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8ır1111tan . 
Baıgarlıtaaa lıbak 
lcllleblUr mi ? 

Yazan: SADRI ERTEM 

TAYM1S bir makale.l.ıule BaL 
kaalardakJ vaziyetten bahse-

4l7or. Mllb&rrire söre BulprlataııııD 
l'll&'oelavyada MUıailovlç kuvvetlerile 
datu.m-a Subıatanm da Bulpr kra
bıı... idarMlDe verllecetlne blr dellL ..... 

llllllarrlrln bu mfitaleuını bl&. an.. 
~ &Dl -1.r yapmak. Balkaplarda 
~ mukavemeUal arttu'mllk 
lllak•dlle llerl ellı1llmüt ftkl.rler te.. 
~ elllyorwr.. (lalk-lvda senltle
-. blr Bulpriataa yani blr)ef tlrilmlt 
lııiay kuvvetleri klmiD idaresinde o
ı.ı.. oı.ma ae Almanya ne de ltaı,.a 
leia ana edUea 1ı1r haktkattlr. YarDL 
ki laaya& ..,.u.rı ae olıınıa ol.wı lıa 
iki lı8yak ...w popoll&lk .... _ ... 

lrllıtlaka ......... " ya ualanaCla ko. 
laJ"la IJıWAll&r oılaMıak köOük devle&.. 
ler llaUade blrakmayı, )'allat dotrudım 

llotnıya emlrlerl altm& • alm&)'l ı.t.er
'-· Almany&IUD t&rlhl J.nklp.f .eyrl 
~ ltalyıuun Keolfleme latlkametlerl 
llan.,.ı •• ııweı.lnl &abli olarak or-
"ıa ~. 
~Wmi lkiJiUlitwl dbi.ld; 

.......... Balpr knlı 8GNlD emrinde 

...... Timde ptarmelerl. Cermen ve 

..-.. daftlanlu bak&r dmlektlr. Blll.. 
-........ ..... lılrUll T\kıade pUrmek 
........... Adrl7a8lk uumda bir 
1-. tembed ko~ UUaleria de, 
°"-ıerba de ....uaüe ............ . 

... - ba barlll, lılr ..... - Oenaell 

.... del•I tel'Hnııle allla Almaa7& 

... lııö;Jle bir __ ,. J"'kl...-ır pek 

- llllbDkUa olamıl&. 
ltükaaıantald Cermen emellerini a. 
~ ll&Mlııurcl&rm A V1Utorya.n 
~ etu. A"118taryaam Balkwılar
tı.ld emeu neyc11 f 

AYUataryanm bütün emeli Balk&a
.._ lamek. Jllo olmaua 8elAnlk Uma. 

...... ftl blllterlaaclmı elde bulundur. 
~ Oeneı aaularea Avutaryaam 
...... polltlkul blav nüfasana kır. 
~ bl&vl&rm Balkanlarda llAklml· 
,_ -... eunelerlae karp tedlJlrler al.. 

~,,....pine Winat etmlfUr. 
4-...ıarya poUUkuı, Avaatul'J"'DID 
~ &arlbl blr malılye& alaD ()enuen 
ho,outlk b&rekeUdlr. Almanya bu 

"' Avmtaryaam ceaup .ayuetıne 
""9 lıalunmaktadır. Bu Derleme ili. 
~ bir hl&y lılrUll vücude p. 
......... ~ reall&eye uypa ol---._ 
~,. reHaee, ·~ blrllllnl 
- -.ele pUrdltl sDacJea ltlbuen o -
"' 4kdeals Ye BeJlcapler polltlkuı 
~. lWpmm ...... polltlkul 

~ mlyueUDID devamlycll Bu... 
t-. ~a.Uk poUtikul AnaavuUa. 
'- lllaakı mreUle Balkan poUUkam.. 

~-=... ollaut1w'. ltaıya bucUa 
-........ . - • llakm& Anavutluk 
a.:.:ı-t detDdlr· llelkapJana prkma 

~ ..... lıaldatu samAll yayıl
' • Ba ya)'llma lıltfb.meta öabe 
hlı..... ..... eemt·-· lılr lıılok baUnde 
·~......,, ... unun cletlldlr. 
..... ~ lleogenh,r .... ...... mey. 
-........... ....... --- it.ip De .... ,.. 
~da teD&lana mevco' Wun. 

' iddia etmek mDmköD c14ıll. .....__"?•ti& 8el6aUı Hnwune Ye illa. 

Musolini 
Salzburgda 
görüştüler 
Barbl11 sevil ve 
ldıreıı llall:kıada 

Tam bir r 

anlaşmaya 
vurıldı 

Alman ve ltalyan genel 
kurmay bQ§kanları da 

g~riifmelere iJtirak ettiler 
Londr:ı., l (A.A.) - Alman haberler 

ajansm.m bildirdiğine l'Öre, Hltler ve 
Musolinl çarpmba ve dUnkU perıen 
be gOnlert Salzburgta buluşmuşlardır, 
Ribentrop ve Çiyano 11yaa1 görUfme. 
lere, Alman orduları başkumandanı 

marepl Keiul ile İtalyan orduları 

genel kurmay batkanı general 
Kavailero, a11Cer1 mUzakerelere lfli' 
rak etmi§lerdlr . 
Almanyanın Roma bUyUk elçisi Von 

Makenaen ile İtalyanın Berlln bUytlk 
elçlal Alfierl, Hitıer • Musollnl kal'fı. 
laşmasuıda hazır bulunmll§lardır. 

Alman haberler ajanm, UçlU pakt 
devleUerinln ezici zaferleriyle meyda 
na gelen vaziyetle, Almanya ve ltalya 
tarafmdan gelecekte, ılyaat ve uker1 
bakunaaıı harbin eevk ve ldareai hak· 
kmdakl görilfDıelerin tam bir anl&f. 
maya Y&rdltmı il&•• ebnektedir. 

Din gece 

ingiltere 
üzerinde 

9 Alman 
tayyaresi 
düşürüidü 
Tarab ven 

mllltarda 
114 varı 

Londra, 1 (A.A.) - Şimdi haber 
alındığına göre, dUn gece 11 dllfman 
tayyareal tahrip edilmlg olup bunlar. 
dan sekizi BUytlk Brttanya üzerinde, 
UçU de Franeada uaıert Uzerlnde talı· 

rlp edilmiştir. DUn gece herhangi bir 
nokta ilzerlne tekalt edllmif bir hava 
akını olmamııtır. • 

DUn gece BUytlk Brftanya üzerinde 
hareket yapan dllfman tayyarelerinin 
aayıaını tahmin etmek mUmkUn oıa. 
m&mlfS& da, bunların elliden az ol· 
malan ihtimal! kuvveUldlr. 

