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I NGlLTERE"l'E domlnyonla. 
nndaıı, kolonllcrlnden, Al. 

ID&Dyaya ü~lil paktı iııu.a eden me.m
lekeüenlen ve lstlJAya uğrıyan Avru. 
pa milletlerinden akın akın l,çller 
celmektedir. Alm&nyaya Franııadan, 

Belçlkadan, Felemenkten, ltaıyaclaıı, 
İspanyadan, Macarlstaodan, Roman. 
yadan. Bulgartsıaıı, Sırbıstan, Hır. 

nuRandan blr hayli l!jÇl &e\"kedll -
llalfUr. Sou urnanlanta Yunanistan • 
dlUI da Almanyaya işçi naklloe bat· 
luıauftır. 

Harp zamanm4a cephede döğtlşen 

entu kadar it knvvoUnin de ehemmi. 
J'9&ll ayıldıtı bli de\•lr br.nllz b114Ja
... bcılODmakıadu. VAlua büyük 
lıarp A'f'J'Ull9 deTle&lerlae lııarbln bam 
_....., De. it IDineUle bir nevi en. 
Mıl&ıt faall,JetaDe dayanclıtpu hl-. 
ee&&lrmltU. BtlyWt barbln ilk ydlaruı. 
da urbl besllyecek letlbaall idare e
--. llcl Uılktan baı'bl idare eden. 

ı.a • ~onn.Jp)W :Wr ..urette ®· 
,,.. Fı mete başlamldtı. 
Banıukl badıln 11Nmda maldıne bL 

rlMI -.ıı lfpl ediyor ve devlet ad&m
Wı iKi me.ele11l cllye bir mMele ile 
lıarp kartıya ,kalacaklaruıı taaavvur 
etmiJOrlardı. Hai'p dolayuıUe kapa. 
... falwlkalann l,çllcrl tek barp la
ta.11 için kAft celeeetlnl 1NUUyorlar. 
dL 
it 1ılç de tasavvur ehlklerl tarzda 

onaya çıkmadı. iman küvvetl clor
lmdaa yıpreaaa yeıAne m&ddecllr. 
O.... yerine yenlslnl koymak ~k 
IDÜfkWdür, kaybolan bir lnııanm ye. 
rlae bir bqkaaını koymak i.\Ok CÜÇ· 
tür. Hele cephenin mUtemadlyMı mal. 
ume ve ıııaan yuttutu zamanlarda. .• 

1918 de mululrlplcrdea Fraiıaada 

olma, Al.manyada olsull alWı altına 

NnJan lnsanlarm en ... tı üçte bl
rt Mrp için yapılall ı.tthsalde çalııı. 

;,ordu. Garp cepbealnde barp eden iki 
milyon askere mokabll lkl milyon 
barp aoaytl Jtçlsl vardı. Bunların 

78zde elU.1 allA.b altına almacak bir 
l)lafda idiler. Harp ıçlnde çıkan en 
mWalm metıele buydu. Bllhuea AJ. 

lllallya prk cephesinde Rusya ile 
ltarp ediyordu. Buayanm en bUytlk 
......, a.ulü büyttk kütleleri llarbe le\'. 

iletmekti. .. Sayı üattlnlilftl,. eııuı 

karpaıada Alman~m a1acıalı vazı. 

:Jet ddden mlifktlldtl. 
Halbuki 1938 claDberl devam eden 

ltarp karakteri ltlhıarUe liarp eden 
aakerden fazla oepbelerl beaUyeaek 
olan ltçl kuvvetlerine dayanmakta. 
dır. Bagön barp eden blr neferin ar. 
bamda l! lnunm biz.met eönnesl 
bir sararet baUacle telAkkl edilmek. 
tedlr. Bugünkü barbe "ıoför ve mü· 
tı ..... 11 ... , harbi denebilir. Fa.kat bunun 
C>tl .. .) a attığı meseleler devletl~rl cep. 
belerde mu.barlp nefer aayqından bir 
lldktar tuarnıf temin eder. Me.eUı 

tanklar, maklnellttlfelder, ıeyyareler 
btl;JWı kütlelerden tuarnıf lmklnmı 
~ne de So\.-yet • AlıDaa barblnde 
Olclutu gibi meıl&feler ıenltlt>dlkı;.
hem adet llstünlüttt, hem de mulul. 
l'lplert takviye eden lfÇI kuvvetlnJn 
.._.... Mr zaruret ballnl aıu. JIU· 
-._ mubarlp. müteluMe• tamir 
Cll, lllOte..._m yapıcıya dayanarak 
~ eden ba«ünkö ordulann bllhas. 
'- bartkullde tarzda malzeme sarff't. 
tlkıert umanda it kuvvetinin ne ka· 
41., azameuı bir yekana &abl olmaııı 
llstaa eder. 

Almanya mlb 7&1DN1mda barbe 
~f!D 191'7.J9S8 yıllarmda lkl 
lildJ;Joaıuk blr lllarp it kuvvetini bazır 
.._.,... Bımlar 1p1zıenı tekrar ite 
......... lpb aile fertlttlala o-lif· 
tuıın..ı, iKi .e köçtlk tadrlerln 

~ Devama 1 - •.Jfada 

Ruslar 
Harkofta 
taarruza 
geçtiler 

-<>--

Taarruzu 
Mareşal 

1'imoşenko 
idare ediyor 
Bir A!mu pl7ade 
tabaraaaa çola 

lmba edildi 
Moekova. U (A.A.) - Unlted Prea 

mUhablrl bildlrlyor: 
Ukraynadald Timoçenko ordUSll 

Harkol merkez.lnde n yakan DoDeg 
endtıatri havaaamda tlddeW bir taar. 
ruza glrlfml§Ur, Timoçenko ordu.aa 
muvafia.klyetıe ilerlemektedir. 

Timçenko -Ordusu, aylardaıtberi Har 
kof doıaylarıoı dô!MJ!ı ve bu Unkll 
1ııu bQyUk taarrusu ha&lrlaDUftı:r. SO.. 
:ret taarruzunmı bedeft bGt1ln eenup 
cepheıılnln bU Alınan hareket u.ün\1 
yıkmak ve Almanların Ukrayna ha· 
rekeUerlnde buruuu kullanmaları • 
na manJ olmaktır. 

Hakova, H (A.A.) - Cenup cep. 
healnde Taganrogdan Don bavsum& , 

_.. nev... 1 ad aa7facla 

Bir ingiliz gaze 
tesi yazıyor 

Alman 
askerleri ve 
malzemesi 
fevkaladedir 
Ruılar bÜlün kıt en küçük 

bir muvaffakiyet bile 
kazanamadılar 

Cenevre, l4 (A,A.) - Londradan 
gelen haberlere göre Kançeater Gar. 
diyan gazetesi Rwı kıtalarmm hare
kltı hakkında bir y.por neıretmlııtir. 
Raporda denlllyor ki: 

Bir Alman tay),aTui gece açafUna cıkmatlan euvel'
Bir Alman zırhlı frenile tay)lare dali topcuları kuil ya. 
pıyor - Cepheye aaker nakleden bir tren - Leningra. 
dı muhaaara eden ağır toplardan biri - Donecfe yıkı. 
lan bir köprü yapdıyor - Cepheye gönderilen yeni tip. 
le büyük bir bombardıman tayyaresi. 

