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edilmektedir 
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51 inci Sovyet ordusu 
komutanı 

General 
Potıas ve 
kuımalJ 
bCJşkanı 

intihar etti 
Berlla, %7 (A.A,) - Alman ordu. 

lan btı§kumandanlığmm tebliği: 

ov ye tebliği 

15 hin Alman 
tat umar 
edı d.i 

-"'"<r--

Bir hafta içinde 332 Alman 
uçağı tahrip edildi 

--o--

Almanlar Rus 
hatlarında 
bir rahne 
açtılar 

MO!'kO\'&, %7 (A. A.) - S09)'9t 
geceya.nsı tebliği: 

26 Maymta, Harkof i&tilı:ameto. 
de kuvvetlerimiz geri aldıkları 
mevzileri sağlamlaştırmııılardır. l NGtLTERE'de imparatorluk 

&"ilJıll diğer yıllara.. göre daJıa 
~k beyecaa ı.·eren bir yıldönUmü ha. 
lbıde kutlulandı. lmparatorluğua ln. 
Cllterede, domtnyonlarda hattA bir 
kıamı kolonilerde UstUn mevcudiyet 
tell.kkl edllmeııl, ona bir nevi deruni 
:rabıta duyulmıun tablidlr. TcbUkele • 
ria denizden, havadan, karadan bUtUn 

tlddetlle hUcum ettiği bir zaman. 
il. be onwı daha sevimli, daha çok 
C&Qa yakuı teıAkkl odllmeeJ bJç de 
bayret edlleeek blrtey değildir. 

Harkot cenubun<la kuşatılan Sov. 
yet ordularının yok edllroeal işi h12Jlı 
terakkller kaydetmektedir, Kuşatma 
hatlarımızı delmek için dllşmaıı ta.
rafından yapılan beyhude te§ebbUsler 
§imdiye ka.dar otddetıe mUcadele eden 
bUtUn mukavemetini kırml§tır, 

~ark cephesinin en müthiı muharebelerinin cereyan etüjf Harkofta yüz binlerce insan en 
&On siıttC'm silahlarla ~rpıı:.nyor. Bu harbin ne suretle lnkltaf edeceğJ hakkında hmUz kesin bir 
kanaat edlnme&e irnkin yoktur. l?eslmde, taarruza hazırlaomıı Alman kuvvetlerindea bir grup 

görüyorsunuz 

İzyum Barvenkovo keaiminde, 
kuvvet erimiz dilşmanm tank •e 
piyade kuvveti ile yaptığı P:idetil 
taarruzlar pilskürtUlmu,tUr. 

Diğer bölgelerde önemli hiçbir 
eey ol!ııamışUr, 

ln&'fllzler ıcın imparatorluk dllnya 
lllınetıae aab.lp olmamn ta kendi&ldlr. 
Eınptr biç olmaza 18 inci aaırdanbe. 
Ji aaadet. refaJı, zenglnllk tılsımulır. 
Bu blıumı kaybetmemek, ona candan 
battan aak elbette lııgillz.ler için en 
bUytlk lmaaclU'. Emplrln budutlan 
ve nutuau 1nglll7Jer loln bazlııelerln 
en değerlisi olmuıtur. 

Bir ldlometrc İngiliz toprağı için 
ıo kJlometre yabancı toprak çaJı~ır. 
Bir ıaıııız ı<ıln 100 yabancı insan alın 
'8rt döker. A.enn lngillz ualetl İll -
ıtUz zeapal, bat1A lnl'lllz Jtçlsl bu 
bEl8ab& cörc kencllnc bayat aevlseal 
t&ytıı etmlıtlr, 

Gerçi ln&ilterede faila latlhsalln 
IQ&hdut ellerde ıoplanmaın Londran111 
'YeyaJıat lnglllz tehlrlerlnln arka 80· 

kakıanada bir .ıırn sem imanların 
)"apmasma lmkAn baz.ırlam.ıpa da 
lngilli. fakiri de Avnıpllllın Ye dlğer 
latalarm fakirlerinden pek farklıdır. 
Batu o kaılar ki emplrln fakirleri ile 
bazı memleketlerin zengin sayılanları 
&raamda mukaye.e yapmak mUmkftn 

detfldlr. 
Bu ae.bebtf'll İngiliz emplrl etl'afın. 

da :Ln&'fUz danııgumı taeıyan berkesin 
heyecanla birleşmesini bir menfaat 
llrketl etrafında birikme diye ifade 
etmek mllmkUndtlr. 

'Osttıva battım bile bir panta.ıon 
kayıp &ibl g'eÇlreD imparatorluk, 
deahlerden denlıle.re, kıtalardaa kL 
talara, evinin bir odasından öt.eki.ne 
seçen bir 1naan rahatlığı ile atlardı. 
Sanki ber Okyanus, her kıta bir oda

llm efltlydl 
imparatorluk yalnlz ıstısmar et. 

tlfl insanlar Ye tlzerlnden ~et bat. 
.rwyaa topraklan Ue, bu topraklann 
lllmeU dev bısanlaruı ıı kuvveti Ue 
değil, bütün dUnyaum mallyeıılıııl, al. 
tuıuu, nakil itlerini, endüatrlslnl, ham 
IDadde yapıııw, kontrol ettiği ve bU
dın dünya kazançlarının bir ''üolf. 
latrim,, &ibl 1nclltere aahlllerlne 
çarptığı devirde "lnglllı.,, llAbmın 
kırmızı mantolu bir "lmparatorn ,ek.. 

lJncle ıaa&VV11r edilmesi t:ı.bliydl. Nov. 
)"orkta lsanm fabrikacı, ve bakkal 

teklinde taaavvur edlldlğl gibi. .. 
taıutere bu yıl imparatorluk cUnU. 

ili maddi menfaatlerin ötealnde daha 

~ metanzik blr hllı.1yetıe bir adalet 
Ve bQrrlyet .embolll olarak ıeelt etti. 

Parçalanan dllşma.n te§kil1eri ara.. 
aında karmaka.rl§ık bir durum hU • 
kUm sürmektedir. Fevkala.de dar bir 
cep içine laman dtl§man blrllklerl 
kU!;tlk daireıler h&llnde ku§a.tllmI§ w 
ayrı ayrı parçalara ifraz edilml§Ur. 

Elli yedinci Sovyet ordusu komuta. 
nı general PoUas ve kurmay bafkanı 
esir edilmelerinden az evvel intihar 
etmişlerdir. 

Doğu cephesinin merkez ve f1m&l 
kesimlerinde kuvvetlerLmlz ta.rafın -
dan yapılan taarruz te§ebbUsleri mu. 
va!fak'yeUe devam etmiştir. 
~ llenOO ~ephoıdnde, Uurmanalt 

Umaıımda iki büyük dllşınan ticaret 
gemlsl bombalar atılarak tutll§turul. 
muştur. 

Şimal burnu Oe İzlanda arumdakl 
sularda bir dllşma.n katileslne taar • 
ruza devam eden savaş uçaklanmız 
8 bin tonllAtoluk bir dllşman ticaret 
gemisini batırmı.ıar vo b&§ka Uç ge
mide yangınlar çıkarmıılardır. 

Akdenlzde, Malta adaamdakl hava 
alanlarına ve§lmnll .Afrlka kıyısında
ki hedeflere karrıı testrll ta.arnızla.r 

yapı1mrştır. 

