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PERŞEMBE 
Numara: 960 Sene: 3 
Tel: ~72 P09ta kutusu: 214 

tınm&ı 

20.000 lira Dörtyola çıktı 
Kazanan diğer bütün numaralar 

Ankara (Huauıi muhabirimizden telefonla) -. M_il
li piyangonun 1 mayıı keıideıi bugün Ankara Sergıevın. 
de cekildi. Kazanan numaralan bildiriyorum. 

20.000 lira kazanan 
016936 

Bu biletin tallhllal Dörtyoldadır. 

10.000 lira kazananlar· 
084233 325711 

r 
Olrldla cenubunda 

Kuf o adasına lagılterealh 
Yarınki insanı : 

Bunlardan biri .Ankarada, diğeri 

Bandırmada satılml§tir. 

5000 lira kazananlar 
234569 019084 032030 082852 

karşı SlUUı alıUıa alınan Sovyot asker lerlne Stallnln emri olcunuyor 

Kırlpı 1 
Yazan: SADRI ERTEM 

V nUPS Londra radyosunda harp 
fi eonruı dUynası hakkında ba.· 

l)takalanDI ileri ıUrdll. Kırlptt 
um . .. ıne 
lD8aD bUrrlyeU ve mllıiavatı uz.er 
clayanan bir bayat ılflk.mlnden bab
MJtmekte ,-e tnıııtereııln uzun zaman 
Uıcrü.be ettiği ferdlyetçlllğl kötil bir 
maal ba.tıraııı olarak yadetmcktedlr. 

Kırlpaln uılattığma göre yarınki 
dtlnya artık egoist fertıl~otçlllk esa.
INlla göre kurulmıyacaktır. Kırlpe bu 
ttldrlerlle Atlantlk beyannamesine 
ObA8 olan fikirlere i!ltlnat etmekte ve 
truıanlar arafllDda sınıf, zlimre, din, ırk 
farkını kAldıraD telAkkUere dayan. 

maktadır. 
. Kırlpııln ııöyledlklert Uzertnde dur. 
mak niyetinde değUlz.ÇUnkU bu fikir. 
ler ya ıınıf r.avlyeslndcın mütalea edi
lir 0 zanıan onun ne dl'rtt'-"Ye kadar 
orlJlnal olduğuna ''e ı.ekA eecrlnl lhtl. 
ya ettiğine bakJlır. ):ahut bu :flklr blr 
poUUkanm lfadeeldlr, O ııaman bu fi
kir ne derece tatbik edlllr veya edil. 
mlşUr diye tnsan alAkalaJUr. 

Kırtpe ıı.e talea-1 kadar olsun feL 
Mle yapmıyor. Politika da yapmıyor. 
ÇDnk\l bug1ln.kU lngllb:. cemiyet nlz.a
mı Kırlpeln taaavvur ettlll dUııyamn 
benUz eelğlncle bile değildir. 

Kırlpttln yarınki dlln)a hakkmdalu 
taaavvurları vakıA yeni bir felıwfe te
d, ve yııpnııı bir pollUkanm eecrt 
değildir, Fakat bununla beraber Kı. 
rlpe lnguterede bir cereyamn, bir )enl 
hareketin mUmesıılll olon insandır. Bu 
mUtaleayı bir tahmin ile Uerl &ilrl\yo. 
ruz ve aon zamADlarda tnguterede ya.. 
pılan kısmi ııeÇlmlerde mevcut organJ
ze partilere mensup namı.etler yerine 
mUataklllerln kazanm11 olıwuıı ve bu 
müataktl mebualardan birinin neııret. 
tlji bir makale bu hususta bir fikir 
edlamı>ğe ımkAD vennektecUr. 

MUatakll mebuı da. tıpln Kırlpe gibi 
döfUnUyor ve bu fikirlerini aarabatle 
ortaya atıyor. Daha nıUhlnunl bu me. 
baa bu :fildrlerlnl yalnız gazetede 
JMka1e olarak ynmıyor, ilııgllterede 
lntllla.p dairesinde Adeta aeçlm progra 
mı olarak ileri .UrUyor. 

1ngUteronln bugU.n tabi oldutu prt 
l&r onun eski polltlka mantığını, ımıf 
lar eeuı üzerine kuurulaıı tnrllh: te -
fekkUrtlnU, egoı.t bayat telAkkhılnl 

altüst etmlf bulunmaktadır • 
lngllterenln geçirmek~ oldutu bu 

letuıalenln nasd bir neticeye varııca.
tını tlmdlden tahmin mtllküldUr. Fa
kat muhakkak olan bir teY varsa, bu. 
gtbıkll prtlar içinde lnglltcrenln )'eni 

rubnnu en iyi temall !.'den Kırlp!ltlr. 

Bu vazıyet önUııde epe-y zaman en-el 
iKi partfıılnden aynlınıt olan Kırlpııln 
tekrar l§ÇI partisine kabuJll için icra 
komlteıılnln faaliyete geçtiği de bU -
dJrilmcktc4lr, 
tgı partlılınln böyle bir karan al. 

tnaya razı olması Kırlpıln gtlnlin Ih. 
Uyaçlarını fonnUllenmeBlnl bilen adam 
olma11Ddan Uert gelmt-ktedlr. Kırtpt' 

)'en iden llJ partisine glttr mi f 

Fakat l&ÇI partlslnln ona doğru &1t. 
~k latccllğ'f.ııde ıUpbe yoktur. Nlte -
ltıın mubafaıakirlar d:ı Kırlpal p&l la. 
'-.ıyorl&r. ÇörçU onu iyi bir it ortağı 
\e1&kıd ederken yıılnız onun ma.Jyet. 
~den laHtade etm<:k arzU!ıunda de. 
tUdlr. Aynı :r.amanda ooun lngtıterede 
)llftl blr efktırıumuml} enin mllmeİJslll 
tollbıll oynamak iktidarında bu.lnnma. 
'-ıldan dola:), Kırtpel yalnıs ba§uıa bı· 
"akmak btememekt.ecılr. 

lııgiltt-rcd!I doğan .)eni telAkkller 
ltıtımnı ~eni bir partinin, Kırlpstn ım. 
l'ılcatı partinin temellerini te,kll ede
l'ekur. Bu prtıar ttlnde 1agUtettde 
ı:u~ sarpan yarınkl in~ Kırlpetlr. 

la gllizler bir 
baskın yaptılar 

2000 lira kazananlar Anverstek·ı 
149771 092078 251539 031371 150094 

0~732 234679 391526 282570 0594116 ----<>-- F d 
351153 147906 294171 114693 Ol501.79 or 
33, 747 347512 272590 084958 212ı502 İtalyan tebliği bu hareketin 

1000 lira kazananlar püskürtüldüğünü bildiriyor f abrika:arı 
371396 232098 082396 257152 043593 
386361 361830 217984 3111698 146302 Boma, '7 (A.A.) - 1tatyan ordulan 

