
8alaJlıl.., amam Neortyaı MUdürU ',,~,....,.,,.,....,.,,.,.. .. ~l"-...,... ,.....,.,,.,..,,,,.,..,,,,.,..~,...""',....,.,,.,..,"",.,,."",....,.,,....,,,l'"'...,.,,.,..,.,.,,.....,.,,.,......_,.,,.~"""",..'*',....,.,,.""-.... ""-,.:" .. ~""""""'•Y. ,..,""',...""',.,,.""',... ... 'A.:,...'A:,..,'A.:,.....,.,,. ~ ingiliz -Amerikan 

:::::~.. ·~Bomba h8.dise ın-~~ taarruzu nereye 
~--An_k_a_ra __ ca_d-dc_sı_v_;AKIT~:.:_:Y:.:u:.;r®::__~ ~~ ~~ yapı I ac ak 

4 ·:~ de veni safhalar :: BirAm~azete•i 
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1.e~:d:::~!;· 

N ~ ~ 

unıara: 928 Sene: 3 ~~ B b Omere sı·s makı·nesı· d. ~ ·~ Nc,,•york, 4 (A.A.) -Haftalık Ne\' 
'rel: 23 72 • Posta Kutusu: 214 ,.,_ om a ıye m 1 ·~ Republlc yazıyor: 
~vvvvvvvvv. " Gelecek İngiliz_ Amerikan taar • .; ~f!jLi] !:: verildi ? - infilak nasıl oldu ? - Hadise :: ~~~~;n§~~~:;d~~a=a~;e:a ~~ 
• l '~ h ı ı • d b ı • taarruzun mUstnkllen Avrupanın her 

;ih J 1 
:: rrı a a 1 n e u un an deli 11 er - :: ~:~g!e~ı~::.k~s:u:u::::~ı~~::: :: 

AaAlyaabl ~~ suçlular nasıl yakalandı ?. ~~ mekmUttefiklerlngenelkurmaylanna 
" "" nıt mesele ıse de iki §ıltto.n blrinl ka. 'I BrlD mı .. ~ _ - • bul etmek artık bir zaruret hallnl aL YOJI ~ Ankaradnn b'ld' rlld ğıne göre, suL ! çek havanın gUzelliğlnden istifade e_ ><flleUnin motosikletli bir mUvezzlldlr. mı! tır. Bu ~iti ihtimalden en mUeıısirl 

18 1' kast suçlularının çarşn:nba gUnU de · derek bir sab:ıh gezintisine çıkan ve !I Adli lnfilll.kı mllte:ıkip btrıı.z ılerlemlı; şimdiki lmkft.nlarımız için pek ağır bir 
vam edilecek olan muhakemeleri he Ömer 'l okadın kollarında taşıdığı mad olduğu halde hemen ho.dlse mnhalUne yUk teı;k.l edecelt ise Rusyaya yalnız 

l'azan: SADRI ERTEM yecanlı olacak ve yeni yeni so.!halar de lnfilll.k ettiği anda bulvarın yaya dönmüş, ekscııı.s von Papenle re.fi _ tayyareler değil pilotlar ve kara per. 
arzcdecekUr. Bilhassa, Yorgi Pavlof kaldırımınd:ı Ömerle iki metre glbl kasını sadc.:nenın §lddetlnden yere dUş sonclli tanklarımızla beraber ekipler 
ile Leonld KornlloCUn sorgularında ne kısa bir mesafede bulunan iki genç mUş görünce, onlarla altı.kadar olmuş, 1 ve sevltcttlğlmtz topları kullanacak u Z~ARKTA bir yeni nb.aın 

kurmaktan, Çin, Manı;uko, 
Japonya arasında işbirliğinden hah 
&ediliyor. Japonya bir taraftan 
Binnanyaya, bir yandan llindlsta 
na, bir yandan Avustralyaya sull!. 
taa ,.e istiklalden dem , ·uroyor. 

A\'Ustralyadao, Binnaııyadan, 
Hindistandan istenen şeyler aynı. 
drr. İngilte.reye ~ı isyan, Japon. 
yanın safmrla yer almak! 

