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Madagaskar dan Amerika!ın tayyare gemi•i 
Sonra kaybettiği doğru değil? 

Yazan: SADRI ERTEM 

J APON don:ınmasmın Hint 
Okynnusunda kıpırdanma-

' müttefilderin lUııdııgaskara bir 
an e\ \'l'l alem etmelerine sebep 
oldu. Mndagasknr n<ln mm )~.ı.rı
sı ve Die"'O - Swırez limanı İn~i
İngilt.erc, A \'U tura.il ıı, henı io~il
liz emrindedir. Bu suretle hem 
tere ilindi t:ın, henı İngiltere 
ltm,-ya mm ıı..r;:ıla ) ollan Jrurtulmu;, 
aynı zıım:ıncla cenup Afrfkasının cm 
niyeti tesi'> edilml')'tir. Fakat har. 
hin eyrl müttefikleri Madngaska
nn i gnllylc Ertifa ettirebilir nıi" 
:En cyimser ihtlmnllc dahi inanmak 
nıüml,ün değildir. Çünkü harp ilk 
ı><'nclcrdc A'"n!pa d" nrları ııru
ı;mda ocre) an ediyordu. Fakat 
gdn gc~tik harp A\"ntJ>S dr::ı bir 
manzara. nr.ıetmektedlr. Hele A. 
merilmnm \'e Japonyanın harbe 
mıidahal('Si ntc h:ıttmı şlmıılden 
cenuba doğru üstih•n. hattına doğ
m sürtikledi hatta Paslfi'1ı:cle buz
lu mmta1mlardan UstU\-a hattı ce . 
nnbuna kaı!ar Jrı unlar harbin smı
rı içindedir. 
Madngask:ırda cenup yarını ka

resinde vo ü.stü\"a ha.ttnım aJ. 
tmı'I:.. olılui:"tl Juılde ateş hattına. 
gimıi Ur. 

Ru harl.ıln en bliyiik gayesi mih
' er icin denizleri tatmak, İngilte
reli lmp:u'lltorluk pıırt.alan \'e A
mcrilia ile lrllbattnn mahrum bı. 
rakmaktır. IUtt~füder için de ir
tibatı rnuha.fnza etmektir. Büyük 
harp oyunu bu stratejik ı;artlar i
cimfo oynanmalttndır. 

Maifıı,..."'tl.Skımn f<ı~li bunun nü
munclerlndcn biridir. Fa.kat müt
t.efikl<'r emniyetlerini lrnwetlen. 
dimıcl• için !\lac.lnga kardan ba~'ka 
noktayı ela lı.gal ınechoriyctindc -
dlrler. Bu not.fa bcnre zamandır. 
l\llh' f'r ele\ Jetleri brnfından <l:ı 
hiı) dk bir jtlnıı ile i'lgal cclilmek 
istenen 'Daknr'' drr. Dakar'ı bir 
Z!mnnlar dö Gol lmwet:Zerl işgal 
<>tmek i'>tcmi<Jlcr fakat mu,-affak 
oln.mıımıslardı. Fakat o günclcn. 
h"ri naımr .ı\merika, !ngiltere ,.e 
nıih\ er dc\"lctleri için ehemmiyeti
ni kaybetmedi, bilakis bu iissün 
loymcti ıırttı. Taarruz i~!n de, 
ın\hlnfaa ~in ele "Dakar" müste!'I· 
nıı bir ehenımiyeU haizdir. 

Mlb,·crln Afriknda. Mısır ha.riç 
en hü;\lilt hedef olnrak bazı ili;ler. 
le birlikte •mnk:u" 11 t.asarl:ıdığı • 
ıııulıa'i<kn.lttır. Netcklm bir sene
dl'nberl !Fransad:ın ı;i\·il klyafctte 
bir takım Abıan zabitlerinin, as -
l:f'r}crlt\.İn Afrikayıı g~tlkleri, bun 
ların Fnstan Trablus:ı kadar muh. 
tl'lir s:ıhal!\rda yer'e tikleri söy -
lcnmcktedlr. Son gUnlerde Tas 
Ajansı Ne\'yorlrtnn aldığı bir ha
lM'nlc. Almıın teknik subııylıınnın 
l'rnmuz Fıısmdn. bulunduklıın hnk. 
kındn bir hntcr vcnnl ·ıfr. 

Vişi radyosu hu haberi slir'ntıe 
·alanla•h \ 'C yaln.nlnrl•cn de §(iy
i(' Lir kayıt ilii\'c etti. 1'1ndagııs
knr için de nıllttentdcr b{iyle ynp. 
hııslnrdı. Mnc1nv:asl.nm ,Japonlar 
J!clcli, dcmi,.,lcrdl. Onlnr bir yeri 
i5ga) cdc~ld"ı'İ zaman böyle ha
reket ecl('rlcr. 

"flnknr" hnkkımlıı \'io;'nln bu~ün 
kij rlişUocesi bunclnn ibarettir. O 
lttın rla icıgal ecJilmesini bi roldo 
bitti hnlitıde bekliyor. 

"D:ıknr'' İngiltere ile Hindistan 
\c Uzaksark, Pasifik yolu Urerin. 
•le ilk merbalecllr. C'ennbi Ame· 
r ka Ilc A nupn amsmda da chem-
111i 'etll bir noktadır. A11ant1k mu. 
lı:ırcbesinrlc bu kadar mUhl:n bir 
toJ sahibi olan Ussün ba.}ı boş bı-

Londra, 10 (A.A.) - Avustralya 
nın şarkında Mercan denizinde 6 gün 
denberl devam eden deniz ve havı; 

muharebesi şimdlllk durmu§tur. Gelen 
resmi haberlere göre, otmdiye kadar 
S Japon hıı.rp gemisi batırılmış, S ge· 
mi hasara uğratılmıştır. Son haberlere 
göre daha bırçok gemi batmıştır. Bun 
ların asker yüklü olmaaı muhtı>mel . 
dir. Amerikan bahriye nazırı Nokıı. 

bu muharebe için "parlak bir zafer!,. 
deml§tlr. HrırlclyG ,:ıazm Kordel Hal 
de §U sözleri aöyıem{ftlr: ''Mercan 
denizinde Japon deniz kuvvetlerine 
ltarııı kazanılan z:ı!erln bUyükltlğUne 

müsavi kcllmeler kullanmamak gUç. 
tUr ... 