Londra. 1 (A.A.) - Hava nazırlıtı 
tebliği: 

Pergenbe gecesı, BUyUk Brttanya U 
.zerindeki faallyetln belli batlı kıaını7 
İngilterenln doğu §imal sahiline yapıl· 
mıştır. Bu bölgelerin blrçok kısımla. 
nna ve !ngllterenin garkında birkaç 
noktaya bombalar atılmıştır. Yaralı 

ve az mllctarda b1U vardır. Hasarlar, 
hiç bir tarafta fazla değildir. Tahrip 
edilen Alınan tayyareleri dokuz tane· 
dlr. Bunların yedi.el taarruzlar esna_ 
anıda, lklai de Fransad& Uılerinde, 

yerde tahrip edllmigUr. 

Balllaaıarıa ıtaıra 
araııada 

Tren münakalatı 
3 mayuta baflıyor 

Türkiyenin 
tarafsızlık 

.. « 

mucızesı 
Bir l•viçre gazete.inin 

yazuı 

Devamb Ullerl 
llııırbklar 
mltec1ı wtııa 
ceıaretlal 
1ur1111,tır 

Berne, ı (A.A.J - laviçrenln nas_ 
yonal Çantung guetesi TUrkiyenin ta· 
rafsızlığau mucız.e olarak vaaıfıandı. 

ran blr İtalyan gaıeteslnln yazıaını 

mevzuu bahis ederek diyor ki: 

TUrklyenin k endielne komf\l olan 
diğer bUtUn de\'letlerin akalne olarak 

tarafsızlığını muhafaza edebllmf.t o1-
masmın başlıca Amili hUrrlyet ve Is. 

tlkIA.llnl her tUrlU taarruz Ye teca· 
vllzden korumak hususundaki azmin. 
de zerre kadar §Upbeye yer verme· 

ml§ olmasındadır. Esaaen devamlı aa. 
kerl hnzırlık1arı da mllteca.vizln cesa· 
retlnl kırml§tır. 

İngilterenln TUrktyeye taarruz et. 
mest tçln hiçbir sebep yoktur. BUA.lds 
Tllrklyenln tarafsız kalması lngUtcre· 
nln Akdenizde ve Orta Şarkta tama_ 
miyle lehindedir. 

Tllrklyenln tai"a!ıız knla.bllmlf ol· 
ması muctze9inin diğer bir sebebi, Al· 
manyanm Türk meselesini ortaya 
koymak için ne sebep, ne lüzum, ne 
de fırsat bulmamış olmasıdır. 

Almanya öyle umuyor ki bu seneki 
muharebeler Alman zaferiyle netlcele· 
nince Tilrkiye meselesi kendUlğinden 

hallolacaktır. Fakat bu zaferler elde 
edilme%9e, TUrk tarafsızlık mucizesi 
nln harbin sonuna kadar sfirüp gitme: 
si ihtimali vardır • 

Boma, ı (A.A..) - 3 mayıstan iti· 
baren İtalya Ue Balkanlar arasmda 
doğru demlryolu mUn&kal&tl yeniden 
teali edllmlı olacaktır. Torlno, Bubli. 
ana, ZajTep, Bel~d, Sdıtya ve Sel&. 
n1k arumd& bir tren ifllyecetl gibi • 
tıqk& bir dotna tren de Romayı Bu· 

Kıral Boris 
işgal altındaki TTakya ~IÜlpolmakdaYUlllllll 

~ı .. ber umen bir tesa 
.._~...... . T1•1••esı e11mıı1e ıataa 

~ ............... da elbade l"S:=========== 
... ~ ~ fOpbe yok- llaml&ncblar. Püaı bq8D Se-

ıJapefteye belhy&e&ktır. •eyalaatıntlan 

Solyaya dl•dl 

8 ıecede 

.Almanya 
lizerine 

1.300 
ton bomba 

atıldı 
Parls Mit••••• 
tekrar 1110 .. 

edHtl 
Londra, ı (A.A.) - Son altı gece 

içinde Eketer, Baht, Norvı ve York 
ı;ıehlrlerine yapılaa hUcumlara 150 Al· 
man uı;ağı ııurak etmlt ve 225 ton 
bomba atml§tır. Almanlar, bu hUcum. 
larda 17 uçak kaybetml§lerdlr. Aynı 
altı gece içinde tngUi.z hava kuvvet. 
leri de Almanya üzerine 1300 ton bom· 
ba atmııtır. 
ROSTOKTA ÖLEN FR.ANSIZLA.R 

Derun, ı (A.A.) - St.efanl: 
lnglllzlerln Rostock Uzerine yaptık· 

!arı hava hücumları esnasında 29 u 
.Fransız esiri olmak Uzere 168 k~i 
ölmU3tür. 

\'işi, 1 (A.A.) - Parl.9 bölgealnln 
lnglllz hava kuvvetler! taratmdan 
bombardıııumı neUceaindekl insan ka· 
yıp!arma alt son rakamlar şunlardır: 

Sentuvay'da 34 61U '° yaralı, Selne 
de ıs <S!U 50 yr..ralı vnrdı(r. 

Londra,, 1 (A.A.) - Dün 1!8.bah 
Sptfelr av tayyareleri Kala.Is etrn!m 
dakt bölgeyi tarayarak Pockurılp ı9Ö 
tipinde bir tayyareyi tahrip ettikleri 
sırada dah:ı baıka av tayyareleri Bro 
tmıya sahil açığında Ucaret ~mlleriı:ie 
refakat eden tlç torpito muhribinin hU· 
cum etmek lir.ere harekete geçen bom. 

... l><'l:ıt:ıı 2 Del •yfada" 

Yanı tipte 

Pike Alnıan 
tayyareleri 

Mulateııı 1erıert1.e 
ıaa111ete geçti 

Berlbı, 1 (A.A.) - Domler fabrika· 
larınrn yaptıkları 217 markalı yen! 
p ike Alman bomba tayyareleri Ak. '111-=::- ...... Od ay bd&r 111- .. lk telui ae Bulpr, ne de ltalyen 

~"tı.....- .....,._ iki devlet U'MllL IQtalannm emrlJadedlr,seııtpık de il&. 

