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Bfr rnglllz 
gazetesine gire 

--0--

Almanlar 
Kahireye 

• 
gırerse 

Jaııoaya da Basya. 
ya llticam ellecelE 

-0--

Gazete öniimiizdeki aç ayın 
pek lıat'i bir mahiyeti haiz. 

J 
oldufunu yazıyor 

U Akşam Londra, 21» cA.A.> - Niyuz 
.____ ----• Kronıkl gazeteııl yazıyor. 

ommeı için galiba 
• auat 1ıa111 olda 

"Alman başkumandnnlıAı Tarılr 
cııJ.: hederin mühim ve tehlikeli ol• 
duğuQu biliyor, Maksat lnıiliz me 
kılniınıasının kalbi sayılabilecet: 

bir yere ağır bır darbe lndinnek
Yuu: SADRI ERTEM tir. Alman stratejial 1942 yazınd1 

Kahireye Ulaflllak 191iyor. Bu pilin• R OMHELİN taarruzu üstün- lar Alrnıınlann ümit ettiAi sihi ta
hakuk edecek olursa Japonlann 
Ru..~yaya taaruıunu beklemek ll:&ltll 
dır. işte bunun Jclndir k.I gelecek 
ür aylar bilhassa Bitler için pet 
kat't bir mahiyeti haizdir. (:Gnkf\ 
Hİ'ller bu sefer kaııınnmazsa bir 
daha kazanamıyacağını biliyor." 

Brezilya 
Alman aleyhtarı hareketlere 

ıon verilmez•e 

Almanya mis Deme 
tedblrlerlae 
başnracak 

Berlin, n CA.A.) - .Alman htlkQ
ınet1 t&ratmdan neoredilen bir t&bllj
de denlldl#l.De göre Almany& ile at• 
yut münasebetlerin Jı.eailmesinden 

aonra Brezilya gitgide Alma.ıı aley'h
t&n hareketlere ll&hno olmakta Te 
bu memJekettekl Almanlar fena iDll

amelelere manm kalmaktadır. '1'911111 
f!Sy\e bir ikazla bitiyor: 
Eğer ·Brezilya hllldUneU "'1 11are

ket1ere derhal mani olmazsa Alman 
htlldUnoU mi11llle11M tedbttler1ne 
başvuracaktır. 

Kosv~ 
me'ldan mu
harebesinin 
qılctönümü 

·Marsa 
.Matruh 

bu sabah 
zaptedildi 
~ 

Mihver kavvetıerı 
Doğuya 
doğru 

ilerliyor 
---0--

laglUzler 8000 den 
ıuıa eılr verdiler 
Boıı.ı. 19 (A..A.) - İtalyan ordu• 

lan umumı k&rarırAhmın 762 numa
ralı teblltf: 
Jılaraamatruh bu sabah zaptcdll

ınitUr. Mihver motörlU ve zırhlı blr
Ukleri müstahkem mevkitn doğu ceı
nubunda dllfman sııtW lruvvetlerinin 
mukanmeUni kırdıktan eonra doAıı
'f& dotru ileri b&reketlertne devam 
etmı,ıerdlr. • 

DUn cereyan eden ıtddet:U aav..ıar 
esnaamda ve lst.JhkAmm zaptı aıra• 
tında 6000 den !azla esir alınml§tır. 
Bundan başka 36 alWılı t&nk tahrip 
veya zapt.edil.mit, kem kl1111yet11 
miktarda top Te otomobil ganimet 
alınml§tır. Uçaklar, kara hareketleri
ne kuvvetle i§tirak elml§lerdlr. Mal• 
:.eme depolan .. otomobiller bomba 
nı mltn.ıyöz at.,ine tutulmlqt.ur. 

Kan& Jılatrub llmanmda Ud pmt
Ye tabet Takt olmut ,,. bunlardan 
biri ate, alrıııftrr. S&T&flar Nnumda 
lnglllz uçaklan dQfUrWmUfttlr, Al• 
man uçaktan Luka n llllkabb& Qr 
lerine hlk:um et:mlflerdlr . 

JtaWre, • (A.A.) - Ol'\& ..n 2-• 
!Giz umum! kararıibml tebql: 

Dtbt K&~ Kat:rabun eenap • 

Wı '" cenup dolanDda motertll " 
m'!dı JnrneeUer aramncta ılddetU mue 
haretıe&er devam etm!ftlr. lıaıhaN~ 
... PDll bir aba berinde 08N7Q 

etmelltldlr. Talaılllt 70ktm'. 
........ (AA.) - De1ft 'l'llPaf 

l'Met.lit dt)'OI" ki: 
..... mel'bı ıntadl olan ....... 
~ saterittlil l8tifade etmılf oı_.. ...... , _. .,.,._ 

Mareşal 
Mannerhaym 
Hiileri umumi 
kaıargô.hında 
zi1Jaı et etti 

--0-

llıl Bqllamandaa 
'llZDD mlddet 

glrtlttOler 
Berlln, 29 (A.A) - D .. "\.B. ajan• 

sının hususi muhabiri mareşal 

.Mannerbaym'ın ziyareti hakkınd:ı 

şu taCsilAtı veriyor: 
Daha önce resmi bir trh'ille de 

bildirilmiş olan bu ziyaret Füh
~ Devamı 2 acı •yfada 

• 
1 

Alman teblf 11 

ilmen gölü 
civarında 
çevrılen 

Sovyet 
grupları 
ha edildi 

---o---
32759 esir 

a dık 
--0--

Slvutopolda da 

• 

5&&7 eıir ellmlu 
düştl 
--<>-

Alman kuvvetleri Kur•k 
İ•tikametinde de taaTUM 

geçtiler 

Berlin, 29 (Radyo ..:ıat 17,IO) 
- Al:me.n tebliğinde bild;riJ<Q;ine 
göre, Sivastopofüa muharebeler 
devam etmcliedi:r. Bur:.ıda. l566T 
es!r alın.ınştı:r. 

nıncn gölilnün etrafınPa. devam 
eden herek.At da muvaffaluyetle 
neilcilcnmi~, burada çevrilen dilf.. 
man gurupları imha edilmiştir, 
Çok ıı.ğ?r ~"ait altmda y:ı.pılan 
muharebelerde ~2759 c~-Jr ahnm:ı
tır, 

_.. ~ % ncl sayı.da 

Buz satışı işi 
ihale edilemedi 

Dağıtma, Belediyenin et nak· 
liye vasıtalariyle yapılacak 
Buz aabıpnm milteahhide 1!191• 

