
Atılay denizaltısında şehit düşenler için 

Yavuz zırblısıada liagiln 
bir lbtllal yapıldı 

' 

1 

Gölcük 27 (Tele/anla) - Bir kaza 
netic~sincle batan Ahlay Denizaltı gemi. 
mi%de ıehit olan 38 yiğit Türk cleniwsi 
:çin bugün saat 16 ela Gölcükte bulunan 

1 ml§, bundtın sonra Amiral Şükür Okan 
1 bir hitabede bulunarak Atılaycla ıehit 
İ dü§cn kahraman denizcilerimizin hatıra. 
ıını anmııtır. Bir Jakika •Üren ihtiram 
vakfesinden aonra bir manga Jeniz eri 
tarafından havaya üç defa ate§ edilmiı, 
hazırlanan çelenkler denize atılmııtır. 1 

Yavuz zırhlısında bir ihtilal yapılmı§tır. 
Merasimde lzmit valisi, clonanma 

komutanı, ü,.übahri komutanı, cleniz su. 
bayları ve lstanbuldan gelen gazeteciler 
hazır bulunuyorlardı. Deniz bandosunun 
çaldığı ve cleni:z eratının gür bir •esle ıöy. 
/ediği iıtiklaJ mar§ı ile merasime baılan. 

Merasim ıaat 16,45 te ıona ermİf· 
tir. Bu miiclclet zarfında iki denizaltımız, 
Yavuzun yanına yant1§mıı bir vaziyette 
bulunuyordu. 
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leuAkşaml· 
Şark ceplıeslndekl 
'6rllemeıerla 
ü!ltteftklera 
Yapacaıı tesir 

Yazan: SADRI ERTEM 

ŞARKTA Alman taar.ruau JPL 
Ukçe Lııkllaf kaydecll79r. FL 

kat bu .harpte meaafoo.Jn rolll ına... 

De\ raya blz.meti ıılabetlndedlr. ~ 
.) a gtbl 'bUytlk mesafeler memleke. 
tln.de kazanıla.D mesafenin mutıa.rlp. 
ier ıtzerlude yapacafı tesir nihai bir 
lDAh.lyette olmıyacak, belki bl.r ıare.. 
fa biuoJuaıır derecede yardım, bir 
taıata da bluolunnr dereoede sU~ 
lllkler verecektir. t"a.kat Bostofun 
aa.kataudaa 90Ua harbin birdenbire 
lAk1fal edeaeilDe •e .n1hal sayelere 
doj'nı dlirtnala bir laUlm.met takip 

"~ kaal detlllz. Bu barbla 
dalla 1Dllll zaman sürmesi, ülr bayU 
IDOnlmlerl barcaaısaı ve I<'übreriD 

ldr nutkuoda dedlif gibi prk oepihe.. 
alade bir kıt daha seçlr1lmeıd thtl. 
llla1 haricinde değildir. 

8a kil her Ud taraf ı~ ~UUdel'. 
Je lll•llk~ pıeceıc. harp -.ıaaıa.mu 

ve lııarp ....,lal'llU m•liyell DKDta. 
kalan büyük malırumlyetıler lÇIAde 
bıraicacıaktır. 

AlmMyaua MaT&taadall ~il .... 
&ak aabalarcla kqbyacıatı mubak.. 
kaktır. Gepen yd tkllm tartlan ile 
nıaklneler aruuıdakt mlla&delede tL 

ZWI sa... lkllm pllp pldi. Fakat 
bert Wıaalk ,arüan bu ııene bu l'ÜO
lüldert bir mlk1ar dala& talafif eclebl.. 

Ur. Fakat anavatanda.n blııleroe kL 
l....ae meMfecle ıuıJıyacak bir or.. 
duamı bötlln mOfkWlerlnl ortadan 
lraldırm11 ohnıyaeaktır. 

Buayaya ıeıtnee, bu '91 mevslnıin.. 
de onun ııkmtıR geoen .eneye b&. 
k111~ daha fazla olacaktır. (}t"Çen yıl 

lıt•da, ve mal~ bakınımılan bu fit\. 

neıct kadar •kıatı pelcme:nlJU. 

Halbuki bu yıl Sovyet Rusya en. 
dllstrl mmtakasın111 yilule altmıımı 
ka3 bdmlt bulunmakta.dır. Bunun 
laa rp malseıaeııl bakrmm :bD harp e.. 
dl"n bir davlet URrlnde yap:ıcağı tı-_ 
alr ula ktlçllmııenmlyect'k bir nd. 
"-'edlr. Dlfer taraftan Ruayanın 
btlyöll 1ııutday aabaaı olan "kara top. 
"-klar., mıntaka111 f,g·a.J aUmdadır. 

8a au:ntaka mabsutıınden mahnıml. 
Yet 1'all)'8nm gıda nı.lyetı ttzerlnde 
boytHc ıetılr yapabilir. Soa gerllema. 
l"rl.ıt bu mllhlm te&lrlerlnl ortadan 
'-•1dlrmak mlHl,.fiklne dU,en bir , ... 
life tı:: llnl alı~ or. 

_.- Devamı t ncıl •yfada 

lngiliz tay')'arelerl taratmdan 

Hamburg 
ingiliz tayyareleri 

tarafından 

Şiddetle 
bombalandı 

33 lnglllz tanareai 
dl1tlrlldl 

IAaclra, 2'1, (A.A..) - ıı.e.ad: 

lngl!U hava kuvvetlerine meMUP 
bomba. u::ıı.kJan dUn Hamburg& ook 
ttddeW bir akm y&pmıflardtr. Gece 
yapılan bu akın havaııın fev~ 
güzel olması yUzUnden bUyUk bqan 
ile b~lfUr. Bomba uçaklarımız. 
dan 29 u tlalerlne dıs.nmem.l§lerdir. 

BerUıı, :n (A.A.) - D.N.B. nln 
aakeı1 kaynaktan ötrendlllne ı:are, 

1nglllz hava kuvvetıerlnlıı dUn ıece 
Hamburga yaptıklan akm uçak ve. 
tman bakımından İDgülzlere çok a. 
tu' fedaktırlıklara mal olmuıtur. Bu 
akında dU§UrQlen dü,man uçakları. 
D1D sayım 3S e y01uelmlttir. 

Loııdra, 27 ( A.A.) - Ofin şimali 
Fransa ü:ı:crlndc tiddelll hava mu. 
lı&rebeleri ol ·1u:~t:ır. 

8 l11giılz UNğı kayıptır. Alm.ın. 
lar 9 u<;ak kayhctnıiş1crdir. 

Bu carpışmalnra 7 Amerikan pi. 
lotu iştirak etmiştir. Bunlanıdn lı1• 
ri seri dönmeml:Jtlr. 

• • • 
l~ondra, 27 ( A.A.J' - İngiliz U• 

caklıın yeniden Gönsberg,c taarruz 
ctıııişlerdir. lki tonluk agır b<>m• 
balardan yeniden atılmıştır. 

İngiliz uçaklarını nispeten ~nim 
fazla Alman uçağı karşılamış faknt 
lnr;ıillz lopçu ve nlşnncılnrının m:ı. 
hareli sayesinde Qstünlük gene biT• 
de kalmıştır. 

Bombıılannn ı;aha Üzf!rinden son .. 
rııdan uçan bir pilot yanl?ınlnrın 
elôn yanmakta oldultunu bildirmi~ 
lir. . .. . 

