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CENUBi Afrika Cümhuriyeti 
Vlti ile siyasi münasebetle. 

rini keati. Vnite Prese göre bunun 
miDuı oldukça ehemmiyetlidir. 
ÇllD.ldl ba hareketinden sonra ce. 
..W Afrika hükWııeU Dö Gol'ü 
tanıyacaktır. 

Aşnı ajansa göre, yakında Ma. 
d8p.skarın da zaptı mümkiindür. 

llaclagaskarm Japonlardan eTI·el 
('nıubi Afrika tarafmdan zaptıe -
-.ıı, olmasl Aıaı;lo.Saksonlar için 1 
oı* ehemmlyetli<l' r. Blr clefa Ma
d9pelrar ılapoabr tarafmdan it. 
pi edllcltil takdirde, Cenubi Afri· 
bnm harp 5a11ayl merkederi atcıı 
altına almac:ı1<tır. Bu merke7.lerhı 
af.el} altına almması Afrikada <'• 
laemmtyetli bh: mevki <0ıalıibi olaı! 
&ıiap Afl'ikaıımı mefluç bir .1\1\!t• 
llepJ.ild. Diler taraftan Hlndiş • 
tan gidttek olan gemiler de ar_ 
tdE tehlike mmtakasına girecekler. 
dir. itana makabil Mada~a.11knr im
paratorluğun eline gec:<'cck oluru 
hem C.enabi Afrika emniyette ka. 
laeak. hem de Hindistana giden 
d.tsyollan tehlikeden kurlulaca~ 
tır. 

llindistanm karadan \'e deniz. 
den t91ikeye dUı;tüğii bir zaman. 
ela ona uzaktan muhafaza edecek 
tedbirlerin derhal alınması Jmp&. 
raterhık için artık emrh'akl halini 
abmttu'. Vakii bundan birkaç ay 
e.vel dl!' Madagaskar me<;elesi or, 
taya çıkın~, Fn.nsa ilP. ,Japonya. 
arasmda Madaga.,karın iı:gali et. 
:rafmda mllzalrerelcr ısrarla söy. 
lftlllli,U. O zaman Pct.en 1''raı1sası 
ba haberi tekzip etti, Japonya da 
temtaat verdi. Bugün Lih·ilin iJ 
hqma ge1meel yt-nlden Madab-u -
kar etrafmda Japonya ile Pransa 
arasında bir anlaşmsyr mUmldin 
lalablllr. Bunun için Cenubi Afrf. 
kum emrivalde kurban gitmf'meti 
~ açıkgözce h:u-eket etmesi nmh. 
leawkUr. Çünkü Madaga~karın 
·la..-1ar tarafından işgaline fır • 
sat nrmek btlt\ln Cenubi Afrika,. 
llm ehemmiyetini ve kıym<>tini bir 
anda bybdmesl minasmı ifade 

ingiliz tayyareleri 
Rostok 
şehrine 
Dördüncü 

defa hücum 
ettiler 
-0---

T ayyaTeler f ehir üzerine 
vardıkları zaman evvelki 
bombaTdımanJan dolayı 
birçok yerler yanıyordu 

Loadra, 21 (A.A.) - İılgtltz tay. 
yareleri dUn gece Roetok .sanayi ıeh
rtne dördUncU defa olarak hUcum et-
m1flerdlr. Tayyareler tehir üzerine 
n!'!!lk'IU" ?'ıımıın bir ~ok :yetlt'r Mil\ 
)'allm&kt&ydı. Bir çok bombalar atıl. 
mlftlr. 

.... Devamı 2 ncıl •:rfada 

Leningrad 
En ağır 
hücuma 

maruz kaldı 
Londra, 21 (Badyo -.at 16.115) -

Sovyetıer taratmdan n91redllen teblL 
te g6re Alman tayyareJerl kı§tanberl 
Leningrada en oiddeW bava akınını 

yapml§lardır, 63 bombardmıan tayya. 
rea1 bu hücuma ııtırak etınl§tlr. Ba. 
taryalar 9 Ahnaıı tayyareal dil~ -
mllflerdir. 

Murmansk limanı 
yeniden bombalandı 

-<>--
Hava muhaı;ebelerinde 9 

Sovyet tayyaresi dütürüldü 
eder. aerıtn, 2'1 (A.A.) - Alınan ordula-

Blr yaadan ate:t altma ıı;iren, n ba§kumandanlığı Alman &Tcılan • 
ltir ynndaa denlzle irtibatı 1-esilen nm dUn yenl muvatfaklyetıer kazan. 
Cenubi Afrika fi<'ialann en müt. dıfmı bildirmektedir. Stuka tayyare_ 
hl~ı ;Je ka~ılo5011<ı olur. Ru be.. leli taratmdan Murmanak ıtmanma 
lomcJan ODQD enerjik hir hareket yapılan taarruz esııasmda, 8 taneaı 
Japması ihtimal h:ıricinde görille- 1 Harikan aıatıeminde olmak 1lzeN 9 
..... • bol§evlk avcısı dQ1UrllJmll§tUr. 

• 

Alman tayyareleri 
Bath 

ş,ehrine 
ikinci defa 
baskın 
yaptılar 

--o---
Alman tayyaTeleri bu •abah 

da batı tarallarınJa bir 
ı•hre ,uldetli taarnaJa 

halandular 
LoDclra, 21 (A.A.) - DQn poe Al.. 

man tayyareleri Bath feb1'1nl gene 'bal 
lıca hedef tutmuglardır, Taarruz he
men ikl saat ııUrm~tUr. lnsanoa kay
hl'l eok olms.sml\an .korklılu.yor 

SalAbiyetU bir kaynaktan haber ve. 
rildiğl.ne gl:lre Bath ıehrlne yapılan 

bu hUcum bir evvelki gece yapl&D hU. 
cumdan çok daha ufak m1kyuta ol • 
mUflur. Bath'dan bqka birkaç tehir 
daha dün gece Alman tllyyarelerl ta
ra!mdan bombalamn11tır. Bu tayyare. 
lerden tıçtı tahrip eclllml§ daha bqka 
blr takım ta)')'areler buara uğratıl • 
Mlftır. 

Dü.flll&n tayyareleri İngiltere üzerin 
~ bulunduklan aırada lngillz hava 
ordusuna meııaup tayyareler de i§gal 
altındaki Avrupada üsleri ve hava 
alanlarmı hrı1>&l&mlfla.rdır. 

Londra, 2'7 (A.A.) - Dahlll eınni. 
yet ve hava nezaretlerinin tebliğl: 

Pazarteel sabahı erkenden Alman 
tayyareleri lnglltenıınbı batı tarafla. 
rındald bir 5ehre fiddeUl bir taarruz 
yapml§lardır. Şimdiye kadar alman 
haberlere nazaran ölenlerin adetçe' 
y\lkaek olması muhtemeldir. Yüksek 
lnfi1Aklı bombalarla yangm bombala 
n fehlrde çok bUyQk haaarlar yapmış 
trr. lngUterenln cenup batmnda veya 
batmnda bulunan diğer ,ehlrlerdeki 
z.ararla.r ııanttir, hiçbir ölU ve yaralı 
yoktur. 

BerHa, '1 (A.A,) - Alınan haber
lere göre hıglllz bava kuvveUerf ev. 
velkl g11ıı batı cepliesinde ve Akdeniz. 
de, 35 i hava aava.şlarmda olmak Uze. 
re, 42 uçak kaybetmf§lerdir. Uçakaa
var topçuau 4 uçak dilfUrmllt ve ayn
ca Kalla adaama yapılan taarruz es. 
naamda tayyare meydanlarında bulu. 
nan 3 uçak da tahrip edlimi§Ur. 

