
Mii s ·ı bir kaza 
Aksaraya düşen 

bir mermiden 
2 k·ş· öldü. 3 ü çok 

a " r 15 yaralı var 

Sovvet tebllll Alman tebllll 

Harkof'ta KERÇ'TE 
Taarruz 19.942 
şiddetlen- esir daha 

dirildi aldık 

\ Bugün öğleden sonra •aat 2 yi 5 gece, Aksarayda, 
Tramvay deposu önünde, caddeye bir top mermisi düş. ı 
mü§, patlama neticesinde iki kisi ölmüş, 3 ü cok ağır ol. 
mak üz.ere 15 kisi de yaralanmıstır. ı 

Şehrin lam 
gakıntnda 
muharebe 

_OlUlJOT 

Harkofla 
teşebbüsü 

tekrar 
ele aidık ~~·~i~~~i~r;:·:·~~·~··ı 

VA KIT lllATBAASI ı 
Anknrn Onddesl \ 'AKIT Yurdu 

MAYIS 

• • 

Lavalin Durumu 
Ynzan: SADRI ERTEM 

FnA:rı.·s·Ada LAvAlln durumu 1, 
baı}ınn gcttllrt<!n sonra hlç de 

parlak olmadı. 
Peten L4\lıll ancnl• kendi prensip· 

lertnl değil, ı•eteııln dü::iüncclcrinl 
tahakkul• ettlrmcl• ü.7.cro onu b:ışvekJl 
l11ptı. İktldar mc\•kflno çıkardı. LA. 
vaı ıc ve dıı,ı politikanın nA:ı.ımıdır. 

Pnkat askeri kudretler Lfl.v!Uln cm_ 
rinde değildir. l\llistakU olıırnl' Darı.a
nın kumandasında toplanmıştır. 

Peten dlplom:ı l.nln, politikanın ve 
a kertik ~!erinin &OD mer<'lldlr. Bu 
bale nazaran Ulvtıı hem \'l 1, hem de 
dö Golcüler ,.e onlnrın lşblrllğl eden_ 
Jer lçln BC\ll<'n bir nd:ım değlldlr. 

uwıu 15 başına bu psikolojik prt. 
lar !cinde ı;-eçtl. HAdlscler Llh1Ul ht'm 
ılostlnrı hem düşmanları arasında yı· 
kncak bir tarzda inkişaflar göster • 
rneğe ~lndı. l\llittctlkle rln Ll'lvAle 
karşı nldığı cl'phe ııudur:: 

\'işi Ll'lı1Ui lstemlyerek iş ba§ma 
getirmiştir Binaenaleyh \'lı:ılye l"aPl
bcak tazyllder L!'i\'lılln kabineden 
uuıklaşnın mı kolnylaştınıcaktır. 1..4_ 

\"alin Peteıı Darl:ma knrşı tuttuğu 

harel;et tarzı ~llece bWAsa t'dllebl· 
lir: 
Mıimkün olduğu kndar Vlııl hUktL 

rnetfne mlll\"cr ajanı tesiri bımkı:ııa
ın:ıkJ bunun için Petenln arzularına 

ve Dnrlıuıın tasavvurınrına mUmane. 
at ctmemel•. !\Jn.dagaskar, :!\lı:ı.rtınlk 

hfull clcrl önünde Ll'lvlllln aldığı va· 
~yet bıı cbcbtcın dolayı mihver mah_ 
flllcrlnde hlC de 1~1 kn.r5ılanmarmıt -
tır. Bunuıı içindir ki Ll'lvM Anglo • 
Saksım tanıfUla nıel1etrnekle itham , 
••dillyor. Berndcn gelen bir habere 
göre lngUtcre Frnnsız SomalJslnl de 
bugUnlerdc lşgnl edecektir. Bu işgal 
hAdlseslnln hedefi Lt\\'Alln \'DZlyctlnl 
nıUşkUUeııtlrmektedlr. 

LAvtU, hem .Berllnden, hem vı,ı

den, hem de müttetıkler mubltlndl'n 
14z.yfk gbrmektedlr. Bn tazylkler or_ 
lalimda onun gitgide bir ııey yapına
llına imkfin lmlnııyn.rol•tır. LAvfı.lln, 

tuttuğu polltlka Almanya ile tama _ 
:tnen l5blrllğl yapmıı.k Jstlyenlcr ara
lıında da hoş göriilmrunel•tc Ll'lvll 
bo~ nelmllel meseleler ortasında Fran 
l!ayı değO, kendi mevlcllnl kuvvetlen. 
<llrmcye calı<ımalrtadır. diye hUewn 
C<lenler vardır. 

Parl!I matbuatında LA'·Alln \'azl • 
Yt>tJ hlı; de iyi nklslcr husule getir • 
'nemt'ktedlr. ı•etenln nıkkns politika. 
1>ın1 köl..'1lnden dcğtştemct'llk~ LAvl_ 
lln manzarası ııahst mevkllnl muha..
faıa etmek lstıyen bir nd.'lmın hare_ 
ketıt'rinden bn kn bir ey olmıyaenk
lır. Bu vaziyet bir devlet adamı için 
biç de parlak değildir. Bugilıı ULvft.lin 
durumu budur, 

lMcrmlnln donnnm1Lmız.ın deniz. ma_ 
novrası esnasında bir kaza nctlccsl 
olarak dUştiiğü anlaşılmaktadır. 

Mermi deponun önll.ııdekl meydan 
cığm tam ortnsınn, knldınm ta,ıar~ 
üzerine dii,mllş, birkaç taşı parrala
ynrnk patJaınıstır. ı•ııt!.nl,, sonunda, 
bakkaldan çiroz alarak C\·lnc gitmek_ 
te olan, hcnllı; hüviyeti meçhul 15 ya_ 
şındn bir çocuk ölmüştür. nu ııırada 
kavisi dönmekte olan Ortnliöy r Aksa 
ray tramvnyının camlftrı parçaları 

mı,, "'Dtman, bllııtçllerl ve içindeki 
yolculardan da. bir luıımı yamlanmı, 
tır. Diğer yaralılardan bir kısım da 
o sırada caddeden geçenlerdir. 

Ölenler: lllivlyetı tesblt otunamı. 1 
yıın 15 yıı,uııl:ıld çocuk, bunun cesedi 
kim olduğu öğrenilmek Uzere t.eşhlr 
için morga kaldırılmı tır. 

Diğeri de Pl'rtevnlyal lisesi talebe 
Rlnden 295 numaralı Hamdi 'Ülklldik. 
Bunun defnine ruhsat verllnılştlr. 
Cerrabpaşa hastahanesine yatın_ 

lan ~·aralılar: 
Mnlımut oğlu Mazhar, tramvay bl. 

letçlst .Mehmet oflu Zlyal'ttin, Bekir 
kızı Sntlnnz, trıı.ıııvny blletçl 1 Meh
met oklu l\lehm<"t Ali, eskici Huan 
oğlu Hüseyin, Pertl'vnlyal talebl'sln_ 
dı•n Nazir oğlu 1\Instala, Dlmltrl kızı 
Todora Pandell ktzı Ratka tramvay 
bllctclsl 1012 llııkkı. 