Londra, 27 ( A.A.) - Resmen bil 
dirildiğine göre dün sece Gliıınig.e 
üzerine ~·:ıpı]an hlr hava nkmı e'
nasında 1ngiliz bomba tannrcleri 
her biri 1000 kilo a(tırlığında 50 
den fazla bomba atmışlardır. 

ikinci 
cephe 

lagiU• mebaııa. 
nadan lllrl 

Derhal 
harekete 

geçilmesini 
istedi 
---o

Madeni ıanayi birliği 
Reisi Je clecli ki: 

ikinci cephe 
açıbrsa Almail ar 

yenUebll·r 
Sltokhobn, 11 (A.A.) - D.N.B. 
Sitokh<>lm tidnlngeıı gazetes!ııin 

Londradan bildirdlğiae göre, lngihz 
p&rlAmentoı:u aze.aından SlrEd var~ 
Glrig, !nglltere hUkQ.metlnln ikind 
bir cephe meydsna getirmek nlyetl • 
Din artık gizli bir oey olmadığını, 

yalım: bu cephenin ne zaman ve ne. 
rede meydana gctlrll"lleslne ka.blııe. I 
nln ukeı1 azaaınm karar verebtlc • 
ce'klerlni eöyleml§tir. 

İngfllz parlAmentosunun mUsta.ktı 
a.zumda.n Brovn,Glrantha.m da' sllyle 
mlş olduğu bir nutukta lkıncl bir 
cephenin bir .sene 110nra değil, şimdi • 
den meydana geÜrllmeslnl ısrarla 
l&teml§tir. 

M.umalleyhe göre bir muvaffak! • 
yet.sl:ı:llğe uğramak hlı;blr şey yap. 
mamalttan dı.ha iyidir. 

Gene İngiliz p:-lA.mcntosunun mUs. 
takll azasından Edgar Glranvll, tn. 
glliz milletinin doltnJdan doğnıyı.ı 

bir harek:!l icrasına çağrılmn.sı lAr.nn 
olduğu gibi, İngiltere hUkıınıetl.n.ln 
de böyle bir barek tte bulunmağa 

dıı.vet edilmesi icap ettl~lnl stiylemlş. 
tir. 

Mumalleyhc göre İngiltere hUk!ı • 
wetı, altı ay her gcyi toz pembe g!S. 
ren btr tylınserllk fı;lnde vakıt ge~lr. 
mlfttr. HalbUki böyle bir lylmserliğl 

Gandi Tojo 
Bütün Bata~s"' g Hindlilere 

Japonlara şehrd de işbirliği 

va~:::~e!~!~ız .. zap~dildi : 1.!~~~!f v=~~ .. 
den emperya~lıt , ~iman va Ro~en rlkayı yealX eye 
lbtlraıa düştünüz l lutaıarı i azmettik 

ihtirasınızı ı Don nehrin;n bliyük Müttefiklerin 
gerçekleşiirmaye ı d:rseüine de nüfuzunu 

muvaffak l ulaŞtılar Hindislanda 
OlamıyacakSIOIZ 1 Voronej k-eıi;i-;ıde lO tem. yaşatmıyacag'"' ız 

muzclanberi 
Müttefikler olmua bile 

bqka bir millet ıizi kendi 
ıilahmızla yenecektir 

Bombau, ı7 (.A.AJ - Gandi, 
bütün Japonlara. başlığı altında ne.<>
rettiti bir yazıda ŞÖ)'le diyor. 

Yüksek mevkinizden emperyalist 
intirasa düştünüz. Bu ihtira.sını'>:l 

scrcekleşllrmc~c muvaffak olamlya , 
c~ınız ve belki de Asyn,'nın par. 
çalarunasına siz ııebtp olacak ve 
in.sanlıAın yegtıne ümidini ıe~il 

eden dünya kardeşlik fedarUJ'OQUn ı 
istemlyerek ınani olmuş bnlunacalc. 
sınız. Çin.e saldırmanı:ı: ve mihver 
devletimle ittifakınız her halde 
dünyanın en büyük devletleri ile bir 
bulunmak ihtirasınızdan ileri ıeU. 
yor. 

lngilıterdnhl l(otade bultındu~ 
zorluklardan faydalanmır1t istese 
idile bunu Qç sene kadar evYel 
harp başladıAı zaman J'8J)ardı'k. 

Diz lngillereye ve mlittcfi\lere ad:ı. 
lt'• namına n ltcndi menfuüeri 
dahUinde bJr mflncalllta hulund•ık 
Siz Japonlara .ise insaniyet nannna 
müracaat edi]llOrum. Merhametsiz 
muharebe usullerinin hic bir itim. 
senin inhisarı albnda bulanmadı. 
lfını anlamadıAınnı:a hıyret edi. 
yorum. MOttefikler bunu yapma~• 
bJle başb bir de•let her hald~ 
metodlannı:r.1 fazlaslyle tatbik ede. 
cck Ye sl:ı:i bizzat 'kendi silAhJannlr. 
la mft'ieadesini tuammum ,..ı · n 
teklifimiz. mmılelı:etlmlze serbcke 
girebile~cAinfz hususunda ynnlış 

bir fikre dfiştnemeniz ldndir. Böy. 
le bir fil<re kapılırsanız elimi:ı:ıte 
bulunabilecek olan bütün kudrclle 
size kar,ı mukavemetten geri ka1. 
mi yacağız. 

Maltay bava 
uıalan 

Malta, ~7 (.A.AJ - Hava akını 
olmaksızın geçen bir ş:eceden sonnı 
rıazar abamı falla O:r.erine üc akın 
yapılmıştır. Hu dmlRnn neticclı>:I 
hakkında henüz r.ıalUınat alınama. 
mıştır. 

Vakıt Gazetesinin 

Mehtap 
~ezintisi 

... VAKiT gazete. 
i okuyucularına 90k ungln prog 

ramh bir mchtab geıintisi tertllı 
?tmlştlr. 

~irkctl Hayriyenln 71 nnmara 
1ı ,·arıoru Jle ~·11pılacak ofım ge. 
ziııticte Çubuklnda me!!hur Hkli
,.ın korusuna gicllle~elctlr. 

40 ki i1'1ı fe~tlml heyet;, "Bı 
• c MlZ bnlnn:ı"a.khr. 

Gezintiye lştJrak etlebllmek f 
ı:•n· 

Vakıt'ın b'J§taralında neı
rcdi!meye baılanan kupon. 
ları toplamak kafidir 

haklı gösterecek hlç~l.r zafer elde •· 
d!lmenılştlr. 

Madeni eaııa.yi b!rııe-ı reJsl Jan 
Tanncr, §U sözlc.rı s5yleml§Ur: 

"Eğer ikinci bir cephemiz olursa 
Almanlara galebe O&l,.bUl.riz." 

'151 So91et tanliı 
tabrlp edildi 

Berlln, S'J (A.A.) - Alman Ol'du.. 
lan b&§komuta.nlığmm tebllgt: 

Alma.n kuvvetleri iki gUn al1ren 
çarpıomalarda.n llODfa ıtddetle mlld&.. 
faa edilen ve kuvvetle tahkim edlL 
mi§ bulun!l.ll Rosto! Uatündekl Ba.ta. 
ilk ffbrlnl hücumla, za.ptetm.ı,ıerdlı-, 

S&V&§ ve t.&brip uçaklarımız bur&. 
da M&demla yO! açınıolardır. Daha 
dotuda 11eyyar tqldllerim!.z cenuba 
dotru vzanmıfl•rdlr. Doıı Nehri bU.. 
ftlk 41.rı.de Alman ve Romen Ul. 
menleri zırhlı t.e§klllerle aıkı bir lt
bfrllll yap&rak ve h&va kuvvetleri _ 
mis taratmdan deateldeml'flk senit 
blr cepiıe llHrinde Doın nehrine ul&f. 
DU§lardır. 

