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lagUtereli Avrupa 
lagllteres z Avrupa 

l'u.an: SADRI ERTEM 

JI 1ŞlDEK1 yeni kabine de-
iipnesi münasebetile bir 

IDakale yazan İ!ipa.nya hariciye 
:nuın LavaUo iktidar mcvkline 
ge)jşlnl memnuniyetle kartJıhyor 
Ve buooo tngUtereslz AYnıpa l~in 
Yapdout bir hareket telilM edi
Yor. 

Filhaldka bagtln A\TUpada ;n
gUtereU ve tnglltereslz Avrupa d"• 
Je bir mesele , .. rdır. Bu mesele 
18 nci asırdanberi mevcuttur. On
claa daha evvel de Hollandalı ve 
Jfollandasız Avnıpa, ondan daha 
once de Portekizli - İspanyalı, 
"Porteklzsiz • İ~paııyasrı bir A ''ru
Pa meselesi vardı. 

Avrupa Asyamn koltuğu altm• 
da bir yanmada ve Asyadao gcl
llle muhacirlerin cirit oynadıklan 
blr saha ha.llndt'n çıktıktan, A Yru. 
Pa müstakil bir kıt'a ,.e insanları 
da denizlere doğru ~ılmak mcc 
burtyettni hhısettitdlert andan iti
baren Avrupa kendi kendine kif • 
Yet etmemenin acmm duydu. ts. 
tikbalini denizqın ülkelerde ara
dı. Baharat ve günlük ona llind1s.. 
tan yoll&nDJ arattırdı Amerikayı 
b6yleee knşfetti. Dilnyanm ge -
ldılemeei onu bir zamanlar mes'ut 
etU. Doyurdu. Fakat Anupa fle 
büyük istfhRI kaynaklan arasmilıı 
nıosu <ıağlam, bUvitk hoJonl im • 
ratorlalclan korabiJl'D de\•fetl"rin 
La,·tı..'l!Jnta şarttı Portekb bunn 
Yaptı. t"p:mya bunu yaptı, Hol
landa buna yaptı. nihayet tngtlte
re huna yaptı. 

Fakat 18 aei uırdım itibaren 
.\vropaaın manuruı ıleğtşti. Por 
tekiz nüfusu fıulalal)tr. tktısa.rti 
f>tiuyeel yeni lnkılftplar arzet t ı. tn. 
glftere A napeya iki ~kilde hUI • 
lnettl: 

l - 1ngUter(> mailestiğt için 
..\vrupayı kendisine pazar hallnr 
koydu. 

2 - İDgllt.creyi tatrp ederek sı
babetJllteğ"" bqhvan memJ Pketler 
~ de bam madde taşıyan bir ko
ltlhıyonca oldu. 

Napolyon harpleri esnasında İn· 
~~:re ıunaileşmenin vegi.nf' mer
~ halincieydl. Bunan ~in Na .. 
ı-o1yonun kara abloka!'!ı Avnıpa.da 
ı..11es...ır olamadı, Kara Avnıpası 
~letmeye başladıktan sonra da 
~ltere sanayi hildmiyetin1 mu. 
,.,aza etmekle beraber Avrupa. 
'tla lbtfyaçlnnnı ya hakim olduğu 
~l'aklardan, yahut da kendi n .. 
~yla başka sahalanlan temin 
~ RUytlk filolara sahip olmıdr 
...,._Y1Slle bUytlk denizlere hUk· 
~ Ba suretle A \TUpanın bir 
~i rnUtea.hhl<li oldu. 1989 harh'• 

QI bUylllr sebeplerinden biri de 
~Ve? devletlerinin artık bu mü· 
~hhltll~ nihayet vermek ist.e
li ol"'alandır. tnı:rıtere Avro • 
~ 1039 harbinin bt1~11m21<'m:t 
"- •• nlan devreJri hah1'1atrT. Bu. 

herkes tanll' • tnJ?fltereslıı; Av• 
;:ı--.. trellnce. bonon tahakkuku 
~~k deni'l'lerde tn'11tereyi 
"'e f\b ederek onu <1Uihmı U>"li
-,.,.,., k--har etmeı4<Je, yshut da, Ruco. 
'-lrıa aoara1ı onnn nlhavetslz ka'' 
"-llı.t Pl1lr Avrull&ya daı;tmakla 
~lcitndor. Bu!!ltn her iki seki' 
llOQ ilde ,de ~h<ıılmaktadır. Ja. 
'\a ~ l'asimct.e, Rint Okyanmıan• 
~ "hnanya ve mUtt.effkJ .. rj Ro"* 
•-. t '"9 işle mt!!le;uJ olmaktadır. 
ilet· llghterestz A \711pa ancak bn 
ct~deld rnUcad<'lc nihayetlen· 
ttln A. 90111'8 Uo!ıl"ldd\l cdeb'Jir. nu 

Vl'apuun muallikta bir hali 

Bulgar Başve"ili 
Hariciye Vekilimize çok 

dostane bir telgraf gönderdi 
Ankara 19 (A.A.) - Öğrenlldlğ"lne göre Romanya hUkQmeU, hUkOmetlmtze 
mesl llzerlne Dulgarlstnn başvelclll Filof Hariciye Vekilimiz ŞUkrü Sa 
raçoğıu na çok dostane kelimelerle yazılmış bir telgraf çekerek keyfiyeti 
haber verm•ıı ve HRrlclye Veklllmlz tarafından da aynı ıekllde bir telgrafla 
kendisine teşckkUr edllmlştlr. 

ira daki 
Rou n 
m nfa

atm rJi 
HükOmetimiz tara
hnaan Koruıacak 

Ankaru, 19 - Haber aldığınıızaa gö 
re Romanya hUkOmetı, hill<f.lmetlmlzı> 
mUracaat ederek lrandakl Romen 
menatllnın himayesini TUrklye tara 
tından deruhte edilmesin! rica etmlf 
ve hükOmetımlz de lranıa mutabık 
kaıarak bu talebi kabul etrnlftlr. 

General 
Marşal 

diyor ki: 
ingiltereye dal a 
halinde Amarika~ 

kuvelleri ge.ecekli 
Komite kuvvetlerin harekt 

tına i§tİrak etmek üzere 

Tam bir Amerika 
ort:UID 

yetlştlrıU or 
P.elfast: 19 (A.A)- Müttefikler 
bir taarruz hareketini derpiş ed~n 
Amerika Genelkurmay Başkanı 
General MarshaH dün şimal lrlan 
dacımda verdiği nurnkta §Öyle de 
miştir: 

Yunan Krah 
Kral Faruk' a ziya/et verdi 
Kuhire, 10 (A.A.) - :ıı:ıenıeı Kruıı 

dUn, Kral Faruk'a bir öğle ziyafeti 
VÇ..rnıiv. İnglltere bUyUk elçisi Sir 
Lnmpson da davetli olarak yemekte 
lnılunmu~tur. 

