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Tokyoya Yapılan 
llll Amerlkzn 
Saldırışı 

Yazan: SADRI ERTEM 

H ARP ba,lıyalı beri bir çok ,e. 
blrler gökten bombardıman 

edildi. Her hUcuıuda binlerce ldşl öl. 
dU. En gU:ıel blnalnr mahvoldu. ı;;chlr
ler birer harabe ballnl aldı. Ve artık 
bava akmlıırı haberlerini dinlemek 
kı,m üıJUmck, yaun terlemek gibi 
tnutad bAdiseler arasına girdi. Hava 
atwııan haberleri lınsnnlnn artık fu.z.. 
laca mCl}gul elmlJor. Falmt bunlardan 
bir taneel, Tok) onun bombardımanı 

blrdeoblre dünyanın en mühim b!Ull· 
ııest halini aldı. Şimdi hr.rk Japon 
a.dalarıııa yapılan taarruzdan ehemmi. 
\etle bahııedlyorlar. 

Birdenbire birinci pll\nı ı .. gal eden 
t ! bava akını bava taaJTtU.lan bakı. 
ınındaD-teknlk bir hmımıl)et göster. 1 
ınektedlr. Şimdiye im.dar olanlardan 
biridir. Fakat onun ası! chenl!Iliyctl l 
burada değil )'llpıl:ı.n taarnınm delil.. 
ll't etti rı 'l'JlD.tl:ıd:ıdır. n erkes buı;Un 

bo.ınuııftıı me guldUr. F.l ;e Tok) o 
~":lpıl:ırı n'n nda ı.:ır ".llba ntıldı, 
1. d oldu.. h . v tutuştu, 
cıı.l... b:r ~ dilsilnmü.} or, dUşündilğU 
noı..-ıa 1t1dur: 
"Demclı ~tcrlkahlar cl:ı. havadan 

ııaJduma )Spacak bir hale gelm.l!'ler· 

dlr," • 
Amerikan tnyyal't'lerlnln Asyadan 

ve Çin Uslerlnd ;ı ' m dlğt te~1t edil. 

hlektedlr. Amerikan nrekrl .Jıı-

ı>onyaya çın üslerlu ıladh·ostok. 

tan gelebllecekl<'rl ı;lu rktan \'e ıt. 

:maiden de g<.'leblllrlcr. Nikklm Tok. 
Yodan gelen yeni haberlere güre Ame. 
l'fkan tayyarel«>rl oark ve ıılmal istika. 
ınettnı takip etmlşll'rdlr. Bu tayyare. 
ler tater doğrudan doğruyu Amt'l'lka. 
elan - bu ihtimal mütııhaasısl:u:ca bir 
az zayıf telAklct olunmaktadır - is
terse .Japon adalarına yakın bir yere 
kadar gelebilen tayyare gemllcrlndm 
bareket ctmlıJ olsun, her iki ihtimal de 
•aponya lçln dört tıl dır aala bahis 
lllevmu olınıyıın bir me eleyl ortaya 
l.'mal<tadır. 

~r Amerikan tayynrl'll'ri Amerika 
lluı uçarak buralara kadar gelmişse o 
laman bu harp \'a&ıtal:ırnun yeni bir 
teknik üıtUnlftğlme dcl!\let eder. Eğer 
lııq tayyattler ç-0k uzak men:ılllerden 
C1etu 'Cle tayyare gemilerinden uçmuş 
ileler Japonyanın adalarm etmfını ye_ 
lllden ııkıd8n sıkıya kontrol etmek 
blecbzırlyetlnde kalacafını göstermek. 
t~r. Tayya\re ı;emnctlnl .Jnpon sula. 
~ yaklaştırruamak için Japonya 
btrtaıcım yeni kU\'Vetlcrl garbe gl:in. 
derınekten sarfınazar etml'k mecburi. 
)ettıuledlr, Bu km"\·ctıer lıllbassa de
ll!z ve bava kuV\·etıerl olacaktu, .Ja. 
hn adalarının muhafazası zarureti 
-'YlıatrnJya \'C Hlndl!ltan taar:nızlan. 
«lı durcturacnk çapta ol.miisıı bile pek 
tOlc ilaftflet<'Cek mahiyettedir. 

•aponya fçln Tokyoya yapılan bava 
t.1nnmıo manaaı böyle olduğu gibi bu 
~ Ame.rlknda, İngllterede, ve ta

"'aız memleketler Uzerlnde de tesiri 
-.ıın olinuştur. 
"ınerlkada Pearl Barbar ballkmm. 

taaa.ert Japonyaya akm yapılnıaıtı tik.. 
~ltbıclen güne lmvvetlenmektecllr. 
--·~kbn Amf'rlkan ayanmclan Bonas 
~ bir buçuk ay kadar önce .Ja. 
Poiannın hava akınlanna utratılma.. 
~n açığa ve ısrarla lıtlyordıı. 
~ ve İngllterede Tokyo hll
llll aafer bqlangıcı 11&yılmakta ve 
le ftOI hareket olarak memnuniyette 

~-
)' 8a 1-nbardımanm madcJI lıMan 
~da slblnlerde yapacağı pslkolojlk 
4-r de Yardır. Filhakika şimdiye ka. 
~ "ınerlkanın harp hazn1ığı, tayya. 
ı_. ~ tank yapımı hakkında öyle .Uz. 

. llÖJ1encu, öyle bllytlk n.kamlM Ol'. 

Sen Nazer 
baskınında 

500 F ransızın 
ölaüğü anlaşıldı 

-0--

Bmalar karaya 
çıkan raglllzlara 
yartrım atmı,ıar 

Londra, 21 (A.A.) - Brltanya Ko. 
moine kuvv-etlcrl tarafından Sen Na-
7.ere yapılnn son baskında 500 Fransı
zın ötdUğU hakkında Lizbondan verL 
len haber general dö Gole katı suret. 
te teyit edllmlııtlr,. 

Amerlllaa asileri 
ms.alalllrllle gire 

BATI DA 
Muttef iki erin 
Büyük ölçUde 

taarruza girişme
leri muhtemel 

görülmüyor 

Fakat •• 
Kombina llanetıe 
Avrapa luyılanaa 
ilk •ık il••'"•'• rapacak 

Bu Fransızlar M Brltanyalılar ka • 
raya çıkarken ne de İngiliz kuvnUeri. 
ntn ateşi ile ölmUııtnr. -Bundan dolayı 
ııehlrde Brltanyalılara yardım makaa. 
dile bir ayaklanma olduğu ve gerek 
baskın esnasında, gerekae baskmdan 
sonra şehirde yapılan aavqlarda AL 
man kıtalarma kareı kopn Frıuıaı:.z.. 

tarın ağır kayıplara ugradıtz mubak.. 
kak addedilmektedir. 

