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R 0.MA radyosu İtalyan donan. 
ma511llll gooe gündliz İtalyan 

ııahUierinl mildafaa ettiğini ,.o her. 
~ blr ı:ıkarma lınrcketlnl dalın 
baı;Jangıı:ta ezooeğlnl aoylomektedlr. 
l>lğer taraftan ltnlynn basını da 

lttaıtanuı İngiltere elindeki rolünü 
ltaıyaya tmrclh edllınl:ı bir slliib fek. 
llııde mütalea eden yaı..ılard.ıın balı· 
iletmektedir. 

ltalya namına söylenen bu sözler 
dikkate !Ayıktır. İtalya bnrbo girdiği 
7.aman Akdenlzde bugllnldl vaziyet. 
ten daha kuvvctll değildi. .t"ıılu\t o 
'\-akitten itibaren son zama.nlnra kn
dar 1tt1lyada müttefiklerin bir ı:ıknr. 
ıwı. yapması mc:ıelc olııralt ileri &il· 
rillmemckteydl. Bll!ikls bu düı:ünce. 
lerln zıttı ~'-reoo llcrl silfillOyotcıu. 

İtalyanın Akdoolzde vaziyeti nlsbf 
bir ıtekllıle d31ıa sağlam bir dunıma 
glrdlkten sonm, bilhassa mUttefik
J'fıı derhal bir çıkarma hareketi ya. 
Pamıyacaklan bir za.mantla ttalya
nın kendlal bir nevı mlld3faa l:ılnde 

bahsetm meel insanı di1:tilndUrcblllr..-
1taıyada mildnfııa ihtiyacının açıl~ 

r:a Deri sUrUlmesl herhalde halkı gc. 

lecek blr tclıllkeye kaJ'tiı uyanı!• b...ı. 

lundumıak &r1.usundan ileri gclme7.. 
ltatya gerçekten bir tehlike lçlndey
_, tehllke)1 blrnz daha yaklaştır.M:alı: 

tartlar hallta ilin edllmez. 

Bize kalınıa ltalyan propaganda ı. 
IU 1ne3gul eden mesele baııkndır. Çı

karmaya knflı müdafaadan bah eden 
neşriyat yanında ynpıldığl blldlrllen 
bazı hazırlıklar da gözönUne alınA. 
cak olun;.'\ me&ele blmz dalın '\'"117.uh 

J>eyd& eder. GelM haberlere göre ı. 
t.&lya Sardonya adasında a keri tah· 
thlat yapmaktadır. 

Bu tah tdatın hedefi ttalyn.ya ya. 
pıJacak bir akını önlemek olnmaz. 
ISöl le bir ak-uıı önlf'mck lçln yapıla
«lak hareketler ıcın berbıılde başka 
._balar eç1llrdl,. 

Sardonya ada ıııa ynpılan ta.h:tldıı

tın hedefi olsa olııa 1tıılyıımn öteden. 
beri harp gayeleri al'68ında ııılt, sık 
-1kredllen "Korslka., ad.ası olabilir. 
lıitteklın J."llhrerle Duı:e son de.fa 

S.17.burgda görüştükleri saatlerde L 
l&Jyanm muhtelit tJC]ılrlerlndc Garl· 
'-ıdl zaferi §ettflne yapılan törenler. 
4e "NI 1, Kors1ka)ı, Tunusu, lııtc.rlz:,, 
llibJerl gökleri ı;lnlata.cak bir eda Ue 
lö)lenml tL 

ltatya lçlın harp gayelerlnı\en biri 
Olan Koralkayı, Hlndlı;:-lnll1 Japonla, 
llad&gaııkarı 1nglllzler işgal ettikten 
llonra aynı maksatla elde etmeyi Is. 
~k gilç bir fCY değildir. 

Rllba8ııa l\ludagasknr adıısı Japon. 
l'ıuııo muhtemel bir tasavvonına kar
lı lnı-ıllzlcr tarafrııdıın l gal edilmiş. 
tir. ltalya lı;ln de KorıılkCl "l nı ma. 
lııtlette tclfikkl edilebilir. Konılkayı 
lnüttetllderln lıgall ihtlmall önUnde 
lt.ıyaam cmnlyotlnl korumak lcln 
lıQ adayı zaptetmck lııterucsl müın. 
lı:tbıc1ttr, Davayı bu lf('kllde ortaya ko· 
hııca muadclcnLıı meçbO.llcrl birer, 
birer meydana. çıkar. 
İtalyanın birdenbire bir İngiliz ı:ı 

ıt.nna hareketine knraı hBZ1I' bulun. 
dutunu Uerl ııilrm inin nasıl blr sL 
)·ası maskeleme lınreketl olduğu, bil· 
~ Ssnlonyada ynpıla.n tah,lılatla 
beraber mUtalea edildiği zaman ay. 
«ınıa.. 

Dtter taraftan ~asanın MorUntlı: 

1 
~eelnde Amerlkaya karttı pek yu. 

a ao aa 

o ifil © iri) l\J] 

Bütün insanhğı saran belalar içinde fedakarhk kararı ile, 
karakterli ve sportmen durun1u ile her yerde riayet gören ~~ 

T:rkiye Cümhuriyeti, s!zin ~ 119 mayıs bayramı 
saglam . ~aya~~ını~, saglam ~piyangosu çekildi 

ıstıkbalınızdır :: 
Ankara 19 (A.A.) - Cumhurrel.81 ıunu Şef ismet 

1ııönli, lD mayıs fiotndyomunda genı;:-llk ve &p<>r l>ayra
nıı töreninde Türk gençliğine aşağıdaki hitapta. bulun. 
muşlardır: 

'.l'ürk gcnı;lerl: 
Sevgili ve değerli varlıtnmz olan sizlerin gençlik ve 

spor bııyrııınınız.ı kutlanuk için araoı.zda bıılunuyo. 

rur... 817.lıı l)l yt>tl:,ımcınlzo ne kadar dikkatle b&ktığı. 
mızı farkedlyor musunuı. '! Hocalannn, aoa, babaları
nız ve devlet ada.mlannu., \-atanm geleoeflnl teiniz. ve 
kudreUI ellerlnlz.e koymak tein qk ile hazırlanmıuuz.ı 
llfUyorlar. lyl yotL5mcnlz.l kolaylatıına.k lı;ln, ıılze her 
vasıf.ıı;)'I tedarik etmeye pall§ıyonız. Siz.in hayatıruzm 
sıhlıntll ,.e nıışcll geçmesi ipin, bizim Çok göreooğlmlz 

fedıı.kli.rlık yoktur. Sizden u.tıJ.Aklı, çıı.llljkan Uınltll ve 
lcun·etu ohn:ınız.ı isteriz. Kfilnat içinde bir zerre olan 

bu ler yllzUnde, tabla.tin l'l1 mükemmel nUmuneel o. 
lan lıısanlnr, bugün blrlblrlcrlnl IHdiırmekle meşgul. 

dilrler. 1nsnnlı~a hayret vcttn bu manmro knrşıınnd:ı 
gelecek n lllcrlmlzln daha kudretli \e haZll'lıklı )e. 

