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Tr.KNtK, harbin fjekllnl detlo. 
tırcU. Bllyük harbo nazaran 

1ıcactıo hava stratejlslııılıı emrlno tabi 

Olan mulıarebe llerlal ve &'erl51 tabl
.rtaı ortadan kaldırdı. Yer, &'Ök, hava, 
911 cephedir. Hepııl taarruz edilebilir, 
bepaı müdafaa olunablllr. Siperle ev, 
cepıae l'erlslJe cephe ilerisi araamda 
hlçblr fark yok. 

Oocıelerl harp deyince tehirlerden, 
evlerden, ç&l"!}ılardao uzak, insan 
ktltlelerf akla gellrdl. IlattA bu insan 
ktltlelerf öyle sahalarda döğü,iirler, 
döfüfürken öyle aJIAhlar lruUanırlardı 
ki bir laıun vatandA§lar bu sWUıla. 

:ruı oaaıl kullaruld1lmı öğrenmeden, 

&'Örmeden ölllr &ideJ"lerdL E&kl zama. 
._. harpleri cephenin önUnde döfU.
tenlere mukabil cerl4e ,.ene kendi it
leri güçleri lle metgul bir llllrU IDAD 
lllraktrdı. Bunlarm ara.ımıda harbi 
Mcak cJotarduklan ~ öUL 
mtlndmı ibare& .-an kadınlar bllytlk 
bir ~ tetldl ederclL Erkeklerin 
bir çotu el& harp nedir bllmeı.lerdl. 

Harp mllmtaz lnsanlarm, ve kuv. 
-W erkeklerin aanatı lıllllnde bulun
... ~ tehh'lerı!e aDCak 
etiıiM ,.evınc1ea konuıma mevzuu o
hanta. VIJua .WWt eden, muhuara 
Ola.naa teblrler yok değllcU. Fakat 
borada b&rp r;öttls göğüao harbeden 
lllllbarlpler &1'&81Dda sırrı fit oJmuş 
lllr maceraydı. Bir kumı lnaanlan 
lıö;ylece ba.r1JID k&dro9und&n uzak to. 
ıaa aebeb müdafaa ve taarruz sUAh. 
luuım ıtııkllydl. 
Taarruz allAblan uzak mesafelerden 

it.ibaren pyeslne göre nlıamlanıyo~ 
dll. Htldafa& edenler lee taarruz e
denleri tıZUJl uman kendi atet hattı 
altmcıa bulundurmaya çalışıyordu. 

Oktan. ıeJö~Usüne, mltralyöze, se. 
r1 ateell bataryalara, blokhavzlara 
ka4ar mlldafaa ıllAbları hep bu ıa.ye 
Ye hizmet ediyordu. 

Halbuki bagiln taarruz ve müdafaa 
.ıtw&n atıratioden azami latlfadeyi 
t.emln etmlf, battA irtifaı da seferber 
etmlftlr. Bu 116ferberllk oetloeıddlr ki 
havalar cıepbe hallnl almş, yatak o
cluı ile yahut ileri karakol avcı hat

tı arumda fark kalmamııtır. Bwıuo 
IOlndlr ld artık harbin cephe llerlal 
Ye ıvt.I talılrleri tarlbe k&J'J§Dlll -

tır. Bu tablrlerill ortadan kalkmaaı· 
lllll mantıki neticesi ıu olmll§tul': 
Artık berkee muhariptlr. Çocak. 

ihtiyar, kadııı, eli .ı~ tutan, tutun· 
~ berkea harbin kadrosu içindedir. 
l(admm bu harpteki mevkUnl tayin 
eden tik bAdlse bu harp teknlttdlr. 
l!ıl~ etmek elemek "ölmeden öL 
dtlrmek, aiJrUnmeden &'Örmek,, demek 
Oldufuaa l'Öre artık harp telmlil bak 
kında yalnız askerlerin ~lil. herke
.. n blll'I •bibi olmMl lktlza eder. 

Kadınlar ba kadronun dıfmcl& te. 
llkkt edllemez. Dlter taraftan kadım 
harple &lAkalandıraD ikinci cihet bar
lıln yalDm mnharebedeo lbareı kalını. 
~ politik, ekonomik ve killtılrel 
bir bütun ballnl alm&sından lliırl &'el· 
~r. 

-- Devamı 2 Dd 1&yf&da 

Şimal denfzlnde 

lngiıız 
tay1Jarele,.i 

Prensöjen 
kruvazörüne 

hücum ettiler 
29 Jnglllz tayyaresi 

dO,Clrilldl 
Ame;ika sularında 17 

ticaret gemisi ba'~ırıldı 
Bedin, 18 (A.A.) - Alman tebU.. 

ğin.den : Den!zaltı gemileri Şimalt A. 
merikanm doğu sah.ilinde Karaib de. 
Dizinde ve Misiaipl ağzı açığında top. 
yekQn ıo:; bin toni!Atoluk 17 düşman 
ticaret gemlsi batınlml§tır. 

İngllterenin cenup aahllinde hatif 
bomba tayyareleri Folkeston ve 
Hsting liman bölgelerine nıuvatfakı 
yetle taarruz etmi§lerdlr • 

Holanda sahili açığında m&yin ta.. 
ram.a. gemlleri ve karakol gemileri 
İngiliz aert botlarile giriltlkleri 'blr 
çarpl§ma. esnaamda bir dU§man tek.. 
nesini top ateşl ile hasara ufratml§ 
l&rdır. 

Alman avcııan lıl8Jlf sahlll UZerln 
de hareketler yaparak 115 İn.giliz tay 
yaresi dUşUrmllfler kendileri hlçblr 
kayıba utramaml§l&rdır .• 

Şimal denlzinin §imal bölgulnde 
lngiUz tayyarelerlnden mUı-ekkep 

kuvveuı teokiller Prens özen k.ru.. 
vaz.örUne taarruz etml§lenıe de mu 
vattakıyet elde edememl§ler ve c;ok 
ağır kayıplarla pUskUrtUlmtışlerdlr .. 

Kruvazör ve ona refakat eden tek 
neler bu tayyarelerden yedi.sini, avc 
tayya.relerlyle uçaka&var topçusu 22 
ıinl dUŞ'Urmil§lerdir. Bu suretle dU§ 
man, tayyareleriııden yanyı müteea.. 
viz Jwrmmı kaybetnılfUr. 

Alman kllr!ezl Uzerinde Uç ln.if
liz bomba tayyaTeSi batı Baltık de. 
nlzl Uzerlnde bet tngUiz bomb& tay 
ya.resi düşllrmll§lerdlr .• 

Bu savaşlar Alman hava kuvveL 
terine ancak Uç av uça.ğına mal ol. 
mut. bu uçakların techiz&tı da kur. 
tanımıştır. 

Amerika -.hlll açığDıda Alman 
denizaltıları tara!mdan kazanılan 

muvattakıyeUer emıaamda Korvet 
kaptanı Schacht'm ldareırlndekl de. 
ntzaltı bilhassa kendlnl göstermiştir. 
Bir batarya gedikli ba§&ÇVU§U olan 
Mueller 17 mayıs gUnll 11 dllfman 
tankı tahrlp etmiştir. 