1 

VilAyetteki toplantıda verilen karar 
.. -- - zwwwı - - --=- --

Oayedl llrmıa 
aaları s ı 

Banlar Ollıta itimadını llapetUlllerı 
için anlan diler imalara , 

taksim edllecell 
~ eumarteel ıtıall &abacldöa 

eckıa muvakkat ve menli ekmek ... 
zlşeU Ye tm:nlar 111 etratmda v11&7et 
ve late mtWDrlqtmcıe PrlfUeD W
kDder bltlrllmlttlr ve bu meeele bak. 

• kmda bul kararlar almmıttır. Bu 

1 

arada muvakkat ekmek buhran.un ya 
raıtığı tıe.btt eclllen bKı fmlılara da, 
oftsln IUmadmı kaybettüderl için an 
verllmemeel karar altma almmıttır. 

Oftala tUmadmı kaybeden nı bl~
lılr &amı1ı11 un alamıyacak olaD fum· 
1ar tunlarclır: 

&yoflunda Defterdar 7oku1unda 
Eaaar Blbt>T, • Kalyoncukullutıında 
Limbo, Galata NecaUbey caddesinde 
Yorgt, Kalyon~ullufunda · Beflt, 

Amerika 
IJIDJ8DID ea ,blJlk 
laita bloıaaa malik 

Aynalıçetmede Yorst, Nlf-tlltmda 
Mehmet l'.mla, Kunn.....- aBllrl,e 
cıaddeelnde Yam, Beyotıu Yenlılelılrde 
Letter, .BetUdatta HufmD mdde9111-
de Hllleyln, cue Jletik&afk Ç&l'iı 
caddeelade Hakkı. Ortaköyde Derebo 
yanda Fazıl, Anlavut.köfde Fazıl, 

Samatyada llllleytn, Badtmköyde 8ö. 
itltlllı;etme cıaddeelnde erı.ıo Kara. 
giz, J{uzgunmkta Eyüp, K6çükpazar 
da Mebmet J:mln n Petıo Koç&, 

Bu fmnlara balckı olan 1111, dlfer 
fırmlar araamda talulm edilecektir. 

VaU Letft Kırdar, biıgtln geo vakit 
ekmek meselesi etrafında matlN&ta 
demeçte bulunad\ktır • 

Kerç'teki 
meydan 
muhare
besi bitti 
~ 

Sovyet 
kuvvetleri 
intizamla 
çekiLigor 

-0--

Bırımdaa llalllas
,ara giden roı 

ıat~am tataıayor 
Jloelıotra, 14 ( A.A.) -

Pr..an Dllihablrl bllc1lri70r: 
UDited 

SoYfet t.ebUtt, Kerç yanmadul 
mldata&Cllanmn AUnaD icara, de • 
illa n llava kUYYetlerin1D debfeW 
taarrusu karp.mıda dllfawıa atıt 
kayıplar verdiJ"erek ıntı.zamıa geri 
çekildiklerini bildirmektedir. 
OU§manıo llatün kuvvetleri önUDde 

bu geri çekU.lfi bW1 edeD Rua -.. 
kumandanJ.ıtı Kerç meydan muhare -
bejlnln Almanlar 1ehlM bitt.1'ln1 .töy. 
!emektedir. 

Bu Ruı çekil.l§inin ıwnuJü belli de. 
tlldlr. Bununla beraber çekllifln 1n • 
tlzamla olduğu yolundaki Sovyet 
tebllğl, Kınından geri Kafkuyaya 

_.. Oeyamı 1 a.el •)'fada 

F ~ 
Alman hususi 

tebli<di 

21 müttefik 
gemi batırııdt 

--<>--

Bunlardan 12 s 
Amerika 

ııılarındadır 
Berlln H (A.A.) - FUhrerin ka· 

rarglbı aıafıdakl tebliği veriyor: 

-0--

Amerikada kongr 
azaları bunu 

istiyor 
Hariciye encümeni reUi 

Reynold diyor lıi: 

BadarbeJI ladlr
meala samanı 

geımı,tır 
Vllflnl'toa, H (A.A.) - Karç 7&. 

rımadumda muharebe bUtun tfdde • 
tile devam ederken kongre a.za11 ara
smda Almaııyaya kartı ikinci b1r cep 
he açmak arzum yeniden uy&Dmlftır. 
Hariciye encümeni rel8l ayandan 
Reynold demfttir ki: 

Amerika ile tngUterentn bUUm kuT 
veUerlle Avrupada bir darbe indir. 
melerl J.Azımdır. Bu darbeyi indirme· 
Din zamanı ırelmlfUr. Hltıer bu lflD 
IODU geldJl'inl anlaD11ftır. Eter ılmdJ 
vuracak olunak mihverin btınyulnl 

tahrip edeblllrlz. Japonlar1a da bun
dan ııonra metgUI ol&blllrlz. 

Polonra Ba,velll· 
ibda nldlla 

Polonya harpten 
sonra dirilecektir 

Sovyet - Polonya münue. 
betleri çok iyi bir 

clarUılcWır 

ı.-.... 1' (AA.) - Buıtın ~ 
lla • AmerUwı bum cemiyeti tara.. 
fmdan aeretıne verilen öfle :remettn· 
de Polonya bafVeklll Slkol'Bkl bllbu
sa demlftir ki: 

"Sovyet ve Polonya hQkQmeUed 
araamda flmdJ en lyl mpna •bett• 
hUkllm ırllrmektıedJr. StaliD harpten 
sonra harpten evvelkine nazaran da.. 
ha kuvveW bir Polonya vUcuda ge. 
Urllecetlnl vaadetmlıUr. Polonya. 
vatandqlarmm cea&Ntl ve fedak&r
lı.klan dolayıalle daha kuvveW oıma.. 
fa it.yıktır. Polonya Ruzveıt taratm.. 
dan llb edilen demokra•i prenalple. 
rlne uygun bir tekilde ihya edUecek• 
Ur. Nazi kudretl.nln tahribi harbe Dl· 
bayet verecektir. 