Hatıekl hastahanesine yatınlanJar: 
Tramvay blletçhıl Şirin oğlu Mehml't, 
\"atman Ali oğlu l.Atıt, Talp oğlu Me
lih, İsmail oğlu Kenan, İsmail oğlu 
Ya:t.Jt. 

Bir do Ccrrahp~ada hüviyeti meç. 
hol lfndesl nlıııamıyan bir yaralı bu_ 
lunmaktndır. 

SON DAKİKA: Baskıya ,-erilirken 
aldı~rz rruılQmata göre hüviyeti 
meçhul genç tanınmı11tır. Adı Maz:-
bardır. 

YARINJN 
JMZALARJ 

Genç istidatlar 
Kendinizi 

Tar' ıtın z ı 

BUyUk lnglllz dcnlznltln.nnın torplllerLnden beııl 
~----------~~~~~~--------~ 

RUS ÇETELERi 
U kraynanın muhtelif bölge. 

[erinde &on yedi ay 
zarfıncla 

12.000 
Alman askeri 

öldürdüler 
Moskova, 22 (A.A.) - Tııs ajansı 

bildiriyor: 

Amerika da 
Harp 

4 
end sfrlstnde 
iyon kadın 
çab acak 
-0-

Katlınları teıkilatlandırma 
komitesi raporunda diyor ki 

Kadın ne kadar 
g: zeı olursa olsan 

Bu, erkekle müsavi olmasına 
bir mani te§kil etmez 

Son yedi ay iı;lnde Rus çeteleri iş· 
gal altında bulunan Ukraynanın muh 
teli:t bölgelerinde 12 bln Alman ısı. • 
dUrmUşler, 27 treni yoldan çıknrmI§. l'nşfngt-0n, 22 (A.A.) - Kadm ynr. 
tar ,126 tank ve zırhlı otomobili tah. dımcı servislerini teşkllft.tlandırmak 
rlp etmişlerdir. maksrtllle hükumetçe kurulan komi • 

27 tren yoldan çıkarıldı ve te ilk raporunda komitenin kadınlar 
112 k ·· ·· h ld hakkındaki görUşlerini bildirmiştir. 

opru avaya uçuru u ı Komitenin fikrine göre, kadın ne 
Harko! bölgesinde de Rus taarruzu kadar gllzel ve cazip olursa olsun 

~lıyalı çete faaliyeti artml.§br. BU- bu onun bugUn erkekle müsavi ot • 
tUn Ukrayna köyllllerl bu llkkbahara masına bir mani teşkil edemez. Ka
"çete harbinin ilkbahan,. adını ver _ 

dm bazı ldınBelerin dUtıllnmek iste • 
mlşlerdir. 

Llbyada topçu 
·dUellosa ol4a 

Roma, n (A.A.) - İtalyan ordu· 
ları umumt karargO.lıının 720 nuına -

dikleri gibi faydaaız ve garip bir mah 
lQk değildir. BugUnkU §artlar iı;ln _ 
de kadın fabrikalarda Ucaret Alemin. 
de ve birçok sahnlarda erkeğin yeri
ni pekA.lft. tuta.blllr. 

"Haber" arlaıd~umz eıır ve 
edebiyata nıcrnklı gençlerin gön_ 
dcreccklerl "l!llr ve neşir" teri 
ayıracağı bir sUtundn neşre karar 
vermiştir. Şiir ve edebiyata me 
raklı gençlerin önUndekl ya:ı.ı, tattı 
aylarında ilaha gl"nlt va.kitleri ola.· 
cağı göz.önüne alınarak verll<'n bu 
karar, yarının fj-Ohretıer'.lııl ortaya 
çıkanmya yarayacaktır. 

1 

ralı tebliği: 

Slrenalk cephesinde her iki taraf • 
tan topçu dUcllosu olmuştur. Mlh • 
ver hava teşkUleri dll§man gerilerine 

Verilen raporlara glSre gelecek &e. 

nenin sonunda harp endUStrlslnde ka. 
dınların sayısı dört milyona ı;ıkacak. 
tır. 

Gençler yazınızı Haber 
· d "Y gaceteıın e arının 

imzaları sütununa" 
gönderiniz.· 

~arı ile taarruz etmişlerdir. İsabet 
alan bir mühimmat deposu havaya 
uçmuştur. İki uçak yerde talırip edll
ml§ ve UçUncUsll hava knr§ı koyma 
bataryalarmm ate,,lle dUşUrUJmU,ş • 
tUr. 
İtalyan ve Alman hava teşkilleri 

Maitadakl hedc!leı1 bombalamışlar. 

Havadan mal 
• • 
ıçın nakli 

PIAn6r katarları 
teşkili dtlştlalllyor 

Almanlar tabi e
lerıaı değiştirdiler 

LoTldra, 22 (Radyo saat 8.15 
de) - Dün gece yansı neşredi. 
len resmi Rus tebliği: 

Kerç'in şarkında şiddetli mu
harebeler devam ediyor. Har'.ı<of 
bölgesinde krtaatmuz, taarruz ha· 
reketlerine devam etmişlerdir. 
!zum. Barvenkoda düşman hü
c~lan püskürtülmüştür. 

1\ievyork 22 (.A.A. - Moskova 
radyosu ile yayılan ve burada alman 
bir habere göre Tlmoçenko harko:t 
kesimindeki taarruzlarını §lddetıeıı.. 

dlrml§tlr. Şimdi Harko:t §Chrlnln tam 
yakmmdııkl ovalarda çok §iddcUl 
çarpl.§malar yapılmaktadır. 

:/. lf. :/. 

Londra, ff ( A.A.) - B.B.C. 
Dün gece yarısı Moskovada neş
redilen resmi Rus tebliğinde Har
kof bölgesinde yalnız taarruzi 
hareketten bahsediliyor jse de 
Kızıl Yıldız gautesi, şimdi bu 
bölgede muharebenin Almanların 
tahkimat yapmamış olduğu şehir 
ve kasabalara ve açık sahalara 
intikal ettiğini yazıyor. 

Almanların Tim~konun ce
nup cenahına karşı yapmakta 

CS"" Devamı 2 nc.1 aaytada 

Bir liall}an 
denizaltısı 

32.COO tonluk 

Bir Amerikan 
zırhlısını 
batırdı 

Roma, 22, (A.A.) - İtalyan ordu. 
ları umuml karargftlunın 721 numa
ralı hususi te bllğl.: 

20 mayısta, Roma, aaauıe 2,~o de 
Brezilya kıyıları aı;ığında Fornn.ndo 
de Noronha adasının 100 mil batısın. 
da, Korvet yllzba§ısı Enzo Kross! ko. 
mutaamdakl Barbariko denlzalt.uıı ce 
nuba doğru yol alan blrte§lk Amerika 
deniz teşkiline taarruz etmiştir. Ko. 
ruyucu torpido muhrlplerl arasından 
geçen Barbariko denizaltısı, bir kaç 
ytlz metre mesafeden, Marilo.nd aı 
nıimdan 32 bin tonluk ve •06 mili : 
metrellk 8 topla mUsellO.lı bir zırhlıya 
kar§ı bir torpil snlvosu atml§lır. 

Bq tarafından iki torpil isabeti n • 
lan muharebe gem!Si çok kıBn bir 
müddet zarfında balmI§tır. Koruma 
gemileri hiçbir hareket yapmamı§ • 
lardır. 

