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Kızıl ordu 
Mide Alman 
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Zafer gününü 
yaklaştırmak 

lçin en. iyi çare 

942 de ikinci 
bir cephe açmaktır 

Yuaa: SADRI ERTEM Londra, • 19 rtt.A.; - Sovyet 
büyük elçisi Maiski, Alman Rus 

LAVALlN ltalyaya kartı bir harbinin bir senelik bilAnç~sumt 
muYUeae alyaactl kurmak yaparak şôyle demiştir: 

için İapan.ra ile mkı bir anlatma vap M h "' I u asamahn birinci yıl dönümü 
IDak al'ZU8Uoda oldutu \'e buııu ta • :ıriresinde kızılorclu her znmnn 
hakkuk eWrmek lçln ~re dan ziyade kuVl'elli bulunuyor. Kı: 
Clri1t1tı blldlrllmektedlr. zılordu Hltlerin Almanynsını 1942 

Lı\vAlln eelddenberl lnglllz düpna • de k · • 
11 

yere serme ıçın hazırlanıyor. 

n::..!!:!n lılrlltlDe taraftar olclufu Bir senelik Rus seferinde Hitlerin 
ur. uğradı~ı hezimetlerden daha ehem. 

tanı:;,:: muhafar.akArbnnm bir IA. miyetli bir şey '"ardır ki o da ylnı• 
.... poUtlkaa vardır. IAtlıD bir. hu bir yıl :ıarfındn dünva kuvvet 

•ıttJ d & v a • 1 b tl Y ü k bir töb.. !erinde görülen dejtişlkllklerdir. B~ 
reu olan e.kl blr medeniyet dalreslne 1 değişiklikler hilrrlye.li seven mlllet 
lllen9up olaalar .,..._ &arihl nlıl- !erin lehinde ve Hitlcr Almanyası; 
lalan stlDllıl ~leleri i<:lo blr l&tl. nın aleyhlnd dl L hl i d h 1 
ll&t noktaar luıUnde kullaıullllk ıatıer. e r. e nı z e ası 
ler. Lltln blrUfl tarih beraberliğin • ~!~~ hu farkın artım!mnsı lazım • 

den gelen pek çok batırnlan ta..,ır. 

Katolik klllseal LAtlnler &ra81nda or
taçağda.D. itibaren bir tr'til»Bt vazife. 

- SlilDr-:-Ve l&ttD kliltettl"lÇJDCle 1ıti. 
huac1atunu iddia eden devletler ara. 
_. amu umu mali, lktl&ıMU. 

lll)'MI aal"fl""l.r da yapılmqtır. Ynl· 
nız lııa Lı\Un blrUfinln sft~lııttl ber 
zaman kendini söıtermlııtlr. ÇöDktl 
Utlu blrUilnl aoo uır lçlııcle bir ne. 
"' ll"naa .. töııltlttl m&DMDU Uade 
eUlımelı; latemlf)fırdlr. 

Fnınsanın kendini Lltln lılrlltlae 
bir baynk gibi &"Ö•termeelaln bir 
talam tarihi ~bcblerl vardır. 

zarer gönfinü yaklaş!ınnnk ir .. ı 
en iyi çare 1942 de ikinl'i bir 
C{epbe açmaktır . .Molotorun Londra 
Ye V•şfn!fon'a yaptııtı seyahatlerde 
Amerika, İngiltere ve Rusya blt 
hususta mutabık kalmışlardır. 

Tuna. beyi öltlü 

Tu11u1, 11 CA.A.) Buaabe.h Marsa 
aaraymda vefat eden Tunua beyi 
Seyyid Ahmed Pa§IL 80 YIL§mda idi. 
11/6/1928 de tahta çıkmııtı. 

}{eisirümhur Mıllı :-]cf lsın<'l Jnönü dün :1·üksek ziraat enstilüsünti 
şereflt>ndirmiştır. lııörıü eııslilü öniinde Ziraat Veki}i MuhJis Erkmen 
)faarif Vekili llnsan Alı Yü.:el, yüksek ziıraat enstitüsü rektöril Süreyy~ 
<;cnca tarafından karşıl:ınnııştır. 

1111 tilıun ccJılcn rkrsler h:ıkkında rektörden izahat ıılnn Mllll Şef, 
profeı>iir Sıireyyıı Ays liııun salgınlar bilgisi, profesör Salih Zeki BerkP..r 
ile prorcsôr Tevfik B:ışcriıı dış hastalıklnn, profesör Bedii Şakir Tokta• 
.Yın latbıki fiz~ oloji ve profesör Hilmi Dilgimenin anatomi imtihanla. 
rıııda hulıınnıuşlarılır. 

Rcisıcfimlıur bu bnlih:ııılarda talebeye sualler sormuşlar ,.e verilen 
meselelerin mikroskopla ve cnnlılnr üzerinde yapılan haslabk teşhisi 
nt>tİC'elerin i bü:t ilk bir nliıkn ile takip ve tetkik buyurmuşlardır. 

Akdenizdeki 
Almanlar muharebe 

a·r toplama hakkında 

Sovyet ek tebliğinde 
bildirildiğine göre 

~ kampında Amerika Harbiye Nazırhgı 
Bogucu gaz tecru- bir teblıg neşretti 

heleri yapmışlar 
1000 den fazla esir bu 
tecrübelerde olmuı! 

Moskova, 19 ( A.A) - So\•yet ek 
tebliğinde hildirlldi~lne göre A'• 
manlıır Anısturynda J..c-ns civarın 
da bulunan bir toplama k:ımpınd; 
boğucu gaz tecrübeleri yapmakta 
ılır. Mayıs içinde 1000 den fıızlı; 
esir bu tecriibrlcrde ölnıüşlilr. 

iki italyan 
zırhlısına 

Tam ııabıtıır 
llaydelllldl 

Franaa büyük harp aonraama k&.. 
4lar iki asır Utln Aleminin en üstün 
tle\'letl olmuıtur. bpanya on yecllnct 
.. ardan l&tbaren dünya pollttkaamclan 
elllmnete bafladıtı zamandanberl 
Pruıaa LAUnUflnlo yıldızı vazJfealnl 
16rmek btemlttlr. hpanya 17 inci a. 
arrclaüerl bir daha namatlep arma.. 
4umı dtlnyamn MlyOk 16bretlerl 
&ruma ........... &ar. 