Krnl Jorj Mısır veliahdı prens 
Mehmet Ali'ye ve başvekil Nahas pa_ 
şaya Salnt Sauver nl.§anını ve Kralın 
hususi kalem ı.;cfl Hasscnein paşaya 
George nişanmm kordon rütbesini 
tevcih etmiştir. 

s.s.c.a 

Bu sabah 
Amerikan 
tayyareleri 
Hokaido 
adasına 

hücum ett ı leı 
Japon milli müdafaa nazm 

Alman 
Tebliği 

Hatka ordu ve 
donanma ile iş 

1 

birliğı tavsivesinde 
Lav al 

Yeni hUkOmetin 
bildiriğini yarın 

yapacak 

Kafkas kıyısın
daki liman 

tesisleri 
bomoaıandı 

Jk'll'llD, 19 (A..A.) - Alman orclulan 
be.f.lcuın&ı10anutmın tebllti: 

Sivaslopol harp limanına ve Kan.. 
dcnl.zln K&tka.I kıyım boyund&k! Umaa 
t.eal.lleriDe k&rfı bap.nlı baft tur 
rualan yapılmlflır. 

Dotu cepbealDiD .merke& w fimal 
kealmierinde, k.uneUeri.mls t&rafm 
d&n girlflleu taarruz b&rekelieri yeni 
kaunçJar tem.in ectıımeetni tem.in et· 
mJfUr. Pekaaz yeri.erde c:lllpwı bOf 
)'eN taarru&l&rmı tekr&rlam.ıfbr. 

bulundu ı 
Tokyoya ağırlığı iki kiloyu 

geçmiyen yangın bombalan 
atılmq? 

• """"""" Yazı"' 2 ncl sayfad:ı A•keri kuvvetler 
bafkumandanı 

Amiral Dar an 
.tllze sarayında 

otaracak 

Pike ve l&VRf uÇ&k.l&rmdaD mtlrek 
kep önemü tefkiller, stmdll& ve gec; 
lıl&lta adaam<iaki ukert te&lalere ta· 
arruz etmiflerdlr. La V&letto tera&ne 
leriDe, malzeme ve iaf8 tena&erine: 
Akaryaalut, torpil ve mllblmmıt de· 
polarma tam IAbeUer olmUf ve Ol& 
Pli 111Ul V&bim Wırib&t meyd~ 
gelmlttir. Lucca, Ballar ve K&lafrana 
bav& &l&Dl&rm& tevcih edilen t&Rrr"US" 

Maretal Peten'in Afrikaya tar bUb•na tesirli oım111tur. Yerde 

alan birçok UÇ&X1&r y& tahrip edllmlf, ya 
çekileceği pyi but ba.u.ra utratıl.mıftır. 

dolqıyor S&yq uçaklan dOD gece öaıem.ll 1ıı 
1 glll.z ukerl Umuu oıa.ıı Krimllh.Y'1; 

i>arle, 19 (A.A.) - DUn &kpm Vt· taa.rrua etmlflerdir. Bujd&y cıetlrmen 

J 

ıııden dönen devlet num Dö Brl8aD lerbade, doklarda bQy11k )'&JlCIDl&r çık. 
P&ria baauıı meuauplarmı kabul •bnif IDlf. kuVYeW lntlltJtJ&r olmUftur. 
ve yea.t hükumetin kurul\lfU ballkm. ı DUnJdl te~ blldlrUa -.. kat't 
.ta demeçte bulunmuştur. olarak 29 l&De dUtUrl1JdQA11 bl 

•
0HUkflmet rel.oıl Laval yeuı hllkO. dilen lngWs k k 

1 
tea t e. 

metin b:ldlrdığlll! p:wlrleai g11ılü yap& ..ri'--d""'D 1 .. ~. baayıpk~'~rlıtı ,,_ ....... , .._..... va. uvv~ ..... ri c!Qn 
caktir. Yeni hükumeUL Uk nazırlar 

De gUndUz ne gece Almanya tQı.. akla 
plantısı yiııe p:.za:-tt:sı günü Vlflde n Userinde hiçbir hava akıllı yapma 

,,;apdaO&ktır. lvt;aı •ıtmdakl tQprak • 
l:ı.rda Fransız hükQmet1DlD umumi 
ı wr'&hhaaı sıtatıy1e, 03 BrinoD Pa. 
rıste oturmakta devam edecekUr, 

Nazır, reis Laval'ln P&riM Ok al 

1 
wırelinln pek muhtemel ol&r&k bu 
lı Lfta sonunda yapılacatmı gueı.ct 

' 

lNe blld!rml§tir. Evvelce J'ruamS 
,.. ..;ınburrelallğlnln oturdukl&n Dille 

mqlardır. 

20 maıttaıı 10 Dia.D& kadar ..,eçer 
mlddet zarfında İngtıl.z hava kuvvet 
lerl 97 •I Akdenl.z ve Atrika flmalln 
de olmak llMre 237 uçak k&y"bet.mlf 
ferdir. Aynı devrede BUyUk Britan,& 
llserlne yapuan bava taarna&larmda 
Alm&ıı hava kuvvetlerinin uçak ka 
yıpl&rı U.)'1.11 66 d&D lbaretUr. -

:ır&ymm bir kısmı ~ mu.nah 
xuvvetleri ba§komut&nı amiral Dar 

lanm oturması için hazırl&nmlftır. 'A manyaya yapııan 
Rela Laval Parı.ste Ka.tlnyon u.ra_ 

yrl~ = ·AFBlKAYA hava baskınları 
ÇEKiLECEK MI f 

ı..cıra, 19 ( A.A.) - Tarafsız btr 
nfmlleketten gelen bazı pylal&rda 

'
marepı Petenin Franaadao Afrtk&y& 
çekilmek tuavvurunda oldutu bildi 
rllmekte lıae de, hiçbir eauı olmamuı 

Umkün bulunan veyahut marep.Un 
e cesaret, ne de enerjisinin gerçek 

Çorçllle ve Genelkurmay Ba• 
kanıarile bu hafta yaptığını gö~ 
meler! önemli netlcelPr takip ede 
!"ektir. 1ng'lter~nJ.n her tarafmdn 
Am~rikan hava kuV\·etleri buluna 
cak, Amerikan kıta!arı kombine 
kuvvetlerin baskm1anruı gerçek 
tııırctte iştirak ede<:cklerdir. Bu 
g1ln, kombine kuvvetlerinin yaptığ: 
-;ek'lde harokAt içl.n tam bir .Aın€ 
ıiknn 'lrdusu talim görmPktedir. 
tngi!tereye mtitemadi dalga ha 
linde binlerco ve b:nıerce Ameri 
kım a.skPti gelecektir 