--<>-

Blylk bir Sovyet. 
çetesi imha edildi 

Bcrlln, :22 (A.A.) - Alıuaıı ordu
ları başkomutıınlığ ıtebUfl: 

Kerç yarımadasında çarpışmaların 
sonunu teşkil eden temizleme hare • 
ketleri esnasında alınan 19,942 esir 
bundan evvel bildirilen rakamları ta. 
mamlanuşlardır. Bundan ba§ka 34 
zırhlı araba, 264 top ve bir zırhlı 

tren de yeni ganimetler a.rasında • 
dır. Yukarda geçen bu rakamlar, 20 
mayıs tarihli askeri tebliğde blldlrl· 
len esir sayısını 169.198 e yükseltmiş 
bulunmaktD.clır •• Ayrıca bu hareket 
esnasında 1397 top ve 28{ tank nim • 
mt§tır. 

Slvastopol Ilınan ı;evresinde bombr 
tayyıırelerimtz bir dUşmn.n Ucarc 
~ De\'llmı 2 ncl snytnd 

Amerika 
sularında 

23 ticaret 
gemisi çlaha 

batırıldı 
--0--

Bunlardan üçü Sen IAren 
nehrinde batırılmııtır. 

Berlln :22 (AA.) - Alman ordula· 
rı ba.şkomutruılığı t&bllgi: 

Dcnlzaltılan, Antll1er doğusunda, 

Antlller denizinde ve Meksika kör -
fezinde topyek1lıı 111.600 tonııa.to tu. 
tarmda 20 dUşman ticaret geıniBl 

ba tırml§lnrdır, 
Sen Loren körfezini geçen ve ay. 

ru Lslmdekf nehre giren başka bir 
denizaltı gemisi önemll sayıda deniz 
ve hava 1:ılrllkleri tarafrndan göz al. 
tmda bulundunılan nehirde 14 bin 
tonila.to tutarında Uç gemi bntırma
ta muvaffak olmU§lardır. 

DU§lllan deniz nakJlyatı yukarda 
bildirilen bUtUn bu hareketler sonun. 
da. topyckQn 12:5.600 tonilato tutarm. 
da 23 gemi kaybetmiş bulunmakta • 
dır. 

Brezilya kıyısında 

Bir Meksika 
gemisi daha 

batırıldı 
----<r--

ı:::::::::::::::::::::::::::::::::ı_d_~_. ______ ~----------------- Ncvyork, 22 (A.A.) - Maruf tay. M eksika kabinesi bupn 
bir toplantı yapıyor 

Yoğurt, tereyağ ve peynir 
fiyatları tesbit edildi 

yare mUhendlsi Dlover Lcnlııg, dı§ tL Sovyet tebliğinin 
carcı kulllbUnde söylediği. bir nutuk. bildirdig""ine göre 
ta harpten sonra hatta. harp devam Londra, 22 (A.A.) - DUn gece 
edecek ohırsa daha evvel mal nakli B 

1
. d Brl'znyıı kıyısı açıklarmda bir Mek _ 

lçln plA.nör kntarıarı kullanılaca _ er 1 n e slka gemisi daha torplllenml§Ur • 
ğını söylemiştir. MUhendls ezcümle Mekslkıı hükQmctinin Berllne ver. 
demiştir ki · BI k dJI diği Wtimatomda tazminat iatcmek-

Fiyat murakabe komJsyonu yoğurt 
ve peynir, yağ fiyatlarını tesbit ede. 
rek Uln etml§Ur. Buna göre :fiyatlar 
oöyledlr: 

Yoğurt: Silivri tipJ:nde tam yağ 
lı perakende 50, toptan 35 kuruş, 
bu fiatta yüzde 30 perakendeci 
k.8.rı dahlidir. 

Tereyağı: Birinci nevi kahva.I. 
alık perakende 380, ikinci nevi 
325 kunı.s, bu fia.tta yüzde 10 }>('• 

rakendecl yüzde 10 8.mil kan ve 
diğer masraflar .karşılığı dahildir. 

Ka,.cıa.r peyniri tnrn yağlı toptan 
175, :perakende 195, yan yağlı 

toptan 140, perakende 160 kuruş. Ya.kın bi~ atide La Guardia hava 1 rço a ye I? eza. te ve alınmadığı takdirde mllll §ere. 

Beyaz peynir; tam yağlı toplan alanında arkasına on plA.nör takln retı memurları 1 :t~ icap ettirdiği. ndnnlar atılacağı 
100, perakende 120, yaran yağlı lokomotif vazfesi ö blr ta 1 söylenmekteydi. 
topta.o 87, perakende 105, az yağ· n1n h a reke t ettl~lr:hayyW~~:~ı: tevkil edildi Neı.')'Ork, 22 (A.A.) - Mekslkadan 
lı toptan 70, perakende 85 kunı~. liriz. Planörlerden biri Fladelfl a U. Nevyorka gelen haberlere göre, Mek_ 

Tulum peyn.fri: tam yağlı top • zerinde, bir diğeri V lngton ~erin ıu~~O\~. : 2 (A.A.) - Sovyct sikanm mihvere harp llA.n edeceği 
tan 120, pemkende 140, yan yag~ - de llh. özWU bırak~abllocekttr. t cbliği e-ki,. Hıtl:rin son nutkunda zannını '"C.ren birçok sebcbler var • 

ç P Alm..'lll hAkimlerıne yaptığı ihtar dır. Bir Meksika petrol gemls1nln bat 
lı toptnn 105, P"...rnkende 120, az neticesi olarak, G<ısf.apomrn, Hlt- ması Uzerlne Mckslkatarafmdan Te. 
yağlı toptan 85, perakende 100 ku Numan Menemencioğlu bu ıer idaresinden ve h:ırpt.en mem- riJen uıuma.toma Almanlardan cevap 
ruş. sabah geldi nuniyetsizliklerini gösterenler le- alındıktan sonra başvekil general .6.. 

1çi.ndeki kuru maddeler yUzde Hariciye veka.ıeu umumi kAtlbl 1 h!nde müsa.mahalı hareketlerinden vilA Ktı.ma.tı bugUnkU cuma günll ICbı 
4.1 ise ta.ın yağlı yUzdc 25 ise yan Numn.n Mcnemcncioğlu, bu sabahki cıuçlu birçok adliye ne~ti ~ • kaMae,i toplantıya d&ftt ~. 
yağlı, yüzde 15 ise az yağlı is.mİrl.i I ekspresle A.nkaradan §ehrimlzc gel. J murlannı tevkif ettiğini bildir- Alman ccvabmm tamamllo tatmin e. 
alır. mi§tlr. mektedir. d1ci mahiyette olmadığı söyleniyor. 
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IJ:ıştarofı 1 Del PyftMb 

bulunduğu taamız hrua gayet az 
ııeı.ice vermiştir. 

Mask.ova. birkaç hücumun 
piiskürtüldUğünü, Ke.rç'in f}W'kın 
da ım.ıhnrebenin devam ettiğini 
bildiriyor. 