Kalaç fim&l batısmd& sırhlı teokll
ler '" Myy&r ıutaıa.nınız nehrin b&. 
tıamdak! yWaıek tepeleri tutma.k içm 
Sovyet plyade ve zırhlı kunetlerlııiD 
y&ptıgı Umlt.si2 tefehb\laleri akim 
~ VClılp ~:«lfm• 
lafe ve ikmıll hareketlerine karp pd 
det!l laaft ı&a.rrus1an ~ cnıt 
Bltallnl'lrad flmal babamdaki demir. 
::JOhl bedeflerl de durm&d&D bonıba • 
Jumıpv. 

Yorcmej lrlJpı1l ba§ma karp BoY. 
79t kuTVetlerl tara.tından y&prlan 
taarruzlar ,..n14en kull uylat ver. 
dirilmek nretne pUUUrtUlmllftQr. 
Bu ftlhrin flmal batımıda So?Yetler 
kuptma muharebelerinde imha edil_ 
dikten aonra geri kalan. dU,,man kuv 
veUert hareket noktaıa.rma kadar 
pllakUrtülmll,terdlr. Yalnız bl.r kolor 
du kuimlnde 10 te.mmuzd&Dberi ya. 
pıleı çetin mtıdataa Avql&rmd& 
751 düpıan tankı yok edilml§t!r. 

Mo.sıova, 11 (A.A.) - So\ryet 
ek tebliği §&yle demektedir: 

Voronej cepheal kealmlerlnden bl. 
,_.. Oe\·ıımı 2 ne• ııayfada 

General Tojo miluHucileriıı 
kcuandıklan parlak z.aleri 

IJodü 
Oa&ka, S'7 (A.A..) - BtW1n m.D 

enel'ji.Dhı hmd&n bayıe blr a.ra.ya 
toplamnuı progı'&IDJ. ctlınleainden o. 
larak yapılan blr l6zahllr e.anumd&. 
ba.§'Vekll general Tojo, bu mUna.aebet 
le 20 bin ~den fazla bir dlnleytcl 
kUU~i huzurunda b!r nutuk irat et. 
m.lft.lr. Bu teuıı.tlrde ltaly& ve Al. 
JDaAY8 bUyUk elç.Uıeri de basır bu • 
lı.mmU§lardir. 

Genen.t Tojo, :mlh"Nr kunteUert 
tara.tından elde edilen pa.ıta.k za.fer • 
lt.r:l &YmU,, Ye halen aakeı1 durum 
UC'!tl pakt mllletlerini doğruda.n dOC. 
nıy& birbirine 'b&ğlıyan gayreUerie 
mll§terelı: dllfma.na kati d&r1-yl YUr. 

_..Devamı Z ncı sayfa.da 

Mo.kovaJan bilJirilJiğine 
göre •on iki a)' içinde 

Almanlar 
2 milyon 

asker 
kaybettiler 
Bunların 350.000 den 

la:zlaaı ölüdür 
Mı.kova. 21 (A.A.J - 15 temmu. 

za kada.r aon iki ay içlnde A.lm&Dlar 
tki milyon asker kaybetml§lerdl.r. 
Bunlarm 350 blnden tazl&SJ öllldQr. 

Artık Alman yaralrlarmı gerilere 
t&§rmak için trenler kAfl gelemez ol. 
mU§tur. Ytıslerce Alman askeri ted&. 
vlalzllk yüzünden ölmektedir. 

Yeni bir vesika 
• 

usulü 

Y&Rı.t Mallar Paun au11ye 
patiska. Amerlltıı.!1, bssln!' 

1 
dafıtıyor. Bu cins dokuma ~tııua.IL 
mlz. ancak herkese mllaavl mıı.I 1111.. 

1 tılmaama kllayet f'decek nılkt~rd!L 
dJJ'. Eğer ba:r.ılan, darlık günlerine 
has bir ıeıı, plslkoloj1811P fazb m:ıl 
satın almak lat~rae. patl!lkıı dl\, 
ba!lma da, Amerikan da kap;ının e.. 
llnde kalır. Zen;lnlttr veya &çık ·ö~. 

lr.r thtıyaı:lnrr.:ıdıı.n razııı ın:ıl ul.ı =>ll. 

dikleri baldo fııklrler ve bcc.!rll< U.. 
ler, pek :r.lyade muhtaıı old:ıkl ırı bu 
maddeleri bulam:r.rlar. Artık btlylo 
bir dunımda ııerbest satı,ta.'l bllr pl. 
yll&lldan, bUkümetln mUia?ı:ıll'!!I a .. 
beli olduğundan bahscılll"bllir ıui t 
Kaç ken: ya1.dıj;ımı:r. glb! l!ıtlhltıkln 

tahdidi, buılln mutınrlp ve gayr1'nıı. 
barlp bemen hlltlln Avrups mAmle. 
ketlerlnde tatblk edilen vesika oıtull. 
le mllmkllndtir. 

Htlkümet bu mıı.lla.rm satı~ı için 
H-elka c;ılcarııındı; fal<at yet<U mn.Jlar 
(lllı.&rı veııl!<ııd:ın biç far'•ı l'.'rtıvan. 

daha ameli bir csul!' bıı.·wur11nkta.. 

dır. HUvtyet cU:ıd ~ınrını mllblirllye. 
rek herkese müs:\vl mlkta.r:l!l p:.tb. 
ka Ye basma -r\yor. Ancak boa o.IOI 

Ya.z.'ln: BiR MUHARRiR 
sayesinde, lst:rnb:ılun bllbasJa f.ıklr 

halkı ne zam:ı.n.ıır yilzdnU ırörm~dlğl 
bu maddelere k'.l\'11,.makta ve ınlsbl 
blr Lntl:r.am temin olunına.kt.adır. 

Muvaffaklyctl görWen bu usulU 
dı g •r rabrikala.rımıı; da t;ıtblke ba~. 

ladılaı:. Enelce 15 kur.ı:J:ı ııııt1lıı.n bir 
ı;,u bardağı 80 lmru,a çıkınca mem. 
ll'kette hlr de c.~m m.ıtl lel r lı ı ır;ı.. 

nı bn~gösterınl;;tf. Turkl;, e tô•;: • \ e 
<'.am fabrika.tarı an'lnlm ıtlr!t :ıU bu 
lhllkan bnbmek için, n .ıf.:ıo;ı t !'ı.lcero. 

ll'rllr> h:ı llm b:ı r .l • ·,, s lr.ı. 'ıl, t ı :.l .ıl,, 
lg-.ar:ı tnb!a ı, ltompı t o tıı!ı:ığı, :rP.. 

çel ı,avnnozu \:!' ' !>a~1. ç·ıy b'lrJı....,: , 

lllnıbıı şf .... ı ıı.\h... s ıhn .h "e bu 
dağıtmalar 3 alnız l'.-r;:e u":>~;:ıı-. ısrm. 

ıta Haz.ar b:ı.:mı::l3 ya.pılm '.c ıdır. 