Mayıs Ayına ait 
kartlarla 

erzak alamıyanlara 

l"aşinglon, 19 ( A.A.) - Pertenbe 
gfiııü harbiye nazırlılı lararından 

neşredilen teblil şöyle demekte'" 
dir: 

Akdenlzde: Harbiye nazırlıAı son 
günlerde Akdenizde İtalyan filosu • 
nn karşı Birleşik Amerika alır 

bomba uçakları tarafından yapılan 

tannız hareketlerine att olarak al • 
hay Halverson'dan aşalıdaki ilk ha. 
berleri almıştır. Albay Halvel"80n 
komutasındaki B. 24 tipinde alır 
bomba uçakları teşkili lnglliı filosu 
ve hava kuvvetleriyle sıkı işblrll~ 

yaparak Akdenlzde ltaf)·an saffı 
harp gemilerine .taarruz etmiştir. 

lspenya lmpara&orlatu &o Mlnlır 
l.&tan dtlayumm batmakta clenım e. 
den bir ;yıldwdrr. ttalyaya seUnce, 
Ollun ittlba.dmı seç yapmq olmuı. 
dllnya &akalml proJMlne geç olarak 
•tdmıt olmam ODUD LA.tin blrlltfnln 
'-t111a geçmealoe ımkAn bıralunamıı. 
t.ır. Fraoaa fee bunlar an.amel& t&riJıl 
l&rtlarm ;yardmu ile en Uııtün mevkii 
ltgal etmlıtlr. 

Framaya göre Utln blrUfi Lltln. 
ler. ODIUI etrafında topJMm•hdır. Ba 
ayuı mmanda Fransa l'lbl naldd aer
lbayeel bol olan bir memleket için de 

lbWılm bir bi41aedlr. 
bpanya ıve ltaıya gibi utla mem.. 

lekeUer kı111181 de fakir olclaklan 
ltta banlann aermayeye lhtlyaçlan 
"ardır. Sermaye bu L&Un memleket. 
le1'e ancak Fraa-4an getlrilllllf'lldlr. 

~ Utta kanlefUtlnl biraz 
"-ha takvt,fe edecektir. ll'ranaayı O. 
t~ bir mevlde çıkarmak lattyen bu 
l.ttta blrlltt lddluı bir yancJan Ana· 
Na Oermen ve Sla• nlUazlanna 
lcarwı &abli bir tabattlız çar..t olarak 
llerı mörtllmelde beraber, Franuıım 
'-tt\nıuttı dava11 dlter L l t 1 a 
"'eaaıeketler tarafmclan her zaman 
~ g6rlllmllt ctetlldlr. 

Vilayetın Tebliği 
İstanbul Vılıiyctiııden tcbliA olunmuştur: 
Mayıs a.rı ıcerısinde tevzi olunan erz:ık maddelerinden herh:ıngl 

bir sebeple .ılınaınış olanlar el~indeki ekmek kıırtlnrı Jle Ketendler 
caddesi Alımot Sezal Ayyıldız ba·k:kaliyesine müracaat etlikkr'.i takdirde 
kartların mayıs köşesini kestirmek sunetile istihkaklarını alabilecekleri 
tebliğ olunur. 

Sovyet - Japon 
münasebetleri 

gergin! 
-0--

llıaçarlladadaaa 
aüır gladerlUJor 
Bern, 19 ( A.A.) - Nııtlonal Zei. 

tung ıazetesfnln ya:Mııtına göre 
Vaşinglonda, Londradn, Romada, 
Berlinde; Çunki°"de beliren kan:ı_ 
atlere ıöre Sovyetler Birliği ile Ja. 
ponya anısındaki milnasebetler ger. 
IJİnleşmektedir. 

Yalnız JaPonlar deltil, Ruslar da• 
hi Mançuri hududuna asker sev 
ketmektedlrler. 

Taarruz 15 haziranda Llttorio, 
Kavur zırhlılariyle birçok kruv.
zör ve destroyerlerden milrekkep 
ltalyan filosuna raı;tlandı§ı sırada 
ve takriben saat altıda başlamıştır. 
İtalyan filosu görünilşe göre, bü_ 
yük bir fnırillz karnesine taarruz 
için yola çıkmış bulunuyordu. Bom. 
ba uçaklarımız hllcumlarını iki 
lt:ılyan zırhlısına tevcih etmişler ve 
müteaddit tam isabetler kaydeyle 
miılerdir. 

Amerika ve lnf{lllz ltçaklan 1ara
fından yapılan bu hava taarruzu 

-- °'"'1llDI 1 Del •)'fada 

Molotof 
dedi ki: 

lngiliz - Rus 
anlaşması 
Almara lçla 

yarıldı 
_,.__ 

Alman piyade
leri Severnaja 

körfezine vardllar 
~ 

Romenler on gün zarlıntla 
1585 e•ir aldılar 

Berlin, 19 ( A.A.) - Alman ordu_ 
lan başkuınandanlıAının tebliği: 

Sivastopola karşı yapılan taa~ 

ruzda kat') muvafrakıyeller f']de e.. 
dilmiştir. Müstahlrıem bölgenin şi_ 
mal kesiminde faaliyette bulunan 
Alman piyade tümenleri topçu ve 
hava kuvvetleri tarafındsn bom• 
bardıman edilen dilşmanın son mu. 
dafaa hatlannı yaraınıık geniş bir 
cephede SiVMtopol şehrinin karşı_ 
sında bulunan Severnaja körfeslne 
varın ı'1ard ır. 

12 gün süren şiddetli çarpıfma • 
lardan sonra müstahbm l'Dıl!!\'kilD 
fimal kısmı, cenubugarbl kesimin. 
de küçük bir sahil kalesi mOstes 
na olmak üzere, kAmllen climh; 
teQmi,tU-. Düpnanın bu son n.G .de 
pek yakında işSal edilecekti.r. 
So~eUerin nevmidane mukabH 

taarruzlan akim kalmııtı.r. 
SiTBstopol cephesinin Qllllup ke

siminde Romen kıtalan şiddeUI 
çarpıflll&larden aonra dilfnumı 
mevzilerden atmıılardır. 7 den 17 
hazirana kadar 7.585 esir, 20 tank, 

_.. Devamı 2 ncl saylada ·- ......... . 

Ç6rçil 
Amerikaya 

gitti 
---0--

Zalerla llazandmaıı 
ba•llıada 

Ruzveltle görüş
melere başladı 
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BllfVekile lngiliz Genellrar • 
may btJfkanı Allanbrulı 

refakat ediyor 

l.,ondro, 19 (A.A.) - B.B.C: lıı• 
gillz başvekili Çörcilin yanındn 

imparatorluk genel kurmay b:ışk:ı_ 
nı general Allanbruk imp:ıratorluk 

sene) kurmay encfimeni uınuıııi kil_ 
tibi tilmgeneral Eı>m<md bulunduğu 
halde, Vaşingtona vasıl olduğu bu 
ııabah Lonılrada iliin edilmiştir. 