Harkof muharebelerinde 600 
düşman tankı tahrip edilmiştir. 
.A1maıılar, Rus topçu mevzilcrinı 
tahrip için kıskaç hareketlerinde 
lbulunmakta, r.ıerkezden ve ce
nahlnroan tankları ileri silrerek 
merkezdeki tankları feda etmek_ 
te ve cenahlardan ilerliyen tank 
larla top mevzilerini tahrip et
mek istemektedir. 

Timoçenko kuvvetleri, bir ke_ 
simde on kilometre ilerilemiş ve 
h!r .Alman müstahkem mevziine 
lıü.cmn ederek on dakikada AI· 
man garnizonunu imha. etmiştir 
Doğu cephesinin şimal ucunda 

muharebeler şiddetlenmiştir. Rus 
tar .. Fin hatlarını yararak şimali 
Kar.eli omıanlarmda 20 kilometre 
nn-:ı ...... ;...t~-iı·- ıu- 1 3000 ,U.CL.ı.K>O.~ u.u • .nı.uıa:n ar 
ölü zayiat vermişlerdir. 

oııkova. 22 (A.A.) - Röyter a
'3Dmnm 'bir muluı.biri bildiriyor: 

Naziler Hı:ı.rkof cephesindeki gayet 
~ truık Jmyıplarmdan dolayı söy 
lC:Ddiğino göre, mukabil taarruz ta • 

erlıı! ~işlerdir. Çarşamba 

&tlnfl toptu baldo ta.nk1a.r muka.b!l ta.. 
llZ%U% lçfn kullanılın&mlf on~ tank 
~ tay_yare ne desteklmıen piyade 
Jı::anııe1Ieri tarafmdan taarruzıar ya. 
pılmt§tır. Yalmz bir tek kcs1.mdo lbü-

i:ı!r "tnnk muharcbcsi yapılmakta
=.. -.Bmmn da net1ocs1 benO:Z belll de. 
gllıllr. Çok dlklaı.te değer btr .hııboro 

Bn:ıl31" mubtcllt kes!mlerde 
dD$1J3Il. tıatıa.tmı ynrdıktan soııra 

~ 8Çt1ı: arazide veya tstlhkOmtar. 
1a~:;ıııman aıtma. almmıı.Jm§ meSldm 
lim2lallor marmda ~tadır -

• .Bazı lmlerde Alnıruılar multa-
wımct merkezlerlle karşı1 tıktnn 

a:mra etraflan kugaltılmakta ve 
mtıcadeleye hı §{'kilde davam etmek. 
tı:ımncr. 
~ Bnrenkoııro Lo;ıtl\rametlndeki 

.Ammn Deri hareltetıui hakkmd.ıı. az 
maınm~tmovcuttur.FakatMOllkova 

:reJmletL ııôy1cDdlğtne göre btrçok 
lıflcı.u:n?ar ptıskUrttıım~. Bu tanr _ 
mzun ne ~lçfide olduğmw g&rtcren 

bir emare yoktur. Kerç mUd:ıtaas:ı 
4nğtstnn1 iblr §ekil ntmektadır. Rus
lı:ır ynrmında.ds.n tardedfidikler1 b3.k. 
km.da Göbcls1n Uç dört dctu. vulaıba.. 
hm idditılnrma rağmen Kerçin doğu 
ııllı:ıycttnde clAn şlddctll bir muka;. 

vem.et gftsi'..crlyorlar. Na.ztıorin Kall
nlıı ccp'hemnin bll"çolt kc.simlerlnac 
piyade kuvveti llo vo tankla.rla ta.. 
arnıza geçWderl ha.bel' verilmekte • 
dlr. Alın,"l.nln.r, az çok flcrlemete mu. 
iııffak olduktan aonrn neticede ilk 
uwvzllcrine pUslttlrtQ1mUş1erdir, Bu 
bDcumlnr bllyfik ölçtlde görOnmU 

J'l'll". 

Bir A:lman haştahane gemisi 
taarruza uğradı 

Bert1n, 22 (A.A.) - A.akcr1 kay 
ııaktan JbildlrlldlğtDo ~ bir Nor: 

llmanma doğnı )'Ol aıan .Alman 
rı>";1Dtmwnm hastııhn.no ge.mi<Ji A • 

Fon Humbout, Cenevre 
rrmka:mQes1 mucibince, cayet açık gö 
rllnec&1t tarzda ,mu:ıyycn lp.rct'.lcrl 
~:nn:Bkl:n bulunmasına rağmen tanr. 
:mza UStutnIJttr, Gemide bıç bir ha· 

Bir Japon ikruva7.Örii 
batırrldı 

Ll:ındrn, ıı (A,.A.) - Blrlqlk mu
~ .alt ~a.klAr Kaka tipinde bir 
~ l:ı:uwzörllnll bntırml§lo.rdır. 

<11.~"nnll·' 6:090 tOIJDrıtoıuk iki. yük gc. 
,cıe lıoq>Dlemnl§ttr. Bu Kako tL 
~ ~n,panlnrm 4 tane knıvaır.lSrlori. 

~ Bttnlaı- ~ -
dıı'laı, er 

:8eyndta 
22 <rıi> - Dllk dö 

öSter, ~ gelip doku
ı:mmu ordu ~ tumcsim 
ıntr ı f>mlda termııı Surlyede 

llll5ll İngi.tiz, Avus:trnl~, Yeni 
~Jn.ncb hfir Fııuıs.tz ıınt.ı.Jarmı 
teft.ii etı:niş ve m.1.lttefilc deniz ve 
k9Zu BSkmi m:fiessesclerlni gez • 

tir. Bµyük Bıitmcya milmessili 
seıre.raı: Be:crl., dük şCeffino Bey
tntta bb:' ;J"oSmf tcrUp et • 
1~. 

mı ı a lraat 
azırı y t : 
Müttefiklerimize ihraç 

edilen erzak kafi değildir 

il rl aba 
ad esi 

erecetız 
Ne~·york, 22 (A. A.) - Ziraat 

nazın Vilaırd, bugün söylediği bir 
nutukta, Birleşik milletlerin gıda 
dunımunu gözden geçirerek de • 
m:iştir ki: 

Büyük Brltanya ile Rusya.nm 
gıda ıruıddeleriOO olan ihtiyn.çlan 
toplarımIZn, tayyarelerimize ve 
tanklarmııza ilı tlyaçları nispetin • 
dedir. Normal surette ihraç ed: .. 
km erza.k kfıfi deği?d r. MUttefllt.. 
lere bundnn bir sene evvel müm. 
kUn za.nnebnediğimiz miktardan 
çok daha fazln erzak gönderiyo • 
nız. Gemiler bollruıtıkçn daha da 
fazla göndereceğiz. 

15 orveçl i kurşuna 
dizildi 

1 
kaçma te ebbtl

s nde bu a mu ıar 
Loodra. 22 (A,A.) - JWytcr: 
Almanların kontrolü altında bulu. 

nan Oslo radyosu pergcmbe ak§amı 

verdiği bir haberde lt'i Norveçlinin 
lılgUtcreye kaçmak tO§ebbUsünde bu· 
ıunmaıı:ı.n üzcrlne nazl komiseri Ter. 
boTcnin emrile ku~ dizildiklerini 
&ayleml§t1r. İdama mahld:lm diğer iki 
kl§tnin <:ezalan mUebbcd hapse çev • 
rllmlştlr. Oslo radyosu bu 17 Nor • 
veçllnln denizden a~arak İngiltereye 
gitmek için deniz motörQ satın aldık
lnnill ıı!jylcml§tlr. M~mlnra kaç. 
ma teşebbUslcrtnde yardım ettiklerin 
den doıııyı daha bir talom NorvcçU • 
ler ı_o seneden 15 seneye kadar hapis 
cezasına çarpılm~ardır. 

ehru dedi ki: 
Hind, Çin, lran ve Ef ganis. 

tan federasyonu 
kurulmalıdır! 

