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:~!:ı"u ::::=:~e~~~ 'Saracoğlu kabinesi' 
Sovyetlere göre 

Don 
meydan 
muhare

besi 
Nazik bir safhada 

Yaban~ı. ~evlet r~islerinin Cumhur vazı· fıeye başladı 
Rersın11ze tazıya telgrafları • 

Ankara, ı ı A.A.> - RetalcUmhur j Cenaze törenine gönderilen 
hmet ln6nü, doktor Sayda.mm ve • 

1
150 kadar çeknk arasında Rei

fa.tı do'ayıııile Sovyct ittihadı yüksek sicümhur lsmet 1nönü. Büvük 
taraııı reisi Kelinin tarafınd11.n gön. 

1 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 

dertlen tazıyc t<'igrafnın. te;ekklir Renda, Başvekil Şükrü Saracoğ 
t.eıgraflle mukab~ı::rıe b.ılun n.ı§tar • lu, Mareşal Fevzi Çakmak '\'C 

dır, bütün vekiller tarafından gön-
"/' -~ · derilenlerle Ankarada bulunan 

1 bUtün bUyük elçilikler ve elcilik 

Milli ŞEF l :erin çelenkleri en ba~n kayda 
,,ayandır . .Aynı zamanda Alman 

l '·c ltalyan hükumet reisi ve Al· 
manya İta-lya hariciye nazırları 
namına da birer çelenk gönder· 
mek hatırşinaslığında bulun
muşlardır. 

Bundan başka Romanya kıra· 
h, Şarki Erdün Emirj de Milli 

Mık&ra, ıo <A.A.) - Riyaseti cöm Şefimize taziye telgraflan gön-
hur umumt k!t!pllğinden: dermi§ler, ltalyan hükQmet rei· 

Taziyelere teşoKkür ve 
yurtdaşlara sağhk 
dıleginde bulundular 

Reistc1lmhur lsmct !nönO, Dr. si M. Musolini, Portekiz başve. 
Rctık Saydamın ant ve elem verici kili ve hariciye nazın, Irak baş· 
tilUmU mUnaaebetıle yurdun her tara. veJtlli, Mısır başvekili ve harici
tından gelen taztyetıere te§ekkUrle • ye nazın. Romanya hariciye na· 
~ ve yurtda§la.ra a&ğlık dilekleri. zırı tarafından başvekil Şükril 
nJn ibl!ğma. Anadolu ajansını me - Saracoğluna t2 ziye telgraflan 
ınur etml§lerdlr. çekilmiştir. 

Ankarada.n bildirildiğine göre 
merhum Başvekil Refik Sayda· 

8UJb1 ve Umum Neertyat MlldttrU mm nsan vasıflan halen kendi-
hakkı tarak uı sini yakından tanıyanlann dille· 

rinde dolaşmaktadır. En yakın
lnnadan biri tarafından söylen· 
diğine göre, Başvekilin kendisi
ne ait mülkü, ailesi tarafından 
kendisine bırakılan bir me Ata· 
türkün hediye ettiği Aııkarad&
ki diğer bil evden ibarettir. Mer 
hum sağlığında bu evlerden ı... 
tanbu1dakini Darü~ı:;afakaya, An 
karadakini de Kızıl&ya vennif 
ve evlerin frağ muamelesini yap 
mı$tır. 

Huıldıtı yer: 

VAKiT MATBAASJ 
A.nkara Oaddeıd V AKl'J Yordu 

141 
TEMMUZ 1942 

CUMARTESi 
Numara: 1026 Sene: 3 
?el: 2SR72 • Posta kutusu: 214 

[BuAkşaml 
ll'llemeynde 
Baııayan bareketln 
Manası 

:.>ar.an: BiR MUHARRiR 

MISIRDA niııbi btr BilktUI ld. 
klliD .Urdukten sonra barM!ı.t 

ı..,ıadı. Bu allkfın fırtınadan once his 
lledllen 9e1191zilğo pek benıemektL·y • 
eli, Oblnlek ordusu EIAlemeyıı mev • 
ldinde blr lia.lta. evvelki mevdlerlae 
~ıtl. Bunun M111f1' hesabına ol. 
~~ tc!ıllko ifa.de eden bir manMJ 
't"ardr. Romelln yeniden tak~ iye lata. 
lan getlrml' olmuı bugünkli vadye. 
tt ihdas etmlf bulunmaktaydı. Jııgl. 
llz ukerf mlltebuınııları da EJAle. 
lbeyndeld vazlyett.flll yüzde yüz emin 
ltetlldller. Mnnn onlar yakm,at"k 
Petrol yolu üzerinde bir merhale te. 
llkkt ctm~te ve EIAlemeyndekl va. 
alyetlo tehlikenin tamamen ortadan 
kalktığın.'\ l.naoms.maktaydılar. l\lı. 

llrtn iç politlkaaı EU\lemt"~ ndekl mil. 
'9afaaya ı.ımıııkı baı;lı bulunmakta. 
clıp, Mısırdaki bllkQ.metin ve hatta\ 
lbevkU lktldan elinde tutan Vafd'ın 
lkıbett Ohlnlekln J"&ll&C&l'ı mUda.fa;. 
&ilan kalitesine tabidir. Eter Mnnna 
lbtlclataaaı mlltteftkler tarafından ba. 
~..-rlablJlne Mısır hllktUnettnln vazl. 

Yetı tehllkeye dll§mlyooekttr. 
ll'akaı Ohlnlek mlld&faaamda balll1 

Olacak sevfflkllk Nabaa pap bökO.. 
llletbatn daha çok mlb,-ere tıempetl 
ra.ereoek bir bll"mete yerini t.erk 
--.....ı kıt.aç edebilir. l\luırdakl lc;ı 
Pcılltlkanm ıdklet merked böylece 
~lemıeyn cephesine bağlı bulunmak 
-..... Bu vaziyeti bu ?Jekllde teııblt 
etılkteu &0nra Mısırın geglrdltl pek 
ıq kısmı dışarıya aızan buhran hak.. 
l&nacta fikir ve m!Ualeıı beyan etmek 
llaba kolay olor. 

8omı ~rcle Vafd p;artisl içinde 
lıtr 1Mftyo hareketi oldu. Parttıaln 
C-.. mekreterl partiden çıkanldJ. 

~ ceneı tıekreterlnln partiden 11. 
lcan1m11 olmaaı bangl eebeble lzab 
Olunuraa olonııan,ordul&rın Elllemeya 
Clllillacle §arpqtıklan bir 7..amaDda in. 
'aQa d~hal Mmr polltlkuında bir 

ı ıı...a,NUD hllk\1m ıünnekt.e old9fa 

FınlandigaJa 
Baslarbl,O 
kanetıerıe 

taarruza geçtiler 
HeJ.ınld, 11 (A.A.) - FhllAadl,. 

tebllll: 
DU§man Sommaro aduma bUyttk 

kuvvetlerle taarruz etml§Ur. lkl gtlll 
kara., deniz ve hava kuvveUerl ara. 
ınnda ııiddetıi çarpışmalar olmuıtur 

ve Sovyet teııebbUsil akim kalmlflır. 
Bu mııhuebelerde 18 Sovyet h'1 • 

cumbotllo Moskova tipinde bir kara. 
kol gemlııJ batırmıoln'. 

