
;Buğday. azlığı yoktur! 300, 000 
~11-8->ı··~•nllala lbtlyaçtan Jlzde 1 i r a l ı k 
~cırAR'" L.94i \_ otaz lazıa an verııı1or t e -b e r r Ü 

Çok ekmek a·ııp gündelik 
tevziatm intizammı bozmıyalım azca..._ 

Bir Alman 
Komutanı 

} enı bir siiah 
tecıühesınde 

Yaralanıp 
61dii 

Şehrin ekmek vaziyeti, ~ün her zamanki halini 
a~ya yüz tutmue b'!lunmaktadır. Sehrin Beyoğlu, 
Oakudar. Akaan:y, B~ııktu. J(ibi bazı ıemtlerinde, izdi
ham kıamen haf ıflemısti. 

Dl.fer eemtıerde !ırmlarm &ıtl ka., 
labalık olmuma ratmen halk tehir. 
de ekmelin bol oldufunu anlamlf bu.o 
lmmıaktadır. 

ı.t&nbul ,ebrinde blr ekmekatzlik 
.ıant.ıa mevcut detudir. Zira febrl 
normal iatl.hkakmdan y1lzde otuz tu.. 
la bufd&y verflml§, gündelik çuval 
arfiyatı 3600 iken 7200 e çıkaruDUf
tır. Bu YOzdeıı artık endi§eye m&hal 
kahnem.tzr, 

Birkaç gündtlr devam eden sıkmtJ. 
yı yenılZ teı&t pUıren bazı kimaele. 
rtn. Jl&Da eıtdf.teye dll§tlrerek dotur
dutu anlaplml§tır. 

Her tırmdakt abıtal belediye me
murlan ekmek UDlarmm yerine ııar. 
tma n 1)1 Umr:UDe nezaret etmekte. 
d!rl.er. 
Bazı ga7.eUılertn ya.zd1'Jn& göre n,. 

ler dotlhlmamlftlr, Bu ttfler henOz 
bacrJmaktadJr '9'e bir iki gQne kadar 

f81u'ln her taratma birden dağrtda • 
ea.kt.ır. 

B'i§ler 16hfrdekl hallan adedini öğ. 
reıimek tçhı dağıtılacak ve ona göre y 

Moskovada 
pasif muda
faa faahyeti 

...-~.~--li.ilMttlt ;bit. -- demek delil 
dtr. y.enı bir 

imtihana girmivor 
Bu fltJeıtn datıtılma.mna ıozuıuus 

teli§ göeteren halk ı.ebeb olmUftur', 
P'mnlardan çıkan ekmekler anJde 

ttlkendlft, için balı .tmnıar, ham.ur 

..... ne..m. ı blel •)'fllda 

BALIK PiYASASI NORMAL 
VAZiYETE DONOO 

Belediyenin hazuladı~ bir talimatname ile umumi 
yerlerde çaluan sea ~a!karlan bir imtihana tabi tutul
~, bu meyanda bırıncı sı.ml .ses sanatkarlarımız da ·Sa. 
liye miUteana, bu imtihana girmişlerdi. ' 

Saflyenfn Esna.t cemiyetlerinde ll

oııan imtihana girmiyerek, konaerva • 
tuarda imtihana gtrmeııılne karar ,,. 
rtlmesl, bir hay11 dedikoduyu mucip 
OlmUftu. Çllnldl ecm karara göre, 
kouenatuarda imtihana giren -. 

..._ _Cecenlerde lüzumundan itala balık tutulmaı ya. nat.kArlar, &laeaklan diploma tıe mu. 

-~en brınlann bir .kumını Jağıtmalc bir lıumuu Ja de- t&ldl komıer vereblleoekl~rdir. 'd .. L--L bu • ti• L--• ol ta Bu karar Ulıerlne muSikl Ue al&ka-
~ ... -01URC1e mec nye ncuu mars • ~ ne.amı ı lnd •yfad& 
~erde 1.ltihsal dil.zene aokul,. 

'fı'-bklanma.a hariçten talep &rt • ['-••• ..-. ••• .,._ 1)# ~ ,._ ~ ~] 
\t ~ plyua normal vaziyete av. ~ &I • • ._.,. • • IUI, .. • • ~ ~ 
~ı bulunmaktadır. _ __ 

\~~=r:=~r. bQytlk 'JAPON BASVE ettlklerlne lnanınak ~Hyor. 
~ '"'"C11n ııs bin kiloya yakm balık • Natlnm İngl)t.eredeki aksi bo 

ıı..hltfıde Buıgarlatana gönderilmto. K.L.Nı·N NUTKU bdar lel't olduğu halde Amc.ri<a-~ l>ın..d& uakumrular boll&§mlf. 1 1 dıııld akBi ~ ymnlakf.ır: "Beımi Müz Settar 
\ ~kende kilon 70.SO aramıda. Amerikan mahftllerlnde, Ameri- =====e=yy=en====== 

i- ruu: Bir Muharrir kan slyaseUııin sulhtln klameslne 
~kıerbı perakende ldloeu normal J cla,.ııchjr ve Amerika btlkümetl- Ruzvelt ~llrdakt gtbl 215 Irunıttur. APON BafVeklll 0...ral nln btlytik de\•let sıfatiyle Japn~ 
(\ Tojo IJelll...- ıı..._a fUUD ltibarma halel getireeek hiç 

t18neral Gamlan ::;;:.;.~ N~ ~-: :!us-:~~ 
fil _ t t ld I ew, baglble kadar eelefleri ve ytllmeJen ba pes ı>erdeli ve yumpk 

ancıga u u u , ;=0
: adım~~ :.i::~ğll~:e:m-ıe1: 

Grevlere 
ka1şı 

~.. Yazısı 2 inci aayfacla lannu§fı: t. Çin nlsemma ÖÇ8Jıcti brtannda gördtlğtine i'J&l'et sayı-
---------- 1 bir devletin ~ !. İkbsa- lıabillr. Amansız bir 

mücadeleye 
eli abhıbıun blclınlm-, S. Ana. Çdmıua giren mtiz&kere)erin 

f' 1 1 pa harbinin nak fllıb JaJJ)ma. lılraz daha devam etmetdıı1 bekle· 

\.l ğın ar mı:~ e8Mlar Amerlb ile Apo• ~~ae..~ap= . . . 
gırışıyor 1 •• b • • ya al'Mlllda NIMn aJlllc1Mheri do- ğlnl oeJrmeıdncle BIV ettfğl takdir 

U U U rip giden mibüerenln delllmi. de, ~ mUzakereler her iki tarafa 
yen koaulandır. Amerllı:a ba Uç uken bazırlıklannı tamamlamak V8f!ngt.on, 18 .(A.A.) - Oumhurre. 
maddenin birllldsilll Ye Drlnmluj i• vakit kazancbnnaktan başka is1 Runelt, kömtır 1atihalAtmm tek., 

~Şk, heyecan 
Ve macera 
romanı 

'bt bU GVNE KADAE 

EN SON DAKtKA'da 
okuyacaksınız. 

1 

kabule ~göre, .Japon bir ite yaramıyacakt.ır, Öyle göril· rar ba§tamamm temin için lktıza e. 
~eklllnla autlm bir llUıDtum ntıyor ki eler .Japonya vakit ka- den tedbirleri aımap hazırla.nma.kta 
mahiyetinde midlrf Ba ehler, tanınNr istlyol"8A, banan sebebi, dır, Beyaz evle mllD&aebeW §&haiyet. 
Amerlb ile .Jat*lya 8l'Ulllda çak. Jalnn barlle clalıa iyi ha.zırlanmak ler, cumhtırrel.slniD, mQdafaa mabıe. 
maza giren m~ akamet- da cleğllıllr. Belld de Japonya, meal ıııttlıaal!.tmı ae.lcteye uğratan bu. 
t.en lnD'tAnmama harlıln -.rari ol l&1'l eepbeninde btiyilk zaferler t1hı grevlere karp §lcldetlt bir siya. 
dalan Japon mllletiDe ve dthıya ~ DerHyen Alman onlu- &et tatblldııe bqlamanm zamam gel,. 
eft&n annaalyeslae bbal etU.,.. 11Dl11D Urala kadar dayanmMıru, ı diğine kani bulunduğunu ~ylemekte. 
mek için mi eöyleamltdr? AVJ'Upa Bosyasmm &a\'8§ alam ol- dlrler. 

GaripUr .. aatlma .hıgDt.ereıle -=:aa t;a;nıunlyle çılmlasmı ''e 1.Yi kaynaktan haber verlldiftne ıe. 
ve Amerilmdald aldılleri lılıfblrbdn ıduda makavemeı namına hiç re, cuınh~ abn t11kemmık • 
ayni deilJdlr. baglllz nıdyolan, bir §eY kalmamamu bekUyor. Nete tedtr. Ruzveıt, John Levis hakkmda 
dtin ~' bu aatlnm bir '"ıVa ve kim fU'k eephesbule Alman ordu veya mOdataa ist1h.sa1Atmr aektJeye 
wte tavırlar halitası" oldaiuna 8U ilerledik~ resmi Japonyanm uğratan diğer herhangi sendika relal 
söylemltlerdir • .Japon B~\·eJrlllnln test de ayni tempoda yükselme1'• hakkmda ciddi tedbirler almağa ha. 

~---------·' MJderiıll ,,....,_,_ bl6f t.elUdd tedlr. .miamnaktadrr. 

Yapıldı mı, yapılmadı mı? 

Mütevazı hayırsever· 
Bay Şefik 

Gazetelerdeki havadisi 
tekzip ediyorsada 

Servetini hastane ere bırakmaktan 
zevk alacağını sövlüyor 

Dünkü gazeteler, Kurtulu.şta Tepeüstünde Saffeti
paıa apartımanında oturan emekli subay Sefiğin 300.000 
lira tutan ıervetini Gureba has\aneıine ve diğer hayır 
müeıe.elerine teberru ettiğini yazıyqrlardL 

Haber, fUphesiz he.r muhitte tak -------------
dirie karplandı. Doktor Ziya GUnd~ 
aoınra, birçok zenginlerimizin yaptık. 
lan bu Wıbernı bareketıerl yalms 
memleket için faydalı QlmalrJ& uı 
mıyor, aynı zamanda diğer ~ 
lertm:tze de bir n1lmune ohı1'0"· 

Bu gUne kadar yapılan teberrulana 
kahramanlan herkesı;e biliniyordu. 

:Ancak .. defa ~ tu.rruwı 
_.._.. 1ılr JdlıA,...a 'flU'dlr: 

ÇOnktı. )'Gabin rabnu De ltad9 .. 
dilen eervetın aahtbi Wy\e bir 197-
den haberi olmadıtım aöylemektedlr. 

