
Öğle uykusu 
Yazan: SADRI ERTEM 

JAPO~YA i tllA ettiği ~lıı· 
lezyııda , .e Pa ifi'k a<laJa. 

:rındn ı;uniln yan ında yapılan öğ. 
le b.tJJlerlnl menetmMir. Japon. 
yanın tahrip edilmlı: ham madde 
knynak!armı ıslah , .e tamir etme
den ahaliyi alı~mış oldui:,'11 t.ath 
öğle uykusundan menedişl çok 
d!kkate layık bir harekettir. Ma
lezya ,.e Pasifik adalarında yn~ı
y:ın halk irin öğle s:ıatlerj ruh:· 
betli sır.ak iklimlerin bfitün kor
knnc;luklarmı, insanı harnp e<len 
bütün reha,·etlni cemetmlşlerdir. 
Med:ırlar mıntaknSı öğleleri ade-

tfı bir sıtma nöbetine benı.iyen 
kız~ınhkla kendisini hissettirir. 
l'llksi?k derecede rUtubet ve Tiltu. 
bete.- 7ammedilml§ yakıcı bir ı:;ıcak 
altında sokaklar bo~Iır, dükkirı· 
Jnr da kapanan göz kapaklan gibi 
kcnepklerini indirir. Şehirler bu 

Eaatlerde esner ve bütün medarlar 
boyunca ıslsk, buharlı, yapışık bir 
h:wa ufukları sarar. Kırlarda, ka. 
aabalarda, denfzde hareket dunır. 
Japon lıstlli&Dlm ilk 1 i lnsanlann 
ilğle Gaatlerinde bıraktr1dan lıie 
t_'fıldi bir surette ba51atılma!11ıclır. 
Japonyanm medarlar mmtakası 
halkını, halk ifacles ile" 5c;';•crleme,, 
Yapmaktan mcnedl~l renkli insan• 
lar küt)esinl 5\iphcll ebedi bir 
ll;\1rudan uyandı~ IUe<larlar 
mmtakasınm gUoe5c kar31 göz ka
rnaştır:ın parln.k 'renkli kanatlannı 
~arak gerinen Medar lrnl}larmdan 
daha akıllı olm:ılannı 1 temek i!:ln 
de:ğildlr. 

Heldiklerl yerlerıle halkın istira 
hatinl, iradesini yabnnrı istismarın 
d:ın kurtarmak ı~tediklerlnj söyll
Yenlerln d:ıha ilk günd<'n itibaren 
l'Uhun en güç değiştirebileceği bir 
itiyada hUcu..m etml olmalan hem 
llykulanndan uyanclmlan halk i
ı:ln, hem de Japonya için ehemmi· 
Yetlidlr. 

!stili edilen yenle halka yapı• 
lan muamoJenin tıeklini gö ter. 
hıek ve halkın ftlyatıarmı bozmak 
bakımmclan bir huzursuzluk un~u
l'u olarak mütnlea cdlleblUr. Ja
llonyanm ı:rittlği yerlcrıle huzura. 
''e iikfına. :ızami surctt e muhtaç 
bıdunduğ!l bir 1.s.maıula halkı iti• 
nt la.nndan uzaklaştnmayn karar 
\enni" o1mast lstllA edJlen yerle· 
l'fn harp ekonoml~I baknnmc1nn ha
iz ulıfuklt\n kıymeti ifade eder. 

.Japon)·a ilk adımıla istila ettill 
l'erJcrcl e l:ılr nC\'l i5 !'eferberll!li 
ile hP.raber ilerliyor. Bunun gebcbi 
bP. '>1Ab1lir ! 
namın cbebi: 
1 ·- Japonyanm bu~ünJ..ii har:;t 

hnrekt"tlerini dev:ım ettirmek i!:in 
lı.oa ettiği sabalan azami c;üra'· 
le :lc;tl mara muhta~tır. Onun st<lk 
lııl'.ı kBlmamıstır. Askeri zaferle 
~kunomik zaferini temin etmcğe 
~lı makfadır. 

2 - Japonya Anı;Io aksonlarm 
~ltilfiktcn ,.e 'falezyadnn çel{ili-:· 
~tini mu,·akkat acldctmcl<t~cllr. 
t .~ uman fasılası içlnrle i Cila et. 
t!gl <ıahayı en rnsyon«"l c;ckilde jc;.. 

1
18nıar edecektir. İŞc ynrar mndde 

lı<'ıi, canlı iş kun·et l<'rinl a111mi 
n l<llcrinde çalıştırara'k Japonya -
, •n 1 ine yarar bir halP. koyacak 
e bnnları emin bir sahaya ~eke. 

c<'kUr. 

d 3 - .Japonya büyUk hnrp için • 
l U <lt' elde ettiği imk!l.nlıırla c;ana• 
._ · rn~lnin bu~llnkli bü:o.'iilt ec;a.<ı-,..., . 
d ını kurmuştu. Bugün de elin -
~ e}d hüytlk fırsatı kaçmnnmak ar 
,,~snndaclır. Hatta Hint }'clemen
·~n· 
111 1 

ın hayale bC'nzer miist:tlôl bir 

1 ~ ~le Almımyaya ~e~mcsi lhtima· 
1111 bile dlişUnerck bu saba1au 

Londrıı, 4 (A.A.) - Nehring ve Bis. 
marck iııminde iki yeni Alman gene. 
rallnin Libyaya geldikleri bugün Lond 1 
rada teyit edilmektedir. 

Kahiri', •l (A.A.) - Ortqark İn~. 
llz kuvvetleri umuınt ko.rargAhı tebU_ 
ğl: KUçUk dUşman gnıplcı.rlle l&Jıt 

k~lla.n bazı mutrezelerlmlzin top ate. , 
§ile dağıtılmıştır. 

R-0ma., f (A.A.} - İtalyan orduıa. 

rı umumi karargAhmm 702 numaralı 

tebliği: 1 
DUııman otomobll kollarlle ordugftlı. 

larını mttr~lyöz ateşine tutan hava 
teşkillerimlz, düşmana hissedilir k& 
yıplar verdlrmlşlerdlr. 

DU§man hatlarının gerilerinde geniş 
ve şiddetli yangınlar çıkarılmr~trr. 

gıp-- Devamı 2 ncl eayfada 

0'-----
LIL'de 

· Bir Alman askeri 
daha öldttrlldl 

-<>--
10 Fransız idam, 50 
Fransız sürgüne 

gönderildi 
Lllle, 4 (A.A.) - Lô Grand Eko dU 

~ort gazetesi yazıyor: 
''20 nl.san Akğamı bir Alman as_ 

keri Lil meydanında. bir slvll tara.. 
tmdBn tabanca ~ öidilrtllıntl§tlli'. 30 
nisanda 10 tutak kur§UD.& dlallmiı ve 
50 kişl sürgün cdilmlftlr. 

l Ma~a yallların nümu
ı ne o acak bir kararı 
İbtlyaçlarınc!an fazla yiyecek maddeleri 
olanlar bunları bftkiimete. teslime ecek 

l\l:ılat~·a, 4 (A.A.) - \'llAyt•tln iaşesi yolunda gereken tedbirleri al. 
mak Uzcre dO.n partide valinin relsllğtnde bir toplantı yapılmıştır. 1'İnhalle 
mllnıessllleri ve köy lhtllar heyctırrlııln de htı.zır bulunduğu bu toplıınhda 
yrnl mahsul zıuna.nma kadar lhtlya~lıırındnn fazla ~1yecek maddeleri bu. 
lunanlarm bu.ııları hükflmete te!lllm etmeleri kararlaştınlmışhr. 