•l l9Jı bllfltbl Damd En.e0men4e a. 
- arttmna yapd.acalrtı. Fabl ta
lip ~lfmdaa ihale tıi 19p1la. 
msmqbr, 

de t.ahmJnler bili. devam 
t.diyor. Hatti. Kahl.renln açık ~bir 
ilin edileceğl, d.mnlryolo tlzerinde 
iki tehrin talıll7• edilmekte oldıı.. 
ğu rivayetleri dola.,ıyor. Rommel 
Kahireve kadar gelecek midir! 
Kanal boylarında mı mola \'erecek 
buıtla.n tahmin oldukça müşkül. 
ı:ünkU talımlnler hldis.elerln öoiln. 
<len değil ancak arkasmdaıı asgari 
48 saatli'k bir fasılayla takip e
«lebillyor. Fakat bu, hi<Uı.elerio 
hükmi bir Eekllde göriilmeıdne ma 
nl olııc:ık bir \'azlyet değildir, 

Yeni Mısır 
Elçimiz 

Balllrere vardı 

Londradaki 
Yugoslavlar 

toplantı yaptılar 

Bladlıtaa aımn 
Amerı dedi M : 

! Q Lİ ıı ıl ıı fll ,-ı rı us ı ; 
------- --- ·----~ 

• ~t kvpmdıa ~ 
Daimi EncOmerıi buz talimatname. 
8'l ~rinde değişiklikler yapacU. 
tır. Anmlt :ama.nm Pek knıa O\. 
muı doJıayııııtyle bu değtısıklikler 
geJeeeit )'11. teıbOI[ meıvldine kona. 
bs'leoektir. 1 

Bllll .... ba ,_ beled1yenia 
et ...._ : rntMıırtyle y.pilacak
br. Bil baıııım1a alA1tadarJ8.ra rer.. 
ilen em&rier ftrllımtttir. 

Rom.mel taarruzu hedefi ltlha
riyle, lıüyllk harp lçlnde'ki rom 
hakmınulnn mUtak& ediHrse sar.ı. 
Yorum ki, daha az Mğrafya hata.rsr 
Ue meselela.rln izahıtU\ lmkin var
dır. 
Romnıcl ordusunun garp çöllln. 

d~kj tıareketl mücerret bir tekilde 
toprak kaz:Lnmak, yahut ttaıyanın 
&lısrr fatihi ohnMmı temin et.mt!k 
dıeğl1dir. Ahnaııyadaıı bir talmn 
l\lmao hntlsrmm hususi "lurette 
'-lhn edilerek, ve bir hayli mll'°' 
loU!i.t ~cldJe~k Ak•\en~dcn t.ayya. 
te ile \'e kaçak bnteler halinde 
Afrikaya sevkinin harbin gayesine 
hb.ınet bakımmdaıl bir muası, ve 
lllahfyeti olmak Jhımdl1'. Bu ma.. 
hlyet ne o!ablllr! H~rbalde Mısrr
tlan, Suriye ve lrakı a,mak, bu. 
tadan flmal çıkarak İran yo
liyle Rn!'yaya gitmek değildir, 
llöYıe bir ~y lmklnsndl1', Fakat 
hQna mukabil trandaki, Sorfyede
ki, lı-alct:ıld JruV\·etıerl kana.1 et. 
l'afmtla te<Jbtt etmek ve bu saba. 
1• l'I hoş hrrakm:ık bo harbin gllye
~e ı!aha ziyade hizmet edeblle
~ek bir ha1'1.edlr. 

Nete4<im. Suriyede ve Yakm
~~kta bulunan 9 mıeu ,.e 10 UDL'U 

• ··~iliz ordulannm Şimali Afrika. 
Ya llakledilınekte olduklan kov. 
"ettı bir fjekllde iddia. olunmakta. 
cbt. 

lraa, Sariy~, Iraktaki kavvette
~!rlkaya Çekmek if:Jn, lca.bmd~ 
lı ~ roıanu müdafaa edecek bir 
'Ylı ıno;s.nlıuı Hrzumunda Şark 

:Phetııntn hlnnetlne glt:mekf.41il 
etae~k dcmektlr. 
~ ~n ikltnıfn ııerbeılt bnütlfl. 
~ ka ı.ahaJara se\'lıin.e lmkb bl
~~b bUyük koV\·etleri Afrikada 
lif ~t etmekle Libya hareketi va. 
nu~:~~ görmüş bulunmaktadır. 

-o soıuıw artık ka:ıaıwı .._ 

Kaıüre, 21 (.A.A.) - AlladoJu a· 
jarurmm hu.uat muhabiri bildiriyor: 

Yugo•lav mukaocmetinin 
bize neler lıaanJırmlf 
olduduğunu ancak tarih 

.öyliyecektir 
Londra, 29 (A.A.) - Yugoslav 

TUrklyenin yeni Kmır elçi•l NU'" 
man Seymen Kahlreye gelmlf Te 
Lstuyonda Kwr hariciye nazırlıtı 

protokol mn4nr muaviniyle elçilik 
erkAlu Te dlfer birçok phıatar tara
fından k&l'fıl&nml§tır. 

Elehram gazeteal elçlmlz!J) Kwra m1llt ba.yramı olan Koırv& meyd&D 
mur&hebealnin yıldıllıDUınU mıına.geliflnt bahis mevzuu ederek yenl eı- 1 

çinin intihabından dolayı takdtrll betiyle Yugc.slavya Kıraliçesl ııa..,.. 
cümleler kullanmakta ve bunu Ttlrk. yanmda oğullan Preruı Tomialav ,,,. 
M'.Lm' doaUutunun bir inanceeı ola• Prens Aııdrey oldutu halde balUll 
rak &termektedir. Landra Ortodou kl!l"Mind9 J9Plal1 

g dln1 bir törende bUll' buhıDmlııft8r. 
Yugoslav ~vekill proteaör Slobodllll 
YonanovM; ve diğer nazırlar da .,. 

Marsa Matruh 
O nünde -= BiR llUllARRIR 
~ ....... , mlııal:ılD .... 

iaılıüaletme111ıelııeıa._, 
milaverin ba tik JuuaW. ...._ 
~ kaclar 11 ........ ~ • 
... ilelil*n HU& ela .... --
hkl:ek oldata elr• 1 • Jl'abı& 
..._...,...taın.-.-.-ıe11.. 
........... w..tdotr-ile 
-..na bafıda.ki ı.. .. ........... ıaglıtırelle 

Elektrik ve kömürün inalı 
-~ .aydactllt 

rende ha.aır bulunmUf}ardır. "-a -- da Ml...ek lıılr Wdilıe 
LoDdra, 29 (A..A.) - HtndlMan ~. ~. 

nasın .Amert :ıco.va meydan mubare-
Londra, · 29 ( A.A.) - Mııhrukat beainin yıldllnümll mllnuebeUyle 

nazırı binbaşı Gulim J;oyd George, Londradald YugoslaTlar tıararmdan 
bükftmelin yeni bir katarnıımes'.nı yapılan bir toplantıda Elen " Slav 
neşretmiştir. Du kararnameye göre dilleriyle bir nutuk vermlf ve bu nu
köınür elektrik ve a\ar Y,akılların 1 tuk Avrupaıun cenup dofuau için 
israfı şin\diden sonra bir suç sayı• radyoda nej?'edllmlttlr. 

lacaklır. ..... Devamı ı Del ~ 

Amerikaya ısmarlanan oto
büslerden 9 zu M1Sıra geldi 

Tramvay ve elektrik umum mU
dllrllJIO tar&fmdaD Amıertkaya • 
marlanan 25 otobo.ten dokuzu Kısr
ra gelmlf bulunmaktadır. Elektrik, 
tramvay tdareai bunlarm blr an evvel 

te}ırlmlze geti~lmeal lçilı te,ebb88a 
geçmlfUr. İdarenin verdij1 malbsM& 
göre bu otobClaler, ge)eoek ay itinde 
tehrlmlze plmlf Olacaktır. Jler otoo 
bOll, 40 r JOlCU alacaktır. 

