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.:Utta 
Şark Cepbestnde 
\'ıpratma llarpıerl 
BatJarsa 

Yazan: SADRI ERTEM 
B .AZI askeri mUteha.asıslarm de. 

diklerine göro llarkof kesl -
ııılndekl muharebeler gttgldo yıprat. 
llı:ı harbi hsllnl almaktadır. Bu mU.. 
tehamııslann n :rdlklcri hUküm doğru 
~rsa fark cephe1>lnde bliytlk harp. 
to enısallne bir bayii tesadilt edilen 
"!Oent muharebeleri,, sistemi yool 
harbin ıarUarma uygun bir ı:tekllde 
~eıtlden ortaya çıkmış olaeaktır. 

8Uyllk hıırpt.e mevzi muharebeleri 
lllstemı en z.l~ade garp cephesi ta. 
•rruz h mlelertııden sonra tecrübe 
edllnLş ve harbin sonuna kadar devam 
etınıotlr. BUyUk harpte hareket mu. 
lıare1>eıerlndon 80nra bir nevi kuvvet 
llınvazeneıılnln lfade.I olarak mevki. 
lnı muhafaza eden kıtalar mUtılreke 
Oloııoaya kadar bıılundukları yerleri 
lnnJıataza ettiler. BilyUk harpte garp 
~phesinde ''Mnm,, dan sonra mevzi 
harpleri yenl bir :ı.aterln elde edilme.. 
lllııııe lmkAD ~·ermedi. 

8a defa da prkta yı.ptlan banket 
~lertnden 90Jlr& lnn-vet muvazene. 
lll kaJ"Dılıkh yıprmtina harbi devreelne 
lttıiyor demektir. Maamaflh bize ka. 
...... mütehaesıslana hattA bu ke6lm 
~in verdlkle-ri hUkllın benUz pek a • 
ceıecur. İki taraım yaz taarnızuna 
~layacakJan bir aırmda onların bu 

&abada derhal y.ıprutaıa harbi usul. 
lermı kabul ederek karşı kartıya za. 
hııuım geçmesini beklemeler! henüz 
lbevslmalz Dyılabllir. 

Fakat hUkmll veren biz ' değlllz. 
lltUcıuu veren askeri mütehasıııııl.·u • 
dır. Şark cephesinin, 1914.1918 har • 
bibde garp cephesinde olılıığu teldlde 
hareket harbinden bir yıpratma har. 
bine ll&hne olaçak olursa bunun Av. 
l'Upıı ve dlln3 a Uzerlnde tapacafı te.. 
lllrler de bu nlabette farklı olacaktır. 

Garp cephesi Almanyayı içinden 
lııbl!Ale götürllnceye kadar dlişmanıı 
llınkavemcı etml~tl. llnttA areçen 
barpte Alıuan lltlkeri mukavemeti 
lnemleketln tç tbtlyıı.çlan evvelden 
beaapıanarak temin edlhııemlt oldup 
~in dahlU çökll.rıtllye veıdle oldu. 

Büyük harbin ortalarmdıuı biraz 
9otara Avuaturya imparatoru Franım
\'a .ıozeftn ölllmll.nden 90Dra lmpara. 
tor Şart taratuıdan Loyd Corca yapı. 
lan suUı teklln ve mttttetlklerlıı ap.

tı yukıuı üzerinde aöyle böyle dur. 
dukıan MUlar kabul edllmtı olsay. 
411. daha dotruu Almanya lmpara. 
torıutu o zıımaıı aulll lmkAnlaruıı ka
Paınaaaydı Venay aulbll ile ula kı
y._ kabul eclemlyecek prtlan mllt. 
~kleriıı kabul edecekleri neıredileo 
._.kalardan, hatıralardan aolafd • 
lnaktadır. 

Maksadımm bUytık barp içinde 
IUlla ~eri kerlnde durmak de
tll fakat garp cepllMlnde yalam aa.. 
lcel'flk bakımından devam edea, fa.. 

"-t memleketi bir ktıl ball.Dde mllta. 
lea e&mlyen harp .ıst.emlnln 90nunda 
~eketı nerelere kadar aürilklemlt 
Oldufuno lfaret etmektir. 

Dtlnyaam llU'tlan detlfmlttlr. Fa· 
llat ceoen tıeae laf aylarında yapdaa 
t\ın.. eeplle tubllalerlodeo 80Dra 
~et barbl Yf!rlMI yıpra ıma harbi 
-a~erl thtlyartnzca bllyUk harbin garp 
cıepa..lnl Jıatırlatmakt&clır. 

eter bütOn ve koekocaman cıepbe 
~ k&rfdıkb bir mıhlaoDia ba. 
.._ ınevmn olarsa cepbenln senltlltf 
ha11ı bafma mlltalea edilecek bir 
~ilik arzeder. HattA memleket için. 
de harp ekonomhl bllttın tartlan 
ile taUılk edilir, 905yal Nkmtdara 
~Ydan verilmese bile .. blSyle bir bal 
her ~yden 4'VVel Ç-Orçllln bakUd müı 

' Blr ihraç luıreketl için hususi 

Japon Diyet 
meclisi 

Ba sabab ıevkslAde 
bir ceıae yaptı 

-<>-
imparator çarıamba günü 

beyanname okuyacak 

Tokyo, 25 (A.A.) - Japon diyet 
meclisinin 80 inci tevkaltı.de celsesi 
bu sabah her fül meclisin yaptıklan 
kısa toplantılarla açılmıııtır. 

P.eımıt tevkalftde açıtış çarp.roba 
gUnU s:ıbahı törenle yapılacaıcur. Ve 
USren esruuımda kuvvetll lbir ihtimale 
göre imparator ~raCmdan bir beyan. 
name okunacakbr. 

Tokyo, sıyast mahfilleri ,aynı gUn 
başvekil, hariciye nazın, maliye ve 
bahriye nazırları tarafından yapıla • 
cak denl1'.lÇlerl bUyUk bir alru<a ile 
ooklcm ktc :U:lı"'"• Töı:c'lll n ı:onn 

parıAmento hllktımettn bilhassa deniz 
ln§aat programına alt ola.n projelerile 
mc~l olacaktır. Meclisin kapan!§ 
celsesi 29 mayısta olacaktır. 

JAPONYA 
Bomba uçağı 

sıkıntısı çekiyor 
-<>--

Muharebe hatındanberi 
ponlar 2000 tayyare 

kaybettiler 

Ja. 

• j ~ulıa1·ebe 

Harkof cephesin
den izyuma 
intikal etti 

surette yeüııtlrllmlıt olan tııglllz 

· Amerikada 
ihraç hareketinde 
kullanılmak üzere 

Hususi 
kıtalar 

l}etiştiriligor 

Meksika ticaret 
gemileri 

silahlandırılacak 
Stratejik ebemmiyetteki 

mevziler a&keri kıtalarca 
İfgal edildi 

Vaeln~n, ı5 (A.A.) - Binlerce 
Meksikalı, .Mekaiko ~brtnln buılıca 
meydanlarında toplanarak mihver 

Nevyork 25 (.A.A.) - Ncvyorit aleyhinde nUmaylşler yapmı~ıaı..ur. 

