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lsuAkşaml 
Da harbin 
&arakterı 

l'.azao: SADRI ERTEM 

BU harbin askerlik bakuıuıı. 
dan olduğu glbl politika. ve 

fi08yal bünye bakunmdan da ka. 
rakt.eri vardır. 

1989 lıarbj büyük gemiler hiki
miyıetine daya.nan büyük askeri 
kuvvetlerin havu. silahına gore a
)"&rl&0madrk~ büyük isler göre
miycıoeğini isbat etU ve bugün a.s
kerllk tarihinde yeııl bir safha a.
tllmıt bulwıuyor. 

Harbin SOS)al ve politik cephe
den görlintl5ü de onun geçinliği 

tahawülleri ıf1'& etmektedir. 
1939 barbj modem A' nıpanm 

kuru..uşu devriaıdo olduğu gıbi bir 
Snta içi muharebeleri sistemine ml 
dayanıyor! Yok!la bugilnkü harp 
xvı ncı asınlanberl inkişaf eden, 
ııiha) et XIX uncu asınla tekimu
lünö bulan koloni harplerinin de. 
nmı mıdır? 

1D39 harbi ae onun, ne de öte
kiatıı bir dcnımuda. Bu harp batlı 
başına bir brakter a.netmektedir. 
Modern A\-:rupanm kunılu!J devri • 
ıılıı h:Lrplerindcn biri değildir. 
l 'ahut bu devre hArplerlne donüş 
telikki edilemez. 

Çllıdui lla\'851 itibariyle halle t • 
mek ist.edlğl meseleler ne yalnu 
A\'nlpay&, ne ele yalnız ko' onilerıe 

taallük eder. Avrupa ,.e kıt'a ha. 
rJcl meseleler lıirbirlnJ tamamlı
yan hidiseler halindedir. Bu se
bepten bu harp, koloni harplerine 
de lrea olunamaz. 

Vakıa 1939 eyltlttndenberi de. 
\'UD eden harp (fllrtJan bir yan. 
dan modem A\Tnpa.nın kuruluşu 

devrinin lhtiy~lsmıı, güçlükleri· 
nt batu-latıyor. 
Diğer tanıftaıı gayesi bakımın

dan bu boğuıınaa dünyanın tnbi
minden husule ge1ml' bulunmak. 
tadır. 

Filhakik:L 1989 barblnde A \TU(la 

ııın krlntlan ta§1l1& ve uzlaşma 
harek<'tlerinİD Vücudc getirdiği 
neticel1trin pek büyük tesirleri gi.i 
rillıucktedir. 

A ,·nıpa modern manaslyle ilk 
milli hudutlan tayla edip bunlar 
içinde yerJe~eğe başladık -
tan sonra Avrupa c'ln·letlerl a.ra
fi>nda yakın auk taadlar kendi
ni gostermektf. geclkınedl. 

Fakat bu t.adlan telifi için 
bir çare \'ardı. Avnıpadaki bir dev
h!tıe tea.da diiBen diğer bir dev
let mukadderatını dcuiz ..,m sa
halarda \-arıyor bu suretle Anupa 
denizJere clo,-ru, diğer kıtalar is
tikametinde genl,liyordu. Dünya 
ba mantı!c lle mUteaddlt flefıı.1ar 
ıJe,·ıetıer tarafından takshn edll
lli. Bu devinle A vnıpa devletleri 
kıta haric.-lnde uzlaşarak kıta içln. 
de mücadeleye lüzum görmüyorlar 
dı. FAk:ı.t dünya mahduttur. De,·-
1eHerin ihtiroeı İ!le nlhayetaizdlr. 
l{uvvetJi devletin zayıf devletten 
kıta içinde ,.e kıta dışmda b1r ta
ltnn talepleri oldu. Fa.kat dsha zi. 
l"ade muharebeler artık kolonUe. 
ltn bayn.k değl~mıesi için ya
JlıJa a harekıetlerden ibarett.L 

BüyUk Jıa.-p sonrasına kadar bu 
bati gördük. Fakat bu da ki.fi ~el
bıedj. Art.ık (liinyayı taksim ede
tek yenide!ll mes'ut olmak imkinı 
)"oktur. Artd> kıtanm lıarictnde 
taksım edileoek parta1ar kalma -
ltlı~trr. Kalnu~a <la -bunlar ki.fi 
hyler değildir. 

Artılr, ynbancı kıta ' ' t'! koloniler 
s:iYer.ek semb:t'yen A vropa kendi 
ı.cndi.ni ):l'IDe <l.:cY!§S!ne ~~§tir. 

Ruzveırıe - Çörçiı 
ikinci 
cephe 

Meselesini 
müzakere 
ediyorlar 

Amerlllan ıutaıarı 
İagı iter ede kamp • 
ıara yerıeıtırildl 

Amerikan harp gemileri ele 
lngiliz üılerine clağılmıı 

bulunuyorlar 
l'aşi11glo11, 21 ( A.A.) - Ofi: 
Dün nkşanı, Çörçilln ikametinin 

ikinci günü de tamamlandığı ha~ 

de, Dcynz Saray harbin giidürn :i 
hııkkında Ruzvelllc Çörçil arasın 
da yapılan görüşmeler hakkıncl; 
hiç bir şey bıld i rnıerniş.t lr. 

Hiikümetln .sozcusu StepJ1cn 
Early, hcııiiz hiçbir tebliğin düşu. 

nülmed !Pini söylemiştir, 

Vnşingtondn saıııldığınıı göre 
ı:ıörfL5melerin konusunu Vbya m1.ı• 
harobcsindcn ziyııdc ikincı c.ephc • 
nin nçılmas ı meseles i teşkil etmek 
tedir. • 

Çörçil - Ruz\·e)I görüşmelerine A• 
meriknn yilksck subaylarının d:ı iş
tirak ettiğini gösteren hiçbir belirli 
yoktur. Bununla b era ber görüşm<'. 
le r<lc dorırınm:ı kmnandanı Amiral 
King'lc ordu kunınnclanı general 
Marşal hrızır bulunuyorlardı. 

lAJn<lra, 21 ( A.A) - Amerikan 
kıtalarıııın lngillcrc '"e frl:ındadrı 
bütün memlckl•I boyuncu kamplara 
yc>rlcş t i ri lmlş oldu#u re~men ıı ç ıita 

"ııruımuştıı r. 
Aıııerikon harp gemileri de lns!• 

liı ü! lerine dağılmış bulunmakta _ 
dır. 

Yeni lnglllz tanktan 

Hah silken kadın 
Balkonu çlkme
ıly ~eyere dl18p 
a~ır 7araıaadı 

Maltepede Karatcpe mahallesinde 
bir numaralı CYde ot!1ran Tuğla ~ 
manı 1uıllası Yaninin CiO yaşmdakf 
karuıı Soflya, bu sabah evinin balko_ 
nunda halı silkelerlten, balkonun ön 
tarafı yıkı!~ış. Sofiya yedi metre 
yükseklikten yere yU\"&rlanroıştır. 