Japonlar 
Hind 

hududuna 
6 kilometre 
yaklaştı 

Tokyo, 18 (A.A.) - Japon eka· 
perleri Blrmanyada Maleve kealmln.. 
de cereyan eden hareketler neticeain
.de Japonların Blrmanya • Hfnd hu • 
duduna 6 kilometrelik bir meaateye 
kadar geldiklerini bUdirmi§lerdlr • 

Tokyo, 18 (A.A.) - Domel aJan.aı. 
nm blldlrdlğlne göre §iman Blrman. 
yada Kalevada Japon kıtalan 16 
mayısta 800 kişi t.arafmdan mUda -
faa edilen blr İngiliz ı:nevzllni zorla • 
ml§lardır. Bunlardan 200 U HldUrUl • 
mU,, veya yaralanmıotır. Aynı gün 
Japon teşklllerl Kalevanm flma. 
1iDcle Katha ke8imlnde Çunk1ng kı • 
talan tarafından müdafaa edUen mev 

_. Devamı z od aaytad& 

Yabancı dövizlerin hazirana 
mahsus ortalama çek fia~ları 

Haziran ayı içinde gözllnllne alı • 5.20M, Mısır, Kıbruı, Fillatin, lrak 
Zlac&k ortalama çek !lyat1an tesbit Uruı 5.2264, Suriye liram Parla Uze
ediıml§tır. Sterllng ~22,75 kuruo. do. riııden 0.5918, Ll.yon Qzerinden 0.15848 
lar 18129.75 kuru.,, :tsvlçre frangı altm sterllng merkez bankası rayici 
3029,715 kunlf, pezeta 1290,50, lsveç U2ıerlnden 10..2389, Londra rayici Qze
kUronu 3100.25, rubl 8908,50, reglster rlnden 10,2830, altın rayomark mer • 
llı&rk 2,,6070, Danimarka kuronu kez be.nka111 rayici üzerinden 0.5012, 
26.4542. Norveç kuronu 28.7983, Ar - altm pengll merkez bank&111 rayici 
llavut tra~ 41.6432, Hongkong do • üzerinden 0.3680, altm :laviçre tra.n. 
lan 32.9650. Arjantin pezosu lthalA.L gı merkez bankaaı rayici llzerlnden 
ta 32.6650, ihracatta 38.7141, riyal 0.2832, ihracatta ray§Jllark muk.abi-

1 7.aıno1 ruble 2U786, çek kUronu l J1 60.60, itlıaUtta ~.16 Jmı'Uf=. 

Doneçte ağır bir 
Alman topa 

Alman tebliği 
Kerçieki 
Sovyet 

kuvvetler} 
Yok olmak 

üzeredir 
Berlln, 18 (A.A.) - .Alınan ordu • 

ları ba§kumandanlığınm tebliği: 

Kerç yarımadasında bozguna uğra 
mış olan dti§manm gerl kalan kLllDll 
ümitti bir mukavemete rağmen yok 
olmak Uzeredlr. 

Harkof kesiminde mukabil taar -
ruZlarımız zırhlı vaaıtalar arasında 

bir muharebe ile neticelcnml§ ve bu 
muharebe llflJlaaında dllşmanm M tan 

Gençlik Bav1a111ı 
Yarın Fener ve 
Beşiktaş stadla· 
rında katlanacak 

Yarm, BUyUk Kurtarıcı AtatUrkün 1 komutanı, parti reisi halkevlerl mü
TUrk vatanını kurtarmak UZere Sam. messill, maari! ve beden terbiyesi 
sunda, Anadolu topraklarına ayak direktörleri gençlerin bayramını teb-
bastığı g\lnUn yıldönUmUdUr. Aynı rlk edeceklerdir. Bundan sonra vUA. 
zamanda gençlik bayramı olarak ka. yet, belediye ve cumhuriyet halk par. 
bul edilen bu mesut gün yarm bU - tisi, halkevl mUkellefler ve sporcular, 
tün yurtta CO§kun WahUratla. kut • okullar namına Atatürk bUstUne çe. 
lanacaktır. lenk koyacaklardır. 

latanbulda, Beşlktaf~ ve Fener Bundan sonra bllttln ııporcwarm 

.ıa.dlarında yarın idman oenllklert ve gençlerin ifUraklle lstlklOJ maroı 
yapılacaktır.. Her iki törene de saat söylenerek iki 1Zcl tarafından direğe 
10 da ba§lana.caktlr. be.yrak çekilecektir. 

Okullar ve sporcular yarın saat Vali ve belediye relsl LQtfi Kırdar, 
9,<i5 de yerlerini almış bulunacaklar. 1 okullar namma kız öğretmen oku • 
dır. Fenerde, saat 9,~ de vali ve be. lund&n TllrkAn Zobo, beden terbiye. 
lediye relal Ltltfi Kırdar, İstanbul si t.e,,kl.!Atı namına Wruzan Teki: 

A vustralqa
ya ih1aç 

hazırlıkları 
Kuvvetli bir 

.Japon fılosu 

Adanın 
Şimalinde 
görüldü 

birer söylev vererek bugünUn ehem • 
mlyetinl anıatacaklardır. 

Nutuklardan 90nra geçit resmi ya
pılacak ve talebe sahaya dlzllecek ve 
idman hareketleri başlıyacaktır. Stad 
da öğleden sonra sporcular taratın -
dan muhtelit mll.sabakalar yapıLo.ca.k. 
tır. 

Atatürk 
kitap 

• • 

Ruslar saıomon adası 
civarında da 

sergısı 

Yarın Ankara 
Halkevinde 

açıhyor 
H_ arkofa 1 Amerikan Dlosa 

doıa,•yor 

biraz da ha Mefbtlrne, 18 ( A.A.) - Kuv-
vetli bir Japon donanmasının A_ 

k 1 t 
vustralyanm şimalinde görüldü· 

Ya a Ş 1 ğü söylenmektedir •• Ad_a~a bir as-
ker çıkarma hidisesının yuku 

Al 1 13500 
bulması muhtemel görülmekte· 

man ar clir. • •• 

ölü, 1200· esir 
verdiler 
..... Yaz:w 2 ncl sayfada 

Tok1JO, 18 ( A.A.) - Japon 
keşif uçak.lan salomon adaları 

(Ba,tarafı 1 incide) 
doğusunda iki u<;akgemisi, kru
vuörler, torpitolardan mUrekkep 
bir Amerikan filosunun mevcu· 
diyetini tespit etnuştir. 

Ebedi Şef hakkında yazılan 
250 eser teıhir edilecek 
Yarınki salı günü saat 16,30 d& 

Ankara Halkevlnde bir kitap aerg1s1 
açılacaktır. Bu aergl.00 Ebcdt Şef A· 
tatUrkUn ha.klanda §imdiye kadar 
tUrkçe ve ecnebt dillerde ncşrodllmlf 
(250) kadar eser bulunacaktır. 