1 Eyüpteki cinayet 
Bir adam karısının dostuna 
öldürdü. iki çocukla kadını 

da gara/adı Gandinin nwh' .. 

Katil neler anlatıyor ? Japonların 
Hindistana. 

karşı 
besledikleri 

DGD poe Eyüpte bir de taduı ru dQrU.lt ot:annuf, fakat btr p Jıleb 
olmu,. bir adam; ke:adl•ne l.bwt •- met ı.tmU gemici btr pDGle t.,...... 
den lransm.ı YaralamJt, karuım.m doll. tır. 
tunu 61d1lrmıı,tOr. Gtwaar KehmeUe tamfbkt;aD -. 

Bu facia71 muh&nirlmia mahaD!n mllnuebeUerbıl derSnleft1nnll, ft ba 

de tahkik ederek bUtUD Werruatmı dellkaDlı De muhteltt ,..ıerde balUf-
teabtt etmı.,Ur. mata bqlamıftır. 

HAdla, Eyapte OGıDGPllJ"U mahalle Fakat bu nzt,ettn bıllu komaıa ta.. 
sinde HUaamettln llOka&'mcl& 12 auma.. ratmdan ı,.ı karpl•nmamam '" bam 
ralı evde C9N)"aD etmlftlr, Bu nde dedikodulara aebeb olmuı 11aı1De 

GWizar 1Aılmll genç bir k&dm, iki çocu GQ!fzar bundan ı~ gOn e'VV't!l H&hcı
tu Ue oturmaktadır. Bu çocuklardan oğhmdakl evinden çıkarak yukarda 
blrl 13 yaşındadır ve kızdır. Diğeri lae bahsettiğimiz eve t&f!DDJtıtır. 
10 y&flDdadır ve erkektir. OEM1L VAZIFZ8tNDl:N 

G1Wzarm kocur Cemil, bundan bir »öNOYOB: 
mtlddet evvel bir vazife Ue 1atanbulu 
te$etmlf Te karıamı Halıcıoğlundakl 
ntm brrakm11tır. Gtıllzar kocaaı git· 
tnı:tım.80nra epey mQddet evinde doğ. 

ıovret te11u11 

Bir Alman 
tank kolu 
dağlt11dı 

-0---

17 Alman aliiatahkmı 
mevkii tahrip edildi 

Moekna, n (A.A.) - Myter bil. 
diriyor: 

SovJ9t teblltfne ektir, 

" 

cemn, birkaç giln evvel tqradakJ 
vazifesinden izin alarak latanbula 
gelml§ ve doğru Halıcıoğlwıdak1 evine 

... J>eotamı ! Dd •yfada 

Maltanın 
şerefli 

mukavemeti 
Dlrt a,.ıa ada 

tlzerlade 
200 mıhver tayyaresi 

düşürüldü 

Tanklar himayesinde hareket eden Kahire, 27 (A.A.) - Matta a.. 

ODşonceleri 
endişesiz 

karşılayamıyorum 
--0--

Hindiatam rahat 
bıraksınlar? 

Alı~, 27 (A.A.) - Gandl, 
Harljan gazeteslle neırettltf bir :ma.. 
kalede, .Japonlardan bahsederek ıuu.. 
lan llllylemektedir: 

MQtearn7Jarm memleket faydasım. 
çalıftıklanm tahmin etmek bir acillik 
olur. Htnc!letımı kurtarmak için baf
ka dmetlerin yardımım aramamak. 

ı Irğumz lAzmıgeidfgfnl her vakit söyle-
1 elim, Böyle bir yardmı .ı.stemek Oalma 

1 
mtıdafaa ettiğim §iddetten ç-eklnme 
slyuetlle uygun dil§mez. B :ı bu si. 
yuete her vakitten ziyade lnanıJ0-

1 
rma. ..Japoalara karşı blr d1lfmanb
ğmı yoktur. Fakat Hinclistana ka11ı 

besledikleri düşünceleri e:ııdl!,!Cslz kar
ı;nlayamıtonım. HUr birer insan gibi 

kendilerlle hiçbir münazaayı mucip fh-
1 Wltlanmız olmadrtını niçin g6nnU _ 

yorlar? Bindlstam rahat blraksmlar. 
tyı Diyetlerle geldiklerini söy1Uyortar, 
acaba kendilerini maruz brraktıkl:trr 
bu yakma ve yıkma siyasetine mtıst&.. 
yahak olmak lçln Çin ne yapl?Uftıı:? . 

Sovyet piyadesi Kallnin k~iminde dası ~'..ındiye kadar herhangi bir 
d\ltman kuvveUerlne bir bukm ya • hedefe yapdmıımış derecede şid • 
parak iki köyü geri almlf w SOO Al· detM ve 811rekli hava almılarm-ı 
man l!ldOnnUıtOr. k.atla.nmakla Almanyanm harbetti· 

2 havan topu, ı top Te 3 tank tah. ği bUtUn sa.'halarda en y\lksck şe. 
rlp edllml§t1r. Birkaç eelr almmıgtır. i rd'i lcua.nııruşt!r, 19 nkkft.nundan j 
Aynı cephenin bqka bir kesiminde ı 19 Nisana kadar gE'Çen dört ay için 

Almanların mUstabkem mevzileri tah de 11 bin d~"'3'.nan tayyareei. mih. 
!'ip edilmiş ve büyük bir tank kolu vere Afrika Y\>lunu kapa.yan bu 

_.. Devamı ! nd •yfada _... Devamı 2 ncl sayfada 

F ilipinl.erde 
harekat 

--

(jüııüııP1.011usı. 
Port Moresbi 

yeniden bombalandl 

Bitlerin 
Söylevi 

Yar.an: BiR MUHARRiR 
A LMAN Devlet Reisi Bitlerin 

söylevinde anladığımız ve 
anlamadığnnız ndktalar var. Anla. 
dığmırz noktalar auen blldiklerL 
mizdir: Almanya iki baçak yıllık 

--0---

Korregidora hava Mtl.mlan 
aıank kadar çoğalmıs mıdır ki hafifledi 
Almanyanm de\'lct reisi bunlara Melbunl, 2'7 (A.A.) - lıllltteak-. 
CCl\'ap vermek ihtiyacını duymn!f. !iği: 
tarf Nutkun tam metni henüz ell· 
miz~ gelmedlğl ,.e bcnnutad pek Port Moreııbl: Dll§ıılan dokuz bam.. 

ba tayyaresile bir mahalle ıaar..a.... 
eksik \'e k&nşık bir tacüme üs 
tünde kaldığımız için bu izin me. derek hafit hasarat husule geth:mla. 
selec;inden hiçbir Şey anlıyamadık. tırt.ıMUtiltedafik tayyarel~rl muTaf!akt • 

• ye e m hale etmi§lerdlr: 
İkiD<'l karanlık nokta ~a h&klnı. Lae: Müttefik bava kuTVeUeri -. 