MUtteflkkırtn kayıbı nfabeten ha • 
fift1r. DU§rnanın !evkalAde mUbalAğa. 
lJ iddiaları tamame11 aBJlsu:drr. DUn 
gece Va§lngtondıı. resmen bildirildi -
ğlne göre Amerika donanma.sının tay_ 
yare gemlal veya zırhlı kaybettiği hak 
kında hiçbir haber yoktur. Japonlar 
şimdi kendileri de 1 tayyare gemi5l•ve 
81 uçak kaybettiklerini kabul ediyor. 
tar. 

Japonlar deniz 1Jarbln!!e ilk gaye • 
terinde muvattaklyet.ttzllğe uğraml§ -
!ardır. Bu gayet Amerika ile Awatral 
ya arakında mUnasebetleri kesmek, 
sonra Avustralyayı latlll etmekti. 
MUlteflk deniz kuvvetlerl yeni muba. 
rebelere bazir bulunuyorlar. 

\'atington, 10 (A,A.) - Bahriye na· 
zırlığı cumarteal akf&m tebliği: 

Cenup batı Paai!ik: Bahriye nuır. 
_.. .De\"amı % net •Yfacla 

~apon harp 
·gemileri 
/Jlıanilla 
koyunda 
demirleili 
Yeni Ginenin §imal 

köıuinde 

Yeni bir ada)'I daba 
işgal etuıer 

Tokyo, 10 (A.A.) - Korregtdor'un 
almmumdan ve Marulla koyunun dil§· 
man maynlarıından temiz.lenmealnden 
sonra, Japon harp filosunun ilk birlik. 
ıcri dUn Manllla limanma gelml§terdir. 

Harp gemllerlnden uçurulan deniz 
uçakları liman çevrem tızerlnde uç· 
mu§lar Vf! halk Japon harp gemilerini 
sclll.mlaml§tır. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Japonların. A· 
merlraute takımadalan QzerndekJ 
Manns adaamda Lonungoyu 8 ınayı.a 

glinU hiç kan dökmeden lf&'al ettik· 
lerl resmen b!ldlrllmektedir. 

Bu ha berin ılmdlye kadar yayılma.. 
ması stratejik sebeplerden llı>ri gel_ 
mf~tir. Buradaki dUıman kuvvetleri, 
harp ı>tmeden ormanlıklara dog-rtı 

kaçmakta, radyo lftta.llyonwıu, reınnt 

blnalan, kışlalan ve hastaneleri tah· 
rlp etmektedir. 

Lorungo. Yeni Glne ıımal k~ıestnln 
lleri müdafaa ala~mlne dahil ve radyo 
l.stasyonu ile hava alanı yapılması lçln 
buraya Anzaklar gönderilml§ bulun.. 
maktaydı. 

ralnlmMt mümkün ~ğlldlr. Bu
nun ~in müttefiklerin lldncl mer
hale olarak ''Datcar" ı elde etmeie 
,aıı,walan aı~. 

.Japonlann Paıslflktekl fllotııındıın tayyare g-emllı>rt, zırhlılar ve 
torplto muhrlplı>rl 

Posta ve telgrafta 
Yeni tarlle 15 
mayısta taiblka 

başlanıyor 

Avrupadan bir telef on 
müteha .. ıat getirilecek 

Tokyonun şimal 
batısında 

Asama 
Yanardağı dün 
gece patladı 

lcra Veldllerl HeycUnoc ta.sv:ıbolu. Tokyo, 10 (A.A.) - Tokyoııun ıı-
nan bir kararname ile posta, telgrııf mal batısındaki Asama yanardağı dUJl 
ve ~lefon tnrlfeıerlne bir miktar zam gece s:ıat 21 de faaliyete geçml§tlr. 
yapılması kabul edilmişti. P. T. T. MUlhl§ uğultu ve gürültülerle ba§lıyan 
umum müdUrlUğU ycnl tarife Uzerln· yer depremleri o kadar glddctli olmuı
dekl hazırlıldarmı bitirmek üzeredir. tur kl, civardaltl halk evlerinl bırakıp 
KölI d!§ında xalan postn muamelele· e gecc;yı 'açih-tn gcçlrtnıjttr. 
riyle telgraf ve telefon tıcrcUcrlne ya· Hasar derecesi henUz maJQm delil. 
pılacak zamlnr bu ayın 15 inci gtınü dlr. Yanardağın lndifaı kilometrelerce 
aabahmdan itibaren tatblka b:ı~ı na. m~safelere ka(lar uzanan haklld bir 
caıctlr. Diğer tarattan P. T. T. umum klll yağn;ıurlylo bir ara.da bql&~tır. 
mUdilrtUğ'll 1942 malt yılı IÇinde Av· Yanardağın bu faaliyeti, uzun yıllar l 
rupadan bir telefon mütehassısı ge. ı danberi görlllen en §lddetll lndlfaı..; 
tlrtmeğe karar verml§tlr. dan b!rl olarak sayılıyor. 

Darüşşafakanm 69 uncu yıl 

~ dönümü kutlandı 
BugUn Darü§§afııkanm kuruıuşunun meslnden sonra yemekhaneye gidile 

69 uncu yıldönllınUydU. Bu mUnasc· rek mektebin me§hur pllAv ve !uuL 
betle memleketin lstanbulda buluoa.n ycst neşe ile yenilmiştir. 

Londraya nönen esK 
Malıa kumandanı dedı lu : 
Almarııar 

Maltayı zaptetmek 
tasavvaranıa fseler 
Sonunda pişman 

oıacaklardır 
Malta üzerinde dün §iddetli 

hava muharebeleri oldu 
Londra, 10 (A.A.) - Son gUnlcrdl' 

Malta valiliğinden IBUfa edı>n general 
Slr Vllllam Dobbie hava yollyle bugUn 
İngiltereye gelmlıı Maltanın ba§&rılı 
mUdafaasımn tutunmakta devam ede 
ceglnl, eğer Almanlar adayı lsWA ta 
savvunmda lseler sonunda pişman O:. 
lacakl&rmı söylcnıtşur. 

Malta, 10 ( A.A.J - Cumarte· 
si resmi tebliği: 
Öğleden sonra av uçaklannm 

refakatinde bulunan mihver av 
bomba ve büyük bomba uçakları 
iki hava alanına taarruz etmiş.. 
lerdir. Hava ka.rşıkoyma batar_ 
yaları düşmanın iki bomba ve bir 
av uçağını ha~ara uğratmışlar 
dır. 