Taymls gaz.et.esinin Vaş'ıngtondan 1 Relalcurnhunın, per,embe günU 
llğrcndiğine göre Amerika Oırdusu i kongreden mihvere harp 11~ etmealn1 
derin bir esrarla gfzlemekte oldu istlyeceği pek muhtemeldir. 
ğu bazı birlikllerle teçhiz cdilmi§- Kurmay bqkaıu, stratejik ehem • 
tir. Bunların karada ve denbde mlyette olan her noktanın gerl ku• • 
asker çıkarma için iyi talim gör - vetler tarafından IH"al edlldltlnt b!L 
mllş mUfrezelc-Tden ibuet olduğu dlrml.,Ur. 
tahmin oluruıbilir, Mekslko, Vl,ı, '5 (A.A.) - Meksl. 

Bitler 
Arjantin cumhurreiai 

vekiline •&:elgraf çekti 

BerJln, 2!5 (A.A.) - Arjantin c.um
hurlyetinln istl.klAl gUnU mllnaaebe • 
tile Fllbrer, .Arjantin reis vekiline 
bir t,elgrat çekerek gerek kendinin, 
gerek Alman hUkQmetinln temennile
rlnl blldlrmtıtlr. 

ka kurmay başkanı bUtUn Meksika 
ticaf'l!'t" gcmnerınin wZiyet dolayısı. 
le silAhlandınlmalan icap ettiğini 

95yleml~r. 

TOKYOYA 
Baskın yapan 

komutan diyor ki: 
Japonyaya bava 
b&ıcamıarına 

llevam eoeceıız 

Vaziyet karı11k 
Londra, 25 (A.A.) - Timoçenko 

~e Von Bock kuvvetleri arasında ya. 
prıan başlıca milcadelenln ıtmdl Har. 
tof çevresinden, Almanların kal"§ılık 
•aarruzıannm yaptıklan lzyum cep. 
ıeslne inUka l ettiği Londrada sa.nıL 
maktadır. Bu cephede vaziyet çok 
ltarışılctrr. 

Moskova, 25, (A.A.) - Sovyet teb
liği eki! Harkof !stlkıı.mcUnde dllf. 
man piyadesi çok pahalıya mal olan 
ag-ır kayrptıır aonunda hatlanmfzoı 
blr ~sinl delmeğe muvaffak olmllf 
!ardır. KuvveUerlmlz yan taarruzla. 
riyle dll§ma.nı pUskUrlmllşlcr ve ağır 
kayrplar verdirmlşlerdlr. Almanlar 
7r>O ölll brra.kmışlardır. 

tzyum _ Barvenkovo istikametinde 
hareket yapan blr Rus blrl!A1 Alman 
piyade ve tankları taratmdan yapllan 
tlddetll bir taarruzu pllskUrtmQftOr, 
Almanlar ağır kayıplara uğraml§lar. 
dır. 

_.. ~mı 2 ncl sayfada 

Japonlar 
Mercan denizinde 

Bir Amerllıan 
kravazlrl daba 

batırmıtlar 
Tokyo, 26 (A.A) - lmparatorıuk 

umum! karargUımm bugtlnldl pazar. 
telll tebliğine göre, Japonlar, en-eloe 
yaptıklan blldl.rlğo UAvc olarak :Met. 
can denizindeki çarpışma esnasmda 
carollna suutmdan b ir Amerika kru
vazörünU batrrmıılar ve poruand 
lllll.fmdan diğer blr kruvazörll de 
h&sara uğr~bnl§l&rdır. 

italyan t~bliği 
Roma1 25 (A.A.) - İtalyan or

duları başlrumandanlığmm 724 nu. 
maralı tebliği: Sircnaik cephcıMn
dc keşif faa.l :yetlerl olmuştur. u
çaklnrmıız Bardia batısındaki dil§· 
man hava alanına truı.rruz etmiş
ler ve İngiliz ordu,,af.hlarmı bomba 
ile hasara uğratmışlardır. 

DUı:man hava a. anıla.nna karşı 
Alman uça.klan ta.rafından yap1 -

lan taarruzlar smı.s:nda yerde iki 
dilşman uçağı tahrip edilmiştir. ı 

Alman tel!HIJ 

Harko/tu 
kuşatıian 

üçSovye 
ordusu

nun 
Oe:me teşebbüsle 
ri akamete uğradı 
Ceplleala merkez 

IEeslmlade 
30 mevki 

aıd.ık 
., 

gerı 

Berlla, 25 (A.A.) - .Alman orduta'
n ba§lrumandanlJtmm te.bıtıl: 

Harkoıt çevre.stndeki aalı:ert hare • 
ketler bllyük kufatma çarpıımuı 

oeklinde gellşmlftlr. içlerinde önıemll 
zırhlı kuvvetler bulUD&D tıç ordudan 
mUrekkep bQyUk Sovyet kütleleri 
taratmdan yapılan bllUln delme te • 
tebbUalerl akamete utraml§t:Ir. Dtl§. 
man ook ağır kayıplar verml§tlr. Cep 
benin merkez kesiminde c>tuz kadar 
mevzi. :Alman kun-eUeri t&rafmd:ın 

yapılan kar§llık taarnazlan Deticesiı: 

de geri &lmmıft:Ir. 
İlmen gölllnUn ceııup cı.otuwnd:ı 

mevzii Sovyet taarnıslan tamamJyl~ 
pllakürtuını.o,t1lr. 

Laponyada Fln ... Alman kUTTet· 
leri ha.!tal&rdanberl devam eden aa 
Ta§l&r esnasında blrçolı: tumenlerc 
ytlkaelen d~ kunetJerlni mAğ 
l~,Sı etml§lerdil'. Bu çarpqımalar es. 
namıda S9 uncu blafkleW mUfrezc 
derinliğine dnam eden dtıpıan mev· 
zllerlnl, aruinln g&Jterdlği bUyük 
zoriuk.lar ve dilfman tarafından ya -
pılan anudane muka'fleDlete rafmen 
delmitlerdlr. 

Alman pike bomba uçaklan, Knn.. 
dala§ka koyunda lılurmanak demir • 
yolunun mllhlm blr köprUallnll tahrip 
etmi§lerdir. 

Sav&§ uçaklan tefkllleri dUn gece 
lngil tere cenup kıyısmda bat1t 1n -
glliz deniz kuvvetleri llBsünll yangın 
ve lnfJl~ bombalarlle m~r ırureL 
te bomoolamiflardır. 

Bertin, 25 (A.A.) - Alman or
dulan başkumandanlığı btldtriyor: 
~ Devamı ı ocl eayfll4a 

Melbourn~, 2~ (A.A.) - Son gtbı. 
lerde Japonynnm bilhassa bomba u. 
çağı noksanlığını duymakta olduğu 
ve Yeni G!ne ile Fillplnlere taarruz 
eden Japon hava kuvvetlerinin mev_ 

Fransa 
hududun
da italyan 
hazırlığı 

Londra, U (A.A.) - Niaan ayında 
Tokyoya yapılan bava akmmı idare 
eden Amerikan kumandam radyoda 
yaptığı blr demeı;te bu nevi akınla· 
rın istikbalde de yapılacağından bah. 