Kadın vU<.:udunun muhtelif yerin • 
den ağır suı:e\te yaralandığından 
Haydarpap hastahanesine kaldırıl. 
mıştır. 

Llbyada mlh\ ercllerln 

Harkofta 
Dün şiddetli 
muharebe 

oldu 
80 Alman tankı 

tabrlp edllll I 
Sivaatopol kaleıi Alman 

tcurrnızlarına karıı koyuyor 
Lon<lra, 21 ( A.A) - Harkof 

kesiminde yeni bir • mııhıırebc baş
lamıştır. 

Gece, Moskovo radyosu, cenup 
bııtı cephesinde bir s ün süren şfd• 
detli bir muhıırcbeqen bıılı~ct.miş
tir. Alınnnlar C\"Velfı 40 pike bomb:ı 
uçağı ile Rus mevzilerini dövmü~ 
ler, sonra <la 60 t ank ılc tnnrru~ 

_.. IJevamı 2 ncl sayfada 

teftişe baur butun:ıyor 

lngitız 

laqqareıer i 
Alrranyada 

bir çok 
hedef,eri 

bombaladılar 
--o-- • 

lngiliz hava nazırı Alman 
hava kuvvetlerinin yıpran-

nuya başladığını aöylüyor 
1939 eyHHUndeberi de\'&nl eden Londra, 21 (A.A,) - İngiltere ha 

harbin karakteri budur. Bunun l - va nazırlığı bildir iyor: -
çln Avrupaom mümessiU, dünya Kuvveuı b.r lnglllz hava teşkili 
nfıı:nnı olmn iddia11mda bulunan dUn gece Emden ile batı Almanyadan 
devletler tasavvur ettikleri mev.. bqka birçok hcdefiere ve Hollanda• 
kH ekle etmek içia mutlaka rakibi. daki bava alanlanna taarruz etmiş• 

nl yere sermek mecburiyetindedir. tir. 
BundAD dolayıdır ki tahrib:ıt her Yedi lngitz uçağı eksiktir. 
yerden fazla A\·nıpada olu)or. Londra, 21 (A.A.) ·- Britan)a 
Şimdiye kadar olan harplerde hava kuvvetim evvelki gece Al-

aşağı yukan "AYnıpc\]ılık" görüşü man)ada Emdcn, Osnalıruk ile di
mumriplcr ar:uıında lıUe k«:ndl. ğcr yerlere yaptıkları akmda.n dö
ıini hissettirmişti. Halbuki bu ncr dönmez dUn 3C''l avcı tAyya
barpte "Auupe0 man~vi blrliğl resi Avrupa üzerinde uçmuştur. 
tamam~n ort!\dan ksvbo•muljtur. Avcıl:ır, Havrc limanına bom-bar. 
Bunun sebebi harbin ar.ıcttJği ye- 1 dmıan tayyıırclcrinin akmmc. re
Pi ıı.amkterdh: • _ , ---= Devamı ı Del ııayfada 

• 

ellno geçen Tobnık vo Bardlyanm mevkilerini gösteron harita 

Sıcaklık bugün 
gölgede 33 

Hu saoah yeoioe 
Tobruk 

mOdafileri 
teslim 
oldu 

Bardiya 
Mihverciler 
tarafından 
işgal edildi 

---0---

Tobrakta 25000 
ınglllz esir da,ta 

Eairler arasında 
generaller de var 

Boma, .21 (A.A.) - İtalyan ordu. 
lan umumi kararglhmm 754 numa • 
ralı hususi tebliği : 

dereceyi b 1 d D~man mukavemetini kıran dUn 

U U kü §iddctli çarpışmalardan sonra ~ 
1 sabah 21 hazlran saat 7 de mUzake

recl bir İngiliz subayı 21 inci kolor. 

Sıcaklar deva.m etmektedir. Bugün ı raret derecesi Bğleyin gölgede kırkı, 
hara ret der~cesl göl~de 33 c kndar 
yUkselml§tir. GUnC§te lsc subunet 
60 dcreceydi

1 
Bugün pazar olduğu i

çin halk plAjlara Adalara ve Boğaza 
koşmuştur. Mesire yerlerinde mUthi§ 
bir kalabalık vardı. 

Diğer taraftan İzmlrden bildirildi • 
gine göre, burada 941 seneslndenberl 
görülmediği söylenen 11lddetll bir 11. 

cak dalga& hUkUm sUrmcktedlr. Ha. 

Amerika barba 
glrdljlacleaberl 

At,antik 
sularında 
286 ticaret 

• • gem ısı 
batırıldı 

-0---

4 111! erike ve Kiba 
ü: Uir a bhasıarı 

Denizaltı h:i.cumlarına karşı 
bir a11la:.ı •• a imzaladılar 

\'aş .. ı ıloıı, '.!I ( ı .. ı.J - Jfanın :ı ' ı 

Aııı crilrn ,·e l\ul,n nı ıır~hhıı sln rı :ı

r.ısı :ıclıı ıııı1:ı a rı :ın an b,.mnııın ıle_ 

niı.ılt ı lıiwwnl ~" ııırı knrşı ulınıııak 

tıı ol ıı ıı ııı!id lfıın teıllı i rlcrlnı h isse 
dilir dt' • l'n•<le te~ irli k ılyr n!lı za ıı

ıı cd ilıncl> l~d' r. \mcr ikn hıır~ ı;i_ 
rclidcıılıeri .', ti 111liJ.."le lıntırı lrı n 

\ Bpurl.ırın c; yı .ı 28G )l bıılm ııştur 
Anlaşnı. d:ı, Kfib.:ı hiıkünıeti n in Ame_ 
rik:uı l'lj vıırcci'erinin tıı Ji m lerl 
ı~ın her türl ii 1 ol ;ıylıkları RÖs tere
cc~i ve c!enöı • l !ıl:ıra kıı rq yapıla 

1 -c. k lı :ı rc .• ctl re l nrd ım edccc~i 

gUneşte 56 yı bulmll§tur. Sokaklar
da sıcağın fiddetinden baygınlıklar 
geçirenler olmU§ ve halk kafile ka -
file ııehrin ycşllıik yerlerine, denize 
gftml§tJr . 

Adanada da 81e&klar birdenbire art 
mıştır. Dün hararet derecesi gölgede 
38, güneşte 60 tı, Pamuk ziraatı ya.. 
pan çiftçi, hararet derecesinin yUk _ 
sellşlnden memnundur. 

74 Çek daha 
idam edildi 

Haha Çeklere Alman milleti 
ile ifbirliği yapmalarını 

aöylecli 
J.ondra, 21 (A.A.) - Dlln Çck

yada daha i4 kiF; idam edihnıe
tJr. 