Amerikanın 'bl,0 
deniz programı 
\ aşiııglon, 11 ( A.A) - Reis 

Ruz.veli, aralarında ilhassa ucd 
gemilerhle, muhripler ve deniz.altı 
avcıları bulunan 500 den faz.Ja harp 
gemisinin yapılmasını temin eden 
büyük d~niz. programı icln sekiz 
bucuk mllyıırlık rekor tahsisatın 

Hasına mücmacle veren kanun IAyi. 
hasını imzalamıştır. 

1 O yaıında bir çocuğun 
iki bacağı kesildi 

Fatihte. MRlta çarpmada otur&n 
ıo ya§ında Ali adında bir çocuk, ev. 
ki gece veznecilerden geçen Harbiye. 
Fatih tramvayına atlamak isterken 
an.banm aıtma d~Uı. iki bac&#J da 
keallml§tl r. 

Çocuk baygın bir halde Oerralıp&. 
p haııtaneıııne kaldırılmr~tır. TahkL 
kat& ba~lanını11tır. 

blMlnJ verir. 
l\lıaırda Vaid parUsine kadar .ırL 

yet eden buhranın 8allne ,Upbeslz btr 
tunye hareketi Ue seçilemez. Sanı. 
yoruz ki, M1111rdakl buhranlı vulyet 
burıctan dört ay enel 90n te.abllrle. 
rlnl göstcreıı bau bAdlaelerle 9lkı Wr 
surette merbuttar. Şeklen dettllıe 

bile ruban ayni membadan kuvvet al. 
ıua.ktadır. 

tnplterenin Slng&parcla, &aaıon • 
da, Blrmaoya.da, Riad Felemenıtadtı 
rtcat eanaıında bir ook .yerle. 

rl tahrip etmlttl. Bu tahrip Jııareke.. 
U Hnıırda politik bir alnW6mel 1111. 
ilde getlrdl 
Bazı Mıaarlılar • bonlann anamda 

bazı Ayan aza.lan, bazı partls&alar 
wrdı • Bwılarm ileri ılirdWLlerl t.es 
ııqdu: ~Devamı 2 ııd aıflılt 

Dllyçc Al!;eınayne Çaytung gu~te. 
si Saraçoğlunun siyası faallyetuıı 

belirtmekte \'e geçen sene &ktedUcn 

1 
TUrk Alman do:ıtluk pııl<ttnın onun 
tarafmaan lm,.alanmı1 olduğunu ha. 
tırlatmaktadır. 

Bertin Lokal Anı:elger gazetesi de 
Alman • Türk dostl111< m•ıahedcsln ? 
de ŞUkrU Saraço"'ıunun lm:..aııı bulun 

-- ,----
Almanlar nehrin doğu sahi. 

line meydan muharebesi 
verecek kadar ku\·ıet 

geçirdiler 

,i rıkara, 11 (T~lc{o11la) - K:ı· 

bine, düo ö~lcden sonra Başvekil 
~ukrü Saraçoğlunun riyasetln<ie 
ilk toplantısını yapmıştır. Yeni 
Ticareı \'ekili Bchcet Cz, lıtıgiin 
trenle İımirden Ankarıı.ya gelıx:ek 
\'e ,·azifr-;ine başlıracnl:tır. Yeni 
Ziraat Vekili Şc,·kct RKşid H. • 
tipoğlu, dün ·~Jcfi ~fuhsin Erkm~n. 

le beraber, Zira:4t Vekfılo' ine gide
rek vckAltoı crkani~ le lanışrnış ve 
tebrikleri kabul ederek ,·az.ifesinc 
ba~l:ınııştır. 

! duğuna iprct ederek yeni TUrk t>q. 
"°n.ı~::rı~·~ \'ekili tarafından takip edılmitı olan --o-

Almanlar!n 
Ankara 10 (R&dyo l'&Zet.eei) -

Başvekilimiz ŞilkrU Saraçoğlu hak. 
kmd&, lngfllz radyosu §Ulllan de • 
miftlr: 

.. Yeni bqvekil Şükrü Saraçoğlu 

1939 da imzalanan Türk • İngiliz 
doetluk '" ittifak paktmm hazır. 
la.nmaaında çok bUyUk rol oynamtf 
bir devlet adamıdır.,. Türk bUktunetlnin ida.resinl eline 

.Amerikalılar da fUD.U aöylem.lfler • aımı~ oıan Şükrü Sar~oğ'luna Ame. 
dir: rikalılar büyük muvaffaklyetler di • 

"Tarfhln bu korttunç c!nreüde ter.,. 
Bertin, 10 (A.A.) - D.N.B. ajansı 

Mısır harbi 

ingilizler 
harekete 

geçti 

bUdlrlyor: Hariciye nklll Şükrü Sa. 
raçoğlunun yeni kabl.neyi teıklle me. 
mur edildlfi hakkında Türkiye elim. 
lıurrelııi tarafından yapılan tebligat 
Berlln gazetelerinin alt.kaıınu çek. 
mi§tır. BUtUn gueteler TUrkiyenin 
:peni b&ıveklllnin fototraftannı ne9. 
ntm\şlerdlr. 

~ 

ıılyaaetın, uzağı gören bir politikanın 
bUtUn vuıflannı taşıdığını yazmak. 

l•dır. • • * Kubiansk taarruzu 
Aftk&ra, 11 (A.A.) - nq,·ekll ve 1 çok şı"ddetıı• . hariciye vekA.leU veklll ŞllkrU Saraç. 

oğlu muhtelif devleUerln hll~met 

nıWlerlle hartclye nazırtan tarafın • 
dan doktor Refik Saydamın ve!atı. 

nı taziye etmek üzere gönderllmış 

olan telgraflara ayrı ayrı tc§ekkürler 
le mukat>•kd" bulun'?lu,tur. 

Moııko,·a, 11 (A.A.) - Don :nehrL 
nln orta mecrası için yarıımakta o. 
!an meydan muharcb;::sl nazik bir 
safhaya girml ;tır • . ... .. 

' 

iki taraf hava 
kunetleri -şiddetli 
hücumlar yapıyor 

Al~nlar 
Belçika mudaf aa i 

hududunu -T~~~ 

~ 11 (AA.) - B.B.C: 
Batı o!HQnden bugQn bur&.Y& pla 

ajau teıcratlanDa sön, EWemeyıı 

ciftnllda btlkOm atırmeıcı. olan dar. 
pnhlk flmalde mubar.belertn ıı.t • 
lamuUe 80D& •rmlfUr • 

Bu b6Js'ede çok ~tia G&f'Plllllalar 
olmaktadır. 

