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Yazan: SADRI E:RTEM 

M EKSIKA ile mihver arasın-
da. g~cn hadiseler Mek.o;i. 

kayı müttefikler safına sokma.ktn
dır. &hnlıın Meksika gemisi hak 
kmdn M<'aslknıım verdiği notayı 
Ahnanya liabul etmemı; aksine o. 
lara.k l\lek ika körfezinde bir ::\lclt
blka petrol gemisi dııha batml
rnıstır. Bo meselooen Meksllta ha
riclye nazın gazetecilere ~yle 
baıısetmi5tlr: 

"Almanya, Meksika.n.m, verdiği 
notayı kabulden imtina etmlfjtir. 
Böyle bir tavrı hareketi tefsire m. 
zum gönnüyonım. Reisicumhur, 
ha mesele h&kkmda, memlcket"n 
§ercflni koruyacak şekilde l<arar 
'"crccektir." 

Hariciye nazınnm bu sözlcrln
dcn sonm l\leksilm Cümhurrel inin 
mesajı :amtct Meclisine gönderil
~tlr. Cümhurreisf meclisten mlh. 
vere harp ilan edilmesini iste. 
ı:ncktooir. l\le"nsilmnm müt teffü. 
ler sa.fmlb fiili bir lmrettc yer 
almn.sı &rhk ~n de~-il, dakika. 
ıneseıcsi olmuştur. !lekslka.nm 
ltlilttefiklcr sn.fmcla. yer tutma
sı lfıtin Amerikanın Blrlcşilc Amo. 
rlka ile yaptığı isbirllğine da.ha. 
genis bir ho.clm \'ermektedir. l\lt.'ir
&lkanm mUttcflklcr "o,·ali!>yonunda. 
yer alma.sının müspet fnyClalan ol
duğa gibi, m("Dfi fayclalan da nır. 
dır. 

Hattft Mek iknnm tnnf ız lml
nıa.sı hile Ameril.."1\ için bir kıı.zanç
tır. Elde edilecel< mü pet fayda
lar l\lcksilr:ınm ham maddelerinin 
ve kalite itibariyle <>hemmiyetU 
bir rne\1<i ala.n siliihlı J.."lln'etleri. 
nln mlitteflklerln safmcla yer al. 
rnasıdır. 

~leksikanm "IOD llS scncdenberi 
get{rdibi. istihaleler, 1\lclt Umnm 

u 
esmQ 

Emekli subaylar cemiyetinin sene. 
lJk kongresi bugUn saat 14,30 da ce· 
miyetln Veznccllerdeki binasında ya_ 
pılmıştır. 

l{ongre reisliği.ne emekli albay Nl. 
hat, Azatıklııra emekli yarb·ıy Azmi, 
emekli binbaşı Z;ya, kMipliltlere e· 
mekll yll.zbaşı Muhittin ve emekli 
yUzb:ı.'ı Sadettin seçlldlkten sonra 
celse açılmış, ve idare heyetinin ge 
çen seneki faı!.tlyetlni tebaı-Uz cttireı1 
rapor okunmuştur. 

Bu rapora göre, cemiyet geçen -se. 
ne 29S ıı.z:ıya 6S5 Ura yardımda bu· 
lunmuştur. Bundan b:ı.gka. olrnyan 

Meksika 
körfezinde 
~k·gem·ye 

t ruz 
ed.ldi 

Yeni tipte 
1 yangın torpili 

kullanıldı 
57 i 1 

Ynştngton, 24 (A.A.) - Mclkııl. 
ka ikörfezinde ıb!r ufak Amerikan 
ticaret gemisi torp.i.llenmiş, diğer 
bir gemi top ateşine tutulmu§tur. 
Gemiden kurtıırılanla:r bahr:ye ruı.
zırlrğınm bildirdiğine göre körfez
de 'bir limana Çikarılmı§la.rdır. 

Ncvyork, 24 (A.A.) - Meksika 
!körfcz:nde geçende vukun gelen 
jki torpilleru:rıe hareket.inden birin. 
de yeni tip bir ~;angın torpm. kul
lanılmış olması muhtemel bulun. 
duğu hab2r verlliyor. Taarruza. uğ. 
rıyan gemi, derhal tutuşmuştur. 
Kömürlükleı- ateş almış, telsiz dur
muştur. 21 kişiden bir kısmı der
hal, b'.lr kısmı yanık y:ımlarmdan 
bir mliddet aonra ölmüş, bıt suret. 
le iki t:ıa.rruz noticesinde ölenle. 
rin royısı 57 Yi ibulmuştur. 

·o yal bünyesinin nlllıb'I !i!Ckil 
nusyanın müt:tefilti obın İngllterc ıncrika üzerinde oynnması milm
\•e Amerika ile birlikiıe harbe e58- kiin oj1an J>Olidk oyuna ~im<lidt'n 
sen onu müsait bir duruma sok- Melcsilta har1•c sokulmak sureüyJe 
mu tu. lcksilm gemilerinin t-Or. karşı tmymus buhmmaktadır. 
Pillenmesi bu mür.adelcyi yıtkla§· Mekı-.ikanm harbe girmesi ile 
lırdı. Meksika. Cümlıuriyetl bugün Amerikan birll~rf biraz dahıı. saf. 
temayülleri itily.ıriyle sol cenıı.h larını o;dd::ıslınm!j bulunmakta.dır 
i<leolojilerine sahip bulunmakta.· l!attii bu lıat A~jantinin miitte: 
drr 1 fıklere karşı nldıı,,"1 duruma bir 

ı\ıeksikanm bu harpte Amerika- ııcd manevi mulcabeJf'<1lr de dene. 
:\'a menfi !JUrette fayda ı '<la ol. 

1 
bilir. 

hıuştnr. Onun hareketsiz lmlnuı.sı 1 Riy? içtimaı .ile Amerikalılar, 
yani Amerikayn dii'1Jlan bir ta\ ır Amcnkıının mtulafansı i~inde bir 
takmmamn ı Amerika için bir ka- ı taknn ~rlar a~lıı.rdı. l'lteksl. 
zançtu. knnın füli sıırctte harbe ginnesl 

Amcrlknnm uzun seneler l\leksi · bu tec;anUdün bir alameti telakki 
ka ile anısı açıktı. Icksikanın edilebilir. 
dıs iyasetini, iı; politfkno;ını men Meksikanm harp ilan etmesi eli. 
7.nDUUl Mek,.fk:ıdald yabancı uctrol i!er bir taraftan da dikkate m. 
\'e maden §lrkctleri tn)in e<lerdJ. yıktır. 1Uefo.ika harp ilin etmeJde 
.bu cbept~n lcksllmda ihtilillcr Amerikanm ha.rp endUstrisi için 
birbirini takip eder. Jamn olan traynaklan emre fı.ma. 
Yabancı senna~·e'-I Mdiı;lkaya de bir hale koyacaktır. 

