
.---------------------------------------------· ~·Başvekiletin - Tebliğif: Çukurova'da 
Yeni yıl mahsulü ofis d~poları

~ na, çiftçi ambarlarına taşınıyor 
Atııay şehitle~i kjuılerdir? 

Beşi suht;1.lJ, 18 i gedikli erllilş:" "f6 sı erdir 
... ,. -

Şehitlerin ailelerine· Ycirdım ·~dilecek 
' --

Ankara, 28 (A.A.) - Ba,vekMetten tbllf edllmlttırı . 
U temmuz 19U tarihinde bir kaza netloe.4lnde batan (Atılay) denk, 

ıılts gemimizde Ddilt ola.o 89 eubay, erb&t ve erin lalmlerinl büyük blr acır 
ne b11dlrlrlz: 

Torpido ba§ç.a.vuı ~ Oo,kwı Ala,ohlr (93~/2()9i 5.SOi) 
Hk. Od. onbqı Kemal Dağa.pn btanbul (988/ 3007 S.312) 
Gv. Gd. C>nba§ı Basan Şento.na. lııtanbal (DU/5080) 
Mk. Gd. oaltafı Ali Rna. Beykn.., Sh·aa (011/5032) 

Şehit olsnlarm ailelerine hllkfUne~ kanuni yardım yapdac.kkr. Eletrllıçi Od. cıtbaıı APh Plrinay İstanbul (9U/5-0Z:!) 

Atılay denir.altı semJs! ınıbaylan: I 
f 

T~ GcL onb:ııı lamaU İRll lıtanbul co111;;ozal 
18 ert>a, OY. Bnb. Sadettin Gttrcan 

Gv. Yzb. Sebatı Tatöz 
O?. Tğ'm. Rauf Baykal 
Mk. Yzb. Ahmet Ttlrlia 
Mk. l."ı.b. Aclnan Erül 

komutan 
ı. net komutan 

Stajyer 
Bsoçarkçı 

tklnel perkçr 

(1"'78) 
(169'7) 
(1808) 
(1908), 

1 

(1960) 

Atılay denir.altı J'Omf•lnde bulanan eratı 
939/1376 Samıı;.untu Mehmet Dllf&t Gftveftıe ODb&)I 

9S9/1'72S Vakfıkebirli Basan Cemal makine ,. 
989/l&U onu Salih Mehmet .. " a Subay 9i0/222 GebulJ Adem HliAeytn ı. er 
9'0/294 Kanchra.h Emin Eyüp 

" 
Gtlveırte .. 

941/'Stl Erd~kll Ahınet llaa&n .. .. 
941/1190 Rizeli mMyin 1.brab.lm .. .. 

Atılay gemhıtnde bnlnnan redlkll erb&,tar: 
Mk. Gd. 8b. Ahmet Atak&n tstanbul (159) 
Gv. Bt. Od. Hakkı Tezcanlı tatanbol (330/S06 l!l.H ) 
<n. Od. cavtıt Ntt~ttln Güven§ Elt.zıi (916/501 9) 9U/1S26 
Mk. 'bf, Od. ZJya Lod0& ıtaractbm'ük (841/10 8.'76 ) 

Burhaniyeli O.man Hmrtafa H&ldne ... 
94111«6 81im:ıenell Mmta.ta Temel .. 

Mk. Bt. Od. Talıııln Dönmez tstanbııl (929/%06% S.10J) Nl/3676 Rizeli All Rn.a Enver Gherte " M1JjS43 '11rebohılo "aban 1laJll ., • 
Ml/'8!0 ~nctklı ı.m.u tıyu • • 

Mk. Gel. t!at '"4Vtll Salt.haddin Narimap tatanbul 9M/Z1%8 8.UO) 
Elektrik Be. Gd, Neaneddln &mal E;yöp (Ml/16 8.81 ) 
Hk. Gd. üet çavuş Oemalettln Dinçer ı.ta.nbul (98'/2006 S.S60) 
Elektrik Gd. ~- '"4VUI Fethi YUıoeeea Ankara (980/209'7 S.198) 

Ml/f 18% Tektrdattı Cemil hma.11 • • 
MI/UM G6relell Ralli MelıQIM llaldne .. 
9U/U63 B&rtmlr HUeeytn Halli -- • • Etektrtkçt Gd. cavn, tamau Tugay Babkeelr (9S5/20U S.483) 

Elektrlkpt Gel. cavuıt Sabahattin Yara! K. EU (9S8/51n'7 S.480), I Ml/1616 Va.kt!keblrll Tmlel Y*'1iıtbl · • • 
~ ~ C"Cdlkll Muum Şen Trabzon (929/2030 S.108) -------• 

9Udlll ft Umam Nepi7U HDcltlrG 

#aa/t/n tarıJt IU 

Yar.anı SADRI ERTEM 

E DEN'dan ııonrıı Kırl[>9 de ya. 
rınkl dllnynda.-ı bahsetU. Bar. 

bin ve sulhlln felsefe l hıerlnde ko. 
. nuşulan ba sJz.lcr inM.na ferah vere. 
cıek, ümltl"1dlrecek levh:ılar resmet.. 
mektedlr. Ancak ln&a.nlarııı tablatl 
ldeallune ln&nn·erecek mahiyette bir 
cihaza aanlptır. 1.rıaanların ya.radılılJ 

itibarile "blrblrlerlnln kurdu,, ol-n&. 

rraasaam reaı 
Ankara elçlll 

Atatürkün muvakkat 
kabrine çelenk koydu 

Ankara, 28 (A.A.) - l'r&namn 
.Alakanı bUytık elçisi Gut.on. B6J&'I 
bugün saat 10.30 da .Atatllrkllıı mu. 
vakkat kabrtnl ziyaret edel'8k mutat 
merulmle blr çelenk koymu§tur. 

Mısırda 

liği: 

Düşman ku,·vetlerinin şimalkesi. 
mlndckl mevzilerinden başlamak 
sürelile yaptıkları taarruza dün 26. 
27 Temmuz gecesi kuvvcllerlmlzln 
knrşılı'klı şic~tli laarruzlarile geliş. 
miş ve buna U)pt'u kuvvellcrimiz 
d<' yine şiddelle iştirak etmiştir. 

Harır bomba ucaklanmızla 11v 

bombardıman Ut"a:klarımız kara 
kun·etıerimlzi dcsteleyerek şimal 
kesiminde düşmana taarruz etm is. 
!erdir. ' 

Roma, 28 (A.A.) - İtalyan ordu. 
ları umumt karargA.hının 791 num&_ 
ralı tebliği: 

dıklan m~ha'•kaktır. t'ak&t tarllıln 
DUn Elllemeyn cenubundakt böl_ 

bir ~ok faıullan lnsanl&n. insanların 
kurdu halinde tamr eder. Bu bir ı;ede Tirento tümenleriınlı.te 90 nm. 

200 
Alman 
uçağı 

yaptı 

Bu bahis 
kapanj;F 
malıdır· ? 

vaua: BiR MUHARRiR hakikattir. eı Alman tümenine karıı yapılan §ld.. 

