
~bt Ye Umam Neenyat Müdürü 

hakkı tarık uı 
Ba.Mldığı yer: 

VAKiT &IATBAASI 
Ankara 08ddetı1 VAKiT Yurdu 

~3 
BAIİ AN 19•2 
g A L 1 
Numara: 1007 Sene: 3 
reı: 2~;2 J>osto kutusu: 214 

................................ 1111111111111111 

1 
Almu tebllll 

Sıvastopol 

Svernaja 
körfezinin 
şimalinde 

Berzahın ucunda mukave .. 
met etmekte olan 

1 YED/KULE 
TRAMVAYLARI 

15 gün sonra Sirkeciye 
kadar işleyecek 

Bir müddettenheri Sirkecı tram. 
\"&y sererleri kaldırılmış, bu hal ye
rine Beyazıt _ Yedikule servisi ih
das edilmişti. 

işlelmeğe acılacaktır, Elelttrik ~ 
Tramvay Tünel idareleri umum mü• 
dürü Bay Mustafa Hulkı bu husus 
ta bir arkadaşımıza demiştir ki: • 

1 
Düşman bakiyeleri 

1 .... ---,-8--1 çember içine alındi 
Bir So\ Yi)t kurmay heyeti harita üzerinde Jnoolemel.er yapıyor •• 

Aldığımız mevsuk ınalumatn na:ı:n· 
ran, tamir gören tramvay arabaları 
ile yeniden Yedikule - Sirkeci haltı 

"- Yedikule • Sidcel tramvay 
seferlerine 15 • 20 gün sonra tek• 
rar başlamak mümkün elacaktır _ 

Tobrull: 
D"'tlllten so ra 

Bkçok kaleler ve müdafaa 
tesısıerı zaptedildi 

/Jcılin. 2S (A.A.) - Alman ordu
lnrı başkum1lndanlığının tebliği: 

Yaun: SADRI ERTEM Sivastopol istihknınl:mnın şimal 

L bölgesinde Sverııaja kfirfe'!:inln şi. 
İBYADA uakcrl hareketler üç malinde, berzahın ucunılo mukave-
hnttnlık bir mUca.deledco son. mel clmeklt• 0İa:1 diişrn:ın bakiyeleri 

ra yeni bir .1.ııldpf kaydattl. Tobruk ç{mber içine alınmıştır. 
Romcl kuvvetleri tarafından zapt& • 

Miisl:ıhkem mevki cephesinin di_ dildi, lııglllz kıtalıı.n geri Qekllmekte-
di ğer kısımlarında nrnziniıı teşekkülü 

~ hari>IN.o gölltcrdlğl bu ·eni bakımın~wa_n p~ -müşkül şartlar al• 
manza.ra yalnız çlil harplr.rlnlo l blr 1 tında gogu~ gö.ijusc yapılan muho. 

••~ı.... 1 ........... A uA• Akd 1 rebeler nctıcesınrle birçok koleler ne...,.,., uuM .-• .,.. ue;r ... r. en :r; - d f • · • · 
1181ıMII1dakl hava, denlz vo knra kav. ve mu a nn tesıslerı ~aptedilm_ışlır. 
"'6tlerlnln dıınımu ile aUUmlıdrr. Muharebe t~yyar~lcrındcn murek· 
Tobnık'un Almanlar tarafından kep :km-vellı lcşkıller tnamızlaıa 

iştirak ederek düşmanın ihtiyatla _ 
rını ve cephane depolarını bombn• 
nlmışlardır. 

saptı politik t() iri b!ı.kımmda.n daha 

ebemmlyetll olan bir lddl edlr. '.I'ob. 
rak'Uıo te.rkodllmosl sebebi İngiliz or. 
4111111 ne Tobmk nro.sındaki doolz 
mnvasalaaının artıt. gUçlüklcr ı;ötı • 
termesı ne ıııkı bir aurl'tte llgilicllr. 

Bu takdirde lnglllz deniz kuvvetleri 
nJn Akdenlz llBhlUorlnde '.fobrukla l\!I 
811" arusılldold ırt:b:ı.tı mnhaa.f:ı.a odc

mtyooek bir durunın gelmiş oldukla. 
nnı kabul etmek lli.zımdır. 

Bu na.r.f.reUn devamlı ol cağı tah. 
mlıı edilmemekle b raber, eon gün • 
Jerde Akdonbat\e İngiliz dnm:uıma.sma 
ynpılan bir hlkurnun netlr~I olarak 
te!Akkl edlhnck iktluı eder. Mihver 
neolr VUdalaf'll!lın İngiliz donanmıuıı
na Akdenh.de lncHrilen bUyllk darbe. 
den balı t •aort malQ.mdur. Bu lddL 
.-,.. gönı lngtltıeıru Akdeniz.do lrlll 
alaldı birtakım nakil vasıtalanndan 

'9e 911Abh geıınıBerden mahrum kal • 

11111tır. 

Azak denizinin şimal sahlJinıie 
~vycllerin bir karaya asker cıkor
ma lcşcbhtisii ptisktirtfilmüştür. 

Harkof'uıı şimali şnrktsLndeki 

ormanlık bölg~rle bulunan ınağlüp 
bir Sovyet tilnıeninln hakiy.rleri yok 
edilmiştir. Sahada 660 ölü sayılmış• 
tır. 946 esir ve 20 top alınmıştır. 

Sark cephesinin meri.'.ez kesimin_ 
de mnhdut mıılinrebe faaJiyeti ol
muştur. 

Volkof cephesinde ormanlarda 
ynpılon ve değişik bir mnnıara ar. 
1eden muharobclcr esnasında dür 
man ağır kayıplara uğramıştır. 

so,·yel havn kuvvetleri dün ıoo 
.... Devamı Z Del •ytada 

Tokyeyu 
Bombahyacak 

Amerikan tayyarecilerine 
para mUkAfatı verilecek 

Hararet bugün 
23 dereceye düştü 

--0-

0ğleden sonra hafif yağmur 
yağdı 

Birkaç gündcnberi dc,·am eden 
şiddetli sıcaklnr dün mc\'slmin son 
haddini bulmuş, suhunet derecesi 
gölgede 37,3 dereceye kadar l,iksel. 
mişli. 

Bugün ise haw birdl'nbirc dc~iş
miştir. Gece yarısından sonra hn_ 
vaya hakim olnn şimal rfizgllrı, su• 
hunet derecesini ant olarak düşür. 
mü,tür. Bugün en yükse'• sıc~klık 
ı:ölgede 23,2 dereceydi. 
. Zaman zaman yair.ın hafif yat
mur da rüz~ôrın serin serin esme• 
sine sebep olmuştur. 