Bu aabab ooml.ıa1:uuw uokatuu ııu:ısuıuı ,><:tıııı ~o .. teı'ell Jıtırit • hakk da -•-' tta bul 

t 
.c-şmeaine lmk&.n veremlyeceğl bir lh. 
Umalden ibaret bulunan bu pyl&lar 

--------------- ----------- m t.,,..,.ra unmak için he 

Londıa, ı9 (A.A.J - İngiliz 
tayyareleri yedinci gece olarak 
gece de Almanya ve Şimali Frllll· 
sa üzerine alcm.lar yapmlf}ardır. 
Evvelki gece yapılan akında 
Hamburğ'da birçok yangınlaı 
çıkanlmı§tır. Bu hilcumlard& en 
şayanı dikkat nokta Lannuaer 
bombe.rdmwı tayyareierinin bin 
yediyüz kilometre mesafe katede. 
rek Cenuht Almanyaya yaptlkla· 
n alanda Augusburg"da Di21el 
fabrikalarma alçaktan baakmlar 
yapılarak büyük bombalar atıl
mıı. ağır hasar verdirilmittir, 
Avcı tayyareleri Şimali Fransa_ 
da şimendifer yollarına ve ba.t
ka hedeflere hücum et.mitlerdir. 

Harry Hopkins de söz alarak b!l 
h:ı~ ı;unl:ı.rı söylemiştir: 

Artık bir istilıs:ıl meselesi de 
ğil. bir savaş mefl('Jesi vardır. 
Ş rndl harp meseleleri karaya, de 
nize ve havalaro taalluk eden çok 
bilvilk meselelerdir ve gayret 
~etin olacnkbr. Şimal lrlandasına 
yantığnn y,ayaret bana çok cesaret 
verdi, 

F...sa.e~n mPScle, gemi inşa.atı 
mefleles'dlr. Bu yıl Amerikada 8 
rnilvon tonluk. eelecok yıl da 15 
milyon tonluk gemi inşa edilecek 
tir. 

var. Faciadan faclaya geÇlyor. Bu
nun ~bebl eski nizamm bozalmu" 
olmLtıı ve yerine henüz bir yeni
sinin konamanuıJ olmasıdır. Avru
panm tugilteresfz bir nizam kur
mumı mihver \'e peykleri tabii 
surette istemektedirler. ÇUn!;~ 
böyl«- bir nizamda mihver tngUte. 
renin oynadığı roJU ~ka şartlar 
ve '~idiler içinde oynıyacaktır. 
Vl~!nin J.a,..ıi ı, bqma ~ 
c,mı bu yeni niuurım bir an evvel 1 
kurnlması lc:ln bfr adım teilkki et
mek c;anıyonu ki biraz fazla ace- 1 
leelllk lir. 

Yabancı dövizlerin mayıs ayı nUz çok;~. 2 Del •Jfada 

ortalama çek fiyatları 
Maya ayı içinde göz önüne alınma. 

sı gerekli yabancı dövizlerin ortala 
ma ~k tıyatlan tesblt edilmiştir. 

Buna göre sterlin 522,715 kuruş, dolar 
1308i, lsviçre frangı d036,5, pezet 
129,75, taveç kuronu 3095,75, nıbl 

8908,60 kuru§, raytmark 24,4299, Da_ 
nimarka kuronu 215.4542, Norveç ku 
ronu 28.7983, Arnavut Iraogt 40,6482, 
Hongkong dolan ve lthalAtta Arjan_ 
Un pe.zoeu 82.6781, ihracatta ArjanUn 
peZOBU 88.7236, riyal 7.8970, nıble 

Oeaıraı Mtllallo
vlçla Mare,aı 

feteae mektuba 
Loodra, 19 (A.A,) - Yugoelavya 

dağlarmda i§gal kuvvetlerine kcrıı 

24.6930, Çek kuronu 5.1968, Mıaır Ji· 
rası 5.3617, Kıbrıs, Filistin, lrak llraaı 
5.227i, Suriye ııruı Parla Uzerlnden 
0,5920, Llyon üzerinden 0.5860, altm 
sterling merkez bankası rayici Uze 
rlııden 10.2389, Londra rayici Uzerin. 
den 10.2880. altın rayşmark merkez 
bankası rayici Uzerlııden 0.6012. altın 
Pengu merkez bankası rayici Uzerin 
den 0.8680, altm İsviçre frangı me; 
kez banaksı rayici llzerinden 0.2832, 
llradır. 

Amerikada 
Şah18lara ait gemilere 

el kondu 
mücadele eden general Mlhallovlç diln 

1 
Vaıtng-ton, 19 (A.A,) - HU~met 

marep.l Petene bir mektup göndere henllz hususi şabıalarm elinde bwu 
rek Fransıs balkmm aaırl&rca Avrupa nan ticaret vapurlarmm kontrolünü. 
üzerinde dalgalandırdığı bUrriyct bay. , bugün ellrie alml§tır. 
rağmı tekrar açmasını lstemlçtlt. Harp zamanında vapur seferlerini 

Bagblll maçlar 
2 ne: ıaylaauzda 

ııreye memur olan amiral Emery 
.nd, bu tedbirlerin yUzlerce vapunı 
lgllendirdlğlnl blldlrmlşUr. 

Amiral, ticaret vapurları tonajmnı 
yüzde 75 inin bQ~met taratmd&n 
gerek satın alma, gerekse kiralama 
veya el koyma suretiyle daha evvel 
kontrol altına alınmııı oldUğwıu 118.ve 
eylemt,tır. 

Nehru 
dil]OT ki: 
Kongre 

tamam ile 
tarafsız 
değildir 

Her çareye bafrnırarak 
mütecavize muiavemet 

etmek lôzundır. 
K.alküta, 1!J ( A.A.) - Hin! 

birliği kongresi şefi Pal"dit 
Nehru dün bir nutuk vermiş ve 
Hitler ile Japon kuvvetlerinin 
Hindistanı ebediyen esaret nlt.ı 
na alacak karanlık kuvvetler ol
duğu hakkında kongrf'nin tam 
kanaati bulunduğunu söyledikten 
sonra imkan dahBindeki her ça 
reye baş vurarak düşmana muka. 
vemet lizmıgeldiğiıııi, kongrenin 
gayrimuharip ohnakla beraber 
tamamiyle tara.fsız olmadıfmı 
iJAve ve kongre ile Hint milleti· 
ntn mütecavizlerin aldattcı 9l\Zle
rinden çekinmeleriı · tavsiye ve 
üıtar eylemietir. 