Keza bu 500 sayısmda Franıns mu. 
kavemetlnden dolayı misilleme tedbl.ri 
olarak ,Almanlar tarafından kureuıı& 
dizUenlerln de dahil bulunmuı mUm· 
kUndUr. 

BENZiNCi CIRAGI MUHARRE
MiN OLOMONE SEBEP OLAN 

Bombay valisi 
Dealıdaa bir 

taarraıaa mlmktln 
oıacatıaı alyladl 

Sanayi merkezlen de 
tikçe arıan fİ.tldeııe 

bombalanacak . 

Sİ'· 

Vqtnıton, 21 (A..A.) - Aüed m.a. 
tehaasıalara göre, Londradan dllnen 
general Kal'§8l 1ngWz umumi karar· 
gt.hile mtl§terek olarak taaavvur edL 
len harekA.t iÇln gereken maı.ementn 
istihsalini ıuzıa,ştmııalS çahpcaktır. 
Bizzat Karplln bu harekl.tm mahiye. 
t1nl ıu ın.ıreUe turih ewtı hatırlatılı. 
yor: 

İşgal aıtıadül 
rraaıada 

A iman askeri 
tı enlerinde 

Hamal Sami sorgusunu 
müteakip tevkif edildi 

Dombay, 21 (A.A.) - Bombay va. 
llsi radyo Ue yaptığı bir yayımda ha
len Bom~ydakl durum bakımmckn 
çok tehlikeli bir vaziyet olm&dıtmı 
söylamlf karadan hiçbir tehlike p1alL 

Adll19 clD&;ret .mi, kasa mı! Olduğu henüz blllnmlyen bir h&dUleye yeceğ'inl il&ve etml§, de. l en bir ta. 
ııı.. olarak A-nupa lllyılarma bu

kmlar ve dU§manm auıayi merkezle· 
rlne gittikçe §iddetlene.n bava bombar 
dımanıan. 

el DJmUf bulunmaktadır. latanbul Ue Slllvri araamda l,tlıeJllll ototııoalere l arruz: yapılmallDUD mUmkUn oldutunu 
&ClllltalJk yapan Sirkecideki 2• numaralı yazıh&ııen1D ha.malı bell~tlr. 
Sa.mi yudıa~ arkadqı benzinci -----.--=.---.. ---.---_....;....; ____________ _ 

Sivil Fransızların 
seya;atleri , 

mecburi tutuldu 
Bir Alman askeri trenine 

kartı yapılan suikaat 
üzerine 

30 llomlalat 
idam adildi 

Buen, ıı (A.A.) - Jurnal dö Ru. 
en Alman l§gal makamlarmm Afatı • 
daki blldlriğini nqretmektedlr: 

çıralı Kuharremle konu§urken taban· 

ca.smı çık&MDJf bu esna.da her nuıl.sa~ 
'ı ateıı alan tab&neanm kur~nu Muhar. 

reme isabet ~tml§tir • .Mub.nqp...xnjclll.· 

1 ~ ~ hutahaneetnde 

1 
bir mDddet .:ıınra &mU§, takat, ölme· :· 
den blrlıı:aç dakika evvel: 

- Beni Sami 'furdu! 
Demiftlr. Muharremin bu aözU l§ln 1 

iç yGsDDQ dell§Urml§tlr. 
BugOD Sultanahmet b(rtnci sulh ce 

za. mahkıem..ınde yapılan aorgusunda 
Sami. ][~ öldllnnesl lçln hiç 
bir 8ebep obxıadılmı. yazıhanede otu. 
rurbn arkadaftnm yanma geldiğin!, 
oa& tal-.ııcasmı g&ıterdlğlnl ve oarjö· 
Pil gdcardıktan eoma, tabancanm ağ. 

zmda kalan kul'§UDun tarkndıı. olmadı· 

it için 1etı.te dokunduğunu istemlye. 
rek bu kazaya 11ebep olduğunu söyle· 
ml.§tir, 

Mareşal Antenesko 

Romen askeı·lerinin 
ı,ı llamud• adll
dUderı takdir a 
Dünyanın en iyi 

askerlerine bedel 
olduklarını söyledi 

Bükre, Si (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: , • 

Aaked ma.lrfUJer, mtıttefUdsln batı 
cephe.sinde önQmlızdeki aylarda ~ 
ölçüde, blr taarruza girlpıe1ertal pek 
• .-temel~. Bit ma'=a 
rln tuaince, blrlqlk Amerika bDJ1e 
bir hareket iÇiıı .buır clelildir. Bide • 
§lk Amerika için telllrU olarak en ça. 
bok y&pılacak ,ey haT& mftdabstıul
dir. BüyUk bomba uçaklarmm Atlan· 
tik Uzertnden uçarak varmalan, hava 
malzeine.ı. 11etmeler1D1 kol&Jl&fllrmak 
tadır. 

öte taraftan, kombine kuvvetlerin 
kısm.l aklnlarlle blrıorte yapılacak ha. 
va taarruzlan ıu dGrt faydayı _,lı.. 
yacaktır: 

ı - Düşmanı, kıyılan korumak için 
doğu cephesinden tümenler 9111uMk 
zorunda bırakmak, 

16 nls&nda Alınan ukerlerlnl tqı. 
yan bir trene karp y&pdan auikast 
aebeblle bugünden itibaren bl1yQk a. 
yıda .sivil hallan blltUn Alman ukert 
trenleri ile aeyabaU bu emlrle mecbu. 
ı1 tutulınU§tur. 

Sami, aorgu.swıu 
edf1mlft1r. 

mUtealdp tevkif 1 ' 
Mcuqal Anfoneako 

Beaarabya, Bukovlna ve Kırımda 
~aptığı teflil seyahatinden dönen ma. 
r."eııal Antoneak nazırlar meclisinde 

izahat verml§tir. 
Karep.l, ordu manevlyatmm çok 

2 - Alman i.stihaalAtmı ualtmak, 
3 - Almanyayı, av fllolarmdan. bir 

kı.smmı Rusyadan geri almak scıruq.d& 
bırakma.k. • 

Dıter taraftan suikuta bir k&rp -
lık olmak üzere, aat 19.30 daD -.bah 
saat 6 ya kadar Kalftdoe ÇeYre8l içtn 
de halk ve arabaların dolqmur J& • 
sak edilmiştir. Umumı mtıemeııeler, 
sinemalar kapatılllllftır. Btıttııı ..,or 
topl&ntılan lAğvedllmlftlr. 

Qüııiir1fila11usı 
1 

yükaek olduğunu, Romen askerlerinin 
iyi sUA.blanml§ olduktan ve iyi ku • 
manda edildikleri zaınan dUnyanın en 
iyi askerlerine bedel oıduklarmı bil· 
cıırml§tir. 

4 - DU§man maneviyatı Gmertnde 
kuvveW bir tulr h&ml etmek. 

Kanadadan 
Vunanistana 

Bundan maada 30 komUnlet, yahudl 
ve taraftarlannm !damlan emredD • 
mi§tir. 