Bay Şefik bugün kendisiı., gö~ 
blr arkad"§Ilnna §Öyle dem.lftlr: 

- Bu .b&vadi.9t ben de gazetelerde 
okudum. Jrakat bab.ledllen emekli au. 
bay Şefik ben detfllm. ÇUnk11 benhn 
ırubaylıfrm yok .• 

Bu C8'r&p tbıerine arkadqnnıs: 

H_ o halde bıı JDeı991e7l .ızln alzJ. 
1Ulldan tekzip edellm,, demi§, Bay Şe. 
ftk, banu kabul etmıyerek: 

- Hayır? &gzrmdan bunu 1iela1p 
etmenize de lüzum yok ... Çl1nk11 ben 
de, hayatta hiç ktımem olmadığı için 
88rYetlmi hutane ve hayır mOemeıM,. 
leriııe teberru edecefim demiftir, 
Arkadqrmızla yaptığı konUfMa es. 

numda Bay Şetık, b&h8edUell Uıber
nldan haberi olmadığlm en katt bir 
lişanla tekrarlamış. :takat blr aralık, 
atzından §U cilınleyt kaçmnqtır. : 

- Heriıalde ga.zetelerla '"emekli 
nbay,. diye yazmalarınm ıtebebl ,u 
olmalıdır: 

Ben, Kosova kahramanı: paşa yttı,. 
tin ııon evJA.dıyım. Onun için doğdu • 
ğum yer olan Teselyada bana. "Pap. 
yJğlt., derlerdi.. Zannedersem aaker. 
ilkle alA.kamı buradan buluyorlar,., 

.Mumaileyh, gene bu konuşma ea. 
numda fU cUmleyi de kullanIIU§tır.: 

Yeni Irak 
hlikOmeti 

Fransa 
Japonya 

ve 
ile 

MUNASE
BATI KESTİ 

Elçilikler 
kapandı 

Hükumet 
bu tedbire 

sebep olarak1 
lrall llltUAll 
eınaııada· 

iki devletin mihver tahri. 
kôhna İ§tİrak etme.ini 

göateriyor ••- Ne olacak etendlm. Servetler, 
lllenler tarafından birkaç kl§lye değil 
memlekete bırakıımalı, muztarlp .bir 
zllmrenln, me.seıa. haatalann ıstırab 

Nevyorlc, 18 (A.A.) - D.N.B. 
Blrle§fk Amerika bamuıun neşret • 

larma bir merhem olarak lmllanma • tJtl bir Unitecı Press haberine göre, 
ltdır.,. lrak htlkfunetı, Franaa ve Japonya 

BUtUn bu dalgmlıkla kullanılan 1- ne diplomatik mllna8ebctıerln1 kes • 
fade~r bay Ş<ıfikin mevzuubab.s Uı tiğini blldtrmi§Ur. Bu habere göre l. 
bcmıu yaptığını gösteriyorsa da ken- rak hllkQmetiniD bu hareketine sebeb 
disi, bizim henüz anlayamadığunrz olarak gösterdiği !JeY, bu iki devletin 
bir aebebten, bunu saklamakta ve • lrak thtJWi eanasında mihver devlet,. 
teberruda bulunan Şefikin kendisi oı. lerile sıkı mUnasebette bulunmuş oı. 
nıadığı tesirini brralanakta devam et malandır, Bağdattaki Franaız ve :ıa 
nıektedlr. pon etçlllklerf derhal kapanmış ve l-

.... Devamı % lncl a&.)fada ı rakm Vi§i elç1.11 geri çağrılmıJt.ır. 

Parti Genel 
Sekreteri ve 

Maarif Vekili 
Ankara 18 (Huam) - Mamil vekili Haaan Ali Ya.. 

celle Parti Genel Sekreteri Erzurum mebuıu Dr. Filai 
Tuzerin ba~n lstanbula hareket edecekleri ;söyleıllll!IJlı-



Konuşmak sanait 
.Bir muharrir lla:mlet plyeet haklanı1a tttı,tmt'llllclerinJ yıtUtı. Bir ~ 

ika. muhıırrtr de onun ~UndWderfne ~ttr:ı.k ottı. JJ'akn.t aş bu kaıbT 
Ur.altlı mı f Anıdıuı Dç halta geçtiği hnlde bugl\D b~r de lxtloyonız. kl 
Hami ı pl,ycsl a.ktörlerfle mUnc4ddd seyf.rclflarl blrlblrlne girml::;ler; blJio. 
birini dnvn eden~ •• Krmca.cn bir b:udak suda fırtına; ~ut bir 

körıSİİ';rU5ll.._ 
Tc\·ol.ıcell edebJJ'at Wtnplan "koullpnak sdatınnı ozwı uzmı ıınla-

1.arok lncellldertnden b:ıruıc~ler? Biz.de ht!!r tUrlil tcnkld ltonlllim:ı
smm sono mnaIMet, l3te ya tokada, ya ıın oıllı'!ılce=neye ınuıw oıllyor. 

Tcnlddl ynpruı ölı:Usliu~ oaoırdığı kadar, tenkide uğıı..ran cb ltldııllııl 

lınybodtyor; ve ncUoe şu oluyor ki, TUrk okuyuculıın, blrlblrlne mu.arn: 
Ud ~ tıahlblnln zeki lcoıın,mal.'\rma bMl'et kn.1ıyor! 

Uonll)~; kllfretmcden, ltld&llnl kn.ybetmooen, inoo ,.e zeki k~ 
nll§IM.kl Baknlrm blz.lere ne vakit milyCS8Cl" otaon.k! 

EN SON DA.KtlLA 

ki 

Ruzvellin ÇörÇile 
mesaıı 

I.Jsbonne. 18 ( A.A.) - Birl~ 
şik Amerika mümessilleri meclisi 
azasından Ha.l Snyder, Clipper 
tayyaresiyle buraya gelmil ve 
trunltereye hareket ede<:eği sıra.. 
da Ruzvclt'in, Çörçil'e verilmek 
üzere kendisine tevdi ettiği me.lt
tup hakkında hiçbir ~Y söyle. 
mek istememiştir. Snyder•e· har
biye nezareti tarafından hususi 
bir vazıfe verilmiştir. 

Keza hava yoliyle ve birkaç 
meslektas,ıiyle birlikte gelen 

i-f:enry Punsoh, kendilerinin in. 
firatçı gnıpuna mensup olduk
lanm ve vaziyeti §ahsen görüş. 
mek tiza"'C Londl"Q.ya gitmekte ol· 
duklarını söylemiştir. Vazifeleri, 
ödünç verme ve kiralama kanu. 
nunun tatbik tarzını tetkik et
mektir. 

Rusyaya yeni 
bir yardım 

yolu bulundu D 
dlD AD• 
ayrıldı 

Nev Dellıl, ıs - Rusyaya m.aı.zeme Ankara. 17 (A.A.) - Başve. Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ. 
'ftrllmesi için yemi bir muntazam yol kil doktor Refik Saydam mezu- lu ile birlikte gel~ler ve salon 
bazırlanmaktadır. Da yol. HlndiaW- niyetlerini g~irmek üzere yan • da kendilerini beklemekte olan 
dan ı:ark1 lrana, BiQc!.ltaoc1aıı geçe- larında hususi kn.lem müdürleri r.evatla ayn ayrı selfunlaştnı§lar 
rek gıunekt.edlr. Yolun nakliyata mu ve yaverleri olduğu halde bu- drr. 
alt olup olmıı.dığuu anlam&k Qzcre gün snat 18,20 de hususi bir l Bu esnada Reisicümhur ve 
fimdiye kadar bu tarikle, .JUt t.e&1 .. trenle Mersine gitmişlerdir, Millt Şef İsmet !nönfi gara gel. 
matı yap:ımı:tır. Başvekilim.izi uğurlamak üze. mişler ve salon methalinde B. 

.,. 

Gener 
Gam len 
Yılancığa 
tutuldu 

~. 18 (A.A..) - 1"ran.mZ ordula. 
rmm eski ba§kumaııdam general Ga. 
mellıı, aşağı PireneııJ.n kUçllk bir §eh 
rl olan Oloronda bir kllnlkte tcdaY1 
edilmektedir, O.st dudağındaki yılım.. 
cıktruı mUtccss1r ola.ıı geMr&lln &sA.. 
bı bozuldğu için hastalığı ziyadelef • 
ml§Ur. 

Bu aym on lkl.ıdnde Portalet kal-;. 
sine nakledllml.a olan general Gam.el 
linin Ui sonkAııun tarlbln~ mıı.ğ!Qbl... 
yet mcsullcrlnln muhakemes1nlıı ba§. 

lamasma kad&r kalede kalmak mec
burtyotinde bulunduğ'U m.alQmdur. 

Zecri tedbirlerin 
altıncı vll 

dönümünde 
ltaıyanın 

kararları 
Rusya lJe bir' fazla ura lrtibatı re gar merasim salonunda İcra M. Meclisi reisi ile Başvekil re 

te.s18l için scr!edllen bu gayret neU. Vekilleri heyeti üzalariyle. B, Mareşal Fevzi Çakmak tarafın- Borlln, ıs (AA.) - ttıı.ıyanın Ber 
ceslnde Blnc:st.ıı.nın, içinde göçebeler M. Meclisi reis vekilleri, C. H. dan karşılanmışlardır. lln bllyük elç!st Alttyer, zecrt tedbir. 
"Ye çobanlru' doı&§an dağlık havaııaı Partisi genel sekrcterı ve Parti Milli Şef salonda bir mUddet Ierin aıtmcı yıIJönUmQ mllnaaebetlle 
hakkında, ycnı maıo.ınat elde edil • Umumt merkez heyeti ~alan, kalarak Dr. Refik Saydama iyi ''Volkl.oer Bcobahtor,. gazetesinde 
ml~Ur. Bu tarikle ikinci de!a olarak Parti Meclis gurupu ve müsta- temennilerde bulunmuş ve kendi yazdığı uıtaıyaııın yoıu., ~lıklı ma.. 
111pılacak sevkıyattan eonra. fazla kil J:?Un.IJ> reisi ve azaları, eski siyle mü.saf aha ederek vedala§. kalede, ttaıyanm dll§manlaruım, t .. 
Ta.kit geçirmeden, muntaz&m 118ferlcr Milli Müdafaa, Münakalat ve Ik tıktan sonra ayrılmıştır, talyan mWeUn1n1 mukavemet kabiU.. 
!hdası taaavvuru vardır. tısat Vekilleri, mebuslar, devlet Müteakiben doktor Refik Say. yetını takdlrden Aciz olduklarını sf>y. 
Yardımcı blr lraıı nakliye .ervbl şftrası, Divanı Muhasebat ve dam kendilerini uğurlamağa gel lemektcdlr. 1 

ihdas ecmmlştlr. Bu servts, çok ın1k.. Temyiz mahkemesi reisleriyle miş olaOÜ?.rla vedalaşarak vagon E1çt diyor ki: 1 

tarda Hind kamyonlan kullaıulmak Temyiz başmüddeiumumisi, cilm larma geqmişler ve iyi istirahat ''MUleUmla dlnlenmelrten fa%Ja mt1.. 
ııurcuıc ı_ııyecekUr Yolu tesviye "' hur:reisliği umumi katibi ve bu. ve yolculuk dileklt.ri arasında cadele etml§Ur. ttaıya.ıı ınıueu. ı .. 
çtıı tıooo den fazla toprak Iıçl.si Crul§e susi kalem müdürü, Genel Kur- Ankaradan ayrılmışlardır. daıt!rlıklarla olgunlqmıf bir mille~ 
tırılmakta ve bu l§çilerln, yakında may ikinci başkam. Hariciye B.-\~VEKtLtMIZE HARİCİYE tır ve vlmdl Duçıenln 6Dlr1 aıtmda, b1r 
8000 kl§iye baliğ olacağı zannedll. VeMleti umumi katibi ve mua. \'EKlLt VEKAI..I<.."T F..DEOEK tek ln8&D gtbl utml1 n mUtt.ebltUr. 
mekt.edir. vini, Genel Kurmay ve Milli • 

lran hUkCımeU. g1lmr0k merutmllll Müdafaa Vekaletleri ile diğer Ankara,_ 11 ( A.A.>. - Bır. a~- Kendl mukadderatı. Almıuıya.ıım mu 
Ilga ederek ve yolun mu.bııtazam için ı vekiiletler, müesseseler erkanı, hk mezunıretle bu~ şehnm!z kadderatı, Avrupannı " bCltUo d~ 
yardımda bulu:ısrak bu ı, için elblh Anknra vali ve belediye reisi, den aynlan Başve~ Dr. Refik yanın mukadderab 1çtD ve yeryüztlrı. 
l1ğl yapmaktadır. BUyük demokn.111.. Başvekalet müsteşar munvini S;ard.;:.ına ~det;!erı~e kadar ~a. deki mukaddee " tnkftr edilemez 
lcrin binlerce ton iptıda1 maddeaS ve ı ve Başvekalet dairesi mUdürle- rıcrye Vekılı Şu~ ~c:og\u hakkmı almak ıc;tn yapılan bu kaU 
harp mııı:ı:emesl, §imdi Rusyaya ve. rl, basm mQrnessilleri, Ankara n~ ~ek.Alet ctm~ı. yUksek tas- mucac:teıeyı 1100wıa kadar g6t\1rmege 
rilmck üzere, Hazer den1zinlD ~Kat. Merkez komutanı ve Emniyet ,;;.d::ı:ı:.~.:.e..:;ik:.;.·t;.:ı.:.;ran:;;;:...:.e.::tm::.:.::ış~tı;.:.r:..· _____ azm. __ ı.m_lf_ttr_ ... _______ _ 

bayanın bUtUn sahil nokt.aıarm& gön. Direktörü hazır bUlunmakta idi. 
derllınektcdlr. ter. 