Daha sonra akşama doğru, ba
va alam tekrar bombalan~ ve 
liman çevresine yeniden bomba
lar atılmıştır. Çok yüksek irti· 
falarda, düsrrıım uGaklariyle av 
uçaldanmtz arasında birçok çar
pışmalar olmu!':tur 3 mihver av 
uçağı tahrip edilmiş baı;ka üç av 
ve iki bomba uraiı da hasara 
uğratılmıştır. 2 düşman av uça 
ğının havada dönerek ve duman 
saçarak yere doğru indikleri gö. 
riilmüştür. Bunların üslerine ula 
şa.manuş ol{iııl<ları muhakkaktrr. 

Malta, 10 (A.A.) - Ne§redilen t&b. 
lif ıöyle demektedir: 

Cuma akpmı, önemU av uçakl&n 
tarafmdan korunan blr ltalyş.n bomba 
tefk!ll llman çevrestne taarruz etmto· 
tlr. DU§man avcılan uzak köy1crl de 
mltraıyl)r.,ateştne tutmu,ıardır. iU~

aavar topçum faaliyete geçmitUr. 

Meksikada 
Pollılerıe ııçller 
saatlerce mtlıa-

deme ettiler 
Bir çok ölü ve yaralı var! 
Madrlcl, 10 (A.A.) - D.N.B: 
Mekslkadari öğrenildiğine göre, l§ç1 

eend.lka.81 ileri gelenlerinden blrin1 tev
klf etmek istiycn polls kuvvetleriyle 
Vera _ Kruz şeker fabrkası i§çlleri 
araamda hakiki bir ~.arpl§Dla olmu3_ 
tur. Her ikl tarafm ateıı açuğı bu 
çarpııma aaaUerce ııUrmtlştUr. Alman 
ilk raporlar, vaka yerlnde birçok ölU 
kaldığını bildirmektedir. 

mezunlan ananevi toplantılarını yap. 
Dll§lar ve yıldöntımlerlnl sanılm1 bir 
hava tçlnde anmı§lllrdrr. 

Öğleden sonra da talebeler ,ıırıer ovvet te U 1fU 
Saat tam 11 de bUtUn tak!be, me· 

zunlar ve daveUllerln ıııtıraklyle ıs_ 

Uklll margı aöylenml§, mezunlar ce· 
mlyeti reial Veftk, toplantıyı açmış, 
teceNUalerlnl anlatmıııtır. 

Darll§§afakalılar maromm söylen· 

okumuşlar, monoloğlar sOylemı,lerdir. 
Yine talebenin temsil ettiği "BabQr l\losko,-a, ıo (A.A.) - JWyter: 
Şahın secca.desl" piyesinden .onra aa Sovyet gece yarısı tebliği: 
at 16 da toplantı sona ermlıUr. • 9 mayıs: Cephede mUhlm bir ıey 

olmam(ftır. 

DaveUller arasında Vali \'e Belediye 1 S Mayıs: 71 Alman tayyarul tah • 
Relsl.LCltfi Kırdar da hazır bulunu· rlp edilml;ıtir. Biz 26 tayyare kaybet· 
yordu. Uk. 

r Işıkları söndürme mecburiyetinden evvel . NEVYORK 

Nevyorktakl yt\kaek binaların =uncu katından itibaren batUn ıaıldıınn ııündürtilmcsl hakkında 

ıeçeo)erdo blr euılr verlldlilAI ~tık. ....,imi& 100 katlı bj...ı.rcJaıld •lklan w eU'afı göı.llyen bir 
.aölııetçt)I göeterfyw, 

uzvelt 
Martini!{ 
adasına 

bir heye 
gönderdi 

Antll denizindeki 
Fransız 

tstemlekelerl nln 
Mihvere yardım 
yapmıyacağın~ 
dair teminat ? 

istenecek ~

1 
.. 

--0---

Fran•ız amiralı muvafakat 
cevabı vermene ne olacak? 
Vaşington, 10 (A.A.) - Hariclyc 

nazırlığı blldlrlyor: 
Ruzvelt, .Alltll den.izleri deniz cephe_ 

al §eti olması hasebiyle Amiral Ho· 
ver'i, refaka.Unde bulunan hariciye na. 
zırlığıııdan bir mUmessllle birlikte, 
Martlnik adasma göndermllUr. 

Amiral, burada, Laval'ln {§birliği 

eiyaaetı yllzUJiden .Alltll çevresindeki 
Fransız mUstem.lekelerinln meydan 

.. Devamı 1 Dd &ayfada 

Birmanyad<J 

Çinliler bir 
şehri geri 
aldılar 

Bir Japon kolunun 
irtibatı kesildi 

Çunklng, 10 (A.A.) - 9i.n kuv
vetleri Yunnan eyfiletinde şimale 
doğru ilerliyen Japon kuvvetleri
ne muvaffe.lay<ıtle taarruz etmiş
lerdir. 

Mnndalay: Lashio tren hatt.nun 
işgalini tamamla:mıya çalışan baş
ka bir Japon kolunun geri kuv
vetlerle irtibatı kesilmiştir. 

Çunking tebl!ği: Çinlilerin 6 
mayısta 'i.:ınal cttlkleri Mayno'dan 
Lashio'yn doğru ilerlediklerini ve 
dunnadan Japon kuvvetlerni hl.'I'\. 
paladrklannı bildirmektedir. 

Bir Amerikan radyo haberine. 
göre, ilerliycn Japon kuvvet!etf 
a.lb kısmn aynlmış bulunmakta.d:.r. 

ÇunkiQ.gden gelen başka bir ha
bere göre, Çinliler Mandalay şeh
rl ynkınlanna kadar gelmi§lerdir. 
Bu kuvvetleri hiü.at General Stl
vel idare etınekteclir. 

VIŞI, 10 (A.A..) - Bi.:rmanyada 
Japonlar Chlna"\in vadisinde Kaı-

lcva istika."Detinde ve Hint hudu
duna doğru ilerliyorlar. Hint tov
raklanndakl Cıttagong limanı ikin 
ci defa olarak Japon tayyareleri 
taraf::ndan bombardnnan edil -
miştir. 