Uç gUn zartmda 1U1kut taDJert ba.. 
lun:madığı takdirde bu blJdlrittn Det· 
rlnden sonra geçecek U0 gUnU mQtea_ 
kip aekaen İd,lnln ldamlan Ye 1000 
komUnlst, yahudi ve tarattarıarmm 
doğuya sUrUlmelerine emir ftZ'llecek. 

tir. 

Lavaı 
Kabinesi 

Y-: BiR MUHARRiR 

F RANSA Jellllcllkten IODI'& '° 
eo ,....... lıbtal mtabWrdi: 

ı . AJmuJa,a kartı mukavemete 

devUQr-
ı. '.l'U'afus kaımAk 
a. ~ile tam lfblrllji yapmak 
~ kllJ'lı mukavemete de. 

Amiral Lihinin zevcesi öldü ..... ecleNlmek IOID Fraıwz bllkOme
Uılla Fbaum .............. 0 t1mal Af· 

Vlfl, 21 (A.A.) - Blrleflk Ameri. 
ka bUyük elçi.si Amiral LUıiDlJl mvce-
81 vefat etmı,tir. 

rikMma oeldlmml lkımdı. Bo takdir. 
de Abma ordmu bllttln F.ramıayı lf. 
pi edecekti. Frwn: milleti, YunanlL 
larm llactln peJdUdeıt öldürUctt adun· 

.. tmm ve llefaleUn bet beteri içi~, ut· 
taya atıldı ki fukt bunl&I' dalma o. radddan felAkeUa ,aralannı earacıa. 
laylarla taban tabana zıt bir lltlTIJe* ta yerde blıılblWba harap ve perlean 
a.rzettl. TokyoJ& yapılan baft almu olaealdr. 'Olltellk barb1 mlbver Jııaza.D. 
Amerikan yardımı bakkmda llel'I •D· dıta takdlrcle Frama lmpar&torlutuD· 
rWea astronomik rüaml&rdaa bir im. dan, llaUA belki de metropol Fl'IUUl&

mmm olsun dofru olclutaD bumdua. •ınm mutlak ı.tlkWlndea ve toprak 
cak bir Oma kudretini baldr. b8Ulı.ıJtll'ünden ..er kalmJyacaırtı. 

Zllllnlerde yapdMü 1ııa tıMlr ook Vaaımeverlltlnclen bJO klnwıaln ftlp

ebemlllfyetlldlr .Bu llMlmaı emrlftldlnl , be etmedllt mareı.&I Petea Alm&Dya. 
propaganda bakrmmdul Aft&'lo • a.k.. ya kart& 1ııa "tekilde bir mukavemetin 
eonla.r mallyetlıulm katkat leı•hllle ukerllk balnnndan oldutu kadar al. 
•tabllecek bir clarmD elde .............. ywtıoe de memleketl malawıdeblleaek 
cUr. Tokyo bava aJmu mMtelllderln tef!Hlrell lılr ımmar olclufwıu aaladı ve 

"°° ır.amanlanla llAdbelw " mllL. Fnıw mlJIM,lol ICJSlQ beliniz lılr Ki'. 
ver propapnda umurları taNfmdM ,..... ......._ 
zayıftatdan ~ kan thncll. Ortada iki yol kalıyordu: Tarafu&. 
reeektir. TolkyOJa yapdMa ilk Amerl. ldda .._ veya Alllııulya De tam it 
kan !eeekmmm W lıallıılr. lılrllll ~ 

Marepl Peten FranMl!m kadertnl 

eline aldığı gU.ndeaberi taratsmldı: ~ 
Ju östtbıde kalmayı delledl; battA 1ııa 

yolu mrarla takip etmek ldedL Mu. 
avtn olarak yemna aidatı Llvı\11 it 
bqından uzaklattmall. AlmaaJ& De 
u.tüakörO bir lflılrlllt alyaeeU rüt. 
mete çalıf11111tı. OJmadı. 
Olmadı; çtbtktl, meebor blk&yedeld 

Klbl bem bayı &'ÜC!!Jndlrmlt, hem de 
Mııh...........ua MYSiıllnl elde edeme. 
mitti. IId taraf da ODD aıklfhr17ordıı: 
Almanya 90k alır harp tasml•tı al
map ctnam ettltt halde rran.a. Mir. 
lerlal aıedMıst ~. , ı.cutere. 
FrauaDm gözbebetı Parbe varmo&Ja 
kadar, elln1n defdltt ve lk8da keıl. 
tlrdJll blltön Fraum topnldarml 
bombalıyordu, Fraaaaaıa içinde lıo. 

mttnlatler, yabudller ft ıar-.oniar, 

tahrik ve t.edlılt bareketlerlae devam 
ecllyorlardı, Fazla olarak, harbi mlh. 
ver kazandığı takdirde FnnKDm bu 
\'&zlyett onu Mir olmaktaa lnu1aramL 
yacaktı, Fnmız DM)'onali9tlerlne sö
re bu kurto1of1m. kılı; ~ yeat im· 
nılacak dünya yapmmda FramMm 
kendine döem bö)'tlık roUl 11....Uclen 
nlmaaıyclı, 

Bu görUf galip pldl ve L&vAI s-It • 
Wıiyetıerte 1f lıaf1D& seota. BDtöııl ..,.. 
si bayatmda ltalya Ue, Almaaya .ile 
iyi geçinmek ve fel&ke&le bitecek bir 
harbin önllne l'eomek latlyen Ll vAI , 
ıtlmdl mihverle tam bir lfblrllll JOlu. l 
na girmek için lkUdan eline aldı. Bü. 1 
ttln glrlatllerl ve eıkmtdarlle 1ııa 701 
nedir T Fnınsa De mihverden bafka 1ııa 
an tlmdlllk bl9 kbMe bilemez. Ne o. 
lalılllr1 Oteclenberl tabm1n edilen bel' 
~ .......... 

İktisadi duruma temaı eden mııre_ 
pi, kurtarılan çevrelerde ziraatın hll 
k~et tarafından temin edildiğini, as. 
kert ve alvll hastanelerin iyi idame 
edllJMkte olduğunu, Beaarabyada 
lGOO kilometre demlryotunun düzeltil. 
dllini ve köprUlerle, ııoseıertn ve tele. 
ton batJarmm tamir edildiğini söyle· 
ml§tır. 

Maref&l, nazırlara 111k sık aeyahaL 
ter yapmalarma tavsiye etmı,, Romen.. 
!erin geçen yıl göaterdlklerl tefkJIAt 
kudretlerini överek aıımıfbr. 