Ruzvellin unıuınl kôl ihi Enrly, 
CörçilJn Birleşik Amerika devle i 
şefiyle harbin sevk ve idaresi '"e 
kazanılması hakkında müzakereler. 
de bulunacağını söylemiş n reisi• 

ltaıya lttuuMlmı yaptıtı pllden L 
..._,. kendWal Fraosanm rakibi 

~- Akdelds ..ıaDlerl'.le ..adp 
Olana "te kan llaclutlut mHelMI 
4olaJ1Slle ..,.._ De ıtalya ......... 
~ dalla ilk sQnlenlea 

8111m81 bir cOmhur ile Cörcilin bu harta içinde 
ayrıca beyanatta bulunm:ılnrı heic 

Mihverciler ~ 
Alıdealzdelıl 
mabarebede 

Yeni tipte 
bomba 

kullandılar 
--<>--

Pike olarak ahldıktan son. 
ra kendüiğinden patlayan 

bu bomba arkcuıntla 

Kuyruklu ylldıza 
benzeyen kıvllcım 

huzmesi bırakıyor 
Novuork, 19 ( A.A.) - Altdenibde 

ki bilyük han Tiı deniz ~ 
sına iştirak eden miıhlıfir uçat)arı
nın yeni tipte bir "huı.ifte • ~ 
kullandıkları ve bunmı tekidi) ... 
ler tarafından mfknehslı JDQ'ULo 
danberi en önemli keşif sanidJll 
bildirilmektedir. 

Bazıları, hu yeni sillbın miiddf 
saplanış kudreti •e sUıhatli i98betf 
bakımından, pike bombardımanın 
dan daha iyi nette~ elde etme,; 
mOsait ve ağır çapta bir obiis 
mermisine muadil olduğu iddiasın
dadırlar. 

Bu bomba, Stomovik Rus ucatla. 
nnın tanklara karşı kulloııdıklnn 

bomba ile benzerlikler göstermek 
tedir. • 

Yeni bomba pf.ke olarak a1ıld&k
tan sonnı. kendiliğinden patlamak. 
ta ve arkasın.dan kuyruklu yıldız:ı 
benzeyen bir kıvılcım huzmesi hl 
ralcmaktadır. • 

Tobruk 
Mihver 

·kuvvetleri 
tarafından 

çevri idi 

, 

lngiliz kuvvetıen 
Sollurn mevzi
lerine çekilıyor 

-0--

Allrama da 
bo,alhldı 

J.ondra, 19 (A.A.) - B. B. C : 
Eliıdem ve Sıdir:ı:tak ileri mevzile
rin n düşmesi ilzelme Tobnık ka. 
lesi, şimdi muh:ı.sare karşısm<la 
bulunuyor. Tobruğun şarltmda. 
Tobruk - Mısır yolu üzerinde çar. 

W'"' Devamı 2 ncJ a&J ıaoıı 
<>-----

rraaıadan 
AJmanyaya 154. 242 
Fransız işçisi gıttl ........ 

~ lıupte lllr .na ...,. et.. 
.... .......... ...,_ ....,. llup. 
......... halya Fraaaa ..,....... 

Muğla da 
llddeGI ltlr ıeıuıe 

. olda 
"Sevgili dinleyiciler, Nared.. 

din Art.un Radyo Gazet.e9inl biti· 
rlrken hepinize şen Vfl aydm gece
ler dileır''. 

maala raratacalltır lenmeme5i icabetıiğini ilAve etmiş: 
Ur • 

AlmanlGT birlqilı milletlerin Rmftlt ile Cörcil arasında bu 
uuracalılan tltll'belerin alır aabah müzakerelere başlanmıştır. 

Paris, 19 (A.A) _ AlmanyayJ 
doğru yola çıkan Fransız işcilerj 
nin çoğu Paris bölgesinden gibni; 
lerdir. 

fi 1ı4lttm llU'abatne meydana plrtı. Malla, 19 ( A.A) - Bu saıNh 
Sebep &1111 .,yeli. Frama ı.t olmalı ld saat ikiye on kale bunda şiddetli 
~Jch. tw,. da Akdellbe • • bir 79nanmba olmUflur. Hasır 

w: ....... ' .. ..,,... )_'Oktur; 1 

Deferli mesl~mmım Rad
)'O memıu.asınm son n.l\abum-

· da çıkan karika~ 
'.~ k t1• tl---1 • Va§lngton, 19 (A. A.) - Yedi 
,..mı en ı •ır unnua •Y •rfmda Çörçiıln ikinci defa 

tlayocalılanlır olarak Biı1eeilt Amerikayı dy.ıre-
~ Yaam t 11a1 ..,..• w-ue....'•~ 

Gerçekte, son :remıi tehlllde 
Aloıan,..ya gittitleri }lildlrtlla 
154.242 Fraıws itçWndm 9tU01 
kiPlf ParllHdlr. 
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Laya barbl Mahkeme Salonlarında 
.... Baııtııl'1lfı 1 inci AB)'fada 

ıışn.,lar ~_reyan etmekte, cenup 
ve sa.rbmd:ı da harek§.t devam et
mektedir. Tobruğtm cenup batınn 
da k& Akroma müstahkem mev
kilndcn haber yoktur. 

Heydrih'in -katillerif u Akş_a __ il 
Londm,~!~~!.)üldD~n okoom hlp olmak on:::'".:~~··";::::. Artık avukatlan bile bıkmıştı 

prag radyosu, Heydrih'c suikast ya Bü~1ik harpten sonra Londrada t-Op • 
lıınaıı bir denir. konferansmda tıaı

K(içük ilanlar Kuponu 

(lla ..... ddcneıek C(!Dder1JCCC'4 

EUi.dcmden, SidJra.zaktan ve Ga 
za.leden çelolmi' olan İngiliz ve 
Cenubi Afrika. kuvvetleri, şimdi 
yeni mcvLlere yerleıPJlişlerdir. 
İngiliz zırhlı kuvvetleri Tobnık ıle 
M1SJr e.rasmda manevraya sa.lih 
geniş bir sahaya malik bulunu -
yorlar. Hnvn üstünlüğü İngilizle
rin clindedi'r. 