Britlache Unlted Pre• muhablrtne 
göre, müttefik bava kunetlerl, bU • 
yük bepnlarla faall~tte lıultınm&k.. 
tadır. Tobrukta bllyük yangınlar çı • 
bnlmlfltr. Yangın aleTleri 110 kilo. 
metre usaktan g~rtlltıyordu. Kihve. 
rln tank tamir atölyesinde de bO,.Ok 

~ ~mı ı net sayfada 

iki cephe 
r ... : BiR MUHARRiR 

B UGttN ~e üzert Ankara n4. 
yomuı.dan ötreadlk: Londra 

.. ~ cepbeelııden seıea haberler fe. 
nadır,,. diyor. Ruslar Voronejlu Al. 
manlar taraluulaa almdJtıuı itiraf 
etmtyslara da dtltmamn Don nelL 
rlnl iki noktadan pçtiftnl ftl Roeo. 
• lfPl otıtttlnl bUcllrlyorlar. lagfltz 

genişlettiler 
Halk ninden bet kilome\re 

asala sidemiyor 
........ 11 (AA.) - S.rbut Bel. 

oDta aj&Daınm blldlrdtttae g6re, Al. 
mantar Belçf kadakj mtldaıtaa bölge . 
lerinl genlfleterek (Bruses> tehrlnc 
ıkadar uııatmqlardır. Bu bölgeler da . 
bilinde 8efer btl'Çok tahdidat& tabi. 
dlr. Bölge aklnleri huswıl blr mllaa. 
ade almadan evlerlndea 5 kilometre 
uata gidemezler. Almanlar bundan 
befk& tq oe&klarmda w at::ratejik 
k6prU iapatma kull&mluı patlayıcı 

maddeleri kaydediyorlar. 

-...---~-
1 - Oenapla lrtftlell ...... -

ise& ordolan da, cıe....,. Mn.& k&.. 
1acı&k Aimaa kıtalılrlle lld amil kuT. 
vMleaM Alıma ordUllll taNlmıbo 

tecrit ôloll.-lrtU. 
B&yleee llem ~ llem .. 

HoekOft tebllke ~r. bgtlbler 
Kafkaeyaya olfafa rtbl Mo9kon,.a 
da büyllll lılr Almae taarn111Uaa 
mUmklhl ...eyakm oldutuJau •hmlD 
ediyorlar. 

• • * 
suete1erl, bu vulyetıte blle, marepl Lonclra pmall Atrikada, gweme;r. 
~ko orcluJannm Taltlm bir nln ılmallnde tlddetll mulaarebelerla 
de,·re :içinde bulunduğ"uno ya-ıınakta. ~·enldM batladıfnu halter vwlyor. 
drrlur, t"akat bıı genı, bir ta!lrnıı m\J tur, 

T1&'raraır. mü,&hedl'lere bakılıraa me\'T.li b!r \'arpu.,na mıdır. taarnız 
Don nehrini geç•n ve birkaç 1tün ev. tse harPkAta ban~! t:uaf tıa,ıamı,. 
'"el \'oroneji l~ı>al ed:-n Atm·"" ordu. tır. hPııllz bunu bllmlrorua. 
1:-_..ı hu Gf'!tir boyunca "iiratle cenabll Rom:-lln hp:ıırlıklarıın blttrmedlk. 
ınerek Tlrnoç0 nko ordularının doğuda ı;e. bu~u,ııe t\'l!rldrn atır sahra tnpl&. 
da rh.•.at hnttını l.P11ınlııler:lir. Kupı. rını N>phPJc getirmedikçe c!l&slı bir 
pamıkdırn llerllJen Alm:ın kolu, bU it • l'f'kcte glrtt111eııl miimkllo d~ğlldir, 
kolla birleşll'8e b\ituo Timoçeoko or. lngllizlı>rln de tak\iye kıtahtrı cetlr. 
dul:ırı '!'im11~ e kad:tr ml!!li ı;örülOJe mt"fe de\'&m ettiklerine ıüphe yoktur, 
mi') dı•re~!?1" bay'.lk bir çeru!Jer içine Eğer bir taarrur ba,ıamı,a iki t.a. 
alınaCıt.k "' eNmb9 ricat etme~e de rarta.ıı birinin hazırlıklannı daba f'V. 

mu,·affak olamı~acaktar. Nitekiıu Al. n•I tam:ıml&dığını1 lııikıue:lilebUlr. 

manlar Ti noı;eoknnu.n, kuvvetlealni NOT. - DUnkU yazımızaı sonwıda 
artık Kafkaıyaya 98kmeai lmkAnı Amerikadan gelen ııeılerln harbin u. 
kalmadığmı iddia ediyorlar. zun stıreceğl kanaatile hWua edile • 

Bu iddia doğru çıkana ıo lki bü. bileceği yazılmııtı. Orada bir .aaıe 
yük neticeJi urecektiJ': ı karıııklıfı olmu§tur. Hakikatte Ame. 

1 - Timoçeako orduları aanJıp e. rikad& harbin kıa Tef& \UIUD alnae. 
llr 'ftl lmb& edilmit olaT'·len ıcüı al etratmda bazı yeni ~ be. 

..... .. ..... -- 5 7 ....... : IU!dllJDe -- et.mek l(UJIO(d& 1 • 

~ark cepheauıdf' Almanlarw il~rledU<lerl btlku.ınetı ve z~ptatıbi.:erl yer. 
lert p.tenın harita, eneltıe •e eon günlerde alınan yerler .-,n a~ ı 

c;ı1q&rleı tanınmıthr. 

o Devlet Koaıenataan 
ıanat11arıarue Bona,maıar o 

Esat Tolga diyorki: 
Taklit. bizim asta \ıanaş
madığımız bir noktadır 

Yazan: BADBİ llAYABAL 
Buılln de .ıııere devlet llowı ta. 

tuan aanatkArlıırından Ea:.t .lfolpl. 
yı tanıtacağım. 

Antf&'on trajedisini görenler, biz • 
metklr rolünü, ak6amadan OJ'D&J'&n 
bo l'enr aanatkA>n bahrlayaoakl&r • 
dır. 

O, rolllaüa köçüi( "Ve kıa ollDYI. 
na ratlllllll, robunu kapla,... ...at. 
atetlle ö1le ea.ndan ve lallyenık 

oynMlı ki, aazarı dikkati celbetmek. 
te geelkmeclL 

.Btıt aeaellk bir tiyatro u.llıalliala 

tıallfetıtltl bir külıtürle_ tty_.,,. o. 
laa •ama: beve• ve ııtayalam lılr • 
letttruek olgun blr aanat'ıc&r -..a. 
Secll olduiıında ıüpllemlz ....,.. 
Eaat Tolga: _..., .... --...... ,. 
dotctom . ...._, llaDrtıumJ"ormm, 

~ ----: -=-- ı!•l?l,...· ..... ..... mqtawıp 
.&llt-Z.W ,r-- . ' -.qı 2 , .. ..... 
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Mahkeıne Salonlartnda 
Bir, iki nokta 

". 

Kqa har§ı hazırlık 
Y apı!ırken: F.:ıkir halk 

18 yaşından küçük kızları 
fuhşa teşvik eden randevucu 

Geçen kışın çok uzun ~urmeeıı ca.. 
oma tak deyip de parası otıınlur, n 
yatına lr.lkmayıp şlm:1ldoo o~lerint', 

a.p:ırtunanı,,rın:ı turıl ~rıl o:lun ve 
kömür ta,ıyorlar. 