Savaş uça.klarmuz dlln gUndUz Sut. 
hamptondaki llman tesislerini ve ge. 
ce İngiltere cenup kıyısı Uzerindekl 
ehemmiyetli asker tesisleri bombala.. 
mıglardır. 

Akdenizde 
Mihver . 

hazırhkları 
artıyor 
-0---

Giritte Alman par'lfÜlçüle. 
ri talim görüyor 

Londra, 2'7 (A.A.) - B.B.O.: 
Taymis gazetesinin diplomatik mu. 

harrlrl "Akdenizde mihver hareket
leri, ba§lığlle yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

"Mihver, Akdenlzde bUyUk bir as. 
kert ve bahrt te,ebbU8c hazırlanıyor,., 

Müteakiben Taymls muharriri, İ -
talyanm Fransız toprakları üzerinde. 
deki isteklerinden bahsettikten 80nra 

la&iltere bugUnktt tııırp önünde §Öyle devam edlyor: 
domlnyonlann ve anavatanm emplrl 1 "Hakikatler gö7.ÖnUnde tutulmak 
lsıten selen bir heyecanla muhafaa l!zımdır. Maltanm devamlı bombar· 
etmek ls&edlklerlnJ hürriyet ve ada • dımanı, bu adanın bir bombardıman 
Jet preaalplne bir misal olarak Uerl U8sü olarak kullanılmasma mani olu. 
llttrtlyor. Filhakika, büyük harpten yor. İtalyanlar, bundan istifade ede. 
evvelki ve bat1A bUyttk harpteki em. rek vapur katlıelerlnl daha kolaylık. 
Pir boctlnkllne nazaran daha ÇOk Brl- la sevketml§ler ve Llbyadakl kuvvet· 
ı..,.. Mla•IDDI emrinde olan blr mü- lerlnl eaaslı bir aurette takviye et • 
-..,. dl ml§lerdlr. Girit, Alman parS§UtçU kı • 
ı.Jıere llCM ele Fransa ile anlaş. talarmm talim merkezi olmuştur. Bu 

tıl'ı zaman yeal Zelandı balıkçılık l~- gösteri§ için değildir. Yunanlstanda 
len dolaydlle Fran ızlarm arzusu Jle da mUhlm İtalyan kuvvetleri mevcut. 

laaberclar etmek mecburiyetinde kal· tur • ...,ti. Oenup Afrlkaauıuı da haberi HIUer karar verdiği takdirde Mlh-

Bu sene I zmir 
fuarı açılmıgacak 

• 

Ankara 17 (Husuat mubablrtmlzdea) - Bugtla lSjteclea aoma blH~ 
mtlzakereünla devamı aıraaında ticaret YekAletl bU~l de SiJl'Otllldü. lla 
sırada Batvekll Dr. Betik Saydam, ktıntlye celerek fNsllakll dtbaya üYall 
kal'Dıamda ber 11ene yapılmakta olan hmlr tuannıa bu -• yapdau)'M!L 
ğm. ve hmh lıallmuıı da bu clunmru takdir edeceğini bUdlrdl. 

Japcn Bar7clye 
Nazırının beyanatı 

--0--

Çu'nking 
Layık olduğu 

ô.kibeti 
bulmuştur 

--<>---

Hind Kanı 
dökülnıesini 
istemiyoruz 
Tokyo, 2'7 (A.A.) - Diyet meclisi. 

n1n fevkalAde toplantısında barvekll
den sonra hariciye nazın Togo söz 
alarak, harple al&kadar diplomatik 
meseleleri gözden geçlrml§, pasltlk 
harbinin mesU!lyetlerl, Ang1o • Sak. 
son devletlere alt olduğunu ııöyleml§ 
ve Pasifik anlqmaınna. varmak Uzıe. 
re Tokyo hükfunetlnln birleşik Ame
rika ile sekiz ay yaptığı müzakerele. 
re müteallik resmi vesikalardan da 
anla§ıldığı Uzere Japonyaya harbi 
bu devletlerin zoı11a yükledlğinl be • 
lirtmlşUr. 

Togo, ııözlerine ı~yle devam etmlf-
tır: · 

Japon 
Başvekilinin 
beyanatı 

---0--

i ngiliz 
Amerikan 

kudreti 
Blktladea ıOkfllla. 
ceye kadar .Japonya 

barbe devdm 
edecek 

Japonya, kendi mevcudiyetini teh· , ----0--

llkeye koyan bir mücadeleyi kabul Mı·hver 
etmekle Angıo • Sakson UstünlUğUnü 
mahvetmek ve yeni dUnya nizamının 

yara.trımasmda işbirliği yapmak he. •tt• h d 
defini gtldtıyor. 1 1 a 1 

Nazır, .Japonya ile oarld Aııya mem 

leketııerl arasındakl ittifakın bUyUk y 1 • k 
Asya alyasetınl ilham eden prensip · apı an enlrı a ve 
lere uygun olarak hergUn biraz daha 

:~~1:a:m~::~1 
söyledikten sonra sefil manevralarla 

Slyast ve asker1 anlaşmalara lktl· k 
sa.dl ve mart anlaşmalar inzlml\m e. sarsı:mıyaca tır 
dlyor. Çunklng rejimi prld A.ııyada 

...- Devamı 2 acl eaytada .... Y•:uaa Z ad sayfada 

~------------------------~~~~~~ 

Pencereden düşen çocuk 
hastaharede öldü 

)'Okıa, Nitekim l91t t-arblnde bugUn verin taarruzuna mani olunmaz .. , ı Evvelki gün Rumellkavağmda otu. 
etnplrln bekçilerinden biri olan cenup ran Mehmet isimli bir pluıın lld ya. 
.\.trtkumda isyan çıkmııh. BucUn bUn1yet ve adalet pren.'llpl ille bu §Uldakl oğlu SUheyl, evinin ildncJ 
eınplr tehlikededir. Domlnyonlar bu mlltterek menfaatin derinden ldrlk kat penceresinden dtl§ıntl§ ağır yara. 
1ehllke71 hJwtuıltludlr, EmplriD edllmlı olmawnm 1fadeılldlr. 1 Janarak Sifll gocuk h&ltanoaine kal-

dırılını§tı. 

Zavallı yavru bUtUn tedaviye rağ. 
men bu aabab ölmtl§tlir. Adliye dok.. 
toru Enver Karan ceaedl muayene 
ederek defnine rulıaat vel'Dıiftlr, 

Norveçte 
Toplu halde boıaltma 
tecrübeleri yapılıyor 

Stokbolm, 11, (A.A.) - Bllttm. Nor 
veç kıyı bölgelerinin toplu halde bo • 
taltılma.n için, istflA.ya kar'fl btr ih
tiyat tedbiri olarak pl&ıılar t.analm 
edilmekte olduğu ııöylenmektedlr. Do.. 
ğu Norveçte geri Çekllmefe alt bUUln 
lmkADlarm teab!Une devam olwım&k.. 
tadır. 

25 .Mayısta 11 Alman uçağı tah. 
rip edilmiştir, Biz 8 uçak kaybet. 
tik. 