Se'kiı:fnci ordu .komutanı general 
Riclıie lngiliz ve Cenubi Afrika h:ı 
va kuvvetlerine son üç gUnde gc;s. 
terdllderl fev.kalMe yarnrlrktıın 
dolayı, hararetli bJr tctckkUr me
eajt göndermiştir • 
l~ondra, 19 ( A.A.) - Dün neşre_ 

dilen Kııhire tebliği. İııgiliz kuvvet 
lerinin Elftdemle Sidireznk'tan ~ 
ldldiklcrini /bildirmektedir. Gerek 
bu le liğdo, gerekse dalın evvelki 
teblili Akromanın alumli tas
rih edihnemekle beraber gazete \'C 

ajansların multtıblrlerinden selen 
telgraflaro. göre yeni bir ç~kilme 

har~eU beldemck gerektir. MıetselA, 

Daily Telegrnf gazetesinin muhabi_ 
rl, bir müddet .sonra Sollınn mel .. 

zilerJ önfine çekilmenin mümkün 
oldultunu bildirmiştir. Rô)1er :t
jamının muhabiri de dün öğleden 
~ora ~nları bildiriyordu: Tobnık, 
doğuya doğru henüz açık oldu~ 
bilinen bir layı yolu mii.stdma ol. 
malt üzere filen çeorrilmi~tfr. Du 
durom. müdafaanın dl!'ftm ettiği 
hak.tındaki haberlere rağmen Ak • 
nımanm da bo§altılmış olduiu irı. 

ti'baını nınnektedfr. 
Bugünl.."ii S3%ctclcrde hua il.stün_ 

Jüğfi ~t>'.lesi refsir Jconnusu l.eŞ" 
kil edi:ror. İ)'i. malfirnai alan mah. 
fillere göre, muharcl>enin başında 
.tncllWerin elinde olan hava fi.~. 
t.ünlfiğil hAlı1 devam etmektedir. 
ln«iliz uç:&J.aımın .ayı~ Alman ve 
İtalyan ucruuannın yekOn sayısın"' 
(lan yük~ir. Bununla bcro'ber 
Almanlar Tobnık'u tehdit için ye. 
niden elverişli dunonn gi~ bu. 
lanıayorla.r. Durumun bu yeni in • 
~ı karşısında general Ritche'nin 
ıtiiyeUeri ne olduğu hakkında yeter 
mnlO:mat yoba da mubalcbt olan 
b'ir fef Tanlır ki o do. Tol>nık gar. 
nlıonunun bundan evvelki muhare_ 
!beJerde mu~t etmi~ oldnitu • 
dtn". Şimdi be mfüfo.f'aa biıbc •Y 
evvclkinden her ba1dc aa1ıe kuT
vetll olmnk serdd:ir ve müdafaa 
d~ında harekWta 001umm 1n«Wz 
seyyar ikuvvetıerlnln de yardımiyle 
müstahkem ~f, Libya muhare_ 
h~indeki haklın rolünü, evvelkin• 
dendo daha iyi şartlar içinde oynı. 
yahilettktfr. 
Öyle anl~ıyor li, Rom~'Jn 

'l'obnık'a doıtnı fl~esi dün ak. 
şanı radyoda d'ıemeçte buhıoan A• 
Ytıstralya başvekili Kih1in'in sözle. 
rini yerinde gô*recek mahiyette 
'tleiildir. Kürtin ortaprkta hi:r tn. 
ı;:ili:ı: muvaffakiyetslzlıiiinm ATus • 
turalya için doğurabilecelf netlcele. 
Te iştıret ebni~ti. Geten 90nteşrin. 
de dşgal edilen metnilere döniilse 
bile ,Mmr mfld:ı.f.ilerl bugfin öde\
lerini y.pmak için o derece fena 
<hmımda deAilleT"dirr. 

ıtalyan tebllll 

pan ların ynkalnndıklarını bildir• 
mişlir. Dunlar sıllilandıkları kilfsn. ya ile Fransa arasmcla. LAtın blrll • 

Mnln anlnytt tarzını lmh eden hAdl. de, teslim olmak istememişler ve b" 
selcr göw çn.rptı. 

vukua gelen çnrpışnın'Ckı hepsi öl. Fnr.nsn marahhn 1 müzakerelerin 
dürülmüştür. Bunlıır Çek tnbliyetin. :F.ransada eercyaıımı istiyordu. ttaı. 
ele idi. yanın bana yanaııma ı l~ln ıu tek· 

Son üç h:ıftntla Pnıgdn idam edi• lifte bulandu: 
tenlerin sayısı 300 ü bulmuştur. "- IAttn Aleminin dili uo konu~. 

lun.,,· O :r.a.ıtıan ltal~a nıurnhh.a8ı olan 
Grandi şu ccvnbı verdi: 
"- LAtınlerln ğ iken ıfrnn ı:ı:ca 

konqtoklarmı btllyonım., dedi ,.e 
nutkunu lnglllzoo söyledi. 

Kadri Raşit 
"Paşa,,nın torunu 

Bir kaza ne ıce
slnlie ildü 

Bugthı blUA bu lhtllAf de,·am et • 
mektedlr. IAvAI Ualyaya Ja:ueı esldoo 
4nnberl sempati gü terlrdl. Fakat 

Doktor Kadri Raşlt (paşa) nın Oennen nnıtuzııe blrl~n ttal)ıın Lft• 
torunu 18 yaşında Azade dün reel tinllğt değil, Oennenllğt takviye 
bir ka:ı:n neticesinde ölmüştilr. ctmeldedlr. 

Azade, Kndri Rnşit paşanın ol;lu Ba bakımdan ltnlya ile UwAI ara.. 
Sabri Raşitin kı:ııdır. smda bir anlaşma imldim kalma.mı,. 

trr, ltalya "Tunus, KorsUın, Nls,. gl. 
Doktor Kadri Raşit paşanın 

bl Fransız toprnld.annı 1 temekto 
ArnaYutköyiindcki köşklerin de o. 

mmılrdlr. JiattA bu ısrar uımıın za· 
turmılkta olan Azade, dün bir nra_ 

nuın Berllnln ta)1n ettiği dereceye 
lık bab:ı.~ının tnbnncasını merak 
edero'k eline alınış, ötesini berisini güre alçalıp y\iksetmelctedlr. 

hpanyaya gelince, o bu harpte 
kurcnl:ınkıe!n &füıhın içinde hulu• politika balamındıın mlh\·er tarafını 
nan bir mermi ateş almıştır. tutmakla beraber hıırbe filli bir su. 
Kurşun gene kızın başına isabet rette tııtlrak etmedi, ı~rankonun IA • 

elmiş ve kunlnr lçlncle yere seri!- tin davıı.sını anla~ı ne Musollnlnln 
miştlr. Aznde, siltllı sesi üzerine ye_ anln),~ı arasında bUyilk bir fark var. 
tişenler tarafından lıuygın bir hnl• 
de Ortaköy Şifo Yurduna kol~nl- dı~v41 &imdi bu noktadan istifa.de 
mışsn dn, nlc•;ıtı yaradan müteessl_ edr.rek ltalyayn karılı lö'rnnsa • ı. . 
l'Clt_h_ıı_sn_ı_ıa_1ı_ö_1ı_n~ü-ş':"tiı_·r~. ~-:-----ı panya birliği vUcudc getirmek 1111re. 