Japonlar yeniden 
iki adaya çıktılar 

Ayda 15 bin ton buğ
day gönderilec~k 

la ııta ıavaç vapar. 
ları kallradacü 
Londra, 21 (A.A.) - Lmıdra

nın saWıiyettar mahfelleriade 
söylendiğine göre İngiliz, Ameri
ka \'E' Kana.da hilki1metleri ~ b.
lan halka bir yardım olmak o.ere 
Kanadadau Yuıwı.iata.na ayda 15 

Tokyo, 21 (A.A.) - Sumatradan b in ton buğday veya un gönderil-
Niflnl§i gazetesine bildiriliyor: mesine mü.qaa<ie etmişlerdir. İ8ftC; 

Sumatranm cenup batısında ?.Unla· . hUkilmeti bu iş için lsveç wpur
vl ıaknnadalannda bareket yapnn Ja. nnnm kullantlm'l.R\ı teklif etmiş 
pon kuvvetleri 16 nisanda Spora ada t ir. 
n ile bu adanm cenubunda Nordbag Söylendiğine gött 1-veç hmdl-
adaama muvatfakıyeUi bir çııu, yap ml"l:i yardımı kolay]eftmnak lçlıı 
mlflar ve buralardaki dUıman unsur ı Alman ve İtalyan hWdlmetleri11e 
larmı temizlemeğe ba§lamıılardır. müzakere halindedir. 

. 
· ıısa hizmetliler çaQmllyor 

htanbul Aakerllk Dal~: 
Sl8 doiomlo ve bn dotumıuJarla muameleye tabi ve ~ b 

nır •erllmq olan yedek aubay yetlfecıek kısa hlzmetlller ellerladeld dlpln. 
lDlllarma cöre ı mayıs llM! tarlblnde baz.ırlık ıataama ~. 

Bo kısa hlzmetlllerln \akit seçlrmlyerek vazlyetlerW N9lılt et" ıô 

ilz.eN M aı.o MI a1qanua,. kadar ellerllldekl diploma ile -.ap eH hn 
aakerUk ptbelerine mllracaat etmeleri ve vaktinde mlracaat ~ ıle 
vaziyetini teeblt ettırmemiı olanlar laakkmda lmmlal lalıllıM mı o r tw ... ...... 



italyan tebliği 
Bom&, %1 (A.A.) - ltalyan ordu. 

ıa.n umumt kamrgO.hmm 689 numara_ 
lr :teböği; 

A,nelgazala bölgesinde taııklarm 

htmayealnde hareket eden bir dUşman 
Jı:.,ıt mQfrezeııl topçumuzun ateene 
-.rahaten ezilmt:ttr, 

ltaı;ran _ Alman tefklllerinln Mal· 
tanm de:n.lz w hava üslerine kar:ı ta. 
alT11zlan devam etmiştir. MUl\lm aa. 
ker1 hedeflere l.sabeUer kaydcdllml§, 
bh'Çok tayyareler yerde yakıımı,, ve 
t&hrlp edllm~ ve bir denizaltıya tesir. 
11 bir 1Jlabet kaydedilml§Ur. 

Şarlct Akdenlzde myyareter1mlz kuv 
ftUi bir ihlmaye altmda seyreden kô... 
meye mensı.ıp orta tonajda b1r vapuru 
torpruouıı,tır. 

italyanın kayıbı 
Mart ayında 16491 
asker nerede öldl 
Bern. 21 (A.A.) - Ba8ler Nasyonal 

Of,ytung gazetaalnlıı b&fmuharrlrl, 
:"Rakamlar gliaterlyor,, başltfı altm. 
da ~rettlğl. bir yazıda ttaıyanm ge. 
çen mart ayı esnasında §imal Afrika· 
mıdakl kayıplara alt bir Uşte çıkanl. 
dJlmı, bu 11.!tede 17' ölU, 132 yaral.I 
ve 16,496 kayıp görOldUğilnU kaydeL 
tikten l!IOnra §6yle diyor: 

:Mart aymcJa flmal A!rlkamıda tld. 
d•W .avqlar oımaml§tır. İngiltere 

çok miktarda esir aldığını bildlrmlyor. 
Fa.kat muhtelif \•esileıerle Akdenlzde 
npurlar batınldığt blldlrllmlştır. ltaı. 

ya bunu ya lnkt\r etm!J. yahut da bll
dtrmeml§, bu· y1tzden de lnglllzler ta. 
n.ttndan verilen haberlerin dofru olup 
olmadrğmı anlamak mUmkUn olma _ 
lJU§tı. Şimdi tiyle anıaşuıyor ki 16.495 
kayıp batınldıg-ı Lo:ıidra taratmdan 
bfidlrllen nakliye gcmUerlndeydi. 

Bu &#Jr kayrplann halka da.ha .son. 
ra neşredilen bir l!Ktc ile blldirilm1f 
olma.Bı, İtalyanın gençlerini kaybettik
ten sonra bunu mllıcttcn glzlemeği 

doğru buUnamli olduğunu göstermek. 
tedlr. 

13 milyon işçi 
Bar~ fı -tatı labri-
1taızrın a ç~lışacak 

Vaş!ngtoıı, ıı (A.A.) - Bu aeM 

harp ımall\tı t:ı.brlkabrı iı,:ln ıs milyon 
isçiye lUzum hasıl olac- tır. İşçilere 
prim verilmek ııuretlle i~ alırunnlan. 
nr temtn edcec!t bir plt\n taıu.lm edil. 
ml§Ur. 

Alman tebliği 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman or

duları ba.,.cıkumruıdanl1ğmm tebli
ği: 

Şa.rk cephetılılln mmez keal
minde çenber içine alınan orta e
hemmiyette dU,man kuvveUeriıı
den mürekkep bir gurup yok ediu
~tir. Cephenin Pnal kesiminde 
yapılan Alman taarruzlnn eıma.. 
smda blr ik3.ç mahal alnmı~. dUş
man istihldi.mlan tahrib edilmiş 
ve bir ı:ok sUAhlnr :iftinam olun
muştur. 

C'üretli taarnızlİrda bulunan 
pike tayyareleri dOpıtuun iaşesi 
baknnından mtlhlın ol:an bi.r' kaç 
köprüyü tahrlb etmiılerdir . 

44 UneU Viyana pya~e tümeni 
bir kaç hafta devam eden çetin 
muha.rebelerdc UatUn dilşnıan 
kuvvetlerine mııvaffakryetle mu
kavemet otrni3 ve boL,eviklcri in
san Ve malzemece ağır kayıplara 
urat.m~. 

Fin tebliği 
Helslnkl, 21 (A.A.), - Fln umuml 

karargt.hınm tebliği: 

Aunus berzahında dllıman dUn g1ln... 
düz ve a~ bir tabur kuvvellnde 
birliklerle be:J kere ve bir 'bölllk kur 
vetlnde unaurJarla ayrıca Uç kere ta. 
arruza geçml§Ur. BUtUn bu taarruz 
tar dll§mana ağır kayıplar vel"lllrlle. 
rek geri pUBkUrtUlmU§tUr. 