Çunklııg, 10 (A.A.) - Remı1 Cen 
tral Deyll Niyuz gazeteslnln blldlrd 
ğlne göre, Çin kuvveUcrl. Blrmanya 
Çin huduUarı içinde takriben 4-0 kilo 
metre mesafede Chefang şehrin1 tek 
rar geri nlmrglardır. 

l.NGILİZ TA YYARELERL."'lıit.N 
BASKINLARI 

Londrıı, 10 (A.A.J - Pazar gUnD 
ne§rcdılcn Blrmıuıya tcbljğl : 

lns-mz hava kuvvetlerine ımınsur 
7 uçak dUn, Japonlar tarafından laga 
edilen Magve hava alanına bir akın 
yapmışlardır. Petrol bombaları kalkı 
yollarına ve hedef çevres.nc dUşmU • 
tur. Alan sahasında görUlen ıs dU;ı· 

man bombs uçağından ikisi katı \'C 

ba;ıka jkis! muhtemel olarak uı~rfp 

edilmiş, 6 1 de baa:ı.ra uğratılmıotrr 

Uçaklarımız karııkoyma ate§ine manaz 
kalmı§larsa da hepsi arızasız o&arak 
üalerlne dönmUşlerdlr. GU.Odl.h: ıı:!ri 

bölgeler lttertnde kant l\ıı.reketıe~ 

desteklemek wretiyle ke, lf iıarelıııA. 
lert yaptlmı§tır • 
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istanbul muhteliti 
2 - O galip 

Beı,;iktaıı, Galatasaray, Fener muh
lclitiyle BUkreş muhtelit! arasında 

bugünltii inıı.ç İstanbul mubtelitinin 
2-0 galibiyetiyle netıceelndi. 

İlk golü Şeref, ikinci gölU ikinci 
d<>vrcnin son daklk'asmda Hakkı attı. 

Birinci tlevrcde takımımız şöyleydi: 

Mclımet Ali, .l"nnık, Salim, 
Hahkı, Eşfak, Ji, FJkret, 
\lrlih, Şeref, Mehmet Ali. 

Esat, 
Şükrü, 

İkinci devrede ise takımımız şöyle 
di: Osman, raruk, Salim, Hüı,eyin, 
Esat, Eşfak, Fikret, Şükrü, Hakkı, 

Şeref, Mehmet Alt. 

Avustralya tebliği 
A vutnralya mütufik umumi 

kar:ırgahı, 10 (A.A,) Müttefik teb
liği den.iz cephesinde hiçbir ca.rpı§
ma ohnadı~aıı bild!:rmekte ve şun.. 
lan ita ve etmektedir: 

Moretıb!de: ~ro tlipnde 8 J a-
• pon av uçağı cuma günü hava. a.la

nma neticesi zOir taarruz ya.pmı..s
Iardrr. Mlittefik av uçakları bun
ları yakalamış ve ikisini düşürmü§
tür. Dtişnı.a.n, cu.mart.e6i günü, 16 
7.ero uçağile taarruzuna devam et 
miş, müttMik kuvvetler düşmanı 
yanlamış üç uçağını tahrip ile ha 
eal'a uğra.t..rnıştn-. 

Kayrplarrmız h.PM o1muşutr. Ke. 
şif birliklerimiz ' oumarteıi günO 
bil' dilşman deniz uçağı düıfirmtış. 
ler ve su u.etu.ndekt. birçok düşman 
uçaklarını mlt.ra.Iyöz a.tefşine tut -
muşlardır. Uça.klarmıız aktnlanna 
devam ederek, bir ya:rdıııncı gemi 
ile bir sarnıçlı ıremiyi ve 4 dilt
man denf-z uçağnu tahrip etmJşl.er 
veya ha.sara u.:,ömbmşlardxr. 

Amerika da 
Engelleme hareketinden 
dolayı cezalandırıldılar 

Alman tebliği 

Sovyet 
taarruzları 
akim kaldı 

Bedin, 10 (A.A.) - Alman orduları 
başkomutanlığının tebliği : 
Doneç havzaasında ve doğu cephealnin 
şimal kesjmlnde düşman, Alman ta
arruz hareketleri sırasmda birçok ma. 
halli yeni iılicumlar yapmışsa. da ağır 
ve kanlı zayiatla pUskürtUlmUştUr. 

Lapobyada. dUşmanm yaptığı başka 

taarruzlar da akim aklml§tır. 
Ha.va kuvvetlerimiz, Sovyet ma.ıze· 

me ve ia~sinln tahribi işine bap.rı 
ile deva.m etmiştir. Doğu cephesinin 
yalnız şimal kesiminde, dün 3 Hurri
cane ve 22 dU~man uçağı dUşUrülmüş_ 
tür. 

Afrika oımalinde, devriye ve topçu 
faaliyeti olmuştur. 

Malta üzerinde yapılan ha.va aavq
larmda Alman ve İtalyan uçakları 
muvaffakıyetler elde etmişler ve 14 
İng!Jiz av uçağı iDdirmişlerdir. Yalnız 
bir Alman uçağı ka.ybedlhniştlr. Sa 
va.ş teşklllerl adadaki hava alanların; 
şiddetle bombaln.mrş ve dUn gece 1:s
kenderiye limanındaki aakerl hedef. 
lere taarruz etml§tlr. 

Cenubt İngilterede, hafif ~avaş u
çaklanmız gUndUz hUcumlariyle sınat 
bakımından tesirsiz kalan ve İngiliz 

hava kuvvetlerinin muhtelit teşkilleri 
ta.rafmdan Fransa Belçika kıyılarına 
karşı yapılım akm -esnasında düşman, 
av uçaklarpnız ve karşıkoyma ateşi
mi.ıle 11 qça.k kaybetmiştir. 

İki Alman uçağı noksandır. 

Nisan ayında 

Balkanlarda 
ıtalyanıar 1194 

611 verdiler 
Laııdra, 10 (A.A.) - Röyter ajan

.smm bildirdiğine göre Roma.da neıµ-e. 
dilen bir tebliğde nt.n ayr zarfında. 

1taıyantarm kayıbı 11' suretle bUdJrilL 
yor. Şlmal A!rikasmda 18&, Rwıyada 
61S ~mı, tn'al altmdakt Balkanlarda 
119• ölü. Dikkate pyan olan cihet ı,. 
gal altmdald yerlerde İtalyanlarm 
uğn.dıklan kayıplardır. Bu, Yugoıı • 
lavya ve Yunan alıallslnin müatevlile. 
re karfl kahramanca mUcadeleieıine 

delildir. 

Baston, 10 (A.A.) - lstina.f 
mahkemesi, Colorado'da San Juan 
liııuınında bulu.nsn blr lteıya.n. ge. 
misinde yaptı:k1an engelleme ha
reketinden dolayı, gemin.in 26 t
ta1yan subay ve denizcisini muh
telif cezalara çazptırmıştır. Kap. 
tan 5 seneye, diğerleri de 3 erse
ne hapse mabkf.ım edilmişlerdir. Fransız 

PUDRALAR 1 Generali Jiro 
MODASINDA Mareşal Peteae 

Y-eni ve fevkarade bir sadakat yemini etti 

lngiliz uçaklarının 
akınları 

ıoooo işçi çal ştı
r.an .Arado tayyare 

fabrikaları 

bombalandı 
Londra, 10 (A.A.) - Cuma gecesi 

İDgiliz uçakları Rostok yakmlarmda 
Varnemundcye taarruz etmişlerdir. 
Almanların b!r plAj şehri olarak 

gösterdikten Varnemunde denizaltı ve 
hücumbot erat mektebi Ue, 10,000 
işçi çalıştıran Arado tayyare fabri _ 
kaları vardır. 