Jer meselesidir, Bay Hıtler blL7.1 vat!akiyeU b' dn~-" h -
hi • ı · ba • f 1 e ır _....... ava ...... ,,..... 

kam enn • zı canılerc karşı a1. nma taarruz ederek erde Uç ta: 
la merllametlı da\'l'anmalannı ten- 1 tahrl et .... ı.ıer ve .,.?aka bir ta ~ 
ldd ediyor, Bu hii1dmler klmler, P - .._ :nan 
.. _, b ___ 11 khnl dir? C,'ina yi bava muharebesinde dtl§UrmOllısr _ 
-e o \;Allller er • • dlr harbin tarihinde blytlk zaferler 

kuanDH8f,ır; Ruı1yada ileri hareke-
Japonlar tini birdenbire dard1ll'UI kuı 

ti • etti • Sabofa · mı bozgun • Ye erı n r · J ' • Bou""'lnville (Salamon adalan)· 

Bu Sabahki. yangınlar Çin komünist- ::~
2

(!::0:::;:;~;!:::0~.::!: 
en kadar mütJıft olmtlftar; t.altia-. le . k tin ha mü~bMnthlrna \'e laŞe 

culnk mu, \'Urganculuk mu, soy •- · 
1 k • b d anlası'm'"' Müttefik hava kuV\"eUerl bir dU§man guncu u mu, a a ._.or. 

Rayştağ ı\lman de\ Jet reisinin hava meydanma taarruz etml§lerdir. 
istediği salihlyetlerf ayağa kalka. Korregidor: ~il§manm han ı.a:r. 
rak, alkıslarla ve ittifakla ver<ll. ruzlan hatınemışUr. Müttefik topçu 
Bu salahiyetlerin derecesi, hududu kuvveUeri toplu bir halde bulunan 
"ll.ikı nedir! Aı1keri ve .. h'il bütün düşman p1yadeshıe mUeair bir ateo 
otorıt.cyl ço'!<fanbcri elincle bulun. açml§lardır. K k .. d b. k . rıne arşı zorluklanna rağmen müflafaadıı ara oy e ır şap acı 

1 
k~lan Almm ordusu hi~blr bozguna 

Genit ~i~ ~ücadeleye 1 ul{l'llmada.n bahara ka,'U,muıttur: 

d •• kk " t d · ıırıttıler 1 taarruz yeniden bqladığı zaman u anı amamen yan 1 Tokyo, 21, (A.A,) _ Aaahi gazete. ~!:! ~e~·Miminin halljtl tarafı sanıtı 
sinin bildirdiğine öre Ja on ku\"\'Ct_ , .. ~o~ıılc<'f'k ve doğu. harbi, Ru" 

D •• _...._,_ w d ğr f la g P dcvını paramn:ı......, eılır.""'Vc kadın 
QU ~ saat on buçuga o u ra ateş az sir:ıyetc meydan.ve- leri .A.rıhvee eyaletinde Tsunhuo dağlık , 1.. 

1 
t' A"'ı ·v- _,, · ,. ü 

ı<al'aköyde bir ..,.,.,,....,., olmuıı, bir rilmeden söndilrUlmü!i!tUr. ırcer \ ır; man onoosunon ull 
RA .,--o- ;. bölgelerinde general Lfyngşanm ku. n•U d-', t ..,_ d ğu 11 -Plracı d!HkHm ile Ustündeki bi- Yangm yUzüııden Beşiktaş cih • 7 l!ıu "" .... o Mnş e ~<' 
ıı. ~men """"'""'a•-. e. mandaamda bulunan komünlat kuv • ~irme~·, iht=mallne •öre şlmdideıı ~- - .,_wc tine olıan seyrU.se!er durmuş buhm u in k eni§ bl t lzl ' .. 

mnktadrr. Valtaya mUddeiumumilik ~ er e arp g r em eme bütün t~lhlrler almmnıhr. 
\. Y·- Karaköyde D-bek tram hareketine geçmi§lerdlr. n 1 d " .. 

- oç I k t hkik t b şlanm t nn an e"'ft!len uyuyor, goruyor. ayt--nı durduguw yerdekı' Arg·ı e oymu~ a a a a l§ ır. 23 nisanda Japonlar iki tersaneyi, 
....-ın "t · k d"kkA dak' " biliyor Y<'ya a..<ıağı yukan tahmin 

'lll'§
"c!a ait •ep1·-cı du"kkA-mdan ,.tk • .-,. Cıµl şap acı U ıının l u. Uç bomba lmalMhaneslnl, iki elbise 

..... . Aa ıı.ı• " tillerin fazla kızdırılması yüzün - ı lk e<li~·ordnk. Fakat Alman dc,·1<•1 
.. Ve hemen bUyilmUı•tür. İtfai • deposunu ve b r m tar top ve aUAhı reı'sinin ~öyJc,·ı'nde bllmedl"'ı'm: .. \'«" ve \J. " den <;tlctığı sanılmaktadır. b 1 dıl ~ ... lfi ~t'az sonra vaka yerine yeti~ - ellerine geçirmlf u wımaktay ar. üsteli"ı< anlamadığım17. bı\7J nokta-
n -.mazı alevler her tarafı sar • Ikincl yangm da Fatlhdc RQatem. lar da var. Mrse1i şu izin meselr. 
~ Olduğunu görmüş, hemen faa.. paşa caddesinde Mumlddine alt H nu- B" I ·r h "b • b tt ..... Bitler l9SS denberi kendlı1:. 
ın ~ gfrişmişge de burasını yan. maralı üç katlı ahıap bir evin en t1st l ır ngı ı.z mu n ı a ı nin hiç izin almadığını 1o1ö,·lcrll. Hu 
aaktan kurtaramamıştrr. Neticede katında Niyazlnin odasmdan çıkm~. Londra, 27 (A.A.) - Amirallik da. söz kimlere Juı.rşrılır'? Orducll\ , ·eya 
ka~kncı dllkkanı ile İl!'!lüııdeki iki oda ve evin çatısı tamamen yanmıı· iresi Sutvold muhribinin ballıfuıı bil cephr gerisi hbmetlerlndr ;ı.ın Is.. 

lı bina tamamen yandıktan son tır. 1 dirmekt.edir, tiyealerln sayısı, normal hadleri 

duran Hltlerin adli mekanb.mayıı Vlsayas: San Re~egioya k•rp 3'&
da hliklm olmasmcla fe\·kalide Sf'. pılan bir dQ§man taarruzu geri plla-
bepler mi aramak ı:ı7.fm~ellvor? kürtQımü~Ur. 

Nutukta bu noktalar ka.ranlıl·- Mindanao: Keıır kolu faallyeU kay. 
tır. Ya asıl metfn<len \"1'.hut gaz" dcdllmlştlr. 
Celerin tefsirlerinde~· belki bi; --------------
!J~yler a.nhyacağı7 .. Şimdilik bu söy- Bir kamyon 
Jc,·ın hiı:dc bıraktığı flk t~tr. Al 

man de\·Jet r<'Jsinln, büYü'I< doğu d evr ı• ı d ı• 
taarru:nmdan e\"\'Cl memh'kctin 
a<lli <'İhazrna \'annea;'ll kMlar bil • 
tlin kmTetıerini zaİerden ha-.ka 
bir şey olmıyan t r'k gayeye doğru 
seferh<'r etmek l~tediğidlr. Bana 
nr <lercr.eye kadar murnffak ola • 
c-nğı \'e lltın<hn ne nPf1cr al!M'a.ğı 
tnarnı:ı:ilan en·cl sö~ lcne:n<'z. 
Hn harpti" olılu~ı ~ihl banda da 
silahtan ba.'ka ölçü yoktur. 

