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A MERİKA bilyülı harbe yirmi 
be§ sene cV\·el 6 ol an günü 

ı;innlşti. Ylnnl beŞ yıl sonra Ame. 
rlka yine bir Larp J~lndedlr. Düş. 
manlann kadrosu aşağı yokan 
tırenslp itibarile aynıdır. Amerika 
birinci defa dünyn harbine J~riik 
ettiğinden 18 sekiz ny sonm düı; .. 
mantarını yenmi~, men op olduğu 
demokrasiler zilmre l dilnynya is. 
tediğf gibi nizam verecek muahe. 
deleri dU5nınnlarma imm cttüniş. 
ti. Amerikanın harbe girişinin yir. 
m:i beşinci senesi dola.yısile ~ 
yat ynptuı İngiliz rnclyosu bu sefer 
ele müttefiklerin Amıırlka snycsin. 
de galip scleccklcrini anlatmakta. 
drr. Amerikanın birinci dünya har. 
bine iştirakinin yirmi be5hıcl yıl. 
dönümünde ve yirmi beı1 yıl önce . 
ki hadiselerin t.ekerrllr edeceğini 
qymak l~ ortada henüz kati de
liller mevcut değildir. Amerikanın 
oı.an, lngllt.ercnin olsun, düşman. 
l&nnm Olsun bllyük hıırpten sonra 
yeni bir harbe baZJl"lamş tanlan 
nnısmda öyJe farklar var ki, bu 
farklar 25 yıl ev,·c1kl zamanla bu. 
günldi harbi mukayese imkiUımı 
Mleta ortadan kaldmnaktadrr. 

25 yıl evvelki harbin prtlan ile 
bogiia'Iüi harbin şekil ve .,arllan a. 
t:tsmdnki aykmlık gözönUne alma 
rtık olursa iki 6 nisan arasında bir 
bcnTr.rllk bulmak cidden mU.kill o
lu •• 

Bliyutc Harpte.ki teknik, askerlPk, 
iktıcndi kudreUe 1089 harbinin 
t<.lmik kudreti, 8.'Jkcrllk asullc.ri, 
lktısadi tc§1dli.t1 a.ra.smda hi~blr 
llriinasebet kalmamıştır. 

1014 • 1918 harbini kaybeden 
Aimnnyıı. yeni harbe ba.ı ka bir tek 
niJc, başka bir askeri görü~, ve baş. 
ka bir ikbııadi durumla girdi. 

]918 gn.lipleı'i muahedeleri lın%a. 
ladıktan sonra büyük harbin t.eımı 
IUn!, aSkerllğinl, iktisadi slst.emini 
rnuhafu.a ettiler. y8Ili harpten ev. 
Velki clcvrenln şartbrmı iade etti.. 
ler. Almanyada teknik şartlar as. 
keı"liğe ve lktısada hakim oldu. 

Yeal bir Mkeri1k dlınlyeti yeni 
telmllde lılr1ett1. bmnm tatbikatı 
1939 eyHUlbıdenberi milt.emadiyen 
löae ~. Ba zihniyet 
a.atbade ne e'llıi plinlar, ne de eski 
~~ sanatı faydah oldu. Hepsi 
'1'e etmer. Diğer tanttan harbe 

11111' Dftl••mda bir harp lktısadı 
tnaıd ... i kurularak :tirildi. Dört 
!le11eJi11 plAn eenelerln ve milte • 
hl\.'Ulllllana 8'flrklir. mr ,.andan 
lıt\fM b1J1e hazırlanılırken öbür 
~•nda. IDe8eJa Frall98da on beş se. 
ile mllsakereden llOllJ'a mllU mü _ 
tlafaadan JDellal olan hllldimet da
ha 9lllh zamunada kan, deniz ha. 
\'a oıdalanllm lleferberllğlnl harp 
talnanmda memlH:etia Mltfin Jm'·· 
\'et ınenbalarmm kaH&JUlmUI fllni 
hasntaauıl(ı. mtlkellettJ. Bu kana
lla ıGre askeri seferberlkle lktma. 
di llefenertik ayni zamanda ınev 
'-~baha ediliyordu. Halbald llrtma.. 
dı haarJuuıt seferberlikten hatka 
bir 1eJdi. 

••atte.ecıe ise harp başlayınca 
Ya bdar Blrletik Amerfkada oldu r llbl ..... zamanı teşkilibnm 
•dDi nazlll'J itibara a1 mmanuştır. 

d Btiyftk Bıiı.oya Parliiment-Oson
ll~arp :amanı i~n bir hUtcfımet 
t 1 uh gir6f8hnemiştir. İnglL 
~ •eebmt n."kerHk molil mcv. 
tara 0tın.dıtı ıtı"bl malzeme ve mal. 
r.i~ el kOllJDuı hakkında da bfr fa:;:: d~~ntthnft~ değflıli. Bu 
ları r hu 6 nisan ars."mdakt fark 
b'r f!.Peyce lrah eder. Maamafih 

lnernleketin ekcuıcımlk kovvatl 

Saylanın şark 
sahillerinde 

Bir ingiıiz 
tayyare · 

gemisı ile 
iki kruvazör, bir 

muhrip bir karakol 
gemisi batırlldı 

--0----

10 Japon, 46 lngili:z. 
tayyareıi düıtü 

Tokyo, 10 (A.A.) - Hermes tipinde 
bir İngiliz tayyare gem.isiyle Blr
ml.nglıam ve Emerald tiplerinde 1kl 
hafit kruvıı.zl!rUn, bir muhribin ve bir 
karakol gemis1nln Scylô.ıun §lU'k aa· 
hillertnde Tıinkomıı.U .ırula.rmda bntı· 

nldığına ve bıı.§ka. imparatorluk umu· 
mı karargllhmın tebliğine bugUnkU 
gazeteler gcnlJ bir yer ayırmıı.kta4ır
Jar, 

Matbuat, bu neticenin Japon dono.n· 
mam en küçük bir .kayıbe. bile uğra· 
madan elde edildiğini ibellrtmcktedlr. 

On Japon tayyaresi dUştlrtllmll§tUr. 

Dll§man 10 u Svordfish tıplnde olmak 
üzero 46 tayyare kaybetmiştir. 

Baatan gemilerin evsafı 

Bataanda · 
Amerikan kuıJJJetleri teslim 

olmadan eıJJJel 

Şiddetli bir 
zelzele oldu 

--<>-
Bir çok Jnılabeler yıkıldı 

ve yerler çatladı 

Tokyo, 10 (A.A.) - Haber ve
r.itliğine göre Bataa.n da mahalli 
roa.tle 4 de Amerikan ve FiliPin 
kuv\'etleri tes!im olmadan saatler
ce evvel !bütün Bataan yanma.da. 
smı sarsan §iddctli yer deprem.ete
ri olmuş, Filipinlerin kuliibeleri 
yıkılmış ve birçok yerlerde top
rak .kaymıştrr. 