Bunun ıset:e:ıı ~e ıırnya girecek m ı 

tuvaasıtlıırm lhtlld~rma. meydan "er 
ımmıcktlr~ 

Görlllliyor ki llerl.)T silrülen ve aa.. 

ca.k birtakım tüocarla.nn ııtne gelen 
"ı.er~tllk., nar..arl,lelorl De olura3 
olsun, hidl~"l"rln t1bhll11tea .. lii<; 

B~ıyan lktJgdl kuu:ıohnn z:ını. 

.ret.inden dıığan netle;,, Ve.9lka nsul\L 
nUn prt oldağ'ımu gösteriyor. 
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~ahkeme Salonlarında 

anlı bir cinaye
tin muhakemesi 

H'3rı1 karısı ile kendisini a:dathğma kızmış. h~m rle 
par as n l tamaan karısının da yardımiy:e adamı 

!laşma demirle vurup ötdürm :ış 
' ,, y lud:ır evvel, KajııtöyUnd 

bir ad :ı.m t.:ı 1ına kıın turacı ör_,ü il• 

vurı:''T" k surctlle feci !:ıi r gekl. ı 
öldUrlılmU, tı.ı. 

Yapılan t ıı•ıklkıı.t sonunda Sille~ 

man adında otan bu adamı, h.? n~' 
rfler Dden Nıyutnln öl;JUrdUğil ıı ı 

toıl mı~ karısı Ce :nılenın do kenJun 
1 

ne l'ardım otUğl tesblt edilerek her 
l k•sı bırJ"n ikinci ıığır ceza m.ı.?'tı<e. 

m est:: verilmiştir. 

I\.a' ılden surlu karı kocanın muha. 
I< mclerlne b:ı ıPl:ıah lkl!'!ol agır ceza 
m ahke'llealnd . kalabnlık otr dlnleyi. 

el huzur:ında ~ıandı. 
Suçlu Nlya.zi, kısacık boylu, yam. 

rı yumru kafalı, zıı.yıl, iri kemikli 
elli bir Erzurumluydu. Gayrlınevırur 
olarak mubıı..keme edilen karı.at Ce. 
mile de yanrnda. oturuyordu. Cemile 
çe..r9afiı, ses.siz tavırlı, 30 _ 31> ya§la. 
rında kadar b!r kadındı. BUtUn olan 
bit~nlcre bit; aklı erm1yormll§ gibi, 
mahkeme heyetini, dinleyicileri hay. 
retle sUz.üyordu. Reis evv U, Niyazı. 

yi kaldırdı: 
- Söyle bakalım. Niyazi, na.:ııl ol. 

du bu? Ba.k karınla birlik olup, SU. 
loymanı parası için öldürmU§&Un? 

-Yal.tın etendlm, yalıın. Ben kim. 
eeyı öldUrmcdLm. Ben masumum. A. 
aıl katil ise bu anda serbestçe do!a. 

oıyor. ·, 
- Kl.m asıl kat.il! 
- KJ.m oıaca.k, Cabbar, 
- Necidir bu Cabbar? -... __ , 
- Boyacıdır, efendim. Boyacı Cab. 

bar. 
- Eeee! •• 
- Süleyman benim hem.şerlındir, 

cıendlm, bir müddet evvel kendi.si L 
le birlikte, Kadtköytlndc Sah.rayice. 
dltte, Fethiye admda bir kadının e. 
vındc iki oda tuttuk. Blrlsl.nde SU. 
lcymnn, birisinde karım n ikt çocu.. 
ğumıa ben oturuyordum. 

Valta gUnU Süleyman sabahtan l=e 
glt.ml§. gece on ikı olduğu halde geL 
memı,~l. Bunun llzerlmı ev sahibi 
İı,cthlye: 

- Anahtarı kapıönUne koyalım dtı. 
gellrse, alıp açııı:ı ve kimseyi rahat. 
BJ.Z etmesln, dedi, 

Fethiye o.nahları dediği gibi bı • 
rakmış, beplmlz uyumu~tuk. Gece 
bir araıık, odam vuruldu. Kalktım, 

b:ıktım ki Cabbar. 
- Ne l&tll'orsuıı, dedim. 
- Ben, dedi, SUlcymıı.ni öldUrdUın. 

E~er eealnl çıkarırsan, ırenl de 5f.;lU. 
rUrllm. Korktum. 

- Sesimi c;:tkc.rmam, dedlm, fakat 
cesedi ne. yııpııc ksın? 

- Sen ona knı~mıı, Ben onu ı.uı.y. 
bctmesJni blllrl:n 1 dedi. Aldı, sırtına 
götUr ~J. Ama nereye attı bllmlyo. 
rum. Sonra seldi, kanlı çamaşırları 

da alıp ı;ötUrdU. Benden ııu isteyip 
kanları temizledi. 

- Süleyman gece Cabbarla bera. 
ber mi gelmiş'~ 

- Evet. 
- Peki mademki klrnae görmemi§, 

öldUrdUğ'UnU, sana ne diye haber ve. 
riyor? 

- Klmbillr, B 0 lkl duymU§UzdUr, 
diye korltmı.rş olacak. 

Mısır cepbeslnde 

Esir düşen 
Al mantar 
arasında 

ZaJıl btinyell 17 
ya ın a gençler 

varmış 
Kahire, 27 (A.A.) - Röyter ajan. 

aınm huırust muhabiri ~lldirlyor: 
Ell.lemeyn cephesi.Din olmal kesl. 

minde aon gUnlerde esir edileıı Al _ 
mıı.nların araamda 17 yaşmd:ı za.ytt 
bUnyeli gençler de vardır. Orduya 
yeni alınmış zayıf bllnyell fabrika 
i§Çllerl de vardır. Qlmdl ummakta 
olan esirlerin ekscrlal _ :ki bunların 
çok olmadığ!nı kaydetmek gerektir -
Almandır. çİınktl artık 1skenderlye 
bir askert gezlntLsi bahis mevzuu ol. 
madığmdan ve dU§lllan mUda!a.aya 
geçUklerlndeıı lto.lyanlar muharebe 
hattından h:ıtın sayılır blr mes:ıteye 
çeldlmlglcrdl:. 
Almanlıırın Ruı cephesinde &Idık. 

lan bir kaç tank karşıkoym.a topu 
da !ngflt.lertıı eline ~l~lr. B:ı 
toplarm Uzerln.de hAll Rusla.nn ora.it 
~ çe.ld~ markaları vardır, 

- Pekf, SUJcym.ıuıın parası, malı, 

ı lllkü Tar mıydıT 
- Bıım:yorum, beyim, fakat bel 
ır adaının ne parası olur ki, bir ya. 
"ından b'l, ka. eşyası yoktu. 
- Öyle ise Cabbar ne diye SClley. 

ı ı anı öldUrmllş T 
- Catıbara borcu vardı dıı on. 

dan. 150 Ura para almış, vermeı:ıılştl 
HattA vakadan 10 gün evvel de Rı. 

fntpa.şada, tren ltl:IJ?rUsünUn ileri.sin.. 
deki caddede SUleymanı yere yatır. 
mr,, bıçakla boğazını kesmek iste • 
mlşU Buna dair gahltlerlm var. 

- KimT 
- Kadıköytlnde an-acı Ali oğlu Be. 

klr. 
- Peki evvelce neoon bunları a6y. 

lemedlnT 
- O zaman kendimi kaybetmiş . 

tim, beyim. Ne dediğimi bllmlyor. 

dum ki. 
- Karın Cemile. Süleymanın 61 . 

dUrüldUğllnU gördU mü 1 
- Hayır beyim, onun hiçbir şeyden 

haberı olmadı. Odadan bile çıkmadL 
- SUleymanın karınla bir müııa • 

scbctl olduğundan şUphe ediyor muy. 
dun?! 

