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Londra blJb 
elçimiz 

Rauf Orbay 
Hintli askerlere 
kendi dillerile 

hitap etti 

Alman tebllll 

Harkof 
cenu
bunda 

Dağınık düşman 
bakiyeleri 

temizleniyor 

Yeni Bltçe Yıbaa 
Girerken 

Llbyala hattkt.ta iftlrak eden lnglllz aj'ıt tanklan 

ı.o.ıdra, 29 (A.A.) - TO.rklye blL 
yük elçlal Rauf O~y. deniza.şm 

cemiyeti tanı.fmdan askerler §ereflne 
tertip edilen lı.."lttalık topla.ntrd& 
Hintli a.ıtkerlerden mUrekkep bir 

gnıpa lkendl dJJlerile hitap ederek aa... 
mlml tebrikte bulunmu,,tur. HJntli _ 
!er kendiliklerinden bir ihtiram kıta
sı te§kfl etmişlerdi. Ba§ka davetliler 
arumd& 1920.1924 de Ttlrkiyede .tn.. 
gillz bllyUk elçisi olan Rumboldun ik& 
ne ile ledi Goeohen, ledl Villingtonve 
.ır Hugh Gurncy de bulunuyordu. 

Merkez lleslmlade 
birkaç dlfmaa 
grapa kaıatııdı 

Yazan: SADRI ERTEM 

B UYUK Hlllet Mecllal l!K2 ma. 
Jf J'llı bü~lnl amumi bey&

Ua lttlfaktle kabul etti. Yeni blltoe
laln müzakeresi eıınaauıcla devletin 
bir )'il içinde yaptı#J, ve yapacağl lf. 
ler bakkmda hlilmmet ve mebuslar 
lıtr ~yll konll§tular. Bu konu,mala.. 
na belirttiği hakikat eudur: MUşldll 
eartJar içinde bir harp )'llmı dalla 
petrdlk, sene mllflıtUl prtlarla dolıı 
Olu bir maU J'l]a girlyorwr.. 

Harbin bir yandall garp, bir yan
lan prk hudııtlarımu.a kadar geL 
'bdt. olma&ı, 

0

dlğ'er taraftan harbin bo 
.... yıJ içinde J'elllfj]lğiııl harlkuh\de 
'bir ~kllde &rltıımıf olmaaı bWm 
sıektlfimlz sıkmtılaı-ı arttıran en mil. 
b1m &mlllerdlr. Bir yandan harbin 
aekerl amlılyette ıazytklae kal'fl koy. 
lmk, bir yanclaD dllnyayı ka~yan 

1aaıtıln ekonomik: ıe.lrlerlne kartı 

koymak vazlfesl ~ÜD. hakikati ol
'maftor. • 

B&rbln karpmıza ç1zdJ..k1 mıuı.zara 

ı.ıo ae kUçfumenecek ppda 4fıilldlr. 
'llarbla ~ kmadlılhd '8vat ya. 
-. .a-termektedlr. Fakat bıı harp 

a...ıacııtı &ilndea itibaren ortaya ~ 
kaa bir vaziyetin blMedllmlı o1maaL 
ü. Harp bafladıtı gündenberl, TDl'k 
Dııllleıünlııı ı.tJklAllnl ve toprak bl1 • 

'ttl.alütüall korumak için aldıfoıım 
ilk teclblı' clünyanm en nallat slateml 
oldllı 

Kendi lmvvetlmlze sttvenmek! 
Bonon için bugiin mlktan her yer

de lll1rmet ve büyük bir 8Ulh praıı. 
'till ~ edilen bir orduyu hudut. 
'.lanama dlktlk. Onan için beplmk, 
'beplnız, kapılannn:ı açarak, rahat 
'nllat ayaklarDllZl uzatıp hür bir 
'lnemleketln çocutu olduğumırzu tek
nr edebW.yoros. 

Her saman emre Amade, bogilnldl 
lutlar içinde sıılhu •Uıngüıdl ucunda 
'totabllen bir kavvetlıı mevcudiyeti 
4lllayanm hiçbir taratıncla llOlh &'ÜJl
Jertaın prtlarını o1dofu gibi devam 
eWrerek t.emın edileme'4 t,te hudut. 
l&rda, geleııJere: 
"- Dıır! kumaııclMUU verenlerin 

ftrblı mllletln fedakArllğlle devam 
edel'. Bu kaJcle bQUla clUnya için 
b671edlr. Bu.nan akıdnl tasavvur et. 
... mllmktin defildlr. Harp bafladı
tı gilnclen 1tibaren dünya :Ue olan 
ırt.11ıaı.ıuz keslldl. Bu kesmıı eter 
)'alnız vaparlann limanımıza gekme
dlklerl gilnden baflıyan blr olay te. 
l&kkl edel'llelliz bataya dllteralnlz. 
Çönktl barbln .,...ıwtı. hattA b&fla. 
IDalr Uzenı olduğu &'ÜJlden itlbaren 
lııer memleket dıt Ucaretınln hacml-
211 kemdi barp faaliyetine glire hesap
lamak mecburiyetini duymuş. stok.. 
ları111 aadeoe kendine hAsretnılştır. 

Darp '-şladığı zaman blzhn birik. 
bt1f stoklanmız yoktu. Bunu bldm 
20 IM!DeJlk llOllY&l bilnyo tahan·Ullcrl
bılz iz.ah eder. Buna anlamak için 
'l'Urklyenln ekonomik bünyeslnln ııon 
fıbl 900eUk lırtthalcslnl gözönllne al. 
!llak IAznndır. 

Cumhuriyet, Türkiyeyi yabancı 

9ennayeslnln pazan olmaktan kor. 
'tarmayı birinci plAna aldı. l\lllU bir 
lktnıaı bünyesi yaratmak istedi. 

Mllll endllstrlııln ancak bu devir 
'rinde temelleri at~lldl. Batka ttir. 
la olabWr mlydlP Harp sonruı diin-
3'aanım prtlanna göre Tilrklyenln 
hem bir eanayt kurması, hem de bu 
ll&naylden büytlk l!ltoklar hazırlaya -
!'ak, reJecek harbin tesirlerini sıfıra 
'-dlrmeeine imkAn yoktu. Ham mad. 
de ve &'lda maddeleri lçtn ele emniyet 
daha parlak olamazdı. Çllnkft modem 
...... tetıekkftllere sahip otınry&D. 
~ cotran prtları ve iklim bünyesi 
'*'hıtlo 4üDş_aDDl baıı& olcl~ ve. 

ingiliz ve Amerikan·µ 
harp malzemesi 
Tipleştiri

liyor 
---o-

Amerika ordaıa 
ıa,e ,au Londrada 

~ .. ,~~~~)·1:~.,ık Am•. ı 
rika ordusunun iqe hizmetleri fCfi 
general Somervel dUn g~tecilere 

yaptığı; bir demeçte İnglltereye, kı _ 
talann 19fe81 için if •birliğini afla. 
mak iki memlelcetiıJ ellerinde bulu 1 
nan tktlaadl bakımdan eniyi blnurette 
kullanmak ve le§ObbUıl edilecebllecek 
herhangi bir harekata alt teferruatı 
halletmek için geldiğlnl 86yleml§tlr. Hindistana 

karşı tehdit 
arttı 

•'Bu herhangi harekAtm Avrupa 
kıtasmın iş.galini ihtiva edip etme • 
di~,, 1111allne, general gWere'k ıu 
ona.lir ftl'mllt.li': 

Bu au&le cevap Tennlyec~m. 
General Somerveı, İnglltereye gön

derilen malzemenin AVUltralyaya ya 
pılan iletmeleri müteeaalr etmiyece.. 
ğinl 86ylemlşUr. 

