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Lonara, f6 (A.A.) - .LJ:>ndra-
. Hür Fransız kuvvetleri söz• 
lsiı, Saint Pierre ve Miquelon 
lannın işgali hakkında ~J" 
i beyanatta bulunmuştur: 

liür Fransız deniz kuYvetlerl 
Utnanda.nı nmirsJ Muselier'İ!l 

ı..~!1t Pierre'e gitm..si bu ada 
;"l'<1a yaşayan halkın Franflanm 
~llrtuluşu ·.e yeryüzündeki l:ilr
~et ~vası uğrunda mlittefih ... 

le aynı safta tekrar mücade. 
~l'e g-:mıek ~unda bulundıı
~a kat'iyen 1.:min olma<Jından 

ti gelmLstir. 
ı.., l'vtuseli.er'in bu adalarda. hiç 
:J: Mdlr.~ ~ıkmadan owriteyı 
r' alma.ğa muvaffo.k o~ı 
ı.Cyfiyeti, onuın münhasıran ala
~r halkın isteğine uy~ ola· 
~reket ettiğini isbat eyle· 

'h r. 
t' a.şington, 26 ( A.A.) - Ha: 

~~Ye nuırlığıı dünkü perşenbe 
""-'lU nşağııdaki beyannameyi 
. tmiştir: 
"lj aldığımız haberler, sözde 
ı....::~ Fransızlar" a ait 3 gemi 
~ından Sa.int P~rc ve M.i
~'da yapılan hareketin bü• 
~ ali.kadar tarafl • .nn anlaş. 
~ı hiIMma, keyfi bir hareket 
"'\lğunu göstennektedir. Bu 
~er, o hareketi, Birl~ik A· 
.~anın önceden malfunatı ve 
~~rhangi rtekilde muvafakati 
~ yapmıolardır. 
~il'leşik Amerika hükfımeti, 
h.. ~t Pierre ve MiJ>Uelon ada la 
~~'Cla statilkoyu ihya için ne 
~ tedbirler alnıaia amade ol· 
~u Kanada hül.ilınetinden 

u.ştur. 

1_ lilriciye nazırlığı ilave edi· 
'Ot"; 

~5>ttavadan gelen bir haberde. 
~ hükiUnetinin, ''HUr 
l_'llıaızlar'' tarafından yapılar. 
~eti öncıeden bilmediği söy. 

tncktedir 
t.~--gtoa; t6 (A.A.) - Amlral 
~liemin s.int Picrre'e ve Mi • 

lla kartı yaptJğı hare-ket '•bU • 
alitadar tarafla.n'' hayrete dl.l 
~- Bu, hariciye NWrhğı • 
İfadeaidir. 

aıru.el.iernln muvualatından, ya. 
~ gUndeDberl nerede bulun. 

bihıılyordu. Fakat Kanadayı 
l'aı-et edeceiiJıe dair olan re.su;i 

. r baricinde seyahatinin asıl he 
ı, rnaıam değildi. Yeni İakrçya 
llJ açığındaki Fransız adalan • 
. hakİd b'r tehlike teşkil cUik· 
llıUha1rhlrtlr. Zira ~ adalar 
lh\'alde Alman deıünıtııan 
adeaı liller oW:ı&Krlel'di. Ve 
~ :nufyo lataayonunun 

Fiyat 
Mürakabe t 

Komisyo
nunun 

Canh 
hayvanlar 

esasın:; göre 
Her cins koyuna 
l oyduğu fiyat 

.n::ur'bıın bayramı do.ayısllc şchr!. 

ize gelen cnı::ılı kuyunıuı:r. fıyatlıı. 
ıarınt fiyat murakabe ı:ıUrosu tespıl 

!.'lmiş bulunmaktııılır. 

Fiyatlar !JÖyledır. Karcmım koyu. 
uu kılo.:.u 33 kuruş, Dağlıç ve ln\•ır. 
c.ıl!: kilosu 85 kuruş, olarak satıla 

cal:t1r. 
Me\"nlm ki§ oıduğunoıın hayvan • 

ıar nwocten zayıftırlar, bu surctlr 
80-35 kilo gelebilen rıesılce koyunlnı 
postları da hesapn katılıırıık 9.12 
llrıı.d&n satılacaktır. 

Kesllmi3 hayvan fiyatlau c1:ı top. 
tan knrııman 52,li ds.ğlıc, lovırcik 

G2,5 ve perakende olarak ltıuıımaD 

62,5 diğerleri 72,5 kurugtur • 

Hong-Kongu 
lngıiızter 

susuzluktan 
kaybetti 

Londra ı!ü (A.A..) - Röyter ajruı.Sl.. 
run aakerl muharriri "Amıallst., yazı-

Hongkongun ergeç. mukadder olan 
kııyıbı, su.ı:U?Juk vtızlllıdcn da :ı. çabuk 
vukua gelııı.lftlr. Honskong, su teda. 
rlkl baknnuıdan dağlardaki sarnıçla 
ra fazlııslle muhtaçtı. Bu sarnıç-

lar i.sıc, dUııma.n tayyareleri için ko 
l&)tıa alafılacak bir Dede! f.ctikil et. 
mrt.te ve eUerlnde tayyareleri bulun. 
nı13an ruUcl•f Jer, düpnanı pUakiirte 
mt'nıekteydJ. 

Japoal&r, Ji&rayıı oyak baatı.ktaD 

.onra mUd&tilerin bo kadar unın 7-"" 
nıoo tııiaJınlıllmeJert, fe\'kal.\de bir 
UklJr. 7.ir'.ı., nıUhır.clmlerln 9ektz. roltt. 
il luM~alıl• oldulı:ları ~ılıyor. 

Tokyo, :acı (A.A.) - İmparatorluk 
umwn1 kanırgA.hı sözctı.sU Hongkon. 
gwı teftll.ıni hakkında 6Unlıırı s~yle • 

mlftlr: 
•.Japon ku\'vet.ıerı ~eh.ı i zaptelınek 

karıırını veı·dl.kten sonra d~m.ıın ia. 
tlhl4:bıları birer b!rcr dllŞUrillmU§tUr. 
Hongkcmgu.ıı ıı.WbeU ~·alnız Manllla.. 
nın ve Sln.gapnın değll aynı zama.nda. 
İngiltere ve nı.rıe3lk devletlerin de a. 
kibeUdlr. Kanton cl\'armda Çunklng 
orduıı~mun Japon ordusuna hUcum e. 
derek Hongkongı.ı kurtaracağı bak • 
kında çıkanlıın rlvayeuer. suya dal. 
ôırılan birer kılıç darbesinden ~ka. 
propa~nda bakımından blçbU' kıy • 
meti oımıy.ın :oarıırla.rdır. Japon or • 
dUBU nereye gldcrac Asya yCD1 niza. 
mmın bayrağı oredıı dalgal~acaktır. 