Ço' d ı •- •- gU 1 bl tiki deU! snvaşlard.ı dllşman hlç!:>lr fay_ B UGVN öfte ü:r.erl An•·-ra -A 

' e a ... san ... r ze r r, da elde edemeksizln atrr kav. "'lara - ~ 
tatlı bir hlllya arkasında. o kadıu ·r )"09Wldan öğrendik: Am~L 
heyeca.nlaıurlar, o kad:ır lbtlnHla uğramı.,rıt.ır. k&nm meıf)ıur Gallup Enstltllatl lkln. 

1 ka l ki bU..,,. 1 •·•- BUyUk kısmı Avuaturalyıı.lı olmak el nop'"- - .a-mokra•"-r tarafından JO a çı r ar , .... n var ın.....nnı ..,,. . .... ·~ '"" ....,..., 
ldeıallert. ulnına feda. derler. Kan üzere binden fazla eSir elimize geç. harbin idare tanı üzerine bir anket 
dökerler, kcllelGr d;,-ı-mrhr, şehirler mittir. Bundan başka 32 slll!..hlı ara... yapmıı. Aldıft netice ıudurı 

d rı Bl'tu b f 1 1 ba, SO kadar zırhlı düşman otomo. Yü-"'a 12 kl•I lklnnl ........... va aleyh. harap e e er. n u ne a arm or. &.Uu ., , .....,.....,,,_ 

taııında onların tt>k teeelllııl ıudur: bill de tahrip olunmuştur. tar, 
"Ot>,ündüğllm hayatı ya,ıyorum Cephenin cenup kesiminde batıan. YtUde '72 klıtl ikinci Mpheye aleyh. 

mıza yakl&fmağa. teşebbUs eden ta ya_., dır. b. r, 
F&kat insanların l~ln!I 'd bu lde:ı! düşman mUfrueleri topçumuzun 81 lla:-bln ld:ırıı5L'ldcn de ancak yüz.de 

a,kı, ideal ı~ığı onları as.dece ha.re. hatli ateıtl ile topa tutulmu, ve pUs. f-0 klıtl memnun! 
ket.e ı.evkeder. Fakat onları a.ld:ın. kilrtUlmUıtUr. Demek kJ demı>krasller &leminde 
makta.n, bata.!&ra dltm&kten, late _ halk elkAnnın ekserl)eU harbin ka. 

dfklertnın uttını yapmaktan menede. Merdivenden zanılma.aı ı~n ıkıncı bir cephe aoıı. 
mPZler. Bu da insanların z.ayıt, Acl7 maıırııın §art oldutuna lnanmı,nr. 

taraflarıdır. lnaanlann mltlamadı.l.d ( Jkarkea dltea Bunun bö)le olduklJnu uzaklardan bl 
lllbl &tefi keefederek onu kemdi arzu adam lo görmel< lı;ln Gullup En tıtüsllntin 
lan için meple ballnde koUa.ııa.nlar clelf.letlne pek de lüzum yoktu. çıın. 

ne kadar çoktur. Tarihin kaydettiği Kaldırıldığı lıcutanede öldü kil J,ıguterecle Ye Amerlkada bütttn 
Mıytik hamleler vardır, bıı b&mlelerl pscteler ikinci cephe latıyor; 
Japan laaanlar ne ball• makatlar, T&ht&kalede otur&n Mehmet, e.t. ballr, ltçller, mebusları l.yan azaları 
.. aJTI daJ'SOlara nhlptlrler. Fakat Din merdivenlerinden yuka.n çıkar _ bal'bln ancak lklncl bir cephe açıl.. 
•mıe 90ftan& erdltl zaman idealden ken. birdenbire romatizma atnıan malda ııazanılabllecetlnl eiylüyorlar; 
• bclar uzak kalılıklarmı çok defa. tulmUf, zavallı adam bu 8ll'&d& apf! lltbnayltJeır, mltlqler t.ertip edlllyor 
acı aer hı.efmt§lerdlr. tnıa.nlan ııı.. yuvartanml§tn'. ve layametler kopanlıp katdırıtryor. 
...ıann Jmrdn yapan ~y onlarm to. Baygın bir halde Cırrahpaya hıuı. Fakat işte, ~ltere bUkQmeU na.. 
tertnclfllrt fenaltk arzmu d~ bl1AJda tanealne kaldırd&n Mehmet kıa& bir mma it nazur Bevln, nihayet baklayı 

- ~ s nel •;rtada 1 z.a~.IOllra. ~~ r-" ~ ~ ~ v• ikiDıcl bir cephe 

-----" 11 er 

Anstaraı1a llarbl· 
)'8 D8Dl'I dlJOl' ld : 

Avusturalyaya 
çıkacak düşman 
Yakıcı bir kabal 

girecektir 
Sldney, %8 (A.A..) - ATU.Sturalya 

ba.l'lelye nazın, fimatt Avusturalya 
De orta. w cenup Kenalano a&hal&.. 
rmda yaptrğl on. g(lnllııt te.ttJı aeya. 
he.tinden dönmll§ ve demı.,t.lr ki: 

"Şimal müdafaa bölgealnt laUJL 
ya teşebbtıa ecSeoek her d~man ya. 
kıcı bir kabul göreeelctir. M:Uda.faa 
mUteınadiyen lyilC§tlrllmektedlr, Al. 
kerlerlmlzi gördUkten aonra emnL 
yetıi bir itimat bealememek imlıAn • 
aızdır. 

açmanın JmkA.:aız olclu,tuııu aoıP 

vurdu; dedi ki: 
- Gelişi gUzel bir lldnel cephe 

açıtma.sım tatemok dllşınanuı oyuna.. 
na. Alet olmaktır. Kandlleıi,nl RuL 
yanın birer bllyük dostu olarak llAn 
edeıılerdeıı fUJlU Jıtıyorum: BlU 
R11.1y&n.ı,ıı g:ıyretlerlne belki bir yar. 
clnn tefkll edebUooek olan, fakat har. 
bin kszsntlrnası için herhalde yegL 
ne ~reyi tefkll etmlyea bir hareke.. 
te mecbur etmeelnler. t~ller! İkinci 
cepheden babsetmeylııh.! 