Romelin maiyetine/en bir 
zat Berline gitti 

Mciltaya 
Umumi tauraz 
yapılacaimış 

intibaı verilerek 

ROM EL 
fasılasız 

ihliyat kuv
vet /eri aimış 
Bertin, 23 ( A.AJ - D.N.B. njnn_ 

sının askeri muharriri yazıyor: 
General Rommelin maiyetinde 

'.I'obruk'a.o 8'1kutu llo denizde kay
bedilen mUva:ıene Bl'asındıı tlllu blr 
mlnMebut olmBk gerektir. lngUlz or. 
cım.aun TobruA-ı Uırketmesl doruın.. 

mıılDım ağnı.41 ~latlıı tzah edile. 
blllr. Jl'Bkat '.I'ohnlk'un rrulmttcıdan 

_..,. vutyet ne JCıkll &laeaktır! Çöl· 
dıe döriıteo kam kıtalnn da bazı mU.. 
t ' b nn ~ ettiği tekilde lD.. 

tt..=ur: f6kJlılfı :rl(Gte mi mecbur 
olmutlardırT Bunu Wdls etmek mil§. 
Hldilr. 1ııctJiz lat&lannın timdi pe
ldldllderl ~ ilaha 08&81ı müdafaa 

a.tlan&r. Bu Wbrda dıı tutonmsk 
..... om-, o zaman Akdeniz 
~ ı..rekotıerl be§ka bir 
y&lden vo bofka mikyaslarla mllta. 
le& etmek lktJea OOer • 

bulunanlardan bir ıat bugiın Bcr. 
line gelmiştir. Dundan dolayı se• 

l'aşinglon. 23 ( A.A.) - Amerika · kizinci ordu h:ıkkında Bcrlinin 
radyosu, Amerika parlômentosunun Y:ışingtondan Cazla tafsilat alması 
Tokyoyu bombnlayacak ilk Ameri• mümkün olrnuşlur. Şöyle ki: 
kahya verilmek üzere bir mükafat 1 - Oşinlek, general Riç'c 
tesis ettiğini bildimıekledir. Ordu hedef Tunus ulmak üzer.e geriş!Icn 
nızamlnn mucibince Amerika ordu ve yarıda kolan 1ngillz laaruzun:ı 
su mensuplıırmın para müktıfatı aj: devam için lftzı:ngclcn hazırlıkla· 
malan ya.c;ak edildiğinden Tokyoyu rın yapılmasını cmrelınişllr, Bu a. 
bombalayan Amerika hava kuvvet. rada elegeçirilen vesikalardan ıınla. 
lcri generalinin kendi ,.e adamla'"l şııdığına göre, Oşinlck'c devamlı o• 
namına bu ınükl\fatı sigara pakellerı !arak harp malzeme i \'C bil.rn:.sa 
şeklinde olmaları icin hir anlaşma son model Amerikan tankları ve en 
yapılmıştıT. _.-. Devamı 2 ncı sayfada 

Ruslar 
Sivastopol
dan ümit 

kesmediler 
---o

Kaleye deniz yoluyla 

Takviye kıtaları ve 
mühimmat 

gönderiliyor 
---0-

Şeblrdea bir çok 
ıaıaa çıkarddı 

--0-

Siva•topolclan Mo•kooa7t1 
giden komi.er mütlaif 

bombardımanları anlatıyor 

1.-ondra, 29 ( A.AJ - Röyter aja~• 
sının Moskovadaki husust mu.be.biri 
yazıyor: 

Sivastopol durumu vahim olmakla 
beraber Ruslar şehri muhıfa.ıa o. 
midini kesmemişlerdir. Kaleye de. 
niz yoUyle takviye, mühimmat n 

.... Devamı ! DCI •J1'ada 

Vaşingtonda 

MOşterek 
beyanat 
neşredildi 

Müttefiklerin harp 
kudretinin artırıl-
ması inceleniyor 

--«>

Müzakerelere yülıuk ku. 
manda heyeti ile tukeri 

müteha•ular İftiralı 
etmektedir 

Loodra, 23 (A. A.) - lngiliı 
Başvekil ÇörçiHn Vaşingtonda 

Balgar Blıfveklll FUof . 

Bulgar 
kabinesi 
istifa etti 

Teni kabineyi gene 
r~ıoı karda 

Sof ua 2! ( A.A) - Don ölledea 
sonra Sofyaqa Sobranyanın dördün. 
oo fevkalll.de açılışı yapılmı~r. 

Başvekil doktor Filof ile hntnn 
kabine erkAn ve mebuslann hepsi 
toplantıda bulunmuşlardır. 

Başvekil meclise kabinenin isti
fasını bildirmiş ve yeni kabinenin 
tekrar teşkiline memur edildilinl 
söyUyerek kabine Azalarını parla
mentoya takdim etmiştir. 

Gelecek celse bugün saat 16 da 
yapılacakıt.ıor. 

Müttefiklerin 
irana yardımı 
Ta/ıran. 2! (A.A.) - lranın sis• 

temli bir surette yağma edilmekte 
old~una dair Alman gazctelerlnio 
ileri sürdükleri iddialara ee,·ap ve_ 
ren maliye naıırı Mahmud Bader. 
lngiltereden ve Rusyadan devamlı 
bir ~lirette gelen malzeme dalgn.<ıı 
hakkında rakamlar vermiştir. 
Nazır şöyle demiştir: TobnJk•on terld, ~!deki kıtaJarm 

maatuam bir Mll'ette aııd mcnllerl. 
ne çıek1.Jmeletrl ~ politik bakım. 
claa lngilhıletıln lıellme tefsir edllecek 
ıletfldlr. FalıM llttkarmuz bir ,eklkle 
ıtcıM cdeıa Nr ..-..un geride bıraka· 
~ teıfdr, nlblMda uyandıracağı ü.. 
mHler, emeller A1D' delildir. Her Ud 
hale ~re hami olMaJ{ politik tepki 
batka baıfka Olacaktır. 1\leeele yalnız 
Tobrt*"bn ııalnKu ~·c kıtaıarm emfa 
btr ,eklldc geriye oekflmeel ,eldlnde 
kaJrrm bunun teMrl ber eeyclm f!V. 

~ İtalyada harp ıe,·kl.Dt arttırmak. 
Pr.....- mUıver lehine bir cereyan 
~ geünnM, '\'Jel Ur.erindeki has.. 
kı7ı antınmılı: gibi netJoeler bu90le 
l'!Urlr. 

Lavalin nutku 
AlmanlJa 

kazanmazsa 
Bolfevlllllll yarın 

bertarafa kol 
ıaıacalltır 

1 yaptığı gör!işmeler h3.kkrnda bu
gün müşterek beyanat ncşredil • 

"Bu ayın ilk dört günü için<le 
Rusyadan binlerce ton gazele Ulı. 
dı.,çinko ve deri, Büyük Britanya 
topraklarından da şeker ve kumaş 
gelmişıtir. İran • Sovyet bankası 
müttefik kaynaklarından devamlı 

bir surette gelen eşya miktarını 

muntazaman neşrehncklcdir.,, 

Fallaı lı'fl1Uc Olldu9u lntizamsn bir 
tekilde J'k'Jate k!btır edlilrııe yukarda 
ar.ettiğimiz telllrlertn flddetl art. 
lbakla beNber yml bir takım bA· 
ctt.eıer ele beklemek lAıurııgellr. Bun. 
lann teelrl b8bMea Mısırda ve Arap 
lbelnleketlerlDcle oldukça mllbalAl&b 
hlr !f('lkUde hlııeedlllr. 