Avustraıyadıı.ıı, Amerlkadan, Btı • Hareket saatinden biraz <>nce 
,Uk Br!tıınyadaıı ve Hlııdlstaııda.n Baı:ıvekil doktor Refik Saydam, 
BMrn körfezi aa.ıımertne mallar gcı. B. M. Meclisi reisi Abdülhalik 
melttc:iır. Tekerlekli veaalt. ıokoıno. Rendn ve Genel Kurmay P..a6ka
t.ıner, ve şim~ndl!er meınurlan, Hlll. m Ma.rer:al Fevzi Çakmak ve 

Alman Basın 
heyeti Ankarada 

Beltln, 11. (AA.) - Alman «>Mu. 
ıan tıqkumu.nda.nlıgtıım tebliği: 

Kırmıda sa~ tayyareleri ve Stu. 
kalar Slva.stopol t.ıstnıka.mlarma ve 
Uman tıeslalertne lmha ediei darbeler 
lndlrm.lşler. bQyük bir nakliye gem!. 
s1D1 batırmışlar, blr torpido mubrlb1 
ne bir ticaret gemt.ıılnl ba.snr& uğrat,. 
m~tardır. 

Havalar lytlqtlği .,.. 70ll&r da dtı. 
.eldlğt t~ Doneç haV%8.Stndııki ha • 
reltAta devam edilmlşt.lr. ~man 

ta.smen §iddeUI mUdafaa edilen sahra 
mevzilerinden atılmış ve 'J)llsldlrtUl 
mtlştQr, Smal mmt.iı.kada ycnl top • 
raklar f3gn.1 edll~Ur. A.D1 bir bas. 
km tnarruzu neticesinde hareket ha... 
bnde buhınnn mllt.eaddit marvandl.Z 
katarlan eı.tnıl.ZC gec;mtştlr, 

CepheııJ.n en §imal kısmında, savaş 
tayyareleri, Kandalakcha körfezi ba. 
tısında dllşmanm mUteıı.ddlt b&raka •e kamplarnı.ı tahrip etmietlr. 

Hava kuTTeUcr1ml.Z yeıılden Moe • 
kova Ye Lenlngra.da ve Vologda Wl.. 
ges!ndcki tınva meydanlarm& gece 
taarruzıa.n yapmışlardır. 

Denl.znltılamnız. Atlas denizi O! • 
maUnde ve buZ dcnlzitıdo topyokfm 
Z1 blo tonllAto hnC'IlliDde mll.sell!Lh 
dört dll§man tıcaret gemlsllc kafilc-
1' blmayo eden diğer bir cemıyt bn.. 
\ırml§trr. 

DOn ıecıe tngflt.ere etra!mdakf ııu 
Jarda., eaval} tayyarelcrlml.Z Loves • 
to!t dogı.ısunda dllfınao kafilelerine 
taarruz etmişlerdir. Oldukça btlyllk 
Uç dllşmaıı tayyare gemi.si bombalar. 
lıı. ehenımiyet11 ısurette ha.sara uğr& 
tıımıştır. 

Dtg,,r savat tayyarelcrlrniz de tn • 
gllterc cenup doğu ve cenup b:ı.tısm. 
dakl Uman tutslcrlnl bombalaml§tır. 

ingiliz 
Tebliöi 

K.ahlre, 18 (A.A.) - Orta.şarka.ki 
lngtllz hava kuvveleri tcbllği: 

llVle eonteşrln günU lng111Z han. 
kuvvetlerine bağlı ~killer Derne 
hava meydanma hUcum etınl§lerdlr. 

Y11.ngmıar ve lnfUMtla.r oldugu gorili.. 
mtıştnr. Şehlrdekl hedeflere de 00. 
gan ile bUcum edllmişUr, B&rdiyada 
oom ba rdımaı:ı edilen birÇOk depo1&.rda 
yangmtar çıkmıştır, 

'.Par.ar güoO gUndQz cenup A.tr0ta 
bombardıman tayyareler1 Gazaya bO,. 
cum otml.fler, b1r dU§man tayyareıılnl 
yakmışlar Ye aynca hareket.o hazır. 
!anan bır t.ayyanmto d~Up pa.rçalan. 
muına t1ebeb olmuşlardır. Gene ce. 
nup A!rtka bumbardıman tayyarelc. 
rlnden mUttkkep btr t~k11 Deme tay 
yare meydanını bombalam~ur. Bun.. distruıd!l.n, bUl'llk Britanyadan, Avwı

tra yadno ve Hont .. ~{o::ıgdao gelerek 
lrand:ıo geı.;lp Baısrn k6rfcz!nde Ben. 
der§Rhbu"r\:ın Ho.zıı.r denlzinde Ben.. 
.et rı;ıa.tııı giden nonyol UZorindckl mU 
n:ıkaıa.tm hncminl artlıracs.ktır. 

Ç n h .r clye nazırı 
dl~or • • 

Alman hariciye nazırlığı ba8m da. 
lresl relsl orta elçi doktor Şmlt'lıı 
b&§kanlığında Alman b:ıaııı heyeU A.. 
nadolu ekapresile dll.n Ankaraya var
mııı ve garda Almtuı bUytlk elçld von 
Papenle matbuat umum mUdUrO S~ 
Um Sarper, hariciye vekilliği lıstlh • 
tıarat dalrcst relsl CelAl Abacıoğlu 
tarafından karşlJamııııtır. 

zurunda 1ğllml§ler ve bir çelenk m. dan aonra, lııglll.z hava kuvvetıcrlDe 

rakmışiardır. bağlı tayyareler aynı EMydaııa alçak 

Bi araf .1k karı ununu 
uzveıt imzaladı 

Londrn, 18 (A. A.J - B. B, C: 
Ruzvelt, bitanı.fl&k kanununun 

tadil layihn.smı dUn gece imzalh• 
mıştır. Amer ıka vo.purlarmm Si .. 
la.hlwdmlnuı.sına derhal be..ctlana • 
caktır. Bu vapurlar 1ngliiz llina.11. 
lamın da gideceklerdl.r. 

Ruzvelt ycn1dcn 6 milyar 68'? 
milyon dol~rl k n~eri to.hsisat la.. 
temi§tir. Bunun ynrısı top ve mı~· 
hlmma.tn, mlihlm bir Jwmıı deniz 
hava. kuvvetlerine ve sanuz vapur 
lan y:ıpılmnsmn tahs s edilecek .. 
tir. 

Japonya .. Amerika 
uzla~ması 

Vaotnı;ton, ıs (A.A.) - Japonya ne 
birleşik dcvll't!er arasında bır ani.ar
ma ihUmall b:ı.hı Dde VO.§ington malı 
filleri çok bcdbindir. Bunun esas se
bebi tudur. Birl~ik devletler, Çan. 
kaygeke yardıms devam etme:e l:ntt 
surctto nz.mcylcm~ bulunmcktııdır. 

Halbuki Jap:mya, birle;tlk devletlerin 
Çunklngo yo.rdzmını kesmesini iste .. 
mekted r ve bütUn Jnp:ın gazeteleri, 
Çe.nkanelte Amerikan yardımı d 
vam ettutçc Vnı:lnciton ile To1~yo n .. 
rnsındo. bir ıı.nlaşm!l.nm lmkln:ıız ol • 
duğunu belirtmektedir. 

JaponlJa ile 
Amerika 
arasında 

Anlaşma imkanı 
göremiyorum 

Ruzve~t 
< ırusu i e ir 
saat görüştü 

Dokto~ Şmit Alman bUyllk elçlsl 
fon Papenle birlikte hariciye veklll 
ŞllkrU Saraçoğlu ile Har1c1ye u.mumt 
kAtibi Numan Menelm!nctoğluııu ma. 
kıı.nılarmda. ziyaret etmif ve mlBafir 
heyet öğleden eonra Atatil.rkUn mu .. 
vakkat kıı.brlD.1 ziyareUe ma.nevt hu. 

Alm:ıo bQyQk elç181 1'011 Papen ve tan uçarak bUcumiıır yapmışlardır. 

refika.lan tarafından dtuı akfam bil,. Yerde bulunan iki Yukenı ağır ha.sa. 
yUk elçilikte mlaaflrler oeratlno bir ra uğnıtılmışur. 
snvare verllml§Ur •• Suvarede ~o • Tmlml tayyare meydanına da ba .• 
kil vekJli ŞUkrO Sara.çoğlu llo harici. na benzer bir hUcum yapıia:uatu. 
ye umumı k4Ubl n YekAlet erkl!.ııl ı Derne bölgutnde tayyarelertmız 
n bir k.ımD bOytlk n orta elçiler, bir dllşman ı.ayynreslnl bUcumla dU • 
matbuıı.t umum mUdUrQ ve yaL.ı.ncı 1 ~U§lerdir. Hudut bmgcslııde de 
nzeto ve ajana mllıneas11lerl haur ı de bir Me&sef§mıt ııo dU.,UrUlm.11§ • 
bulunmuşlardır. 1 tUr. 

Boma, 18 (A.A..) - ttaıyan ordu• 
lıın umum! karaq;Abmm e>H nuDl.,. 
ralJ tebliği: 

Bu gece d1ıfmaD taryamerl. b!r • 
blrlıı1 takip eden dalgalar Jıa11ııd9 
Ne.pollye hllcum etmlşlerdlı'. :Maddt 
hasn.r ağır değildir, Slğuıaklara ıtr• 
meml§ otan 20 klıl. bir bomba ue 
yıkılan bir binada Glmll§lerdlr, sıvil 
haikto.n 4.0 ~ dnha yaralanm~tır • 

Oatanea yapılan son hOcumıarda 
!Slenlcrin mllttan cemnn 30 ld§ldlr. 

Blııgazıde Alma.n tayyare kaJ11 " 
koyma topçusu iki dll§ı:na.n tayy& • 
teSiD1 dU,.'!UrmllşWr. 

Gondar cephelerinde., mevzll htı • 
cum t.eşebbll.elerl pllBkQrtlllmllştllr. 
Mevzilertml.zden blrkaçma yaklB§IJI 
dll!!m&n kuvveUerl.ne mlltrezelerl~ 
ta.rafmdaıı hllcum edllmlv ve bu!ll&ı"ı 
telefıı.t vererek kaçmışlardır. 

so,~,~et 

~ebliQi 
Moskova, 18 (A. A.) - Sovyet 

geceyıın:sı tcbl;ği: 
17 Sonte§rinde, krtalamnı:z, bO' 

tün cepheler boyunca dfit:manlll 
çnrpı~m.I§lardır. 