Şoför muavini kamyon 
altında öldü 

Bu sa.00.h &lm'köyünde tclsiıl 
ci\·atmda feci b:r kaJ;nyoo kar.ur 
o:muş, bir kişi paTÇalanamk öl • 
milşti'\r, 

Kauı.yı yapan kamyon şoför Jı 
_... Devamı ı ncl 1&ytada 
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y p e"l cltınayet Sovyet tebliği Maltanın şerefi 
mukavemeti 

Mahkeme Salonlarında 
~ llnı;;tarnfı 1 ncl S!tl fada 

gitml§tir. Evi boş bulan CnmiJ. Halı. 
cıoğluna tavmmndan evvel oturduğu 

Ifyilptekl bagka bfr eve gltml~, bura. 
do. da karısını bulamamıştır. Ar.cnk, 
ı:skt mah'lllesıntn çocuklarından b1rt 
Ccm!li karıs!llın yeni t141mdrğı eve 

Ba!':itarafı ı ncl sayfada 
Baştaratı 1 ncl ıınytada 

Sovyet topçusu taratmdan dağıtıı.. 
mrştır. adaya hücum etmiştir. Maltan.m 

DU§manla yapılan kanlı b!r çarpı§. dört ıı.ydanberi uğradığı bu akm1ar 
mada bir Sovyet taburu 35 tanksavar büyük bir hava kuvveti olma.km " 
topu ile 12 sahra topu, 10 ~çak.savar Zlll başa.rıl:unnz. Mübıiliiğıı etmek. 
topu 9 zırhlı otomobil ıa mitralyöz c'.zin M.nltarun 400 obomlıa uçağını 
ve ;7 müstahkem m~vzU tahr!p et- ~§gul ettii;'i söylenebilir. Malta 
mlftlr. Almanlar asl•er bakımından • olmh:um.yddı .~u1;oo takrtaYY

1
a'rc SovI:t 

KA iSiNi KAYIŞLA DÖVMÜŞ!? 
Gençliğini, hayatını uğruna vakfetmiş, 

otUrmtıştUr. 

Cemli knnınnı bu evde görUnce, ni
çin buraya taşmdığmı sormuş Gil. 

fak at buna mukabil gördüğü 
.ızar: 

- Burnst daha iyi ve kirası 
ucuz, demiştir. 

mükafat: Dayak ! in1iş ... cep esın e'.tı -..uıs arına ü!Çr 
dn ağır lmyıplnra uğramı:tır. .. 7C\ tnn bomba ta.bffrdl Bun. 

daha • 25 nisand:ı tayyarelerimiz asker ,.e ~: başka bu kad: bo~lxı ·uçağı.. 
harp malzemesi taşıyan 20 kamyonu 1 ima . ı~· 1 'kta.rd 

Cemil, dışardakl vazltesınde bulun
duğu sıradn aldı~ mektuplarda karı. 
sma. dair bazı ~eyler duyduğundan bu 
vaziyetten Uphclenmlş, fakat hiçbir 

y belll etmemiştir. 

Nihayet b.rg1ln malrtul Mehmet, 
Ccmn evde yokken Güllzara gelml§, 
Gilllzar Mcbmedl uzak bir akrabası 

olarak truutmıştır. 
Cemli, Mehmedln kansı ile mUna

*lbcltı olduğunu duyduğundan, bu ak. 
ıpbalık faslına pek inanmamı§, bir şey 
de belli etmemiştir. 

~1HAl.'ET PAZAR onNO 

Pazar günU Cemil, kansını ve ço • 
cmklarmı alarak Yemı, lşkelesine do. 
(a,mağa gitınlşUr. Yemiş iskelesinde 
bnsmın mütemadiyen bir tarata bak 
tığını gören Cemil: 

- Ne vnr oyanda!. mütemadiyen 
b6kıp duruyonrun 1 diye kansına çıkış 
lmJUr. 

KarISI 1ae: 
- Neye bakacağım. Görmüyor mu. 

sun 7 Orada Mehmet var. Ona bakı
yorum. Sen de kocamıım. o da .. 

Deyince, Cemil deliye d!!nmtış, hırs. 
la karımnm yamndan uzaklaşml§ttr. 

Katil verdiği ifadede kansmın ya
nından aynldrktan sonra bir §işe rıı. 
kı alarak Eyube gitlğinl, mezarlık,, 

1ardn. bir hayli dola§Uğmı, fakat ca. 
:ıımm sıkmtısmdan rıı.Jmımı hiç içme.,, 
dfğini nihayet saat 11 de eve gitti. 
ğlDi söylcınl§tir. 

C<!mll, eve gidince kansı Jlc Melı. 
medln karoı karoıya oturmll§, kata. 
lan çekmekte olduklannı g6rmüıı w 
1çert girtrnık: 

- Nedir bu bal?. utanmıyor mu.. 
ımmız? dlyo bağmn~tıT. 

Mehmet bu söz üzeıine: 
- Sana ne oluyor? O art:Jk beDlm 

kanmdır! 

Diye cevap \lerlnce, Oemll bıçağım 
çekmi3 ve kansma aalıip çıkan acıa. 
mm ilstUne atılarak gögstıne, karm_ 

\·c boynuna bıçağmı birkaç defa 
aplam13tır. 

nm l yesı ~ın m mı ıı.n 
tahrip etmişler ve blr demtryolu köp· da fnr.lıı av uçağı kull::ı.nnıak lfızmı 
rUsUnU havaya uı;urmll§lardtr. Başka dır. Düşman bu a.vctlan Afrika.da 
uçaklarımız 2 Almu.n piyade bölüıtUntl .a.. k tl rini +_ ·ı· "--· nu.nver uvvc e .uıgı ız ...... va 
kısmen d~ğıtmreıardır. . . • kuv\•eUerinin hücumlarına kar§ı 

l\losko\a, 27 (A.A.) - Bö)ter. koymak için imlla.na.bilirdi. 
Gece yarısı ncşredUen Sovyct teb!l- Bundan ba.~ 1fo.1ta, gösterdiği 

ğt: muknvemetie mühim miktarda ha .. 
26 nisanda cephede kayda değer mu u t•....1..-•- s· ·ı d k ,..,.,. 

\'8. m re ı..cvcı.uıu ıcı ya a ı u~ 
hlm bir değlşikltlt olmaınr§tır. yda 1 da t t w affak me n arm u maga rouv 

25 nisanda 21 Alman tayyaresi tah- olduğu gibi dil!)Itltınm her sün gc. 
rtp edilmiştir. ıo Sovyct tayyare:ı:t niş l>lçilde bomba ve benzin harcı:. 
kayıptır. d temi tm' ti masnu a n e ış r. 

Bnrentz denız!nde gemllerlmiz bir Bıı dört aylık hava. muharebe • 
düşmnn den!zal~rsmı batrrml§lardrr. ,_ 'nd ln<Pl'l • uc:iklan ·ı dafi ba. 

v· · 27 st khol d .-.;n c . ...,.~z • 1 e 
ıııı, (A.A.) - 0 m an t~ryalan· muh~cluık surette 200 

bildirildiğine g!!re Huslar olmalde dtışman uçağı t..'ihrip etmişlerdir. 
FlnlAndlya cephesinde Lublye ağır Ayr.ca 70 düşman uçağının dilşü.. 
tazyikte bulunmaktadırlar. rfl'!mUı olmnsı ihtjmali de vardrr. 

