
Amerlkadan Gelen 
Bir Ses 

Yazan: SADRI ERTEM 
M OTTEFtKLER bir yandan 

harp hazırlıkl3rmı al:ıblldlğL 

ne Ucrletmeğe !)alqjır ,.e bu 1'!er l!)ln 
) eni, yeni ~ekkUller vllcude getl. 
rlrken beri yruıdan da yarınki .sulh 
dava.smı etud eden fıınllyetler de gö
ze s;ıırpnuıktadır. l\IUt~rlklcr lçlıı flL 
haklka Atlantık bc.>nnnıunosl osas 
olmak üzere blr sulh pl4nı haı:ırl:ı. 

mak büyük harpten alman derslerlC> 
ne llerlemteğe çalışır ve bu l~lcr için 
1918 mUtarekcslnt takip eden sulh 
muahedeleri esaslı hcsapla.rıı dayıın. 

maktıın zlynde polltlkacılann hırsla
rını tatmllıe hizmet etmlştL Ba rıe.. 

bebden büyük harbi nihayetlendiren 
harpler esaslı bir 8Ulb prensibine da.. 
:yanmadığı için yeni bir h:ubo ancak 

geçit ,-az.ırcalnl gördil. 
l'e.rsay mubadcselnlın nasıl bir ruh 

la hazırlandığı m:ılömdar. Yannkt 
sulhün esaslan hakkında müttefik
lerin ellnde oldukça milhlm bir Atlan. 
tik" be.}anııam l rnrdır. Bu myımua. 
~CP sonra 8Qll za.nınnlarda tngııte. 

rede müstakbel ulhUn ııekll hakkın• 
da muhtelif devlet adamlan söz. söy. 
ledllcr. Fakat bu sözlerin 90ğıı mll. 
letlerl blrlbirlne yakla,tımcak ııeylcr 
olmaktan zlyıulc cıcmlyetlerl ebOO.i 
kinle birbirinden ayıracak ve yarınki 
harplere temel olacak m~yettOOlr. 

Bu sözlere göre harpten 800ra Al • 
manya sllAhtan tecrit edilecek, ancak 
lktısadi meselelerde sıkıntıya mııruz. 
kalmıyacaktır. 

Bir millet için g06terllen hususi bir 
ınuadele blr ıulhü )aklııştıra.c:ık ma
hiyette değildir. Galibi ve mıığlöbu 

olmıyan bir zihniyet ancak bugUnkli 
harbe nihayet vermek lmkAnı.ıu te. 
nıln edeblllr. Amerlkadım gelen llC8. 

ler bu hosuıta daha Umlllidlr. Ame. 
rlknda Amerika cumburrelsl mnın1-
nl Vela, hariciye na:ırrı Kordel Hal, 
ekonomik 1 ler rciııl Ues KJns'den 
mürekkep bir komite yarınki dünya 
llOllıU hakkında bazı esaslar hazırla. 
maktadırlar. 

Amerlkadan gelen sesde daha ya. 
mu,ak bir ton vardır, Amerlk.aya 
göre yeni sulh bütün dünyanın ''bir. 
qmtıı mllletlerl,. arasında. bir olmet 
olacaktır. Kordcl llnl'e göre bu pro
Je~1 dünyada ya51ya.n diğer mlllet -
lerin de tasvip etmesi IAzım gol.mck. 
tedlr. Vels'e cöre bu yeni sulh devri 
l(iyle karnkterlenmektedlr. 

"Bu harp yeni bir devir yarata· 
caktrr. Bu devir (Ferdin devridir) 
büyük küçük milletler nrnsında hiı: 

bir fark göı:etllmlycccği gibi fertler 
a.rasmda da öylo olacaktır. Her fert 
topluluk için çal~k ve umumi 
menfaat için de huııusl menfaatlerin. 
den fednkA.rlık edecektir. Her yerde 
ııanayiln inki§a!ınn çn.II§ılacaktır. Bu 
(fert devrtnd~) yalnız demokrasi cep. 
hesl milleUeri değil Almanlar, ltaL 
Ynnlar ve Japonlar da yor alacak ve 
bUt\ın dünya tam bir 00.fl§, tam bir 
ınll3avat ve tam bir emniyet içinde 
~iyeUn ıselAmetl ve ferUerln sa· 
adeti için !l&lıpcaktır ... 

Amerlkadan gelen bn l!le8 bir ktr. 
langıc sesi gibi insanları sevlndlre. 
cek mahiyettedir. f)ünkU kırlangı~ 

lle!Jf lt188nlara bahan hatırlatır. A. 
nıerlka devlet &damlan ıtılhll hatır

l&ıcyorlar. 
l'akat bu &özler ümidimizi kuvvet. 

*dlrecek mahiyette değildir. BOiiu 
itiraf edelim, s;Unkü bir yandan ikiye 
bölUnm~ insanlık birbirini imha için 
en yeni usulleri bulma~a çalı,lrken 

bir yandan ela onlnnn birbirlerini 
tııevmek itin projelnr hazırladıklanna 
lııanmak mUcıkUldür. ı.~arzedellm ki 
lkı taraf ta artık sulhiln tılcıır yolunu 
llrıyor. Bunnn için de iki tarafın bir. 
bJrine itimat etmesl IAı.ımgellr. Hal. 

Llbyada Uerl hatlara yerl03tlrllmi't 

Mareşal 
Peten 

.f"ransız 

askerlerinin 
manevrasını 

seyredecek 
--0--

italyanln F ransaya 
yeni bir nota 

verdiği söyleniyor 
l'l,ı, 28 (A.A.) - Mare§&l Peten 

yarın sabah Şatö Ru civarındaki or. 
dugfthta bulunan Fnuuıız kuvvetleri
ni teftiş edecek, arazi Uzerlnde ma -
ncvralar yapııcak olan asker ve .su • 
baylıırla §ahsan temas eyliyecektir. 
vua.ycttcki kabul resminden 80Ilra, 
mar §81, r sergtsınl-gezecek ve 
ak§am Uzcrl Vl§lyc dönecektir. 

Martinikte 
müzakereler 

devam ediyor 
--0---

T icar et vapurları ve iktiaadi 
mesele henüz halledildi 
Vaıtlngt0ın, 28 (A.A.) - Hariciye 

nazın Kordel Hal, gazeteciler top -
ıantısında, Martlnlk mUzakcreleri
nln ha.111. devam ettiğini söylemiııtır. 
Müzakerclertn iklisacll satlıaat ile tL 
caret vapurlarına taallök eden sa!. 
hası henüz bilmiştir. 

Dün blrleşml.§ milletlerin kendi ha
reketini siyasi bir hareket olduğu 

gibi muharip bir teaekkUl olarak da 
tanıma.lan gereğine dair olarak ge. 
neral d~ Gol tarafından yapılan de • 
meç hakkındaki suale e<:vap veren 
ne.zrr, blrlcalk Amerikanın ve birle§. 
mfo mfllotıerin cs:uı hedeflerinden 
birinin harbin ııskeı1 M!hasmı hızlan 
dırmıı.k olduğunu, blrle11ik Amerika 
hükt::mıetlnln b:ı.şka meselelerle me§. 
gul olmak niyetinde bulunmadığını 

bildirmiştir. 