Londra, 19 ( A.A.) - AU&Ul
bur ü.rıeriııe yapılan hava akını 
hakkmd&ki tebliğde isimleri ge. 
çen tayyarecilerden Shervood ve 
Branford kayıptır. Netletor: ve 
Penman aağ salim dönm(lşlerdir 

iki kurşun hırs11 
yakalandı 

Çtrteu.rayl&rm •nk11md&D bit 
müddettenberi, t&fl&n biri birine rap. 
teden kW'fllDl&ruı çalmdJtı, bu ak&. 
ımı kaldmlmumı usertne alan mtlte· 
abhlt taratmdan ılk&Jet ed.llmlftl. 

BucQDe kadar ıkl tona y&km kur 
IUD çalmdJlı .Oylenen Çlfteeua;rlar 
enhsmda diba ıece Dı:I hını& ,aka 
l&nmlftlr. 

hlmlertnba Hu&o K111taıa aldulu 
a.nJ&fll&D lllnlzl&r, gUndll.zda eDku 
&rum& aakl&nm~ ve el1erlndeld 
&Jetlerle geoe yanaına kadar Ud tr 
val lıturtwa toplamıpnbr. l'üat o 
9ll'ad& deTl'iJe .... b&r bek~ ..... 
lurmlarau yü&l&yw.Nlr ...... " 
~. 

Hall&D ve Mutaf& tıucUn JılGddelr 
mWlllllle ,.uıtımiftlr. 



___ s.-_•_ ... __ ,_ ... _" __ 1•_:NtSA.N-:--ı_GU_PA.ZAR ____ Japonyaya yapılan akmfar 
Tokyo, lD (A.A.) - Bu sabah Jn. 

poayıuım en şimal ucunda ve Sakall. 
nln cenubunda bulunan Hokhaido ada. 
sının bUtUn bölgelerinde hava tehli· 
ke l~rctı \•erilml§tir. ~! 

Bu.gürı J'4imeıi>ıalıçe ve Şeref stad· 
kimda. ynpıln.n Futbol mnçlarmm 
nıeticeler.iııi yazıyoruz: 

Beykoz - Tokslın Gençler 
i'ene'r stadmda yapIJ..tın bu mnçı 

Be~ular ka.~lcrdir. Tak" 
aimliler rakiplerlni 4-2 ycnmeğe 
ınu98ffak olmuşla.rdrr. 

Betfktaf1-Ve1a 
~taşla V efn arasında Kadı· 

köy Fen.er ştadmda yn.pıla.n bu 
maçı Siynlı Beyulılar hn.kim 'bir 
oyundan sorun 8-0 gibi ~ 
bir ~yı f:ı.rki i~e kıı.zannuşla.rdır. 
Bu maçın b!.rlnci devresi 2-2 Be· 
~şm ~yeti fle bitn:llştir. ikin 
el devrede 4 gol da.ha atan Biynh 
Beynzhlar Mhttdan 8-0 galip ay· 
rılmJJŞlal'drr. 

Lavaı 
0.-- Ba1tarafl 1 ncl •)'fada 

KABİNE YARIN TOPLANIYOR 
Vlşl, 19 (AA.) - Yenl hUkCUnet 

§Cfi !Aval, kendi l§ arkadaşlariylo 
ycnı nazırları pazıı.rte.si gUnU yapıla· 
cak naurıar meclis! toplantısmdıı 

mıı.rc§:ıl Petenc tauıtııcaktır. 
Maı'C§nl Petcnlıı, hllkftmet deL1§lk 

llğt dolayı.siyle cume.rtesı ak§nmı rad .. 
yo ile yayılacak olruı demeçl, pazar 
tesi ak§runı saat 19 a bırnkılmıftır. 

KABiNE DEGtşbU.1 l \1ŞlDE 
NASIL TEFSİR EDl:LtYOBf 

\~, 19 (A.A.) - D.N.B: 
vıoı slyasl mllh!Ulerinde kaablne de. 

Alolkllğl harar!lUi bir surette tefalr 
edlllyor. BUtıaBS& ('!)kl hUkfımeUe olan 
dUnyn farkları üzerinde dikkıı.t !:O 
kilmektedir. Laval'in te3kll ettiği bll" 
kflmet Vi§ido mlltxı.rckedcn beri tefikll 
edilen bülUn hUkfımetlerden çok 
farklıdır. 

Devlet reisin1n vazife vo salWyeU 
st}I,EYMA.:-.tYE • BEYOGLUSPO& tnmamlyle eskisi gibidir. Mareııat Pe .. 

Şeref ıtadma blrinci maç sü· 
leymaniye Beyoğluepor nrnsmda. 
yaptıııı, 4-1 Sillcymaniye kazan· 
dı. 

l~TANBUJ.SPOB • KASIMPAŞA 
Bu ma.çı 1-0 ~bulspor 

tmzandı. 

GAl,ATASARAY • FENERBAHQ}~ 
Bu mar. da 2--,1 Ga.la:tasare.ym 
galibiye'Üyle bitü. Birinci devre· 
~ 1-0 gıı1i.p bitiren Galııtase: 
rayliliır Hdne:i dewede ha- gol 
~1'er. Feb.t bir gol daha yapa; 
m!k sa'ha.yr 2--1 go:Hp t.eritettiler. 

Rabaula 
yapllan akın 
iki pon nak,lye 

g al batırıldı 

ten 19t0 temmuzunda mll11 meclis 
tarafından kendl.s1ne vcrllc:ı snlWyct· 
teri ve bilhassa hllldlmet rel.slnl seç_ 
mek ııa11hiyeUn1 tamamlyle muhafa· 
za. edecektir. 

Yeni hUk<Unettc cıi.ırt na.zrr ve 12 
devlet sekreteri vıı.rdır, Bundan dola 
yı, evvelklleTe nlsbetle daha mahdut 
bi; esruıa ruıyanan bir bUkQ.met balıJa 
mevzuudur. Evvelki hUltCUneUcrde 8 
nazır ve 10 devlet sekreteri vardı. 

Amiral Darlan, 4' numıı.ralı anaya.ta 
metnine göre, devlet rclBlnin kanun1 
hedefi olarıı.k kalmaktııdır. 