Ul.lıor, 2% (A.A.) - Pandlt Nchru 
PCl'f.ICmbc gllnU Hlndistanm diri diri 
parçıı.ln.ıımasmı tasvip etmediğini söy 
Uycrck dalın. ziyade bir Hind, çın. 
lrıın ve F..tgıı.nlstnn Federasyonu ta. 
s:s.vvur ettiğini il.Avc etmiştir. 

Nchru, iııf'iratçılığa karşı blltlln 
kuvvetlle mUcıı.dcle edeceğini anlat -
nuştır. Nchru, aynı zamanda Hindls. 
tanın harbe lştlrakint ıolddcUe arzu 
et:Uğinl belirttikten sonra deml§tlr 
kl: Rusyaya. ve Çine karşı çok bU -
ytlk b1r ııempatlmfz vardır, Fakat ÇI. 
ne ynrdım etmek benim elimde de. 
ğildir. Ancak kollarınızı kavuııturup 

oturmayınız,, buna imkan yoktur. 

altaya akınlar 
hafifi ede 

ıuaıt.a, 22 (A. A. > - Pe.r§en:
be gUnU _neşrcdilen resmi tebliğ 
ııunlan bilcfüiyor: 
Perşembe günü .Malta adası ü

zerinde ibir Almnn nv uçağı dü§lL 
rlllmllştUr. Ça.rea.mhı günü gurup 
wk.tl tehlike :işareti verilmi§ fa • 
knt hiçbir alan olmamıştn'. Çar " 
f;ambe. gecesi ilk h:ı.va ııkmmda 
düşman bomba uçakl:a.n bombıılnı
:mıı atmJşla.rdır, Uçn.k s:ıvnr batar 
yalan ta3rnı.z edenlere ate§ et • 
ıı:ıişlerctir. Geceleyin blr tehlike J. 
~ vcrilıni..~. Pe'l'Şelllbe gilnU 
~ bera.bcır dU,..c:;mnn av ve 
bomba uçaJWı.n ada bava atanma 
t.aarnız etııili!: ,er fakat uçak savar 
bata.rj'alarmm sikı ibi r !baraj «ıteşi 
i1s laı:rşlo.mruşlardır. 

Pel'Şembe gUııü biltiln gün diiş. 
:ınan faaliyeti kef}if ve devriye U• 

çuşla.rma :münh:ısır kahnışUr. ln• 
giliz hava kuvvetlerine mensup 
Dır :{>tlot bir Alınan uçnğrnı dUşUr
mllştllr. Binalarda hasar vnrdır. 
Siviller a:rasmda. ölenler ve Qğır 
yaralananlıı.r da. olmuştur. 

SABAH O G L & VE A K S A M 

Jıaotarafı 1 Dcl sayfa.da 
gemisini tutuştunnuşlardır. 

Harkof çarpı§mıı.larmda dll§man 
karji!ılık taa.rruzlnn çok ağır zayi.tı.t. 
la pllakUrtWdUkten sonra :muharebe 
lnlsyaUVi tekrar Alnıa.nların eline 
geçınlgUr. 

llıncn gö!Unlln cenup doğusunda, 

dUşnan neticesiz tnnrruzlal'UU\ de -
vam etmiştir. Laponya.da Alman kı. 
tatarı ileri harekeUcri sırasında top. 
rak kazançlau temin etml§lcrdlr. 
Yapılan iki çarpışma sonunda san -
tan bir dUşman grupu yok edllmifUr. 

Kola yarımadası limanlarından bi· 
rinde Alman hn.va kuvveUerl <>rta 
tonajda Uç dll§Dlnn Ucarct geınlsin1 
baaara uğrat.ml§lardır. Bunlardan 
blrlnin çok vahim baeara uğramıu bu 
ıuııması bakımından kaybolduğuna 

hükmedllebllir • 
Doğu ccpbeslnln gerilerinde Al. 

man _Macar t~killcri orta ehoınml. 
yette bir bo}3ev1k çetcslnl ortadan 
kaldırmI§lardır. 

Son g1llılerde doğu cephCl!lnde ha • 
reket yapan gece avcıları birçok dil§. 
man bomba ve nakliye uçaklannı d\L 
şUnnUşlerdlr. 

Bcrıln, ıı (A.A.) - Laponyada 
Alman • Fin mevzilerine karoı giriş. 
tikleri müteaddit hUcumlarla aynı 

zamanda olmak Uzere Boıgovtkler 

Murmansk cephesindeki kıtalnnmızn 
karaı mUhlm kuvvetlerle arka arkaya 
bUcumıarda bulunmuşlardır. Bu bU • 
cuınlnr §lddetll muharebelerden sonra 
muvaffaklyctle ptı.skUrtUlmUatQr. 

Salablyctll askcı:'l mahfillerden fU 

ma!Qmat aımmıstır: 
Düşman Murmanak cephesinde de 

bu bUcumlar için mUhlm kuvvetler 
toplaDll§tır. Bu kuvvetler 87 tabur. 
dan ve birçok topçu blrllklcrlnden 
mUrekkopUr. Geçen 28 nisandan ıs 
mayısa kadar olan çevre içinde dUş. 
man 129 defa hUcuma geçmiştir. 

Doğu cepheslnln diğer yerlerinde kar 
!ar erimeye ba§ladığı bu l!lıralarda 

Murmanskdn §lddeUl bir kı§ hUk1lm 
sUrmektcydL Bu yüzden muharebeler 
§lddetll soğuklar içinde ve devamlı 

kar tırtınaıan nrasmda geçmt,,t1r. 
Esas faallyet cenup cenahmdo. ol. 

muştur. Orada Alman ileri karakol • 
lan 67 dllşman hücumunu püskürt • 
mllştUr. Bu cenahta muharebe gid • 
cette devam ederken dllşman ııimal 

ccıııılın bir deniz llvasından 6 tabur. 
luk bir kuvvet çıkarmıştrr. 