Hindiata.nm, AVWJtralya, Rueya n 
bUyük Britanyanm artan lateklerlne 
rağmen, blrle§i.k Amerika harp aana. 
)'il bUtUn latekleri büyük bir htZla 
karfılamaktadır. Bu aanayii azamı 

verimilli aonbaharda bulacaktır. HJn.. 
dlstana gittikçe art.an eayıda afır 

bomba uçağı veriliyor. 
General bundan aonra §Wl1&rI aöy· 

leml§Ur: 
lngillz ve Amerikan harp malze -

meslnln atandardize edilmesi i§l hm.. 
ıa devam etmektedir ve yakm blr ge. 
lecekte hemen hemen bUtlln sUA.hlar 
ve mWıimmatta aynı parçalıı.r kulla
nıla:bllecektlr. 

Çin komünist kuv
vetleri Kumandanı 

_Japonlara 
teslım oldu 

Tokyo, 29 CA.A.) - Şansı cephe. 
sinden blldlrlldiğ'ine göre Çin komi) _ 
nJst. kuvvetleri kumandanı generaı 

Lfupuşellk 10 bin kişi ile lealim ol • 
muştur. 

General bundan 80nr& Nankin mU
ll rejiminin davasmı güdeceğini ııöy. 
leml§tlr. 

rimll olmıyan uhalan arumd& aayı 
lan memleketimizin büyilk baurhk.. 
lar yapmııt olmasına lmkAn yoktu. 

Bu tarihi zaruretler, tkllm ve ook
rafya prtlan içinde bolnnan memle. 
ketlmlz harbi bıı tartlar lçlııde kal'fl· 
la4ı. 

Bu harbi karyd&rken beplmlzln 
bllmcdlğ'lmlz hAdlaeler k&?J•mcla 
ak.sayan taraftarımız da olmuştur.Fa
kat hA.dl!M'ler kartısında milletçe .aL 
dığımu: te<-rllbe1er ve milletin saf dıı. 
yusu, Şefine olan itimadı oawı geçen 
yıllarda oldnğu gibi bundan aonrald 
g-Uçlllklerl de yenecektir. 

BUtçenln ittifakla kabalU mtlnue
betlle sayın Başveldl Renk Saydam, 
realist söriitU ile bize yarınm manza.. 
raıı11tı çlmıektedlr. İstikbalin mama. 
ruını onna 11n cttmlelerlle resmeclebl. 
11riz: 

••oun olduğu cfbl bogiln ve yann 
da yeglne pyemlz ve yegbe takip 
edeceğimiz yol, Tlirk vatanmm bl1-

U1D.lqta, Dik m'D ı M 'a l'tllılM*r• 

--0--

aeaeral Vaveı 
'Birmanyadaki lngiliz kuv. 
vetleıinin bqte dördünün 

Hindistana döndüğünü 
aöyledi 

Yeni Delhl, 29 (A. A.) - B~ 
m~nya hududuoda.n dönen general 
Vavel. Bi.rnıaııyaya gönılerilen 
kuvvetlerin beşte dördilniln gerı 
geldiklerini söylemiş, Hındista
na karşı tehdidin devamlı olal"ak 
lA-lirdiğini, fakat Japonlan hare • 
ket noktala.nna kadar geri süre
cek bir karşılık taamızunun daha 
timdiden düşünülmekte bulundu • 
ğunu ilave ebrü,tir. 

Hint şefleri 

Yakında 
mDhim 

meseleler 
gOrDşe
cekler 

--0--

Kongre ile mUslUman 
komitesi arasmda an.aşma 

teminme çahşllacak 
Baııgk()k, 29 (A.A.) - Delbi 

radyosunun bildirdiğine göre milU 
fünt kongresinin iş komisyonu ha. 
z.randa Vardha'da Gandin.in evin
de toplantıla.ıına başl:ryaca.ktrr. Bu 
münasebetle milhlm siyasi mescle
let' görüşill~oktir. Baş~ mese
lt>lerden biri kongre ile Hint mUs
lümsn komitesi a.raısmda Hind.is -
tanda İngiliz ve Amerikan kıta.la. 
rmm bulunmaaı ha.kkmdıa bir an
laşma teminidir . 
Perşembe gUnü Vardha'ya gel • 

miş olan Nehrıı, lAıcnova gitmi§
tir. Nehru birlmç gün soors. re
fakatinde kongre reisi Azad oldu
p llaldc Vardba')'& dö~, 

Kum fırtması ve boğucu 
sıcak altmda 

Libyada 
muharebe 

devam ediyor 
laglllz atır tanldan 
lllcama llarfdadl 

--0--

General Romelin ilk hedefi 
T obruk imit ! 

BerUn, 29 (AA.) Srenalk'te Alman 
ve ltal,yan kıtaıarı 26 mayısta dllf 
m.aıı :me\'ZUerlne ka?fı taarruza geç· 
m'-erdir. O zamandan beri muhare 
be inatla devam etmektedir. 

Alman harp Filosuna meııaup Bit 
himaye gemili Libya aahlll açığında 
tapçu ateeı ile aert bir İDglllz botunu 
ba tırmI§trr. 

••• 

Bllyük elçi, İngiliz radyosunun 
b&ttalık 81.l&llere verdiği cevaplan 
dinl«nlştlr. Bu ~rlyat, bu ae!er 
ceml,.etln bUyük ısalonunda yapılıyor 
du. 

''TUrkiye btlylJk elç!slnln değerli 

m.Ja&!irmilz olarak aramızda bulun • 
dU#Unu herhalde bıldlrmlyeceğim, de
ğil ml?.. diye aoran spikere büyük 
elçi derhal "bllAkiı, memnun olu. 
nım,, cevabını vermiştir. 

Bundan ba.§ka bUyUk elçi İngi11z 

kuvvetlerine men.sup davetlilere §UD. 

l&rı 86ylemlttlr: 
tmparatorlufwı bütUn klsmılarma 

menaup Britanyah askerlerle görüş _ 
mut olmaktan dolayı çok ba.htlya -
rım. 