Lavalln saı4.hlyetl 13 sonkQnun 19'0 
da niho.yct bulan evvelki kabine.sinde 
malik olduğu sıı.lo.hlyetl.erden· çok d&· 

ha gcnljUr, La\•al o zaman yalnız 

ba§vckll muavini unvanmt haiz bulun_ 
makta ve haberler ııervlslnl kontrol 
etmemekte idi. Lnvaı §lmdl dahiliye 
ve hartclye ve haberler naztrlıklarmt 
uhtesinde toplamakta ve bu suretle 
memleketin bUtnn ıc ve dt~ işleri u· 
zerinde tam blr otoriteye malik bu .. 

idncy, 19 (A.A.) - lırIUtteflk umu_ lunmakta.dır. Bundan ba§ka, eski 
:nıt karıu-g~ tebliğinde §ISyle de· bagvckll muavinliği uı:ıvanmm yerine 
llllmcktcdir: hUkQ.met rolal unvanı geçmiştir. Bu 

MUtteflk uçaklar tarafmdıı.n dUn suretle bUUln nazırlar ve bUtUn dev-
Rabaulo yapılıı.ıı bir hllcumda lkl !et sekreterleri ona bağlıdır. 
dllaman n&kllyo goı:ıWJl muhtemel o· Ziraat ve i114e ı,lerinJ.n ba,,ma 
1a.r \: batırılmJI, bir tam üıabet al.an mll:rt.Cl§arlıklar ycrlnc nazırların geU 
dıı.hıı l.U;tık bir vapur da duman bu· rllmesı. ia§e işinin bUtUn Fransa fçl~ 
lutu çıkıınnqtır. Bir dll§Dıan deniz 1 no kadar önemli bir mesele tqkll et
bornba uçağiyıe 3 su uçağına da lsa.bct tlğhıt göstermektedir. Toprak ıstlh 
kaydcdltml§tlr. s:ıllert yiyecek dağıtımı meselelerin; 

Müttdlk uçıı.klar Rabaul hava bUkfımetln ~lıca dikltatlnl çevlrece· 
meyt!anma da hllcum ederek bazı ıı.. Rl sanılmaktadır. 
~ır bombs uçaklanm ve 4 avcı to.h· 
rip etınif be.zıUlrnu da ha.ııa.ra uğrııt .. 
nıı~lardn', Hllcuma düşman &VCilariy
le kargı koyma bataryalarının mUda_ 
haıeslne rag-JDen eonuna kadar devam 
edlJ.m!şttr. 
---~~~-~~---~ 

Fran.u batı Alrikcun 
lilo•u kumandanlığı 

Lon4ra, 19 (A.A.) - Parla radyosu 
Fransız batı Afrlkası filosunun ku _ 
mandanlığuıa amlro.l Kolllne'nin tayin 
cd[ldlğinl blldirml§tlr. Amiral Kolllne, 
ıaDkarda bahriye naZTrlığmın mUmes· 
ıılU olacaktlr. 

Razveıt KanadaJa 
gidecek 

Bulgar mebusları Peıteye 
gidecek 

Sofya, 19 (A.A.) - İyi mal<Unat 
aıruı mahfillerde blldlrlld!ğln<ı göre, 
Bulgar mebusı.a.r<lan mUrekkep bir 
heyet, Mac!lr pnrtamento azasııun 
daveti üzerine yakında Buda.~ye 
Gidecektir. 

öte taraftan aynı mahfillerde sanıı. 
dığmB göre Macar par!amento reisi 
ll•l yakında Tokyoyu ziyaret edecek 
Ur. 

Bel~iha Kongosunda harp 
i•tih•alatı arttırılacak 

Vaşinston, 19 ( A.A.) - Kana: Lonılra ıe (A.A.) - ncıı:ıkn l{on· 
da b3§Vekili Makcozi J{ing, reis gosu umumı vııllsl, harp istllısalltınm 
Ruzveltin ~k yakında. kendisini arttırılması için mum:cUn olan. her. 
Ottav:ıda zıyaret edeceğini hattü §eyin yapılmasını müstemlekeden ı.s 
pıı.rla.mento toplantuımda söz n· teml6tir. Buno. cevnp olarak, knuçuk 
lacağmı ümit ettiğini söylcmış_ yet.l§tlrilmestnt bl7Jandırmak üzere bir 
tir. heyet memur edUml1'Ur. 
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26 Niean pazar akşamı ı;aat 21 de Şehir Tiyatrosu 
komedi kısmında 

TüRK MATBUAT TEKNiSYENLERi 
M alül, hcuta ve ihtiyarları menfaatine büyük 

müaamere 
KJymetli Ses 

raliçcmiı aya~ 
Ve arkada§lannın konseri ile 

HAZIM VASFI RIZA 
Ve ŞeltJr Tiyatrosunun tam kadroelyle temsil edU~ğl 

AADET ~JV 

-~ın,.~~ 

AN iNE A 
ESiRGEME ŞıŞLl çocu 1

' 

Si 

ı ıw~ 
l{URUMU 

Dtapan!erl hlmnyeslndekl fakir ve hsstA çocuı:ıann menfaatine 

BÜYÜK MÜSArvlERE 
Bayan MtlZEYYBN NAR 

,,. aynca eehfr tiyatrosu l!811&tk!l.rl n 

Londnı., 19 (A. A.) - Japon• 
yada Tokyo, mühim ticaret limanı 
Yokohama, Kobe ve bilyUk sanayi 
fC.hr1 Nogoy'a yapılıı.n hava akm .. 
lan hc.kkmda he.nli% yeni tafsiliı.t 
yoktur. DUn gece r;cç saatlerde 
Japonyıınm eski Londnı elçisi Şi· 
denitsu radyoda Japon halkına 

hitap ederek demiştir ki: 
"!tidalinrlzi kaybod.ersek Ameri. 

kalılar ve Britanyahlar el ÇII'Plp 
güleceklerdir. Hava a.k.uılarmm 
tamamen önilne geçilemiyeoeğini 
bilmeliyiz,,, 

TAARRUZU YAPAN 
AlUF.RİKAı.'\' UÇAI{LARI 

OLDUGU T:t;SBlT EDlLDt 
Tokyo, 19 (A. A.) -- Japonya.. 

YI bombardmuın eden ta.yyarele • 
rin Amerikan uçnkln.rı olduğu tcs• 
b:t edilmi,tir. Dahiliye nazın i .. 
lôncl defo.. saraya giderek truı.:mız 
hakkmd:ı re.porunu venni~tlr. 

Tokyo, 19 (A. A.) - D. N. B: 
ye göre tehlike .i,e.:ırctinin bir sa• 
at evvel verilmesine rağmen halk 
teerübe :rAlll.nile d.Işa.rda kal.mı.~tır. 
Taarruz OOşladı:ktan eonra herk.es 
çekilmişt.lr. 1 

çJNDE BUYOK SEVİNÇ 
Qomdng, 19 (A. A.) - Japo.ıı

yanın bomberdaxıanı Çinde btiy'.lk 
sevinç uyandrrmıştır. Bu haber, 
harbi düşman toprakl:mna nak • 
letmck hakkındalti va.ndin tutul • 
ciuğuna delil saytlzyor. 

~l'rrr.ı:.'FtKI~EB TAARRUZA 
GEÇI1 • 

Vaşinı;t()ll, 19 (A. A.) - Kon. 
grc, Tokyo ve diier Japon şe.bit'
letinin bombardıman cdi:lmeaini, 
mUttefiXleıin t:ıarruza geçtikleri • 
ne d~1il eayıyor. Kongre harbiye 
encUnıcni re:.sl Ney d~f.ir ki: 
"Zannediyorum ki bu, müttefik -
ler tarafından taarruzun başlan • 
ı;teıdır • ., Gene ~e encümen 
r~lcrindcn Vilson da mUttcfik • 
lerin taamıza g~e beoJ.a.dı!da 
rmı tıl5yl<mrl§tlr. 