~ --~ .... lılr ....... oL ClU' ukederl lıalıuunektadır. 8e1lallı: 
Loaclra, ı (A.A.) - Roma radyOIU denızdc, lnglltercde ve Rus cepbealn 

L._ - .. alaumt oha .. .karar ta.a&IMm 
'tıııı...~ Aıa... lmnetlert l&l'IC .. r oepbMlal aydual&tmak&adır • 
... ~ ~ ..... ,....... Bu itibarla Balkaalarda yeal blr

1la. 
~· lılr J'Udaa Bulprlar ba iM' blrlltl vOcıncle .. &lrllecejllıl ula 

--.... GrdularUe mnhelaza e'- wımışonıa. 

bildiriyor: de faaliyete geçml§Ierdir. Yelpaze 
Sotyadan gelen bir meaaja röre, geklinde açılan kanatlar, bu tayyarele· 

Kral Boris, işgal altındaki Trakyaya ı~ bUyük bir taUkrar veriyorlar, bu 
yaptığı aeyahattan Sofyaya dönmU§ uçaklar, erı ağır açpta bomba, torpil 
ve derhal bqVekll Filof'u kaı>ul et· 1 ve maynlar taıımakta, torpil ve mit. 
mlftir. ralyBzlerle ııllMıh butunmnktadırlar. 

iTALYA 
Yenilmiş 

Fransadan 
Nis'i istiyor_ 

1 Otiallti tezalıUratta 
F ranaanın l tal yaya kartı 

yaptığı laiyar.etler •ayıldı 

tSaaUrl, l (A,A.) - Stefa.ni: 

.Nls gUnU, dUn burada bUyUk bir 
hı:ılk kUUesinL>ı lşUrakiyle kutlanmıt· 

tır. Söylenen nu~uklarda, 30 nlaan 
1849 larih1nln ehemmiyeti bellrllmlf 
ve Franaanm İtalyaya ka.rfı yaptıjl 
bir sıra hlyaııeUcr batırlatıımqtır. 

Ventımlltlla, ı (A.A.J - Ste!anl: 
Roma cümhurjyetlne hllcum eden 

Fra.naızlara karıı Garib&ldl'nln 30 nl. 
An 1849 da kazand:ğı zaferin yıldö _ 
nUınU. dün Ventlmil'Ua'da lll•ll ve u· 
kerl makamların iştlraldyle reamen 
ltatJallDUfbr, Törende nutuklar IJÖy· 
lenmtı ve bu nutllklarda, İtalyanın 
yenllmi§ Franadan tabll ilteklerl ve 
bllhuaa Nla hakkındaki ı.teklerl be. 
llrtıımlf Ur. 

Belçtkada 
bir kimya 
fabrikası .............. 

~ ........ •ti• 
250 öltl 1000 

.. -.-............ ,. ... ··- ' . ~ . •. ~ .. ="" -,-,'; 1,,ı,,\ •• ,.... ·.....,;... ·ı•.-~... .. - : 

ltalyıınlann is$edlklert Mı.ten 
bl r görfinüt 

STALiNiN 
NUTKU 

SovlJef 
topraklarını 

Almanlardan 
iemiziemek 
istiyoruz 

BİT ınayı• bu .ene Rıuyacle 
ltııtianmaJı 

Boma, l (A.A.) - Stefanl: 
SovyeUer Birıill'i tarihiııde llk de.& 

aiarak ı mayw ukeri Wrenl bu yııl 

yııpılnıcyacakttr. Bir lngW..z aajnsuıın 
S&nnara'd&n bildlrdigine göre, Sov_ 
yet hilldUııeU tıezahücler yapclmama· 
ımı ve ifÇllerin 2ıir m.&yıl ~de ea • 
1ıfmalarmJ kararıa,tırml§tır. 
1-ılra ı (llıedyo M&t 8,15 d e ) -

Savyet Ru.aya bqvekill Stıül.D., dUn ge· 
ce 1 mayı1 bayramı mUnuebetlyle, 

Yaralı Yal' Ru.1 milletine hitaben eö~I DU 

l 
tukta, Ru.a :ıııüileUnl, mUtecavize ka.l'fı 

Brtlklel, 1 (A.A.) - Llmbug vllA. davet ettlkterı 80llJI&, Rus l§~rinln 
yetinde Teuenderloo'daki .kimya m:ı.d· J askere d&ıaa. fazla mabeme yeti§tlr
delert fabrlksl çarıamba gUnU saa.t 

1 
mek için bu aene ı mayıa bayramı ta. 

1,30 da çıkan bir infUAk yUzUnden 

1 

Ullerlnden feratat ettiklerini IÖyle-
harap olmuştur. mı,, Sovyetlerln gQnden güne artmak. 

.... Devamı 2 ncıl 18.yf&da ... Devamı 2 nd 88.yf•d& 

' J 

:Qüııün P(aııO sı~ 

General 
Niçin Kaçmış? 

l'aran: BiR MUllARRIR 

B AKl.NlZ, 5ayia nasıl ~ı
kar! 

Bi, hayalpereste ra.sladım, eledi 
ki: 

- Tahmin edebilir m:ıün? Ge
neral Giraud Ahnaııyadan nlfln 
kaçtı~ 

Sordum: 
-· Nltin kaçtı 1 
- Almanlar l:a~ırdılar. 
- Ni~in kaçırdıl&r? 
_ Düşün: Abnıuıyıı. gibi bir ör. 

nek di.;"plin mcmleketil'fde, ~o kc
ca bir general, kollarını sallaya 
saHaya e.'llr kampından kaçabilir 
mit 

- Kaçar, kaçamaz. Fakat AL. 
mantar neden bu generali kaçırd·
ıur 

- lngUizlere murahlıa& gi.in• 

1 
dermek lclıı. 

- Ne marehhaıu? 
- Artık bu k&tlannı lütfen talı. 

min tt: Sulh mulı\hha.<iı! 
- - Peki, Almanlar snlh IHtlyor

bıl'!IJ& muraJıhas ola~ esir bir 
Franı;rz ~enerallnl nlfin gönde:-· 
•inler? Almanya.da Alman k&lm1-
dı mı! 

- Yalnız Almanlu !!Ulh iıt.e
mlyorlar, lnglllzler de istlyor1ar. 
Aralarında l'\ ,·eli anlaşmışlardır, 
bu Fransız. .• 

. - AnJadun. Fakat n.içia Alman 
değil de Fransız! 

- nusy:uun şüphesini uyandır
mamak için. Hatırhyorsnn ya, g('. 
~enlerde Amerikadan bir haber 
\'ardı. İS\'İf;rede Almanlarla lng•
lizler gizli sulh milzakeresı yapı
yorlar:ıuıı. Almanlar tngilWeric 
anlaıı-trktan sonra Rusya üzerine 
yüı;funekte serbest kalııcakml§. 
Siıfıcli ieneral Giraud'nun Alnıaa
yaı1an kaçhktn.n "6nra ı~"lçrede 
dört ay kaldığı <la bildiriliyor. An.. 
ladm. değil mi? Sulh müznerele
rlni idare eden muhakkak l:i bu 
adam<lrr. 

- Benim hatınnıcla kaldı,ı';ıu 1 
g lil'l' o ı;tayia. c;ulb müzakerelerin" ı 
ls\1~rede değil, İs\ ec;te yaın'dığm 
blkllriyordu. Cusyanın şlipheslrl 
uyandınnamağa gelince~ Bundan 
l>olay ne \'ar! 1n~ilterc<le Hcss 
otunıp duruyor. Onun 'asıtasile 
iki memleket bol bol, ~izli gizli. 
ı·atınt rahnt Jconuşurlar ! 

lla)alperest arkadaş, bUUi ~ 
mantık yollan "8pandtğı h"'U". 
banş hulyasm<lan u.zg~çıne<lljiDJ 

hissettiren inatçı bir gillilc:;~ sus. 
tu. 

l~ğer ben onun muhakeme ta~· 
nı makul bulsaydım \'e tintime ı:ı· 
kan ilk adama: 

- Haberin \ ur mı! des~ydun, 
~ener:ıl Giraud Ahnanyad:ın tnp. 
lizlerle sulh müzakeresi lçl11 kaç
ın"! 