262233 396045 328963 22U08 064286 umuml karargAhının 705 numaralı teb AgtJ ır hasara 
350192 122049 238724 319545 88026 llği: 
385236 890702 146099 380185 046769 Meklllnin prkmda dU§Illanın zırhlı "" f 
263572 261111062765117277 011294 birlikleri topçumuzun toplu ve mlles. u rl ram lŞ • 
811107 039633 311582 894950 142754 8l.r ate§i karı:nsmda geri çekilmek zo. ;;;;, 

nmda kalmııılardır. -o--
276593 006283 278222 S24171S Mihver hava kuvvetlerinin Malta ı.ıı. 1 k' lk 

soo lira kazananlar tihkA.mtarma ve tes1.s1er1ne karııı yap. Kant'!a111 e e .r 
Son dört nkamı ~ ve 9831 ile nl. tıklan taarruzlar hede!ler bölgesinde ( l d ld 
bayeUenen bütün blleUer beter yU.z genlt yangınlar çıkmBJJına ve fiddetll 88D ra 108 a ' • 
Ura alacaktır. lnfllAklar vukubulmuma sebeb ol - etti blcum vapıl 1 

100 lira kazananlaJ' muııardır. J 
Son Uç rakamı 245 ile nihayetlenen Glrldln cenubunda KUfo adaamıt ---<>-

biletler yüzer lira alacaktır. karııı 1nglll.Z unsurları tarafından ya- Kan' daki elektrik santralına 
50 lira kazananlar pılmak istenilen bir baskın garnızo - da şiddetli hücum yapıldı 
ü k 953 ıe nihayetlenen numuz tarafmdan derhal geri pUskUr. 

bll:~~r ~1:e:~ra alacaktır. ~ "l.'tl_ım_t1JtUı' __ • _________ ._~ ____ _;;;W;..;;;.._n_ı.ıs_ı_ı_n_l'l_aa_l_'f_a_cı_a_ 
20 lira kazananlar 

Son rakamları 189, 460, 972, 806, 
732 Ue nihayetlenen bUlUn bUeUer )'ir 
mlşer Ura alacaktır, 

1 O lira kazananlar 
Son iki rakamı 72 ile nllıayeUenen 

bUtUn biletler onar lira alacaktır, 

Suikast davası çar
şamba gQnüne ka~dı 

Amo~ti k~anlar 
Sonlai"ı 4 ve 9 ile nihayetlenen btl. 

tün biletler ikloer Ura amorU alacak-
Maznun'arın talep ve idd~aları reddedildi 

ıardır. Dün, bomba mahkemeslnln geç vak. 
te kadar olan kuımını okuyucularımı· 
zl' bUtUn tatıllAttle bildlrmlştlk. Japon 

lmparatorlçeıl 
Bir amiralle bir ıenerale 

M:llzakereye çekilen hAklmler sa.at 
- 21 de qağıdakl karan t:e!hlm etml§ -

lerdlr: 

Kendi eUlı lr,111 
balılar iledir• etti 
Tokyo, '7 (A.A.) - Japon lmp&ra. 

torlçesi, cenup çevreleri bqkomutanı 
general TaraUfl, ile Japon ftloau flltl 
amiral Yama toya, memlekete yaptık -
ları parlak hizmetlerden dotan mem -
nunlyetlnln nl§anesı olarak, kendi e. 
llyle örlllmll§ halılar hediye etm.J§tlr, 

Sovyet maznunlar tara!mdan tahkL 
katın tevali hakkmda ileriye aUrWen 
talepleri yerinde görUlınlyerek reddi • 
ne, Süteymanm tahliye talebinin de 
reddine ve bUtUn maznunların mevku. 

· fiyet hallerinin devamma ve maznun. 
lardan Pavlotun dediği gibi !atanbul. 
dakl Sovyet konaoloahaneal §OtörUnUn 
2 ve 3 mart tarihlerinde kendisine 
benzetilerek tevkıt edUlp edilmediği • 
nln tahkikine ve edllmlııse bU sebebten 
mJ tevklt edildiği hakkında İstanbul 

emniyet mUdUrlllğUnden tezkere ile 
malO.mat alınmasına, l{omtlot tarafın 
dan tekrar dinlenmeleri ıatenllen Kir • 
kor ve öjenl Abdullabtan ktı!I derece. 
de izahat aıınmı§ olduğundan Kornllo. 
tun bu taleblı'lln d<ı reddine ve Ada • 
pazarında Papuççu mahallesinde 72 nu 
maralı evde oturan bakkal Ce!A.ı Şen
kardc§le aynı ycrc!le bulunan Ziya Şen 
karde§ ve bavulu Oskllpten getirdiği 
söylenen Bclgtlzar Şenkarde§ln SU • 
leymanm ifadelerinin doğru olup ol • 
madığmı anlamak maksadlle §Ahit sı
fatlle mahallinde dlnlenmeıerte ve bu 
husustaki neticenin telgrafla mahke
meye g!Sndcrllmes!.ne ,.e muhnkementn 
de aym 13 Uncu ı;nrı;nmba saat 9,SO a 
bırakılmasına karar verllml§tlr • 

"Görünmiyen Adam,, muamması 
tahminimiz gibi çıktı ı 

Canlı hortlaklar 
mahkemeye ver· idi 

o 

Müddeiumumi maznunların tecziyes:n· lstedi 
OkuyuQularımız bir mllddet evvel · nlm neticeyi anladığım gibi yazmama 

gazetemizde ne§rettlğimi.11 "Görün • bir mani t~klı ediyor, 
mtyen Adam,.ın peflnde) yazısını ha- Fakat, 111 muhakkak ki ortada hort 
tırlayaeakıarclır. SUlvri halkını bir lak diye blçblr'gey yoktur. Bu hortlak 
hayli ıaeyecanlandrran bu h&dieey:t ar~ da, tıpkı bizim gibi yiylp içen, konu 
kadqımız Kadri Kayabal, günlerce pn, intikam almasını seven hortlak. 
mahallinde kalarak. tab.kik etmlf, duy· lardantbr . ., 
duklarmı, gQrdUlflerlnl \ce kendi lııUba SlUvrt halıtmı heyecatı.ıandıran "Gö. 
ıarmı yumııtı. Blr ~yll ~ uyan. rünıhiyen Adam.,m, arkada§ımızuı yaz 
cııran bu yazının 90nunu arkadqJmız llıfı gibi yiyip ıçen, lnUkam almaamı 

1u pkllde bitiriyordu: , • seven hoi't1aklardan olduğu bugtln ar

'<GörUnmlyen Adam,.m iç yUzUnü 
aydınlatmıı bulunmama rağmen, önü. 
me s;ıkş.n ~!Mı.wıl ~sı mW&ırl&r be • 

tik katı olarak anlaşılml§, '•Görün. 
mlyen Adam,,lar mahkemeye verilml.§. 
lerdlr. 

Bu i.ııt .ll&PaııJarm. illr lıAdlae.nin ~o-

reyan ettiği evde oturan doktorun hlz 
metçlsi Rezan, Rezanm arkadaıı 17 
ya§mda Feriha Yalçından ve Ebe ba

yan Altanm oğlu 22 yaoında berber 
Ferrtıh olduğu anla§ılmıatır. 