Büyük davetlilerin de !§tırak etti.. 
ğl aualler ve cevaptarm nC§rinde ha. 
zır 'bulunmlJ9, çqltu tlklr eğlencele _ 
rint takip eyleml§tlr • 

Rorveçte 
Gestapo ikinci tefi 

öldürüldü 

Berli:a, 29 (A.A.) - Alman: or
dula.n bqkımıa.nda.nlığmm tebli
ği: Harkofun c'nubunda mu.haie
be sahasının .:nağinp dü§!D&nm 
dağınık be.kiyeler.inden temızlcr, 
mesine devam edilmektedir. Esir 
ve ganimet miktarı durmadan art. 
maktadır. 

~ark cphesinin merkez kesim.kı
cle bir taarruz teşebbUsil anudane 
muharebelerden. sonnı. birkaç dil§
man gurubunun ~atrlmuile neti
celenmiştir. Aynı 8Uretie cephe
nin §imal kesiminde meV7.ll bir 
taarruz arazi ka.zançla.rlyle netice
lenmiştir. Düşmanm münferit ta. 
arruzlan neti.cesiz kalnuşt.ı:r. 

Kafkas sabili 3A;Jğında muharebe 
tayyareleri bir Sovyet muhribine 
bombalarla tam isabetler kaydct
mi§lcrdir. 

Lsdoga gölünün saJıillerinde mu 
hnrebe tayya.releriyle atukalar 
Sovyetlerin bfiyUk iaşe bmpları
~ Devamı ı ncl e&yfada 

Londra, B9 (A.A.) - Libyaa& J..ondra, 29 (A. A.) - Nonııeç. 
f1iddetli muharebeler olmaktadır te bulunan gestaponun ikinci ıefi 
Kum fırtmalan ve kuvvetli bi; bir NorveÇ köyünde öldürUlmUş • 
sıcak altında cereyan eden çar. , tjlr. Köy tamamen yakılmış, ka· 

lagtuz llava 
lramandaaı dlforki: 
icabında kimsenin tahmin 
edemiyeceği miktarda 1lll 

kesafette _.. Deva1111 ! ncl sayfada dmla.r ve eriteklcr sürUlmüıtUr. 

ilkbahar 
Garabetleri 

Yuaa: BiR MUHARRiR 

B u llkb6harda, kırlaQcıglarm 
petlnden (ara.betler geldl: Do. 

ta oepheslnde berkee bir Alman ta. 
arnım lııekllyordu. Kerç barek&tı or
talıtı pttrttı. Beklenen taarrnz bu 
mu, detu mi'! ukerl mtıt.e1ıı .. n1an. 
mız ~ ayrıldılar. Bemea bir "bat
ladı,, ''baflNDMh,, meeeleııl ~. 

Ba, ı.lrincl garabet. Pe,lnden Tlmo. 
ettnkonıın Jl&rkof taarrum. Beklen&: 
Din tam akal. bdnct bir prabet. Fa. 
ka.t bıı cephede taarruza gecen Al. 
manlar olmadıtı halde &ablyevl kartı 
hücumlarla büyük bir zafer karandı. 
la.r. Bu el& üOQncü garabet. 

Bu kadar prabet yetmlyormtl§ gi
bi tng1llzler, general Bcıaıelln tlmal 
Atrika&mda büyllk bir taarruza ceo
tlflnl ve bir miktar Derledltlnl haber 
nrdiler. Bu da t tlncıö. Prabet. Çlbt
kU ba cephede taarruz mevsimi~ 
mit aayılıyor. 
Aakerl mtl&ebaMıalardan budan 50 

hararet derecesinde bUytlk bılr taar. 
ruz olamlyacağını iddia ediyor; lnıt
Uz.lf'ne .rmml tebllğlerlle ~ bir 
&aamıznn batladıtuu U&n ediyorlar. 
&Iımuılar, meV'llmın en mtlllalt oldu
tu doğu cephesinde cieiil, hiç müılalt 
olmadıtı Libya cephesinde taarrm.a 
reçm.lt oluyorlar. Fakat lngillz kay. 
ııakları ve reeml teblltlerl bergtln ba 
taarrıımn talaUAtım verdikleri halde 
Almanlar ve İtalyanlar tek kelime 
lliylemiyorlar. Bu da betlnci garabet. 

Fakat lı tahmine n teı.ıre kalına 
bu garabeUerl teker teker isab etmek 
mUnıkiin.. 

Deneyelim: 
Birinci garabetin tzalu - Kero ba

rekeU, büyük taarrıızdan evveı. AL 
man baflmmand&nlıtuun zarw1 g6r
dtltil bir cephe tublbi hareketidir. 
Bu, yaprlacall: bıllyök taamıma met. 
nl detll, lin91Szll de sayılablllr. 

lldDCl prabeUn tulıı - Tfmooea-

ko, Doneç üzerine yapdacı&ğuıı kes. 

tlrdlfi A1maıı taarruzunu önlemek i
ı:ın daha evvel davranmak :18t.ecll. 
Harp aanatı bakımından be-iki pek 
dotnı hareket etmişti. Fakat Alman. 
lar kmJordu bafkumandanbtrnm 
makaadmı daha evvel anlamıprdı. 
~ap orclulan gropunun e&I yanmı 
emniyet altına almak için eepbe tas
hlblne Kerçten batladılar ve Bark.of 
cepbeelnde, kızılordıınun yuvumdan 
çlkmaamı temin için her zamanki gL 
bl biraz müdafaada kaldıktllııı sonra 
btlytlk ~vlrme bareketlnl yaptılar. 

t)~ prabetln lıı:abı - Böyle
ce taarruz eden taraf kızılordn oldn. 
ta halde, Almanlar, ilk önce taarnı.. 
a geçmek zorunda kalmadan büyük 
bir ihata 11&V&flDID bütnn yemişlerini 
topiamap bafladılar. 

Dördiincü garabetin izahı - GMe. 
raı Bomel, flmal Afrikacla ttaıyao
laruı intikamım alan llk ta1UT'11%11 da 

bu mevalmde >1&PIDlltı. 0 Amankl 
rtva,..Uere röre Almanlar, tankları.. 

nm kum fJrimalaruıclaa mUteeMlr ol. 
m•munun teknltlınl keffetmlıtlerdl. 

O defa olduğu gibi bu defa da Alman 
taarruzunun Mmır hodndwıa kadıµo 

lnldp.f etmealne menim ı.kmımdan 
engel yoktur. 