istediği adamı bir dll..-tntör yn.p:ı.r. nagünkü sarılar içinde harbin 
dı. Son enelerue bunların önüne f.epeclen hmağa. kadar ekonomik 
g~ldi. O gUndenberlclir ki Mc.~ j. bir bünye arzcttlği devirlerde ham 
knda Avrap~ nüfuzu maden kana. ma,lıle ,.e zirai memleketlerin sı
liyle hükınedememektcdlr. nai memleketlerle IJ1blr1Jği yap-

Maden isletmeleri de,·let malı malan lnı\'\·Ctli endüstri rnemJe. 
olmu tur. ketleri l~in 6.deta bir yeni feUh 

Ieksika lhtfüUJeri körlikliycn manzarası ıırzc<ler • 
eski rejimde Smlmış ol5aydı, onun Amcriknnm Pnsifikte kaybct-
1\ıncıiknnm knrsısma bir <lüsma.n tiklerini ffitin 'Amerilmda t.elifiye 
E>Jfatlyle ı;ıkınnsı pel•iilf' beklene- ~ah~ı d:Uma varlddir. · Hele 
bilirdi. Fo.kat Amerilın bugiin o. aynı safta bulunduğu, hu<lmlu bitl
ll.tın yalnız tnrnr ızlı!hndnn değil, şlk bir müttefik ona umdub"Ulldan 
ftlffnkmdan dn. emindir • fazla fayda.tar t~rnin edebilir. 

l\leksikn ile Ameriknnm ittifakı J\lckc;ikanm müttefikler safında 
latın Amcmca üuırinde de ehem- nıilca<lelrye girmesi bu manayı ifa. 
llılyctlf bir knzon!:tır. Çiinkü Jıer- de eder. 
hangi bir gün tspruıynnm JaUn A. Sadri Ertem 

l r 

yetim çocuklara kitap alınmış, be§ 
mUtekaldln cenazesi kaldırılmış, yine 
emekll çocuklnrınn husus1 mektepler 
oc yUzde ıo dan b:ışlıyaralt, yUztl; 
40 a kadar tenzllAt yaptınlmışur. 

ölen emeklllerln aılcıerlne maa~ları. 

nı sür'atle alabilmeleri için temin e. 
dilen kola;lıklar da bu rnporda zlk_ 
redilmcktedır. 

ıfl re e 
Zehirli gaz ekipleri Sovye 

kı ala r 

1 
an 
il 

Kıta/arın Faaliyet raporunun okunmasından 
sonra eski İstanbul polis mOdilrU e. 
meldi yarbay Şerif söz atarak, 1stan· 
bulda binlerce emekli subay bulun_ 
dutu halde, bunlıı.nn pek azının Aza 
kaydcçlllm..ş olmalarını teessürle kar. 
şılamııı, ordudn ruhan birleşmiş olan· 
lnrm bu içtiıncı.1 sahada da c!ele ver. 
meler! temmis!nde bulunmuştur. Ce. 
miyet bUtçesinln. mtizakcresı ve yeni 
tdo.r~ heyetiyle haysiyet di~aru lntl_ 
hnbınd'ln sonra kongre dağılmıştır. 

Konzre dağılmadan evvel Azalar 
bazı temennilerde bulunmuşlardır. Bu 
arada emekli subayların tramvaylar. 
dn mu\-azzat subaylar gibi tcnzlla.t. 
tan istifade etmeleri, çocuklarının 

resmi mekteplere alınırken kolaylık. 
lar gösterilmesi dileği de vardır. 

lngilterede zehirli gaz maskelerinin umumi bir kontrol
den geçirilmekte olduğunu yazml§tık. Resmimiz paıil 

müdafaa "teşkilatında hizmet gören bir ekibi gösteriyor. 

techızatı da 
tahliqe edildi 

a o ta i Sovyet 
e leri mevzı. 

amlıyor 
Londra 24 (Radyo 8,15) -

Moskovads gece y:ı.rISI neşred:i.len 

Sovyet tebliği: Sovyet kıtnları dUn 
Hal"kof nuntnkasmcla mevzilerini 
tahkim etmekle meşgul olmuş, düş 
manın p:yade ve tanklarla yaptı. 
ğı mnkabil hilcumları tardedilmiş
tir. Rus kuvvetleri bazı bölgeler
de taarruzda bulunmuştur. Mare
fial von Bock kuvvetlerinin Rus 
ordusunun sol oon::ıhma eiddetle 
truımız ettiği İzyum - Barenkovo 
hatunda dün anud3De muharebe
ler olmuştur. Rus kıtalan muka. 

a· dl tan Nazırı 
A eri ciedt ki : 

Aksarayda yarala a 
adrndaki ge · ç e 

Kaybett.ğimiz 
Cenazesi yarın kaldır aca 

topraklar 
lngiliz donanmasının sulhu 

tekeffül ettiği laraziyeıi 
yüzünden kaybolmu§tur 

Londm, :!! (A.A.) - Hindistan na. 
zın Ameri, 'bugün Brltanya lmpara. 
torluğu milli bayramı mUnasebetiyle 
bütün imparatorluğa hitaben söyledi· 
ğl bir :nutukta ezcümle Hongkong, 
Slngapur ve Malezyadan bahsederek 
demiştir ki: 

Evvelki alqıam, Aksarayn dUşcn, 

merminin parçalarlle yaralanan va • 
tandaşlarımızdnn blriBI de dün gece 
Cerrahp:ı.ş:ı baatnnesinde hayata göz. 
terini kapamıştır. 

Bu, Aksarayda oturan 17 ya§lllda 
Hamdi oğlu Fikrettir. Bu suretle M _ 

dlsede öıenlerln adedi beşe çıkmış 

bulunmaktadır. 

• se 
10 ki·şi daha 

kurşuna dizildi 
Liyon a ı 

aıe1'n en 
ıer ya ı ı 

Londra, :U (A.A.) - Bir Alman 
askerine yapılan suikasttan dolayı 

10 tutsak daha Parlste kurııuna dl -
zllmlııtlr. 10 gt1n zarfınd:ı suikastçı. 

ıar, yakalanmadıkları takdirde 10 
tutsak daha kurşuna dlzileeeği bildi. 
rilmi~tl.r. 

Londrn, 24 (A.A.) - Berıln flA.r. 
monlk orkestrası bir konser vermek 
üzere Fransanm Llyon §obrlne gel. 
miştir. Halk Almanya aleyhinde nU -
maylş ynptığındnn birçok kimseler 
tevkif edilmiştir. 