H"kova. 2'1 CA. A.) - Sovyet 
gece yar:sı teb~iğ:ne ektir: 

23 Mayısta biten hafta içinde 
332 Alman uçağı tahrip edilmif • 
tir. RUl!llar 127 uça.k kaybetmifler
dir. 

lfoekova, Z7 (A.A.) - Sa.yet teb. 
llll eki töyle demektedir: 

Cenup cepheslııde dll§man haUarm 
dan OOk geride yapılan bir akın esna. 
mıda bir Sovyet ırllvart blrllğf §id • 
deW bir Ç&rplfma mrumct& takriben 
60 kilometre meaate k&tetaUf ve ara.. 
l&nnda subay1ar da bulwımak o.en 

Faşist partısinde tasf ye 2100 
Alman as!ezı.,,.yok etmı,tir. 

Loa~ 21 <AA.> - B6J'tei'ı .......... 't'f' (~ A.) - DM 
Fqtat partlabıde tuflyeye bqlana Rua abit.leıine göre, Harkof cep

caıctır. MueoıJıılnln bq4tanlı#lnda ya. heeinde cereyan eden bUyU.k 118 • 

pılan içtimada parti kon.eey az&11 vq, şiddet ve hal'a.m ba.kımm • 
partiye mensup olmak f8rettDa her dan Rus • Alman harbinin bapa
aaygı eebeble olursa oı.un liyakat danberi yapılan bütUıı muharebe
~eremlyenlerln uzaklS§tınhna.n leri geride bırakmaktadır, Son 
için p&rtJ azaamm aıkı btr elemeden 1 Sovyet telgra.flan Timoçenko ileri 
geçirilmesini ısteml§lerdlr. hareketinbı tamsmen durduruldu. 

ğu hakkındaki Alman iddialanm 
yalanlameJı:tadJr. Hakikatte Har • 
kof cephesinde Rus ileri harekeU 
Alman mukavemetinin art.mas .,.. 
evvelce işgal edilen aruinlıı tabı. 
kim.i zarureti yüzünden yavaf)a • 
mıetı. Rus k.rta.Ja.n lzyum ~ 

Peten LAvAlle qörUşto 
V~, 27 (A. A.) - Mareşal Pe

ten dün bıışvek.iJ La.valle uzun u
zadıya görüşmfü,tUr. Lava!, ma.re. 
eale, Pariste yaptığı görilşmeler 
hakkında izahat vermiştir, _. Devamı ı acı e&yfada 

B ütçe müzakerelerinde 

H ER sene, Btlytlk Millet Mec-
lisinde bütçe müzakerele

ri mem?ekete alt yığılmıı birt.ok 
me•elelerin bir çırpıda konu~mı. 
malarma vesile olur. Bunlar o ka.. 
dar çok, ~tJi Vf' ehemmiyetll 
dil'ilardır ki biz muharrirler ban. 
gi§i liKtündn duracaionızı tayin 
e<lemeyiz. Hepsi memleket dlvL 
wcbr: f'1I ktiçü!< t.eferrUatma kadar 
hep<dnln kendi5lne göre ve d~rece 
dertte ehemmiyeti vardır; fakat 
b11nlarrn anamda, cihanın \"e 
memleketin bugün içinde rırpmdı. 
ğı buhran bakımmdan en eheımni
yetliııi, hfç ,upheslz iktıııadi vazı. 

yetinılzdlr. 
Ba~,·ekilin iktıı;adi zorluklan 

tqkllit yokiulluğumazla izah e. 
den ~ılı sözleri genit bir aki!ı 
yaptı. Bllhassa bu sütunda, pllo 
ve t~k'lit lüzumu listUnde yonıl
mıyan bir ısrarla durduğuna şahit 
olduğunuz bir muharrir için, Me<"· 
Uste ve Hli'kfunette beliren bu ıu.. 
ura sel'llUllCk kadar tabii bir ıteY 
olamaz. 
1ktuadı dava ÖJle bir küldür, 

öyle bir bütündür ki içine ticaret, 
zinat, endü'itrj ve iqe ~lbl her 
me.leyi alır. Banlan blriblrlyle 
alilwa ve pllnsn olarak ayn •Y· 
n, ırtlnlfik tedbirlerle haUetmek 
lmk&nı yoktur. Hepsi bir lokmno
tlfln peıindekl vagonlar gibi biri • 
blr1erinl Qektiklert için anc.-ak tek 
lstlbmette •• tek ... , llleriDcle, 

ruaa: BiR MUHARRiR 
tek ve muayyen bir melran;m... 
om lcaplanna göre hareket 00. 
bilirler. Ayn blr l&§e teıkllitı ba
di batma hiçbir it göremez; tb. 
ret. ,;inat, endthtrl koHariyle tek 
plioda çah,nıası lizmuhr. Bunl• 
rın hf'psini tc>k hedefe doina bh' 
ordu cllıdpllnile sevkeden blr t~ 
kilit, umumi bir ekonomi genel 
knrmayı lazımdır. Perakende kav· 
\'etler nckada.r iyt niyet 11ahlbi ol. 
t.alar hedefe '\'&l'Ull&zlar. 

Bb.im pllndan ve teekilittan 
anladığmuz ~y, memleketin bü
ttin isWısal ka\'\'etlerfnl lstihllk 
lhtiy&(larma göre orgaa)ze et
mektir. Bu teşkl'ltm içine tic&. 
ret, ziraat, ~nayl, kredi, yabancı 
memleketlerle münMebetıer. iç ve 
dı§ piyasa, ücret, flat, maUyet me-
8eleleri, hayat se\·lyesi, laıte, köy. 
lliolin sağlık durumu, Bermaye ile 
i' arasındaki 1ı1Unasebet, içtimai 
~·ardım "e •igorta, hepsi birden 
ı...rfrer. Bu mt'5elelerln topyekun 
balled'lmesl, herblriyle ayn ayn 
airaplmasmdan çok daha koley. 
dır. Nasıl ld pro~h ve inti. 
umh çalışmak, kuwetlerinl dar
maclapuk harcamaktan daha az 
.)OrDMI n daha verimli olar. 

Artık Mecl~te de, Hllkftmett.e 
de muhtaç olduğa pua b\'1lfall 
bu pl&n ve ~ld'lt fikrinin ime 
haline genesi fri'a, orgaam.,.,n 
~kllnl tayin etmektCD bqks Ja. 
prlaeak ilk it hlnwllnltlr. 
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c zda ve 
olunacak 

skerllk 

.nbul vilayetinden: 
1 - Her I,rkck vnta~daşın 1 Haziran 19!.Z den itibaren iki oy zar. 

ula (l ani Temmuz Jl).12 onuncu gününe kadar) mutlnkn bir nUfus 
•U\lyct ctızdanuın ahlp olmıılnrı 'liC olm!I.) nlann bulundukl:ın ka:ın 

ım3 ır,niumılıkla ruıa mllrncan.tla \ e ll<n nlm:ıla rı. 
.z - N Ofus cür.d nlo rındıı a l<erlllt ınurunelclerlnl lcayıt ottlrnınyen. 

l'rla ll!ın tnrihlııdı•ıı ltlb::ıl'('n a"kerllk şubelerine şahsen mUraca.at cdc

~ek )ol !."imal rını lnııt1rnmları. 
8 - Ntlfııs <"I zdaıılorı bulunnın)nnlurııı mahalli hllkOmcte mUraca. 

ıtln. nln1:al.ları "eııllmlnrı \c nşkerllk ettiklerine dair \'e nlklc terhis 
cızkcrelrrlnl ııbc) c go lt.:rnıelcrl , .e hUkt\metten oldıktıırı veslkalann 
altına askerlik munnıel('blnl :> nulırmaları. 