Ba haber. ağızdan ağıza ajıln"'
lılra Te bUtlliı dUnyaya kolnyra 
~'1lyılabllir<li. 

işte jaŞfa dediğfalz böyle çıkar! 



! - .at 8CJ1r D4rtxA -

Fen r 1 - 1ağlO 
lstnnbul şampiyonu Beş.ktnş ve 

Fcn~rbnhçe J!e b'.rer maç yapmak 
üzere şehrlınj:u.ı g~ en Romen Ra
r.ıld takmu bugün ilk maçın~ Şeref 
stadında Fenerbshçe ile yap:mı.5-
tlr. Saat beş buçukta ovvelfı. misa
fir t.a.knn ve sonra dn Fenerliler 
saha}a çrktı!ar. 

Mutnıt seremoniden sonra maç 
ba§ladı. Sar.acın beş bine yakın 
seyirci varoı. 

Maç çok heyecanlı ve seri oldu. 
Her iki ta.raf za:n11n zaman rakibi
ne tehWccli an!ar geçirtli. Birlncı 
devre golsüz beraberlikle bitti. 

İkinci de'l.Te ha.ş'adrğı zaman her 
iki ta.rafm dn bu maçtan ga.'lp çrk
mak i~.t:n. çalışb'ltlan görUlUyordu. 
Foikat bu golil Romenler yaptılar 
ve mUsa:baka 1--0 Fenerin mağırt
biyeti ile neticcle-ndi. 

Sovyet tebliği 

La valin . 
ecı 

M emlehcti acı hayal suku. 
tundan kuı tarmak i'tiyorum 

Pıı.rts, l (A.A.) - Lasal, §U de. 
meçtc bulunmu§lur: 

Tarihimizin en fncıalı blr dönüm 
noktasında !klhları ele aldığımı bil· 
mlyor değllhn, l.!arc,aliıı davetine ica· 
bet ve onun otorltcsl ıı.ltmd:ı htikfime. 
Ün mllthlş mesuılyetıct'inl kabul edl. 
şlm sırf vatanseverllğlmdendlr. Fran· 
sa tarafınd:ın elzem yci;'flne eiyıısell 

takip etmek ve memlcketlml acı hayal 
eukutıarından kurmrmak ıatıyorum. 
Memlekete hizmet. mcsullyett.en kaç· 
maklıı. yapılmaz. nu andıı., adalet tam 
mtı.nıı.slyle bir kaçmadır. Harbe ve fe. 
ıruccte mAnl ol.ı:nak içln lıer§Cyi yap. 
tun. Dti§Uncelerime hakim, yalnız 
memleket scvgi81d1r. Marcplle, tam 
bir his ve fikir ortakJığiyle çalışıyo· 

rum. l.klmlzln de bir tek arsumuz, 
blr tek hede!lmlz vardır : :MemlekeU· 

Loın~ 1 (A.A,) - (Radyo saat mizl kurtarmak, mUtemadJ endfle.mlZ 
8,15 de) - DUn geco yarı.aı ı.loakova. budur. 
da Dıe§redlleıı resm1 tıebltği: ı 

Dün ocpbede kayda değer bir şey B • s 1 b 
olmıımıfhr. 29 nisıında 11 tayyare ır ırp a ayı 
kaybehnemilM'l mukabil 81 dllş:nan 

tayy&HI( tahrip ve Buenk denizinde Tev 1 den sonra := toalllk bir dQfmu pam.i ba_ kaçıp te rar çetesi 

Malta ii%erindc Jiitfiirülen 
tayyareler 

~ l (A.A.) - Ne,ı'edilen b4r 
teblfAde pel"fCDbo gUnU lılaıtaya ka1fl 
:yapd&ıa ıaava hUc:wnlan ecıeım>da 

mihvere alt bir av " bir ~ tay. 
)l&l'MiDin tahrip edllditi ve dört ibom _ 

ba ta~ lııe.aara utr&tMıdJ#I 
haber wlrlmektedlr. 
~ l (A.A,.) - DUD &kf&m NI. 

men blldlrlldlğlne gllre, Çarpmba 
etım1 X&K&ya yapılan bava taarnmı 
er•"Nk altı dUfman ~ b&. 

.... 1J#Nmıttu. 

Orta ıark tebliği 
Kabl.re, ı < A.A..) - ona ,ark ın

glliıl kuvvetim uaıwnı lmnqt.bmlD 

t&bUti: 
K:um tırtm&la.rı bC1tnn ha.rekebed 

meo.tmlf 'n dlııı yabm küCQ.k 6ıQDISe 
d8"ri:1'1 ıa.au,ıet1eri olDIUflh. 

--o--
Ribentrop 49 )'afUWla 

BeırUll, l (AA.) - .A.lmaıı.)'& lı&rt. 
ctye nıwrı VOll RUıentrop, IO ..._. 
'8 wıCu J'*fJDI knt>aaupır. 

Alman Tebliği 
Berlln, l (A.A.) - Almaıı ordWan 

ba§kumandanlığmm t.obUii: 
Doğu cephesinde yaptıA-ımız mah&ll1. 

taarruzlar cepheyi ıw.ğlamla§tınnap 

.m.U.lait olm\lll:w'. 
Hucum uabalarlyl• Ge.ateltleıııen 

dü§mıın ma.ball1 taarnWan bııfarUD 
laı.lmıştu. 

L6.ponyad& ve lılurma.wlk cepbeabı· 
de Alm&ıı Te J'ill kuneUeri, birçok 
Sovyet hUcumlarmı, dÜ§Dla.11 heeabma 
Jıı.edilir kayıplarla pllakUrtm~. 

DOD gündlm ve ao nı..ıı • l mayıs 

geceai aava.a uçakl&n, Slvaatopol, Le· 
D!Derad n Novoroa18k'dekl aakerl 
hOOe.tıere taarru.u.u yapm11lar ve bu 
ral&ra bafan ile yanım ve mıua.k 
bombaları almıflardır. 

DnUkU hava &avtı§lanndn SovyeUer 
63 uçak akybetm~ıerdlr. Ba§ka a 
düşman uı;.ağı da yerde tahrip edllmJ;· 
u.r. 

ltalyan tebliği 
Bomn, 1 (A.A..) - lt.nı;,wı ordulan 

başına geçti 
l4l4ra, ı (A.A.) - Yl§l r&dyesu 

bi1d1rlyor; 
Berllndeki lneç bum mUme.aııilleri _ 

ne göre. ıcneraı lıWıailovtç!Ja uir e· 
dildiği hakkında yayılan haberler lıll:. 
zat Almanlar tara.tından yalanl&ll" 
maktadır. Alman mahfilleri KJıb.&Uo. 
viQin h&len acrbest olduğunu teylt et· 
mektedl.rl.r. 