Olğer tarntt.a.n Etlb:ınk kömtır da. 

gııma nılldürlUttl balltın şimdiden Uı. 

tfyaclarını te&blte ç:ılı;tığı g-lbl .)D. 

lmcak onııı de lstaııbulıın od'.ın ve 
kömtlr meııelCBlnl kı,ta.n Cl'Vel tı;ılle. 

dip büyük dtoklıır tcınlnlne u!t:n111 . 
yor, Demek oluyor ki 912 l.rşına kar. 
ır her tanıfb bUytlk bir har.ırlık 

gürUlllyor, 

Ciomıe.k ,.c \Ahuu 6tl<llnJ ya.kından dinlemek !çili 

~:ıtnl"9ızl.R.nıyordu ': Şlnıdl bo..ı bUytlk fıl"9:~r elinl:ıdc41r. ~ 

··Hiç korkma kızım, ben bu işte oldukça 
evim ( 1) sana her zaman açıktır ,, 

14ERKES TAKSiMDE 
iGTAL'a KOŞUYOR 

Yer bulm:ık için lfıtf ı>ıı ' '1 geUnlz.. lLı.sııJ3nnızı telefonla en·eltlrn tedarllt edeblllrslnlz.. Tel: 400911 

Asliye sekJzinc.1 ceza mahkemeai. uıe dUzgQn ,.e güzel olduğu anlaşı. 
nln suçlu yerinde Saliha adında orta. lan yUzU, ılmdl geçirdiği aetth haya. 
}'aşlı bir kadın otur.ıyordu, MUte • tm yUkü ile burugmug, g6~er1 çuku. 
nakklm tavırlı, kat kat gerdaıılıydı. ra kaçmqu. 

Ancak, ta!dr hııllu llgllendlreo iki 
nokta V1'r : Rlrlnclııl 100 kilodan aşa. 

ğı ınMen kilmürU itin bcynıuııınıe ka. 
bul edilııwnı~idlr. Oecen ııene odıııı 

ve kömllrll bulamıyan faldr imik ma 
den kömtlrü ya.kıın ı!I'> ı~atı oc:ıkl:u 

bulup bulu!Jturdu ve maden ltöm lrll . 
nO pekAUl .) al<tı Bu itibarla f ıldr 

aemtlerde kOçUlt ııubclcr açıp bıırıı . 
lıırdakJ balkm kı, mUddetlnoe thtl • 

yaçlaruıı ka~tl:ım:ılıdır. Öyle faklı 

ln!'Bnlar Vt\rdır ki cknıeğlnı ve ya 
kacağ'ını gUnO gllnUne tedarlt oder .. 
Bunlar yüz kilodan fn'l.la kömUr nL 
mak takatini bula'll ı..:lıldarı lııln ne. 
den devletLn ucuı. cl:ımk dağıttığı 

kömürden lı;tlfade etmesinler! 

Her PAZAR 19 .. ~ 1ta~:~ SARAYBURNU Park Gazinosunda 
Çenesinden bağladığı ba§ÖrtUSU Ue - Söyle b!l ltayrm, baskın na.sıl oL 
,rUksek alUı tahta ayakkablan ken • dut -~--Acele satılık buz dolabı --, 
dlııinliı biraz da çürük ayakkabı ol. - O gece eaat 11,:S vardı. Saliha. 
duğwıu gösteriyordu. ya -.eııtka tçtn gitmiştik. Saliha titr 

Nitekim biraz sonra tahkikat &ralık "aman, basıldık, çocuklar, ka.. 
evrakı okunduğu zaman, bu tahml. çın!,. diye bağırdı. Hepimiz birer 
nlmde haklı olduğum meydana çıktı: tarafa koşu§tuk. DI§arı çıkarken bir 
Salih& randevucu idi, Uatellk 18 ya. memur tarafından yakalandık. 

- .,._ B:ıştarafı l inci eaytudu 

(<.ooeral ıı:lektrlk) n•t.rka 6 gözlü mükemmel işlemekte olan bıı 

dolabı .,<'t:Je satılıktır, Görmek ve konu,~lt h:ttyenl"r 81)"n'lntl 
,\bide eaddeı.I Sil nwnamyıı mllmeaatbn. 

§lDdan kUçQk kızlan ça~ıyormuş, - Yalan, kömürlllkte yakala~ 
evi ba.aıııırak suç tızertnde yakalan. lar, stzl, Sonra pollaler gitti diye ao. 
ml§tt. ke.ğa çıknn~ııınız. o zaman yakalan. 

Saliha evvela. hAkim huzurunda mıpmız. 

lAub&li bir §ek.ilde bw:ıık bacak U&e. - Hayır, hiçbir yere saklnnmadık. 
rl:ne oturduğu lç1n §iddetli bir ihtara Kur'ana el basarım ki.. 
ufradıktan aonra hakkındaki iddia . - Peki senin vesikan yok muydu T 
lan topyekWı reddetti: - Vardı. lzmlrde almıştım.; Fakat 

- Ya.lan, ~dl. hepsi Utıra. Bu buraya gelince, ~m küçük dlyc 
l§ler:l ban& yapan kom§Um olan ka • pollaten geri aldılar. 
dmdır. Benim l§lerim.l çekemiyordu, - Eh, işte demek bu l§ler için ya. 
Sermayclertmın hcpııı vesikalı ve 18 §m ttıllsait değil Şimdi \'cslkaıı var 
~dan büyüktür. mı? 

- Ya Fahriye? Genı; kız, hiç mahcubiyet bile duy. 
- Fahriye mi? Fahriyeden bana madan: 

ne? h'v:lme blr arkadııgUe beraber - Evet !dedi. 
mlııa!lr gclml§U • Hı\klm bundan sonra Sıulhıı.ya <'!6n. 

-Böyle kUçük blr kızın, böyle blr dU: 
evde ne iti olabilir? PektuA Mellhat - Hani Hatıccyı tanımam demi§ • 
1:1c HaUc~? Bunlıı.nn da vcalkalan ttıı? 

yokmuş. - Tanımam, demedim, yani benim 
- Bunlar lzmlrlldlr. Buranın ya • evimde çah~adı, d<?dlm. 

be.ncıları ... Saliha kıza biz vesika - Peki llılelAhat ile Fahriye nere. 
almak tatlyoruz. Bize yoıunu göster, det 
diye yalvardılar. O gece de bunu aor. - Klmb!llr? latanbulda ev çok. 
mağa gelmişlerdi. Netlccde mahkeme, bu iki t~ yola 

- Pekllft., otur yerine, dUşmOş bulunan kızların da mab • 
MUbB§ir oahlt MelA.hatı çağır, kemeye çağrılarak dinlenmelerine 
- Gelmemiş efendim. karar verdi vo muhakemeyi bo.§ks blr 
- Fahri.ye. güne bıraktı. 
- O da gelmemlg. Saliha, HaUceniD l!adeııını beğen. 

