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ftıuAkşaml 
Anapada 
Daram 

~ıwuı: SADRI ERTEM 

bildirildiğine göre 

Sivastopol 
ve Harkofta 
Alman taarruzları 
b~ton şlddetı~ıe 

devam ediyor 
1 

Romel kuvvetleri 
iki zırhlı 
ta menle 
takviye 

edildi 
--<>---

ıtalyan tebliğine 
göre 

inigliz kuvvetleri 
Mısır hududuna 
doğru çekiliyor 

Londra, 18 (A.A.) - Dai~y 
Mail gazetesinin askerl muhabi. 
ri yaz·yor: 

isken deriye den 
hareket eden 
Kafiıe 

Malta ve T obruğa 
nasıl vadı ? 

--0-

Röyterin hususi muhabiri 
Akdenizi geçen bu 

en büyük kafilenin macera. 
sım anlatıyor 

HARBl..V Uçllncü yılı .nihayet 
bulmak tlzeredlr. Bu müddet 

~ Avrupanın bayatmdB ıslah a. 
~ blJo hareket yapdmrş sa.yılama.z. 
llaıa Avnıpaamm 11Uratlıı lstllAya uğ. 
......_ vA.kialwıdıuı eonra geçeıı ııe
lleler lçllldll Avrupa asırla.rdaııberl 
tee..ü. etm.1t olan lttyatlarmı kaybet. 
t&. Bunwıla da. kalmadı sıhhat, ve L 
... bakımından da bUyilk sıkuıtd.ara 

Londra, 18 (A.A.) - Rusya_ 
dan gelen haberlere göre, Sivas
topol muharebesi şiddetle devam 
ediyor. Röyter ajansı dün öğle_ 
den sonra burada;ki durumun 
gergin olduğunu bldirmiştir. Ma· 
amafih müdafaa gevşeklik gös_ 
termi_yor. Rus Karadeniz filosu
nun yardım edememesi için Al_ 
manlar mayn doküvorlnr. Rus 
gemi kayıpları hakkında malü
mat voktur. 

Londraya gelen haberler, Rom
mclin yeni bir hava filosu ve iki 
zırhlı tüınE..de takviye edildiğini 
g-österiyor. Bu yeni tank ve u_ 
çaklar, Rornmel'in taarruzunu, 
cok büyük kayınlar bahasına ta
ze:emekte gösterdiği güveni izah 
etmektedir. 

lskenderiye, 18 (A.A.) - Röy_ 
terin Akdeniz filosunda bulunan 
hususi muhabiri azıyor: 

Bir kafilenin Akclenlzd~ geçl~lue a.lt iki reslm 

"tı.dı. 
:r.... Avrupa kıta.sı dünya.nm 

dört böyUk pa.rçaama nazıırıın hele 
111ltuaue .._... ... kxyaslwıdığı zaman 
&1badeıık bayatını tanzim için bile di

ler kı1alan:n ,yar4ımma muhtaçtı. llu 
Uau7119 yü&Uııdendlr ki A vnıpB 7JlJDall 

taoan keadllllıı1 belıllyecıek, kendi8lne 
hrınc!:r ........,.. ,.erecek ll&lıa1&rı 

~ etmek iç.in aeırlarduı borl ça. 
....... tır. Nlteldnı bunun son ıckll 
- llflldırJncl aaırdaııberl tnklpf eden 
lıacu.ız lı&klmlyetl altmdakl Avrupa 
~dlr. 
......_ Avnıpıa blloyl»l Ud uır lçhıde 
tilbr,. ile Avrupa arumdakl mllba -
'leıie ııutıarmı, anıa,ma. hnkAnlannı 
._.... etmlttl. A vnıpa.n.m 611hlp ol • 
-.p lıu D.izam ODUll üzerinde )"afi • 

"'- parça parpa milletler için çok 
Gefa olpn bir v.arlık dcğlldl. Fa.kat 
lııcwz ekoaondalnln hAI lmlyetlnl ifa. 
4e edea bu .a.tem İngiltere ba.kıımıı. 
.._ Avnıpaya bir çeenJ "-erınlıj bulu
illll70rdıı. Bo çeşni içinde A"·rupanın 
~ olmryaıı lDsa.nlan bile bu. 
Uakn tarta nalJU'&n daha lyl bir kı.. 
~ ~orlardı. 
Avrupanın dUııya lle muva.sala.sı 
~ blr hıüdedlr. Bu yolsuzluk 
~ Avrupaıun çektlğl ıukmtı 
llek büyQktU.r. Avrupanın mesahası. 
"- eöre bol olan nutuırunu bir yan. 
.._ keıadl kıta devletleri a.ra.sruda.kl 
~ diğer tarafta.o da 
~ ile olan muvnsal&Nna göre 

'~ 
~ Avnıpanm pıırçalaoması 1.. 

l'I lekll IÇlude tahakkuk etmektedlr. 

.\..,.pıa dlfer kıtalarla mUnasebetlnl 
ltal'betmlştlr.Aynl zamanda Avrupa. 
llaıa içindeki irUbat da. kaybolmu~tur. 
'-a lrtllıat.ulık ytlı.Unden Avrupa nç. 

~· beclbaJıttır. Geçea yıl fevka.1Me 
" "*ilde tablAUn ele zulmlıne u~ra

~t.tr. 
~Cbk Avrupa.da artık saluaıımuı 

~lbııktın olmıyan, waJılanmıunnda 
~Yda bo.lunmıyao bir Afet ballııde -
-:.· Harbin Udnci ttene.l blrlllcl yılı. 

IMU.araıı daha ağır olm111tu. Uçün. 
tll Yıl iklnclye göre daha. tlddetll ol. 
ttı_ D6rdüncü y1lın nasıl bir çehre 

~ olacağını tahmin ctıç değlldlr. 
~ .\.oJıtı aefalct, Jıaatalık, bakınıuz _ 
h..._ t.kıp etmektedir. ÖnUmllzdeld 
....._ ııuıJ bir maıu.ara arze:lec:ıeğlnl 
'--""ur etmek mlimkllndllr. 
"-a latu& altmda bulun&n yerlerde, hal
tı&-- _ct.terdlğl aablyet sembol ma. 
~e öldllrlllen müstevli nelerle. 
~ Avrupıınm bünye _ 

' enıtantaac fotoğraflarıdır. 
._~tUıı bunlu Avnıpadu dört sene. 
;;;:er1 olan ve bir tllrlil sonu gelml. 
-.. .. lstibaif'.nla tamamlanmı!J olma. 
~ llerS ceUyor. 