8fdl lluTui ile ta••cleıfJııa ..... 
smdü1 mesafe iki -.b bilime 
ayn:lır: Blıt 8idl Banui De ..,_ 
Matnla, Mekl de M..- llatnlıda 
taııe.deriye U'Uldlr. Bmtluda 
birlncr.ılnde tı'eil ,.... ,...... .... 
r;i1blert.a hkellderlyecı. .... 
Matrüa gelen .,,..,_ ..... 

d •e tuila O)'Ulla ohır. Ve u.. 
-uıonz ki, ejer Mana Matlub 
kat'ı eailMn ve düa fada fed&
klrbir icabettit'erek bir chmnncla 
ise, Bcımmel kavntlerlnln hare. 
ket üslerinden ı»e'< uzakta yeni 7e
.a mM.,,.,... llalml lldecek'eriPe 

Sidl Barrudye doln ell lı:Dc ıt.. 
re bdar • ......, oldatdan ılft,..t 
edilmftti. • •1mc1e .. Wtml 
hattı olap oJmadıtmr da lıilllllJe. 
nn. Muhakbk olarak bt"llnea ftffl, 
Mmna bab Ollftnıle, W. .. Da. 
benftem tACaklarmda Mr Ol"donn 
~etmelıl lri1l ea .w taraf, 8ldl 
Bal'l'Ulf De ..... llatrü .._.. 
ılır. 1ta!Janhr ilk LAya tMrns1a. 
nnda ucM Sldl Barrattiye _,_ 
cel~bt"ldlktea •nra hl'ülllnnt-
lardı • Şimdi mihver tld1l98, 

Aktlenlain ...,._, t.emblelilek lcia ~ .,. sor, 1ıatt& ilan mtt.-
ı.va Jmvvetıerlndcn istifade ede- lta11rmlal'l'& ~ tel&lıld edl
rek lıar yeni fuliyetler 9U'fetler. len ha n..-fe>i de 8Pl'Ü Mal'llA 

Şimdiki l1aJde müsat huıl ot. Matrulnın öınlne dayanmJlbr. Jllıl
muıtur. Antnk IMJndan 90lll'MI nsda btiytik bir meydall mahrele
Bommel ordus:nnaa karşılaı,aealıl' 81 heı)ladrm h•r 'Ve1"111yoır, 
... _ .. ~ tilıiıllr. .. .... ., .............. 

........... ha meyclllll =q)· ... 

btshie, .-.ıw dtlnJa ......... 
.. t.İclılllll belli edecelt lılr ~ 
~ oldaiıma yaayorlar, Ha. 
lılW de baclar. Eter İılgillzl9' 

lılo deiUae lna -~ kuanabllir. 
le'8e, .... ~- ·-- tehll
keyi tıimdllik atlatmı1, Ortaşarkm 
daha iyi mli<Jafaasın:ı hnzırJaonuk 
içtıı \'akit k."ttnnmış olurlar; f&
kat bn ııı:a.\·aşı mih\'f'r kn1.aınr, :\tar
,.. Matnıho da. alı"8 öz Mısınn 
son kapısını dB pfe g~imıiş olur, 
ki elıJe etti~ bilyijk uferltte ve 
a~hiı anz:ılı lne$afeye nl"betle, 
bundan ötı.i ço1' d:ılıa kolay bir 18. 
ti!i ıı:cafhasmdan başka bir teY de 
jilillr. Sekdinci İngiliz ordusu ha;. 
kiye&lnla lmdadnıa ko§tulo rl\ ... 
yet. edilen dolmzunco Sariye ve 
oınıiıcu tra.n onlus11'1un en·eı& Be
rat ve Hayfa, oradan İskenderiye 
Jimanbrma ~:ılimtn gelehllnleııl, 
bararlnn da Mana llatraha ""' 'ke. 
dll~bUmesi için 1*811C'..a bir za. 
lllAll g~l - gelir ki. ba 
mlktdet ı:aıfnlda, mihverin Lilıva
da bulunan JctHn kon·etlerl ele o'ra. 
~;a ~oktan yetl!Jllliııı bulunurlar • 

Demek Od taraf da Jteriden me. 
elet mnmalanzm bu meydan !lla\·a. 
~ınr kıuımm•k !'.nrunct:ulrr. tn~'7.· 
ler kııır:ınll'M mih,·er ol'dun Sl<li 
Barranlye bdar ~ekilm~k ve ye
ni bir taarruz için orun mHddet 
beklemcok mecborireUnde kabr; 
mihver ordotıu kaıanınıa Marcıa 
Matnıhn da alarak orada yerle•lr 
,.e ~er'den pinde kıt.alan da ıtl!· 
lın~ Nil herine !on \'e hilytik 
~an111lı tu:rnrzonu :'.\1'Jlftr. Şn hir iki 
dn fçlnde J:arp tarı'lllnfn en btl
yUk neticelerlnrlen birini bek11ye
bilirk. Artık bu (Öl harbinh: e. 
hemmlvetinl kilrfllrnuı"mf\"11! ~lıt-
111.. Adar Miyllk lılr oıı.t oıa. -. 

Bir gen~ 
Güneş 

çarpmasın

dan öldü 
Kumbe.r:ı.cı ycMnışunda demirci 

1.rraklığı yapan Ohannes ııdında 
bir genç, p:uar gtir!ü Heybelfo.•faya 
gitm:Ş, ';anı Limann:ö:ı deni• 
glhiilttcn sonra da güneşte dola1-
mı~trr. 

Ohıınncs eve döıtdilktcn sonra 
hast.alnarıu§, b1ir:ız sonra da r>lmfıt
tUr. Cesedi r.ıuaycne eden Adliye 
doktoru Enver Karan Ohanncsin 
güneş ça.rpmnsnıdan öldüğl.lnU tes. 
bit ile giimüJmP...sinc :izin vermiı· 
tir. 

Katil kuyumcu 
Müşahede 

altına ahnıyor 
Şişli ciııe.yeUnin faili kuyumaı 

Leon Artinyan bugUn Adliye dok
torluğuna getirilerek mua~e o
lunmuştur. 

Lcon hakkına. verilen 'rapor 
yarınki muhakcmcsinde okunacak 
•e mn.aJıede altma almnwm ICiD 
TllD Adl!ye ~eoekUr • 
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Bir, ıki no.kta 
Başımıza ;ıimdi de 
arabacılar mı ~ıkh? J Kll>E bir tramvaydlı.ıı, :tUnet

den ve hemen hor gUıı de 
rörlenl('.n 51k4yet edo.r, dururuz. 