• setmlııtlr. · Qüf-ıü:11f!lanusı 
Lonctra, 25 (A.A.) - Geceleyllı u. . . 

ı cutıarmın yarısı ne h3.rekete geç. 
me.k mecburiyetinde kaldıkları ;örUL 
mektedir. 

Muharebenin başmdanberl bUtUn 
cephelerdeki Japon ha.va ku•vetleri 
kayıplannm iki bin uçağa yükseldiği 
tahmin olunmaktadrr. Japonlar Pa. 
sifikt.ekl müttetık Ualerine karşı ge. 
n1f ölçüde ha va taarruzları yapacak 
durumda bulunmamı~lardır. Bu sa. 1 
yede mllttefiklcr kuvvetli hava le§. 

k!lleri kurabll.ıJ:ıeğe muvaffak oımu1-
lardır. Avusturalyaya gittikçe daha 
fazla Amerika uçaklan gelmektedir. 
Tam bir hava UBtUnlüğU elde etme.. 
dikçe Japonların Avuaturalyaya taar • 
ruz etmlyeceklerlne kat't nazariyle 
bakılabilir. 

tetik! olaıı zamanm ne harUmllMie 
bir kudret oldupno 1sbata hizmet e. 
df'r. 
Şark ee-pbeelnde ıtıeblt 4"dllmlş kuv

vetler, Avnıpanm garp aablllerl. 
nı teca~1lzlere kartı korumak lmkA • 
oından mahrum olurlar. Böyle bir va. 
zlyet mtUtelUderln kollanm •llaya.

-<>- zakşarktan gelen son haberleretgöre, 

Kral ı'talyan müttefik uçakları yenl Brltanyada 
1 hava alanına taRrruz ve yerde bir 

dllıman uçağını tabrıp etıni§lerdlr. 

k t 1 t fi• tt• Bu taarruz hakkında bu sabah A. 1 a arını e iŞ e 1 VU8tralya umuınt karargAlımdan nq-
--o--;....- redllen bir tebliğ, yerde toplu bir hal 

i 1 
de duran J~n uçak sayısının yirmi 

talyaaıa Fraasaya olduğunu ve atııan her bombanın he. 

ldd ti bl t dele taabet ettiğini söylemektedir. 
' e 1 r DO a Taarruz sıkı bir uçak savar top 

llazırlat ılı baber aı'f ıue karıı1aııml§sa da hlçbtr dllf
man uçağı gözUkmeı:niftlr. 

ver ı yor 
Londra, 25 (A.A.) - B. B. C: 

Alman habcriere göre Hitıer ltal
yı.ının Nis, Korsilca ve Tun\ls il· 
zerlııdea :istekieri ile m€'§gul ol-

İngiliz tebliği 
Kahire 23 (.A.A,) - Orta prk 

İngiliz kuvvetlen umumi garargahı. 
nm tebliği: 

Libya merkez kesiminde topçumuz 

Btll harp 
Ne kadaır 
Sürecek? 

i'azan: BiR MUHARRiR 
B U harbin ne kadar süre

ceğini tahmine çalısao ya. 
bancı ve Türk muhar:rlrierden hiç. 
biri, müneccimbaşı rolüne çı'Jmıa
mak için, mllddet bildirmez. Uıııu
ıniyetle hükümler "uzun,, ,.e "kı. 
Mi wsıflariylc hülilt1a edfür. 

" ·ı Ha mak ilzere Bcrlinde bulunmakta • 1 dllşman taşıt toplııluklarını top ate~! UzunJnk \ 'e kısahk nlsbıcl r. r 
dır. 1 altın& alınl§tır. Başka kesimlerde bin bıından sonra bet sene daha 

Tidnlngen gazetesine göre Al. devriye taallyetinden maada kayda j süreceğine inanan için iki sene kı. 
_.. Devamı J ocl aa)'fada değer bir badise olmallll§tır. H: harbi bu sontıahanla biteceği-

Kaza kurbanı Fil<.
rak lldncl cepheye selmelerl demek. t 
tlr~~akat bu mlltalealar bize öyle ge. ' re bugün gömüldü 

ne inanan i!:fn iki sMıe uzundur. 
Haruin "uzun,, ,·eya "kısa,, süre 
<:eğini yazanlar, miiddrt tayin et. 
mediklerl i(in, belki de b irbirleri. 
nln aynını dilfiinliyorlardır da 
bundan haberleri y<f.<tur. 

Herhalde harbin kısa süreceği
ne inananlar arasında b"le önü. 
müzdekl sonbaharda sulh ümit e. 
denler udır. Bütün tahminleri 
apn fevkalade bir lıidise olma
dıkça harp 80nbaharda nasıl bi
ter! Doğu cephesi harbinin Rus. 
tar veya Almanlar aleyhine sona 
ttdlğlnl fazedelhn. Alman ordusu 
Londraya veya İngiliz ordusu Ber
Une girmedlkç~ Avrupada harp 
bi~ Bittiğini fane<lelim, lıı.-

Uyor ki lylmM'r görllomek lstlyen 
mUttetık muhitlerin pembe bir göz. 
ltlk arkasından 11eyretttklerl ufuklar
dan bir par\l&dlr. 

Şark cepheelode teeblt edU.nılt gibi 
~örllnen mıııı:r.ara hakkında. kati bil. 
kllm vermek ı~ın eldeki deUller ldft 
def!ldlr. Bir çiçekle yaz gclmlyecefl 
pbl, bir deUlle de mudil bir v~zlyet 

blıat edllem& 

Akaaraydakl mues.,il kaza netice. 
slnde yaraıananlardan Hamdi oğlu 
19 )'&flarmda Fikretln oenazeal bu
gün saat 16 da merasimle kaldırıl. 

mı§tır. 

Cenaze Cerrahp!l.§a haatahanesin • 
den alınarak Valde camisine getırlL 
mi§, orada ikindi namazını mlltekalp 
otomobile konularak ebedi istirahat.. 

gA.hınıı götllrillmüştür. 

Merasimde Fatih kaymakamı Rebll 
Karatekln, Donanma namına 1stan.. 
bul Deniz kumandanlığından deniz 
blnba.§ısı Tevfik, blr polis ve bahriye 
mutrezesi hazır bulunmll§tur. 

lstanbul belediyesi ve deniz ku. 
mandanıığı birer çelenk gönc1ermlf. 
lerdlr. 

ııonya ile Amerika arasmda da 
bir müddet sürer. 

Öniimiizdf'ld sonbahara ümidi
miz yoktur. Ya gelecek sonbaha. 

Biz de müddet tayin etmek ha. 
tasma dü,mem.-k i!:in 3fiphe ifa
de eden bir duru,la kaşlanmm 
\ 'e omuzJanmızı kaldıralım. Fakat 
gelecek sonbahara biraz limidfmlr. 
olcluğunn itiraf edebiliriz. 