Molotof dadı ki tııe nmknvıımeı etmek arzusunda • 
dır. Bugtlnkll h:ı.rp prtıarı içinde 

Moskova, 19 (A.A.) - Sovyel ırmnsa ne hpanf8itın ne kadar lşblr. 
yükse'k şf\rasının toplnnlm sırasın• llğl yapabllooekleri p k malOnı değil· 
da Molotor, 1942 de ikinci bir cep_ dlr. Kcstlrme bir ı;üı; ı>öylelU<'ğe im. 
tıe kurulması işinin J..ondrada oldu. kAn yoktur. Ancak. iki nokta mııltlm.. 
ğu kndar Vnşingtonda dn dikkat \'e dur. Bunlıı.nn birisi )'etenin ırrantto 
itina ile incelenmiş bulunduğunu tı:r.erlndekl "pcdera.no,, diyebileceği • 
ve tam bir anlıışmayn vnnldığını oı1z bir nUfuzadur. Öteki de lnıgiin· 
bildirnıişlir. kil lııpanyn Uo Frnn51Ulın slya.st ''e 

Molotof şöyle demiştir: Ortlsadt daMimlarmm birbirlerine 
Bu nnlaşmanın So\•yet birliği için bcnze.mesldlr • 

çok önemli olduğu açıktır. Anl:ışrua lspanyanın d&, Fransanm siyaseti 
HiUer iç.in nşılmoz bir manin y:ı_ anlıı~"IŞ tnr:ı:lan, ldoolojllerl mihverle 
rntaeo.ktır. Almnnlnr, nlrleşik mil• beraberdir. Falmt bc.r iki devlet de 
leflerinvunı.c.ııftı darbererin ağırlığı. ,tfsadl menfaa.tlerl ve blUııısııa gıda 
nı kendi sırtlarında duyacaklardır. fhtlynçll\n b:ıkmundan demokrasile. 
Munna113k ve ArkanJel :i Uknmctin. re, Amerlkaya bağlıduiar. Ba out • 
de yola çıknrılan bir ço'k mnlzemc lnr buglln l~ln bu iki de\·letın blrblrl. 
ba1Jnlmışs:ı da, Bilyük Britanyn ve ne bmzer polltlk bir UnJto tcııkll ot
Birleşik Amerikodan gelen başkıı melP.rlne scbob olablllr. GallbG da o. 
malzemenin miktarı eksilmemiş, 

bilAlds artmışllr. 
Molotof şunlan ilave eb'µiştir: 

Soryet Blrliılinin beynelmilel 
durumu çok ku\•,·ellenmişlir. Ban• 
şı seven b:ışlrn milletleri Şovyet 
Rusyaya b:ığbyıın milletler arasın_ 
da, Sovyct Birliği ne g.illikce nrl:ı ' 
ve dalma artacnk olnn yardımı yap. 
mııkta bulunan Büyük Britan)·a ile 
Birleşik Amerika ilk . arın gelmek_ 
tedirler. 

Sovyet yüksek şlırnsı, hükiimetin 
siyasetini ve muhohedeyi t:ı!wip 
etmiştir. 

ilk Avrupa treni 
bu sabah geldi 

lacak fiC1 budar. 
SADRI ERTEM 

Çörçil Amerikada 
naşturıırı ı incl gay:fnda. 

ti haberi, Vnş'n.gtonu elektriklcI'
miş l:>.ir hnle getirml'Jtir. 

Pasifik harp meclisinde aza btı
lunan Daminyonla.r nazırmm Röy
tcre yuyt.rğı ve böyle bir olaydan 
haber buhmmadlğma nit deme~ 
ten de anlaş•lacnğınn göre, bu ha
berin ne kMa.r muvaffakıyetle sak 
lanmıo ibir 611' olduğunu görmek 
pe'k kola.ydır, 

Mümess'ller meclisi bahriye cn
cUmcni reisi M. Vinson Çörçllin 
geldiği hnbcrlni duyunca derin bir 
ha:rret göstem\("kt en kendini ala
koya.ma.nuştır • llk Avrupa treni, bu sabah 6,50 

de şehrimize gelmiıJtir. 11.k tren
den beş yabancı yolcu çıkmıştır. 
Bunların hepsı hususi işleri için 

Roma. 19 ( A • .4 .) - İtalyan ordu. gehn:i.ıılerdlr. Yolun e.çrlması :Ur.e-
lan umumt k:ırargtihının tebliği: rine pek ye.kında Svfhngrnd mil~ 

Beyaz Saray başvekil Çörçilln 
A Uantiği gcçme-k için ha.ngi vası
tayı kullandığı haJdonda hiçbir ma 
lümat ver.ınemişür. 
Amstcrdanı, 19 (A.ıU - Röyter 

ajansının lJilıdirdiAiııe göre Çörçil'c 
scyahalincLc refnkııt cd(''ll ie\'at 
şunlardır: 

Mf:h~er kıtnla.n T<ıbruk istihkAm. badele istasyc.n.undan aktamia 
lııanıwı dL' mevzilr-ır:f yle tcmnsa geç- suretiyle tstanbul:ı mtlhim miktar
mişılerdir. Geçenlerde işgaledilen da mal gelmesi beklenmektedir. 
hmgclerin temizlenmesi için ynpı. Diğer taraftan evvelki gi\n ls
lan çarpışmnJar esnasında ve düş_ tanbuldan Avrupaya b1:1.reket eden 
manın muk.;ı."ro111et merkederinin ilk tren dün s:ı.ba:b 7,45 de Kara. 
tasfiyesi sırasında 10 tank tnlmip ağac:ı varmış "e sekize beş kala 
edilmiş " her neviden cok mik • S-Ofynyo. doğnı yolW13 devam et
ta:r.da malzeme n1ınm~ır. Ans17:ın miştfr. Edirneden tsta.nbula ilk 
işgal edilen havn meydanltmnda 15 tren de saat 8 de hareket etmek 
düşman tayyaresi iltlinıım olunmuş. aureUyle :tren seferleri tıımamen 
tur. 1 yap1lm:ı[;-n b:ı§lnnmıstrr. 