Cenup bati pasifiğınde 
ilk altı halta zarfında 

200 Japon açaftı 
düşflrfllmlş ı 

Mclburn, 28 (A.A.) - Cenup ibatı 
Paslnkte general Mak .ArtUrUn ilk 
altı haftalık komutanltğı esnasında, 
gerek yerde hasara. uğrıı.tılmıı.k, go -
rek tahtip edilmek euretlle en az 200 
Japon uçağı dU§UrüJmll§ttlr. Bu ye -
knn 21 nlsandanbcrl m!~rcdilC'Il ·U 
tebliğin tekrar tetkikinden anl~ıl • 
maktadır. 

bukl Alıwııtla.r Amerlkndan gelen ~ 
tıl reis Vlbonuıı bUyUk lı.arp ma.ğlOp. 
ları için bir ökse va:r.lfeıslnl gören 
prensipleri gibi tcll\kld edoot"kler, 
bunun ııamlmlyetine lnıuıunyacaklar. 
dır. 

l\IUtteflklcr Alman yanın sulh ar. 
'l:.usuıın ,.o milletlere hak ~ermek ls
tedl ~I dllşllneeslnl snmlnılyetıe kar_ 
f:irlamıyacak.Jardır. Arada fikir bakı. 
mından bir samimiyet bulunmayınca 
son Mi:r. yumnığun olacaktır. Bugün 
için CAeflıı söylemek Ulzımgellrse he. 
nUz söz yumnığnndur. Sulh sö:rJeri 
ancak her iki taraf irin de ''öksend!'ll 
başka. bir FY telli.ilki edilemez. Şlm· 
dlllk manı.ara budur. 

Dün olduğu gibi bugün de ıJe yann da yegane gayana 
ve yegane takip edeceğimiz yol: 

Vatanımızın istiklal 
ve bOtDnlDğDdiir 

Milli Müdafaa Vekili Je dedi ki: 

Libyada 

BOyOk 
tank mu
harebesi 
o~uyor 

165 bin esir 
517 tank aldıktı 

Ordumuz aıacatı vazUeyt ber tarıı 
g çl Dl yenerek ledaklraae 

yapmaya hazırdır 

--O-

Geniş bir aahada vukubulan 
muharebe hakkında 

Henüz tafsilat 
alınamadı 

--0--

Mlbver kuvvetleri 
iki kola ayrdarak 

taarruz et ıer 
Kiibite, ( .) - ôtlap;nı: 

glliz kuvveUeri umum! kararg!huun 
28 mayıa tarihli tebllğl: 

Llbyada dllnkU çarşamba gtlntl aa.. 
bahleyln erkenden 00.şlıyan tank mu
harobcsi bUtlln giln devam e~Ur. 
Düşman kuvvetleri bll.§lıca fk1 kola 

ayrılmıştır. Bunlar "Bir Hak.elm.,ln 
§imali şarklsinde zırhlı kuvvetlerimi. 
zin şiddetli tı:ı.arruzlarma uğralDI§ -
lardır. BUyUk sabada cereyan eden 
bu muharebelerin neticesi hakkında 

henüz blr tahminde bulunmağa im • 

Esir miktarı 
gltUkçe arbyor 

Berlin, 28 (A.A.) - Alman umumi 
kararga.Ju aşağıdaki huswıt tebliği 

neııretmcktedlr: 

Harko!un ccoubund& cereyan eden 
çevirme muharebeBi Alman ve mUtte. 
fik •llfthlarmm büyük bir zaterile 
neticelenmlşt.ır. 

Dtı,şman tarafından yapılan IJOll. ha. 
fifletme taarruzları çember içine &· 

lınan ordularm A.kıbetlnl dcğiştlrme
mlştlr. Şimdi yalnız mUnf<erlt grup. 
!ar henUz mukavemet etmektedir. 
Bunlarm imhaııma devam olunmakta.. 
dır. Şimdiye kadar elde edilen ra -
kanılara göre 1615.000 esir, 1517 tank, 
1180 top binlerce kam~ ve at ve 
muazzam mlktard& harp malzemesi 
almmı,,tır. Bu rakamlar durmAdan 
artmaktadır. 

_...Devamı 2 ncl sayfada 

Marlinik 
sularında 

Bir Amerikan 
muhribi torpillendi 

--0-

Muhribe birkaç denizaltı 
hücum etti 

kl\.n yoktur. DU~an zırhlı kuvvetleri Ben Lnsl ada8I. (Antlller) 28 (A.A.) 

tarafmdan "bir Hakclm., nıUd'lfaa Birleşik Amerika donanmaama. 
tertibatına karşı yapılan taarruz geri mensup Blakely muhribi pazartesi 
pllskürtUlmilş, dll§man kayıplara \iğ· g1lnU dtı,şman ®nlzaltıları taratın • 
rattlmıştır. dan torplllendiktcn ııonra Martin1k 

GUndtlz "Gazala.,nm cenubundaki • den Sen Lwrt adasına gi~rken Kaa. 
mevzilerimize yakla§an dUşma.n tank triye Umanı açığın.da bir deniz .SO.V&§I 

Jarı kayıplara uğrııtılmıştır. Mevzi - verml.§ ve buna lli;aJcla.r d& iştirak 

lerimtz olduğu gibi muhafaza edil • etmiştir. Bllakely muhribi k.encll vaaı 
mlştlr. _... Devamı :a ncl aayf&da 

Nomura 
Ve Potlas 

Yazan: BiR MUHARRiR 
B U dUnya harbinde üç gene_ 

ral intihar etti. Bunlardan 
biri Japonlarm Bataan yanmada. 
sındald lmvvctl<'rlnin komutanı 
General Nonıuraclır, Filipinleri iş
gal f'tmek gibi biiyük bir 7.aferin 
kahramanı olduğu halde, nataan 
yıırımadasmda Amerikan Generali 
l\Inlc Arfhnr'lin knwetleri tarafm. 
dan ~östcrilen muka\'emeti asl<e_ 
ri gunınına yediremediği lı:ln "ha. 
rakirl" yaparak kendini öldürdü. 