O tarih~ kadar, iki taraftan biri 
ll'hine, harp şöyle bitebilir: 

1. Kızı1ordu Alman ordusunun 
bel kemiğini kırar; AngJo-S&kAon 
lar Avrupa kıt'asına ihraç yapar. 
lar; doğudnn UU6lar, batıdan on
lar Alnı.anyayı çember içine &la.ral 
istila edm-ler. • 

Uzak doğuda <la Anglo-Sakson
lnr, Japonlıınn eline ~eten her ye. 
r i geri aldıktan sonra Japon :ula 
l:ırms ihl'ai: yaparlar. 

2. Alman onlnsu Kaflasyaya \"a. 
nr, Ortaşa.rka h&.k' m olur, Hbıdi<;. 
tana yiirür • .Japonı.r da Avusta. 
ralyaya hakim olur ve Hindl<;taıı 
işgalini tamaml!U'lar. MlhYer de
ııizaltılan da Anglo-Sa.kMon tica
ret gemilerinin hacmini kifayet 
derecesinden çok B-'3ğı indirirler. 
Demolcra.<iller için harbe devamın 
hiçbir man vır kalmaz. 

Bu iki durumdan birinia plıe
'<'ek -sonbahara gel'Çekleıtmesl bn
klinıın değilflir. Fakat ba anda 
ne gibi DıtJlitlar ~abilecelini 
ketltil'!M'k mllmkh ıha ı!ılma 
göre tahminde fazla flert gitme
mek cJoirudur. 
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Alm:~~~!~~'., ... 1 
L uıa.n ha.va kuvvetleri dün ordu 
ı;rkı işbirliği yaparok ha.rokete 
6t:çm.iş'er pike, bomba ve savaş 
uça.klarr ve avcutarı:mız Ba'renke>vo 
cenubunda.ki çevr~de dllşman kuv
vetlerini sı:kışt.Irmışlardır. Bu mü
·ıa.ııebetlc düşxıemn ta.nk toplu-

, 'uklan birbiri ardı sıra muhtelif 
.. ımanla.rda yok e<lilmiştir. Sovyet 
ıaşe ve malzeme kolları tahrip o
lunmuş ve birçok düşman batarya
:a-rı bomba hücumla.rlyle susturul
• nuştur. Donetz dirseğinde düş
ınan gerilerindeki muvasala yolla
rına karşı 5iddetli taa.rruzl.ar ya
tıılmış ve .savaş kesiminde avcrla
rımtzın giriştikleri ha.rekcUeır ne
ticesinde son gelen lın.berlere gö
l'E' 20 Sovyet uçağı dü.şürülmtiştü"r. 

Fin tebliği 
.tlelalnld %5 (A.A.) - 25 mayrs 

;arihll FinU!.ndlya askeı1 tebli~: 
Kareli Berzahı: 'l'opçwıun ve Ma

yin toplarmı.n ato§l FinlAndlya kör. 
!ezi aahil bölgesinde normal ol.muş -
tur. Ban noktalarda piyade daha sı. 
kı ateş a.çmı.,tır. Dll§ınanın birkaç 
kefif mutrezesi pllskUrtUlmUgtUr. A
unua berzahında. topçu yardımlle ya. 
pılan ve bir bölük mevcudu kuvvet. 
le idare edilen bir dü~man taarruzu 
pUakllrtUlmU,t\1r. Fin topçusu bir 
dllşman mUtrezesi.ni da.ğıbnl§ ve düş. 
man 2:5 ölU vennlştır. Fin topçusu 
bu hareket esnasında iki sahra t<>p 
mevziini efrodilc birlikte yok '4!tmiş -
tir 

D<>ğu cephesinlıı cenup kısmında 

topçumuz yeırnaytn topıarm.ız ~
nın b&taryalarmı ve savaş mevzileri. 
ni muvatte.kiy<ıtll surette bOmbala. 
mrşlardir. Louh1 kesiminde t..opçu -
ınuz dü.,ma.nm sahra ıstlhkft.mıan ln. 
~utmı t,1Larruz hıı.zrrltklarmı, düşman 
gemi.sindeki muvasalalan muva!fa.kL 
yetle dövmeğe devam etmiştir. Fin _ 
hlndtya kl5rfezl Uzerinde uçan birka.i; 
dllşman tayyaresi sahll §ehi:!'l.er1nden 
buılamıda hava tehlikesi işaretlen 

verilmesine ııe.beb olmul}lardır. Y'a.1 -
ruz uÇan dtlşınan tayyareleri kotka 
ehrine htıcum teşebb~de bulun • 
muşl&raa da uçak8avar ı.opçumuz ta. 
afmdan yan yoldan d~nmeğe :ınec • 

bur edt?mtşlerdlr •. 

r~ansa badadanGa 
talyan bazırbftı 
~ ll?'ıtarafı .ı onl e&yfada 

n ınya, b11 me(Jele<le İtalyayı tu
t ı: or ve İtalyan talepJ.erini :filti. 
zam ediYor. 
Roımadan alman haberl.-. naza

ran tta.l.ya hli.kftmeti, mevzuubı -
his topralı::l&rın kerulisine devir ve 
t.eslimioi tnl9p etmek için Vı.şiyc 
göndereceği notayı hazlrlamışt.u. 

Reluzl.oo e lntema.ti~ gaze
tcı:ıi, diyor Jci: 

"Vişi, m.ihver!n muva.f.f&kıyetin
dcn şüphe etm.:ilrtedir. Şimdiye 

kadar im:mla na.n a:ı.laşmalarm va.. 
tit kazanm9.kttı.n lıoşlaı. bir hedefi 
yoktur." 

Londrada.ki lumaate görıe llitler 
Vişinin tell"iki mcea.isinl temin et
mek ümidtyle 22 e.y MU190linin is
teklerine kulak a.sma~tır. Fakat 
şimdi Musoliniyi tatmin etmek ve 
mevkiiı:ıi kuvvetlendinnelk için t. 
talyayı iltizam ed~. 

MOH1M İTALYAN ASKERl 
TOPLANMIŞ 

Lon.dra, 25 (A.A.) - OğrenL
diğine göre, Franmz hududunda 
mühim milthrda İtalyan askeri btı
lunmeıktadcr. 

:"{. .y. ~ 

Vaşington, 25 (A.A.) - Nev. 
yorlt Tay.m.b ga.ı:ıeteeinin bfr mn
habhioe g'Öre, lta.1.yan Kmı.lı F.ran. 
SIZ hududuna. yüm bir noktada 
topl8llmJI buhmıan ltalıyan ask.er
lerini teftiş etmiştir. 

GAZI ILYAS 
ı, oe emUik biiroaa 

ı. ve IM'l anyaıılana mDl'l 

dlk.kattne 

KUreblıiy&. .Utnine, hizmetçi, ahçı, 
ganon lstiyenlere l!ltlratle tenıtn ed!.. 
Ur. 

A:rna. her DeYi etnlAk &lmı .ntımı 
tapu l§len mtlracaat yeri., Şehzade 

b8f1 caddesi karakol 8lrasI No. 227 
ı, arqaıılar, fşçDerlıı\ herglln sa • 

1'abtao akşama kadar rnilracaatıa.n 

kalıal cıhmur. 