Purajaeav bölgutnde mllblm bir ke· 
tJlt tenha bir mahalde bir düşman ta
buruna raırtgelerck bu kuvveti koğ· 

mU§tur. Dilşman M ıııu verınl'}, :Fin 
k91lf kolu ise bir kijl bile kaybetme. 
mlştir. 

Nbtua bölgesinde Terlnljaervt gölU 
clvannda ve KJrskls gölleri berzahın· 
dakl konall: yer1ennde topçumuz dllf
man kazam:ıklanna ve mukavemet 
yuvaralanna tam lsabet.ıer kaydetmlf
tll'. 

Ha.va bataryalarımız Karell ve Au. 
nus benıahlarmda dll§m&nL'\ ht\va ter 
ktİleri:ıl geri dönmek zorunda bırak. 
m13 ve Aunus berzahında dll§manm 
1k1 av ıayyaresl.nl clddl hasarlara. u:
ratmıı;ıtır. 

ingiltereye 
iHnleree yabanci 

ullerler tı tı 
Loadnı, 21 (A.A.) - tçlerjnde bir 

çoklan pilot oıan binlerce polonyan 
Norveçli, Danimarkalı ve Holandalı 

binlerce muharip son gllnlerd<ı 1n:;i1. 
tereye çıkm13lard.r, 

Amerikada 
Bir Uçak fabrikatnn~ 
hüko'\metçe elkondu 

Frans ız-· kabi-1 EN SON DAKiKA j 
nesinin ilk 1 Küçük Hanlar Kuponu 

toplantısında 1 
<r; :upona eıı.ıenenır göaderuecek 

le arama ve ıı verme UAnlan En Soa 

Mareşal Pete• Dakikada paraan. neeredllecektb. 11.:Y-
ıenme tf'ldtfl göndettn oko711cularuı 

t kk 
u mhtuz knlmak iUere sarl.b adrl"tllcrl. ne eşe ur ol bUdlrmclcrl ~·) ~ . d• Evlenme teklıllen: e d ı I 1 • Y83 ~O. uzun boylu dul, tyt ve na 

muslu bir asker allealne mensup, ye. 

Parla gazeteleri 
J8DI btlkimetl 

hararetle alkışiıyor 
V~ 21 (A.A.) - Amiral Dar

lan dU.n, LflYal ka.binee'nin ilk 
toplantmına Mirek ctmietir. Top 
lantldn.n sonra n~redilen bir teb
liğde, toplaıı.tJya ınarcşıı1 Pcten'in 
re!slfk ettiği \'e yeni hUkUmct re
isile nazırları oe'lı.mlad ğı bildi· 
rilmektcdi.r. 

I.Aval bUtUn ntıZtrlıı.r adına ma
reşale te§elckUr otmie ve n&Irla
rm gerek şahsına, gerek Franea
ya olan tam bnğlrlıkbrnu tc.}it 
eyleııU§Ur. 

Parls, 21 (A.A.) - BUtlln Pa
ıis basını ilk eayfa'n.rını yeni hll· 
kUmete hasretmekte ve hep b:Z.· 
!Jkte hWtllmct.in teşekkUlilnU ha· 
raretle karşrlamalctadrr1nr. 

Parls, 21 (A.A.) - Pari Sotr 
gazetesi hususi tab'ma yeni hil· 
kUmet hn1r1rttıd:ı a.,.c;a~dakl tefsir· 

şll g6z!U, döfe"mlf bet odalı bir evi 
bulunan ve baW. tlat.ğmen kardqlle 
blrllkte oturan çoeat1I balmmuyan bir 
bayan aalrer n alvll namUllu bir er· 
kekle ntenmek 18temektedlr. ı.tt . 
yenıer (21. SA) remalne mUracl&t 
edebllırter. 219 

lı anyanlca ...; * Tecrtıbell blr fen memunı 1§ ara· 
maktadır. (lıl.C.) remzine mUracaaL 

• Lıtanbul ttcarct 11.aealnln orta 1EL 
aım son amıtmda oku)•an bir genç, ber 
tıang1 bir mQeueııede l~ aramaktadır. 
Daktilo bilir. (Oçok) remzine mUra • 

caat. 
• 23 yaşına,, llkmektep mezunu, 

\\mm bilen b\r genç lf aramaktadır. 
(İf vıı.r mı?) remzine müracaat. 

• Llae mesunu, ctdıll ve c:alıtkan 
bir genç. tahalllle mütenasip bir ll a. 
ramak.tadır. o(E.Y. Şar) remsıne mu. 
racaat. 

••Daktilo bilen bir bayanA lbtlyac: 
n.rdır. JClıven bit Ocr~t ftrllttekttr 
Be1'0fnında mahltcme ka~ıamda Zi 
numaralı ya:tıbanede :Numt:re mllf'a. 
ca&t. 
Müteferrik: lerde bulı.::nııyor. 

HUkUmeUn ilk ,~iresi siyasi • Kii'aıık apartnnıı.n aranlfOI': Tak 
kal.krnmayı yapnı:ıkttr. MemlEke sim, Ayazpaşa veya Harbtre clvanJl.. 
timizi.n lk:ı.lkmma.sı im'kıinı buna. da Altı odalr, kaloriferli bir aııartt • 
bıığltdır. lı;il:f:ırlıiği t-s:.rlni daha &Qğ- man 11.ranıyor. (lklncl, QgtlncQ kat ter. 
lam temeller üzerine tekrar e!e clh edilir.) Oırmanbe1, ~lr Nlsf.r _,., 
almaık mms.nı henüz geçnt;.s dcğıl 1 kak Majlk apartımanında 2 numara,a 

Bükü.metin ba...,cuna montoi.rc sl- Aldınna: ~ ~ 
dir 1 mUracaat. 

yasetinin ilk ô.mili olan adamm CAyyıldız) (Pembe g1ıl) <Klm9ellz) 
geçme&. kalkmma azmim.iıön en (E. Ural)(P9m'be Dl'f) (Y.f.)(Or&n) 
açrk teyididir. (M.U.N.) (2.2,ü) (F,F,) (Ktıtpane) 

Pa..,...,03 midi gazetesi de bo.§ mtı· (H.K.) (C.M.) '(A.L) (B.T, Kaya) 
kalesinde, ~ ve Uıvali öv· (N.A.) (Astan) (Emekll) (El) 
dükten sonra şöyle diyor: (Anl&.§alım) <Cldd1) <1. Şeakan) 

Şimdi her F.ra:nsrzm, kmıılmak- !Sezen 26) (Nadide 79) (Tunalı) 
ta olıın bir Avrupa i§indn yeni (Ayyıldız) (AL.A.) (E,O,) (N.T.) 
hüıt.iınet.in aıf.cısmda birl~iş o-. (Semlr:ı.mls) (Ciddt 11) (S. 21S.E.) 
lan I•'rnnsayn hizmeti bilmesi., bu (Mersinli) 
memlekette bugtln b.er· türlü şah- -------------
si ih!tı-...stan feragat ve in7.i.batrn Bir liV'W'\oncu 
her zamandan daha dyade ha.yatı t ' 1 " 1 

1iir gerek O:.ôuğunu tunak a- ece iaranll~ıaila 
his me•-zuudur. Nlhayet, Fransa- ~ 
nm mt'VCU~ti bahis mC'VZUU Ol l~lerıe bo11111arkea 
dtığu ve maregel tanı.f!ndan !t be.- aıaa 
ı;ms c;ağınlan başvekilin fldr ve V 
icraatmm ıu dakikada tarihlmizi 
azami derecede t.'.?minat eltma al
makta bu'1unduğu birıımeHdtr. 