Kallnin istikametinde ve cenUl' 
batı ccphesl.ntn bir ~esimlnde, nıtl" 
harebe bllhnssa şiddeUi olnıuıtut· 
16 sonte~rinde 21 Alman tayyare
si tahrip ed.lmi§tir. BL1: oltı taY· 
ya.re kaybettik. 

16 Sontcşrinde, Moskova clva • 
tmda evvelce ba.ber verildiği gttıi 
3 de~'il. ı ı Alman tayyaresi dilŞU
rill:ı::ıUştilr. 

Ku ın1 da battrllan 
gemiler 

Berfin, 18 (A.. A..) - A,]ır)8JS 
radyosu. Kınmda., Almanlar ı.ars· 
fmdan 68 tank ve 369 top tahtlı> 
veya iğtinam edildiğini haber ver
mek tcdir. 
Diğer taraftan, Krnm limanla.· 

rmda ve sula.rmda 60 gemi bat'
nlmış ve 69 gemi cJddi suret~ 
hasara uğramıştır. 

Bir Yugos·ıav gem:si 
taarruza uğradı 

_.,, 

Balbua. ıs (AA.) - lngUU: h1S1D" 
tind9 çalışan Otga Topla adın~ 
Yugoslav vapurunun mihver kore&D 
tarmdıuı b1rl t.arafmdaA Paaı.tııtt' 
bUcuma uğradığın.ı tıa.ber alan ~ 
nka oıı bq!nci cıenız b&ıem ~ 
araştırm&lar yapı.lmam lçlıı de~ 
lerlne emlr vermlşUr, Amerikaya gtt 
mekte oıa.ıı bir Yunan vapurunllll 111' 
baylan ••oıga Topic,, vapurundan .,., 
rlleo imdat l§aretıerlıı1 1.§tuklcrtııl .O 
dl.mılşlerdir. "Olga Toplc,,l.n ceJl"I' 
Amerika kJyıamı takiben Şlli'deıg1i 
que'e doğnı gıderkeıı bllcuma. uır" 
clıgı aanılmaktadır. 

SözU geçen denlZ bOlgeıd daıre" 
lruİDADdıı.nı amlr&ı. Sadlcr deııı!Şd1' 
ki: 
Eğer bir koraan ,.emı.at bu bG1I"" 