Vunanistana Hayfa

Cezanesi yarm knldınlacnktır. 

Cerrahpaşa ve Haseki hasta.oeslzı. bJI hücumları üskünn .. ..+n. 

de bulunan diğer yarnWarm m:hhl ı So t ,,.(ı-ı,.!'_,_ kum U:ıd .. ~ · ~ 
, vyc _,, .......,""' nn nnlrgmrn 

vaziyetleri gittikçe düzelmektedir. emriyle Ken; yrunnad:ı.smdald Sov 
Birkaç tanesinin yarın öbür &tın ta.. yet kuvvetleri bu yarmuıdadrı.n çe. 
burcu edilecekleri mnılmaktadrr. Ha· Dc\·amı 2 ncl sayfada 
seki hastııneslnde Uç yarau bulun • 
maktadrr. 

iman posta mer .. 
kezine bomba atrldt 

Londra, 21 (A.A.) - Yunanlstandn 
3 Alman nöbetçisi öldUrUlmllş, Ati . 
nadaki Alman posta merkezine bom 
ba atılmıııtır. Bunun Uzcrine 10 re 
hine öldürUlmüıtUr. . 

Bulgıı.ristnnda Almanya aleyhinde 
hoşnutsuzluk artıyor. Tevltlf edlleııl 
rin yckQnu 5000 1 geçmiştir.Bunları 
arasında cemlyetlıt her sınıfına me 
sup klll)seler vardır. 

Deniz kenarında bulunan 
bir cisim patlcidı 

Hücuma kalktın lkl Alman askeri 

Hitler Berlinde 

Bu güzel topraklan blr müddet için 
kaybetmiş olmo.mız ve bu toprakla· 
rın baro.biye uğrayıp köleliğe dllşm~ 
bulunmaları :ne ahallBlnln sadakatsiz 
llği.nden ne de idarecilerimizin saı~: 
hiyet Yeya anlayııı noksanındandır. 

Bunun ı:ebcbi pUınlanmızı 1ngUlz do_ 
nanmasmm sulhu tekeffW ettiği fa_ 
razlyesl UZerine kurmuş olmamız ve 
bu faraziyenin hn.dlseler tarafından 

yalana çıkarılmış bulunmasıdır. Aynı 
§CY Birmanya için de varittir. Bir
manyadnki devlet memurlan vazife. 
terini yaptılnr. Ve hnlkm bUyOk ek. 
seriyeti lngutereye sadık kaldı. Fa· 
kat iırtilA. knrşIBmda acze düştü. Kı. 
rips Hlndlstanın müstakbel hUrriyeti 
hususundaki maksatlarımızın biç 
§Uphe götürmez .samimiyetini lsbnt 
için Hindlstann gltU. Tekllflerlmlzln 
reddedllmlD olması blndistanm bUyUk 
Britanya imparatorluğunu teşkil e· 
den mllletler birllği Jçln de hUr ve 
mUsavi bir uzuv stfaUyle !lercfll mcv. 
klinl alm!l$1 hUBUBUndakl azmimizi 
azaltmaz. 

rezllyada 
dan buğday gidi or Ni at ismi de 

Londrn, 2!1 (A.A.) - Haber alm.. 
dığuıa göre H!Uer knrarga.lundan a
cele Berllne dönmUştUr. 

Pilotlar laal hizmete 
çağırılacak 

Rio de .Jancıılro, 24 (A.A.) -
Cümhu?TCisi Va.rgns, pilotları Bre
zilya ha.va ordU9Uilda faal hfameta 
çağmnıı.k üzere hava nazrnna sa. 
llihiyeıt veren kara.rıuune;i imza -
lamıştır. 

ıtaıııre, :U (A.A.) - Sturborg 1. 
sıtnıı bir tsveç gemisi 1815 t.on unla 
cumartesi sabahı Hay!adan Pireye 
hareket etml§Ur, Bu unlar Yunan 
halkımn yardımına gitmektedir. DL 
ğıtma, para.su: ve ihtiyaçlara göre 
yapılacaktır. Beynelmilel Kızılhaçm 

murahhasları tevziatı kontrol edecek. 
lerdir. 

Eminönünde tı amva-
ya a 1 r d·•şn•p 

1 a 
Bu sabah hastanede öldü 

Evvelki gUn Eminönü meydanında 1 rek tramvayın tekerleklcn altına 

feci blr tramvay kazası olmuş, Yor dllşmü11tur. 
1 

• Yorglnin bu esnada ayaklan ke. 
gl 1.slmll 45 yaşlarında biri meydan. stlml§ ve imdadı sıhhi otomobllillyle 
daki kavsi dönen bir tramvay arıı.bıı_ Cerrahpaşa hastahanesine ke.ldınL 

ama aUarkeıı muvazen~ini kaybede. mJ§tı. Yorgl bu sabah ölmUştür. 

bir çoc k öldü 
Bir çocukla anne ve babası 

da yaralandı 
Bu sabah Sarıyerde ıwırkaya k6 -

yUnde feci bir in!lll\.k bll.dlsesl olmuş, 
ı çocuk parçalanarak ölmüş, biri ağır 
olmak Uzere 4 kl§i de yaralanmIJtır. 
Hll.dJse §Öyle cereyan ot.ı:nlştir: 

Sanyerdc Kısırkayıı köyUnden 
Mustafa Özdckln S yaşındaki oğlu 

Nllıııt, 7 yaşındaki karde§i Mehmet 
ve aynı köyde Fıı.ikln oğlu 9 yaşında 
ki özcan, bu sabah sahil kenannda 
oynarlarken, yerde bir cisim bularak 
almışlar ve eve getirml§lerdlr. Çocuk 
lar, bununla oynarlarken, eıslm yere 
d~mllş ve akabinde şiddetli bir gtL 
rUltU ile lnfllt\k etmiştir. 

lntil!k sonunda Nihat p:ırçalana • 
rak hemen ölmUş, kardeşi Mehmet de 
ağır surette yaralanmıştır. Çocukla • 
nn babası Mehm~t özdek ne a.nııele· 
rl Feza ve Falkln oğlu ôzcan da 
mutıtellt yerlerinden yaralanmışlar 
dtr. 

Hll.dlscye zabıtaca elkonulmu , tah.. 
klkııtn başlanmıştır. 

33 

italyan tebliği 
Libyada 

n z y are 
ş. rfl . 