Askerlik 
·ıanı 

Yeril .tAnt..UUii. Aa. ş. n~K. cıeıa 

P . AA Tğtıı. Hu.a.a Oğ. Nurettin 
Erdll S2S(S29-7(), P. SUleyman Oğ . 
Ahmet c.enab S12 (13886) Lv. Tğm. 
Huan Tauııı Oğ. Osman Cemil 322 
(39097) Topçp Hlklll ot. ~t GUr. 

tav 329 (62~) 
P. Tgm. oama.n oğ, Tbııin Erte~ 330 

(62371) • l'ibn nefriYatmda yasak edil • 
• 0lan hava bWtenleri vermek 
~~ dil.,manm itine yanyacaJr 

1 
a& ~ JMıvlyet cQsdaıılariU-

1"' yaydığı da malurndur. • blrl.lkte pa.ıtye cemı~ıe.rt nan otUDUr. 

iuglli7. w;!«'rkrl l..W)lld.'l ı.nrıı rnııynbruıın hllll!lyesi urdmd•ı Jlcrlcrl.eıı 

HONG-KONGUN 
iSGAli 

Japonyada 
sevınçle 
kutlanıyor --
lngıliz 

. 
garnızonu 

nasıl teslinı 

oLdu 

YEN/ BiR DO
ÖUM FACiASI 

Bugü..."1 Siıleymaniycde bir aile faciası meydana çıkarılmış. 
tır. Belediye hekiminin verdiği rapordan sonra anl~ılan 
bu facia üzerine zabıta tahkikata ba§lamış bulunmaktadır. 

S1yavU.!Jp3§a sokag-mda kl1rt Hatice 
namlle maruf bir kadına alt a.roıadaki 
mahzende oturan M!lmln Demir, zabı 
taya mllrnco.at ederek: A tnıt1n 

teb~is}i 
- Yedi aylık gebe olan karımm 

d~ birdenbire l\ğrısı tuttu. Dcrlınl 
bir ebe çafrrdtm. E'akat he.nı yenl do. 
gan c;«uğıım hem knrım öldUler ele. 
rr .Ur. lkrllıı, 26 (A •. \ .) - \lmıw başl..-u.. 

MUminln tru ifadesi Uzerin Beya • rnandımlığnun tebliği: 
zıt belediye hekimi hn.diJ;o yerine Doneç kesiminde dUşmıının mUhlm 
gitm~ ve kndınln yeni do&:ın çocuğu 1 t.ruı.rntzinrı kend1Eilne nğ1r luıyıplar 
mwı.yene etm1Dtlr. 1 vcrdailercl: pllskUrt1.llmU.!,!tltr. lta.ı_ııı.n 

1 
Belediye hekimi v~rdlgı ıapordn 1 ve Slovnk lutnları, mUdnfnaya tam 

l'ot.yo, 2G (A. \.) - Hongkoııguaxı M.Umlnln lulrıc;ı GP11Z3nn ı.be tara • muvııffaklyctıc ve emsalsiz blr ı;ekll. 
blld1rUlyor: fında.n değil, ltocası tıırııfından do. •:e l!litrnk ctmi§lerd!r. Şıırk cephe.si. 
Hongko~ garnı.zonu dUn nkpm ğurtulduğunu ve bu yUzden ana ile nln merkez kcslmln~o şl\ldetll müda. 

saat 19.05 te teslim o muştur. Hong_ ycnl doğan yavnınıın öldUklerln! b!l. fan çıırpı:şmaı:ırı d vnm etmektedir. 
kong vali.si Slr Mark Young, refnkıı • dlrmlı:ıtir ı Blr uk 'o\·yet tankı tahrip cJllmlş • 
Unde İnglllz garnlzonu komutanı ol. K~bi~r hangi ;ıaı'tlar altında ıuı. tir. Lenlngrııd önUnde muh rebeye 
duğu halde Kovlun::ı. gltm~. or::ı.dıı Ja_ rısmı tıı.zzat kendisi dogllrtmah ıztıra. silı UleD mWı!m l:uv\'etlere vo ezcUm. 
pon maka.mlarlln saa.t 10.50 den rmda !•nt '1 Mllm!n hakkında takl.batn le zırhlı 20 nr::ı.b:ıya rnğmen ~ pılan 
19.05 <.ı kadar mllzakere {..•mi§•'"· giri§llmlş, kadın \'C çocu hın cesetleri bir çıkış teşebblisU akim t lmıııtır. 

mart -
Hind~standa 
sıkı tedbirler 

" 

Bir maliye 1 

nazın l 
tevkıf edildi t 

Allah Abadda 

iki a n1üddetie 
srlah taşınması 
yasak edilai 

larda 

·-<> 

argaşalık · 
kork !ı~yoı• 

..n ..ıı;. ,.fü ( \. \.) D •. N.B. 
ıWlkUt:ı.dn tevkü Pdllen Hintliler 

ı.ısındn r ...• g .. lc lıükiıet! maliye 
ruızırı Moucherjeenin <le ivmi sö~· 
le.ıunekte<lir. Allnha.ba.dda. iki ay 
m Udd eti o sil ili t.:ı!; uım=ı::.ı ınenedi ı.. 
mi.ştır. Bıınkol:dald Hintli mUşalılt .. 
ler Hind struıdaki vnzi~·eti vahim 
görmekte ve ciddi kn.rga ıı.l:klar ı ı 

j ka.cağmı s5yiemektcdirl,r_. __ _ 

Eskı Irak 
başvekili 

Raş~ li 
Beri in 

22 ırk1<anundc 

Alman Hariciye 
Nazırı ,a afındau 
kabu~ eailmiş 

Berlin, 26 (A.A.) -D.N.B. 
Alman hariciye nazırı von 

Ribentrop, 22 ilkkô.nunda 
8 erlinde cıki Irak başvekili 
Ra§it Al. Geylaniyi kabul 
etmiştfr. 

sır Young, "esir sıfatilc teslim ol. morga lt.'4ldırılmı:ııtır. DUşn.nn, 1000 d n ı rıa u!U vermiş 
mak ve bUtUn İngiliz gıırmzonuna mu ve bir kısmı en ağır c.nsindcn 19 zırh., (Ua ld AJlıı:.a lm.çm.'ISma 
kavemotc il!.hayct vermesini emret • J a Don 1 ar lı nro.ba ltoy~tmıştlr. ıo tnn;: daha lt.'U'DDin ebllğl ,. Den 61J.Y:r AA .. 
m k Uzcre geldim . ., demiştir. tutuııturulmuııtur. 