DUn yapılan muhakemelerinde, maz 
nunlar h!diseyl anlatmııılar, mevzuu. 
baha evde gUrU!tU ve patırdı l§lttlk . 
lerlnl ve bu l§le at!kadar olmadıktan. 
nı stsyıemlııterdlr • 

Şahitlerin dinlenme.sinden sonra hA. 
dlse aydmlanp.caktır. 

Sitlvrl mUddclumumtsl NccaU Er • 
dem, maznunların tecziyesini !ate • 
mekt.edlr.. 

Sovvet tebliği 
J\loskova, '7 (A.A. ) - Röyt.cr: 
Rus geceyarısı tebliği: 
6 mayıs gününde cephede mühim 

bir dcğl§lkllk oımamıştır. Teyit edl • 
ten haberlere göre, 4 mayısta önceden 
bildirilen 12 tayyare yerine 14 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir, 

5 mayısta 6 Alman tayyaresi dUşU. 
rUlm~tür. Blz 5 tayyare kaybettik. 

Barentz denizinde gemilerimiz 5.000 
tonll.O.toluk bir taşıt gemisi b:ıtırını~ 
lardır. 

A man denf zaltıları 
imali Amerikanın 
rcark s ıblllerlade ;.;; 

Yeniden 
2-2 vapur 
ba:ırdllar 

Berlln, 7( A.A.) - Alman orduları 
b:ışkumandanlığı tarafmdan ne;ııcdl

Icn hususi tebliğ: 
Atlas okyanusunun garp bölgesinde 

düşman gemilerine karşı yapılan mu -
cadele esnasında Alman denizaltıları 
ycnldeıı bUyUk muvaffaklyetler ka· 
zanmışlardır. Denizaltılarımız §imali 
Amerlkanm §ark sahilleri boyunca ve 
Kara.lb denizinde 138 bin tonluk 22 
vapur batırmııııar ve 17 bin tonluk dl. 
ğer iki gemiyi hasara uğratmışlardır 

iki Frarsız enera"l 
tev 1 edil ı 

Londra, 7 (A.A.) - Parls radyo!IU
nun btldlrdiğlne göre general Scmet 
de la Laurencle Vışl hUkOmcU aıey. 
hinde bulunduğu lçtn tcvklt edllml§. 
tlr. 

. 
Ne Olacaksa 
Olsun! 

Yazan: BiR MUHARRiR 

H iÇ şüphe etmem ki ~iz ele 
benim gibi şu hnberlerdcn 

bıkıp usnnını~ınızclır: 
mr tlü man alayı imha cdlldJ. 
Sekiz meski'ın yer geri alındı. 
Ü~ mayısta on altı dlisman fuy-

yarcsi tahrip cılildi, Biz dokuz tny 
yare lmybcttJk, 

Ceııhenln falan ke.,imlncle dilş
nıanm müteaddit taarruzlan pils-
1>ürtühlii. 

Falan bölgede düsm:ma ltanlı ka. 
yrplnr \ enllrihli. 

*** 
Hani !Klkn~mzdn fnkir kom5u. 

n11 un b~ tane r.atbk gramofon 
püıj{ı \'ar<lır. Allalım her günü, bir
kaç öi;<Un, bıı plaklan dinlersiniz. 
Artık se\'st:ııiz de, se\'mcsenlz de, 
~nlınan l}:lrl..,Inn ezber etml inir.· 
dlr. Bu pllilıl:ır t'almmadıi:"l zaman 
dıı hafızanız, ısrarlı tekrarlarla içi
ne oyulan bu ı;:ırkılan otomatik bir 
haldi' suurunuza yollar, durur. t;. 
senmf"' eniz ve utnnmaıınnız konı

sunnza • daha ztyıule kendi rahft
tmız \'eya keyfiniz için - birkaç ye. 
nı nlfık h C<llye eclersi11lz. 

Bilhassa AYrupanın doğu <'ephe. 

Madagaskarda 
Fran ız 
iidafi er 
tesı·m 
oldu 
--0--

Çörçi: Madagaskar 
hakkınaa 

beyanatta bulundu 
Londra, '7 (A.A.) -Avam Kamara.. 

smda bugUn Madagaskar hakkında 
beyanatta bulunan Çorçll demiştir kl: 

'•Mümkün olduğu kadar kan dökül
mesinin önUne geçmek lçln her sınıf.. 

-- Dc\·ıımı Z ncl 88yfııda 

VATA lrAŞA 
llı'üŞ N . 

VAZlfE! 
Vllllyetln tebliği lle OV\"clkl gün İS. 

tanbullular gtı.rılük ekmek islUıkak 

larınrn yarısını aldılar. Bugun ısa 
herkl"& tstlhl•ah,nı dilediği fı

nndan tam olıırak teınln et L •• Ya. 
rın lsc flChlrlllor yine gıd:.ll!ırındıuı 
fcdııkllrlık yapmak \'117.İ)Ctld~lr, 

Hülı:Qınotlnılz.ln Uzcrlnde lınssa.! l
ycUo durduğu ve çok ynlnndun ta. 
kip cttı,-t bu \"aZI) et pek yakın iM 
uımıın zarfınıla glderlloook, bugün. 
kii nefasotte ekmeğlmlzl yine tam 
olarak nlac:ığız. 

Harp fcl!llictl dışında knlmJi bah-
&l,yar memlclceı olan ı.ınku hür 
ve mes'ut Tilrklycdc \ a dü. 
fCll \"azlle kan ve ! . t içindeki 
memleketleri gliz ön\lllc getirerek 
bQ)lc geçici sıkıntıları • Türk mille. 
tine has. ~ekıır ve temkinle karıiıla. 
nıaktır. 

.Memleketin ıstlklAl ve bllrrl) etini 
korumak için bütün tedbirleri znma. 
nında alan büyilklerlml:t.ln memk. 
ketin gıda meselesini de birinci de. 
recede göz. önUnde tuttuklarına emin 
ohnalıyız.!,. 

Bu cümleden olarak &unu haber 
\•crc)1m kl; bir iki güne kadar Is. 
tanbulda her \-ataııda.,a verilmek 
Uzcre 400 ton pirinç, fasu.lye te\·. 
zlatına ba lanııcaktır • 

Harpte değiliz, fakat etrafımızı 

saran harbin teslrlerl içindeyiz! Bu 
lttb:ırln böyle geçici sıkıntılara ta. 
hammlll etmek bir \'Dtan borcu • 
dur. 