Beflnct prabetln tulu - Mlhve. 
rln l.de&ldlr: Bir uarnız muvaffak 
otm.daa onu haber vermez. Hem 

Zeblrll gaz 
kallaaacataz ı 

J..oııdra, Z9 (A.A.) - Dün ak. 
şanı radyoda yaptığı ibir görilşıne 
esnasında bav:ı. kmnandam yüzba. 
§t W. Helm.o~ demiştir ki: 

"Bu harp )çW:le gerek bitJe ge
rek müttefiklerimize laı:rşı Alman
lar zehirli gaz kuılla.tııdıkJan tak
dircle hiç kimsenin ;n&nmxyacaiJ 
bir sür'atle onlara mukabele ede
cek vasıtalara melik bulunuyonız. 
Bu mukab3lemiz kimeenin tahay. 
yill edcmiyeceği ı:ılk'"..arda ve keaa
fette olacaktır. 

Rusya 
Amerika ve 
İngiltereyi 

tazyik ediyor 
---o--

Odacı cepbenla 
bir an evvel 

Açılmasını ııttıor 
----0-

Amerilra harbiye n~ın 
büyülr bir taarruz; 

hazırlandığını aöyleJi 
dllf"""'Claa hakiki maksadını giz.le. Londra, 29 (A. A.) - Vqing
llWt, laem de reem1 tebliğlerinde müs. tonda beyanatta bulunan Amerika 
be& net:lcıeler bildirmek later. lngill~- harbiye nazın, Birle3ik Amerika, 
&erin lddlaeı mihver tarafından ya. bllyllk mikyasta W- taarruza ha • 
laıılanmaclıtı lçiD ıtmal Afrika.da. bit. zırl:ınıyor, demitUr. 
yt1k barek&tm lıqladığuıa ıtıpbe yok. Nazır, yeni btr talim merkezi 
tur. daha kurulduğunu illve etmi§tir. 

Ba tsalalanmıu lbtlsae veya bldl- NC\')'Ork. 29 (A. A.) - Ofi: 
8e, fil ftYI' bıı tekllde taeblb edeblllr. Nevyork Taymetn Vaşington 
Teblrlertmb:l.n mnUak bir layıneu muhablrl, Rusyannı A vrupada sn.. 
oldutn lddiasmda detınz. Muhakkak rntıe ikinci bir cephe açılmuı için 
oı- bir teY varsa bo ilkbahar, bize Londra v~ Va§ingtonda yeniden 
b&yre& verici plAn yenlllklert getir • tazyik yapmakta olduğunu bildir. 
mfttlr. Fakat bo yenlllklerln yeni ol- mektedlr. 
malan '° ft)'a bu tekilde izah ecllL. Söyleııdiğine göre, Vapnpon, 
mıılerme -• ol-. Al'tlk llUl9eler muhtelif Rus .-:ephelerindead illi• 
tfıfllrlerjllllze ae98p .-.ekte ~ se-1 iv altmda kendJsine &fnıdan 
clkmi,eoek. oluca lullle blrlblrlnln doğruya maltunat alımü imkAnJa, 
pefi9ua geleceldlr. nnm verilmealkli ~. 
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Mahkeme SalÖnlarmda 
tJyad 

Başt.arafı ı ncJ 15l'yfBda 

şma.larda lngilizler mihve .. 
uvvetlerini zayiat verdirerek 
• üskUrtmUşlerdir. 

Mihver kuvvetleri iki kola ay
ılmL5 bulunmaktadırlar. Çarpış 

malar geniş bir sahada e<ıreynn 
ttiğinden daha henUz netice a 
ınmamıştır. 

Hava kuvvetlerimiz, düşmanın 
nekanize kuvetlerine karşı hü.. 
cuın eylemiştir. Timimi. Martu
ba hava meydanlarını ve Italya
d~Mes inayı şiddetle brunbnlamış 
ı, rdır. 

Times gazetesinın askeri mu_ 
iartiıi Libyadaki mihver taar
ruzu hnkkmda yazilığı bır maka
ede diyor ki: Birülhakirn'dc 1n 
~iliz sol cenahina 1<arşı olan teh. 
didin ağır olduğu salflhiyetli 
mahfillerde söyleniyor. 

lngiliz zırhlı kuvvetleri, Birül
'" :tkimin şimali şarkf inde ve 
Derneden Tobruka kadar cephe
nin şimal ucunda. düşman taıık
lı:ırını kal"§ılD.Jl"tSlardır. Harek~ 
tın inkişaf şekli hakkında şimdi
den tahminlerde bulunmak im· 
kfinsızdır 

Dürnıanın ilk hedefi bilhassa 
Tob~ğu zaptetmek olacağı tah_ 
min cdılebilir Rommel'in sol ce
nahında. Tob~ gibi müstahkem 
bk yeri bırakmak istemiycccğ' 
iişikfırdır, Bir kere daha müstaI:
bel hadiseler tank muharebelcrı 

·n neticesine bağlıdır. 
Londra. 29 ( A .A .) Britano. 

va ajansından: Askeri rnUtehas
sıslnnn fikrine göre Libyada ge
neral Rommelin ilk hedefi Tob· 
nık şehrini zaptetmck olacaktır. 
Çünkü Tobruk'un işgali, Mısırı 
tehdit edecektir. 

Tobruk. eskisinden daha kuv. 
vctli bir surette tahkim edilmiş· 
tir. Rommelin Tobruğu ele geçir
meden daha ileri atılmnsı ihti" 
mali pek nulır. Hava muharebe. 
!erinin daha ço1<. gelismesi beklen. 
mektedir. 

Rommclln elinde 450 tank. 
194 tanksavar top, 1200 sahra 
topu ve 6 tümen piyade kuvveti 
vardır. 

tngiliz Orta ~ark ba..cıkum.anda· 
nı ~eneral Osinlck havada il~. 
tünliliffi haizdir. Tank ve top ba
lcımındlln iki tnrafm kuvvetleri 
müsavidir. Yalnız piyade bakı· 
mıı:ıdnn Rommel u~tGndür. 

Rommelin Girittc toplanmış o· 
lan çok miktnrdo. paraştitçil kuv _ 
vctl rinden yardnn görmesi ih
timali vardır 

Londra, ~9 ( A.A.) - Libyada 
mihver taarruzu 1ngiliz!erin sol 
ccnclıı için bir tehdit teşkil ede:. 
Şimdi bahis mevzuu olan gen·!J 
bir devriye faaliyetinden ziyade 
mühim b;r taarruzdur. 

/(ahire, 29 ( A,A,) - Libynda 
muhar<'benln gelişiminde mem· 
nuniyeta\zfüfo düşecek hiç bir 
sebep yoktur. 

'rank muharebesi Birülhaşim 
il<" B'ı üllrnkim s-rasuv.la cereyan 
etliyor. 9 düşman tayyaresini 
düsürdiı~. 

I gal altrndaki Fransız 
topraklarında 

ir coktr ne 
.a 

om balan 1 
J..oncıı•.ı, 20 (A.A.) - İngiltere hn· 

va nnzırlı~ınm habc"rler servisi bil. 
dırlyor: 

DUnkU perııembe cuma gecesi ln • 
glllz hııva kuvvetlerine monsup avcı. 
lar işgal altındaki topraklarda hava 
aıanlarrruı ve demlryo\lıırın!l taarruz 
etmişlerdir. 