Tokyo, JO (A.A.) - Bataan yn. 
l1m!l.da3m.d:ıl Amerikan ve Fili· 
pin kuvvetlerinin. teslimi ş;a.rtla.n 

_.- Devamı 2 Dcl aaytada 

Bir lngiliz denizaltut 

Akdenizae 
iki italyan malzeme 

gemisi batırdı 
Londn1t 10 (A.A.) - Amirallık 

tebliği: 
Torpido muhri.plerl refakatinde 

bir diişman knfilcsi Akdenfade 
Tokyo, 10 (A.A.) - 1mparo.torl~ İngiliz bahriyesi eute.yiarmdan 

umumt kıı.rarg~ tebliğinde, Bat· yarbay Fra.ncis'm eımr.iııdeld deniz 
tığı bil~ Hermes ıo.~ tonluk P..ltı gemisinin tan.rruzmıa uğmm:rş 
bir tnyyarc gemisiydi 1918 ııenesinde trr. İki torpil hedefe :iıBabet etmi§ 
tozgAhn konan bu gemlııln inpau ve büyUk bir malzeme ~ini 
19'2 ııeneslnde bltmıştir. Kızağa ko· batırmıştır, Diğer bir taa.rruma 
nur komnaz tayyare gemıst oıarak ayni de.niza.la orta ibllyWdillrte bir 
kullam1masma karar Terilen ilk harp düşman malzeme gemisiıli torpille 
geml.sı Hermestlr. SQ.r'ati 26 mil olan miş ve bat.Irmıştlr, Akdeniz filosu 
bu gemi u. santimetrelik 6 top, 102 na mcruıub dalın başka denimltı 
milimetrelik 3 hava topu, 47 mfllmet· gsmllcrJ iki yelkeııll ba.+.ll'.JJUŞlar 
relik • top ve 1' hava mit.raıy5zll ~ Bunlardan biri Şeker ve daha baş 
tcchfz edilml§ti. 20 tayyare bşyabll· ı ka malzeme yUkfi ile Trablusa gi 

... Devamı 2 Dcl ll&ytada ciiyordu. 

ErenkOyde Bir hamal 
parasına tamah 

edilerek 61dUrDldU 
Cesedi taş ocağında bulundu 

Hindistanda 
Anlaşmzga 
varılacağı 

aniaşıiıgor 
-0-

Ruzveltin 
mümessili, Krips 
ve Hindli şeflerle 

görüşüyor 
1·en1 ebıl, 10 (A.DA.) - Ruzvcltln 

phst mUmesslli ıı.lbay Job.n.son dUn 
gece Nehru ve bu sabah Sir Statford 
Krips ile görUşmllştUr. 

Yeni Delhi, 110 (A.A.) - Ofi: 1 
Sir Stafford Krips tarafından 

Hind partisine teklif edilen yeni 
esaslara göre Hindi.standa bir milli 
bükUınet kurulacak, fa.Jmt Hindis • 
tanın müdafaam lngilterenin elin. 
de buluna.ca.Jrtır. Seferberlik ilanı, 
milli Hine hü.kfunctbıin salahiyeti 
dairesinde o!acakttr. Bu yeni esas 
lor dairesinde, yakında. bir anlaş • 
maya varılaca.i:tt jlınit edilmekte • 
dir. 

Yeni Dc1hi, 10 (A.A.) - Hind 
!tongresi p3.I't.isbıin bir meeusi hU. 
kilmetı kuruhna.sma. zorluklar çı • 
kannıyacağı z:umedilmelrtedir. 

lnglU:ı. bombardmuın tnn nttlcrt işgal altmdn.kl blr lAstlk 
1a\rllc.osuu bombabyor. 

Romel 
Yeni bir taarruza 

hazırlanıyor 
Bern, 10 (A.A.,) - Gazetto dö Lo. 

zanm aldığı haberlere göre Libyada 
general Rommeiln emrinde tam mevcut 
ıu iki zırhlı fırka vardır. KuvveUi bir 
kaç birlik ile dalu takviye cdllml§tlr. 

Alman tebllil 
---<>-

Kerçt 
Sovyetlerin şiddetli 

hücumları 
püskürtüldü 

Glrittc, Libyıı.da, Ma.trubıı.d& da Alınan Berlln, 10 (A.A.) - .Alnııı.n Ol'dulan 
hll.va kuvvetleri yığılmı§tır. Almanla. btı§kumandanlığııun tebllğl: 
rm bu kuvvetlerle Libya oephcaizıin J{erç yanmadıısmdıı. truıklar ve tay
hcrhaDgl bir nokta.smda bir yarma yareler yardımiyle yo..pılıın ku'Vvetli 
hıı.reketi yapmağo. te§cbbüs edecekleri hücumlara kıı.r§ı g5stcrdiğlmiz muka· 
sanılmaktadır • .Akdeniz kıyılarında, vcmcttc tam bir müdo.fn& muvat!ıı.Ja
Glrit ve Ymıan!stan llmanlarmda tay. yeti kazanılmıştır. 
yareler ve pıan6r1er tah§lt edllm~tlr, Şimdiye kadar o.lmıı.n ho.bcrlcrc gö-

Hahlre. 10 (A.A.) - Rommel hentız re, dllşmana vcrdlrllen ağır kıı.nlı ka.· 
taarruzn. be§lamamrştır • .Almanlar Mat yıplardıı.n ba§ka 56 dllşman tankı tah· 
ruba.de.ki tayyare Ini)ydanlarmı muha. rlp edilmiş, 26 tank manevra imkA
fazrı. etmek istemekte ve bu meydanla nmdan mahrum bir hale gctlrilmlştir. 
nn Civarında MckflJyo kndıı.r acele Doğu cephooinln daha b:l§kn kesim· 
ta.bklmat yapmakbıdır. Yalnız keşif • lertndc yapılan Alman tıı.a.rruz hare

)' edi Bulgar tümeni 
Sırbistanı 
işgal altına 

aıyor 
--<>-

iki Bulgar gazetesi 

General Mihailo
viç kuvvetlerinin 
yok edilmesini 

yazıyor 
Londın, 10 (A,A.) - Timci gaze

tesinin diplomıı.tik muharrlıi yıı.zıyor: 

Kadıköy müddeiamumiliği bir cinayet Juidİ.e•İnin mllfrezelerl arasmd:ı. çarpışmalar ol. kcUcrl muvaffakıyetle bitmiştir. VQl· 

LL!k bul kt-..J E k 6 .J S m~ur. kof da bir Sovyet grııpu kuşatılmrı 

Hitıerln emirlerini e.lmıık tızerc Al
manyaya giden Kral Böris'in soyııha· 
Un1n tıu noUccleri Sırblstan& giren 
Bulgar kıtaıumm mUhlm hareketle· 
rinde görlllmektedlr. Londrnya gelen 
haberlere göre Bulgaı1ar §imdi hemen 

taJJRİ atına el ko)'771U§ unma • """· Ten Öp&e ahra.._ Rommeı. motör'lU kuvvetler kullanr· vo lmlıa edllm1§tir. 
yıcedit mahalleainde imam Ramız aokağının kar§mndaki yor. .- Deromı 2 ncJ Bllyfada 

arsada bulanan lQf ocağının önünde ba sabah bir cuet 

- bulunmU§tur. 'ı a AvadTalya hava kuvvetleri O civarda oturanlar banml Haydar· 
kumandanı diyor ki: p~ada gQmrt1k hama1I smeyman o1 

duğu.nu ve ara karpımda 115 numa· 
QL111L111filanusı 

btltnn Sırp topraklarmm kontrolUnü 

~ 
ı <'llcrlno almakta.dırlar. 