'.I'obrak'un 1Rtlmtu bogtln ~in sanı. 
7on. ld 9ac1eoe ltaıya ,.e FranM tl • 
t.ertnde tMlr ;rapaeak mahiyettedir. 

Malla oe F ethiyede iki 
zelzele oldu 

llrılla. J! ( A.A,) - Dün öğleden 
Soııra ışehrlmizde iki, Fclhlyede bir 
~fı •iddeUi sarsıntı olmuştur. Ha• 
..... yOk .... 

----<r-
Almanya ile kati bir uzlcq. 
ma temeli bulmak için bütün 
çarelerimiu bcqvurmalıyız! 

Lon<lra, 23 (A.A.) - L&vll nut 
kunda ~yle dcmi$tlr: 

''Almanyanın kazanma.sun :leU
yonım. Çün.ltü aksi halde, Bolfe
viklik yarm her tarafa kol aalmJt 
bulunacaktır. 1918 de zaferden 
&onra Almanya ile bil' uzlapnA 
banşı y;ı.pmadığmma hata ettik. 
Bugün bu bantı yapmağı te-:rilbe 
etmeliyiz. Almaaya ile kat'i bir 
uzlaşma tem.eli bulmak için btltUn 
tsrelfrirnize baş vurmalıyız Be
nim hükfımcttc bulıı.nma.kJığmım 

LAV AL 

içerice ve dışanda kimsenin gö
zünden kaçmıyan bir man!\Sl vnr
er. Almıı.nya Ve ltalyn ile tek· 
rar her iki tarafa W:mnt vt emni· 
yet verecek nonn31 münasebetler 
kurmak kara.rmdaynn ... 
LA.v!ı.J, Fransız işçilerinden, Fran 

ısanm yeni A vrupada kendi mev
kiiru bulabilmesi içln A ımıuıyaya 

gidip çarprpıalarmı iaUoıi§tir. 

nıiştir. 
Bunda deniliyor ki: 
"Amerika CümhU?Telı.i Ruzvelt 

ve lnı:iliz Başve:tili ÇÖrçil, yllluıek Em den 
tımuıni kumanda heyeti, a&keri de- ı ·ı · ki 
niz, hava mütelıa...4161Stan ile birlik· ngı ız uça arı 
te cuma g\}nü bf.şlryan mUuke- • 

reye devam ediyorlar. G~ llnUnde tarafından şıddette 
tutulan gaye kabil oldugu kadnr 

1 
yakın zamanda müttefikkrin harp b b ı d 
kudr:tini arbrmal: ve icabeclcnıe om a an 1 
yeniden m~e.vere ite alman ted
l.irleri gözden g~j'nn("kUr. Mek· 
tuple.rla ht>-1ledilmesi gUç mesele
ler müşavereden 90nra teknlok mü- , 
tC'ha.~ı.slar arasında halledilmiş • 
tir.,, 1 

Bu b.cya.natı VC'ren Cümhıırreisi
nln kiıtibi demiştir ki: ''Gayri res
mi sözler t.alım111den ibarettir. Ve
si ve ciddi işler tıurlnde gö~ül-
mUştUr. lteride ıihal rapor neşre. 
<lilece-ktir.,. 

Vişf. 23 CA.A.) - BazJ Lond. 
ra gazeteleri, Çö~lin hemen Lona 
raya d<Snüp paı lamentoda Liby1 
l'l".ağhibiyeti haklnnda izahat vcr
meısinl iatE"!llektedh-ler, 

1 Mihver kuvvetleri 
Mısır 

hududuna 
vardı 

Tobruk garnizonu 
müdafaada bulunurk• 

Plaja 
paraşütçüler 
indirilmiş ! 
~ 

T obralıtalti. liman taül.ı 
havaya ııruftılamaJı 

Roma. 2l ( A.A.) - İtalyan on:IQ. 
lan ı.unuml karargltıının 756 o.
maralı teblill: 

Mihnr kttalannm ileri ımsu:rlan 
Libya De Mısır ansındald budu. 
da 'ftnnlf}ardır. Temizleme ibaret• 
*'J netleesinde Tohrukta ahDMI 
~ De.1111111 J Dfll ..,.... 

Libya 
hadiseleri 
hakkında 

IDglllz gazeteleri 
llddetll telalrlerde 

balaaaro• 
--o-- ' Bir lngüi.z ga%etai ilrinci. 

cephenin derhal aplmaaM 
im yor 

Londra, 23 ( A.A.) - GaeWe1: 
Libya olayları haöında şiddetli 
tersirler neşrine devam edi7orlw. 
Gazetelerin coAu parliment.o .a 
memleketin tam izahat istiyecelinf 
kaydediyorlar. 

Dasına göre, kıtalann hız ve ıı.n. 
iede kusur edip etmediklerini ö~ • 
renmek icln tahkikat yapılıtıasım 

gerektiren mesele bahis mevzuudur. 
Deyli *Telgraf şöyle diyor: 
Tobruğun kayıbı izah edilmez, 

mazeret kabul etmez bir şeydir. Fa
kat düşmana hudutlarda mukavemet 
için herhalde gerektiftinden rıız1a 
vasıtalar bulunmak icabeder. Yeter 
ki bu vasıtalar lüzumu veçhile kul
lanılsın. 

Rommel taarnızunun .Kafkasya ve 
lraka yönetilen k.16kac hareketinin 
bir kısmı olduğunu belirten Niv 
Kronlkl: ''Mademki deniz nak!i• 
yatı meselesi ve zaman unsuru, bu. 
mı daha önemli bir kuvvetle karşı• 
lanıaktan müttefikleri menediyor, o 
halde ikinci cephenin açılması lii'" 
zumunun kendini daha ziyade gös. 
!erdiği kanaatinindeyiı:,, diyor. 
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Alman tebUll T obruk Sivastopoldan 
Mahkeme Salönlirında 

.... Bnııturntı 1 inci sayfada ümit kesılmedı 
ta} yare lkaybctmişlcrdlr. 6 tnyyn_ yan 1 yor nıı tarafı 1 inci sayfada 
remiz eksiktir. 

yiyecek gönderilmeldcdir. Bunu 
lJerlin, 2 S(A.A.) - A keri ka}• Şehirde bili mD• bana, yfiksck Sovyet mecfüinin 

naklen öğren il<liğinc göre, Alınan 
nvaş uaçkbrı Kırımda mü tahkcm kavemet eden toplantısında hnzır bulunmak üzere 

lıloklınvzlara ve SIYast<>pol kalesi SivastoPOldan burayn selen komi• 
lopçu mevzilerine tanmız etmişler- IDgllfz askerleri var s:r _Seitof söylemiştir. Bu demeç, 

buyuk Alınan lıficwnu başlnilı~ın • 

BiR CELSEDE NiHAYETLENEN 
BOŞANMA DAVASI 

dir. Aynı zrımnnda Sivastopol liman Kahı'rA, 2" (A.A.' _ 'l'obrıık gaı• • .. " ' danlıeıi Sivastopol !tnrnızonunun 
lrsislcri}•le Karadeniz dolayındaki nizonunun birkaç kıtası bugünkü bir uzvu tarnfınclnn bir .ccnclıi mu. 
ılcniı çevresi Alınan snvaş ucakl:ı· salı günü henüz çarpışmağn devam habire yapılan ilk dcmectlr. 
ıııın tnaruzlanna maruz kalınıştır. etmeklc1•dl ,Bu kıtnlnrı teşkil eden Scitof şunları ilave etmiştir: 
huyblşef, 23 (A.A.) - Rus kuv. nskerler şehre 8 kilometrelik mesa· Gemilerimiz pike bomba uçakları 

'etJeri Harkof cephesinin bir ~si• fcde bulumın kaleleri müdafaa et _ tarafında, n d""'amlı bir surette 

Sekiz senelik karı koca, ancak bir 
sene beraber yaşayabilmişler ?! 