YEKTA RAGIP ÖNEN 

sinılc bes ayıi:mberi her giln - yani 
yUz elli giİn - ilii tarafın resmi t.-Ob
Jiğleıinıle, çalma ~ıı.'ma henı ken
dileri aşıruuı, hem de kulak zan -
nuz.ı ' 'c hııfı1.amızı a.smdır:ın bn 
ııliikları dinleyip duruyoru1~ JhiyUk 
harekat olmadığı 1am:ınlnrda harı• 
tebliğlerinin, birbir·ni t ıplac;ı t.ıp
lo ınn andıran im tefcrrn:ıtlll <lıın. 
&mm bir zanırct olmadığını bilmJ. 
yor drğiUz:. Fa!mt bu tekerrUrlcı· 
bize her basma kalıp ibarenin <lu
yurcluAu usançtnn b:ışl<a, bir de im 
t111ny:ı harb~nin bu ı;id'5lc yiiz sek
sen sene silreocği , ·ehrnini , ·eriyor. 
l\lak'!a<lımız bu tekerrür r.aruretl. 
nl tenkid değil, bu ye1mesaldığm 
biztle uyanclırdığı pisikolojlk ha1c 
l~arct. 

ralmt bu us:ınrıınızın \ 'C \Chnıi
nı zin ı~.nde bir h:ıldlınt ı)ayı <.in 
yok değtı: ccpııclerdc lıru l.'..at bu 
yelme ak sürunceme harbine inhi
::;ar ctmeld.e de\ :ını edvrsc harbin 
senelerce uzıyacai,'lildruı korkulur. 
Hatta buyük laarıuzlnruı lıile mut. 
hık nctlc~er :ılınaclıj;•ını gurdiık. 
Şu veya bu cephede yapılacak bu
yük taarruz \'C onun kar§llrt< tur. 
ruzu, )ine bö~le bir sünionenıe 
harbine tereildi ederse ban§ ümit. 
Jerlmi:rJ birkaç sene dAba uyukwl
ınız ,.~ unutmamız mzmı gelecek, 

Çoktan ''yeter a.rt1k! ne oltıcak
sa. olsunl" denine glrmi~ bulunu. 
J'Oruz. 



ı - EN SON DAKİKA- 1HAYJ819ft PERŞEMBE - - -...... 
ahkeme Salonlarında 

Ra Uırtıfı l net sııyfuda 
t.ıı.n pek mUhlm kuvvetler kullanılmı~-

tır. Bu husustaki haZirlıkJar Uç ay_ 
dan fıızlo. devam etmiştir. Karaya as.. 
ker çıkarma hareketleri muvaffakı -
yetle başarılmış ve salı gUnU akşamı 
kıtalanmız Fransız kuvvetlerlle tema
s..ı. geçm!ıılcrdlr. .Antsirane. mevzUne 
kar6ı yapılan ilk hUcum bln kl§lden 
fnzlıı. zayiatla gerl pUskUrtul:nllş l.se 

l Birmanya a 
-<>-

Japonlar 
şimaie doğru 

iJerliqor 
--o--

ingıliz tayyarelerinin 
akmıarı 

Londra, 7 (A.,.A.) - Hava nezareU. 
nır. ÇIU"~b& ak§amld tebliği: 

Bu sabah, İngiliz ha.va kuvvetlerine 
mensup av tayyarelerı ıtınall Fransa 
Uzerln.e seri blr akın yapmıgıar ve av 
tayya~lerinin refakatinde bulunan 
Dostou Uplnde bomba tayyareleri de 
H'..an gehri elektrik a311tralma hllcum 

=-

de ad:.ı.d:ı.kl kuvvetlere kumanda eden 
general Sturges g !!ce tekrar taarruza 
gcçerclt Antslre.na geçidini uı.ptetmlş- 1 
tir Fransız deniz ve kara kuvvetleri 
ku~ıı.ndıı.nları teslim oımuşlardır. Dl. U 
ego.Suarcz şehri de zaptedllml§Ur. 

Amer kadan Çine 
lcs7:la mi tarda 
ak ve m · bimma 

gönde ·iUyor 

etmişlerdir. · 
Bugün öğleden sonra av tayyareleri 

şimall Fransa Uzerine yeni bir akın 
yapmışlar ve l{alcde hedeflere taarruz 
eden Harikan tipinde bomba tayyare. 
ıertn.c refakat etmi§lerdlr. 

Bu çarııamro ak§amı, av tayyarele. 
rlnin rcfakatlnde Boston Upindc bom
ba tayyareleri Bulonyn ve Kalede he
deflere taarruz etmiJilcr ve sonra av 
tayyareleri glmall Frnn.sa nzerınc 
bqka blr akın yo.pmıglardır. Umuınt 

blr ıe.kllde dUşman nv tayyareleri pek 
az mukavemt!t göstermiş fakat bir ta. 
nea1 tahrip edllmlştir. 

T ıye edilmek 
istemigen bir kadın 
üç çocuğu ile tevkif haneye yatırılan 
kadın şimdi rahat olduğunu, çocuk
larının karnı doyduğunu söylüyor, 

serbest kalmak istemiyordu Bu eabah erkenden lima.nm gtrl
mlnde Oronjat bataryalarma kar§ı ye. çunJmlg, 7 (A.A.) - Çarpmba 
niden taarruza geçilmiştir. Bu b:ıtar. rıkşamı neşredilen Çin tob1lğl, Japon 
yalar do. şimdi teslim olmuştur. , kuvvetlerinin, Hmdlstan • Birmanya 

Mahkeme salonuna jaııdıı.rtna ISnUn. j da.kllere hUzUn vennl!JtL HAklm Ali 
de girerken yanındaki iki kUçUk ço- Ethemin bu!Jurulup mnlıkemeye cel. 
cuğu da kalabalık arasına kart§tılar. bl içln yazılmııı olan mUzekkereye ge. 
Kucağında da blr çocuğu, vardı. İki len cevabı okuttu. ~vapta Alinin bu. 
buçuk aydır mevku!tu ve Uç çocuğu ıunamadığı yazılıydı. Tam bu sırada 
Ue beraber tevldfh3nedc yatıyordu. mahkeme salonuna ihtiyar bir kadın 

İki tarafın kumandnnlan bu aralık hududu istikametine gidecekleri yer. 
bir protokol tanzim etmekle meşgul. deı önemli dUşmnn takvlyelerlle zırhlı 
dUrler. Amiral Syfret'in kumandasm. birlikleri Yunnanı Birmanyadan ayı • 
daki kuvvetli himaye filo.sunun mayin ran hudut Uzcrlnde geçen a&vqa gön 
tarayıcı gemileri vazifelerine başla dcrllmckte olduklarını blldlriyor. İngiliz hava lmvvctıerlne mensup 

bir tayyare noksnndır. 

Genç bir kadındı,. Ancnk 25 yll§m. girdi ve: 
lXll§ oldukları için filonun saat 15,30 Tebliğ, Japon1ann Blrmo.nya yolu 
a doğru • Grlnviç saati. Dlcgo Suarez boyunca ıılmal doğu istıkamcUnde Ue· 
llmruıına girmesl muhtemeldir. Muh. rl hareketlerine devam ettiklerin!, 
telif nevllCTde tehlikelerle dolu olan VanUng ırmağını geçtikten sonra Yun 
bu harektlt bUyllk bir gayret ve §ld. nan eyaletine gırdlklerini UAve edl • 
deUe yapılmı,,trr. Fransızlar de. bil_ 
yük bir kahramanlık ve disiplin ile 
~I§mışlardır. Kalben mU§terek düş 
mana kar§l birle§ml§ olan memlekeL 
lerimlzln kıt.alan arasında kan dökW
mU§ otmamnA pek mtlteesslrlz. 