Uçuş sah:ılo.rındıı pllotınrımızd:ın 

bazıları heden tutturmak için kalm 
bulut tabakalarından pike uçuııln 

aşağılara ınml~crdlr. Bir çok marşan 
dlr vago!llnrı tam issbetıerle L'e ya • 
ramaz hale geUrllml§, bir Harikan 
pılotu yol atan bir trende bUyUk bir 
ln!IUl.k oldu~u görmllştUr. 

Ruen • Parls demlryolund:ı devriye 
işini bit1ren b'aşka bir pilot 260 m1'lt. 
r~ yükseklikten 4 vagona tam Isa.bet. 
ler kaydctmtııtır. Her iki isabette d~ 
duman ve buhar alltunları yUkaelmlıı 
ve dll§mıı.n için h:ıyaU önemi olan 
demlryol mClnakalAtmda kesilmeler 
meydana getlrllm~Ur. 

Meksi p 
ilan etti 

Loııdra, 29 ( A.A.} - Meksika 
hükumeti Almanya, Japonya ve 
Itnlyaya harp illin etmiştir, 

BiR DE PANAMA GF.MtSt 
BATJRJLDI 

Bucnoe _ .~yres, 29 (A.A.) - Va. 
şlngtondan blldlrlldlğl.ne göre, orta 
tonajda bir Panama geınl.B1 atıantık 
kıyıları açığmda ıorpillcnm\ııtır. Or -
ta tonajda b!l.§ka bir Amerika gemisi 
de Karalb denizinde torplllenı:ni§ bu
lunmaktadır. Her. iki gemiden kurta. 
rılıuılar birleşik Amerfka limanların. 
dan birine çıkanlmıştır. 

-------o--~~---
Al m 8 D tayyareleri 
K aradenizde 

ovyet deniz 
11avvetıer ne 
b cum ettll r 

--0-

Sivastopol da şiddetli bir 
surette bombardıman edildi 

Bertin, 29 (A.A.) - D.N.B. ajan· 
sına bildirildiğine g6rc, Alman hıı.vn 
kuvvetlen dlln gil.ndilz Slvastopoı 
kalesı Uman teşlslertne ve a9kerl he. 
detlere bombalarla tekrar taarruz 

etml~lerdlr. 
Savll.§ uçaklarının bombaları oeh -

rin merkezindeki askeri hedeflere ı. 
sabet etmiştir. Atılan bombalarla 
liman tesislerinde çok vahim hruıarlnr 
meydana getlrtlml~Ur. 

B!l.§ka bir Alman enva§ uçak tııoou 
Karadenlzde düşman deniz kuvvetle· 
ri blrllklerlne taarruz etmiştir. Bu 
münasebetle tam 13abet alan bir dil§. 
mnn muhribi hasara uğratılmıştır. 

--~-~-o--~--

Norveçle 
18-25 ya§tndaki erkekler 

.Baıttarnfı l ncl sn~fada 

ua durma.ltta o'an trenlere isabet
ler' kaydetmiı;ler ve bir ştlcpte 
~·angınlıır çdmrnulardrr . 

Murmansk lim:uımda büyük bU' 
ticaret vapuru bombalarla hasada 
uğrntılmıgtJr. Yalnız Kareli cep· 
hes.lnde cereyan eden hava muha
rebelerde dilşm5n dUn bir çoğu 
Hurrican tipinde olmak Uzere 22 
tayyare k1:1ybctmi.,tir. 

• *"' 
loslto,;a, 29 (A.A.) - Sovyet öğle 

tebliği: 

28 mayJS gecesi kuvvetlerimiz, lz. 
yum _ Barvenkovo istikametinde dll§
man tankları ve plyadcslle Oiddetll 
sava§lara glrlemııııerdlr. 

Cephenin baoka keslmlertnde ö. 

Galiba, 
olmadığı 

vurguncu 
kalmış/? 

''Şimdi siz söyleyin hakim b~y, bu suçla
rımın içinde terzil edici olanı var mı? ,, 
Kocasuıdan n.yrılnuık lıtlyc.>n kndı· jtını stıyler söylemez, adam vlndl ve: 

rıın llk açtığı dava rcddolıınmuş, ıı. ı - TeeeımUrler ederim, diye luallap 
kabinde de daha kuvvetli e5115lara gıtnı k lııtcal. 
dayandığı ikinci davası oo,ıamı tı. il itim eliyle yerlnn oturmABr.nı ·-
Avukatının yaıımda oturan kıı.dın, retten ııonra.: 

1ıu.la nıahoup tnblatll gtlscloo bir tn· - ı~akat ikinci bir dava. istidası 
nemli bir doğlıılklll< olmamıştır. 

* • * zcycıı, 
var, Onu okuya<',ağı:ı, dlıılc~1nlı.? de· 

dl. Londrıı, 29 (A.A.) _ B.B.C.: Uzun r.amandanberl ayrı yıı&&ıınk. 
Harkofta muharebe aynı ıılddeUe de.. tu olduğu koc mdıın, blrle5lk bulun· 
vam ediyor. Dün ak§am Moakova ıdukl n sırnlarda aldığı "gür, da. 
radyosu yaptığı yayımda Rwılarm t;-tle,, ,ani dayakln, kendisine kareı 
zaptettlklerl mevzileri tahkim ettik, \lrkck bir tavırla duruyor, o tara~a 
ten sonra taarruzlarına ve llerleme, hiç bakmıyordu. Hırstan faz. •. 
!erine devam ettiklerini bildiriyor ve htılı\ ko<'Asuıın h61dmlyetlnl h~ cttlğı 

Kadın bu lstidn5lndıl, nııııtls:ı. sev. 
glıılne kaprlarak evlendiği bu ada. 
rmn, Mbıkalı bir dolanQırıcı ve bırsır: 
olduıtunu bilmediğini, on defa 1 lcdl. 
iti bir col< suçlanndan dolayı yalınlıı
nnrult 10 acne mUddfltle hapis cezıMll, 
nıı cnrpıldıfı zamnn hep ini öğrendi. 
ifnl anlatıyor ve "ortada ten.il edlOl 
bir vntlyet ,.·ardır. BM bu adıımlA ar. 
tık kan r olarak ya ıyam m. Bopn· 
ıntı.mı 1 terim.., diyordu. 

Almanların çok miktarda esir ve mal belliydi. 
zeme aldıkları hakkındaki iddialarını KoC111.11, mahkemeye 11\inı;tllll bir 
bir propaganda haberi diye tavsif e. Jandarma ile getlrllnılttl. llııkul< mah 
diyordu. keınelerlnde gUrUlcn dııvalnrda mev • 

El konan 
makarnalar 
Hastanelere dağıtılmak 

üzere sıhhat müdürlüğüne 
verildi 

kuflyct mcvı.uulınh& olıımıyBC:ığına 
göre aclnm, başk bir ı,tcn hap! t 
olaCBktı. Nitekim lmdınuı dava isti· 
dası okununca, i11ln nıııhlyetı de anin. 