Geoer:ıl Sir Allanbruk, general 
Sir Hasting 1 ruay, E:eneral Slevart, 
Sir Şarl \'i!son, kfıtip Joıı J\lnrUn 
ve deniz yarbayı 1'omson, 

Eknm bundıı.n oeeareı a.lıı.rıı.k: 
- Bana hllA neden ''siz,, diye hl -

tap ediyorsan, ŞahJkn! Bıuın neden 
"sen,, dcmlyol'l!JQn T Görllyonıun kJ, 

bcıı bu kat'l:lr 9UD.11eecmJyorum, 
Şahika bira kadehine elini ur.attı. 

•ı ç K ı• s ı• z s A z -Ben hiçbir zaman ımnJllktea ho,. 
>4 ~~ ~~;:.m- ll.ııydl, birer kadeh daha t • 

.:4Her Pazar saat14ten 19a kadar~:. Ekrem.kaachleridoldurttu: 
~ > - tçelhn güullm.. burası ya.lmz 

:4cAOALOOLU Çifte Sararlar babçeslad ~: ıstıınbuıan değil, bntnn dunya. 
~ nın cennetidir. Plycrlotl, Klodfare.r, 
~ 20 Kiıifik tanınmış bayan ve bayrarclon mürekkep "ÇiFTE FASIL" saz ~~ Gllstav Frohllh._ daha önceJı>rt LA _ 
>~ heyetiyle bMikte bülbül sesli ~:4 m:ırttnler. Bakiler, Nedimler Bota -
>~ M a• s ' >~ dtlne bayılmı,lar; medhlyeler yazını 
~~ uzeyyen enar 1i. ~~ hır .. ('!lttrr dolusu §lirler söylemı,ıer. 
~ ~ 1 Bıık 3u kllrlıld sahlUere, Şahika! bek 
~ dinlemek fırsatını kaçırmayınız. Temi-ı hava, boğaza nazır eısiz man. ~'4 &n denlü.n Ustunde çırpm:ın ışıklara! 
~ %aralı bahcemix içkisizdir. Gelenlerin istirahati temin edilir. ~~ l<ö~klerden ı;üzUlUp uzanan bu ren • 
.: Ç A L A N l A R HANENOEJ OKUYANLAR ~~ , gftrentt ııJıklar mavi, y~tı. kırmızı 

Kemcm Nr-CATI TOKYAY YAHYA FA/DE 4 ~rltlcr gibi denizin llatünde 11e gilul 
Keman SA/M ART-AKI MELAHAT ~~ dWrnl."ınıyor. Dıı dakikada htanbalun 
Piyano SEFIK BEHÇET SEMiHA "~ h:.vıgl köııesı bundan daha C'.azlpdlr. f 
Kanun AHMET IBR/,HIM GOZIN ~ Dang! ıııemtl \'O hangi fla.lııuvıı bundan 
Kanun ISMAJL VAHiD SANiYE ~ daha manalıdır! T 
Cüııbüs KADRi CAN ~ 1 S?n bira. kadehlorini yanya kadar 
Midiye SJ.LlH ~"4 lçtner. Şn!ılka. her iki manaıılle de 
........ NiHAT ~ ııarlı<>ş olmı.,tn. 

lılıll. luklta -ır-.r Tanıın,, ue zurnacı Eminden ~~ Eltttıme sontu: 
lfrtmeli ve K&lıthane havaları ~~, - Ben 11erde ')'ataeaton bu ge«>!. 

,... '"" ~""' ,.,,., ... ""~""~..,~...,.,,,."" .. :.-.,..,.,,,,.,.,,.,,.,,,,.,.,._""',.,"'-.-""',.,~~ 1 - Seni bizim eve ~ötürnmk Jete • 

u Beraber rata1amıyacaldarmı biz de 
anladık •. VekAlet lcreUmlZden vaz 

geçiyoruz, biran evvel botaamaıanaa 
karar veriniz ı,, demıt1er4I. 

.. - .... yerme Uftalan En Snaı 
Dalrfkada puua 04:1redllecektlr. lo:V" 

--- teldUI s&ıclereo okuyucuların 
midim lmlmak tn:ere aarUı acın:aıen. 
n1 llUdbmelmt IAı:ım,) 

E"'enme teklilleri: 
• Yq 17, boy 1.70, kilo 67, kum, 

raı iri mya?ı gözlll. beyaz tenli, mUte. 
ı:ıaaip bir tı.lle Jtm: boyuna ve ya§Ula 
miltenasiP mübelldis veya doktor, ya· 
but en qağı asteğmen olmak §Drtlle 
bir bayla evlenınck istemektedir. (Şen 
ol 38) remzine mUrııcaat. 402 

Kadın, kahve rengi tayyörlu, 
renkli başörtülii, orta yaşlı, binız 

erke.lli andırır vücutluydu. Kocası 
da kendi y.ışında 11lıisiydi. Esnaf 
plduğu peştiınalını l>cline sarıp 
nıııh'kcmcye gelmesinden :ınlıışılı • 
yordu. 

Her ikisinin (ic aıvu'katl:ırı '"ardı. 
Bunlar yaşlı fk1 avukntııl:ır. Hirisi 
ıızun boylu, Tatar sumllı, elbise• 
sinden kemikleri belli olurcasına 
znyıf, diğeri de k ıs:ı bo) lu, şişnın n, 
ablak yüzlüydü. 

Bugünkü celsede kadının .göster_ 
diği şahillcr dinlenecekti. flk şahit, 
Emine adında bir kadındı. 

_ Niçin geçinemi)·orlar, bunlor 
ocabıı' 

- Nicin olacak, kocası sarhoşun 
birisidir. Her gece yıkıla yıkıla 
eye gelir ve kavga eder, knrısıuı 

döver. 
- Nasıl döverdi? MeseH\ kurm 

dn kendisine rnukabeJe eder mi idi? 
- Ana, hiç ibir kadın bir erkeği 

dövebilir mi 1 Tnbit erkek her :ı;a. 

mnn için k:tdını dö\"er. Bu dn l:n. 
rısını döverdi. Hnççe hanım elini 
hile knldırmıızrlı. 

- PckAlö, ıırnn, koca:c;ı da karısı. 
nın öteki heıikh·le :oıinemalnra git_ 
llJ:;ini, gezip tozdnltıınn söylüyor. 
N'e elersin buna? 

- Ynlnn, derim. • 'c•ıne liızmı, 
lfaççenin hiç l>ir ı:amnn ynfoıncı. 
lorla sincınııyu gittiğini görmedim . 

- nelki ı;ıörııırdin, ıımn, mahalle 
bu, dedikodu fnlon yapılır. Böyle 
bir dedilıodu işitmedin mi? 