Lontlra, 21 ( A.A.) - Praı;dan VL 
§iye gelen bir telgrafa göre, Çek hl. 
maye idareai k ukla reisi Hıı.hli r adyo 
ile yayılan bır deıne.;lnde şunlan söy 
lemıııtır: 

'"A lmanJ..ı aıeyhın le yapıl her 
hareket cezaıandınlacnktır. E~c,. Çek 
m lle tı A' ma 1 millet ne ol'ln ,.azife· 
sini ynpmı.ı..aa Alman mtlletı de Çek 
mllle!ine kar tı hiçbir mecburiyetle 
m.lkelle~ o!mıyoc31ttır.,, 

n ıc,J..r ı 

de" Yed ku'eye gele:ı b.'l.ı!ı . ..-ö treni. 
n in nrka vıır;.ı ı1lrI 'l l.l biri inin Uzc. 
r lnrlcn durn~rlnr çı lt"ll:t'/n başın mş 

tır. 

Vagonda uıu.111.n ı:ılk t !A{lıt ken 
dilerlnl dl~\·· va~01.1:ırn ntmı1ı11"ır.;ıı 

aa tr<>n de bu sırada tıııre'( t etmiş 
ve ancak 'i l·nl!tapıJa d Jr1 ·.ırııı!lrnl< 

gönderli"n <>k p tn.:-nfmdan ateş sön 
dUrU!mUştUr 

Ateşin lokomotlfti'n sıçrayan o.r 
kıvılcımdan mı, yokss. atılan bir si. 
garadıı.o mı rı klıı'tJ ctrafınd'l tı>hkl • 

ka ta IJaşlanm~tır. 

domuz komutanıığına müracaat et • 
m i§ ve kendi komutanı na.mma Tob. 
ruk mllatahk~m mevkiinln t.eallm tek 
lifinde bulunmuştur. 

· Mihver kuvvetleri müstahkem 
mevkii, gehrl ve llmanı işgal etmı,,.. 
lerdlr. Aral&rmda birçok g eneralle r 
de bulunan 25.000 esir almmı§br. El. 
de edilen ganimetler çok m\lhimdir, 

ALMAN TEBLİGI 
Bcrlin, 2l (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığı, Tobruk'. 
un, B:ırdlyanm ve Elgobi'nln işgal 
edildiğini bi.Jdinni§tir. 

ııoma, %1 (A.A.) - İtalyan ordu• 
lan umumt karargAJımm 763 numa_ 
ralı tebliği: 

Doğuya doğru ileri harekeUerine 
devam eden motörlU mlltruoler Baıw 
dlyayı işgal etml.§lerdlr. 

İtalyan _ Alman hava kunet1erl • 
nin kUUe halinde §iddctıı har eketim. 
le desteklenen ve Tobruk mUstııhkem 
mevkllne karşı yapılan tnıırnız dllıı

denberı başlamış bulunmaktadır. 

Akşam üstü dış kemer istihkAmla. 
rından bir çoğu kahramıın mihver 
ltıtalıın tanrıfıdan alın'llı, bulunu. 
yordu. 

Kahire, ~l (A.A .) - !ngU.z tcbll. 
ğı, dUşmanm dün b \yUk kuvvetlerle 
Tobn.ığa taarruz ett .,, b 

dlr. Gö.stcriler. ş'::! :-.t•ı ı 

ra~me"I, d~man mU:l ! :ı 

girmeıte ve ıç mUdıı.f:ırı ku; kbrm • 
dan mUhim bir bô'"'eyl l~n;-ıl~ muv:ıf. 

fnk olmu'}tur. 
Çnrp:~:nn <levam et~" t •Jlr 

r &ı 1i1en~ le et
~~ re gifıcn 

R1ute!rıkbs ~- s .tirlerı 
Kumandanlarının izini 

olmadan evlenem:yecekler 

\'u~inaton, !?1 (..t.A.J - Harbi·.-: 
n ı ı hıı. ,·al::ıncı r~eml keti r le lıit. 

md cdo.;,ı Aıncr :ı or lu.;ıı 11 n'iUJ·· 

!arının o mc111l kc lerdcl.ı Anıcrlkı 

orduı;u komııtııııl rının ı•ıü L:ıcl<!r.int 

nlın:ıksızın e\ler • • ,·, <c1.l.ıir.ı bII. 
<lircıı bir emır m <''miştir. tıı~rih cclilmiştir. Bu lıu ~ustn n e· -

redi lcn tehliğılc lıilılirfld l j:ll ne göre 
lluvamı yıı kınlarınd:ı yeni bir talim 
k:ıın ıH kıırulıır ık lır. Fıık u t hıı Jıu. 
...u~ta Yııııı1r.n h:ızırlıklar hııkkınd ı 
ı oN!:.t veri l ıııerrwk~<lir. t ngi11:1. 
lı D \'O kuv\•ctle ri ıı r ml·n ~ı'p bıışka 
lıir k:ıııı pın lmrul:ıc:ıi; ı clıı nnlnşnıa 
d ıı yazılıdır. 

Rakıya karıştı~ ~~i);n 
zehir tahkik,~;, 

Maltayı l!tcamlar 
balilledl 

iki kadınla iki erkek nezaret 
altına ahndı 

Malla, 21 ( A.A.) - Dünkü resmi Birkaç gün ev\"el Kartal Ma ltepe _ 
tchlı~: sinde meyhaneci Tovflk Ue arkad&§ı 

Gece hiçbir ıık ın olmamıştır. Bu Seferin kendilerine hediye gönderilen 
sabah küçük düşman devriyeleri fi~ rakıya kanııtınlan zehirle öldürUI _ 
defa tehlike işa rdll verilmesine meleri ha.dlsenln tahkikatı chemmL 
sebep olmuştur. Bu devriyelerden yetle yUrUtUJmektedir. 
h içbiri kıyıyı geçmemiştlr. Öğle • Vakanm blr kadın kıakançlığı yU· 
den sonra avcılardan mürekkep bir zünden i§lendiği ve ııuçlulann hUvl • 
düşman de\"riyesi başka tehlike ifa. yetleriııi gizlemek maksadile rakı §1. 
retlerinin verilmesine sebep olmuş- 1 §eıdnhı ft#zına, astıklan karta ''mlL 

tur, " 4 l1,, 181Dtıı1 ,..zdık1arı anlaşılmaktadır. ı 

Şüpheler Maltepede oturı.n ve Ça 

kırın kansı na.mile !\'U'ruf Hntıce 11 
kız knrd •şl Ay.)>!ye .. •1-"k ır.a:d ıı 

n aslm ve Ayşcr.L1 l.oor,...ı ~,·ıı;ı Uı.c • 
r inde toplaumaktadır E~ iki ltadın. 

la lki erkek c\·velki gün :ıorı;-.ıya ç<.• 
kllmişlerse de hadı .c lle hiçbir al~.a 

tarı olmadığını &'ylcmlşle:Jır. 

Dördll de nezaret altında bulund.ı 
rulmakta, tankilı::ıtn devam oıunm ı 

tadır. 