- Hayır, beyim katlycn. Bu cihet 
yalandır. 

ReJs bundan sonra, Nlyazlnin ha. 
zırlık t.ahkik.a tında.ki l!a.deslnl okut. 
turdu Niyazi burada §Oyle diyordu: 

- SWeyman ben ~e gittikten eon.. 
ra hep evde kalırdı. Karımla sevi§. 
meslnden §Uphelenmeğe ba§ıamıştım. 
Fakat bir şeylerini görmedim. Vaka 
geceıı1 ayak ees~ri duyunca uyandık. 
Karım •'Süleyman, Süleyman!., diye 
ııeslendl. Süleyman sca vermedi. Bir. 
az sonra kapı vuruldu. Açtım, Cab. 
bardı. Bana: 

- Çabuk gel! dedi. şu Süleymanr 

haklıyalım. 

- Aman, dedim, bunu burada yap. 

ma. 
- Sen karı§m.8., diye kızdı ve beni 

dııııı.n çağırdı. Giyindim ı;ıktım. SU. 
leymanın oda 'kapısı e.çtlctı. tgll:n1'. 
ayakkabılarını çöz.Uyordu. Cabbar 
yavu§ça, karyola ayağının dibinde 
duran kunduracı örBtlnü alarak SU. 
leyroıı.n:n tam ensesine Uç de!a şid. 
deUe vurdu, Süleyman hiçbir şey 
söylemeden yere yıkıldı. Enseslnden 
gürül gürül kan akıyordu. Ca b'.>ar 
b~ını koyun postuna koydu ki tahto. 
lar fazla klrlenmeııln diye. Sonra 
benden ~p istedi, verdim, ağzını, boy. 
numı aıktı ve duvara dikerek sırtı. 
na aldı. sonra evimizden llerdekl ta' 
ocağı çukurundaki göle attı. 

Döndük. Ben su verdim. Cabbar 
kan:arı yıkadı. Postu ULğıma attı ve 
gitti. Kanın bunları (;örmedi. Ken.. 
dlalnl ölümle tehdit ctm~ştlk. Odad~n 
dışarı çı.ka:nadı. 

ErtesJ gUnU cesedi gölde bulmu~ • 
lar. Polisler bizi çağırdı. GöstcrdUer. 

"Bu Süleymandır,, iiedlk. 
I<:atn, Cabbardır. Ben hayatımda 

bir tavult blle kcsm~ ad:ıı.'ll değlll:n. 
Onun için Cabbarm tehdidine çabu. 
cak kapıldım,,, 

Niyazi. eulh ve sorgu hl.kiminin 
huzurunda verdiği ltr..delerde de ayni 
ııeyi ııöylüyordu, 

- Neden burada b6yle deml.ş.!ln? 

, - Ah beyim, aklım b~rmda. yok. 

- Ey, ne oldu ııonra f 
- Ne olacak?! Arlcadaşımm ko. 

1ımdnkl saat birdenbire kn.ybolda. 
Zaftllı Neet~nlıı rengi attı. Çllnlcft 
e yeni eTllyt'fl •• koca91 ona btl bllezl. 
11 ıılpn hediyesi olarak aıan,tı. BU. 
tlln bob~yl alttbt ettik •. her k3şeye 
baktık.. bnlaınadık. Çok QzUlcJlhn. 

- Vedat ne diyordu ba ~f .. 
- O da bfdmle beraber anyor ftl 
~ görUnUyor, teenUrllmU7'e ı,tt. 

rak ediyordu. 
- nııtamadınıı: mı elma11lt ııaatt f, 
- IL-1.yır, Pa am babam bahçeye 

indi \'e Nodbeye: "Sen Oztlhne kır.rrn.. 
ııaatln bomlmu, da tamire vermı,stn 
gibi dnvranırııın. Bt"n nns yrnlslnl 
alınm?., dedi, Bl~lm bahı;emlllde 

kaybolduğu fı;ln, b:ıbem bunu t4ZIIll. 
ne lUzum görmu,m. Zaten krıcağlz 

nğ'layıp duruyordu. Ney!le, o giln ko. 
caııına belli etmemiş~ Ertesi gOn pa.. 
n babam s.ıatfu lııtnl bulmuı, ta.. 

marn lqyüz Jurk liraya &atın alıp 

getirmişti, 

- Sonra nıı11ı1 m:)ydıuıa çrktı bu 
lşf 

• - Rtç de meydana cıkın:ı:h. Ved.-ı. 
dın bunu nı.ıırdığmı gören de yoktu. 
B'!:l<ac gUn eanra pa,a babam slvD 
olarak kuyumculara utr&nllf, ora.da 
~ iyi tarudığı bir ktıyumcu clllkkA... 

llıı.ştaratı l ncl Sllylııd.11 
!tuıılanıı prka dofru yııptılı:ları 

Qcl<Umcler müttefiklerin yeniden ye. 
nl fedıı.ktı.rhldarıı katlu.n-ıu.larını L 
cap ettirecek l!<'klldcdlr. Mlltteftkler 
bu yıl dahn z.lyade harp malzemeı;I, 
ve dııluı çok gıda m ddcsl \'ermel• 
!Wretue Sovyctlr.re yardım otm.!ğe 

mecbur olacn.klnrdır. Hu ilci cins yar. 
dmı Ruslar d:ıha ziyade &"crlleıl lkçe 

bayatı bir eh~mmlyet kıız.::ı.nıı.enktır. 

Mütteflklcıtn bu yardımı hem pa. 
hada, hem ytlkde ıığrr olan l'Şynda.n. 
dır. Pnhn lı>fnde mUtte.flldorln kor. 1 
ımsu yoktıır, bundan endl,e etmezler. I 
Fakat nğır hacimli olan m:Mıdelerl 

Rusyaya u!ıltlctmel< yeniden blrtn.. 
!um nıe-selelerl h nb ı ırn.tm"tlt moc... 
buriyctlnl Ucrl 11Urer. 

ltusyaya harp ınalz.cm 1 ve gıda 
maddeleri sevki nnc:ık gemi mesela. 
sinin halline b:ıg-lı b:ılun 'll'lktn iır. 
l\IUttetllder gemi y\ld\ndcn ınlnntı. 

dadırlar. Yapıl:ında.n fı.u:ln miktarda 
gemi b.,tnıal<tııdır. Blno.en;ılcyh ge.. 
mı yapımına bUyt\k mikyasta eheım. 
mlyct ,·ermek., ve batma.om UnUnc 
geç:nelc zorundııdırl:ır. 

Ncteklm b:ıgUn müttefikler efkfı... 

n umumtycslnl l:tgul eden an mlihlm 
mesele "gemi,. da.va.sıdır. 

Avıım kamnraeındıı, tnglll:t ve A.. 
merlkan nıntbu:ı.tında tlantllc mu. 
hnrebesl ve neticeleri blrlnı~I pllAnı 

lşı;-nl etmektedir. 
l.\IUttl'lfll<ler lldncl cephe meşcle ln. 

de olswı, fluııyıı.ya. ynpılacalc gıda 

ve malı.eme :rardtmı yl.lzı\'lden fnb 
miktarda g'Gml) l omlrlcrlndl' bulun. 
dıırmıık mooburi)ctlndedirlor. 