·nd k ı k 1 ıı ı:ı..,.m·şıer .... .Margarit ile Todorl tam sekiz sc_ 111 e arşı 1 anrn_ız _ ...... 1 mcktcydiler. Bu kısımda Cenubi bombalanmnktndır. Torpille tcchlz 
AJ ı i - d"ikt on " ne evvel evlenmişlerdir. Evlenmc-

\C ınan ıı-rı ger ye sur t ·en 5 
- •Afrikalılar da mih,·.er müfrezelerine edilmiş lıaı~·an deniz uçakları da 

b t k d birçok köyl ri ı:ıe- J den çok 'daha evvel seviştlklcrin· 1 a n 
1 ı;ı. ı5ın ° e . ve tayyarelerine uzun müddet mu - bu "enıllerı·n devamlı bir surette · ı l d Al n 1 a tesı "' den nikı'.ihı mfiteakip bir çocukları, rı n mış ar ır. m nar cum r kaveme' etmişlerdir. Tobruktn hı • peşini kollı}orlnr ve scmilcrln uzun 

• ınü ırmakta bir gedfkı: at'lltlaRa_mu ... rakılmı olıın birkaç İngiliz tnnkı dolaşık yollar takihe1melcrlne sebep sene sonunda da fklnci bir 
'nffak olmu~lıırdır, hı sun. sure~ sonuna kadar mücadeleye de,·a!!l olu,•orlar. Fakat bu lıonıba 'eya çocukları olmuştur. \ 

l d ra hu kesımdekı J Ancak evlenmeleri bu iki mesut nrpı~na ar an son _ etmişlerdir. Bunhırdnn birkaçı Tolı- torpil hücumlnrındıı bir tek vapur 
1 Al anlar n bfi}uk -;:ıvıdf! hficlise ne büsblililn snSlamlaşacQ .. 1 mum m 1 

• • - nık alöl)elerindc tamir .edilmiş ise bile kavhetmcdik. 
k C'l't>r kullnnmnlarına rağmen ., sına nksi vukun selmiş ,.c karı 

U\'\ ele eski ablliyctlcrini kaylıctmiş 21 rnB" ısta biiyiık hücumlar baş. 
hinllir muv11Cfak1vet dde t>fdemc- - J koca şiddetli kııvgalara başlamış. 

• >" • -... • !erdi. Buna rntrıııen ılk Alman lıü - hıdı)lıındanbcri şehirden büyük 
1ı 1·Jerıni nö.stennektcdır e lıırdır. Nihayet l\largaril kalkmış. 

' 1>. ,. • cumu geri pfiskürl!llıniiştür AJ 53 ... ·ıda insan boşaltılmıştır. Ral-
l,,ondra 23 ( A A) En son Mo~ · - "' iki çocuğunu alarak BUyükndnclıı • · · - · manlnr nihayet cepheye 60 tank ve mıık istlyenlerın kalrnnlnrına müsn• 

k lcl>ll.ni <"fvnstopoldn şiddetli babasının ynnın:ı gitmiştir. Bu halr. 
ovn 

1 
.,; ' <?ki ~. " lemekt,.• tank toıılnrı surmiişler'dir. fnsfliz. adc edilıncktcdır. Bunlar selıcp ola. 

nıı,mn ar o lltıunu SO) " Todori çok kıunış ise de, karısını ça.r •• v • • • ler son lnnkları tnhrip edilinceye rak şfö.•Je rli'-orlnr: "Biz Slvııslo • 
d r Harkor k~ıminde ılerlcmektc J yalvara yalvara tekrar yanına geliı-

1 • kndar mukavemet etmişlerdir. polun düc.>ce)llne inanmıvonıL,, 
l d- la ıı...nışılmış ve onln r- 15 

J dikten sonra ne bırak lığı ve dü' el 0 :ın uşman • t .... . . . . - Limona obfislerln -.ıı~dını bir :ı• s it r Şehrin miithiş bombardı• 
ra #Jr zıı}int "tcrdırılmıştır. Bu . e 0 ' b'Ü için l\lnrgarit tekrar lıaşını alıp 

R h ku 1 1 atte Tolıruk lımanındnn hareket et mnnlara u~r:ıdığını ve büyük bir babasının evine kaçmıştır. En son 
kc imde uslar !r mes n ma ın - mck emrini nJnn ilk 4 nakliye se: kısmının harap oldut'Unu öylcdik. 
li işgal etmişlerdir. Almanlar 200 misinde lmhın:ın n kerler nhlıırı• ten sonra şöyle dcy:ım etmiştir: kııçışmdıın sonra tnnı yedi sene 
öl- vermişlerdir kocasiyle bir arada otunnrunıştır. 

u • lordan muazzam alc'ilcr yükı;eldijli 19 mayısa kndar her nfin atılan o- g l\loskova radyosu Har - " Kendisine b:ıb:ısı bnkmış ve 'fodo-
un ece . ' .. • ni llrmilşlerdlr 1stihk!\m kıtalıırı 150 mermiden bıışkn '·alnız 10. 15 

kofta Almanların bır hiicum ıçın · 1 k J • • rinln çocukları tam 7 sene balınla• 
20Q tank kullandrklannı fn:kat gay• o aralık nntrepol:ırı t:ıhr Jl <-ime • hnvıı akını yapılı)ordu, Kütle halın- nnın bir lokma ckmel{ini yemeden 
~• • bo t n 100 d leydiler. Iluf!Ün Tobnık duman lııı. de akınlar şehri yıkmak ve halkn büyümüşlerdir. Fnknt Ma-ıırit bu 

f
' "'-'1erınt kı şa eh~ ıı;ıednı 'lvde·~ı 

1 
b?ln lutları ı;e nlc'i lrr içindedir. Yangın rnane,·iy&tını kınnak maksadiyle bu '" 

:ız n an n 1a np ı it; n ı • k a· halde yaşamanın artık mfinasıı ol. 