Sırplı çetec:11.Kin §ellerinden olup 
teTkifi.Dden llODI'& kaçmağa ve Olmdl 
tekrar mllfreze.si ~mda bulunmata 
muvatfak olan albay I>angltu'ya alt 
bablı1er JUk.and&ki rlva7etln btribh1· 
ne ~dığm& oUPll'! )'Oktur. 

Amiral Stark 
Avapa salarıadald 

Amerikan 
uaaamasıaa 

bq .. •aadaa olda 
Lı .... ı (A..A..) - Londıaya var. 

... o1ıaa Amiral H&rolo Stark, Birle
flk de'f'~r don&nmUU)m Avnıpa 

mlumdald harekAtı ı.,lcumandanlığı 
nıılliteıllııl göreoekUr. 1~17 yUıadıınbe. 
rt Dk defadır :ki bu derec. yU!uek 
rtıtbede blr Amerikan denlz 9Ub&)'l 

lngilterede böyle bir vuite,.e tayin e. 

c:Ulmlt bulunmaktadır. 

Lon raya gelen 
yeni Blad ko lıeri 

diyor ki: 
Hindi•tanda bozguncu 

propagandanın zerre kadar 
temi olmıyacakıır 

LoDdnl, ı (A.A.} - Londradakl 
Hindistan yUkack komlserlltlne yeni 
tayin edilen Sir Azlzu1 HUque geçeıı 

hafta Londraya varmış ve verdiği bir 
demeçte §U sözleri aöylemlatlr: 

sır Stattord Kırlpa'Ln memuriyetin. 
den hu.sule gelen durumu tetkllt et_ 
mekteyim, Slye.st icaplar ne olur1& 
oı.wı, HlndlUerln, vatanlarına luı.rfı 

olan vaz.Itelerinl yapmağa karar ver. 
dilrlerine kat'iyen emln1nl. Boquncu 
propagandanın zeITe kadar teart. o2· 
mıyacaktır. 

umumı ıtararglUunm Gna numaraıı A manwa 
tebliği: t7 
DU,şınawn :ırblı kuvvetlerle El • llı:.:ttarafı ı ocl sayfada 

Moklli doğusundaki hıitlarınuza luır ba tnyyıırelerlnl hlmo.ye etınekteydl. 
§1 yaptığı akın Uurıamiyle pU.SkUrtUl: ler. Resmen bildirildiğine göre öğleden 
mll§tUr. D~ınan elimize birkaç esir evvel birçok Sptfeire tayyaresi diğer 

BirmanlJada 
Çinli er 

12 Japon tankını 
t' hrip e ti 

~Z.ldl~-e u çaırı~ ı ma
ıar devanı eiiyor 
(uıı''L,;, ı (A.A.) - Pcrııe.nbe ak· 

n,nu :ıe9redllen Çin tebliğinde denlll. 

yor ki: 
Salı gUnU öğleyin Yeni Lashlo ban· 

ı!yosuna varan Japonlar topçu ateııi 
ve tayyareler himayesinde, Yeni Laa· 
hloya kar§ı kuvvctll bir taarruza geç_ 
miglerdlr. Japon kuvvet1erinin en ö_ 

nUnde zırhlı blrllkler vardı, Devamlı 
surette dUşı:ıııı.ıı takviye kuvwUcrl gel· 
mesi yüzünden, Çin garnimnu, çar
§amba gUnU 6ğloden sonra Lash!oyu 
tahliyeye mecbur olmuş, yeni mevztler 
lııgııl etmıotır. 
Jnponıar taarruza devam ediyorlar. 

a:ı. da, Çinliler, bir demiryolu l:öprUsU 
yııkınında cereyan eden bir savaşta 
onlki Jnpon tankı tahrip etml.şler ve 
<!U,,mana atır kayıplar verdlrmitler. 
dlr, Savll§lar ht.11. devam ediyor. 

Tebllğ, Çindekl harekeUere temLS 
ederek diyor ki: 

şıma.11 Yonan eyaleUnde Pekin • 
Hıı.nkeu demiryolu Uzerlnde Siiıyangm 
batı şlmallne dofru Uerllyen 4000 J&· 
pon, Çinliler tara.tından pUskUrtill. 
m~tUr. Japonlar, cenup ve doğu lırt.1. 
kıı.nreUerinde, demiryo2wıa dot?z'U çe· 
ksı.mektadlrler. 

.. 
Stallaln aatka. 
... .Ba,ıantı l ad •JtHa 

ta oıan kuvveUne mWl:abll .Almanya· 
w:zı .ııa)'tflam.&kta w anlkD&kta bu. 

lund\ltuD4&n be.hlet:ı:ıUtttr. 
St&UD., devamla, demitt1r ki: 
- .Alman halla, JD&llQblyeUn mu· 

kadder olduğuııu daha ı..ıa idrak et. 
mekt6dir. 8o'f)'9tlv, h&rptelı ..-velkl 
aaman& n'ebeUe 4ab& Jmvvetlidlr. 
Yalnız cloetıan detil. Sovyet.Jınm dü§· 
manıarı da ltlral .cıerıer k1, Ru mil. 
leU. hUk.Qmet:lnln arkasmdadır. 

SovyeUerlıı be)'D8lm.llel milDaaebe"t· 
leli. :miall g6rillıDmıit dıencede 11*1 • 
§8.l etm.ı,Ur. ~ -.,ı mllletıer, 

Alman ·~ k&rp koymak· 
tadır. Bu mllletıaill bqmda BUJUk 
Britanya ile BUl.tıtlk Amerika buu.mu. 
yorlar. Bu milletler Sov)"ot Ru.ayaya 
lttlıf&k .... ~~le ba&'b ba· 
hmdukl&n slbl lıılae dıl )'&rduD ~or _ 
l&r. 