Vlşl, 27 {A.A.) - Stokholında.n Bundan ba.~ka 250 uçağın ağır ha. 
bildirildiğine .göre göre Rus menabll sara uğrattldığı muhakka.ltt.ır. Bun 
Doneç b!!lgcııne Alman zırhlı ve mo. lnrdan birçoğunun üslerine dönmli§ 
törlze kuvveUertnın geldiklerini bil - olmn.larına pek cız ihtimal vardır. 
dl.rmektedir. Bu menable göre ııark Hücumların sayısı ve şiddeti a.rt • 
cephesinde Almanlarm 26 motıSrlO tıkça müdafilerin maneviyatı d:& 
tUmenl vardır. yUkselmektcdir, Şimdi .Malt.alılar 

Ru.ıı1ar acele olarak Siblryadan tak. <ltlı;msnın gece hUcumlarmdan bile 
vlye getirmektedirler • korkmamakta.dırlar. Çill".lrll İngiliz 
Almanıar Rwı hl\tları gerilerine tay geoe avcılan maharetine tam gO • 

yare hUcuınları yapmaktadırlar. ven besliyoıla.r. 
Berllo, 27 (Radyo saat 9) - Al.-------------

man tebliğinin bildirdiğine göre Stu. İngiliz tayyarelerinin akım 
kalar Kcrçte Sovyet kıt&larıru ve nak. 
llye kollarını llddetıe bombalaml§lar
drr. A%ak denizi kzyuımda birkaç nak
liye gemil!i ha.sara uğratılml§tır. Kat. 
kaayada iki Sovyct limanında asker! 
tesisler bombnlanmıı:ıtır. Harkof kesi. 
mlnde taarruza geçen SovyeUerler 
pUakUrt1llmüş, bir mUıtaııkem mevki 
ııl.mml§trr. 

Muhlis Sabahaddin yeni bir 
operet kurdu 

Haber aldığmırza göre tanınmış 

_.. Ba!jtarııfı ı ncl sayfada 
Londra, %'7 (A.A.) - 1nglllz tayya

relertnden mürekkep mühim te§ldlleı' 

pazar günU bUtiln gün Fra.naa.nm fl
maU Uzerinde taarruz hareketleri y&p. 
~larclrr. 

Öğleden evvel Splttlrelerln refaka. 
tinde hareket eden Boston Uplnde bom 
ba tayyareleri Scnt Ömer istasyonunu 
bombnrdıman etml§lerdir. İkl dU§mıı.n 
av tayyaresi dUşUrlllmUştUr. 

Öğleden sonra Splttireler Kale ü -
7.erlne sert bir taarruz yapml§lardır. 

Başka tayyareler Hazebroucka taar
ruz etmiglerdir. 

~ma mahkeıneal.nlıı davacı ye.. 
rinde bulunan kardua bD.ngUr b~ıtlı' 
ağlıyordu: 

- Hayatımı ujnına va.kfettlm hl. 
kim bey, gcnçllğ'lml harcadım, fakat 
buna multabll gUrdUftlm mukabele: 
daynk.,. Hem de nasıl kıyasıya da)-ak, 

kııyqla clnyak. .. 
llAklm, g~ç kadını, mUfifik ııtizicrle 

sadede dıwet etukten sonra: 
- Canını, biraz kısn. kes, dedi. Blz.e 

yalnız ayrılmak lstemeııtzJn sebebini 
anl:ıtınız, kAfl ! 

Genç kadro, hıı;kırurak \"C yanmda.. 
ki kocaııma kUıkUn l<UıkUn bakarak: 

- Sebeb. aebeb.. 1ıı1.o )·eglne ııebeb 
dayaktır.Eter dayafı olıruısa. bulun. 
maz bil' kocadır, ama, en ufak bir ıteY 
den clehşctU kızar ve beni bayıltnıca. 
ya kadar dö.er. En son aynlmıynn.a 
eebeb olan. kavgnda l e hiç aennadaıı 
('n mUtlıl:s dayağı attı, 

mo unatım.m~ fkl ay evvdıD, bir 
pazar giln.\lydll.BUtlbı hafta saı;!flll 9111 
pUrge etmiş, m temlzlcmlf, kendlabıe. 
kar gibi ~ baurlamştım. BU 
tün gayem, par.ar ctınU, yani bot oL 
duğu hattanın ba tA-,k gtlnll, beni gez. 
mcte götarmeBl,ydl. 

IAklD dalla •balı gö:ı:Unll açar aç. 
maz, homurdana bomurdana: 

- Kan lıocftD, adıadatl&rla it Jaak
kmda toplanacalJr.. Çit.bok kahvaltı

mı baurla. bıa Pltyonım! demek oL 

da. 
ıa.. eeaıaı,, .... 1 buakmak 

j9tcımedtm Bumm a..tme: 
- Hera.k etme, lımnaıtun. Ud ... ~ 

eoara eNeytm! cllJ'e yemin, bDWı, e.. 
derek ~gitti. 

Bir -.at, lld eut, ü0 _..ı, lnamn 
Jdk!m bef, ta üpm ll&at .,. kadar 
sı>r1bunedl. oııe yemeflnl ~ 
:mqtmı, olduğu gOıt daıııyorda. 

Bu 'ftZlyete t.kara.k durup dUru:r

laıa ı0ırJeırtm ~ atlamaita bat
laduD. 

Tam ba ıma4a da koeam geldi. A. 
- -ı f Olchılu yerde tn1sıaya tu. 
tulmnşi alllft't"apct gnıı .•• o duvar se-

•bestekAr Muhlls Sabahaddin yeni bir 
operet kurmu§'tur. Halk operetmln ve 
eVftlce kurulup dağılml§ opercUerln 
be.§lıca elemanl&nm bir araya topla· 
mak ıruretile vilcude geUrlJen bu ye. 
nı te§ekkW bir mayıs cumn ak§imın. 

Mehmet can havliyle kendisini .-o. dan lU~ şehir tiyatrosunun kome. 
kağa at.m.q, evin öntlnde bulunan dl kmmmda temsillerine ba§lıyacaktır. 
bostanın BOntnıdakl yolda YatınP lkal tık olarak Mahmut Yesarlnln "Ka. 

Sent ömerc hücum eden 1ngi1lz tay 
yarelertnln havada Uç kilometre uzun 
luğ"unda blr hat te§kil etmem lngıuz 
ta.yyııro adeUeri.Jıakkmd& bir •fiklt 
vermesi kA!ldir. 

mn, ba 1luftıo f>eldm, anana sallana 
~~ıdo. 

Ba göme1tm baftcla, Alem eokaklara 

ııuııtır. . 
kanmn Qz dmlarm beğendiği,, 1alrnli eser oyna-

Cemtl, bundan BODr& liırka m lı: e. nacaktır. Bu eser Muhlis Sabahattin 
rlne atılmı§.Kadmbıçağmı -A-°--~rel • tan.tmdan bestele.nmL, olup uzun mUd 
saplamıgtır. , esaaen ~ıı.ı • d 1.:._00 k k ilk ~- k darbesll c """"" rl provalan ynpılmD.ktaydı. 
lr or tuğundaD ... "a e Yeni operet bu eserden sonra lıf.Uhlis 
bayılmııtır. Katil, biraz sonra polise Sabah ddlnln ''Kö dö n.. ''K-
glderek teslim olmll§tur. a ye n....,,, ve or. 

OemU Glllizan da ökttlrdUğUrıü oğlu., opera komikleri teman edilecek. 
'
1 

kadm ........ "'d tir. Yeni heyete ba..'anlar temenn.ı e-
zannetm ııae de hemen ...... ,, .. r.. deriz. 
ğmdan brçatmr adamalaılr saplıya • 
mamıı ve bu hal GtıHzarm hayatını 
kurtarmıştır. 

Gülizar yaram hatif olduğundan do. 
laşabllmektedlr. 