~mc l, ba:ılıca clllşti.ııconılz. olmalıdu. 

Slzo her ıuunan 1)1 nhWdı olmayı. huıaıı mez.lyet
lerlnln btı§ında gösterdim. Harp fıtclalarınm, milletle
rin alillikı lizerlndo acıklı yılnntılannı arttırdığını gö. 
rUl oruz.. Harp tıelt\laruıcln.n olan darlık ve pahalılık 

vUciıtlar üzerinde olduğıından :rJyade aJılAk Uzc.rlnde 
snrsmtılannı bl51!6ttlrlyor. tlmicllıılz ve neı:enl7lc, bll.. 
yüklerin hır'8lannıı durgunluk ve muhakemelerine kuv 
vet vereceksLntz. ŞB§ıranlnnn UlrUi a.blA.k hezcyanlan
ıın knl'§ı, ~arıık akan blr ı:aflayao g1bl temiz ve 
ııeffaf kıılmız. \'ııtıuıın genlı; zamaıı.larını ve dar za.. 
manlarını yalnız kendi lın.kınz :r;englıtıllklerl için mari. 
fet fırsatı bilen soysuzlnm nefreUe, iğrenme ile b&

kınıı.. l\luhnkk11k blllnlz ki, ki.itil fırsat dü&kilnlerlnln 
'im JtötU ahlfil< ömeklerl.nln yalancı mumlan, umduk. 
ln.rından çolt krs:ı bir zaman tüteblleoektlr. \'atan 
mfid:lf:ın ı fc;ln tltrlyen, "-n.tana hizmet l3l için hazır. 
lanan '.l\ırk mllletlnln ne,,csl.ııdo saadet ve kederinde 
fel!ı.ket bulnn temiz. aportmen nhltıklı, Tllrk cemiyetinin 

ıman te ı aı 

Kerçte 
Geri kalan 
düşman 

kuvvetlerinin 1 

yok edilmesi 
yakındır 

--0--

Dün 80 Sovyet tankı 
tahrip edıldi 

Bertin, 19 (A.A.) - Alman ordula. 
n batıkumandanlığının tebliği: 

Dll§ma.nm Kcrç ndasmdn kalan son 
kuvvctıerlnln yok edllmeal çok yakın 
dır. 0c,·amı 2 net 11&;>fada 

mu~<, davranması mihver malıfll1e.. 
rinde herhalde pek de 1,)1 kartılaııma
llll/jhr. Bir ıstokholm haberine göre 
Uh al'ln Anglo • Snkııonlara tcvoocUh 
ettiği blldlrilmelrtecllr. Bu noktanın 

da bir tepkisi olmak gctt.kt1r. Bu 
Sanlonya tab ldatını bwıun bir öme. 
trt saymak belki do mümkün olur. 

sruılıi;rı &anın bclAlar içinde fedakArlık karan lle, ka.. 
raktcrll ve sportmcın durumu Ue her yerdt• riayet 
göroo Türkiye cwnburlyetl, slzln .ağlam da.yancınız, 
ıııığlam lstlkbalkılı.dlr. 

Türk gençleri: 
Sporun bayramını, muti kudretin kaynaklarından 

blri olarak kar§ılıyonız. lııııanlar araamda iyi geı:ln . 
ruenlu, hattA milletler arasında ya.kın tanlftmanm bir 
esaııh vasıtası spordur. lnaaularm, bele genç ve ateo11 
çağlannda, ııportmenlerln bqında.n geı;enlere alqma. 
lan, onların blrblrllo mllıuısebctıerlnde ~k teıılrll olur. 
l\lu'lıatrıık olmanın ortak zevki muvaffak olmanın ge. 
nJo yürekle, düşmanlık duymadan kabulU bWdhıılcrl 

Urknıoden, taekınlığa dllşmeden kartılamak tabiatın 

ve her tUrJU oartıarın tesirlerine sağlam ıılıılrle bak
ma, hlllAııa ba§kalarmın lylllklcrlnl beolmseme ve 

başkalarının elWklcrlnl bot görme, sporda idman edl. 
llr. Hele §11 noktayı biç h:ıtudan ı;ıknrmayınıı.. Her 

"'" eh rl U b'!,. r c ı~ 
zevki ve lradeıılnln batlıca bllcğldlr. ÇalıfOllUlın istedi. 

~ 
~ • ~ • 

~ 
~ • ~ 

:~ 
~ 
~ 
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~: 

t-ı blr çok kudretler vardır. Bwılarm hepsinden ebem. i 
mlyetllal, çalışıoarun lnsıı.nda zevkli bir şey olabilme. 
si ve nerede, na&ıl oluna olsun herhalde ı;alııtmak için 
arm tıulnomaıııdır. İşte spor, lDMDm bö.ııyeıtlııln höc.. 
relerine ı:alı,manııı lıu eeaıı kuclnıtlerlııl vermek lçtn 
başlıca sihirdir. İli vatan~ verlmll vatandat ola- 1 

bllmck için 1) I sportmen olmıya çal.1f8D ve 1.11 aport. 
men olm:ık için de maddi kudretlal kealcl, yıpratıcı 

ır.ehlrlerden konıyaıı, ahlAklı ve iradeli vuıflarla be. 
zcnerek ye~ vat:uıda§. doğru yolların ea tyı.t.ode-
dGdlr. 

Genç arkadBflanm: 
lnsanlıfm biltiln elemleri, acılan, vatanm bütöıı 111.. 

lantıl:ın ve dllaünooleri üstünde berkeee, blltöıı dOn. 
yaya Umlt \'e neoe vermek ı~ıa sQrbüz ctterlerlDIUıı 
Jrun·etıı nefeslle haylannız: yıı,...aı gençlik. 

Sizin kudretli \'llrlığuıız ve temiz alJIAkmnAa va
tanm sağlam geleceğini her zamaıı aöylemJt olan bil. 
yUk Atatllrktln pnlı acımı candan .aygı. ve eevgl duy. 