Fıkra 

Balıkpazar:nds. kae&p Ra.ifin 
dftlCkenmm arlaısmda:ld ardiycdn 
yatıp kallam40 ~"341armda liman
cı Mehmet, dün gece dJpn ç k
mak i<;hı. y&tağ'mdan lll'ktlğx sı
rada ayağı limon sepetlerine takıl 
lllIŞ ve yere yuvarJaıımıvtxr. 

'"Mahkeme Salonlarında 

Yürek daQllyan bir vak'a 
Kendi suçunu kendi haber 
veren tahsildarın macerası 

• 

Appta oımyacatuırz, ııamoa. ka- ı fada kazanmak IÇla ~a ~
rakter ·ye Ttcdu uabmm ~m ıramakta iken evvel& a.ı-am. blhU.ı. 
bir tıtDll&ll olan Yaka, ba.yll bazln ve ra çocoğuıiuo aödert. tnbem lautalı
göz y-.artıcıdır. O kadar ki, auçllL ''illa. ıutulmuttar. 
ııun ba)tklbda, ıwıaıı- eınrettll' ce.. Derhal teda\'t lmp ıalliaı6~. An.. 
zayı vPre.n heyeti bAJdıDe bile g6rllnUr cak bu da paraya, lııflll * ı.ı.c.. pa.
blr k~ ve ıu,nanun ııaro.batt kar- raya uıtty&4) ~· Nl14ayeı 
fUIMt& Jtlr 191 ~ mllte.. llilseyiD, kanal ile sıoeatu&.m l&t. t;Ö. 

elllm ıdller. re göre klSr o~ lla;raaaqıamıı 
Vakanm kalaramaın S6 yaelarmda ve makbuzlarda taluUa& ~ IQ 

bllaeyla ıııcımcıa blrlaldlr. IJebre dvar Unı kadar bir paraJI ır.llmDetlıle sfllU
•yflre u 11er1nc1m birisinde, karw mı,ur. Bu pra Ue llemml kanm Ue 

ft çoeutu Ue oturmakta ve amelelik· çocuklarmı hM&aae,e pknıu&. kea -
le njnıfmlıkta oı- HUlıeyln, blrkaO dllerlnl teda\'t ft l,JI emdftlr. 
eene evvel, vatani vazıteeını yapmak AJIC&k ....._ ft m la: lflr adAlb 

OzeN ukere .ıalnlmJttD', olan ~ lrmclW•I pılen süne 
BOıteyin asken p*tlkten Nara ka. kemlna YledlıD a=tmA ... ,..aanya. 

naı, dlftell tınuıidaD ar«ır4ıfı ~ ıU ..-UılııU'liJd9a ....,.. ....... 'ft Uı. 
kuraeıa 1ıı1r müddei ldımere muıatao kldar ııw~ ll"'••la bcae
olIJUMllıla ,.eçl.amlttlr. Ancak, bundlıD laıaJlttır. ~ .....ae, ~ bllet
aenra. da, HUıll'y:lnln 1)1 arkadaf ve te.. P ft .a.,..e ...._.. ............ Artık 
mlz kOIJllUlan •l"flBIDde kocıuı uks- arda eline !50.M liraya J'llkm para 
den alfaleeye kadar ~iu Ue ben.. ıeçmeldıeıdlr. Zlı ıU d9 ..,,,..... fdr 
ber nam1191U14an, lffeUllden sene bir mamıştır. Ama, ,...a,yeı lııGyle olmaaJ. 
~ kaybe~lıUr. Nlllayot lllUeJ1ll H rağmen. B~ ..,.... .. ,. para 
askerden dölllDÜf tı arallUI veba M- arttırarak nihayet 60 ıır. lıılrlkUrmlt 
ter bele<:lye ııobclerlndea birisinde ,.O. ve bwı1an cebine koyailıll dotmes 
delikle blr tabtıUdarlık ele pçlrmlf. YakUle pbftıp beledl7• &abaU tube. 
Ur. alDe koprıuştur. 

Faka& kMMllala• ıaut. e4U• mm. Dkl memur arlıalrl' ft ~ı 
taka gayet Jmırdır. H69eyla aüabtaa b671e ~ '9'8 neoe ..... So,.._: 
akpailNa kllclar Mkak sokak. mabal - Hayrola~ tanare plyae. 
le -·••le dolafmaama ratmea saye& golU ma ftida! dl1'e ....,....,...Nır. 
cıüzl 1ılr para ıoplayabllmektedlr. - aa,... flyup ~ .... , 

tık a:r 1 Un, lklnel a111 llra, 46r- ıtfmGI 111. Mr .....,._ Bina pua 111-
dllncll a1 da 19 lira kaznnabllmltUr. rDdardlm. Ve ftkUle .a....etlme p. 
Ba ~ e1IDe &o a.Jda ~ ......_ sıfrdlttm M 11.ta11 lıle ... 19 pldlm. 

am mlldan 40 Ur&J-ı Rfma'Dll olma-
.aa ntmea. vakUle kendisi Mlaınte 
iken karilılM ,........ odea .......... 
ra veren tamıllk ft kolllfUlan: 

- Eh .,... ... ......... tdur tıkır 
para kazanqo..-. Bon:ıaııo ver baka. 
yma? .ı,. ken4llıılal Bdnttumata ...... 
lainı,Iardır. 

-Net-
_...., kuala ...... w ....... ............................. .......... tıMıU,.,.,.. lira ...... -Y-. .................... ..,..,. 

lıUMlllt ıııaı...ur. .,.. ............. " 
lleDe, lııaaP .., ... 

Böıiıerba: .... IDli&J .... ll9ldlıiıl ....... ftl'. 