-Afır yaralı oldutu blldlrlleııı Gnny zenav zırhlısı d !lllı.e indirildiği sırada 

G~neıal ]iro 
Franıaclaki Alman ıefirile 

lngiliz amirallik ve hava 
nezaretlerinin müşterek 

tebliğine göre 

lnglllz tayyareleri 

Mars llJa 
Tulon Üzerin

de uçtutar 
--o-

Geçen hafta zarfında 

79 lng l tz f ayyaresı 
dlştQ 

Londra, 4 (A.A.) - Hava nazırlı. 
fjnın ak§aınkl tebli!I: 

Pazar günü, ortalık kararmadan az 
evvel, lngllterenln batı cenup sahilin_ 
de blr §ehre atılan bombalar hasarla.· 

görÜ§tÜ BREST'TEN ra ve az miktarda telefata ırobcb ol. 
Visi 4 (A.A.) - Alman sefiri mu§tur. 

Abe<:". 'dün geee general Jiro'nun Avcılarımız ve bomba tayyareleri • 
buluntluğ;ı ıiclıre giderek gencrnt KAÇ AN mlz, pazar gilnU Fransa §imali üstUn. 
ile görüşmU§\:Ur. Scfır, do Gaoll'a. de bazı taarruz hareketleri yapmış • 
:It!ha.k etmiyeceğine drur general- lardır. 

el.on 9ÖZ istemi.c;!ir. Jiro söz verme- Alman zırhlılarının Ötl"lcden cwvel, Pa dö h:alc Uzerfncle 
mi,tir. Mülakat gece olmuş ve 22 • yapılan kısa, seri tıınrruz esnasında 

de.kika sürmiJştilr. 1 'd ki Uı; d1l3mıın avcım tahrip edilmişUr. 
Y.,I. 4 (A.A.) - Almanyadan agvrr yara f 0 U arı Öğleden sonra, !azla miktarda av tsy 

kaçıp fsviçredcn geçerek Fnı.nsa.- I yaresi refakatinde Boston tayyareleri 
ya dönen general Jiro hakkında , t b ·ı d · ı d• Dllnkcrk dokınrmı bomb:ı.lcı.mışlar, 
dün akşa!ll heye<'nnlı rivayetler do es 1 e f 1 Spltflre tayyareleri de bir şaııırtma 
laşmrştrr. Yanl:ş verilen haberler taarruzu yaparak dörd\lncU bir dUş • 
üıerlnc iııirnen i.srarlx bir şayiaya Lonilrn, s (A.A.) - Alman Genlze. man av \.ayyareıılnl dll.§ürmuşıerdtr. 

Alman tayyareleri 

lngitie1ede 
bir şehre 

hücum ettil.er 
---0---

Şiddetli olan taarruzda 

BOytlk hasarlar 
olduğu bildiriliyor 

_... Yazısı 2 net -~ fodo 

HABER! 
Seıini işittiğiniz Gün 

ilk lıiniz Bir 
Haber Almak Olmalıdır 

O Nush:uılyle Haber 
Yazlık Progru.mma 
Başlıunııı Bulunacaktır. 

İkl Yenl \'e Sizi 
Blittln llU\.iycttnlzle Sancak 
Esere ea,1anmııt Görecekslnlz. 

1 • Avrupaıun 
7 muamması göre, Jiro, lfou?ins•de A}mj.n as. nau 1le Şam1ıorst z;ırbtrltı.nnm yaralı Daha aonra, Hiuikin tayyareleri, 

kerI makamlarına t es'lm edılmiş- ' bulunduklarına dair buraya kati ha. Abevlldc bir hava alanını, alçaktan 
ti. Resmi bir kaynnktc.n alınını berter gelmiştir. Amlralllk ve hava uçarak bombalamışlardır. Binalar U.. 

Mevki komutanı :Alman Albayı, 10 maliımat bn habeıi kesin olarak nezareti ne,retttklerl mUııterek bir .terinde in!11Ak1ar görülmüş ve yerde. 
gün içinde suçlu bulunmadrğ'ı takdir. ya!anlamakta. ve general Jiro el'an tebliğde G~lzenau zırhlısının ön gü. ki tayyarelere mitralyöz' atf§I açılmış 
de daha ba.§ka tedbirlerin de tatbik 

11 işgal edilnı~miş Fransada' bulun - verteslnln boyunca ciddi hasara uğra ar. Avcılarımızdan üçü noltaandır •. 

K1 bu eser siyasi eserlerin §a. 
heseridlr. Bunda Gamlen, Da 
ladye, Hitıer, Musollnl ve Rl· 
bentrop gibi muharririnin birer 
muamma olarak tanıttığı şahaL 
yeUcrl hakiki hUviyetlcriylo öğ edileceğini blldirmi§tlr. duğu tasrih edilmektedir. dığı ve bllyük tamirata muhtaç oldu· Bu hatta zartmd3 50 Alman bombar 

Almanyaaa 
Nümune te§kil edecek dere • 

cecle çalı§an fabrikalara 

Nümune harbi 
müessesesi ünvanı 

verilecek 
---<>-

HiTLER 
Doktor F unk, profesör H ein

kel ve Poıe'ye ''Tam iıçi" 
ünvanını vereli 

Beriln, 4 (A.A.) - ,Alman~ o
dasının dün yaptığı toplantrda, Al
man f:ı.brika.lsn ist'hsaldtını idare
ye me;nu'r edilen M. Hupfauer, 
Filhrer'in nüm'.me teşkil C'decek 
tarzda çalrşan nasyonal-sosya.list 
müesseselerine ve diğer mUessese
lere "r.ümune harp müessesesi" Un 
\"anını vermeyi kararL"\Şttrmıg ol
duğunu bil'lirmiştir. Bu mliesee
seler. 11zerinde harp haçı taşıyan 
bayrak çekei.>ile<'cklerdh·. Fiihrer 
aynca, "halk ara.bası" nr yapmqı 
o:"l.,, profesör Poşe•ye, meşhur He. 
inkel uça-klaunr yapan profesör 
Heinkele ve ekonomi nazın ve 
Ray!}bw.k umum mUdürli doktor 
Funk'a da. "tam Lsçi'' üm"Bnmı ver
miı;tir. 