Uçaklarımız şiddetli bir mukavemet 
le kar~laşmışlardır. 

19 uçağımız kaytptrr. 
Londra, 10 (A.A.) - tngiHz uçak_ 

iarı, dUn Fransaya V'C Belçika Uzerln· 
de uçmuşlardır. 

Mühim şimendifer merkezlen olan 
Hazebruk ve Bruges şehirleri bomba.. 
!anmı:;ıtır. 

Bir Alman uçağı tahrip edllmlııtır. 
7 İngiliz uçağı üslerine dönmemişler . 
dir. 

Razvetı 

Ruzvellin 

nutku 

En çetin 
savaşa girdik 
ZaEer kazanılma. 

dan durmıyacaaız ı 
-0---

Ruzvelt 14 haziran Ameri. 
kan bayram gününde mütte. 

liklerin bayraklarına da 
hürmet edilmesini istedi 

Londra, 10 (A.A.) - Amerika 
Cümhurrcisi Ruzvelt dün gece rad 
yodn Amerika ha.lltma hitaben söy 
lediği bü· nutukta, Amerikanın 
bayrak günü olın 14. haziran günü 
bütün müttefiklerin bayraklarına 
hürmet göste!'llınes'ni istemiştir. 

Cümlıur-reisi drıni}t r ki: 
''!nsanlığa hürriyeti ve sulhU 

ge1 irmek için lüzumu olan kuvve
ti valnız ittifakımızın blrl'.ğ'i.nde 
bul;,ca.ğız. Dünyayı en vahşi düş
mandan korumak için diinya kuru-
1.tı.hberi yaptlan en çetin savaşa 
giriştik. Zafer ka7.amlmadan dur
mıyacağrz. Amerika, müttefik dev-
letlerin kahraman halkı ve bU-

_... Baştara.tı ı ncl sayfada t .. . , · t h · k t 
F yUk k un ı.ns:ın.arm mu e cvvır uvve .... 

getirdiği meseleleri, ransız. se lerilc omuz omuzu çarpışıyor. Bu-
koıniseriyle mllzakere edecektır. . . b"t" "tt fik ·ıı t1 . nun ıçın u.wı mu .c m. e e-

Amiral Hover ve haricıye nazırlığı 1 . b -'-l h'" t d'l ı· . rın a'-rddl. arına urme e ı me ı -
Avrupa işleri kısmı mUdUr muavınJ d' -O ·ıı tl k' lst'l:ıd d· 

b b h :M rı· ik' ır. mı e er ı ı n .n 
Samuel Rober u sa a a m e pen~esinden kurtulmnğı bek 1iyor-
varmI§tır. lar. O millet!ET ki harp henüz 

A.mira.1 Hover ııu anlaşmayı teklife topr<.ı.klann.a girmemiştir. O mil-
mezundur: Jetler ki kahramanca çarpış1yor-

ı - Antil denlzlerindekl Frs.nsız lar . ., 
mlL!temlekelerinde Fransız bayrağı 

dalgalanmakta devam edecektir. 

2 - A.ntll denlzlerl.ndekl Frawnz ·ı ı· ı b ı •"" • 
hllkUmranJığı muhafaza ve idame edi_ 1 a yan e f 1 g 1 
lecektir. . Roma, ıo (.A.) - Italyan orduları 

3 - Amiral Robert'ln, An"1 denız· ı umum! kararg~ınm 708 numaralı 
!erindeki Fransız mllstemlekelerln!n tebliği: 

en yüksek amiri sıfaUyle tanümasına Düşman erUertnd.e ve Tobruk li 

devam olunıı.caktır. maıunda b~ok merkezlerin taarru~ 
AnlA§Dl&lUil her iki taraf için mem.. uğradığı Sirena!kte şiddeW hava faa_ 

nuniyet verici olduğunu Amiral Ro. 1i eti olm tur. Sidi Barrani civarında. 
bert tarafından kabul edildiği takdir- 1ky Alın uş ""' 5 dn• ıı..m ı an av uça!>. .....,man uzaı>u•a 
de, Fransız amJralı, Antil deDlzlerinde ka.rş:r .koymuşlar ve bunlardan kisini 
ve At.ıant!k kxyılannda l<~ransız ma_ dUşUrmeğe muvaffak olmuşla.rclır. 
kamla.rmm mihvere yardım yapmıya 

- Bl.ngazide uçaksa.var ateşl.nin lsabe-
cağI temine.tını verecek, Birleşik Ame- thıe uğrayan bir İngilL7. uçatx a.levİer 
rika da bu çevredeki Fransız maka. i"4ftd dü 1.l t" 

'!< ..... e yere sm ş ... rr. 
ma.tlarma saygı göstermeğe, iktısadl Maltada bo~ba te!ıklleri ve pike u-
ba.yatı muhata.za etmeğe, Antil denlz • 
!erindeki ~ mUstemlekelennd~ çaklar, bilhassa La Valetto Jlınanında 

ve Ta Venezia hava alanındaki as 
buluıuı.n F.ranaız para ve aermayealııin kert bedelleri ısrarla bombalamışlar: 
atiyeıı Fransa: milletinin emrine ama- dı:r. DUş:man uçak sava.rlanmn ıı!ddet
de tutulan bir ihtiyat olarak muhafa_ ll ateylnerağmen hedeflere biriblrl ar
za edileceği kanaatmı vermeğe hazır dı sıra birçok isabetler olmuştur. Ada 

bulunaca.ktır. Ozerindeki hava çarpr,,ma.larmda yeni 
Diğer taraftan, Amerika teklifi ka. be.şanlar elde edllmiştir. 

bul edilmediği takdirde nasıl bir va- İngiliz hava kuvvetleri 14 uçak kay_ 
zlyet hasıl olaca.ğı h.a.kkmde.kl suale betmlşlerdir. Bunların 4 U av uçakla_ 
bıı.riciye nazr:rlrğmda hiçbir cevap, ve_ 
rUmemlş w müzakerelerin ıimdiden 
bir dostluk ve nezaket zihniyetiyle 
başladığı kaydedilmiştir. 

rmuz ve 6 sı Alınan avcıları tarafın
dan düşürUlmU§tur. Almanlar yerde 
birçok düşman uçaklarını mitralyöz 
ateşiyle tahrip etmişlerdir. 