DIPAr.ATOB AtLESl SDIBATI'E 
ToJcyo, 19 (A.A,) - Dom.el aja.nııı 

bildiriyor: 
Dlln Tokyoyu dll§man uçak1uI tıı. 

rafmdan yapılan ilk bombardımıın 

imparator Mr&yında oturan §t\hsiyet. 
lerin normal lıB.yo.tmca. hiçbir de@. 
Qlklik yapmamıgl!r. 

Tokyoyu hedef farkı gözetmeksiZl.n 
ilx>mbıılayan u~r4&A lı1çblr1 sııra.· 

)'Ill cıvanndtıkf hedeflerde hiçbir ıın_ 
nrıı sebep oınmıı.~tır. 

İmparatoriçe, imparatorun ıı.nncsl 
ve vclla.ht da dtıhll olduğu halde im· 
parator allcslndcn hiçbir klmscı bu 
akın csntısındıı. hiçbir tehlikeye maruz 
lc.nlmamı;,ttr. 

:tok;,ro, 11> (A.A.) - BUtUn pazar 
azetelerl, Japonyayo.- ycpılıın ilk 
d~man hUcumu hakkında yazılar 
ve fotoğrnflar neşrediyorlar. Fotog_ 
raflar, pa.si! müdafaa aervis1erinin 
1-an~ları s6ndUrmek lç!n De kadar 
hızlı ve iYl harekete geçtikıerlnl gös 
termcktcdlr. 

Tokyodaki tıava mUda.fauı ooa ıru· 
mnndanlığı, dil§manm, bllhaesıı. ağır· 

lıı;'l 2 kilodan fazla olmıyau yangın 

bombaları attığulı blldlrlyor. 
Tokyo Aaalıl Şlmbun gaı.cteııl, §!,. 

maiden ~elen S VQ dotudan gelen ~ 
dllfman uçağının 8000 • 10.000 metro 
yüksoktcn uçarak Tokyoya geldlğlnl 
yazıyor. Uçaklar yüksekten uçtukları 
•!•ı milllycUeri belli oıuuımı15tır. 
Milli ı:nU~t\faa nazırı, halk~ yeni 

hava bUcumlan Qtıklcmesinl ordu \'O 

donanma Ue eılu işbirliği halinde bU_ 
llin vasrtnlnrn başvurarl\k memlel<e 
tır: mUdııfaa cdUmeıılnl bildirmiştir, 

- Şahika hanım! dedi. Arko.daı:ıııı. 
r:ı buraya çağırlll da hrp birlikte kı>
n~ııJım, Ben, blllyo~unuı ki, htarı . 

buMıın adaya ancak sizleri cörmek 
için gelıUm. 

- Şahika: 

- 7..aten ben de onu buraya ~·ıı,'lr. 
llun ... 

Dedi \"e dudağının ucuyla l"filıJ.aı&e
dl. 
Şahfüaıun annet>J, NcclA gelmeden 

kısaaı: 

- ..lb oğlum, dedi, ~~ın. çolt tyt. 
çolt ~aınl:r. bir ku.dır. Ben onu sanıı 

milnaslp ıUıüyonım a.mıı •. bilmem ki, 
senin evlcnmeğc nJyetb var mı? Eğer 
ıwlcmneie karar verdin c, on pıırm"· 
ğma on mum yakıp dünyayı c~n. 
hli.) lesini huln.maum ! 

Bu SÖ7.ler Ekremin ho:ıwın. gitme. 
ını, de:tldl. Fakat, flkrlnl arıkça 1tiy. 

l lemc~e vakit kalm:a& .. NeclA :en bir 
lmhktıhs lle: 

1 
- Ş:ı.blka, benim çnyum ııakla ... 

"ellyorum, 
Dlyerelt b!lhç.eye girdi • 
Neclft, Ekremtn gwdlğlnl gUnneml:ı 

ti. 

llAlı1M • VA 1 • PEBUIAN 1 ~;:~'cdadın yaptııtı rezalete ııa,. 
tarafıadarJ bir K.OMEDl nıam:ık kabll mı f 

....... BlleU.'r TAN Mılem.w Slfeslaclo •"'mekıadır. •••ıııil Diye ııöylrnlrken, Necl!& blrdeııblre 
F.laem1 rördll.. ~udi: 

General Dö Golün 
demeci: 

Fı ansız/ar! 
Vlşl adaml8rına 
karşı ml.cadele 

edlDlz 
Londm, 19 (A.A.) - Gen.cral 

dö Gol diln akşam radyoda verdi· 
ği bir nutuk.ta, Vişi hUkfunetfn· 
de ya.pılan dcği5ildiltler hakkmda 
tcffliratıta bulunarak şöyle de~· 
tir: 

Bunda fayda vardır. İ§lcrin e· 
008UJI det;"iştinn hlçlJif §CY olma· 
nuştır. Hitlerin, her zahııın olduğu 
gibi alç:ı.klığı ve ihaneti kullana· 
roZt Fran...<ıayn ve bUtun dünyaya 
mrşı başlndrğı mUthi~ oyunun 
un.<rurlarmı değ~tiren hiçbir şey 
ydkutr. 

Ynpmakt.a oldureıunuz he.rp yal· 
nız ordular amsmda bir savaş de· 
ğiMtr. Eiz bu h~bi kbtilyc hücum 
etmek, ka'ralllığı delmek ve yalanı 
t:a'.\lnnclı~n. knzan:;.billrlz. Er 
kek, kadın, her Fnuı.sızm ödevi, 
hem bi:r:ınt düşnnna, hem de dl.iş' 
mnn.nı suç ortağı olruı Vişi adam' 
lama karşı fa.al blr EJurette ve el· 
'erindeki blltfuı vasıtalarla müca.· 
dele C'tınektir. 

Milli kurtulU§, nillli &}'8.klanma: 
dan nyrrlnmaz . . Dünya dilnya olalı 
mUteaiidit fatihler ona hllkmct· 
mek iddia.lmlda bu.lunmu~lardır. 
Bunlı:mhn hiç ibiri buna hiç bir 
zam:ı.n muvaffak olnm.annştrr, Çiln 
.lcil bepsirı.b. hess.plo..n !!on daldıka: 
ea :ıif,r bU- yn.nlıgla. alt1lst olmuş· 
Ur. Fre.n.s:z milleti mtleriıi hesa 
hında na&1 ve niçin yaruidığınr 
gretermeğe bo.§lamıştır. Bunu fili· 
y&tm t.sJdhedeceğini sanıyoruz. 
Hit1erin de Fnııısayx elinde tut 
mağa muktedir olduğunu sandı· 
ğından dola.yx yıkılm.ssx mümkün· 
dür. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(D· ıropoııa ekleııe.ek ı:öocıeruccek 

la amma ve it v81'111e Ulnları ED 800 
Uııklkad:ı psrasız oeıtredllecektlr. Ev
lenme tekllft g\inderen olmyuculann 
m.b.fuz kalmalı Q%ere ııarlb ad.realul. 
nJ bUdlrmclert l.Aum.) 