ıtoına, 24 (A.A.) - İtalyan ordu· 
lan umumı karargruwtın 723 numa.. 
ralı tebliği: 

Elmekllnln doğu cenup çevrc.slnde 
düşmanın otomobil topluluklan top_ 
çulanmız tarafından bombalıuımış

ur. 
Dllşman hava kuvvetleri, Sirena.: 

lk'te yeniden ağlr kayıplara uğratıı ' .. 
mıştır. 11 av uçağı ve Boston tipi ~ 
uçak Alman tayyareleri tarafından.; 
bir KUrtls ve 3 bomba uçağı bl.ziiıi 

avcılarımız tarn!ından dUşUrUlmUr 
tür. Derne havn e.lanma yapılan blr 
alan teşebUsU esnasında diğer nç u. 
çak uçaksavar topçusunun ateşiyle 
yere indirllmlşUr. Son iki gt1n zarfın 
da Libyada İngiliz bava kuvvetler; 
bu surette 83 tayyare knybotmiş bu· 
lunmaktadır 



<G - EN SON DAKiKA 

merikan 
gemiıerı e iya 

anyadan 8615 tayyu s d ş 
u ün<ü spor 
hareket eri 

8 ' 8 ett ler l\la\ta, 24 A.A.) - DUn gene a 
daya taarnızlar yapılmış ve bu 

lngiliz tayyareleri ~ülteci 
gruplarına 100 bin kilo 

Bugiln An.karada TilTltiye l>i yiyecek atmı:ılar 
rıııcilik Müs..-ıbakalarma devam e-
clilm~. Brı~ikta., Trabzonu 4--0, Vaşington, 24 (A.A.) - Harbi-

ye nazırlrğınm cumartesi akşam: 
Harbiye de C:öztrpcyi 5-1 yen- neşrettiği teb:iğ: 
miştir. 

t 
+ 

1 
Hindistan: general Brereton 

sw.nbu da Şeref sL-ıdmda Gala- H' ct· ta d 1 bi ı -
t ,1 B . :;, _, ın ı~ n ıı.n mr ye nazrr ıgma 
B.:!:ı.ra:1 rı e) o. lııspor - Tak.- .m . b ·· dl-· b" • b d B" 1 • • 1 -:ıgım ver gı ır na er e ır C-
muhtelıtı maçmt da 8-1 Galata- .,·k A e ·k · · · k 'd. 

k 
.i ,; m rı a servu>ının en ı em. 

sa-ray .a:r_"nmı ır. · d ıa-•- h-&tal d b · B" r.ın e o ,...,. ""' ar an erı ır -

nkara ~t varış1ar 
ma.nyada.n yaralı ve sivil tahliye 
etmek işiyle meşgul olduğunu bil
dirmiştir. Gemi servis lngillı 

Ankara, (llususi) - At yarış- hava orduı.>u ile ve Çin ha.va kuv
larınm dördUncüsil bugün kn!aba- 1 vetleri milli birli~iyle müştereken 
lık bir se1 trcl kütlesi önünde ya. 1 çal şarr.k iç1erinde Hintliler, İn
pıldı, teknik nM.iceler ~yledir: 1 giliz melezi füntlifer, Bi.nnanya.lı. 

Birin~ koşu: Birin~i s fka.p, ikin l:ır, lngiliz melezi Birnı.anyaWar ve 
ci Heybeli, liçüncü Alemdar, gan- Avrupa ılar da bulunan binlerce 
yan 300 kııruş verdi. ·siy"! ve askeri B~muı..nyadan nak

lkinci koşu: Birinci Pehlivan; ! letmeğe yardnn ctıni.stir. Tahli
ıkinci Soydan, üçüncü Tiyrald. gan ye edilen 8615 ki.5iden 4228 ini 
yna 490, plii.se 235, 230 verdi. Birleşik Amerika gemi servisi ta

Üçiincü koşu: Birinn1 Hüm:.ı.yu.n, !lIImştn·. İngiliz hnva ordusu tay-
ikinci Dcstegill, üçiincü Bi&o, gan yareler: tu.hUye i.5ine ynrdırn et
yaıı 215, pUl.se 100 ve 10() verdi. tikten ba.5]ca rnillted guruplarına 

D5rdüncü koşu: Birinci Sava; 100 bin kiloluk ) iye(!ek maddesi 
ikinci Bom. ilçüncti Bozkurt. Gan- j almrş1ardır. 
yan 21~, plase 110, 130 ve 120 ku-

1 
Ba!5ka bölge'e-rde.n verilecek ha-

ruş verdi. l ber yoktur. 
Beşinci :koşu: Bir.inci Yavuz ikin --------------

ci Şeıı.:krz, ticüncti Hahman. ' tal3E'I 
Çifte ibıı.his 425 lt\l~ verdi. çe ildi 
Kayıp çocuk aranıyor 

Saleyman\yede dökmeci sokağuıda 
lılr nunınrah evde oturan Yu.•mfun 
oğlu dört ya.şmdıı Halit Uç gün evvel 
lllat on yedlde kapının ön!lnde oy -
mı.rken kaybolmı;ştur. Çocuktan O

gilndenberi lın.ber yoldur. MalO.mıı.tı 

olanların yuka.rdıı.ki adrese haber 
wenneleri insaniyet namına anası ve 
hı'b4sl tara!mdan rica edllmektedir. 

Tiirk atbuat 
T e u1is en eri . . "'. 

ır ıgı 
Senelik kongresi bugün 

aktedildi 
Ttlrk Matbun.t Teknlsyenlert B1rlL 

ğl eeneUk ko~sini b~ Eml.nönu 
HıdlreTI. salonun.da ya.pmıştır. Kong. 
re re!Jıllğine Ethmn O:b.an ve kAtıplik· 
1ere de MUnlr ile Rahmi seçilmiş ida. 
re heyeti nıımına reis bir senetlk fa. 
&llyet raporunu okum\!§ ve alkrşl&rlA 
kabul edilmiştir. 

.a Baştara!ı 1 noi 11ayfada 

kilmiştir. Kuvvetler inlliamla çe
kiimİl,ilertlir. 

Cumartesi günü 14 Sovyet tay
yaresine mukabil 50 A.man tay
yaresi düşliriihnüştül'. 

OEO.L.i YARISI TEBIJGl 
Moskoya, 24 (A.A.) - Sovyet gece 

yarısı te bllğ"i: 
23 mayısta Harkof istikametinde 

mevzilerini sağlıı.mlamıı.kta olan kıtala 
rımız dilıımnrun piynde ve tank mu. 
kabil hUcumlnrını pUskUrtmUşler ve 
bazı kesimlerde taarruz savaşları 

yaptıuşlardtr. 

lzyum Barvenkovo !stlkametinde 
şiddeti~ savaşlar olmU§, kıtalarınıız 

dliş.manm mukabil taarruzlarını ptl.9 
kilrtmll§ ve d~man:ı lcar§ı hareket 
ler yapmıştır. 