Prensip halinde bol bol tekrar 
edilen Jstlkli.J sözünün tatbik n 
Wıakkuk yolu Iıclki de budnr. Ta
tihin yeni de\1rleri ç0k defa blrta 
kım garip sayılabi'ct'ck hadiseler. 
lo birlilde ortaya ç.·karlar. Ancak 
bn lstlldi.I mefhumunun lı1ç olma&. 
ııa haldka.tl ifade eden bir tara.fı da 
hnlunmak liznngelir. Acaba uz&k. 
~rkta Asyalılara ve A \'Ustra.lyalı. 
lara verl)("-•eği "öylenen istikl&lin 
haldld bihiyeti nedir? 

latlkl&U seven insanlar sözü ö . 

dl~ekıcrl merak edllmoktcdlr . kızdır. Ahmet Fahri Uçar: o sabah yerden kaıkmalarm:ı. yardım etmiş \'C askerler de göndermeliyiz. 
S\M;:lulann sorgularından sonra. dos yulmrdan arabası boş olarak şehre onları yakın olan sefarethane binasına 

yada yer alan muhtelit vesikalar ve inerken kollarında Uzer! örtUIU ağırca kadar götUrmUı;tUr. 
raporlar okunacaktır. 1 bir eşya taşıyan ömerin yanıba§m -

Öğleden sonraki celsede de yalnız ı da: ''Araba 111.zmı mı?., diye otomo _ Ö:'KER TOiiADL""I' L.""l'DtGt OTEL 

Ankaradıı. bulunan Amme şahitleri din 1 bilini yav&§latan §OtördUr. Toros otelinin kll.Up, hademe ve ka_ 
ıenecektir. Şahitler arasında isimleri Adil Kanmaz resmt evrakı sefaret- pıcısı ise Ömer Tokat Ankaraya son 
geçen Blgün Tokgöz ile Gülizar rnsk . hanelere dağıtmaya giden hariciye ve I>evıımı 2 ncl sayfıtda 

ingiliz tayyareleri 
Fransaqa 

hava 
baskınlarını 
aı lırdıla~ 

---o--

Papen Ankarada 
Alman bUyUk elçisi Fon Papcn dün 

tayyare ile Almanyadan gelmiş ve 1 
bu sabah gene tayyare lle Ankaraya 
gitmiştir. 

Ga.ndl 

Kalk itada 
Hava tehlikesi 
işareti verildi 

-0-

Hind birlıgt ı cra komitesi 
bu sabahki celsesinde 

Yaklaşan tebllkele
rl mtlzakere eıu 

--0--

Krips General Vavehn de 
iştirakıle Hind şeflerile 

görüşecek 
KalkUta, 1 (A.A.) - Eengaie 

lıwnimctl tebı.ıği şöyle demektedir: 
3 Nisanda Kalküta çevre&indE' 

hava tch1ilte işareti verilnL§tr. 
Hiçbır hava. akını yapılmaıru§tır. 

\'eni DeHal, 4 (A.A.) - Hine! 
Birliği Kongresi lC.ra komitC'si, bı.; 
günkü cumartesi eaba.lu takr ben i
ki saa.t süren bir toplantı yn~
tır. -Toplantıdan sonra Azad, m· • 
hU"Cbclerin c:ebe!:ıi1c Bengale ' 
Assamdaıki durınnun incelendiğini 

Dthade bl.lo olsa ona kartı sevgi ve 
~ygı dayuyorJar. Dünyada her 
~letJn fstiklil sahibi olduğuna 
g<>nnek blllıMsa. biz Türkler için 
ne 4'1DS&lslz bir 2e\·ktlr. Uzak,arkta 
a~daıı yeni devri bu balamdan mit. 
tali& etmek her halde faydalı o • 
lor. 

Bir melltebe dtfen 
bombadan 

ı gazetelere söylemiştir. Celse, bu 
buhranlı anda kongrenin memleke. 
tc ne gibi direktifler :ver.lmesi ge. 

Uzaiqarkta devam eden büyük 
bynqma henüz sona eıml§ değil. 
dir. Fakat bir kısmı Uzaqark mii
auebetlerı var ki, bmı1ar seneler_ 
denberl devam etmektedir. Ve bu. 
gön lmdllrbıe htlrrlyette°' istik 4 

lilden behsedilen milletler için il'. 
tild&ı ve hürriyet ölçil"lü sayılabl. 
Hr. Bu ölçüyü pekAla Japonya ile 
Pek doırt&ne mttnue~tler devam 
otUrm Nanldn httk:fnnetile .Japon. 
fa mllnMebetlerlnde arayablB.rlz. 