4 - l nb ıınlardan l!!tıınbnl clhet!.nde ikamet edenler Eminönü, 
Bt'loğlu clh •lnd bııhııınnlıır (Snrıy('r ub<• 1 mU tesna) HC)Oğlo yıı. 

mııcı 19ubclerlnt 
'-nadolu clhetlııdr bıılıınonl:ır (Kartal, AdnlAr ubclert mllstesn:t.) 

ob:ı.ncı K '1ıkth ınbaı.n • mllracaat rtmclerl 
5 - n,> er, J{ortııl Adal:ır, Şile nbelerı nuntakn6ınd:ı bulunıı.n 

,>ab:ıncılııruı l.bıı ul:l<'ltrı> ıııUrac:ıatln muamel,.lerinl lknuıl ettirmeleri 

llAD olunur 

a o il 

.okyo, 27 (A.A.) Jupon başve. 
<ili general Tojo, diyet meclls1Din 
tevkıılAde toplantısında b:ıglln Avus· 
tralyaya yeniden lhtardzı. bulunarak 
durumunu tcltrar gör.den geçirmesini 
• bUyUk şark1 AByanın v~cuda ge. 
Urllmesi l§lne l§Urakln.I t.A vslye et. 
~Ur. Başvekil mlldafaa ~indeki 

tımniyetin kaya gib sağlam olduğu. 

nu na.ve ctmı, ve blr. •k Amerika 
De BUyUk Brltanyaya kaI'lll yapılan 
b&rbe §lddeUe d va.m edllmesl lAzmı 
geldlgl.n• bellrt.ml§tır. 

Hariciye na.zırı Togo, ba§vekllden 
.az alarak Sovyet • Japon mUnasebet 
lerlnden bııhaetm~ ve bu mtıııasebct. 
Jerde büyük ABya barblnln bll§langı -
c:ındanberl hiçbir değt.ıılkllk olm&dI.. 

ımı aöylcmJ..vUr. 
Tokyo, 27 (A.A.) - lmparatorluk 

~et meclisinin fevkalAde içtimai 
aı;Wş cclseainde ooovekll general To-
2o, çok beklııııen nutkunu ııöyleml§ • 

tlr. 
Bqvekll, diyet mccll8inln açılma • 

&J mUnuebetlle lmp:ıratorun ceva. • 
b:ını muıneUe k&r~adıktıın eonra 
hllkUmdarın §lUllI lradc.:ı1ne ittltı:ı. e • 
'1llerck bUtUn gayr Ucrin zafere ulaş.. 
nak için bir araya geUrllece:ını .söy. 

mi§ ve mum iller meclisinin ye. 
llenmesı bUtUn memlckC1tin, harp 
cdeflerlnl takip hususundaki kuv • 
etli ar.minin n Uccsi olduğunu ibe • 
rtml:Jtlr. 
BaşvokJl, sözlerine göyie devam et.. 
l§Ur: 
Şarki A11yndald ilı:ı.tbln 'başından 

Jeli altı a~a;ı dll.lın. az bir zam.ıın 
~da Japo ı d~ kuvvcUe • 
rln1 her rastgeldıklerl yerde czmigler 
'o tmpara.torluk kuvvetleri bUyllk 
§&t'k1 AJıyanın önemll bk parçasını 

ıgaı etmişlerdir. Buna. mukabil bir· 
le§1k Amerika ve BUyUk Brltanyo. de. 
nJz kudreti, Paal.flk denizinden ve 
HlnJ deni.Zinden bllkuvve atılınıştır. 
Askeı1 zaferle muvaz.l olarak. işgal 
edilen bölgelerdo bUyUk bir inşa prog. 
ramı tahakituk ettirilmektedir ve ce. 
ı:ıup bölgesindeki askeri )ıareketıer· 

le muvazi olarak Çindekl lmparo.to. 
hık kuvveUerl Çankayııck kuvveUerl. 
Dl derece derece tahrip eylemektedir. 

Tojo, 8Ö'Llcrlnt devrun ederek: dı • 
p.rda ve tçerde mevcut mUsalt duru· 
mun son zafere kadar götUrlllecek 
olan h:arbln bn~cmdan .lb:ıret 

bulunduğunu blrlC§ik Amerikaya ve 
bQyük Britanyaya k&rfl yaptlıın bu 
harbin topyekCın iblr hnrp olduğunu 

•e lngUlz Amerikan kudretinin nU • 
tuzu ve bAktmlyet hWyıuıı kökllndcn 
aökWQp atılıncaya kadar Japonyanm 
mUcadeleye devam edeceğ:lnl söyle • 

J pon Hariciye 
azırının beyanab 

Bı41tarafı ı ııci sııyfadA 

yeni nlznmın yaratılmıı.sı:na mo.n1 oL 
mak için mllca.ddlede LSrtır et.ınekte. 
dlr. Fakat B!rmAllya yolu kcsildlğin· 
den Çunklng artık tek ba§ııııı kalmıo. 
tır. Durumu gitgide vahimleşmekte. 
dir. Ve WbeU belll olmU§tur. Bu 
rej\me acınır. Fa.kat Ul.yık oldtığu 
AkıbeU bulmU§tur. 
Nazır, Kırlpsln, memurlyetınde et. 

rafta akisler bırakan bir mağl\ibiye
tc uğradığını hatırlattıktan sonra ln.. 
gtlterenın Hindlstandaki durumu §ld. 
deUe sarsıldığını söylemiş ve sözleri
ne şöyle devam et.ml§Ur: 

BUyük Brltanya Hlndllleri bAlA 
kendi mentaaUcrl uğrıında. feda et· 
mek teşebbUBUndedlr ve onlar o.raı;m.. 
da Jııponya aleyhinde ,vUpheler uyan.. 
dll'IJ13ğa çnlı§ıyor. Fakat bu manev -
ralar muva!fakiyet.aız.ılğe mahk\i.m • 
dUr. Japonyo. 400 milyon Hlndll üze. 
rınde hiçbir emeli Olma.dığmı blr çok 
defalar il&.n etmlştlr. Japonyo. Brita.n 
ya. imparatorluğu efsanesini kurtar • 
ma.k lÇln Hind mllletınln kan dökme.. 
a1ıı1 ı.stemıyor ve umuyor ki, Hind 
geflerl ellerine verilen fırsattan 1.ııU· 
fade ederek HJndlatanı H.lndlllcre mal 
edeceklerdir. Bugünkü harp Japon.. 
yanın, .Aima.nyanın. ltalya.nm ve dL 
~er mUtte!lklerin yaptııaıırı ~blrltğt 
eaycsl.nde yeni bir dUnya nımmmı 
yapa.cnktır. Japonya, İtalya ve Al. 
manya U<ı tarlh1 bir lttıra.k yapmı§ • 
tır. Ve bu Uç memleket dUnyayı imar 
etmek ve aııc&k 1ngllt.cre ile Blrlc§ik 
Amerllto. klt.U ınınıtt& yenildikten 
sonra etlerinden ııııaıu bırakm&lt üze. 
re verdilaerl karan alenen blldirm!ş. 
ıerdlr. Bu Uç mllleUn anlaşması yal. 
nız asker! saha.do. değil, aynı zaman· 
da siynsl, lktlsadt ve :tlkrt mUnasc. 
boUerlnl alAkal.ıındtnnak bakımın -
dan d3 dostanedir. Mihver devl~Uerl. 
ıe Avrupadakl mtıttetiklerl arasuıda 
mevcut bağlar, kopmaz bağ'lardtr. 
İngiltere ve Blrle§tk Amerika propa
gandalar ve yalanlarla Japonya, Al. 
manya ve İtalya arasmdııki mUna -
scbetlerl bulo.ıidırmağa ça.J.ıoıyorıar. 
Fakat asıl ideallerle ve kargılıklı 
mutlak bir itimatla bir!b1rlerlne bağ. 
ıı bulunan Uç devletin teşkil ettikleri 
sağlam kıtleyi zedelemelerine biç 