harekatta buJu.nuyoraa bunun ~ 
SUrdUremiyeceğınl l!l.Ze te.m1n ecıelıi' 
leceğimi zannediyorum. 
~~~~~~~~~~~---_,,,,,,;I 

Elemek meselesi 
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!Bit t>altiAa . ~aşSaşa 
S6- ~- 7""~ ---

Politikada ifrata varmak ta 
tefrite Gitmek de hatadır 

il.ATFA -:s 

,..----------------------
Fıkra 

Sayıklamak 
' Yafll blr hasta,doktorun verdiği 

reçeteye fl)yle baktıktan sonra: 

Bu,· bir aşk 
sayılabilir mi? 

Baı memleketlerde ekseriyet politika 
meraklm.drr. Hemen her ıniinaka§anın 
zeminini politika tqkil eder. 

ile hastalık halinde iıtigal eden bir mem• 
leket Jaima zayıf kalmaya mahkiım ol. 
dıığu gibi, büyük bir elueriyeti aiyai ve 
i~timai tahavoüllere tamamen lakayt yo.• 
f1yaıt memleket Je hissiz ve cansız kal
maya malJdimdur. Politikayı hcutalck ita 
line getirmemek ne kadar lazımsa mem • 
leketin ifl~ne karıı ha.utU bulanmak 
da o kadfU lazımdır. 

- Ah, dedJ, bu doktorlıınn re 
çeteleri de wıla.şııır §ey değildir. 

Herkesin gC!.vurc:ı. lisanmı bllmeğe, 

bu Teçcteltırl ıınlnmııya imln\nt \'al' 

mı? 

Hastı. söyledlğlmlz ctb1 ~· 
dı; ve yirmi aenedcnberl de dok • , 
,tora. mUrac:n&t etmcmı,tl. Kızı: ' _c •llllR:-. 

rdura bovacıhğından kemancıllğa 
r yükselen Ali, nihayet savqi!isini 

Bazı memleketlerde i•e halk politilıÔ 
üe hiç mqgul değildir. Memleketin siya. 
si ve içtimai inki§alını takip etmeyi tır 

mamen ihmal eder. 
Ba yekc/iierinden·larklı iki itiyadın i

kUi de fenadır. Büyük ekseriyeti politika 

- Aman babııcığmı, diye atıldı; 
doktOrlar reçetcıc:rını a:rtlk lAtince 
yazmıyorlar. Kft8'tda iyice b&km.rz; 
).lAcm 18m.1ııdcn maada, kııUanmı 

.!!CkllnlD Ulı'kçe oldugunu ~k. 

.s1n1z. 

vurınah mıydı?!. .. 
'lb ııtne kadar e-vveldl. Ona ı - Altm kemer de Tm'Ulaa etek 
~ ya ŞJ.oli, ya Harbiye ve. gene eşekUrl eözleril.e keııcUmıLt t&b., 

t 10lu.ııd&, blr apıı.rtıma.nın ltlr etmlg. Ali birkaç defa daha g1 • 
t..lılncıe veya blr lmhvenln 1 • dip y&lvarmrt. takat her ııeterl.nde 
""ldUf ederdim. aşkına tahkirden b&§ka. mukabel& 

•·· boyıu, çaıı gtbt .ım.siyıı.h görmeyınce, b1r gün gözlen karar • 
~ karak.a§lı karagözıtt bir mıo ve b1r arkada.fmda.ıı tedarik et. 
. ~dl. Yqr o zamauıar 22,.28 tiği tabancayı alarak Nazmlyeye 
'- gıt~. Tekllfinı btr daha tekrarla. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun bir mezbele 
ortasından çıkardığ1 

İhtiyar g1lldU ve"" hlkl.yeyi an. 
)Attı: 

:Blr ca2ıilin k&ymvaldesl h&ata. 
l&Dmıf. Bir doktor get.ır:mta! met• 
doktor lQgat p&r&1aıı1ay& mer&IW 
biri olduğu için dam&t tıaatıtığm 

ne olduğWW aorduğu vakit ,Oyle 
dç.ml§: Çocuk yuvası ''Vecaı &lllDi kllbra h&ıba.tl 

tıırtwıter:l.. 
TıLbU attuncag-ı& btr pq alamı 

:yarak afal aıaı doktorwı )1laUılıe 

be.lunı:§; doktor da arapea b1r lld 
tekerl~en .onnı. çekip gttmı,. 

Cfae! diye fı.s1ıttl1 bir sesle mı.,'I, gene red cevabı almca d& ail~ 
'- bn- çırpıda 1k1 üç çlft a • e~lemi§, Nnz.mıyeyt dört yerinden 

btrden boyayıverirdi. ağır surette yaralaDU§. 
~ kendlalDo Harbiye ha.. 
tltıtınde, til'Ç&l&rmı boya. ku. 

~1'rak· 
n.ı.rm beyim. tJo7ayalnn ••• 

! 11!,_ ba&'ınrkeD t.eaadUf et. 

••• 
Ali mahakemesı aırumd& yap • 

ltğına plfm&Jl o~ görUDUyordu. 
NoUeede dört aene ha~ mabkftm 

Viraneye bırakılan yirmi günlük çocuk, o 
viraneden doğaü yuvada yaşıyor 

Doktor gtWkten BODra oda)'& p. 
rm Jt&rm: 

- Nud, dtımif, mDhim. btr lllJ)" 

mJ. doktor De :yaptı? ' 
Damat.: 
- Ne J"P&C&k., demif; beıdm ete. 

dilim gibt ~ H<ıst&yı &IJ:r g6. 
rt1Dıce OllUD yerine kmdilll ~ 
lamaya b&fladr 

~bılanmı boyatırken. ya• 
bt, lc.ema..ıı kutu.su naz.an dik,. 
~be~tt. Herhalde bir mU§ 

'btrakmuı Lçin kend1Rino 
~ zaımettlm. Allye 
\ aktan keııdlm1 alamadım: l:°I& Ali. dedim, demek 11eD 

ı;&ııyonun T .. 
'ltıttını anıamııo, ıazm.ıotı: 
"nc1rm ya beyim, dc~l, elbet. 

t&ltyorum. Hem de kaa • 
devam ederek. .. 

t e1er1Ddl. Bl.r'k&Ç elltlflt: "'-?.. demekten kendlmJ a. 
\re ııonra Aliye daha u te. 

' Oldum. Nllıayet bir g1lD 
taytumda Al1n1D eltDd• 

L.~ boya kutWN bir ree
L'llu,t.Qm: 

ltudura bo)'&CllA. bem ke. 

' Uca.n .... 
ı.~1'ıc.b& boyay&rak ltolMler • 
"11.SlUnı ikm&I edlyor-
~ takdir etmif, o gt1n 

ıt.ııet etmi§UJD. 

• * • 
ile kadar geçti blhniyo. 

bırtnci ap cua matı.. 
ltortdonında dolllofD°llen. 

l&ndarmalarm ııezaretl 
~ltıeıılklerı merdiven dibin. 

~ beııı çaflrdı: 
beyim.-

\.:. baktmı, ve derin bir haJ 
lıı~~Qın. Bu kundırra boyacuı 
\ Aliydi. 
\~la Ali., dedlm, BeJlln bu • 
\"~var? 
~ ola.oak ki, beyim, ka • 

~nı;· mil? f 
• ata' yaraladml. 
llorıra Alinin muhakeme 
ltıerakta takip etuin ve ı. 

~ 11 öğrendim: 
)1 lwnçt1amıo. kandura 
aıı kemancılıga kadar 

~ "- nihayet derin tıılr lD • 
"'\tarak bir mıOcrllD 7&P • 

~ qla blr b&,U acıdlP. 
boyacılığı mrumd&. blr 
~ gtbl o d& umumi ff'f • 

\ ı. baflamııı ,.. Ziba gtbl 
~ •JUaD umumhane 
~ ~ 9ermayelerden Numlye 
~ Uduı& YUn&lmut. 
btr1<a9 defa kadlnl siya. 
, fakat k&dm meeteğlDl.D 

"Cıt olduğundan 'fC AJl • 
bı_. lstedtğtııJ rarketUğiD 
~il krzuaun& ftlev ııoretı. 

edllmlftL Y&bıız, blr gi1n Kara.köyde Necati.o 
Faknt temyize giden kararm.ı. tem bey oaddealnıe yolımus dllferllc K.Wç

ytz m.ahkemeal yerinde bulm&mı§ &lipap. medreaealDdeıı 7U)uıeJen ç0 • 

ve ceza.smı az gijrerek aleyhine Ol cUk CITlltıl&nm her.b&lde duyacabı. 
nıak uure boZmuttu. nuı. 

A11ııJn duruımuı dttn yelllden ba§- Kendi k.eDdioiae: 

1&d1. zavallı kundun. boyacım h& • - Acaba medreseler horUuyor mu? 
pUıhanede eok b1tkinle§11l1§U. Omua Demeyin. lia)'U'., aa1&r kılık ve rulı 
lan çıökmllf, artık titr -.n&tk&r gi • larını de!i§tlrerek çok faydalı btrer 
bl uattıgı l!llllÇl&r1111 kC!llll111f, papyon mUeaeeae olu701". 
kravauıu at.m.ıotı. Babaetttğim medreıledeki pkfl '"' 
lılabkomeye vurduğu kadm Nas • rubu değiştiren el; çocuk Nlrgeme 

mlye cıe davacı olarak gelml§tL Re kunımunun &ıefka,W elldir. 
la, temytzln n&kıs k&ranııı okudu. Bir eeae evvel bir meabe~ hallncıe 
?ıllldclelumuml uyulmumı istedl ,.. etr&fa pla kokular JMfreden. içinde 
neucecıe dunı§m& bu huw.t& karar c.Lıılerle perilerin clrU at.Ukla.n, eer
yerflmek. tızere ba§k& bir gUne tııı • •r1 köpeklere meaır.n olan bu yer. 
rakıldı. de; flmdl ldmeeıııbl OOCU)l:la.r, yalıut 

Alt jand&rmalar nıfaı.tlııde dıp. fakir ailelerin yavrulan bUt'lln gnu 
n çık&nluken beklen.aliyaıı bir feY t.ruııyorl&r, kannl&rull doyuruyor • 
oldu: Nazmlye birdenbire j&nd&rma lar ;:rıkanıyorlar, oynU1Qrlar ve ter-
11 ıterok Altnln il.zerine atıldı ve ba.o biye edlllyorlar, 
cıra bağıra koılCU•me ldlltırler etme- Qeııe ~ a1rgeme Jaırumumm 

Be btr taraftan dıı yumruklar .. muııımt en. l2&ttuUD mU&yym san • 
YUrmaga bafladı. serlnde hUta yavruları tedavi edl • 

J&ndan:n&lar polWft' kofulba " yor, cıclarm ilAçlaımı nnyor, ;pansı
Altyt g1lçlllkle N&Zml;renta elinden manl&l"UU 18PIJOZ'· 
ln&rt&rdılar. Naamiye biraz 80nr.. ' 
hakkmda tutulall c:O.rmUme§hut ap. 
Ukı QçQnctı sulh cu.a mahkemesin. 
nrildi H dtını§DlUI 80Dunda da au. 
çu abit. ~nuerek 1 g1lzı mQddetle 
.bapee ma.hkQm edildi. 

Num.17eu.tn muhakenıeal a&ruım • 

da, AH lmDdllll lçtn her 19)1 PQDe 
aldığı •ySÜlal.De blr defa bU• bak. 
mamqb. Arblı kend181ndm natret. 
-«.t1gl anlafllı70nhı. 

Karard&D llCllU'a clıpnya çıkan • 
brkeıı. yanıma raklaftı ft Nazmı,e. 

Y1 söıJtervek: 
- .AJı.. bu k&dm16r bun& mı ... 

OlmuftwL .. dlJ"e f.Dledt - Fakat bu 
aıeterkJ .osleriDde ilk '*h'Udz&1 
m.r&larda &JDI ellızlerl aO)'ledlll ... 
mank1 gıınır eeızilml;yordu - Bent 
ifte bu kadm ID&hnttL Baabukt ne 
g11ael de kemaa ~am. •• 

....... prtp ~ ...,, .. -..-..um 
ADLttll HUBMllBt 

Çocuk esirgeme lrunımu:nwı Ga. 
lata ~ JUvuuıdayı.m. .aelerce, 
muhtelit mekteplerde hocalık ederek. 
bu 70lda açl&rlllı agvtmıo olan Hay 
ri Al&'QDer. bu J\IY&nm bugQıa ta.lırl 
ol&rak id&re memurlu&unu yapıyor. 

f071e blr etrala baktım; yerler, 
duvari&r, her ,ey t.erteml&. le &Çt"Ct 

btr &7dmJık; tn.saıun yQretlJıe ferab. 
lık TVS7or. 

Hayri Alg1lDere Udum: 
- Burada bıG QOCUla Mkı7ona • 

mazt 
- BusQn. dedi. biıra)'& mukayyet 

115 cıocuk nr. Fakat bO§ çocuk dalla 
alaca~ Bu f!OCU)tlar her aba.il 
saat T,30 da J'Vft7& bırakılırlar. ôg;. 
le n.kUlle kad.&r 70n mlltııbeepm • 

mm 6ğreboon Ali,-. Erdem. çocuk • 
ıarta meıg\11 oaur. Onlara prıa og. 
retlr OJD&tn', biraz bOytlkçe ol&nla. 
ra hesap Te ,..., denıl Yerir. Sonra 
llt1e n.kU oldu ma. bQtfln bu ~ 

~ lllialtne da.hl olıruD bat ıg.. 
~ letert.nde Aliyi: 

::L~adan aen de pla çmge. ı"""'"'" p 
~"""&&ba boya. kadm eeD1n --------

~ llotın1.11tur. Kapı açıldı. O ne?! 
\ töa1erte ızzett Delal a • Den doktoru beklerken, yeğeni 
~'&oalyeye yaranmak lçbı geldi. 
h:_RcılıtmJ bu'&ltarall ne Feridun ~k telielJydı: 

\ ~ blr 1teına.a ıed&rik _ Leyla hanım. sizJe wdaa 
............ tuara da ıtrmete geldim. 
~~ Biı'denbire §8.§Il'dım: 
~' ıtt saman keman& .. - Ne o? Pek çaıbuk gidiyorsı-