- Hatice. mı,tl. DL,arda sırtını ok§ıyarak ve: 
- Burada &!endlm. - Aferin Hatice ,diyordu, ben bu 
Hatice kısacık boylu, zayıf vilcut. ı,te oldukça. eVim (1) sana her za • 

lu, SJ>Ot' ceketli bir genç kızdı. V&k • man açıktır. ADl.tYE 1'1UHABtR1 

İkinci nokta, belediyenin fakir bal. 
ka kömür daitıtmruııdır, Beledlyenln 
btltceıılne koyd:ı~u ta.hııbıa.t Ue kömllr 
ve odun zam:ınında ah.nıp kıııın şld. 

detll umanında d::ı.ğıtalı:ıınlıdır. Hu . 
nun için de en fakirler şlmdlılen \e!s. 

bit. edilmeli, defterleri har.ırlanm:.llı ?.. 
geçen sene olduğu glbl "biz mi d$tıı 
hm, halke\'lert mi dağıtsın,, gibi tı. 

l:.UIJ tetlrlklerc meydan hımlnl:n:.unn. 

lı ! ÇUnkll kar lllpa IApa. yağlll!'lrnn 

bu g-lbl tcU•ll•lcr, bcledl.l e ı;lbl resmi 
bir mUesseseye karşı hafütakl 111ml\.. 
dı ıııanıryor!., 

:Yekta Rapp Ö?lı"EN 

Mısırda 

•·lıı,;llt~;c :Uıııırda da ricnt edc~e. 
:ı: ı rlcut csnı.uıınd:ı dü::m::uııı faydı~lı 

olm.uıın diye tnhirlpler yap:ıra:ı l'llısır 

hllkftmcıtlnln bu hlldlsc l<n~ısında \ 'il. 

zlye tı ne olacaktır'? Uu noktnnıu tıı. 

Devlet Konservatuar• 
sanalkarlarile ko;mşmlar 

,) lnl llb.ımdır.,, ~ Bıtr:taratı ı inci sayfada 
Uu ıucsc:lefor bir taraftan Mısırda ,ı, 111' tahsilimi liocamwıta.rap;ı.<ja 

bir polltlka m :ovtuu bııllndo ısir:ısl i!kmekteıblnde yuptıkt.a.ıı ı;onra be.-ıl 

mahflllerdc l•anıı:;ıuhırkon Nııh:~<ı ııa. askerı mektebe vcrdUer. Kuleli ili!. 

p, AH !Uahlr ıı:ı~:ıyı U\'ltlf ettJrdl kerı llse51nln onuncu 11ını.fına gel • 
ve yaralı 1nglllz a.slrnrlerlııln b:ı!un. mlştlm ltl,_ 
duğu b:ıstaneye giderek onları ziya. - İçinizde ttya tro;ra kaflı blr 
ret etti. rae\:es uyandı. 

Arnaıın tirlmç tı.)' geçlııoo muha • - O heves, be.ıı kendimi bil4lm hl. 
rcbc b!rdenblro l\ltSır topraldannıı leli içimde \"llrdı. ırakat. allemln rı. 

lntllaıJ etti. Harp nfı,.ır topraldarınıı cır. ını anlama.k kabil olm:ıyordn, 

lıı:ıtmı edL~cc hl\dlso dalın ziyade gc. l~c'\let kor.senatuarmın kuruJIDll.81 
nltollk ~ydl\ etti, blllıa511a Almıı.ııyıı.. ı:.Gerlne hrmen bulunduğum moktcp. 
nın, hul.jıının birlikte l\Jıı.ırın lsUI•. ten ayrıldım. 
!Alini praııU etmeleri, Mıııır dUıı. Esa.t Tolg1l, burada durdu. Oerin 
m:ııı olıı.rak dl'ğll, dost ısıfıı.tlle gt>ldlk. G1J1rin tçlnl ç.cktl \'e: 
terini hildirmlıı olm:ılRJ · ı l\Jısırd;ı hı. - Ne kadar tuhaftır dcdl, koor;or. 
g ll!zlcrl.n drrbnl çekilmeleri, yahut ntuara girmek için \"erooağlm im. 
kalmaları ı:ıeJ.llnde mUnakıı,~'.\l:ı.ra .)Ol tıhandnn de~ll.allernln rı:ta.llını alamı 

açıhı Nitekim l'\velkl gün Kablrede yaca#undaıı korku.) ı .'llum ve lnsa.n 
pıı.rlfiuıento lçtlmaında İngiltere • t.ıızan htemlye-rek, lJ.ra.nJ{\r olu.yor. 

.... u.ıı.r:tarafı ı ıncl &11yfndıı 1\lıısır lttlfn.kı aleyhinde blr hatibin ~·'iteklm b~n de ailemin oı ı~al&fe. 

bir yangın ı:ıkanlmı~ ve muazzam s0.)7. söylemesi lrnkfını hn11ıl oldu. ~n.o rağmM imtihana girdim ~·e mu. 
alevler yOkseldiği görUlıpll§tUr. Blr Bu cereyanın \'llld partisinin saf. ,:affak oldum.' 
pilot, bunun kadar bilyllk bir yaııgm ları arasında da yer tntmu, olması ' - Aileniz bAUl mutıalcretto devam 
g!Srmcdlğtnl söylemiştir. Müttefik m•lmkündUr. J'nrtl genel ııcl • rl'tcrialn rdtyor mu T 
ha\& kuvvcUerl, şs.faktnn ~üneş ~ partisinden t.ardolunııuısı İflG"llterc. - Hez.un olduktan &0nra 11 doğl,. 
tıncaya kadar f'aaıtyetlednc devam nln Mısır mUdnfllA6ına dc\•nm etme. ti , Onlar da ıılmdl tiyatro.ftl ıteliyor. 
etmekte, Almıı.n ve İtalyan tanklnn. 81, lnglltere • Mısır ittifakının dev~ l'fr. 
nıı. saldırmaktadırlar. mı manasını ltodo eder, - Tiyatrodan hl'kledlğlnlz. nedlrT 

Londra, ll, (A.A.) - Taymla ga. NaJuı.s p·ı,a. bükftmotl harp d131 tlerdr nuıl bir aktör olmak emelin. 
zetealnl.n blldlrdlğine göre, :Mısırda \ n:.lyeHnt mytuı.fa7,a etmekle beraber, ı1eeln17.l' -------------------------------.1 aı:nan Alın&n ve ttaıyan esirleri Al. tnglttere l_çtn fayd!lh tı-Jı\kkl edDebl, - ŞUpheslz her lns::ı.nm bir p~I 

Şark cepbes1Dd8 yet topçu 't'e tayyareler! tııratuıdan man hava kuvvctlerfnl.n kcndlleriıle le<".ek hıllblrle.rl alıruıktlfl.dır, Mesetll \-ardır. Ben da tl)-a.trı>d~n pek pok 
dU,-Ulmektedlr. Aımanl&r henüz bir kil.fi nlııtw tc yardım etmediğinden a.. cıunı11luk ve ıı:ıbot.aJ meselckrlno kar. çey bekliyorum. Faka.t her ,eyden 