111 boaya De muvaaalaar ketıllen, ken. 
'~rlle irtibat tesis edemlyen, 
l'ıt Paııllcten puılte sfden bir Av. ..._h4a Celecıelc gOnle.r g4*D günler. 

~ jyl olmıyacaktır. 

Eı sUrlllmezler'in muracatı 
l>e11aı, 18 (A.A.) - Brlt: 

ıı.~Yonlarca "El anrtıımezler,. mez.. 
~t 211e?ıauplan Hlnd ordusunda h!z. 
Itır etınek Lstegindo bulunmU§lar _ 
v,~ Sunıarm seçtikleri heyet general 

•l tarabndan kabul edilecektir. 

Harkof cephesinde general 
Manştayn kıtaları bazı cephele. 
ri yanp geçmek için bütün ye
dekleriyle saldırıyor. Maamafih 
buradaki hareketler neticesiz 
kalmıştır. 

Londra, 18 (Radvo 8,15) -
Gece yarısı Moskovada neşrcdi_ 
len Sovyct tebliği: 17 haziran 
günü kıta.lanmız Sivastopoldn. 

_... Devamı 2 ncJ sayfada 

lngtllz adalarına 
yerıeımış balaaan 
Yedi memle
ket tebaası 

lngllterede askere 
alınabilecek 

_. Dc\-amı 2 ncl flllyfada 

Amerika Hariciye 
Müs ,.eıarı diyor 111: 

harbin 
sonu ile 

Kati barıt muahedesinin 
imzası arasındaki intikal 

devresi için 

Bir t e,1111ata 
ilzam vardır 

Baltimore, 18 ( A.A.) - Hari
ciye müsteşarı Sumner Vels diin 
akşam söylediği nutukta insanlı_ 
ğın geçen harpten sonra geçirliğı 
feci tecrube!eri hat.ırlatt1ktan 
sonra şöyle demiştir: 
Banşın kat'i hükümleri, ancak 

intikal devresinin acil işleri ba_ 
şarıldıktan sonra ve kat'i h ü _ 
küm mantık ışığında verilebile-

Lor:dra, 18 ( A.A.) - Yeni 1 ceği zaman tesbit edilmiştir. 
bir kanun layihasma göre, hilkO. Bundan sonra şimdiye kadar 
metleri lnıdliz adalarında: yerleş- imzala..11ruı kiralama ve ödünç 
miş ·bulunan Belçika, Çekoslovaık verme anlaşmalarına temas eden 
va, Polonya, Holanda, Yunanis- Vels demiştir ki: 
tan NorveG ve Yugoslavya gibi Bu suretle dünyanın beş büyült 
müttefik memleketler tebaası İn_ milleti yeni bir dünya iktısadi 
gilterede askere alınabilecektir. anlaşmasının tamamiyle müsa:vi 
Bunlardan on bin kadarı sivil durumda partöneri olmaktadır. 
memuriyetlerde bulunmakta, üç. Bu anl~ma, aynı fikıi taş1yan 
te biri ise harp gayretine yardım. her milletin iştirakine açıktır. Bu 
işlerinde kullanılmaktadır. Bun_ iktisadi anlaşma, birleşmiş mil • 
larm mensup oldukları hükumet- !etler tarafından harp sonu dlin
ler muafivetleri tesbit etme'lt yasında yapılacak yardım ve 
hakkına; malik olacaktır. _. De\'llmı 2 ncl eaytada 

Ankara at yarışla· 
rının son hajtası 

Reisicümhur koşusuna 
13 at girecek 

lm:iliz harp gemilerinin fngiliz 
ve Amerikan uçaklariyle birlik
te İskenderiyeden Malt.aya ve 
Tobruğa kadar nasıl geçmeğc 
muvaffak olduklannı açığa vur • 
mak şimdi mümkündür. 

Biz. mihver keşif uçaklannın 

Alman denızaıtııarı 
atıAııtlkte 

Yeniden 19 
cremilerimizi çabukça. ~qreceklerini gem ı· 
ve çıkmasr mümkün olan bütiln 
düşman harp gemileriyle bütün 

batırdı 
düşman uçaklarının bunları yol- Berlin, 18 ( A.A.) - Alman 
lanndan çevirmek için ümitsiz orduları b~wna dnnlığının bil
e-ayret göstereceklerini biliyor_ dirdiğine P."Öre, Alman denizaltı • 
duk. Filhakika böyle oldu. Deniz ları Atlantikte kuvvetle himaye 
Ustü ve altı lıaru gemileri tngi- edilen knfile!ere taarı: uz edere!~ 
!iz gemilerine karşı sürüldü fakat 34 bin tonluk yedi gemi batırmış. 
kayıp verilmiş olmasına rağmen !ardır. Başka bir gemi de torpil_ 

_.- De\-nmı 2 nr.t sayfııda ie ağır hasara uğrabl!§tır. 

Japon sefiri 
Rus hariciye komiser 
muavini Viıinski ile 

Beynelmilel vazıyet 

Bundan baı;ka ceman 75 biı: 
tonluk oniki ,gemi şiddetli bir 
Amerikan müdafaasına TaWmn 
Antil dC'nizinde vo!rndilmiştir. Bu 
suretle düşman yeniden 109 bin 
ton tutarında 19 gemi kayibet
miştir. 

-------0-

etralında gür şta ıaıgarlıtaada 
Tokyo, 18 ( A.A.) - Kuylblşef 1 

ten Domei ajansına bildirildiği_ Eşya fiatları 
ne göre, Japon sefiri Sato dün 
hariciye komiseri Vişinskiyi zi- Biç bir suretle 
va.ret etmiş ve bu mülakat esna. 
sındo. beynelm:lel ,·aziyet göril- ar"mıuaca•· 
şülmüştür4 • ~ A 