Tokyodn Hongl~ongun zaptı, bUyUk A1'11:ın h:wa l~uvvctlerınc mensup 
bir RCVinÇ uyani!ınIU§tır. Eli rinde l<U- Bı' '.1-' Amerz·k, .. n tel)klller, Şnr.. cephe.'nln merkez ke. , w ımwd~ \ · Lcnlngrad l.i'1U cephcsındc 
çllk bayrııl:.lıır ta.aıyarak ve heyec.ınu 
tı\"3Zelerle haykırıııarak ıroparııtor sn. d uU§mnn l·olların.ı, mUfrczeıerc ve de. 
raymıı doğru gideı; akın akın halk gem l s l aha miryoı·ı tertibatına bombalar Ve mit. I 

ralyözJerle hUcum 1,1tmışıerdlr. Savaş 

görülUyor • .Manmafih resmt rnak.ı.m. batırdılar wyyııreleri, Murmnnsk hattmd:ıkl tal• 
ınr, fener ıı.Jaywnnı •. .,.s le etmişler ve vlye kııtar arına d~ğrud~n doğruya 
bUyUk ~nrkt Acya .ıarblnin h nUz 

d nt .ı J 'I'<>li:.,·o, 'tı (A.A.J - l>onıel ııj:ınsı IX>mba 1sD t>.'ıtlcrl kayuc.ıtml ıerdir. 
başladığmı söyl,.mLsl~r ·r. n n. 

k t.lldlri.~·or: lngll!z mak •me "Cmiler. e ilr'§& 
pon basını Hongkongun su utunu 

Birle-•ik devletler bahriye ne.zoıreU, yapıl '!. muc:ıdc!('de Almnn he.va or • 
memnuniyetle .Karşılnm!\kta \"e bunun ,,. 1 

m1 Mc. Cormlck sev_ rllsc!er kumpanyası" ı"iusu, dUn gcct! nglltcre.nln doğu sa. 
Asyadaki .Anglo Sakson e:npcry:ı.\lz 
ne öldUrücU b!r darbe olduğunu söyle nn m<''!'lSUp 5698 tonllD.toluk Aboo.rekn hlll cçığmc:ı 3000 to:ılult bir yUk ge. 

ticaret "'Cmlslnin Lons • Bc:ı.ch l;:r) r_ misi b.ltınnıştır. Ayrıc:ı. 4 Ucaret ge. 
mektcdlrler. " b ba ıarınd.q, b:ıtırıldığı blldirllınl5tiı·. G~ • ınlsi om larlu i:ı"men ciddi nasara 

BOL ÇEŞİT \e l'F.u.""1 STll 

MOBiL'aA 
atmak veya &"ormel< fstlyenJçr 

HABA~Ç~ 

minin b:ıt~ı ltıl'Ia:ı.n görünmU.stUr. I uğramL5tır. ŞI:nalı A!rikaı.Uı. muh:ıre_ 
Long Beach me\•::il San • Pedro ıstas beler devnrr. etmektedir. Blngıızi. plA-ı 
yoııu yalunnıdadtr. :nuclbinc taWlye ed.lm'" ve düşman 

tarafından n.uhnrcb "iz l•g-aJ olun 
muştur. Ai."t!an enva: ı..uyyarel r •. Bin. 
g:ı.zlnin şlmhl snh!ll• Je nskerl tesıs. 

lerl bombala!:llşlardır. 

ita iv an 
t bliöa 

J!om.'l, ;,u, { '.\-.'\. J - lt:ı.I~a.D ordu-
J rı umumi , r !Lhının '5i2 numarn 
1ı tebliği: 

Birllltlc ı..'li• l..ı:ıU Slr ruıikt p.ıll 

mucibince h rekeUere devam c>tmis • 
lerd r. DUsman, s:ırfett i !azla. gay
retlere rağm n hn~ketl rlml.7J hlçbl.:' 
suretı lzaca ruu\•:ıf!e.k ola.m~Itlljtır 

Dil: mıın r d) osunun dn bildirdiği. 

gibi fillen tııhrıp edilen BIDgazl hr1 
muhareb · oımaks ?.ın Hint krta.lnn 
tara.fından l~"nl cdilml3Ur. 
DUş:nanın Bı:ırdiya. • Sollum böl 

s1ndc tckrarladı'"l taarnızI::ır lttnlmı 
tır. 

K AıtDE,LEB 
Ltı.'rltTEO ŞtHKETt saloıılarıuı bir 

f7ali niçın 
Ankaraya 

gıtti 
defa gczweklc tatmin edlllrler. 

t Haber nldığm.ızı:.ı g'örr \ali Lfitfi ı 
!ltanbııı. Flnc:uıeılar, Hı.za.paıı:ı 

yokuşu No. GIJ-Gl--OS Krrdar Aıllmrny ·' ktrlk idaresinin ' 
TELEl-"ON: 22000 mt:.staceı ihUyııe,:larmı temln ve la 

•·-------------' I iı>.erl hakkında görUı;mel~ için gltmlş-1 
tir. 

Karne d3Ulhne henüz 
resmen oaşianmıy ~ 

YILBAŞI GECESi YEMEK VE 
i~K· FiYATLARI 
~ 

Yllb.'\~ı gecesı için içki ve yemek 
fiyatlarına zam yapılacağını yaz~ • 
tık. Bu zamlar, sabaha kadar açlk 
olacak eğlence yerlerl.nde yemekslZ iç 

ki tarlfeler111e aittir. Sabılh!!. kad:ır a_ 
çık olmıya.n ve yemek yenen yı.:rlcrdc 
bu zam yoktur. Yemek S.12.14 kap 
117Jerine ve 6 llrayadır. 

Anl,arad n blluır!ıdığ.rw göre, el:. 
mcğln ay b:l ınd:ın ıUbarcn karneye 
tabı tutulması henUz karar a.ltınn a 
ımm~ de~ıldır. E:<meğu1 ktırne ile 
tcvziı her •• yd._n C\\C yeni bir 
teş;- Uıl mesele~! 01orak g rU1mukte 
d.r. Yt..nız kurulac.'.\lt bu tegkl!Q.tc. o.it 
hazırlıklara b3.§la.nmış bulunmakt&dır. 

Hernııngl bir karı§ıklığn scb"biye~ 

vermemek için el;:mek dnğıtı!ncak ~r. 
lerde meIIıurl:ır bulunJuruW.c:ıttUT. 

Ayrıca bUtUn fırınlıır devlet k~ntroıU 
altına aııruı.caı:, t:ırm l::..ılwımıyan mn. 
hallere, kontrol altındald frnnlı r 

p .rtılcccl: iaıı.~ ın • scvkcdilccek. 
tir. 

Sabah ve a~m olmak Uzero gün 
ıkı de!::ı te\'Zi:ı t yapılacak ve bunun L 
çln c~ hUkCımct tıı.rafındıın ekmek tev. 
zi yerleri ltun..~::uıitır. 

Karneler, b~r tecrUbc mııhlyot.inde 

oımak Uzere §imdUlk birer aylık o • 
iurnk Lnlka \' ... rllecek ve bunlar her. 
gOne ayrıl.ııı zimbalI bırer !13 olacak 
tır. Bu suretle rı~ını veren kmeıtnı 

nlncıık .-e ekmek tevz: işin n kont.om 
de kolaylıışmı§ olacııktır, 
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Esk · Irak Başvekilt " A :MANYA /LE 
in '""iliz Kralının 

mille~ina 
beıannamesi 

titrememete asla vazıtemt 
etmftneğe azmttıulı bulwı 

aıanı ıeltnce. bUtlln !Hnllli 
edebilmek ıçıu tıı&ıı oımaıı 

Avrupa ne vakit 
dinlenecek ? 