\'AKAYI 1LK DUYAN l'ıı'EOMlYE 
NELER Allı"LATJYOR T 

BAdlsenin cereyan ettiği evin ilst 
katmd& oturan Necmiye ounıan l!Oy 
lmıtştir: 

- Bu kadın. lCi gün evvel buraya 
ta§mdr. DUn gece saat 11 de bir gu,_ 
r0lt11 duydum. Bekçi, polis diye b3. 
ğırlşmalar oldu. Sonra çocukların 

anne, bab:ı. diye ba~ışmalarmı ~it.. 

tim. Biraz .sonra poJ.lsler geldiler, Sa. 
bah uyamnca. karfık1 'bostanda blr 
ceaet sfjrdtlk. GIDlzarla benllz tanış • 

~ 

Fıkra 
: .. mwww.:: 

Gözlük meıelesi 
Gözlük ııatımlar tahdit ediliyor. 

rnu1- 'Yani gözlUkçU olabllmrk için 
en azı ortamektep mezunu 
lktna ede<ıek. 

olmak 

Sıhhat vekAlrtlnln yrrlnde blr k&-
ran. Şıı itibarla kl eline bir 
gözlllk alan tıerkee bunlnn 

yığın 

o kak 
M>ltak gezdlnn!'!,te, ve hele mııeevl. 
ler bir nınl dol,torhık bile ta,.laya. 
mk gözlerinden hafif rnhabıız olan
lara numaralı g6zlllkll"r vermekt.e, 
pbadetname]I bir göz c1okt4>ru gibi 
sanatı icra etmektedlrter. 

Bir kamyon devrıldi clöktllmU!l bcdWlldutu bu .. ı, ben ko-
_... ~rafı ı net sayfada C8llll beaJ ~ giıttlnlhı cU,e ak. 

linin idaresinde ohıralı: kuş)'OOli tamıara kadar bekllyeylm de o bu 
yüldl-e ga"ınıcd~n tstanbula gel • .llllMe eve gelıdn, ha.~ blrdeablre ııo.. 
mekteydi. Kamyon asfalt Uzeriındc . ~ ~c1ım, atfamap baııladon. 
büyi.ik bir silratle 1leı-lerken !kar§!. O bu bı\llml ıftrthıce kUpllrdU. 
d::.n bir a.m.ba görUnmüş, eoför bu· - .Dmzır Jradm, neye ağlarsın böy. 
na çarpa.cağını anlryara.k kamyonu le llakaymı, kocan ~ldt, kcndl!!lnl &il
birdenbire istop etti:mılflir. İ§te. lıerek k:arpaaana! cllye bağırmasın 
bu birdenbire dunış 80llıunda kam.. Dllf Btbıbnttın lrendlml kaybettim: 
yon yanda.ki hendeğe devrilmi§. - Ben böyle 'kocayı ıstemtyornm, 
parçalrumııştır, diye balmlmı. KlmbDlr, nerelerde 

Şo!ör muavini Satılmış kamyo. hang1. ~ gmdln eğlendba, tııa-

1 

nıın ağırlığı altında kalarak par • rmı yabus bafma tn'do ~ doldurma.. 
ı:alanmak suretile hemen ölmilş _ ta blJ'aktm. Şlıridl de bu !lalde ne ge. 
tUr. Hyonı:m. 

1 Vakaya Bn.k.ırköy jandarması el - NelT ... bir de üstelik iftira hap 

1 
koymuş, muhteJif yerlerinden ya • Dur!.. timdi eana gösteririm? .• diye • 

1 
nılanmtŞ olan ,of5r Ali de te<lavl ttk bellnden kayıamı tıkardı, Ur.erime 
nltrn1 almmıştrr, atılarak beni yere :ratırdı. U.ıt l<atta. 

11111 Çoc k d kll!'r yetişinceye ko.d:ır döğdll, düğdü, 
I! arasın a her yerimi çürftk içinde Jııraktı. 

Samatyada oturan Agop ndmda 
l:ir çocuk solatkta. uslu uslu gide'r. 
ken mahalle kom3ulnrnıdan İbr.!. 
him oğlu Ke.drl sdındald diğer bir 
çocuk kendisine çatmıştır. Arala. • 
rında çXka.n kavga. nctlces!:nde 
Kadri Ago'bu hiçakla 901 ko!tıOOan 
hafif ee ya.m.!amştır. 

Bu kavpdlln sonra bütün mahalle
Jlye redl olmuı;tum. FazJa dayanama. 
dmı, kalktım, annemın evine knçtım. 
Şimdi beni bıı ad::undan ayırmanızı ıs. 
tlyorwu. 

Vaktfle eıutıoı babamm, bllAJnre 
hey ı.tıamm elfııden ~erimi sO 
ıaıle:r, bena: 

- Merak etme kı:ı.un, kocandan 
gWeoeksbı! derler4l de ben de buna 
lııaıurdmı, meğer.. Ul leıılne çatm131m 
kJ.,. ae olur, beni bunda.ı:ı bopym, ar. 
tik bu bayata tahaoımfil edemem.,., 

Genç kadın, gene boıtıınarak lııçkı. 

nkbr lı;lnde yerine oturdu, 
Kocasından batka blltiln salon bal

ın, kendlılne acıyor, bazı lhtlyo.r ka. 
dıalann da güzleri yaşarıyoro~. 

Öyle ya, babası sarhoıı bir kızcağız, 
bllAlııru ü\·ey baba eUnc dü~nıllıı •• an. 
neaı ikinci kocasının kızına attığı yok 
tan dalaklara göz yummu,, ve böyle 
bir cehennem hayatı geçirerek büytl. 
wU11, nihayet: 

- Belki kooıulan 3 ana gülerim! dl
yerek e\·lenmıı ve nihayet de böyle 
bir kocaya dll:ımll! ••• Haklkat<>n a<>ına.. 
cak bir aahne-

HAklm bundan sonra llÖzU 

verdl: 

kocaya 

- Ne dlyeceksln ofJum,, bak karma 
ne eziyetler ed1yorsun, ıtlmdl ııeııden 

ayrılm:ık istiyor, dedL 
Genç adam, yerinde doğruldu. Müt. 

blıt bir alnlr buhranı içindeydi: 
- Talebine ben de lıtırak e<!lyo • 

rum! dedi. Evet, keodialnl döğdüm, 

hem ele kayqmıla döfdllm. Uldn ken. 
dl9l ha.ketti, 

Ben kanmtıı nihayet Yorsun •rrm 
eve dönU.nce bana gttJer ytız göet.er -
IDM1nl. beni oyaıamumı ~ BaL 
bukl ba ••• ben ne Taki& 9" blru seo 
gel.lem bana bir mrat, blr borun, he.. 
mm bir kavga zemini haarlar. Artık 
bu bayata ben de fu.la tahammW. e.. 
demiyeeeğlm. KeadlııOe bir ttlrltl a.ı:ı

Jaı machk cttU. Benimle konuıtutu 

bUtUıt mevzular dedikodu. 
Yok yukankl ,öyle bir kadınmıt. 

arkadaıpmm kanın böyle bir kadm - • 
M!J., kOl'D§WlDn kızını bir mbl\ late. 
mit ımı,_ karfıkJ kız, S liralık porap 
gtyermlf.. 