Sikorakl geçenlerde blrlettk Ama. 
rikayı terketutt aman blltlln Ame. 
rlkalılarm Hltleri bir numaralı dO,· 
man addettiklerini Ut.ve etmlftir. 

lngilizlerin denize altılıları 
gümüı paralar çıkarılıyor 
Slngapur, H (A.A.) - İngillzler 

Singapurdan çekilirken göturemedlk
Jerl gUmllf paralan limanda d,enlze 
dökmll§lerdır. Japonlar, timdi t&fkm 
bir ballt tabakıun önünde tarama ma. 
klnf'Jerl ne bunlan toplamaktadırlar. 

Alman taarnızunwlı tler&!l(I geltt-: •--,.... laca 

Ruzvelt 
108 11eaızaıtımm 
rapılmuı llJlba
. ., •• lmaalatlı 

Alman deni.zalt.Jlan muhtelif deniz. 
leT"de dİıflJlanm malzeme i§lerinde kul 
landığı gemilere kartı yapılan mUca 
deıede yenrdeıı btl11l1c muvaffakıyet • 

Toplanan paraıano bir milyon Sln· 
gapur dolarms ballt oldutu eöyleq. 
mektedlr. meleri orduların mazide doğu cep • 

heııinde görUdklerl t;ılere bakılarak 

kolayca tahmin edllebUlr. Hiç ktmee 
Alman askerlerinin ve harp malze. 
mealnin fevkallde evsafı hakkmda 
şüpheye düşemez. Alman kıtaıarmm 
bir misal olarak almabllecek iaşe tq 
kllltı ve Alman kumanda heyeti için 
de aynı hUkmll ytirUtebllırtz. ~ualar 
bUtUn karııı hUcumlarına rağmen, Al. 
manların ileri hareketleri eımaami'la 
kazandıkları muvat!akJyeUere ben -
zer en kUc;Uk bir muvaffaklyeÜ blle 
E>Jde e~memıııerdlr.. ' ' 

Ruılaı; Lenlngradı veya Kırımı kur 
taramadıklan gibi Dinyl'per lllattmı 

da ele geçlrememlıl~rdir. Bunun ak.il 
olarak Almanlar kıfm Orel, Harkof 
ve Taganrog gibl bUyUk ıeblrlerl ma. 
bafaz& etme~e muvaffak olmuılar • 
dır. Almanlar buralarmı relecek t&. 

arruzlan için birer barekAt OuU ola. 
rak kuilanablllrler . 

IDglllz ve Alman 
tanareıerı arallD· 
dl bir mulEaJ811 

lir.: lı!'.._ I M _,,.. 

-<>-
Harp imalatı meCliai 8,6 

dakikada bir tayyare yapıl. 
man lüumuna ifaret etti 
Vaıingtoo, U (A.A.) - Birle§ik 

Amerikanın en lyi tayyarelerden mu 
rekkep olmak Uzere dUoyanın en bU· 
yük bava fll08Wl& malik olacağını 

raporunda kaydeden Amerikan harp 
lmall.tı mecll81, Amerikan fabrlkala 
nnm bu .. ne h~rgUn her aeklz buçuk 
dakikada tam bir tayyare çıkarabU · 
mel~ri Jqım ıeldl&inl beyan etınll · 
tir. Rap~>ra göre, uker1 mllfahltıer 

ınuharip memlekeUerden hlçblrtnln 
uçan.kalelerle mukayeee edilebilecek 
t»omba tayyareleri imal edecek vazi· 
,ette olmadığı kanaatındedlrler. 

Admira takımı geliyor 

Ankara, 18 (A.A.) - Fenerba.h 
~ ve Gelataaaray ile m~ yapm&k 
tızere gelecek olan Viyanamn Ad. 
mira talmnı, 26 mayısta hareke:. 
edecek ft ağJebi ihtimal 29 mayn. 
ta lat.anbulda bultİnacaktır, 17 ki. 
tiden mUrekkep ohm bu kafile iki 
JdtlbUmtızUn mllmc91dlleri tarafın. 

daıı a.tanıcMar. / 

~ . 

200.009 ıonilatoya varan ye. 
ni denizaltılt!t' dokuz. milyon 

. dolara mal alacalı 

l"aılnırton, 14 (A.A.J - Beyaııı .sa• 
raydan blldirili1lğine göre, rela Ruz • 
velt çarşamba F11iıU ceman 200.000 
tonllltoya varan yeni denlzaltılann 

in§BaIDa mllsaade eden kanun l&ytha· 
•mı ım.zaıaml§tır. Bu denlzaltılann 

adedinin yUzU aıacaj'I zannedUmek • 
tedlr. Bunıann 9 milyon dolara çıka. 
cağı tahmin edilmektedir. 

ler kazamn11ıardır. • 

Şlmall Atlantikte bu denizaltı ge· 
mJleri 1ngiltereye doğru yol alan bir 
İngiliz kafileye hUcum etml§ler, ve 
cereyan eden şiddetli aav&fl&r eana. 
ııında günlerce çarp11arak topyekQn 
31 bin tonil&.to hacminde dokuı. gemi 
batırmışlardır. Dalın ba§ka denl.zaltı 

~mlleri Amerika sulanndp topyekQn 
82 bin tonllAtoluk 12 ticaret gemlal • 
Dl ve blr karakol geml8inl batırm11. 

lardll'. Düfman ticaret tlloau birkaç 
gün içinde topyekiln 113 bin tonllA · 
toluk 21 gemi kaybetmlşUr 

re: r·mııde 
Bu sabah şıddetll bır 
yer sarsıntıs . oıdu 

lt1ta,nbul H (A.A.) - Bu Abalı 
yaz saati ile 5,31 dakika 8 aanlJ'9 
geçe §lddeUI bir yer aarımtw kayde. 
dllmlıtlr. 

Merkez Ustll lstanbuldall H . .00 
kilometre oıduıtu tabmin edilmekte • 
dir. 

Vilayet uc belediyenin büt. 

ANKARA AT YARIŞLAR v.~ .. :::':'ed~u~~-
15 ete birinci reiıı vekili Faruk De. 

Bu haftanın programı hazırlandı =m::::!:ıd~:d~=ıc::: 
bu arada vlll.yet ve belediyenln bllt. 

••ıterell baldı llplftl kap088 118bD• çeCnJ kabul etmlftlr. VUA,.ı Yanda. 
tl 6,202.806, beJıediye vanctatı da 

llae rann ıaballtaa itibaren 8.809,Ma Uradır. 
V ABl'I' yardllllda ltıt'aaaoall v.,. .. ,,. .,,... ... *iMi ,.kll.. 

~ YllGa 1 MI 8aJtllda nu hllkameUD ~ 880,~ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıı1 1U'dlml& l4, TU,111 indir. 
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arlıol taarruzu 
_.. Baştarafı ı ncl sayta4a 

,adar uzanan bölgelerdiı Sovyet kı • 
talan stratejik ehemmiyet! pek bü
yWc olan meskün bir mahaltln yarı-
0ını zaptetmişlerdir. 