Son zamanlarda Cl;'JlUbt Sıl'bista.na 
lnhlaar eden BUigar l§goJ bölgesi !Jlm· 

_ di Bclgradm 50 kilometre kndar cenu· 

Göklerde Japonlara :1;ıec:!. == ·:yı::. 
delumamSsl Brtkı Kon1tan mberdar 

taarruza geçtik =~=~::. 
V "' sme,mamn ONedt muayene edUmlt 
ı eaane e!*lllııde ild bıçak yarası ve boful· 

O madan mtıtevemt morartJ1ar g6rtll· 

k • "' • • ml1§tilr. 8GleJ1D&Dm ktra oturduta eve e s ıg ı m ız pdllmlf, oduqlda araıtmna :vaPrllml· 
etyaJarmm.,. :vataımm bozulma~'1· 

'zemedı·r ancak yatak çarptmm meydanda ol· m a t madJlı g6r0lm8ftor. lıltıddetumwnl 
Merbonı: 10 (A.A.) - o.traıaya 

b6lgeatndeki mtıttetlk han. kuneUen 
kumandanı general Brett, bir deme· 
cinde şöyle söyleml§t1r: 

G6klerde Japonlara ka'J'fl taarrma 
geçtik ve bunu artt.ırmata devam ede
ceğiz. Yegane eksi~ :malsenıedir. 

Melborn, 10 (A,A.) - Neaıredlleıt 

blr tebliğde deniliyor ki: 
9 nl.S&Dd& Raboulada mUretteb&tmm 

çoğu Amerikalı olan bomba tayyare· 
~ Devamı % Del •yfada 

onun harp pot.amln'el (lktlcJar) ı 
ıiı vücude getlrmekte mihİlll hlr '
mildir. İngiltere gibi Amerika gl. 
bi büyttk ekonomik imkinlara ısa. 
hfp olan nıemleltetlerde siWılann 
teslim ediJeeeğı umalmu. Şartlar 
bir hayli değl,mlt olm:alda herüer 
Anglo.~abon memleketl~rlnin nna 
kavr.rnet kabiliyeti fazJac11r. 

tkincıi 6 nisan tarihi 18 ay sonra 
ı&ferl değil ama, uzun sUrecek ve 
sonnnnn ne olacağı belli olmıyan 
hlr mijcad•levJ .hatırlafınelrtMır 

~ J>eoramı % Del •yfada 

Polonyada sıhhi vaziyet 

Varşovada 
Geçen sene 

40000 kişi ölmUş 
Loadl9. 10 (AA.) - Landraya ge

len aon haberlerden lK&l aıtm4& bulu· 
nan Polonyada ıabhl vazı,.,t.tn pttlkçe 
vabimlett1fl aıılafllmaktadır. Kemle· 
ketin eUm olan 8dllı1 prUan öltl mlk· 
tarmm glSrUlmeınl§ tıtr lSlçtlde artına· 

iliyle kendini gl!etennektedir. Keeell 
V&rllOftda 1988 8CIJ.Ulnde 15"5()0, 
1940 da 26,300 ve 19'1 de takdben 
"0,000 ölllm n.kaaı kaydedllml§tir. 

Harpten evvel Varıovada hemen hlç 
malflm olmıyan lekell hummadan 
1938 de 23, 1940 da 11800 ve 19U de 

takriben lS,800 ldli ~UoWr'· 

Evet, bu ne 
Karışık iş! 

ruaa=BIR MUHARRiR 

BUG'VNJ[t) &aYJ51Dda "Cam· 
haıtyet" arlnM!afmıız, "Ba 

ne kanJık it!,, serlevhası altında 
l1l haberi verdi: Bölge iaşe mödtlr . 
lültl tarafmdan bUtun muamelesi 
tamamlanan ve flılerl mot.emed 
bakkallara yollanan pirinç, fasaJya, 
balgar, yağ ve peynirlerin dtin o. 
llsler tarafmdan bakkallara dağı. 
tılmuı liznndı. Fakat toprak mah 
suJleri ve tiearet oflsleriııln elle· 
rlnd~ pirinç yağ ve peynirlerin 
maliyeti, Ti~ Velileti n fiyat 
milrakabe komisyon• tarafmclan ko 
nan ll1lrk miktarmdsn fazlaya çık" 
mıştir. 

Bu takdirde gerek ofislerin, 
gerek bakkallamı narlrtan UAtün 
fiyatlarla sa~ yapmak sa~tmdan 
mahkemeye verilmeleri tabü bulun. 
maktadır! 

Ro hahı'ri olmyup da, Cnmhurl. 
Yet gazetesile bir ağızdan "evet, 
bu ne kanr-ık loı !" demf"11leğe im
kan var mıdır! Aralarmda fiyat 
Shtll.:\fı bttlonan ofl<ıler de, komi" 
yon1ar da Tiearet Veklletlne bal
hdırlar. Haft.aJardanberl bakkalla. 
ra daf;rttl~ağı illn edilen enakla
nn flyntr Ur~tunde aynı \'ekiletin 
m11htelif ~ekküllerl an-ıtmda h& 

..11 bir ..nıikte.r vahde~ elde edile. 

mcmlstlr. O kn.dar Jıi, ofi lcrln 
koyduğu fiyat, bu resmi tCBekkülle 
rj lhtiki.r so~ıe mahkemcmeye 
göndemıek gerekecek derecede, 
mürakabe narkmdan ayn \'C ilsttin 
bir miktara vanyor. Bu nasıl iş, 
ne karl§ık iş? 

Oevabmı yine biz verelim. Bu sli.. 
tonclft ka~ defa, kaç defa yudık ki 
fiyat flleviyesi, an; ile taleb arasm. 
daki muvazeneye bağb ıktısadi bir 
hidtııedir \'e resmi ticaret ~ek -
ktillerimlzln ayn ayn bu konu üo; 
ttlntle çalışma.Jan me5e1eyl hallet .. 
mez, biliki§ kanştmr , ·e büsbütti.n 
içinden çıkıhnaz bir hale getirir. 
Çünkii arr. ile taleb arasmdald mu. 
\'&zene, ancak devletin i'irtısadi ve 
tfoari blitün ~terini, tek bir 
plana göre ve tek bir mekanizma 
halln,le l!itletmesllc mümkiin olur. 
Bn tek plan yapılmamış bu 
tek mekanizma kurulmamıştır. 