- Yü .. lllDlm taMllür - lla.. JbCMJdl alıtıll - •'apt JWIL 
ll&llCllD gayet az! dire deri yanmqıııa ollıll ...._ti• mrMle...,' tt tdl· 
ela alacaklılan inaDl1JNDlllar: iDii w r"h amir lınldl ........ " 

- KOelcoea bir ...Uclanm. Dl a. &iv ._ _.... 'llN 'ftldbııılttL 

~ ar~ 60 ~ kamA~! Qlç llav mlllMI .,.. llllımJ'lll * ..., edL 
ol~ Of hl "' .. f'91armı Neeen! 10f'da. Ba .,,...,. ........... ~ 
diye kendillnl arlaıtırpıakta ttevanl' da aarlML 
etmişlerdir. Artık 111Wytn evine gb... llllıeJta lldll'9 e&all ııa- ..ıı.. 
dk 1'81 ........... fakat.... ...,. ,..... .................. h S2ka 

mimMl rantaSmd:ıkl taııdlt ,........_ da ll&lflMle etme.ille na-. • .. ~ ... 
dan bir kunıt bile ztmmettne geçir. :1 - m9ıH9Ge ...... w si lliıc 
rMmlt. .. ftzl;ete kaya llW da]'llll. ceçln1lll mlllW ... ... 
rmş, durmaıtnr. mahkGm edDdL 

Fakat ak!illk bir defa lıaKkteımıe.. .&m.tnl ---
ye görsUın. Hü8eyln de bunca~ ve 
bil kadar az kazanç De &,)'da bir Ura 

I 
._ &9ııa tclmlle. ..., o 

Norveçte 
Alfnan kıiaları 

manevra yapacak 
Stokbolru, :ı?l (A,A,) - Norveçtelcl 

ilk askeri manevralar perşembe ve 
cuma gUnlcrl Dimaldekl dtı.ğlık çevre. 
lerde yapılacııktrr. Buralan halktan 
bo§al\Ilmıştır, Mnncvralan mare§al 
Llst idaPe edecektir. 

Vıı.ıılngtcn, 21 (.\..A,) - Ruzvelt 
1 

Brevırter Acronauııtical korpuraayo • ! 
npnu.ıı bahriye natırlığı tarafından lş. 1 

gal edilerek lşlcUlmcsl için bahriye 1 
nazın Noksa emir ''ermıııtır. Bu uçak ı 

!ablikasınm idare.si beyaz 11arayı pek ı 
de memuun etmemektedir, 1 

Eıki dett 
Durın~n emattan ılkA:ret edlyo. 

ruz. Öyle anlaplqor ki eenatsı mııd. 
r:ıbazlığma. yillanlanberl b&1A ah:tft

nıamıııık! 

tşte çok eillll lıılr tduaı 
lbllsab ağası meeJıur Htlseyln be~ 

bir aUD lııClttbı eımafı catırrnıt. Der 
<ım:fı kaflan gatlk bir halde kabul 
ederek emrı aeyae anıatmı~ bir san. 
tim bUe bu &Ubden dq&n çıluııama

lıırını tiı8ytemit. Palrat arra yog,ırtçu. 
Iara gellaoe ayala kalkımt- Tabiı 

yoprtçular korlamla. Utremeğe 

ön~lamışlar. Faka& •la bir ııey yap. 
ml:ıılf. l'alıuz töfle demle: 

1 Mehmet, k~ yüzünden et-
rn.fmı görcmedlğinden boynuun ve 
kol'lsrına dolaşan ambalaj ~pleri
ııin are.sm.ja bir Jıayli U''"ra.,.<mlf§ V-! 

ayağa kaJkti!ktan sonra ikinci dU
ı;iiı.ı-ünde, ipin bJ.r ucu duvardaki 
çe~le talalımştxr. İşte bu .sırada 

Nehru 
:l-1dırı,9ıya kar•• 
dlli'Dlmi llDI istedi 

("68.SeD. yorgmı olan zavallı l:mnon l\alltuto, !1 (A.A,) - Hint Ji· 
cu nefesi kes1erelt aımuwt.Ur, deri Ne!ıru burada söyl()diği nu-

n ..,..._.. )'Mldr '*P*Gi,.... 
~ 1llr l'*tlde _...,.. ... 
ımtaıuımı 

BABIB 
rın•••lzd8 

Mahkeme röportajlanm 

·•&f, Dif, •e.ıe, Grip, Romatizma 
Nenalji, Kırıklık "' Batan AinJarmm O.bal Eeeer 

....._ IGede 1 b'9 ehellılllr. TAlun.ntNODC SAKINrNlz. 
Hll YfiRDE PUJJ.U ICUTut.ARI IHARU llTIY1NIZ 

ineması Beyoğluna Taşınıyor 

- Bunlara laUrmet lhlmdır. ÇUJı. 

lcll keramet ııahlbldlrler- Suyu bdc 
t!ondurnrlar. NASRETTİN 

Soma lılnteD 11&" .tu: 
- Vallahi Sedat ~dl De ilanım 

etewacllDI* bll'lblrlel'tııiııe llaqı g6st.er~ 
lert lllMelEaMI il..,.._ ft ....WWye • 
tın b&)'l'IUll11ID. 8aalıd rem evllymltler 
glbL. .., lıadar S8MI koa111uyortar. 
l\lelelder .a»&, lılrtlütıbl lorinadan, hı
clhın lw .. 

1 ~ iMi .a.lnl eldclell riJ&aız ve 

1 
ınalmUlns olaı'ak llly!Oyonla. 

NealA: 

1 
- A..., dedi, Sedat beJ amcam Mp 

böyledir. Evde ldo klmeeyt bıcltmes.. 
1 Blrlaln kalbi kmlacak d17e ödU pat. 

1 

\ar. 
l'cpeba.§ındıı. faaliyet-O b:ı5hyan SES sineması lk'yoflu eaddealode şalllka atıldı& 

lllWıbul tehir tiyatrosu komedi kl!lmmın binasına iafııunaktadır. Bu m8 1 - Çok dofru. O bap~ damaduu 
bile aenelerce lndtmellten kôrktu, 

nuebetle Tepebqmdakl faaliyeti tıttll etnı1$tlr. \•ukında Beyotıundald ı 
1 

Seci&& kaılarnu 9aıtı: 
blaa mllkemmel, modern, ferah ~·e rahat bir 9lnema binası neI<llDe kona. 1 - Allalı qkaaa o llOJ"IU7.dan blr da-

~k ve SES İstanbul hnlkına en ~Uzel fllmlcrl gÖiıterml~e ooıılıyacak1ır. ha bahsetme bana, Şııhlkıı: Vallabl 

.............. !!!l! ... mmmmm;;m•-----· gticealrtm... aklıma geldik99 sinirle. 
nlyonmı' oaua yaptıtı ,eylen. 

lıtanbul Defterdarlığından : 
BaşvekAlet .Ar§lv dairesinde yaptınlııcak (llSOO) llrıı. kcşll bedelll tamir 

lf1 6.15.942 ç&r§tlmba gUnU ıı:ıııt ııs te Mllll EmlO.k rnlldürlU,'.illndc mUte§ek. 
kıl komlayonda açık eksiltme ile ihale edl'ccekUr. :Muvakkat teminat 
(ll2,50) liradır. 1steklılcrln en az bir tanhhUtlc (10,0) Uro.lık bu l3e benzer 
1i yaptıltlarma dnir idarerorınd<ın nlmış oldukları vealkala.ra ıstııuı.den İs. 