-0--
.Tar.ıon m!firinin bugün sefaret 

erkfmiyle birlikte tayyare ile Bazı eşya fiy2.tları da 
Moskovaya gideceği zaıınedil_ ucuzlatılacak 
mektedir. ı:.- Yaz.ısı"'2 ncl sayfada 
~~~-'--~~~~~-~----~~~~~ 

. ---......,...,---;.--- ...,...__.,,..._ 

· l"j'.Uııiirlf!IUiJ,,,Sı 
.. . . . .. 

A '1rupa -f iıreni 

H HARPTEN evvel Avrupa tiren!, 
medeniyet tlrenlydl. Blz.c yu.l

m:t mal değil, fikir, bllıl, teknik, lh. 
tl9&1a ve mütl-hassı!! d ı getlrlrıll. 

H:arp~n '!l()rtnl A\'J'U !\ıtaıı h<>kl dlğL 

mlz &ey fikir dft ,ı m"\tı:lır. AJın:ın • 
l UD:ın barblıu1cn ımnra !Uerlç U"tlln. 
deki köprlllerln yıkılması üzerlne, on 
dört ayda.nberl Avrupa ile mın"Mtll -
mız kesildi. 

Sanayii son haddinde lnklpt et. 
mlş, mamOI maddelerinde dı:ıanyu 

muhtaç olnııyan memleketler bile 
mlllt•tle rıır:ısı nıiibadl'led .. n hiçbir 
r.ıınıan müstağni kala...'lla.dıklan Vfl 

kalamıyacakları hıılde, bir.im glh! 
snna)11n bir ç-ok şubelerinden mab 

rum memlekctlerl.rı d.,arıya ne kadar 
bağlı oldtıkl:ırı mıılCı.oıJur. llunu tec-~ 

rübe de kAfl derecede göıtterml::;tlr. 

Bir tünel kayışı ),.i:tllnden htaııbul 

halkı uzun zaman YUksekknldırımıfa 
tnbnıı tepti, Tram\·aylarııı bandaj • 
ları Romanya.dan zar 7.or gelmesey 
dl \'e daha da geler,ek olm~..aydı ne. 
ler çekecek ve daha da ııeler çekme. 
ğe mahkOm olacaktık. Kaldı ki İs 

\'azan: BiR MUHARRiR 
basit bir şe~·ı bile kl'ndinılı yapa.ınr 

yor, Avrupadan bek"l~oruz. Geçenler. 
de bu satırların muharriri, Ankıwıı 

radd~inde ynz..ı rn • 'clnP• ile bir m"I<.. 
1 ıp ya ıualt Lorur.da lt1\ldı, ııtram:a.. 

ı tı gazete \'C mf'l'mu:ı d:lresl kal. 
ıu:ıdı gibi bir şe>) ; tılkn.:ı şt:rldl dilz
gUn bir tek yazı ın:ı'doıısl bıılaın:ıdı. 

DU il'lUnUz ki Avrupa tlrenl l:ile. 
meseydL yalnız şu ufu<'.ık ijerid yu -
r.Undeıı bbtllıı lşlerlnıl:ı durabilirdi: 
&lahkcmeler!le zabıt tutulamazdı, de. 
mlnle te7J,erder yıız.ılama7.dı. tlca. 
rNhııııelerln mıınnıelt'lerl akııurdı 

llh ..• Bu ufacık it'rlt, tünelin koskoca 
kayı~ıııdan bile nıUlılmdl. 

Huna göre daha nell'r, neler, ki A\"• 

rupa tıreıılnln işlemesini plyıısıı için 
bir bayram se\inclne kalbet:nı,ur. 

\ 'agonlarla fa:t.la mlktardıı m:ıl taşı. 

onmıya.cakt ın-ılftm:Iıır. Fnkat bere. 
kel ki öııUmUz yaz. Tunanın donma 

' tanbulun \"e bütün memleketln tünel 
kayı,ından ve tramvay bandajınd3n 

baııku daha nelere, nelere ihtiyacı 
var! 

ına daha pek uzun aylar \1lr. Al. 
rnıınynclan ve Ort:ı Avnıpa:Ia:ı Bal
kanlara Tuna yoluyla külllyetll mal 
ı:eleblllr ve buıılnrın yakın yerlerden 
tstıuıbulu tirenle ta5ıııması daha ko. 
lay olur. Herhalde Türkiyeyi dışanya 
hntfayan flll Ml)1lk &trynııın lllliftk. 
kat Mr ı.,._ lmrttdmMı, ı..-.r 

\'e Ucari hayatımıza bUylli< bir fo.. 
rnlılık vereeektır. 

Bu ha.fta. .Rebılcu.uıhur koıw.wıa ı;lrecek atlardan Flkret Athnrn Oun~adlni 
.-: Yazısı 2 ncl sayfada 

Küçücük blr misal: ıazı maklnelo. 
rinln mUrel<k~pll şeridi! Bu kadar 

Yugoslavyada 
muhare.beler 
şiddetlenr~i 

---0-

Gegeral Mlita•1G•lç 
lnı netleri ağır 
kayıplara utrac t 

---0--

Son iki ay zarfında 38 köy 
yakıldı 

Londra, 18 (A.A.) - Rö~rter 
bildiriyor: 

Londradaki Yugoslav hükfimc. 
tine gelen raporlarda, Yugoslav_ 
vadaki muharebelerin faz'alaşuğı 
bildirilmektedir. Mukavemet mer 
kezi batı Sırbbtandan Bosna 
Hersek'in ve Dalmaçyanm dağlık 
bölgelerıne geçmiştir. Mihver kı
taları ve general Mihailoviç'in 
kumandası altında bulunan Yu .. 
s;os!a v kuvvetleri insanca ağır 
kayıplara uğramışlardır. 

~ ~ :(. 

Loncıra, 18 (A.A.l - Verllt!n ra.. 
porlara nazaran şimali Yugoslavya _ 
dakl Slovanya vIIA.yetınde derln bir 
hoşnutsuzluk me\·cut bulunmaktadır. 

Mart \"C ı:.Lsan aylarında sabotaj ve 
çeteclllğe karşı koymak için SS köy 
yakılmı§tır. - - .. _., 

Diğer tar-c1.ftan cenup kısmındaki 

çeteclhk harekAt.ı yeniden hızlanm&1 

\' C ağır Ç"8rpışm!llar olmuştur. 

İtalyanlar, Ballcanlardakl vazıyet. 
!erin Rus cephesinde lgtirak ettlkle. 
rl hareketler emasında verdikle,rl ka· 
yıplardan daha fazla kayıplara mal 
olduğunu itiraf etmeklecllrler. 

---o----

Amerika 
2,5 milyon 
toni ıaı olalı 

Harp gemisi 
inşa ediyor 

\'nşlngton, 18 (A • .\.) - Mümcss 1. 

ıer mc-cllsl bahriye enc:ımeni blrlctılk 
Amerikanın hnlcn h zmette bulun • 