Londra, 7 (A.A.J - tnglltere hava 
ve iç güven neuırctlcrinin çarııamba 
akpmki tebliği: 

Bu sabah erkenden, kUçUk sayıda 

dUşman uçakları, İngiltere cenup do. 
ğu kıyısında, bir noktaya bombalar 
atmıgıardır. Biraz telefat ve hasar ol
muştur. Biraz sonra sabahleyin, baf
k& iki dU11mo.n uçağı da İngiltere ce • 
nup batısında bir yere taarruz e~
lerdlr. Burada da b!raz telefat olduğu 
bildiriliyor. Bu akşam iki dUı:ıman uça 
ğt daha 1.ngutere cenup doğusunda bir 
noktaya bombalar atmı~larsa da in· 
sanca kayıp ve basar olmamıştır. 

dnydı. Çocuklarının üçU d altm sansı - TabU bulunmaz. Şimdi klmbUir 
saçlı, gayet scvımll şeylerdi. Hemen nerededir. Odamdan çaldığı eşyalan 

birer dinleyic n n kucağına oturdu· bir gün KAdıköyde, bir gUn ÜskUdar
lar. Anneleri tatlı bir Arnavut şivesi. da satıyormuş. 
le: - Sen ktmsln, hanım! 

Londra, 7 (A.A.) - Resmiın blldlrt
Hyor: 

Antslrane tehrl z.aptedllmlftlr. Baş 
bca taa.rru.s cenuptan yapılmıııtır. 

Bununla beraber bahriye sllahendaz. 
lanmızm şimalde .karaya çıkarılması 
faydn.ıı btr {!a§ll'tma h&rckeu olınU§ • 
b.ır. ADtsıranedek1 F:rans1z deniz ve 
kara kumandtınlan tesllm olmu~larsa 
da heııUz, mukavemet eden birkaç 
cep vardır. D!ego • Suarcz limanında 
bulunan blr Fransız dentzaltıslle bir 
Şalupa. bo.tmlmıııtır. 

Londra, 7 (A.A.) - Reımıen bfid1· 
rlllyor: 

Dlego _ Sua.rezde her ttlrlU muka _ 
vemet sona ermiştir. Halen teslim §art 
lan hazırlanmaktndır. Ktlçtı.k Dlego 

hrl dUn &kp.m krtalanımz tarafm
dan işgal edllmi§tlr. 

Nevyork, 7 (A.A.) -Amiral Kl&rk 

Vudvard dcmıl&ıtlr ki: 
Madagaskar me!IClesi baıp t&ı1ldn.. 

de bir dlSnUm noktıım teŞkfi etmekte
dir. ÇUnkU bu mesele mUdafaadan ta
arruza geçınl§ o1an blfleş1k mmet.ıe -
r1n etn\toJl.slndo b!r~4~1ğe ip.ret 
etmektedir. Blı1~ milletler be§ka 
yerlerde stratejik mahiyette ~er 
yaparak mihverin tqebbOalerlnJn &ıt1.. 
ne geçebmrler, Daka.rm mihverin eli-

ne dU§mesine hiçbir Teçhlle mQ:saade 
cdiuniyecıektlr. 

l&Veçteki Amerikalılar 
memleketlerine ~ıldı 
~' '1 (A.A.) - Amerib. hfi.. 

knmeti lsveçtc buım:an Amerikan 
tcbe.asmı Amerilmya dl5nmeğe da. 
vet mni§lir. 

işgal altındaki Fransada 

Almanlar 
Yeniden 50 reblae. 

yl tdam ettiler 
Bir Alman mühimDNlt treni 

berhava edilmit ! 
Loadra, 7 (AA) - Almanlar i§g'al 

aıt:mdak1 Fran8ada dQn yeniden 40 re_ 

hlDeJ1 lru%'fUD& di.zml§lerdir. Bug1ln 10 
1"eh1ne daha idam edilecektir. Şerburg. 
da blr mühimmat trenine yapdan su
llm.sta mukabele olmak Uzere bu re. 
hineler idam edllmJşt1r. Bu trende 
mecb\M seyahat eden 21 Fransız da 
ınmn,ıor. 

Bir Amerikan 
mallrlbl 

S-U' Alman denizaltıımı 
batırdı 

Londn, '1 (A.A.) - Amerika 
bah1'Ye nezaret!nhı tebliğine gö. 
re, bir Amerikan muhribi, blr Al. 
man denizaltlSIIll bat.rrnıl§trr. Muh 
rip, denizaltıyı akUmUiiltörler:ini 
dolduntrlten denizin üstünde ya _ 
kalmmş ve hemen ateş açarak ba. 
tl:rmr.§tJr. 

Yazlığa gideceklere: 

Ha ır olta ve 
mobllyenlzl 

her yerdt-n ucuz 

fst.anbulda Rlzapaşa ~·ol•u;}unda 
fM life. AllMEI' FEVZl"nin 

Asri mobilye 
MağaıMmflan alınrı. 

yor. 
Vagington, Çl.nlllere muazzam blr 

taarruz kudretini verebilmek için, bU 
yUk miktarda uçak ve mUhlmmat gön 
oonnektedir. lyi kaynaklardan blld1r11 
dığlne göre, Blrmanyadııki durum, 
Çinle Hind!atan arasındaki munakala.. 
ta tesir etmemi§ ve bava yoluyla ya
pılan yollamalar memnuniyet verici 
bir şekilde devam etmekte bulunmuş. 
tur. 

Çunlông, 7 (A.A..) - Çin teb. 
liği, Vantingde vazlyctin pı:!lk kıı. 
~ı'k olduğunu bildinncktcdir. Ja • 
ponlar, Birınonya yo·u boyunca ş'. 
mal doğu istikametinde ilcrlemelc. 
rine devam etmektedirler. 

Lon<lra, "1 (A.A.) - Birnınnya. 
daki Çın kuvvetleri kumandanı 
generali Stilvel ve muavini olan 
Çin generoli bir Ussc çeki•meğc 
muvaffak olmuşlardır. 

ŞAN-KAY.Şım: NEREDE! 

Londra, 7 (A.A.) - Londradaki Bel 
çlka mahfillerine göre, Almanlar tara. 
rmdan el konan Anverateki Ford fab. 
rikalan, İngiliz bava kuvvetlerinin ta. 
arruzları yilztlndcn ciddi surette ha.sa. 
n. uğranuııtir. 