•1ııa1 'ril&retlne mUr&caaua Us3.!• gUnU.ılden t.Atn gunıerl hariç s gOn ev. 
,.el alınaut ehliyet n 942 yılma ait ticaret oda.aı vesllmlıırını il:ıraz etmeıe. 

ri muktalllcllr, Keşif, oartnamı:ı vc11:ı.lr ı.nar.ıılt&i& cvraltı mezkur mUGllrlUkte 
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Biraz llOllra Şahlkanm anntsl geldi: 
- Yemek hazır •• buyuranuz eten. 

dim, 
Alt lcattakJ yemek ildııaeıın:ı ~tiler. 
Elcrem, Nccliya bakıp CU1UyonJ11. 
.Net-11' bu bakr,lardılıı • kendi Jeblne 

olarak • blnbtr mana ttkıırm:ığa {'a. 
h~ıyordu. · • 
Onların bu bek19ların4an vo 11dt sık 

göz göze gcUp • k:ınnııma.dan _ anlat-

Ceeecll mm.yane eden adliye tukta halka hitap ederek Hindis· 
doktoru '5Hlm0n tcklirıt ~..bit e- tanı ıs'tilfı.ya t.eş!büs edecek sal-

ı 
derck defnine ruhsat vermı~·i.r. drrıtÇıya k~ı durulmasını iıte-

Kalp durmasından alüm m.iş Ve dlmi&f,ir ki: 
Kasmıpap.da Ok.meydanında H nu. Hintliler h:.ç bir vesile ile, hiç 

maralı kutnbede yatıp kalkan iO bir saldrn§çrya boyun eğmiye· 
ya§larmda Kamber, dtııı ııabab ltutu. l cektır. Saldı~mm memleketi 
besinde ötn olarak buıwımuttur . kurtaracağını zannetmek hayal

Yapılan nıua;renede mUmWı kalJI dir. İngiliz1erle işbirliği yapma· 
sektesinden ileri g.?ldıği teablt edil· mB.k Japonlan memleketi fstfiA.· 
mi§. defnlne ruhsat verllmigtır. ya dav~t et~k demektir. 

Mukaddes Uçurum 
• 12 • Yazan: lSKENDER F. SERTELLi 

m:ı..~ ~ Şahika fena 
halde slnlrtenqor, fakat etnıttaknere 
bir teY .ezdlrmımnek Kin kellcllııl tutu. 
yordu. 

Ve4acb OW. lı:ıol*aldan 110JU'&, Ek. 
reuıle nlenıniek şuıııanm bJo de aldı. 
na gelmemleU. Halbuki, l'Jmm ne 
teDilz tul candan bir ıenotl 

- Eyvah,! ona da Ned&J& kaptın. 
yorum.. ben gerçekten taıu..as bir ln· 
sanım.. 

rnye söylenen Şahika, NeclAnm da 
ebem tallbsl'tlcr ıııruına ~tttınclcn 
emindi. Demek ki nihayet cmaa talih 
yıldttJ korkunç bulutlar Udmdaa gU. 
leryUıD•U gÖStermlştL 

İyi ama NeclAnın bu lfte ne 9UÇU 

vardı? 

O ;Un Ş:ı.lılkaclan bıı§ka ııe;at IK.,e. 
liydl.. 

l.'ıılnn: Şııhlka rncyu"tu .• mozta.:rlptl, 
O tallhslzlJğlnJ f;Imdl oıılıyordu • 
Kimseye blr ı.ıey ııezdlrmemefe çatı. 

şıyor faknt lı;lıı için allıyordo 

\'emekten sor.ta ba.hçE!yc lndller. 
Ot\nC!J köıJkUn arlcn"ına devrllml.şU. 
Şahikanın babası kıunıu gat7,p bir 

:rDJı baleti lçlllcle bocaladıpm farkm 
da 01mvn=ır1• ......._ ŞM•kada bir 
~kalık ~ Ye Duemıo IK'den 
fazla ... 2 ....... f8ll)'ordu. 

Ş•111ıtek aokıa yalnız buna •• 
ğlldl. Şablka •1111 ......... berk..ae 
kU&kOn gibi görtınllyordıı. 

Gerçi kocıa8mcla.o yeni aynlmı' blr 
geııtı ıcacrmm ~nnnı n~e 
iştirak e&memelde Jıakkı vardı. Sed&t 
bey bunu bWywdu. Blllyonhl ama, 
Ekreme karp da bu kadar alAluwmbk 
bir terbiye " aesaket we.deaıl delil 
Lllydl! 

Ş!\hlka sUıl ... nhln bir kızua b67. 
le nıanum mD"'"'* ve .mQıtalealara 
yol açu &ayulan laelkl ı.m. 11011ra 

hcpsbıla pDDe caıtıacıaktı. ı,te • sa.. 
mruı bwadu en çok --.. mllteeeetr 
Ol&caktL 

Se4&t, blç olmazsa blr kOll!fU m.. 
l,rillk yapılmasmı istlşor ve Ekreımla 
Nee.IA Ue meff'U.I olduğuna ~ 
5<?\'lnlyordu. • 

NeclA, Sedadm ne alcralıuQ'dı. Ne 
do ) 111 ve 11.kU arka.da§L O aadet'Je Şa. 
blkanm arkadafqdı. Sedat. Netıa71 

kıiuıın batın l~ln aevor, ~kendi ıu. 

Yml nedD kt$me• ~ 
rllldell / 

SAJT FAllCr 
s ı n"Tw \. 

hanomn t.bMmı tamr mqclauaT 
- &ve&. Qolr 111 • 1 • ~ 
~t e,JIMln.. ploDda ........ 

mazbut ve mMDJ bir •de"* 
- Herbalde lmı da keedOert 11111 

çok kibar ff ....,,,_ tok ...ıml : 

NeclA ~' •• s11ı1 dMnn nk 
ISn be 1ıaktL 

Sedat mevma dertnhıM b llteG 
ve kDma clöadQı 

- lla,ydl Udllls ........ '? .. 
ıldlrıl& de bbe lllıw .....,. ,....... 

Ekreme de llJ'le 1* atm ...._.. 
verdi. 

Kız1u kalktılar kifb .......... 
Sedat 96aDm devam ..... 
- Kuııara bUma, Ekrem 1Mı7J Km. 

lamı yaııuıda 1azJa 1191lunqonaa Fa. 
kat., a871emek lat4'd.Jtlm te7ler de •• 
çbncle kalıyor. bu.nahyonam, Bela,. 

içi tez b1r l1t•nmı Blalm lwnrnla da 
va.ktae bir auat lçlDcle ı6a keeh ıınWt 
tim.. • da tatınb, ııJlesl de. Fakııt ba. 
bor Udmlz irin do çok hayırlı ol:1:.ı. IC. 
ter it um•ydı, amya l:lrçok dert lco
dıilar..!....m-~talzllld::r glroceMI. 

((Deva.mı var J 