Evlenme teklilleri: 
• Yq .:ıs, boy 162, kilo M, kumral, 

kibar blr aile kw: memur veya au • 
bay bir bııyl& evlenmek l.ltcmektcdlr. 
(E.O.) remzine müracaat • 280 

• Yat 84, boy 180, kilo 80, sportmen 
bir mllesseıedo HO Ura mall§lt, tlplk 
bl: bay; 20 ilA 35 yaşlarında, bnlık e. 
Undc, bcy:ı.z, çok zenıtn bir bayanla 
evlenmek ıstemektedlr. (Glbıeş) rem· 
zine müracaat • 281 

• Boy 178, ldlo G,, yaş 19, uzunca 
boylu, bir bay, klmsulzllği dolayısı. 
le bir ~vı veya b1rı::r; ~cıırl 'bulunnn 
blr bayanla evtennıclt istemektedir 
(lkl Ayyıldız) remzine ınUracaat • 28~ 

Aldrrınu: 
Af&tıda nunlderl yaıuı oıı>ıı ıı 

nyuculanıruıw oıuularmıı gt•lt.!11 

mektupları ttlarelulllemuden ı p:ı?.!I r 

tarı huri~) herg\ln 1nbabtıuı oğle) • 
kndıır \-C eaat 17 den !(lnnı eldırrnıt 

hrı, 

(Ayyıldız) (Pembe ı;tıl> <Kimsesiz) 
(E. Urıı.l) (l'ombe zarf) (Y.Ş.)(Orcın) 

CM.U,N.) (2,2,44) (F.F,) {KUtpıınc) 

tH.K.) < .! ) ı A.l.) (B.Y. Kaya) 
(N.A.) lA !lnJ <Emekli) IEl) 
(Anlaealım) (Olddt) <l. Şenkan) 
<Sezen 26) (Nadide 791 ('Iunalı ) 

1 Ayyıldn:) 

Mahkeme Salonlarında 

Bay şta 
13 yaşında bir çocuf un a~a

nı hayret bır do,andzr,cı .. ığı 
Asliye yedinli ceza mahkeme 

sinin suçlu yerinde 18 y~mda 
bir ~ sarsıla sarsıla ağlıyor 
reis de hakkındaki kararı yüksek 
bir sesle okuyordu. Rclsi sesinde 
oğluna nasıhat veren bir baba 
wya muallimlerdc görülen temiz 
bir şefkat hissinin gizli olduğtı 
besbelliydi. 

Fakat ne yazık, ki bu 13 ya
gmdaki bacaksızın suzu olan 
dıncıiıktı ve sabit olmuştu, 

Yaptığı işi okuyacağınız ıa.· 
ma.n hayretiniz herhalde az ol
nuyacak ve ağzınızdan muhak. 
kak, ki gayriihtiyari: 

- Bu yaşta bu zoka, hayret" 
lere seza! Sö?leri dökü!ecckt:r. 
Adı Mustafa oğlu :lıısaDdır. 

Sultanahmet civarında oturmak
tadır, Ailesi biraz fakirdir. 

Bir gün sokakta oynarken 
kendi yaşında bir çocuğa. tesadüf 
etmiştir, Bu çocuk, henüz alın. 
dığı anlaşılan yeni bir elbise, 
kaim bir de palto giymiştir. tn 
cecik ve eski ceketiyle soğukta 
titremekte olan İhsan, ne paha
sına olursa olsun bu elbise ve paı 
toyu elcgeçirmek için derhal 
kurnazca bir plan tertip etmiş 
tir, Yeni elbiseli çocuğun yanı 
na yaklaşarak: 

- Merhaba kardeşim, sizde 
mi bu civarda oturuyorsunuz? 
diye bir konuşma tertıbi haztl'la: 
mıştır, 

- Hayır onu demek isteme 
rum. 

- Güzel, baban ne iş yapar 
- Tüccar. 
- Benim de kitapçıdır. Munl_ 

!im Halid. Ama, şimdi babamın 
işı o kn.dar başından n§knı, ki ... 

- Çok mu para kazanıyor. 
- Hayır onu de:rek isteme 

dim, yeni bir hayır cemiyeti ku
ruldu. Babam da bunun reisidir 
de ondan .. Fakir çocuklara beda_ 
va mektep kitabı clağıtıyorlar. 

İstersen sana da alayım, 
- 1stcmcz olur muyum. 
- ~aıa, gel sana. ibir pusu 

la yazayım öğle üzeri, git ıbJ 
bamı gör. 

Bunun ilil;rine 1lınan Sadettin 
adındaki QOC~'U almış, civard.ıki 
bir bakkala götürerek burada 
babasın.."'. hitaben: 

"Babl1(.ığnn, bu arkad2ş fakir
dir. Ne olur, kendisine bedo.v.ı 
uıektep kitabı ver. 
Oğlun: Ihsan." 
Diye bir mektup yazmıştır. 
Sonra <ln: 

Baş, Di~, .. ö m , 

- Haydi. ben de geleyim, ba_ 
bama bir şey söyliyeceğun, dıy<
beraberce Babıali cnaaesine gel 
miştir. Ancak, )ine Sadettını 
dükkana sokmamış: 

- Sen bıraz bekle. ben baba· 
mı görüp geleyim! di} e.'X..>K Ah. 
met Halid Kitabevine gıımı§, 
biraz sonra çrka.ruk: 

- Yanında misafirler var. Se 
nin için söyledim. Gelsin alsm, 
dedi. Ama, ben ginniyeceğmı. 
Al şu pusulayı götür. Lfıkin sen 
böyle yepyeni eıb:seıerle gider· 
sen. babam senin 7.engin çocuğu 
olduğunu anlar ve bedava kitap 
vermez. 

- Ne yapayım yani? 
- Kolay. Elbiselerimizi deği(l. 

tirelim? 
- Nerede? 
- G=!l benimle beraber .. 
lıının bu konuşmayı mUteakıp. 

Sadettini, kütüphanenin b:ra.ı 
üst.tindeki banm içeri.sinde, kuy 
tu bir yere götürmüş ve. 

- Haydi soyun, Sen benimk+ 
leri ben seninkileri giyeyim. Gıt 
kitapları al, ben seni buradn 
bekliyeccğim. 