- Kat'iyen. 

İkinci şahit de genç bir kadındı· 
- Bunl:ı• bizim e\'in karşısınd;ı 

otururlaTdı. Bir gece, birdenbire 
bir şangırtı koptu. Pencereye iişüş. 
tük. Dıınlar yine kovgıı ediyorlardı. 
lfocası karısını dövdöklen sonra, 
tohııXları birer birer sokağa atma 
Ra başladı. Niha)·et çekti, kapı~ 
gitU. Giderken: 

- Arlık eve gelıniyereğinı. Senin 
gibi kadın yerin ıtibine },atsın~ 
diye ha#ınnıştı. 

Bira7 sonra karısı sokağa çı'.ktı. 

Kocasını mahalle knhveı;inde oyun 
oynarken bulmuş, olıp c,·e setinnlş. 
Adam, karısını lıu defa dn knpH!a 
dövdü. 

- Peki karısı hakkında sinema. 
lora, gezmelere git11ğine dair bir 
şey duydun mu? 

- Hayır efendim, ne gördum, ne 
de duydum. llaççe hanım namuslu 
hlr kaılındır. 

- Pcklilô, acaba kabahat kimde 
elersin? 

- Kimde olacak, tabU kocnsındn. 
lıcrııber vuşnyam:ızlar 

mı? 

- Kat'iyen )'nşayama:ı:lur. 
Karlının hu cevabı üzerine, ~·Gıı 

yana oturan iki lararııı a\ Lrkalltırı 
hir şeyler konuşhı1ar ,.c ikisi bir. 
elen ııyal(:ı kalktılıır. Bir tanesi: 

- Vıızıyeti gôrüyorsuıııız, eledi. 
Artık hu karı kocanın heraber ya 
şayamıyııcnklarına biz de knnnııl 
getirdik. ikimiz de boş:ınııı:ıl:ırıııı 
istiyoruı. Bir on evvel kararınızı 
bildirmenizi rica ediyoruz. 

~lütea.Jdhen :ırtcadaşına dönHck: 
- Arkadaş, ben vekAlel ficrelin• 

den vn%Bettim. 

- Ben de vazgectinı. 
- Mah'kcme masrafını "da yarı 

rnrıra verelim. lsterr.en. 
- Hay hay. 
lki tarar böylece vcktılet ncreUY. 

le mahkeme masrafında da anlaş. 
tıklan sonra Jş mahkemenin lror:ı. 
rına kalmıştı. 

Heis, karı kocanın haklarındaki 
boşanma kararını biHUıırc knldn• 
den öğrenebileceklerini söyledi. 
Boşanma dnV'Osını kadın oçmışıı, 

aına, ne de olsa, arlık bu korlar se_ 
nelik kocasından ayn:btıış bulunu. 
yordu. Dışarıda gözlerj yaşarmış, 
nihayet de arkadaşının göğsüne 

başını koyarak hıçkırıklarla ağln_ 

rnağıı başlamıştı. 
ADLIYB ltfUllARIRI 

Alman tebllll 
~ Ba§taraf: ı inci sayfada 

68 lop ve lıir zırhlı ba1nrys alın -
mıştır. ~iddclli münforit muharc. 
beler esnasındn 1288 toprak ve be" 
ton sığınıık zapledllmiş, 46.239 
mnyn knldırılmışlır. 

Sark cephesinin diller :esimle -
rinıfo geri böl.l{elerln tmnizlenme. 
.sine <levanı edilmek(cdir. SO\')'(!t• 

terin bir knc me,·zii mukabil t:ı:ır. 
nızıı geri püskürtülmüştür. 

/,omlra, 19 ( A.ıt.J - B.U.C: Rus_ 
lnr, Sivnslopoldn Almanların bir 
çok hücumlarını püskürtmüşler ve 
keııılilcriııc nBır zayint \'erdirmiş_ 
!erdir. 

Alman piyade ve tanklıın şimal. 

den ve cenuptan Rus hatlarını yııı• 
ınnğn teşebbüs etmişlerdir. l\luha_ 
rcbe meydanında l500Almnn ölü~ü 
sayılabilmiştir, SiYaslopol müdafi. 
leri, dilşmnn tayyarelerine mühim 
zayiat vcrdirmişlerclir. Şimdi Si. 
vastopol sularında Alınan hava fa• 
aliyeli, J<'cliclc bir nisbetine düş • 
milşlür. 

Harkof cephesinden mühim bir 
haber yoktur. Dört günlük muhare. 
heflı: Almanlıır 4000 subay ve er 
\'e 70 tıınk znyial vermişlerdir. 
Almanlıır, llarkof bölgesinde "30 

tümen talışit etmişlerdir. 

Akdenizdeki muharebe 
~ .Baıtarafı l tııcl eay:facla 

sonunda ftnlyt'ln gemileri kaçmıık 
zorunda kıılmışl:ırdır. Uçaklarımız 

hnyli miihim olan hava karşı koy• 
ınrı ııteşine maruz knhnışlarsa dn, 
bu düşman müd:ıf:ınsı tesirsiz kol. 
mı5tır. 

lloınhn ııcnklarımız Sımali Afrika 
dnkl üslerine döndükleri sırada Al_ 
ınnn Messerşmit nv uçaklnriyle 
l."rşılaşmışlar ve bir düşman uçııi{ı 

dlişürülmüştür. Uçaklarımızın hepsi 
ciddi bir h:ı nra uğrnmnksızın üsle 
rine clöıınıüşlercllr. İnsanca lılc hl~ 
kn)'ıbımız olmamıştır. Bıışka çevr.··
lerden bilılirflccck lılr şey yoktur. 

Orta Akdcni:dc bir hava ı'issütı. 
ılrtı, 1[1 ( A.A) - S!efanl'nin hususi 
nıulı.ılıiriııdcn birinin blldirıtiğine 
söre, Akdeniz hava \"C deniz çar -
pışrnasından geri kalanların kurtıı• 

rılnıasi~·Jc ltnlynn deniz \"e ha,·a 
km·velleri meşgul olmaktadır. Bir 
çokları dlişmnn kuvvellerine men _ 
suıı knutzl"ıleler ynrnlannın ehem. 
ıııiye! ine göre dcrlı:ı 1 gerekli lcd • 
'·iye tnbi tutulmuşlardır. 