Akdenizde, iki Spitflre uçağmm 

Aşk 

yüzünden 
Eskişehirde 
bir cinayet 

işlendi 
Eskişehtrden bildirildiğine göre, aşk 

yüzUnden bir cinayet işlenmiştir: 

Tesviyecilik yapan Mehmet isminde 
bir genç, memleketin sayılı güzelle • 
rinden H yaşlarında Makbule isminde 
bir kızla bir mUdde~cnberl gizli gizli 
sevişmektedır. F:aka.t her nedense .son 
gün!erde Makbulenin Mehmede olan 
sevgi.si .eönmeğe başlamıştır. Bu sıra
da Mebmedin bir yere gitmesi lAzıın 
gelmiş ve gitmeden önce nişanlanma. 
~ istiyen Mehmet blr güD vazi)'1!U 
Makbuleye açmıştır. Fakat Makbule 
henUz çocuk denecek çağdCT olduğıın_ 
dan Mehmedin gösterdiği e.lAka ve 
teklife biraz gilltlms!yerek cevap ver 
mlştir. 

Nihayet Mehmet bir g1ln çeııme ba· 
şmda Makbuleye rastııyarak, gene sev 
gisinden bahisle tekrar nı,anlanma 

teklifinde bulunmuş, Makbule gene 
gUlerek alay etml§Ur. Bunun Uzerine 
Makbuleyi çılgınca seven Mehmet bu 
harekete tahammlll edem!yerek bıça. 
ğm1 çekip kızm göğııüne aaplamıgtır. 

Mehmet kızın kanlar içinde yere seni 
dlğinı görilnce krzı öpmeğ'e, koklama. 
ğa başlaınıştrr. Bir yand11.n da kanlı 
bıçn.!P zavallı kızm muhtelif yerlerine 
~okup çıkararak öldl!rmUştür. 

Mehmet stlrııtıe hadise mahallinden 
uzaklaşırken yere dtlşmtlş ell.ndeltl 
kanlı bıçalt kalbine saplanarak o da 
ölmUştUr. 

Refik Ahmet 
Sevengil'in 
Romanları 
Mevcutları Tükenmek 

Uzeredir 

Çıplaklar (100 Kuruş) 
Açlık (50 Kuruş) 
Köyün Yolu ( 30 Kur:uı) 
Perp~nin Arkası (35 Kurut) 
Vakıt, Halit ve Sühulet 

Kitabevlerinde 

hücumuna uğrayan uçaklarımızdan 

biri bunlardan bl.rlne vahim isabetler 
kaydına muvaffak olmU§ ve diğerini 
de tutll§turmuştur. Her iki düşman 
uçağı denize düşmüşlerdir. Uçağımız 
i§inı bitirdikten sonra Uasüne dönmüş_ 
tur . 

EN SON DAKi A 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu kupona eklenerek ~newrtıeceı.. 

iş arama ve il venne UAnlAn En Soo 

Dakikada paraau a~ooeıntr. Ev
ıenme teklifJ göodereo okuyuru.lııruı 

oııııu1 kal.mak ll7Alre ~ Mlnııdcrl. 
ol bUdlrmelerl IA.zun.) 

Evlenme teklifleri: 
• Esmer, kara !laşıı. kara gözlli, 

38 yaşında, altı odalı bir evi bulunan 
bir bayan, kendl.a1.n1 geçlndirebUeceK 
bir bayla evlenmek istemektedir. (M. 
O , 32> remzine mUraca.at _ 316 

* İyi bir aileye mensup, askerlikle 
ııtılkadar olmlyan, orta vaziyette bir 
aileyi geçindirecek bır terzi dUkktı.nı 

bulunan bir bay; 16-26 yaşlılrıncla, or. 
ta boyluğ bauk etinde bir baynnla ev 
lenmek istemektedir. Gilzeillk mevzu. 
ubahs <!eğildir. Bıraz serveti olanlar 
tercih edilir. - 817 

• Ya.ş 30, boy 1,73, kllo 78, sa.rışm, 
yeşil gözlli, aylık kazancı 200 Ura olan, 
:çkl ve sigara kul.lanmıynn bir bay; 
esmer, balık etinde, orta tahsil.!i, dU. 
rüst bır aile kızı ile evlenmek U:temek. 
tedlr. Can) remzine mUracaat _ 318 

1§ arıyanlm 
* 18 yaşında, ortamektebin ikinci 

sınıfına kadar okumuş temiz bir aıle 
kızı resmt veya huswıi bir mUesse_ 
sede iş aramaktadır. BUro ve yazı iş.· 
ıerl tercih edilir. Şeb.rtn bcr seıntınde 
çnl •şabilir. lN.B.) remzine mUraco.at. 

• Tanınmış bir hastanede idare ve 
yazı i~ıerinde ücretle ça..ıışan dakUJo 
eski ve yenı ttirkc;eyi bilen ortn tahsil. 
li bir buy, ı:nUbrew aile lhtıyaçıan do. 
layıslJe akşamları ıaat 18 cıen Z4 30 a 
kadar berne iş olursa oısun yapmak 
!elemektedir. (A. Tepedelenı remzıne 
ınUracaat. 

• Evıncıe tlaktllo bWunarı eakı tUrk. 
çe ve fraru;ızeayı tyi bilen bir l>'lyan 
m•Jtıarrir, mlltercim ve ldtap ya.zanla 
rın mU.sveddelerın! ehven fıyaLia te 
ın!ze çekmek istemektedir, (T.H.R.Z ) 
remzine müracaat. 

• 17 yaııında . ıısenl.D birlncl smuır. 

dan çıkmış gene bir kı:r., t§ arama11 
tadır. Daktilo bilmez. reıefondan b11 
ka her ~te 1;&lışa. (N.C. Kı remzıı 
mUracaat. 

• TUrkqe, aıma.nca ( teno _ da~ 
blleD bir bayan iş aramak' 
(Mann) remzme mUracat. 

• 18 yaşında. orta.okut mezunu, Cluh 
Ulo kullanan, rlyaziyesı kuvvetli bir 
genç; allevt meziyetinin bozukluğu 

yüzünden resml veya hususı dalreıer 
de çalışmak istemektedir. INet 7t>ı 
remzine mUrncaat. 