- Tabii Todoride. 
- Peki sen .Margnritiıı fena hal• 

lerrni gördün mil hiç? 
- Gönnemi im. Çok namuslu bir 

kızdır • 
ikinci şahld de dinlendikten ve 

o da aynı şeyleri anlatıp Todoriyi 
kalıahntli bulduktan sonra, HAkim 
Todoriye ne diyeceğini sordu. Huna 
Todorinin ~:ı:mknlı cevap ,·erdi: 

- Diz, dedi.karşı tnnıfla anlaştık: 
Onlar çocukların toplanmış nufn• 
kalnrlyle bundan sonra kesilecek o .. 
lan nafakosındnn vazgcçiyorlnr, bu. 
na muknbil çocukların ,-elUyct hak· 
kını istiyorlar. Bunu biz de knbul 
rllnk. Ancak, cocuklarımıtzı nrndn 
bir gönnek hnkkı b:dhşlanırsn lıiz 
de boşanmayı isteriz. Tabii muhl'ı• 
keme ma-;rarı da karşı tarafa ait 
olacak. 

Bu takdirde şahitler doAnı söy!O_ 
yor. Sözlerini kabul ediyoruz. 

Hakjm Iargarlle ne diyeceğini 

sordu. 

' 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Uu aUJN&Ut eJdenenl& 5uuuı:rı11""'" 

li ..,._ ft il nırme Ulıalan D ~ 
Oaklkad9 paraınz oeırocallecıekUı. E .. 
ıeame tıeklW göodereıb okU.)'UOlla rııı 

CllbtUS iPıl.mak Uz.ere •rtll lldnılıkn 
ili bUdiftnelerı UWm.) 

Evlenme teklilltrri: 
• Yq 80, boy 1.72, 80 llrn maaşlı 

devlet memuru, iki de çocuğu olan 
bir bay, ciddt, yuvasına bağlı bir ba.. 
ye.nıe. evlenmek istemektedir. (Yn • 
ruı) reınziDe müracaat • 409 

• Yq 17, boy l,t>S, kilo 1515, esmer, 
clA gözlll, siyah :saçlı, ev f§lerlnden 
gayet iyi anlıyan bir bayan 22-23 
yqlarmda. iyi ahlAklr, bir bayla ev. 
lenmek istemektedir. (Şen) remzine 
mUracaa t • 4.J.O 

• 28 YB§mda, !11ll askerlik hlzmeU. 
nl bitirmiş, 40 lira ayı•klı daire l~I· 
st, ufak bahçeli blr C\i bulunan, si. 
gara ve 1Çkl kullıınnııynn bir bay, 
evine 'Ye etine aadık bir bayanla ev. 
lenmek istemektedir. Güzellik ve yaı 
mevzuubah.s değildir. Namuslu olma.. 
sı şarttır. (M'.ahur) remzine mUraca 
at. 411 

• Yll§ 26. bo;r 1,65, eerl>eet ml!3. 
lek sııhibl, ayda 80 U& 100 Ura kazan 
cı olan bir bay; 19·20 yaşlnrında bir 
bayanla evlenmek istemektedir. Evi 
olanlar tercih edilir. (74. H.K.) rem 
zinc mUraca.at _ -tı2 

a· ek1ed. • şıddetle de\"am t'lmc le ır. tarihte bnşlnmıştır, Avcılar \'C •ı" duğuna kanaat getirmiş ve koca~ı 1

~şingt~~;, 2.T (A.AJ - Burada Maltaya hllCU!ll çaksavar ~.ataryaları a~ınlnra }şti_ aleyhine boşanma davası açmıştır. 
11 cdild'lr - Llberator ti- d I k · 'b· rak eden yuzlcrcc uı;nktnn çoi;unu "' * • 

!\Inrgarit: (M'.Unulp) reau:ile mektup yazıı.rı 
- Eh, nnfakayı rliyor nasıl olsa, okuyucuya _ tıAıımız bize ciddt bir 

toplanmış paraları lıırakhm ona., mahiyet ifade etmediğinden nernı 
Çocuklara nafaka do fstemlyonım dllmedl. pi~de 4 ~:~:lüs~ı;;;erlkan uçakları 0 1 6C8 mlŞ QI J düş~'.::nü~lcrdir. Fnkııt düşmanın .d~ Muhak~ıe;ı.·e hu sabah ba5Jnnrlı 
Yalnız boşanalım. (Tekkuf 2') :remzile ya.zan oku 

Fn:kat avuk"1llı bir nolıitaya itlra1 yucuya: AdTeı!inlz olmadığı için 1Jl 

SIV'6Stopol mfida(allS'lna fştira1' et- Bn tıırafı ı lncl sayfada blldı~ı gıhl Sivrı ıopoldn yalnız ~kı ve. bir celsede bitirildi. 
mektcdir. kalın zırhlan delebilecek tanksa• hava me) ~anımız hvar. Gerçi d:ıluş. M:ırgarit tombul viıcullu. basma 

Vlşf, 2S ( A.A.) - Slvnstopoldn \'tir sil"hları sönderilecd!i nndcdll. mana uznk ııslerden. avala nan uç •- entarili bir kadındı. Jlüyük çocuğa. 
sokak muharebeleri cettYnn etmek. miştir, Bunun için 100 gemiden larln da ~ficum cdıyoru~ falrnt. h~ nu do yanında getirmişti. ı~aknt 
lcôir. Kalenin şimaliodc Almanlar fazla bir kııfile hazırlanmıştır. Ma. suretle musavl s!H'ıhln doviişeını~·c, getirdiği yalnız ı:ocunu muydu yn? 
y.cnidcn llerlemişlcrdlr. Çarpışma· laccadan ve doğu Holland:ı Hindls- ruz. Yedi mahalle aşırı tnnıdıkfan bik 

etti: nmız ncşrcdimedl. 
- Hem, dedi, alacağımız olan (Bankacı) remzlle yazan okuyucu 

lann şiddeti en yüksek ı'lereceyc tanmdon gönderilen malzemeden Halkın maneviyatı cihetine ge - adliyeye gclmişlcrdı. Bir anda dı• 

nafakadan ı.'tlzgcçiyoruı. hem de ya: Adresiniz olmadığı için U!Dmız 
rnuhAlreme masrafını biz vercceAiz. neşredilmedi. 

b- k şı 11 Af Ik d n lince, naziler halkı tethişe mıunf • .., T d 1 ''ttnıuş bulunuyor. ır ı ı m:ı r ıı.yn O.,;ru sarıda yalnız başına Sı:..ıen o or _ 
Aı1ık bu kadan da olmaz. Muhli. (So.nlya) remzne yazan okuyucuya. 
keme masrnfmı yan yarıya vere
lim. MoskO\ıl, 23 (A.A.) - Sivasto- yola çıkm11tır. Fnkat Japon <kınan_ fak olamnmışlıırdır. Halk tamamiyle nin etrafını almışlar, u:ıun uzun bir 

polclıdti d!lnT.IIlun h.6.le:n ve dahıı ması, bunlnnn hlr kısmına hücum leşkilAtJıdır. Bombalar düşme~e şe~·ler konnşmuşlardı. Gah Todori 
sonm da valıaınetin.i 11'.lJ.iha~ zo. c_derek batırmıştır. Diğer bir kısım başln;ı.ıoea, herke<; nereye sidccc{;i· bir şart koşmuş, bu bir kenarda 
nmda ka.lmasDın rnğmf'D, Ruslar, dn Amrriknn Jimnnlarındaıı harıı_ nln~ııtl t~.ııe ~ili ·:· 