Çan!<ayşek kuvvetleri 

Doğu Çinde 
Japon taarruzuna 

dar dardalar 
Çunkfng 21 ('A.A.) - Japon 

mUnakale hatla.rmm zayif no.kta..· 
!arma indirilen hız11 darbeler sa
ycsintic, Ço.n Kay Şek kuvvetleri, 
doğu Çinde Japon taarruzunu dur 
durmuşlruıiır. 

Çel..·ya.nın tla Japonlar, 15 gün 
evvel işga lettiklerl Chuhsien :is
tikametinde doğuya doğru çekil • 
ınektecfirler. 

Kiangside de Japonlar, Mnn
dı.a.ııg isti.k.'lllletinde batıya doğru 
ekiliyorlar. 

Japonln.rm, buralnra girebilme-, 
lerl içm kulla.ndtklnn ana yol O· 

ian 700 kilometrelik Ki.angsi - Çek 
yan demrly.:>lunu kolavca kontrol 
ed emiyeoekle!rini o.nladıkla.rın.a 
şüphe yoktur. 

Atlantikte batırllan 
gemiler 

\'a,şongton, 21 (A.A.) - Ba.h.ri
ye ııaztrlığmın bildirdiğine göre, 
kllçük bir Amerika gemisi Carn
ibcs dcniz!:ndc ve başka bir Nika
ragua gemisi de Atlanti!{ kıyısı
nın 60 mil açı:klarmdn. ba~ 
t.Ir. Her iki gemfden kurtulanlar 
doğu kıyısı lim:uı la.rından birine 
çıkmışla.rdtr. 

Stokholm, 21 (A.A.) - Orion 
İsveç vapuru &.ltık denizbıde tor
pillennrlştir. 22 kişilik mu.rette.bat
tan biri ölmüş, bir başkası d:ı ya
ra.larınuştr. Kurtulanlar 1sveçc çık 
mışlard?r. 

Ya5fngton, 21 (A.A.) - Bahli
)'!C Nt!Z?rlığr, bir ticaret gcmisiy'le 
başka bir geminin Virjinya kıyıla
n açığında torpile çarparak battı
ğın ıve hns:ı.ra uğradığını bildir -
ınektcdir. Batan ve hasara uğrı. 
~ bu w geminin ~ torpil. 
len&lerl sambnıştı. 

l'ranıız babkçı 
gemileri 

Jngiliz uçaklan tarafmdan 
mitralyöz ateı ine tutuldu 
Dleppc, 21 (A.A.) - 18 haz1raıı 

ö •leden sonra Dleppe ve Treporl a. 
'lrmda.kl Dç Franm: balıkçı gemi. 

lnglllz tanareıerı 
_.. Battararı ı ıncl sayfada 

fa.kat et.mişlercUr. Bir kısmı da 
Calais, Boulognedan Belçika budu 
duna kadar o!a.n kıyı ve içerilerde 
Sa.int Omcr'e kadar uçmuştur. Ca.
lais üzerinde dUşman avcrlariylc 
~ddetli muharebeler olmut, 4 Al
man avcısı dlişUrillmll.ştür. 6 ln
~ilfz avcısı dilşmll.şse de bomba.r-· 
dıman tayyareleri sa.limen dön
mUşlerclir. 

HA\"A NAZmININ BEYANATI 

Londra, 21 (A.A.) - lııgiliz 
Hava Nazm Scnkler dün g~ söy 
lediği bir nutukta demiştir ki: "Şı
mali Fransa Uzerınde avcılarmuzm 
hıırekfi.tı: gnrptüi Alman avcı lruv. 
Yelliıi yıprabnağa"ba§Ja.dı. Biz Bri
tanya ordusunun Avnıpaya doon
şilneı yol lı3.zrrlryoruz.,, 

tNGlLTEREDEN DUYULAN 
lNI-"lLAKLAR 

ı .. on<lra, 21 (.-t.A.) - Dün, gece_ 
nin biiyiik kısmında, Fransız kıyı· 
sı Ye Manş denizi JstikametJnden 
gelen şiddetli top seslen ve infilMt 
gıirüllüleri duyulmuştur. Bilyük 
şimşek akisleri İngiltere kıyısından 
açıkça görülmekteydi. 

Znrnan zamnn Dünkerk ile Bo• 
logne aı-Mındaki bölgenin tutuffu
~ \•e yandıAı sanılıyonlu. 

İngiltere cenupkıyılan, cumarte_ 
si takriben snnt 23,30 dan pazar 
snbnlıı saat 2,30 a kadar sfiren şid• 
dctli lop atışlan ile sarsılmıştır. 
Mnıemndiyen su llstO küçilk de • 

niz mot5rlerinln sonıurdanışları 
işitilmiştir. 

• • • 
Londra, 21 (A.A.) - Hava na.. 

zırlığmm, bomba uçaklarının Le 
Havredekl hedeflere hücum etUğlnl 

bildiren tebliğde av uçaklarmm da 
dün öğleden aonra Bwony&, Kale 
ve DUnkerk'e htıcumda bulunduklan 
111.ve edilmektedir. 

• • * 
Berlln, 21 (A.A.) - .Alman radyo 

lft1DUtı verdlğl bir habere göre ıngın; 
haT& kuvveUerlne mensup bir ~kil 
llğleden ııoma Belçika aalılllerı. üze
rinde uçmak tqebU.!tlııde bulunmu,r 
tur. Uça.klan bir çeyrek .ııaa~ 8 
Spit.fire uçağı dl.i§Urın~lerdlr. Bq. 
k& blr 1ngO.lz u uçağı da Franmz 
n.billerl ~rğmd& Alman uaçkları ta_ 
ratmdaD dQftlrUlmlı§tUr. 

~z ~ ~ mitraı.. • • • 
tqlne tlltulm\lftur, Bir kl§l Londra, 21 (A.A.) - Reamen bildi-

" mnş dört ~ yaralanm•tır· rlldlğine göre, avctlanmızdarı mu-
--------------• rekkep bll"!:ok tetldJler cumartesl 

Ku•• çu•• kçekme gimtl ~eden aonra Haney& yapılan 
• bombardmı&nd& Boston tipindeki u. •• ı •• d ç&klanmıza refakat etmlflerdlr. Av_ ce go un e cılanmız dört dllfmıın uçağı dtışUr • 

Balık avlayan roca/ı mtlşlerdlr. Avcılarmıu.dan altuıı Us• 
:r terine d&ımeml§tlr. 

bataklığa .aplanclı 
BakırklSye bağlı Satra köyünde o. 

turan 11 yaşmd& Hüseyin admda bir 
~k. bu aabah K~ekmece gö. 
lQııde balık tutarken. muvazeneslnl 
kaybederek göle dll§mll§tUr • 

KUçtık Hllaeyln her ne Jtadar bağır 
Dll§a da etrattakller lmdadıııa yetl· 
§inceye kadnr bataklığa saplanıp 

kaybobnuştur. 
Vakaya Bakırköy Jandarma ku • 

mand&ıu elkoymuş, Hllaeyln1ıı ceae. 
dl bataklığın içinden gQçlQkle çıkarı.. 
-~Ur. 