Şimali gnrbide Sovyet kıtaıan ge. 
ce ilerllyerck kendilerine bir yol aç. 
m~lar, düşmanın ağır topçusuna ta
hakkUm etmişler ve bir piyade· tabu
runun büyük blr kısmını öldUrmilş . 
ltrd!r. 

tuookova, 11 (A.A.) - Kızıl Yıldız 

.;a.zetesl çarşamba gUnü Kal!nin cep. 
heslnde Sovyet kıtaları başka bir 
meskCl.n mahalli zaptettikleri zaman 
Almanıarm sahada 400 ölU bırakbk -
!arını blldirdiklerinl yazmaktadır. 

Ruslar bir miktar esir almışlar ve 
Almanlar yaptıkları mukabil taarruz 
huda muvaffak olamamışlardır. 
Aynı cephenin başka bir kesiminde 

Almanlar birkaç mUatahkem mevzi -
J n çıkarılm!§tır . • 

'Uoıılrnvıı, 14 (A..A.) - Röyter: 
Mareşal Timoçe.nko kıtaıarı, Har . 

ko!a karşı yapılan taarruz esnasında 
,Jk Alman müdafaa hattını yarmış -
tardır. DUşma.n çok uzak bir mesafe
ye pUskUrtUlmilştur. 
Af.'.WANLAU HAJıKOFTAN TELAŞ. 

LA ÇEKll..tYOR 

ıfoskova., 14 (A.A.) - Röyter: 
Ha.rkof cephesinden son gelen 

tafsilata göre, Almanlar tel8.şla 
ger~ çekilmektedirler ve toplanın 
cephanelerini ve da.ha başka mal
zemeyi kaldmımamışlardır. Har. 
kof cophes!.n.in yanlan hattan baş. 
ka kesimlerinde ölen düşman as
kerlerin •n s::ı''IS! d3ha fazla olmuş 
tur. 

Almanlar muharebeye a.klacele 
ilitiyat kuvvetlel:" silrmeıkte iseler 
de ilk hare"!delerde ~ok mü.stah 
kem noktaları ve istihkamlıart al. 
ID.1Ş ola.n Rusları zabteıt:meğe mu
vaffak olamryorla.r. 

Kerçtekı muhareoe 
unstarufı ı ocl sayfada 

lideıı yol Uzerindeki Sovyet hattmm 
sağlam durdugı.ınu gösterir. 

Roma, 14 (A.A.) - Popolo di Ro

ma. gazetesi Kırımda Almanlar t&r&
fllldan yapılan taarruz hareketinin 
d&ha. §lmdiden iyi bir netice verdlğL 
ni yazmaktadır. SovyeUer bor.guna 
uğratılmış ve yenUmiştir. Sovyetle _ 
rln 7 ayda yaptık.lan mUdataa. lıa -
ırlıkları Alman ve Romen ordula -

r:nm kuvveUi ateı:Jl ka.rpı:nda eri • 
mlştı.r. Düşman mihver ordularmm 
uelere muktedir olduklarm.ı ~ aa • 
ıaniı'Şt.ır. \fa.§llİgio~' ve Londra şimdi 

·11dll6itil'ie yenı8ett· blr ~ bulınuşl&t" 
Ur. Kerç orııar için yakında. Moelr.ov• 
epheslnde cereyan edeoek olAlı hA
liııelerin ilk miaalini göetermiftk', 
\.vrupanın ka.tı wrette seı.a.mete erl§

.ıesi için yapılacak olan muh&t"ebe -
in zamanı yaklaşmıştır. 
MOllkova, U. (A.A.) - Böyter: 
Sovyet geee yarısı tebliği: 
Kerç yaranadasmda kuvveUerimiz 

Jilfma.nın UatUnlUğllnden dolayı yeni 
mevzilere doğru çekllml§lerdir. Al _ 
ma.n 'bEl.§kumandanlığmm ntl§rettiği 

ve Kerç muharebesinin A.lma.n.ıar le • 
hinde bittiğinden, Alma.nla.rm çok 
miktarda eslr ve top aldıklarmdan 

ba.heeden tebliğ yalandır. Kuvvetleri. 
mlz muntazam bir §Ckilde rtcat et -
mekt.e ve ilerllyen faşl.ııt Alman kuv. 
vetlerine a.ğJr zayia.t verdirmektedir. 

Berlfın, H (A.A.) - Alman başku.. 
mand&nlığı Kerç muharebesi h.akkm· 
da §U malQm&tı vermektedir: HUcum 
§lddetH bir topçu ve hava kuvvetleri 
tarafından hazırlandıktan aonra 3 
:maym sabahı başl~tir. Krtalarmıız 

kara :ınaynlan ve zırhlı hendekler ar. 
kasında bulunan dil§manm Uzer1ne a.
tıbm§br. Dllşman ilk hücumda. tama. 
mDe ııandDll§tır. Krtalarmıız ileri 
hueketleTini doğu Te §imale doğru 

Jnlı:t§8f e~lerdlr. DHşmenrn her • 
lıangl bir noktadan kaçmasma mey • 
dmı~Ur. 

K:JtaJarmıız 11 lXl&}'lolta...Aak denizi 

Ja;y!ama ~a '" dU§manm blltlln 
r1ıcat Jd}anm keeıXlf!ğıe m\IY&ffak ol
mDflardır. 

Bılr Wa!tan c;ıenilmJo olan dU§ma.. 
m .Alnmı ta,.,areteri imhaya bafla -
~. 

DO§mamn sıkı çemberden kurtul • 
mııılt içtn yapmakta Olduğu bUt1ln 
h~ hareketten püakürtlll.ınU§tOr. 

Demir çember bOabUttın mkıştmhmş. 
tır. Bu çember içindeki düşman ya 
Jmba ft)'a estr edllmi§Ur. 

lDl1r -ve ganalm mUrtan saatten u... 
a.te artmaktadır. 

Ankara at yarıfları 
Ankara, (Hu11118i) - At yarışları.. 

nın üçUneü hafta kO§Uları önilmilzde. 
ki pazar günü şehir lpodromunda ya
ptlacaktrr. Bu haftaki kO§Ularm prog 
rammı muhtaııar olarak veriyorum.: 

1 -• 
ı:.r-- Ba,t.arafı l ncı sayfada 

ça.lıştınlması, kadm işçi kuvvetler! -
nln çoğaltrlmıun suretlle hazırlanmış. 
tı. 

1''akat 22 hazlrandanberl devam e-
den ııark muharebesi hem fazla mik
tarda muharlbe, hem de fazla miktar. 

iki celsede biten 
boşanma davası 

EN SON DAKiKA 
! 1 Küçük llinlar Kuponu 
:~ 

~ .-u~ eklmwek ~öudtırilect!ı. 