~bndidl'n in bUyl\k ~Urat'c i!ıtls • 
mar etme}i tabii bulur. 1"'°f'tekim, 
Hint F<'l<'mengi petrol ~rketleri 
ııkc;l~·onlarmm ve Felemcnge ait 
bazı 'lanayi mÜHse9Meri hisse se
netlerinin 5imdhlen Almanlar ta
rafmc1an tıatmahnmakta olduğn 

hakkmdııki haberler ll'lrarla devam 
(•tmekteılir. Japonya bu ihtimaller 
den biri \'eyahut he~I ile ilgili o• 
Iarak i'ltlla ettiği f!Bhalann malt -
sullerlnl ana vatana ta,nnak isti -
yebilir. Bunun için de İ!J kowet -
lf'rintn cah~ma :zamanını çoğalt -
mak liızrmdrr. Bunun için adahla
rın, ~lal«"ıyahlarm öğlo uykulan • 
na yıuık oldo. 

Doktor Funk 

KRiPS 
DEDi Ki: 
Polonyalılar 
ve biz muzaf
f et olacağız! 

Barptea sonra 
zeaglnllk-laklrllk 
mils;vatsızlı§ını 
kaldırmaıı;ız 

Memleketimizi müdafaa 
eden bir çok kahramanların 
ıimdiki harbin icap ettere
ceği çok büyük can ve mal 
fedakarlıklarından ıonra 
sokak ıokak dolCL§ıp boşu 
boşuna ekmek parcuı ara. 
clıklarını artık görmemeli. 
vi:z:! _.. Ya:ıısı 2 n<'I sayfada 

ğu beyan edilmektedir. dıman ve 17 Alman avcı tayyaresi dU. 
Şamhorst, Kil tersanesinde bulun • §UrUımUştUr. İngilizler bu ha!ta 79 

makta ve cpeyee hasara uğramış bu_ tayyare kaybetmişlerdir. 
lunmaktadır. Prens Öjen kruvazörü Vl~t. 4 (A.A.) - DUn gece MarsU. 
Brestcn salimen Almanyaya va.rmI§, ynda. ve Tulonda hava tehlikesi ıııaret 
tak.at Norveç s3hlllerine giderken, bir !eri verilmiş milliyeti meçbQI bir ta. 
tngiUz tahtedbnhlri tarafından torpil kım tayyareler bu şehirler Uzcrlnden 
ıcnerck yaralanmı§tır. Kruvazörün uçmu§tur. Uçak savar topçusu ateş 

arka tarafı, epeyce taınlrnt islt'mck •• açmış fakat hiçbir bomba atılmamış. 
tcdir. l tır. 

. Yazan: BiR MUHAR~IR 
B t)yt)J{ b:tliikınlardan, ta.ar-

. ruzlardnn , .e kaprtımnlar. 
da.o önce iki t.nrnf dn hirbltini sa
::ırtmak için propaguncla d eha ım 
<:eferber eder. Artık ~aip, her 
tefsire uy;,'lln, esrarrng·z hs.berler 
yn~caktır. llfeselft Alm.'l.n orılusu. 
nun c;<lzclbil, !~~ende olclui:'ll gibi, 
ct'ncbl ~azeteciiere <ler ki: •'taar
ruzu doğn cea>hcşinden b:ıska bir 
yerde bekleviniz!" yahut ,,:ıı~ing. 
tonılnn gclon bir haber, l.ondr:ul:ın 

ı 
dönen lloılh:ins'ın Ctimhurrelslnc 
bü~iik bir miijcle \Crıliğinl lııldirir. 
l\In.dridiıı saliahiyctli l<a) ıı:ı'kları, 
hir iki ~ünı• kn<lnr biihin ıhinyu. 
nın hiç ummıulığı 1-anoıns,·nııcl bir 
lıadlse karşısmcln. kıılacıı~;nr haber 
ı·cılr. Sulh rinyetlt>rJ nıar. Yeni 
lıir de,·t<•tin daha harbe girectj;i 
şny~nları ortaya çıkar. 10-10 ilk. 
balıannd~ Nor\·l'i: , .e batı cephe~! 
tnıırruzlnrmdıın e' ' '«"I, 1941 illıba -
hn.ı ında Ilalk:ın ve Rosyn ta:ırruz. 
lnnndnn c\'\'el bu şaşırtma ı:ünlc
rini ya . aılık. 

Şimcli ~·ine aynı bulanık hava i. 
çindeyiz. iki t:ırnfın ela propa
;?tıncl a'!lı orta1ığn si~ yağclırıyor. 
Tnrn chklarmıız nrn">mda aklı bac;ın. 
cln olanların da. rivayetlere jnan -
liıklarmı g-ör.1ültçe insnnlnnn t«rü 
beden i tifa<'le etmekten rok defo 
fıch: kaldıklarına hHkmedcocımlı 

gcli~·or. Bilgisine \ 'e zekô.sına inan 
dığımr7 bir dost şöyle diyordu: 

- ~u dakikada, dünynnm dört 
hü~·ük mt-rkczi arnsındıı Ru~ynya 

ve .hponyaya karş1 bir anla'!ma ha. 
nrhb'l olcloğund:ı.n eminim: \'s5ing. 
ton Ye Londra, Ilcrlin , ·e l<oma ile 
konuşn~·or. San tehllk(' \'C kızıl 
tehlilie, Amerika, İng11tere, A 1 • 
ın~nya. \'e İblya arasın<'la sulhü te 
min edecek. Çok değil, birkaç 
lıaft:ı iı:ln<le bunu göreceğiz. 

Uu (lünyada her şey mUmklln· 
diir; fakat ort.ad:ı ıloln.c;an rİ\ayct. 
ıı;r!!ım böyle mctlı'l; m:malar çıkar
mak clnğru değildir.. tr.g'lt.ere 'e 
Am«"rika Rusyavı Alman''& ' 'C 1-

"' .. • t1 

lal~1\ da ;Jnp:m,·ayı fcıla edcrel< 
onlıtş:ıbilirler mi? 

Z:ınnetmiyoru7~ Almııny:ı ile 
Rusya :ı.r:ı.:;ında ani.aşma ihtimali. 
ne in:ınanl:ı.r da \'ar. Bunlnnn e.n 
lıüviik rlelillrrl, Jlltlerin 'e Sta. 
lin'in son nntuldarınd:ı. sezilen yu. 
muc;nl•'ıktu tl;i :;~f ele birbirlerl-
11ln · memm~ oldukları memleket
ler ha~<lunila pek nıızlk hir lisan 
lmllanmı'.:lar. 

Hnnda da hlr fe,·knliıdelik gör. 
nı~il<. İki c;efjn nutl;u <la her 
.mmnnki li"an , .,. ü"ltıbnmlan ny
nlmı~ değll<\ir. Hele bu nutuk
lnrd:ı banş:ı çanak tut.sn hl~blr e
daya ve imaya rııc;tlı\madık. 
Ru~inlerde bir ~ulh ihtimali ol

sa bilP, trıraflann ,acırtma lıare
ket'E-rindcn ,.e fıabl'rlerinden, na
l ukl:ınn cdal:ınnt'lan ' 'C imalarm· 
elan böyle htr ümide kapalmo'lc saf· 
itllHlc o1ur. ki her n.; taraf ela kar. 
t;ısmdnklnin bu saffet anını dört 
gö:r.le bekliyor? 

renıniş olacaksınız. • 
Bu eııer Jul Romen'ln ~hreUl 

bir kitabıdır kı ancak ~00 tane 
basıllill§ ve TUrkiyeye yalnız 

be§ tane. gelmf§tlr. Bunlardan 
birl de Haberin aUtunlarmda 
tefrika edilecektir. 