Bu sefer de Harkof cephe.'linde 
ıırılan 57 ncl ordu kumandanı Gc. 

neral Potlas ,.e erkin(hıırbiyesl 
l'ei11i intihnr ettUrr. Dü_şmana tcs· 
Hm olnıağt ölümden beter bir fe_ 
liiket sayan Ru'I generallerinin bu 
hareketi, ideal ve Şeref ır.abibi in· 
sanlar olduMannın ~Uphe götür. 
rncz bir delidir. Bu harpte biz bir 
ı;ok ordu t.cşckküllerinin ıııanldığr 
nr, bir ~ok istlhkiimlarm kuşatıl_ 
dığrm ve t.e 1iın olmnk zorunda 
kaldıklannı gördiik. Bunlardan 
hl~ birinin tcumandam, Potla!IJ '\'e 
nrkada,ı gibi yüksek bir hleal 
hamlesiyfo kendisini öldümtedl, a_ 
lcliide bir futbol maçı kaybetmı, 

gibi soğukkaıılıbkla dü§Dl&Da tc$. 

llm olmayı tercih etti. Bunlann 
arasmda İtalyan Generafi Dac 
d'Aost& gibi, korkunç mabnımi· 
yetler ve lmkinoırzlıklar içinde, tah 
nıfnin çok fevkmda mtdiavenıet et. 
tikten sonra te!iilim olan, sonra da 
ke<lerlnden verem olara1:c ölen ku. 
tnan<lanlan lsti<ma etmek lazun
ıJrr. Ötkiler, harp sanatlni bir r;at._ 
ranç oyunu telakki etml~ olsal&r 
gerek, 

İntihar eden iki Rus generali, 
her ne k&du Japon generali gibi 
7aferden sonra. değil, Ahnanlar ta. 
rafmdan kuşatılıp esir düşmc1' ü. 
ıereyken intihar etmişlerse de, bu 
fark, onların yük!4ek ferag&tlerine 
ancak derece tayin eder; bu fe 
•lak:\rlrihn kıymetini izale etmez. 
Rus ordu. unda da ıtereflerine ve 
ideallerine bağlı kumandanlar ve 
erkiinıharb.iye reisleri olduğuna 
gösterir, 

Gerçi yalnız ideal hamlesiyle 
savas ka1..anılmaz, Bu mane\·i kıy_ 
metin yıınm<la harp ı.an'atlne alt 
bir çok tecrübe ve bilgi sahibi ol. 
ınak da lamndır; )'(&sa aynı 

ideal hamlesiyle beraber, üstelik 
bu tecrübeye ve bilgiye de ı;ııJılp 
hir düşmana karşt koymak zor o. 
lor; fakat bir onlunun bütün ru
hu, bu mane\i kuvvettir, ki her. 
kesten evvel kumaıulanlarda bu 
lunmak laumı;telir. Elli yedinci 
Ro<1 ordu unun bu ruha sahip ol 
<luğuna kmnııntlanınm \'e crk!nr 
harbiye ıdalnin ha~l lsbat 
etti. 

Bllyük Millet :Uocll"I dUnktt toplantısında mUna.kalıLt, Uca.rot, r.tl'Mlt 
bütçelerlle milli mUdafa.:ı vekAJetlnln kara, denlz ve hara bUt.çelerl, aılkod 
fabrikalar ve harita nmum müdllrlüğ\i bUt.çesl mU:r.a.kere ve kabul olun. 

muıttur. 

V Qfingtoncla •İya•i müıahit
leTin bildirdiğine göre 

Almanya ve 
Japonyaya 

karşı 
Birkaç ay içinde 

Yeni cepheler 
açılacak 

V~ington, 28 (A.A.) - Vaşing 
tonun siyasi mU~ahitleri önümilz. 
de-ki birkaç ay içinde Japonya ile 
ıAlmanyaya kal'Şı yeni cepheler a. 
çilmaS! ıntmuı in mevcut o uu • 
ğunu bildirmişlerdir. Londraya ~ 
den hava ve ordu kumandanla.n 
ehemmzyetli mllz:ıkorelerde bulun. 
maktadrr!ar. 

Bir ikinci cophe açı:lıp açılmıya. 
cağı hakk,tnrla gazeteciler tare.rm
dan kendisine sorulan suallere kar 
ısı Ruzvelt çok ihtiya.Uı davranmış.. 
trr. 

Londra, 28 (A.A.) - Aıneıikan 
heyeti ile İngiliz kumandanlan a. 
rasmda görUşmelcr devam etmok. 
tedir. Aynca ordu levazım şefi ile 
kıymetli bir mühendis olan Gene
ral Summervel Londroya gelmiş 
bu heyete katılmışlardır. 

Ordu levazım §Cfinin vazifesi 
İngtlterede bulunan Amerikan kuv 
vetlerinin levazım işleri ile uğra.ıs. 
n:aktır. 

Birçok Amerikan kurmay subay• 
larr da Loruiraya gelmi')lel'Clir. 

Bir Nevyork gazetesi bu görUş. 
nı.elerden balıscdcl'ken Londrada 
müthiş planların hazırlandığını söy 
lf;.miştir. 

Reis Ruzvclt, Londra.dan ılön • 
nıüş bulunan Amerikan kurmay 
11cfi Marsel He görü.,c;.mUştUr. 

Bundan sonra varidat blltçeslnln 
mUzakeresino geı:llmlş, şeker ve gll. 
kozdan alınan istlhlA.k vergisi hak. 
kmdaki kanuna ek IAylha kabul o .. 
lunmu.ştur. Bu IAylha Ue §eker n 
gllkozd:ı.n alınan vergi arttırılma)rta 
ise de bu, §ekerln bugilnkü fiyatlarına 
yen1 bir zammı icap etmlyccekUr. 
Şeker gene aynı fiyatla satılacaktır, 

Bundıı..n sonra maliye vekillnln ta.. 
leblle bazı vergi TC roslmlere yeni • 
den :ı:am yapılmasına dair kanun lA.. 
ylhnsı da müzakere ve kabul edllmi§· 
Ur. Yeni zamlar hayvanlar, mucımcle 
muhtelit maddelerden ılman isUh • 

-- Devamı 2 ncl ımylBda. 

General Vavel 
diyor ki; 

Japonların 
Hindistanı 
istila için 

Bundan •onra yapacakları 
her tqebbü•e 

Artık ıoıa 
Rf ndlstan ordasa 
karşı koyacaktır 
' 
Yeni Delhl, 28 (A.A.) - General 

Birmanya hududuna yaputı siya.ret.. 
ten Dellılye dl:Snmll§Ulr. 
G«ıeral, baaına, general Alekaan. 

der kuvvetıerlD!n §imdi Hind budu .. 
duna ulaştıklarını s6yleml§ Te ;r._ 
ponlarm Hindlstanı UıtilA. için yapa. • 
cakla.rı her ıtC§cbbUse kaI'§ı koyma. .. 
nm ıırtık doğu Hindistan ordusuna. 
a.lt bir vazife olduğunu bellrtmlştlr. 
~eral Vaveı, Birmanyıı.dnn çe • 

kilen ordu mevcudunun sayısı hak .. 
_..Devamı 2 net sayfada 

tcşebbüıtlorlndo kullanılan dnı.Jardaın 

İngiliz aa kerle.rl blıılyor 
bitine 

l stanhul tarafında 
Saat 8 den sabah beşe kadar hiç 

bir yere su verilmiyecek 
Dtın ~mdanberi İstanbul tara. 

fındakl terkos muslukları akmamak. 
tadır. Bunun seıbebi bu .semtteki Ta 
nolardA. vukua gelen ani bozukluklar 
dır. AIA.kalt makamlardan öğrendiği. 
ınizc göre bozukluğun ani olmnm, va
t&ndııflarm evvelden haberdar edile 

memesine eebcb olmU§tur. 
Tamirat dalayısUe, lbu aıc,,a.m ı. -

tanbul tarafmın sulan saat 8 de .._ 

mamen kesilecek, s:ıb:ılı& ..... 
6 te yen.iden verileceldlr. 