\hvall ~zırn dolayul)1e der, tramva 
'ın s-üçliiltlerlno katlı:uıın7., tllnele 
'><i:>1ene 8Öl lene blneN"Z. Şoforlcrdeıı 
lkfı:ı,•t cdrt'i:ı., ele ı;e~.en'lcrl cez.aya 
çarpılır, fakat uslanmazlar, onlıı.:r 

c-cza :ı emekte, biz şlkftyette dm'nm 
der, d:uıınız. 
Şehirliyi üzen bu dertler yetl~ml• 

rmuş ~lbl harpten evvel 6(lhlr ke 
ıı ırlannd plnrldoy .. n ıını.bacılıır, mo
torlü nakli vaıırtııJannm ıızahnası 

karşısında ortaya çıkıvcnlUer. Geri 
~ e de dunuz. ols:\ bu çıl ı hl O do fena 
lmrşılam:ı.ılık. Cılız. beygirli aralY.lın.. 
rn. 1.-unılup JcoprU tncrlndeı:ı:ı tıkır tı 

kır geottk. Fakat!... Y z. gelip do 
halk sayfiyelere, eğlenoo ycrlerlno 11" 

km edince anı.bacılar ~I auttıl:ır. 

lııtool.klı!rl ücrette şoförleri fersah 
rers:Lh geçttler. 

Dün Ş~lldcn Dıırüınce7.eyo glc1ccA'k 
bir bayandan n6bet ıutaıı ~lar 
dan blrl :ınlnız gltımek için 2,5 Um 
lstcın~? Gcllşl do aynı llarct ola<ıağl
na göm bco Um L llallmk1 gcoen se 
ne biz btr aralıG ile ayın yerden 50 
lmnııp gidip gelmiştim ve tıstdlk 00o 

rada da belde~ Acaba arabacr 
lara 1Az.mı olan arpa ve tıanmn fiyatı 
lılr ıııenecte Imo ,.UZ mlsU arıttı ld bo 
kadal' tlcrct 1st1yorlar. Tamdığml 00.

:yaa. daha ÜO ldşl bo1:ınUI ftl ~r 
~ vererek Darül.Aoowye ı;tı1fibn 
~! Bqb bir tamdığmı da Saıv

*" BlbıkAnuyuna bir anı.baemm iki 
ın 1st«1ığlnı ~ 

AJ'A!ıı& tarifelerini sı1a bf.r gözdım 

f ~ zamanımn gelip ~ -
la<:ılıyor. Bclcdlyo fktııı&t mlh!thiDğQ
nön bu ite d koymaımıı ~ 

Ş dl de bsşımrLB anblııcdar mı 

~'l 

c esinde 
.B8fjtmatı 1 ıncl ısnyfllda 

Londra, 29 ( i1.A.) - B. B. C: Al
manlar, Kursk cephesinde de yeni 
bir tnnrnwı gcçmişl.,rdlr. Kursk, 
Hnrkofun 200 kilometre• şimallnde
dir.Almnnların laarnızlnrı üç kesim
de, H~rkof, Sı\ll~tQPı>l "e Ku~k'tn 
devam etmektedir. 

Karııden'z i'foo; filosu sonsuz zor"' 
lokl:ıra r:ığmen, Sivastopolıı hftl(i yi
yecclc ve mühimmat yctlştlnn~ktf!" 

'dlr. Sh ıc;lopold:ı Almnn tnarnızları 
~dl' 1 <lc\onı etmekte ve Alma· 
tank ve cesetleri tendi nsı!{ıfrlertniu 
cıesclleıi frzerinden gec.mektcdir. 
Ruslar, Sivastopolda Ahnan :myiah
m 100.000 kişi ofarnk tabnıitı ed!
t~. 

'Lonba, 29 ( .ıt.A;), - ~ ~ 
;,aı-ısa tebliği: 

28 baıirnndt1, Kıınılt 3slf'laıinelin-

Fransadan Alman-IMarsaMatru a 'ı 
.Buetarat ı inci sayfada 

~ahkeme Salonlarında 

yaya işçi akını ::e!'1:ı~ ~~=ıd: ... b ı dularmm ve l&§e ve lkmal )tOUarmm 
en sonra fırıl
virmek istemiş aş ıyor ldllU Jm:mı Ql>lde 800 kllometreden 

fazla blr meea!e knte~tir. · Bu 
kuvveUer flmdl Mmrı zaptetmek l.ç1n 

bQy:y1lk btr gayret .ııartetmektedlrler. 
Bununla beraber şıman Alrlka setr 
riyle Ma.ttay& durma.da.D yapılan 

bombardmıanlarm Rusya cep00s1Di 
kuvveUendlrebllecek o1.a.n mihver 
lmvvcUerlnln blly11k bir kısmmı alı
koymuş olduğundan §ilpbe edilemez. 
Buna rağmen şıman Atrlkanm, Çtlr
çU ne Ruzvott araamdald mttmkere
tcre bakda.cak olursa., lklnd b1r cep
tıe te~ et.I:ıec.'llğl ve edemlyeceğl n• 
!Jlklrdır_ 

Demir ıanayii mütehanısı 
yeti§tirmek üzere 

Almanfada kurslar 
açılacak 

\'~1, 29 (A.A.) - Alman.yada 
c;alııµnak ::Stiyen Fnı.nfılZÜIZ' için iıı· 
gal altındaki Fransa.da açılan ka
yıt bürola.nna. müracaa.tlar gUn 
gcçt2kÇc çoğahnakta<lır • 

18 haziran tarilıindc açDıııi3 o
lan Clermont Fe'mınd bllrosu da 
günde 40, 50 kişi lmydctmiye baş
lamıştır. Bu rokmn başlaııgıçtald.. 
nin iki mislic1ir. 

N'lSdc müracaat edenler gUnde 
150 kişiyi geÇtlğinden alll:adnrla
rm bir~ gün s:ı.bretm.elCli lüzu
mu gazetelerle ilan edllmiştir. 
Um~et itibariyle bl1tiln şehfr.. 
lcrde1::i Ab:an bürolmma ı, Jırte. 
mek için mfimcaat edenlerin eayı.. 
sındıı. 60 ita yüv.dc 100 bir artış is
temektedir. Demir sana.yiindc 
müteluıs5m olmıyan ~eri yetiş· 
tirm.ck iç.hı Abn:ı.nynda. kun;lar a
çılacıı.i:"I bus'Jsu faycb1t bir fırsat 
tel~i edilmektedir. Bu kurslar 
isin gerrlş ölcii&: mUre.caatla.r hnıı· 
hıım.;b:r. 