Eeeee, ben karımla hep bu menu.la. 
n konup.cak c1etfllm ya_. az ~k mlL 
nevver bir adam ayılırım. 1-tm Jıak
kmda, dünya ahvall hakkmda kaııı
IJJili bir lkl kenine' etmek ısterim:B'1D. 
da bltblıiıti yok. Sonra da lllml. cf1etL 
mti bırakıp kcndlıı.lnl gezmelere, çay. 
lara, danslara g6ttırınemı ister .. Buna 
D&8ll rau olablllrtm. Olsam, lkbMıl atı.. 
nU her lklmlz de aç kalınz. 
Bunu hiç ~llnmez bUe, ynkarıldnlıı 

kocası eski kuyolasıru otuf1JJ01 ta. 
mir etmı,, yepyf.'Dl yapmıff. Bu benlm 
elimden gelmeunt,. Ayol, kac'lm bir 
az dü,Un. Bu cibt itlerle lf8lz gü09Uz 
evde oturnn adamlar uğra:sır. Fakat 
benim 1 lnı wr. Evde ~lreoek fazla 
vaktim yok. 
Hayır .. hJç birisini kabul etmez,. bir 

gfin de canıma tak, dedi ve ke.odlılnl 
döldilm. 

~etlccde: Ben de ayrılmak ııttyo -
nım.,, 

Bundan ıonm hftklm, ı;enç kadının 
göstereceği r:nhltlerl dinlemek Uzere 
muhakemeyi ba,ka bir glinc bıraktı. 

Koridora tıktıkları r.aman, kadın 
hlil~ ağlıyor \'C koea!ll "'nlrll bir halde, 
önünden yürüyordu. 

J.'tıkat ben emindim kf, yn ikinci 
celsede banpeaklar yahud da ayni. 
malarına kamr \"erilceeğ-1 gün Dlllb • 
lccnıl•J-e g<'lmlyec<'klerdi. Çilnkü hrr 

ICYe rağmen blriblrlerinl 90,·dlklerl 
barekctJertnden fazlı:. kavga.larmdan 
anlllfılıyorda. 

K'A.TlUN BABASI :NE DlYOBT 

Katıl Cemilin 11Tey babuı Adem 
de fUll.}an a!Syleı:nl§t:lr: 

- ogtum bana kaqı pek bayxr. 
ıımdtr. Kazmnı çok severdi. Fakat 
az Jr•u>cb#t için onlDl her iatcdlğlnl 1 

yapemudr, Şimdi be:n onun çocukla,. 
rma nam1 bakacağımı dll§ünUyoruın. 

o.n1en1e bir vapmda çakı, ma. 
kM 'Ye gözlük 11&ta..'I bir mueevı ıte 
blr zat arumda &l)yle bir hldlııe geç 
ti: Bu :ıı:aı bir g~Uk istedi, yalıodl 
parmak)arma 1aktıfl lrlll ufakb &'k 
lllklerdea birkaçını ~lkanp verdi. 
Fakat attaıncıatrz her cklttltı tak
tık~ yalıudinln yüzO.ne bakıyor: 

şahika yavqça l~rden eMap ~ .. 

dl: 

- BU.. itim ftr, NecJA ... ~ 
değlfUrlyoram. 

Multaddes Uçurum 

Oeımnln çcx:uldarı AY§e ve Recep 
mabllırlı1mlzln ibO.tnn suallerine: 

-..:aJmi;vorus. haberimiz yok! 
Şekllndo cevapıar ftl'ml§lerdlr. 
Her ilds1 de P§km bir vaziyette • 

dir. :Müddelumuml muavinl Necati 
ımti1kçQoğhı tahkikatma devam et. 
meMedlr. 

- Ulan! bu da naaıı gözlük T di. 
yormoı: tnsanı ayı clbl götıterlyor. 

Neticede IJll oldu! Mil&t.tti hJ~blrl. 
n1 bt-fenmlyerek iade edhıce, gib.Jilk 
~U bir taaeıdal &'lirlMıe taktı. ve 
cllkkatll dlkkntll baktıktan sonra: 

Doğru, dedi, ııöyJedll'ln glbJy. 

SASRE'lTİN 

: . . . :.- ·-' . .... . . . . .· . 

I LE SABAH ôGLE VE AKSAM 

Her y~n !On"' ı:;limle Uç drfa mıınta"nnr." l'l'!1rrlnlz.I frrça!annı7, 

1 ,~.. • • ........ ,. •.• ' .. ·-~~·ı:.Yııııt.:trt ...... ·-< .......... .. ,A- ı ·;:. .... ,......~ •• • ı• ~, . ....... , .,,ı ,, . • .. . •. . ,· l~ .,,1 ~ .... "'~,,...... • 

Neci& aofadan llelllendl: 
1 - Mtljde ljahlkal Ekremc1ea tel. 
~raf seldi timdi. Katı oevabou bOdl. 
rlyor. 

- Oöztin aydm,. tel»rOc ederim. 
- Ayol, kapıyı 99 da konu!',lalım. 
- Açamam, Necll.,, biraz -.ıra ben 

l tilze cel1rlm. 
Neci~ ne,eıılnden uçuyordu. 
l>odafını kapının aralıtm& göttiJ'. 

dil: 
- Yakında evleneceğtr:, Şahika! 

Yıldızım rtllmt.le bafladı. Annene tel. 
grarı göıterdlnıı: Dansı Şahlkanm 

baıı111a, dedi. 
ŞahJka titrek bir flelle cevap l'erdl: 

1 
- Benden geçti artık.. benim tan. 

lm ebediyen kapalulır. 
- Haydi canım, bırak bu delice UU. 

ları. Biliyorsun ki, ben de M"n!n gibi 

1 
dU5linllrdüm. l'aka.t, işte böyle hayat. 

1 ta lnaanuı karaısma bir kısn:ıı6' çıkı
l verir- ıtMıl olduğnnu anlamazsın bl. 
1 le? 

!';'ahlka kendini gllo tutuyordu: 
-- S!zf' ll<'ldlğlnı zammı t.ımu•ııruz.. 
:liyrbilJI, ',\lr.
Ou "ınıaıı g.\rültUyc u~-anmı~ olan 

·18· Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Bay Seda&, Necüyı kar§ılsmamıı ol. 
8&J"Clı, f97taıa im, Ş&lıflranm ..a1lden 
beDd de teesstıronıı anlayacakU, 

NeclA, Sedadı g8rtlııoe t.elgrab göa. 
terdi: 

- Ekremclesı aevap gelcll, anl<'.&eı -

lnn. .. artık h)ormMlnlıle ~ 
Sedat neoeıı bir tunla lıafmı 11al

ladı: 

Ben do bunu bekliyordum 
den. 

Ekrem. 

- Hatta ara9ıncla. da bir gece gele
cekml~ buraya. 

Seclat gözlllğUnU taktr, telgrafı oku. 
du. 

- Bu işler çabtılc yilrl\rse, dah:ı hn
yuhdır ynvrum. lI<'lc gelsin de etrnr. 
Lıca lconu~lıru. 

NeclA önllne bakamlc sordu: 
-Blr ~ gc.Iooeğlm, diyor. Gün. 

dUz neden ~lmlyor acaba f 
- Hafta nrasınd:ı gUnüUz nasrl gel. 

slnT :uemur ndam h~r 7.nmıııı 17111 ııla. 
l>lllr mi! 

- O haJ~c gece ııcrclc kalncaltT 

- A kızım.. 9CSl de neler dltilnü· 
yol'AD1 Bir edtek için 7f!Jr mı 7ok. 
Wzlm alt kaHakl odada Ekrem kaç 
gece )'1ltm11tır. tat.erse ot.ele de gidip 
3atar. Ba da dil§ilnllltlr mU hJçf 

NeclA ~ altkata indi, 
Bay Sedat rob dö ea.m.bnıu giye. 

rek ökstlre i>"kdre Neclhın arkasın
dan indi. 

Sedııt, NeelAn.uı neeeıslnl gördük~ 
90VIP1yorda. 

- Hele ıJUJdlrlmo oı.un ADaJınn. Şu 
tallsb:lerden birine lyt bir lmmet çıktı. 