A vrupwım Aal'ellne bakM:uıız aı.nır 1 
Ualk 11Dlr içinde! Blr zıwınntıır tı:.r. 

bla ne vakit baflıyacatınJ tıcl;ll3ordıı. 
~imdi d~ ne \•akit bit~ jj lııl bcltllyur: 

Devlet recWlcrl ayru tls:ıp ıcrginll 

4-IJc• mt-..a.t.sız! ÇürıkU ınU!l'tl( rlnlu t>ıı 

a~ yllz scııelik bir ı,"Clc~l'~ı t .m:I 

lıı kefesine nhJmış \'L\7.I~ ettedır. 

Şü.}le blr suall şlmıll pekJUl sor.ıbL 
ılrf.ı.: Acaba A vrup:ı. lıilrpteıı cvı; el 
.ıılıhatll bir lnsanm neşesi lrtndl' mı~. 
11 ': 

llun3 "eH.t!" ce,·aLını \;Crecı:Jtlcr, 

.ıarnınk lmldlrmak uı.u~ellrsP.., hJç 

"ıkıotrsu. bir tı:ılde sa.3ıL ın• 51 :ı,ı, 

ı;ok mUmkUndUr. Çlinkil A \ nıp:ı 91 l 
b Lrblnlo huzursuz. ı;ünlcrludcn &un::a 

lktl&.'\W blr bo:aılduğa )n1Uı:1W1uı15 "e 
ll:fD.J bıırp slnlrl glbl diğer bir ı;ergln. 
ilkle lınstnlaamıştJr. Ruruı rt•Jırn dıı. 

'tılıırıoı da pcldllA ı ın ve cdcblllrlı. 
Netice: Asnıı ba5mdan ltlbıırc.ıı sL 

mrlcrl bosaAAn krta. o ı;llndur bııgUn. 
dilr h!l! nıhıı.tsız ! Hıı.ll: da, de\ let rl· 
c:ıll ıl<' lnlrll olmayıp da ne ynpsın? 
niltUn Umlt \"e teselli geleoc.k bir ne • 
Un refah ve lstırabııtlnde l 

EN SON DAKlKA 

tN SON UAKtKA 
Küçük Uanlar Kuponu 

tüu kupona cıtleıoerd• ı;öudcrlle<:eı. 1 
15 arama ve ıs vcrtııe UAotarı f"..ıı Son 

Dııklluı.da para.su. ne,rodllecel~tlr. Ev. 
lcnmc tekllt:ı gönderen okuyucul.ırm 

uıshfu2 kalmııli üı:ere &nrlh IMlrelilerı 

nl bllıUmı l~rl ınzmı. ı 

Evlenme teklitierı: 
ııo Ya, 22. bOy 1,80 kilo 76, esmer, 

.yah sıı~ıı. ıı:>e tnhsllll, ayctn ao. o 
lir- gelirli bir boy, bOyu \'e vUcudu 
:tendialle mUtonasip ltuınraJ sııçıı. be

yu t.eDl!, tem.z bir ailenin lyl terbiye 
JÖrmU,,, yuvasına sadık iyi ııam, ven 
b1r bayanl:ı C\'lenmek istemektedir. 
(N.N.) rcmz.ınc mUracaat •• 81 

1): S5 yn~ındıı ayda SOO Ura kazan<:. 
it, serl>cat mcılek 83.hlbl ı,70 boyuud:ı 
so kilo ağırlığında, eıa gezıu, kıvırcık 
ıMÇlı, buğday renkli, sıhbD.W bir bay, 
yqı 25.fO aro.aında dul b.r b:ıyruılıı 

evlenmek Lstemcktedlr. (P..P. 85) rem 
:.ı.lne muracaat. • 82 

:t: YI.§ 30, boy 1,70, eıınpn. 00 Ura. 
druı yUz liraya kadar aylık kazı.ı.ncı 

oll\n, ktı:n.sesız, mtı.stakU bir hayat 
y ıycn, blr b:ıy, temiz k~lbll, knrak. 
ter sahibl kız veya dul b!r b:ıyaL.lı< 

e\lle:ıtnelc ıatemektcd r. (A. Ahmet) 
remdne mUracaaL. 4'3 

Aldrrım:.: 
(h.rl.Zaııteın) (Y.Akm) 1.3S LUks A.P) 
IS.) (0.K.) (O.P.K.) (Oçyıldız) 
t:Menel' 36) (G. :Mloc) (L.K.79) 
(Muha~rııt (M.A.Kl (Denk) (.M.K.Aı 
{İmrtJn K. 4f) P<''ıınnt ll'J) (Asli) 

(.30> Aydoğ:ın) (27 1',.G.) (li'.O.D.) 
R.C.E, Q9) (RD.rdeaıcr) (Bahar çiçeği) 
Em kit) (Saat) (61 K> Lemıın Y.) 
P.1. 24.) (F.Z. 2~) (GQ\en) (T.R.Bı 

ı 27 lı"'.A.) (.il.~ilz) (S.T. 2) (H.N.) 
!.;} &rıyan) l Ç-01) (Anl8J1altm)(C.T ~0) 1 

Çılgmlar Klübü 
Yazaıı.: 1SKl!.NDı:R .. ~. $ER1'1'.1,J ı 

-33-
Bu hastalığın tc-,dnvisinc 

~~nk!n yök mu? 
- En haz.J ... ve m~hur hcl..ım

lar tedavbı kabil olmndığ rı si.> · 
lcdiler. Fakat, komşumuz h.inn <ı. 

.,. Bay Sabir yeni bir il:ıc:; kuc;
fetmı ... Gilya bu ila~la ,,. Yt.P 
\'t?:i bir tedavi usulivle lıar.•::ılığı 
lmfo:n~ mümkün olacnkm·s. 

- Ha ... Şu bizim Sinnnın n 
ie.b~,;s·nden 'l:>ahı:<>dh:oT""'ttn'> O 
t'a Sinan gibi şarlatanın biri. 
dir. Onun nğabeyisine ınsan d . 
ğil, !bir tavuk bile teslim l'dilınc" 

-Vrıllahi bilm~'ll Hann lr~l· 
sa, bir kere de bu tettübeve b&~ 
, ••rurdum. Nihn.vet bir ümi~tır .. 
p,JJd kurtulur dive dtisiinlivo· 
ı :ım. B;ı mescb n1 sa ...... rıa"c~rı 
innimi kurcll.lnyıp dı:ruvor. 
- H".tydl canım .• b'un1nrı:ı lb pc;ı ı-.ı • 

.. :drur .. J'f'klllmdır. O gll•ıı., !>te )al{. 
1 :'1, bG"y:ıları ta!ılll etm"•lııı lblllt. n 1 

lll!~'i 1 •ere uklı <"rotcı; onun. 
K f!,fdan ) olcular ~vc.rdıı. l\ u1.hf't 

lJ: 

..at a!ııd:ı Lru.lllpte b • ı 
~ belllOO aynld.! ve kı>lb.r: 

• 1Jto.r1.ı e dofnt aallıyanıl: nptal ap 
..,17Dılbıele ........ 
"!!::l!\ll ._ kanu,ımyı duTUnCa fcıı~ 

hal:ltl ııtnlrt811191pt. GO,, ' o ~n llııl 

"'unıılt e c.Umlyeoeko evde dl!n ~
~scakıl. 