Birmanyada 
lngiliz 

ınukavemeti 
sona erdi 

ı ldldlarebe uyuma 
geçU 

EV MESELESi YÜZÜ 'DEN 
_.. Baotaratı ı nd eayfacla 

Hosk.ova 25 (.A.A.) - Sovyet 
öğle tebliği: 

Kuvvetlerimiz Horkof jstikamet 
indeki mevzilerimizi tahkim ettik 
ten soma ta.aırruz ta.reketleri. yap
mışlardu-. 1zyum Ba.rvenkovo 
ist.ika.metınde dUşma.n. ta.n.k ve 

Anadolukavağında bir adam 
karısını yaraladı 

Qeneraı Stlveı 
i!inciistaaa geçti 
Vi§i, 2:1 (A.A..) - Yeni Delhiden 

bildirildiğine göre, Birmanyadaki İn.. 
gillz kumandam Stivel Hlndistana. 
vanmııur. 

Vlşl, 2ii (A.A.) - Uzakdoğudan 
gelen en son haberlerden a.ııl&§lldığL. 
na göre Japonlar mUh1m kuvveUer. 
le Çekıa.ng eyaletinin merkezine doğ
ru yürUmektedirler. Bu kuvvetler 
100.000 kl§iyl bulmaktadır • 

Hindistan Blrmanya. hududunda, 
Yunna.n eyaletinde mUhlm hJçblr de.. 
ğieikıtk olma.ml§trr. 

Londra, 25 (A.A.) - B!ımanyada.n. 

hicret etmekte olanlara İngW.Z uçak.. 
tarı yardım etmekte ve par&§Utıe yL 
yecek malzemeııl atmakta.dırlar. 

Akya b limanı yeniden alçaktan U· 

çularak b<>mbardıman edilmiştir. Yer 
de birkaç uçak tahrip edilmiştir. 

'f. 'f. 'f. 
şanghay, 2:S (A.A.) - Domei aja.n 

smm cepheden verdiği bir habere gö. 
re, Sec;iang, eyaletindeki onuncu 
Çunklng kolorsusu Çeklnag _ Kiangsi 
demiryolu boyunca umumt rica.te baş 
ıamıştır. Japon uçakları ricat halin.. 
deki Çunklng kttalarmı mütemadi -
yen bombaladıklarmdan bunlar yeni 
tıır mukavemette bulunabilmek Uze. 
re tutunmak lmktınını bulamamakta. 
dırlar. Çunking askeı1 t&bliği Japon. 
ıar Klntoaya 10 kilometre ya.kJa.şmış 
bulunduklanm itiraf ediyor. 

Yaralanan ikinci çocuk da 
öldü 

DünkU nUshamızda Sarıyerde bu • 
lunan bir bombanın çocuklar taratm 
dan alınarak evlerine göttlrUtdükten 
sonra dil§llrUlme ~tıcesinde patııya
ra.k çocuklardan Nihadın ölüınilne se
bebiyet verdiğini yazmıştık. Öğren • 
diğimlze göre patlama neticesinde 
yaralanan Nthadm karde§i Mehmet 
de aldığı yaralardan ölmüştür. Tah... 
kll?t& devam olunmaktadır. 

piyadesiyle kıtala.r.ımız amsında 
a.nudane çarpışmalar devam etmek 
teclir. Cephenin diğer kesiJ:nlerin.. 
de kayde değer hlç bir değiııütlık 
Glm.a.mı:şm . 

.y. • .y. 

Lond.r&, 2.ı (A..A..) - Dün gece 
nC§Tedllen Sovyet başkomutan.lığııım 
tebliği Harkot cephesinde Ru.tla.rm. 
ta.arruz.1 harekeUere ve ilerlemeleri.. 
ne d9Vam ettiklerini söylemektedir • 

Gene bu tebliğe yapılan bir il.t.Yede 
bu cephenin bir nokta.s.mda mWıim 
bl.nneakillı mahallin ışgal edildiği 

bil<UrUmektedlr. Harkof cepbeein.ln 
cenubunda tzyum Barvenkova ke.11 • 
minde flddetli çarpl§m&larm de1'&Dl 
etU~ sbylenmektedir. 

CUmarteai gUntl 14 Ru.e uçağı:na 

muk&bll 2-4. Alm.a.n uçağı tahrip edil· 

miştir. 

Fon Bok §imdi esaaıı bir taarruz 
yapmak mecburiyetindedir. Bu, hem 
şimalde bulunan Alman kuvvetleri -
nin Uzerinden Rus tazyikini azaltmak 
hem de vazlyetını dUzeltmek için eL 
ıı:emdir. 

Almanlar gene mUh1m tank teıı • 
killeri kullanmaktadırlar. ı,OOQ met
relik bir cephede ı:so tank kullan -
mışlardır. Bunlara kar§I açılan top 
ateşi bir çoklarmı muharebe harici 
brrakmrştır. 

Soıı zamanlarda. Almanların k&)' -
bettiklerl tank sayım 900 ti bul.muş. 

tur. 
Bir ıuıkeı1. muhabire göre, Alman

lar bu cephede 4-0.000 ölü, 150.000 ya. 
ralı vermişler ve aşağl yukarı 20 
tank tabtıru kaybetmişlerdir. 

*** 

Bugün Anadolu Kavağında blr ka.. 
dmm ağır ırurotte )'&raJa,nmuı lle 
neticelenen bir hAdlae olmU§tur , 

Burada oturan Fahri l.s1ml1 bir p... 
brıs karnıI Nur170 ile yeni aJmacaJl 
bir ev meselea!. y11zünden k&Tg& et.. 
mı,,, .ıntrlerl boZula.n l'ahri kansı 

Amerikan 
tayyarecileri 
.Japon mevzilerine 

taarruz etuıer 
YeıoJ Delbl, 26 (A.A.) - Birmanya 

yolu Userl.ndeki soıı Çin mev.k1i o~ 
Kumning'den gelen pazartesi sabahı 
tebliği, .Amerika gönüllüler 1-urupu. 
nun Salveen ırmagmm batıamdald. 
Japon . mevzilerine kar§t taarruzlar 
ya.pml§ olduklarm.ı bildirmektedir. 
Japon askerJ..ertyle topçu menJ.leri 
taarruza. uğra.llll§trr. Bütun Ameri
kan uçakları tam olarak tıslertııe 

dönmOşlerdir. Kwım!ng, kUçük .Ja. 
pon gurupla.rmm hen Uz Salveen ır. 

mağı ba.tı kı:yıaında. mukavemet eL 

mekte olduğunu fakat Çin kuvvetle
rinin bunları sardığmt ve gittikçe 
artan bir sıkı ile kıakaç kapamakta. 
oldugunu llAve etıınekt.edir. 