mak ~artlle ı milyon 9245 tonill'ı.toluk 
harp gemisine sahip b:.ılunduğunu ve 
buıılnrm 1934 denberl inşa edilmiş oL 
duklarınr bugün ltşa etmişUr. Bundan 
başka iki milyon 646 bin 606 tonilA. 
ıoluk harp gemisi de haıcn lnşıı edil· 
mekt\!dlr. 
Deniz mnh!lllcrlndc son tezgGha gir. 

me 1§1.nln 1940 da yııpılacağt ve son 
gemlnln 1946 da denize lnd.lrlleceğl 

tahmin olu:ımaktndır. 

"----
inhisarlar Vekili 
Ankaraya diDcli. , 

İM.iear!ar Vekili Raif K:ıNıie. 
niz bu akşamki ekspresle Anka
ı aya gitmiştir, 



llemel llaneoerı 
..... naıttanıfı 1 inci sayfada 

Bütün harp cepheleri için tank 
ka.rşrkoyma topu savaş alanla _ 
rmda en önemli unsur haline 
gelmiştir. Bu hal Libyada da 
Har.kofta da, Sivastopolda dıı. 
böyledir. 

Uzun menzilli, hızlı ateşli ola.."'l 
üstil müteharrilc ola.n tank kar
şı:'koyma topları tankı savaş a_ 
!anlarının kralı olmaktan çıkar. 
mrştır. 

Tankın artık ön saftaı bir si_ 
lalı değil, sabit bir harp silahı 
olarak piyade ve topçµn,un yanın
da rcr alnca.k bir sililı. teşkil c_ 
deceği hakkındaki kanaat gittik
çe yayılmaktadır. 

Roma, 18 t A.A.) - İtalyan 
orduları umumi karargfilımın 
750 numaralı tebliği: 

Aynel Gazala cebinin temiz_ 
lenmcsi tamamlarunak üzere 
bulunduğu şu sırada Alman ve 
İtalyan motörlü ve zırhlı kuvvet
Jerin i Elftdem bölgesinde başka 
düşman mevzilerini zaptetmişler. 
dir. 
J{eşif tayyarelerinin müşahe

delerine göre duşman kuvvetleri 
Libya ile Mısır arasındaki hudu. 
da doğru çekilmeğe başlamışlar
d 'r. 

Hava kuvvetleri dün de büyük 
faali)" t göstermişlerdir. Ricat 
halin.de bulunan kollar ve motör_ 
lü atşıt toplulukları dôvülmüfl, 
düşman ha.tlannm gerisinde bu
lunan büyük bir lbenzin deposun_ 
da yangın çıkarılmıştır. 
yangın çıkarılmıştır. 

/NGIL! ZKUVVETLERI 
ELADEMDEN ·çEKILDI 

J{a1ı.ire, 18 (A.A.) - ... ~eşre_ 
dilen bir tebliğde ka,.vdedildiğine 
göre, İngiliz kuv:vetleri El!ldem 
mevzilerinden çek.ilmiştir. Bu 
kuvvetler şimdi Rezak istika
metinde ilerlemektedirler. Sey_ 
yar İngiliz kuvvetleri Tobruğun 
cenup ;ve garp bölgelerinde düş
maru h~ devam etmek_ 
ta:lirJer. 

Amerika Hariciye 
Müsteşarı dedi ki; 

iskenderiyeden Ankara ~t yarışları 
kalkan kafile Ankara, ıs <Hususi) - tlk_ 

nn tarutı 1 1ııcl su~tada bahar ·at yarışlarının son hafta 

d .. · d 1. . . koşulan b•ı pazar yapılacaktn·. 
~~anııı şı_d et ı gayretı ge~ı- Haftanın hususiyeti her sene 

Mahkeme Salonlarında 

Karısına neler 
lerunizden bır kısmını. h~~fıne büyük bir heyecanla takip edilen 
\•:umak.t~n m~eınedı. _Şuphe- Reisicümhur koşusuna on üç 
sız !ngılız proJesı, • Cebe~uttarık_ tane favori atın iştirakidir. Di. 
tan. hareket eden .hır kafıle y-ası- ~er vadeli koşuların da heye. 
t~ıyle İtalyan fılos.unun dikka_ canlı olacağı ve merakla ta.kip 
tını ba.şka yere c;evırmek :·e Js- edileceği süphesizdir. Haftan•n 
kenderı_y~dcn ka.lkan kaf ılenmı programını kısaca veriyorum: 

,.~.t 4 I? 
te.clıJ etnzış . . 

J?Cçıne,,,uıı kolaylaştırmaktı. Bu 
oroje muvaffak olmuştur. !tal _ BiRiNCi KOŞU: 
yanlnr Cebelüttarık kafilesine Dört ve daha yukarı yaştaki 

20 senelik karısını. üç tane çocuğunu dü
şünmemiş, metresini tutup eve getirmiş 

hücum için harp gemileri gön- varım kan İngiliz at ve kısrakal- Asliye hukuk mahkemesinin 
dermişlerdir. Bunutıla beraber ra mahsus Mesafesi: 2400 met_ mübaşiri: 
tskenderi}'e kafilesi de bomba ve re. İkramiyesi: 300 lira. - Eleni, Koço! diye bağırın_ 
oike bomba uçaklariyle denizaltı_ 1 - Şehnaz, 2 - llhan. ca, koridor ibirdenbire karıştı ve 
lann şiddetli hücumlarına uğra- IKINOI KOQU: bahçivıın !kılıklı ya.~lı bir adam 
mıştır. ':i önde, orta yaşlı bir kadın da ar-

Akdenizi şimdiye kadar geçeı.. Dört ve daha yukarı yn.Ştaki kada olmak tiY.cre salona girdi. 
leıin en !büyüğü olan kafile ls- saf kan Arap at ve kısraklara Arkalarından da kendileriyle be_ 
kenderiycden cumartesi akşamı mah~ •. Mesaf~i: 3000 metre. raber geldiği anlaşılan ve kori
hareket etti Pazar akşamı onar İkrarnıycsı lOOO lıra. . dordaki halkın hemen yarısını 
uçaklık daıinıar halinde pike 1 - Bozkurt, 2 - Ceylan teşkil eden kalabalık içeriye 
\ıomba uçakalrı gelerek karanlık Tek, 3 - Tomurcuk, 4 - Bora, daldı 
basıncıya: kadar hücumu devam 5 - Sava, 6 - Tuna. Muhakeme. boşanma davasıy. 
ettirdiler. ()ÇlJNCV KOŞU: dı. Boşa.nmaıyı kadın istiyor~~· 