; ıtnuoa w il verme UAnlan En Soo 
ıatdkada parasr& aeoredlleeektlr. EY

ıeıımıe tekllft söaderen olmyncularıu 

uıhfuz kalmak üzere earUı adrelllen. 

Birinci koşu (SUlek kO'JUllU) handJkap 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarrmkan İngiliz at ve kısraklarına. 

mahsus. Mesafesi: 1800 metre. 
1 - Alceyııın: 63 kilo, 2 - Sek. 

ban: !59 kilo. 3 - Yavuz: 56 kilo. 
İkinci kmnı: (Ümit kOfllllll) 

u Susun bakahm 1 Mahkeme salonunja 
1 
·;:;:::e=:.n;~ 

da malzemeye lhtiyaç ~österme'ktc • 
dir. 

Bunun için blr yandan cephe~·e 

sevkedllen a!lker miktarını, bir _yan. 
Oç yaşındaki safkan arap erkek ve 

dişi taylara mahsuıı. Siklet 56 kilo. 

Mesafesi: l 200 metre. 

dan işçi kuvvetlerlnl Arttırma!< m<'c . 
burtyett basıl olmuştur. k d · ı K d • • • ·, Binbir mil§kfil!.tla tahıılllne de avga e 1 mez. en ınızı 1 ;am eden ve halen yüksek ticaret 

1 - Rind, 56 kilo. 2 - Can, 56 ki. 

ıo, 3 - Mihrace M kilo, 4 - Seyya
re. 54.5 kilo, 5 - VecifJe 54.5 kilo. 
6 - Süveytl 54,5 kilo. 

A.lmanyada iki milyondan fazla 
yabeııcı lşçlnJn harp endilstrlslııde 

çalıştığı söylenmektedir. Bunlar ha
kiki miktann tistünde veya altında 

bir rakamdır. Muhakkak olan cihet 

(') f 
1 

nckteblnde okuyan 22 yqmda., siyah 

evde mi . sandınız . " 1 :ıaçlı, siyah k&§lI dUrUııt bir karaktere 
.ahip, hayatta hiç kimsesi olmlyao 

1Jçün"U k6'U (Kızılırmak kOfu.IU) 
üç ve daha yulrnn y&§ta hallskan 

İngiliz atıerma mahsuıı. Mesafesi 
1600 metre. 

1 - Dandl, 60 kilo. 2 - Umacı, 52 
kilo. 3 - Yetiş 50 kilo. 4 - Hu. 
mahatım, 00,5 kilo. 5 - All§ah, 415 
k!lo. 6 - Barbaros. 43,5 kilo. 7 "";" j r 

Rest 43,5 kilo. 1 

modem harbin tahminden fazla en
düetrt kuvvetini' dayandığı ve bu za. 
ruretlıı Almanyaya Avrupadau, mtıt
teflldere kolonllerden ve dominyon. 
lantan bir .tlrü yaba.noı it kuvveti 
eelbettlrmlş olıuaıııdır. 

Dördilncl1 kO!ju (Pola.t.ıı kotma) 
üç yaşındaki yerli hallska.n tngL 

liz atlarına ma.hsus. Mesafesi 2000 

metre. 
1 - Şanıı, M kilo. 2 - Heybeli 

58 kUo, 3 - Kara biber 58 kilo. f -
Alemdar 58 kilo, 5 - ÇobaııluSt 66,5 
kilo, 6 - Gongadin 66,5 kilo, 7 -
Buket 56,5 kilo. 8 - Demet 56,5 
kilo. 

.SC,lncl 'koeu (Gayret kOfUSU) 
Dört ve daha yukan yaştaki hali&. 

kan Arap atlarına tnabsus. Mesafesi 
1800 met.re. 

1 - Ceylantek 60 kilo, 2 - Boz. 
kurt 60 kilo, 3 - ~ra. 60 kilo, 4 -
Sava 60 kilo, 5 -Tomurcuk 60 kllo. 

Çifte.bahis 3 _ 4 Uncu koşula.r üze
rindedir. 

Haber retikimlzde mtl.§terek balıla.. 
ıere iştirak eden okuyucularmı.ıza bir 
kola.ylık olmak üzere progıramı muh. 
ta.sar bir ,ekilde veriyoruz. 

Yarm Haberde müşterek ba.hia 
meraklıları programı muntaza.m bir 
cedvel halinde bulacaklardır. Müşte. 
rek bahis siparişi kuponlarmm ka.. 
bulilne yarm saba.h aaa.t 9 dan itim. 
ren Vakit Yurdu kUtUpha.nestnde baş. 
lanacak ve cumartesi günü aaat 16 e 
kadar kupon kabulüne devam ed1Je. 
oelr.tir. 

inglliz ve Alman tayyareleri 
arasmda bir mukayese 
.Berlln, 14 (A.A.) - Völki§er Beo. 

be.hter gazetesinde "Spitfire karşı 
Fooke Vult., ismi altında çıkan blr 
makalede Alman ve İngiliz tayyare 
tipleri arasında bir mukayese yapıl· 
maktadır. 

Alman gazetesi bllha.ssa. son zaman 
larda Pa dö Kalede, işgal altındaki 

topraklarda, Almanyad.a, Akdenizde 
ve şimali A!rikada dil§UrUlen tayya
relerin adedi Uzerind'El durmakta ve 
bölgelerde ka.ybedilen (5 A1J:nAn tay. 
yaresıne mukı:ı.bll 209 lng111z tayya _ 
reel düşUrUldUğüııU lddiı:ı. eylemekte
dir. 

Makalede §öyle denUmektedir: 

BURUŞUKLUKLARI 

ve LEKELERİ 
nasıl "SİLMELİ" 

* 

t 

a·u ~,..eni ve 
tayam hayret cıidlloce:v'-
6 O Z EL L l ·K ;ıııı. relertnden 

lstl.bl'aç edl. 
REÇETESi N 1 len ve genç 
•1 b dl . ,ve saııam eorü e e nız •• bır!:lcUdln 

Blrlblrlerlnden J:>o,&nmak lstlyen 
karıkooa henüz pek gençti. Kadın an. 
cak 17, erkek de 21 inde ,·ar, yoktu. 

HB.klmin yanında yanyamı. durduk
lart zaman, birlblrlerlne pek uygun 
görtlnliyorlardı. Halbııkl ayrılmak ta • 
tiyorlardı. Kadın kocasına yaklB§&D 
u-zun boylu, sarı dalgalı uçlı, J,nce ve 
dü.zgUn vtıeutlu, uzun slyab kirpikli 
ve yefil gözlllydli. 

Erkek de yala11ıkhydJ. U:IUD boylu 
genı, omuzhı, al..mslyalı aaçlı, eemer 
teGll, kalıu kemJkllydl. 