Vatanda.glarm ihtiyat su Udarik 
c.tmeıen ic:a.p e.1ınokı.dir. 
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•' • ·sin AılB toplanbımda 
~ Ba§mrafı l ncl Sil) fı:ıdn 

Ak ve ihracat vergllerlle tayyare, 
jamga, tiyatro ve sinema resimleri 
ve nakliyat, mUsklrat, kibrit vo tuz 
m11dafaa vergilerine taall~k etmekte. 
dir. TUtUn ve mUsklrat vergilerine 
yapüan zamlar bu maddelerin bugUn. 
<U ıtyaUarını arttırmıya.caktır. 

BUtçelerin mUzakercsl sırasında 

nUnakıılAt veklll mUııa.kalMın çok 
rttığm.ı, bu scbcble bir nakil pli\.nı 

anzlm edilerek d~lzde ve karada 
nakliyatın ınraya konduğunu, demir· 
yollards gerek yolcu ve gerek e§ya 
tarifelerinde zam yapılmıyacağmı, 

bu sene Zon.,"'tlld:lk tı.e Kozlu arasın. 
da yapılmakta olan tUnel ln§:uıtınm 
bittiği takdirde !ki§ mevsiminde Hav 
zadnn kömUr nakli kabil oıacıı.ğmı, 

lstanbulda k6mUr stoklan vUcude 
getirilmeye 00.Şlandığını söylemiştir. 

Vekil bir suale cevaben de Trakynda 
yapılan köprUlerln haziranın onu Ue 
on be§1 arasında biterek Avrupa haL 
tınm mUnalmlo.ta açı:lacağmı, Şlr'keU 
hayriyenln satın aımmasmın ııtmdUlk 
bahis mevzuu olamıyııcıığmı söyle • 
ml§tlr. 

Ticaret vektı.leti Wtçeslnln mUza. 
kcre.!1 aıraaındıı. da vekil iz.Mat ver. 
:mi§, tevkalAde ahval dolayısile lstlh. 
aal ve l.tlblAk aruında bUyUk bir 
muvazenesizlik husule geldtğln1, bu 
yüzden baZı maddeler üzerinde gl:lrU· 
len darlığın gayet tııb!l olduğunu, bu. 
na rağmen ordunun yiyeceğinden biç 
bir tJeyln kcsllmJyeccğinl, bugUn.e ka. 
dar hloblr ~rde halkın aç bırakıl. 
madığını, ıs milyonluk bir halk kUt· 
lesine mllsavl surette yiyecek vesaire 
dağıtmanın muazzam bir iş olduğıı. 
nu, bunu yapmak üzere halkın tcakl • 
lA.tJnııdınlmaama ba§landığını .oöyle. 
In14tfr. 

M1LLI MÜDAFA VEKlN1N 
SÖZLERİ 

Mlld&taa blltçesl mUnascbeUlc de 
mnn mUda!ıı.a vekili e.zcUmle demi§· 
Ur ki: 

Bütçe encUım?nlndc gllrtl§Urkcn ih 
U:yacmuz oldukça. ve icnbettl.ğl za _ 
man tekrar fevkalMe tahsisat için 
ve llıUyncımızı açıkça 88yllyerok !&. 

Uyebllecegtm1.zl esasen bize söylemiş 
lerdl. Yllkaek mecll.slnlzln de bunu 
~ylc yapıı.cağnuı. em.nfyeUmlz var • 
dU'. Ayni zamanda kredilerle A:merL 
kadan, lnglltereden gelebilen laamıla 
rlyle ihtjyaçlarımızm bir lwmımı kar 
ııanıaktayız. Memleket dablllnoo bu 
urum ve bundan bqka. da Amerika, 
lngiitere ve Avrupada.n geleblleoek 
her §Oyi bUUln ordularımızın ilıUyıı.ç 
armı göz 6nllnde tutarak getirmek. 
en hiç bir zaman bAll değiliz. VUsa. 
ımIZI, bUtçcmlzln kabWyclinde dll§U 

nerek ordumuza da.lma vazi!e veril • 
iği r.a.muı, hiçbir aurette yokluktan, 

\"erflmediğinden bah.:.--etmlyecck §ekil· 
de daima teçhiz ve tesllhe çall§&C&

ğız ve ordumuz mevcut tcıkllAt ve 
teçhlzo.tıa her zaman vereceğlnlz em 
re ve icnbettlğl zııman alacağı vazi
feyi her tUrlU güçlUğU yenerek feda. 
kArane yapmaya baztrdır n !Uma. 
dınıza. lAyıktır. • Bravo sesleri, sU • 
rckll alla§lar -

Benden e'IVcl •!S:I aöyUyen arkada§ 
lo.nmm ordu hakkmda göaterdikleri 
y(lk.sek takdire ordu adma aru oUk. 
ran ederim. • Alkı§lar -

ORDUYA SELAM VJ!l SEVGi 
TEZAutiRATI 

Bu tzabatı takiben fasıllara geçil.. 
mi§ ve heyeU umuınlyeelnlıı tasvibi 
tızerlDe verilml§ olan ikJ takrir sU. 
rekll al~ar arasında okunmuo 1'e 

kabul olunmuatur. 
Takrlrler nunlardır: 

YnKSF.K REISLIOE 

Martinik Sularında 
_.- Başmrnfı ı ncl ı;ayfada 

talarlle 10 mil sürntıc kıyıya doğru 
yol alırken denlzaltüıı.rmm tao.rruzu. 
na uğramıştrr. Uç:ı.klar denizalbtan. 
na kıı.rplık taarruzlar yapııışlanm da 
netice malQm değildir. 

Blakely sUva.risl Martlnikde Fran. 
sız uçak gaınlsi Seranın yanma ha· 
sara uğrıyan gemisini yanaştırmış 

ve burada gördllğll konukseverlikten 
memnuniyetle bah.setml§tlr. Muhri. 
bin knyıplnrı 6 ölU ve 12 yaralıdan 

·ibarettir, 
Mıırt!nlk yakınlannda av bekllyen 

dUşman denizaltılarının bu taarruza 
~tlrak ettikleri ve taarru%Ull kara. 
sularının hemen dıımda yapıldığı öğ. 
rcnllmektedlr. 

Satılık otomobil 
Morls markalı bir hu:ru.s otomobil 

satılıktır. Talip olanıann 8.§ıı.ğıdaki 
adrea mUracaaUarı. 

Tnk lm - ırıı5el'Vller BlllOr. 
cu okalc 15 numaralı LWuı ga. 
mja müracaat. 

selrım ve saygısının ulaştınlmasmı 

arz ve tekUf eyleriz. 
Diyarbakır Samsun Konya 
ml:ıım Ruııenl Barkın Vehbi Bllgln 

YÜKSEit REI L10E 
:Wllt mUda!aa wkAleti bUtçc.slnln 

kabul edildiği ııu anda yurdu koru • 
yan bUyUk ve kahraman Türk ordu· 
BUJlB. mecllsin, tnıuı, gUven ve derin 
saygılarının ulll§tınlmasına karar ve 
rilmcılnl tekil! eyleriz. 