Bu bölgede bulunan llerl karakol • 
larnnız ilk önce gen çckfiml§lerse de 
buradıı toplanmıo dağ kıtalnrımu:m 
t.esirll bir kal'§l hUcumlle bUt.ün dll§. 
mruı kuvvetle~ kantncn imha odll • 
ınlştlr, 14 _ 15 mayıata. bUtUn bolşo
vlk kıtalnrınm pUskUrtUlmesllc neti_ 
cclenen bir sıra lm~ı hücumlar Ol • 

muştur. Alman kıtaınrı tnrafmdan 
muvakkaten terkcdilmlş olan n.ra.zi 
tekrar lxı.şbına~ elimize gcçınl§Ur. 
Nisanın son günlerinden mayısm on 
beşine kadar Laponya ~ Murma.nsk 
cephelerinde 20 bln ınu vermişlerdir, 

Matbuat Teknisyenleri 
Birliğinin Senelik 

Kongresi 

Türle 1 tbu3t Teknl!>ycnlerı Birli· 
ğtndcn: 

Senelik kongremiz 2'/5/1042 Pazar 
gUnU ,a:ıat ıs do Emln!SnU Halkevl 
salonunda yapııacnğından ikinci bir 
toplantıya mahal vermemek için bU. 
tUn Azanın teerlflerlnl clıcmmlyelle 

rica ederiz. 

l~U"lNAl\IEt MÜZAKERAT: 

l - Bir senelik bllAnçonun tetkiki 
ile idare heyeti taaııyet raporu 

2 - lda.re beyetlnln ibraat 
8 - Yeni idare be)'ICU l!leÇ!mL 

- 'l"a DU t.allslzllğlme ne demeli, 
Ekrem beyf İyi blr kocaya 4~ de 
mesut olsıı.ydm, gençliğim, bekAre • 
tım, hayBlyeUm mahv0l.mua7dı daha 

iyi olmaz mıydı T 
- lyt ams, bo bir te9adütten lb&. 

rettir. lyt ve yn. k6U1 bir koca •• iyi 
\tfl'Y& kiitll bir kadlJl.. bütün bunlar 
tCfllldüfiere b:lğbdl?'. ~n filmdi Neo
ıa Do evıeıunc:e karar verdim. Onun 
ıınıııl bir kndm olduğwıu ancak za -
rn&n gl.isteroocktlr. Benim de nasıl 

bir erkek olduğumu, o, ruıcak zııman. 
la n.nlııyneaktır. nu clbl ı,ıcrde te • 
s:ıdüfiln ve z.am:uım bUyük rolll var
dır, Şahlktı. btuıım! Size gelince: Bir 
kadın dalma tıı.Usb:Jllderle kM'şılaş

maz. Çol• gtlzel ve mlisı\lt tesadüf _ 
ler de elablllr. Gilniln birinde iz de 
bıı tesadüflerden lııtlfnde ederek mcs. 

1 
ut ve bahUyn.r olunrunuz! 

- Nccın çok tnllbli bir kıunış.. 

Kim ncduse d in, O mesut olıwalt. 

l 
- Şimdldoo bu hUlanU vermek doğ 

ro mudur? Mruımıı.flh ben bunu krn
I dl n::ımnın bir ıevecoUh sayarım. Fa-
kat, Nccıtıyı mesut edip edemlyeceğL 
mJ _ demin ded~lml glb _ ancak za.. 

:fl!lnelldea S01l . r;llnd no defa mnntazamııcı dl lt>rlnlı.J ltrçalayıoı1. m 3n g!Sstcreee!ctr. 

'lm'.~~~~n"::t"m"~~~"?l'=.ıJ~~~~~~~~~~ll!l~l!!'M ~nblkıı muhakeme tnl lınybctmJ' • 
111 ti! 

Mahkeme Salonlarıncra ENSONDAKiK 

OKADI ' • 
Küçük ilan.tar Kuponu 

Jilet kesikleri ile şerha şerha yapllgı 
güzel karısının bu halini görmemek için 

dört sene diyar diyar kaçmış ... 

l Bu aupona eklenerek göDCkır11ooc8 

lıt arama ve verme UAnlan Soo 
Dakikada rwıa o rcdllecdrttr. EV' 
ıeome tcklltl göodetto okuyucolarm 
mhfm tmlmnk llzeJ'e 83rlb dre&erl. 
nJ bUdlrmctcrl lAam,) 

Evlenme teklifleri: 
• Yaş 21>, boy 1,67, kilo ıns ayaa 

60.70 llra kazanan bir dokumacı bir. 
az ev eşyası bulunnn temiz bir ba • 
yanla evlenmek istemektedir. (Çok 
Şen) remzine mUracıuı.t • 824 

- K.a.rpııUl& suçlu olarak bolun· 
maktnyım. Jüınunea de böylo olması 
lAzımgellr. ıra.kat. lıAd.lll('ıyl anlattık. 

tan soıım, ıl suçlunun ''o kndr.ıı,, 
oldnğuııo anlıy8C3ksmız. Evet o lm-

dın .••• 
Fnkn.t no çare ki . .,, 
Suı,ılo, uzuıı boyln, perl,an kıynfet. 

U, kır dll:ımUs sc)Tek kab:ınk saçlı 
birisiydi Snltı:ı.lı ı\labllcllğtne uzamııı, 

t.chreslnden, geçlrdltl lın.yutuı, bu • 
ıı;iln burııdıı, yarın orada oldupnun 
\"C Allah ne verdiyse De geçlncllğtnln 

canb bir §nhldlydl. DUzı;eı btr trnde 
Uo gözleri kahverengi ıunsanı.n llzerln 

do oynıl-arak nnl:ı.tıyordu; 
- Bakm:ıyın bnllme reis bey, ben 

de gtın' görmüş, ar. çok mUrekkcp 
yalnmııı, :r.aıuanm ileri gelen nllelerln. 
den birisinin çocıığuydıım. Mel,U>p, 
rlcnd:ışlarııııın çoğu bugtln yUl<&elt 

birer \'tlZlfededlrler, 
Ulr kadın isterse erkeği ııdam, ltı

terso serseri ;t-aparmış, Bunıı inanın 

efendim. ınuvnffak olmo,, herlınRGI 

bir ldınscnln muV&fiakiycttc karısı _ 
nın rolU hiç değilse yitt.dc sel• encllr. 
Serseri bir adamuı dn ııym ~ckllde.,. 

Halime bcıknrııanl7.. o kadının da 
bsna ...._ !lllretle tesir ettll;lnl derhnl 
ıuılarauıı.z.,, 

Vak&, dört &eDe kndar evvel, Bnn· 
d.ırmada, cereyan etmlııtı. Suçlu Mil. 
kerrcm o mmandanberi ııraıımış. ta. 
nııumt. nllınyet burada bulunaro:k 1 _ 
te malıkemeyo geıtrtımıııtı. tfıı.desl 
Bıırsa mıahkcmeslnln güodcrdlkt t~ 
Umatnameye ~re. lsttnııbe yoluyla 
almıyordu. 

- O lmdmln aevf:ıertık, bir aşk ev. 
lıın.mesl yapmı&lık. Bab&m4an kt\l -
mn., bir bayU emlAklm ve iyi bir me. 
murlyetlm vardı, 

Sevgi, evlendlkteıı sonra azahrmı~ 
diyenlerin bUtUn tahmin hllAfına, s&

nelor geçtlk90 ve QOCUklarıınızm ade. 
dl ~ğaldd'Ç3 blrlblrlml:r.e karııı olan 
ll§kımm da fazlala.şh, derinle,tl. 

- Buralarını ku& geçseniz d , Q811 

meseleye diiosenızt 
- Efendim. bu kısmılıır müdafan 

b.akkııın. DO.k odor \:O hMl5od 
lnml:ı.r birer tahrik sobebl sayılabilir, 
bolk1 • ., onuıı lolo &tlııtıyorum. 