Sergide ayrıca Ebcdt Şefin kitap 
üzerinde çalışmalarını gösteran lay. 
metli veaLkalar, el yazılan, kitaplar, 
ve §lirler teşhir edilecekUr. 

Memleketimizde bu mevzuda lik 
defa açılmakta olan bu sergi bütUn 
mUnevverlerlmlzt çok ilgllendlrccek 
ve 19 mayw günUne blr hUBUSiyet 
verecektir. 

la tahrip odllınlşUr. Diğer M tank Al 
:;:::~=~~ratından muhare. En Ko··tu·· zı~hnı~vet manya 

Ilmen göJU kesiminde Alman tay. 1 p ı 
yare teşkilleri dll§manın aakert ıığı.. l'.&Z&D: BiR MUHARRiR ni arttmr ve kaçınmak istediği- o on yaya 
naklarma ve yUrU~ halindeki tak • E miz harbe bizi sokar • 
viye kuvvetlerine tahrip edici darbe- N kötü .;!1;:!,Yetgl~e~~ va. Bizim bu cihan harbinde hem yeni bı•r statu•• 
ler indlrml§lerdlr. .,..., iktıo;adl, hem !Jlya.<oi, hem milli, hem 

Vişi, 18 ( A.A.) - O.F,İ: I{erç Allaha çok 'ükür, ne olursa 01• de içtJmai ve ahlaki rolUmüz var. k 
yarımadasının §İmal ucunda Rus sun, hele 'u badireyi atlatalım da dır. Günün birinde belki askeri verece 
kuvvetlerinin imhasına devam e. ondan sonrası Allah kerlml 

Harbin türlüsü vardır: askeri rolümüz de olacaktu. Harbe gir. BUi 1 bi k f 
dilmektedir. Şimdiye kadar Rus· mesek bile bu cihan dan.,ının ne- Dl r Om I• 
ıardan alınan esir mı.,_. __ 60 harp, iktr.;adi harp, ,slya<ıi harp, • 1 ·ıı· ~ı.a.u tıce erine mı 1 mukadderatımız •on plan bazırladı 
bini bulmU§tur. Esir adedi müt.e- mali harp, ahlaki harp... bağlıdır s· · lkt sad" ı· ı J ı rd • ıya.sı, ı ı, ma ı, ~ · 
madi~ artmaktadn\ Riz bu harp e en yalnrz bir ta. tlmai ve ahliki harplerimir.de ne Polonya umumi hükfuneti 

B ı: 18 (A A ) ... ,_ft.., ne&ine, askeri harbe henUz ""'r- ka 1 er"n, • • - .n.ııua.u ,,.. < ar muzaffer olursak bu cihan siyasi ve iktısadi müstakil 
başkumandanlığmm tebliğinde modik; fa.ka.t bütün milletler gl- harbinin sonuna da o kadar s.-ı.ğ- b" kkül 
beyan edildiğine göre Kerç yarı- bi öteki harplerin i~ln<leytz. lk. lam ve kunetli ~ıkanz. Fakat bu ır teşe .. halinde 
madasının şimalinde üç noktada tıııadi, .si)'Mi, mali, ahlaki avaş dahili barplerimlzi kaybedersek bulunacak 
dar bir sahada sıkıştmlmış olan meydanlannda en zorlu düşman. askeri harbe ginncsek bile mağ Londra., 18 (A.A.) - Pat ajamı 
bolşevikler, şidetle müdafaaya larla, engellerle boğuıtuyoruz. As- lüp ve perişan oluruz. bllcUriyor: 
devam etmişler ve 15 · 16 mayıs kcri hal'be girmedik diye bütün Bu cihan harbinde bitaraf kal. P olonya hUkQmeti, Almıı.n hUkQme. 
gecesi neticesiz karşı hücumlar. ötcl.i düıJman}ara t.esllm mi ola- mak onun neticelerinden \ ' C tehll. Unln ~nı nizam çerçevesi lçlnde Po -
da. bulunmuşlardır Bu hücumlar hm! kelerinden mason kalmak dğil. lonya millet! Ue işbirliği yapmak 
ümitsizce kütle halinde yarına Bundan ba.,ka. a'keri harbe gir- cllr. Halk ağziyle hül&..c;a edelim: Uzere yeni bir teşebbtı.ste bulunduğu 
~bbüslerini andırıyor. Müte mediğimiz doğrudur amma girme- bitaraflık yan gelmek değildir. bııberlni almıştır. İşgal Bltmdakl Po-
addıt dalgalar halinde yapılan bu yeceğimiz belli <leğtldlr. Daha ~im . Iürklye için gaye, ne olursa ol. lonya valisi Frank ile devlet sekrete. 
karşı hücumlarda milteaddit clid('n ebedi su1ba kavu,mu,u-ı gi- sun harbe gimıı:-mek dt-ğil. milli ri Guler ve eskl Va?'§Ova elçial Fon 

süngü muharebeleri olmuş ve bi k<'ndlmlzl harp kadrosunun dı . hedefi elde etm~ktir. Bu hedef bir Moltkcden teşekkül etınl§ husua1 blr 
bolşevikler $r zayiatla püskür- ~mcla farzetmekten daha tehlikeli :vandan toprak bütünlüğümüzü ve Alman heyeU sözde "Polonya umumt 
tülmüştür. bir şt-y olamıır.. Tehlikeli, rünkll btikliilimirln korunmac;ı ise, bir hUktunet1ne,, yeni blr statU verilmesi 

DONEÇTEKl HAREKAT bu blzim !la\""-' cn<>rjlmizi gevŞe- yandan dR men up olduğumuz me. için bir plAn hazırlamıştır. Bu proje 
Berlln, 18 (A.A.) - Alman ordu. til". TehlllceU. çlinkU iktisadi, si- denlyet camiac;ı içinde tarihi ~e- bUkUmlerine göre, umumt hllkQmet 

tan ba§kumandanlığı Doneç havzuın yasi. mali, ahlikt harplerin birbi. relim.İze uygun, eski , .e büyü~ bir siyasi ve lktis:ıdi mUstakll bir le§ek. 
da hareket yapan Alman kıtalarınm riy1e olduğu bdar askeri harple mJllet mevkfine P.ri~ektir. Bu~n kül hallne gelecek ve Polonyal.[lar 
cumartesi g1lıll1 blltUn Sovyet hUeum de ali.kası ,"&!'dır. Bu harplerin !ooth yollyle elde etmeğe çalı~b- memleketin idaresine bir dereceye 
ıarmı pUskürtUlklerlni bildirmekte - ya he~I birden kazanılır, ya hep- ğunız bu hedefe. l<"&bederse harp kadar 1.§tlrak edebileceklerdir. Polaa
dir. o gl1n erken aaaUerde müttefik si birden kaybedlUr. "Topyd<ün yollyle de varma. ğa hazım. Fa.ka.t 