btanbol gibi nisbetcn maz • 
bot, bir şehirde, T 1 c a r e t 
Ve k i 1 e t i ofislerinin üç kalem 
erzak& biçtiği fiyat, yine Ticaret 
V<kileti komisyonlarmm koyduğu 
narlctan aynhyor. Demek kl aym 
şehrin içinde, ıt.ynı vekiletin te • 
şekkUllerl ar&Smda bile hesap , .e 
iş vahdeti yoktur; çünkü t.ek plan 
ve tek meruddnzmalı bir teşkilit 
yoktur. Bu olmadıkça fiyat, pnh:ı. 
~thk \'e ihtikar daVMJ köktinden 
halledilemez. En 94!rt c-.er.a kanun
lanmız vorguncuht!n tam mtinasilc 
önlemekten lclz kalır. Çlinkii iktı 
sat kannnJan ceza kanunlarından 
daha 9el't ve daha mut)a.kbr • 

bunda bulunan ~ovako. kadar 
uzanmn.ktadir. Halen cBlgrad ve el· 
varını iııgaı eden t1lme.rı0eıı bqka Sır
bl.staııda hlç bir Alınan t1hneD1 bulmı· 

mamaktadır. Altı veya yedi Bulgar 
Wmenl ve bu arada altmcı, yedlDıci, 

ondardUnctı, onaltmcı Te onyedtncl 
tümenler blrlncl motlSrlll tOmen ve dl· 
~er mot5rlU birliklerle Sırp topraklan· 
nm geri kalan kısınma gtrm~lerdl.r. 

Utro ve Zora isimlerindeki Bulgar ga· 
zeteleri general lılihailoviç kovveUeri· 
nin yokedllmesı llzmıgeldiğlnl yaz· 
~kta ve Bulgarlarm Alman.lamı ,a· 
pamadığl bu vaJMeyl ba§armalan 11\· 
zım geldfthıitUeri .armektedirler. Bil· 
t Un Bıı.lkaıllaı'a& aiti tOmenden fazla 
Alman lia'keJ'i yoktur. 

Romen Genel 
Kurmay B•am 

Almanya seyalwltintlen 
Jöndü 

Bliluef, 10 (A.A.) - Romen auel 
kurmay bqkanmm aeyahati hakkm· 
da ncşredt.ıen bir tebllğde eacQm1e de· 
nm or ki: 

FUhrer Romen genel kurmay bar 
kanı generaı Stetıer'i, .Alm&nyaya 
yaptığı seyahat e.masmda kabul et· 
ml§tlr. General Stetler bu meyalııatta 
Alman ordusu birliklerini w .,.er! 
tesislerini geçm.l§Ur. General aynı za· 
manda Alman ordusu bafkumanda*' 
ğı şcfı Fcld Mare§al Keltcl'l, ~ 
kurmay bo.§karu orgeneral llaJdeır't 

ziyaret etmlftlır 
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Sovyet tank kolları
na yeni makineler 

verildi 
-0--

-'ızılyıldlz gazetesi 
diyor ki: 

Alman zırhlı kuvvetlerinin 
hakkından geleceğiz! 

l\(OflkOY&. JO (A.A.) - Kızıl 
Yrlıcbz gazetesinde neşredllen bir 
maltalade deniliyor kt: 
"BUyilk tank ~illeri Sovyet ta 
arruzlarJ.nm esas uasurunu tt?'§.kil 
edec~kt.ı.r. Tank kollarmıız.a gayet 
m.Ukcmmel yeni makineler veriL 
m1ş ve kuvvetler.! son derece a.rt:. 
rrlmı3b!r, Bu m9ldnc1er dUşmnnın 
zıl1hh bi:rliklerine şiddetli darbeler 
t1dirmek vazi.f<'siyle mlikellcftir. 
Şi.ın.di toPÇ"U ıt.c§killer halinde Uuık· 
la.r kullanın.ak dnlı.a. zaruri bir ha.. 
le gcJıtnit;ti:r. Bu da. tank lıh-l~leri
"ı:ıiııdn piya4e, topçu ve hava kuv. 
,·etleriyie ayarlı !bir f}ekilde ve sı.. 

kI su.rette elblrHği yapmale.rmı i • 
cap etthmekteıd:iır. Bu dört Allah 
ara.ıımda ya.p:ılacsk olan &kı: tem~ 
sm muhalazası muvaffa1o~i te • 
min edecektir. 

Makale ıöyle bitiyor: 
Almanya zrrhlı tümenlerine gok 

güveniyor. Fakat Km?ordunun si. 
lahb.rmdaki kuvvet zaptı iınkln&1ı 
tı:ınk savar mevzilerine in3i.mam e 
<'iince bu kuvvctlerirt hakkından 
gelecektir. 

$tokholm, ın (A.A.) - Stok
holm Titningen gaq;ctf'..slnin Berlln 
raubdıiri yazryor: 

.AlınanlP.r belki ltlayJS ayının 
oonwıda.n cwvel taaıTum geÇmi
~'.eeeklerdtr. Cenupta al'B.Zi ise de 
J\lınaula.nn cepibenin diief klımn
fo.rmdakl ı:.arUaı- ilıerl harekete 
t!evam edilmesine .imHn vıtnne• 
dikçe bu bölgede taarnıza geçmek 
\stemiyeeeklerdir. 

Alman tebliftl 
~ Baff;anfı 1 QCl sayfada 

Şlnıali Alrikada kO§ıt kollan mu.sa.· 
demelerinde tııgUJzıerin birçok keşi:f 
tanlu ff topu tahrip veya. zapte<ltl
mi§tir. 

Malta adasma. yapı1an lılJıcumlar p· 
ce gündUz devam etmttttr. Bu hilcum
ıar Alman pike Wıl'flia tayra.relerfyle 
avcı ta~eri teokmen•taratmdan 
yapılmı§tır. Teraaııeıer., Uman teelale
rin~, doltlara ve hava alanlarına tam 
lsabeUcr kaydedilmek suretine yel!!· 
den ciddt ha.-dar verllllll§tir. 

İngfil:erenin cenup aahllinde hatü 
BU"aş ~ bir gaz fabrikasına 
tam isabetler kaydebnf§lerdir. Bir 
lnfi1Ak etmJo Civardaki eaD&yi müesse
selerine ctddl baaıtaıt" wıırmııtır. 

Mman körfezi \lzerinde bahriye 
tq>çuStt tlıı; İngg1z bmıb& tayyaresini 
dU~tl§tUr. Bir tank avcmı gurupu· 
na. mensup Ç&VU§ Feld, Kerç yarmıa
aaımıda g niaanda. cereyan eden aavaır 
larda, yaralı olmaaına ratmen tek ba· 

i fllla ye<ll dllfman tankmı tahrip et· 
~Jıı.l§tJr. 

Bir Romen 
kruvazörü 

Bir SOfl)'d denisaltınnı 
maltmuzlayaralı batırdı 

' Bükre,, 10 (A.A.,) - lyı bir kay -
t.ıctan haber verlldllim göreı bir Ro
~men kruvazörü K&radenizde Taela 
~lıurnıı açığm<la bir Sovyet de.n1%a.ltı 

gemisiııl mnbmuzlamıştır. Denizaltı 

ortalllltdan yaralanarak derhal 
ımı,.br. 

ren Hy cmayetı _... ııaşınraıı ı aci sayfada E k 
. . 