1 11 
duran Marg:ırrtc ~rıy;enıı·'~. gAh 

Şehrl ellerinde bıihmm:ık ümidiyle kellerinden biraz onr Alman ,.e ır co< ·ımse er evnm 1 sure .~ l\lorg:ırH bir şart koşmuş, bu d::ı 
bll"8ı1tınlft değillerdir. İtalyan dt'nlınltıl:ın larnfıııdan d"· yeraltı sı~ın~larıncln ~aşı.yor. MJ• Todorlyc anlotılmıştı. Galiba nihn• 

K:ı.leyc ckruzyolu ile takviye kı- nizin dibine gönderilmiştir. Bu vrı• kemnıel hır sıg~~n~ sistcmı mevcu_ vct mutabık kalmışlardı, ki 'l'odori 
talan, yiyecek maddeleri ve mll- ılyct 111erlne ge11e~l Oşlnlck taar- ttur.v Ha :::ıı'.ı m~Uıış derecede zor 1 dinlenen şahide karşı itirazda bu· 
hiıxın:at getirilmeıktedtr. ruzu gcciktirme~c karar '·enniştlr. oldugunu gız~c~ıye çalışmıyncnAını. lıınmadı. Bu şahit siyahlar giyinmiş 

MoekoVl)., 2S (A.A.) - Sovyet gece Bu arnda ise Rommel mihver uçak Su şebekesi ışlıyor ve halkın rnone. b" 1 1. d' 
• . -•· :ı.k .... )1 H 1- ır ma em ıy ı 

yarısı ek tebliği; p:ızar gQnU Sovyet lnnnın .Malta} a yoptıklorı lllU\ aff - vıyatt gerçcıiten dn• ·~te ~e-!'cr. n - Bana kalurs
0

a, diyordu, hu karı 
plloUarmın cepbenln mWıtellf kealm kıy.elli hücumlar sayesinde fasıl:ı• kın fnzla ~ iyecck temınl ıcın lO.OOI> koca ne uımon bir yerde yasarlar 
lerlnde 20 Alman tankı, asker, mal - sız surette ili iyat kuvvetleri almak· dOn!lnı toprııAı fa:ıl b:r suretle ekip o znmıın ikisi de hostıılıanelik olur
zeıne, IQflblmnıat yUkJU 100 }camyonu tnydı. Di~er tnrafıan mihver Malla. biçmekte oldu~ınu. soyleme~le size lnr. 
tahTip ettliklcrlni veya. hasara uğraL 1·a karşı wnııml bir tnnrnızn geçi• bu hususta bir Clkır verebllırim. Todorl her l!:unon, Marsoya vunı_ 
tıktarmı ve on b&t&ryay:ı 8Wlturduk- lece~! hakkında bir intiba yaratmak yordu. Kadın cln, babasının yanına 
ıarmı b!ldlrmektedlr. için elinden geleni yapmaktaydı. ~~ =rşı h:ıldı:ık teşki~ c;::ış.ız. kncıyordu, ma Todorl, BOyüknrln• 

Merkez cephesinin birçok noktn - nu hndisc semeresini Ycnniştlr. ln· .un pazar. 0 ·şr>mına 0 • yn da geliyor, Margovu dövüyordu. 
l&rmdn dllşman taamı.zlan pUskllr - gilizler bu esnada Surlyeden ihtly.:ıl / mıınlar _ garnmma _ ar~ada~ hü~u~~ Bir )'İlbaşı gecesi, sanı vnr, 4,5. 
ttıımUş ve takriben dı>rt dOşman bö. kuvvetler getirmcıkleydil r )fihvc- etmek uzere par:ışutçu lndırmck hı 5. Todori gelmis e,·de, l\largoyıı 

TodoT'i de hunu kabul edince or
tada halledilmemiş hic bir şey kal_ 
ınamışh, Bunun üzerine hlıklm de 
kararını hilrlirdl, Karar şöyleydi: 

Çocukların veltıyeti Margoya ve. 
rilceek, fakat Todoriyc de arada 
bir gösterilecek. Buna mukabil şlın• 
diye kadnr toplanan nafaka ile 
simdi den sonra nafaka kesilmlyeıo 
cek, .Masanfı muhlıkemeyi Todo,.l 
verecek. 

Böylece şimılı :ı~·nlmış olan 
hlraı ev,·elki karı koca kalabalık 

biT grupla dışnn çıktılar. Kalabalık 
Mnrgarllle kaldı ııc Todori anıka. 
tiyle yalnı:r. bnşınn l üritdü. Gider. 
k(:n nvukntına: 

- Ne yapalım, diyordu, çocukla
rının yüz.ünü şeytan görsün. Bir 
dalın e\·Jenir. Bir çocuk daha yap::ı• lilğtl yok edllml~Ur. rln knrşı ıaarnız projeler 1 ınn ve !zumun~ hisschnişlcrdir.. soruyor. Ne vnkıt l\lnrgo: 

Harkof e phealnhı b1r ~simlnde Iınlyon kunnnylarının ıkı bir iş_ G:ırnızon n.rkasım r.~enıze "<:_~rck - Ne istiyorsun dedi, üı~rine rız. 
Sovyet kuvvetleri, harp ııahasuıda blrlil!iylc müzakere ve tanzim celil. s~'"n.şm?k.ta ıken ııla)(l ı>arnşu çüle- aiıldı. Fena k11dın, utanmaz kadın. Anlııf;ılııyordu,, 4d yedi senelik 
200 ölll bıraalm Alman piyadesinin mı'.,tlr Btı nrad.n Alınan horp san•,. rın ındığı ~nlasılmakladır, d k 11 b' 

., ·• ' l"'I "amlnrda sabahlara kadar "c:r.cıı ''"'rılık knrı koeavı a ııma ı ı ır truı.rruzınrmı defetmlşlcrdlr. y·ıı· de- "encral l'ommelden rl"ırel,·tır- Jl/, IAN AJANSl.'JIN \'ERD 11 .. " '., • -"' ' O kndın gibi fena fena lllflnrln küfür birleriııılen soğııtınıışhı. Hatırı To. 
Tebtlğ eki, NovLsnd Yug06lav §Ch· lcr nlmııkta:rdı. _ lıfAT. MA'I' etti. Sonrn .. Vurrfu, vıırrlıı, vurdu. ıloriyi çocuklarından 'bne.,. 

r1 saktnlcrlnden aralarında. bir çok Llbyada Berlm, .U ( A.A.) - D.N.D. aske- "Df./Yl·,· •ıuıtARIRI - Siıce krılr.ıhat hangi tararıa? •• . " kadın ve çocuk bUluu.n blnlercesl - ri Mr kaynaktan öğreniyor: ------------------
nin kul'§UllA dlz.Ddlklerlnl ve k!Sylllle. Baştaral: l inci sayfada Tobnıkun Alman • ltalyan kuv _ 
r1n clhıde bulunan ~ek maddele. e'lr r.d .. dinin 28 binden fazla ol" vctlcri tarafından zaptı sırasında 
dnfn mfüı:ıdereal aurctUe açıık ytı - duğu anla~ılmıştır. liman te.,lslcri ht'nıen hiç ha<1mrn uğ. 
zl1nden ölllme mahkOnı edlldikleriul Hava lc:şkill riuıiı l\laltanın dcnıx rnmaksızın mihver kuw.ctlerinin 
llıb·e etm~tcdir. ve hava fislerint şiddetle honılıal:ı- r.linc geçmiştir. Liman öniinc birçok 