Yurt bilgisi kitaplan 
müsabakası neticelendi 

"..nk:ı.radan haber v~r:ı1diğlne g6 
r~. IJk <>kulların dördilncll ve b-'l· 
§İnC'İ ::ınrf1anna. mahsus yU'l"d ~ 

ıeisi fiyatlarının yazılması: i<;in a. 
"'IP1 n.n imtihan bl tın.iş tir. 

MiliP:ı.baltayn gönderilen kitap. 
mel bl.!- ko-nlf:ıyon ta.rafmd.:?.n 
emniş ve 8J1ağıdnki hususlar 
t olunmuştur, • 

MüsaOO.kay:ı 13 seri kitap yoJ. 

Emlf ve bonl:ı.rdan, Ilu't"Sa ikinci 
laobılu Tiiıic<'e öğretmeni Be
a Enn:ı.t ile BW"Sa MaarJC MQ. 

1flllr maaviai Kemal Ermatuı mllf
~ )'Md*len k!t.aplar birioe1 
~ ayıAıı:şbr • 

Bar ve Baranıara 
Müjde 

eıdd4I. lıo
..,., reagln1n modam ~ 

dl19 JaJmetu 
.. ÇANTALARDfJZI 

ar kllfe7e &tıp terketmeyinlz. .. -.,_nıs ı.tedtginlz renkte elbf-
811ertnbıe uygun olarak eakl ÇAN. 
T~ fenni ın.ıreue boyar 
w 1'8P1'9Dl yapar. Aynca her tUrlO 
tamir ft ISmarlama çanta yapar 

'l'auW!ı hin rengine ayar en al& 
_... llnMr eDAlannm aııealr ateı. 

;w ' ı1e tııımln edelıillnlıdz. 

Karaköy Mumhane caddesi 
Haııanpqa han No. 2. 8 

MOD~ BOYAEV1 

Masouaı 

ispanya hariciye nazrile 2 

saat görüıtü 
Roma, 21 (A.A.) - Reamen bildi· 

rlldlğ'l.ne göre Musollnl, lspanya ha. 
rlclye nazın Serrano Sunerl kabul 
et.mi§ ve lkl saat gtsrll§mtl§tllr, K&. 
buldc kont Clano da. hazır bulunmuıı. 
tur. 

Eski Japon baıvekillerinin 
içtimaı 

Tot<,o, 21 (A.A.) - Eekl Baş
veJciller dün Başvekil general To
jonun eftDde topleJımşla.rd rr. Es
ki Başvekiller, general Tojonun 
verdiği imhab clinlcmielerdir ı 

ar... .,..ikan .. befı aırıQD4a blr 
saana fazla konuttu. 

ıcıa.. e871Md1. 
81Jlıencll-~ 

Artık Zlma 419 .adaotta. 
Beyni, skll dlla87orda. 
Beyni ftl rkll De bel'Uer kalbl ele 

1IJ1lllData bath""'tı. 
- Ben ba pce ı-IPD oldum. 
Dl,e 116J'fenlJM ye Şablkmm Mraz 

olma ayı1memıı bekliyordu. 
- Ketld onun blrunıa konyak ka. 

Httnı ~ A.11, kör o1uıea Ve.. 
cıaı öfre&U bep lıaaa ba dolaptan. 

1 

1 
Bir anlık Şeblkanm göpttne ba. 

flll• dayadı: 
1 - Kalbln aıeden böyle kopac-ak gl· 

b1 ı:arpıyor, meleA'fm!' Yabancı bir 
yerde detllsln ! S-1 dPJk.c 8CVen ve 
her şeyt unutan, yalnız seni dllttınen 
Ekrem in yan111dasın ! 

Diyor, Şahikayı Adeta uyandmr gl. 
1 bl •J'lllYOr, clldlkllyonJu. 

Şahika • eaaı Od ~kia • eıme • 
dl •. 

- Anne.. bana biraz MJ ~f'r • 
f)fye mırıldandı. 

ı '8hfka oykuıru araıınd!l kendini 
Bliyllkadııdakl e\•de 111U1ryorclu. 

Ekrem bir bardak su doldurdu .• 

Romanyaya akm yapan 

Amerikan 
tayyareleri 

Yanhşhkla başka 
bir şehri 

bombaladllar 
Ploeıti ıehri maharetle 

mcukelencliğinclen tayyare. 
ciler alclanml§lar 

Vqlngton, 21 (A.A.) - SaIA..
lıiyetll &Bkcret ma.bfillerde, 12 ha
ziran gecesi Romanyaya taanııs 
eden dört mot.örlU Amerikan u
~armm, Ploeetideld petrol ta&. 
flyehanelerlne hQcum iç1ıl hava -
landıklan, fakat, arazi durumu 
1.'8knrundll!l talaibcıı aynı mhiyeti 
gösteren başka bir şehri yanlış:a. 
la bombafodıldar.ı tasıih edilmek
tedir. 

Ploestl o kadar maharetle maa
kelen.nllştir ki, geçen sene bura
daki ta.sfiyeha:r.elf'ri bcmbalama.k 
teşebbüsünde bulunan Sovyt pilot. 
lan da bu isteklerinde akamete 
uğra.m:ışlardır. 

Bu ha:rekctc dair olarak alman 
rapor. Ploestiııin 90 kilometre şi
mal doğusunda bulunan Bumu şelı 
rlnm Amerika bomba uça.'klsrı ta
rafından bom.bal anarak vahim ha
sara uğrbldığmı bildirmektedir • 

Bar il olta 
.... Bllftrı.rab 1 1nd .. ,.... 

etmişlerdir.Bu tanklann coıtu imha 
edilmiş ve taarruz ged atılmıştır. 

Sivastopol kesiminde Almanlar 
birdcaç tümen toplanılflardır, 

Lonclra, 21 (Radyo 8,15) - Gec.e 
yarısı Moskovada netredilen SOTYet 
tebliği: 

Cephenin Sivastopol Mlgeslnde 
şiddetli muharebeler devam ediyor. 
llarkof bölgesinde bir noktada Uer
Uyen Jutalanmız, flcrliyen Alman 
kıtalariyle temasa geçmlşllr. 

SIVASTOPOLDA DURUM 

Londra. 21 ( A.AJ - Alınan pi• 
ke bombardıman tanareleri sına
topol liman tesislerini, iç tehrl. 
sahil istihkAmlannı dlln şiddetle 

bombardıman etmiştir. Tek tük 
Rus avcılan görülmüş. bıınlardao 

beşi düşürülmüştür. 