M.Bnmafih. kısa da kcseblllrlm. üç 
ı;ıocub"llmtız olmuş vo ben de terfian 
Bnndırma~ ta~ln olunmustum. 

- EvvelA bcm gideyim, ov tutayun, 
bir hafta sonm da siz gellrslnl1,! dl. 
yerOk kıılktını, B&Ddırııınya ~ittim. 

Dlr bAfta ı>0nn:ı. ı;eımeıerl için mek. 
tup yazdım, cevap alanuı.dmı, telgraf 
çektim ~ene cevap alanıııdım ve l· 
ıılmden lzln bile alm:ıd.3.n büy1lk bir 
merak içinde buroya koştum. 

Gördlilüm manzara uydu: 
Karım evde yoktu ve çocuklarım 

yalnız ba~ıoa evde otunıyorları.lı, Çıl. 
gm gibi oraya, buraya koııtum ve ka. 
nmın beni, ;)ıuıl rrı ı:ıptalı, ta C\lendl
ğhnlz ır.ıımaııdanberl, biri ı ile ald:ıı

tığını ve Bandırmaya gitmemiz ta . 
hııktuık edlnoo de, bir d:ıha görüş •. 
mlyecelderinl ö[."Tenlnoc, o adamla 
birlikte nursn~-a kactıklannı öğren. 
dlm. Demek, çocuklar dıı .. 

Gene bir çılı;m gibi B..ırsaya koş • 
tum, lklslnl bir oteld yııknlndım \'C., 

Suı;lu ıınnkl gene o ıını ~-a!jyornı;.ı,, 

gibi duraltla.dı. kuruyan dilini ağ7.ın • 
da dola.5tırarak yutkundu: 

- 1llkAr etmlyeocğlm: 
Dostu beni gürünce lutctl vo ben 

de ~nmı snçlarmdıuı yalmhyıımk n.. 
yııklanmm altına aldım, kıyasıya 

cJöğdilııı, cJöğdüm, l"llme geçirdiğim 

bir jiletle de yüzünü doğradım. Sonrn 
onıı kanlar lçlnclc bını.kwrak nlıp ba.. 

şunı kaç.um. 
Hayır.. )'anlış anlaına.yın, görece • 

ğlm cezadan korktn!um lçl4 lı:nçtı • 
ğunı sruımayın •. hayır, bu değil.,. sa. 
d~, otmdi bile bnyıı.llmde yıışattığım 
o kadının, gU7.el yilzünll, jilet kesik • 
lert ile &erhıı şerha yarılmış ol:ı.rnk 

mnhkemede cörmemek için kaçtmı. 
Blrkııç parçıı ınnlmıı hemen tıııttım, 

vo bwılıları olduğumdan şüphelendiğim 
"ç.ocuklıırmu., öteye beriye dağıttım. 
Kendimi de içkiye \'C'rerck dürt se • 
ned<'nberl bir Bt'r rl hııyntı yıı53m3· 
ğa bnşladını. ı,,tc imdi ı s1z, gt1çııllz 

takımmda.n birisi olarak kıırşınnd 

duruyorum,,, 
Neticede mahkemc.,.suçlunon, suçu. 

nuo mııhlyotlne b\n:ıen kendisinin 
mevcudcn Bursa.ya gonderflme:ıloJ 

kararıa,tırdı. 

Suçlu yırtık p:ıbuçln ayağını llrll. 
ycrck pollstn nrknsından )UVDŞ, ya. 
\aş yllrUdü, koridorun knlnb:ı.lığın:ı 

kftrı,tı. 

ADLİYE IUUHAB1Rl 

/Jondra, S!! ( A,A.) Röyter a
janaının Çindc bir mahalde bulu_ 
nan muh!.biri bildiriyor: 

İngiliz h.nva kuvvetlerine men· 
sup bir birlik düşmanın devamlı 
ateşi altında ve mültecilerle dolu 
bınlerce kamyonun sebebiyet 
verdiği karışıklığa rağmen Bir
manya yolu boyunca ilerledikten 
sonra gayet büyü1

\ mal~ınc kafi. 
lesinin en kü<:fü: kısmını kaybet· 
meckn Çin 'in göbeğine varmL~ 
tır. 

Japonlar bu kafileyi bombala_ 
!~ıağa sık !:Jk terebbüs etrniıı,cr 
Ye ezctlmle kamyon1ar taarruz 
için 60 bomba tayyaresi kullan· 
mışlarsa da bu kamyonlar o ka. 
car çnbuk dağllmııı \'e saklanmış. 
!ardır ki hi~birisine isabet vaki 
'lmamzc;' ır. 