1 
Bataanda ı 

Ol!IF'" Başuımfı 1 ncl sayfada bıı1danda henüz tafsillt alınma· 
evl.I' mU3tecirl Fethiye ne kiracı Ni· ml'Ştlr. Ja.ponla.rm bu şart.lan ka· 
yazi \"C metresi Haticeyi sorguya çek- Lul edip etmedikleri de bilinme· 
mlş, bımlıı.r bir şey bllmedlklerini söy· mekted.ir. 
lemişlerdlr. Haticenin snndığında ara· ı Tokyo, 10 (A.A.) - D.N.B. 
mıı. yapılmış, SUleymana a.lt bir §al Bataan yarımadasm&ki hare• 
'bulıJnınuıı, bahçeye çıkıımış, buradaki I ketlerin son gcJişiımine dair hC· 
l!ğım çukurunun Uzerrlndekl kabarık· :::ı.ıüz resmi rapor almm.8JlllIŞ olınaık· 
lık rnüddelumumtnin nazarı dikkatini la. berabe'r Tokio askeri mahfilleri 
çekmiş, lA.ğim açtırılmıgtır. IA~da azUk teslimdea:ı başka hiçbir şeyln 
kanlı bir koyun postekisi vtı kanlı bahis mezu11 olmadığım ve yenilen 
beZler çıknıı~tır. cüş.man kuvveıtlı>rinin tam ve ka· 

Ha.ticenin sandığı Udncl bir defa yıdşız şartsız teslıim olma.Lıı.rı icap 
gözden geçlrilml§, SUleymıı.nuı boğa· ettiği mütalAasmdadrrla.r. 
::mı sıka1ı ipe benzlyen bir ip bulun· Hongkonda., Singapurda. ve 
muş, döşeme Uzerlndo kan izlerl gö- Cavcıda olduğu gibi Japon ba§ku· 
rUlmU§tur. Bu delillerden sonıa. müd· mandanlığmm btı.rada da uzun mU· 
delumumt Niyazi ile metresini sorgu- za.kf'relere girişmeyeceği ve gerek 
ya çekmiş, bunınr inklrda ısrar ede· Japcn ordula.nrun aşikar üstün.IU· 
rek demiglerdlr ki: ğü ge'rek diişman mukavemetinin 
"- Dün gece kapı çalındı. Süley· yıkılması dolı:ı.yısile derha.l ka.yıd· 

man eve sarho~ geldi. Biraz sonra. bir sın ~art.sız teslim olma keyfiyetin· 
erkek sesi duyduk bu ses biz:! tehdit de ifrar etmesi gereiktiği belirmek 
etti, pencere vuruldu. Oraya. kor;ıtuk. tedir.Düşma.nnı tesiırli 81lrette mu· 
Tabancalı bir ndam ruz karışmayın kavPmet etmesi ihtimali kalma• 
dedi. Biz de korktuk SU\eymnnın oda· mı;;trr. Yegaoo mesele Ja.ponlıa.rm 
emda birtakım patırtılar oldu. Sonra Bataanda.'lıi kuvvetlerin tesllın!ni 
bu adamlar gittiler... ;ısterken Corrogidor a.dasmd.aki 

Bu söZler müddeiumumiyi tatmin kal~min tc~lim olınası lUzumu da 
etmemiş vo kendilerini tevkif etmiş- ilerj sürü::;> sürmiyecd~i keyfiyeti• 
tir. Yaptığtmız tahkikata göre SUley· dir. Amerikan generali Vainvrijt 
ma.n Erzuruınun lspir kaza.11ma bağlı Japcnh.rla müzakerede bulunmak 
Sen.arlı k6yUndendlr. Ora.da bir kansı üzere Va.şi.nglondan tam salft.biyct 
ve dört çocuğu vardır. SU!eyman Ha· clmıştır. 
tice Ue çok allkadar olmaktadır. Tokyo, 10 (A.A.) - Japon tayyare· 
Bankada. 800 lirası vardır. Nlyazlnln leri dün Korregidor kalesini üç defa 
metreatyle bir olup bu i§i yaptıkları boınbalamtşlar tonlarla in!llA.k mad· 
anla§llrnaktadır. Tahkikat devam edl· desi atmIŞlardır. Adadan kaim bir du
yor. man stitunu yükseliyor, :Manlllaya ka· 

Amer~kada hıııu•i İtı§aaat 
yasak edildi 

Vaşington, 10 (A.A.) - Ha.rp 
istihsal bllrosu lbi.ldiriyor: 

Bmıda.n böyle hususi inşaat ya.. 
!>xlrntyacakt.Ir. Devam etmekte olan 
~nşe.at işleri durdurulacaktir. Bl!. 
tün inşa.at malzemesine ambargo 
korımuştur. , 

KAT'iYEN 

iHTIYARLAMJYAN 
KADININ 

SIRRI . 

ZAYİ - İçinde Bor vı.J.A.yetlnclen al· 
dığun aekerlik tezkeremi havi Taksim 
nutus memurluğundan aldığını ntl!u!I 
kA.ğıdmıı zayi ettim yenlıılnl alaca· 
gmıdn eaki.sinin hUkmU yoktur. 

Kurtulu1' caddeei Panorama apart
man No. 210 daire 4; 313 doğumlu 

Karebet oğlu Karnl.k Şlrlnyan (16442) 

dar yayılıyordu. 

Avustralya hava kuvvetleri 
kumandam dıyorki 
-- Ba§tarafı 1 ne! sayfada 

!erini tahrip etmişler, blna.lara ateıı 
vermişler ve d~man efradını boınba· 
lamı.şlardır. Taarruz iki dalga halin· 
de yapılml§ ve bunlardan biri rıhtıma, 
dalga klrv.nlara ve gemllere tevcih 
edilmiştir. Atılan ağır bombalar bir 
geminin çok yakınma dlişmUştUr. BI· 
nalara isabetler vaki olmU§ bulunması 
ihtimali vardır. 

Avustralya. bomba tayyareleri ağır 
çapta tayyare ka.r§lkoyma tople.rınm 
ateşiyle karşıianml§tır. ''0" tipi 6 Ja
pon av tayyaresi bomba Uyya,relerlne 
iki defa hücum etmlftlr. 

Bir Japon av tayyareslnln kaim bir 
duman çıkardıjtI görUlmU,tUr. Diğer 
bir tayyare hasara uğraml§trr. Bir 
bomba tayyare !'ılosu Vuna • Kansu· 
ya hücum etı:rıi§tit. 

Atılan bombaların hemen hepsi 
~ehir bölgeııine dtıfmtl§tUr. Dü§man 
bom;ba ve av tayyarelerine doğrudan 
doğruya Lsabetler kaydedllmlf'..ir, • 

8 ağır bombe. tayyaresinin n bir 
av tJlyyarealnin tahrip edllmlı olmaaı 
muhtemeldir. Daha bagka tayyareler 
hasara uğrablmlf, binalar tutll§turul· 
muş, düşman dradı bombalanmqt.ır. 

4 büyük yangm görllimü§t1lr. Bu ha

reltetten tayyarelerimiz salimen dön· 
mUşlerdir. 