2. Kalbim 
senindir 

lote edebi bir eser:. Birçok his. 
s1 romanlarını Haber'de takip 
ettiğiniz Nezihe Muhlddln'ln Ha. 
bcr için hazırlcı.dığı bu epl.z 
kalb eserini de Habcr'de bula 
caksınız. 

Spor meraklıları: 
Haber Ankara ilkbahar at ya· 
rışlarının bahslınUştereklerine 

lstanbulun külfetsiz iştirak cd~. 
bllmcslnl temin etmiş 'e bunun 
için Ankara Husust Muhasebesi· 
le . b!r anlaşma imzalamıştır. 

Bahsi müştereklere l§tlrnk ede
bilmeniz için Haber'in bir gUn. 
lilk okuyucusu olmanız ka.tldlr. 

HABER. 
Sesini l§itir l§itmez 
Bir Haber Satın Almayı 
llımal Etmeyiniz 

O Nushacla 
Gene Neslin 
Kıymetli Hikayeciıi 

~atd ra I" 
ize, 'adliyede dlnlcdlğl dlkknte 

d<*er mahkemelerden llklnl ver. 
ml~e başlıyor. Haber'de, Salt 
Falk'l.n mahl•eme yıı:ularını 

.zıwkle oknyacakcınız. 

Bundan BQ.§ka Haber'cle: 
Yeni Sütunlar 
Eğlenceli Yazılar 
Bulacak$lnız 

Olsaydı •• 
l•ndan felt 

ho§lanacakıınız. 
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.holmclan bildirildiğine 
göre 

rı 
Londra, 4 (A.A.) - MUhrUhaa lor

du sir Starford Kırips dUn akşam rad. 
yoda sClz söyliyorck <lnco, Polonyalıla. 
ra, milli bayramlan mUnasebctile bir 

Kısmi seçimde lngiliz 
Parlamentomna müs. 

takil mebus seçilen Brovn 
diyor ki: 

mesaj okumuıı ve demiııtlr ki: I 
Darbe vurmak zamanı yakl.aıı1yor. 

ingiliz ~alkı 
lkinci cephe-
9e ta,-af tar 
ınsanlur 
istı9or ! 

9 senesine 
ka ıyo uşt 

Alman ordusuna "sokak sa
vagı müfrezeleri,, ilave 

ediliyor 
Lonılrn, 4 (A.A.) - Stokholmdan 

'>ıldirildlğin<ı göre Almanlar doğu cep. 
hestnde havnlarm taarnıza ba§lamnlt 
ıçın mllsait olmadığını didla eylemekte 
ve taarruzun 19-13 senesinde başlamak 
ihtimalinden kapalı sözlerle bahset • 
mektedlr. 

Bcro, 4 (A.A.) - Alman ordusuna 
sokak llD.\'ll§ian mU!rezclerl na.mile, 
yeni kıte.lar iltihak ediyorlar. Bunlar 
batı aehlrlerı kıyı çevrelerinde iş gö. 
rebUeceklerdlr . 

Londra, 4 (A.A.) - Polonya elçi. 
si kont Raczlruıki pazar ak§:ımı, Po
lonyn milli bayramı mllnascbetıle 

radyoda bir nutuk söyllyerck Rusya. 
dan gelen binlerce Polonya askeri _ 
nin Ortaprkıı gönderildiğini, orada, 
Tobnık ve L!byadakl Polonya kuv. 
vetlerinl Uıkv!ye edeceklerini söyle
miıotır. 

llosko\•a.. 4 (A.A.) - Royter: 
Sovyet gece. yarısı tebliği : 3 mayrs 
günü cephede hfobir önemli deği
şiklik olmamıştır. 2 mayısta 25 
dilşmnn tayyaresi tahrip cdilmiıı
tir. Biz 8 tayyare !kaybettik. 

Polonyalllar ve biz muzn!fer olaca • 
ğız, ve bu muzafferiyet aayeainc!e kuv 
\'C'Ui, sağlam ve mllstaklı bir Polonya 
kurulacak, dllnynnm iman i~de ken. 
dlalne düşen bUtUn l"OIU oyruyacak • 1 

tır. 

Bu harp, hedefi, topraktan ibaret 1 
hattA lktlsnd1 faydalardan ibaret a - • 
lelAd<ı bir mUcadele değildir. Çok daha 1 
fazın bir şeydir. Şu halde tabiidir ltl 1 

harp gayretimiz sırt nazl ve ta§ist 
kuvvetine kıırş1 mücadeleden ibaret 

1

. 
kalmıyacak belld.. nazı ve fa§iat he • 
defierlnln tam zıddı şeyler uğrunda 

bir mücadele olacaktır. Gerek "tabi., 
adını verdiğimiz ırklar arasmda, ge. 
rek kendi memlekeUmlzdeki an.ıfln 

arasında mevcut eski müsavatsızlık • 
lan kendi sözlerimizle takbih ettik. 
Bu yeni zihniyetin beynelmilel mO • 
nasebetıerlmlzdo ve memıeketlmizln 

iktisadi ve lçtlmat sahasında pratik 
bir ifade bulması lA.zımdır. Şu halde 
zaferimizden sonra imar sırası gelin
ce fiiliyat halinde tatbik edilebilmek 
üzere bUtUn netıeelerl sUk1lneUe ve ll. 
mi bir şekilde hazırlıımağa şimdiden 
başlamamız 1A%tmdır. 

Gt>çen harpten sonra mevcut kalan 
bu aoikAr milaavatSizlıkıarm bu harp. 
ten nonra mevcut olmaması Ul.zmıdır. 
BUyük fakirlikle, bilyük zenginllk a. 
rasmda bu utanılacak tezadın mevcut 
olmaması lAzımdır. Memleketlmizl 
mlldnfaa eden bir çok kahramanlarm 
şimdiki harbin icap ettlrceeği çok bü. 
yük can ve mal fedakArlıklarmdan 

sonra sokak sokak dolaı,ııp ~u bof}u. 

na ekmek parası aradıklarını artık 

görmemeliyiz. Birer Afet olan iostzll. 
ğe, gıdasızlığa, sllıhatalzllğe ve isti -
datlarm be>§ yere israfına artık mü. 
saınıı.ha edilmemelidir •• Smıt veya iç. 
tlhat farkı gözetmeden arkacl&.§Ç& 

• harp ettik. Daha. mesut ve daha de • 
vamlı bir ırulhU da keza arkadll(Ç& ha. 
Zirlamalıyız. 