bat.ta, b&fk&larmdaD du7• nuz ! Halbuki dün gece, bir~ 
~ de h&)'li muY&ffall ~ kalmak üzere ceJdf ğinizi 
h:"'-tlUf. 1'te t>Gyıece Alt. söylemiştiniz. 
~~ bir elblM tedarik et • - Evet. Bu niyetle gelmietim 
~ dil papyoa krava t ta- ama, bu sa'bah erkenden dayım 
,1\ lci seYgillslno gitmiş: çağırdı ve bir daha hastahaneye 
tl\ı~ıtllm, demiş, senin is • gelmemekliğimi söyledi. . 

kundura boyacılığmı _ Çok garip •• Çok tuhaf bır 
,,.!tıtıdı artık bir kemane,. şey! dedim. Siz hastahaneye ~e:ı 
•~I latedlğin tekilde k& • Şe getiren bir iıusansmız. SiJıi 
~1~1 bu cvt brrak, be • menet.menin ne mi.nail var? 

~<il. Feridun birden &CJ, bofuk bir 
~ "1ideki bu de#telk11~e .._ sesle bağırdı: 
~ 11t kasıklarmı tuta tuta - KıSkançlık...Leyll b,amm,. 

\~~ 

- Ne dediniz •• Kıskançlık mı? 
- Evet.. Evet.. Dayım sizi 

delice seviyor. Nihayet sizi tu. 
zağa dllşürdil .. Buraya getlrdl .• 
Bir manutıra kapatır ~bi ka
pattı. Sia burada bir nevi onun 
kapatması oiarak kalacaksmız •• 
All&hammarladık. 

- Aman yarabbi: Kulaklvım 
neler ifitiyor! Ben buraya bir 
hasta olarak geldim ayol! Ben, 
sizin daymIZJ tannnam bile. Bir 
gUıı babama takılmış, bize gel 
mlştl. O akşam da annem ve ben 
ıahat.sızdık. Bu tesadüf ona bl 
zimle meşgul olmak fırsatını ver· 
di. O steceyi bizim kl>şkte ~eçir. 
dl .. Mesele bundan ibarettir. 

- Ya buraya, hastah&neye 
gellıiniz .. ? 

- Bunu o defi!, ben istedim. 
{ı1nkft evde mnirlerimden ı>ek 
muzt&ıiptim.. Babam da blı hae. 

• 

lar 2-P kap yemeli: ,...... ÖfJeden 
sonra bQUbı c:ocuklan ~ 
yatınr, ild aat U:tUtıarua. '1!kıDra a.qa 
m& kadar sene )'UY& mllteha..uauıı 
nezaretinde 01'lD oynar veya prkı 

YAZA.lf: 

Kadri Kayabal 
ıılSylerıer • .Aqam ,emekleri de Yeril. 
dikten eonra ••t 17,30 da bQtun ço. 
cuklar ftllleır!ne te8l1m 41d1Jr. 

- B&rıg1 ooc111klan ~T 
- Babalan uken ctdlP de. amı., 

.it çatıp.o. anneal oımıyan ve amıeıriz 
b3baaız çocukları alıyorus. 

Hayri AlgQner: 
- Buyurun, dedt, a!ze 1Uftlll!Zr gez 

direyim de heı" teyi g~rtnlzle g6rt). 

n1JZ. 
Gt1ze1 1tlr ~ -0....,,ti &Y• 

lap~(. M1nl miM yavrular. 
raya dlzllmlşlerdl. Yuva mUtehıı
Allye: 

- Şlmdl dedi, Jemek nkt1. ~ 
cuklan :yenİekhaneye bGJte lntızamla 
giStnrilyorur.. 

Yemekhaneye gfrdlk. Ufaeık nuı.. 
ısa1&nrı etratma mra1aD&a ~ 
n• ve l§tuıa ne ,.meklerlnl y1J'OI' 
tar. .Aliye Eren: 

- En bllytlk alb. en JtDçQk2eri 
2 Y8§Dlda olan bu çOCUld&r o kadar 
kolaJ t.erbl,ye ed11170IW' ld, bıunn 
ıçtn hlo bir aorıuıc ~ dedL 
Zeııgin &Delıeriıı çooulı!&l"lDI t.erbtyc 
etmek. bunlan teı'tılp etmekten pek 
dah& r.ordur. 
Yemck!wıecıee. ~ QncuJcıar iıa 

ç1n hu.ıru.91 ınırette b&m1ana 'b&ılyo 
dalrU11ld0}1z. Ttlftlllll e&l•k&la ha-.;. 
tab&kJcman K6.m1le Uya! '"Halet 
Görg111G banyonun Jau:anı&rmr tan • 
::im edl;yortardı. 

Bordum: 

- Cocuklan b&ttad& kaç defa yı. 
Jayonsunuzr 

- lllZdo kayıtlı otan çOCUldar hat._ 
tada lld defa yıkanırlar. Aynca haf 

taha.neye gclmem.i. burada hlr 
müddet tedavi altında kalmamı 
tensip etnrist:i 

- İyi .• B'"uı{ıarm hepsi iyi. Fa· 
kat şimdi daymun elinden 1JOI' 

lrurtulacakSmrz 
- Niçin .. ? Bana kMdi mi 

var? O bana ne yapabilir. 
- Ne mi yapabilir? Daha ne 

yapacak? Beyaz saçlariyle sb·J 
pek çabuk avlayıverdi. 

Feridun fazla bir gey söyleme-
di. Söyliyemedi. 

Gözleri doldu.. 
Y&Va§Ça kapıyı çekti •• Gitti. 
Ona: 
"- Uğurlar o18UD,.., 
Bile diyemedim. 
Za. vallı Feridtm hiç de dayısı. 

run tarif etti,!i. «ft>i basit ruhlu 
bir genç değilıniş .• Eier gerçek
te nbasit Iılhlu bir lnsaıı olsaydı, 
giderken 'bana uğrar mıydı? 

Bu fevkalade asilft.ne lbir ayn_ 
lrştr. 

Ka.pzya k()f}tum: 
- Feridun bey,. 
Diye seslendim .• Sesiml işitti. 

ği halde ba.§mı gevirip bana 
bakmadı. 

Çünkü bakamıyordu. 
Muztanptl .• 
Ve belllyW Jd .p da benl lnf· 

:yordu. 
Zavat!ı gen~ tıecıfttıeslt ~! 
Ye~~!/ 

tada btr defa da dl§a.rdan getlrllea 
çocukl&n 7ıJtanz. 

YllftD!Il ~7im. Kııı,e. 
de bir kara tahta ve ortada mlDI m1n1 
&del:a oyuncak mralar var. aa mralar 
~ çocukların ekaer:l!lne bCl)'Qk ge. 

1l7or. 
:ftak -ome b.bll~ arttırmak 

ve •11 ..,muııoı öjNt.mek 1çia bSr 

tok Alet mevcut. 
A1J)"e Eren: 
- Yuvamızda dedi, çocuklan o ıe 

kil~ haz:rı1ıım ki, mektebe gittik. 
leri zaman derslerini hlç güçlUk çek., 

medeD ta!dP edebilirler. 
Der.u.eden çıktıktan .aoıua mıı • 

ayeae odasına.geçtik. -Blr ı.a•emne.. 
ntn kllnl#f kadar mllkcm.mel alaa ba 
odada bug1lDe kadar, yant JUY&lllll 
kurulu§ t&rlhl olt\n 11 haziran 9U 
dcnberi 250 çocuk muayene n tedıı. 

vt ed11.m4. Bımt:ınrı n~an da JUTa 
taratuıdan temin edlllyorm111. · 

MemlekeUmlzlD tanmrnış çocuk 
mllteııuın.slan haft.a.dıı Uç g11n, fak!r 

lf A Ditt':dbl 

Kanije 
Muhasarası 

nimık kemal'in 
,..ııeı,urtlm ... 

~ı llalıılD ..,.. -
lmıılııll, ...... ~1l M70ll ~ 
ttll'll iCID eıelu9r ü*lw 9tn•l'Mlr 
btr tdtmb 

çocukları buradıı bedava mtJ&7me e. ._ ___________ _ 

dlyar1&rm.so. H&Jrt AJgQDer: ~ "'_...., :;ııı..,_ ______ _ 

- Bımd&Jl tıqka dedi, ba1de Jm. I! 807, beyanlara miijdc 
dmlan d& muayeDe ediyorm. BagQnıe I ·~ 
kndar 2G kadm IDll&yene edlldl '"~ ı l !lılarum. koltuk tıelrım'•n. ,..._ 
lana Oc; tane.1 :fUV&mı&m ebeli ta. l ıer, mektep '" tmU: t,,WDtalaıt. 
ra!mdan doturtulda. ı ~ Ven-1 laer terıll d8ll w -. 

Tekrar a'1uya çlktık. Kini mbd 1 ....... etJ'91u' t..ı ~ 
aevtmıt blr y&ftU yanımıza pld1. htır' renkte ~ 
Ufak w mamm f;'Ö1'!erl pll'd pırıl 

paı1ıyordu. Bu tOCUğ\m ~ 
anıat.tılar. i

l Bayanlara mah.lm 
llODASI GSÇMI!), 
DNOI SOUılUŞ 

El~alan 

tamir edlllr. Ve •' !lldn .- • 

gtnde moda '* "'1Pll .... 
~ Jlllllbr. 

Hatice 1.81mll bir kadın bir sGa bu 
medıue IMda bir Tiraııe halbl4e 1. ~ 
nıı &ıl1ndan geçlyormu,. Bir GOeUk 
Belll duJ'DlU§. Yakl&fmlf. OUar aramD 

da henb ylnıtl gün11lk bir J'&"t'ftlllan 
ağladlğuu görml>.§ ve bu çoa.ı,tıı al • 
D1JI. Tam tıp aene baktıktan 8DGI'& bu 
J'&T?U1'1l lMfduğu mezbeleden, ı. ço.. 
cuk yuyuılım doğduğunu g&1bıcc ~ Adrea: Karaktl7 Vnm!ııe• cadde !I 

~uf. ı at Haanpqa ı.u.. No. ı 
Bu )'&Ynl timdi - ldmbDlr b&Dg1 ~... KODA BOTAEVİ 
~ aıt.mda - llırakı1dıtı ,erde ij 
;rahat bir hayal drO;yor. 1 CC4~~-nı,.,~--~:...:~:'Mlr&lliSllillll••P~ 

Beni ikiniz de seveceihıi7Je, 3-
raruma paylaşsanız.. ikinizden 
hirlnizin olsam ne olurdu?! 

••• 
NBRIMANIN HASTAHANl!..'YE 

GET.1IŞ! 

Bereket versin ki, o gün Neri. 
man imdadıma yetişti. Feridu. 
nun vedalaşmasmdan yarun sa.. 
at 80nra Neriman tstanbuldan 
geldi. 

- Kafir kız! Beni.ne çabuk u 
nuttun. Hastahane k~lerinde 
ölüp kalsam haberin. olınıyacak! 

Dedim •. N~an odama gelir 
gelmez boynuma sanlmak istedJ. 
Bıralonadnn 

- Hastalt~dan haberin yok 
galiba? 

- Haydi carum •. Ben de seni 
akıllı bir kız sanırdım. Doktor 
Sedadrn dolaplarına sen de mi 
inandın? 

Birdenbire tuhafla§t1m. J?cri
dun da bana aynı sözleri söyle 
memiş mJydi? 

- Fakat, Nerimancıfnn .. Sen 
Doktor Scdadı t~r musun? 
~ A canını. onu tanmuyan 

var mı? Sık sık alnına dökülen 
beyaa a.cJan, ~u. nezaketi 
ve bflhua bllUlD bmılarm t1B. 
tftnde olan innnlL~ duygwarlyie 
c:ımm avlamadıfı kadın mı kal
mJllt,Jr? 

~ .. .......-.. ._......:-~ 
- Ne diyorsun. Neriman? Vat 

lahi seni dinledikçe, neredeyse 
aklım duracak.. Demek ki yege
ninin dedikleri doğruymuş! Za.. 
vatlı çocuk biraz önce bana ve .. 
daa gelmişti. 

- Evet. Ben istasyonda g6r. 
dUın onu. Talisiz çocuk her ICYİ 
anlattı !bana. Yarını saattir onu 
dinliyordum. Bu saıbah dayısı 
çağmnrş: "Senbir daha bu has
tmıaneye adını atmıyacaksm!,, 
demi11. Halbuki biçare Feridwı 
QC>ktanberi seni severmifş •• 

- Çloktanbeıi mi dedin ! 
- Evet .. Evet.. Çoktanberi. 

$adiden, İffet Melihten çok ev. 
vel .. Bil' gün seni sinema4an ÇI· 
karken ı:önnil§ •• Yanında baban 
vnrmı§. Babandan tanımı§ senin 
kim olduğunu. 

- Sen Ferid unu tanır mmm? 
- Dayısı bir aralık annemi te. 

davi etmiştl. Bize yakm bir d 
evleri vardı. ()n&.ya gider ı:elirdi. 
Gecen akşam senin bu hasta.ha
neye düştüğünü ondan, yani F~ 
ridundan haber almca şqırdım. 
Seni avlamak Ye awcunun icıine 
aimak için bir de hasklık icat 
e~ .. Hatta röntgen üzerind ... 
tahrifat bile yapmış, BQtU.n bun· 
la.r babam kandırmak, onları ee
rJn hasta olduğuna, ciddi bir te. 
davive muhtaç bulunduğuna i
nandırmak jç)nmiş. 

(Devam: •. ,. 1 



Jak bir tereddüt anı geçir- tiğine innnılabilir mi? Beni bir löververle öldürülmü!fil. 
dikten sonra: hem katil ham de deli sanı 

1 

Standiş doktor H~ndın bul 
- Kızmak kelimesi bura. yonanız o bajka. duğu kurşunu çekuieceıin • 

tcabmda Günde 3 Kqe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla ı.tqioİ" 

11 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZM~ 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOT ÜN AORILARINIZI DERHAL KESER. 

da doğru değildir. Sadece Minninin ince sesi elek • J den çık41rdı ve kovana yak • 
çok sıkılmıştım. Levisin is • trikle dolu sükütu bozdu. !aştırdı. Evlenme teltlilleri ~ g.ııç t•h!IOOe mnı..nuıp ııcr •-"' 