_.. Battarat:; 1 lacl •Yf~ı. köprllba§ı kurmuş olmaktan uzak bu cı acı §lk~yett'e bulunmaktadırlar. 31 tarafl!llzlık göstN-memektedlr. Bu e'\·\•el, omuzlannırza blyUk bir va... 
Muharebe aaııaaı, •OD Alın&n ta • •unuyorlar. Bunlann anlattıklarına nazaran 1n. '>Urotle Mısır ordusunun geri hl:r.. J:if~nln ytlklendlğtnl mUdrlklm. Ha • 

arruzu lle RosO§Un 70 kilometre ce. iliz ha a kuvveue-• yere kndar ın metlerinde yardımcı rotftnll oyna.mı'k klld Türk tı.Yatroımnu.n knnılma • 
GömUlmeğe vakit olmryan ceaet g v " • 

nubund& Kentemlrovka ne ve daha ekt lhVer blrllkierl Uzcrine tadır rma ve bUtlln cmn~·a.nm bu Tl\rk tt. 
!er blrblrt üzerine yı~aktadır. m e ve m • ., 

cenupta Doneç nehrinin cenup batı eh mı ...,_ ...... ıı-...uru '"'"mak Yabancı ltıı~.rıııJdarda.n gelen haber. '··o•ı · sunu tanımı.sm .. ona h'.t....-n 
Bu arada kızılordu Almıuılarm Ud c ennc "" a......, yat>... ""'"' .., ., ··-· 

kry:ıbında ve lziumun 100 kilometre ta cı lere göro Nnbas paşa ile tngllt'lrtı ıı. olmnııınA ~lı,ac-.ağız. Mektep, blz.e 
A~, d bul L! k )'anma baskı yapmakta devıım e.t • Y ı. 
wb~ııun a unan çaM çevre • mektedir. Almanlar merkez kesimin. Kahire, 11 (a. A.) - Çöl har. rn.sında yeniden mllzııkoroler ynpıl.ıı. t:öyle hlr ldt:'al aşılıı.mıştır . Muvaf • 
sine kadar çok genllfleınl§Ur. b' d k' -'lk t U U 80 caktır. Yuhııd da yapılmakto.dır. Bu fıık olacoğmıım lnıınıyonız.. • 

Atman ıutaııırı iki noktadan Don den çabucak ehcmmlyetll takviyeler ın e ı DL unc cuma g n n 
"etırinek zorunda kalm••lardır. bulmuştur. İngiliz ve müttefik ha. ha:!>ırlero göre MıBlr tam lstlklillnl Esat Tolganıın bu tem~nllerlııe 

nehrinin doğu aablline bir meydıı.:ı ., "" harp son a nd& atacaktır Buna Buuunl& beraber ~ka kesimlerde va kuvvetleri tamfmdan bir gtln r 1 • mu. l l>en de bOtUn k'llbt-nle l~Ura1' et • 
muharebelli verecek kadar kuvve: bir _,,_ h ta , kabil l!lısır ordusu tngllt.ero ile bir. ~ • 

dlll'!.man yeniden ilerleme,... muvar • ve gece ı:ıuıen ava arnız.n- m vo • 
ceçlrmeğe muvaftak olmU§lardır, Ve &~ llkte harbcdoeel..-tt 1 " l 1 iM tak olmuştur ve durum gitgide da • l'ından sonra E'liılemeyn hattının ~i r. - Kendin ı.e ume t ttııuu: ett"6 •• 
Knı:ı.ıyıldız gazeteai, buradaki muha. ba .ziyade ciddllegmektedlr. Belltl de mal kesimbde birdenbire çarpı§- Blltnn bu haberlerin ta.bakl.."llku nlz bir a.i :-a.tro var mıdır? diye sor. 
rebeierlc diğer yakın bir kesimdeki 1 1 vl . t' ...._. uh wı labut tam mana.'>lle filli surette d ı Don meydan mubarebestnln en t.ehll. ma at' a c ~nmış ır. ı.ıo m asım um. • • 
mubarebenlll Voroneı ıehrinin duru ta -" h · 'nln d b 1 ta .. ·awılıınmaııı F~emCY. n muharebe • "luhıı.taı1ım• ltelt lnlrl§a!ı Almanlarm Kuplansk. l"'....ıtan • angısı a a evve " " • 
mu 'llurl:nde mOeu\r ola.cağını yaz. dan yaptıktan taarruzdur. Bu taar. 1lrrtız..'.l kalktığı söylenmemektedir. ılnln neHce11lne bağlıdır. Bu muhare. - Tnkllt, bu bizim bllhıısM 
maktadır. ruz neticesinde Almıuılar Rosto! • fngillz hava kuvvetlerine men- hf'nln net.ıcosı tn~llı.lerfn de N&haı ~'Bn:ı,ma.dı~ımız bir D'.l!ctadır. 

MotkO\"&. 11 (a. a.) - Sovvet 8 • ._ __ ..._ kl n ,. a na1anm da mevkllnt tıl"'n edecektir. Dedi ~·r. 11•, ... -ttı· • " Moskova Clemlryolıınun pek yakının. Up ngtr LIV'ölı.ua. uça a ,.arş m. ı· "' • • a " " • 
gece yanaı ek tebliği, Voronej h!l- da bulunan Roıısoıı nehrine kadar ııo. ba gecesi E !alemeyn i<>tiknmet.ınde ElAlemııy.rı ıtlmallndc b3~yan b:ıre.. - Büt.Un dünya tiyatro hareketle. 
tumda ~ddetli muharebelerin de. kulmuşlardır. Mihver gerilerine ulaştı't'aJl yol ü- ket işte bu duru:n~ kııtt olarak ta. rını takip &tmelt mtlhalikslc ıtnrttv. 
\•am ~tiği."li bildirmektedir. Bir Gece yarm çıkan Sovyet tebllğl, zerindeki dll;man t&şıtalrnıa knr.,,t yln edebtıeoektlr. Fal'at benzemek için doğll.. 
Sovyct birliği bir çok dtllıman ta. Ruaıann Ro!lllO§ §Chrlnl bo§altbkla • ~iddetli taarruzlara geçmişlerdir. SADRİ ERTE'.'d - Beynetmllel a•rtarler a.rMmdıa 
arruzlann pUskilrtmüş, 300dcn faz nnı bDdlnnektedlr. Almanlar, bu ikin Pet'§cmbc sabahı Mihver taşttian- kimleri heğcnlyonrnnuı;! f 
la Alman öldfirmtlş ve binlerce el ehemmlyeUi mevzlier'le Don neh. na karşı yapılan mUtteffk hava ta zilnden yükselen helezoni dumn - P.ol Mtml ve La.uren' Ollvlertn 
Mayn ele geçirilmiştir. Baı,ka bir rlM yaldaşt.ıklarr bölgeyi genişlet • 

1 
arruzlan riddetini arttırmış ve 11iltunlan yilzilnd:n hurma ağnc: ' i>:ıyranrynn. Kadın ım.n:ıtldrlar ara. 