Hatay A~·on İçel 
Hamdi Selouk H.Erl<ıın Dr.M. Berker 

Veygand 
areşaı t9eten 
az k eıUyor 

Bcm, 28 (A.A.) - fsviçrenin 
diplomatik Jn3.hfillerinde söylenil. 
diğine göre general Vcygand, !tal· 
yanların Nis, Kor:sikn ve Tunus 
üzerindeki tcleplcrine kal'Ş'I konul. 
ması için Marc~ ile Vi!)i bUkCmıe. 
ti nezdinde ~iddetll teşebbüslere 
girişmiştir. Geçenle~e bir Ahnan 
kalesinden kaçmış olen general 
Jiro'nun da aynı ııekilde hareket 
ettiği zannedilmektedir. Bazı malı. 
fillerde hasıl ola.n kanaate göre 
Şato Ru'da F r a n s ı z lata· 
!arının Maressl Peten tarafmdan 
teftişi g~cn hN'ta İtalyan budu. 
dunda kıtalarını teftiıı eden Kral 
Viktor F~uel'in bu hareketine 
Visi'nin bir cevabı şayılab!lir. 

O un ta ıma 
mfls adesi alan 
Motör sahipleri 

Teıpit edilen rakamdan 120 
kuruı faz.la mı istiyorlar? 
Bize mıırocaıı.t eden odun ta 

cırle~ nakliyatta ıaı.ı,,tla§trkl:ı.n
bazı mUşkUlle'l'den bahsederek bu 
hususta vi fıyot makamının na.zan 
dikkatini celbe~nizi i~tem.işler
dir. 
Arlmda§larmnı fildrlerlnc tercU. 

man olan B. lbmhim Yolal dilek 
lcrini şu suretle btilfısa etmiştir: 
''- Motör nakliye Ucretl ola 

Maliye veklllnln talebi Uzerlno ae· rak çeki başına 280 kuruş ver: 
kerden alman i!Uhlll.k vergi.si lAyl - meınizin muvafık olacn#t belediye. 
hası ile varidat bUtçoalnln ve bu .a. ce Jmrarlaştınldr. Keyfiyet Vali 
rada bazı vergi ve reslnilere yeniden ve Belediye R~ Dr. Lfttfi Kır 
zam ıcraınnıı. dair kanun lAylhaııı • dar'ın tasvibine de arıedflerek o 
nm mUırtacolcn mUz:ıkcresl kabul e· naylnndı. Bu suretle bir çeki odu: 
dilmiştir. Şeker lsUhıll.k vergisi lA • nu 7C<J kuruşa satmak imkdnı ha. 
ylluuıı mUzakereslz, yeni vergi zam. sıl oluyordu. Vaziyet liman rjya.· 
lan 1Ay1hasmda yapılan deği§lklik. setine de bUdhilerek tatbik sa 
yüzde ıo na.kllye vergtalnln yataklı basma intikal etti. • 
vagon yolcuııarma da te§ınllinden ı. Fakat, şlmdi 00.§ka blr mUekUlle 
be.rettir. LA.ylhıuıın diğer maddeleri ka"rSila.,.<tmış bulunuyoruz. Odun ta. 
aynen k&bul edllml.§Ur. ı §ıma mUsaade.!lini alan bazı motör 

Bundan sonra mUvazcnei umumiye sahipleri bize veya başkalarına 
kanunu reye konularak 822 reyle ve mUracaaUa "ldm çeki başına 400 
mevcudun ittlfakile len.bul olunmu§· ı kunırş verirse on:ltırm mnllannı 
tur. taşırız!,, dediler. Bu suretle odu. 

BAŞV&KtıJN BEYANTI nu6 ~ekJsl b:ışma normnl olmıya 
MUte&kiben kUrsUye gelen baovckil rak 120 kuruş HA.ve etmek ıztm; 

Dr. Refik Saycfam, ıu 'beyanatta bu. :l'.ında ~lncağız. Bu hususta kat1 
lunmuft.ur: ve acil bir lmrar ittihaz edilmesi.. 

Ar.k:ıdaşla.rnn, ni, p:ılı:ılılığa meydan kalmamak 
1942 senesi bUtçceinl lf.ltfen k!l· \çin rica ediyonız.,, 

bul buyurmak suretiyle bil.küme -
tinize k~ı gös terml5 olduğunuz 
itimattan dolayı gerek kcndı na
mmın, gerek arknciaşlanın namına 

tegekkUrlerimi nrzederim. (Allah 
muvaffak et.sin SC6leri). 

Vazifemiz. şimdiye kadar oldu
ğu glbl bundan sonra da sizin iti
madmıza lA)$ olmağa ve bize 
tevdi .cttiğJ\iz vn.zifeyi, i)i g!kme. 
ğe çalıama.ktır. 

BilyUk dUnya buhranı ke.ı,,ısm
da bUtçe ile kabul buyurduğunuz 
bir çok kiilfetler vardrr. Aynı za
manda, bundan sorı.rıı da karıırla -
5acağunız hır çok zorluklar var
dır. Gerek bu külfetleri milleti -
miz knbul ede:-ken ve gerek ka.r
eısmdo. ka.Idığmıız bu mllşklilatı 
l-iz yenerken behemehal iyi bir 
neticeye vnsıl olacağımıza ve mut
laka istikbalde gUul neticelerle 
ktullrlaşaca.ğmuza itimadımız val'
dır, (Bravo sesleri, sUrekleri al
kıaıa:r). 

Alman teblill 
naştarafı ı ncı sayfacb 

Berlln, 28 (A.A.) - D.N.B. ajanBI
na bildlrlldlğlnc göre, lııglllz av tay. 
yareler! dlln birkaç kero Belçika ııa. 
hlllerlne yaklaşmağa ıte~ebbUs etmiş· 

!erdir, Garpte işgal altında. bulunan 
dumuıdan emniyet servisini ifa eden 
memıekcUerln hava sabası" Uzerlnde 
Alman av tayyareleri dUşma.n tayya. 
relerine sahile varmııdıın taarruz et. 
ml§lerdtr. İngiliz avcıları taarruzdan 
kaçınmağt terclh ederek uzaklaşmıo 

tardır. 

General Vavel Oiyorki 
~ lla§taratı ı ncl eıııytada 

kında tam bir ra.kam vcrebllecek va. 
zlyettc olmamasına. rağm n Blrma.n.. 
yaya gönderilen 1ngWz ve Hind kuv· 
veUerlnln beşte d8rdUnUn geri geldik 
lerinl de blldlrml§Ur, 

Generalin bugtı.ıı n.eşredllon mesajı 

genemi .Alekaander ordusunu tebrik 
etmektedir. Mesaj §Öyle demektedir: 

"Bu son aylar zarfmda esas vazife. 
miz, Hindistan mUdafnasmm takviye 
''e te§kll!tlandmlmaııı için Japoı:ı.lan 
geclktlrmc~e matuf bulunuyordu. 
Sizler bu va.zlfeyf. çok bUyUk muva!. 
faklyotıe ve cesaretle bitirdiniz. Bu 
kadar iyi aurett.e ba§ardığın111 bu bU· 
ytlk vazlfe için size t~ekkUr ederiz. 