Blltun bu ihtimaller arasındı\ in
!ı&ll, lnglllz Uıracından bahııeden ltal. 
yanın "lstllmmct Korslkıı,, c!~ip ha. 
reketc geçeceğini dü::llnmemcz.llk ede.. 

mlyor~ 

19 MAYIS NASIL KUTLANDI 

50.000 lira kazanan 
366952 

Ankaraya ı:ıkmı~tır. 

20.000 lira kazanan 
165957 

htanbula çıkmqtır. 

10.000 lir{! kazanan 
112954 

Toka.da çıkmıştır. 

5.000 lira kaz.ananlar 
305755 118761 29008 181580 

2.000 lira kazananlar 
2~756 131781 219781 152938 331856 
272836 384230 236592 19109 17668:1 

1000 lira kazananlar 
23111 172201 79237 240377 96819 

29539 368017 77'71 377646 
220757 290640 S5604S 177865 
42~ 1(1~ M 33700v anosı 

891091 62629 180548 135963 53295 
149504 63005 18:1124 84751 305110 
4884 822047 289122 22695 26146 
880473 267914 38903 256533 102503 

500 lira kazananlar 
8786, 4425 ile nlhayeUenen biletler 

600 er lira kazanml§lardll'. 

100 lira kazananlar 
673 Ue nihayetlenen biletler 100 er 

ııra kazanmışlardır. ı 

50 lira kazananlar ı 
714, 464 ile nihayet bulan biletler 

ellişer lira kazandılar. ı 
10 lira kazananlar 

53 lle nlhayetleneıı bfletler 10 ar 
lira kazanmışlardır. 

Amortiler 
4, 7 ile nihayet bulan iblletler ikiler 

lira kazanmI§l&rdır. 

.. ~ 

ngilterede 
heyecan 
uyandıran 
bir haber: 

Amerikada 
943 yılı ortasın

aa maızeme 
vermeye 
başlayacak 

olan 

Endüstri tesisleri
nin kurulmasından 

vaz geçildi 
942 yılında 
kati netice 
alınacak 
n:wc- l)c\'1lRll ı Od •)'fM1a 

basını .. 
duman almış 

B U tUrldi Balknn harbinden 
80llJ'a doğclu. GUftesi ga.. 

Hba A U Ulvinlo, bestesi galiba ls
veçlndir. Fakat bu güfte '\'e beste 
birbirine o kadar uygundur ki ay
m sa.n'atklr elinden çıktıtma hllk
medllebl'ir. 

Yirmi dokuz senedenberl vatan 
afuklarmda çınlayan bu havayı 
geçen Cihsn Harbinde ordu cep
heJcrde, geopllk mekteplerde bir 
milli mar, beyecanlyle söylerdi. 
Atatürk Samsuna çıktıktan sonra, 
Yaveri Cevad Abbasla Anadolu 
içerilerine doğnı yollanırken uzak. 
lardan bu tllrküyü teF.uar duydu. 
O zaman yalnız dağ hasmı değil, 
Türkün ba!fmı da <luman almıştı. 
Gtimilf dere Yf'rlne dört sene dur. 
ma,lan kan aJmııs, ve daha da aka
caktı. Çünkü : 

Bu gök, den:z nerede var? 
Nerede bu dağlar, ta.,ıar? 
Bu e.ğa.çla.r, güzel kuşlar! 
YUrliyelim arlcadaşlar! 

AtatUrldln uzaklardan daycluiu 
bn tih!<üyU. sisli bir yayla akl& -
mmda, sanki Anadolonnn robu 

ıraraa: BiR MUHARRiR 

söyUiyordn. Gittikçe ba8tmLD ka
ranlığın l~inde imanın sesi: 

GUneş ufuktan §imdi doğar 

diyor '\'e bütün Türkleri })elinden 
cağmyorda: 

Yilriiyelim arkadaşlar ! 

O anda gllneıt batarken, bıı1 

bir ~eceden sonra, tllrldintln , ... 
dettiği gün~ doğtlo. Sanınnm ki 
l'üı'kü bir türkU kurtannııttı. Ba
zan bir milletin 'ahdethıi &nJ aı 
rubu bir ıartuya, b"r Fi iradesin 
hatti bir kelimeye dolar. "Dağ bn 
~mı duman ahnı'" tllrkli!itl de için 
de bUyUk bir millet saklıyan ttl
Ann l ı havalardan biridir. Doydu 
ğıunuz zaman bütün tllylerlmu a. 
yağa kalkıyor ve gözlerlmlz yqa . 
nyor. Gök, deniz, dağ, taş, ağaç, 
k111, dünyanın her yerinde var. Bi
IİY1)1'11L Fakat: 

Bu gök, deniz ne.rede ftrf 
Nerede bu dağiar, taılar! 
Bu aı,iaçlar, gtkel kutlar! 

BiEe gire JÜla Tftrkiyellle .ar 
\'e hakiki Tttrk olmak ~ balla 
inanmaktır. 



Alman salahiyetli a.akc!ri 
kaynaklarından 

bildirildiğine göre 

Ü 
taarruz 
naz ima 

veri en yerde 
ba aca 

Sovyetler Harkolta taarruza 
geçmekle büyük bir hata 

İ§lemİ§lcrdir 
Berllıı, 10 (A..A,) - D.N.B. bildi. 

r yor: 
SalA.hlyeW askeri kaynaklarda bil· 

!ırlldlğlne g!Sre, Alman ordusunun 
imdiye kadar Rus ceptıcslnde yaptı. 
ğı bUtün taarruz hareketleri, llkba. 
hıı.rm başında girl§llen bUyUk stratc. 
Jil< düzeltme hareketine dahUdır. Bu 
JUzeltım.c hareketinin hedefi do bu 

enenin bUyUk taarruzu için en clvc· 
rıııu mevzileri ele geçlrmektlr. 

Parlak bir muvaffaldyetlc neUce -
l nen K~ .taarruzu da iıtte b!Syle 
hazırlık harekotldlr. 