Binnanyadaki petrol 
kayaları alevler içinde 

J.ondra, 4 (A.A.) - B. B. C: 
Japonlar J..asbionun 100 ki'ometrc 
şimalinde Çin mevzilerine şiddet
le taarruz ediyorlar. Çunking'den 
~ mesajlııra göre, Çiniller o.na 
clm:ııe ibir mukaveomct göstermekte
dir.. ıJ?.ponlarm Çin hududUndan 50 
kflometrc uz:ıkb. Koktay'a. vnrdrk
nn zannediliyor. 
Çmlı!er, ön.cil Japon m.tih-eıze1e

ri girmeden evwl Mandalay'r tnh
ıye eylemi§lenlir. Şimdi 1mvıı.di'
nin 1ki tarafmds fhltletli bir mu. 
ka.venıet göstermekte ve Taungi'.}i 
hUIU ellerinde tutmrurta<ftrla.r. Ba
zı tahminlere göre, Japonlar, Bir
mnnyııd<m Çin topra!darma doğru 
taan-uzlarına d"!vrun edeceklerdir. 

Londra, 4ı (A.A.) - Niyuz Kronlkl 
azctcsi Blrmanyadak:l petrol arazı • 

sine dair yazdığı bir makalesinde dl. 
yorkl: 

Alman tayyarel~rinin 
lngiltereye hücumları 

Londm, 4 (A.A.) - Hava ve iç em. 
niyet nazrrlıklarmm pazartesi sabahı 
tebliği: 

Bu sabah erkenden bir takım dllş • 
man tayyareleri İngllterenin batı ce. 
nubunda bir uehro .§iddct.te taarruz 
etmlLılerdlr. BUyük hasarlar olduğu 

ve bazı kimselerin öldllğU haber veril
mektedir. İngiltere batı cenubuna. 00§. 
ka bir lb<llgeye de bombalar atılmış, 
hafif has:ırlar otmuş, fakat, hiç kimse 
ölmemiştir. 

Büyük Britanya üzerinde iki Al. 
man tayyaresi tahrip cdlldiği öğre _ 
nilml§tır. Şlmall Franeaoaki hava a· 
lanlan üzerinde de iki Alma.n tayya. 
resi tahrip olunmuştur. 

Bir yankeaici mahkum oldu 
llya isimli nabı1talı bir yankesici 

bugün Taksimde bir Harbiye • Fatih 
tramvayına atlamış ve yolculardan 
Şevkinin fç cebinden 45 lirayı çala. 
rak kaçmak 1.stemıour. 

Şevkinin !§in farkına vararak ba. 
ğırmo..ın tlzerlne llya diğer yolcular 
tarafmdan yakalanmıo ve polise tcs. 
llm edllmloUr. 

-<>-

Yeni mebus blkt.-
met zerin e bukı 
yapma ma "SadHe 

-<>--
Mebusların hep•ini hare • 

kete getirmek için bütün 
lngilterede komisyonlar 
kurmak tasavvurundadır. 
Londra, 4ı (A.A.) - Ofl 
Son günlerde yap1lan kısmi seçim. 

de Rugbiden mllsUıkll namzet ol.arak 
parlAmentoya saylav seçilen Brovn. 
Deyli Meyil gazotcıinde göyle yazı.. 

yor : 
"Brltartye. halkı artık ''kırtaaiyccl,, 

namzetler değil, ikinci bir cephenin 
açtlmasma tanıtlar olan insanları 

istiyoruz ... 
Brovn. iltimaa slstcmlne ftOD. ver -

· mek ve kabiliyetlerini hareketle ı. -
bat edebilecek &damlan il b8§ma ge. 
çlrmek balmnmdan hllkQmet Uzerln • 
de bukı yapmak ınakaadllc saylavla· 
nn hepııln1 harekete getirmek için bQ. 

lUn lnglltcrede kamlsyonlar kUnnak 
tasa vvurundadır. 

Makale yazan, fedaklirlıklarda mtL 
sa.vat teınln ed~k ka.btllyette bir hü. 
kamet bulundurulmak wretile bu harp 
den yeni bir lngilteren1n doğduğunu 
görmek lQzumu UstUnde ısrar etmek· 
tedlr. 
Diğer tara.ttao, Dcyll Me)'ll gar.ete. 

81, bag yazısmda, kısınt • scçtmlerin, 
halkm, parlAmentoda artık daha kıı. 
büiyetll adamlann yer aldıklannı gör
mek istediğini ve uzun zamanlar sen
dlkalnra bağlı ktı.lımlarla, ıçtımaı mev
ldlert ytıkBek olanların yahut zcngtn.. 
lerln avam kamarasında bulunma.la. 
rma taraftar olmadtğınl isbe.t eylemiş 
bulunduğunu bcllrtmclttedir. 

Llti7ada 
Baştaratı ı ad yfada 

Slrenalk cephesinin .ba§ka kestmıe.. 
rinde mevzilerimize yaklaşmak teııeb. 
bUsUnde bulunan düşman mQfrezclerl 
topçu ateşUe dağıtılmıştır. 

Mihver hava kuvveUert birçok dda. 
!ar askeı1 hedefler Uzcrine lsa.bcUer 
kaydederek Malta adası ilzerSnde bil. 
yilk faaliyet g&tennlşlerdlr. 
Denfzaltılanmrr.dan blr11188Une dön. 

memlşUr. MQrellebatın ailelerine ha. 
ber verllmi§tir. 

Akdenlzde, İngiliz uçaklarının bir 
kaffleye kar§l yaptığı taanııZ!ar akim 
kalmıştır. Kafile dedlrgin edllmekl!!:ı:·~ 
yoluna devam etml§ ve yerini' 
ml§tn· .• ' 

T oplanhya Davet 
DarilffCfaka Memnlan Cemiyetin. 

den: 

Blrmnnyadakl petrol kuyul.armm 
hepe! §imdi har;ıp ve alevler içindedir. 
Tahrip 1§1 bitmiştir. lleri yürllytl§ ha. 
lindeki Japonlarm gözleri anUnde bu 
tahrib:ıtJ yapan ten ad:ımları nağ ve 
ıraJlm HJndlstanda bulunuyorlar. Bu 
haber Londradald Burmah 011 Oompa. 
nl tarnfmdıı.n dUn ı:;-ece verilmlı1tır, 

nya, yapılan muhakeme3i sonunda 
eeklz ay hapse malıkQm olmuş ve 
tevklt' cdflm1§tir. DarU şııfakanm 69 uncu yıJdönUmU 

10.6.9U pnzar gilnU saat 10 da kut-
1 ıanacaktır. 

I LE SABAH . 0 (;LE VE AKSAM 
Her yemekten sorım 2'llnoo ne defa muutnmmon dlıllertn.lzl flr!)alaymrr.. 

Kars· P.T.T. Müdürlüğünden: 
9ü )'Ilı telefon hatıan ihtiyacı fçln ebat ve evsafı aşağıda yazılı 24150 

.ıdet çıralı çam direğine teklif edilen bedel lAyıkı had gör1llmedlğindeıı aşa. 
tdakl uartıar dairesinde yeniden kapalı zart U8Ullle eksiltmeye konulmuştur 

Direkler 8 zer :ı:netrclik olup makta oltunun Avundur devlet ormanıdır. 
Direklerin depo~ teslim mahalli Sankamıştır. Ve her direğin muhammen 
bcde!i (7> lira ,muvakkat teminat (1286) lira (25) ku~tur. 