Vlıi, 21 ( A.A.) - Alman knnet. 
Jerl Sivastopol şehrine doAru Jleri 
hareketine devam ediyorlar. Muha
sara çemberinin merkezinde, hava 
kuvvetleri ve tanklar tarafından 
milzaheret gören piyade şehre çok 
yaklaşmıştır. 

Vi§i, 21 ( A.A,) - SivastopoJ Jra-
1.esinin şimal kesiminde Yon Man. 
neistein ordulan kaleye ikt kilo _ 
metre yaklaşmışlardır, 

Loııdra, 21 (A.A). - Gece ~ansı 
Sovyct lebliğiae yapılan bir ekte, 
J\ııradeniz filosu Jıııvn kll\ \etlerine 
ml'ıısup pilotların 29 hınk, 60 kanı· 
yon \"C 12 havan topu bııt:ıı) ıt ı 

iınlıa etikleri hllclirilıncl.Le<lir. 

:\loskova, 21 (A.A.) - Sovyet ek 
tebliği şöyle demektedir: 

Hava kuvveUerimlz 19 haziran gU· 
nU cephenin muhtelit kealmlerlnde 

·Mahkeme Salonlarında~ 

Kadını 
ettikten 

sarlıoş 
sonra ... 

Evvela ustura ile saçlarını kökünden~ 
sonra da yuzunu çenesinden kesmiş ! ? 

Suçla bir ik.l aydanberi mevlruflu. 
Nihayet hakkındaki tahkikat ikmal 
edilm4 n mUhakemesl ilirlllmelı: 
ibere asliye ceza mahkeme.ine 
~oderilıni"i. 

Sorgusunda, adlnın Hasan oldu. 
~nu ElAzığda doğduğunu. 31 yn• 
şında bulunduğunu, arabacılık yap. 
tı.Aını, evli olmadığını, ancak ) n_ 
omdaki davacı Ayşe ile 8 sene
denberi metres yaşOO'.i#ını söyledi. 
Kısa boylu, esmer, kara göılft ve 
kara bıyıklı, hnin bakışlı birisiydi. 

Davacısı ve eski metresi Ayşe, 

henfiz 22 yaşında olduAunu söyle_ 
ıoesine rağmen, hayli yıpranmış bir 
kadındı. BaşınıJa baş örlil, oyağın· 
da meşinleri yırtılmış, boyaları dö• 
külmüş lahta ayak:knbılar vardı. 
Başörtüsünün hiç bir tarafmdan 
bir tutam s~ı bile göriinmilyordlL 
Netekim biraz sonra okunan tahld. 
kat evrakından anlıışıldıAına glire, 
yıına~nda'ki çlzikıten fazla saçlan. 
11111 tnorruza ujtramış olduftu anin• 
sıldı. lliıdi~c şöyleydi: 

Sekiz senedenberi Ayşe ile met• 
n•:; otıır:ın Hasan, son günlerde 
\ysc~inin kendisini ald:ıttı!fına 

ılair bazı şıwiıılıır üıı~ ın:ığo hnşlıı-

kalım! dedi, Beni Taksimdeki llıı· 
meli köftecisine götürdü, Ben bira, 
kendisi rakı içti. Fakat birkaç şişe 
biradan sonra benim de c.ıınırıı ru• 
kı isledi ve içmeğe başladım. lfo • 
san bana ilk zamanlarda bile gür 
mediğim derecede ikram ediyordJ: 
Nihnyet ben de o dn adamakıllı 

sarhoş olduk. 
- Hasan heni artık evime gölıir! 

dedim. 
Dışarı çıktık, bir otomobile hi,,• 

dik. Fakat ben e.,e gidiyorum cleı• 

kcn, bir de baktım, ki Hasanııı 

"Tepe" dediği bir yere gelmişiz. 
Fa kal hoşuma gitti. AAaçlıktı. Tr. 
mlı bir gazinoda, tenha bir kôşt'dP 
olurduk. Yine rakı içmC'ğe boşladık. 
Aradan ne kadar geçli hllıııiyorum. 
Ha'>an birdenbire aya#n kalklı, bao; 
örtümü pnrçalıynrnk snçlarınu :) r • 
knln<lı, beni yere yatırdı. ı-:H ndc 
bir ııslura vardı. Saçlnrıını nnıı-1 .• • 
yıp onıçlayıp kesme~e lı:ışladı. Der! 
lılitün kuvvetimle bağırmnğa bn~
ladıııı. ~ihayet garsonlar yetişti. 

Hıısnnı yakaladılar. Ama, bıı ar:ıda 

Hasan. mturn ile çenemi de kt: • 
mışıl. 

Bilindiği gibi Ploesti şehri de
miryollan düğüm noktasmm yanı 
başında ve ndıJr clvamıda.drr. Bu
zau ı,c~ önemli hlçüt' sınai 
temsi yoktur. Fa.kat bunı.sı bir tle
~lu dUğüm yeridir. 

malzeme v~ aııker dolu 50 Alman ııııştır. 

Ayşe ~zlerlnl bitirince, başörl;ı
sünü sıyırdı. Saçlan evlAdlıkların 
saçları gibi ancak beş altı santiı ı 

boyunda:ı,-dı. Pek az bir kısmı uF.ı: ı 

kıılmışlı. Gene kı.ıdın Ha.sanın lıe ı· 
ccznlandınlmasını hem de kcndı. 
sine tnzminnt vetilmeslnl i'iledi. 

Petrol tasflyehnneleri bulunan 
ve K5etence He l"m:ı.n baii;lant•sı 
olan Y8§ ~ehrine de tanrruz edil
mışse de, bur:ıd:ı yapılan tahriba
tm de-rece<-i hakkmıla henüz biı: 
lıa.ber bulunrnaırınkUıdrr. 

400 Frpnoız dö Gol tarafına 
geçti 

l.omlra. 21 f.4. \.J - Mndagaı.• 

kardn Dic~o Sunr !issfinde cs!ı· 
edil ·11 101) Frn ıısız znlıit \'C' n<'ferl 
Hür Frnıı~ı:r.lnru kntılmışlıırdır. Bun. 
lar yııpıi"t' rıropagancl:ının yanlış 
oldağuıııı ··! cfıklnrını hllclirn1i.; 
ler, lıllhıı ~. nı r n ıklnı "'ııl,nvcmc: 
tinden ~ok mll'l'll, ~tı; olıııuşl rdır. 

o 
DeğirmentCJ§ı bir hamalın 

ayağını ezeli · 
Hasköyde hamallık yapan Raaim, 

dQn arkadqlarlle blrllkto blr ton a· 
ğırlığındakl değlrmcn ta,,mı moUlre 
yüklerken ağacm kaymaslle taş Ra. 
simin ayağına dtl§mtl§Ulr. Hamalın 

ayağı: ezilmiş, imdadı sıhhi otomoblll 
ile Beyoğtu haııtaneslne kaldınlmlf. 

tır. ..ı 

LAvAI . 
Yarın akfam önemli bir 

demeçte bulunacak 
\'işi, 21 ( A.A.) - HükOınet şefi 

Lllvülin yıırın nkşam mnhıılli saat. 
le 20 de, bütün Fransız mdrola • 
riyle yayılacak öneımli bir <'!emeç 
yapacağı resmen bil'dirilml'lktedir. 

kamyonu ile 10 mühimmat vagonunu 
tahrip veya haa&ra uğratnuıı blr mu. 
hlmmat depoaile bir treni tamamlle 
tahrip etml.ş, torpll atıcı lkl seri hU. 
cumbotla bh" romorklSrU batınnıııtır. 