Bu yılın bUytlk taarruzu doğu cep. 
heslnln hangi b!Slgeslnde ba§lıyacağı 
belli değildir. Ancak askeri makam -
lar bu 'büyük taarruzun en az lhtl -
mal verilen yerde b:ışlıyacı:ı.ğını söy

lUyorlar. 
Bu htı.dlselerle ilglll olarak Alman 

genelkurmayı SovyeUerln Harkofda. 
ki ka?F hareketlerinden ·memnun _ 
dur. Bolşevikler buradaki hazırlıkla· 
rmı Alm:ı.n hava kuvveUerinln ke~
lerindeıı gi.zllyememl§lerdl. Alman 
komutanlığı d~manm bu kesimd1ild. 
hareketıerlnl zamanmdıı. hesaplamak 
imktuımı bulmll§tur. Esasen Bolşevik 
ytlkilsek kumanda heyetinin gösterdi 
ğ1 bu bUytlk taarruzun ne dereceye 
kadar Kerotekl Alman harelceUerlne 
bir karşı hareket telA.kkl edllebllcce. 
ğı pek lblllnmiyor. 

&ıltLhlyctll kaynaklarda öğrcnlldL 
,ıne göre bu Sovyct taarruzu Kcrç· 
t~ yapılacak Sovyct taarruzu ne ay
nı zamanda ba.şlıyacal;;tı. Fakııt AL 
man teşe'bbUsll burada. da hartı.keUe. 
rln tarihini SovycUere zorla kabul 

tUrmlg ve dll§Illan planlannı boz • 
muştur. 

Askeri fhtisasçılarm aôy1edlğlne 

re, bu bolşevlk taarııwında hlÇblr 
ıısuslyct yoktur. Geçen son'b3.harda 
i Alman plAnlnrını Badece kopye et-
1ek ve sonrada insan ve mal7.crneyl 
ciltle l:ıallnde teda etmek bir neUce 
lmak için kAt1 değildir. Bugün tJU 
llıct kaydedlleb!llr ki, Bol§cvtk1er 
n vahim h&tıı.yı Doncç keslmlnde 

taarruza geçmekle yapmışlardır. Çlln 
ttU Alman komutanlığı on bUyUk Sov 
yet gayretlerinin bu ehemmiyeUI en. 
dllatrl b!Slgesinl ele geçirmek için 

~ ft>Urııda yapılacağını umuyor ve 
bekliyordu. Bu Sovyet taarruzu kar· 
gmmda Alman komutanlığı te:ılrl 

tecrübe edllml.§ olan eski tablyeyl 
bir defa daha kullanmı,,lardır. Bu 
mlldafaa tabiyesl d~ taarruzu. 
mm ilk hızını önlemek için cephede 
bir açık kapı bırakmak ve sonra da 
yanlardan sarkarak 'bu kapryı kapat 
maırtrr. lşte Harkof muharebesi §im. 
dl bu safhada bulunmaktadır. Sov -
yetıer bu noktada d:ı. yanlış hesapla. 
~ oluyorlıı.r, SovyeUerbı hamlesi 
yalmz uğratttk'la.rı ağır kayıplarda 

değil aynı zamanda bir kere daha 
taarruzcu1arm mOda.taacı dmumuna 
kooulmalan ne durdunılmuştur. 

Bu ytlm Jllt ibüyUk tank m~ 
rcbcsi Sovyet.lerln ciddi yenilg1si
le bibıriştir. SovyeUerin tnnk ika
Yli>t dn.ba şimdiden en son tipte 
olmak üzere 324 il bulmuştur. Bu 
tankl:ırm içi:nde en ağır ve en son 
.tipte İngiliz ve Amerikan tankla.n 
da wrdlr_ 
~ generallerinin fikrine gö. 

re bu ta.nk m:n1uı.reb:?Sln neti • 
oesi Mm.an tank karştkoyma si
Ellıls.rmm. ve yelli tipteki A1ma.n 
tayyarelerinin mükemmel VOSifla.. 
rmı isb:ı.t etmiştir. Alınan slWı
lamı:ı. lm.rşr hiçbir dtı.,ınan ts.nkr 
dayana.mzyncakttr 
Bu~ yenilgisbıin stratejik 

neticeleıi de ufukta belirmcğe bn3 
Iamıştır. Bunun ne olduğu ta:bi-
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Gan idiyo i:' man tebriği 
ecn Herle 

ı.ıa&Mıanla ara ın a 
Müzakerelerin tekrar başla. 
masına muvafakat ediyorum 

Yeni Delhi, 19 (A.A) - Gandi 
demiştir ki: 

Mecusilerle müslümanlar ara. -
smda mlWıkerelerin tekrar başla
masına muvafakat ediyorum. Kong 
rcnın tetkik komitesi tarafından 

taybı edi'en beş mUmessil birliği 
de bunu isterse ve eğer iki ta
rafın bc:nim yardmum olsun olma. 
sm, uyusa.bilirse, dünyanın en baht 
lr adamı ben olaroğmı. 

• 
ı o serumu 

ulundu 
Paris, 19 (A.A.) - Kollej dö 

Frans profesôrlerinden Qovis 
Vinccnt tifoya karşı müessir bir 
serum keşfetmistir. Bu profesör 
vaktiyle T. A. B. aşısını bulmUŞ" 
tu. Profesör tifoya karşı mües. 
sir bir silah bulmak için 50 yıl 
çalışmıştır. Bu keşif tedavide 
bUyük bir inkılap yapac-nktır. 

Sovyetlerin yeni Tokyo 
elçisi 

Tokyo, 19 ( A.A.) - Sovyet
ler Birliğinin yeni Tokyo sefiri 
Yakof Malik şimdiye kadar Ja 
pon hükfunet merkezinde Sovyct 
sefareti müsteşarı sıfatiyle bu_ 
lunmakta idi. C.eçen şubatta. se
fir Konstantin Smetanof'un 
Kuybişef'e gitmesi dolayısiyle 
Malik maslahatgüzar sıfatiyle se. 
faret işlerini idare etmekteydi. 

lstanbul muhteliti mektep
hler muhtelitini 6-1 yandı 

Bugün öğ edtn sonra Fener 
stadında İstanbul futbol muhteliti 
ile mckteplile'r muhtel.iti arasmdn 
yapılan futbol n!ı.çnıı lst.nnbul 
muhteliti 6 - 1 kazanmıştır. 

Muhtelitin goll<:>rlnden Uçlinü 
Arif, ikisini ŞUkrll, birini Eşref 
atmış, mc!ktcplil~ ycgine golü 
nü de Şehap ya.pnuşt.Ir. 

ııaııuıraıı ı nal aayfnda 
Hıırkot 'bölgesinde dll!JIDanın yeni

den yııpUğt alddeW hUcumlar pll.skllr 
tUlm~tür. Dünkü gün dUşma.mn 80 
tanla tahrip edllml§Ur. Alman !hava 
kuvveUerl bundan b3aka daha 31 
tankla 500 den fa.zln. her çeşit nra;ba
yı harp d!§ı bıro.karak dllşmanm 

zırhlı vasıtalar bakmımdıın kayıpla... 

rmı harbin ba§mdanberl 44 7 ye çıkar 
l'IU§la.rdır. 