Raş t Ali 
Geylani 

HükO meli niza 
veroiijr sözu 
lutmıyara < 

.s~snbulua ka y,p
iar a kanşıı 

Ankara ~G (A • .1 .> - lrrındn.n 
memleketim :ı:c gdt>.Jılmc.k .cın 
vr::ı olnn mü ":Jı>t•na.. ıırnd:ın 
b ~ı.u b ·• n m.1 ı\Pte I! 'meın<:k 
şartı lt! muvafakat c:v.t:ır ... euJ 
mi., olun esk1 lrc.k b1l \lel,ıli Rn· 
Ş d Alı G1..ylani'nın 'fürıdyc~~ 
ecliı kcn \:C.. m s olduğ-u t.ahr rl 
vnclı ••e sôzU t·-tnm nru,ı{ ~ı.:~t:ı 
!erde. ıkamct üm<.'ktc .:ıl lu~lJ 
lstanbııldan tn.;:anup ettiği ôi· 
ren'lmi tir. 

o.cztuclıçe 
/! 

~o.nuşa ım 

TICA·R3TIMIZ 
Aı:diara, 26 - Alınsnya ile imza 

:dllnıtv ol u li<.'aret muahrd0 s'nin 
tn.tbikatmn geÇllmek ilzere Alma?'· 
:tn ile yamlan görüşmeler sonn er. 
miş ve bir nrerurip anlaşmasına vn. 
rılınıcıtrr, Bu nnlııııırıınvA '"'?Q"n .. 

Sivastoool 
kaoz,arında 

Şiddetli 
muhc..rebe·er 

devam ediyor 
Londnı, 2G (A.A.) - B.B.C: 
Moskovııdo.n bild rildiğine göre. 

ttus cephesinde ~ekilmekte olan Al 
manlarm trJdbi ve Tula cephesi.nele 
Rus mukabil taarruzu Riddetle de· 
va.m dlvor. Garbe çekilen Alnuı.n 
piyade "tnmenleri ağ-r zayiata uğt-. 
~'Şiardır. 

Sh·r.stopolda Alman WTTUZJ::ı"' 
., .. s,tüı tU'mUş•Ur AlmRnlar Sivıı.Q 
topolu<a alb günde 70 000 wyintF 

Almluılııra ve?'ei't·ğimi.z uııı deJeıir 
r.yat1arı. t}caret rmınhedednin 'm 
ze edildiği znmankl nivs.s~ flvatlar 
tızcnnJen hes'\p cdileccl< ve b• 
müstnkar fiayt, mUbadele de\-all' 
ettiği müddetçe clcğif)t'rilmiyecek. 
t:r. 

Keza Almanlar da blıP vı>recck
lcrl mamul mnddelerle ilftç ve .her 
nevi malzeme fiyatlartDJ avnr hııd· 
dt muhafaza edeceklerdiı-. Bu pren 
cip anlaşması Uzerlne alakalı ve • 
ldiletler ihtiyaı;lnn olnn malzeme 
yedek n.ksrun Yes:ıirc listeler ni ho • 
ırrlnma~a bnşlamışlaı-dır. 

Hnber vcrildlğ-ne göre. ilk list". 
1cr bugilnlerdc Almenlnra tevdi e· 
dilecek ve Trokvndaki kö.,rnlerlrı 
inşam işl biter bitmer. her 'lti tıırı:ı f 
tfıı sUratle mUbadeleyc başhyncuk. 
tll'. 

Oiğ<"r taraftan mübadele edile 
~ek ma lltuın sigorta bC'"lellcti Uzc
rtndı> de nnl~1lmtFJh, 1ki taraf da 
mnt!ann sigorta bedellerini kı>n•>: 
ll'emleketlerinde yatrnıraklardır. , 

e~naaz. 
• uğramışlnrd:r. 

Hır oKurıımw.d:ıu aıcııguııız uıek. Knıl Yıldız gazetes ne e;ore. b1r aotile • 
nın tupt le.ıı~or kl: " ı.z kU~clc Alman piyndc fırkası 36 !!3.aUe 0 

••ruuntcllt., yerl~e •ı.arm:ışıli:,, &ULU. clt>fn bilcuma ge<;mL-,, her defasr- 1'~ 
nü t;; llrtlrl•en i.io suyfadn su IXlf!Wl 1 do pUskUrtlllmilştUr. 
uuı C!lrpcyor: '•lngiliz t..:Llamı .l\lc1'. Lenlngrad cepbeaindc de nnziler Wısır 

üzer:n eki 
te ılıke ~<aldı ! 

in muııteııt takurunı 6-2 endi.., rlcat" icbar cdU'vorln.r. 
Olrunıoııı:ı.U11 ba.kkı ,·ıtr: Fnk:ı.t bizim 
IJIJ Ki:şcı.ıuıkld ı,:alı;jmalarımız, tek. 
llflncllr, ruı:ıırlamııl:ırdır, nıındır 

rn:ılı.l•r, ~luhtcllt,.lrı ör.ırü d~ kısa 

olduğun ı ı;Uphe etm";) iniz. FnkM, 
OSJıı:ınlı('l\ ı.amıılı;.ı. ;)U\ nş } M'llŞ 
nğoracuı.tır. \ e z:ırbnuıl:ırl.a değil, 

6-'llayı:ılarl, dı.l;,Unc trt.1 benimse. 
yljlerJcı yeni edebi n.t dUlm!u- im. 

ros:u:=ıt:'lı.. 

yen neşr yat 
GÜZEL SANATLAR 

MECMUASI 
Maarif velullıtl tarafından ne~rc. 

c!Uon Gllı:eı s:ı..ıınUnr meı:muasmıı:ı 3 
Uncu sayısı nefis rcalmlcr ve gUieı 
ynul:ırlıı satı:s çıkanlmlfbr. Opera 
Uyatro \'O mUzlğe taJısl.s edilen bu sn 

" )'lad devlet kmıscn·alun.rmm öpcrıı ve 

Kahire, 2G (A.A.) - B ngnı;J.nL 
zaptı, Libya sefcrlnin m\ıhim b'.r 
s:ıfhnsmı ~l etmektedir. Slrc. 
naikn §imdi kııU auı·ctte İngilızle 
rin cllnded'r. Bununla beraber,· s·. 
rennGtnı muhtelif bölgelerinde giz. 
lenmekte ohm ı:ıilLlın ltalyıın kuv
vetlerinin temlzlcn:nesl işi vardı.-. 
Başltc:ı hedef, ynni bat· ç5lündek· 
mihver kuvvetler·ııın imhası. şlır.. 