GörülUyor kJ bu ikinci cephe, daha 
açılmadan evvel. demokraalleır 19iıı 

fena ne~cele.r verrnep bafla.mı,tır: 
EvvelA balkın ekııerlyetlle lttuc6me. 

tln kanaati arasında. bir zltttyet do. 
ğurmuıtur. tkloclal, halkm ekaerlye. 
tt, ır.afcrln a.noak tklncl bir cephe ile 
mllm.kün ola.bllooettne lna.ndıtı itin 
bu eephl'l!lln a~ılma~sını onun ma.. 
nevlyatını bozmakt3dır. Demokrasi • 
ter, tamamne bir ~enet kurmay •trrı 
haHnde kalınMJ lhımıre!en bu lklnel 
cephe bahsini açığa vurarak aöd a. 
yala dU.5Urdüklerl için, Jıalkm maııe. 
\lyatınr bo:ucata çaıı,an dtı,man 

propaga.ndaııındaıı daha le.na bir bed. 

binlik bavaıu yaratmağa. lebeb olJu. 
la.r. tıtc her kafasındu bir aee ~ık. 
IDIMlma mUsamaba eden 96:r. hltrrlye. 
ti ve demokraal ananesln.ln en köttı 
netlcelerlndon biri de ba. tlklr ıwıaq 
alnln uyandır:l:ğı bula.nık ruh hallcllr 

Demokraallerln doıtlan temenni 
etmelidirler ki artık oldden kabak 
tadı verem bu ikinci cephe bahal k& • 
paıuın ve sivillerin çıfhk1al'I uker. 
lerln ııükıln itinde ve ael&motle mu.. 
b.ake~e engel otmum. _Jf' · 

. 
- :.i.' 

Karalsab llllgeıl llalllı 
Ofise bir milyon kilo hububat 

vern1eyi vaadettiler 
Adana, 28 (.A.A.) - Çukurova 

! yeni yıl m:ı.lıStJlünU of'ıs depolarına 
ve çlf~i anb:ırlarma nakil faaliyeti 
lı araretle devam ediyor. 1klim vru:i. 

Ru•yadan dönen lngiliz 
Demiryollan iı~eri 

Birliği reUi diyor ki: 

Sovyet harp 
istihsalatı 
merkezleri 
Cepbeden çok 

azaldarda 
oolabyor . 

Bütün Rm labrilıalaruula 
i.tihMılat yüme yedi y;u 

arttı 

Loadn, ıs (A..L). - Ruqaya J'&P· 
t1'I .sey&hatten bu de.ta. hıctıtereye 
dönen demiryollan l§çilari mll11 blr. 
11.fl reişl Pot, fU demeçte bııltınmut
tal': 

Oepbaden çok ualclarda bulwsan 
Sovyet harp l•tlhS&lAt merkealeri 
bOytlk blr ~a çotalmakt&drr. Yır. 
mJ blıı kilometrelik bir mesafe Ica.. 
tederek Uralm ötelerinde Ye ibat: 
Stbiryada buluD&D fabrlkal&n zlJL 
ret ettim. Sulh zamanında tirak~r 

yapan bUytlk tank fabrika.at ~rdllm. 
Bu fabrikada timdi kadm erkek '50 
bin lfçi çah§makt&drr. İJÇUer fazla 
mesai natlerl için hiçbir hudut ta.ın. 
mıyorlar. BUtUn f&brlkalarda lstihaa.1

1 
yüzde 700 arttırılmı§trr. Demlryoll&. 
rı te§kllltt çok mükemmeldir, De. 
mlryollar çok modenı malzeme ile 
techlz edilml§tlr. 

lylp ıabtllnde 
denize giren 

Bir genç çamura 
saplanıp boğuldu 
.Ali ve Rıza isimli lkl genç, bu aa. 

b&h Eyüp ıı&hlllerlnde denize glrml§, 

bunlardan Rıza çamur& aaplanmıt ve 
br daha çıkınamrttrr, Zabıta tarafm. 
dan yapılan al'&ftırm& netlceslnde 
Rıu.nm cesedi çıka.nlauftır. 

yeti dolayısiylegeÇ mabmıl alan 
bölgelerimiz h.a.lkmın hububat ihti. 
yacmı !kal'BIL:ımsk jçl:n nakil iJl,er.i. 
rin amAmi ,..de'?ttCdc sllr&t!endiriL 
DM!.sf ve of1se teslimatm nrtmam 
ı!;:ln vali ovadaki. i9ti.hsal meriter
ler.in.i teftiş etmekte ve lUzumlıı 
diroktHl-eri, vermekt.edir. 

Vali dü:n Kara:İl98l% bı'>lge!kıde 
de çifçilcrle görll~ti!r. Bu Mı. 
ge çif~1ıetrl ~ yetmez derece 
de mahsul aldık.lan halde ofiseb!r 
milyon !kilo hubıibat :vrmeyı vadet. 
mıişleırdfır, 

Sovyet tebliği 

Voronej 
batısında 

Mevzi
lerimizi 

ıslah ettik 
rruıadaa gelea 

yeaı ııman tlmenıe. 
rl mabarebeye girdi 

İki Alman taburu 
hezımete uğratlldı 

Loııdra, 28 f A.A.) - .Moskovads. 
neşredilen Sovyet gece yarısı teb • 
liğl: 

Pazartesi gilnü. çarpışmalar Vo • 
ronej ve Simliyanska kesiminde deo 
T8J11 etmiştir. 

Anudane çarpı§malard•n sonra 
Rus kuvvetleri Rostof ve Novoçer. 
kask oehirlerinl tahliye etmişler • 
dir. 

MoskO.-, S8 (A.A.) - &o.yet ek 
tebUtt: 

Sovyet kun-eUerl, VoroııeJ çewe.. 
!indeki mevzilerini ıslah atml.§lerdir. 
.Almanlar, cephenin btr kesim!Dde 
kaybettikleri mevzileri t.e1a'&r ele c~ 
çlrmeğe tetebblls etml§lerae de '100 
~ıu kayıp verdikten sonra geri çekil • 
mıııerdlr. 

Moıkova, 28 (A.A.) - Donun bL.. 
tıamda Voro~j ~ünde ileriemeğe 

devam eden Timogenko kuvvetleri 

-- Devamı ı ncl •yfad& 

istanbul mekteplerindeki 
Beden terbiyesi öğretmenleJine 
Haydarpaşa lisesinde bir 

tekamül kursu açıhyor 
Karı bir ay devam edecek 

Maart vekllllği bu yıl llae ve orta. 
okullarda vazlfe görmekte olan be 
den terbiyesi n spor öğretmenlerini 
bir ay devam edecek blr tek!mW 
kursunda. toplayacaktır. Kura Hay _ 
darp&J& llaealnde &Çı.lacak ve bu ça. 
ıırmalara (82) ts:retmen i§Urak ede.. 
cekUr. · 

10 ağuatoet& btl§lıyacak olan J&ur. 
aun tedriaatı &meli ve nazari olacak 
.. laanwı aonund& if tlrak edeD öğ. 
ntmenleft muvaffaklyctlerl d91'8M. 
ahıe göre Ueanalar verilecektir. 

ıturata 1.n~lenecek baf lıc& bıraııı. 

lar ıunta.rdır: Spor hijlyenl, spor or. 1 

gantza.ayonları ve l.zcntk, atletizm. 
futbol ve su ııporlandır. 

Kura l:ifretmenlerl araamda 1.atan. 
bul tınlveraıteaı fizlyoloJi profNÖrll 
Sadi Irmak, Gazı Terbl~e EnatltluU 
beden terbiyem §u'beıi l:iğretmenle • 
rlnden .Mehmet .Arkan, Deniz Harp 
okuıu beden terblyeıl ~tmeııl ea. 
kl §&mplyoıılanmızdan Tnfik 91ke 
buluıımakt&dJr. 