1 

yada kıtlrğa sebeb olan yiyecek mad. 
kıtalan topçu ha.zırlığmdan eonra hnrp" denmeıd bundandır. TehH- muhtemel bi~ a&kf'ri harbin :ıafe delerinin mllsadereame nilıayet ..... 
savao tayyarelerinin yardımı lle ha· keli, ı;Unkü bizim bu gev§Ckllği. rine l&yık olmak için öteki harp- cek ve Polonyalı slyaal mahpuslarla 

.- oevamı ı Del •)'fada mjz, muhtemel dü,roanm cesaretl- lerde muza.Uer olmanın lizımdll'. W"" Devamı ı Dd •yfad& 



2 EN SON DARIA - 18 MA't"IS 1"'2 PAZARTESİ 

T ks lerın 'şleme Her akşam 
(Bnştarafı 1 incide) 

Mahkeme Salonlarında 
EN SON DAKiKA 

/arı daralıyor 
Artık muharebe yalnız lm~un at. 

maktan ibaret değlld:r. HnttA ylllnı1 
askeri plAnlann lınzırlanmruıı ve tnt. 
blkl olnınktruı başka bir r.ıey değil. 

dlr. Bir mlllettn blltlin kudreti lle bir 
baeka mlltetıo veya milletlerle savne
m!l81dır. 

O kuruş gevmige, 
bir nimettir 

Küçük ilanlar Kuponu 

Flo ya, Botaz ve endlQe taksilerin (Bo kupona e.klenere önc1t:rtıooc1e 

it aroma ve ~ verme UAntan Eo &m 
DakUtada paruız neorcdlleeektlr. P.:v
ıeııme teklifi gönderen okuyueulıırııı 

mb.hız kalmak Ur.ett sarlb aoreıJlen 
nl blldlrmeler1 tAum,) 

e e e edilecek 
Alıruı..n bUtün tedbir ve !kont· 

rollere rağmen şoförler benzin
leri kalmadığm1 ileri sürerek 
hesaplarına uygun gelmiyen 
ı;emtlere gitmemektedirler. 

Seyrüsefer işlerine bakan em.. 
niyet altıncı şube müdürlüğü şe· 
birde işliyen nakil vasıtalarının 
yeni bir düzene konulması için 
tecrübelere dayanarak esaslı bir 
proje hazırlamıştır. 

Bu projede, taksi hudutlannm 
çizilmesi ve bu hudut içinde tak
silerin işlemiye mecbur tutulma. 

Bar olta 
Moskova, 18 (A.A.) - Ruslar 

Harkof kesiminde biraz dahıı faz
la ilerlemişlerdir. BUo<>iin Mosko
vadan bildi:rildığine göre, Alınan -
lar 12.000 ölil vcr.mişlerdir. Ti
moçenko orduları garba doğru i
lerl emokt-edir. Almanlar bu ke. 
sbnde 365 tank kllybetmlşkrd.ir. 

Londra, 18 (A.A.) - B. B. C: 
RwJar, ilerleyişleri.ne devam ede
rek Ha:rk.of fC}ırine biraz daha yak 
laşm:r.5lıırdn'. ~etler beş gllnde 
Almanla.ra 12.000 ölU zayiat ver
dirmışlerdir. 

Bu sa.b:ıh Moskovadruı gelen blr 
habere göro RtL<dar salı günü Har. 
kof bölgesinde Alınan ha Uarmı 
yarmışlar, Ahruı.n karşı taarruz • 
lamıı ,Pli.s'kflrtmüşler ve gama doğ. 
ru ilerley!.<;lerinc devnm etmi§ler
dir. 

Rusle.r, son günlerde 20 - 60 ki
lometre derinllğinde ilerlemişkr, 
300 den föz'a mes'kfın yeri geri 
almr§lar, 365 top, 25 tıuık, 46.000 
mermi, bir milyon fişek, 1200 esir 
ve milhim miktnrd:ı. harp nın.lzc -
ml'Si almışlar, 400 tnnk, 210 top 
ve 14 7 tayyare tnhrlp etmişler -
d:r. 

Gece ynnsı Moskovada neşre.. 
dilen resmi Rus tebliği Kerç clva
nnd:ı ı;.iddetli muharebeler oldu
ğunu kaydederek Almanlarm yap 
tıklan taarruzdan fazla bolısetmi
yor. 
Diğer .eepheleı-00 değjşilclik ol

m::ıdığmı Hftve ediyor. 
Röytere göre lfumof cephcsin -

ele iki bUyUk tank muharebesinden 
sonra Ruslar imli zikredilnıiycn 
ve yalnız M. lıa.tf"ıyle kaydedilen 
ve Alma.nla.r tar.ıfmcbn lcvazmı 
üssU 019.rn.k kul1tınrlıan bir §ebri 
zaptetm~şlcröir • 

Almanlar. mUtema.diycn takviye 
kuvvetleri getirdikleıin<len mu
harebeler dvam cö~. 

AT.MANTAR TAKVİYE 
AT.JYORLA R 

I..ondra., 18 (A.A.) - Bir Röy
ter muluıhirinin bilclirdtğine gilro, 
Alm:mlo.r mühim mXktarda tnnk 
getirmektedirler. Rusar tarafın
dan zaptedikın M şehri bir leva~ 
mn depo şehri o1makla. ehemmi. 
:yetHıfir. Almanlar bumdan çeki
lirken dpo!an berh.:ı:m etmek iste
mişler fakat otcmı:ı.tilt siliihlarla 
mücehhez Rus askererinin seri 
mildaha1esi lrarşmmdıı bir r:ey yn
pamndan kaçmışlnrdir. 

İ§gıı.I edildiği bildirilen bu -M
!Y'.Jırlnden nına.d:ı. birçok me:-Jtftn 
l!labniler de RusJamı eline geçmiş
tir. 

Kezaldar, ric'at etmekte olan 
Ahnan kuVV'9tlcrl:ne c.ğrr myiatlar 
vcrd irmektedir~er. 

ffitlerin bu kesfme :mfilılm mik. 
tarda takviye krtalarr gönderdiği 
söylenmektedir. 
Harkof kesiminde Almnnlar dur 

ın.: dan karıp taruruza. geçmekte 
fakat ağır zaYiat V'Crerdit pllskUr
Uilmektedit"ler. 

Hava hAkim.iyetinl cle tıhnak j. 
çin çırpmg.n Alman hn.va kuvvet. 
lcr.1. hiçbir netice elde edememiş. 
lerdir 

?lRtYANSK KESlMtNDE 
foskovn, 18 (A.A.) - Mosko

va radyosunun bildirdiğkıe göre 
soo günlerde Bıia.na..1.t cephesinde 
düşman hatlarmm gerilerinde ;-a
pılan çete muharebeleri esnasın _ 
da 880 Alman c..~eri öldürUlmfi§
tür. Garp cephesinin bu keslmln
de Almanlar ric'at Jıarcketleri es. 
nasında ağr.r Jaı.yrplaTa uğmma.kto.. 
dtrlar. Bu kceimde yapılan bir 
hareket neticesinde Abna.nJa.r bu 
sahada 50 öl.il brralmı,tşlardır, 

15'.'l{) ALMAN ÖLDtilltlLDt) 
Uosko\'a, 18 (A.A.) - Gece ya

rısı neşredilen Sovyet tebliğinin 
ekinde kn.ydecm•rğJne göııc ımmr 
glinü Harlro! eephesinm bazı k~ 

!erinde 1500 Ahmm 6ldllrül -
sa~ gttnn eep!ıe. 
ttln k~ Sovyet 
hava kuvve3e?( 45 tank, askC!' ve 

sı, bunun haricindeki mmtaka 
lam taksilerin işlemesinin men'i 
teklif edilmektedir. 