Terzi dükkanlarına 
dadanan hırsız 

- Çalmışnn, saklamıyorum. Neyse - Ben davacı Haslbeyim. 
cezam razıyım! ded ıctcn sonra hAdi- İhtiyar kadın derin bir kin içinde 
seyl §ÖYlc anlattı: ba~nı sallayıp duruyordu. Hüviyeti 

- Kocam .Ali Ethem hamaldır. Ne ve dnvaaı zabta geçirildikten sonra p. 
vakit kış iyice bastırdı. İşlerine kesat hit olarak Ali adındaki komııu çağrıl· 
geldi. Aç kaldık. KömUrııUz kaldık. dl. All: 
Haydi biz neyse, fakat çocuklar çok - Çalınmış eşyalardo.n hiçbir tan. 
ağ.ıybrl&rdı. nesi Huriyen.i.n odıısmda bulunamadL 
Oturduğumuz oda, Hasibe, adında Yalnız kendine brraktığıın iki tencere 

blr kadmmdı. Kadın, kcndl odasını ne sahanı götürUp satmııılar. Benim 
Jdlitlemiş Beykoza gitml§ti. Bir gece, kanaatime göre odayı soyanlar bu 
hırsızl&r, ama, naaıl derler, yaman kan koca değildir.,, • 
hırsızlar, t>ahçeden pencereyi kırmıf, Bundan sonra mahkeme icabını dU
Içeri girınl§ler. Ne var, ne yok, §UndU ve suçun mahiyetine nazaran, 
hepsini kaldırıp götUrmU§ler, kaçar - Uç çocuklu olan kadmm · tahliyesine 
k~n de, iki tencere Ue bir sahan dUııUr karar verdi: 
mll§ler. - Han.mı timdi seni serbelıt bırakı. 

Ertesi abah bunu öğrenince, ko,up yonız, ama, dedlflm gUnde mahkeme. 
komşumuz Aliye anlattım. Tencereler ye mutlaka gele~ksln. Hem de koca.. 
lle sahanı yolda bulmu,,, aldı. Bana nı da getırecekaln. 
teslim etti ve karakola gitti. Huriye birdenbire tell§landı.. GOzle. 

O gün açlıktan bllsbUtUn g1Szleı1ml% ri korku ile bUyllınU§tU: 
karardı, çocuklar daha fena ağlıunL - Onun kabahati yok, haberi yok. 
ğa başladıls.r. Kocam beı pua.nzdL O beni karakolda görUnce, namu.una 
Çaresiz k&ldım ~ be.na bxrakıJan üd dokundu. Yaptığım haSıZlığ& kısdı 
tencere ile bir aaham kocama vererek: ve kalkıp gitti. Artık beni bıralmuf,. 

Londra, "1 (A.A.') - General 
Şan.Koy.Şek, Birmnnya hududuna 
ya.km bir Çin şehrine gehniştir. 

Londra, "1 (A.A.) - Çin kıta.. 
lan Binnanya. yolu boyunca. şid • 
detli mukavemet gösteriyorlar. 
Dokfnylde şl<ldetli muharebeler 
oluyor. General Şan.Kay.~ck bur,!l 
ya takviye kıtalan göndermiştir. 
J:ıponlarm Mıınd:ı.1aym batısında i: 
leri hareketi Mondada. durd uru! • 

- GötUr bunlan aat! dedim. Hepsi- tir. Klmbllir Derededir. ÇUnkU, ben, 

Blr mUdoottenberi terzi dUkklnlan-1 nl 220 kurw:ıa a.tmlf, o gün karnımı. kendisine ten~releri ... tmak tısere 

d d t Bir"n" ge zı doyurduk. LAkiıı ertesi gUnU, oda- verdiğim zam.an, Hasibenln olduğ'U • 
na bir hırsız a anmıtı ı. .....,, • 
cede blr muhtelif terzi dllkkdnlarmm smm soyuldutuDu duyan Hasibe kalk nu söylememiştlm.Onlan blzlm saıınet 

Nihayet ya ayı 
ele verdi 

klllUeri kınlmakta '\'e b\tl'alardan ımuı ~k gelmif ve doğru karakola kO§a. - rnl§tl. 
terlere ait kumae ve elbiseler çalm - ra : - İyi ya, gWılıı, mahkemede b&1le 

kta d.ı - Benim mmt .tOyaQ :AH-Ethem ı- ''aôy!estn. 1Kaçma1da olur ma! ...... 

maD~arınm bu hallnl poliSe ha. le kansıdır! demi§. - Ama ben Derededir, bilmiyorum.. 
muştur. •-nnrfn kla ._....,edL Bunun 1lzerine polisler gelip oda - - Siz blrtblrlnlzl bulursunuz. ber veren .., • ...., mera uÇA.ı 

.... '!.-. 
1 

erml ... ,.. mm aradılar. Bir fleY bulamadılar. - sonra tevkUhanede bize ekmek 

Amer kalılar 
Koregidorda 
3 ma1n gemisi ile 

iki top çe~er 
kaJbettner 

ğl hınız .,_yı e e v , .. -. • Ben bu vazl.yct kru'flısmdA korktum: veriyorlar. Ama kartmuz yok. Bu hal 
Epeyce zamandanberi elbiselere ve -Yalmz ban&~ ediJezı tencere de nasıl blzl BOk&ğa atarlar (l)' 

kumqlara dadanan hatta Sirlredde De ubanlan çaldım! dedim. Kadm bu sefer de tahliye olunmak 
terzi Rahminin makineslnl qıran 

1 

bu açıkgözün, terzi kalfam İbrahim lşte böylece beni yakaladılar. Fakat istemiyordu. HAklm kendlatne, vaztye. 
olduğu anl&§llmıştır. kocam dı§arda olduğundan tutulama- U tevkl1'hane mtıdUrtlltUJJe aııl&ttığt 
İbrahim, aon afll'Jilıı ~bbtlstmde)'. dı.. Beni tevkif edere!~ tevkifhaneye takdirde onlar icabını dll§UneQeklertni 

1 

gMflrdtller. Çocuktan da yanıma al • -xyledi -e m·· .. ·"emeyi bat'·- bir ..n. ken yakaıanmıııtır. Şl§llde Zeki, sır_ "" • ...,,....... - ... 
kedde Emln, Unkapanmda İbrahim, dnn. İki buçuk aydır, yatıyorum. ne bıraktı. 
Fındıklıda Hayrinln dUkkAnlarmdan Fakat bundan hiç de mUşteki değl· Huriye iki ~ğunu da kollarından 

V991npn, 7 (A.A.) - Bahriye ne. 
zareti Koregidorda 3 mayn tarama 
gemisinin, ve iki Amerikan topçekeri. 
nln kaybotdutunu bildirmektedir. 

birçok kum&§ ve elbl.8& qırdığt anla.. lim. BilAkis memnunum. ÇünkU bura. tutarak dışarı çıktı, ukın bir suraUa 
§ilan hırsız adliyeye teslim edllm{ftlr. da hiç değilse çocuklar doyuyor . ., tahliye kA.ğıdmı beklemek Uzcre kapı 

Kambera, 7 (A.A.) - Çin hUküme
U, ytlzbCl§ı Vangı Avustralyada Çin 
mUınessllllğl vazifeslne tayin etmtıı· 

tır. Diğer taraftan, AVUfitrıı.lya hUkü. 
metl de, AVU6tralyanın Çunklng orta 
elçiliği nezdinde husus! bir ataşe ta • 
ytn etmek Uzercdlr. 