·~~ 
J..ondm, 25 (A.A.) - Hava. na-

ztt lığının pazartesi tebliği : DUn 
goce cenubi lngilterenin sahil böl
geleri Uzer:nde bazı dfu1me,n ha.va 
faal'.i.yetler! olmu5tur. Birçok yer. 
l~re !;ombd:.u alıl.mıştn'. Bazı ha. 
sarlar o xmış tı7. miktarda. insan za.. 
yiatı kaydcdilmhtir. Bir dilşma.n 
uçag1 talırip edilmiştir • 

* * * l\loekova, 2ö (A.A.) - Sovyet 
Lahriyesinfm. gazetesi olan Krasoa 
bugünkü pazartesi gUnü Rus harp Melburn., 25 (A.A.) - ATOStu-
gemilerile Alman tankları arasm- ralya mllttef'ikler umumi ka.m.rgl
da cereyan eden bir ~vaşI anlat- hmdan: Japonların son üç hafta 
makta<lır. Kerç muharebesi S01Da zarfında Ra.ba.ulde lcnybettikleri u
ermeden. evvel sa.hile yalını nok- çak t'a~rr.o! tcwıyektin tahrip ediren 
tada devriye gt"Zen ve Rus kıta.- attı lx>rı\in, t.v uçağı, ile uğra.tıfan 
larına top at,ı ile yardımda bu.hı- en dört comba ve iki av tayya~
nan bir ha.rp gc-misi Alınan t.a.nk- sine baliğ olmuştur. Reemt ra-

Otobüale tren çarpı§tı larınm hücumuna uğramıştır. Ge- kamlar düııılrii pazar glln\l. yaprtan 
Tantıa, tıs (A.A.) - D. N. B.: Bir minin dil.men motörU ve k:aza.nla.n ve bugünıku tcibllğde bildirilen bü 

yo~ tnmı Arciuo. owe.rmda geçit ha.sara uğramış vo gemi olduğu yilk taarruz csnA.Srnda Japonların 
;..b,de Ta.nc&-Larllf hattına mensup yerde kal.ınrşsa da topçular bU:tün uğradtkla.n ka:yrpları ihtiva etme. 
yolcu ne dolu bir otobl181e çarpl§ml§. milrettel:xııtm filikalar tarafından mektedir. 
tır. UçU yerli .Araplardan olmak u. kurtarılac:3ık1a.rı ana kadar ateşe Melbourn, 25 (A.A.) - Avustu-
zere ~ ki§i ölmüş ve 32 kişi ciddi devam etmişlerdir. hmm tebliği: Yerıi Bıitanya.: .Ra-
aurette yaralanmıştır.. • be:u:} - Muna:kana.u h&ft alanı tay. 

Tren çarprşmıt yüzünden yoldan * * * ya.relerimiz te.rafmdan taarruı.a 
çıkmr§ ve bUtUn mUnakaıa.t durmu,. Vışi, %5 (A.A.) - Haıitof böl. uğramış, yerde dilşmaııe. ait ağır 
tur. 1 gesinde muharebe yent bir safha.. bomba uça.klan ciddi kayıplara mn

Y"l girmişt.ir. İzyunı kesiminde ı uz ka.1mlştlr, 

Bay ve Bayaı.f lar a 
Müjde . 

Bu tasarruf devrinde eskidi, bo. 
yası soldu, renglnln modası geçti 

diye kıymetli 

EL ÇANTALARINIZl 

Bir kl:S~eye atıp terketmeylniz 
Atelyemlz istediğiniz renkte elbi. 
ııelerinlze uygun olarak eski ÇAN. 
TALARINIZI fennt suretle boyar 
ve yepyeni yapar. Aynca her tUrlil 
tamir ve ısmarlama çanta yapar 
Tuvaletlnl7.ln ttnglne uyar en al~ 
sabit tırnak cllı'Uıırmızı aııcak at.el. 

yemlzde temin edeblllrslnlz. 
Kara.köy Mumhane caddesl 
Haanpaşa han No, 2, 3 

MODA BOYAEVİ 

çevrilmiş ola.n Rus birlikleri kur. Y-ırmi katlar tayyareden mill'{'k. 

1 

tulabilmek ve gerideki kuvvetler- I kep bir gurup üzerinde 20 bomba 
le birleşebilmek iç.in çok gayret atılmıştı:r. Bütün bombalar hedef 
sarfetmeıkte fa.Hat hiçbir neti~ el- çevresi içine dü.";Jnüştür. !ki hom
de edeım.e"meıktediz-lr. bıanm tam isabetle indlği görlll-

Ru.sa.lrm. hedefi Donetz havm- müı:ı ve birçok tayyare tutu~::ırnş-
sını işıgal et.m.eltti, a.ynı zamanda lur. Bir bin..<1. a.!evler icindc bım. 

· Kırımdan geleceık olan kuvvetler kdmışt.Ir. Oldukça kuvvetli J:ııi.r u-

1 
de şima.le doğru çık:ı.rak yukarı çaksavar topçu atc.~i ile karşılrujıl. 
kuvvetlerle birleşecektl. Fakat Al. mışsa. da :ı.v tayyareleri karın çrk
ınanlarm Kerç ya.r.m.adasmda elde mamışt:Ir. Ur,aklarmmxlan biri dön. 
ettikleri galibiyet bu planlım su- mem.iştir . 

1 
ra düşürdii. ---------------

! P.uslar Harkofu a:rkadan çevire. 
'ı rek alm.a.k niyetinde idiler, bu ha.
reketle'-inıte, Al:mn.nlarm sol ce

j nahlarına ys.ptı:ltları a.km yüzUıı -
1 den muvaffak ol:ırnaclılar. 
1 Gece ya.n~ neşredilen Rus teb-
liğinde, Ha.rkof istikametinde mu
harebenin devam ettiği ve diğer 
bölgelerde Jm.yda değer bir fJCY 
olmadlğı ~ylenmekted~ , 

Fenn9 Sfi~~et9i 
NüRi EŞSİ?J 

Küçük cerrahi: AF;ı enjek;';i..) oı!
lar, pa.n.srma.n ve lıa.cıı.mat y:ıpa.r. 

Adres: Aksaray Polis merkezi 
~ısında N o. 1-2 Tel: 20937 deıı 
isteyiniz. 

Nuriyeyl. boynundan a.ğ:ır surette ya. 
ralamıştır. 

Yaralı kadm Cerrahpaşa. hastaha. 
nesine kaldırılmış, BUÇlu yakaiarunıo· 
trr. HA.dise etrafın.da tahkikat ya_ 
pılmaktad.tr .• 