Ba mllnMebetin bttyt1k çe~vesl 
lllantık ba1Dmmdan 10 olmak a • 
ZllngeBr: 

Asya, Aayaldarmdır. 
Ç8nkti .Japonyanm beyazlara kar 

fi l'Mlnk 91Lbllleriıule w AIJ'B(la 
iJ.eti sttrdllill t.ez bodur. Bu tez is
ter btittirı (he, lst.er bir Jmımma 
~ edlldn, bundan ~ı'kaeak yine 
~ :mantdd neticeler ''ardll'. 

a Detieelerl A vnapamn 19 :anca 
.,.d il' tarihi ne (Snbı aynı asır için. 
eki makadderatı tayin etmlşUr. 
Çla, A'\'l'Qpaldarm sermayelerlle, 

•'7ul, ..... ll1lfazlaıile açdllll§ 

"• mllJr.nıne1 bit eurett.e isti&mar 
edihnlt lılr ilkedir. Çinin istlklill 
<leadljl ....._ ba nafaman kor .. 
tolmuı m&"ffnu ifade eder. Bil • 

=::~~~:ai 
lfyuh mmtakaJann her mlnasil; 
~bayrağı ve hıkbntyeü altına 
bualalması ilrtna eder 

lleeele, Asya, As7&1ıi.nn dtist&. 
rıaaa udakat gösteren ;Japonya 1 =- de, Naııkin hökUmetl İçin d~ 

,. .. olmak Jizmıgl'lir. llalbaJd 
g~ ki, hidkenln t.anaa.nen 
:• ~n edlYOr • .Japonya Nan. 

hllk6nıeüne henüz lmt17&Z1ı 
A V!'UP&blar mmt.akasmı de~ı. 
~ek niyetinde değildir. Böyle bir 
nıyette olmadıirm da açıkça llÖy • 
leme1rtaa pervuı yoktur. 

Bldere ~ uzak mesafelerde oı.. 
dnğo için oahacak gözden kaçıve. 
ren hi(Ilse UZ8f&,rkt& nasıl bir Is. 
tiklilden, llasd bir hürriyetten 
bahsedlldlifnl anlafm8'ctadrr. Aa .. 
ya, Asyalılar dtbtarono .Japonya 
U7.abarkta ıa ~ide tatbik ed1 • 
r•: . .\syada A~, .uaerib
'lm yeriR' aMa1r lapot1ya akea1d:IT. 

Bu düstur, Asya Asyablanndır, 

14 çoc•ll ildi 
Matford tayyare f abrikaaın -

daki hasarın çok fazla 
olduğu tftbit edildi tarafından Non·eç sahilerine yapıllan bir 

bir tngtUz tayyvesbıden ~ekilmiştir.) 
Paris, 4 ( A.A.) - Telemindial. 
Nisanda İngil'iz tayyareleri 

gündüz, berrak bir havada Bu· 
lonya • Sur • Mier'e taarruz et. 
mişlerdir. Atılan bombalardan bı· 
ri mektebe düşrmjg ve 14 çocuk 
ölmüştür. Hasbhaneye düşen 
başka bir bomba ile iki hastabıa 
lacı yarala.nımotır. 

Lonclra, f ( A.A.J - Myter ajan
ırmm ~ncUttne göre, Sen Naz.ere 
ka?Jı yapılan akm eımumda İngiliz • 
ler bukm mUtreT.elerlnln ağır kayıp. 
l&ra uğradıklarına dair dolaf&ll ıayt. 
alar tamamlyle uılaızdır. Almanlar 
200 esir aldıklarını blldlrmektedirler. 
~ Dovamı ı Dcl •Jfacla 

Fi/ipin/erde 
Vazi1Jel 

Am&terdam' (A.A.) - D.N.B. 
FtlipinJerde Japonlar general Valn. 

nighUn haUarmı yarmqlardır. A • 
merikan kuvvetleri §imdi tehlikede 
bulunmaktadırlar. 

Diler cihetten Corregldonın pek 
yakında dllşmesi beklenmektedir Ja . 
ponlar bu adanın .su hazinelerini tah 
rip etml§lerdlr. Adaya §imdi yiyecek 
ve cephane gönderilememektedir. 1 

Veşilay 
I çki müptelaları için 

dıspanser açıyor 

Tllııell tabstl mıewaeıerı civarında 
da bir JEltlpbaae açılacak 

Yqllay cemiyeti idare heyeti bu • 
gün tıoplanm.ıf ve koııgrey verilen 
kararlarla cemlyeUn faallyetlnl göz
den geçirmiftlr. 