kesimde önemli bir denüryolu 1s. mek t.sUyorl&r, gün batıncaya kadar devam etmiş. orma.nlı~a benzediğini söylem iş. •mda bllhana Nornııs. Şlrorl be,tll. 
taeyonu mtlteaddid defalar bir eı. Herhalde Roatot • Mo.skova demir. Ur. l~rdir. İngiliz pilotJan düşman ta. nlr ve severim. 
den öl>Uıi.ine geçmiştir. Mihver bu. yolu bir muvasala yolu itibarile 9 • İngiliz ileri mevzilerindeki es- ı ıııtlnn UatUndc 20 kı:.dor bo:mbnnın 1 - Size d~ diğer ılt.'.k&ıb lara eor. 
rada yclnrz bir gUndc 600 kişi k&y hemmlyetınden büyük bir kısmını kcrler, zaman !.3.m.ail önlerindeki tam isab~tle patladığını gönnü~ler duğum eu su.ali te~crarbyaynn: He. 
be~ ve soounda Sovyetlerln e- '--- .. _..._1 .,_ ·· •· u k k ı t h :tm 
linde katm~tır. 

kaybetml§ bulunmakta<'lll', ÇllııkO Al. Hua.um uu":Uuu a.rm pauuyışı yu. oır. , 11 :ı: pe Bil o ıın ıııına sya; nmı 

Aralık ?Crm~den, Poesoeh etra. manlar bu dcmlryoıuna iki noktada ::a ~agU~u::c:ı~~~;:1~~~~ ~e:::r~~~n;,~~:;~ı:a~zl::n: an:M~:·k~r:~ı 0i~~~llk&nhnın 
mmda..-ı dah:ı milsaiı:J mevzilere çe. tında bulunduruyorlar. 
lrilmiığ!ordir. Almanlar bu k.es!ıiıde Rcrıtn. Jl (A.A.) - D.N.B. nln 
~avaııa çok taze WyU'k kuvvetler asker! kaynaktan öğrendiğine göre, 
sUnnllşlerdlr. hafif bomba uça.klarlle Atman stu • 

9 taınnmz gUnü Sovyet hava katarı dü Elllcmeyn batıamdakl ln. 
kuvvetleri 55 Alınan tankı hlırib glllz tllllk topluluklarını ve taşıt kam 
etmiş veya hasara uğrat.mi.§, "''.':O vonı:ı.rmı o\ddette bombıı.lamışl&rdır. 
dU§man kamyonunu hiç bir i§c y, •')nemli haaar yapıldığı bildlrltmekte. 
ramu hal.e getfnniş, bir dilı;m.ır. Jlr, Avcılanmıa bomba uçaklarımrzı 
top çekeri batrrmış ve bir muhrfü. korumuş ve hava HV&§la.rmda dokuz 
le iki top çeker ve iki hUcumbotu •rı .. ııız avcısı düşUrUlmU,tUr. 
tınsara uğramI§mo. 

Moekova, 11 (A.A.) - Röyter 'l 

Janııınm hosuıd muhabiri bildiriyor: 
Don meydan muharebeelnde Sov 

yet kıtalannm durumu çok naztkleq 
ml§ttr. Alman baııkısı azami ıtddetı 

le denm etmekte ve dehşeUI muhe 
rebe ne geceı ne gündüz katlyen ha 
ntıememektedlr. Muh&reben1n yUk !1 
ntı 

0

tafl)'&D Alman dördllncn zıı"hlı or 
dnaınun bUyUk kıamı Don nehrinin 
batısmda htlA durdurulmaktadır. Fa 
kat 1kt noktada. Almanlar nehri tank 
\'e piyade lruvvetıerlle Eorlamağa 

lluftffak otmtıJlardır. Bu kuvvetle. 
-e Rm!ar '.hemen ta&rTUZ etmı,tir, 

'tir noktada 100 kad&r Alman tankı 
lCbri ~. BQtQn gıeçltler So•. 

Sovyetler buğday 
stoku yapıyor 

l\loı.kova. 11 (A.A.J - Sovyet harp 
konılserıert meeıı.ı Te komUnlat par. 
· ısı merkez komlteal, Kızılordu için 
lkl mnyon 275 bin tonlllto lhUyat 
buğday atoku bulundurulmaımıa ait 
blr kararname ııeıretmı,tJr. Resmi 
tebliğe g~re, bu stoklar gitUkçe ar. 
tan ordu lhUyaçlannı kar11lama.k U. 
zere bu ııene rekolt.eslııde.n ayrılacak 
ve maballt lmktrıl&r nlıbetlnde bek. 
l&r bqma tellblt edilen bir ınlkt&r 

üzerinden " 20 temmuzdıı..ıı itibaren 
almm&ğa bet1'"ac&kllr. 

- Annoııl 9('nl görmeden nMnl 
bir ıey ııöyllyeblllır T 

- Belli om&"g,, Belkt dul olu9uma 
itiraz t'!der, 

- Garip ffeY· B•ı lhtlınallerl IUl 
6nce hiç de ıı3ylememlltln. (1<)k neıte.. 
11, çok ftmltll görOnOycmhın! 

- Ştmtıl ttmltfl1z mlytm, anne! 
- Öyle ya, Çok zayıf 'Ye tımtm 

kona,tıytnımn ! 

- Bu bir tali l&ldtr, anne! Oörli. 
cl\ler pllrılıf\, ben\ glSrllrler. Ondan 
ötesi knnnete tıağlrdl?', 

- Allah Allah, - Qabak klllmete 
baflanıvcrdin ! Biraz lbıoo t:ı.lia.ttn 

!)&flrl&i: lmnnnlannda.n bahsediyor
dun! 

Çay bltlnoeye ka:"..ar bu meno 117.e
rinde konuıan ana kız bir t8r'Jtı müs
bet bir ftkfr etrafında blrlo,e:nlyor .. 
do. 

Biraz Mlllr& ŞMD<a ayağa kalktı: 

- Ben brraz lııkeleye ka.ila r ıneoe. 
ttm. anne! Bir ı;ey lA:ı:ım mıT 

- Ha.yır. Ne yapacakAm iskele. 
ete..!' 

- Blnz cJolqrp hava aJacaAnn. 
~ mec.maa lalan.. Çır.bok ıeıı.. 
rlm. 

Mukaddes Uçurum 
.79. Yazan: ISKEt~OER F. SERTELLi 

Şahika lıazırl&ndt~ YavatÇ& klit
kUn bahçe11lnıSen çıktı.. Doğruca 

tell;'rııthaneyc c-lttl. 
Ve ilk 1'11 hemen Ekreme bir yıl. 

dırım telgrafı yazmak oldu. 
Şahlkıının ~iği t.elgrat ıtU m~ 

aldeydl: 
''Salcın bize bugUntel'de kim. 

Beyi gönddrme. Ç-Ok fena netice" 
ler verebfllr. Ntt.1& 9elll beklL 
yor,,. 

Şahika. bu t.elgnı.tb. her 1}6ytn bit
tiğini anlabyor ve Ekreml NeclAya 
bırnkıyordn. 