-- A lman 
uçakları 

Cephede mütemadi
yen yer değiştiriyor 

--0-

Sovyetlerin Karadenizdeki 
harp gemilerine hava 
baakınlan yapılıyor 

Moek<>va, U (A.A.) - Itöyt.er: 
Alınan başkumandanlığı .Alman 

hava ordusuna mUtemadlyen değişik 
l§ıler yüktemekte ve cephenin bir kıs.. 
mmdan diğer bir kısmına, mevzii ha· 
va UstUnlüğUnü arttırmak için tam 
gruplar halinde uçaklar nakletmek -
tedir. Bununla beraber Almanlar Har 
kofun gerisinden cepheye bir grup 
uçağı olduğu naktetmelerine rağ"men, 
Sovyet uçaklannm Alman ha.va alan.. 
la.rını v-e cephedeki krtalarm mu • 
va.e&la hatlarını muntaazman dövme· 
terine mani olamamışlardır. Diğer ta
l'attan K.ınma yüzlerce fazla uçağın 
gönderilmesi Almanların hava alan • 
larma karp Ruslar tara.tından yapL 
lan anı ha va hllcumlan esnasında 

uğradıkları ağır kayıplara rağmen 

nihayet Kerçi za.ptetmelerini imkan 
d&hlline koymuştur. Şimdi Almanlar, 
Kerçte kazandıkları muva.tto.kiyet 
tı.zerlne Kara.denizdeki donanına 118 -
!erine karşı toplu halde ha.va akm • 
lan yapmağa teşebbüs etmekte ve 
bu uğurda Yunkers, Helnkel ve yeni 
tip Messerşınit uçakları kuUa.nmak.. 
tadırlar. Şimdiye kadar Alman akın. 
cılart dağttrımış ve ağır ko.yıpla.ra 