Nevye>rk, 7 (A.A.) - Koregldonın 

tesllml sırasında adada bulunan er • 
kek ve kadmlann 7.000 ke.dar olduk· 
lan umumiyetle tahmin olunmaktadır. 
A.ncak, bombalar ve obU.llerle ölen 
ve yaratananlann aayısı b1Unmeı:ı1ek. 
tedlr. Ada gamtzonu aruında takri. 
ben 3.!500 mevcutlu deııiZ ni§ancıları 
ve Bataandan gelen bahriyeliler var-
dır. 

Maltada 
Geçen ay zarfında 

297 kı,ı ildi, 320 
kl'l yaralandı 

Malta, 7 (A.A.) - Resmen blldirU. 
dig1ne göre, ÇIU'§&mba günkU hava 
akmmda Uç dU§m&n bom'ba ve bir av 
uçağı hasara uğratılm~tır. "Nisan ayı 
urfında 297 sivil ölmU§ ve 320 k1§1 
ağır yaralanmı§tır. 

1941 Yııı UkkAnundanberl ölen sivil
lerin aayısı 7~8 ve ağır yaralılar ~ -
ldmu da 881 dlr. 

V8tingtolı, 1 (A..A.) - Bahriye na- - Allah g&termeen hanım. Bn il 
zı:rlığı toblltl ııöyle demektedir: ~ pepnm k~m da batı 

Tanager Rlver mayıı tarayıcisile yandı demddtr. Aman, l!ICD bo ltl eo. 
Oahu topçekeri, Bataandaki düşman mma kadar devam et. Ratt& ben do 
toplannm ate§lle b&tml?Dlflır. Pigeon yanıı J>&3a)'a blr mektup yazarak bu 
mayn tarayıcım bomba uçakl&n tara. otfanm ahlMmzlıldarmdan, bl7.e yap
fmdan ba~tır. Luzon nclılr ~- tıtı terblyesldlltlerden bah!Nlt-ylm. 
çekeri ve Quail mayn tan.yıcut düş- Oıılan da uyandırmak biz.im vaz.lfe • 
man top ate§lle ağır hasara uğramıı- nılzdlr. 
tar ve dU§man eline geçmeleri muh&k. • • • 
kak olduğu görUlUnce, Amerika kuv. Şahikanın annesi bundan sonra, 
vetleri tarafından b&tmlmııtardır. Gö:rt.epedeki doktor Mecit Al.tayın oğ. 

Koregidor yakmında bulunan kU - hından bahsctmefe başladı 
çUk ve mnhe.llt deniz vasıtaları kuv· - Bldm lam da Ç-Ok lyt bir koca 
vctlcrimlz tarafından tahrip edilmiş - namzedi buldum ama, Şelıap nedense 
tir. oradaldlere hiç kill19e ile evll".nmlye • 

Koregldor dU~tUğU zaman ada gar. cettrıı söylenılş. 

nizonu, takriben 17ıl subay ve 2,100 - Adam ıen de, Şc!lıap daha ço
b:ı.hriyell ile 1.500 bahriye nlşancısm- eııktur, Ben onun kUçUklUğünU bili. 
dan ibaret bulunuyordu. Bu subo.y'lar- rlm. 
lar erlerin esir edlldiklerl tahmin e. - Ayol, mektepten ~ıl<mı~ da iki 
dUlyor. yıldır da miıuarlık yapıyormu . 

\'a:;lngton, 17 (A.A.) - Koregldo· - Ne diyorsun, h:ınım T Doktor .Mr. 
run teslimi hakkında, harfclye nazın eldin o aptal oğlu mimar mı olmuş? 
Kordel Hal ça11amba sabahı §unlan - Sı.-n ona hAlA çocuk gözftyle ba. 
s6ylcmlştlr: kıyorsıın ! Ilanlyıı bltlm bahçeye ge-

' Amerikalılar her zaman Koregidor lirdi dP Şahikanın elinden receW ek· 
ve Bataıını hntırııyncııklardır. Bu ak. mcgtnl lıepıırdı. Sııııra ben kovalayın. 
slllkler zafere d"'lll teşkil etmektedir. c-a, dudağını bUl•erelı.. • 
Müdafilerinin kahramıınlık ve UnlU: - E"·pt .. ı•\·et .. ı.utı•lndm. Dudııpı 
!edakArlıklatı Amerikan ruhunu övfil. bUkl'rek aptal nııtaı ağllmıağa _baş. 

mez bir çc!lk haline getiren ateottr • 1 !ardı. 

Kadmm bu acıklı hali., bUtUn alon. altına indlrlldl. ADLİYE MUllABtut 
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_ B&f\ Di,, Rei!e, Grip. Bomatism&' 
Nenalji. l.ınklık ·n BtıUln Ağnlınnm Derhal Keser 
TJeabıadtı ~ S k .. e abnabillt. TAICllTI.ERfNDEN SAtCINtNI?. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ıSRARLA iSTEYiNiZ> 
~ . . ~~ 

:/~ · t ~ .. . 

Mukaddes Uçurum 
·26· Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

- işte o aptal ~ bop mimar ~lkUUll dmlae de hlo ,.,ırtaa bir 
obnll§.• yazıhane açmış.. ve tı JÖrm&- ,ey tı0kımıt olumz. Dem bo genctn OY. 

ğe bqlamı::t. 7.aman olduğu gibi dur. lenmek ıetemecııpıı arkadatla.rmda.n 
mryor, beyciğim! Biz, ~anınızın 1- 110nıtturup anJamalıyıL Bo .. rarm eL 
lerledlğinln farkında dc'oillz ama, l'te bette bir eehebt ftl'dır. Görttyonan 
hakikat bu •. küçükler bllyOyor. kl artık, blg ldmeeye g1lvea yok. BIO 

Sedat dü,ü.nıneğe bnfladı. bir erkek görtbıdöfl gibi ~dawyor. 
Şahikanın annesi hem memnwıdu.. Kerim paşaJarqı tanıdıfı Vtıdadı biz 

hem de Ç-Ok hoyecaıılıydr. b.llmeBeydlk, itte MnaUAnm da 1-fl 
- Yedadm işi aklımdan oıamııyor, yandı deımektlr. 

i>f'l·elğlnı! \ 'allnhl bugün neredeyse Gllılee batıyordu. 

aklımı oynntacaktun. Dnyırlulle eu Ş:ıhlka komşud.aıı dancltl: 
dava blrnn öııoo bitse de, doktor 1'Je. - Vay aaneclğ:lm, Ok~~ 
cld1n oğlunu kandırıp Şa.hlka ne evlen. din mit 
dirsek .• d1yc söyleniyordu. - Geldim. llmn de IUl6 ne balıerler 

Bay ı-ıedadın da aklı yatm15tL O, gettrdlm bllMB! Muallt., ~ iyi, ah. 
lfimar Şehabm babası doldor llecft llkı mazbaı .tabaDI mükemmel bir 
Aktayr uzun r.arnsndanberl tallU'dı. delikanlı ile evlenlyormut-
Doı..tor lUcclt Göztepede herlte • lıen. - \'allahl eevtndlm ll}te bo ha~re. 
dlr.ıl &e\'dirmı, iyi l.ılr dıılılllye mUte - MııallA<:ık da demek ki dUnya evine 
ha mnydı. 11r\J'or artık! 