Havacı gedikli olmak rsteyenlere 
Evrakı ikmat edllml§ olanlann, cuma gUnU sevkedllecekleri cihetle 

derbal T.H.K. havacılık mUmcssJWğlne mllracaat etmclerL (6814) 

Adresiniz olmadığı için ll~ınrz De§ 

redllmedL 
Alctı ınu: 
Afatıda ............ yaab ..... 

ll'Dyucu.lar'amılm umJ.arma cetem 
mefıtuıılan ldanbuw!Jlıdev (paar 

&an ILU'tÇ) bergttn •bab._ Dt~ 
luMlat ft ... t 1' dea .._,.. .. ~ 

lan. 
(B.L.M:.C.) (S.T, Yalnız) (HUlya) 

{li. f~) (F. K.) (Ş. C. K.) 
ır.Cıt!I) (Sevgi) (C&ndan) (Ş.U.T.) 

(Mehtap) (H. ÔD8al) ('M.T.R.J 

<Ş.F.J (N,N.) (B.T. <i8) lN.C.K.) 
(Hllsnll 13) (Glln 40) (Yedek denb.. 
et) (E.I...) (Tekcan) UUt. 1) (Gar) 
fT.H.R.Z.l tE. Ural) (A.M.ı tŞ.U 1 
{S.28.S) (E.0) (lıl. Nur 889) (8. 2) 

(B.\'} CH.B. SS) (Yardım) (il. 8.R.) 
(T.A.S.) E.N.S.) cs.T.' Yalnız)fF.Ş) 
(Gllleryüzı (Candan> <B.T. •u 
(V. Ö) (Nuran) CA.T.A.) (Amca) 
(23.D.) (Sevim) (Adliyeci) (KOnur) 
(B.B.G.) (Şt'n} (18 Temtı kız) 

Emdene yapılan taarruz 

1..ondra, ~3 (A.A) - Slvastopol nuşlardır. Hedefler bölgesinde biı- küçilk İngiliz gemileri müsadere 
lesiminde faaliyetle bulunan A~ çok geniş yııngınlar çıktığı görül. edilmiştir. l.\Iihv.er lmvvcelerl liman 
knan kuvvetlerinin 24 tümenden müştür. tesislerine girdikleri -vakit birkac 

/Julin, 2!1 ( A.,1.) - lngiln bom 
bn uçakları, dün gece Almanyanın 
şimnl b:ıtısı üzerinde uçmu~lardır 

İnfilak edici ve yangın çıkanc 
homlarl:ı yapılnn hücum, D.N.B.ni'l 
ö~rcndilfine ~öre, bilhassa Emden 
şehrine tevcih edilmiştir. Sivil halk 
arasında zayiat vardır. Evler ve u. 

E•kiıehir belediye reisliğinden mumt binalar da hasara uğramı~tır. 

miirekkw oldı n burnd tahmin Dütuu tanareleriıniz dönmuştür. küçük taşıt gemisiyle kacmnğa te-
edilmetttedir. Lc.ndra, 23 ( A.ıt.) _ Röy!rr ıı• şeblıüs eden bir 1n~iliz topçckcrl 
'.MQ8kova radyosu, Alman ve Rus ıısının 8 inci ordu umumi karar. kuvvetlrri esir alınmışl:ırdır. 
byıplan hakkmda ŞU ra.'kam~an gatundaki nmhahlri ~nzıyor: 'fohrukta esir cflilen )ngiliz ns _ 
~nniştir : Tobrukta kilçilk c nubt Af~ika ve kcrlcrl Tobruk liman tesislerinin 

Almruılarrn doğu ccpfieeinde, ö- Hinci ıırupları pnznr nkşamı geç vn· havaya uçunılmos.1 için tertipler 
lü, ~lı ve c ir ola.tak k:a.YJpln- kıt hiıı· şiılde-tle mukavemet etmek• yopılrhğmı öylcıııişlcrılir, Fııkat 
n 10 milyondur. Ruslarm ise, 4 teyı.li. Ôl'lc anlnşılı)or ki önceden vaktin mfisaııılec;Itlilji bu planın 

Relediycnıiz tarafından alınacak beher adedi on kuruş muhammen Bu saate kadar gelen haberlere na
hcdelli l üz bin ndet parke taşı ile beher ndcdi onbeş kuruş muhammen zarıın hücum eden bombardıman U" 
1 edcili on bir adet uç parke taşına tnllp çıkmadığındno eksiltme kapalı ("Oklarından üçü düşnriilnıfiştOr. 
zarf usulile 30.6.912 tarihine ra tlaynn salı günü sa:ıl onbcştc yapılacak-- Loııtlra. 23 (A.A.) - tngfli:z ha_ 
tır •• Muhammen bedel 11,500 lirn muvakkat t~ninatı 862 linı 50 kuruş• va kuvvetlerine mensup bomba u 
tur. Şartnameler bedelsiz olarak milhendlslikten ,·erilir. Talip olanların ı-ııklarının Emdcn limanına haşan 
şc.raıli öğrenmek üıere belediye milhendisliğine ve münadili~lne milrıı. le bitirilen şlddern bir taarruz ya'P" 
caa1ları ve 2490 No.lu konunun tariratı dairesintlc ha:zırlayacaklan tek. tıkları ı.ondrada resmen öğren!'• 
lir nıektuplariylc mezkOr gün v.e saatte belediyede bulnnmnforı ilAn mektedir. Ucnklarnnızm oMısı ns. 
olunur. (6797) l!'rıne dönmemişlerdır • buçllk milyondur, verilen haberler Tobruk garnizonu. talbikına lmkl'ın bırakmnmıştır. 

.Alm:tnkayrmnm3buçukmilj~- ..... _.. ...... 11!!!9 ......... ...ı. ... IY!llıaım .................................................................. 9!' .............................. __ 

~~ 1 !JarJJ mıılıcmesi kayıpları ise - İyi ama lmna niçin kızryonnm, 
ll'Ytcdfr: Bay ve Bayanlara Şahlkaf Bundan sonra hayatıma: 

Almıanla.rm top ikayıbı 30.500, bll'blrlne b3.~n.acak. Dalma hAttA Mukaddes Uçurum 
R118la.rm 22•000- M u·· 1· d e ~:_ıınceye ksdıır bfr yastıkta yataca.. .93. Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Alma.ııla.rm tank kayıbıl 24.000, &•.... --------Rtaıslarm 15.000. 1 - Ne dcdln.. hayatmnı blr'blrlne 
Almtuılarm uçak kayıbı 20.000, Bu tasarruf devrinde eskidi. bo- mı b&ğ'Iıyacağtz1' Olllnoeye kadar bir 