Ve böylece Sa.ckttinin }'er.i el. 
bisc ve paltosunu sırtına g~cir 
dileten sonra, çocuğa mezh.-iı.r pu.. 
layı vererek kütüphaneye gönder 
miştir, 

Ancak, pu layı alıp okuya.D 
Ahmet Halid, büyük bir hayrete 
düşmüş ve Sadettine-

- Sana puslayı kim ver<lı ! 
diye sormuştur. 

- Oğlun İhtınn. 
- Benim böyle bir oğlum yoi: 
- Nasıl olur Şimdi dışnnd 

beni bekliyor. 
- Çağır bakayım, gelsin, Gö· 

relim oğlumuzu ... 
Fakat tabii İhsan ortada voll. 

tw·. Yeni c' 3C ve paito ile· sır 
ra kadem b:ı. nudır. 

tc; böylece meydana cıkmış ' 
y:ı.pılnn tı:ılıkıkat sonunda İhsaf 
çocuk, pu layı vazilığı bakk& 
marif t.iı;le yak 1 nnustır. 

Ancak, lb.t-3n, esasen terten1 
kıynfotiyle evo gittii{i znmnıı 
b::ıba.smdan t miz bir davak ~· 
mi~ bulunmakta. ve babası d 
eıh! l ı-i p 1,rt yapıp kara.kcı 
teslim G nı < U ~ere so'i<nğa cı 
makta olcl - ı..n~an ve n 'hay 
kliçıill~ ~ ıan 'ırıcı sucunu d 
itiraf et ~ n n mahkeme, kel1 
disini 7 glin müddetre hapi", 
lira pn.n cezao mq, mahkfun cd 
rek cezo ,ın ~ te"il etti. 

1flr.IYE NUIIAP.11? 

t 

Ncvralji. Kınkbt: Bötüu Aflnlorı12ızı Dubal Keeer 
btr-'°11 aGo~• 3 ·~ ırııınaMl!r, T lı~LtrtERltlfil!H SARINl'ntZ. 

HER VE~Dt PULLU JrUTUt.ARt ISRARLA JSTE'1NIZ 

des Ş:thlkn gtllt!U : 
- Siz lnnndınız ya onun adam P 

mıyncııı;"T.lla.., f ! 

• 10. Yazan : ıSKE"..DER F SERTELU 
- BonJıır, Ekrem bey! 
- Bonjur, NeclA hnnım! 
.• hlka: 
- Ekrc..-n bey bize Urprlı. yaptı, 

dedi, ıabahleyln hlı.l ~otdaıu:ııta gel· 
mıs. 

Necllh 
- A .• sabldeı:ı gUıel bir ıUprlz bu. 

Mutlaka arkadaşı \'00:.ldııı hatırıuı 

!.oruyordu. 
Şo.Jıllra rllı:lıırinl ~ eıı• indirdi: 
- Evet. Sonlu aı ı.:ı. hlldlycyl dinle. 

,)1nce, o da bldm .,., 1 ltnmdl ond:ın 
Ekrem ce\-ap verdi: 
- \'nllnhl, gerçekten ııreoc bir 

mahltıkmuı o. Kendlabıe tırkadllflm 
dcmf'kttfı utanıyorum stmdJ. 

NeelA, ~ablkr.nrn yanına oturdu. 
- Hani benim ~yım. Şllhikacıtfmf 
- Geliyor, NeclA .• ıteııl çaya~ bt. 

rakmam .. korkma! 
- çayımı içmeden l':ı!ldlr.ı de. Çay 

ıı:mezscm 1ıa,ımdakl ser;emUk gltml. 
yor doğrusu. 
Şahikanın nnn .. ı, :Necil\ &'elmedl'n, 

Ekreme kısa da olsn, .XocJlldan bah· 

Kiizle :i.ıilyor ,·c r,t·ııç lt:ıdı:ı ı bt·~m

cllği her bııH'lı:en aıılaıııhyordu. 
Bay .,cd:;t, FJtı-1;nıhı gc:IJ!~lnl ~ö • 

rllnct'. t:ıJJ.01: n 5Ciilcnıll: 

- Hotı gel.Un, Ekrem be3 : ıı:ıııgl 
r~arlıır attı scnı t.ıurnya. 

Scdnt E!•rcmtn bu p:ımr rrelmclt L 
çln en·elce ı;öz verıllt'lndcn haberdar 
dcJUdl, ı·:ı.va5 yın:ııe alt kat ineli. 
Ekreml.ıı cllııi sı!•tı: 

- Hoa c;cldhı, oğlum: Nıı ıısın b:ı. 
kayım., I• 1 misin'? 

- Teşci.!, ederim, beyefendi! Bu
gün vaktim vnrdı dH, • öyle Ad 3(ı 
kadar ~ldo,1 lm dooim. 'l'ııbH bunıyıı 
gelin()(' ilk lflm ııızı ziyarete gelmek 
oldu. 
Şahikanın IUl.UOfil: 
- \'eda.dm atkadafı olduğuna bin 

pblt Jlz.ıın, de;:-ıı naif 
Sedat hlcldetlcndl: 
- A ha.nnoClğun, bet p:ı.rmııt' bir 

olUl' mut Dünyada bAuu lkı karda.. 
ıln bfle hıı;ru blr1blrlnc benzemez. 

Ekrem, \'ecbdın yaptığı tirkln ha. 
reketlerl tı-.nkld cdcrd<: 

Aetmı, o!dntuoa memnundu. - Vııllabl utanıyorum, dedi, o a • 
~ fınat buldukça NecJAyı yan dam olmıu; artıı.. 

Hep:;! blrdcn glilttsttııer. 

Sedat: 

- Artı!• onun bu evde ~rl yokt1J 
Ua ku "J 1 r koııuıplon, 

Dedi Ek!'f'm yolda gC'llrkl'n, fftl 
bcll 1 kel in:! bir kücllk çocuğUn ~ 
lendll{lndtm b:ıhsodereı,: 

- Ne k daı gllr.el bir QOCUktu. d' 
dl, lns:ın dllım<'l oldu&'lllla l.nanaml}'ol 

dıı. Se!clr. )8 l:ırmda kndıır \'t\rdı fi 

k ona para verl)or ve al'ı)'.orıı.ı. 

Nccıı: 

- Oen o çocıutu tnrımm. dt'41 

Hıı.tttl g<>~eıılerdc Ueşbe,ll "" gitti' 
uıman benim de götllmc c;urpnufr 
Ornda oturan do turna sord;un.: ••(" 
cuğan ldrusosı yok mu f,. 

- Ekrem: 
- Ne cevap verdlle.rf dedi • ~ 

nıcrak t"..dlyorıım. 

Neclli llnllne balıarılk d"'"Bm rtt1 

- Çok cntcreı;:ın bir blldh eıı ,., 

mt!I. Anlattılar .. Hem ;UldUoı .. il 
de ncıdun. 

- Çocuğun o.nas1 l mı tİ 
lnıl:; ? 

- Hayır., 