tasyondanberi haşlayan ga • - Da;.\n yavaş söyleyiniz - Bu ko\'anı nerde buldu- f.(~ tadır. (Katot) remzme aı0t9""'" ..... 
rip hareke'deri bende bir in· mister Storm, sözlerinizi ta" nuz1 •Ya,"- 'bo7 1•7'· kilo 10 ıaımraı ~ • L!ııcden pek 1y1 def'eC811' 

bb'blJC.iıl ~ mmtıDdı& • on;,an tJJ fial doğurm~tu. Yerimde mamiylc zap!.edemiyorum. _ Grokfortta. Otomobi b1r genç, m~ eh" .vdf 

d lıtr ıene: esmer, karaka§lı, kan. g&. alı§m k iste ktedlr (~-.. 
zaten kim olsaydı... Koca. ı yeni en oturmu~· lin durduğu yerde. Araba· m. h&U Yııktt Yt!rinde, 25 ;vaşmı &'~ EN SON OAKı.KA ~çi ıı:an eoı:: 12 ~aıarad' 

- Onunla kavga ettiniz lu. Biraz ileri gittiğini ken • nm ·-lunda. .,._. cDrb1b:. &tıpı! ortameıttııııp me. J 
'? ld d .., der Erkmenc mllr&ca&t. ""''' mı. disi de sezmiş o uğun an J k St d' d ~ d- • -. bir bayanla e.lenmek tı1temıüı. K.. ..k ı.a. 1 k • Kaba•--u.~m ~-...-...~ 

b k k ). . . . . .. .. d'I a an ı•e ognı on ._._ Dal da olabilir c•~-ıtu • • uçu ' .n ar uponu ~ ~ 
-Ağır ir aç e ımc söy. ıstemıye ıstemıye ozur ı e • d'' :s --.u. • .uo.e • okuyan bir g~. ırWFttDi 

ledik, işte O kadar. di u: k1U remzine m~ (Bu kupona eklenerek cönderOeceJıı mek için hergün Oğl~ ~ 
- Bu adamın kaba söz • 

0

Aym anda kapı vuruldu - Kovanm düttüiü nok .. t • at ~dayım. Tqıma mttteu." it arama "' 11 vemıe UA.ıılan r.a Soo mak ıırtemektedir. Daktilo ve 
}erine niçin tahammül etti • ve çok heyecaııh bir ses: ta alef.~dilen yeri tayin et• ~-::::,= =•blıh!':':.: :U:ı!:~:!re.t'!:;:;..: :;ı;:c:;_ar. <K. Eneı'e8) ; 

niz? Esasen Levis istasyon • - Oradamısınız Standit mez mı· -· ıo-ı. eambelt, mlltena.lip Ytı.. mabfU kalmak Dııere aarlh adrctılert· • Yllksek ticaret mekte~ 
danberi sizinle garip konuş. dedi. Girebilir miyim? Size -Takribi olarak eder. eat:ıu olmam Itzımdır. Renk mevzuu. nı blldirmelert l&zı:m.) yan b1r genç, maıı bir oınesl"""' ...ı 
mnya başlamıştı. Neden oto· verilecek mühim bir ha be• Bler tiddetle: bahıl değildir. Kar&ncı:m" selirim --o.- leden aonraıan çall§ma.k ~ 

b·1· · d · · · · rı'm var. K ü'I d d' bü·-:-..L - a)'da " 00 l1fa1l balm&)rtadır. Mtln. .. < > mzino mllraca&t. mo ı ınız en ınmesını rıca - a , e ı, r .... aga• O&&t edocelder mertıametll. edepli, ,. 3 ay mllddetıe bir ticarethane. zuner re ~ 
etmediniz? Kapı açıldı Ye Harlot içe- crn al•unda dunıyorda. a.n.ye11. remı, ncS. •ri>Mt mest • de çall§Dllf. daktilo ve muamele 1şle. ;;. YUlwck ttca.ret mcırte 

G d · · l · · d' St d' • • Ja.k ımufma devam eden, iyi ~ - i eceğımız yere ya • nye gır ı. an ııın maıye • : ,,eıtıenmn anaya ltOJ&C&lı h'll8Wll bir riiıt iyi bUe:n. bir ~ herhangi bir daktilo ve C8ltl harfleri bileJI. 
ruz beş millk yol kalmqtı ve tindeki resmi polislerin en - Tamam, diye mukabe- med]"8tıe -.bip 'lıtı' karakterde balım. t:icaretlwıede 20=25 Ura 1lcreUe çalIJ. arapçadan anıaynn bir get* 
yağmur yağıyordu. Grokfor- açık gözü olan bu adam }i§• le etti. Oruı karanlıktı, cad. mabdlr. lırUyenler !•de ed.llcce:tne mak istemektedir. {H.K. Dinç) veya Ue::ırJ bir mOesscseııill ( 

ela kadar beklemeye ve ora- man, kırmızı yu"zlü ve zabı• de de fa:ıla gürültüluy" dii. ~~~rak. (l • .0) reımıtne mtlracaa.t remzine mnracaa.t. sinde çalı§mn.k tstcmcktcdlt'· 
~ -1\ Fransızeayt okuyup ya&all, daktl. ı. 

da bu İ§i yapmaya karar ver- ta romanlanndaki polis ha• Bu yüzden bir adam ara.be- • JfS Y&flllll& dal btr bayan, .sııılı&y 1o bOell bir ge~. husua! blr mlleMC. ta~~:~~~:,::~t 
dim. Bunu size daha evvel fiyesi tiplerine pek benzi- ya yaklqu, Levite atq ed• memar. w:ra .....-· Ahllıl ~ ~&k t.ttcmekte<llr. (K.U.) binin lkincl sınıfında blll~ 1 
de söylemiştim. yen bir adamdı. Ehemmiyet• ve 80Dr& ıeaıixe on.dan u • ao- ı86 1-.ıanncsa namultı bir ba)'la nmslne mtl'racaat. ve rtyazlyruıi kuvvetli bir ~:.J 

- Fakat, Grokforda ge • li bir tavır takındı ve habe• zaklqabilir. Lota .e ben en "'8amek LstemektAdtr. Selds yqında • Devlet mlletıae9Clerhıden birinde den sor •. .ııarı çalI§tnak Lsteııı" .. , 

li-e de onu arabanızda. br rini Terdi: azından on dakıb otomobi • 'blr de ~ıu "f'&l'dlr. Evteıneoeıt b&. çaJıp.n bir mubuebe memuru, her (A.R.S.) rem.zıne muracaat. 
~ -- bl bam -·tt u bak llkşa.m aaat Sten 80n.ra" cuma.rteııl 

raktınız ve bir bakkal dük • - Bir -y keıfettim, e- lin -nında bulumnadık. ,-aı. ı;oetlo- " .,.-- e .,-"-'en· 13 ..__itibaren huıru.s1 m"~e~• • Ortamcktcbln blrlncl 
,.- J - ... ,...tt... (il, v.) nımaüM m11r& • ı.a.uu ı.c:.u .. ......._ k 16 d bfı' geı>C' ~ 

kanma girdiniz. hemmiyetli bir iz. Standit .euizce dinledi. CMt. aekrde, §frketıerde, ticarethane ve 
0 

uyan yaşm a rt'.. 
öğleden sonra husuat veyn 

Jak gülümsedi: Masanın üzerine attığı Yüzünün ifadesi boa endi. I • • 1 bO.roia.rda çal.ıFnak ıstemektedlr. (Mu hangi bir mocsseao veya uoarf 
- Tuhaf bir utanma hu• ba ehemmiyetli iz küçük bit- - verdi ve ne diif9ndü~ f oe lfÇf arı)'an ar: haaebe Ş.Ş) remzflıe müracaat. çalI§lllak tstemektedfr. (S· 

,.~ • çanta lflnden an1ı;yan b!r b&ya. • Ortamektebin eektZlncl Sinıtrnd&n 
yum vardır, onu o'ı.'.omobil • balar kOYandan, Elmer Le anladım. 11a Dltiy9ıG "fVdlr, Taltplerin ('!'emel mezun, fakat devlet imWıa.nıarmda H) remzine mllrac:ı.at. ti-
den indirmek için bir vesile viıi öldüren Jaırıumm k<>Ta• Cinayet dakikumda bi • X) nmııtııe aoeı1e mttracaat. muvatfak olama.mi§ 00 yedi yaşında • YUlaıck tktısat ve Ti~ 
h J d B- 1-'1- 1d 1 mndan L--1-a bir •e• det;i}- zı'm arabadan_, ....... _ L-L...;...... • u...ı ı. bMIDdm. b h ..... bl ..,. ..... _ tt- teblnln birinci mmtmda ~ a.zır ıyor um. , ~ an a UCllJ'ft -:r J o ....ua U'lll.ftlllr f'I wa, lr bayan, hCT' a'"". r m~, genç, çok ehven fiyatla öğleıı""", 
dığım öteberiyi otomobile di. duğumuu. inammyordu. · lmlhtettr oriNIMkteplerde muallim• carethaDe •cya nıağ'Uada, ka.s1yerllk çaıışmnl• nzere bir ~ art' 
ancak sıkıştırabileceğimizi i- O 'tarihte ıili.hlara dair - Silahı bulmak acaL. llk ,.apm11, bumııt lık gok talebe ye- k&tipllk gibl ı.,,ıer araıno.ktadır. Kefil tY.T. 12) remzıne mtıra~~ 
leri sürerek kendisinden a • hıç· bir bilgı'm yoktu. Hepıi. mümkün olar mu? ~ lık ..-.;; llıle'" ortamek • mdeUr~~~blllr. (PJ. M) remzine .:ıı; YUkcek ikUı:ıat ve tıcsr' ~ 

tıılp t*lebelertne •WMO& '" rl~ ............ .-ıı ~ 
rabadan inmesini rica ede • ni ıonradan öğrendim. Leviı -....t wrme1t ı.tııuııııekted. (B.A.) • ıs yaşuıda, uca.ret mektebi me • binin birinci ımııfmda okU,~ 
cektim. Bu belki size garip kırk bet çapında otomatik ~ «#') ıWi8bw mG:rae&&t. · mntı; ırteno ft daktilodan anlayan bir ehven bll' Ucretıe 1' ıf 

Muhasebe Ye tr~ ·'°"' 
görünür fakat hakikattir. !------------... -------------------------.... ..---..-----------.,A.B.A. 25) remzine murt'er-.• 

Standi§ haı~ bir !ey sor- H •k ,,.. CJ u E .L L 0 YtiY.a'if: PUŞK:/N ~ Lise tAietıe.ııı bir genÇ'.,_., 
madı. Derhal Nevhaven po • l . Q '!J e eonra, herhııngı bir mtı~ ~ 
lia karakoluna telefon etti ve ~Viren! V. G: ' mak 1ııtemektcdtr. 1.sten1rf9 
Lester Harkvaym derhal eu..marteııl cttnıert de ;,;. 

<Mubtarattln) remzine ıı:ıtıt' f 
Grokfort polis merkezine gön I muhakkak lDCitatftıık olacaılma VMtindıe bir' hareketle tmıi. diye fiü.Qe deVam etti: O atı. • 19 vıaunda, Hac mezunu 
derilmesini istedi. Sonra tek- Ord.ugihımızı (.. .. .) de kur- hep~ emindik. . . keden kurtulan Silvio ayağa mak sa..'1ıoŞtan hataSmı tamir talı.sili ı;;;;utena.sip blr ~ ~ 
rar Jaka döndü: muştuk. Bir zabitin ~rnizon ha. Arkada.şiarlı. ekaeriya. diiello. kalktı. Hepimizi korku almıgtı. et:ııiesinHstemedim. Şunu pekili dır. Beılkta.fta Çırağan Clld~ 

_ Otomobiliniz saat kar• yatı nasıldır ,!herkes bilir. Sa- ya dair konuşurduk. Silvio (ona Htddetten yüzü moaaıor olnillf' bilinsiniz ki ,düetloda kullanıla· numarada Safder Hnuıa ııı 
3' bahleyin talim; alay kumandanı.. bu ismi veriyorum) bn k.onue· t... Glımleri atbj ~ sa- cak Sllihı tayin etmek benim ~ 

ta durdur.ıldu? nm yanında veya bir Yahudi lo· tukla.nmıza4ıiç kanşna.Mı. Ona.. bite: · hakkım olduğu için, hayatı elle. Aldırınız: '· 
Jak cebinden zabıt vara• kantasmda öğle yemeii; akşam düello edip etmediğini aorardrk. - Bay, dedi, lfıtfaı dJp.ı'ı çı.. ri.inin ara.smda demekti. Onu dil Aşatıda reml7.tert ,.,,,. 

kasını çıkardı ve knğıda da 'P~ ve iskambil. Soğuk bir şekilde: '"Ettim., det'.. .lıı:ar mmmız! Allaha. giikredin ki ~lloya davet etriıememi ulüvvü kuyncuıanmu.m nam.ıarıt" ı 
( ) de bize hl bi k di. Fakat hi,. bir taf1!iUlta m~tıı bu hMi8e benim erimde oldu .• , eenaplıihmla ..v..ı,.a.ıa izah edebi- IIM'l.'tnplan ldaretıanemır.det' ba.ktrktan sonra cevap ver- . •.• ç r ev apı:u. Y "'- .,,,,. .. ..-= lan dı:ıhll) her ... nn pball.,.-

nı a.çmıyotdu. Evlenecek hiç ıbir mezdi. Bu gibi fe)'lerdeıı hoşlap· Hadisenin nereye varacağını lirim. lı,akat yalan Söylemek is- .. 
di: ik:ız yoktu; biribirimizin! evinde madtğı anlaşılıyordu,.· BiJJe öyle tahmin ediyordu ve arkadaştm.m. temiyonmı: ~ ... yi, kendi kadar ve saat 17 den tt0ııı1' 

