıt ollln1' Bunu IOrmtlğa il\ 

z.urn var ım f \'L'CJat gibi bir SPrııeri. 
nln evinde nl'll",· olınazdı r O geec be 

nl ad:unakıllı !JOyc!tılar, 110\'llna çevir. 
diler. Üırtf'llk sarbo, ettfler. Kepdlml 
ertesi gUn bir otelll4'! bulc!am. HAlA 
fil ıyorum Vedadın pansiyonundan o 
otele nıı.ıul gtttltlme 

(H.B. $88) (Yardım) (Ratkiv) 
<Mihrace) IE.N.S.) (B.T Yalnız) 

(lsmet) (B.L.M C) (S.T. Yalnu) 

Bay ve &ayarlara 
Müjde 

Bu tasarruf dcvrınde cslddl, bo-
yam aoldu, renginin modası geçU 

diye kıymetli 

EL ÇANTALA1UNIZ1 

Dlr köşeye aUp • tcrketmeylnlz 
Atelyem.lz istediğiniz renkte elbl. 
selerintu uygun olarak eskJ ÇAN. 
TALARINIZI temıı aureue boyar 
ve yepyeni yapar. Aynca her tUrlO 
taınır ve ısmarlama çanta yapar 

Tavaletlnlz.tıı rengine ayar P-D alA 
sabit tırnak cllllnmız.ı ancak atcl " 

,._izde temin edeblllrstnlz. 
Şablka bunları duymamak tçln im 

lakl&nnı tıkıyor, takat Mltft11 dl1cka. 
tine ntğmen dinlemekten geri durma ıı 

Karak6y Mumhane cadde.it 
Haaanpa~p han No. 2, 8 

MODA BOY AEVİ lordu. (Devamı var) 