R1l9la.nn 9.000 dir. yası soldu, renginin modaBl geçtt Y88tıkta mı yatacafn:f 
Ktzr O'rdunun Sihhiye bölUklerl diye kıymeuı - Öyle yıı.. Gece buııa karar ver. 
~ tqkil ooiJdiğinden yaralanan- medtn mı f 
1inn yilzd! yetmi..<i geri dönmfqJ- EL ÇANTALA.RINlZl - Hayır. Benim bir ııeyden hnbe -
~ Alm:uıyada ise o.ııcak yilzde Bfr k6.,eye atıp terketmeylniz tim yok. Rem sen bu kadar yanar 
kim ~rj dönebf1m~tir. Atelyemtz istediğiniz renkte elbf. , dilner bir aClam ını!lın 'r Ned&yı ne 

Vstfngton 28, (A.A.) -Ameri selerlnize uygun olarak eski ÇAN. 1 çabuk unuttunl' 
ıra hemı. nQ.ZJ'rbğı, Almanyanın har TALARINIZJ fennı sureUe boyu - Adam rıen de. Bcnlm .NtclAyA 
hin ~lanY,tcmd:ınberi bir milyon ve yepyeni yapar. Ayrıca her tUrlU karşı dW"ln bir meylim yoktu ki. o 
ö1tı vermiş ve 2.350.000 yaralı kay tamir ve ısmarlama çanta yapar bool ııevlyon!u am:ı, ben, doğrwıu ya, 
detm;s o'du~'Unu bik!:irmektedir. ondan hl~ h<>1lnnuıryordum. - "' Tuvalettnıw rengtne uyar en ali 

Bu 2.350.000 yn.rnlmm I.500.000 sabit tırn..-ık clWann.m aneak ateı. - Hayır .. hayır •. Bu bir rezalet 
ni be.tUn ömiil'lerincc sakat kala- nmlW. temin edeblllnbıh, olnT. Bizi tere koyup çalarlar. Be • 
cak t:ında yara almr~lardır nim zihnime şeytan gibi girme Al _ 

Halbuki, geçen bru-pte Almanya Karak6y Mumhane caddm lah a~na? Bir şeydir olmn,. Nasıl-
Dm :İD.9anc3 kayıbı 1.700.000 ,dtl Hasanpa§:ı ban No. 2. 8 sa bura ·a gelml:ılT.. ller eey burada 

DiKKAT MÜHiM iLAN 
Bay ve bayanlar b!romum yazlık şapkalnrnuz LEZ. PANAMA VE 

hastr f&Pkalarmızı çantalarauz atısıyemtzd fennt surette boyanır eu eakt 
bit ppka.nız yepyeni olur 

llQda Boyaevt Galab .Mnmhaae cıwl!K"!i! 
Jlal.ıuı~n. han. No ~-S 

kalm:ılr. Ben vnpuru kııçırdığtmı B8y. 
ler , .e bir arkadıışunda kaldığunı UA. 
ı.·e ederim. Sakın bent g6Tdl\ğ\lnUzU 

aileme 8Ö.)1emeyln: llııyalyetlm, ~ • 
rcnm beş paralık olur. 

- Nlçln b6yle dlll)l.Wıllyol"Mln, Şa.. 

hlka'l Ben o kadar haysiyetsiz, ee . 
refsb; blT ln!l&n mryım'l NeclA ile be-

nUz aranmda lalçlılr mllnaaıebtıl yok. 
Sizin tavaeeutunmıa ufak. ima bir 
tanıtmadan lbareı. 

- Ya verdlttnız llhe ne diyelim T 

- Bu bir tapu aeme41 clel'U ya. Söz, 
yerinde olınazsa, ber zaman l"'rl &h. 
nablllr. 
Şablka bu 837.lerl dinlerken taaynı& 

ten hayrete dillllyor ve o cece Ekrem 
le konu~tuklarrnı bir tUrlll lıahrlıya.. 
mıyordu. 

Acaba bunları Ekrem kea4WJID • 
den mi uydumyon!u f 

*** Saat on . 
Çaylan içtiler. 
Giyindiler •. 
Ve oteldP.n ~ı:ktılar. 

Ekrem sordu: 
- Vapurla gfhıek :na!lı1, Şahika -

cıftm? 
- ?.aten ba§ka vıwnta var mı? 
- O halde iskelede duran vapura 

hflmeo yetJ~lm. 

- Buradan köprtlye, k!Jpl'Oden de 
bir buçuk vapurlle BllyOkadaya cf cle.. 
wfim. 

- Artık bemlm adaya gelmeme ın. 
~um kalmadı. Bu karanmızdan lSyle 
sanıyorum ki. bf,y balı&n pek 111em • 
ııun kalacaktır. 

- Hayrr, Ekrem be1 ! Demin de 
dedim ya., B~n bir ukaclaeuıwla nd· 
sanr kahbtmaJ v& alse ~r aman 
rastlamadıitmr eiyllyecıethrl. 

- O halde ben size posta Ue bir 
mektup yazayım.. ve abJ ~ 
Allabm emrlle lstlyeylm. N..ı, bu 
iyi bir tudr detH mi f 

- Neci& meeeleslnt 11aad tamir e.. 
deoeksfnp 

- O aile ile imtizaç edeml~ml 
anladığunr ili.ve ederim. 7'..aten Allah 
bJllyor ya. hakikat llıandan nı.ntttr. 
BM NfıCIA ile ~ zaman mMUt o. 
1aınam. 

- Ya '-imle luH'lftlatmM&ydn\r& T 
-Eh.. bu ı,hl pao 80llU ~oldu 

Çünkil nabeıı ıuıhı·-•k. o. ..... 
oluna olma, bir ko«ıa anyor. Bal. 
baki ben. n...ı olana oleml Mr icada 
ıır&nuyonun. Tam ........ keailme 
bir et anyGl'Ulllll.. 

.y. • ' 

\'apura Mndiler'. 
Bumell aaltlltal takip ederek, ldlp

ritye sellyorlarcb. 
Şalalka y&vaf y&Y&f Ekftome ..... 

mata t.ffamıttı;, Kendi kelldlıM: 

- Onun bir kabahati yok. Vapa. 
ra lmtıraa. onunla beraller Aı-Dawat 
klyüne 1'4'len, birlikte ~ki ~ ... 
detU miyim f Ooclaa 6-....ı ı.tuta.. 

auyonun ama, BDytlkılereJ'e I"' .... 
mlı.de de reyi molııa. ~rek. Hademld 
IUU'llQtluk.la verClltlm Jılr DnriıMt 

Ga41m dfıtlUm-o o Mide - -.ı-. 
,.iğim Ekremle evleamelrie Cle lalolılr 

maJuım ~ram. Necüya ..... 
ee, ba lıılr tmadtlıtt9r .. rür.pr .... ~ 

nz eımdtU. bq8a '°*"' '!9l1w. • • 
dlııeJertn flnttne ~eblltr mi f dr 
rlm .. nlllayet dudu glMdL a. . 
dan .. çıkar f Bea llıtecllttm, bı!fen.. 
dlğlm bir adamla evkı1un1f olanım 
ya, 

Diye eöylenl)'.o.rft.. 

(~ı fJ{lr/ 