Şimdi anlB.Jıldığma göre iki nisan· 
da Darvin Uzerlne yapılan Japon akı
nı eıınasında. diğ'er bir 

0

dllşman bomba 
tayyaresi dil§UrWmUştUr. Bu akın es· 
nasmda. düşman ltayıpları muhakka.k 
olarak dUşUrUlen 6 tayyareden ve 
muhtemel olarak hasara uğratılan 
diğer bir tayyareden mUrel<keptır. 

italyan tebliği 
Roma, 10 (A.A.) - :Umumi karar-

go.hın tebliği: 

Slrenaikada ileri kuvvetler arasında 
yapuan yeni çarpL,malar lehimize bit· 
mlştir. Llbya :ıahrasmda yapılan tc· 
mlzlik ameliyeSi onı:uıında düşmıuun 
yeniden bazı tanklıırı tahrip edildili 
görWmiiştUr. 

- BarUon •• bir 1ogiU.ı p.lri. 
Sayfalarmı s:evtnU; 
- Altmq altı ...elik ha.yatında bet 

kadııı1a rıe"YI .. meaut olamamlf. 
Şalrlıı bal t.enılbllf*l ~k entereean. 
Acaba Haıt.oa ~ mesut oJımamıt? 
Zengin-. kötldl. elitliği, atı arabuı, 

U§&Jdan, beııkıMJa paraşı \"U"Dllf· 

Kendi devrinde impQ.mtonın ıt.ıfJ"um. 
da blrkaç kere ~ l1YflC'8k kadar 
yükMlndıt. Bununla ber&ber, ,atr o. 
ima uyatmdan ınU!Jt.eıd. 
Şa sa.tniarr okudq: 

''YeryUzUnde, kalbiı:ne giden yolu 
bulacak bir kadınla karfllapmadım. 
Bu kabe.hat bende midir? Taliimde 
mi? bunu bilmiyorum. Düne kadar 
(talih) denilen manasız mdbumıı. 

inanmazken, b~ ona inanıyorum .. 
ve kendi kendime, ben de t.attaiz 
bir fnsanım. diyorum ... 

i Şahika gözleri.Dl enainlere oevlrdi: 

1 

- Koca şair! Nihayet sen blle (ta-
llh)ln cUvl'J8ino bo~,ın eğmi~n. ı-a 

: lx'n oo yapayım? şu haloo ben de ee
' nin dediğini tt'krarlJyorum: Jkn de 
l talihsbl bir i+:ılılıl.nıın. •• 
ı ŞQhlka bir ba:tko. sayrı.ya göz ge&. 

dlrdl: 
SABAH 0 (;LE VE AKŞAM "Bu gece den!zde dalgalar var 

Fakat b.ı ılm içimdeki fırtma, ;1e 
" o:delti <la'gn1'1:·d:ı11 dııhıı. co"kun. 

lllMt ,.....,_ eonra gllnde i\ç def• nnıntau.man (ll~lerlnlzl fırçı\la~·mn. 

Bu gcc~ göltyıi:ı:U aycluılık .. 

-

EN SON DAKiKA Mahkeme Salonlarında 

Küçük ııa.nıarK-upo-nu ... ,Çeşme başında 
(Bı• kupona eklenerek gönderilecek 
lıt arama ve it verme UAnlan l!lD Son k k .. 

bir 
Oak.lkada paftlSIZ De§redlleookttr, g.,.. l z . aç l r m a 
leınme t.ekllft gönderen okuyucıulann 

mbtuz kal.mak uiere ııarlb adreelerl. / 
Genç kızı, giipegündiiz kı•kıvrak kucağına almq, 

herkesin gözü önünde evine ka~ırmlf ... 
ili bildirmeleri &Azım.) 

E11lenme teklilleri: 
* YB.§ 26, boy 170, kilo 80, kumral, 

orta ta.b.silll. karakter sahibi, terzi, 
ııen, sinemayı ve her tUrlü eğlenceyi 
seven, ev i§lerinden anlayan, asll bir 
aile luZJ, f5 Y&flD.& kadar, zengin, 
karakter sahibi, boyuyla mUtenasip 
bir bayla evlenmek istemektedir. Ço. 
cuğu olabilir. (26 mesut bir yuva ku. 
ralım) remzine müracaat _ 268 

Köylü dllber, mahkemeye balMudyle Kız Imçınlırken ta.blattyte bağırmı~: 
birlikte gelmiş, davacı yerine geçip o· ! - Yctl:Jln, annecıtım, bıttım: ~-e 
turmuştn. Görünen yeri, sadece gtiı.le- foryndı basmı:Jtır. 
rlyle, ytlzt1 ve ağzı id1 Peçeli ve ~.- Etrafta kendisini kurtaracak kfnr 
ta.flıydr. Ancak 16 yaşmda oldu~11 s'e yoktur. SBdece birkaç COCUk. O)'UD 

ıınlaşılıyordu. I oynamaktııdrr. Bunlar Klluıllenln ka· 
Babası ise, ya.,ır, fakat dinç. ~ ı;ınldığmı g!Jrür g-6nnez, babasına 

neşt.eo yanmış, saçla~ kır diifmüş k~muşlar, ı,ı tıabe.r \'ermlılerdlr. 

bir adamdı. Çatık kaı;larlyle mUtema. • Dlraz sonra Jandarms i19 el kOJDIQt 
diyen, kendisinden davacı olduğu suç· ,.,, Osmıınm evini aradık.lan r.aman 
luyu •llztiyoPdu. 1 ltAmllcyi bir odaya lmp&tılım& olarak 

* Yaş 25, boy 167, kilo 11, iyi ah
llklı, namuslu, 40 llra maa§lı iki oda.· 
1r bir evi ola.n bir bay; iyi ahlAkiı, dU. 
rUst, namuslu, orta boylu .. balık etin. 
de, 20 yaşma kacmr bir bayanla ev • 
Jenmek ıstemekUıdir. Fotojtrafıa. (Se
vimli) remzine mnraca.at • 269 

Suçlu ise, hiç oralı olmuyor, vazlye- but.muızlar<lrr. 

tinden emin bir halde, bekliyordu. 80 lşt.e böylece yaiwanan Oımıaa Ue 
y&§larmda, orta boylu bir riıoçberdl. ke.n.J.lslne yardım etmekten suçlu kar-

:!\luhnkeme safahatından öğrenlldlğl· d!lfii Azb:, "zorla. kız kaçınnak" tan 
ne göre, vaka, SWvrlye bağlı kö.)lcw ağır ceza mabltemenıe verilm1'1erdlr. 
den blrlı;lnde cereyan etmiştir. 

iş anyanlar Köycre en gU:r.el kız diye parma.lda 
• 18 yaştneıa 8 inci sınıftan çıkmıı 

geng bir bayan; resmi, husust ticaret 
banelerde, bürolarda, yazıhanelerde 

"Te buna benziyen tnUeeseseıerde ça . 
lışmak istemektedir. (Zerrin) rem • 
zlne müracaat. 

sadece Kftmlle göst.erllmekte, çeşme Ancak, Oıunan, surıı kat'IJ91 kahl· 
bıışma Yeya tarla.ya glttıği ıaman en lt'!llmfyor: 

• Maariften daktilo ehliyetnamesi 
olan ve muamelA.t takip işlerine vuku. 
fu olan bir genç iş aramaktadır. )Er· 
~oy) remzine müracaat. 