Uçaklar hücumlarını gece ay_ (REISIClJMHUR KOŞUSU) Eleni, uzunca boylu, gcçkinlıge 
dmlatıcı fişekler atarak devam Uç ve daha yukarı yaştaki doğru yol almasına rağmen, eski 
etti~lerdir. Hücum önemli öl- yeril saf kan İngiliz at ve kıs_ g:iWelliğini fazlasiyle muhafaza 
çilde olmasına rağmen yalnız bir raklara mahsus Me.safesi: 2400 etmeğe muvaffak olmuş bir ka. 
ticaret vapuruna iki bomba düş_ metre. İkramiyesi 5500 lira. dmdı lri siyah gözleri, dolgun 
müştür. Bu bombafarın biri ge. 1 - özdemir, 2 - Umacı, 8 - göğü$1ü bir vücudu vardı. 
minin orta yerine, ikincisi de ön Gonca, 4 - Romans, 5 - Huma Kocası Koço kendisinden en 
tarafına düşmüştür. Va.nur ol_ hatun, 6 - Yetiş, 7 - Ali- aşağı 15 yaş büyii:ktü. Yanık 
dulcça çabuk batmış .. fa..~at mü- şah 8 - Karabiber, 9 - Bomba, cehreli iri elli bir adamdı Şişli 
ı:ettebatın büyükt bir kınını yar. 10 ..:_Demet, 11 - Bu.ket, 12 - civarında. !bir bahçede zerzavatçı. 
dım gemileri tarafından toplan- G~a.din, 13 - ÇobankJZI. lıkla uğra§ıyordu. 
ıuıştır. Gece atılan ibombalar Evvela kadının istidasının o-
bedefe isabet etmemiş, fakat ba_ DôRDVNOV KOŞU: kunmasma :oo.,1a.ndı. tstidada 
ıclan vapurlann yakınına düş. (iKiNCi INONV KOŞUSU) Eleni şöyle diyordu: 
müştür. İki yaşındaki yerli saf kan ln-: "KOÇo ile 20 eenedenberi evli. 

Bunların hepsini birer birer 
mahkemede şalıitlcrle isbnt ede. 
ooğim. 

- Şahitleri dinliycceğiz. Fakat 
şimdi sen de boşanmak istiyor 
musun, istemiyor musun on.u 
söyle 

Koço uzun uzun diışündükten 
~onra karar vermiş bir tavırla: 

- Ben ele istiyorum, dedi. Ar. 
trk yüzünü şeytan görsiln. 

- Senden 25 lira nafaka isti
yor. Buna ne dersin? 

- Bu parayı veremem. Zira 
o kadar parayı ben bile kazana_ 
mıyorum_ 

- Bahçivansın, bahçivanlann 
da tam para kazanacnkları a~1-
dır. 

- Ama ba:hçe benim d~ldir. 
Bu söz üzerine Eleni kalktı: 
- Ne münasebet bahçe kendi 

malıdır. 
Neticede mahkeme, Koçonun 

karısına ayda 20 lira nafaka 
vermesine ve Eleninin gösterdiğ: 
şahitlerin c;ağınlarak dinlenilme_ 
sine karar verdi ve muhakemeyi 
başka bir güne bıraktı. 

ADLiYE MUHABI Rl 
Pazar günkü hücumlar bilhas_ @iz taylarına mnhsus. Mesafesı viz Bu müddet zarfında Sava, 

sa Yunkers 88 uçaklariyle yapıl_ 1200 metre, ikramiyesi 1200 lira . lly~ ve Katina adında üç çocuğu
mrştır. Sttıka uçakları dalgalar 1 - Hümayun, 2 - Varad, muz oldu. 
halinde kafileye hücum etmişler_ 3 - Destegül, 4 - Vido. Koço çok ge~imsiz ve kavgacı Şark C8pb8SIDd8 
dir •. ~Her, rniijhiş ibir baraj BEŞiNCi KOŞU: bir adamdır Beni her zaman 
ateşı tesıs ?derek ~arşı koymuş. (Dördü,ıcü Hatay ko,~) döver. tahki~ eder. Bundan lbaş_ _.. Ba§taratı ı inci aaytacıa 
tardır. Kafıleler, fıl~nun ~ç~- Üç yaşındaki saf kan Arap ka, kendisinin benimle evlendilc- düşmanın şiddetli hücumlarını 
var topçularına hıç şuohesız taylarına mnihsus. Mesafesi 1600 ten sonra ibir de metresi ol_ tardctmi§tir. Başka kesimlerde 
çOk borçludurlar. Ve bu lopçu- metre, ikramiyesi: 3000 lira. duğunu öğrendim. Zaten kendisi mühim değişiklilc yoktur. 
lar hava bomlbardunanlannın 1 Övme'k 2 _Can 3 _. de bunu son zamanlarda sakla- Londra, 18 (A.A.) - Röytcrin 
isabe~ni azaltmak V<: müt~z.. Rind~ _ Bahadır, 5 _'Hakan, madı. Kuybişefte'ki muhabirinden: 
lc:rı d.üşünn.ek surctıyle ibüyük 6 _ Mihrace, 7 _ Seyyare, s _ - Aspasyayı da: eve getirecc_ Harkof cephesindeki Timoçcn-
bır hizmette bulunmuşlardır. Dow eli 9 _İnci ğim. Beraber oturursunuz? de- ko orduları düşmanı durdunnak-

Yilksektcn uçan bomba uçak- guy · • mek cür'etinde bulundu. Bu yüz_ tan daha büyük işler görmekte_ 
la.rı giinıün en son hücumunu yap_ ALTINCI KOŞU: den vaptığuruz kavgalarda. hep dir. c.epheden gelen son ha.bet· 

.ea,taratı ı inci sayfada tılar. Hava hücumunun önemine (Dördüncü Bola.yır koflt..'lu) dayak yedim, Fakat yine sesim\ lere göre, Alman taarluzu yor· 
imar teŞkiratr için bir !hareket nisbetle alınan netice mihver Uç yaşmdaki yerli yarım kan çrk~ımadmı. Ancak, Koço son l?Un düşmüş haldedir. Almanlar 
noktası lh.a.Hne gelebilir. için hayal inkisarını mucip ol- tngiliz taylanna mahsus. Mesa- zamanlardaı ahlikmı daha fena verdikleri ağır kaymlara bak_ 

V.els bir teŞknMm harbin sonu muşt~ Mihver müteaddit uçak fesi: 1600 metre, ikramiyesi, ıboodu. Bana lbir çok aşağılrk maksızın uçak, tank ve büyük 