Doğu cephesinin orta. ve §imal ke-
simlerinde yapılan muvattnkly~W 

Alınan mevzii hUcllmla.n esnıısında • 
merkez kosimlnin gerilerinde ikuvVet. 
U blr bol§evlk Ç<ıtesl yok edllmi§Ur. 

Lııpaııyada Alman kıtalan hudut 
bölgesinde c.eroyan eden olddeW mu.. 
lıarebelerde iyi neticeler ~la.rdır. 
Dllşnıanm mukabil taarruzları pU.s -
kQrtülmtıştnr. 

Kola yarımadası sularmda bUytlk. 
bir to.şrt lbombalann öyle kuvveW i
sabetlerine maruz 'kalmI§tır ki kay_ 
bed~ sayıla.blllr. 

Mounnana kar§ı yapılan luı.vıı. ta· 
a.rruzlan Uman lb61gesinde çok bil -
yUk basarlar yapmıştır. Hava sava§. 

larında Sovyetler 13 U Harikan ol -
mak üzere 48 uçalt Imybetmlşlerdir. 

l'tlo lıova 19 (A.A.) - Sovyet 
gece yı:ı.rtSI tebliği: 

ıs mayısta, Harkof kesiml:nde 
kuvvetlerimiz tmı.rnızi hareketler
de bulunmuş ve üerleımelerlııe de
vam etmişlerdir. 

Kerç ya.nmndasmda, çarpışma.. 
lıır Kerç şehri civarbnnda devam 
etmiştir. 

17 mayısta, 64 Alınan uçağı tah
rip edil~ti.r. Biz 21 uçak kay -
bettik. 

Barentz dmıizlnde Ru.s havn kuv 
vetlerl bir dUsman dcstruyeri.ı:ıi ba
tırmışlnrdtr. 
ı.ondm, 10 (A.A.) - Bir haf

t.adsnberi devam etmekte olan Ti. 
moçenko ordularının ileri hareketi 
uün de muvn.ffakıyeUi neticeler 
vermistir. Sovyct geee yarısı teb
liği taarruzi hareketin devam et
tiğini bildirmektedir. Almanlarm 
bir t.ank tes'!tili ile yaptı.klan karşı 
hilcum pUsk!lrtülmU.5 ve 30 Alman 
truı.kt tahrip eöilmlştir. 

Sovyet tebliği diğer kesimlerde 
kayda değer bir şey olmadrğmı i
lave etmektedir. 

Sovyet yük.sek kumandanlığına 
göre, Kerç yıı.rmıadasında Kerç 
eehri dolaylarında ~ddctli çarpış
malar devam E:tmektcdir. 

ı l;)ntlnn 70 ımru, olan: Almanlar havada da ağır zayia-
1 _ Blr Knfko.s romnnı t.n uğnı.maktadtrlar. DUn 21 Rus 

iki Roman 
30 kuruş 

2 _ Kafes Arlmsı uça.ğma mukabil Almanlar 6'l uçak 
Adlı lkl roman, bu 111nJa Vaıat kaybe~lcrdir. 
klt.o.bevtne mllmcaıı.t edenlere ynı_ Barentz denh.inde Rus hsva 
nız so ırunıısa verltecckt1r. J kuvvetleri bir Alman muhribini 
Her lklst en güzel birer 8.§k ve batirnl!ŞlardJr. 
macera romanı olau bu eec.rlerl Naziler kumandanı durmadan bu 
alınak1n aııcle ediniz. kesime takviye krtnlırr göndcrdi-

ııı.ı ____ _,_ _______ 11 ğinden muluırebe gitgide ı;dddet-

Bir bayan aranıyor 
20.25 Y8!illnrmda bir bayana lhtı • 

yaç var okur yazar olanlar tercih e. 
dlllr. Görtlşmek Uzere ndreıılınlze mU 
racaıı.t. 

Knraköy MumJınne cadd 1 Hasan. 
pata han. No. 2S çantaevl. 

Yazlığa gideceklere: 

ası e 

lenmektedtr. 
Sovyet radyosu çnl'.J>~alaıın . 

giln geçtik!:e arttığını söylemekte.. ' 
Alman havn kuvvetleri müdafa

aya gctmiş bulunmakta.dırlar. o. 
valar dUşürUlen Alman uçakları ile 
knpnhdır. 

Bir muharebeye Almanlar 90 
tank salmışl3.r fa.kat bunlann 46 
ır. tahrip ediJmfqfö·. 

24 s.ı.at zarfında R~nr 60 Al-
m:ın tankı tahrip etmişler ve bazı 

: 
1 

.. öy ve mesldin nınhn 'leri işga.1 et.. 

1 
mlşlerclir. 

Ric'at eden Abnan kuvvetleri 

1 
köyleri yn.kmS:kta. ve halkı ga.rb:ı 

her yerden ucuz do~ru sürmektedirler. 
f.,Uuıbuldn Riznpn a ~·okuşnnda Sovyet rady<>!ouna göre, Abnan-

66 No. AHMET FEVZİ'nin lar Smolen..~e 3 haftalrk bir to.-

A " b•I :im g5ren eski hava ve bahriye e-
srı mo ı ye ratmı cepheye sevketmektedirler. 

l\lai;"IWLSmda.n ııJmız. Bu şldlde cepheye gelen bahriycll-
1 ____________ _.1 Ierin adedi 40.000 kadar vardır. 

ntiyJe söylenemez. Ancak fSU ci
het kaydcdildbilir ki bu kesimdeki 
muharebeler Avrupa ordulnn ta
ra.fnıdan gi:rişilcek biiyUk taarru
zun bfr işıreti değildir. Bunımla 
beraber bu muharebeler, Abnan 
başkomutanlığı bUtün fa.alJyetinl 
hazrrlı:kla.r üzerinde topladığı bir 
devrede, düşmanm niyetlerini ve 
usullerini göstermiştir, 

- Kııdmlann W dlnlome Metleri 
OKl!Jhurdor mnlQm ya. Bizim Jıanmı 

bu hlld\ycyi b!J.ıJıM de. Ba kadar za
mandır 6Vlly1z., b4lA ona nçmoorm lıo 
~ Her neyse .. o a~ 1Btl5ka1J, lıa. 
knrct1 giim alıuak pencerede blr tı. 
1.-ırtı yaptım •• ~mı yın'U§ÇA blxlm 
t.nmfa çevlriııoo, kendisine glllerok: 
.._ AUcdors\nlz, dedim. Slz.1 rnhat-
sız ettim &m3 •• bu gtlrtlltuytl ;>npnıa
ınak elimde clct-lldL 

- O ccvnp verdi ml f 
1 - ŞUphcslz,. tatlı bir tebeMllmlo 
,UzUnıe baktı: "Ziyanı yok.,. tlı.lllmc. 
.-1nızı,, kendi kendime, kıılenln burç. 
larau fethedobUeoeğtm, dlyordwn. 