&>.,,.et ordlll&rmm munkkat b1r 
muvllltte,luyetımWrt.ııııı. 80llr& faal iblr 
mlldataa.d&Jl \&arl'US& pçmıelui bir 
tesadüf eacrt. degildır, .. Atıman)ar, Jutm 
dinlenmek ıatlyori&rch. Bun& l.mkAD 
vermedlk ve .AJmenkn ilkiMlbar için 
snlrladıJrlan ,..cıek kuoatlıeri kullan· 

mata icbar eWk.. 
Milteakibea st&Hn, Sovyet Ruaya_ 

n.uı harp ga)'191eriM t.emu .cierek de

miftir ld: 
- Biz bqkalannm araz1aln.l alm&k 

ve fethetmek p7uln1 J(ltmUyoruz. 
Biz Sovyet topr&klarmı Almanlardan 
temizlemek laUyoru.z. Sovyet bafve 
kili, Ru.s ukerlerlne de a1lA.h1armı ıruı: 
l&ıımakta mtleb aalıibl omıaıan ıa. 
um J'eldlğin1 .töyledlktell 80Dr& ken· 
dllerlne ıu parot&11 Terdi: 
"1~2 yılmı AlıD&n fqlat ııUrtlleri 

nin kat'ı surette yeıılldltl ve Ru.a ıop: 
rakıanrun Alm&ıı .urWıeriıldell WnlZ. 
leodıtı yıl yapınız.,, 

&elç kada ıaUIAk 
_... Offvaau ! acı .. yfada 

Dahiliye ruwrlığı neşrettiği blr teb. 
llğle bu :ta.brlk.uwı Belçlka plyı.aaı· 
ıı.a aıt olmak Uz.ere mUnhuıra.n kim. 
yovi gtlbre ve çam.aşır suyu yaptığı· 
nı ta.srUı eyıemı,Ur. 

BrWuıol, l (A.A-) - D.N.B: 
Te&lenderloo kaZ&lı hakkında aon 

nef?edllen tebll#e göre ,61Werln sayısı 
tlmdlye kadar 260 ye y\lkMltııl§ bu 
lunmaktadır. • 

Brukael, ı (A.A.) - Llmburg vilA.· 
yetinde Tcsscnderloo'da kimya madde 
lerl tabrikıunndıı çıkan bir lntUA.k yU· 
zllnden 200 den fazla ölU ve 1000 ka 
dar yaralı clduğıı resmen bUdlrilmek· 
tedir. 

Mahkeme -Salonlarında 1 EN SO DAKiKA ı 
"Benimle evlen- ,u.::: :: ";:.~~,1 

iş anuıı:ı 'c Jş ermo ll!lnl:ırı En son l • t f' d ' l>ııklkııda P'.ırasız neşrcdUecektlr. E,~ m e .? ıs g or u loıınıe ttıkllfi ı;-önderea okuyucuların 
1 "" • ' , mhtll% ltalınak tızere sarih ııdre:slerl. 

" Bunu bir çok defalar kocama da söy- j ~:ı::::~:;,;~, 
lemişti. Halbuki b0n kocah bir kadının1 : sız: 1~~0 !~:~ ~~0·:~ i~· ::::::n 

I bır bayanla evlenmek ı.stemektedir· 

Kendisine de hiç cesaret vermedim .. ,, , ;~:~:~ c~:=ız~1:.e~e ~= 
Muhkeme salonu dlnleylcllerle ta· 

nuı.ıııen dolmuş, kalabalık mahktme 
Jmpı.ııını dıı tıkadıktan ıaoJU'& 'koridora 
kııdar tuşınıııtı. 

llerkcs birtbiriıaln ba,ı llzf'rlodea u. 
zanartık Nimet Türk gddl~l ;örmek 

istiyor, ne ıWyliyecetiıııl, ne yolda oe. 
~det edıxwğlol merak ve u.bınwık· 
ı bekliyordu. 

Eneld ırcııc ka.dmm bü\'lyetl tesblt 
olundu. Nimet ~ )aşmdıı oldutunu 
nispeten yavuıt bir acsle liÖyledlkten 

sonraı 

- NlyaZ.l ile m3k akramyıx, dlye 
aıılatmap ba§la.dı, Kocam, beD ~·e 

F,IMU al<p.m aaat ackl7.e dofnı treme 
blnmlt. Bakırldiye gidiyorduk. Bir a.ra· 
lık Nlym:l Reline yallJIDWl pldL 

- Şadi Uo koauımak istiyorum! 

dedi. 
Ben de, kocam da 'lmdl Şadı Ue ko· 

ııuşmıasını, Bak.ırkı.iye geld.Jfiml;ı; ı.a. 

man koıı~l• bol bol k.ollul8blleee. 
~ eiSyledlk. 

Bunun Uze.rilıe NlyarJ. Besne y&D&· 
llll:ldaa a)'l'dcl.ı • ...- lıU vapatıa o· 
iwdu. 

Nihayet BeJurköye gelıııltf.lk. t1çl1 
mtlz trenden lnd1k .... Zubaıst ·ıw.: 
dakl evlmbı.e do,... ~ beti&· 
el.ık. Yol karaahkb, Blnlmlılre bir 
çlUenblk afacınm arkNmdaıı tııtayan 

her ıölc• karfmulla cllk1ld1: 

Bu Nly.U Heme ldL l!:UDde blr ta· 
baııoa Tudı. .....,..... • ....._ a*ıle. 

nk kencliSlDe atei eUL FakaC. tNi 
ye eCraau .rttfe•"er keru' ... nl yaka. 
J&4ı)ar. 

Kocam el1adıma ~. Nlya· 
dala tutuımamyı ..__ lıiorlrtuk ve 
eve kaçtık. 

- Nlyazl Keme ~ e'f'lnlır.e ele 
~IJ, öyle mlf 

- Evet, .,,. ele lılrdealılnı kartı· 

maa çıktı. 

- Kapldaa nm sSımll. 7ekaa mut. 
faktaa .. , 

- Kapıdlıll Pftliilal ctımedlm. 
Rw luıWe ~ slrmılt ollıeNr. 

Hem maUak paı cmell lankıı. 

- YlDe el-.e 1ıtr taba- 'f'&I' 

mıydıf 

- Eftlt ftl'dL 
- Kime brfl dolnllttll f 
- Koeam Reıflt TtlJ'kcelcliye ka111. 

Faka& Met eıtmeehıc fıl"'lat kalmadı, 

yetftlp kencffalol yakfle4ıkr. 
- Aaüa Nl1ubıbı 1ıu tan.da hare 

keUne llebep nedir T • 

Geaiı kaclm dala& farla kıuJ'd.ı: 
- Şey... diye k«)keledl... Sebebi 

malaremdlr • 
- Bo.rw meltUmedJJ', Ma.lıkenlllde 

mahrem teY olnas Nedl.r eebeM ~
medee llÖJJeytais. 

- Şey ... Nlyad IM:lll MV11or, benim· 
le evleamek l8Ufordu. 

- Yaaaa T •• PekAlA, ral& bö1Je bir 
anuda buluoa"'lm.1 lçba kPodlsfnf', 
Umit, ~ verdlıala veya buna ben. 
zer bir f'lJY Uıeu ettlı'dlıılz mi T 

- Ne mllnaaebeU Kat'iyen cl.ll!l6rct 
vermedlru. Hem bfm kocalı blr kadı 
11ııu. benimi" evlenmek 1.atemelılne ,u: 
lUp pçiverdlm. 

- Kocaıınm bundan haberi var 
mıydı, 

- Va.rdı. Çlliık11 Nlyad, evvekıe de 
.UylıedlJlm Kibl, uzaktan akraba oldu· 
tu için bl&lnıle görilşQyordo. 