lmkb yoktur. 
Nazır, sözlerlnl oö>te bltlrmi§Ur: 
DUşman, hiç !JÜI>hesiz ıscnnu almak 

için Umitslz blr gayret sarfcdeccktlr. 
Fakat bUtUn Japonlar mUcadcle ne 
kadar uzunsUrerse sUrsl.ln davaları 
za:tero ula~mcayıı kadar tek blr in • 
83.D glbl çarpl§Dl&ğa devam edecek -

lerdir. 

tJliaUr, Japonyanm harlçle olan mu. n, mutad bayrağmınnevralardan lba-
ıasebcUerinden bahseden başvekil rettir. Adalet esası UZCrlnde işblrllğl 
laponyanın, ~ukonun, Çinin ve yapmakta olan mihver kuvvetlerinin 

Mısır Başvekili 
istifa etti 

Vf~, 27 (A. A.) - O. F. 1: 
Kahlreden bildirildiğine göre 

Mısır başvekili Naha.s paşa. ka'bi· 
rıesinin istifo.smı kral Faruk'a ver 
miştir. Nahas p:ı.gı:ı., yeni kabineyi 
teşkile memur edil~tir. 

Sovyet tebllftl 
Baetarafı 1 net aııytada 

kovo kesiminin bazı noktalarında 
toprak knzançlarma devam etmek· 
tedirlcr. Salı gilnU a.lınnn S<wyot 
habe<rler\ havn hn.reketlerindc Us. 
tUnlilğUn sıkı surette Ruslar elin. 
de bulunduğunu bild rmeıktcdir. 
Her iki taraf hava kuvvetle.'ri kıta 
topluluklıırmıı hUcumlar yapmak • 
ta bu bUcumlar da rlt sık hava sa• 
vaşlarma yol açmnktndrr. 

1(. "' 1(. • 

Lonclra, 27 (A. A.) - B. B. C! 
Ha.rkof cephesinde muharebe 

gayet ciddi blr safhaya girnıl§tir. 
En çetin muharebeler Ha.rkofun 

cenubunda 1zum • Barcnkovo ke • 
siminde cereyan etmektedir. Bu 
kesimde ma.re§S.). Von Boci<, Rus 
ordularmm irtiba.tmı ke.sınek için 
bUyük bir gayret sarfetmektedir. 

Almanlar, çı:kmtı teşkil eden 
Rus hatlarına bir nıhne açmışlar. 
dır. Ruslar tedafill muharebeler 
yaptıklıırmı blldlıiyorlar. Alman • 
Jar tank faildyctini elde etmiş • 
lcrdir. Bununla beraber kızıl or 
du, Almanla'm bUyilk zayiat ver
dirmektedir. Almanlnrrn bllyUk 
Rwı kuvvetlerini çember içine al· 
drkla.n iddiaları mUbal!ğalı telftk. 
ki edilmektedJr. Bu mulınrebenin 
neticesi henUz pek uzaktır. 

Kubişeften Röytere bild'.rildlği. 
ne göre Almanlar, ihtiyat kuvvet. 
!erinden mUhhn miktarda. tank ve 
tayyare takviye kuvvetleri gön • 
dermişlerdir. 

En son raporlara göre son ttç 
günde 15.000 Almnn, Ruslar ta • 
rafından tarilmar ediJmi§tir. 500 
metrelik b\r cephede Almanlar bin 
~i kıı.ybe~lcrdir. 

• • * 
Hnybt&e,f, 27 (A.A.) Harkot 

muharebesi UçUncll aa1lıasma g~ 
tir. Sovyet kuvvoUerlnin sol cenahı 

Uk hafta zartmdıı Harkotıı doıtru 

muvaffakJyeUo llcrledlkten, lldncl 
batta zar.tında .tzyum Barvenkovo 
bölgesinde Alman kareı hücumunu 
umumt surette za.ptet.tllctcn sonra ha.. 
len hergUn artmakta olan Alman taz.. 
ytklne karoı koymakt.adtrııır. llk ha!. 
ta zarfındaki tank kayıptan Alman.
lan muvakknten yığın halinde tank 
kullanma tabiyesini terke mecbur 
ebni§SC de olmdl Alınan cenup 118 • 
terinden önemli miktarda gelen tank 
ıar kullanlmıağa b:lşlaIJU§'tır. Birçok 
tanklar slyaha boyanmıotır. Atman. 
ıar daha bn§ka ıekilde tab!yeler de 
kullanmakta ve geçen yaz zarfında 
tatbik ettikleri &6zde psikolojik ted. 
hiş uaullerlne lxı.§ vurmaktadırlar. 

Bazı kesimlerde Alman piyadeleri 
Fransa meydan muharebeslnl hatrr
latan ııckllde ya.uyana ve trampete 
çaaırak muharebeye yürllmUıılıırdir. 

lstanbul iktısat müdürü 
değiıti 

İstanbul mmt.aka lktmat mlldllrlQ. 
günde dcğl§ikllk yapılmıııtır. Öğren • 
diğ:lmize göre mmtaktı. lktısat mU· 
dUrO Hal!kk BelBon. tzmlr lktısat 
mUdUrlllğllııc, lzmlr lktuıa.t mUdllrll 
Kemal Tilkicloğlu da istanuı mm • 
taka lklısat mlldUrlUğllne tayin eda. 
miştlr. Her iki müdUr de l haziranda 
vazUeıerlne başlıyacaktır. Taylnndm harbin sevk ve idnresl hu· te§k11 etUklerl lwdretll lttlha.dm Ang_ 

8USUilda aynı görllse 1.ştimlt ettikleri. ıo-Sakson devleUerl tarafından ya • 
ili ve aralarındJ.kl bağı. mUtemadi. pılan cntrtkalarla ve setll manevra: 
yen kuvveUondi.riliklerlnl bellrtmiş • la.rla sarsıılmıyacağm.ı bütün dUnya Ekrem o gUn akpma kadar lakcle. 
Ur. bll!yor. Blrle§lk Amerika ve bllyük lerdokl razlnolarda ,·aıdt gC(.)lrdl .. 