Dlrekle:r 30.4.942 tarihlnden ftlbnren onbeş gUn milddetle kapalı zart 
usuıtı ne ekslltmeyc konulmUJ)tur. İhalesi H.15.942 tarihine mUsndlf peroem
bo gQ:ııQ ııaat 15 te Kars P.T.T. mUdUrlüğQ binasında ve mUdQrlUk odamı· 
la mtl~l!lkkU komisyon huzurunda ynpılac8.ktır. 

:Mllnakaaaya l§th'ıık edebilmek için Uıllplcrln teminat ve teklif mektup. 
cı.nm tayin edilen gtin ve saatten bir saat evveline kadar komi.syona ver. 
niş veya göndermla bulunmaları meşruttur. 

Şartnameleri Aııkanı P.T.T. U. Md. levazım ve lst P.T.T., mUdUrlU. 
ğllndcn almabilcceği lllın olunur. (:>-078) 

~ıl!mt~~~~llBEl!RmlllmJllZ3!!!Jmllll---1· 
Permanant Yaptıracak Bayanların Nazarı Dikkatine 

R 
Be§lktaıı Koy lçlnde senelerdcnbcrl çalı:ıtığı dlil:knndan aynlarak 

nıru.asmı kemnl:ttir. l'enldrırı ııçtığı dlil\kfimln c;tlı'!ınal:tn olılıığuııu 
Bayın b63anlara ıırz<lder. 