• L!Jienin onuncu sınıfından ailev1 
vazlyetinln bozuklugıı ytlzUn.ıen ayrıL 
mış beş sene mallyede ücretll memul', 
ıuk yapmış. askerliğtnl lkmaı tılmlş. 

daktilo dosya ve mubatıerat !,ı)lenn 

den anıayaıı bir genç; 1§ anunaKtadır 
(Sebatlı M.S) remzine mUraacat. 

A/d,rınız; 
A,a~ıda remhlerl vuı1ı 

kuyueuJarıruızm namlarına 

mektuplıın ldaretuuıemb:den 

lnrı barlı:) hergttn Mbııhtan 

olan o 
... elen 

(pn;r.ur 

lii'{le30e, 

TEBEDDÜ~ 
. Bem, 10 (A.A.) - Almanyada.n 

kaçan Fra.naız generali Jiro, Alman • 
yaya. ~ı 8llAh kullanmıyacağma da. 
ir .s6z vermemiştir. Yalnız mareşal 

Petecıe sadakat beyan otmi§ ve dö Go. 
ta iltihak etmlyeceğinl bildirmiştir. 

General Jirt>ya zabitlerden gelen bin • 
lerce me~tupıarda Fra.n.sanm kurtulu . 
şu için her harekete yardıma hazır ol. 
duklan bildiriliyor . 

Vaşington, 1 O(A.A.) - Emile Ber. 
tin, Jeanne d'Arc ~va.z<lrlerl ve Be. 
arne Fransız uçak gemisiyle Berflour 
yardımcı kruvazöl'll. ve 7 Fransız sar· 
nıçh gemi.si mütarekedenberl :Martı. • 
nlkte bulunmaktadır. Bundan başka ı 
burada 3000 Fransız denizcisi de var
dır. Bunların takriben altı ay kadar j 
evvel Fransaya gönderilmelerinin Vtıı 
hilkQmeti tarafından ı..stendiği hatır. 

-liii~~mairaiii~iiiii~~iiii~~~ii~ii~~ lmdl\l ve 'll\8t 17 den ıron.ra oJdı.rmıı C l ıan. · 

Mübalağalı ırayri tabii 
"Makyaj,. kalmadı 

Cilde rii.Tülecek gayri mer'i 
yeni bir pudra, tabii bir · 

güzellik verir. 

.Pirisin 5ık 'kadınlan, yeni bir 
mOda icat. f.'ttrılşlerd.ir. Bütün gün 
sabit . duran ve hiç parlakltk iıt bı-. 
ratı:mn:ran, hir gül teni veren yeni' 
bir• pudra bulmuşlardır. ' 

# 

~ sarı: lpekl.1 elekteo üç 
defa geçlrflmlş en sar ve en ince 
pudrayı Uti defa krema köpüğü ile 
bnşbrılması usulü ile izah edile
bd!r. Fransız. kimyagerlerinin se
nelen:e ıırnştırmaları neticesinde 
r•lde edilen bu usul, Tokalan mües-
C9eS!n1n irı.!lisarı nllındadrr Bu ye

ni '.l'Okalon pudrilsı. artık parlak 
t:ıbnmıara ve yağlı ciltlere ebedi
yen son vermi~tır. Cildinize, sekiz 
saat zarfmda "Mal,. duran nefis 
._ güzel bir renk verir. Rüzg5.rd;ı 
wt' yağmurda ve halla terlemede 
c:Ddinizl parlak göstermez. "Fini 
Mat.. Toltalon pudrasını kullanırsa
n~ simıınrıa bir gül yaprağuım t.nzc
liğinJ ve ft\izellığıni bahşeder. sevim
lili&ini:r.a ve cazibeniLı lJiı :tat dah:ı 
trttırırsınıı On muhlelır \'e yeni ca
z.ip renkle olan Tokalon puclrasından 
birini ıntihııp !'ct ı n ıı. 

Parlak bir zaler 
~ Ba§tarafı 1 Del eayfada 

lığı, düşman kaynakların.dan .sızan 

!ardadır. 

Vol, 10 (A.A.) - Vl.§1 haberler ajan
sı, Vaşington tarafından Martlnk mu 
zakerelerine ait olaraak verilen teb: 
lifi bu pazar sabe.hı neşretmekte fa 
kat hiçbir tefsir yapmamaktadır, • • 

l l E SABAH OGLE VE AKSAM 
Her yemekten eonra günde Uç defa muntammıııı dlşlerlnld tırça.laym.ız. 

ı 
(H.H.Ş.Ş,) (Pembe gül) (S.S.) 
(E. Ural) (K.N Mebtapl fY,Ş) 

(Devlet kuşu) (2, 2, 44) (KUtUpbane) 
!H.K.) (C.M ) (A.L) (B.Y. Ka.yal 
(Oran) (N. 25. T) (A.0) (Emekli) 
C ,Anlaşalım) . ( C!ddJ) < t. Şen kan ) 
(Sezen 26) (Nadide 791 <1'lınaııı 

(El) (B. Mete) (E,0) (S.U) lŞ.U) 

(Rr U) (Muvaffak) (R.R.G.) (275> 
(Liman 2) (N.C.K) (N.B.) (S.C.K) 
(Yedek Denizci) (Tekcan) (H.Y.) 
(A.M.) (302) (Bana ne mutlu) 

iddia ve haberlerin §llphel.l mahiyette ı---------------11!1111-----------------------------:--------------oldUklarmı Amerika h&lkı tarafından 
katiyetJ.e bilinmesi !Uzum.unu belirtir. 

Son düşınan b!ldlrtkleri, Mercan de
ntZf nde Blrle§ik Amerika kayrplan 
bakkmde. geniş iddialar ileri sürmüş_ 
tur. 

Bahriye naztrlrğı tarafından bugün 
k1l cuma.rteal gUnüne kadar alman 

haberler, aon çarpışmalarda bu çevre· 
de Birletlk Amerikanın uçak gemisi 
ve zırhlı olarak hiçbir kayıbı olına. 
dığmı tesbit etmiş bulunmaktadır. 
Kunetıerimize verdirilen haaara alt 

haberler tam değildir. Bu habei-ler, 
dtlşman için faydasız hale geldikleri 

. zaman neş~dllecektlr. 
Bqka. çevrelerde kayda değer bir 

şey yoktur. 

Şahika, NecIA.ya koı;a.rlten, küşklbı 

kapısı önUnde posta müveoı.zll durdu.: 
-Mektuup.-
Sedat hizmet.çiye 8et!llendl: 

- Pervin.. baydJ kıZDD !JU mektubu 
alıver. 

Pervin koşarak mektubu alıp ı;e -
tirdi. 

Ş&hikanm umefll: 

- Acaba. kimden? .• 
Diyerek kocasuım yüzllne tereddüt. 

le bakıyordu. 
Flvet.. acaba klmdcn 

oıektupT? 