ile kat't barış ıooabedcsinin im... kaybetmiştir. Ben.im bildiğime 3000 lira. tt'11diflerde lbulunmağa. başladı. sayıda: insan kütlelerini çarpış-
za.sı a.rasDld3ki intikal devresi göre Olu hücumda lbir tek ticaret 1 - Pehlivan, 2 - Meneviş, MeselA: mağa sünnekte ve sa~lar dur-
ı~~ bir zaruret olduğunu vapuruna isabet olmuştur. 3 - Soydan, 4 - Uza.ğan. - Daha gençsin, gü?.elsin, sa- ınadan devam etmektedir. 
~ \e . ~ika. ha:rpten Londra, .ı~ (A,A.) -:- B~tanya YEDlNOI KOŞU· na beyoğlu.nda. lbir oda tutaynn. Şurası aşikfirdır ki, son 48 
sona ~l.arca insan Avru- tayyarelerinın Akdenizdeki hare_ · . k ) Burada otur. Ben haftada iki saat zarfında Almanlar bidayet-
nada. ve,~ yuvasız kala_ 1d.tı hald<ında şu tebliğ neşredil- (Ergene koşusu hBlldi ap - ~ gelirim. Geri kalan günler_ te elde ettikleri taarruz ikudreti-
c8MJ'I" ~ sistemi tahrip miştir: Pazar günü Akdenime 4 üç ve da!1~ yukarı yaşta.kı de istediğin gibi vaşarsm. Hatta ni kavbet:miş bulunmal"tadırlar. 
edilmi§ olacakbr. !Bugün mühim- muhrip refakatinde 2 zırhlr gö. saf kan lngılız at. ve kısraklara bana da para verirsin. d~yordu. Dün ve bugün kızılordu, Barkof 
mat y&pe.n ~in sulh a.. rülmilştür. Düşman kalın bir ~ahs~s •. Mcsaf~ı: 2400 metre, Daha bu }{d)il, kötü tekliflerde cephesinin bir cok kesimlerinde 
nw;Ian için cleğ.işt.irHmesi gib; duman perd~i arkasına saklan- , i:kramı3!'esı ~ lıra.. bulunduğundan ve bunJan mah- önemli karşılık taarruzlar yapa_ 
mnanam ibir vaaMe k.arpsında mak istemişse de öndeki zmhlı)"2' .1 -: Dand!, 70 ~ılo, 2 - .Ko- kemede birer birer anlata~. bilmiş, Almanlara ciddi kayıplar 
kalınacaktır. deı:ıhal bir torpil isaıbet ettiril • ~ısalJ 62 kılo, 3 - B<:ybelı 58 dan ır.tıiha.'kememizin gizli olması- verdi~r. KIZilordu, şiddetli 

Vcls sözlerhı.i 1fGr.1e bitirmiş - miştir. Amerikan pilotlarmın ra_ kı.lo, 4 - .Yavuz 56 kılo, 5 - nr istiyorum. tank taarruzlarını kım1ak san'a. 
tir: "'Orlarma ıgörc, 2 İtalyan zırhlısı S:iftkap 52 ıkilo, 6 - Alemdar 51 lşte bu sebepler dolayısiyle tmda hakim olduOıınu bu yıl bir 
T~ amaçiar hakkında ağır hasara uğramştr. Zriıllar • 1'_1_10....:·~---------- ~çocuğumu da yanına bıraka_ kere daha göstermiş bulunuyor, 

bir a.W.,a.ya vamıak ve bu dan birinin arka bacas yanına 5 Sarıyer halkevinde temsil rak kendisinden ayn oturmak Sovyet ordusu bir haf tadanbe_ 
"""~· .,_,.ı .. - ..._,.,, .. ile ~---~- bomba İsa.bet etımişt.i'r. Bu sıra... mec:ı..·-=y~ı·-..ı- kaldım. Şimdi · ·· lard 60 kad ~ ..... ~ .. '4uu ~ Sanyer balkevinden : :vw • ""'~ ~ n suren çarpışma a · ar 
tıeşeJtkml.i kurJmk llmndrr. da ikinci bir grup diğer zırhlıya 21 haziran 1942 pamr günü aaat eski met_reaini yanınaı almış, be· mühim tank taarruzlarını püs-
(lulna..i tanda 8fya fiatları saldırmış. üçündi bir grup da bü- 16,so da (Yanlış yoll ~ perde temaıı ra.ber otwnıaktadır. Boşanmamı_ kilrtmüştür. Sovyet tankları şim.. 
~·ıS vük bir kruvamre lhücun:ı etmiş_ kolu tarafından; davetiyeler idare za karar verilmesini ve bana di taarruza geçmek kabiliyetih· 
~ 18 (A • .4.) - Başvekil tir. Zırhlılardan birine 15, diğe- Amlrl.nden alınır. nafaka olarak ayda: 25 lira ta1•- dedir 

R1ilt· laşe, maaş, }~iye mese- rine 20 bomba isabet etmiş, kru_ 1------------::-- dir etmenizi rica ederim.,, Sivastopolda kızılordu müdafi. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

( Uu Kupoms eklenerek ıooae.rtıecıeM 
iş nrnma ve iş verme UAnlan ICa 8oll 
Uuklknda pııramz DCGredlleoeJ.-ur. El" 
ıoomc teklın g{klderea oım)'llCOlanıı 

cnhfuz kalmak Ur.ere ııarlb ~ 
nJ bDdlrmeJert l.Azlm.) 

Evlenme teklifleri: 
* so yaşında bir bnnkn memuru 

18 - 25 yaşle.ruı.dıı dllz siynh ançll, iti 
siyah göz!U, beyaz tenll, ~lşmn.n o1nU' 
ynn çok gllzcl vücuUu lnz veya dul 
bir bayanın evlenmek t.stcmektedf.t, 
tB:ınkncı) remzine mtıro.ca.al - 891 

* Yaş 35, boy 58, kilo 66, eamef• 
terzilik ynp:ı.n, 85 lira xnançlı, bit 
miktar eşyası ve blr oğlu bulunan dul 
bir bayan; yaşlle mUtennalp, tQ.lliZ ali 
!dk sahibi, dolgun llllUl§lı bir baylJ 
evlenmek ~temektedlr. (Al®'_ uzl 
remzine mUracant. - 400 

4" Yaş 18, boy 1.62, kllo 56 ~.oal. 
mUtenaslp vUcuUu, b!çkl ve orto.mc;ıt. 
tep I!K'zunu, temiz nanıuakAr bir aile 
kızı; tem.iz ruhlu, yllksek mekttp ı..w· 