di elde ed!lmlşUr. / lman zırhlı ku\' 
,·etleri, hemen l:ı>men imha ediımiı: 
bulunuyor. Yaln:z. bir avuç Aln nı; 
lıUcum arabas: 'i'rabıus:ı ,ı..,r,ru ka<: 
ınnğa çnlışm.a.ktgdn·. Bu unhP.nııı 

notic~ainde .Mısınn maruz bulundu. 
ğu tehdtd, berta~ ccUim !}o mUhlm 
ı.:·!ktarda iyice sil\ 'ılı ve tP"hizn•. 
l! mUttciik l.'1.lvvetlcri '>aşka sa.ha· 
ıaroa kullan·lmak Uure ;bu suretl·· 
serbest kalmıştır. 

Dünl:li uıı h.uı:esludt• !lıiecmt:ttin tiyatro temsillerine ait renkli tablollı.r 
SadııJ•, Pc)amJ Safu, ı:cru. llaUt no.:ls totogrnflar ve bir çok değ'erll 

Kıırny \"e VBl!l l'ılur ttlllden bahse • yazılıır bulunmaktadır. 

den tlkra flÖ)"le başl~ncaktı: ••tstan. Maarif matbe.a.smda bOyllk bir lU. 
bul gueteJerf.Ddekt belU hn!l.lı ynor. • na ne bıuuıan bu mecmwı, memlekeU 
lanmnda.n. .. ., mlzdekl baskı eanntlnln en gtı.zel ör. 

* \c:ıbo. .. kuriye., kdimeslniu dlll 
mır.ele kn.lmnsm:ı !liram vnr mıdırf 
Pcl> yıılnn d!?Vlrlcre kudur OsuııınlL 
ur bunun yerine "ulnJı,. ı;:eUm illi 
lrullnnmı~brdır. E'illyn çeli'bl, lllelet> 
Ahmet Pıısaı:ırn ubğı obmk \'nnaıuı 
mtııse gitmıstir. 

rnr okuntDluı:. diyor kl: "linı'n. 

m:ı.ıı t:uilıJndc "galebe,. knr&ılığl 

gürdUttlmıl: kelime .. , eğln,, dlr. Fn. 
knt bu l:ellm!' kılanuda ••r!Lcllı, mü 
rcOC'Ah, er~aJ. C\ lii,, m:ınusuı.:ı alın. 

ınıı:tJr. l'cıırac l.."tcıı k<.'fünc arayı.sanız 
d:ı.h:ı doğrudur • ., 

neklerinı vermel:tedir. Mecmuanın bl 
rlncı ve iktncı s:ı.yılıırmm ttıltenmıe ol 
mııeı bu sanat C'" rtııe k&l'f! glSstert 
len bUylllt a1U~yı i ·b!ı.ta lcl.ltdir. 

Opera, Uyatro v , ıntlzlğe taha1a olu 
nan, s Uncu ııcymı!l yazılan anıStllda 
vıınlard vardtt': 

MUU Şet ve cumlıurrellimlZ 1a • 
met lnönUnün M~c1-ıme Butt.ertly tem. 
alliııden sonra l'i ıu~·:ı.r.na kabul bu • 
yul'duklan sanat!rn.r.nra hltapı.an '~ 

mıınrlf veknı Ha.san Ali YQcelln dev 
lct konservatunn ilk meZUDlarma hl. 
tnbesl ve birçok Qstad kalemlerin ya. 
zılıı.rı bulunmakta~tr. oı..-uyucularrmı 

~a harareUe tavsiye ederl.Z. 

Kısmen mihver tarafmdan, kıs -
men İngilizler tarafından tahrip 
edilmiş olan B'ngtWde tnmir edilir 
c>d.ılmez faydalı şekilde kullanrlabi
lecck Uman tesisleri ve havn kuv -
vetlC'ri içln kolaylıkla:r mevcuttur 
Elngazi, §imdi İngilizler"1 eline ge. 
"ince mihver kuvvetlerinin muka 
bil truımaıından artlk hi<: korku 

~ 'oılma.nuştn'. 
Hütun cMkut•r, '•b rıı,, ~erine VEFAT Dilş.ınnn kuvvetleri. Sirte k:'!"f• 

"sav;ış" lrnJL"Loıyor!:ır. Fat:ııı "sn. Sabık Cerrabpaşs. Bııstanesi cildiye zinin vatırndtw ve c;öliln ort.Ac:ınfuı.ı 
, • uuk., lıl:ı.de dııtııı fıırlıı "c::-hdet 1 tr.Utehnsstsı ,,~en bir yolu tak'p ederek ricat. 
ınck., maıııuunıı gcllyor: "Bu ısı bl Doktor HAZIM PEK.JN uğraş·yor. Blngnzinin şimali şark'.-
tırmJ)c Sll\"U~ı)omm!,, glbl. Eskiler ve.at ctmlgtlr. '"indt" sahilde, bir İtalyan kuvveti 
··ıurp etmek,. ~ t-rkıc 'blltuı.u.l ".tl. Cenazesi 27.12.941 yarınki cumıırte. fngilizler tarafmdan sarılnıışlar • 
,:ı, ctnıck,. dQorl:ır. "1'.ıbeıi,, tercü. si gUnO saat ıı de Cermhpıışıı hastn. dır. İngiliz ku\'VeUer'nln P..ommp1 
mi'! ındt.n blr ınls:ıl: "Tamam bir ny nesinden kadlırılıırak namazı va.lde !mvvctler!nj t.aklben ilerlemesi be' 
M ~ine b.tlkt ue- to:ınl~ e-lll... camisinde kılındıktan sonra Merkeze. ]eniyor. 1nglll2 tayyareleri dü!jmar· 

(Uluıı ( Anknrtı) ft>ndlye defnedlleeel..-t1r. , rııntı: 'Tlfldiven bombı:ı Jtvor!ar 

- Abl l('ytsın. S:lb:lble) nı bu np. 

tal d:l Dt•.rodNı ~ldl- ıilnlrl~n:llrdi be. 
nl. 
Dl~e sö~knlyorö:ı. HU korımjW.'l)I 

dııyw1ro llbnl aitti t olmustu, l>em"k. 
ki, cl:Jc bu il'l~t..'tn Wr se3 ler llmlı 
«:dlyol'd:L Aıuıeslnl:ı engcl olduğunu 

Nl\ı.hct" si•.} h:rl~cu tl.ıJaıı . inan urtıl; 
iyice lıülnıwtnılştl ı...ı. 8:1< .d •ııl.rı aıı:ıe. 
ı dokton:.n lrl :- .ıK' ınl b;krnı~ortlu. 

l ıınn iNtl'ml;> rıılcrdrn b!rl mıtı:a \ili' 

dı: lliltdw1. ~.:ı:ı ı :r.ıat!llı dolltorıııı 

uhımunil bd.1ı,ı 1 rıler 1) lleı,ı.ıııl d<.'mrl• 

ti. Ookhırun 13 ıJ~ nı "' ~ ilzlıetln d .. 
l_lne '°ıılml.)ordu. ~a.ı:ı uıtco bunu 
~..lktan tu.bıtıln ctuılljti. 