Cemiyet UUl gittikçe artmakta.. 
dır. Yqllaym aylık txıplantılan ile 
konteran.e, temall " lumlerlerine her 
kea iltekle kofmaktadır. . 
Buııd&n b8fka Ytıfllay yakmd& blr 

ktltUıphane ve bir dWpfLDıler açacak 

IParnun lfadelll d~r. Banan 
haldkt htlviJ'eU aneak ta cllmle De 
ifade ohuav. 

Asya, JaponJBDllldır. 
U~ tatbikat böyle ola 

yw. Böyle olduğuna da Tokyonun 
l"e8mi rulaWie.ti aokQa .itini edL 
J'Ol'lar., 

tır. KUtUphane yüksek tahall mUCS· 
seselert clvarmda- olacaktır. Dtspan. 
aerde de alkolun harap ettiği ldnıae 
ter tedavi edilecektir. 

Balıkealr, Tarsus, Ankara, Diyarlı& 
kır, İzmir, gibi §ehlrJerde Yeıilaycı • 
Jık teşldlll.tı kuvvetlenmektedir. 

Ye,llay, içki fiyaUarıru arttırdığın_ 
dan dolayı hllldl..mete le§ekkUrlerinl 
bUdirınlştlr. 

Kıssadan hisse: Ka\'Vetll olnıı • 
yan, istiklalini tam bir şaorla \'e 
kuvvetle müdafaa edemlyen mem. 
leketler in~ar olta oconıla bir 
yem gfbİ birtakım cazip kelimelerin 
cazı"beslne takılırlar. Ve zokayı yu
taralr. U:r.a.kşaı'kta olan bo hadise 
oatln dttnya için de bir ha.klkatUr. 

Mflbim bir bAdlse 

Hindis
tanda 

Budistlerin 
cehennemi 
F arzedilen meşum bir 

uçurumun başmda her yı l 

Milyonlarca 
çirkin kadın niçin 

göz yaşı döküyor? 
Bu eısrarengiz sualin cevabını 
~ ya.kmda "En Son Daarika" d~ 
ba.şlıyacak olaıı. İskende.r Fahretti.. 
nin "Muka.ddos Uçurum" adlı ro
ma.nmda bulacaksmız. Romancı ar
lmdaşmuz bu g\izel <.'Serinde, çir. 
1ôn bir kadm.ın kenUi zeka ve ira. 
de.sile makO.s taliini nasıl yendiğ'. 
n.i yepyeni ve çok cazip dekorlar 
içinde gösterecektir. Bu heyecanlı 
tefrikayı çok yakında "En Son 
Dakika" sütunlarında okuyncak • 
smız. 

Sakarya 
kurtuldu 

• rekll oldu!;rımu m~a etmiştir. 

L OKANTAl.ARDA karnesi-ı 
elanek bulmak mümkün. 

dıir. Ynli mua,inleri emir üsttınc 
emir ~ olluyorlar, fakat netice dP
ğL mi~·or. 

Netice deği5111iyor, ~ünkü mese. 
le karne"iz ekmek sntılabilmesln 
ıle dcı:-iı bunu satııııln.rın karneslz ,., , . 
eknır.- t.eclarlk e<lebılmelcrinde-
dh'. Nereden hulul orlar? Madem 
td ekmek, gramına varıncaya ka.. 
ılar kanıcye \e koıı1role t1\bldlr, 

1 
satıcı olsun, alıcı ol un, hiç kim. 
$Cl1İn karnesiz bir lokma elanek 
bulamaması lazımgellr. Eğer bir 
lolana cleğil, her gün binlerce ki. 
lo ekm<!k1 lokantalarda, meyhane 
lerde gazinolarda hani hanl satı
'ıyo~, besbelli ki kontrol bozuk.. 
tur , .e bu iŞe geniş ölçüde hlyle ka. 
;,oısmaktadrr. 

E\et, lokantnbr bu kontrol ke. 
çaj:,'1 ı•kml'kleri nereden, nasıl bn 
lu'torlarT lıste mesele buradadır 
H.~bahaU olkantııcılarn \ 'e mü~te 
rilcrc ~ üklemiyelim. Kabahat bu 
kacnk elaneklcri piyasaya Ureı1. 
,erde ve bilha.s a buna -her ne. 
dcnr;;c!- müsamaha edenlerdedir. 
r~oknntacılar bu elnneklerl alııı 
satmasalar bHe bu ekmekler ba". 
ka ellerle alınıp atrlacıdrtır. 