- Tam bC§ buçukta. Ve toplanıyorduk ve biribirimizin geliyordu ki Sil'rio. T:iedamnda ôlmüı, biliyorduk. Zabit kalktı hay::ı.tmu tehlikeye koymaktan tarı. l• 
Grokforda beş mil kala. üniformalarından bQ...,ka bir şey kendisinin o m~ nifancılığı, ve bulunduiu tahkiri Silvonun ce~landırabileceğiıni bilseydim, CKnl'de§lcr} tBellds) (S_.\..~ • 

- Bu kağıdı lutfen bana görmüyorduk. na kur:tban · gidenlerin azabını istodiği §ekJlde tamire hazir ol- hatasım dilnyada a.ffetıneOOi.m. CH. 09> <!ngcı 27) <!ılsç s 
verir misiniz? Aramm:Ja asker olmıyan bir hissediyordu. ~. onda kor· duğunu söyliyerek çıktı gitti. Hayretle Silvioya baktım. {T. 20) IArda) cs.U.A.> ~61 

ı b. ki§i vardı. Bu. otllZi ~ Y8§la- kuya barurr bir ~.Rönnek altlı- Fakat ertesi gün arkadaşlarr- Böyle bir itiraf beni şa€]:rrtmıHtı. CY. Akın) (Hnı1ko.> <27 ·~ 
Standiş kağıda şöy e ır rmda tbir adamdı. Biz kendisini mrada.n bile geçmezdi. run Sil~'io tarafından düelloya Silvio devam -ctti: (Teoman 2~} <Deycr) <çıı-J 

baktı ve çekmecesine koy ihtiyar sayıyorduk. Gördüğü ge. Fnkat. hiç umulmıyan bir b~t ' çağırıldiğmı ,;ören zabitler me.. - ·Evet, öyle. Benim hayatı. tN. Maskeli) (M.A.K.) < 
du. Buradaki malfımatı po • <:lı'diği tecrübelerle bizden çok dise hepimizi hayrette bıraktı: rak edip kendisini görmeğe gi.. mı tehlikeye koyınağa hakkım Hepl.i.Dlll) CL.S.) (T$-ıl 
tisin ifadesiyle karştlaştıM• üstündü. Bundan başka, halin· Bir gün on zabit toplanmı.~. diyorlar. 0, bu meseleden hiç Yok. Bundan altı sene evvel biri- (Leman Y.) (Zerrini Renn•ıı (ı 
caf'..qm anladım. Sonra Ja deki daiıni titizlik. sert vaziyeti Silvionwı evinde yooıek yi~or· Oaheetmiyor, Herkes hayret edi· si ba.nn bir toka.t attı. O adam (35 Aydoğan) (Tez 41) ( ( 

0 ve fena konuşması üzerimizde duk. Gene her zamanki g9:ri, ya- yor: "Silvio böyle blr t'ahkire bugün henüz yaşıyor. (HWyalı kadm) (Gellnciı't) tt 
ka daha sıkı sualler sorma· ibüyük ibir tesir icra ediyordu. ni son derece fazla ~tik. Ye. nasıl cevap vermeden kalır?., Bu Mcrakmı da.ha fazla artmqıtı: 1Jf! 9l ("Mcdiç,. 'l<ib:ır :&... .. ~ 
ya başladı. Maksadı Jakla Bu adamın ha.yatı bir nevi es. meh-ten sonra ev sahibine: "H~y- hadiseden sonra. Silvio genı;lerin - ·K~disiyle ça.rpışnıa.dınıı ne gelen mektuplar bllclJ.l'O" 
Levis arasında bir kavga rara bürünmüştü. Onu Rus 7.all· di bir oyun oynıyalım,,. dedık. gözünden mraz dilşüyor. mı? dedim. Belki gene ba.zt ah va; reslere göndçrilmij}Ur.) rJJ 
~iğini kocama itiraf ettir.. nediyordu.k. Ama. ismi Rus ismi E~-elö. itiraz e~i, ve söyl~ği- Bir gün Silvioya bir mektup biribirinizdeıi ayırmıtttır? A~ğlWıld remn s:ılıl.P1~ 
mekti. Bu mabatla polisin değı1di. Eskiden husar süvari~i mız oyunu hiç oynamadıgmı gefu>or, Silvio mektubu açıı> o.. ....;. Hayır, eledi. kendisiyle çar. ısese tararnıoım tııa.reh.IUl _.$ 

imie Te çok yararlık g&.term1ı; ::ıö~led~. Fakat. n!ı~yet. kartl~n kuduktan eonra, Yaıiinda bulu. pr.ştım. lşte nişanesi. ra.ıımı~la.rdır. Bize mu~~ 
malum olan usulüne bafVUl" diyorlardı. Xiçin tekaüde çıktı. ~tırdı ve ma~nın uz.erıne ellıye nan zabit:teıre: "'13azı ahV'alin Silvio kalktı, mukavva bir ku.. ri \akdlnle nnıyBn m~
dıL Aynı suali bnşka başka ğmı ve gelip bu ıssız köye ~kil· yakın altın paTa döktü. Biz de kendisini oradan uzaklaştmnağa tudan kırmızı bir başlık çıkar- ıoı verUttıet.'1ir: si'. 
§ekillerde tekrarhyarak bir diğini kimse bilmiyordu. O bu. etrafmı <:eVirdik ve oyun başla. mecbur oWtığu.nu ve heınen 0 dı, Başrna giydi. ;Başlığın alına (Sat) (PJ. 24) -cs.u.A. 
itiraf koparmaya uğraştı. rn.da f~kir bir hayat yaşıyordu. dr, . gece ayrıla.cağ~ !C>ylüyor; git. •gelen kenarından bir parmak yu. (Edi.n 8) (İ;}1 arltada§) ~şf 
En sonunda Jak sabrını kay Daima ya)a gider gelirdi. üze. Silvionun. oyun oynarken ihı~ , mcden C\.'Vel de 0 gece için za~ karıda bir h'ı.rrşun deliği vardı. HeptinIQ) (4' arayan) 

rinde eski bir siyah redingot k.onuşmamak adetiydi. Onunla Ieri evinde son bir toplantrYa ~ Silvlo dilelloya husar ~laymda (Kanatıtt.r) (N. TUrk) 
betti: vardı. Fakat alayını.ız.daki bütün ne münakaşa edilir. ne bir şey ğırıyordu. Toıpl&rttıda gene ye. iken ibilhas..~ ka.dm hususunda 

- Bu suallerinizle hangi za]);;.kre ka.r§ı eli pek a<;ıldı. sondurllu. Oy\ul ~anbrdan yip içiYorlar. kendisini bastırmağa çalq:ıan bir 
. neticeye doğru yürüyorım • Doğrusunu söylemek 18.zım ge. biri bir yanlışlık ya.pcırsa hemen " gençle giriştiğini söylüyor ve dil 
mız? Yoksa ehemmiyetsiz lirse ,yemekleri, tek ba§ına ya. kendisi parayı v..:rir. yahut da Sofradap gole geç kalkbk. Her. ello hadi~ef3ini 1'ÖYle anlatıyor: 
bir münakn~dan bir katil fiI}'an bir tekaüdün iki üg k~p onun he.sabma. geçirirdi. Biz <>· ke:s ~pkaımn baltll> ba~ geçir- Katşılasmak için ilerledik. E-

yemeğindcn ibaretti .. Fakat şam. nun bu iidctini bilirdik. dikten sonra Silvio bepimiz.e ve. linde kiraz dolu lbir l:'..asket tutu. 
sebebi çıkarmaya mı uğraşı• panya sel gibi akıyordu. mm~e . . . . da etti. Herkesle &raber ben de yordu. ŞA.hitler on iki ~ı 
yorsunuz? Benden bir itiraf onun ne kadar serveti oldug1mu F'a~nt. 1ç~izde (.. . .) ye yc!ll ~ıkmak ii.zçreyken beni kolum. saydılar. !lk ateş edecek bendim. 
mı bekliyorsunuz? ibilirdi, ne dc•gelirinin nereden gelmm b•r zabıt "-ardr. Oyun~- dan tuttu \'C vav~: Fa:<at nedamet hissi beni bir 

_ Hakikati anyonım. olduğunu. Bunu sorma,ğa kimse sı;ı?a bu arka
1 
da.5 d!-lg_mlı.1<Ia. bir eo:..:-ı ~k :._,, .. ;c..._ denbirc o kadar sardı ki elimin 

• de ccs:ıret edemezdi. kagıt. fa?.la 4.!dı. Silvıo hemen dedi. ~~ue ·on~.4.lll. var. lı:abetli harekefüıtlen şüphe et. 
- Fakat haldkate erı~ • Bırnnk J-..1'tanl"rı ···aı·dı. Bı'ı.h.,~. tebesıre :va.pı..+t ve """ne her r.3 ı...r. • • • kr 'd ·ı_ • • • 'r-- " ,,. • r ""' ~" • :. • 51~ ' ,.,- • • Ben ,1·-'dmı. o:~..ı .... n· o-ittik·. tim VC ~ttin kUV\"Ctıffil te 81', 

mek için hiç e ınoşa gıtrnı • s~ askeri kitaplar. Kitapları a . mankı g~i>I: ihesaba işaret · ~· llUU ..,...~.-;;. .,- kazanabilmek İC'in evvela onun 1 
yen bir usul lrnllanıyorsu • nısmdo. romanlar da bulunuyor. Zabit:. Sılvıonurı yanlı..' bir JŞ ten sonra kat"§I karşıya <>tur- ate.ş etmesini 'isteiHm. o, itiraz 
nuz. du. Bıı kitapları memnur.iyetlc }'Uptıgınt T.a.n~ek. atıl~ı ve !1~ duk ve ~1X:.e pipolarrmm Y3 k· etti. Şahitlerimiz k,ura. çekilme. 

Jak öfl·eden sapsarı aya• herkese verir. bir daha da iste. yapttgmr sordu. Silvıo hıç sesını tık. Nihayet Silvio: sine karar . verdiler. .Kurada o 
mezeli Buna mukabil ken<iisi de çıkarmıyor. kartl~rı k~~ - Belki biribirimizi bir d:.ha kazandr. Nişan aldı ve a1:etj etti. 

JSTANBUL 

ğa kalltı:ı: okum~k için . ald1ğı kitaplan ı;e· m.n.kta dcv-.:ım edı}ordu. ~ıt gömniyeceğiz, di~ SÖ7.C b~a: Kurşun başltğı delip geçmişti. 
- Eğer Levisi öldürecc:k ti vermezdi. !'.'i.brcde..rnc?:. ve yanlış_ ~?1~- dr. AYnlmaclan evvel sbe kendi. Şimdi smı. benimdi. Nihayet 18.03 Radyo ,,.ı<ıO ~ 

kadar -öfkelendiğimi düıt\i · Vaktinin büyük bir kısmını ta. nı 7.annetti~ ~akamı sildi. Silvıo mi anlatmak istedim. Siz dıe an- hayatı elJerimin a~.smda bulu. 81
' 11>.oo Müzik: FBm1 ~ 

nüyorsamz • ki bu hakikat banca atışıyla geçirirdi. Odası. tek:ar tebeşir: aldı ve 0 rakamı l~mmlır ld, ben bqlmsmm nuyordu. Göiierimi httsıa aça_ Memleket .-at ayarı ve ~ 
değildir • ve cebimde bir de nm kurşut'Jarla delik deşik edil· remden yazdı. ne düşiindüğüne Jü.ç ehemmiyet rak kendisine baktım: Yüriinde ıerı. ıu:s Serbest ıo dS Jı' 
&ilah bulunduğuna _ bu da mis olan duvarları bal peteğine lcıti~ 6araplarla, o~ia ve ar. vermem. Fak2 t, sizi .sevdiğim er; ufak bir endişe alfırneti yok- MUzlk: Saz eserleri ve 0~ 

benzerdi. !cinde yaşadığı faklr kn<laşlnrmın gülmelcriyle kafası için. hakkımda fena bir fikir e. tu Ben nisan almak füıereylren 20.lli Radyo gaııetesl. ,o.__..-' 
yanlı~br • kaniseniz niçin kulübenin tek lüks eşyası gü..el altüst olan zabit kendisini son dinmenize l'3l2 olamryaeağmı. o · kastetii\ içindeld k!r:a?Jann Keman rıokııa.n, - Sod&t ~~ .. 
daha ileriye gitmiyorsunuz? bir tabanca kolleksiyonu}·du. derece tahkir edilmiş sa9dı ve Durdu ?e JXposunu yeniden ~ iyilerini ~ekle ve yeyip Ziraat tru."'Vtml. :ı.10 M~,O ~ 
Aldı başında bir katilin öl • Son c: reee ni~cıydı. Bir;si- mas;.nm ümıindeki tekI?' şam- doldurdu. Ben, gözlerimi yere yeyip çekirdekterl?\i yüzüme kar· Handel'ln eaerıertnden. ıl· 
dürlüğü adrumn cesedini o· nin .ı::akpası üzerine ko~R-n -bir <!anlardan birini kaptığı gıbi SU. dikmiş ~rdum. ll'I frrl&tmalda ~dQ ma (100 sene önce nasıl ~ ~ 

b'ld , kt kt 1 :neovvaya atf'Ş etmesi · ıstense \iomm kafasına fırln.ttr. - BeTkt ~ gar"' .... ~ir. ~ (Son~ ,.arın) 2U5 l4Uzik: KlAs1k 'Tilr." tomo 1 e rra ı · an sonro '1 ~ ·ı; ,.,- • .,.,.., -----------------------.... ---------------------------.;programı, %2.30 Ajanıllıı •"'' bakkala ahsveris etmeye git ~ ""' 

• 