~imdi t;l..rıntıuı beyıılııl tınnalıyuu 

bir "I:.) ' •rdı: O nI,.,a.ırJtl toplantı, 

Acalr.ı ~.:ıt altıılu UutMtlll •r kulü. 
bı.ıııde "nıu ılnı,, neler koau~ııroklur 
dı~ 

!'.lıuuı eliut• lılrkoç kitap otdı, s.n· 
:rolannr çevlrdl. 

- Alı, şu topl:rntıôıı llf'u de bıı.lıııı. 

ımm \'l' U7.ııkt:ı gl:tlı.,ılp, oıılıırıu neler 

ı:ouu tutunu tünlt>&ın ... 

1 ı.aıı o a;ün ıık~m:ı lt:ıd'lr, b;.ıttin 

..u.tıı-rlııl C'\de bi'j )C1'.. gc~!rdi , . .,. 
d rıllne ~lı)tl.m'.1.11. Nü::.tıetııı sözlerluı 

\ e ta• ırl rııır uorıtnı 1) orJu. O ne 
ı.u tuh, ıı kot ? ı ıl ı bir u.rk1tdaştı. 

"ıı:ın ouda.:ı bu h.ı r it :; "°1<" dı- um 
muyordu. Oı-r ı ..ıı ı t omw .) Uz.I nı• 
ka~ı nf'ı1'!,'"'~: •• - Bcıı Saelde)I •n.'l 
l.ıı ,tirnın &.eJağım !., 

Onn ti "'lııRn bunu dn unutmuyor. 
da. 