~lktaş Oı hı Bnh~ cttdd 1 BUyUk BakkRl AllP. kllı>rl bltı,ıtındl' 

~~~~~ZJ!!!:J!l'r:ı~:.!:Z~~Ja!?!!!5!!11il3ialliia'llZlll::Bijlll!ii'9 So. ~5 

Adre81 blUnmJyen veya deA11JD)ş o. 
lan hiltüıı ınezun arkadn~lam davetiye 
gönderemedi~ bu Wl.nm da.ve. 
tiye yerine e&yılmUI ve o gt1nktl öıte 

yemett için, ekınt« kartlarmm beır&. 
berJerlıııde ~etbilme51 rica OltımıJ'. 

Kerim pqanm kansı itidalini top-
ıanu,tı. 

DQ~ttyon!n: 

- Şlmdı ne yapa.eo.tız T 
- Yapdacak 1J pyet basit, Jaem31. 

reclflm: Derba1 omm eline pa.sapor. 
tmuı verip buradan kofm&k. MalOm· 
ya, zararın nettehıdtın dönUIUrnıe kt\r
dır. 

- Çok te,ekldlr ederim. Ben mese. 
lel1 aksama pnpya c1a anlatınm. 

- Paea h:ız.retlerl maldU bir aile 
reıstdlr. Kn:mı 110kald.a bulmadı )'D. 

Böyle bir adama lnsnn krL1n1 detfl, 
evll'ltlıfmı blle veremez. 

Şahikanın anneııl bundan sonra 
hail l de~tirdJ: 

- Ah, ne kndar ılnlrlertm oynadı 

bil cınlz, u herifin rcsmLııl görünce. 
AdetA bugün buraya niçin geldiğimi 

bile ıınut11Jorum. Benim de ii17..e dl~·e. 

ceklerlm \1lr, lmrdeş! 

- Sö)·lo baknlrm: l"lne bu tanıf· 

ta ııcıı7. bir an;.a ını bıılduııu7. ~ 
- ı .. ok canPD. Buırtın arsa falan 

dti,llnt'Oek balde değilim. Şııhllıneığım 
o heriften aynlı.nca pek mükedder ol· 
rlıı. Onn, nçıkı;nııı bir koca aramafa 
ı;-eldlm. 

- Ne deı!ln .. nır koca amm:ıta mı 
l?Cldln bıı"'ya? 

- Ö~ leya. Kı.rımın ba)ını yakan 

Mahkeme Salonlarında 

Ki 1 LiGiNi iKiNCi EVLENi· 
ŞiNDEN SONRA ANLAMIŞ 

Halbuki ilk karısından nurtopu gibi 
bir çocuğu bulunmakta!? •.. 

Aallye hukUk mahkemenı ınllba§lrl
nin: 

- Ahmet, şerıte diye bağınnamnI 
müteakip, davanın mahiyeUnl öCrezı. 
mek makaadfle mn.hkemeye girmeden 
evvel llsteye bir göz gezdirdim. Çağ. 
rılan Jslmlerin hizasında ••çocuğun 

nesebinin nez'i ve na.takanın kat'ı,. 

1 

diye yazmaktnydı. 
Bir babanın öz ovlAdmm kendi.sin· 

den olmadığı mahkeme kararfle tcsb1t 
etttnneırt ve kendlalne aydan aya ver. 
dlgl nafakanın kesUmeslnl ı.etemeai a. 
kıl alır bir ııey değildi. TA kl-

Hemen kalabalık arasında bir yol 
~arak mahkeme salonuna girdim. Da 
va ediıeıı kadın dava mevzuu olan ço
cuğunu da beraberinde geUrmişU. za. 
vallı yavru hiçbir ıteYdeıı habersiz. 
gAh reise, gAh daktiloya, gAh babası.. 
na bakıp bakıp gUlUmaUyordu. Altı 

ya§mdaydı ve iki YB§Uldanbert baba • 
ıımı görmem.ı,ti. Hertıalde mahkeme
ye çıkmadan evvel, anaııı: 

- Bak. elmdl mahkemede babam 
glSrecekftin, demiş ve kendl81 de ma
hallede oyun oynarken, her çocufuD 
ağzından ~Up durduğu: 

- Baba, b&b&m, b&bacıtmıı ad • 
mee'1D1 lı:endislntD de -.rfedebllecefl 
birisi olduğunu ~ .mnmı,u. 

Halbuki b&b&ıa ~ h1~ bak.. 
mıyor " tatlı gWQmaemelertne de h1G 
abem!:yet nımlyanlu. K.q1an çatkm 
ve a#tr' :bir yük altmd& ezlll7or glbly. 
dl. 
Kadın 1lıClm bir ınıma,tan bir palto 

giymif, bafma da reııkl1 bir ~ 
88l'DlJDtı. Fakat çocutwıu çok temiz 
g1ydl.rm1§t1. ~ da 7eıııl ıce.ur -
mi§U. 

KcndJs!Dden fazla 7aY?'UftD& ook 
111 baktığı anlqWyordu. Bu haltnden 
de .IODS'l1Z bir gurar duyablllrdi fOp • 
hcs1s... 
Dancı erkek iee, 36 7qlarmda, lu. 

8a boylU, döktllmllf kmreık saçlı bir 
adamdı: 

- Bu kadınla dlyoidu, dört aene 
enel ~ Çocuk iki yafUl.daydı 
ve ben bmıtt kendimden bildirdim. La. 
kin ••• 

- Devam edtııfz. 
- ETet kendlmdm bildirdim ve 

mahkemenln 'booanmadan aonra k.en -

dl8tne vermek Uzere takdir ettl#t n&. 
takayı eeYe sen Yeriyordum. Ancak.. 
lk1 eeııe kadar enel )'eDlden evlen-

dim ve ı,te o zaman i§lll iÇ yUzünU 
öğrendim: Keler ben kısırDU§tm. İkin. 
el ıı:anm o kadar istediği halde, bir 
çocufwnus olmadı. Nihayet bu yilz· 
den benden ayrıldı. Fakat ben gene 
lasırlığm bende değil de onda oldugu. 
nu sanıyordum. Halbuki benden a.yn_ 
lır ayrılmaz evlendiği adamdan iki ay 
evvel nurtopu gibi \>lr evlft.dı ounaz 
mı? •.• 

Ne yapacağımı, ne edecetımf gqır. 
dun. Demek \>u kadmdan olan çocuk 
da benim değildl. Bu kadm beni aldat. 
llllfb. lııte davanın mahiyetlnl tama. 
men anlatum. Şlmdl, çocuğun . nütul 
kaydımdan aillnmealn.1 ve her ay ver. 
mekte olduğum na.fakanm kaldınlma. 
.mu 18tıyorum. 

· Kadm, eski kocuı anlatırken yerin. 
de duramıyor, sinirli sıntrll parmakla. 
rile masanın kenarına vuruyordu. 

- Ne dlyecekaln, hanım be.k ne de! 
dlğlnl duydun? 

Şerife, mte• •yak.taydı: 
- Akıl alır oey değil, akıl alır ııey, 

de#fl diŞ'e bs§ladı. N aıul da yüreği l!IZ. 

lamadan bu lttiralan atabiliyor. 
Ben dllnyada da ahrette de eöyle • 

rım: Bu çocuk onundur. 
BUt11n bu l§ler, nafakayı Terme -

mek için, bu kadar aıenedlr "~utwn
dur,. demlf de flmdl mı olnıadJğml 
anlamıe? 

Ahmet .&Bil an,tı: 
- Yalnm ben bl.1-m neyle, aon 

Talı:adan 80m'B. bQtUn :m&balleli ~ 
ötrendl. Dedikodu gaıkenıp durıqor. 

Rezil Oldum. 
- Su.muz. Demek 90CUk banan.. 

dar, dt)'OrSW1'UZ, ~yle mı hanım T 
- Tabll onundur. Bakll&nıza 1ldslııe 

b1r defa, Sanki hık~ de bur».un· 
dan dt1fmill ••• 

Bu nzl.yet brpmda hA.kim. i§ln 

aıııcak temıen hailedllebllecelfne ka -
naat pUrerek Alımedln nı.uarene edil 
mek UıJere Tıbbıadllye MTkine karar 
verdi ve muhakemeyi bqka bt:r gbıe 
bıraktı. 

Şerife e8kl Jtoc:Mmm 86z:lerlne çok 
s1.nl.rlemn!ft\. Dl§an çıkarken: 

- Rapor geıtnoe ~ı1lr8QD, d!JOl"dıl. 
Taba 1ı:mır ~"o zaman 
da ben "bu çocuk .le:ll.ln dej11dlr" diye 
dava edeceltm nı Jdltu9uDdan I04lre. 
oeğhn .. Yüreğin arzıasm d1JJ'llUll maıı.. 
ceye kadar .. 

ADLİl'E JımJIABIBl 

Kan P .T.T. Müdürlüğünden: 

EN SON DA il 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bo kupona eki~ göııderiJeccJı 

arama ve ta verme UAntan ED Son 
l)aJ.ılk!Mla pGJ'U1S aeorecWeoel<tlr. Ev 
ıeame t.ek11fl gön okuyuculann 
mbtUz kalmak Qzeftı l&rlb OOretı!erl. 
AS bild1ımeleri IAzuıı.) 

Evlenme tekliflnit 
• Boy 1.66, kilo 64, ya.ş 2! kara 

kaşlı, eın. gozıu. bUfday renkU, dU
rl\st, karakter aahlbl. k.1mses1t blr 
gen<;, tahSlline devam edebilmek lçln 
hA1I,. vakti yerınde, )'a§ı ile mUtcnasıp 
temiz ve ibadet etmestnı bilen bir alle 