Besbelli ki ortada bir kontrol 
çatlağı \ 'ar; hem bu çatlak o ka 
llar lfüyUk kl aralığmdan dlttm di
lim değil, kilo kilo ekm~k sn'l~. 
biliyor. Eğcr ba kamesb: ekme4< 
bnlma hnkii.nı. yalnız az' yernlt \'e. 
~ra lıJı- vememı~ bir ild mUşterinlıı 
tnsnrrof edilm1s hakl:ırını, bmr 
slnl unutmus bir Od ki§iye 'C 

Azad, Gs.ndinin komiteye tavr • 
yeler yapmak ilzere hareketini bir 
gUn geciktircliğini ilave etmistir. 
Münaksşala.ra bugün öğleden sonra 
da devam edilecektir. 

_.. Devamı 2 ncl sayfada 

Yuan: BiR MUHARRiR 

mekt~n ibaret bir nlsbette kal a 
neyse... Fa.kat öyle değil. Neden 
oluyor bo, nasıl oluyor bu, bileme. 
yjz; fakat biliriz ki her kontrol 
bozukluğu bir teskili.t bomkluğun • 
i1ela1et eder. 

Eğer k~ak ekmekler ya.hı.ız lo 
kantala.rda satılanla.rdaıı ibaret ol. 
saydı ı,raf dar bir sınır içinde ka 
lırdı: görüyoruz ki el altından du 
kam esiz ekmek cıatışı ya.pılma~da. 
dır. Bu satı lamı hepsi mahdud <fa 
olsa --ki dcğfkljr-, önümür.e bJr 
kemiyet meselesinden ziyade ke). 
fiyet meselsi koyuyor: TşkiJat bo. 
zn1'1uğu. 

Biraz da genel kono!'la.lım. l aL. 
!lir. ikame işinde değll blf'!:Ok işle. 
rimizde t-OŞkilli.t, ya şartken yok 
1 e;ra. 'arken bozukt"ır: Kırtasiye.. 
cilik, müzakerecilik, istişarecilik ve 
ihmaldlik, Uç yUz yıl önceki at.. 
lanmızın Jıirika dere<!e§lne vardır. 
clıkla.n teıtkflit robunu ,.c kabili • 
yetini 7.aafa uğratmı11 olsa gerek 
tir. 

Memnuniyetle öğrenlyoraz ki 
ekmek kameJeri dağıb11ll881 "Ve 

bunlardan f•ydalanma sekli dala 
~ıkı bir kontrole bağlı tutulacak, 
hn işi de 7.Dhltadan genis ölçüde 
yardnn görerek i~ te:Jldlltı ... 
murlan yapacaklarmış , 

Bu teşkilitta.n rtcamn ,..Jaft 
E\"\•elii kı.!:a'k el mek!erbı y1lftlall 
tcsblt ctli'me)j ve perakende ... 
vapa.nla.r değil, toptllllcllar ele ... 
r·rilmcli; bu yuvalar yabludlk. 
tan sonra da ekmek lı:aeall948A•• 
)'UVW pp+ 1 h!. 
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Alman tebliği 
-0-----