Nll7.het t.oallt;a Sin:uu arı~adan \ u· 
r:ı~~ı.tr. 

~~~~~·~= ~;ın..::· .. :=~ 1 H 8Y a 1 e il er K ö O ü 
- Ha.bc-r \'ermeden aereye ı:idJyor. • • , . 

!.Un ınan~ Dm seni octmda uyuyor. Çeviren: MUZAJiFER ESE:\ 

bUll 81Ull~Ordum. - 41 -
-.1nw:ı birdenbire şnşıaıı: 
- şc~ yenge, den ı;al'ı)ruaRtan kA-- - Kabul. Kanım işini kanun 

tnw ı:ıı ı ı de.. birBz dolaşıp gclooP. adnmlarma brrakt.c:ık bize sual 
flm. sorulmadan hiçbir şey söylemi. 

:sinıuı ~ eııgt.-=>lııı: bu c<'\-nbı ,·enlik. yecek ve kendiliğimizden hic,ıbir 
lt"n aoııra: 1-0ka!tt::ı ıa:ı.la durmadı.. işe burnumuzu sokmıyacağız. 
l\lodu ı.ı.kelesıııc dof:'ru ;>fırüı!ü. Bu kadarı yetişir mi? 

"inen nerl';1e gtdJycınlu? - Kati. O halde dinleyiniz. 
se ltıpn<'aktı'l' ceset tanınır tanınmaz ben mis-
Zlhnlııı knr<'.alı~ o.ıı bir şüpbesl ,ıu. ter Hiran Damleyi ölüme mah. 

dı: ?\llıbct, Sa<'ldf'~ ı bu r..J:taru A&t kfun eden şansın misters Kotes 
altıda ı..:utllLM- oo, )crtı ııa.,·ct t-tmPrullf- naş olabileceğini düşündüm. 
ti, Ac.."llıa kutup relııi ,-asrtnsile Sacl. - Fakat o kilometrelerce ö· 
deyi .NUı.heUe evlennıete icbar mı e. tcde, Pariste bulunuyor. 
d•'('('klt>rcıı '! - Burada onun namına hare· 

ket eden suç orb.ıklan olamaz 
Kıtlllııtc o al·,:anı kouuşulac.ak "nıll. mı'! 

hlnı llll'scle,,nln neden lbıırel oldu!;-uno _ Fa.kat btuıa sebep ne? 
:rn!anıa.k ruerııkma dllfell Slruuı, k11IU.. Doktor Rant dalgın dal~ dü.. 
be doftru ~ Uftldli. şilndü, 

Slruın ne yapıp ya.pAC&Jt, 0 ~m - Aile hayatı cok acıklı bir 
bu muaınnıa.ıııu üUğllınUııU ı;'l}z.ım"if' .,.evdir. Babaların oğt1llarıvla oy. 
çctı~ııeııktı, nadıklarını görnıiye, ım:-elerlıı 

\'olch :. ürUrkoı dD!!UntJli .. dl\şUnııu: kızlariyle beraber mo.~ru.alarda 
\'e bir çare buldu: dolaştıklarını ;.J('yretmiye baydı 

- Kullipto kalabtılık yok!Wl. b&hçe rım. Çocukların evi canlan'lm.u 
ı.upısm.tan \'era ba.bç~ panııaklığııı. giirilltülü sevinçlerıni din!.. 
dau tçerly~ girip sa1<1&nm:ın. .. ve on. meyi. başlarını oksaıtıayr çok se
lıın ı,on • ·ırkPn ıt•nı"mc-k.. \'erim. Ben bekb.r bir adamım . 

n ı ını· 1 1'-cnlf tıır ı tı "'ı:ı."I. Sinaa 0 fakat ıztırnptnn <ldircn b;r an. 
knd:Lr kor!mk bLr çocuk da d~tıML ı nenin ne d€mek o1dui:runu da c'Ok 

- Nih:.ıyet yakalaaırsır.:u. beni öl. iyi anlarllll Eğer Lüella Kotes· 
tlUrl'c<·k df'~1:ıcr ~-a. Eibette kendlnıl 1 naş Hıran Da.rnleri dünya yU· 
rnnıtnf<ın ~crlnı.. 1 ~tinden kaldırmıs ise bu işi vap. 

Dedi. kulübe doğru ) llrl\dü. ması icin haklı bir sebep vardır: 
("',. .. _.., "''" l BiriC'ik evlftdı, Jan, kızı. 

l...ondr3., 25 (.\.A.) - Noel dola. 
y-.slle ınsııtere kralı buıiln radyo. 
da 1ngll.i% milletine bir IJ(Sylevde 
i:ulunarak demlıtir ki: 

DUnynnın her tarafında milyon 
bren tebn:.'.!llın ~u nnda l..en dinlc
:!iklerinl düşünmekle bahtiyarım. 
Kendl ocağımdan, yan·mda kraliçe 
\'e çocuklarrm olduğu halde, si:ze en 
yj noel dileklerimi gönderirim. 
Dehşetli harbin sahı:sı h ç dur -

"Dadan genl.şlJyor, Pasifik Okyanu .. 
suna kadar uzanmıştır. Hakikat 
şudur ki, vahim ve tsrlhf bir an 
va§tyoruz. Fakat hnrb büylidü1;ç0 
d:ıva.mmn biıyUklügU hakkındaki 
imanımız \"e emniyetimiz de kuv • 
~·etleıımektcJ r. 

Bu ncs!M.?n olan bizlere, eavaşm 
ağırlığın· çekme kdü.')tü. Yarınki 
nesle bugi.lnUn ~enç erkek ve kıı. 
lnrmn dlyonım ki: "Bedeninizi, flk 
ri.n z! \'C ruhu:ı uzu terbiye ediniz 
ıh ki hıırb f) tince lmonrntorluğu11 
\·atnndB,!3lan sıfn tile slılere dUşc . 
cek vazifeyi, her ne olursa olsun, 
vana.bllesinız." 

Biz hepimiz, genç ve lhtlynr, bu kn. 
dar bUyUk bir dııvnnın emıuıctı;:l.sl o. 
lan bizler, her ne plursa olsun, aalıı 

lşte bunun ıçtndlr ki. hep 
ou LsUyorum: RuvveUJ ve c 
nuz.. Ocçen tolıUkelerl yend 
ôoıa~·ı n ırınun olarak yeni 
ğinl yll.k8ek kalble qmı:a. 
güııllı:ıe kadar serekea ıcu 
re verllect'tıne katl,_a em1 

cesı:r kalmız. 

ÖnUmUzde ufuk ,hcnUz ka 
telıilkelerle dolu oımakla be 
rumuzu gtısterecelt yıldızlar 
Kalıramanlık hiçbir vakit bu 
parlamaınıştır. Ot'snret ve f 
hiçbir vakit bugUnkU derece 
ıara lıA.klm oımamı~tır. 

Bu yolu, Tanrmm inayeUl 
ce~ Bu yıldızlan, ışık par 
ımdu. karanlıklar dağıiınca 

taklıı edeceğiz. 

Kanada, Yeni Zela 
Avustralya, Cenubi 

baıvekilleri Va,in 
aidiyorlar 

&mdra. !G ( A.A .) -
Cörcil ve Ruzvelt Noel 
rr.Uıakeıe ile ~~imıişle 
nada. Y~:.1i Zelanda. C'e 
rika ve Avustrnlva dom: 
bııcıvekf:leri mllzakerel 
ra1< irin VnRinrrtona virl 

iN~ ~iSARLA 1 
iDA~E 

BAYRAM \"e l."ILBAı,ı IL.ID11'•S1 OLARAK 

V1Ş!:E 
ÇlLEK 

PORTAKAL 
MANDALlr'A 

TURUı~C 
DEıEI;DtK 

NAIJE 
MUZ 

ALTIN 

L1löı leı ini, Kan1laklaı 
ve SiPAHi 

SAMSUN 
ÇEŞiT 

BOCAZ!CI 
YENiCE 

SERIQ.DORY AN 
BAFRAMA 1ZN 

GELt,;cJK. 

s:GARALARINI 
TA"SıYE EDER 

. . . . . ' ~. . . . ,, .. 

iLE SABAH, öGLE 
- 71ms.._ 8Dlll8 rWe ~ ..ı. mwıtm•n 

....... ) fırcalayıaa. 

Doktora doğru eğildim: 
- Doktor, Jan Kotcsna.emı 

hayatta olduğunu hic: dllFindü. 
nilz mil? 

- Kat'iyen. Zavallı çocuğun 
öldüğüne l;aniirn. 

ttiraz:ı. hnZirlanıyordum fakat 
sözUnc devam eden doktor burın 
meydan bırakmadı: 

- Jan Ko~naş cilmüştür. 
bundan şllphe edemezsiniz. Za· 
vnllı vavru bir sefilin aşkı uğ. 
rundn kendisini öldürdü ben 
Jamn bu uğursuz kararını b:li· 
yordum. f akııt hiçbir şey onu bu 
karanndan al koyamazdı. O 19 
yasınd:ı.ydı. Ve sevdiği adanı 
evliydi. 

-Bu adam ... 
- Doğru di4;ıiindünüz. Bu a: 

dam Hiran Darnleydi. 

İ3u iurarı ~ bir sessizlik 
tn!dp etti. Serçeler bahçede cıvıl. 
d~ıyor ve ya..rui>aşmda güneş 
t ığmdan bir yumak içerisinde 
tozlar dansediyirdu. 

- Şimdi sizde benim gibi in. 
sanların <:ekebileceii en bilyük 
acıyı tnş-yan bu kadına acımak 
icabettiği d~üncesllıde misiniz? 

Jak içini çekti: 
- Faka.t niçin misters Ko

tesna.ş 15 sene be~! 
- Kadmca~zın o vakit bu 

hakika.b bildiğini sannetmeyL 
niz. Benden ba!'k& bir kimııe bu 
işibilmi,, ">rdU. Jan «ünCn birinde 
bir dokt.or ve bir ana dostu sr 
fnfü•le bana geldi !fU koltuğa o· 
turdu Vl' insanı en ç&bulc, en ız.. 
tıraP8lZ öldOreıı zehlrin ne ol-

duğo.nu o dtt. C ı; P \ 
fakrıt l:..lU n~z sual'cr1e k 
sımnı lo!rn a lokma 
çektim. Bay ğı bır at k 
sr. Darnley tuuı.ğmn d 
kızları'l ~o.yısı ıle ifti 
tir e;ap. uıdn·. Kurba.."ll 
zn.va\lısı Jan oklu. K·zc 
dınlatmr.k üıt elim '>e 
muvaffak olJı.~ıunu 
Pakat zava 1ı bu adar 
aşıkıydı. 

- Anne~ine hi~biı 
mediniz mi? 

- Hayır. Tes bbli.' üs 
vaffak o'an'ndığmı, 
kur~aramad ğımı ancal, 
Jejd.,n kaybolduktan so 
dam. Zavallı kızc"'f1z bu 
lişinden ~ hı>.!tn son 
öldünnfiştü. 

- Bunu bilen yaln 
öyle mi? 

- E\·et, hiç f{iphesiz. 
şUnmeden gevezelik ed 
bir kt"?; dc~ldi. 

- Fakat nasıl oluro 
ters K.otanaş 15 sene 
sım k""fedebiliyor. Hir 
ley ann~iyle beraber 
tırmış ve 15 sene ibtiy 
idarede devam et.mi~ir. 

Bir izah knfama a 
ra başlıyordu. Lora 
Janta c:ok aliJcadar oh 
Ben bu alakasını mı; 1 
şadıimı öireJtmiş olm 
fetmfştim. Fakat Bakın 
intiharm• ~en.mi.ş olm 
naenaleyh birdoobfre s" 
tım: 