Arlmdaş!armı, dUn olduğu gibi 
bugUn de ve yamı da. yegfı.ne gaye
miz \"e yegane ta.kip edeceğimiz 
yol, TUrk va.tanının bUtUnlUğü ve 
Türk milletinin tstlkl!ı1idir. (Brn
V? sesleri, alkışlar) Bize verdi~!. 
nız vazifeyi yaparken giSzümilzUn 
önünde tutacağmuz, ancak bu is
tikamet vardır. Ve takip edeceği
miz yol da, f5imdiye kadar olduğu 
glbl, aynı yoldur. (Allah muvaf _ Ekrem gillmemek için kendlai gilg 
fak etsln sesleri, alk:ıelar). tuttu: 

•!!!!~~~~··················I -İşte bu bir rezalettir dofrua. 
Bunu Sedat bcydm bcldemezdlm, 
neci.il.! ben 111umız. mecııwı blr ln • 
sao def lllm ki, Mm1 beğendim.. ııöz 

vt"rdlm. Bonmarwecıen kukla almap 
tıkmadım ya. Kcndlmo hay&tta ııa • 
mimi bir flt anyordum. Onların ikaz 
\'e delAletllc 84'111 buldum. Şimdi or· 

Dl1Dyanm bu mUm ve kalım mUca... 
dcleainde kudret n kunetiylo hllktl
metin açık ve dllrl1st ld.yaaetlnlD mu· 
?&tfakiyeUne yardım ederek memle.. 
kette sulh idame eden TQrk laUklAli. 
ntn muhafızı ve Tnrk vatanmm mU. 
dafil Cllmhurlyet ordUIWl& Türkiye 
Bllyük lılillet mecllllnln g11venlnln ~ 

RADYOLiN 
SAJJAH Oüı..t. VE AKSAM 

llfır ~ llODl'9 gbde De defa mııntuaman d!şlertnlzl hrçalaymrı.. 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağıtma ofisi merkez kadrosu için 100 - 260 lira ucretıı memuriyet. 

lere mUsabaka ne memur alınacaktır. 
l4Uracaat edeceklerin memurin kanununun 4 Uncu maddcsile tayln 

olunan V88Iflnrı haiz otmalan aarttır. 
Yllksek iktıaat "' ticaret tahatıınl bitirmiş olanlarla ticaret liseleri 

me2UD.ları, reamf ve huııust iktisat, ticaret, maliye ve sanayi milcssesele. 
rinde vazife görmU, olanlar cbllyetıerlne g6ro terclb&n alınırlar. Bu gibi· 
lere l6M ve ~9 numaralı kanun hWrllmlerine g6re ve mlllt korunma ka 
nununıın 6 mcı mad~e taarth olunan mQkt.csep hakları mahfuz olarak 
tayin Olunurlar. MUracaatıar Ankarada Dağıtma Ofla! umum mOdllrlllı!llnc 
ve tar;rada vUAyet taııc mUdUrlUklertne yapılmalıdır. 

MOaabalı::a ve imtihan günleri ve eartları ayrıca llln edilecektir. 
(8771-MOO) 

1 taya mana ız bir kıskanolık çıktı. 
Belki bunun böyle olmaemı Şahika 

'la ıstenılttlr. Ne olun& olsun .. eter 
ıen benden aynlmazaan, bld blrlbL 
rtmlzden hiç kimse nyıraına.z. Çok 
rka ederim sana: Böyle geçici rüz • 
gArlnra sakın kcndlııl kaptırmal 

- Be.n knptırdığım yok.. takat, 
ıınnem bunu duyunca çok üzlilmU . 
Bizim akrabndıuı yakın dustıarmıu. 

da. bö~ le dU,Unllrse,ıırtık kimseye ı . 
nan yok •• ne yaz.ık! diyerek ağlama. 

"ğa ba15ladı. Dün gr.ce &enden ayrıl • 
dıktan sonrn sa.baha kn.dıır uyuyama
dım. Hep bu l!fl.arı dU~llndl1m. Be) . 
nim zonkluyor artık .• 

Kun15:11 deniz hamıımının gazinosu 
o al<şam pek tmhnydr. Birkaç mulf':\1 
ku:ı d~nlzc glrtll .. Blra:r. gUrllHli ya. 
prp tıktılar. Bundıvı h şl<a klm.~ler 

~llrllnmrdl. 

Mahkeme Salonlarında 
r ......................... .. 

Babanın .oğula 
yapamadığı şeg 

''Şimdi bir kurban kesmelisin, kurbanı 
da bizim eve yollamahsın r '7 

- Vallab1 benl rahat bıraksın da., - Talıul ben yaratamadım. 
bclAsmı AllahtBD bulsun! - Hapiste yatnı1111m, na8l.I yarala. 

BaıörtillU, bunııuk )'ll%Ul bir ka • madun, diyorsun. 
dındL Sol yanağında, &'ÖZtl.nlln hemen - Ben hapiste yatmadım, .abıkam 
altından b~lıyarıı.k, haf11 bir lnhlma yoktur. 
Ue ıılt dudıığ'ının ucanda ııUıayetle • Bunun ilzerlne lıAklm "Allah Al • 
nen derin bir Jllet ynraaının sabit ka· tah., diyerek sabıka tahldkl evrakını 
lnn izi, yllzUnUn bunııtuklutunu bir okudu. Burada, "Ahmedln .abıkası 
kat daha arttırıyordu. yanlııtıkla yazılm11tır. Kendlslnln ııa 

. En az 45 yaoında X"ilaterl;rordu. Dal .,,ıKM!ı yoktur . ., deniliyordu. 
f','lbl vUeudu, tahta gibi göpU, heye.. Bunu.o üzerine hAklm kadına dön • 

iti umumlyeslle gayri mU~lp iri dU: 
kemikli elleri \'llrdı. ğ kolund:ı. ka. - Bu baplıı ceza.ı yedl mi! 
hn bir alttn bileziği blllıUA glhı. - l'e<'ll •• 
!termek bter gibi, ikide blr yeııl lçln- - Haııg1. mahkemedc?f 
~en çıkarıyordU. - l\lalatyada. 

Suçlu yerindeki genç adam, kendi. - Olmaz, burada yaraladıysa, bo. 
fllnl Jlletlc, yllzUnde d:ılmf iz bıraka. rada muhakeme edlllr. Yok8a yalnız 
cak ııekilde yaralamıı.ktan suııluydu. cezasını mı Malatya.da çekti~ 
Erkek, yakıııklı bir erkekt1. Slıml • - Hayır, orada muhakeme N.Udl 
yah saçlı, C8Jtler tenli, g\irbUz vti • - Galiba .eıı de bunu uyduruyor. 
\!utluydu. 'Swı. 

HAklm, bu iki insan arasında ne fi llAklm, tekrar Abmede döndU: 
\>l bir münasebet olııcağmı kestlnnek - Demek bu kadını 11en yaralama· 
bter gibi, lk1ılnl de uzun uzun ııt1z dın f 
clUktt"n aonra ba§ını, tahkikat evrakı. 1 - Hayır elendim, katlyen, beraber 
na ifdl ve akabinde de: .:e ya,adık, ama. sUzelllkle aynldık. 