Blriblrlerlne hJç bakmıyor, çatık 

ka§larla gözlerlnl hA\dme dikmlf, 
bekliyorlardı. Erkek daha fazla bınlı 
görttnttyor, mahkemeye her ne l('lkllde 

oluna oı.un lar.rIQıı ut!'B§trrmak lçlıl 
plıdltl aala§lbyorda. Nitekim hAldm 
kelldlıdne f&hltlerlnl ptirtp ptlrme -
dlthd 111>rar ııoımaz: 

- Belıim blpblr ıtahlcllm yok, fakat 
karımda.o hofanınak ısteıntyonım! 

- Ama, ak de bopnmak için dava 
açmqeanz Geoeın lefer de ayrılmak 
ı.tQonma, clmı:dfUJıiL 

DelOranlı chlerial yere e~k, 

kati blr ifadeyle : 

- Şlmdl ~ Ayrılmak lltıe
~ dedi. 

Hlldmo ~ da'9Ullldan ten.. 
pt etajbd sapta ~ ııoma 
~ laMbııta dönda: 

- Ya .as. Bedia hamın, pb!Uerlnlz 

Hadi, hadi, sus.. ben böyle bir ŞPYt 
yaptım mı sana • 

- Çook, hem ben <Jana canımı c-u1s. 
oeıt edemiyorum vesselAm.. Ayrıla<'& · 

ğım senden, ayrılacağım işte .. 
- Blra7: wr •.• 
Mlbıakaşanın uzıya.cağını ve nlha· ' 

yet her zamanki kavgalarına dönece.._ 
ğlnl hisseden hlUüm elhıl ıtddetlc ma. 
saya vurdu: 

- Susun: burası mahkeme, evde de
ğtlıılnJz! 

- Efendim, ben bu kadından ay • 
rılma.k istemlyonım. 

- Glizel, biz de bunu ı:apta yazdık. 
Fakat o senden aynlmak istiyor. 

Erkek gücenik bir tavırla yerine o
turdu ve ttçtinctl şahit Fatma hanım 
~frıldı. 

Siyah çarşafiı ellilik bir kadın olan 
Fatma: 

- Karnını giriyor döflıyor, olkıyor 
döfüyor, dtye aöze b~ladı ve biraz 

durup dinlendikten a.onra., battA bir 
pa.7.ar gllıoUydU, dedi, HllBeyln ltamımt 
o kamu döğdU ld, r.avalh yerlere ee • 
rlldl, kendisi de karakolluk oldu. 

Httseıyin bu phlde de Jtll'Bz ederek, 
kansmm evinde bfzmotçl oldutuuu 
söyledi. 

Netloede ~. dunı~nm bitti
ğini, karan bllAlu:re k&leme gidip aL 
maJanru: blidlrdl • 

Büaeylnlıt sÖZ}erl korkudan bDyO • 
'fal' mı! mti§ttl: 

- Var, .,,...,,um, dlp.rdalar.. - Aynldık mı yoka, b&ldm bey! 
- lıdmlel'l T dl1'! bağrrdı. 
- U,.., ~ ft Fatma ilanım. - Kalemd~ öfrenlr91nbı dedim ya.. 
BnıelA l!ılelımet Nn!dı. Bir otomo. Bunun üzerine Bbeytn, kanımm 

bil tamtmlal oldufana e071tytın oahlt, mUstebzl tebe!llJUmttnU daha fazla. 
iki eDmtn1 yan& ~: görmemek lçJn lıızlr ve sert a.dmılarla 

- Vllllahl, lı6ldm bey, dedi, ben bu koridora. oıkıp, ortadan kayboldu. 
iti anllQamadun. r:;lttL lktal de geıııç, Ağlebl ihtimal bo§aumışlartlı, geno 
glbel, blrtblrleriJll de eevlyorlar, IA.kha kadm seviniyor, kararm böyle olma8ı 
bir tllrlö anI8fBMOdrla.r. mo bvgaeız ı~ın yalvarry<11'dtı. :f'a.ka~~Jl~· 
dıı.ramada.r: Blrlblrlerbıln aöır:lm.ll din-~ ADLİYE M1:rİIABtRt 
leııJıemler. 

Komplan olmak dolayulle kendi • 
lerlııe bergtiD IUMllhat "Nre ""'re dl • 
Umde i8y bMt1. L&ldu. ••• 

-Evet. 
- 1ld IMt _,. pae lravga kıya-

met kapK. 

- sıw bblbat Jdmdep 
- Her Pdabıclcı de ftıl' tabtf 
İldnd pldt n,._ Ytıcedat yaelJ bir 

adamdı. 

- lkt bo- ay var ki ayrıdırlar, 
dtye llÖZ& baf1ach. mo geolneate'Z _ 
ler, dalma kavga ederler. 

-8lzce kalıahat kimde' 
-Erkekte olsa gerek. ÇilnkU. karı. 

ımıı hep dö,ferdl HattA. bir defa.smda 
da bıçak ~. karakolda bfwı ke
m oldum, da bıralctalar. 

- Sh! bteak ~lğtnı gördünU-z 
mil! 

-· 
. 

A.sll ""' Kibar ailelerin Salonu 

MARKiZ 
·Pastahane, Şekerleme, 
Lokanta, Çay Salonu 
Beyoğlu İstlklAl OacL No. S62 

Yarın açıllyor 
Taze, 1.mreııdlrkı.l eekerleme, fon. 

dan, pastalan, yemeklerlnln oefa
eet ve servtslnln mttkemmellyeti 
kavının hususiyeti ve zenginliği 
berızerslz.dlr. H.arikanlar ve Spltfireler 11.iphesiz 

mUlı:emmel tayyarelerdir. Fakat Mes
serşmit 109 ıarıa Fooke Vul! 190 lar 
sadece daha iyidir. Spitfireler Mes. 
Ber§Dlit 109 lardan daha kullaruşu 

fakat daha az süratlidir. 

ı unsurlarına müşabih Olıiıı re' 
nı ve kıtmetll bir hüllsa. BQ~ 
tün dünyada tanınmJ.Ş blt"clld 
"inütehassısırıarafından keş
ıfedllere!t' kemaıı 1ttna lle 'se~ 
Çilen~ hayYanlardan .,ıstıbraç 
ed~en .._-.e cBlocebl tablr edi·: 
len~blr cevher, 'lmdi clld 

'gıdasıtoıan~ ~mbe renktekl; 
._Tokalon kreminin ~rkJblnd':ı 
mevcuttur."' Bunu her akşamı 
yatmazdant evvel kullanuua.1 

SıE uyurken cildiniz bu kly
metııJıunusurları mllS!eder~ 
Her, t sabah ; uyandığınızda 
cildinlzln daha taze, daha 
genç ve daha yumuşak.oldu! 
ğunu görürsünüz. Gündüz-~ - Hayır, aöylediler, gidip karakol • 
feri (Yağsız - Beyazı .Toka- dan aldım, kendlalnL 

Bllhaeııa alle çaylarmda Dlp.n, dil· 
flio törenlerinde siparişleri ka.bul 
temiz ve Uttz bir özenle ihzar ve 

takdim eder. 