Kıtalarnnız, Sovyet başkumandan. 
lığmm emriyle Kerç yarımadasından 
çıekilmlşlerdlr. Kıtaların techiza tı 
tahliye edilmlgtlr. Tahliye tam bir 
intizam içinde ynpılmıııtır. 

22 mayısta 50 Alman tnyyaresı 

tahrip edilmiştir. Biz 4 tayyare kay 
bettik. -

.IUoskovn, '?1 (A.A.) - Sovyet gece 
yarısı tebliğine ek: 

taarruzhr osnasmda 3 •av uçağı 
tahrip edılınlıjtir. 3 bomba ve 4 
av uçağı a~ hasara uğratılmış
tır. 

Bütün tahrip ve ha.sara uğratı
lan uçaklar !tnlynn uçnğı 1di. 

Malta, 24 (A.A.) - Tebliğ şun 
lıı.n söylemektedir: 

Cuma gecesi ağır uçak savar ba
t.Aryaları !aa.liyette bulunmuşlar. 
dır. Gece uça.klarmnz bir İtalyan 
l:omba uçağını tahrip etmişler ve 
diğer bir bomba uçağını da hasara 
uğratmışlardır. Bu u~..ak son gö
rüldtiğü vı>.kit sür'atle yere doğru 
inmekte ve idaresiz kalmr~ ""Öriin
mekteydi. 

Bu iki muharebede de av uçak
larmuz çarpışmalar n.ihııyet bul • 
madan Sicilya kıyısını aşmışlardır 

Bu ctrma.rtcsi sabahı miihim mik 
tarda av uçaklarının hirnaye:ıinde 
birkaç İtalyan bomba uçağı ada
nın hava atanına taarruz et.miş

lerd:r. 
İngiliz hava kuvvetlerine roen

sııp uqaklar bhi çok ağır olmak fi. 
zere iki bomba uç.-ığmı ha.sara uğ
ratmışlar, 3 av uçağını uüşürmüş
ler ve diğer bir s.v uçağını hasara 
uğratmışla.rdır. 

GUni.in geri kalan kısmında düş
man av uçağını daho. hnsam uğ. 

ratmıı:ılardtr. 
Hasar o~maıruş, ö:ü veya yaralı 

kaydedilmemiştir. 

Po:onyada inşaat 
• • 
ıçın 

18 - 60 yaş arasındaki 
erkekler selerber edildi 

Lon()rı:ı, 24 (A.A.) - Lehistanda 
yeni bir emirname ne 18.60 yaş ara. 
sında erkekler inşaat işleri için sefer. 
ber edilmiştir. Hnlkkatte bu Alman 
harp endUstrisln!n boşluklarını dol -
durmak içindir. 

Kongre mtınakaşalı geçmi§. Bir 
.;ok kimseler söz almışlar ve geçen 
sene yaprlan müsamerede 'blrllğe bil· 

yük yardımları dokunan ve birlik 
hakkmda sita.NkAr n~yatt..:ı. bulu.. 
nan zatlara kongrenin te§ekkUril bil 
dirilmesi kararla:,ıtınlIIU§ ve matba~ 
i§çlle.rlnin diğer memleketlerde oldu
ğu gibi ağrr ~i mnıfma dahil ediL 
mest, pa.balılık zammı için lA.zmıgelen 
ltt nezdinde teQebUııatta. bulunulması 
içtn )'elli J.dıı.re heyetine so.IAJı.iye.t ve
rilmJş ve vaki olan tekli! üzerine Da.. 
hllfye Vektıımiz Sayın Dr. Bay Fikti 
Tmıer'in birllk daim1 fahri resliğ"l.ne 

lntıhal>I al~larla J:abul edilerek ida 
re lıe7'1tine; geçen sene mllsamered; 
bfl!ğe bl1yllk yardrmlan görülen Sa· 
YID Bay Rerlk Ahmet Se\·engil ve Dr. 
Ha.frz Cemıı.l Lokman Hekim aık.IŞ 

Batı !Jlmaı cephe.siııcle Almanlar ö 
nemli olr mevziden tıı.rded!lmlşterdır 

Bu cephenin bir başl•a keslmindr Rus 

1 

piyadesi Alman mlldo.!aasının dış 

hattını yarmış ve öneml! b!r cephey' 
işgal etrnl!'}t!r. 

larla intıhıı.p odilmJ§lerdir. -
Bundan sonra hoos.puırt tetk11ı: en 

aDmenine Mtınlr, Rahmi, Mehmet 
lDlzman seç1l.mj,şler. On beş gün için· 
~4'8 hesapları tetkik ve blr raporla. ar
! !m.d.o.Şo.ra bfidireoeklerdtr. 

Bımda.n .sonra bUytl.klerlmJze bağ_ 
l Mı1c ve tAzl.m .telgrafları çek:llmeısine 
l lllara.r ~erek intiba geçilmiştir. 

lntthap netlceinde 
1.(lmııe heyetine TaIAt Delidağ, Şeref 
mveı. AJi Gerall, Hayri Şahiner, 
ŞWa11 BerJı:men, Ethem GUrdaI. Fey_ 
zt Glln~kuten, Rahmi Ersin, sn_ 
lıe}'nl8ll El"'&>z, A. :Me.hmet, Ethem O
nan. Bedri A.t.am8.ll, Hamdi GözgUr, 
MDnır Dizer intihap edllml..'}lerdir. 

Yeni tdare heyeti ilk tçtımamı 30 
mayıs 1942 cuma günU yapıı.ca.ktır. 

Harkof cephesinde hareket yapa., 1 
bir Rus blrllğ"i Alınanların birçok hü. : 
cumlarım pUııkUrtmU!"J, dlişmana ö. 
nemli ltar.plnr verclrmt~. 8:i'J dllş· 

man subay \'e erini öldUrmU5tUr. KUi 
l!yctli miktarda malzeme tahrip e~ 
dilmiştir. 

Kallnln cephesinde bir Sovyet su
var! bir'llği, düşmanın gerisinde ha 
rekct yaparr.k çolc llcrllere kadar gir~ 1 

miş ant bir akın netlccs!nrle mcskfın ' 
bir mahalcleld bir Alınan garnlzo 

nunu dağıtmı!]tır. 

Meşhur bir clld mütehassısı: 
nın şayanı hayret keşfi olan ve 
~.EİOCEL1> tabir edilen kıymetli ve 
gençleştlric.l clld unsuru şimdi 
(pembe renkteki) Tokalan kremi
nin terkibinde bulunuyor. Onu 
her ak.şam yatmazda.n evvel sü
rünüz ve her snbah daha genç 
uyanınız. Gündüzleri de beyaz 
renkte (yağsız) Tokalan kremlnl 
kullanınız. Cildl beyazlatır, taze
leştirir ve kadife glbl yumuşatır. 