• 19 yaşmda, lise 11 den çıkmro bir 
genç Türk bayan; re.smt, buauıı1, tica. 
rethane, yazıhane ve buna benzer mü. 
esseselerde t.a.hsill Ue mütenutp bir 
vazife aramaktadır. (M'.Uberra) rem • 
itine mllra.caa.t. 

* MUtehUBı. bir muhasebeci, dalmt 
veya günün muhtelif saatlerinde çalış 
mak istemektedir. (A.G.) remzine mu 
raca.at. 

• Ailevi vaziyettnln bozukluğu ytı. 
zUnden orta 3 ten çıkmış bir genç, ya. 
ıı ve tahaUlle mllten.ulp btl' if ara. 
maktadır. (M4 Net§) remzine müra • 
caat. 

• lluhasebe tşlerlııe v~kıt orta yaşlı 
bir bay, yainız cumartesi gUnlerl 6ğ. 
leden sonra saat 18 e kadar humıırt 

mü1!leııeaelerde çalt~ak istemektedir 
(Ay yıldız) remziııe mUracaat. . 

• 26 sene telefon idarellinde muba. 
bere memurluğu yapmı§, mUtebassıs 

daktilo ehlJyetnamest bulunan, tra.n. 
ı;ızca bilen bir bayan, i§ aramaktadır, 

(Kordl) remmne müracaat. 

Müteferrik: 
SATILIK ARSALAR 

* UskUdarda Doğancılar yokU§U 
başmda, boza.cmm yanındaki arsa ne 
Kadıköylinde Ç&I'§l içinde SöğUUUçeş. 
me çıkmaz sokaktaki iki evlik arsa 
satılıktır. lstiyenlertn Haber gazetesi 
başmürettibi lhsa.na müracaatları. 

Aldırtnız: 

çok yanık yanık "ahları, ohlan., o 
lftltmektedlr. 

Kendl1ıinc yanıklardan birisi de Os· 
man Turandır. Aynı köyden olan ve 
rençberlikfe uğra.,an ~n Turan, 
bekArdrr. Nlbayet bir aralık K4mDe
nln B§klyle deli, divane ol.mut, fakat 
ıılleslnden müteo.dıllt rica ve ıst.eklerl· 
ne ko.r;tı, her nedense red cevabı al· 
mıştır. 

Bunun üzerlıoe Osman, bJr akşam, 
yanma kardeşi Azizi alarak, araba· 
ıma. binmL<J ve köy yolnna çıkJ:mttır. 
Maksadı, biraz sonra, tarlaya do· 

mates toplamap giden KAmDeyı dö
ntıote kıskıvrak yaka1amak ve araba· 
ya atarak kaçırmaktır. 

Yolda ImrdukJan puaılda gok ~ 
memlşlerdlr. Yatsıya dotı"ut KAmDe 
lle arkadaşları birkaç geno kız, yan· 
farında Mehmet admda blr de erkek 
arkadaşları olduğa halde gllle o~ya 
yolan umında görUnınllştiir. 

Osman, kardeıtl Azjzl. ÇILldıp eak· 
lamıo, kendisi de ara.banın arı.u.am. 
doğru yotnuştı.r. 

Ancak, domnt.es toplaımı.ktan döneo 
gruptaki crl{.ek, ka.r§ıda bir ..-.ba ol· 
duğunu fa.rlte4inoe: 

- Hey. Kbmıen ııes ver! diye bağır-
mıotrr. 

Bu vaziyet kar§ıs9Mla Oıllmıl ses 
vermek moobarlyetııı.de Ubnlf, 

- Benim, ben, korkmayın dernlttlr. 
Osmanın KAmlleye vurgıın oldatanu 

bütt1n lwy gibi Mehmet de blldlğlnden 
&lehmet işi anla.mı§ -ı·e: 

- Geri kaç Osman, geri kaç, yok· 
sa karışmam! d!Ye blrka9 defa bağır· 
mıştır. 

O\lman: 
- I{orkmayY.n, bir ~ey yapmıyaca· 

Aşağıda remlzle:rl yazdı otan o. ğım! l\nrdl'..şimi bekll:ıo•ornm! cevabını 
lmyucularnmzm namlarmo re.len \'erml~tir. Uo;ınun üzerine de tnS."\V\,I" 

mektupları ldarebaııeıntzden (paı.ar. runıı totbllt mevkllne koyamamıa ve 
tarı hariç) bergii.n sabahtan öğh·~·" Kft.mile hcle<'all içinde olduğu halde, 
lmdar ve tıaat 17 den •onra aldırma .ağ salim arkadaştarlyle benıber e· 
lan. ~·lnt> d'.lnmU.stür. 

(Tunalı) (Deniz 18) (333 E) M.0.22) A.oC':ılt, i~ bu ];;&darla kalmamıotrr. 

(Ciddi) (UYı;utı) (Y.Ş.) (M K.A.) Chm'ln. arlmd:ı~larmıı: 
(H.K, 213) (Eclar) (H.T. 8) ( Alllaoa.. - cıannn, nlhayC't e!'uışı 3 uy de· 
hm) (N,U,N,) CEl) ( .l\yla) tC.M.) ğll ınl? Güze alılım. gitti. Kftmllcvl 
(/ı..L.) (M.Z.E,) Nadide 79• ·ıasıl olsa. kaçıra<>sğım? diyerek ert~l 
(26 Sezen) (Nokta} (Yedek. derJıci) s-Unii ltö~ ı;~ıxıeısmin clrnrında kar· 
(Ad.) (l, İrşkan) (B,l, Kaya) <R.U) deşl ,\zizle bcklemeğe başlamıştır. 
(Emekli) (S.S.) (M.Kr.) (A. G.) Biraz Ronra, lilimlle, ellnclP bir testi 
(Sezer) (H.R.K,) (S,H.0.) (CörgUIU} ile ·~~meye gelml~, ııu doldurmnt \"e 

(Yeşilgöz 19) CM. 88) (K,N. Mehtap) l'lin!' lllnrak yllrümeğe bo.ı,ılamıf}tır. 

(2248) CGutçin) ('N. Uyıal) (Bıı.har) işte hu 11ırada, blrılenbl~ ka.rtı!lfncl& 
(Kimsesiz 90) (F.F.) (Denlz)(A.ılan) O"mn.-:n ıriirmü•tür Osman hl" bir ""Y 
(AA ) (Ş ·· " . ' , · . .' en yuva) (A.A.D. 2} ımylemeden KamDeyi lmıkıvrak kuca· 
CO'mıt 8) (Pembe gUI) 1 ğ'tna almış ve kaı;mn1ttır. 

Mukaddes Uçurum 
Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Ne yazık ki benim içimi karanlı· 

ıtın kmkunç kollan •n:lllf· 
Nereye babam karanlık görUyo _ 

nmı. 