zunu bir bayla. evlenmek t.steme)JW • 
dlr. (lS tem.iz kız), reıı:Wne mUr~a. • 
ııt - 401 

MüteleTTik: 
* Kiralık ev aranıyor; Ayaso!f& 

ile Çarşıknpı nrasmd:ı tramvaya 150· 
200 metre mesafede 2.S odalı terkol 
ve elektriği havi bir ev aranmakta' 
dır. Matbaamızda Bay Turana mıır-. 
caat . 

Aldırınız: 
lB.L.M.C.) (S.T. Ynlnız). (Hulyn) 

(H. 450) (F. K.) o(Ş O. it.) 
!Lütfi) (Sevgi) (T. Şen) (Ş.U.T.) 
(T.O.U 25) •(H. On.sal) CK.T.R.) 
!Ş.F.> (N.N.) (B.T. f.8) (N.c.K.) 
CM. Unur) (GUn 40) (Yedek J:>en1S) 
d) (E.L.) '(Tekcan) (R.R.G) (Q&r) 

(T,H.R.Z.) tE. Ural) (A.K.) (Ş.U.I 
(Y. B,) (E.0.) (Nadyo Dindar) (Naıll 
Şen) (H.B. 88) (Yardım) {42. B.R.) 
(T.A.S.) E.N,S.) (S.T. Yalnız){F.Ş) 
(GUlcryllz) (Candan) (B.T. 411 

•(Rotklv) (A.T..A.) (S&n§m 85) 

'(Adliyeci) 

Bay ve Bayanlara 

Müjde 
Bu tasarrut dcvrindo cakidl, be>-
yam soldu, renginin modruıı gecU 

diye kı:ymetll 

EL ÇANTALARINIZI 

Bir köşeye atıp terketm~ 

Atelyemis 1.stedlğinlz renkt.e elbl· 
selerinlze uygun olarak eskl ÇAN· 
TALARINlZl femıt emeue boyar 
ve ycpyenJ yapar. Aynca her ttırUl 
tamir ve ısmarlama çanta y&par 

Tın-ıılctııüzla reogine uyar eu alJ 
sabit tmıaıı: cllllamuzı ancak atel· 

yemhde tem1D edeblllnbalıL. 

Karaköy .Mum.halle c:nddest 
Haacınpava han No. 2, 8 

MODA BOYAEVl 

ZAYi - Kadıköy iaşe bürosun
dan almış olduğum altı ad~t ~ 
vıs • haziran ekmek karneleriJJJ 
kay:bettim. Yenilerini ala.cağmJ.. 
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

İsmail Batum (16771) 
• * • ~Icm h~ radyoda halka vaar yanarken Britanya: tornil Buz sabtının ihaleıi tehir Eleninin istidası okunurken.. leri, düşmanın bire ikarşı be§ 

'zaha:t veımiştir Bapekil demiş_ tayyareleri tarafından ibatml- edildi kadın kızardıkça lazanyor, Koco nisbetinde sayıca Ustün olmasına ZAYi - Bitlis jandarma bi-
ir ki~ "11ıııtıisadi hay,abn sarsıl - mışt.ır, Bir bahri rasıt İtalyan Bu satışnun ihalcsl talip çıkma· ise hırsından bembeyaz kesili_ rağmen hic bir yorgunluk eseri rincl ~..1ay ikinci tabur üçün(l!j e m8ai olmak i~ ~i ve zırhlISinm en az birle~ ay için dığmden 29 hazinaa kalınuıu. O vordu. Nihayet htkim, Koçoya. ~östennemektedirler. bö!üğünden almış olduğum a.s. 

• gelen eşya fiy.titlarını muhardbe dışı olacaJdarmı söv- gUnkU ihalede de talip çıkmadığı buna karşı ne diyeceğini sordu. kerl terhis tezkeremi knybettiJ11. 
80Jluna kadar ~- lemiştir. takdirde b:ı.yilcr serbeat olarak Koço: Londra, ıs CA.A.) - Orta§:ırkda Ycııısini alacağımdan cskisinW 

arıeıw.fe kanır verdik. Bunun L:>ndra, 18 (A.AJ - Pazarte_ doğrudan t)oğruya mezbahadan - Hepsi yalandır, dedi. Asıl 28 bin kişiden mUrckkep ıkincı bir hükmı.i yoktur. (16768) 
'n bir ıDi~a.zenc w takas eer- si gıünü orta Akdenizde 12 mih- buz s:ı.tm aılıı.bilecc~rclir. Bu şe • bu kadın dostu ile beni ve ço. Polonya kolordusu teşekkül ebnl§tlr. Fatih Kasan Demirbun m•· 

anay,eei ayrıldı. Pamtik3U, demir, ver tayyaresi düşürüln1üş, bir kilde IOOyi'.erc b~ verilirken mü • cuklarını vUzüstü bırakıp kaç_ Diğer taraftan yeni te§Okkill eden lhallesi Şair Beliğ sokak • o. 1 öt 
~ ki).ylü ~aıbı fiyatları u_ ksmı tayyareler de ağır hasara ~hhlde vm'llen kftrlarla, nakil Uc mıştrr. Yoksa böyle kötü laflar. Çekoslovak alaymn da Filistlnde me. .Ma:lımut oğlu Şükril Candaş 
_.,,. lh".rl~. H"tli<Omet, za • ~tılmıştır. reUeri indirilcctktir. • dan birini bile söylememişimdir. rasımıe bayrak verllmlştır. Bitlis • 1314 <IJd ~ tedariki iÇin Dü.. Geçen gilnü İtalyan donan.. ___________ .,. ______________________ 1111!11 __________ _, 

.& ,~iy:le çalşacaıttır. masına yapılan hücuma iştirak - li:vet. Cldclea b0y11k bir JDaha. M k dd u konu tuk. ""Arnavut ko~Unde lçtll'o 
Kim olursa olsun ~ muiı-• eden bir Amerikan hava filosu ret ••• tebrik ederim! u a es çurum Bae• ı llıy:ı.ralt UAve etti: 

te.tiıiierle, her türü ihtikftrla mü.. ıkumandanı, lbatırılan on bin Ş&hlkanrn ıı;o~l döıoUyor_ bey- - Hem t:e klnı!nle ıı:tlnt .. nerect<' 
cadele ediecektir İhtikar vatana <tonhık bir ikruvazörden başka ilci nl ~ ıı:iılde zoaglnyordu. içtin..-

bi~ b. bir şey değil- zrriılrya da isabetler !kaydedildi- 1:1aem, no aöylemek s.tukea, ıae • • 58 • Yazan: ISKENOER f. SERTELLi - Gene ıwaaı.ı ctwap 'erdi: 
dit-. Bunun için «>n derece Şia_ ı !?ini söylemiş ve düşmana yapı,_ lor konUJUyonJu! - Arlaıdıı.~rm NeclAya talip bir il• 