Projeye göre vapur, tren ve o
tobüs işliyen yerlere taksiler işle. 
tllmi~ek, bu suretle daha mah
dut mıntakPda işlemiye mecbur 
knlan taksiler bollaşacak"tır. Bil
hassa yaz dolayısiyle taksilerin 
Florya, Boğıız ve Pendiğe kadar 
u?.anan eğlence yerlerine dağıla_ 
rak şehrin kn.1ıı.balık semtlerinde 
taksinin azalacnö-ı ve ihtiyacın 
artacağı gözönünde tutularak bu· 
na lüzum görlilmektedir. 

Bu kuvvet lc;:lnde bilhassa eltono • 
mJk lmdret blrlnct ııııfı ı,ga1 etmek
tedir, 

Harbin gay~tnı tahakkuk ettır. 

mck ıcın mJJlet ıstıtısannı, istlhl!\ • 
kini, parayı, kUltllril, man~i kıymet. 
lerlnl s:ıdooe harbin emrine ıım3de 

bir hnlo ltoyne:ıktır. 

Halbuki, bu kızın bana yaptığı 
küfranı nimettir ( ! ) 

Davacı yerinde, elmacık kemikleri 
çıkmış, zayıflıktan ve üı.erlndckl en. 
tnrtnla kcellğtndcn omuz kenıllderl 
belli olıuı uzun boylu bir genç kız 

bulunuyordu. Ba,ında bir ba!fi>rtü, a

- Pöf, dodt, nereye 1 teracn başı. 
nı '\"Ur. Senin gibi l~ı benimle uğraş 
tı da gene bir tıeY yapamadı. Haydi 
uğttrlıır olsun. 

Ve hu al"Bda da ağu.n nlmma~ bir 

Bu bnknndan kadm harbin 1clne 
llrtik kısan olarak, lktl dl bir lny. 
met olarak, mnnevt bir bllvlyet ola. 
mk glrml~ bulunmaktadır. 

BUyülı: harpte kadın askere giden 
kocnsmııı yerin,., pıızara c;:ıkıntştı. tk
tlııadi fnnJlyctc d:ıha genllj mlkynstn 
kan&mıııtı. Bugün o bu ı:nzıtoyl gene 
yapmnkta devnm ediyor. Fllkat daha 
fazlası dn nrtına ytlldeomlş bir hnle

dlr. 

yaklarında eski bir pabuç '\'ardı. Yü- sUrll küfürler savurdu. Bunları l\le16-
zllndo boya olmamıısma mğnıen, gU. hat, Hatloe, Ahmet, Süleyman hep 

Polonyaya yeni 
tat veri ecek 

Başuırnfı ı ncJ ııny:fada 
temerkUz kamplarmdll göz hapsinde 
bulunanlar serbest bırakılacaklardır. 

zcl hatlı, siyah güzlü, lrllçUk buruulıı 
bir çehreye Dl.Blllctl. 

Hem ağlıyor, hem de h!'lklme der • 
dini dölcüyordu: 

- Illlttalarca, ayJa.rca bu fabrika
da ellm işe yatsın, diye bedava çal~
tnn. Nihayet gllçbclı\ bnnn 60 lmnıı,ı 

yevmiye bllğbtlılıır. Fllknt bu sder 
de bu u tabaljı benimle uğra m:ığa 

başladı. 

,ıu) dıılar. Bıınıın ll7.erlne karakola 
mürncruıt ettim. Şimdi kcndl!llnln 
hem cezalandırılma:.ını, hem de işten 
c;:ı!•ı:ırdığı için znrarlmı ödemııslnl ıs. 

tlyonlm. 

- Dava baknret dava ldtr. Biz. 
yalnız hnknret var mı, yok mu'! ona 
bakarız. '/.anır :ı.lyan için, istersen 
hukuk mahkemesine mUracaat eder. 
sin. Buna. mukabil Alma.olar Polonya • 

lılarm Alman devletine karvı olan 
dunıınlnrını dcğl§Urmelerlnl her Wr. 
IU tnaı ve gayri faal mukavemete 
nihayet vermelcrlnl mUttcfiklerln 
zafere ulu.ş:ı.cnklarmı tahayyülden 
vazgeçmelerini ve Polonyanm eski 
huduUarUo ihyası ümidini unutmatll. 
nnı istemektedirler. Polonyalılar, Al. 
ınanyanın doğuda zafer kaza.nmaııma 
da faal surette yardım etmek mecbu. 
riyetlnde kalacaklardır. 

Urmımlyetle &ehlr tı:ndmlnn bir ce
miyetin mllstehllk u.nsurlanydı. Darp 
içinde bulunan bir cemiyet lstlhUUd 
kı5lllllyn mecburdur. Blnaen:ılcyb ka. 
dtn lstfhlAk kudretini harp gayesine 
röre ~ .... sm:ıt' mecl;urlyetlndedlr. nu 
hnrpte bunlar yııpılmı5tır. Dlter ta
raftan 11!\rp bütün iş lmvvetlerlnlıı 

rasyonel bir şekilde seferber l'dllmo. 
ıılnl emreder. Bu sebebten lmdm kuv
veti de lsrnf edilmeden harp gayesi.. 
ne uygun bir ~eklldc 017,amlıınına.kta
dır. Amerlknda, Almanylldıı., lngllte. 
reele, Rusyadıı kndınm harp içinde 
aldığı ihlunetler gitgide dalın mllhlm 
bir mevki lıh,"111 etmclı:t.edlr. llayatm 
zıınıretlerl kndınlan da erkek ;1bl 
çalrşmnyn, onlar gfb1 mahnımlyeUere 

kntlanmııya lcb:ır ediyor. 

- Kız bu akşam hemen savuşma., 
beni kn ula belde de benıl>er gide • ~imdi otur. yerine, sen no diye _ 

p ccksln bakllhm '! 
Um! diye takılryordıı. Ben de lllay 1 . . .. u • 
r.annlle kendi ine gülerek mokabcl - Ol)eceğlm, ou ki bu ka~ın m t 

e. hl& bir yalııncıdır • .B:ıua mllnı<emenlz 

Blllndlği gibi gündelik onlarca ga. 
r;ete çlkaran Polonya. gizli baBmı ce
vap olmak üzere bir beyanname neş. 
rederek Alınanların bu defa da ken.. 
dllcrlle mUzakereye nmııdo b>r' tek 
Polonyalı bulamadıklannı tıısrib ct
m.l§Ur. Baaın, Polonya. milletinin ye. 
gAnc salMılyot o.ıa.rak general Sl. 
korskinln meşru hllkCmetlnln tarudı
ğuıı ve mUstevllye karoı mUcadelcye 
son zatere kadar sarsılmadan devam 
edeceğini blldlrml§Ur. Gazeteler 
.. Asla Polonyalı Kisllng'le bulunmiya 
ca.ktır,. diyorlar. 