Kurmın idarestne maaı1f ""1.mlği :ı 

ce vekntlk umumt mU!ettl§ler!n1~ ı 

lzyp.ı Si.nal ~emur edll.m!-§Ur. 
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Mahkeme Salonlarında 

Zati Sungura gideceklermiş 
u. Ba kumar sayılmaz ki Beyim, kim pa
r aıarı kazanırsa beraberce ylyecektlku 

Cü.t\ııUmeehut ıulh ceza mahkeme_ 
sinin suçlu yerl.nde, Uç genç ile si. 
yah bıyıklı esnaf tavırlı, thtıyarca 

bir adam vardı. Bu kahveci, diğerleri 
de kumarb:ı.zdı. 

Hepsinin de mahkeme huzuruna 
ilk defa çıktıklan muhakkaktı. Deli. 
kanlıların gör.Jcri yerde, boywllan 
yandaydı. Fakat hepainden fazla kor 
kak kahveciydi. Tlrtir titriyordu, 

HAklm de evvel! kendlalne hitap 
etti: 

- Söyle bakalım. dedi, A'bdtllva • 
bap, aen kahvende kumar OYJl.ll.tllllf. 
.am. Ka.e para hak alıyordun baka • 
lı:ın T 

Abdutnha.p boyııaau bl1.kt0.: 

Rusyada 
Büyük ziraat bölgeleri 
kaybolduktan sonra 

• 

Yiyecek maddeler' 
temini için 

Blyflll bir ıarret 
aarlına ba,ıandı 

KllJ1>itef, ıs (.A.A.) - lUSyter a. 
janamm husust muhab11"l tıtldtrlyor; 

Gelen lef zartmd& kmlorduyu .,. 
SoV)"et lhalkmı 18.§6 etmeğe ka.tl ge. 
le<:ek kadar yiyecek maddeleri temi.. 
m. için Rus dahUl cepheainde bUytlk 
blr gayret aartma baflanıJIDl§trr. 

Buğday istilısal edilen Uç bllytlk bHl 
genin, Ukrayna, Beyaz Rusya ve 
Don sfteplerlnln kaybı llzerlne elde 
kalaaı ziraat bölgeleri hem kendr 
halkım hem de ifgal edilen &razlden 
gelen 10 l.lb 20 .ınnyon mUltecl bea. 
lemeğe yetecek yiyecek maddeleri 
lstlhsıı.l etmek zorundadtr, Kızılordu 
için bu yılın mah.aultmden 2.800,000 
tonluk blr zahire Jatoku vücuda ge • 
tırllınlştlr. Bu ınlkt.ar bir senelik 
iaoeye herhalde kAfi gelecektir. ZL 
raat copbesi l:lnUmUzdeki hattalar 
içinde tarihte görUlmedlk bir gay. 
ret aarfedecektir. 

Alman tayyareıe. 
rlnln blcama 

Bedin, ıs ('1.A.} - A.ekerl kay_ 
naklo.rdan blldirlldlğlne gö~, kuv. 
veW teııkuter halinde hareket eden 
Alman Jıav~ uçaktan tngmz Hhll. 
lerindc ve sulıı.rmda. keşl! uçu,ıa~ 
ynpmııılardır. Alman ~akları İngll.. 
terede İnglllz hava 'kuvwllerlne mal. 
zeme imal eden ehemmJyeW tabrtka. 
ları bombalamıotır. 

DUn gece Blrmlnga.m Jehrine de 
fiddeUI bir hUcum yapI'lıruttrr. 

Berlln, :28 (A.A.) - Askeri blr 
kaynaktan blldirildiğlne göre, dUn 
g ece Birmhıga.ma yapılan han. hU • 
cumuna 200 Alman a&Taf ac;atı lft.L 
rak etmiş Te hedener Uaerlne &gır 

,,. Çok ağır çapta infil~ bomb&l&rt. 
le ~k miktarda yangm bombaları&. 
tdmıft,ır. 

Londra, ıs (A.A.) - DUn gece 1n... 
gilterc o.daları tıst.Undekl dUşman ha. 
va. faallyeU çok gelli§ olmu§tur. 

1 Londre. ile clftl'daki kon Uukiar V6 

• Kidlaod Ue lngittarenin doğu, oe.ııup°. 

l lı&tı TO f1mal dotllau " İrlanda . §L 
m&llnde dtl§man uoaklarmm görül. 
dllgü blldirllmloUr. 

ı .?ııl.ldll.ndlar b&t.r.ıımda bir l8hr1.ıı l .Mman ibom4ıa uçaklarmm hedeıhıi 
tefki1 eltft1 Ye buraya. atılan bomba.. 

1 larla bazı yangmlar ~ çı:ka.nldılt aıı _ 
ı lqılmakt:adır. Hlıçblr )'!'tde keal! ta. 
vruzıfr yapıldığı bUdlrlhqeml§tlr. 

1 
Tele!at aayısmm fazla ve baaarm 

rınemU olduğu aanı\zna.ktadır, 8 dO§_ 
man uçağı tahrip e4tlml§tir. 

BU SABAB.Kl AKINLAR 
Londra, 28 (A.,A.) -Bu aabalım 

ilk saatlerinde Londr& bölgelerinde 
' iblr hava tehlike işareti verilmiftl.r, 

'l'e.hlike J§areU blr aaat •UrmU§tUr. 
Londr& bölgMIIrln muhtelif kısrmla. 
rmda uı;a.Uavar bat&ryal&nnm ate. 
fi ioltilınJt fakat hUkillnet merkezine 
hiçbir bomba atılmam11tır. Hücum 
eden dllfman uçakları İngU~rcniD 
b lr9()k kıınmlan ttzerinde uçmu,tur. 
Batı MldJA.ı:ıddf. blr oehir birçok ay. 
lardanbert gfjrmediti çok §fddetll 
bir hll<:uma uğram13tır, 

Atıl&n aydınlatıcı !!fekleri yangın 
ve yük.sek lnfilAklt bombalar takip 
r tml§Ur. Bazı b?Slgelerde birkaç ev 
baaara uğramıştır. !nn.nea ka:rıbm 

colt aa old\afu .anılıyor. Dün gece 
t~Utere ... rtn4• d1ltmaıım 8 bom... 
bıı. ~tı tahrlp edllml§tir. .' \ 

- Yalandır, beylm, dedi, benim 
hlçb1r ııeydcn haberim yok. Bunlar 
dUkkfUıa geldiler, bahçede oturdular: 

- Bize blr prafa kAg'ıdı geUr, de. 
dUer. K4.fıUa.rı, ıekerlerl getircllm. 
Kahvelerini de bıraktım, ba,şka mUı. 

terııertme koştum. Ne yaparsın, bi • 
zlm gibi fakir kahvecllerln .UrU sUrl1 
ganaııu olmu, ki. Ocakçı da ben 
ganıon da. ben, llçtl oyu.ıı oynuyor, 
bll'tsl de plltl.ka tutuyordu. Meğer lru. 
mar ounuyor1e.rmış, bunu ancak po. 
llsler yakalayınca öğrendim. 