Hitler - Mannerhaym 
görüşmesi 

Stokbolm, 29 (A.A.) - Socla.J. De
ınokraten gates1Dtn Londra muhabiri 
yazıyor: 

tngruzlerln Şimali Afrlkade. yenil• 
melerl Btrl~lk A.merlkada derin blr 
tesir yapmr, ve kısmen de JJlddcUl 
tenkitlere yol açrmştır. 

Ayan Aztı.mndan Etuvender'ln •'ht
gtllzlcrln mağlQbiyeti beni yoruyor 
ve hasta ediyor,, .sözleri her tarn.rta 
ıız çok duyulan acr ifadelerden )>irisi• 
dir. 

Hanunı ölUr ölmez nüfus kağıdını 
çalmış, kendi fotoğrafını yapıştırarak 

malların üstüne konmak istemiş 
Asijye yedinci CX'Ul mnhkcmefil

nin suçlu yerinde bell bükilk bir 
dıtiyar kadın oturuyordu. Yiizü sa
dece iri ve dolgun bir hanından 
ibaretti. Dişleri dökülmüş ve çenesi 
ile hurnu lıfrleşmlşti. 
Hükimın hitabı üzerine gi.içlüikle 

yerinden doğrulup ellerini masaya 
dayadı: 

- Babanım · dı Knprcl dir. 
- Ananın? 

- Nazik. 

- PekAIA doğrusu nasıl' 
- Doğrusu Anna benim. 

- Anna ölen kn~ın imiş. Senin 
adm, Merbup. 

- Yoook, Yoook. Merhup hcni:n 
evlAtlı~ımın ismidir. Benim bmin 
ı\.nnadır. 

- Soyndın nasıldı? 
· - Haçı Kııprelyan biz dört knr

' deşllk. Maryam, Miyanzanı, linç • 
dor, sonra ben Anna, 

- Kardeşlerin sağ mı şimdi. 
- Kocnn var mı? - Yoook. Hnçnılor fle ".Iar~nm 
- Hilüü çoktan ölmü1tül'. ölmüştilr. Mi;rnnzara da Yunan :c;-

-. Çocu'ldann? lnndadır. Burada sndeee ben Yarım~ 
- Dundu değil. Dütün hu iftlrnlan Jforiklly.ı 

- Canım çocukların ''ar mı dı• atoor üstfunc. 
~orunı, <:an ? 

- Vnr, sekiz tnıw. Amn birisi öl· 
ıııi.iştiır. Öteki ve il t:ınesi \merika• 
eladır. 

- K ç ) :ışınd ~ııı' 
- 85. 
- Adın? 

- Nlcin )'apı:ror, saıııı bunları. 
Garazı· mı var? 

- Yoook. 
- Ne öyleyse-. 
- Ne bileyim, ben. Amn, e ki-

den konuşurduk, şımdı ı.uııuşmoor, 

görüşıuooruz. 

lkincf cephe mUz:ıkerelerlnde Şl· 
malt .Aıtrilta mağ1Qblyd1nl net katlı 
temn o mU§tur. Bazr kimseler şı• 
malt Afrika Mdlsclerlnden sonnı A..,._ 
nrpa krtJı8mda. bir pşırtmao h t'el<r· 
Unln dalın ziyada zaruı1 bir m!llılyet 
aldığı mtıtalea.smde. bulunurkl'n dl• 
ğer bazı kfmselet", bu ikinci cephenin 
Şimal! .A.trlbm es:ısen kurıılmıL, o:• 
du#U mlltl'.ll)a.mnı ileri snrmu.,ıerdir. 

t:ıW"' .Baotaratı ı ıncıl -~ --------------- - Ar.no 
- Doıtnı söyle. 

llı\IHrn, evrak nrnsındnn iki nü• 
fuo; kMıdı çekerek suçluya s;lister

ne dl. Hunlnrd.ın bir tanesi ! eni, di• 
~eri eski h:ırnerlc idi. lltıkiııı eski· 
'ini işar~ı ederek: 

rerin umınnt karıJ.lllAhıoda hfiyfik 
bir sambni»!l havası içinde cere
yan etmiştlr. 
M~ Manneriıaym ve maiyrtı 

27 haziran fl(inil satı.l 10 da Fül.· 
rerin wnumi kanı1"8tthına ya\..ın lıir 
uçak meydanına tayyare. ile gclıı is 
~ Hi1lerin başyaveri ~cneral 

Smund hınıfından sel&mlnnmıştır. 

Mareşal Manneriıaym bnrnda .\lıu.ııı 

gnıplan lxışlromutnnlığı şefi rnar.z
~ Keite!, topçu !koımııl:ı.nlarınd,w 
general Jodl ve Fübreriıı hususi 
yaveri Sehaor tarafından kar-şıl:ı.ıı• 

mışbr. 

Kosva meydan mtıharebesi Söylediğim do1ırudur, 

Un mrurı ı incl s:ıytadıı ~nna. 
A!meri nutkunda göyle dem~tlr: - Ben pek fnnnan11y-0ntm. Zir.l 
Zafer geldiği zam.ıın bu, yalnız seksen lıcş yaşında bak ne işler 

Yugosl:ıvyayıı. ısttklt\Unt geri getir" ı;cvl~c kallnnışsın. 
mel<lo kalmayıp aynı zamıı.ndrı ona. - Neler ynprnl'Şım, ki? 
haklltl blr emniyet verecektir. Za!cr - Dnhıı neler ynpacnksın. Anna 
gelecektir ve bunun blr geccyarısı ndınd:ı bir kadının y:ınınd:ı 13 gün 
bir htrsız r;-lbl !;Iltn~elmc.si mUmkUn· lıizmctçilik etmiş. sonm kadın ö• 
dUr. Bundan onbcş ay evvel Sırplar lüncc, cYinden cnldı~ın nüfus k~· 
memıcketlerJnt nıızl ~flerlnc t alime Cıdınn kendi resmini kovmuş, yn
hazırlanan hllkumetlcrln,. l<nrşı a· ı t:ılan tahrif elmiş ve ~iivn Anıın 
yaklandıkları z.'lm'ln bu ıı.ır~ketıc- lmiş:ıin gibi, kadının mollarmı ÜS" 

rly1c Avrupayıı ve Hırlstiyan ıneden • tüne gecirlme~c knlkmışsın. Ha. 
yetine yardım etnıL'I olduln ... Yag~ N'e diyeceksin? Yalnn mı? 
ıe.v mukavemetinin devam <'ttl~ blr - Ben yapabilir mi~im bu işleri? 
kaç hafta Rusynya kaı-şı yapılan - Ne lıilcyim, ben. Tahkikııt C\-

taarnızu geellttlnnckle bf~ nelor rakınn göre yapmışsın. Öyle dlyoı• 
kazandırmış olduğunu ıı.neıık tarih tar \'C cezanı lstivorlnr 
oö)11yeb\ıe~ltttr. - YııJnu ı r. ' 

'Dçll ba i"- TI~~ 
ve onlu 

e li 

- Bu kimin nüfusu? 
- Benimdir. 
- Üstündeki rcslm1 
- O da benimdir. 
- Kim yapıştırdı, bunu. 
- Hük'ılmat. Kim ol:ıcıık? 
- Yn l>u nfifus? 
- O, cvli1Uığu111ııdır. işle ouuıı 

anasının adı l\lerhup'dur. 
Hfıkinı nfifıı'I kiıs•tl:ırını çckeı• 

ken ihtiynr .soylendi: 
- Vcrmeor.sunıız, bunları şimdi? 