Alman tayyareleri
nin a ınları 

Bunun t.nbll neticesi şu oluyor: 
Kadın artık lllkıı mahlQk olmsktnn 
çıkıyor ve milletin yaratıcı van otu. 
yor. Biz de b\r hnp içinde çaTimnan 
bir dllnyllda yaıııyonn. Blı.l.. için 
de harp denilen m:ı.ocra btr mukave.. 
met, bir llrtmt, blr k\Uttlr, blr mnne
vt kıymetlerin seferberliğidir. llunnn 
için kadmm Türk mlllotlnkı yaratıcı 
ve komyuou ı;afmda. yer tutması bir 

mrurettlr. 

A 1 
Baştnrsb 1 ocl 

rekctc geçerek Sovyetıerln Rumen 
mevzilerine kar§I ynptıklan kuvvet. 

ediyordum.,. 
Genç kız.m sözlerinin buraıımds, 

ynnıııdak.I davooı me'\·kJlnde, beyaz 

sakallı anıkatı ile beraber bulunan 
suçlu yerinde kıvrnnmağu bll§ladt Te 
bir fiCYler söylemek lst.edl Fakat hı\. 
kim eliyle us f,areU yapıuak kend.I· 
slnl susturdIL 1Jz.erln4eld yeni elbl -
sclere alı~kın olduğu her bnllndcn 
belli oluyordu. •0.4:5 yaşbrmdll, kısa 
boylu, kısa boymılu, pos bıyıklı, biri. 
siydi. GMp h-n anlatırken, dişlerini 

gıcırdatarak kendlıılne balayordn. 
- Daha aonralan (31 bllsbUtUıı nrt

tırdı '\"C bir gtln bsna fazln iş Ctkar. 
tamk geciktirdi. Dtpn çılthğrm m • 
nınn, onu da glyinml~, çbnnı tara. 
mııt beni bekler buldum. 

- Haydl kız, ııe.nl bu akşam bir 
Bhıcmayn göt1lroocğtm ! diye koluma 
girmek istedi. 

Birdenbire işi 1111lndun: 
- Sen deli mısın T tmb:Mn yerinde 

bir adamsın. Benimle n ıl ge7.ehl • 
lirsin T dedlm. 

Ber\in. 18 (A.A.) - Askeri bir 1l blr ıhllcumu pils\tQrtmtl§lerdlr. Al • ye koluma ıuııldı. 
kaynaktan blldlrltdlğtne göre, Al - mnn krttılan, kcndllcrlnl muvı:ı.ftakl- Bpnun Uurlnc: 

- Haydi, haydi, buak şimdi ,o 
pi numaralan da yOrü benimle! dl· 

mıı.n hafif bomba tayyareleri dUn Fol- yı:rtıc mUdn.taa etUktcın sonra nnika· - Ben senin bllJlğln kıılllrdnn de. 
kest.ona ve Hastıngs liman teslsl-:ı • btl taarruza geçml§ler ve kuvvetli ğlJlm. Bırak beni, diyerek kolundan 
rino hUcum etm~erdlr. Folkcston. vesnltln dcste.klemcsl Ue dllşmanı lrurtuldnm ve lcoşaraK ~anından kaç. 
daki bUyUk binalardan bir çoğuna tardetml§lerdlr. on,,man mukaveme. tım. 
bombalar isabet etmlştJr. HasUngs tini kıran bir Alman grupu Uç gün. Usta'b:ı§ı buna çolı: kızmış. \'alnız 
limanında dalgakıranın ucuna bir denberl dllşman taratmdan işgal e- kıunııkl.ıl kalsaydı, sene bir 5ey ohm· 
'bomba isabet ve in!llAk etml§, Ilınan dilmiş bulunan bir Alman iBUnat nok_ yacak, ben de, o dn hiç kimseye bir 
mahnUeslnde do birçok binalara bom. ta!lmn kadar ilcrleml§ ve dllşmanla ~ söylemeden eskisi gibi çalı. ıp gı. 
balar dUşmllşt.Ur. ıılddetll çarpışmalar neticesinde bu deeektlk. 

---------------1 noktayı muhıı!aza etmiştir. Lrudn dalın sahfthlolln fıa.brllmya 

Yeni Neşriyat ·. LGponyada :Macar kıtal&rmm gerl.. gelir gelmez, l~lmdM kovulduğumu 
; sinde toprak kaza.nçlan tem.in eden 

ııöyledller. Bu tekm nln bundıın gel. 
yeni taıırrruzlar n.cUceslnde gllnler -

Togo albümü rıktı dlğinl anladım. 
;r ce suren sıı.vaıııardan sonra Bol§evlk 

Togo albUmU 1942 • sanatktLr Togo U Du,nnlln bir defa tr!klın bt.•v al . 
çeteıerindc.n mürekkep bir d şman 

bu yılın en orijinal mevzularmd:ı.n il. dığım zaten elli kuruş hunu kar.an • 
gurupu yok ccl.Uml§Ur, ı be 

'--- aıa-k gayet nefi.'! bir :mlwh aı. mıı.k için de gUnlerot", 1ıaftn arca -
........... ·... Moumcmskin deniz blSlgcsinde Al -
bUm" D"-mt•tfr. t"lnde en tanın- dava çahıJmışım. Sonm dil, böyle blr 

... '-9• ~ .,, .. man hava kuvvetleri bco bllytık dcıılz 
m T., ..,.hslyellerln en lulrakterl.stlk ~ 1• mesele ytlzUndım kovuluyonım. .,.. ,,.. taşıtına tam laabetıer kaydetm...,ler. 
karlkatilrlerlnl toplayan bu nlbllmde Akpma kad:ır fabrika kapıııındll 
meŞhur mlz:ıhçılanmızm nUktcll fık· dlr. bekledim • .!'ruıayet paydos oldu, blr 
nı.lan da vardll'. Neşell gUnlcr ge _ ı: sonra da bu c;ıkh, \'anına ıtlttlm 

çinnek lstıyeulcr okusun, ve: 

de bil~ lftlrıı etmekten çekinmiyor. 
Ben bu kad:ır senedir, bu fabrlkadıı 

nıunıııınmls çalıjıyorum. Hl~·blr lşcl 

benden şlk yct.çl değildir. Bunu lster 
cnlı; fııbrllındn.D orıılılllr iniz. 

Rıı kıza benim yaptığım iyiliği kim 
ee yaıımamı~tır. Fabrikaya geldlğt 

:r.aman, hiçbir ıey bllnılyordu. Kendi 
fllno her şeyi öğrettim. iyi bir l&ÇI 
oldu. Fakat bizim fabrlknda lleret: 
60 lruruatur. Bundun faıla vermezler. 

tııı öğrendi, ya, aradım birkaç lıaf. 
ta gtıçlnee: 

- Ben bu parıı lle ımkAnı yok ça. 
lışmıun, diye aynk dlreğeme başladı. 