- Dofru aöyle. 
- Vallahi beyim. 
- Peka.ıa. .. K&lk bakalım sen, Nec. 

det. Kumar oyn&mfı'sıruz. 

Dellkanlı, her ıeye karar vermlf 
bir ta.vırla: . ı 4 

- Evet beyim, dedL , ~ "t 
- Ne oyunu oynadınız. 
- Bir nevi pokerdir, bu beyim, 

çıkma, derler. Kim en çok sayı alır. 
ea »ar&lan o ku&ıur • 

- Nesine oynadınıZ 1 
- Birer ıtrasma. Yani kuanan iki 

Ura &Jae&ktl. 
- Ama m dört klflaim?. 
- Blrisl bem pll!ka tutuyor, hem 

de kUalık vuıteal.ni görUyordu, O. 
yun oynamadı o. 

- Kimdir bu? 
- N&d. Fakat §UllU ll.Ave edeyim, 

ki blz uluıa baka.raanuı kumar oy_ 
na.ı:ı;lI§, Ayılmayı&. 

-Ya? 
- Eğlence için oynadık. Yanı hep 

beraber Zatı Sungur& ıtdecekUk. 

Kim evveıl oyunu bitirirse kazandı. 
ğı paralarla blsl Z&U Swıgura götll.. 
rece.ktt. 

-. Sen ne diyorsun, Sami! 
- Ne diyeyim elendim, arkadaıım 

-doğru söyledi. Biz kumar oynamadık. 
Hep beraber eğlenmek için ~yld bir 
ıey dU§Undl1k. 

- Kahveelnln haberi Tar mrydıt, 

- Hayır, efendim, o ktı.ğıtıarr, 

tekeri gıetlrdl, gt.tU. 
- Ya aen Emin T Ne diyorsun b&. 

kalım. 

- Ayni 19ylert eöylllyorum, eten. 
dim. 

- Demek Z&tl Sungura g1decektL 
Diz. 

- Dret efendim. 
- Kim kazandı paralan? 
Delikanlı mahoup mahcup ba§Int 

&ıllııe lğdl: 

- Ben. 
Dördllııcll dellkanımın rolll sadece 

paralan saldo.mak ve plllka tutmak. 
tı. O da ayni oeylerl sl:lyledl. 

Bundan &ODr& kendltertnl yakala. 
yan ılvil pollı memurları dlnlentıdi. 

Bunlar, kahveye biraz oturmak Uze. 
re girdiklerini, bir kÖ§ede bu deli. 
kanlıları glWllp dikkat edince, poker 
oynadıklarım anladıklamıı ve yaka. 
ladıklarmı söyledllet'. 

Suç kencll JkrarlarUe de sabit oL 
IJW§tu. Neticede hWm, kahveci mUı1 
teSJl& hepalnl 3 er lira, para ce.za .:nna. 
mahkOm fakat cezalarını da tecil 
etU. Kahveci AbdWvaha.p beraet e • 
dince nerede lse hlklmln kUrs~U ~L 
nUnde yere yatacaktı. Defalarca te . 
ıekkUr ederek dışan çıktı ve arka_ 
.smdan gelen delikanlılara d!lnUp: 

- A% kaldı, dUkklnımr kapalıve_ 
.rip beni m•hvedccektlnlz. Size bir 
daha k!ğıt, maıt yok, diye söY1ene 
aöyıene yUrUdU, gltU : 

Al>LtYE MUBABhU 

Saraylı b&arm ~Jnn fqkm km • 
nw yüztlnc baktı: 

- Ne o~ lııi1& mide lbalantlllll de. 
.... ediyor mu r 

- Devam ediyor, anneelğim? Bl~ 
öıwıe t.ekrar ivtlrdilm. As kaldr mı • 
dqm •tama ıeJlyonlu. Kuru blr ö • 
filrtü bU. 

- YUretln kallmırştır kızım! Tıp.. 
kr bana bememlfslın ! Ben de babanla 
evleaecıell!n zaman bqun döner, 
c6zlerlm kararır, dl:r.lerhnlıı bağı ÇÖ. 

ı.lllürdll. 

Şahika pljamıunu glycU_ 
Odaırnır. çeklldL 
Saraylı hanım da kocasının yanuıa 

&"itti. 
Leyli: 
- Ben JıeDI -.ballleytn erkenden 

kaldmrım, Şablk&erfım! 
Diyor da. 
Gece ;,.anama ctotru hflrkea ,at • 

mııttı. 
Kerim p&1&nıa k6tkönde o ~ 

- kalRltalıfa ra~men - manalı bir 
.eııeı :r.11 k Yarda. 

Şahika odada yalnn: yatıyorda. 
B&,rnı yaatı,a koyar koyma.ı. dtl.. 

§tinmefe batladı: 
- Yarm nlpnl&ııı&cal'm. Abl &"lltl 

ba mide bolaııtm da beni. fena halde 

1.. u Akşaml.JIŞçi ALINACAK ' E~üç~~~~~~~ 
.... Baıtaraıı 1 ncl sayfada 

çok iyiyi isterken gösterdikleri aaf. B u· · y u· · K o E R E 
lık "e gafiettlr, (8a kupou eldeaerell .... HllHb 

TarUıln mahtol.U devirlerinde Ln • 

~~:;::::;~?::::t::::::d~~ KiBRiT F ABRiKASI. 
,, ..... " • ftna9 ........ - ... 

j tıakllra'la parua -..ı•111Ulı. L 
UUılann ruetede Sortlldq9 feldlde 
ı>lmuana ıllldm& edllmll'Mr. ....... 
me tıekll!I ,oaıt1ere11 ~ 
mablus kalmab 8seN iıMlll adNlle. 
rint blldlrmelerl 11.uındtt. 

kadar çabuk yayılmı1t o k&d&r oa. 
buk mw:affer olmu,tur ki lruıan bu 
zaferin ııtlratlne hayret eder. 

Beı,erl mağlO.blyetıerlıı eıı fedl de 
bu aau, aaf lneo.n kalbinin birtakım 
lhtiraahlar ta.rafmcl&n kandmhnıı 

olmuıdır. Cleınlyetıeıin mağltıblyetı 

rok ele.fa allUı alll.ba :mllc:ıadole sat. 
bumda olıoamııtır. ~mı.ller gt1. 

ler yözlU, insan bakııh hislerin ga.. 
lcbeslle birlikte kondlnl gösterml:t. 
tir. Bunun tarihte blrı;ok mlaallerl 
\·ardır. bı çok acı misali 1918 yılın. 
da Amerika aümhurrel:sl Vllsonun 
ortaya attığı prensiplere insani hla. 
terle lınanara.k sllAblarmı teslim e.. 
daı:ıler olmuttur. Biz bluat bunun 
keadl mem1eketlmlz4e en hazin, m 
korkunç tatblkatım gördllk. 