Benimle evlenmek l&tedlt\nl mUte. 
Bddlt defalar kocama da aöylem.,tlr. 
HattA bir defallmda ~yollunda bir 
muh&lleb.lclde otwurkeo NlyuJ yaıır
ma.a geldl, Kocama: 

- Nlmetl bana bırak artık. Onunla 
ben evlenecejim 1 dedi. 

- Hl~, işi şııkaya vurdu ve Nl.rıızlyl 1 at • 801 
ba5ımwl:ın &avdı. ı lf ve i~çi arıyanlar: 

1 
lşte bu ~·ll:ı.den kocam beni oııdall ı • Muhasebeye vllkıf, daktilo bilen. 

·:.ekım ır. Görüşruemlzl lııteme7411.,. 1 yarım gUn çalıpcak blr bayan ve)'S 
Bandan sonra .Slya%l U.esntnln ııvu· 1 baya ihtiyaç vardır. (Posta kutusU 

katı .az ahlı "·e mUekklllnln tahliye- ! No .. 1584 . lstanbul) adresine mure· 

bini lated.I. l ''akat mahkeme bu talebi I cant. . * Elinden gllzel ıo gelen mobilyacı 
yerlnde ıürmlyettk reddetti ve ııuJılt. ı l§çlye ihtiyaç vardır. Taltplertn ıstan 
lerlıt rafırıl:nası lc:ln mahkemeyi b:\.'· 1 bul Aksaray Ccrrahpap cadrleaindC 
ka blr gUne brraktı. ı 13/15 numat'ada OJvat YUrUre mnra· 

Genç kadın dışarı ~ıkmı~ koeıt.'>ını 1 caatları. 
!.>ekliyordu. ntıflt TUrkplcll mulıake- * TUrkçe, a1manca (teno • d kWo) 
meyi mUteaklp ka.ıuuım koluna gl· bilen blr bayan 1f aramaktadır. 

{Manıı) remzine mllracat. rerek blr ki)ş~ye te-kUdl ve elleri ke. 

lepçell olarak jandarma.ya verilen NI. Aldırınız: 
yadııin götürUJmcalnl bekledi. Apğıda remlı.Jert yuı1ı olal1 o. 

:Slyazi dnılaklartnda ince, siyah bı· ı l4uyucularımıuıı ~ma gelen 
Jttvıı daha fazla uı.ataa rnUat~b.r.I bir hlektuplan ldarcllaııemlzdeu (pazar. 
tebeeeüm oldutu halde hıLlı hıdı ko· ları bari!)) herg\ln sabahtan Ufleye. 
rldordan ıeçti, ııttı. Halinde biraz kadar ve llWlt l'J den sonra alclıJ'm9 
da prlp t.lr pnır wzllmekteydL lan. 

(Ciddi e6zver) (Pembe gW) (S.S.) 
ADLiYE MUIIABtnt 

Yazlığa gideceklere: 

Hasır koıta ve 
mobllyeaızı 

her yerdttı ucur. 
htanbnlda Rlzapqa yokuşunda 
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Asri mobilye 
HajUa.smdaıı almız. 

(E. Ural) (K.N. :Mehtap) (Y.Ş.) 

tM.U.N.) (2,2,«) (i',F,) (KUtpane) 
l H.!{.) !C 'M ) {A.L) (B.Y. Kaya) 

'ı (Oran) (N. 25. T) (A.0) (Emekli) 
ı Ania§alrm) (Clddt) <l. Şenkaıı) 

1 ı Sezen 26) (Nadfde 79) (Tunalı 1 

1 

(El) (:!7 S.R) (E.0) (Semiramis) (Neşe) 
(R.U) (G,M 19) CR.S) •(R.R.G) (276) 

I (Liman 2) (Ressam) (De'f'let Kuou) 

t l .P?lt~Hu-
l 

Fatihte, Mııcar Kardcıler caddeslll 
de 28 numarada Bay Enver ~nna.n•a : 

111\.nmtz Ucrete tabidir, 

.... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

Permanant Yaptıracak Bayanların Nazarı Dikkatine 

HUSNU SUSLER 
Be&lktat KlJy ~ilde meneJerdenberl ~tıtı dllkkAndan nynlan.l' 

a.IAkumı kWllifUJo. Yeawıı. açtlp dilkk•nda plıvna.'<ta. oldutwıu 

aa71D M)'Ullaıa anıeder, 

Betlktllf ona B&Jaoe cıtl4deel ~ Bakkal Alle kllert 1>a1 tğtnae 
..................................... No.•5 
------------....-----

l LE SABAH VE AKSAM 
Her yeıuckteo ııonra tr\lnde ttç defa mantar.aman dl lerlnlı.I tırt:ılnym~. .. . ·~ ... . . "' 

, .. .. ..~. ~İ' • '"- ' . -:• ;A . " 

.... KAÇIRILMAZ BOYCK rlBSATI -. 

YALI A SASI 
Büyükderc Beyaz l'W'k kaııtısmda Dcıcle Yuauf naoılyle maruf yalı Uıe 

IUIMllndekl 1alııuuı arsalan Wlvhldcıı latu.ııbul dördUnoU icra dalre.l 

taratındıuı açık arttırma lle ' m&)'lll &U pa:aa.rtıeel ıtmU 1&&C. ı• &ea 
J6 >-. kadar ıııat~tı llilnolunnr. 

Doeya No. 9''!/ 6!9, meMha•ı: 1310,60 metredir. 

,. I.tanbul Delterdarlığınclan: 
J Topkapı sarayı mUzeısinde yaptırılacak (9293.83) Ura keşif 'bedeli 

tamir i~I 6/IS/9f2 çar§ıımba gUnU •at 15 de Milll emlAk mUdUrıuğüııde 

)ı mUte.şckkll korıılııyonda açık e.lc.siltme lle lb.ale edilecektir. Muvakkat ten:ıl. 
. nat (698) ııradır. 7 1ateklllerln eu az blrtanhhUtt.e \8000) liralık bu işe ben.zer 1§ yo.ptı1'. 
•· !arma dair lclarelcrinden alınmlf veaikalara mUstenlden latanbul vlllye~ 

mOracaatla ihale tarlhlnder. tatU gUnlerı hariç (3) gUn evvel alJnmış eıı· 

llyet ve 942 yılına alt ticaret odası vcslka.ıarmı ibraz etmeleri muktesidi'· 
Keşif ıartname veısalr münakua. eYr&la mezk{lr mUıJUrlUkte görUleblllr. 