.Hu kı' mev iminde mlittefllder 
daha eılnıtılc bir vuz.lyeto dU,"l1 zrn:>k 
lt;ln ıılmdlden bir yo.nıln.n d nlr.:ı.ltı 
mııharcbolcr1nr kıu~ı tedbl rl~r 1\1. 
mnk, bir ya.ııdan naldl vı:ı.sıt.'\l::ı.rını 

sıo~nltmak nıecbıırlyetlndedlrler. 
Şnrktıılct to.arruzların lsUrııteJI ha.. 

riclndcld tabii verimleri şlmdlllk bun 
brdır. 

SADRI ERTEM 

Totonun nutku 
Bno~atı ı ncl sayfad3 

malc ic;ln mihver mllletıerinl b1rleş. 
tırmlıı bulunduğUnu bellrtmlşUr. 

Hindlstandan bahseden bıışvekll 

şöyle demtatlr: 
"B~leşlk Amerlka ile ,İngiltereyi 

ycnmeğe katt surette karar ve~n 

Japonya, tn.glllz • Am rlkıuı nUtuzu. 
nun Hlndletanda ye.şamasma mU.sa. 
adc t'demez,,, 

General Tojo, J&ponyanm, Hlndls. 
tanın ananevi mi\U 1ateklerlnl:ı ta.. 
hakkukunn yardım için FU:ndlstantıı 

i§blrllği yapmaktan çeklnmlyeceğlni 

lltı ve etm.lştlr. 
A vusturalyadan bıı.hSeden general 

Tojo. A vusturalya ldarecllerl fayda. 
sız mukavemetıcrlnde ısrar ettikle ri 
takdirde, Japonyanın merhametsiz. 
ce harekete geçeceğini ve memleket. 
lerlnl lnklyadıı mecbur edeceğini 

.söylmlştir, 

tu. O zaman, yoksa ben de Cabbarın 
SUleymanı öldUrdUğUnl\ gBrme:ilm. 

Reis, bundan ı;onra Cemileyi ayağa 
kaldırdı: 

- Bak Cemile ltocan SUleymıını 

llldürmll§, sen de kendisine yardım 

etmişsin? 

Cemile, ttl3e karoı gUcenlk ?>lr hal 
aldı ve: 

- Teeullt ederim, beyim, dedi, biz 
kadın kısmı saçı uzun aklı kısayız. 
dır. Heplml.zl.D nklı noloandır. Böyle 
§eyler yapnblllr miyiz? Benim hic; 
bir şeyden hab~rlm yoktur.,. 

Neticede mahkeme, muhakemeyi 
şahitlerin celbi için başka bir gUne 
t>ıraktr. 

ADLİYE l\IUIIABlRt 

S Ü M E R B A N K Brliı'm!!'!'!'t9'l"IEU~ 

VERLi MALLAR PAZARL ru E SON DAKiKA 
MÜESSESESi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Küçilk Hanlar Kuponu 

F ARANIYOR 
Mfü~ssesemizin (barem dahili) muhaberat sefliği 

..ıcıktır. Bu vazifeye alınmak istiyenlerin en az lise 
tahsilini bitirmis, 3656, 3659 sayılı barem kanunlarına. 
tabi daiı·e ve mü.esseselerde en asağı hes sene calısmış, 
vazı kabiliyeti k-.wvetli ve dosya islerine vakıf olma
ları ımrtlır. Yabancı dil bilenler tercih olunur. 

{Bu kupona eklenerek ;Un:ıerllt)WK 

ı~ ınama ve ı~ 1'-erme llADlan En ::;ou 
Oakll\ada paraau:. ueoredlloceİnır. L 
l&ılann ;ıızetede 'örUlı11lğU ıeklloe 
'llm:ısına dikkat t'tlllın•lhl!r. Evlen... 
me teklın gönderen okuyuouJano 
aıahfuz kalmak lizere '!U\rlb aclreale. 
rlnl bUdlrmelerl IA:ı.ımdır. 

Bu sartlarla beraber memurlar kanununda aram. 
lan vasıfları haiz olanların 31 temmuz 942 aksamına 
l.u~dar müshit ve~ikalarile Zatisleri Sefliğine müra-

Evlenme teklifleri: 

+w, caat etmel~ri -= » #SW• 

cephesinde 
naı.ıto.rafı 1 ncl sayfada 

rinde bir gün z.nrtında takriben bin 
Alman askeri ö!dUrilmU,tUr. Şlddet. 
11 Alman taqrru~arının pllskUrtW. 
dUğil Rosto! yakınlarında anuda.ne 
çarpı§malar yapılmaktadır. Alman _ 
ların Sovyet müdataa hatlarına gt. 
rcbildlklerl R.ostot keslmlerlnrlen bt. 
rinde kanl1 çarpı~malar devam et _ 

mektedlr. 
Sovyet kuvveUerl Slmlllnskayada 

blr kesimde ye::ıl mevzilere ı;ekllmek 
zorunda kalm.ıglo.rdır. Voronejde Sov 
yet tankları dUşmanJ. ağır kayıplar 
verdlrmlııler ve sUratıe geri çekil _ 
mek zorunda bırakmııııardır. 

Sovyet piyadesi Uç Alman uçağı 
dtışUrmUştUr. Almansar sayıca Us. 
tUnlliklerlndl:ll ıetifade ederek Rostof 
Ç(lvreslndo kuvvetle~lmlze mUtema • 
diyen hU,.um etm~:rtcdlrlr. Cephe çı. 
kıntrlarmdan birinin önünde yapılıın 
çıı.rpıııma sırıuıında Alman kU\-vctleri 
Sovyet müdafaasını kısmen dclmi~. 
lerso de burada 20 tank vo bir kaç 
ııaıı.t içinde 700 don fazla. sub3y ve 
er kaybctml§lerdır. 

Slmlllnskaya c;ovresindo şiddt!Ui 

muharebeler de\'am etmektedir. Al. 
manlar aynı umanda bir çok nokta. 
da.n Don nehrini geçmeğe teşobblls 

etmlglerdlr. 
Bir kesimde halen tankl:ır arasın. 

da geniıı ölçüde blr çarprşmıı başla. • 
mııı bulunnıııktadır. Alaıa.nlnr da.ha 
§imdiden 30 tnnk kaybotml.§lerdir. 
Kuvvetlerimiz ıınyıca UııtUn d!l§man 
kıtaıarını bir noktaya tıkamııılar ve 
ileri hareketlerinin önüne geçml~ler. 
dir. B!rlanslc cephesinde tank birlik. 
terimizden biri çok mUhlm bir tepe. 
y1 işgal etmştir. Burada onuncu dU§. 
man motörlU nlnyı bozıruna u~ra.tıl. 

mış ve 1250 Alman o.sk<'rl yok edil. 
mtştır. Bu alaydan gerl katan taltrl. 
ben 300 Alman esir aıınmı:,:ıtır. 

Moskova, 27 (.A.A.) - 25 Tem. 
muzd'l ceblıenln mııhıc!Hkesimlerln 
deki hnvn kun-ellerimizin birlikle:-i 
46 Almnn tnnkı ile asker ,.e harp 

mnlznmcsi ytiklil 170 Alnınn knm. 
yonunu. mühim:nnt ytlklü 25 kn·11. 
yonu 1nhrlb etmişler veya lınsnrn 
ugrntmışlardır. 1~ç tern de hn!inra 
ıığ :ı1tl111ışlır. 