ıııldı. 

istidası okunurken. erkek hırsm. • 
dan yerinde duramıyor, karısı ille git. 
tll•çe avul<atına <1okulmu,, yUzUne 
hl9 bcLkamıyordu, 

%7.28 yaşlarında kaclnr rlbtereııı •• 
dnm, gri bir l<oııtllm !fl~·mı , pahalı 

druıten ayakkabı ve boynuna dıı. gür.. di. 

BAklm: 
- Buna ka~ı ne dlyt>ool• ln T de-

alıcı b1r krıwat bftğtamırttı. Erkek: 
Anla5ıldığınıı göre, kOC38ınd:ın ay • - lllç, dedi. iddiasını reddeclcrtm. 

Şehrimiz makama fabrikalarında rılmak için, ikinci bir dava n&mak Halimde biç de ten.il edici bir cılhet 
bulunan mamul maııa:ra topml< mah. rnooburlyetlndan k a l a n kadın da görenılyorum. 

r.rkek de oldukça halleri, vakitleri - Peki ııeden mahkQınsunuz! ıru!U ofisince el konmU§tU. 
Bunların !lyatla.rı, fiyat murakabe 

komisyonunca tcsblt edilmiş ve ktır 

hadleri olan yClzdc 10 maliyetlerine 
zammedilerek bedellorl 6denmıetır. 

Tutan mühim bir miktara varan 
bu makarnalar, ııehriaılZ hastanele • 
rlnln ihtiyacını kıır§ılamak üzere sth. 
hat nıUdUrlilğil emrine verilmiştir. 

Dört §ehir güre§ müsabakası 
önümllzdcld pazar gUnU lzmlttc 

yerinde blr.:r aileye mcnıuptular. - Dolandırıcılıktan ve aahtekAr • 
Gene kadın ilk davasını, k~ın _ lrk. Sabıkam da olduğu için fazla oo. 

dan dayak yediği, kUfDr l§lttlA'h böy. u yedim. Fakat hepsi iftiradır. 
ıooe ho) atı çeldlmez bir balo gcldtıtl 7.aten sabıkalarım da arkBda§lanm 
için açmııttı. yU:ıUnden b:ı11ıma gelmiş hAdl!Hl.ltmn 

Ancak mahkemo, her kavgadan mahsulUdUr. Helft son ccr.nm tama • 

omırn, knn koca.nın banıthklıınnı ve 
davaya mev:ıuob:ıhs olan son kavga
nın da gene aynı ıeldlde ııetlcclendlk. 
terini göı.ISniindl'i tutarak, rod luuarı 

vermlıttl. 

VAkıa, daynk atmak, kUfür wr. 

men hııkııı:ıdır. 
1 defa hırsız.tık, % defa cb dolandı. 

ecburi hizmete 
tabi tu ulaca dar 

• saat 14 te 1stnnbul, .Ankara, tzmır, 
Kocaeli tııkmıları arasında Grcko. 
Romen g1lrc!' mlls.'1.bakalnrı yapıla • 

m:ık ıuretııe kadını vl'yıı erkeği tah 
kir etmek n.yrılmıı.k sebebi ıwı.yıhr 

da, barışılı.nca bu scbeb ortadan kAlk-

rıcıhktan aabıkalıyım. Hem, ltaran• 
nıın temyiz mabl<emoııl tarafından 

nakzt'dllmlttlr. Muhakemem yakmdll 
tekrar başhyacak.. Bal bu. tnmnm 
başına her ttırm teUkot gelir. 
Şimdi bu vaziyet kareı mda siz 

&ayleyln hlUdm, bey bu suçlıırnnm 

LOıDdra 2D (A.A.) - Norveç Tel- caktır maktadır. içinde tenli edici olanı var mı T ( !) 
llAklm hl\fltçe gillUmslyerek: grat ajansının bildirdiğine göı-e, Nor -------------

veç radyosu gelecek sene Norveçte 181 . 11 
tll 25 ynoındakl erkeklerin mecbuı1 ,, Son·ı sııvıuorum 
hizmete tabi tutulacaklarını bildlrml§ )ol \1 J 
tl.r. Kadınlar lç'ln 'Norveçt.c h:ılen hlz.. I ı\dandı 
met mecburiyeti bulunmakla btıraber ""-1 r 
gelecek seneye kadar kayıt l§l lhtlYll· 
ı1 olarıı.k kalacnktır. 

s 
Hey rih'in 

hi va iye i 
ağır 

Pragda be§ kiıilik bir aile 
kur§una dizildi 

Londra, 29 ( A.A.) - Heyd. 
rih'e yapılan suikast hak-kında şu 
tafsilat öğrenilmi§tir: 

Büyük bir otomobille geçmekte 
olan Heydrih'e bir adam yolun 
ortasına ~ıkarak makineli tüfek
le ateş etmiş ve diğer biri yeıe 
düştüğü vakit patlıvan bir mad
deyi otomobile atmıştır. Her iki· ı 
si d ... knçmağa muvaffak olmuş
lardır. 

Vaka rnnhallindc sonradan 
yapılan araştırmalar neticesinde 
bir kirli empermendil, bir kadın 
bisikleti bulunmuştur. 

Heydrih'in sıhhi vaziyeti hak· 
kında resmi bir haber voksa ela 
Vişi vaziyetini korlmlu addet
mektedir 

Lonclra/e9 ( A.A.) - Pragda 
Heydrih'c yapılan suikasttan 
sonra Almanya aleyhinde bulun· 
maktan suçlu 6 kişiy,i kurşuna 
dizmişlerdir. Bunlardan ikisi kn. 
dın ve biri 17 yaşında bir genç
tir. 6 kişiden beşi aynı aileye 
mensup idller. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
suikastçılar yakalanamamış1ar
dır. Prngdaki polis şefi şimdı 
Heydrih'in vazifesini görmekte 
dir. 

• 
Şayed sız de bu cnsip cUzelllk 

reçetesini kullanırsanız, siz de bu 
iltifata nail olnb111rslnlz. Çilnkll 
bu reçete en sert ve çirkin bir cil
di kadire gibi yumuşatıp beyazla
tır, saf ve taze cazibe ne süsler. 
Toko.lon kreminde mevcut kıy
metll cevherler siyah noktalan 
ertUr, acık mesamclerı sıkla~unr, 
ve cUde bir gOl yapra~ yumuşak
lığı verir ve şııranı pertst1' bir ten 
temin eder. Tokalon kremi her 
yerde satılır. 

ArtJn garson : 
- Sofrayı ctuzcıt.. 