Sedat zarfı açtı ... 
tık önet" imzaya baktı: 
- Kerim Çeltfü .. 
- Paşa.dt\n geUyor .• 

Yoaanlı ÇOC~' .lar - Aman ııamm, ,u gözlüğümü ~er 
de olmyayım. 

Temmuzda Erzurum 
.vapurile getirilecek 

Saraylı hanım gözlUjtli u1.attı .. 
Sedat kendi namı.."le gt>lrn mektubu 

okumağa baş:adı: 

l 
Yunanıstandan getirilecek olan 800 "Azizim Sedat bey; 

Yunan çocuğu tem.muz ayı içinde Er- - Şu kadınlardan eskidenbcrl size 
zunım vapuru il~ ıebrlmize gelecek - de §lkA~t eder dururdum. sız de 

l tir, bana. aynı §ikA.yetıerl tekrarlar ve 
1 Bu çocukların ne suretlt' ytdirilip kadmlarm dilinden çok korktuinJnuzu 
yatırılacağı hakkında hazıl'lanıuı bir söylerd,nlz. L'zun multacldlmeye ıu _ 
talimatname başvekı1late sunulmuş_ ı.um yok: Bizim l<ll :;!lk lu:ı:a \Jlr talip 
tı.ır. Çoculcljir P.vvelce .<l(' yazdığımız ~ıklı .. n(eıınJıı.<lık. Bu lşıer •izin de 
glb! batıltçılık cn.stititıilrıe yt'rleştir!le_ : t>ıt~ınrzdatlır. Fa!<at 'Wl:<'n glin sizin 
ceklcrdır . sarııylı hanım b:ze uğramı~. ortallı'!'ı 
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reğine indirecek.ml§, GQya, bizim kı
za talip olan genç, sizin damadınız ı. 
mlş! liiç bu olur §ey mi? Soyadlarını 
araştırdık; sicillint, nutusunu tetkik 
ettik. Zavallı çocuğun mazi.si ve kün. 
yesl tertemiz çıktr. 

Dünyada insan insana benzemez mi? 
A birader? Sizin hanımefendi bizdeki 
fotoğrafı görünce (bu benim damadı· 
mın resmidir!) diye tutturmu§. Allah 

. aşkına. hanımın dizginlerini biraz çe. 
kiver de bizim huzurumuzu kaçırma. 
sm. Biz böyle dedikodulara. alıştık a. 
ma, geçnJere çok ağır geliyor. Bereket 
versin ki, damadın kulağına. gitmedi .. 
bu asil ruhlu delikanlmın yanında. va! 
lahi çok mahcup olacaktık. Gördün 
mil şu sara~·lı hanrmm yaptıklıırmı? .. 
İşte bu y uzden sizi ni~anıı. bile d:ı.vet 
edemedik .. doğrusu biraz kırrldrk; ku. 
sura balcma dostum ... 

Bay Sedat m<>!.::tııbu ellnckn bırakh: 
- Oordliıı mli lınıımıeı~ ıın, ,u !\'Op. 

tığı.ıı L5i ·: ~en o gün m:ı tlııl>a şeşJ bt'ş 
ıt"Örijyordun ! Pa9anrn .dedlttl .do~ru: 

nun~·:ıda iıı;;:ı !l ins:ına bl' r'<ı:"m C'z mi? 
H:ık, ,,: c illiııl, nii:U~uııu ~uruşturmuş -

ıar._ Dl§aıı da obuuş. ŞlıDdJ gel de a.. 
yıkla !SU plrln.cln tatmı hakaJon! 

Saraylı hamın kahve if;Jyordu. Sedat 
Kerim paşanın uıektubunn okoywıca, 
saraylı banllDID nevrt döndü: 

- Kabil değil.. kabil deı:;'11.. ben göz 
lerlme ınanıyonmı. Bu tşln aonu.ncla. 
çapanoğlu ı;ılmıazsa, \'edadm toyo.ııı 

ııa.la§ılmazsa. ben de ~u ada.da köpek 
diye :urlıysrak gezerim. 

Saraylı h.a.nımm fena halde . tepeel 
at~tı. 

tık önceı gazetedeki llA.n. •• 

Daha. sonra Kerim pspıım mektu -
bu .. 

Biitün bunJa.r sal'llylı ho.nım duru _ 
ırıunu güçleştiriyordu. 

· Bay Sedat, karuuıa sordu: 
- Ş.iın4ı ne yapa.cağız, hanım! 
- A- ben doğraBo bo ıntlaruı nl • 

tında kalamam. Hemen El<rt•mc bAbcr 
gÖ!lderellm ve :ıdııyn. Ç3~ralım. ilk 
ünce bu l~i onunla lıona§up Vedat hak 
kın·J:ı keııdiıılndea malf\mnt ıetıyellın, 
Ondan sonra P&4llya ee~·o.p verlr.rlz. 
Zi.rnnı yok., onlıı.r ni~nJnrm1 :yapa. 
dursunlar. Nikah değil yo. bu. Elbette 

akıllan yatana., mlanm böyle bir 
Baht.ekAra. verme'der, 

- l'a ber ıeye ratmeu damattan 
botlaru.rlarN.. Muallayı ona vertrler
aep" 

- Buna kal'!• elimizde ne var ki .. 
ne yapıı.bllirlz ! Kız bizim değil ya.. 
onların. 

O g'ÜD Ebeme şu mealde bir t.eı. 

grat yazdılar: 

" Bu akşs.m miiıııktlruıe adaya te,. 
rlfln17.I rica ederim. Merak edllecel.:: bir 
ı;ey yok. Sa.dece sizinle görüııruck nl. 
yetlndt'ylz.,, 

Bu tel'°rafı Sedat imzaladı.. 
Saraylı hamın.: 

- Çok lyL 
Diyerek gözden geçJrdl. 

Ve Pervlnle teJgrafban.eye cönder • 
diler. 

ıŞllhl.ka NecJAdan döndüğü mmnn, 
Kerim paşadan gelen mektuptan tıa. 
tıerda.r değlldL Mektubu görünce glıl
dil: 

- Anne! gimdl her teY nnln:Jrldı. 

~n, clsnlnl3 ama bananuljS'L!l artık! 
Saraylı hanım hiddetlendi: 
- Hele 1,1nn11JI söylediği ın.tıara ba _ 

kın! Hen bana inanmıyorsun da Ke· 
rlm l>'lşanın JAflarııın. mı ırın.nıyorsım ·: 

(DC\'amı mı·) 