Slvastopol müdafileri gece ve gUn. 
düz §iddeUi ~tl§man taarruzlannı plla 
kUrtmektedir. Kıyı bataryalan takrL 
ben bir talr.ır dUııman topousunu yok 
ctmııııcrdJr. 'O'ç gün zarfında yalnız 
bir bölUk Sovyct nf.§anCl8ı 28 Alman 
tankını işe yaramaz hale getirml§ ve 
takriben 300 Atman askeri öldür
m\l§tür. 

Sovyet dor.anmasına mensup uçak 
Ie.r lkl gUn içinde 29 tank, 12 havan 
bataryası, 10 kamyon tahrip ve bir 
çok dU§lillln piyado tnburlarrnı yok 
etmişlerdir. 

Brlans cepheılnln blr kemmlnde 
Sovyet piyade tankları Almanlara ta. 
arruzıa 600 aen fazla Alman subayı 
ve erini öidUrmUıılerdlr. 

FİN TEBL1Gt 
HelslnJd 21 (A.A.) - Fin tebll~I: 
Kareli berzahmm abtı kıamında 

topçunun keall atefl n bomba atar 
ıa.rm faallyeU olmuıtur. • 
Auııua bersalımda hücuma lıasırla• 

nan blrkag 4Qfman tetklll dafıtıı

ml§tır, 

Doğu ceplıM!ntn cenup ~ıılmlnde 
umum~U. ltlkOn lıUkUm ııUnnekte. 
dlr. Şimal Jmmmda., topçumuz bir 
kumanda mevsllnl ve b&zı dllfman 
kıııla.alrmı tahrip etmiştir. 

Onega gölü üzerinde dU§ına.n gemi 
lerine ate ııaçılmıştır, • 

Valiler arasında 
Glucester dükü Hincliıtanda Ankaradan haber verildiğine göre 

Haydar&bad Zl (A.A.) - Gluces. Tre.ky& umum mU!ettl§ veklll baş • 
ter dUkU Haydarabad Nizammın top m\l§&vlr Sabri öney İzmir va.llllğlne, 
rakıanna g"lın.l§ ve Falııknuma §il • Trakya be.şmUpvlrlığlne Tekirdağ 

tosuna. Şitmlftlr. Bu lllyaTet DUklln 1 Talliıl Salim GUnday, dahlllye teftiş 
eon aeyalıatıııde Hlndll bir preruıe beyetl reisliğine Niğde vatta! Feyzi 
yapbtJ ilk ziyarettir. Gll.rel taytn ed.Umltlerdlr, 

Mukaddes Uçurum 
·il· Yazan: ISKENOER F. SERTELLi .._ ______ _ 

U.ttı: 

- Haydi :le-. Şalllb? Dodaklann 
barareıten lcle&a küarmq. 
Şahika ....... J'&ft86 kaJdınlı, .... 

yu r.orla al1lllla &'Öttırdtl, 
7Aftllı seno k&doı_ o kadar su-. 

mqtı ki .. 
Bardağı bir yudumda blttrdL 
- Ob.. ne kadar yanmıınn. 
Bqmı ya.atıp koydu.. 
Göderlnl araladı. 

.f 

Ve clerln bir aenıemllk lplaile etra. 
tına bakındı: 

- Ben neredt'lyim 't 
Ekrem yıwSKA cevap verdi: 
- BUyttkdercde_ 
- llnydl canım.. benimle alny et • 

meyin! 
- Ekremln yanında yatıyorsun, 

Şablb- minim&? 
Şabllra fa)caklarmı ufuttardn. 
- Elmımln yanmda nn yatryonım 

Ben evimde df'Jjl miyim T 
Ekrem bir umre yapmak istedi: 
- Ben alzde mlsa.llrlm, " gtl7.e1Jm! 

Ak•l\mıfan h"rnhPr ,·h1p içmedik mlT 

Beni nele •bkoP.a een clelU mlllln T 
ŞabDm manaan bir lraJıkaha)'la 

güldü: 
- Vallabl batıı1amıJonun. Benim 

le alay Mlyorlar. Ob.. beynimin için. 
de mtltblt blr utuıta var. 

Gazlerlnl kapıyarak koa1lf1Dllp 
~ladı: 

- Drem be-7 •• 
- Emrecllnlz, eelı:erlm! 
- Şekerim mi cledlDlz ~ ! 
- Bunu demek hakkım detft mi T 
- Gartp wey! 8~ bana '"tekerlm,, 

l'llyorsuııuz lSyle mlP 
- Hem şekerim, h""' ~ım, el· 

terlmslnb: ! &nJ delloo seven A,ıkı • 
nızı biraz kalkm d& nr,oU !IÖTleTlnlz, 
sıcak k&hkabalannızla taltif eclla a 
canım! 

Şahlb tekrar -n:mz bir &1llllş.. 

ten 80ftr& esnemete batlaclı. 
- .ıtııladım.. anladım.. ben sıırho. 

IUID. l'e sayıklıyorum. ff•ydl, Allııh 
rahatlık versin JıerkAse. &nim uykum 
var. 

Ekrem, ı,&blkanm kolları.na •nl. 

Bıınl:ırn C\'\"<•l'ı iııuıııııumış, fakat 
melreslnln birnz faz.in hoppa bir 
.kadın olduğunu gözönfıne olarak, 
nlhııyet şiiph~leri km·vctlcnmiştlr. 

Artıik ıırnlnrındn sık sık k:ıvgalnr 

bnşlnmış YC Hns:ın stiphc-;ini ııçı~~ 

vurnrnk: 
- Beni hır.•kııı gillerckşln gali_ 

ba Ayşe! demiştir. 
Ayşe <le lıu ~iılth:tli ı..ıvsıı su• 

nundn: 
- Seki1. senedir, s<'nıkn ne gör"' 

düııı. Sırtının oduııı.ıkıllı bir eııln. 

ri, iıir ıııunto mu aldııı yoksa'/ El. 
bcııe girll'rcğim. dl'nıiş ,.e bohça• 
ını tonlıı)m·a:< e\'deıı çıkıp gttntlŞ" 

Ur. 
Gidi o gidiş. Aradan günler 

geçmiş ,.e A~·şc bir dnha Jlasnnın 

odasına gelmemiştir. Hasan ise ken. 
dlsini cılrlırnsıy:ı seymektcdir. H,p_ 
lr, Ali ndmd:ı birisiyle de metres 
oturduğunu du) un(":ı, ,.evgisi bilsbü
tün nln ieıımi5. :\)'$1."';C haber ü.,
tünc hnlıcr guııdcı meğc başlamış • 
tır. 