• Voroncj ret lh r ,-'ndc kıinl:ı:-ımız 

Alman km·vcllcrine knr51 tonrrn1. 
h:ırcketlcrlnc <lc,·ııın etnıektedirl r 

Mı ırda 
sUkQ 

var! 
t 

iki taraf yeniden 
takviye getiriyor 
Wlhlre, 27 (A.A.) - lnglllz orta 

şark kuvvetleri umumi karargb.hı _ 
nın pazartesi harp tebliği: 

DUnkll pazar günü yapıl:ın devriye 
!aaUyctlerlmlzden bıı.§ka kara ordu. 
larımızın kuvvetleri bakkında verile 
cek ba~lca me.lQmat yoktur. 

A§:ığı tabakalar:ı kadar inen bu. 
ıuuar ve lmm fırtınaları gUndUz hn. 
va !aallyetino mani olmuş!o.r:s'.\ d!l 
harp ııah:ı.aı dı:ında İıilkendoriyeyc 
yak!a~ağa teııcbbUs eden bir Yun. 
kers 8S uçağı aVCJlanmız tare.tmd:ın 
denize dü,Urülmü,tllr. Oenlıı hareket 
sahalı av uçaklarımız yeniden Sldl • 
Barranl açığmd:ı düşman deniz mü. 
nakall.tına batarı ile tao.rruz ct:nl:. 
lerdlr • 

Avusturalvaya 
ne ıza\tıl " 
tmra ından 

Japon ajanları 
çıkarıln11ş ! 

Knmberru, 27 (A.A.) - ResmJ A. 
vusturalya mııhflllerlne gelen hab~r
ıere göre, Japon ajıınlıırınııı Avus. 
\uralyanın muhtelif uzak kıyı bölı:;e. 

ıerlne denizaltılar vaııtaslle çılcarıl • 
mış bulundukları sanılıyor. Bu rlva. 
yetıcr mUttc!ık askeri kuvvetlere ıı.lt 

esrarın Japonlar tera!ından öğrenU. 
diğl §Uphes inl doğurmu,tur. D~. 
man unsurların Japon ajan!nrını glz. 
leJ.iğl zannedilmektedir. 

y<'n etmekl<'dir. l"ılıılnrımız, lnııdl:ı 
m!lda fna hnrp!crl ynpın:ığ:ı dc\'ı>lll 

l>ü>m:ının kay!.ıclnıiş rıldnlıu m!i. ~ınırkte vr. rlü-;m~f!m c e nuh kıyısm:ı 
hlm mevzileri geri nlınnk idıı ynp. kadnr Don nehrini ~eçmek lcln 
mı ş old·ı~·ı tc-::cbbii sl~r :ı' 1m k:ılm ~. y:ıptı~ı birçok tc!l;ehbfi!.lcrl akr.mctc 
fır •. Almanlar, lıu teşcbhii<ılerinde 1 ıı/lr:.ıtnıııklndırlar. 

büyük znyiata uft:-rmııl.tııd·rl:ır. Merke z c r bhcss inde hatnrv:ılnrl'ı 

• Yaş 30, t'Jy 1,70, kilo 85 a~aç 

!~lerlle meşgul, aa:ıatklr bir t>ay: 
Şen, §akrak bir bayanla evlenmek 
ıstemektedir. (Şakrak) reınzlne mu. 

raca at. 
• 24 ya~ıncıa. uz~n ~yıu. batu 

esmer, kısa bir müddet zarfında e. 
şindcn ayrılmı~. temiz blr aile kw: 
hayatını kurtarmıo. t.nbsllll. bir er. 
kekle evlenmek lste:nektedir. (S GU. 
aer) remzine müracaat. 

• 19 yaşında, orta Anadoluda uı.ı 
bir ailenin arazi, emlA.k ve Qt!tllk 
sabib! bir evH\.dt, 17/18 ya~ında tı.r 

ev lda.re edecek, iyi terbiye görmUş 
bir kızla evlenmek ve memleketl:ıde 
beraber ya.,amak 1.atemektedlr. (lçeı. 
U) remı:iDtJ mllracaat. 

• Y!.§ 31, boy 1.65, aydn 180 Ura 
maaıı olan, Rober Kolej maki.De mu. 
bendls! kısmından mezun, aımaııca 

bilen, b1r bay, bugünkü oarUa.r altın. 
da kendi maa§ı ile ıstedlğl yuvayı ku. 
ramıyacağtndıın, bir miktar geıtrı 

olan. ingillzce veya almıınca bilen. 
sporcu bir Ti.Irk kızı ile evlenmek 
lstemektedlr. tR.C.G.CJ remzine mu. 
rncaat, 

l~ nrıvanlM 
• Bir. &enç, Uııe ve ortıımektep ta. 

lebclerine geomotrl, arltmoUk, fizik 
ve klmya dersleri vermektedir. Den 
s:ıa.tt 25 kuruştur. Gcdikpaşıı.. Bo.lı • 
pa§a yokuı;;unda Sandalcı Ihsan soka 
ğı No. 23 te Ahmet Kma mUraca&t. 

• 40 yqmda, eski ve yenl ya.zı. 
lan bilen, daktilo kullanan, bir bay; 
tlcart müesseselerde.. tabrık&lo.rda, 

otellerde kl.Upllk yapmak istemekte. 
dlr. Yol, demlryolu ve mllteahhidlerln 
1.§lcrlnde de çal.ıjabUlr, Ta.ııraya da 
gider. ( HUsmen) remzine müracaat. 

• Kı;lej mezunu bir genç ing!Uzce 
dere! vermek istemektedir. Huııuııı 

lD&lllı:ce der& alınnk iııtlycmlerl.ıı 
(C.K.8. _ 120) remzin ile Son Da.ki. 
kuya mllracaatları. 

• Bir bayan ınsnızce ve f'ranııızca 
dersler vermektedir. Gayet kısa bir 
z0ımanda vo kolaylıkla talebel,.rlni 
t ıerıetır. (İ.K. Leyli. 44) rcmı:lne mil.. .... 
racaat. • 

Aldırınız: 
A13ğıda remızıer1 ya:nh otan • • 

ımyucul.3rttDILID namlarına ~cırn 

melrtnplan t<Snrebaneml~~en (pu,ar. 
lan hariç J ~l'~g1)n iabahtan ııaıe)'e 
kadar tt ta.at 17 '.loa .onn aldırma. 
lan 
(A.E.M. 49~) (A.M.) (2. Ayla) 
(A.T.A.l (Bahar) (B.L.M.C) (B V) 
(Ciddi olalım Si>) (Denh:) (Değeri 

(D,lS D) (E. Ural) (E, O) (E.Ll 

Henüz lnm:ım <>l:nay:ın lırbcrlcre ,.c hn,•nn toplnrının ctiirllol:ırı de,·. 

(F.D.K) <F.N.8.) (OUlııeren) (Gar) 
(H.B. 888) (Hülya) (H. Önsal) 
CH. 45) CHep§en)(H. 4501 (l.N. 820 
(l\.aynak) (Küre D. 87) (LQt!I) 
(M.T.R) CM.Nur) (M.E. 49) CN.). 
IN.N.) {N.C.K) (NelU) (Saml) 
<S.K) (S.R ,'2) (S.T) (Serbest 27) 
(S. ôzakar) ('3. R.) (Sevgi) <Ş C K) 
(Ş.F.l (T.H.R.Z.) (Tekcan) (T.A S) 
(Ta.ilim kim) (Uthul (Y.B) 
(Yedek denizci) (Zümrüt) 

SÖr(', yalnız bir kesimde d'1şmanın Rm elmc:ıtcdir. 