EN SON DAKiKA 
Küçük JlinJaı Kuponu 

<Bo acupoaa eklenerek CODClısrUecıeJ& 

it arama ft it nrme ua.ıııan Ela ısoa 
OaJdkacla panau ııetredllecıekUr. fl!y

ıeame c.wun ıöndereu okuyıır:alann 

mbım ~ here .arth adrealeı1. 
oJ blldlrmeten il.um,) 

Evlenme teklilleri: 
• 35 yqmda, orta boylu, bat11t e. 

tinde, kumral, lyi bir aileye men.sup, 
iyl bir terbiye ile ye~l§. §en ve 
m(lşfik, nazik, on ya§ında bir çocu
ğu bulunan (çocuk yatı mektebinde. 
dlr) bir bayan; 40.45 )'8.§lanndıı. bir 
evi geçindirecek maaf}ı memur veya 
ınUtekatt, yahut emlAk irat Phibl 
bir evi bulunan, klmscslz özU sözn'. 
doğnı bir bayla evlenmek istemekte. 
dlr. Tip mcnuubahs değildir. (Naci
ye Dindar) remme mUracaat. • 332 

• Boy 1,72, Yat 83, Ucaretle meş. 
gut, aylık kazancı ııso Ura otan bir 
bay; ~unca boylu, güzel bir ev ka • 
dmı olabilecek bir bayanla evlenmek 
istemektedir. Dul da olablllr. (Var· 
!ık) remzine mUracaat • 833 

• 215 yaıında, 60 lira maaoıı. b&re. 
me dehll ve llerde tekaUdlyeııl olan, 
k1mae"'1Z. tı:kl kullanmıyan devlet 
memuru bir bay; musiki sever, san • 
ftIJ, 18·20 yaşlarında bir bayanla ev. 
lcnmck istemektedir. (R.Ö.) reın.ztne 

müracaat • 334 
• Boy 1,76, kilo 76, esmer, açık 

yeşil gözlll, 27 yqmda,, lise mezunu 
bir bay, 20.26 yqlarmda zengin bir 
bayanla evlenmek istemektedir. (Ya. 
ıaza) remzine mUracnat • 885 

- Sekiz senedir metres yapmf?llı· Ahmedl mahk6m edecek ortada hiç 
'Dız! dedi. 'bir delO yoktu. Vakayı ne kbme gör. lf «Tt)'CJnlaJ' 

Kadın: 'bılit, ne de Fen.iye kadın kendlBIJıl • Muhaaebe IJlerlne vAkıt, dakUlo 
- Evet, efmdlnı • diyerek anlat • -yaralayanı farkedebllml!ftl. ile QOk tıerl yazan bir bay; herbaJıil 

mata batladı. Tam eekls .eae41r, bu Bunaıa therine mahkeme müzakere bir l§te çalıom&k 1atemektecllr. Gedik 
adamın kahrını ~ktlm. A.Dalı için )'e cıekJldl ve davacı ile lllU!)lo dıpn ı:>ıı,ada Ballpap yoku§Uilda Kanda!. 
'dalma. g~lnocck paramı verirctı. ama cıkanlclı. cı İlıaan aokak 23 numaralı evde Ah. 
1ıuy11Uzdu. ' Kadın dqaıda, t;opuğıı hayli yam. met !{ene mUracaat. 

Bir oralık bir kı!lkanÇlık ~den 'plrll~ı ayakkabltmıı tıkırdatarak, • Franaızcayı, eski ve yeni harf. 
çıkan bir ltııvgadn beni ıöltRlmden 'Abmedln yanına yaklaştı : leri bilen, •7 ya§ında bir bay herban· 
bıçaklıyarak yaraladı. tyt., aım., ben - Haydi, sene koriuldull. Doat et- gi bir mUesaeaede lt aramaktadır.Pen 
kendl!ılntn nlkl\.hlı kanaı mıydım k1 'de bir kurban kes. Hem kurbanı ela fük Tc.f.nell sokak 10 numarada Ali 

beni yaralıyordu f TabU ımhkemflJ'• 'blz.tm eve yolla. Bupe bog\lll. sana Yerbana nıUracıı.at. 
verdim. ıs stın oeuyı yedi, yatiı. )'aptıtum tnaıun babuı ofluna yap. • Tıp fakUlteıılnde oku)"l.ll. fak.al. 

Nl.b.a.yet bir buçuk eene evvel, artık mu. Sen ııı ÇOCQk oyuııoatı sanıyor. kendisine bakacak ~ ldmseal olma. 
t.aııammuınm kalmadL K.endlalnl e • ınuı. vallahi en aptı a MlleU nr. dığı için çok muztar bir vaziyette o. 
vtındeıı kovdum. Tekrar barıımamız - Amma da mattın be Fenlye.. lan bir genç; reıım! veya huauai bir 
'90 beraber oturıoamm lÇbt haber Us· ~e yapayım, bu ela Fevzlyeden seldi, ı mU8MC!Bedc, otellerde, fabrikalarda, 
tllne, haber, tehdit ll9tllne teb4lt gön der, ıtrerlz ıçerlye. ııa.bahtan akpma kadar ?lıomak 
\ıerdl, Ama hlsı birine alclırma4mı. ' - Yook bclllm göııtllm razı olmaz, prUle i§ aramaktadır. Kendi.amin pek 

Vaka &'fJCftl1 oartıclan Bteberl aım11 lJtınat.. iyi dereceli dakUlo kurs phadetna . 
eve dilnllyordum. Tam evin kötettlne Erkelfn bertıanJ1 bir tefekkttr ifa. meal de vardır. Ortam"lktep talebe • 
-ceıınee, karanlıklardaD blrlal Us.erime dell cevap vermealne meydan kalma.- lerlne ceomctrl, arltmeUk, fizik, kim. 
ahJarak ,.ana.tuna eJddetll blr tokat dı, mahkeme ~rak toert1• alm. f&, resim, biyoloji dersleri verebWr. 
attı. Darbenin şlddeU De yere yuvar. Clılar. • 41 Y&fmda, 22 aene t.vıı:rede bu. 
landım, ellın1 yaııatıma götQrdltÖı. Evvel& mltddelumamt mııtateanıı lunmU§, fran8ızcayı yeni ve eaki harf 
l'anağnn plar pkır kanıyordu. Vo. "96yUyerck Ahmeltln Fevzlyeyt yarata lerl mUkcmmel bilen bir bay her • 
tulduR'tJmu anlayınca, bayılıp kaldım. · ltrfma dair herhangi bir delll olma _ bangl bir l§te çalıgmak ı.stemektedlr. 

G&.ılerlml neden sonra lı&ıttanede dıJtndan beraatını lstooı. Jrfalıkeme 'rezg&htarlık yapabilir. Beyoğlu Par. 
açtım. Tedavi edllıllm. Fakat yana. de, bu talebe göre beraat karan ver. makkapı M1a sokak 29 numarada Rl. 
tımclak! y&ranm izi baki kaldı. 'clL tat Tozana mUracaat. Telefon •208'5 

- Sell1 bu mu yaraladı f ' Ahmet Ö:ıbulot da,Jl'evzlye Akar • Orta.mektep öğretmenllğl yap • 
- Sokak karanlıktı. iyice gijre - ıu ela karua ııevtnmlşler41. Kolko. Dlif bir tıp talebesi ehven tiyaUa fi· 

meodlm. Fakat o sıralarda kal"fımda 'la girerek koridordaki knlabahfa ka.. dk, kimya. dersleri vermektedir. Ev. 
'hMınn olıırak bu vardı. nştılllr. tere gidebilir. (M.Kr,), remzine mUra. 