- Tıulrıııza devnm etseydiniz!,. 
- ŞUphllSl7.. liaöladığmı bir işi ya. 

nda brrııkmak istemedim, Cepheden 

1 

harekete geçtim.. cllml uğuşturclum. 
O, panoum kolumu sıkr~tırdı{;'Ulla za.-
hlp olarak sordu; 

- lllr yeriniz mi acıdı f 
- H~men CC\ap \0crseydlnlz.. 
- Durur muydum B cnnım? El. 

bette cevap verdim, YU:ıUnın buruş. 
mrnrnk: "Çolı: c:ınon yandı, dedim, 
nlzl rahatsız etmemek için pancunı 

r .. apamak istemiştim de." 
- Güzel bir tıuı.rmz tnblye!JI •• 
- Bulu5larım trllı.cldl, değil m1 'l 
- Milkemmel,. imdi nldınız cevn.-

19 mayıs- Arlkarada ve 
Is anbulda nasll kutlandı 

19 mayıs gençlik bayramı bUtlln 
yurtta, büyük bir coşkunluk ve muaz 
mm mcnısl.mlle kutlandı. 

Memleketin her yerinch oldu#U gi
bi A.ıı.knrada da bayram. dün a.qam_ 
dan itibaren başlamıştır. 

Ankarado.ki merael.m •balım .at 
7 Binde 21 parçıa top atımı n. ba§l&... 
Dll§tn'. Topla.r, 19 m&Jla 1919 da tam 
saa.t 7 de Samsuna ayak buaD At&
türk için atılml§tır. Bwıı:a mUtealdp 
btltUn nakil YaSitalan, lokomOWler 
ve §ehlrdeki dlldUkler ötınet• b&f]&. 
'lll§ ve herkes nerede olursa oı.un 

bu düdUk seslerile bera.ber Atatürk 
ve ıstJk1Allmlzin kurtanıması 1çbı 6~ · 
m~ olan mnbıırek §OhlUerlmlzln ru. 
hunu taziz için ayakta ihtiram vazi· 
;retlnde bir dakika durmu.şlardir. 

Bu sırada §8lllı tayyarelerimiz de 
g!Sklerde uçınll§tur. 

Saat tam eek\Zde muhtelif tqek
kWler mUmC88illerinden mürekkep 
bir heyet AtatUrkün muvakk&t ka.b. 
rine giderek hazırlanan bir çelengi 
bırn~ıır ve kabrin karguımd& ih
tiram va.zl!elerinl l!o. etml§liırdir, 

lPODROMDA 
İp-Od.ram hemen hem.en sa:b&hm 

erken saaUerinden itibaren ağzına 
kadar dolmuştu. Tahminen 40 bin An 
lıorniı yapılaoalt merasimi seyrede -
ecktl. 

BUUln vekiller, mebuslar yerlerini 
almışlar ve Sııat ıo da da Milll Şer 
İsmet lnönU tribUnlerinl şereflendir _ 
ml§li?rdlr, 

Biraz sonra da RlyaseUcumhur 
bandosu, maraton kulesi altında.ki 

kapıdan görünmU, ve çaldığı ma.ro· 
\arla beraber geçltresmJ. ba§lam.ıştır. 

GEÇİTJ~U 
EvvelA bayraklar, buı:ııdD.ıı sonra da 

aıoktepler gegmcğe ba.§lamı,,ur. En 
!inde Ataturk. kız li.ecslndcn acçıne 
bir izci takmıl goçmlş, bunları takl 
ben de Ankara ve Ato.tUrk kız llse
lcrl, ticarot 1laes1 ve diğer okullar, 
nihayet de harp okulu gcçml§tir. Kı_ 
talar lsmet lnö.ııt!Dlln önıllndeD geçer· 
ken: 

- Sağa bak! hitablle, gözlennı.. 

uıııı Şeflerine çevirmi§ler, l<endlslni 
aeıl\ınıamışlardır. Geçit resmi -i6 da

kika kadar sUrdüktcn sonra, rlyueti 
cumhur ban.dosunun çaldığı Lstlkl&I 
marşı herkes tanı.fmda.n ayakta ola. 
rok dlnlenllmlş ve bu aırad& oanlı 

bnyraklarrmız serenlere çekilmiştir, 
Bu sırada. ta.yyarelerimlz de lpod 
rom Uzcrlnde uçmu,. ba.yramı gökten 
kuUnmıııardır. 

PARTİ SEKP.ETEUtNL'll BA Y'llMll 
AÇIŞI 

Bundan sonra kürsüye cumhuriyet 
halk pe.rtisl. gezıel sekreteri Memduh 
Şevket Escndal gelml§ ve uu hltabc 
Ue maarif vekili namına bayramı aç. 
lnl§br: 

.. _ BUyUk Milll Şe!imlz ve sevgili 

vatandll§l:ır ! 
Maarif vekilimiz ve 11evglli arkada

ennız Hasan Ali YUcelLn §U ıında ra. 
lıatsızıığt yüzünden, onun saym a • 
clmıı, cumhuriyet halk part.iBi genel 
sekreteri olan ben 19 mayıs töreninin 
açıll§mı iltuı odiyor.uın.. 

ÖlllmUnden sonra geçen dl.Srt yıl 
tı;lnde BUyük Kurtarıcı, ölUmsUz kah 
raman, e§.Slz tnsan AtatUrk, 23 sene 
ı.snce bugUn ölUmlorden ıwrtardığt 

Türk milletinin kalbindeki sönmlycn 
ntcşi yakm!§lı. Hangi ana evltı.dını, 

hangi çocuk babaBinı, hangi sevgili 
gönUllUsünU onun milletln1 sevdiği 

kadar sevdi? 
Onu her ne vesile Ue anıı.nıak ana. 

tun, mllll latlkllU savll§ının hatınıııı 

uyanıyor, heyecanı uyanıyor. Bu her 
zaman böyle olacaktır. 