üç ayda S9vyet çetelerile 
Aınerikahların 

Langley tayyare 
gemisi battl 

l~Bonıba h/Jdisesin-:; 
~~~ de veni satha/ar 1 Sovyetlerden şiddetli mucadele-

104. 000 ıer yaptımz ! Bir mabrlple bir 
petrol gemisi de 

battı 

~ 
~ T 

esir aldık 
1155 ıayyare hava 

,ııJ ıareoaıer.nJa dUşUrüıdül 

--0-

T arihimize ilave ettiğini:r. 
§anlı sayfalardan gurur 

duyuyorum 
--o-

Her üç gemiden 700 kiti 
öldü Huda!>efılC, 4 (A.ı\.) - Macar lşgaı 

llcrlln, 4 (A.A.) _ Alman or • kıtatarı kumandanlığına hitaben ncş. 
<ı:.ılan baş'mmnnclıınl•ğının tebliği. rettlğl meımjd!l naip, ;Jllhasaa 1ııyı~ Lontlrn, 4 (A •. \,) - B.B.C. 

Doneı: bölgei!lnde ve doğu ccı. ieme!ttcdlr: Amerikan bnhrlyc nezareti, Lan 
ltesin.ın mcııkcz kesiminde Sovyet ~ ! Oç ııyd n tnz•a bir zamandıı.nbcrl glf'y Amoı~ican tayyare ge!:lısilc. 
lor mUnfcrld bnzı tnnrrular yııp • Maenr kıtn arı ecpnc gerisindeki top· b.lr. P.~trol gemisinin ve Bı:_rry mu~. 

h 1.i k 1 1 • t 1 rnl<larda nizam ve .asayişin teminine rıb n:n batın.dıgını teblıg eylemijj 
mr~ıar ve ny ayıp ara &erı n ı 

1 ı dl'· B"z'm taarruzlarımız mu yardım ctmckt.,d.rlcr. Vazifeleri bun t r. _ 

DF" sa,tarafı ı ncl aayfada 
gell§ln de bu otele yerıcemış bulundu
ğu 1çln dinleneceklerdir. lsmall, 
SU!eymamn .;alıştığı berber salonunun 
ıahlplerindcndlr . 

Edva.rd Roman.ski, Stileymanın Sov 
:yet sefarethanesıne Yugostavyada.n 
gelen vaıızıcrdekl evrakı tevdi etmea1 
için gitme!!ne dclAlct eden Polonyalı 
olsa gerektir. Z!ra bu zat Suteymanm 
bir aralık c;al~tığı Hakkmm berber 
salonunun bulunduğu And apnrtmıa • 
nının bir dtııre11inde oturmo.ktadır. Ve 
Süleyman ltendlslnl traş ederken ta-

mt§ nr •· 1 dan U:arct olmakta beraber kıt.ııları Vn<ıını:toıı, 4 (A.A.) - Bahriye ne. 
\'r.ffakıyetle netJcele~~-tdır. f l mız s~v•·etıe~ yardım l"ln kUtıc h:.L· ı uretlnln tcbllğ!ndc tcsrlh edildiğine oımıştır. 
Ceph""'ı·n "ı·rnc.ı ke:wııuu e nz a • • ,. ~ · ' " · 13 Amme şahidinden geriye kalan • 

~ " y ln bi imde karşılarına "ıl·an retrkrle ald (:lire 11500 tonluk L:ı.nglcy ismindeki 
sa.va~ faaliyeti olmuştur. n ız r " ' " ., · 

1 
bat U 1 1 d, ıar hldlec haltkmda bir münasebetle 

k l rd k . d 15 dUuma.n tan detlc c;arpı§mıştar<lır. Mncıır kıtaları· tayyare gemla eu m son g n er n c maJnmatıanna milracaat edilen kimse 
O O u C!l~ e .,, - Cava ı;ı..tJnsının ccnubunıJa cereyan e • 

k t hrl dl 1 ti S Vlla V tl nın ffiUVaS!ll3 VO ikamet şartlarının Vt 
ı a P c .m 3 r. a " e v den uzun bir muharebe c:;nnsında b::ıt. 

t t -'-'il i M ns.k•-ıu çetin bır kışm giıçlUklcrinl ycndlkle. 
.'l.yy:ı:e e~ı er u_rma uı mıştır. 12 knd!lr bahriyeli ötmUştUr. 
ı. - h d fi u .__ rint memnuniyet ve gururla mUşr.hede 

cs .. en e C ere m. e~ır ............ rnız - Sa"' katanlar Paros ismindeki petrol 
1--"- Li b t.i ediyorum. Kttalarımızın techlzat ve b 

la:r yapmış ~,.,.""'. manaa ır cc. gemisine nlınmışlarsa d:ı bu gemi de 
ret ge."llisi bomba!arla hasara uğ • ıılllhlarının modern harbin zaruretleri. b k . 

ne uymamasına ra"'men bu gUçlUkler lr aç gtin sonra bntnııştır. Paros u· 