uğratıımL,ttr. Bu akınlardan birinci
.el 21 mayısta yaptlmrş ve 4 Almnn 
uçağı dUŞ'UrUlmllştllr. 

~~~~-o·~~~~-

iki Amerikan 
gemisi torpillendi 

--<>- -
Gemilerden biri ikiye 

bölünerek birkaç dakikada 
battı 

nerlin, :l!'i (A.A.) - Askeri bir 
kaynaktan D.N.B. ajıuuıınıı. blidlrll _ 
dlğine göre, 2274 toniHi.toıuk büyük 
bir Amcrik:ı.n yük gemisi Karai.'b de. 
nlzinde bir denizaltı tıırıı.fm•l9.n bıı.tı

nlmrşlır. 

Jüt hamulesile Ne~port<l.ı ı.,'1dcn ı;c 
mi suni s!s çıkarma!: surotlle kac,; . 
mağ,\ çıı.Iı~mışsa du yu»alannıış ve 
tam tc~rnc.slnin ortas1•1a ı.s.1bet eden 
bir torpille o kad1r ağır bir yaı-a aL 
mı~tır ki ikiye ayrılrrıı~tır. ı:;<'ml bir 
lmç dnklka lç'n<l:! b.ıtmıştır. 

4832 tonilatoluk dlğ'cr bir Aınerl -
knn ticaret ger.ıi.si hlcksikıı. körfezin
e!~ batırı!•m~tır. Geıni kl'nct! s'!ihla. 
rlle müdafaaya b:>ş yere ço.iı~ml!J, dr. 
nlzallı gem!sinin bir top mcrml!!Ue 
tam isabet al:ırak batmıştır. Htı.dL,e 
S&h1l yakmlnda geçmlştir. Blrle:ıl.k 
.Amerika ba.brlye nazm §imdi her iki 
geminin battrğmr itlr::ı.f ediyor. 

ESK1 
SAGLAM • BOZUK 

RADYOLARI Tel: 40136 

ALIR 

Aeaba lCkrem mkma ftl'IDIY&Nk 

bir Jcasvr mu lllemlftl f 
Ekrem iskele cadcletdnde ~kea 

düşün.tttL dClıf1111dL böyle kıı9or de -
JJettık bir harekette bolondotono ha. 
tırlıyamaclı. 

Mukaddes Uçur.um 
PARÇASI BULUNMIYAN 

TAMml iMKANSIZ BADYOLABI 
GARANTiLi OLARAK YAPAR 

P11l1. Pilsiz RADYOLARI 
DtNLE'l'tP SATAR 

ISMARLAMA HER ÇllŞİT RADYO 
YAPAR 

Btttttn radyo ljlerlııe: Çok mutaesal 
mektupla 90nmuz cevap verlı'. 

A§als Yilk&ekkaldm:m No. 50 
Z. ŞENLER 

Vapur iskelede durdıığu halde bin. 
mek ısteml:ror, aya.klan adadan ayn. 
laınlyordu. 

Ekrem bll'den tu kararı verdi: 
- Bu ı,ın içine bir kıakançltk mik

robu girdi aaıuyorom. Mesele derin • 
l~eden Nech\yı bulup konuşmalı 

ve onu lka.z etmellylııı. 
Pn.stac1 Haral&mboya girdi.. 

dükldmda oturdu. 

- 41- Yazan : iSKENDER F. SERTELLi 

.. 
EkreOl merakından çatlryo~. Nec 

ta gel1DCe bıı terblye8lzce hareketin 
sebebini ondan ıwracaktt. Bakalım 

NecJA m.ıo:n sebebtnt biliyor muydu? 

Ekrem nılltem.a.dlyen ılgara içiyor 
du. 

Çırağın dönmesi bereket versin ki 
oırun .Unnedl. 

bayana vereceksin.. o baya.om adı da 
NecliiAlu d emedim mit 

- DO<IJ.ııi:{ bayım a.ma, l<apıda. o 
baya. ra&tladnn.. elimden kartı aldı .. 
ne bileyim ben böyle yapacağını T l 

Ekrem ye~ oturdu .• 
Çırak kenara geklldL 
O sabah ha.va çok &ıcaktr. Ekrem 

otıurduğu yerde ter döküyordu. 

·ı;11mm~fıl!?!i~~~~Eli~&1~mtm~mi!l[fj~~Rs.!ı:E~~HI Blr ııay ıçıı .. 
ti. 1 Ve pa.etacmın !:•l'ağı,na be!f an luı • 

Çırak dükkana. girdiği za.mıın yU
zU kıpkırmızıydı. Ya\~&. El<remin 
yaoma &okuldu: 

Çırağı kovaıı ve kartı yırtıp a.t:ı.n, 
belliydi ki, Sedadm kendlslydl. Bunu 
haşka. klmııe yapamazdı. 

t LE SAH AH O<iı.c. VE. AKSAM 
Uer 1'fmffllct4'11 <1onra ırttnde liQ defa muntazaman Cllşll'rlnh;f hrçnlayınu.. 

' 
1 
ruş OOh.'jlş vererek: 

- şu kartımı Nizam caddesinde 
bir eve götüreceksin l 

DNli. Ç-Ocuğıı Nocli\nm evlno gön . 

derdi. 

1 

Y::::;:: kartının üstüne ııu satırları 

"Sevglli NecıMıtmıl aen.l iskele 
başında Ha.rnlombonıı.n pasta.nesinde 

1 bekU;ronım. Pel• mlihim bir iş ıı:ın 

l göril'}~ccğtm. EvdC'n çılmrlten ~ııkın 
~Pdat beyleri' 1'\"ijt"i\nınc, <' m.l't • ., 

- Aman bayım .. beni yan bahçooc 
oturan iri boylu bir bay l<:trjıladı .. 
Ellmdeın k:ırtr arn: .. ;nrtıp attı ve: 
b<ı.na: '"o baya "iiylc .. bayan Ne<'lil. 
namuslu bir lazdır. Öylf' sokak kA • 
dmiarı gibi yalnız llOkafa çıkamaz.,, 
dedi.. beni kovdıL 

Ekrem bunu d·ı,,ınn!\. llf'ynirtden 
vurulmu-şu. diindii. 

- R~z.alet.. vallahi reı.r\.let .. biı ne 
dPmek' B'?n <;una knrtımr gl'nç bir 

Gece :nı.tarltl'lll kendlslnl, .ı;ı-nçllk 

hatıralarmı anlatan bay Seda.ilin .sa
h:Uıleyin tamamile d<•ğ"i~ş ola.ra.k 
bambaşka bir çehre ile Ekrem! kar. 
şılamasmın sebebini blr tilrlll anlaya 
nuyan. Ekrem hmmıdan dişlerin! gı • 
cırdatrp duruyordu,. Bir aralık: 

- Hayır, dedi, ben böyle maııasn: 
h~dl~Jere ltendlml Jtaptrracak ltadat' 
<·ahll ve korkak bir insan ılcğlllm. 

Şu terbiyesiz adama. haddini bildir , 

EN SON OAKiKA 
Küçük llinlar Kuponu 

(Ba lmpoıaa eldertere ~ 
le arama ft it 9erUle l.lAnlan IEııı Son 
Dakikada paraau n~ecıe&uı>. Ev
lenme tek.UtJ göoderan otruyocoJarırı 

aıtıtoz kalmak ö&ere arlb acı.ı.ten. 
ili bUdlrmeıleıi lkım.) 

Eolenme teklifleri: 
• Yaş 24, boy 1,68, kwnral ve ser

best meslek sahibi, ayda 70.80 Ura 
kazanan bir genç; dııl veya kıs gü. 
zeJ. bir baya.nla evlenmek ı.t.emekte • 
dlr. Alacağı kadın veya kızm bır evı 
bulunma.sı prtt:ır, (S.T. 24) remzine 
müracaat _ 326 

* YIL§ 28, boy 1,'115, kilo 80, 80 11.. 
ra maa§lı dctVlet memuru blr bay; 
kendisile mütenasip bir bayanla ev • 
lenmek istemektedir. llılüslim veya 
gayrimüslim olabilir. (C.T.) remzine 
müracaat _ 327 

• Ya§ 32, boy 1.77, kilo 80, yeşll 
gözlü, kumral, kimsesiz, yüksek teh• 
silli, ayda 300.400 lira geliri olan bir 
bay; asil bir aileye ıııeıısap bir ba
yanla evlenme!{ istemektedir. Fakir 
de olabilir. ·(Ar) remzuıe mtira.ca • 
at. 328 

11 anyanlaT 
• 18 ~ıarında biraz daktılo bUen, 

ortamektebtn birinci sırutmdan ayrıl· 
mış bir genç, kıziı hu~us1 veya reaml 
bır mUessseaede, ya.but telefon santra 
Iında çalı§mtık lstemektedlr. Iıttyen. 
!erin LO.leil Tayyare apartrmanıarı 

dördUncU daire 12 numa.rada l TUner) 
remzine müracaat. 

Müteferrik: 
* Hesap ve eıl l§lerinden ILJlfar bir 

bayana ıhtiyag vardır, Beyoğlu El . 
hamra pasaJuıda. 2 No. il GUzel lzmh 
mağaza.sına mUracaat.. 

• 8 lik. iyi lrulla.nll.au,, blr Z&yı: 

dllrbUn istenmektedir. Satmak ıatl. 

yenlerin En Son Dakika gazet.eııinde 
( DUrbin) remzine mektupla 1.stcdlk . 
ıerı fiyatı ve adreslerin1 btıdlrmeleri 

Aldınnu: 
Aşağıda reml%lert ,..ah oılaa o. 

ı.tuyucıılaruıınm ııam1Arma ~eleD 

mt'ktuplan ldaretılMM'lmlıden (pazar. 
lan hariç) hergtlo llaf)mbtaıı 8ğleye, 

kadar ve saat 11 den eoan ald.ırmll 

lan. 

(S.C.K) (Gal") (Bl, Uıal) (E.O.) 
(1' ... R, GUnell) (Ş.U,J (H,B~ıMS) 

(R.R.G,) (Cidd1 söz Ter) (N.C,!S.,I 

(Yoldat) (A,M..J (E.L,) (N.B.) 
(A.S.E.) (T.H.R.Z.) (22 48) (B.B.G) 
(M.D. 315) (Tekcan) (Yedek denizci) 

Aşağıda remiZ ilahiplertn.in n&mla • 
nna -;eınılş takat şimdiye kadar al. 
dınlmamış mektupları bu ayın aonu
na .kadar aldırmalan !Aımndır. Ay 
eonuna. kadar aldtnlmtf otmıyn.n 

mektuplar ımha. edUecekttr. 

(26 Sezen) (G.M.) (A.G) (S.S.) 
(R.M.) (H.K.) (A.L,) (B.Y. Kaya) 
(Oran) (Ciddt) (El) (Emekli) 
(1. Şenkanl (Na.dide 79) (Tunalı) 

Boğaziçi ti.esi ne§Tİyatından 
Ylllrnı-1• Zir:ıat.l\lühendtttl _ Moıılllm 

M. HA.Dl OGET'in 
J\ıııa ve öz bltkllerlD ve Anatomi 

tl:ı~ o!njisi cılmıı::tır. Valut Klt.aoo,111-

111· ,;;:ıtılma ktııdır. 

ZAYİ - Zeynephanım konağın

da bulur.an Fen tal•illlee-lnde yangın 

nellcesind~ evrakını yanmıc;ıtır. Yeni. 
!erini çılcaracağnnda.n bunların hUk. 
mu knlma.mrştır. 

KB:VY.t - Çtftehavmlar '38 
~renltü:V • lsta.nbul (18883) 

.m<"k10.ıı ance, taaııhMltl blr mektup 
yazarak Neaıt.ya olup bttcnlort anla
tacağım. 

Necıt.nm evinde telefon olaı&ydı, 

mesele bıı kadar uzamıyacak, muıtm. 
mala~mıyacaktı. 

Ekrem k.arşl8Illda den anl&taca.k 
blr muhatap blllamryor ve hiddetin • 
den .)'Umroklarını sıkıyordu. 

Nihayet eabn tükendi.. kAitdı, ki\. 
lemi eline aldı •• Keclnya bi rmcktup 
J-117..ınAp koyuldu. Aıla postanealno 
vorooeği bıı mektup oUphe yok ki 
nihayet blr ımat sonra Nechinm eli· 
ne geçebilecektl. 

Ekrem mektubu bltlrdlkten 80ıllnt., 
lllr llöşesfne şu ııatırla.n DA.ve etti: 
''Merak:mıı yenemiyorum, Nf<-lfı! 

nugUn senini~ konuşabilmek ıı:ın ıı.. 

lcele-de kaldım. Herhangi bir saatte 
beni gel, bııll hkele gazinolarında 

&eni bekliyorum ve mutlaka. görmek 
istiyorum. Kouuşmak istediğim t.~Y. 

ler çok mlllılmd!1'- a.ıılıyor musun?., 
Ekrem bo mektubu kemli cll~·ıe 

p<»;taya verdi ve memura: 
- Ta:ıhhütltt olacak, dedi, i:Ok rica 

cclorbn hemen şimdi gönderiniz. 

- Bıı.,~iisttine bayım.. yarını snnte 
l•u.dar ı.aiılblnln eline varacaktı.r 

.(Devamı· var) 