kızı ue evıenmek ıstemektcdır. tç 
g(lveysl glrmeal prttır. Dul da olabı 
ıır. (C.S.) remzı.ne mUracaııt. so:; 

it cnyanlar 
• 18 yaımda, bU ııene ortıı.aıektep 

mezunu olacak bir genç; mehtepler 
taW oluncaya kadar öğleden i:!Onra 
tatilde bUtUn gün çalı§lllak üzere iş 

aramaktadır. (Ün&ldı) remZ1ne mUra 
caat. 

• 16 yqmda bir genç: kibar ve te
miz bir berber yanında berberlik öğ. 
renmek istemektedir, (Berber) remzl 
ne mUracaat. 

• Türkçe, aunanca (teno • daktilo) 
bilen b1r be.yan ~ aramaktadır. 

(lılruın) reınztne mUracat. 
• 18 ~ ortaınektebin ikinci 

.ımufına kadar okum~ temiz bir aile 
la2:I remnt veya husus! bir mile 
&ede 11 aramaktadır. BUro ve yazı t§. 
ıerl tercih edillr. Şehrin tıcr semtinde 
çalı~ablllr. (N.B.) remnne müracaat. 

• Oıılvcmtell, aynı zamanda tec· 
rilbell bir 6ğretmen llae ortaokul tale
beleri ve matematik., ttz1k ve trarum. 
ca derıılertnl az b1r Ucrctıe vermekte 
dir. (Meelek) rem.zille müracaat. 

Aldınnu: 
Apftda remtdeıt JaDb ol8la o 

k11yıM'lU.lanmızm ııaml&nno pi 
mektoplan ~ (pazar 
lan bartp) berglm .abnbtan öğle~ l 

kadar " ..,., n dem llOlll'll aldırmn 

Lan. 
(Cid<ll .ıszver) (Pembe ct\l) (as.ı 

(E. Ural) (K.N. Mehtap) (Y.Ş.) 

<ıt.U,.N.) (2,2,4-f) (B',F,) (Ktıtpane) 

(H.K.) (C.M.) {A.L) (B.Y. Kaya) 
{Or&n) (N. 25. T) (A,0) (Elmekll) 
(Anl&§Alnn) (01ddı) <t. Şe.nkan) 
(Sef:en 26) (Nadide 79) (Tunalı ı 

(El) (27 S.R) (E.O)'(SemiramlB) (Neşe) 
(R.U) (G.M 18) (R.8) <R.R.G) (275) 

(Liman 2) o(Retısam) (Devlet Kuşul 

Bilet gİfeıi için bayan 
aranıyor 

BJ:r atnem& balaçes1 lçbı hesap 1§. 
lerlnde.n anlar gi§e memuru ba. 
yana lhtcyaç n.rdlr. Taliplerin 
herg11n. esat 1' le 16 arasmdıl E· 
m!ıı&ın hall«n1 bOfesine müraca.. 
at. 

Kl yılı fhtlyacı için ebad ve ev8a.f1 aşağ'Jda yllZt1I (4940)' adet cıraıı 

çam direği sat:m alınacaktır. 
Mezkilr direklere tekllt edilen bedel lAyıkı had görWmediğlnden &f&!'t-1 

dakl ye.mı §a?11ar dalreslnde yeniden kapalı zarf usullle ekallt:meye konul· 
m111tur. 

~klcr 6, T, 8, 9 metrelik oıup makta. Oıtunun Ağalık ormandır. 

AlU metrelikten mo, 7 metreınrten 1620, 8 metrelikten 870, 9 metre
Ukten 200 adet direk k1 ccman 494-0 direk Sarıkamıgta depo ve teslim edi. 
lecektlr. 

Yazlığa gideceklere: 

asır koltu. ve 
mobilyanızı 

Beher direğin muhammen bcdell (6) lira (20) kUrugtur. Muvakkat le. 
mlnıı.tı (1832) lira (10) kunıgtur. 

Direkler 30.4.942 tarlhlnden itibaren on bea g11D mOddetle ve kapalı 

zarf usulile ekalltmeye konulmu§tur. llıaleal 14.tl.942 tarihine mllsadit per. 
şembc gtlnü aaat 15 te Kars P.T.T. bbıUmda ve ııt:tfdllrlUk odasında mtıte. 
şekkll komi.iyon huzurunda yapılacaıttır. 

Peye ı11Urak edebilmek için taliplerin temtiıat mektuplanm tayin edl· 
len gün ve ıaatten bir saııt evveline kadar komisyona verm~ veya göndr. 
mi§ bulunmaları meoruttur. 

Bu saatten BODr& tridi edDecek teminatlar kabul edDmiyeoekt1r. 
Şartnameleri Ankara P.T.T. U. Kd. leftZIDl n ı..tanbul P.T.T. mQıfllr. 

ltığünden &lmablleceği ll!n olunur. <5072) 

Mukaddes Uçurum 
-24· Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

ba aJtWmm IMııtt defolup rıua ı.oı. 
llll7Alan. Banan için Allaha tukrede 
rlm. Fakat, kamı pek meyUtur. OD.Ü 
avutmak, ve M&deUne ~ aaa· 
lık ~telerlmdm biri, bdk1 de en 
bUyüğtldllr. 

- tyt ama, • kardeolm. Gömıpeocıe 
(koca tabrilauıı) mı var? 
Şahlkanm anneet gtlldll: 
- Ah.. 8'Syle bil' talııdka balsam •• 

~e J;,i olurdu. ~endlğbnl eetıfır, kı. 
uma götürtinlUm. 

- Bu iş beğenmekle olnuv; .. lman. 
l.Br kaVtın dei:-11 ki, koklamakla anla 
1,11lsın. Bir adamrn hiivlyetınl, ahl~km; 
ıınlamalt l~ln F.Aman 1fi7.ımdır. 

- Her neyse .. Şimdi pk&yı bıra
lcalım. Bizim buralarda bir~ kom.şu 
vıtnlı .• Onlann oğullan bUyQmOg. Ve 
hAIA beklrmı lnr. Siz onlan beftden 
lyl tanırsmn:. 

- F:vet, tanırım. Fakat, bir tııncsı 
mUstc ıın olma!< Ur.ere hPplll evlendi· 
lf'r. Kllf;Jin blrknç ay &ıce bunu bana 
ıill) l~eydtn. 

• 

- sır kat &7 hcıe Vedada kolmla 
bu kadar me:ydula Ç1kmam11tJ. O bir 
tane mUataına ol&Q Jıaıııiatdlr T 

- Çok .l,J1 lılr OOClak. En iyisi. ıra_ 
icat, ....... otlwı• evlenın9 1ı1tıeme 
dllbd .öylttyor. ll&llı,. IQ arkadaki 
lanmZI boJah kltbe otıaran dolıctor
ıar .. 
ŞMDmnm aımest lla1DllMlu 

- Ha.. 1)11 ............... lleeü Ak· 
tayı:m olta., delil mi T 

- E'9t. TA kendlll. a.aı.. tok fyi 
bir adamclır. Blztm P8IUJll da eekl 
bir doeta. 

- ~ onan oğlmta kn:mı neden 
\·ennt'k l5temedf T 

- Vermek Lsf.emeoz mi T F~ Me 
clt bey "otlum evlenmiyor!" deyin~ 
ne yapıhrf 7;()rla kızımızı veremeyiz 
)"il. 

- O kırm17.ı köşkte oturan <lokt()r 
l\feclt Aktayın oğlu Şchap Aktay mi . 
mar olacu.ktL Tahsilini bitirdi mi aca
ba'! 

" .. 

her yerdflt ucm 
htanbnlda Rlzapa.şa yolm~da 
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Asri mobilye 
Mağaza.smdaıı almı:r. 

ZA Y1 - Kuleli aakeıi Jlsesllıdcn 

933-934 aenes1ne aıt alını,, olduğum un. 
hadetııame wreUni zııyt ettim. Yw. 
atJı1 aıacağnndan eekl81n1n hUkmQ yok 
tur. (16626). 

- Çokten_ lk1 eenedlr mtmarbk 
bDe J&Pl)'W. 

- Tam stdı:t .. bıt:rJm ima yık 
bir koca olablll.rdl. Neden evlenmek 
istmıb'or acaba f Böyle ibfr DIJlMda 

6yle bU cen1) bekAr J'D§nr mı T 

- Şebabln aıuıeaı lımıı Adeta blr 
1111' g1b1 "6ylcmek istemedi. Bizim ın-
1& da merak etti ama, zorla söyletne.. 
mez k1.. Bekk kalmak lst1yornmo. ne 
dlyeltmf 

Şablkanm annesi fazla konu~k 
istemedi. Otıo ycmc'rf.nl blrllkto 7edL 
ler. Ve MuaDAyn lı1r ııey söylemedller. 
ŞM!k-m amum Kerim pqamn 

~ekil öğleden 60nrB •yrıldL 
Kttlm PftO&DJD kansı. meseleyi ko

CMma eÇmBk fçbı ıık§amı iple f'Ckf
yorda. 

GÖZTEPEDEN ADAYA DÖ?ıo1l'Ş 

Şnlı1Jau:ım aaıneııı Kartala gitu; o. 
l'adaıı ara vapurlle BOyllkadaya geçti. 
Giln'-" henüz batmn.mrştı. 
Kadmeağız merakından ~thyordu. 
- Ah. •• biran e\'vcl cwe \."arsam as 

IJU rezaletı evdekJJero nnlatsrun. 
Nihayet nefes nefese yokuşu çıt.."fl. 

kUşkc vardığı uı.m:uı b:ıy Sedat hah. 
çcdo yalnız otunıyonltL 

(Denmı var) 