Nakil vasıtalannın kayıtları 
yapılıyor 

l!'lminönU yerli Aa Ş.<l.en: 
l - EmlDön.U kazası K..M. mUlı:el

.ıeti:yet k.omlılyıOnunt:a kasa dahWnde 

mevcut naldl Taeıtaı.a.rmm. tıırJırlrine 

, 20 mayıs 942 de bOflanaca'ktir • 
Bn komisyonda. k&yıtlı Te Jmza mm 

ta:kıumıa. yeni. gelip de '.k&ydmı yap. 
tDmamJ§ bOOmum nakil vuı:taıarm. 

lon kremini kullanınız. Bu Hllseytn, nyum bu aö:Uerl üzerine 
basit tarzı tedavi sayesinde blrdımblre yerinden. fırlıyarak: 
her kadmfıo Y&.4 gençl*bl- - Bu adam, dedi, karımın öz da. 
_Ur .... ve ~er~ genç,. kızın gıpta yıındır ve evlendlitmfz gilndenberi lıa. 
nazarlle baktığı şayanı hay- nmı benden ayırmak lçln çalL,makta. 
r. et bir ~ne_ 1mallk...,olablllr.~ dır. SözlerlnJ kabol etnııyorum. 
Tokalotı{ .!'rem1n1Jli ımü.smlrj 8he Bedla karqtı: 
petıc~o;.8arantmdlr. Abtf - Md 1.alan eöyUym eem111. Beni 

\ taJı:dlrde1J;aranrn iade , edntr.f ı d~ft ~k ~tını lnkAr mı 
~~ .................. .,, eaı.,...~ 

ZAYl - İzmit Kocaeli nafia grup 
komutanlığmdan aldığım 26.12.941 
tarihli terhis tezkeremi za.yl ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hUlı: . 

mQ yoktur. 

ht:anbul - Beyo,flu hkender 
caddeel M amanda m te
vellt1tUl BUııyam1 oflu SaJa. 
mon. (39840 > 

dan :ınotörlü vasıtalar 7edek akıMıml- - BanJan ı.na tUmai "1el'ID8ll: lcılııı 
le lıf.ot&rl!fts TUrtaı.ar tedı!zatıulle ıı37ıe.1Jibıld ~ SeclM lllma1 
Emfnllntl §U'bel! ya.nmdatd armd& r~ WI Mıftr ederim. Ben 
qaftd& UAn edilen gttı:ılerde komi8Jıo cJe nJba,.et slzba •mnnm kardet ka-

Mukaddes Uçurum 
na müracaat tdecekterdtr. dar lleYlllğt btr ~ 
ı - EmınlJn11 merkez nahiyesi 25,26 - Sen de IMmlm lazım •:yı]nwm. 

Alemdar nalıiJUI 'J!T )'aTIUllr! .eaııe. da lıeelm öz bn1eflm 
Kumkapı nahiyesı vasıtaları 28,29, gibi,~ ...Uttm bl.r aıkadatım. 

mayıs günleri ııaat 9 da haztr bulu- dı. Onun kuaa elimden plen baba. 
nacaklardtr lığı yapmak boftllUIDdur. Ben Ekftıml 

.32. Yazan : ISKENDER F. SERTELLi 

kea yatıp tcyuduğu halde, ben bahııecle 
binblr hayli dütünoe ile Ekreml bekll
yorum. Hele bir akşam olıun.. beka
lrm neler duyaeatız. 

- BEllı Ekrem.in bütün blldlklerinl 
söyllyecetlnden eminim, Sedat amea! 

tir diye dUıt~ötUD'. Ne ,apem kız. 
caju..1'! 

NeclA De bay Sedat kö,kün b&hçe
slnde uzu.o uzun konu§arak aqamı 
beklediler. 

Sedat, Elaemln neler aöyllyeceilnl 
peb: merak ediyordu. 

)!r genç; tahsilini bitirinceye kadar 
>endisine yardı:ın edebilecek bir aile. 
, ı: kızı Ue evlenmek tatemektedir. 
ralıslll bittikten soııra bu iyiliği faz. 
ıasile ödiyecek ve alacağı kızı meıut 
etmek için bUtün varlığlle çalışacaktır 
{Bikes 22 ı remzine ınUracaat • 319 

"' Boy 1,68, ıı:no 62, yaş 22, üniver 
siteye devam eden blr genç; tahsillııin 
ikmalini temin edebilecek, aıı11 bir a. 
ilenin namuslu ve aevlmll bır kızı ile 
evlenmek tııtemektedlr. (B. Clm. Ün) 

remzine mUracaat • 320 
• Yaş 215, boy 1,60, kazancı kanaat. 

kft.r bir aileyi ~dlrocek kadar oıan 
br bay; yeşil gözltl, kıvırcık saçlı, ortrı 
ıahsllll, eski terbiye gön:ı:ıtl§, kocasına 
herkesten ve her §eyden daha çok bağ. 
lı kalabilecek blr be.yanla evlenmek 
istemektedir. (!mre) remzine mUra • 
caat • 321 

lı orıyanLQ;) 
+ 18 yaş!Jlda, bu aeıııe ortamekteb. 

den mezun olacak bir genç, mektep. 
ler tatil oluncaya kadar öğleden ııon, 
tatilde blitün gün çalışmak üzere bir 
l.ş aramaktadır. Eski turkçe billr ve 
muhasebeden anlar. -(Ünaldı) remzine 
mllracaa. 

* Askerlikle ilişiği olmıyan, fran. 
sızca bilen lise mezunu bir genç; her. 
nangi bir mllessesede i§ aramaktadır. 

(Ar. 9) remzine müracaat. 
• 18 YR§md&, ortamektebln ikincı 

sınıfına kadar okumuş bir Tllrk gen. 
el, resm1 veya huawıl bir mUeaeesede 
çalı§'lllak i.stemektedir. ( Aryün) rem -
z1ne müracaat. 

"' 18 yaşla.nnd& biraz daktilo bllen, 
ortamektebir:ı birind mnxtından ayrıl. 
mış bir genç kız; hwnıal veya nısmt 

blr mlles.sesede, yahut tele!oıı. santra· 
lmd& ça.lı§mak istemektedir. İııliyen. 
terin LAlell Tayyare apartmıa.nıarı, 

dördUncü d&tre 12 numarada (Tllüf)- 11 

remzine mtıraca.at, 
• Gtızel sanatı.ar akademtsl. yttksek 

mimaı1 §Ubeainden bir talebe. bergün 
sabahtan alqam.& kadar p.ı:ıt1yede, mu 
tealıhit. mOhendia yaıımda nya tll§aat 
bUroarmd& çalı§mak i«temektedir. 
Bonserruılert vardır, lnpattan anlar. 
{Kim Ar) remzine mtlru&at. 