Hııyır. 

- Aınn, ekmek alnmooruz, evlfı

dım, vermeorlar. 
- Onun çaresini -;onra düşünü• 

rüz. 
ıı:ıkim hundan sonra Annnnın 

'orgu hllkimliğinck ,·erdjği ifcıdcsl· 
ni okudu. Annn burada da aynı 

ıeyleri tekrarlııyordu. 

Tutulan zabıt vckarnsına göre, 
Anno hizmetçi olduğu Annanın yn• 
nında iken knclın ölür ölmez nüru~ 
kinııınrmı çnlnuş ve kendisini o 
kadın yerine koyanı.it, Anıuının bır 

evi ile iki dükkônııu üstilne çeviri· 
mek fizcre hukuk mahkemesine mfi• 
rocant et.miş, iş de o zaııııan mey
dana ctknnlmı~. 

ENSO OAKiK 
Küçük ilanlar Kuponu 

lBa ~ eklenerek ı;:oocıuüearıll 

it arama ve il verue UAnlan ıı:n Son 
Dalrlkıtda panMm. oeşredlloocktlr. Ev

lm:me tcldW röDOereıı oıroyucolanı 

mllnn ka!nıak IDeJ'e !!Rrtb Cl<ln."tllt!J'I 

aJ blldlrmelert UWJD,.) 

. 
Evlenme teklifleri. 

• 52 yaşında, ıyi bır aileye men 
sup, tayyare binba§Ilığmd:ın mUte 
kaJt, ayda 100 lira me.aşı olan, kim 
eealz, DaDlUslu vo ı:ıcrefl• bir tıay, c. 
vı ve em1Ak1 olan zengin ve yll{llıca 

bir bayruıJa evlenmek fııtemektej r. 
CM..A.K.) remzine mUrnce.at • 417 

• Yaş 22, bOy 1,65, kllo 66, kum 
raı, yeşil gözlU, mUtenn.oı;lp· vücutlu 
blr şirkette 80 llro. mıı.a l.'\ çnlı~n 

bir bay; 17.20 yo.şle.rında boyun 
uygun, gü.zcl ve namuslu bir 
evlenmek t.stcmektedlr. (Dans 
remzine mtı:acaat • '18 

kız 

22) 

• Yaş 37, boy 1.64, kilo 61 kumrn 
mUtene.s!p vUcutıu. oldukça. güzel ve 
ev işlerini bilen dul blr bnya.n ayd'.I 
100.120 llra kazancı olan, kendisini 
mesut edebi~ok blr b:ıylıı. cvlenmcl. 
istemektedir. (Nelll) remz ne aıUra 
cant _ '19 

"' Yll§ SO, boy ı,71, kilo 63, lise 
lahsllll, Uç Usan bilen, bayatta kim 
sesiz, Uc bln 11.ralık bir arazisi ol ın 
~r bay; evt olan, SO y~l.nrı:ıd 1 k•ı 

veya dul, duyguıu, namuslu bır ro. 
yanla evlenmek 1 temekte il• Ben 
bur 1) remzine müracaat _ t20 

Aldırınız: 
A!ID.ğıdıı remlı:l!!rf ;)'tl••ıı oııı.n o • 

lmyuculanmu.m nıımlnrına selen 
mr.ktuplnrı lctareh:ınernlztlco (p:ıuır, 

ıarı hariç) tıerglln sabahtan öğleye 

kadar ve ":ıat 17 doo sonra Bldınn 
lan. 

(B.L.M.C.) (S.T. Yıı.lnız) (HUiya) 
(H. ~50) (B.T.41) (40) (Ş.C.K.) 

(LQt.fi) (Sevgl) (Y.B. 372) ( B.Y.) 

<S l .'f.) (B.B.G.) CH. Ons:ıl) (E.O ) 
(l\f.T.R.) CŞ.F.) (N.N.) (ll.B. 88) 
(N.C.I\.) (Jlfümü 13) (Yedek deniz 
el) (E.L.) (Tekcan (R.H 1) (Gar) 
(T.H.RZ.) (E. Ural) (A.1>1) (Ş U.J 
(T.A.S.) E.N.S.) (S.T. Yalnız) ı F.Ş) 
(V. Ö) (Nuran) (A.T.A.) (Seviml 
CM. Nur 389) (8. Deniz) ,ş •11 

(42 S. R.) (Ncsıren) (M S 29l 
(Nuran) (23 D.) (İyi kalpli) <Mehtap 
(Ay Mehtabı) (Vllttor) 

Bay ve aya ıar 

Müjde 
Ba tasarruf devrinde esldd1. bo. 

vnsı soldu. renginin modıısı gecu 
diye ~etli 

EL ÇANTALARINIZl 

" 

1 

tt:.+e:ııınrza geçen fqi&t Alman 
eriyle çaıpışmalm:; olu:dllftu ı . 

Sbastqd kcsimindc Jnrrv~ 
~ıUı. Jlüşman hücnmlamn em a\
.. :ırdrr. 

lhtirnru J.:ıtasını teftiş eden mar..ı
şal Manneriın~·ın ~anında mare~al 
Keitel bulunduğu halde kendisine 
tııhsis edilen .knrarııtıha sltmlş ve 
biraz istlrnhat etmı,ur. Bir müddet 
llODrn Fülırıor gelmiş ve misafiriylt> 
gayet .samlmt bir şekilde eEımlaş • 
m7,§br. Bu kısa törenden sonra fkl 
şef w ~ ,.&selt §nhsi· 
ycUer F hrerin amoml karargfıi:un• 
da toplaıutrS askeri durama QmlJ 

mahya tettik etm ~erdir. Bu gfj
~re şimall RQSJ'Adıl ild or
dunoa maodıAı. bö~ mnvaUakr 
yUllelıden lmnd 

1 
ıılan tem bir i~ 

bittiği ::ifuıl)'di bNdm oJm~ur. I 
Müzakerelerin bMün safhatan müt• 
tetik ordalannıa bütün cephelerde 
elde etmq oldt*hn parlak za&er
lcrden dolan samimi bir han iç.in• 
de ~ etmlştir. 
Mftılıkerelıerden sonra Führeri n 

kaıaagMımda Terilen bjr ö~e yf!" 
meğinde ma~al Mnnnerhaym Al· 
ımm cıalamna Te Alman siya! malı• 
r.ıllerine mensup yeni Ye Yftksek 
bet ~erle IAnı~ıştır. 