Kırlpsiın yarınki dUnya için eöyle.. 
dlğl sözler ve bu ~le çl.zdlğl ıev. 
balar bize derhal bUyUk harbin mu. 
tareke gllnle.rlnl hatırlattı. Kırlpem 

lstedltt dUnya, dllnya nimetlerinden 
mllletlerlın müsavi bir surette btlf.a.. 
ckı etmeeldlr. Millet ve fert mıı-.va. 
tıdır. 

Fakat bu dünyada milletler araem. 
da mllaavat kurmsk., milletler ara. 
amdakl tezadı ka.ldırmak Jçln eJ.mdlki 
halde üstün mevkilerde bulunan ve 
bu mevkllelnl ekonomik eea.sl ra 

göreı kurmut olaA zilmrelerln yalnıs 

Ufontenin tilkisi glbt konuşması kA.. 
IJ cleftldlr. 

Biinyo tebeddülü.nli göetereın h1dl. 
8dorln yarmkl d\klyaya temel oL 
IDMI lktıı.a eder. Halbuki aöz ftlL 
dea ayn kaldıkça t>eoerlyeiı için 
bir LAfonten hlkAyesl tekrat' edlll 
yor demektir. llarpt.en aonra daha 
mesut bir beter hayatı tasavvur et. 
mele mUmkUndUr. HattA buıııa tarih.. 
ten, fl'.laefe kltaplanndan, mi.zariye.. 
ellerin kafalarından bir sUrtt kalıp.. 
lar da bulma.k mUmldlndUr. 

Falmt bllfil.'l bunların blrleotlklerl 
bir nokta \'ardır: 

"Be&llteye aykırı olmak lhtl.mall!,. 
BftyUk harbin ve urmıum ortaya 
attığı 6yle meseleler vardır ki, onla. 
rın realiteye daJıa uygun, bir şekilde 
halli ffln bugttn olduk~ möıla.l.t fır. 
satlar da vardır. Bunlan bulup çr. 
karmak herhalde nazari, farazi btr 
düny. yaratmaktan dAlıa betflrldlr. 
Yeni dUnya.nın TUrk sulh formultlne 
göre kurolmıMmı !!it.emek lıı&talı de.. 
tlldlr. Çtlnkft o, harp eoıırası dllnJ&lll 
içinde realiteye en uygun olanıdır. 

Çünkü Lozanda hukuki ııekllnl bu. 
lan ve )1rml yıldır slyn.st miinasebet.. 
Jerde mllletlcrarası mikyası ol&n, ve 
milli hayatımnda btz.e yeni ve lyt 
ufuklar hazırlayan Tllrk te:r.l yarın.. 
ki dünya sulhllnUn bir F..sklAldlr. 

SADRI ERTEM 

Acı bir ölüm 
Elektrik ve tramvay umum mlL 

dUrlUtu vemedarlarmdan Sabahat • 
tin ve Sıı.dretUn Gökçen in bUyUk an.. 
neleri Mllzeyyen Ertaş1n valdesl Sa. 
lJhatr nlsvandan K!ınlle Gökçen ve. 
:tat elmlftlr. Namazı SUnblllehndide 
kılınarak Merkeze!endl kabrlstanma 
defnedilml§tlr. Allalı rahmet eylesin. 

ZA.rt - 215.7.942 tarlhlnde Be§lk. 
~ ile Fatih ara1JIUda evlenme ı,,ı~. 

rtnI takip ederken Mehmet ve Natlye 
.alt iki kl.§illk nU!us kağıdı b: kçl ta. 
rafından kaybolmuııtur. Bula n aşağı. 
da kl adrese getirjfüleri tıı. :t:llrJe 

m emnun edilecektir. 
Nl,ahtaeı kara.kolun"' teslim et. 

1Dee.l (40616) 

MODORIYETINDEN: 
Kibrit f&brilul11 ~ qafıd& yUllı tartl&r altmda erk•k. kadrn 

.,. COCUk iKl &lm&c&km. 
ı - '.fekmU fabrika ı,çilerlne \§ ııtınıert paramı llle&k öğle y•meğ. 

! Evlenme telrlillalı ' 
verUlr. .' 

2 - Ocretler: l 
a} Erllelı lKDereı _ 
Norma? me:ıal aıı.atıan için erkelt lşc;flere yaptıntacak işlr. 

mah!yetıne göre 11811t b&§ma Ucret hesabile günde 100 ~tan 17ı 

ktlrqa kadar. 
b) Kadm lfolleıre: , • 
NormıLI meaaı saatlan için kadm f~c;llere yaptınlaeak toln ma 

• Ya, 28. bo7 1,!50, ldlo DO, ana 
talWUI, eT iflerlld mlDml'Ml l:ıllen. • 
yUbek alleden, blr dul b&:f&llt 88 
yqlarmda, umer, Ffm.aD, eYIM-.. 
dık, altını,, lira maqlı, d9vlet ml9L 
ru bir b&yl& •Yleıu:Dek ı.tem.eıatdtr. 
Çocukauz ve ldmaeatsler terella edL 
lir. (Mavi mektup) rem.alDe mlla • 

hlyetlne göre 715 kufUltaD 110 kuru~& kad&r. ' caat. 
o) 1J y&flDdaD 18 Y8f1Da lcad&r olau erkek n ıns ooculdaıa: 
Normal mel&! 1aatlan 1ç1A oocuk ltçilere aaat bagr Ucntl be. 

•blt-ı 615 kuruo. " • , 
d) Tabm1.I ve '.fabllye. avlu 1JçUeı1r 

Bu kabil ıolerde ça.lışatı.ıa.ra lfin mahlyetlne g5re 180 ktını~. 

tan 170 kuru§& kadar. 
•> Ful& m...ı ecretlerL 

KdordlnuyoA HeyeU kararfyta f&brikanm gllııde yap&eat· 
a u.a\lık fazla ç&lıpalarm ~ SO zam.mı illve edildikte normal me. 
saı u. ıoo - 170 Jıcunıp kadar fteret &lan bir lfçlye UIO den ~O 
kuru.f& J.r.ad&r. T8 - 110 kuruşa kadar alan blr lfçlye 110 - 160 
lrurUP. kadar, 66 kurtıf alan tıçtye 915 kurut; uıo - 170 kuru~a 
kadar alan lfÇlye 220 - 260 kuru~& kadar gU.ndelik YerilecekUr. 
ı - kaııunı vergiler tşc;llen alt olmak Uzer• llcreUer, fabrika da 

blD tallmatzıamf!alııde yasalı hUktımlere göre ber 115 gtınde blr Menlr. 
f - t,ç.ııer, yatacak yerlerlnl kendileri temin ederler. 
15 - Talip claııl&m\ BUyUkderede BllyUkdere _ Bahçek57 yolu tlıe 

rmdeld Kibnt fabrlkaıa mUdUrty•\lne nu.tua te&kerelerl ve altı fotog . 
ratıa beraber müracaat etmeleri illD olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ah nacak 

Kfbrlt imli edan dairelerde yeya fabrika t&mfrtıaneafnde maklDlllt 
ve makinist muıı.viııl ollı.r&k çalıfmak llzeN bl.rlncl mut tHvtyecl. tor. 
~acı ve frezeclye thtlyaç vardır. Fabrikada yapılacak imWıan neuce. 
sinde gösterc~klerl ehliyete göre maq veya 1&&t b&f1 UcreUerl tayin 
-:C!llecektlr. Tallp oıanıar.n ves!llklle btrllkte BllyUkderedekl Kibrit tab. 
rlkuı mOdllrlyetlne mUracaatlan Ul.ı:ı ohnıur. ··-·-Şark ceplıeılnde 

..... Mftaratl 1 ncl •yf&41a 
lkl Alman ti.burunu hezimete uğrat.. 
mışlardır. 