Diye bağırdı. Sonra birden tel!lııln 

bUfeye k°'tu. Kendi eliyle mezeler, 
) em lder n:uırlamağa ~laılı. 

Ekrem, Nec.1Ay6 &orolAdan bira .ıs. 
rnnrlıı.mı:ştı. 

NeclA: 
- İçki mi içeceğiz T 
Diye eorda. 
Ekrem gtlldU: 
- Bu sıcakta bir iki berdak bira 

içmek, içki mi yılır, a kuzumf 
- Sarhoş olanını diye korkarun 

da 
- Sen mc.mk etme. Ben 11enl r. 

hoş :rap:ır mıyım hlçp 
Slgoraınnı yal<arak ıınve etti: 

- Ben, senin sıhh:ıtlnl ve şeren. 
nl senden dynd~ dilıtllnUrUm, Neclll· 
cığım? 

Biraları lçm j!;e ~lıdıt:ır. 
Artın, candan 8e\"dl~1 Ekremln 

etrafında pervane gibi cloln.şıyıırdu. 
Rcklz vapıırunclıın çıkan yolmılar 

Dava goriiliirken, ad::ım adllyece 
~·aknlannuıı, tevkif olunmuo vo 10 se. 
neye yn'kın bir hıtpl!I cıe:t.ası ~·emişti. 

t5tç, birinci aa,,·nsmm yukarı4nld t!O. 

b<'btcn dol ~ ı rcddo utrı •aoaıt"ınt nn-
lıyıın kart ı da., hemen lkl.ııcl hir l!!• 
tlda ne yeni bir dnva omıotL 

1 
Kocnsı bunnıı farkınııa. değildi. Ha. 

I klm llk dn.vıınm, ban ılmıık ımretlle 

ı ortadnn knll<tı~ için redde u!tmdı 

- Oraııını mahlu~mo elbctt4t takdir 
elleeek. Kararınr7.1n na 1.-.ıedlldlğ'l dot. 
nı mudur'! 

- Hu!lust ııurettc, işittim. Doğna. 

dur. 
Buııu.n UU!rlne mahkeme bu ciheti, 

resmen sormak IU:wmunu blasederek 
flunuıı ipin mohakemeyt bııoka bir ~
nn bırBktı. ADLh~ :'\IUHABlRl 

A•m11~%m!m:!IZZ3rlmm.111mll!ZllE!mB ............. ,. 

i keti Hayriye n 
Boğaziçi Vapurlarına mahsus yaz tarifesi 1 .6. 
942 Pazartesi gabahından itibaren tatbik olu 

Dağıtma ·Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağıtma oflal merkez kadrosu için 100 - 260 ıını UcretU memurtyet.

lere müsabaka ile memur ~umacaktır. 
MClracaat edeceklerin memurin kanununun 4 Uncu maddesııe tayin 

"IUDan vasıfları bal.ı olmaları ııarttır. 

Yüluııok iktisat ve ticaret tahsilini bitirmiş olıınlar1a tlcarcıt liseleri 
ınezunları, re•cıt ve hususi iktisat, ticaret, maliye ve sanayi mücsseseıe. 

rinde vazife görmtl§ olnnlar ehliyetlerine göre tercihan alınırl3.r, Bu ıib1· 
J:re 8656 ve 8G5D numaralı kanun hUkUmler1ne göre ve milli korunma ka. 
nununun 6 mcı maddeslle taıırıh olunan mUktoaep haklan mahfuz olarlık 
tayin oıunurlar. Müracaatlar Ankaradn Daı"tıtma ofisi umum müdUrlutUne 
ve tagrada vllAyet !ate mUdürlUklerlne yapılmalıdır. 

MUsabakıi ve imtihan günleri ve şartlan aynca ilAn edllecekttr. 
(3773-0ROO) 

Uç rum 
.. 4 • Yazan. ISKENDER F SERTELLi 

nı:ımadan, fıu.lo blr 1evgl beldenlr 
mi T Bunuıı nk8lnl beklemek benim 
için g"Ulünç olmamız. ın1? 

- Hayır. Seni tenıln ederim ki, 
aylardıUlbcri blrblrlmld eevlyormıt. 

euz gibi, kalbimde kısa ı.aınancla d()
rlnleşen, kökleşen bit &evgt var. Ken. 
dJml tanıdığını gUnıleoberl hayalim. 
de yaşıyan bir erkek tJpl vnrdu Cld. 
diyeti, samimiyeti, klb rlığı, insan • 
lığı ile gözümde dıılmıı teoossUıu e -
den bir koca tipi, 

Yanakları birdenbire kır.ardı., btı 

heyOODllh söz.lere bir kelime dalın ~k. 
llyebild: 

- Sen .•• 

Diye mırıldandı. 
Bu bulut onlar için faydasrr; olma. 

mı,tı. naııo baıba,a k&lmata. dert -
lftiıneğo QOk lhtıy~l rı vardı. 

Noom bira l90rkf'n güzlerini sllzll
yor ve: 

- Allah razı olsun Sedat beyden .• 
ı ötUIUk )'&pınak istediler, te,ebblls. 
lerl bitim için hayırlı netloolcr ver _ 
dl. Bu ge.ee en tatlı daklk.alıYımı ya.. 
<ıı)·orum. 

D<\dl. Ekrom, Neeıtlmn elini tuttu: 

- Onlar ne yaparlarsa. yap ınlar_ 
ne kndnr fl'tıa ıteyler dUşUnllrlcrııe 

dOşlin Unlcr, blz.i tlrlblrlııılzden nyı

rnm3zlnr. Zat('n yüzl\me lml'I• bir BOY 
söykınuığo hakları da )Oktur. Slıl ba. 
n:l mllnaslp gören onlar delil mldlrt 

ezle, Grip, Romatizma terlerini sllerel' sahil boyundan geçer 
ken, Ekrem mllııtnkbel z.e\·cesloe aor. 
(lu: 

Ve elini bira bnrdaıtııın g6turdU.. 
birlikte içelim.. Dem le lstlyen bir 
bakışln g6ı.lr.rlnl Ekremc çe\•lrdl, 
Ekrem: 

- Teşekkür ederim, NeclAcığını •. 
Dedi,. \e içtiler. 

Ekrem bu •ırada yemek ısmarla. 

nııştı. 

Nevralji. Kınkhk •e eauıo Ağrılan ııı Derhal Keser 
fcabmda 81lnde ' ~ alıııabfliı. TAICtITT.ERINOEN SAKiNiNi?. 

HER 'YEROE PULLU KUTVLARI ıSRARLA IST?YINIZ 
- Beni blmz olsun sevebildin mi'? 

NeclA 
- Biraz: mı dooln r ! 
- Öyle ya. ~ on gUnlük bir ta.. 

O dakikad lklııl de meımttu. 
Ekrem: 
- Bira IQerl<en snndetln 

hl!ISCdlyorum. 

tadını 

Son vapur düdüğUnli çalıyordu. 