ı attlmışttr. a 

ra1ı hu 1 - "cn'lml .. tlr Beklenilmedik çarpı11ma zak ııarktakl Amerikan donll."lmaeının 197 numa. curn grupu < ogu ., · ., · w • 
c.ferinin b:ışmdanberi topye.kün !ar olmuştur. Kıtalnrımız Mııcar as iaşe gemisiydi. . 

'00 dUşm tank ta.hr}p ım· tir kerintn tarihine §llnlı sa)•falnr tılıvc ll9ı> tonluk Pcary muhrlbı lso 
"' yıl anilk .. 

1 
d Soc l!jtl • etml11tcrdir 1 Port Dnrvln tlmanındn Japon tayyare Bu m • uç • yın a vye er " · P 

lman d - h -'-• i d Nal•, Ukruynada jagal ırervlsınl ya !eri tnrat'ından bntırıl'Dı,_tır. eary A ogu cop Cı.>uu yer n en oy ' " · ı ı 
tmak i ı . fJklan bo t b pan :Macar askerlerine de hararette geçen umuml harpte in§a edllm şt. 

büs
nn 1 ç,n ;tdap Al ş .:şe • tesckkUr etml.,tlr Bu muhriptcn lmrtuınnlar lıl!.disesiz 

er esnasın a ve mıuı ı..uarruz ~ "' • . 
da . __ ,_ b knrııya çıkarılmı,tır. Bu Uç gemıclen 

ınn sonun ı.nsa.n ve Jııuu.eme :!. -o . · 

lerdlr ki onların da mahkeme huzurun 
da dinlenm:lcrlndc J§ln aydınlanmuı 
bakımından fayd:ı görUlmUşUlr. 

Dığer tııraftıın, h&.dlscnln ne ııuret1e 
cereyan ettiği ve neden muvaffak 
olamıyaral< sndc Ömcrin parçalanıp 
IS!dü~U etrafında yaptırııan tetkikle • 
rln fÖyle bir neticeye vnrnu,ş olduğu 
nnlaşılmaktadır: 

. Suika.stf tertip etti~i sa.nrl:lnlar, 
< ımcri, mUcadelt-ci ve komUnbt n:. 
lıtın<lan istifade t."derek kunı~ 
tt>lkinler'e tumamen avı.;çlnn içine 
nlarl:tan aonra, kendıslne §Öyle bir 
l'lliınnt venni§lerdir: kını d ]d k b ·- "k ka 1 N t subay ve er olmak UzC'rC , O kı~l öL 

m :ın o u ça uyu yıpa - orveç e u tU m tı.;.,..,,mtş!ard.Ir. Önemli s:ıyıda . m ş r. 
0
·- ----o ''- Von Papcne yaklaşınca, sa• 

ir.san knybtnn m:ıJ. olan kayıp::ı)rdan 1000 den fazla ! lın VC'roiğimiz sjs mtıkinesinin düğ. 
bl\Şka dü!Jll•an l sonkünundan 31 Sa arya k rıul~ID 1 lll"Sİııe basaca.k.cmı. Bu makine der. 
M'l.rt ]94.2 amsmdaki devrede top Ö.., retmen 

Evvelkı· gece Mcrs;ne dog;ru "O· lı:ı.J etrafı sise bob.cak ve sen de J !tftn 104. bin 128 esirv~. 21&7 " ~ ~ 

bulunan bir vücut parçası, kıyına ha· 
Une gelen adamın müsltlman olmadığı 
zehabmı bile uyandırtnı§trr. 

hkarpln, Hatay kundura mağaZlisı 
sahibine gösterilml§, adam btr mUd. 
det dUşUndUkten sonra. bunu alanların 
iki klşl olduğunu hatırlamıştır. Birisi 
tUrkçcyl iyi konupmamaktadır. Her 
halde ecnebi olaco.ktır. 

İşte tahkHcat bu suretle lnkl§af et. 
mlş ve suçtular yakalanmışlardır. 
Diğer taraftan, Ankara mUddelu • 

mum11lğl, SUleyman Sağola, Abdur • 
raht'\an Saymenln üsküpten getirdiği 
bavııtdan evvel, bir bavul daha getiren 
Adapazarlı bakkal katiını şiddetle a. 
ra~tırmııktadır. Meçhul kadının eo. 
kfıll tayin olunmuş, yakalanması fç n 
tertibat alınmıştır. 

HADi EllEKt 1Ii1N<,'1 KADIN 

Bıındo.n başka, M.dıscnln hazırlant. 

şına karı.şan bir ba6kn kadın daha 
vardır kl, bu Abdurrahmanın ifade • 
111nc g!Sre, göziUklU, ortaboylu, esmer 
bir kadındır ve düzglln türkçc konll§· 
maktadır. Bu kadın Pavlot nsmma, 
talebe yurduna tele!on cııerek Abdur. 
rahmana randovular verml§tlr. Bir do 

fasında Abdurrahman, Pavlof v~ bu 