Bu, onun için ko~ bir iş değlldt. 
Fakat ~ahlka bondo.n b&§ka ttlrlü 

slinU de yapamazdı. Ok yaydan çık.. 

mı3tı bir kere. 
'Ekrem bu telgrah alınca. klnıbllir 

ne yapacaktı r 
Şablka artıtc öt.Mini ~linmUyor, 

d~llnmek de lst-0mtyıırdtı. Anneeın. 

clMI ctuydur,-tı ,ey!el' ook korlMnç ve 
kol'1nntQ o14uj;'U kada.r ela. lfren~ .. 
~rkhıc1L 

Şalıfka telgraflıan&deııı iskeleye 
doğru yi).rUrken ,çok:lıaıtıoort gür~ 

dlfl bir aile dostuyla kar§rt•: Na., 
dide Aysel hımun. 

Bu kadın, daha 90k annesinin dıı>e. 
tuydu.. 

Na.ılltle Aysel otuz ya.)lannda., l'L 
ı;el, 117.llR boylu Te gÖ!te~ll bir )Ca., 

dmdı. 

Nadide ge1a9 bir ttı«arla evlen~ 
ınl&U. .~ 

llenlb: altt aıylık miydi, 
Şahika.: 

- N•relerdeslınh: etendlmP clecll. 
Çol<tnnberl gürUnmtlyorsonuz T 

Nadide ,;özlerini .Ur.erek, Jıa.ftf I* 
göf'üe geçlrdl: 

- Bafnnılan g'eçf.lnlıerl dQymaclnır& 

mır 

- Bayh'. Bir teyden haberimiz 
yok .• 

- Bizim NahJ41n ~rmı blt.ı 
mfyOl'9UDUZ demek f 

- VaDahl doyımdık. Bmndııtz ya, 
blz blru mll.uevller gtbl Yat.n... 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu - . ;;;. 

, Hu KUpocıa ekleııe.rck ~ouda:rll~~• 

iş arama ve 1f verme U4nlan ED S..ır 

Oaklkaôa pıı raau oeen.ıdlleN:k ur. l';Y 

ıe.nme teklifi ı;:bndettn oırnyucuları11 

CP.lılıa kalmak tı~ ..arUı ııilttalt'n 

ııı blldirnı(•ler; IAıını.) 

lı artyanlar 
• 17 ya§mda, scldzlncl sınıfa ka. 

dar okumuş b!r genç, herhangi bir 
tnUcsscııede çıılı~m.ık lstom e . Ledlr. 
Sultanahmet Lata HayretUn rnah.ıL 

lesi KUçUk sokak 2 n:ım:ırada Alı 

Demet.gillc mUracaaL 
• YUl{aek U"a ret mektebinin ııo:ı 

sınıfında ikmale ıuı.lmış bir genç, her. 
hııngt bir nıilessesede {;a\Jşmak iste. 
mektedlr. Muhas"l:>3, be.sap ve dakL .. 
lograflat kuvvcUiJlr. 

• Bulgari.standa ~UşUye mekl • 
binden mezun olmuı. ı ya.,.uıJa b- r 
kız, herhangi bır mUCSl!!i' •• • rnıı_, • 
mak lstemektcdır. 

Aldırımz: 
Aşağıda remlzlerl yın:ııı nı:ın rı • 

kuyuculanm•LıP oamlanna gelen 
mel•tuplan ıııan>banembden (p~7..nr. 

lan hariç) bcrgttrı •tı.Jıtaıı ö~leyt 

kadar ft Mat 11 dm .onra aldımıa. 
lan. 
(A.M.) (A.T.A.) (B.L.M..C.) (13.V.) 
(Denlz) (E. Ur&) (F.l,O.) (E:ı..) 
(P',N.S.) (Gar) (HUsnü 13) (H B. 
888) (Hulya) (H.önsnl) <H.450) 
(Kay(Xlakl (L1ltfi) (M.T.Rl (M Nurl 
(Memduha) (Mehtap) <M. A, J{.) 

(N.N,) (N.C.K.) '(Nelli) tSamU 
(S.R. (2) (S.T.) '(S.R.) (Se\·gtl 
<Ş.C.K.) CŞ.U.) (Ş.F.) (Tem~alpl 
( 18 Temlzkız) (T.H.R.Z.) "(Tekcan) 
(T.A.S.) (Y.B.) (Yedek Dentzcl 

en mesut l\Atırıuu:nı ııı.Uyler ml!ıtnlzf 
- Haklka.ten e&hnc .ba,ya.tım pe1' 

kısa. Faltat şuna llÖyllyeb\llrlmld 
mektebi blUrıuemlz rulinasebetlle 
yapılan diploma meraahnl, b:ınlm &.. 
çln M me1tıt bir hidtae olınııtar. 

- Ya hl1Ml81 bayatmıı.m ea bot 
dakJkaaı. MoeelA ... 

- Katiyen, Hu5lllf ~ brt 
119CMlın ki glbl ft!,)nn&l geçmektedir. 

- Okur mWJunuz T ı C ~1ı,1~ 1 
- KlmeT -ıı 

Eaa.t Tolga. BUaUmdekJ man3!1 

anlamıetL Zeki bir Kfillltle: 
- IAtlfe edJyorum, dedi, bot VS· 

ld.tlcrlmde pek çok o'k'Jrom. \'o ••· 
natkA.rvı mntlak llUJ'6tte okam&eı ıı. 
uındrr. 

KADRi KAYABAL 

- Ah, aonna Şahlkacıtım.. Nalllıl 
b11113 ihanet ettL Şimdi a)Tdıyoras. 
Şahika blrclenblre beynln1!cın ""'"' 

rulmup döndO: 
- Vah va.b,. Nahid bey ~k ıcnıı-t 

bir adamdı. Öyle bir erkek de aıztıt 
&ibl blr kadıııa ihanet edcmıe.
t~eleye doğru kopralı: ~rllıtb 

ter. 
Nadide A.yııel ~ btrttn görUttll

yordu: 

- Rem de bot&zı bir lmıdnı• 
Eğer bendM D8tDn bir leJ' ~dlo 
.,..nalıl attocleeektlın. 

- Bl'r yanl11trk olınMill.. f 
- KablJ mi T Eltmle ,.ualaı!d"' 

Bir gftn o mde 1mlnnJtt. llea ~ 
ı bula iniyordum. Bankaduı .,..._ -1r 
eaktmı.. iskeleye gelince TapmG P. 
çırdtm. Dlfer vapurla gtdereem ~ 
~ kalacaktnn. Tekrar en ıllaıttld'
Blr de evde ne giSnem befeal,..... f 

Na.dide gözUnden &imlayM ~ 
n silerek: 

- Bentm htaobala laeoelfml .,ıt 
rttn e"V'Veldcn b1Uyo1'du.. Bea ~ 
~ıkar çıkmaz, çaınaoımı lcadnl19 f"'l
kııloz. kızmı eve r&ğtmllf,. ~~ 
llOfrayı ktırmutlar.. Kup 119....,.
&'~rek ~ ba§lanamqlar _,f 

.(Deınan .-r> 