Tojo, mlhver dev tlerl hakkmda Brltanya Hlndistandan ve AByıınm Blrlndm kalktı, i.ibUrUne glttt. Saat 
4~tlr lı:.1: diğer tarafından tardedllınelldirler. altı olduğu halde NoolA moldanda 

Bu tırsattan L!tltade ederek Japon D~an kuvveUerlntn Blrmanyada • yoktu. 
hükfu:netlnin blzlnlle blrllkte büyük kl mıığtfiblyetlndcn SOW8- Çankayvek Mektubun gJtmemesl kabil drğlldl. 
zaferleri hakikat sahasına çıkarmak- rejimi tek bagma kalmJ§tir ve boZgU Memur yaran saat BOnra met..·tubun 
ta Olan ve mllşterek harp hedefimize na uğramam muhakkaktır. fiahlblnln eline va.racağııu tcmln et. 
ulaşmak içln bir çok mll,şkUUeri yen.. Barekll, ıı&ıerine devam ederek. mi tı. 
ınek üzere gayret a:ırfm:ı. dovıı.m e • Mercan denlZi muharebesinin sonun- Şu halde NeclA neden gelmiyordu 'l 
den ltalyan ve Alman mUttetlkieri _ da Awstralyanın ''Paalflk yetimi.. Ekrem nıeralnudan ne )llpacnğıııı 
mizle dost devletlere kar§I duyduğum olarak kalclığını belirtmiş ve Avust. bllmlyordu. Artdt bir ııey dli Uneml. 
derin hurmet hlSJml .lfad" etmek 1.&- ralyanm mesul makam aahlplerine yordu da. 
terlm. .Japonya, .zııf rH acforlne de • hitap ederek kendls!nln bundan ev. Aradan kara kedi mi geçml~U 'l 
vam ctm k azınlnd dir ve hlç güphe velki demeçlerini lQtıen hatırlama • Böyle birdenbire bu cleğlılltllğln 

yok ki ltıı.lya ile Alınanynnın blrıeıılk larmı ve men!aatıerlne uygun karo.r bu m:ııınsız dal'G'IJllığın sonu nereye 
Amcrlk&ya ve bUyUk Brlt.anynya kar aımalarmı söyledikten sonra: "Şu sı- varl\Claldı ! Ekrem: 
şr yapm:ıkttı. olduklan takdire değer radn Hindistan kımıldıyor. Çunklng - Ncrl'yo vnrıran mr uı .• hı•rh:ıldr 
ınllcndelcde ortak olmak suretlle, nerede ıse yıkılacaktır ve Awstralyn sebebini anl!ı.mnğa ç:ıhı1acağııu.. dl • 
şimdiye kadar mtqtereken kazo.nıl • , tek başına kalmıştır., demlgtir. yordu. 
mış olan birçok za.o:erlcrl do.ha arttı- Tojo, Japonyanm, yeni prk1 Asya ' OM dö Bnrkııdcrl.n altındııkl gıızl· 
racaktır. Japcır.ya bUhass:ı. mlltteflk.. nizamını yaratmak hususunda son noil:ı kendl ltcndlne sdylcnlp durur 
lertle strate>,ll sah:ı nd:ı b rl ğl yap. der~ce önemli olacak Uslerl anı;'lo • ken birdenbire C3dd~on saraylı ha. 
ınak ve ,onlar blrl itte yeni bir dlln. Sıı.ks<>nlarm :r.:ırl.n çekip aldığını be. nımm geçtlkfnl gürdü .• ba::ıını önUn 
ya nlzamı kurmak ka nndadır. Blr- llrttkltcn sonra lnglllZ ve §lm:ıl A • lğd .. gazete ile ;)"llzünU kapam:ık ı 

leşik Amerika ne Büyük Brltanynnın mcrlkıı milletlerinin acmmağa JAyık tedl. Fakat ne kndar ııaltlannuık ve 
birbirini takip ıan y<ı!llll§ ri ve fs. o1duklarmı zira şeflerinden llıanet görllnmcmrl• 1 tedlyse nıııvnffak o-
U1'ballerlnln karıı.nlık görUnU,,U yfi gördlllclerlnl söylemiş mihver dev • lamndı_ s:ırnylı h'.lnımlıı n7.0lctan g67. 
&UDden bugünkll harb:.n blr rrk harbi tetıerlne ve diğer dost ve müttefik göze gdml ti, 
'9 1 ~ Jı:eyflyetı Ang. mlllctlcre şQkranlarmı, bunlardan 1 Ray Scdndın kn.nııı böyle tek llft ı. 
n • - dırr!ettertn, ınf!l~t1er1 aL J g6rdllğ1) yardıma k~ı Japon büke. u 15keleye neden lnntlotıt 

'ı:'n fltedenberl baııvtırlfuldtı. metinin mlnnctını Hnd" ~tmlştlr Sarııyh hıınım luzlyle bile 1 keledc 

Mahkeme Salonlarında 

iyi hizmetçi buh
ranı karşısında ... 

'' Kardeşi mseni sonra mezarhklarda 
arayacağıma, şu benim sandığımı 

veriver de, gideyim 0 
- Okumak. yazmak blllr ıulaln T j dıı blzdıı kal, dedi. 
- Bayır. Teklifini kabul ettim ve aıındığmıı 
- Blo mi bllmlyorımn!' ' alarak, Altmbskknldı:ıkl evlerine git. 
- Eh, kendlmo göre. tim. Flor, koc:ısı Lcon, babıun A•rndi!I 
- Yoııl ne kadar blllrııln, T me rUi, ile bir odııdıı oturuyordu. Ben de ıı~ m 

samı. yazılan bir mektubu ol<ur mu. odada 6 glln kadar misafir ltaldım. 

ısun 't Sonrn 111 buldum ''e Flom 10 llrn dıı 

- Okurum. para vererek: 
- Ee cevap da yazabilir misin! - Sandığım sende kalsın, sonra 
- Bayır. getir, alrrım, dedlm. 
Bunun üzerine bayan !dilip, hfıklm. ırakat 13 gUn sonra kııılll• clblsele. 

den evvel davrıınn.rnk ve maznun ılml bırakıp, sandığımdaltl )RZlıldnrı 
gen!) kadına kaJ'l!ı mnğrunı..ne bir ba· rılınalc iiz.ere gittiğim Lanınıı, Flonı 
kı la bakarak mııldneslnl tıkırdattı: ı•vılo bulaınııdım. Meğer, Mıı adr.n· 

- Oabll! 1 da bir kundura bo~ ııcısı ile SC\1şcrek 
- Nerede oturuyonıun T kocasını yU7.iliıtU bırnlup ltaçmış. 

- Beyoğlunda, B.u ııokıığmda avıı. Ablası Annlh:: 
kat Ahmet belin l nınd • 

- Adın? 

- Muammer. 
- Knc tevclIUtlli!!Un 'l 
- %1. 
- 18.Z7 öyle mi 'l 
- Vallalıl ora ını bllmlyonıın. 
- Ya? 
- Yanı yaoun .Z7 dlr. 
- Ha, demek dotum tarlhl.rıl bll. 

mlyonıun. BUtUn kadınlar ılbl .. 
Eh gelelim meseleye: Ne dl)oock. 

aın bakalım, ıtu madam Florwı lddl· 

- Ah, benim makinemi de lmçırdı. 

Senin sandığını dn, dedi. 
Döndüm, birkaç gün sonrn An. 

nlk çalı5tığmı eve gelerek, kız kar • 
deşlnln 1\lmı::ı ile blrllkte Aksıımyd:ı 
Dana yolru)unda 7 numnrada oturdu. 
ğuou söyledi. E\den lr.ln alarak bem
lıerce buraya. gltUI•. Flor bizi görUnoo 
boyımım:ı sarıldı: 

- Ah kardeıt. ynptığımu pi man 
oldum, Kocam beni ılldUreccğlnl Uy. 
lUyorınuş, diye aA"lamııı-,'1\ b:ı.§lndı. 

Bunan U:ıerlne: 
"8ına.'? - Florcuğum, ben seni M>nrn nıe. 