Atatürk, bugUn )'8.§&makta ve yıı. 
rm doğup yagıyacak ole.n bUtlln Türk 
lerin ruh ve manen idealleridir. 

Atatürktm 2S sene evvel Samsunda 
yaktıgt kutıııal meple, §lmdl sevgili 
~ İDISnllnUn elindedir. 

06zlerlmi2ı onun gözUnde, can ku. 
ıatmuz onun sesinde, gönnılerimis o
mm 6ZQndedlr. Omm arkasmd&n gidi. 
yoruz, Onun dcdlğtDi yapıyoruz. 0-
DUD ~rdlği doğru yolda yUrUyo • 

ruz. 
Gençler, 'bayra.mmm kutla.nml" 
Memduh Şevket Esendaldan eonra, 

kız talebeden Fetblye admdaki geU1', 
ldlrı!JQye gelmla ve heyecanlı b1r 
MSle ark&daoian namına . bir nutuk 
aöylcmiJtir. 

lıltlteak1ben meruimi eercÇendlr -
mi§ buhman, M1ll1 Şefimlz l.mnet tnö. 
ntl gençliğe heycea.nlı bir hitabede 
bulumnU1tur. "Mlll1 Şefimlzbı hlta_ 
be.si 'birinci aayfamızdadır.,, 

Milli Şefin sık srk kesilerek çıl
gınca ~la.nan bu hitabesinden 
sonra. sahadaki talebeler taro!m
dan spor gösterilerine başlanmış -
trr. 

ŞEllRtMİZDEKt MERASİM 
Fencrbahçe ve ~taş stıı.dla.

rmda yapılan me:msünlere de sa
bahleyin S'l.8.t 10 da~. 

Fenerba.hÇe stadmd:ı. merasime 
~irak eden kız ve erkek talebeler 
yerlerlnl aldıktan SOllra İstik 
lftl Ma.rşı söylenmiş ve bayrak çe
kilmiştir. 
ımtea.kiben vali ve belediye re

isimiz Ltltfi Kırdar talebeleri tef
t~ etmiş ve kendilerine: 

- Spo'l"Ctllar bayra.mnuz kutlu 
olsun! Demi5tlr. ı " 

Gençler: 
- f::ağol ! cevabmı vermişlerdir. 
Bundn.n sonra geçit resmi baş-

lamışt.ı:r. Şeref tribUnUnde vali
den başka, parti reisi, örfi idare, 
t9ta.ıibul ve Mmt:!lta kumandanla.n 
ile mcb'uı:.>la.r ve birçok davetliler 
bulunuyordu. Evvela kız talebe, 
sonra et'kek talebe geçmiştir. 

Geçit re.<mıinden sonra vali 
94-0 - 941 mektepliler müsabaka
larm.dnn kupa. knzanruılııra kupala
rmt vermiş ve kendiler:.ni tebrik 
etmiştir. 

Bundan sonra Atatürk bilst.Unc 
bir çelenk konulınuş ve tnlebeler 
sahada spor gösterileri yapm~lar
drr. 

ŞEREF STADim>A 
Şeref stadmclıı.ki merasime de 

saat 10 da başlanmıştır. 
lstiklfil Mru'§mda.n sonra BeŞilt

taıı kaynıııluı.mı Sabri Sözer bir hi
tabede bulun.:ı.rak 19 ıruıymm ma
nasını tebarüz ettirmiştir. 

Yeni kolejden Nuran Çakmak 
ve BC§iktaş orta. okuldan Bedin 
Ergulat da heyecruıh birer nutuk 
\•ermişler, alkışhnmışlardrr. 

Atntih-k ve lnönUnUn yanyana 
bulunan bi\stlerine çelenkler ko
nulduktan sonra resmigeçit ya. 
prlmış, şehrimizdeki bUtün kız ve 
erkek ortaokullnrı intizamla geç
mişlerdır. 

Kızların ve erkeklerin ayrı nyrı 
yııptrklıı.n beden hıırcketlerlndcn 
sonra merasime nihayt vrllmi§tlr. 

E~Kt 

SAGLAl\1 • BOZUK 

RADYOLAR/ Teı: •01s11 
ALffi 

PARÇASI BULUN1\IIY AN 
TAl\URI fMKANlSIZ RADYOLARI 
OARA?lı"TILt Ol.ARAK l'APAR 

PIJll, Pilslz RADYOLARI 
DİNLETİP SATAR 

IS3lARLAlUA mm Çl~ŞIT RADVO 
YAPAR 

BUtUn radyo l!flerlııe: Ç(ık mufaasal 
mektupla 10nınoz cevap verir. 

~ağı YOk.lekk& dımn No. 60 
Z. ŞENLER 

ukad s Uç rum 
-36- Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

bı öfrenmek lııtlyorum. 
- Aldığım cevap mı! bllyUk, dD

rin, snmlınf bir a!Aka.. 
- lşto bu glizel •. 
- :Xe cevap vcrdlflml tahmin e. 

'llenılnlz'l 

- Acmdımıak için, eUphesh: • lta. 
nıulı - deml~zdlr? 

- Evet ama .. çok ınstıkll söyle. 
elim: "Kolumu panouruo mama sı
kıetırdım,. Fakat, kalbim ka.nadr .• ,, 
dedim ve UnUrne hakamk giUUmse • 
dlm. Nasıl, beğendiniz mi ~-nbımıf 

- GUzcl. lıutm.t, bUyük blr cesa -
ret., 

- Dedim )a., cepheden tanrruza 
Auırar \ermlııllm. O hayretle yllzilme 
baL."tı ve sordu: "Slz ldmslnl:ı 'l,, ce. 
wp Vl?l'dlm: 'Bir Türle,.,, gözlerini a.. 
tıınlk haykmlı: "Ne yauk.. ne ya. 
"ık.,. toktnnbcrl burwı bunınıı otur
dut;rumuz komşum mı-ğer bir Türk. 
mllı,ı .. ah, ben Türkleri ne l>adnr se
verim bilseniz ... ,, 

- O halde kaleyi movattaklyctle 
fet.betbl~ domektlr. 

- Buodao sonrası m:ııo.m. Biraz 
zekA, biraz da nezaket, sempati ve 
kablllyd meselesi .. 

- Dostluğu ilerlettiniz mit 
- Şliphe&lz. Peştedcn ııynlmcıııya 

kadar ... 

Ekrem bu eski hlkAyeden kendine 
blr hisse çıkanna~ çalıştı. Bir ııey 
anlayamadı. 