Moslcova, 24 (A.A.) - Sovyet öğle 
tebliği: 

23 mayıs gece.si kıtalarmıız Harkof 
i.stikaınetinde bazı kesl.mlerde ta.ar. 
ruz hıı.reı<etıçri yapmışlardır. İzyum 
Barvenkovo i.<ıtikametinde kıtalan

mra inadJa çarprşmağa. devam etmi§ 
ler ve dU§tllllna ağrr kayıplar ver: 
dirmişlcrdir. Cephenin başka kesim· 
lerinde önemU hiçbir hareket olma - Tuhal ııey ! ıtJmdJ ne . yapacağım 

• ben? Bu kız bence bir fesat to. 
m~tır. 

Fr~nsız halkının 
maneviyatı yerinde 

Londra, 2.ı (A.A.) - Llzbona vasıl 
olan bir diplomat Fransız halkının 

mneviyatmm yerinde olduğundan ve 
.Alman işgalinin bu maneviyatı kıra. 
mıyacağından bahsetmi§tir. 

bumu serper glbt bir ,eyler serpip 
gitti. 

Ayaa.nm önüne geçti: 
- Şurada N eclAmn hayalini glhii

yonırn. msıerımı, karanını d~lııtlrlr 

ı;em, bana ''alç.'lk ! kar:ırMız adanı!., 

dJye bağırmağa hazırlandığım görllr 
gibi olnyonım. Hayır •. hayır .• ben ve. 
d:ıt değilim .• Ben onun gibi ııefil, ba. 
rağı bir mahlO.k olmakttı.n çok U7.8k 

bir seviyede bulıı.nduğumun farlun • 
daynn. Ka~ığımn ne çıktıy~ ona ruzı 
olacağım.. kısmetimi tepmlyC'Ceğlm .. 
Nı>cB bt'nlm lçln bi<.:llmi~ kart.andır. 

Şahilm !>entllnc haşk:ı bir koca ara
l'IDl. O da guw, gilz<"I bir kadındır. 

H<>rh:ılde nzıın 7.n.m ln lrnca<ıız lrnl • 
m"'lz. 

nn ı;ırııdıı twslcıne lu:r. k:ıııırı \·ur. 

Batt Diş, Rede, Grip, 
Newnlji. Kmhlık " Bötiiıı · Ağnlaiaıım Derbııl Keser 

ılu: 

- Kulktıııız mı lıe,)·cfı'ndl ·: '? 

Ekrem k:ıpıyı a<'tı: 

....... 3 bgo aıınblur. TA~~RINDm S.\ilNİNIZ. 
M1' V!RW PUU.U KUTVt.ARf tSTiARt.A· •lSYE~INIZ 

' ~ - j,';.ll;" z::;ı-;;;;z::tr!ı'~ 

- Pervin, sen misin': kalktım la 
nm .. 

- Bil.\ H!• bC'y ı;J7.I hahçl'dl' hcl•llyor 
dıı .. 

- G<>llyonım .. gelişorıım. 

IIerrıC'n oilaıl:ln çıkh .. 

21 l\Lı\.YIS lMı PA'Z.lln 

Mahkeme Salonlarında 

a siline e '· 
Çaldığı paltolan satarken, koltukçudan 

üstelik komisyon da ah yormuş ... 
• Kahramanın ricası üzer ne 

adı yazılmamıştır • 
. ince uz_ım yüzlü. , ürkek bakışlı 1 yoktu, ki "yanlış" dediğime inan. 

bır ~çti, Muhakemesini dinle- smlar. ı 
mek içi~ salondan içeriye s_üzü· Açlığa da fazla taha.mmi.i: edc
l~nlere .. za~ bu suçlu ~e~~de miyeceh.-tim. Paltoyu doğrucr 
dıken üstunde oturur gıbıyım. çarşıdaki koltuk"U - yanındd.ki 
Bir de siz gelip utancnnı fazla':' beyaz uzun sakallı, 70 lik ihti_ 
13:§~~· All!l~aşkına içen yan rrösterere'· - Ahmede gö
gınneyın! der gıbı yalvararak türdüm · 
bakıyor, yüzü derin bir ıztırap- - o~~um bu ayazda paltonu 
la kırışıy?r~u. niye satryorsun? diye bana na_ 
Halb~ı. ın_adın~, . kori~orcia:ı sihatler edere1: o güzelim palto

geçenlerm dikkatını tahrık ecfr yu 6,5 liraya aldı. 
yor ve salon doldukc;a doluyor. Para tatlı rre1d' böylece kah 
du Bu arada sal be d · t, 

1
' -. . . ". .ona . n e şpr- ve kahve dolasarak bir c;ok pal· 

ilim ':'"e kendısını tetkık. edebıJ:· tolar çaldım hepsini bu adama 
cek l>ır yerde oturup dinlemege sattım 
başladım. ı{ " t lt ld ? H h ld ~-..1.·r d"I ed - a~ a:ne pa o ca ın. er a e ı,çv·l\.ı c ı rn en ev_ _ 6 tane 
vel, yüzü daha dolguncaydı ve · 
yanakları çöki.ik değildi. - Hangi knhvelerden? 

Genç hakim okuduğu evrak- - Egeden 1. Türkistandan 2, 
tan başını kaldır:ırak içinde, a· Özenden 1, Kafkastanl, Adliye 
cmıak, ketler, . hidd~t. şefkat, kahvesinden 1. 
nefret, sezilen bır sesle: Hakim: 

- Sen buraya hukuk tahsili_ - Pekala otur. yerine. Sen 
ne mi geldin, voksa hırsızlrk tah- kalk, bakal an. Nivc bu hırsızltlc 
siline mi? Geldiğinden beri mek· paltoları aldın? diye ihtiyar kol_ 
lcbin semtine ayak atmadığın tukçuyu kaldırdı. Koltukçu: 
gibi, memleketteki bayanı da - Hırsızlık olduğunu bilsem 
kanclırmrş, üstelik usta bir de alır mrydım. Efendim, dedi. Bey 
Jı.ırsız olmuşsun, Yoksa tahsilini "arkada.şun parasrz kaldı. Onun 
"hapishanede mi tamamlamak ni· için satıyor, ben de birkaç ku_ 
yetindesin? Nedir bu işler baka_ ruş komisyon alacağını" diye 
hm? diye sordu. benden de üstelik birer lira ko· 