İst.aııbalda at. yanıjJan 12 tem. 
mm pırr.a.r gllnUnden itibaren ha§· 
Jn'an.k 10 hafta devam edecelrtir. 
Kopıhrm her seneye nazaran da
ha gtizel olabDmesinl temin için, 
Ankara ilkbahar ko~lanna iştirak 
edeO bütiln tanınmış ha;f'llllhmn 
hf.aobula gelmeleri temin edilmiı; 
..,.c bmılann çoğu hn<liyc l•adar t • 
tanbula gelnıls bnlnnmaktodır. 

Bn.ynnlnr f~ de :ı .-rı bilet ldşe
lt'ri tahsis edllmitı1ir. BUtlbi ki~ 
ler a.fuçL'U' altında \ c gölg.elikte
clir. 
Öğrendtğimhe göre bu sene Uç. 

l 
lü bahis JmHınlnıı , yerine be~lt 
''e onlu bahis konulmur?tur. 

Neticede, mnhkemc tnhldkntı yn
tıan polio;ler1e, diğer şahitlerin cel· j 
bedilmestne karnr vererek mııha· I 
kemcyi bn~kıı bir gfine bıraktı. 

Bir ltl)şeye atıp terketmeylnlz 
Atelyemlz istcdlğtntz renkte elb 
sclerlntze uygu."I otanık .eski ÇAN. 
TALARINIZl fcnnt sureue bOyar 
ve yepyeni yapar. Aynca her tlll:Ml 
tamir ve ısmarlama çanta yapar 

.Diilcr ce,ıılJelerde önemli ~ 
~ olmomışlır. 

Londra, 29 (A,j.4.-?., -::Hab4 eec>. 
~ndc J(upynnsk'ın Berisinde Al
iUlntl taonmınun darduı::n1dağu tab
ibin edilmckfodir. ~o. OS" 

1 nehri doleylanndtı. Jcı'R'or,ea&ftrl 

tUplnmnkla m~diir. 
'losl<O\ n, 29 (A.A..) - &>v,oet 

tebliği e'kinde den.iL)ıor k!: Sivas. 
hm. im!rraman mildaflleıi, Al
krtnlnrtnt bfıyilk lbir ccsnret.. 

~la.r.. Bir k'csimde l.ır 
tı1r:tUa;nım:ış olan bata:rynlanmndnn 

· ~ dl'Şrumm pi,,,vadc kuvvetiyle 
e o~ tüfekle milselliUı ef

e günlerce :ıınıannit bir §e
Clc'mllco.dele etmiştir. 
Mm'2.ii ele geçinmek iı:lıı AlmaQı 

ıctrn; y:qıt.ıklarr .lbütUn teşc:>b1lsle.r 
Wmı6enh flraduntzm !JrnhmmenlıSı 
'c in.atl:l. mukavemeti karşmmda 
~. BJock!hous garnizo
m.mı.uz, dU§!L>aitm {Sd.Cletti hftcum
h.-.rm.t topçunun. devamb ateş1 ile 
ı,;~ .. Gamtmıı 300 1en 
fm1a Abnam .. ~ ~Ü'. 

"'e"..>1r·n 

04'edm sonra Föhrer Alman or
dolan b~omutanı aıfatly'le, mis-ı'" 
lirine, Alımın ordoımmm çalışma 

tanı ve lbtıııpkomutanhk ıteşkmıtının 
nasıl işlcdi#inl göstenneık istemış 
Te Flıılindiyn ordular:ı bnşkomu • 
tanı yanmdİI nuıre,.:ı Keitel Te ge" 
neni Halder bolundniın halde muh 
tetif şubelıeTi '~ birlikleri f!9111Dir 
tir. 
Mareşal Mıınnerba,ym •!Meıtni 

bitirdikten sonra ~· 
meruup subaylnrn mab- ımııhfe~ 
de Hltlerle tel.:ror gö~. S.. 
atJarca -süren w ~ ~! bir 
bava :içbıde .OWt\784 eden ~ mii
lilattan ~ IDlll'flPI ~ 
fi'Ubnıl:l ~ tılmiş ~ 1l~e.. M
tenıe ~mtamnrştır, 

Dit Tabibi 
A. Sar,n 

Beyoğlu. 1stik1&I twddeııl El .. 
hamm ~ '1 numaralı 
~lreslnde muhterem bastala.
nnı' kabule ha.Jlumıtır • 

\'cliefemli kO§U yeri bu se. 
ne, diğer senelere nu.a.ran d:ılıa 
~üzel bir ~kilde hanrlnnrnı'l bu
hınnıa.ktndır. İkinci me\'kJ kısmı 
tıuııamen k1rJdmlmJ?!, her iki ~v. 
ki ~ıibnfştlr. 

BlÜıSt m~t.ere1• kiŞeLeri tcı.-
mamcn iltlnci mevldin oldoJ;'11 
!\I'Jma a1mmı ,.e adetleri hir mi . 
Ji dyadel~lmiştir • 

~r\111 ldlçtlk bir tepat ıcmde kıih.. 
VCİ1l ce.flrirlmı, Şahlka dftlguı dalg"m 

dmlM ~rdu. 
Pm'Tla blaveyJ Şeblkannı öbUndr 

-- lıcıt l ........ ID Qat1tDe koydu: 
~ Ba De~ kDcOk baıWD? 
- Da.. ~ mi JmJmıml1 

1 Gllerek ~ aldı: 
- ~eellam lflol 4üföDü;.yorum cıa_ 
- Aımn k'DoGk ımnım.. 11b ne to.. 

bafllmıst 

- Neden tobat oluyOl'DJUfUDI krtf 

1 - Oyte ,a. m~ kendlalzl d nn. 
rnouıniz.. Bajkaları ~in ~ ilztJm 
UzlllUnsUnUz! 

~ ,sivast,potdaıı. gelen aknı!lıa. 
:~~fazla :A!msn yaralılarmr 
t~ 1~ Kmmda Shıferepolde 
20.eeyyar :Almsn :mstalıanesi tesis 
e~ttr. ill••••••••••• .. - Ne yapayunT O benim ~le 

Onıv site Bektlrllftlnden : 
Kampa i'jtirnk edecek talobenin ekmek 

aruındn1!1ıiıma tevdi dımelcrı. (6992) 
vesikalarını kÖ4'llp kil"' 

\ık ark&da,ımdn'. 

- İ:>i ama, ortada bir olma var, 
ya.rı11 onun ise, yıı.rlliı da size attı.. 
~ka kahveyi f99rken, ~kın bir 
tavırla hizmetçi kızll Jr.ı.kh: r----------------------------•1 . -Ne dcmclt latlyorsun, Pervin! Hangi elı-ııad&ıı bahse:Uyoraun? 