detli tedbir tıJ,mak lfızımdu.,, ilan hücumu anlatmıştır. Şahika, Ekremln hlakıri.De Te lıU& • kekle.. ,.e bir nıe)hıınede lçttl;,. 

.pıı ____________ ,;,.ı ____________ "ti Jertııe pek rabak lfıHmııtı. Z&tea lerl.ndea bir toyler okumağa çalbjı • maa:. HJç te!At etme)ln! Yab&ııcı bl. Sonra birden kışını cellr41: 

DiKKAT MÜHiM iLAN 
Bay ve bayanlar bilt\mutn yazlık şapkalarmız LF..Z. PANAMA VE 

iıasır ,,apkalannLZJ çantalnnnız aUSlyemfzde fenuı surette boyanır en eski 

• blr !jnpkans yepyeni olur 

Moda B.yaevl OaJata Mumhane cıulck!!il 
~ ban. No. ı.s 

J. Gn. K. Satınalma Komi•yonundan: 
Ta!ımlnen ıt>t-Jıer 'k.UO&u (350) kuril,tan beş bln kilo tnbl1 v&.%Clln yağı 

even.t ye nUmUDe ,,artnamesine göre kapalr urt ile allnacaktır. Tahmin 
bedeli (17000) llrn olup ilk t.emlna.tıı (1812) lira (60) kur~tur. NUmwıe 

ve prtnamui hqiln ,Ankara J. aatınalma komisyonundan parasız veri· 
lir ve ~rülUr. ıı..teBl 8.7.9'2 cuma. günU saat 15 te Ankarada 3. Gn. K. 
ünlrc3lnd ki J. aatmalma ;komi.syoınu odaamd& y11p1Jacakt:ır. t.tektılerin 

k~una UY'&'ln vealka. ve teminatıan.n.ı havi kapalı zart tekli! mektupla.. 
rmı eksiltme vaktinden bir ııaal evveline kadar komlByona makbuz k&l'§L 
gmda vermeleri. ( 4359.6637) 

DUZELTME 
Oatterol* :ı&.~.H2 tarihli nfüıba IW!!a 1J10lla enstıtUBU m~ 

crze.k lllnınm Hıtıle tarihi 1.T.9'2 otJD191P 3!1".942 <lir. ~tı dOıleıtmr. 
\ 

onwı eııı büyük zaafı vl'ya kll.lwıı da yor •• ve ghlerl fena döndııtU için, rlnlıı yn.nlJ)(la değU.lulz! - Öyle değil mi, F..krt'«ll txyt 
bu deA'fl mlydl 1 EkremJo bakııları onu • dakikalar Şahikanın beyni bUsbUtlln döndil: Ekrem önUne bakıLt..._ iHr keUO" 
Şahika bu daJdkMa vapuru. gide • g-eı:t.ikçe - ııenemJetUrlyor, uyuıtu • - n...mek ki saat oıı:ı. golınlş. 1'u· llo 00\'11P vereli: 

cıetı yeri cJetll • keadlol bllo wautmaf,. ruyordu. haf tcY! Biz bu saate kadar nclt'r ko. - :E\·et .. 
tu. 

N 61'edeadly ! -
Nereye gidecekU T •• 
~lmdl neler -.ôylliyordu 1 
Ekreoı onun .arbot 0141110ml ve 

bu arada kNMllfllnl ç.ok ~ de 
anlamıttı. 

EkremlD yapbğı bu ... ırtma bare.
keU Şahlkayı büaböWn çddırtnufk. 

'l'allb8W1tlne inanan ıeoo "° ctw.el 
kadm: 

- Meğer ben hiç ele tallalz dfılUml
...... lee Del'edelı Mf1am"8!Dı ~ 
ac.aı bir çayl&kmltnn ••• 

Dl:yor ve rotltemadlyen lçtyoNa. 
8all cfllen blralann ö~Jcllcrdea dalııa 

Md ol4a1un& bakıhna, F.knımla 1ıa 
lmcJeNere konyak koydurttutu anla. 

..,...... Fakat, Şahika bonUQ -
lı:mda dell1dl. o wlece Da ..... ık-

.J:luem, Şahikaya belli et.medeu auttuk.. - Şimdi ne yapacafnnP 
..atiDe baktı: - Neler kUDllfrnadıl,, a Şuhlkıı lıa. - Kocan btaııbula mfouyacak-' 

O 1aa bet var.. mm!': feaa nu oldu t dcrtl.tı tık .. içi. sını1. n ŞahlkacıtmıT ~ 
A4uun IOll vapuru bUe gltmlfU. mlzl botalttık .. lkimb. ek• birer dertli Ekrem llk defa Şalllka)a bu ,_... 
Ekrem ele bunu bekliyordu. deiU mJylıı; ! de hltaı> ediyordu. 
Şlmdl \tapurun kaçtıfmı açdlfa - Dofru. Çok teyler konuştuk. Gene kadm bu hitaptan o ..,,, 

söyUyebillrdl, llenı de fllOl&Oflar ıribl, plrler &"lbl mUtchaıt&ls o!du.. o derooe 9eVlndl ~ 
Btrdeablre ceblDclen aaaUnJ çaka• konuıttuf. Zaten ba.şı dönllk lwlmlan •"' 

- Çok gUzel.. vallabl llOk stBel . mata bu kadarc:lk lAa.ballllk: ~ 
- E;rnla Şahika h&Dmı, clıe4l -

9- ftPlll'U 4a kacmhk. Vallahi 9k 
Milel» olcllımm bana. 
Şülka klıflanru kalıllrarak: 

- Ne dedlD1z, J:kıem bey 1 eea 
vapuru da 1111 ~ıl"dlamP 

- Maaletıel kaçtı.. 
- B&J'U'- baJ'U',. ben bu seee ..._ 

lüa llıdaya Cltmel.IJ1m. 
- Jblı&I defli. Tayyare poll4mı lıL 

le bGJle kaM=hk p Hlrrcle .tel' ~ 

- Bayır. Biç de gQzeJ delil. ÇUn. mlycU 't 
kll ben filozoflarla o&lrlerln llÜr.Jerlne İ&te Şahika! kUltUrlU., aile ~ 
lnaamam. al ırürmll3.. Vedat gibi bir a4BıD9 

- Şairler neyee ama... ftlozotıarm iki yıl teh-mmül etmlf bir kadal. ": 
IÖzbe DecleA lpan~·-: kat ı;lmdL bu ükııenlo k&rtlQl.,,. 
Şahika R11U7ordu. lıtle naaıl lridl.lyordu: ~ 

ıı.tı o kadar clömilyorclu ki, gUzle- - E\·et. Ben bu ıreoo koca ~.-
mı blrdeablre clelllırAt dikerek, gük~ la kolay kolay sıfacak Kfbl ~ 
ki yı1clız1arla. kOllllfUr gibi 96:>1enme. Fakat .~ı yan.unda .ız v-'' 
te -.ıamş&ı: nız... ) 

- Vapuru kacırdJk.. konu kik.. (Devamı 1)111 