• 25 y&fIIlda. bu sene avukatlık ııta 
Jmı ikmal edecek bir bay; cısmcr gU. 
zell, haasa.I, yuvnsmıı sadık. 18.24 
yaşl.anDdA b1r b3yanla evlenmek tstc. 
mekted1r. (N.S. 29), remzine mUra • 
caat. 403 

Mütelenill: 
* Kiralık ev aranıyor; Ayaaofya 

Ue Çarpkapı araıımda tramvaya 150 
200 metre mesafede 2.3 odalı terkos 
ve elektrtğt havi bir ev aranmakta· 
dır. Matbaamızda Bay Tunına mUro. 
cae.t • 

Aldırana: 
Aptldım ren. 

ınıyuco.ıaıunnm ııamlarma Celell 
mektUplan ldatt.banemtzdea (par.ar 

ıan hariç) IJUl1hı eabo.htaa GtleJe. 
lıaMlar ve sııat n d~ 8()1'1J"a aldırmıt 

tan.. 
{B.L.:M..C.) (S.T. Yalnız). (Hulya) 

(H. t50) (F. K.) (Ş. O. K.) 
(LQtflı (Sevgi) (T. Şen) (Ş.U.T,) 

(T.O.U 25) {H. ônsal) ('M.T.R.) 
(Ş.F.) (N.N.) (B.T. 43) (N.C.K.) 
(M. Unur) (GUn 40) (Yedek Deniz) 
ci) (E.L.) (Tekcan) (R.R.G) (Gar) 

(T.H.R.Z.) (E. Ural) (A.M.) (Ş.U.l 

(Y. B.) (E.0.) <{Naciye Dindar) (Nazlı 
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Bay ve Baya ıara 

Müjde 
Bu truıarruı devrinde eslddl, ıxı. 

yııaı soldu. reng1n1n moda8l geçu 
diye krymeuı 

EL ÇANTALARINIZl 

Bir klişeye atıp terkctmeylntz 
Atelyemlz il!tedtğtnlz renkte elb1. 
scler1nluı uygun olarnk eski ÇAN. 
TALARINIZI tennt suretle boyar 
ve yepyeni yapar. Ayrıca her tnrıu 
tamir ve ısmarlama çanta yapar 

TuvnJetlnlzln rengine ayar ea alA 
abl& urn.ak cllMarınm ancak at.el 

yemlzde temin edcblllnln.lz.. 

• Kara.köy Mumhane e3ddest 
Hıısanpaşa ho.n No. 2, 8 

IÔDA BOYAEVİ 

Konsol \•eya kuyruklu bir plya. 
no :ırıınıycr. 22060 No.ya ~lefon. 

Piyano akortçu u 
Mehmet Özgül 

Mukaddes Uçurum ~dlseden sonra hiçbir erkeğe lna.n.. 
m:ız inanamazdı. 

Nnmusln, s.'lkln bir otel , 
Şahika böylo 1ııt-O.IDl!iU. .59. Yazan: ISKENDER F. SERTELLi Ekrem: - Böylo bir o

1
tel ancalc 

BUyUkderede vardır, d~tl 
mem. ş.blka? decllkocla olur, Senin 
tereflnl konımap, ı.tikballnl dil5Un. 
me&e mecbaıam. Haydi pi, bir taı..
slye atlıyalmı.. lleD1 BOytuulerede bir 
namustu otele l'fS&lnoylm. Orada hu. 
zurla yatartJm., '-fmı cllnlendlrlnıln ! 

- Evet. Bu geee her lf'Yden, her • 
keırten uzak olarak. rahat 'H huzurla 
uyumağa ihtiyacım var, Ekrem bey! 
Beni emin, namualu bir otele cötUrU. 
nü:r.. Bu lyiJJflnlzt ve bu arkadaolı • 
ğınıı.ı ölünceye kadar unutnuyaca -
ğım! 

Ekrem sevindi \'e kendi kendine: 
- Oh .. isler yolunda rfdlyor. Nllıa. 

yet l<AnchrablldJm .. 
Diyerek ,derhal kalktı. beeap ıör. 

dli. 
\'e bir taksi ~fırarak, toföre: 
- Bizi BüyUkdettJe götür, •eli. 
Şahlkaom koluna girdi, otomobile 

soktu. 
Şalılka ayap kalkmca kflftdllll kav 

beb;lılttl •• 
Artık ~ıt'rrye ve nuıl ıi"1flnl bil. 

rniyordu 

Şoför Amavatköyündeu aynldı. 
~ahlka otomobil içinde başını • far-

kında olmı)ar&k • Elmımln batma 
da.yamııştı. 

Tarabyaya gelinceye kadar konU!f • 
mııdılar .. 
Şahika koııu,,a.cak halde detlldl. 
Tnrn.b~ a otelinin öntmdon geçiyor-

ıaraı. 

Ekrem yavaııça: 

- Şablka! Bak, ııu pencereden ne 
temlır, hava geliyor. lyodla deniz ha.. 
\ası. Hay dl, 'IMl.şmı kaldır •. belki bira: 

Ekrem Bli)1lkdereye geldiği :zamaa 
llminclııden çddınyordıı. O dakika JMI 

Bllyükad:ıd:Ud NeclAmu dllşilııtlyor, 

ne d' bu ınaoeranm 90nu nereye va. 
rncsğıru tahmlıı ediyordu. 

Bu sırada Ekremln kulafmda, • 
alqa.m üsfü BPyoğlı•.ndaki pastaclıJa 

rutladığı nrkndaşı Aydınnı tMSzlerl 
çıııhyordu: 

''- Ekrem bu m:ı.lı ncrden bul -
dun~.,, 

açılırsın! Bu "malı,, kelime inin Be;ro~lo ar 
Diye mırılılandı. G'08Ullda .kötü bayağı bir maııur var. 
l\laanmflh, Ekrenıln bu ,afnleri sa... dı. Derem bMA kcndlne bile: 

mimi olarak zıö)'Jedlğlndeıı ıüpbe e • "-O bir mal clctlL Blr aile cloetu. 
dllcbillrdJ, Zira, vapur iskelesinden nun kındır. O, namuslu bir hanııoe 
denherl, vakit ~ bu neUcıoyt feodldir_ 
almağa çal15tığı belllydl. Onun a.yıl. Dlremlı'on1a. ICkNmla §:ahlkeAa.a 
ması hJçblr zaman Ebemin ltlıoe gel ııtll}1hell mi w.rclıf 
ınemı. Bayır .. 

Yolma Eknım de Vedat gibi ımcıe- 'E1crem ba geno 
~t b\r adam rmyclı! l~klfıa 90nra. her zıumnkJııOOn çoli 

EğC'r o da e.kl kocaııı gibi k.&rak. daha tula beteru:ulttl • 
tenJ::r. bir erkek ise, arlık Şahika bu • .(Devamı 