Delikanlm.m yüzü kıpkırmızı misyon alıyordu. 
i.esildi ve derin bir mahcubiyet 
içinde bir iki defa "şey" diye - Demek h 1rsrzhk olduğıınu 
kekeledikt.en sonra her şeyi açık- bilmiyordum. 
ca itirafa karar veren bir tavır· L Allah şahit beyim. la anlatmağa başladı. Artlk ne - Kaç liraya aldın paltoları? 
salondakilerle, ne de vaziyetiyle - İngiliz kumaşından olanla-
alakadar oluyor, sadece şu anda rınr! yani 4 tanesini 1G şar lira_ 
istikbalini rnahvetm;.ş bulunan da.n, 2 tanesini de 6.5 liradan. 
macerasını her cezaya razı bir Davacı mevkiindc sadece bir 
tonla anlatıyordu: GOCU.1< bulunuyordu. 16 yaşında 

-: Liseyi .••. şehrinde bitir_ ~üsameWn, bu çocuk. hırsızın 
dikten sonra, ailemin bütün ıs- 1lk kurba.nrydı. Eıge kraathanc
rarlarma rağmen, üniversiteye : sinde çaiınan palto bunundu. 
girmelC üzere buraya geldim. Fa· 1 -- Kahveden çıkacağım srra
kat ailem fakir olduğundan, ba_ l da, paltom yerinde yoktu, Bilahe. 
·bam bana yetecek kadar para ı re bu yakalanmc:ı. koltukçudan 
g-önderentlyordu. Bu vaziyet kar. 1 aJ.ıp iade ettiler. dedi ve haki· 
şısında üniversiteye girmemin 

1 
min: 

imkam yoktu. Bir iş bularak - Bir talebe bu yaşta kahve.. 
he~ geçinmeğe, hem de imkan ve ye gidzrse elbE>tte ba.c;ma böyle 
\·akıt bulursam. tahsilimi ikmale ı;eyler gelir! Şeklindeki azarıyla 
karar verdim_ kızararak yerine oturdu. 

İş bulmak ... Bu iki kelimenin Bundan sonra da ilJ< muhake_ 
neler ifade ettiğini anlatmağa metle dinlenen diğer davacıların 
lüzum yok. 'l:·i.a iş l ı..imak ic;h ifad2lcri okundu. Bunların hep 
her şeyden evvel, bekliyecek ~- side mrularmı 5eri aldıklarmdaı. ı 
mana ve bu zaman içinde harce- ohcak, davalarından vazgeçtik_ , 
cek paraya ihtiyaç vardır. Hal_ ler;ni sö)'kmişkrtli. M:irtat adlı 
buki, baba.mm gönderdiği 10 lı- 3I ~~yle unlatzyora· : 
ra çoktan bitmiş, piyazcı du h~- ' - Tüüi:rtnn kraathanesirıdc 
sabı kesmişti, ı otururken bir genem kalkıp pur-

Bir gün Fatihteki Ege kraat. dcsümü asılı olduf.u yerd-en ala. 1 
~anesinde, iş bulmak ic;in parasız! rnık, hızla dışıırı ç k~ı~mı ~ör 1 

llan kabul eden gıı.zetel~rc gön. , düm. Hemen ar\a ·ımiaıı fn la 
derdiğim ilana ceva.p gelip gel- ' dıın ve: 1 mcdiğini tetkil~ ediyordum. Sa .. , - Hırsızı tutun, y<ı.'.rn':ıym . 
bahtanheri bir şey yememiş ol· kar;ıyor .•. diye ba,., rm. ğa başia_ 

1 

duğumdan ~dem eziliyor, gözle_ dun. Halt;: ve btkdler pcşint> 
rım kararıyordu, j dü~,nicr O pard r • ii y<' C' ah · 

Küçük 118.n.lar Kuponu 

ı Hu ırn pvün ekleaerell gu11W:;rUtJ<Xh 

iş arama ve iş nımıe- UAnla.n l!lD ~ 

Ul\k.l.kada pa.rua ne.ş~. e:-r 
ıenme teklln röoderen okuyncularm 
mllZU7 kal.maJı tızere u.rth B4nıtılen. 
ai bUdJruıel~ IAzmı.) 

Evlenme teklil!eri: 
* Yaş 25, boy 1,67, kilo 68 ayda 

60.70 lira ka.Zanan bir dokumacı bir
az ev ei!ya..sı oulunan temiz bir ba . 

yanla evlenmek istemektedir. (Çok 
Şen) remzi.ne müracaat • 324 

lf arıyanlm 
• ıs y~larında biraz daktilo bilen 

ortamekteb!n birlnCI sxmtmdan ayr!I· 
mış b1r genç, kız: hususi veya resmi 
bir mUesssesede. yahut telefon santra 
lında çalışmak istemektedir. lsttyen 
lerln l.Aleli Tayyare apartımanıan 

dörd!lncil daire 12 numarada (Tüner} 
remzine müraca.rı.t. 

Mütelenih: 
• Hesap ve el !şlerindr.rr aıııar bir 

bayana ıhtiyaç vardır. Dcyo0 ı~ El • 
ha.mra pasajında 2 No lı Gtiı:Pl lzmlr 
mağazasma müracaat. 

• 8 ilk, iyi kullanıın.ı, bit .lays 
dUrbUn istenmektedir s .... rıın ~ l.sti 

yenlerin En Son Dakıka gaı••tes!ndc 
(DUrbiı:ı) remzine mektup! ıstcdtk • 
\eri fiyatı ve adre~lerlnl t>udlrmelerı 

Aldırınu: 
A§ağıda remhlen yazılJ 

kuyucnlanmrz;m ııambrm.ıı 

melrtnpları lıtarehanemlzdel 

lan hıtr!Ç) bergön mbabtno 

•)11ı.D o 

kad:ı.r ve saat 11 4ea eoora aldırl'lll\ 

lan.. 
(S.C.K) (Gar) (l!!, Ural) (E.0,) 
(F.R, GUneli) (Ş.U,) (H,B, 888l 
tR.R.G.) (Clddt s1Sz ver) (N.C,K,) 
(Yoldaş) (A.M.) (E.L.) (N.B.) 
(A.S,E.) (T.H.R.Z.) (22 48) (B.B.G) 
(M.n. 315) (Tekca.n)(Yedek denizci) 

Aşağıda remt.z sahiplerlnln namla 
rına gelmiş takat §imdiye kadar al 
dırılmıı.mış mektuplan ba aym sonu 
na !ta.dar aldınnalan l~zrmdır. A • 
sonuna kadar aldmlmış otmry~ 

melduplar im.ha edllecekUr. 
c2r, Sezen) (G.M.} (A.G) (S.S , 
(R.M.) (H.K.) {A.L.) (B.Y. Kaya) 
(Oran) (Ciddt) (El) (Emekli) 
(1. Şenkıı.n) (Nadide 79) (Tunalı} 

ZA Yt - !stanbuı emniyet mUtHlr. 
!Ugil dördüncü 9ubeden almış oldu_ 
ğum !kametgıuı tezkeresiyle pasa.par· 
tumu ve kazanç tezkeremi zayi et. 
tim. Yenisini alacağ"nndan eskilerinin 
liUkmü yoktur. 
Kumkapı Hi~arçeşme .ııokak No. U 

du Yunan tebaalı Dimitr:ı Veledi 
Hıristo Mavridis 

.. ay ve Baya la a 
ü j de 

Hu tP.,.arruf devrinde eskidi. bo. 