Alclınm.%: 
Afaflda ,....mı..t J'Ulb olu o. 

lmyueulanımzm aamlarma ıreıea 
tnektupl&n l~ (puaı. 

lan lı&rlO) bergön sbabtan ötleye, 
kadar ve saat 11 clea tıOUa aldırma· 

lan. 
(M .0 .82) (Pembe gUl) (S.B.), ı(Ga.r) 
(El. Ural) (K.N. Mehtap) (Y.Ş.) 

(Devlet kuşu) (2, 2, U), (:&'. R. Gllneli) 
(H.K.) lC.M.) {A.L) (B.Y, Kaya) 
(Oran) (N. 26. T) CA.0) (Emekli) 
(Anl~al.ı:m) (Cl.dd!) <l :Şenkan) 
<Sezen 26) (Nadide 79) (Tunaııı 

(Eli) (B. Mete) (E,O) (S.U) (Ş.UJ 

(Rr U) (H.B. 888) R.R.G) (275) 
(Şetkat) (N.C.K.) (N.B.) (S.C.K,J 
(Yold~) (Tekcan) (H.V.) (A.Jd , ) 

(802) {Bana ne mutlu) 

lı@t'W/ug 
Bay M. Erka - tıAn•nzr JeDlden 

,..zanı.k bize ~ lt.zımdır. 

adetmfl*L Acıalıa na_,, :NeolAya ne 
getUecıekU f . 

fttıe Neı:IA bunu dftflbııerelL heyecan 
lamJ'ol'du. 
~ lıahk llllrlld bekJl,yea göz 

ctlntm dlrek tepe.inde lahkçdara ip. 

ret 'ftll'IDeld cfbt NeclA da balkondan 
blrdmblre aeslendl: 

- Ekrem geliyor_ m11Jclcı .. 
Necl&am eevtnct çok J"lincley~ 
Şahika bo eevtııçU lleıll du)'Wlca: 
-Kız nerede18fJ balkondan ~ -

cek.. Dl1'1 ımnldan.dJ. 
Sedat: 

3 - Ta;ın olunan gtınlerde ve.sa. çok c1enedlm •• Te llO!'U!Jtıo.rdum. Aailest 
itlerini getlrmiyenler hakkm.da M.M. meydanda, Mazlal açık. tllltlk.lıall de 
mUlı:elletlyetı kanununun tatbik olu. pa.rlıı.k bir 11""9" Katlym fUpheye dtiıf
na.cağL me. O eenı mesut edebilecek bir koca 

--------------------:......--------- ol&dlktır. 8akrın ona. kartı mana.sız 
- Ben de em.Jnım, luzun. Fakat, 

lstlyorwn ld, şu <ınztepe ı,ıne Vedat 
lcarışmış olmasın. Zlro. Aleme rezil o. 
lncağ"ız. Bu kadar a.hIAksız bir adamm 
iki yıl kahrını naııd Ç('ktlğlmlzo bUtUn 
doııtlnr ~klar. 

- 11.akJa var, kızım, clecl1. o za. 
vallı Jouatız da !)Ok çektJ. Biraz JU· 
zU gttlmeı!bı mlP 

11üpheler izhar etml' .. Böyle lııılerfn be.,' 

l langıcmda şüpheli görilnmt>k btr er
i k<"ğl çileden çıkamblllr. 

1 

Bay Sedat, NeclAya bir ha;yll baba 
nasihati verdikten sonra: 

- İçimde bir şliphe var, dedi, acıı. 
1 ba bir.im Vı-dat, Gözte~lllerln damı\& 
olarak aıacflkları Vedat mıdır~ Zira 
Ke:rlıu paşanın bana gelen mt'l<l:ıbr>1 . 

da btr benzerlik meeelesl ileri ııtlriUü
yor. Blzlm hanıma gellnl'.e, o da bu 

1 t,ı :ralnı-z gördUfU foto~ra.fa da.ya.na
' ra?;: sö,vlUyor. F::ğcr bu, b"';lm bir ' '"-
1 da~ Kerim ı:ıa~alıır ~·anınıla çok 
mahc-up ola{'ıı~ı~. Dumırr 1<;111 alt,amı 

iple çekiyorum. Şu sıcak ha\.·ada her. 

- :Cu, ııltin lyillğlnizdMdlr, Sedat 
aın~! Bu kadar kötti rulılu bir ad·\. 
mı iki yıl idare edı•bilmek ... doğmım 
ı;ahika da iyi ta!ıammüllti bir kızını,. 

- ..\b, sorma :tavrum? Benim kızım 
çok tahammüllü bir mahlOktur. Blnu: 
da bu i5te onun kabahati vardır. 

- Onun luıbcıhatl mi dt'dlrıl7,P 

- Öyle .}a. Vedıulııi bütiln nhlıtkın:r;. 
lıklarrnı aylarca gi:r.leml'J.. örtmüı. 
Bana P!Öylememi1. 

- Belki ıslııh olur, ahl&kını düzel. 

EKREM ADA.YA. GELlNOE . 
HepeJ bahçedeydller, 
Ortalık henüz .ka.İ-armamııstı. 
Şahika: 

- Keşki iskeleye inseydik .• 
Diyordu. :Seclll da kendi evinin bal-

lrn•1;ıntla bekliyordu. Hepı;I heyecan. 
lı.}dı ... Fakat hepsi de kendi be.abma 
heyecanlanıyordu. 

Sedat ve kızı.na göre, acaba Ekrem, 
\.'edat hakkın()$ ne söyllyecektl f 

N ecwya göre de, heyecanm sebeb. 
leri büsbUtlln ba§kaydı.. O, Sedat bey. 

le ıwlı>r görü~ğlol anlamıştı. Bu 
nolı:tadan beyecruı.lanmıyordu. Ekrem 
ona değerli bir hediye ,getirmeyi va. • 

Saraylı hanını kocaaınm bu lAfım 
ce\laptıız bırakmak fstemedl: 

- Bizim kızamz da ne sıknıtılar 
çektL İnsan bol keseden merhamet 
AVllnırkcn. etrafında merhaınere çok 
daha !Ayık ol.anlan da dü.'}UnıxıeUdlr, 

- Aman hanım.. 9ell baıan ndcta 
Sı>krat gibi kontl§UYonun ! Ben ŞabL 
kanm babasıyım. Bir baba evhidına 
merhamet etmez mlf Fakat o ber da. 
ldka babaıımdan veya. muhltlnden meı 
hamct dilenecek kadar ~ dcğl.I. 
Talib nedir .. mukacJdera.t nedir .. bun . 
ları belki de bizden iyi bilir, 