Voronejln ,ımal batısında Sovyet 
p iyadesi, tank ve hava kuvvetleri 
Alman 'blokhavzlarına hllcum etmlı • 
lerdlr. Fraııaadan yul selen 823 ün. 
cü Alınan tUmenl btr karıı hücuma 
l§~lrak etmıııur Almanlıı.r Sovyet 
mevzilerine Uç defa lıttcum etmifler. 
se de her Uç hllcum da pUlkUrtUL. 
mllştUr. DU,man muharebe m eyd& • 
nmda bir çok mıı l>rrakmıştır. 

Biri zırhlı olmak üzere yeniden 8 
Atman tıımenl bu son gUnlerde Don 
havzasına getirllml~tlr. Bunlar 70 in. 
el, 82 inci, 240 mcr, 246 ıncr, 370 inci, 
362 inci, 371 inci, 377 tncl pyade tU.. 
m enleri ne 24 U~::U zırhlı tumendlr. 
MMkovaı 28 (A,A.) - Voronejdek~ 

Alman kıtaları dUn oehrln cenubun
da birçok §iddetll karoı hUcumlarda 
bulunmu,1ar ve Rua kuvvetlerini Vo. 
ronej nehrinin /:itesine atmağa çalış. 
mıtlardır. Bununla beraber gUnıerca 
evvel nehri geçml§ olan Sovyet kıta. 
ları mevzllerU sıkı bir surette muha. 
faza etml.§ler ve Alman mukavem~. 
tine rağmen dUn de Uerlem~ıc mu -
vat.fa k o1ınuşlardır. 

Lonclra, 28 (a. ı\..) - Stal.ngra 
dm batısmde. dev:ı.m eden Alman 
tarı rruzu cenub:ı doğru yapılmakta 
olan taarruz kadar şiddetll d ... ~ ~
<lir. 

Vi.~i. 2S ( A.A.> - Alımın km \'el• 
!eri · Şi mdi, lıüliin Oon m•hrinin ıışıı. 
ğı kısmını kontroller} allına alını~ 

lardır. 4 köprü başı yapılmıştlr. 

Don nehri kıvrımında Alman vt 
Romen kuvvetleri dllşmanı nehir • 
den öteye atmışlardır. 

Alman hava kuvvetleri, söylendi 
~ine göre, Karkasyaya l{idcn bütün 
yolları tahrip etmişlerdir. 

Voronejde tiddetli çarpışmalar de 
vaın etmektedir. Ruslar durmadan 
buraya taze kuvveUer geUnnekte • 
dlrler. Bütün karşı taarrmları geri 
alılmı7trr. 

Tımoçenko ne diyor ? 
Londra 28 (.A.A.) - Yol'kşayr 

Postun cephe muhabiri yazıyor: 
Maret;al Timoçcnko, muharebe 

t•.izamınm bozulmaaına meydan 
vermeden 50 fırkayı 250 kilometre 
ye yakın bir mc-safede çekmeye 
muvaffak olmuştur. Fakat en bU -
yük imtihanı asıl ı.ılmdi geçirecek -
tir. Bu imtihandan da aşağı Don 1 
le Volganın kapamakta olduğu 
hatta dayıınarak Kafkasya yolana. 
~cd c;ekmektedır. Asker! eksper· 
ler, Rus marc~clr.ıın ricat etmesi. 
l'in evvelce- dU§ilnUlmUı bir hare • 
ketin neticesi olduğunu ve Alman 
Jarm ~imdi mi\nak.,llıt sistemlerin 
debüyUk müşkUllere uğrayacaktım 
nı ileri silmektedir. Tin:oc;:enko, 
~ciyle demi~tlr : 

" - Düşman Don hattınn va. 
raca kbr, fakat ben ondan evvel '> 
rada b•ılunaca~ım ve dt\~mnn no. 
nu geçcmıvecektlr. Hnrbın lkibeti 
ı::ta}b~rlm batısından Roııtovun 
doğı!~t:na kadar bu nehir Uzer!nde 
1 n.ay y ün edecektir.'' 

• Yq 82 1lo7 1,A. kilo U ~ 
gtızel, vtıcutta .,,... Olml:J&D, •r. 
beat meslek sahibi, kıuncı a7d& 100, 
ua. 120 Ura ol&D -n.zt)"etl. ~ ilk 
genç; 1uz wyahut dul, .u-l bir b&.. 
yanla evlen.mek ı.temektedlr. <m.N. 
Gürpınar) remslne mııra.at. 

• Yq, n bo7: 1,et, ldlo TO •rlıNt 
meslekten a7d& net '10 Ura >re ıaan 
ve blr eri OIU w blo ld...s büaL 
DlJ:1&ll bir 11&7, ftrJı. ... Tly& llr. 
merıl dul bir 1la'JaDl& ftWulMk tlte. 
mektadfr. Çoaala da ol&1ıılllr. Taı 

ve g11zell1k anamaa. <t.D. •t Nm.. 

zlnc mOrae&&t. 
• 26 yaşında, balık ·~ mtltaa.. 

eip vtıcuUu. ı.mı.. kibar, DJ'll imin. 
raı. 11.e maunu ayda IO Ura ıtl1r1 
bulunan uU 1ıtr alı. imi, )'DMk tak. 
amı bir b&Jia .. lenmılJıt s.t.mekte • 
dtr. (NerlllWl), nm&tat mtlrac&&L. 

( ,, *""""., \ 
:,. Saııat '*1llu mmm\GÜm ulı:er 

lik.le alkam )'Oktur. Oiledeıı IOGr& 
gecenin 10 una kadar mtle-..e 
ımıalathane ve f~ ~ 
aamlık ~. llilıuut En IOn 
dakikada. (Adliye muhMiri. 

• Tıp !akOl~ 1 .. llDdmd& 
bulunan bir tıp t&lebtlıl, doktor, a.. 
vukat yanında, hmul u.n•bne&ar. 
nakliye ambaı1an, otel gftıl Jtuual 
mUesaeaelerdıe k&tlpUk -. ... sl1ıt bir 
il yapma.k t.ıemelı:tedlr. et il,) rem.. 
zina mtıracaat. 

• Ailevi ... ,.. dDIQlıllle Ul8 10 
dan ayrıl.mıf, ~ )'91Wld:ı 
çalı~ btr cenç Si anmaktadır. ls. 
tanbula yalan olDl&k f&"Ule taıraya 
da gider. Kutatap1P Se!&lefendl 
aokak No. 1T Sal!lk .. ..,,.. uıQra. 
C&&t. 