:(.llSı soldu, renginin modam geçU 
diye kıymııUl 

fiJL ÇANTALARINIZI 

Bir kö-şeye atıp terketmeylnlz, 
Atel.fcııı z ıstediğlniz renkte elbl. 
derinize uygun olarak esk.I ÇAN. 

TALARINIZI fennt suretle boyar 
v yepyeni yapar. Ayrıca her tUr!U 
ımtr ~·e ~ıımarlama ı;nntn yapar 
.t•Hnletin!;.~ın rengine uyar en al.ı 

lbit tırn:ılt cll~larınızı aııcal< ııtel 

Nihayd şim~ek ribi bir fikir ra·, iraı:ı-, fo.k:ıt bi"t•"" ""'-<1.' l 
aklımd.aı:ı geçti v_e bir şey unut- j soma Gedilqlasada va' l 11<lı .. I 
muş g•bı acele ıle kalktım, ,.~ Sur,lu. ru ifa("!€ ir diy~cE.-
askıdaki. pa}tolaıdan birisini ko. ği olm<tdığmı svv1ccli \C ıntl a I• 
luma ~ıara.ı;: hızla dışarı fırla- l:e-P"' b.ıar i('.-~ıl baş•m bir gline 
drrn. bırkaç sokak döndükteı. bırakıldı. 

yeml.r.d~ temin edeblllrı;inlz. 

l{nr"lk6y Mumhane caddesi 
Hasıınpaşa han No. 2, 8 

MODA BOYAEVl 
sonra yaptığım iı:; gözümde bü. Delikanlı. galir.ıa. elimdeki not 
yüdii. Palroyu götürüp: kağıtlarının c;ıtırt.Jsından gazete 
-. ı;a.:1.hşlıkla ~lmı~ım. Aff\!- ci olduğumu öğTenmişti. Dışarı

dersınız. demek ıstedım. Lakin 
1 

d::ı. dine kdcP<;dcr g~irilirken: 
bu kış kıyamette srrtımda pnlto - Yalvarırım, dedi, lıiç değil. 

Mukad Uç 
Yazan: iSKENDER F. SERTELLi 

Bahçeye indi. 
- Bonjur Sedat beyefendi. 
- Geç kaldınız, oğlnm ! 
- ı,ım o kadar acele değildi. l\J1J-

amıı.fih gö-r:ümii açar açnın-ı kafütım .. 
giylnillm. Ve uyr:ndığım zaman C'lraf
tahiçblr ses yoktu. 

- Ne c11yorsnnuz, twn g-iinı•,trn 

ancc uyn.ndım. Burada kitııp olrn _ 
yoTılum. 

811 sırada "ıırayh hıuıım dn hııh. 

çe~·e lnuı. 

l!d<>lniıı de çehı·esinclr ii 11it•i ·ıl"I• 

ifııd~ <'d~n ı;arıp lılr m·wı .. 'ıi·· ııe l -

ı;iziiit okunu~ orılıı. 

NeredC'Jdi o bir gün öm·rl•i Sedat.? 
Neredeydi o §&krak sarn~·lı hanım? 
F.!crem kendi k!'ındJne: 

- Acaba MU!\ ı.fıhn!'ılar, lfrltlC'r, 
şeyt3nlar arosm(b nyu~·or m.n .ım? 
dün geceld korkunç rüJa.!ar h!il:\ do

\'arn C'dl.ror mu? 
Diy~ mırıldanryor \"O bu değişikli. 

ğı> hlr türlii m:ına \·rrenılyordu, 

Sedat çok soğuk davranıyordu. 
Sarn~·lı hanım da havai ~l'ylcrle 

meşgul oluyor, Ye Adcb füi<ıi de J:k. 

ttmin hemen Çıl<~ gitmesini bddl • 
~·ordu. 

EJıreın bu taha.vvülUn sııbeblerlııl 
anlayamadı. 

- Ncc!i\ gelece!•ti. Güriiıımedl •• 
Dly.- homurdandı. 

Sarayh hanım: 

- Him"ıilir'! bd!;:j de gplmez .. onun 
ipi ile ku.vuya iniliı- ıni? 

Tn ~.~ır.da cevaplar ,. ·rmej;'t' ba2lıı.-
ım5tr. . 

Et..""renı 8abah gü:1e.;i yiiksclıllkçc 
bunalıyor, ve merakından çıldırıyor. 
<lu. 

ql'N• "ıuıt!E."rce kentlislur. dert y11ı • 
nı:n "P. Jm!Nnl aç:ın :;hııil<a da m"Y
daıı:J:ı yo!•tu. 

Araba. Şahikanın geookl d~rt 3 a • 
nışlannı duymuşlar mıydı': 

se admıt yazma, anam duyarsa 
kederinden ölfır! 

ADLiYE lılUHABIRI 

Duysalar bfie, Ekreml.n bo l§te ne 
ısııçn vardı! 

Elcrem tam yataeağl auradl', Şahi • 
ka kendlllğinden gelmemiş miydi! 

I·~krem !>ay Jçmeden ayağa kalktı: 
- Vapura yetl:;ıeceğfm.. müsoade • 

• nizi rica l'derlm, dedi, Sedat: 
- Gü!H güle Ekrem bey! diyerek 

ısclfınıllldı. 

Saraylı hannn da aynı kelimeleri 
tekrarladı: 

- Giile güle, Ekrem bey .. 
Ekrem hiddetinden tlt.rlyordu. Bir 

insanı istfııknl etmek l9io bundan da. 
h:ı. soğuk moaıuele yapılamazdı. 

Ekrem köşktt.::ı ım.pısmdan aentl&
liyerf'k ı:ılttl .. 

tnsanl:ırm bir gece l"lnde bu dere_ 
ce değlşeblleı>,eğini tahnıJn etmclc Ek. 

remin kafasmda birlblrlne bağlanan 
bir 90k lstılha.mlar kıvrılıyordıı. 

Bu ıınğuk d3vraruşlınu, bu lstls _ 
knl!crln sebebi ne~·dl T 

Bir gün önce kendı .. ını telgrana 
kö~ke d:ıvet eden Sedat bey şimdi _ 
!\rodan ylrmI dört saat bile geçmı• _ 

den • nnsıl oluyor da ba kadar değ!. 
şeblliyordu 'f 

(Devamı var)) 