Ekrem: 
- Vapnnı kaçırdım, dedl, geceyi 

nerede geçtrecettmP: 
NeclA ~larmr kaldırdı: 

EN SON DAKiKA 
Küçük llinlar Kuponu 

(Bo lropollB 

izi arama " • .-me UAıılan 
IJaldlmı:b pnmsu ~. lllv' 
lılmDe &ekllfj g oım,uoalantı 

mblm kalmalı; ar.en aarlb :Dılllıailcıt. 
Dl IJlld1mıolert IAmn.) 

Eol•nm teklillerir v 
* Y&e 28, bo)' l,&1. kumnı.l e1A 

gözlU, balıkeUnde, S1JZe1, ~. Ye el 
~erinden anlar n bir evt bulunan 
bir bayan; 80.,85 7&§larında, gollr TC. 

ya ma&§ı 100.120 Un oıa.o. sadık ve 
dllrtl8t bir baylıı evlenmek tatemek.. 
tedlr. Mektupla (B.T. '1); rem.. 
ziDe mUracaat. 

* YB.§ 41S, boJ 1,68, kilo ~. halen 
ten fakWtes1nln kimya 1klDcl mmtm. 
da okuyan blr genç: maıı vaziyeti bo
zuk olduğu iÇiD tabsU!nl tamamJnta. 
bilecek bir bayanla cVlenmek Lste • 
mektedlr. Alaeıığı kizm aevimlı ve 
karakteri tam olması ı.Azımdır. •(Ka.. 
lender) remzine mUracaat _ 886 

• Ye.o 26, boy 1,61 buğday renkU. 
balık oUnde, ayda 40 llrn ptl.reD btr 
evi ve 70 lira ira4ı olan, ınen koca.. 
smda.n kalan b1r OOCUğu bulunan bir 
bayım; uzun boylu, eemor, kı\'ll'Clk 

saçıa, klrwıcslr., içki ve sigara kullan.. 
mıyan, devlet memuru b1r bayla ev • 
lenmek lııtemoktedir. (Ş.F.) .. remzfJıo 
müracaat • 137 • 

lı .,.,yanlar 
• YUksek tah!lllinl DntlmUzde1d .ee.. 

ne lkmol edecek olan b1r genç; 1 ha· 
drandan itibaren yazıhane, büro, mat 
ban, Ucaret:h.Bno ve bunl&rn mtımaıdl 
nerho.ngl bir yerde ehven llcretıe ça • 
lışmak istemektedir. Ke.tll g&sterebL 
Ur. (Doğru) remz:Uıe milracaat. 

• J\dll l§lcre bihakkın va.kıt ook 
tecrUboıt bir genç, avukat yanında 

ve yuıhanel\'lrde 1§ aramaktadır. 

(Ttl§er) remzlns mııracaat. 
• llk taıı.lllni bUlrml§ genç blr 

bayan mUessase, Y Uca.retııanelerdeıı 

münasip bir 1§ aramaktadır. lsttyeıı. 
lertn: B. T. remzıne mnracaatıan. 
Aldırınız: 

A&aflda retnWert J8Zlb OWl o. 
ıruyueuıanıım.ıa QAttıl&rmA 

mektuplan ıdarehanetnhdeıı (pnmı. 

Lım b rtç) bergtln b:ılıtan Dğtoıe, 

kadu ve t 11 deD eonra aldırma· 

ıa.n.. 
(S.C.K) (Gar) (El, Ural) (E.O.) 
(H. ÖIWLl) (Ş.U.) (Acele) (H.B. 888) 
(R.R.G.) (Cldd1 ılh ver) (N.0.K,) 
(829) (A.M.) (E.L.) (N.B.) •(B.B.G) 
(M.D. 815) (Tekcanl (Yedek de.ntr.cl) 
(T.H.R.Z.) CF.A.) (Ş.B.) (AR) 
~ğlda remiz ıahlplertnln namla • 

rma gelmiş fakat §lmdly kadar aı. 
dmltnıım~ ınektuplan bU ayın ıonu. 
na kadar aldırmaları lAalmdır. Ay 
sonuna kadar al4ırıınıtş otmıysuı 

mektupııır imha ec1Uecekt1t, 
(26 Beton) (GX.) (A,G) CIA) 
(R.M.) (H.K.) (AL.) (B,Y. Kaya) 
(Oran) (Cldd1) (El) (Emekli) 
(l. Şenka.n) (Nadide 79) (Tuııalı) 

• Bay {D. Lokman) - 11Anlan aı. 
raya koymak mccburlyeUndeylz, bek. 
ıeylntz, çıkacaktır. 

GAZIALPAN 
lg ve emlak bürosu 

iş e 
arıya.nlann nıı,zan dikkatine: 

-1 
Mürebbiye, sUtnl.ne, hlZmetÇi. ah~ 

garson 1atlyenlere •Uratıe tıOmlD odt.. 

lir. 
A:yrıca her nevi cmlAk allm aatımı 

tapu lflcırl mUrııcaat yeri. Şetızade 
b&§ı caddesi karakol sırası No 227 

lı ıınyanlar, ı:ı~llerLıı bergiln 
baht.on akşama kndar mllrncaatları 

lmbul olunur. 

- l!:mde .• buna d~ilnmete lU.ı.um 
var m.ıT 

- Ah, te&elckUr edertm.. fakat, 
komşular dodlkodo yapnıu mıT 

- Ne hakla T E\'lenmcğe karar 
vermlf değil miyiz'? llusu!ilyctlmlm 
ldmln müdıı.hııle ctmeğo bnkkı varT 

Ekrem: 
- Bıı eccl1k otelde kalmafl ter. 

clh ediyorum, dedi, sl:r.:o a:cfuııcm, on-
lAra m men 7apmı ılbl ola.cağım. 
Bu kadar dıınltmak cb b05 ollDJ)'n • 
eak. 

- Çok derin dilşlloUyor unuz. Ek • 
rek beyi Onlara nihayet bir dOst gl.. 
bl tanıyalım. Fnkat tıııerlmlze bu • 
runlannı sokmıığıı meydan •ermlyo. 
llm. 

Ne<ılfi birden eski gllnlcrl batırladı: 
- \'ednt onbm gelir giderken • 

nU~htıın önce • dalma mhafir kalır· 
dı. UJç ldm enin aklınd:Vl kötü bir 
SCY gcçme:ıdl. Bu ltlyatııv 11lı.e celln
t•o mi değl:ılyor? 

- Hakkın vv, ynvruml madımıkl 
ısrar ediyorsun.. OOıılm klmsodcn 
hattA kendimden de korkum yok. 
Birdenbire bana kal'lı österUeı:ı bıi 

lstlslml çok glloUıno glttt. onuıı için 
dlr ki, &ize gclmeğc luırnr vcrdlnı. 

{Dcuamı var}. 