- Kııım bıırad:ı fıı.:z.lıı yevını;re 

yok, istersen cnlı!iır&ın, dlldlın. 

- Olmaz ben 200 kuruş yevmiye 
l!lterlm, diye ısrar ettl. Bakın, ba -
km, 200 kuru,... l'üf bu parayı ben 
bile zor alıyonım. 

- ıııtedlğln yere gidersin oyleyıe. 
dedim. Kulktı. gitti.: t'akat glderkM 
do beni tnhklr etmekten geri klllnın 
dı. ı\ıııl kilrr<'den kendisidir. Uen bir 
ı;ı-y söylemedim. 

şımıtf de ;;mhlceriienl:ı:a b:lua, g(). 
yıı kı-ndlslne talcılmışıoı diye tfttm. 
lıır edh·or. 

l>il&UnUn"z, bir defa, h klm bey, 
uğmı;tım. didindim, kendi \ne q öğ. 

retthıı. 50 lrurJ:') yevmly~ lllmağn 

b:ıS}ıııJı. 60 kuruş ye,•rnlye bir nimet
tir, halbuki, bu bnnn (kUfranı ol. 

rııet ! ) yaptı. 

\'nldt gecikmişti , mnhkeme, ııhlt. 

lerln çnğ:-ılmıı.sı itin muhalı:emeyl 

b:ı . •w bir ~Une bırnktı. 
ADLlYE MUHABhıt 

lı anyantar 

• 18 ya,mda, orta.mektebin fklncl 
sınıfına kadar okumu§ bir Türk gen 
ci, resmi veya hususı bir mUessesedc 

çal§mak istemektedir. (Aryün) rem. 
zine mUracaat. 

• ıs ya§lıırmda biraz daktllo bilen, 
ortamektebln birinci sınrfmdnn ayrıl· 

mı§ bir genç, kız: husus! veya resmi 
bir mUes.ssesıcde, yahut telefon santra 

lmda çalı!J1Dak istemektedir. ~yen. 
lerln l.Alell Tayyare apartımanları 

dördUncU dıı.lre 12 numarada (Tüııer) 
reınzlno mUracant. 

Müteferrik: 

• S ilk, lyi kullanılmış bir Zaye 
dUrbUn istenmektedir. Satmak isti 
yenlerin En Son Dakika gazctCJıindc 
(DUrbln) remzine mektupla lsl$11k . 
teri fiyatı ve adreslerini blidırmeıcrı. 

Aldınmz: 

AşnğldD remh~l<'rl r nh -.ın,. n 
UU).,ıcuıunnıızm ııanıl:ırına l(i'lt o 
mı-lıtuplan ld:ırehıı.nemlzc1en (pa1.111 

ıarı hnrlç) hnbilo Mbnhtao tll\'le~.-. 

kndnr vf' !lllat l'1 dt'a sonr11 alaırmıt 

tıın. 

(M.O. 32) (Garı <E, Ural) (E.0) 
(F.R. GUncll) (Ş.U,) (H,B, sscıı 

(R.R.G.) (Ciddi söz ver) (N.C.I<. ı 

(Yoldaş) (A,'M,l (302J tCan) (H.Y) 
(S.R. 27) (T.H.R.Z) (22 48) lB B.G) 
(M.D, 31f>) (Tekcan) (N.B.) (S.C.Kı 

Al!nğlda remiz sahlplerlnJn namu
rına gelmlıı fakat §imdiye kadar ili • 
dınlm:ımııı mektuplan bu ayın sonu· 
na kadar aldırmalan ltizımdır Ay 

sonuna kadar aldınlmış oımıy11n 

mektuplar imha. edilecektir: 
!26 Sezen) (G.ll) (A,G l (S S.) 

(R M.) -(Anla§alım) (H.K.) (A.L,) 

(Oran) (Ciddi) (El) (Emekli! 
(İ. Şer.l•an) (Nadide 76) (Tunalı) 

!B.Y. Kaya) 

ZAYİ - 17.~.M2 pazar günü Ru. 
mellhlsanndan avdet ederken 65 nu. 

maralı vap:ırda içinde numarası po. 

Jlsçe tesblt edllml§ elll liralık ile beş 
altı lira ufak para ile> çok mOhlm 

evrakım zayi oldu. lçlndckl para 
bulana. alt olmnlc Uzenı bruın alt olan 

bu mllhlm evrakı getlrmeslnl insani· 
yet namma rica ederim. 

Beyoğlu J":ımı:ıltknpı lmıun ııo. 

kak Zlr;ıbey ap:ırtuııan lS/lS 
numarııda Peride 

Sarıyerde bir ~e&ct bulundu - Ben ıtlmdl ne ynp:ı.cağım, ne dl. 
Bu sabah Sarıyerde, Rumellkavağı Ba:ıtaratı ı nel sayfada ye beni ısınıden çıkardın! ıledlm. , o:ıle~ Grip, Bo 

t z!lere tanrruz etmf:lerdir. Dllşmnn - Eğer ftkrlnl değtstırdlmıe yrrln, vapur lBkclesl açılt.ıarmdn. bir ceso 

görtllmU§. sandalla sa.hile çıkanlml§. ~=~a ~~1:;~kb=~~almış ve sa. hıı::ı~c;:~~e ıı;m.dı ve: 

tır. t bit Me.ndal"Y ve Lasblo ara.smdııkl kc. - Sen çok ynn·ıııyorson, mademld Cesedin Uzerlnde hUvlyetinl es e .. 
yarryacak herhn.ngı blr vesi a ur 

ı Ye BDtiin Aftnlemuzı D0rbal eaer4 
lhd• S b'9 atıaabHlr. T.&Kttn.ERIND!N SAllNiNız. 
YERDE PUU.U KUTvt.ARI IS!JARt.A· •ISTEYINIZ 

k zuh simde Japon hnrektı.tı muvaffaktyct-

1 
böyledir, ben do patron", oloıaz..tıa 

dd t k 1 le devam etmektedir. mnhl•cmeye başvuracağım! dedim. etmemiş, denizde uzun mu e a ıp ı _________________ .,. __________________________ ..,. ______________ _ 
dökWdUğll için de t.anuuımamı§lır. ıı 
B:ınyer jandnrma kumandanlığı vak' 
nmıı t.nhkikatmıı. el koymuş bulun • 

maktadır. 

cephane taşıyan 90 kamyon ve 45 
yUk vagonu tahrip etmişler veya 
haroro. uğro.tmuşkı.rdrr. 

SOVTh"'T TEBJ,tGl 
foskova 18 (A.A.) - Gece ya

nsı neşredilen Sovyct tebliği: 
17 may.ota krtabrmnz Hıı.rkof 

istikametinde tmı.rruz hareketleri
ne devı.o.nı ederek yeniden ilerle
miıılerdil'. 