Bir Amerika'l gönüllü tayy:ıre· 
ci gurupu ile Çin bomba tayya
releri bun1arı ınüd!lfnaya yardım 
ctmlşlcrdr. İngiliz hava kuvvet 
!erine mensup malzemenin Çın'c 
gelişi ırcçen yıl Rusyaya gönde 
riien lng'liz hava kuvvetleri 
müfl'\!ze~ine muadildir. Zira 1n
giliz tayyarecileri dfu::man ateş• 
alt:ndn sür'atli. modern bomba 
tayyare! ri ku11 rak Çin'dc Ja_ 
ponl taraf,r. ·an : .~al edilmiş 
nlan bü} ıi'c önemli stratejik ke 
simlere t::ıamız ctmi~!cıdir. 

~~~---o·~-------

\ f.ins-toıı, Zl: (A.A.) Bahriye 
nazırlı~ınm bildirdiğine göre, bahriye 
nazın Noks, Normıı.ndl gcmlsJnln yüz 

dQrtllmeslnl ve lJe başlannwmu Lsti. 

yen teklifi kabul etmiştir. 

• YB§ il, boy l.62, kilo 68, kimse. 
siz ,eşinin ölllınU ile dul kaımııı ve o. 
nun matl§l ile geçinen bir bayan kCD 

di gibi sadık ve ve!akAr bir bayla ev. 
lcnmck istemektedir. (Varacağı erke 
sın 45-55 yaşlarmda en a~ğı 80 Ura 
ınanşlı olması şarttır. (F-41) remzL 
ne müracaat • 325 

iç arıyanlm 
• 18 ynşlannda biraz dnkUlo bilen, 

ortamektebin blrlncl smıfmdan aynl
Dll§ bir genç, kız: hususi veya rcsmJ 
blr mUessscsede, yahut telefon santra 
lmda çalııımnk l.stcmektcdlr. lsUyen. 
lcrln LA1 1l Tayyare nparumnnıan 

d!SrdUncU daire 12 numıırnd'l <Tüner} 
remzine mUrncant. 

* 18 yaııında, ortnmekt<: ' c kıncı 
smıfma kadar okum ıJ bir 1 .ı: gen 
ci, resmi veya husu ı b r ı:: .. sseıseoo 
çnl§mak lste:mektedır. (Arytln) rem. 
zlne mUracaat. 

Müteferrik: 
., Hesap ve el l§lerlnden anınr bir 

baya.na ihtlyaç vn.rdır. B yoğlu El _ 
hamrn pasajında 2 No. lı GUzcl lzmir 
mağazasmıı. mUracnnt. 

" S Uk, 1)1 kullanılmı;, blr Zays 
dllrbUn lst.enmektcdlr. Satmak isti 
yenlerin En Son Dı:ı.kl\;ıı gazetesinde 
(Dilrbin) remzine mektupla tswdik -
lerl fiyatı ve ndres!erlni bildirmeleri 

Aldırınız: 
Aş:ığıda remlzlerl ya'Zllı 

lrol,ıculurmıızm nıunlarma 

melctuplan ldarehaneınlzdcn 
lan h rlç) bergllıı babtno 
kndnr ve snnt 17 den flOlU'a 

tan. 

olalı o. 
ı;eletı 

(pazar 
ö~leye. 

aldırmn 

(S.C.K) (G:ı.r) (E, 'Ural) (E.O.) 
(F.R, GUncll) (Ş.U,) (B,B, 8S8) 
(R.R.G,) (Cidd1 söz ver) (N.C,K.> 
(Yo!d&.§) (A,M.) (E.L.) (N.B.} 
(S.R. 27) (T.H.R,Z) (22 '8) o(B.B.G) 
(M.D. 315) (Tekcan) 

Aşağıda. remiz sah!plerinin namın . 
nnn gelml§ fııknt §imdiye kadar al. 
dırılmaml§ mektupları bu aym sonu. 
na kadar aldırmalsrı lb:ım~ır. A:Y, 
sonuna kadar aldırılmış olmıyao 

mektuplar 1mbn cdllccckUr. 
(26 Sezen) (G.M.) (A.G) (S.S.) 
(R.M-) (H.K.} (A.L.) (B.Y. Kaya) 
(Oran) ( Cldd1) (El) (Emekli) 
(1. Şenkan ı (Nadide 79) (Tunalı) 

ngll zıer 
ldadagaskara yeniden asker 

rıkardılar 
\'işi, 22 (A.A.) - lngnlzleı; :Mada. 

gn mrda Diego Suo.rcz koyuna ye • 
'nldcn t.nze kuvvet Ç\knrml§lardır. 

Fransız kuvvetleri dahilde Hagenta • 
yn \"C Langnrnya çeldlmcktedlr. 

Con • 
arrımor za-

ürrieye yakalandı 
Doktorlar vaziyetinin vahim 

olduğunu öylüyor 
Holl\'ud, 22 (A.A.) - Con Barrl.. 

mor, zatUrrleye yakalanmış ve has • 
taneye kaldırılml§tır. BekimlOl' va. 
z!yctintn vahlm. oldtığmm BÖylllyorlıı,r. 

Muk es ç Eğer sızı vaktlle bu kad:ır J'D)mıdı:uı 
tanmuJ Olsll) dıın, benim hayatını da 

baıiıb:ışlm bir ıstnmmeı a.1JrdJ. Stzı 

lWID mm.an Vedadm elinde buııkmaz 
don. Şimdi itiraf edeyim ki, Vednila 
getlrdlğlnlz 6Vllllk bnyatmın bo ka • 
dar nmmasındn bcDlm de • bllmtyo

.39. Yazan: lS E DER F. SERTELLi 

Yoka& ıuw·wuı muT .. 
Söylediği ııözlerdo, hıı.ttA ağlayışın 

da vo hı~lannda bile bir mana 
;,olrtu. 

Ekrem lıayrcUe bal<nrnk: 
- 1'zlilmcyt.ıı, Şn.hlka ııanun: Siz 

cidden tesclllye mubtn95ın17 ! I~ğnr 

\'edadı bu ktld:sr sovdlğtolzl bllsey • 
dlm ••• 

Ş:llılka birden gözlerini açtı: 
- Hsyır .. r:ıUzilnllı:ü tamn.mlamruıı· 

r.a müsaade etmlyonım. \'edat be • 
nim için lde:ıl bir k()(".a değlldi. Ben 
onunla bundıı.ıı f z1ıı y~ıyamazdmı., 

O, ~m. alçal.; bir mııhlClkto, 
- llayır.. ddnclt lsttyccektım ki .. 
Ş:llıllm .('linl uzattı: 
- Allah aşkına, çok yalvarırınm 

ize, Vcdnttan bahs(}tmeytn bnna! 

o, insanlığın dışındn kalmış bir hll -
kat aclbesldlr, (l, Şatlatnn. na lmra, 
dol ndırıcı bl rıı.ısk b:ı~lrgAnıdır, Ben 
onıınln bir ipte perende ahı.esi< kadar 
ın.-ıhlr bir mbnz d~ldlm. Ren o -

• 
nunla hayat yoıand& yıwynna yUrü _ rck, anlaınıynrak • rolilm olmuştur. 
yemoullm. O zamanlar VedBtlıı. birlikte buraya 

lP1';>1 çekcrelc önllne ktı: gidip gelirken. 6izln tavır ve barcko-
- Ben, sizin gibi asil ruhlu, mel'. Hnlzl pelt bc-~lr vo içimden: •ınn 

hnmctıı, giirii1lerl kuvvetli, ı,ııdmn. kııdın hiç de \"edad3 l yık değtl.,. 
kllJlı ygı gl.i te.rmesını, günW al - derdim. Jrıtkııt, siz ona öyle ısanlmı."', 
masını bllen bir erkek ıı.nyordum.Ar. onu ailece öyle tutmuştum; ki, ben de 
tık lıayııl lııkisanna uğrAılllıı, ve bil • onun arknd.:ı.şı olı:ıınk lın&ohlla. Ue 
ton 8.m!Uert kmlımıt bir zavn.Uıym., birllğlnlrl yıkıo&k değil, ha~ r.edo.. 
Ailemin lçlnd~ cemiyet tende phsJ. lemek gibi blr ldlstı:ı.lılığı hlçbtr za.. 
yeti elllırıen bir gölgeden ba.5ka ne de. ın:ın lrtlldlp edemezdim. Onu b.lmayc 
f,erm olabilir? Vednt gbl 86fll bir do o lmd:ır ileri glttl#lnJ,z ki, Vedat 
mahlflktın metr<ilresl, ~amura. cıu,mu Reyoğlundıl metres tuttuğunu öi;ren· 
bir ııacavradıt.n başku bir deb-er ifade dlğlnlz halde bunu benden bU eak. 
r.dcr mı~ tadınız! Allenlzln her krdlnd n bo 

Bir dakllta önce mnhakemealnt, luul:ı.r hlm:ı.ye ve oeftmt görm bir 
lntt f'lumnn kııybettlğfne bükme • lldam hakkında ben str.e o mman ne 
den Eltrem, şimdi Şahikaya BCl)'Ordo &Uyllyeblllrdlmf 

O kadar u.c1yordu ki, !f&ı;kmlrktaıı - Blr:I ırent edcmm; mlydhıtr.T 
ne stiyllye~lnl nıı ıl tesc.lll e<:eceğl. - Ben lzt lrpt ve Uwz edece 
nı bllrolyol'd'IL vaziyette değildim.. çlinktl sız. ben1m 

- Şııblkıı hanını .• rica ederim ken. bllrnedfklerlmJ de blllyordunoz. Bo 
dlnlr.e ~ellnlr.! &na çok 11tUnı edl • hmmstn b:um ufak lılr OC!larct blle 
;)orsunuz •. çıok 1..-ılmet veriyorsunuz. \ermezdlnh:. (Devnmı Tar) 