SedBdm karm: 
- Dnnın bizimkinin ba,ıDA, dedi • 

'J'rlsımh kapılar artık açılıyor. 

Alt 1 otta çny iterek kon~u)orlar. 
aı. ; -

( • *. 
Bb: grl,.llm U t lrnta .. 
Ş:ıhllm ıırkadn,ını gU!;lül.lc ımvrnı,

tı. Yntoldan kı\llıtığı hniclc tl'krnr bs. 
ını iki yA!ltıj:;'fn araımııı. ko3·nrak hlln 

&"ilr lılhııgür R.flu·or \'e arıı sıra: 

EN SON DAKiK~ . 
Küçük ilanlar Kuponu ~ 

(B lmpona eklenettlr CÖllderlle<'<'I< 

it aratna ve it verme Ulnlan En on 
lJaklkada parum oqredllecektlı t;,· 

ıeııme teklln ıöndel'ftl olnlyot"Uların 

aıhfuz kalma.k ıızue ~ Mlrl!blerl 

l1J blldlrmeıert IADm,) 

Evlenme teklillerit 
• 25 Yll§mda 50 Ura m.a&§la bareme 

dahil ve ileride tekaüUük hakkı olan 
bir devlet memuruyum. Hayatta hJç 
kimsem olmadığı gibi ıuıkcrllkle de 
ala.kam yoktur. MU..kirat lv.ıllanmam. 
Eltı gözlU, aanpn 1.67 boyundAyım. 
Musikiyi seven ve biraz gellrl veya 
bir evi bulunan 18.20 ya§larmda balık 
etinde s&r1flD veya kumral mazisi te.. 
mlz bir kızla evlenmek istiyorum. Fo
toğraf ve mektupla (R,Ö. 12) remzine 
müracaat. 

• İyi blr aileye mensup, ıuıkerllğtni 
yapmr3, ıılgaradan bqka içkisi olını

yan, orta halll bir &lleyt geçindirebile
cek kazançlı bir terzi bay, 16-20 Yll§. 

lannda, balık etlnde, orta boylu, lyl 
bir aile kızı ile evlenmek l.ttemektedir. 
Gllzelllk mevzuubalıa değildir, Yalnız 
namuslu w temls olmam p.rttır. 

(F.Ö. 84) remz1De müracaat. • 29'5 
• Şerefli ve arbetrt bir meslek .sa

hibi, aylık kazancı en az ll50 llra olan, 
29 YB§mda, kumral ve güzel bir bay, 
18-25 yaşlarında güzel kız yeya dul 
bir b:ıyanla evlenmek istemektedir. 
{Yoldaş) remzine müracaat • 296 

• Yaş 25, boy 170, balık eUnde,, 
buğday tenıl, orta talıs111l, ev ve cllş. 
lerlnl mükemmel ibllen, biçki yurdu 
mezunu, hale.n Utaanbulda mJsafir 
bulunan aall bir allcnln ciddi ve saml. 
mt biricik kızı, lyl karak~r ııahlb1. 

ciddt ve aamlmf, yuvaama bağlı, 29-40 
yaşlarında, Uae tahsfltl bir bayla ev
lenmek istemektedir, (Clddl a6z ver) 
remzlnl! müracaat _ 297 

lı arıyamt11 
• tdar1 ~lerde lhtlauı olaıı bir 

bay; 1§ aramaktadır. (ICrker) rem 
zıne müracaat. 

• İkl sene fabrikada, bef sene ln 
mftklı moU!rlerde çalşD.ıf btr mak1 
olııt, herhangi bir fabrika n bun 
benzer yerlerde çaır,mak istemekte 
dlr. Elektrikçiliği ve §Oft!rJQğtl de var 
dır. 'fa§raya da gider. <Anda ~ \ 
remzine müracaat. 

• Eak1 U1rkc;ey1 bllen ".muıu deı. 
terlden anlayan bir hukuk talebe~!! 

buauııl ınüesseııelerde, gazetıeıerde ve 
ticarethanelerde öğleden sonra H den 
'H e kadar lf aramaktadır. Hukukçu 
3:S) remzine mtıracaat. 

• 18 )'&fll1da, orta okul mezunu ber 
t,ı. yapabilen daktilo ım•ıanıuı, allev1 
'V&Zlyettnin bozttklugu yUz!lııden çal~ 
mak tırtiyen bir genç, herba.ngt bir 
mlleıısesede il aramakta~. Beflktaş 

nldeçe§Dlc aktarlar llOkak,No. 38 Mu. 
zatfer Yorulmaza müracaat. 

• 18 yn,mda orta okul mcsunu bir 
genç, alleslnıı bakmak mecburlyeUndf' 
kaldığı için, resmt veya huınıd bir 
mUeaseısede çalılll'.Dak l.ırtemelrtedlr. 

<Qatışkan K) remzlııe müracaat. 

Aldırınız.: 
A~ağrdıı remhleı1 J"Ulb olu o. 

k11yucularımıı.m oamlanmı rektJ 
mektupları ldarehanemUdee (paur 

tarı harlÇ) bergtııı ııababtaa 6Jleyu. 
kaclar ve tıaat n den eoara &idama· 
lan. 
lTezean\ (Pembe ~) (8.S.) (R.U) 
(E. Ural} (K.N. Mehtap) (Y.Ş.) 

(M.U.N.) (2,2,4') (F,i',) (KUtpane) 
(H.JC,) (C.M) (A.L) (B.Y. Kaya) 
(Oran) "(Tek can) (A.0> (Emekll) 
(Ania,alrm) (Ciddi) (1, Şenkan) 

(Sezen 26) (Nadide 79) <Tunalıı 
(El) (27 S.R. E.0) (Semiramis) (Nqe) 
<Umarı 2) (Reııeam)(Aradrğım kadın) 
(R.S.) 

- Budala! •Nm- gelıea lamnett 
kaçlrdm! 

Diyerek ellerlle hfmı J111Dn11dU
yordo. 

Ekremden böyle ylrml dBrt saat 
sonra muvafakat telgralınm gelmesi 
Şahikanın knıknnçltk damarlarmı bUs. 
bUtUn uyandırmrıtı. Nec.l&ya: 
"- Çamatar <k!f,l,tlrl.rornm. Sen 

glt de ben size gelirim.. konu,urnz." 
Dediği halde kendisini yokluyor ve: 
- Ben bu 1'.alde odamdan çıka. 

marn. NeclAdan önce babam yftzüme 
bakınca ağlndığımı sezer. Diyordu. 

- Şahika hiç yoktan kendlnl blr 
Ozl\ntu içine atm~ı. 

Ekrem.. Şahlkaııın biç de boıuna 

giden btr f'.'rkc!ı: tipi cleğf.ldl, Onunla 
nlcnınek nklından bllo ~kcn, 
imdi neden Ekttme kıymet w.rl) or

du\> 
Şnblknnın yaptıfl kapristen bu~ka 

bir oey değildi, Kt'.ndi tall1 kapalı iken, 
eJ:ie<li tallalzllğlne 1naruın NeclAnrn 
lrnımett açıldığau g6rUDcıe. ~ayn 

ırarlp bir kıııknntltk gchnllfl. 
Ncc:U, Ekrcmdcn gelen telpah 

ldmblllr liııçmcr defa altkatta Bay &.. 
d:ıdıı okurken: 

- Demek ki Ekrem aJdnle 6 kN. 
m"': k\ıı bu hnfta nraamc1a boraya ge. 

lr.cck> <De,·uuı \'ar) 