(4786) bir dn~man avcısı d"•UrmU,, ve H&vr 1 
ve muhaıcbe meydanında da ö!Ulerinl - ....., ı 

bıre.lmıışt ., dolclarına karş: taarruza geçCJ:I dabaa 1-----------------------------------------------------------"' 
Alnlıın cwcııarı bir Velllngton dU. ro§ka lnglllz bomba tayyarelerin! re· 

- Kooanız buna kartı ne yaptı T 

madınuz.otlı. Bı>n l>.ınu ıöyll'lnete mec 
tıunıın. l\lu:ıllA da bt'nlrn kızım de 
mektır. Şahıka :ıtlbl, onun da bafmw 
yanmasını istemem. Bu hulf, aencrl
nln biridir. Sl7e damad olamaz. Bat. 
t& onu bu kötkte bir uşak olarak blltı 
kullanm:ınrı& rar.ı deflUıo. 

- Tam on gUn. 

aUrmllşler ve yerde başka 'bir uçıığı a· !akııUerindcı geri getırmielerdir. Bu 
t~e vermişlerdir. Uç hareket hiçbir kayba uğranılmadan 
lngıliz uçakları BingaZ.lyi bömbala yapılmıştır. 

Mu a es Uç rum 
DU§laraa da tasi.slerde bir hııarı.r yapa.: Drotanya sahill açığında gemilere 
.mamıvlıır Vt halle 1.rasmda tele!at ol. lcarııı yapılan akın esnasında tngUJ.z 
mamı§t.ır. bo:nba tayyareleri mubriplerden birini 

Yazan . ~SKENDER F SEHTELLt 

Mihver hava teşklllerl gUndUz ve ağır haaııra uğratmıılar ve daha baş_ 
~c Mııltnya taarruzlar ynpmışlarJır. ka muhrlpıerl top atCl}lne tutmll§lar. Kerim p&&&nın karrııı kekeledi: 

:~ bir SplUire uçağı dilşUzr..ı.muı;- dı~ovr'a. karşı ynpılan taarruzda dl· 1 = ~;ı:~:. .. ;::a!:11lt :.:=yınıs 
D~mıın hava kuvvetıeri Glrlte tır ğçr bir dUşman tayy&resl dUfUrUlmU,. koca&I.. \'edat, 

kaç bÔmbn aavurm~iarsa da ha6:ı.r 1 t.Ur. j - Aman hem:tlre ben7'.etmlş olmı. 
ve kayıp olmadığı blldlrllmektedır, B!rçok pilotlar, avdctleıi eınasında; yasın .. bu, senin &nl:ıttığın ı:tbl taa

Doltlnr bölgesinin knlm toz ve duman 1 yırsır:, ahliksız bir cenç detıJ. BIDm 
Şehir Tiydroım Ml\dilrlüğllndcn: buluUariyle OrtUlU bulunduğunu aöy_ pap titriyor oouıa üstUne. 
MUeııseoomizJn Dram, Komcdı ve iem1'ılcrdlr. ı Şahtkanm MnMJ da;)·aıaamedı, tılln.. 

Çocuk kısınılnnnda tcmısU ettirilme!< Ocnt'vtt, 1 (A.A.) - DUn akpm , deki fotoğrafı yett 1.ttı: 
~re plyu vermek nnu eden muhıı.r. Parüıin b:ıtı şlm:ı.Unde, !n,.<;Uiz tayya Teni Marllta diki., dik~rken, Veda 
wtr Te rn11terctmıertn eııerlertnl nllıa· releri, blrçolc evl~rı kısmen tahrip et: dm TS&dnttlğ'l elll Urayı kl\Çırmııı.m:Jı: 
~ 1 a~ H2 t&rihlııe kadar Te _ ml§lerdlr. Bir ha.ııt.ahaney1 bomba ıaa. lçbl, bin ttlrlt1 entrika dil31inUyordu. 
pcba.şm~. ~ Ttyatrosu DramaUlr., bet etmiştir. Blr tngillz tayyarul dU· Bıı sırl\da Keı1m Paşanın kansı 
'.lğ'Uruı gondermelerl Wındır. fUrWm\li. l.k1 pilotu ölmU,tUr. 1 yat.ak ocluuıda u.ıaylı h&mml• .... 

başa vermı, konuşuyordu: • 
- A hem!Jlre! lyt ki tcr71 Marlk&. • om yanwda atwıdaıı blr fCY ~il' • 

madın. İşl<'r bir anda altüst olıu.'aktı. 
- Ne of Bu keleplrl o aıu buldu 

lluı yokaaf., 
- Evet. Veclad Bey bl1) evklllme 

m1f. Anupadaıa yeni ıelmlş. Pap da 

&ab.klkat ,aptı: bu ıaetıoeyt aldı. Ha.. 
rlka b4zlm Mki t.erzlmlzdlr. PapciaD 
ooıc orkar, Onu.o btse fenalık yapma 
ITD& lınkl.n ftr mı f 

- VallalLI. ben bunlan bUmem, 
ka'*f! Blldlt'fm bir teJ' var: Vedıed 
M ıUn eTVellalııe kadar blr.1m da • 

Kerim Pn~anııa karıaı makul bir 
k.adıoıla. Fllkat., fot<>ğmtı gösterilen 
~cln aynı gen~ oldutuna blT tUrlü 
lnanıuruyordu: 

- Bu l1Jle bir bellU!rllk var sibl 
&'eliyor oon-,, kardet ! il.epe dibi pi 
mit olaydın, 

- Ne ola~f 
- Vedad Bey bize nf?amıt*J da. 

YakmdaD ~rn>Ot olurdun! 
- Görme~ ııı.eet yok, Fot.öJrafl 

elime alınca onn tanıdım. fi kfJıDdiıal. 
Vedad., dUnkO damadon. 

:_ l'ekil.ı\, teıBıJ et.meylD. Dv be., 

kalım •• biraz dllştlnelb:n. Şahika oa, 
dl6D ayrılalı ne kadar oldaP 

- Bb df\ bu ~ lı&şlıyalı ~ 
Jedl ~ oldu. 

- Deme-k bir.den U7.l\klaşmca. 9if.l 
bulmnt- Slır.e kapılanmak ı.temış. 

- ~kanm onunla teıuv b9rlf11' 
u1afınasına lmkAn yok mo f 

- Allah 1'Ö9tcmıeala. O .. teef\ tııJl 
bt_"' ru.ı olmaın. Böyle aamOMOZ. ıt 
ttıhbt bir erk~k tekrar bizim mnıt*' 
ayak tıa..maz. 

- Benim zihnimi bir fe1 ku~ ' 
yor: BbJm kır.& talip olan Vedad IJl!l 

Almaınyadaıı ~eli henüz on IM!f ~ 
olmol). Sldıı damadıın~ olaa vtP 
.,. aOD raa.ada A.Jman,aya gttııı'f 
mlydlf 

- Bayii' •• hayır,. o bir kaç ktıııd' 
almuı~ bilir ams. Almaoyanın ytıı11' 

·•il ,.ısrmemııur. 
- İyi ama, 8erlln&ın •e Aımıın' ·

1 

... bl~ tobJ,rlerl.adelı bahscd'P d' 
'"'1yor. 