Kime eonıam: - Kent mUINll? 
dl ye .• 

·Bana gu ceva.bx veriyor: 
- Evet.. me.wudum.. 
Demek şu koskoca klirenln lçblde 

mesut olm.Jyan bir ben vanm. 
Acaba, ben de QOlar gtbl mewt 

muyum? 
Mesut olsam, bu aaa~tuı farkına 

varmaz mıyım.? 
Hayır .. ben mesut deffllm. 
Ben, (Saadet)t lnkU ettiğim tçin 

me.ırut olamam!,. 
ŞAblka klfBIK clinM.n brrllıldı: 

- Halbuki ben, ealr Rartst'ln gibi 
(sa.adet)I lııkAr eden bir kadm deJI • 
llm. BllAJds (Saadet)ln varhtma 1 -
nanm.ış bir zavallıyım. O halele neden 
ona kavu,amadırn T Yoku ben de 
(!MlPdet)ln ne oldujtuııu bllmlyor mu. 
yum~ bayır .. hayır .. İngillr. ıalı"I ('Ok 

llA".ıtıalamı". Bt•n y":ryl\7.Unıle mf'llUt o. 
lo.:ı çokçlftlcr gö!düm· ~ inkar ede· 

danall •. Ben (-.ade&)in T&rlıtma ina
nıyOl'Olll. Ve ona anyo:rnm. 
Şahika o gece §a.lr Bart.tıonla konu. 

prak 111Jraya daldı, . *. Erte.! gttn .. 
şahDwırn lıabuı klifktin tinUndeld 

balı!)ede bir şezlonp m.anm11tı. Ba -
yan Nemlka koeumm getJrdlfl hedi
yelerden pek momnundu., Bay Sedat 
lnzma da 171 BBl'kab 1111' kôtu pudra 
getkmlttL 

Şahika: 

- AIDllll lılılıacll'mr, --- 1nımeak 
-. ba lodolılar her ll&IDUl eeee de, 
len de .,.... blyle gO.el ~ se
tlnen.. 
Diyerek~ 
Sedat bnltmm ıttramaa meydan 

vennedm: 
- Bugiln yabuz bedl3"1 detU. en. 

zel haberler de gettrdlm, dedi. 
Ve kızma döndft: 
- Samimi bir dostum bana, koca 

nm metresinden aynldıjbnı ve telCl'llr 
u.na ~ söyledi. Bu habere ne 
del'8ln~ • ~ 

"- Bir kere. d17wda. 1ıııea 
KA.mtle lle konutnyor ve eevi§lyordmll. 
BabaSI keodlslnl ban& ~ 
kendisi de ben de blrleomemlzı dtl§tın· 

ml'lfe bq)adık. 
O gün, KAmileyt çeııme ba§mda gar 

dllıı:ı, Ba.n.: 
- Haydi, beni kaÇrr ! dedi Ben de 

elindeki destiyi btr tarafa bı"rara.rak, 
ı,endlalnl aldun, evime g6ttırdtnn. 

Evde KAmlleye dokan.mac!ım. Btras 
soora jandarmalar geldi, K&mlleyt a· 
lıp anaııma verdiler. 

Ancak bir mllddettenberl eevlttttlnl 
&öyledlğt gen!) kız, kencll.alae her ile" 

dense gayet 1azgm görftnttyor, .., b&

dlsc~i, yukanilakt gibi anlatarak. Oe
marun ~dınlmuılll ıatıyqrdu. 

Bundan 90lll'a, p.lıltlerln IStlnabe 
yollyle .ıman lfadeled okunda. .,...ıt
ler de Osmanm, KAmDeyt pepne tıa
§ııtda kuea.klayıp zorla ~ ... u
latıyorlardı. Suçlu, aleyblndekl ifade
lere lttraz ettı ve yalan IAyledtlderlnl 
llert sUrdO, 

Netf<.".roe mahkeme, mtl4delommııl
llk mUtaleasını 96yleaıed ~in .aıba; 
kemeyl 1ıqka bir gllne buaktı. ~ 

ADLITE MmlABtBt 

Fransada 
Çocukların gıda 

vaziyeti çok fena 1 
-0--

Fransız elçisi Ruzveltle 
yarım aaat EfÖ1'ÜftÜ 

Yııi!lngton, 10 (A.A.) - Ruzvelt 
dün FranSTz bUytik elçisi Hcnry Ha • 
yeyl kabul etml§, kendislle yarını sa.. 
nt görüşmt13ttir. MWA\\atm büyük bir 
kısmı 1.§gal altında bulunııııyan Fran. 
sa toprn!darmdaki ahalinin gıd& me. 
selestncı ve Alman yadaki }hanşm esir. 
lcrl i§lne tahelş e<Ulml§tJr. 

Haye, gerek bu P'ra.JW% 'lıalkmın, 
gcr(lk csirıerln bilhassa çocukların L 

llm vaziyetini tıı.ııvlr etmlı. Blrle:f k A.'-
nr·rtkadaki ı:ııevduatmm bir k.ı.tmmı 

harp esirleri için et ve daha ba§ka ıı. 
da maddeleri ı:xıllbayaasma tahsisi hu. 
ııusµnda Fraııstz hüktımetı tarafından 

evvelce gılsterllml§ qlan arzuyu h&tu'. 
latmı§tır. Cumhurrelst. Framu, ~içi. 
sinin k~ndJslne arzetUği mqhteltt m.._ 

selelerı bUtlin dlkkatlle lncelemtıyi 
vaacletmlştir. 

Nemlka yözbU bunqtunba : 

- Rftya4a g6nem ına~. 
Şahikanın kalbl blrdmblre ~ 

ğa baıjl&dı: 

- O halde neden gelmlyoırt 
8"dat cevap ftl'dl: 
- Utanr.rorm11§ ••• yaptıklarına plt. 

man olmu1- • 
- Şimdi neıedeyqıl§ f 
-T~da bir ot.elde yatuor J 

Dmlf. Batt& arlaMlafı.rıoa: ,.~"( 
göztlmde tntOyor. Blkoem ki. keodl. • 
mi ona alf8"1rehDec:ıek mlyba t" di· 
YOl'IDDf. 

- A. .. Yallab1 kulağımla dlıyum ı 
ln&nmsm. o Çok ~· Ye ~ blr 
erkektir. Ytlzytbıe ıdılek bDe ._.. 
ar diler mi blo t: ' 
. - Nlç.ia dllemeela a k-. t ıııReık 

ler yaptddlln ~ sıı* ~ M
llrter .. ve dalma keadflednl kanlan. 
11a alfeWrecıeklerlııden ~ 

- Fakat ben ona blçbfr am.a t. 
Jı1'sl ver.ınemlftkrı. 

Bay Sedat sigarasını yakfıa 
- Şlmdl umu Wı Jıuakaba. 1ııeD 

onun &rk~ ~ ıaaaaa. 
tum. Ekrem ba iti ~.. · 

- Hangi iti f ... 
- Hangi lt1 olacak a kmıQ t l &o. 

cıaıtı alıp bura.ya~ Nud, '-l 
habe~ b,ıuıa gitti mi! 

· ((Devamı var) 
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