DiKKAT" MOHIM iLAN 
Bay ve bayanlar bllt)mum yazlık ppkalarmız LEZ. PAN.AKA VE 

b.amr §apkalanruzı çnntalannız atölyemizde fenni surette boyanır en eski 
bir şapkanız yepyeni olur 

Moda Boyacvl Galata AlumhaM eaddesl 
RMAnp:ıp han. 'No. 2.8 

Pervin öntıııe bakllt'ak J..-ıs kıs gW. 

mele bafladı: 
- Hangi elmnd&n mı? Şu masal. 

tarda ndı gOÇ('n den.1ııln ,·erdiği el. 
madan. HAia anl:ıyn.mı:.dımz mı 'l F..k. 
rl'm beyden b.ılısetınek ı"tlyorum. 

- No mlln:ıt1ebetle ~ .. cima Uo Ek. ......... ,.,,,..,..,. .. ._..,._ ... ______________________________ __.ırem beyin ne ilgisi \Dr? 

Besli ha.his he-r hafta muayyen 
lıir lw unun birinci ini bu mak 

1 fıuretiyJe ~ hnfta de\ nm ederek 
net" cclcnccektı r. 
Oıılu bnhls ele aynı 5ekilde on hnr
tn dc\"am c<l<X'ek ol:ııı koşularda 
nnınyyen bir l\O!;t:nun ıı:rincisini 
bulmak ve her h:ıftn bilet tebtJil 
ctme1t cnl'("f;lyte ynpılaenlrtır. nu 
suretle Jıer hafta bilet tebdil et
meğe iml<ln bulanbr neticede bir 
orua balı~ f uttun1nldnn takdirde 
gok lnmuı:ıenl:lıırm1 tahmin etmek 
güç b~ fş dcJ;rilılir. 

AnLIYR MUllABIRI 

CebelUUarık bombalandı 
lJerlin, 29 ( A.A.) - "J.nlinea'dan 

D.N.D. njnnsınıı bildirildiğine göre 
birl::ıc b"omb:ı tayyaresi dün gece 
C:cbcliillnrıkı bcnııhnlom ıştır. On iki 

kndor bomba askert hava meydanı'" 
na isabet etmiş, birk,.ç tayyare hn• 
Pap olmuştur. Han bataryaJan fıı• 

altyete geçmiştir. Hava meydanının 
tesislerinde çıkan ynngınlnr Lalin.ea 
ve Elceziras'dan ırörilnmekteydi. 

addes Uçurum 
IL-c:-68ıı-moa--Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

l.'Crvln gi)yzlorlnl att7.erck fiATe, 
etti: 

- Elma, Ekrem heyin bizzat ken. 
dlsttıtr. Onun Necll\ Jıarıımda.ıı zlyidc 
tizdi) güzU vnr, o. l<Orfilc bnnımcığuııı 

- ~ neler a3yl~ ol'fRI& een: 
lh)dl ~ekil git ı ine! Annem phııdi 
nenleyse gollr .. sofra hazırlana<-.nk. 
Salıtıı. yapılıeaıc_ 

- l'ıieralc etmeyln, olnnn hepsini 
h:ızrrbdım. Bir yere giıl cclr değilim. 
61 e U:ı 11:> eclderl1o \'ar.. buıılorı 
ita" et nd r lr,tmde :nklııdım. Artık 
taluım: ,ıu ru lcalma-Oı, hl'r ııeyi anla. 
tacağıın 

Şa.t.ilta fincanı elinden bıraktı: 
- Neler wılatnc:ıksm'l söyle ba • 

kıı.lım. •• 

Pervin, Ş:ıhllmnm yrı.nrna. solruldu: 
- Hıı.ıılya bir gece • geçenlordo • 

Ekr<'m b y blzdA )Dtını,tı blllyorsu. 
nu-ı l :ı .• 

Şnhllca. gözl rlnl yere indirdi: 
- Ey, ne olnca1.:? blllyorum.. 

- itte o gece, IÜ 'Ekrem beyta o.. 
~,~md1111 çıkıp kendi o4lwma rttUk.. 
ten sonra.,. 
Şahika heyecanlandı: 

- Sonra 11e oldn f 
- Da1'111lt1Z eamm.. t.eJAt etmeytnı 

Siz glttık;ten blraz 90nra _ çUııkO 

ben o 8aatt.e 11,1&1Uktmı - tRI aJ.mak 
için nnısluğa gidiyordum. Ekrem bey 
kapıyı araladı .. J'&'\'a§Ça bana eeeJen. 
dl. 

Şıı.Jılkt\ birdenbire Pervlnla ne SÖY
li.) eeeğlnl a.nlıımıım'.lkla beraber, her 
~eyi nnlıımı~ glbl görUnerek tttrecll: 

- Ey, sonra f .. ~ &öyle .. 
- S<i)lDyorum. k&çDk bnwmcığmı! 

l\lerak edecek bir §«11' yok. Ekrem 
bey çok nı:.mu:ılıı bir erl.:ektir. Aklı. 
nıza fena tıC)1er gelmesi~ O eskiden 
de e\·lmlme l~lırdı ama, sJzlnle hl!) 
me,!!UI olIDMdı. 

- Haydi, gevezeliği blr&k! Şu el. 
ma hlkAY\tllııl l!l37le bana! 

- 4te ben de onu .Uylemck iat' 

TuvalettnlzJn rengine ~ ea al! 
sabit tırruık ctlAlarmızı a.ncak atcl 

yemlı.cJe temin edebtllrstnlz.. 

Kara klly Mumbane caddelll 
Hasanpl\.Şa han No 2. 8 

lngiliz labrikalmındaki 
genç İfçilerin yerine 
YD.§lılan getirilecek 

Loodra, 29 (A.A.) - lngillz iş na. 
ı:ın Bevln, ııa.rp içln ~ fa brlka. 
lardakl genç ~erin yerine daha 
)"'ll§IIlann getirlleceğlnl bUdlrmlştlr • 

yol'UD) ,.a. Dem aöztlm8 kaılyonmnnz.I 
işte .. ~ Ekrem beJ benl odasmR 
çağndı_ 

- Ne clecltn, odaema nn çağrrdT 
- EYot ama, dedim ya, korkula .. 

C'.1\k iblr IO.J' :yok. 
Şahlka: 

- 8en do gittin mi oduma""t: 
Diye BOrdn: 
~n aaflyetle ba~ .ıladlı 
- Evet. Gltttm.. takat... 
Şahika birdenbire fena halele ıllll • 

nlrleadJ: 
- Altak! hAlA karpmda ..,,._,_. 

llk ediyorsun! Haydi defol paraclu.. 
Perihı l&f&ladı: 

- Valtnhl ara.ınızda... 
Şahika ellyle Pen1nln a.tzmı ka. 

padi: 

- Sa•:.. yeter artılr. 
Şezlongclan kalktı. 

P rvtn slSyllyecıeğlnJ ta ırctu 
- Boş yere hlddetlenlyorson. ldl -

lf\lk hanım: Ekrem beyin oda!ma gtı 
mek de BUO rnul' Benden önce de •~ 
gl~lz! bondnn ne çık&rT 

- Sos dlyonım sana! Artık yct~r~ 
ben her §eyi anladtnı. Bn.ydl, defol 
git l3lne: \'e çoneınt tut .. 

(De .... amı \Br) 