Sedat: - Hem de JdmlnJe eıırlenl7or .,.._, 
- Bu 11}1 kızm yanmda açmıyahm, • - mçı cl6 bilmek latıemem.. Klmln1e 

hanım! dedi • Belk:l olmaz da 80llr& evlenlnfı mensin. Oraa beni aJAka.-

EN SON DAKiKA 
Küçük llinlar Kupon 

(Bu kupona eklenerek C61ldPM~li 

it an.ma Ye ff ""11W UAaları ICo Sor 
Dakikada panan Mf"'dlletıdUlr. 1!:9" 
ıaıme tdt1trl podefftt olnlyuflfJlann 
mblUa aı.tmak Qaeft tıarlb ~al 

ili bllUlnue1ert lbull.) 

Evlenme lelılilleri: 
• Yaş 47. boy 1.66. ldlo 10, serbest 

meslekten ayda net uıart 70 lira ka 
zanan bir ba7: eeYıınU ve terbiyeli bir 
veya iki çocuklu bir bayanla ev e.nınek 
istemektedir. Çocuklara öz baba mu· 
amelesi yapacaktu. {Şefkat) remzine 
mUracaat • 807 

• Yaıı 26, boy 1,68., balık etinde 
kumral, orta tahsilll. §eD. fUh. zevki 
ve eğlenceyi eeven, temlZ abilklı ev 

ı ılcrtnin ıncellklertne vA.kıı, asil blr 
ailenin kızı, 80.40 yaşlanoda, enaz 11.se 
tahsilll, dUrUat karakterli, yuvasını 

ıeven, ciddi blr bayla evlenmek ıste
mektedir. Tip ve meslek mevzuub:ıbs 
değildir. (Bana ne mutlu) remzine 
mUracaat • 80 8 

• Çall§kan. gQ.zel TOcutlu, lçld kul. 
\ıUımıyan, iyi huylu blr subay; gUzel, 
temiz bir kızla evlenmek lstemekte. 
dir. (Gar) remzine müracaat • 809 

iş arıyanlm 
• Orta yaolı ldm9em bir bayan a

partlman kapıcılığı. eakl tUrkçe yazı 
l§leri ve ambalAj l§lennde çalışmak 
istemektedir. (Yardım) remzine mu_ 
raca at. 

• AUev! vaziyetinin oızukluğu y11 • 
zünden llaenln lldnd em.ıtmda tahSUl
nl terkeden bir genç kız, remn1 veya 
husu.at btr mtl~de iş aramakta • 
dır. 

• ÇocUkıNz bir kanltoca berb&ngi 
bir mllesııeae veya aputmıacda mtı • 
nufp bir if aramaktadırlar. Erkek 
asansör kullanmımu bilir. Beyazrtt& 

Koekada 1~ numaralı tırmd& AJ:Une. 
de mUracaat. · 

• Sanata merakı olan. lrendlslne ev. 
lA.t gibi bakacak. 11' aıut.k1ı B- l& yaş 
larında k1m.8eais blr oocuk aranmak 
tadır. Be§l.ktat Butırm caddesi 5lı 

numarada Saatçi Sadıka mtıracaat. 
• Ket'U g6sterebllıln. emin, il ena. 

Ja tamam bir genç; matbaa. gazete ve 
bemıer1 ldarebaneterde odacılık •• a. 
yak iJçillğl aramaktadır. (Sipahi) 
remsi.ne m1lraca&t. 

• Ortamekte ta.ıebelllne ~metn~ 
&rltmetlk, tız1k; kimya, btyolojl. ne. 

L~· U\iJ be.tat; tr&nm.ca, reat.m, 1199 taleoaıe. 

rtne ııstk, kimya. geometri. &rltmeUk 
derıılertnı ook az bir QcreUe verebilir. 
Oedikpaf& Ballpap yoJruşu.mda San. 
dalcı th8IUl eokak No. J3 de ~t 
Kına mtıracaat. 

• Gtızıeı autlar abdem•81 '11kaek 
Mimart fUı:ıe.tnde okuyan bir talebe, 
hersOn abahtan ıkp.ma kadar, Şan· 
U;yede, mtıteahhit, mQhendia ve lnp.at 
btlrolarmda. çalıfmak ı.etemektedir. 

Eltnde bonserviai vardır. İn§aattan 
anlar (Mim. Ar) remsme milraca.at. 

Aldırınız.: 
Aptıda remlderl JSa11 olaD o. 

truyncu.larrıDWll nam1&rma reıeıı 

mektuplan ldarehanemizd• (pazar 
tan bariO) bergtln •b&btaD ötteyt1 
kadar ve saat 17 den llOlll'a aldırmat 

lan. 
(H.H.Ş.Ş.) (Pembe g1ll) (8.S.) 
(E. Ural) (K.N. Mehtap) (Y.Ş.) 

(27 ~.R.) (2, 2, 4.4.) (KUtUpbane) 
(H.K.) tC.M) (A.L) (B.Y. Kaya) 
(Oran) (N. 215. T) (A.0) (Emeldi) 
(Anlaşalım) (Ciddi) <!. Şeıık&n) 
(Sezen 26) (Nadide 791 (Tunalıı 

(El) (B. Mete) (E,0) (S.U) (Ş.U) 
(R.U) (Reasam) (R.R.G) '(2715) 
(Lt.m.sn 2) (N.C.K) (N.B.) (S.C.K) 
(Yedek Denizci) (Tekcan) (H.Y.) 

(A.M.) (302) (Vatana muııatız) 

dar etmes. Yancata adam elverir ki, 
laett aeOs -.h1bl, -~eıW blr erkek 
olMın. 

Şalılkıuua anneel stıJtbmedr 
Şahl.ka: 
- Ne gtOOyonan, anne! dedi _ Bu 

batta bUtun eevdltlm &rkadaolarm 
baıına talllı kutu konımJf. NcclA..
Ma.allL. daba bakalım ondan eonra 
kJmlere sıra ,eleoek ı 
Şahlkanm aıuıeal dayanamadı: 

- Kmm, bu&1lD az kaldı Göztepe
de kalbim doracaktt, Blrdeablre öyle 
fenaıa,tım ki.. fakat ılmcll leabnna 
bAklmlm,Dllnyanm hiçbir ıeytnc ~ve. 
nllmedlflnl bugün bl:r daha anladım. 
Neler oldo, blllyor mOSWJ t 

- Allah qkma çabuk eöyle anne, 
nııenktan çatlıyaeal'tm • 

- Slnlrlerlıle hAldm ol: Zira anla
hcatını bAdbe aenJ ele e&IJırtacakd.ır. 
lfuallA, Veclatıa evleıı.lyormuş.. 

Şahika biı'dmblre blr §0)" anlaya. 
n1adı: 

- Hangi Vedatla! ... 
Diye sordu. Annesi kalbini tutarak 

e!nıap 'ftrdi: 
- Koaanla ... 
Şahika ~erfnl açarak bağırdı: 
- Ne dlyol'8UJ1, anne .. ta ahlAkıı:ı. 

berlflıe ml f , 

(Devamı nr) 