• Bir tlıılwraite talebu& temiz blr 
ailenin yanında blm&JE lltlıw, eT 
~ası vardır, mınaı.k ,..._ ı.te. 

nllen ücret ftl'UeoekUr. ('Oalftntte 
11 _ 1> remzine m11raout.. 

• Yeni 111e .. ki metod, 7'1U.k ce. 
ket lfçill2'fnden ulJ7U, ı.&dlYU ve 
Alman u8Ultl makut&rllk 'blleD bir 
bay: kaplt&lt olmac!Jll tein bGytık 
bir 1.f aramaktadır, a.ıaıa Bereket 
sade Baııpr aokak Ho. Wll da 
ömer Gü.aay& mllracaat. 

A.lJınmaı 

Apfıd& remldert ,... .... • • 
kuyueuıanmrm .,...,,.,,.. ıelee 

me-ktuplan ldanlaal-•"' 0

1 (pazar. 
ıan lıarltJ ıııersea ..-aatu •ı•~n 
liadaı .,. ... 11 .. _,. al*rwa.. 

ıan. · ı. ~~ 

(A.E.M. C92l (A.ll,)" (1. Ayla) 
(A.T.A.)(A.bmet Tek) (BabarHB.V) 
(B.L.M.C) (Ciddi olalım IS) (Deniz i 
(D.18 D) ()!:. Ural) (il. 0) (E.Ll 

(F,N,S.) -(Gar) (R.B. SSS) 
(H. G. K.) (HOlya) <H. Ô ll3Sl) 

<H. •ıı> cHepten)(H. 480) (1N. nu 
<Kaynak) (tmre D. iT), (L6tfl) 

Mukaddes Uçurum 
Diyerek ııabahhfını giydi .• 
Ve Leyllnın od:ısına gitti. 
- Uyuyor musun, LeylA!' 

, . 
• 

<M. T. R.) o()(. il 41) (Latfi) 
(N.N.) (N.C.K) (Nelll) (Sami) 
(S.R. C2) (8.T.) <Snsl)' (f.C,I<) 
CŞ.F.) (T.H.R.Z.) (T*call) (T.A,S) 
(Tatflm 1rtm )' \~) (T lJ ) 
(Yedek Denlscl) (Tılmu 1) (llhDl'Ut)" 
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1 V# 

untı. Cevdet rengime bakacak " 
üsülecıek. Acaba cllcrlerlmde bir bo. 
zukluk mu var? Kamıı:a ıtlıkln .. ldl\. 
ta pzdan çatlayacak g"lblylm. Keşkl 
buıUn Adadan ıellrken bir doktora 
muayene ol1&yclrm. Bir es&ılı il~ a... 
lırdım da yanna kada.r bir eeylm 
kalmar.dı. 

Şahika yat.akta ertesi gUnü. dU,U.. 
nerek QyUob.f a çalıııyor4u. 

· Bu saatte saraylı hanon ela koe:ı. 
ll'fta ayni eeylerl 11Öylilyord11: 

- Çocufun mlde.l ve ılnlrlert fe.. 
na halde bomlmllf. Keşld kıı.eafıu 
bir doktora cöstenteydlk._ 

- l"e.aa olmazdı hanımcığım.. na.. 
eıl oldu da d~Unemedlk bu"lıl ! 
Karı koea konup kontJt& uyuc!u • 

lar. 
Fakat,, earaylı banım kutkulu u. 

~ııyordu, 

Kn.mra: ''a.nae, bu seoe beni bir 
kere olıun yoklayıver!., aözUnU unut. 
mıyorda. 

1 
, 

Saraylı hanım kendi kendlne: 

- Çok iyiyim.. 
LeylA henll:r. kalkmıttL - Aıc.ı IJ!lytıın? Kızımın ml.tealnl 

bozacak uına.ııı bulclıı. Yarın D!>:ı.h 

herhalde blr doktora g3atermellylz. 
Nişanda Şahikanın ıo:nurtkan sörlln 
nıeslnl hlo de istemem. 

lkl arkadaıt sevlnı; ve n~e lslnJe ı .. -------------.. 
gUIP.rek konuıuyordu. 

Diyerek, yan uyur, yarı uyanık 

bir halde yatakta yatıyordu. 
Saraylı sabaha kadar kuokulu uyu. 

du. Bir aralık kısmm oclaaana gitti. 
Şahika), ~·atakta uyur rörUnce: 

- Haın1olsun rahat.ızhfı ıeomlt·· 
.!lııııl mışıl yatıyor .• 

Diyerek odaeı.ııa döndü. f 

Kerim Pat& o gün erkenden :ıyaa. 
mı, ahÇıya emirler verip duruyor. 
du: 

- Yemekler neftı olacak.. Sedat 
bey bir kuru çovlrmeat istiyor. Bay. 
dl, cöreyJaı aenl roewı ata! Benim 
yüzfunll mlııaflrlere kartı kara ~· • 
karma! 

- Sen merak etme paşam 1 Ben 
1 sarayda vaktıle iki ...t içinde iki 
ı yttz kltlllk y81Jlelö baurlamııt bir alL. 

tryım. 

Baynaaraıan 

Müjde 
Bu tanrr9t dettlade -- ... 
yam 80lda, ...._.. ....... ltfd .,. .., .. 

.. QANTAWRIRm 
B1r k6§eye •tip ...... .,... 

Ateı,.emla Llttdllbdıl ..... 11'6· 
selerlnlJıe QPD oJarü 11111 ÇAJI 
TALAlUNIZI hmııl ...... ...,., Erieel aabah kBtkte Mr kayn&f'ma 

vardı: 

Nl~na daveUller .u.Jltan gelme.. 

1 
1'"1ŞAN TÖRENi 

(', 1 ve J9PJ'OI ppar. A.1"* M tlrtD 
tamlr ... ımau1ama Ollltl ,.,. 

fe 1ıa,ıamı1h. DHetlilerden bir (!Ol'l Ce\·det allealle birlikte ge1-n!JI. 
6tle ycmettnde b&zar bulunmak tne. KU,küa ıenıı t31hfında elli kitti • 
re çafrdmıotı. ilk ıofra kunılmqtu, Birinci partide 
Şahika u.bableyfn r11r.lertnl açar kız ve oğlan tarafın llahrlı ft davet. 

açmar. yerinden fırlayıp kallth .. ken. Jllerl yemek yiyordu. Kerim p&f& ile 

t'Dftl ............... .. • .... malt.....,._ -- ... .................. ,, 

Ke.rakOJ MumbHt ~ 
dJnl yokladı. Sedat bey masanın b&fmda yanpna 

1
. Raaapafa ban ıco. 1. 

1 - Ob .. Oöz~ln llanu ae s" • ot!lrmu.,ta. ,,·----..._ ._ ___________ _. 

zeı. Bir ııeylm kalmamq. • ------"' '(Devamı Dar), / 