Maznun, çlkolnta tenli iri dUfnıclerl urlıklardn arayacağıma u benim 
tıulunao mavi pardÖ UIU, boncuk gibi &andığımı \'er! dedim, 
iJyah götlü bir zenciye idi. Jtııknt her - Ne olacak, bcmfo lmlsı.ıı, cwlml 
,eye rağmen ayaklarma altı ma.rıtarlı blllyorson, dedi, Hen de IUwınln eıı. 

loeyaz, renkli bir ayakkabı geçlrmeğl ynlarıını nlarak döndllm. Blrkaç gün 
lb1D3l etmeml$ll. 1'--cıtı llbmal,tl ıoıırn sandığımd:ıki e;,ynlıırı nAnalln
olamk oatı tığı anla ılan ııvukat d3, /emek ili.ere tekrar gittiğim 7.:lman 
ltcndlslnln \'ckAlctLııl d ruhtc etmiş • ıe Flor, ne de do tu c\de yoktu. Ev 
IJ. 'lahlplerLne sö) !edim 'e a.,aj'Pyn ine. 

işte dallll3 tııltcgeldlltf mlz, hizmet. rck bnhçe tarafında pencereyi kaldı
~ buhranının bt:ı.lerl nele.re mecbur np odal ırııı girdim, oda. karmalmn • 
'ıttlğl bir dela daha ,.e bUtUn canlı. !ilkh. S:ındığını da n!Jılmı:Jh. Balcım, 
lığlle ortaya. çıkmıııtı: l>n7.J şeylı•rl~ gümU.5 lm.şılc takımlA. 

Avukat, her halde ınesletfadc mU· nm ( !) yoktu. Bunun Uzerlne kıy • 
tehasıııs olan hl7.mettlslnl !<endi lnr mt>tll f'IJYnlarımı bir p~et yaparnk 
ınlıınettıır eden•k 0\1nden ~ırnıa • ev sahiplerine gösterdim ve aldım, 
ınnk lçlıı, velev ki ıılmdl r.an halinde giilürdüm. 
olsun hırsızlık suı;uııdım dolAyı mu. 1 iste bUUln meselo bu, \'allahl gö -
hakcmt'Sl.n:.'le vckt\letlnl kııbııldl'! te • rUlmUıı y cıc~t Kendi cşyalıırım 1. 
roddüt etmenıı,u. HııttA bir gün ba· ı çln nasıl dn "Qaldı., diyorlar, 
ElD3 gclooeğlnl hatırına getirdiği -Tabii, herk•"Sl.n odn ınn penee • 
halde.. 1 redtn glrerıw.n,ı.nsanıı bö)le ler ya 
MUAIDıner lıAklmln hitabı Uz.erl:'"IP parlar tııbll. Demeks n Flonın sandı· 

beyaz dl5lerlnl gi.Jstercn bir tebesııüm. ' ğındıııı ,,. ynlarln dostunun S8 linı.smı 
le gUlilm5edl: ııalmtıdm T 

- Bllmcm ki, bir lnsnn kcnılı r.ş. - J{ntlyen. 
yasmı ~alanın., hınıız mı olur. 

- Son bize ı;ııal sormıı da, hlidlsc. 
)'I anlat! 

- Anlatayım: Bir buçuk sene ko· 
dar mıveldl. İ§tcn çıkını tını. Bir ~lin 
yolda, Yenlkııpıdııld bir evde tanı • 
tığını Flora rastladım. 

- I<ardeıJ, Jıı bııluncayıı ko.d~r gel 

- Peki hl\dl Mln böyle olduğunu 

kimler blllyor'l 
- Ev sahipleri, 
nunun fü:rrlne mahkeme, da\-ncı 

1• lr>r ile ılostıı l\Jusa~·ı ve şahitleri çn. 
Jtırmağn lmrı:ır vererel• nmhnkemcyl 
h:.15kn bir gUne lurıı·.ıı. 

Al>Lll'E l\IUllABUU 

Dağıtma Ofisi Umunı Müdürlüğünden: 
Dağıtınıı ofisi merkez kadrosu ir,:ln ıoo - 260 ııra UcrettJ memuriyet-

lere mllsabaka lle memur alınacaktır. 
:MUracaat. edeceklerin memurin kanununun 4 Uncu maddeıılle tayin 

olunan vası:tınn halZ olmaları şarttır. 
YUksek iktisat ve ticaret tahsilini bitlrmlş olanluln ticaret liseleri 

mezunları, resml ve hususi iktisat, ttcııret, mııliye ve san yl mUcsseseıe. 

rinde vazife görmll§ olanlar chllycUcrıne göre tercihan almırlnr. Bu gibi· 
ıcre SG:iG ve 3659 numaralı J{o.nun hOkllmlcrlne göre ve mllll korunma ka. 
nununun 8 ıncı maddeslle tıuırıh olunan mUktcsep baklnrı mahfuz olarak 
tayin olunurlar. :MUrncaııtıııı· Ankarnda Dağıtma ofısl umum mUdllrlUğUne 
ve taşrada vllO.yet iaııe mUdUrlUklerlnc yı:ıpılmalıdır. 

Mll.sabakıı ve imtihan gUnlcr! ve "artları ayııcu llAn edilecektir. 
(87i8-SS00) 

Mukadd s Uçurum 
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gczlnmeslnl, dola§masmı scvmcdlğl.nl 
lcaç kere söylemlıttl. 

Ekrem arka mdan baktı.. 8arayh 
Jıarum vapur lskeleslno girdi •• birkaç 
dakika iskele içinde ltaldıktan ııonnı. 

çıktı .. aynı caddeden döndU. nu sefer 
Ekrem cld:llyctlc gazeto oku~·or vo 
etrafına bakmıyordu. 

Saraylı hanım maklaıtı .• 
Ve kayboldu. 
t:krcm eUph('ye dllştii. 
Bu kadın kimi kontrol ı•dlyordu ! 
lsl•elede ne i5l vardı ! 
Birini kor ılıyııcak değildi, (,'ıinl•lı 

luıeası ı;e li:ızı evdeydi. 
Ekrem bunun scbcblııl arn.~tırırkeıı, 

biraz sonra Neclll.nm da lııkclcye doj:;' 
ru Jndlğlnl g6rdll.. 

SC\f.ndl .. 
Yerinden hoplayıp kalkmak J<ıtedl. 

liendlnl gUç tuttu ve u:ıııl•tan • "cclfı. 
)8 görlindU,. fakat, glJz:;öze gcldll• • 
fert halde Necl~ hafifçe gtıll\mıılycrel• 
ı;eçlyordu. 

Ekrem d:ıynnamadı •• gnzlııodan tık 
tı .• usclckt., lokanta,.ına doğnı ıı:tıll. 

den lilrüdU. 
NcclA bkclcden döndU .• geldiği yol. 

d:ın kn·rıldı. 

Elu·em uzaktan onu takip celi~ or· 
dıı, 

Necil& anıbnlıırın durduğu yerden 
mııdcn yolunu tuttu_ ve hızlı hı:ı.lı 

llerkİntığ() L-aııladı • 
Ekrem, Neclı1nııı peşinden gltllyor. 

dıı. 