4 piy:ıtl~ "<' motörlü piyııcle ıı'n>·• sıt.-.khotm, 2'> (A.A.) - İsveç ba. 

lnhiznmn uğrntılmış Ye 3 hnfln için. aınlılın bildlrdl~ ı nc ı;!Sre Norveçtekl 
,le ,·okedilmişlir. Alman mnkıımln:-ı so:ı gUnıerdc bU. 

323 lıiieiim arnh:ıc;ı tnhrih V<' 180 tl\n otobUs1erl.D toplu halde mlhade. 
snhro lopu zn oı ~cti!mlşllr. Bnşk:ı rt'slne başlamı;ılıırdır. E·ı suretle as. 
bir kco;imde <ıo1mnnın ~u·•ıııcı ker ve 1,c;ı tnşımak için yllz knd·~r o. 
tümeni, nıı.r znyint:ı ıı~rıırrıblır. tobUs mUsadere edll~ı,ur. B·ı'l:h.n 

Bu fiimen. P'rıınsn,don gd .n!ş idi. I b!Sylf'. otobUsldr!e yolculuk yapmak 
Roc;•or r.chlı.:sincl(' şc!ırin \'nrnş.. tatlyenıer hu!'J!t mUsaadc almak 

larınclıı şiıldetli mııhorcbelcr rcrr. mecburiyetindedir. 

Mukaddes Uçurum - Senin odanda mı yatacağı:n T 
- Benimle bir arada yntmıık iste. 

mez mHıln!' YattıMan 11onra da ko. 
nuşurdıık .. 

• (42. S.RJ remzi için mektup y~ 
zan okuyucuya - Sortıugunuz ~<'1 

bir.l değil. mektup sahibini alA.kadar 
eder. Maamafih alz yine yazıp gönde. 
rin. Belki sahibi gelip gazetemizden 
alır. 

-9~· Yazan: iSKEN DER F. SERTELLi ,.._ ______ _ • Bay Necdet Kolay - Ua.nmıs 
tlcart mahiyeti haiz oldutundan Uc. 
rete tabidir. Maateaet neeredemedil<. 

nında otururken Vedat oradan geç. dnna çıktı.. babamın bütün tahvil 

- Ah, ben midemden çok mazta.. 
rlblm, Leyllcığıın! Belli! seni de ra. 
hııtıırz:. ederim. Den ıu karşdd kllotlk 
odada yatsak fena olmıyacak. mlş. Pnşa b:ıbam gene ı;llphelenme. senetlıırlnl çaldığını ~bit etil<. 

mi~. G~r ya .• Bundan ne c;ıltarT - llcrhııl poll"e Teraoydlnlz.! •. 
dlyerck kuyumcu ile koııulJıırken. "\'e. - Aile orcflnl cm,nndl\k .. bir ~1 
dat da kar ıdn.ltl dlikkll.ııa girmiş ve ynp:ımadık. B ıbam, Alla!ıtan bul. 
cıeblnden bir e'mas blletlkll qat ÇL ıun dedi 
karıp göstermiş. Bnbam uzaktan bu. • _.'.. Muh.ak.,ml'nb; bitti ml T 
nn görl\nce beyni atm1'. - GelP.ceJ{ haftn ıoın ccı~mb:.dlr. 

- tşte, bir hır.sıılık vnlmaı. Derhal nam alıyoruz. 
polise verseydi_ - Fuoıııı babam bıınları Cevdet• 

- Bu aynhğınuu 8Cbeb olur dil. anlııtmııdı. o sn(lece seııl g~lmstı.111< 
nUnct'!llle bir oey sliylememı,. "B•ınlıırı )Ü:ıUnden dol l{lllmııı biliyor, 5:skın 
hana her ıey blttlltt:ın sonra nuhttı. ıen de bir §ey söylem~ e mlf 
Kı>ndl kendime o kııdar !lrkıldım ki~ 

- Bayle hırım:, dolandınm ve ııah. 
tekAr bir l'rkeğln eline dU5mekten 
ktırtulduğtın için ~nı tebrik ederim, 
l.eylı\cı~m ! nen pmrUm.de onun im. 
dar nnnıussıı:r., onnn lnular ııercfslz 

hlr lns:ın görmedim. Ben ıie onu 
hrrsrrhklarını tınnrad'ln öğrcnmete 

ha1Jlndım. Eviinde boro,um, elmas 
l•üpelorlm lcııybnlınu,tıı, Banlan hl'p 
be!llP.mc kız.elan 1JUphl'ltnlyordııJ{, Hat 
ti birlm eski bl.unet91mlzt bu yüulm 
kovmuştuk bile. Sonra hl'lr eey mey. 

- Nem~ ltu:rm" llem bu mevzu 
Ozerlnde konu,malı: d'lğnı da d"ğll. 

dlr. G«>çnılş ı.ıeyler bunlar .• 

Şahikanın bu!'ı 

dönüyordu. 

Bir arnlık ayağa kaltrtn 
- Boolm uykum geldi, Leyllcı. 

ğım! dedi _ yatsak fena olmıyacalc.. 
- Haydi, yntalım,. 

LeylA yr.rlnden fırladı, 

- Sana pijama vereyim de soyun. 
mafıı. boşla! 

LeylA ısrar et~dl. 
- PeldUA. öyleyse d::ulımı !)atJra. 

ymı d:ı ornya btr yatak yapsın senin 

lt"ln. 
Şahika pijamayı alda.. 

Leyi! dadıımı ~tırdn __ .;/ 
- Şahika kareıkl odada yataeakt 

d~dıcı,itım ! &'ÜZl!\l bir yatak ynpın o. ı 
ral·a.. 

1 
Aral' knlranm gtSderı ıllzUldUı 

- A._ 11b; her zaman btr arada I 
yat:ırdınızt Şimdi neden ayrılıyor. 

ıru nu:r. ayni': 1 
Leyltl: 
- Arktıdaoım biraz rahatsız da_ 

kendisi Ö) le istiyor. 

Bay ve Bayanlara 

Müjde 
Bu taııarruı devrl.Dda 
yaaı IOl<SU, rengl.Dl.D modam lff;t.i 

dJye luymeW 

lı:t. ÇANTALARINIZl 
Bil' kOşeye atıp terketme~ 

A telyemlz 1.ltedigtntz renkte el Dl· 
selertnıze uygun olarak ukJ ÇA1'l 
T .ALARL"'llZI tennı 9UJ'tlU• bl>J&r 
ve ycpyenı yapar. Aynca btr ttırıtl 
tamir ve ı:mıarlama canta yapar 

l'trnlettnlztn reagtae ll7U ea alt 
u.btt ttraalıı cftAl&rmttJ &ncall aMıl 

l'MDlzde ~Ilı edebntr.tl ntL 

De~ince l<alfanııı $ı kapandı. 

Karşıkl odaya yatak y&pıldı. 
Şahika aofada annesine rastladH 
- Ben fil kU~ odaıb yatıyorum, 

anne! Sen bo gece btr aralık beni K&ralcOy ~umııane caaauı 

>·oklayıverlreeıı fena olmsz., j.__•R•ua-•n•pa_şa_b•an-•N•o•.•2•._9_ ... ~ 
(D~t t1(!f'l 