AnC'ıık, Ayşe ylıı.e hiç ehemmiyet 
vermemiş ve Hasanın rlcalannı 
ters yüzüne göndermiştir , 

Bundan sonrasını Ayşe mahke_ 
mede şöyle anlattı: 

- Vaka gecesi, yalnız başım:ı 
Beynzıda doğru biraz gezinmok ÜZ';!" 

re çıkmıştım. Birdenbire ktırşımdn 
Hasanı gördüm. Evveli\ hana keza• 
cağını, dovecdini sıınagtk korlk. 
tum. J .. tikin Hasan, giıler yüzlüydü. 

- Ayşe sana kızgın değilim. Ne 
yapahnı, kısmet bu kadannış, dedi 
ve sonra: 

- Hnydi gel, bıı gece iki arkadrış 
gibi gezdim! Teklifinde bulundu. 

Hnsnn ilk erkeğim oldu~undJn 
beyim, bu teklifini reddedemedht'. 

- Nereye gidec<"lUz Hnsan? de. 
dlm. 

- Hele bir yol BeyoAluna çı, 

clı n kiraz stbl 1ıarmm pnrmak1arr 
nm acundan 6pUl: 

- Beni ~dırtmak mı lidl10IIH, 

Şab1ka T BM ..- clelJDlıa blrlJ'lm. 
Ba7dl, rhle.rtnt et MNL ~ 
görerek ~ 1llltıla1mlıd eaa 
Jmlattle ~ IWr. a.kpmdanbe.. 
rl ben sana neler 9'7'edlm! Bmdan 
batırlıJ'or mumı f Haydi, batırhya • 
blldlklerlnl ... tekrarla lııabyım.. 

Şab1ka Jceadl badine mmldandı: 
- Şflkerl.IJI., canım.. chtimlbl be. 

betL. hayatım .• 11evglllm .. Bilmem da. 
ba neler claydam T lmlaklanm IAllld 
ba sece benim detDmll ctbL .... 
bit ele yarcbm ~-

8olll'a birden tatb bir stDDele tıl • 
dile deftm etti; 

- Ya «klerlm!... Oldar ela bama. 
mun üsttınde lgTdl Dd tıl!atUı: fener 
Kibl duruyor. Atyrlıklamar. 'faıdahk. 
lannı hl.Medlyonun. ~ bir "'7 gör. 
mecıım_ göremiyorum. Mumu 111n.mn, 
bir fenerden Jflk 1>eldMlr mi f Yalla& 
ampulll ya111D.11 bir elektrllı M twıı 

etrafı aydmlatır mıf Hayır .• bayır .. 
ben bir eey bilmiyorum. Bir teY ba. 
tırlnmı) onım. Ben ılmcll Bnytlkada· 
dakl evimizin Heybeliye bakan oda • 
sıncla yatıyorum .. uykum var. lnml , 
elnlı. T •• rln mllllnlzl' •. kim oluruauı 
olunurz.. .. r(Devamı var) 

- Ne kadar tazminat istiyor UI' ! 
- 200 lira. 
llnlbukl Hasan, Ayşenln sö) il·d'.k• 

!erinden büsbütün başka türın ifuıl .. 
verdi ve kendiıinin hiç hlr znın. 
Ayşl'nlıı snçl:ırını do yliziinii ti· 
keı;meıli~in i söyledi: 

- Ayşeyi bırnkmışlını. Fakat ,, 
yine .heni istiy0rdu. O nkşnnı ıorı . 
bana içir diye takıldı. Sonra •' 
gazinoda arlık benim kendisi:) le ~ ı. 
şnynmıyncnğıını anlayınca da ç:ı ı· 

!.asından bir ustura çıkardı. HııstgC'. 
le suçlarını kesti. Bu arada çenesi• 
ni de çirdi. 

- Ben c;ana bir iş edeyim de 
E:Ör! diye de balınyordu. 

H:ısnn ifadesinin lloğru oldu~unıı 
dair bazı garsonlann şahit olduftu 
nu da na,·e etli ve mahkeme bun· 
lann t.alınJmasına karar Terer.el: 
duruşmayı bafka bir güne bıraktı. 

ADLiYE MUHABiRi 

EN SON DAKiKA 
Küçük llinlaı Kupona 

(Bu kupona ---- ......-.ıeeeto 
le arama " it nrme llblan 11:11 S.. 
Dakikada pel'UIZ ~. l';y 

leame ~kllfl ıı..-... •~nn 

lllllafaa UlmU ben tUlb -..aen. 
cıJ bllcl1nnelert Lbml.) 

Eulenme teklillmı 
• Yat 26, boy 1,70, kilo 68, uıc.rtL 

ğlnl ikmal eımı.,. ayda 90 lira kua.. 
nan tçkl kullanmıyan, elektrikçi bir 
bay; y&ffle miltenulp, mü.aUm yeya 
gayrimllalim, mazlal eok temia, ı• . 
liri olan bir bayanla evleamek ltte • 
mektedlr. '(Aldat:mı)'&Callm) reımltıe 
müracaat • 40& 

• 42 yqmda artık bar ıeJdm ellnl 
çekmJf. ull bir aileden, u.n bilir, 
oldukça dolguD ma&f aahlbl devlet 
memuru bir b&7; fakir bir bayanla 
evlenmek .....,.idedir, OClze1llk mn. 
suuba.b.I detfldlr, <Kütaı>l remalM 
mUracaat. 40G 

Altlınnaı 

~· ,..,. ,... ...... 
__..,_ ---- .... ...ti& .......... t s o (fru. 
tan ....... , lmstlll ... ,_ ....,... 

.......... 11.__ 110 EL ..... 
(B.1..11.C.) (S.T. Yabm)", (llldJa) 

(H. 4SO) (il'. K.) <Ş. o. K.> 
(LQltl) (Sevgi) (T. Şen) '(.,.u.T.) 
(Ke.htap) (H. ônal) (K.T.R.) 
<.,.J'.) U'Ul'.> (B.T. 41) (N,C.K.) 
(lıl. Umır). GUn 40) '(Yedek deniz. 
el) (111.L.) "(Tekcan) (R.R.G) (Gar> 
(T.H.R.Z.) (E. Ural) (A.K.) <•.U.> 
(8,28.1) (E.O) (Naciye Dindar) 
{B.V) (H.B. 88) (Yardım) ('2. 8.R.) 
(T.A.S.) E.N.S.} (S.T. Yalnnı)ll'.Ş) 
(GU!eryllz) (Candan) '(B.T. 411 

·(Rotklv) ( A.T.A.) (Sart§m 3~) 

(23. O,) (Sevim) Adliyeci ) 