Kerç yarım nda.smda krta.la.n • 
mız Kerç şehri clvn.rmda şiddetle 
~arpL~t.adırlar, 

Cephenin diğer kcshnlerindc 
knyda değer bir şey olmamıştır. 

16 mayıstn 65 Alınan tayyaresi 
dil§l,irUlmilr,tllr. 20 Sovyet tayya.. 
I'('Sf kayıptır. 

Barentz denizinde harp gemlle
r.l:ınJz 6 bin tonluk bir dilşma.n nak 
Hye gemisini bat.mnrşla.ıjlıT. 
Fransa lspanya futbol maçı 

Vnlencc, 18 (A.A.) - Fransa 
ılc !spany:ı a.ra.s:nda yapılan fut. 
bol maçını 4-1 lspa.nvıı kazıınmış. 
tır. Fron5anm Mndrit büyilk el~ 
sı Fra.ncosi Pietri de maçta lwlun 
maktaydı. . 

Sedat hAın akşamdanberl oturdufu 
5ezlongdan kmuJdam:mılflı. Ekreml 
görOııce: 

- EvlAt, dedi, yatıncayn kadar bl. 
rer &gam ttittllrcllm mi T 

- IlaylıAy beyefendi. Ben de de 
mlndenbe.rl sıı;nm ıcememi1'Um. 

- Nl~ln.. aı;aran mı Jtalmndı T 
- Ha~·ır. Net'IAyı tllttln dumanı ra.. 

bııt ız etmesin diye. 
Ekrcmln verdiği cevap Sedtıdm ho.. 

ıınnıı g-lttl: 
- Her erkek, kadınlar hakkmda 

bUyle düı!lin!e, yer yilı:Uııde aile dınl 
tısından eser ltalmaz.dı. Siz çok ince 
duygnhı bir crlrnk11lnh: •• Nec1Anın tn.
lll varını . Allah acıdı ona.. 

- NcclA ~k iyi loz, beyefendi! 
l\lesut olınn'-ıı. ~yık.. ona bcklf'dlğ1 

ııruıdctı vereblllnıom, no mutlu b:uın. 
Sedat, Ekreıne bir ıılgnnı n:::.ııttı: 

- Yak b:ıkalım.. 
Sıınt on lldl1 wnıyordu. 
NeclAııın b:ılkonundıı. bnfif bir ~ • 

tırdı vnrdı. 

Galiba NeclA, Ekrcmln yatmru mı 
bckllyordu. Hı-nUz balkonclnn çeklhne 
oıı,u. 

&"4at acaba Ekreme mııhrem bir 
f!CY mı eöyllyecektl T 

Ncdon gooe yarm, saraylı hanım 

yatmnğn glttJ~ halde Sedat balıçede 

Mukaddes Uçurum 
·36· Yazan. ISKENDER F. SERTELLi 

Ekreml 1Mıklem1ıtJ.l' , car kulan, arkad&51:lnm:lan ziya.do 
Sedaı tılgal'83ını yaktı: ı benim etrafımda dolanır, bf:nlmlo 
- Bu gece garip bir vaka aklıma me:ıı;uı olurdu. 

geldi. Çok eekl bl.r hatıradır bu. Bir - O halde ıslze karşı ~Bterdlğl 
vakitler Pqtede ae.fareı ldtlbll·dlm. bu IAlınydlnln sebebi.. T 
O r.am:ın gençllğimln en hararetli bir Bay Sedat ba mı eallıyarnk ııözöne 
çaı;rmda IMılonoyordum. YaUıtım pan devam etU: 
iyonun yanıbs3mdıı tıpla bUyle N~ - Ulr ak~m odaındıı uzanmı:ı, bir 
UUarın evi gibi bslkonlo bir oda vıı.r. IUa<-ar romancumm eııerllıl okuyor _ 
dı. Balkona. nra sıra melek gibi gU:ı:t'I dum. Bu mer=ıklı roman, muammayı 
bir kız cıkıır, f kat bana hlc b:ıkmaz bir dereceye kadar halletmiş gibiydi, 
iltifat etml'7.dl. Şjıu:ll bl\11 hatırımdadır~ balan alze 

- Beldlr mıydıT de okuynymı ııu satırları •• 
- Evet. Evli olsaydı, ondan lltlfnt :.!aenr romnnındıın ııu aatırla.n ez. 

beltJlycceıc l'lld:.ır kütülmezdlm. Ben berdcn ol:umnğa b:ıııladı: 
zatan e\·U kndınlara hiç bakmam.. "B:ızı kadmlnr vardır k1, gurur-
bakanJardan d:\ ho:ılanmıun. Fakat~ ları, bn§kalnrına ntl!at ctmeğe ma· 
bu kızın belcfır olduğunu bildiğim hal.. nldlr. Bunlar ntlfatı 00-§kalarmdan 
de bana bir komı;uluk neznketile oL beklerler .. hattB. tebessUmlerlnl bl _ 
un glllllm ememesl doı;rrusu çok ca - le, bol bol pııra sarfeden hovardalar 
mmı ~ıkıyordu. gibi iptlznlo uğratmak istemezler, 

- Ya sizden ho,ıanmadlyııeT... Böylelerinin ruhunu tahlil etmek 
- Kabil değlJ. Ben o zaman çok pek kolaydll' .• muamma gibi g~r11ıı. 

yakışıklı bir gooçtım. Barlara, ga7.l- dükleri halde, pek çabuk yola ge • 
nolı\rn gittiğimiz zaman bütllıı Ma- lirler.,. J 

Ekrem bu tiı.l~rı dikkatle dln1J3 or-o 
do. 

Bay Sedat: 

- Nasıl buldunıız bo tüz.lerdekl 
rmuıtık kovvetlnl '! -

Diye sordu. Ekrem ııathl tlr gö. 
rüsJe: 

- Çok doğru olablllr, dedi, dAhl. 
yano bir boluıı. Fak:ıt, bu biı' toortlbo 
meselesidir. nu rnutınrrlr berhnlde 
ı;ok kndm robunu tlLhlll etml~. t.cc ,. 

rübcsl derin bir adam olsa gerek. 

- Ben mutııırrlrln tecrübe '\'e ma· 
bareti üurlndo durmadım" fikir ba.. 
na pek mWAylm ve uygun gcldl. Er. 
teeı nksam pansiyonda otunırlcen, 

Macar kom~uz geno balkona ~ -
tı.. Fakat, her zamıı.nld ı;tbl heykel
i mlş bir halde h::ıll<onda lmııkntı 

dumyordıı. Blrnn ltllıde Macır mu. 

lmrrlrln sö:r.lertnı hatırladım.. Ondan 
Utlfat görebllmelc ipin, Dk 5noo be • 

nJm tcc:wllze geçmem lllzımdı. Te • 
cavU.z diyorum •• benl lI13ZU1' gürUnUz.. 
Bu, ruızlktlne, edlbane bir tecavüz 
den oo~ka bir :ıey değildi. 

illa arada yava.SÇ& ba:ırıu kaldır&,. 

llst ka' peıu:ıerelerlne baktı '\-O ~ımt: 

(Devamı ı·ar) 