- Ama, la.utanede verdifin ifade. Peki ama, Fevziye Akarsuyu kim caat. 
aa, "beni Ahmet vormll§tur. Kendisin "yarala4ı! Aldınnrz: 
den ayrıldıtım l~ kızdı, bu 1,1 yap. ADı.tl'E MUllABtRt (S.C.K) (Gar) (E, Ural) (1!:.0.) 
tı. Za~n evvelce de beni yaralamq. (H. öns:ıl) (Ş,U.) (Acele) (H.B. S88) 
'tt. Kencllslnden clavacrytm.,, demltsln GAZI ALPAN ( R .R.G.) (Ciddi söz ver) (N.C,K,) 

- Vallahi l>MI wrurken, 10kak ka. fı ve emlak bu··roıu (829) (A M "ranlktı, yilzUnU iyice göremedim. Ab. , .) (E.L.) (N.B.) (B.B.G) 
lnt:ttlr, diyemem. Kendisinden da\-a.cı ı•ş ve ı•şçı• (M.D. 8115} (Tekcnn)(Yedek denl.zci) 
tteğlllm. (T.H.R.Z.) 

- Peki Ahmet değil de seni kim arıyanların nazarı dikkatine: Aşağıda remlz aahlplerlnln namla • 

'ya~ı:.!em. MUrebblye, sUtnlne, hizme~ı. ahçı, nna gelml.§ !akat §imdiye kadar al. 
garson iatlyenlere ıUratıe temin edl. dırılmaml§ mektuplan bu aym sonu. 

ıuallnl ıır. na kadar aldırmaları JAzımdır. A.y 
JIAkinı, Ahmede döuerek 

tekrarladı: 

-Har ktın yaraladı T 
- Ne bOeyt.m ,ete.ııdtm. 0 aa.atte, 

'ben Taksimde idim. İ!lbat ederim. 

<-- Ama. evvelce ele yaıalamlfnl, 
bu ka4mı. 

Ayrıca her nevl emlAk atım sabmı sonuna kadar &ldtnlml.f otmıyan 
tapu ljlerl mUracaat yeri. Şehzade mektuplar imha edilecektir. 

başı caddesi karakol sıruı No. 227 (26 SeEe ) (G t n .M..) (A.G) (8.8.) 
t arıyıuılar, lşçllerlA hergtl.n ııa • (R.Jıl.) <H.K.) (A.L.) (B.Y. Kaya) 

bahtao akşama kadar milracaatlan {Oran) (Cidd1) {El) IEmekll) 
kabul olunur. (1. Şcnkan) (Nadide 70J (Tunalı) 

Mukaddes Uçurum tum. Buna lnaam Ekrem bey •• ya1aa 
söylam.lyorum. · 

- Bu nıll deflpkllflnde beaJm de 

• 43 • Yazan : ISKENDER F. SERTELLi 
NeclA olup 

90nra: 
- Postacının ıeldllfnl cördUler .. 

ıllpheye dl13Uller •• ben .sokafa çıkın· 
r.a saraylı hanım da arkamdan çıktı. 
llalbukJ o yalınız, blllı.uaa akşamları 
iskeleye inmek itiyadında del'UdL tı. 
te bo IK'bebteo een1n yanma gekıme • 
ııını. Belki o cıa yanımua seleoektl.. 
konaşmaınu:a mani ola.ea.ktı. Şlmdl 

hakikati anlattım ya.. artık gehe de 
•·hcnunlyetı yok. 

- Demek ki, &lmdl onlar bizim a· 
rıımızı açmak ,,e Şahlkııyı bana bal
lıımıık nkrLno dU.stUler. Ne yaukw 
lnzm d:ı fikrine bunu soktularsa., al. 
dıuıncaklar. 

Ortalılt lmrnnnap bıı lamı:ştr. 
Gıızlnoda btul\. koııu:ıııyorlarch • 
Ekrem: 
- llııydl, bu gcoo Selekt Jokaııta

ı>ında beraber yemek ;)iyellm. Çok kal 
ID3),z.. ben son vapura yetı,ırım. 

Sen de eve dönersin? dedi. 
Nedll reddedemeodl,. &'llZlınodan 

knlktılar. 

Kunwelden kola_. konup &idlyor 
lardı. 

Blr aralık Ekrem, Necl&Dm flk. 
rlnl öJreamek latedl: 

- Şahika keıidlnl OOk taUlt& ana. 
rak OzOlbyor. Mademki Vedat abl&k
•ızın blrlym13.. böyle bir erkekten 
tam -.aktlnde aynldıfı lçkı ııevtnme.. 
il defiJ mlcllr f , 

- twıı Eknm bey, o evlenmt'lden 
6aoe de kendini talbslzlerln pin sa.. 
yardı. Talllı. onun t~ln blr (anlca ku· 
ıu) na bcmer. Ş&blka gttıdUftt za _ 
mnn bile, biraz sonra bu tebeesllmU. 
nü atlamakla Mly~ftne inananlar. 
dandır. 

- O halde bu bir hastalık. 

- Evet. Ondan bana da ıılra:yet 

etmfttt bu haat&lık. Bereket versin· 
ki, çabuk yakaını kurtardım. 

- Elbette ıalrayet eder. t)'zilm tıztı. 
ıne bakarak kararır derler. Dof nı 
dl'lll mlT 

- Çok dofnı. Ben Şahika ile ko. 
nup konup cftlmeml, neşemi unut • 

rolllm var mı f 
- Neci& önllne k1carak &1lJtbmed1 
-Belki... 
- Bele hele, hakikati .Uyle baka· 

YIID. Bunu bana kati bir ltade ile iti. 
raf edersen dahA çok eevlnecetf.m. 

- O lıalde emin olablllralnl&.. ba. 
yatımda bUytlk rol oyııa4uuz., Hem 
de btlmlye.rek.. 

- Bllmlyerek mi f 
- Öyle ya. Beııl alaeatmm, uttA 

beni befenecetıntr.l aklınD&ut 1ı0e 

Cf'Olrmemlıttnlr., delU mi f 
- Dotru. Fakat, m.I taıudılrtaa 

BOM&, ben de kendi kendime psyte bJ. 
tap etmt-te bafladım - ._ ta1llall 
blı' erkekmlılıln, Ekrem1 

"' .. 
'LOkantada.. 
AJqam YenJetl ylyorlaı-. 

ArUn efendL. ba adanuı methur 
tlplerlndendir. Sclnkt. lokantuuwı 

sa.lılbl. Ekrem onu oocukluğıındanb&
rl tanırdL 

- Haydi IMıkalmı, decli, bize bu 
•kpm ııetla yemekler ver. Karnımız 
aç. 

'u .. vaını ver), 