- Ocnçllğlnlzde m de :mablr bir 
av<'.ı imişsiniz, Sedat beyefendi ! 

- Bayır .• hayır •• l>u. bcn1.m maha
retim dcğU .• okuduğum Macar roımn 
<'!Sının bıına verdiği 006nı'Cttl. Htılbu

kf ~lmdlld gc.nçlcrlo b6yle rom::uılar. 
dan dera nlmalarmu. Jhtlyaç blssctrne. 
diklerf.nl doyuyonım. 

Ekrem bu sözden Alındı: 
- NecWarda ~gl~lme mi Uzül

dünllz beyefendi\' 
Sedat kekeledi: 
- Şey" yok., evet cawm •• bW çok 

Küçük .lJinJar Kupona 

(Bulmpoaa ~ 

iş anma il ftnDC IJl.D1an 1:11 
Oaklkada pııraıa oeomctlfeoektlr. Ev

kmne ~ s&MlmcD ~ 
mb.ruz kalmak tnere IU'lh adreıdert. 
oJ bilcllnneJert !Azım.) 

lı arıyanlca 
• 18 Y8§mda. orta.mektebin 1ldnc1 

SIDI!m& kadar okumu, bir Türk gen 
el. resmı veya hUausl bir mtloaae8ede 
cnl§mak 1.stemektedlr. (AryUn) rem. 
zlne müracaat. 

• 18 Y8§larmda blrnz daktilo bUcn, 
ortamektebtn blrlnc1 smıtmd&D ayrıl
mıo bir genç, kız; hu.su.st veya resmi 
bir mlleBSSC89de, yahut telefon aantra 
lıDdıı. çalıpıak lstemektedl.r. l8tiyen. 
!erin lAleJI Tayyare apartmıanlan 

dl5rdilnc1l daire 12 numarada (Tilner) 
remzine mllracaat. 

Mütelerrik: 
• 8 11k, iyi kullanıl.mi§ btr Zaye 

dUrblln i.atenmektedlr. S&tmak iBt.t • 
yenlerin En Son Dakika gazetesinde 
(DUrbln) remzine mektupla l.sted1k _ 

leri fiyatı n adrealerl.al bildirmeleri, 
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rmıı g~ takat §imdiye kadar aı. 
dınlmalllI§ mektuplan bu aym ıson.u
na kadar aldırmal&n IA.:ı:mufır. A:y 
sonuna kadar a1dırı1mJş olmıyan 

mektuplar imha edllecekt1r, 
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lng ıterede heyecan 
uyan ran baber 
Bcrn 19 (A..A.) - TribUn da je. 

nev,, gazeteslnln Londr& muhablrl 
blldlrlyor: 

1948 yılı orlMmdan önce malzeme 

vermeğe bn&ılIYacak olan endl1stri 
tesislerinin kuruimaamdan v~eçU
mesi hususunda Amerika mlDhlanma 
komite.sinin verdiği ko.rar lnglllz c!
kümdıı bUyUk bir heyecan uyandır_ 
Illl§tır. 

Bu sureUe Dk defa olıı.rakdır ki 
Amerika ve dolayı.sile ln.gtıtcre kaU 
yılın 1943 değil 1942 olduğu hakkm 
d&kl ~lerlni açığa vurmuo olu -
yarlar. 

Bu, böyle ~unca da &ıtlmUzdekl 
aene yazı için vsUhaalbı bir kat daha 
arttırılmasmda fayda görülmemi§ ve 
Amerikan 8l1Ahlanma. prognımmm 

Uçte ik1Bi iptal edllml§tir. 
Bu knrıırın uyandırdığı llk tets1r -

ler şu nokta Uz.erinde durmıı.ktadır: 

MUtte!ikler bugün elli?rinde bulunan. 
lıı.n önUnmUzdeki aylarda l.stlhsa.l e. 
dcblleceklerlnln ktınılleıı ve el blrugi· 
le kullanarak katı netioenln almmıuıı 
saatinl çabuklaştırın.ağ& azmetmiş. 

lcrdlr. 
J..ondm, 19 (A.A..) - Cenubı.A.fri. 

ka b~§veklll general Smuts, Mısır ve 
Llbyaya yaptığı bir seyahatten dön
mllştllr. Bu ziyaret 10 g1ln .sUrmllş· 
tur. Genernl dc.rnl§t.lr ki: 
"Ortaşark dU,.'IJilana kargı elde tu. 

tulmalıdır ve tutulacaktır. Çünkn bu 
rast ileride bUyUk bir ta.a.rruz lçln 
Us olabillr. Mııdoga.skara gelince, bu. 
raaı cenubt A!rlkanın arka kapısıdır. 
Pek yakında Hlnd Okyanusunda bU
ytlk hAdlııcler olmam muhtemeldir. 

Bu aeııe kat1 bir senedir, kııtt neti· 
ce bu eene almablllr. Neticeden hiç 
!iUPhem yoktur.,, 

beklettiniz.. Böyle Uk konUf""M'a 
NoolAnm evinde fazlaca lmlmtı.h;, &Up 
he uyıwdıncı bir harekeı d8''11 m1 • 
dlrf Hem biz gengll~ dalma 

oophedca tanrnıza cco<ırdlk. Şlmd1kl 
gençler bıMnı dalma arkadau vur • 
ma.k ı..tt70rlar. na kadar dolAmhaçb 

lı:Lreketlero ne llmmı n.r, • otul1 Be 
le bir kere nlşanlanm bakalım., aile 
birliği.ne, ıılle t~ do(Cru eöy
lo csa.slı bir ndmı ntm.. oadsn eonra
sı kol4ydır. 

F..kremln ha tarzda konuşm31ar hlC 
de h~uııa gltme'l.dl. Ayağa kalktı: 

- Beyefendi, o kadar ~ uylaım 
var kJ, Blmz daha humnınazda. kL 
lırsam, oturduğum yerde UY1JJ'Up ka
c:ığtmdnn korkayomm. 

Socbt: 
- HııMmıı:z var, dedi .. 

seslendi: 
- Kız,..? ba~ E1m'ım beyin oda.

sun g&;ıer" 
Bcıslome km Jaıosrak geldi: 
- Odıuıu., JBtal;mr& bazu beyci • 

ğlm., 

- Ekrem: 
- Mllsatıdenlzle, dedi, yarm ııı:ıbah 

f.E'.kmr konUŞW'U%. 

- Haydi, Allah rahatlık \'CJ'tlln .. 
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