Çııu•r ıliblne g~ldlklerl 7.nmnn, Ne<ı.. 
lü arlmsııuı baktı \'e Ekremln geldi· 
(ti.ıden onıln bir tavırla lşnret \'tırul: 

'' -l"a.:ııma sokul!., 
Demek lııtıyen bu l&nrete Ekrem 

d1..chal nı.isbct cc,·ap 'ererek, NceJA.. 
111n ynnına .sokuldu. 

- l\lcktubumu aldın mı f 
- Evet.. aldım. Falınt, bizi taklıı 

ediyorlar. Kumsala wpalım. 
l"an sokağa saptılar. 
Ekrem merakını yenemedlı 
- Kim taklp edlror'l T 
- Saraylı hanını .. 
- Bizim gtzll bir iıılmlr. yol• ki, 

!l;f'ıleıı takip ediyor bizi. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu kupona -.ıdtmerek &°ÖDdUllOOC14 

le arama ve lf verme UAnian ll!n &ıo 
()aklkada paraan aııtnıcllJecektir. EV' 
ıeame tek.Un (Ölldenm okuyucuların ı 

mhtu2 lmlnınk Uzere sarlh adrcıllrn 

a.l bildirmeleri !Azım.) 

Evlenme teklüleri: 
• Yq, 42, boy 1,54, kilo 54, dul 

ve çocuksuz blr evi bulunan dUrllıı' 

ve ı.yl bir ev kadını olan bir bayan 
yaşile mlltcnulp iyi n.hiAklı ve içk i 
kullanmıyan, yuva.ama merbut ve 
sadık bir memur veya mUtekaıt bir 
bayla evlenmek istemektedir. (F.A 

GUneş) remzine mUracn.at • 331 

lı anyanltZT 
• Blr bllronun yazı ~!erini görebi. 

ıecek bir bayana ihtiyaç vardır. Bey. 
oğlu Baba sokak 30 numarada GUneş 
f~ emllk . muamele bUrosuna mora. 
r.aııt • 

• TahBUll, lstanbuld.ı. dalmt lşl o. 
lan yalnız bir genç, Sulta.nnhmet ya. 
hut beyazıt civarında. .Tllrk b1r ali.: 
nezdinde pansiyon aramaktadn 
(20182) ye telefonla mUrncant 

• Biraz öaktllo b!le:ı, hesabı kuv • 
Telli, yazw aerı ve okunaklı, ticaret 
llseslnln ikinci smrfmda bir genç 
mektep kapanmcaya kadar saat 15 
len 19.30 n kadar tatilde bütUn gUn 
bir yazıhanede çalııma.k istemekte • 
•llr. (H.H. GUr) remzine mUracnat 

Aldırınız: 
AeoC"ıdB remlz.lerl yautı oun o 

ııuyucıılıırmnzm nsınlarma (elt•11 
mektuplan l&uehaoemtzdeıı (pıuaı 

ıtırı h rlç) bergtln ııababtao öğle)" 

kadar ve ıuıat 17 den sonra aldırın • 
lan. 
(S.C.K) (Gar) (E, Ural) (E.0.) 
(H. Önsal) (Ş. U,) (F. 41) (H B, 88 ) 
lR.R.G.) (Ciddi söz ver) (N.C.K ı 

(Yoldn§) (A,M.) (E.L.) (Ar) (N.B ı 

(T.H.R.Z) (22 448) (B.B.G) 
(M.D. 315) (Tekcan)(Yedek denize ) 
A1a~ıda remlz sahlplerınin namla 

nna gelml§ fakat §imdiye kadrır ı 

dırılmamııı mektupları bu ayın aon1.; 
na kadar aldırmaları ıwmdır. A) 
sonuna kadar aldın\mış olınıyar 

mektuplar imha edilecektir. 
(26 Sezen) (G.M.) (A.G) (S.S.) 
(R.M.) (H.K.) (A.L.) (B.Y. Kaya) 
!Oran) (Clddt) (El) (Emekli) 
(İ. Şenkan) CNadlde 79) <Tunaııı 

MOESSIF BiR iRTiHAL 
T ürk~e tef air .ahibi Kü. 

çük Hamdi Elendi vefat et. 
mi§tir. 
Beyazıt dersiamlarından csbnk An· 

talya mebusu ve evkaf nazırlarından 
mWgo. medresetUlkuzat ve medrese • 
tUI müteha.ssisin muall\ml ve darUI. 
hlkmetül lsltı.mlye azalarından son 
zamıınlo.rda saha! inU~nra çıkan 
Kur'aDJl{erlm tUrkçc tefsir ahibl El. 
malılı HAMDİ EFENDİ 27 mayıs 942 
tarihli çarvamba sabahı lrtlhall do· 
nbakn eylemlştlr. Cenazesi 28 ma • 
yıs 942, tarihli perııcmbe gUnU Eren. 
köy Sabraylccdıt Ethcmefendl cadde. 
sindeki 115 No. lı haneden kaldırıla~ 
rak cenaze namazı 6ğtcyin Zlhnlpaşa 
camii ııerlfinde edıı cJildıltten sonra 
Sahrayiceditclekl alle makberealne 
defnedilecektir. Cenabı hak garikl 
rahmet buyursun. Çelenk gönderli • 
memesi bilhassa rıc.ıı olunur. 

Kayıp bir çocuk aranıyor 
26.5.942 salı gUnU saat 9.5. 10 na 

doğru Ayvan.saray Dcğırmen önllnde 
4 ynı:;ındn All ı..sminde bir çocuk kay. 
bolmuştur. Bulan lnsanlyet namına 

aşağıdnld ailesinin adresıncı ı;etir • 
mclerlnl çok rlca ederiz. 

AJ'l-nnsar:ıy llostaıı sokak No • .Z5 
Sabri I<arapL'llBr 

- Hele yUrU.. biraz aonra olup 
bltenlerı anlııtırun. 

Ekrem merakuıdan çatlıyacaktı. 
- Şimdi dU5Up bayılııcnğım, Noo. 

lo\ ! Bu ne iş! Dün akşamdan beri el. 
yasct değl:ıtı •. ho\'n dondu.. bunun 
ııebeblııl ııııl:ımıık fı;ln buı;lln bura • 
da lmldım. 

- Şimdi anlatının dedim ya. Bir 
kı lmnçldt •• ba§ka bir ~ey değil. 

Ekrem blrıız ncfcıı nldı.. 
Kumsaldaki denJz hamamlarma ka 

tlar yllrUduler. 
Neci~ tclcrur arkasına balttı: 

- Kimseler yok. 
- Şu pınj g:ı:dnosıınıı. olııralan da 

komışahm biraz. Son vapura yetlı • 
ınek 1 tlyonım. lHl'rııkımdan s:ıldıra.. 

cağım, NeclA! 
- llııl<kın \"ar! Falmt, bon de s:<ık 

mllşklll \":lzlyett.e) im. Biz diln gcoo 
ııcnlnle baııba 11 kaldığımız zaman, 
annem penc reden garip ,eyler duy -
muı;. S ra) lı hanımla Sedat bey bab. 
çcdo bizi konuı;nyorlanwı. Sıırayb 

hanım "Ekreml kaçırdık. K~ld bl:rlru 
Şahika.ya yapsaydık l"l delikanlıyı.,. 

demi • Sed:ıt bey de "geri dönmeel 
gflo dfi'IJ ya. Önco Neclll.dan ı0tutu. 
nn: •• sonra Şllhlkayı glS:r.Une eokma.
t'n çnlı~IJ'IZ!n oovabun vennlıt. 

(Devamı var)) 