kadına mUlrı.kt olmu§ ve Gedlkpaııa yo 
ıu üzerinde Azak s!nemasmm arkıısın. 
dakl dar sokaklarda buluşup konu§. 
ınuıılardır. Faknt şimdi ortt\dn 
yolttur. Bu kadm Pavtof ve Kornllofun 
hU,·lyetlerlni saklama~a yardım etmiş 
ve randevu!An tesblt iıJlnde kullanıl. 
mı,,br. 

t uı dildi i.ınn devam elmc-kteyken Kuşada_ gayet ya.kında. b>rlunduğun içf.n t~. 
rq 1 araba ve 2619 top bırakmıs- ev IC& 8 :::1 civarında karaya oturan Aslan banca ile ateş eder'-• Alman elçi • 

1 ı\ynı mUddet zarfında Sovyet Rus esirlerile birlikte Sadık firmnsına ait Sakarya !}ilel,i s ni öldüreceksin ve sonra da sif· 23 "'i~ID 

~A.lltTUmE DA VE'l1YEI..ER 
GÖNDEnlLDl 

A n k n. r a d a. bulunan Amm 
~ah!Ucrine tebligat yapılarak ınahkc. 
mc gtıı:ı.U öğleden sonra mo.hkcmcde ha 
ur bulunmaları b1ldirllm1tıUr.'robl1gat 

· yapılaratc davet edilen ş.-ıhlttcr şunlar. 
dır: Sıhh:ıt vclcGlctl civarında elek -
trJk §irkcUne ait 10 numaralı pavyon. 
da oturan l{lmll kızı ve Mltıı.t Kuru. 
O'!r, karısı Mefharet KurunC'r, emnl . 
yet mcydnnınd Ragıp, Sosyal npartı. 
rııonı bir \1umarelı dnlrede oturan dok 
tor Server KD.m ı lm:ı Bmgun 'l'oltgö~ 
t'rta Ayran ı ba ı :ı1ıı. i9 numnralı 
evde oturan 1208 nume.r h takat sa . 
'llbi 11oför Ömer· oğlu J..'.ahrl Uçar, Ye· 
a\ı}chlrdo Yü1<n~1 cnddes ndc 43 numa. 
ralı evde otumn hariciye vcktilrU mo 
toıılk'etçl ~furU ömcr o 'u Adil Knn 
n az. Toros otelinde k0.t1p Nuri oğlu 
Bekir S.}!etUn Sano:ıu, Toros otel 
müstahdemlerinden Mehmet All oğlu 
Halit Onsa!, Toros otı:H ltııpıcısı.Rlfnt 
oğlu Ali Çcllk. Kavaklıct.?rc karakol 
mürettebatından 495 num rillr polla 
memuru HUseyin oğlu J{lızım özdemlr 
lktısat \"Ckaleti sc!~rberllk §Ubeslnde 
memur emekli ytlzbarı O man oğlu 

Marut Konurknya, Lozan npartııruınm 
da oturan Ahmet Rcc p kızı Gülizar 
Gl5kcek, Yeni birde birlik berb 
dükkrutmda alışan Mtlmlno{:'lu Ah • 
met Katın, Ycnişehirdc A.nd aparlı • 
ıuanındn oturan Joze! oğlu Ea,•art Ro 
maııskl, ~eni~ ı- ı:- • GUneş berb r s 
!onu s:ıhlp1 rlnden Yunus oğlu İsm 
il Görg!UO. 

il bır!IZ lı v lrnvvetlcrinlı:ı kayıplan fiU • bu sabah SMt sekizde kendi vas·. 1 tf"n i~tifailıı: ederek k~rp kurtula. 1~ i:I 
llU . hatıa meydanı yapacaklar t:ısilc tekrar yUzdUrlllmilştUr. (:a,ksm." Çocuk av,ıra il Girdiği evden kıymetli 

l ltiS tayynl"e h .v:ı savaşh.ı.nnda --<>- Geminin karoyn oturduğu yer Omer buna i.na.nmıftır. Fn.kat 3 eşyalar yerine 
diı iı tllmüsf.ür. 

9 
0 tayyare uçak. Londra, ol (A.A.) - Norvcçln bU. kumluk oldUb'Undan h'çbfr yum ıı.l. ltendisini !i.1!.-t olarak kullananln • baJırlıklmrı •ır t(.). ""9 e Tllllli4v 

'l\'tır toı: '1 -ı.tt' '1(' tu.luip cdi.'ml~ - tUn ıehlrlcrinde hcrgün Norveı:ll ug. mamretır. Fa.kat yilzdUrUlebi!ıncsl ı·:n ma.ksa<lı. Ömcri <le beraber "Ok Yurdun en önemli mrselclcrlnden lD "; v ,lf il 
•ır. iı'.5 ta.y3.ı.rc ~enir tahrip edll • retmcnlcrln tevkif edildiği oğrenU • i U Uh. bi J ( "ı 
'11lr. ve 110 ta.YY?ır kara te&kille _ mcktcdlr. iç n yUk ·nun m · ım r kIEmı de- <'tmck ve bu surr:>tle cinayet izler:. olan çocuk davasının inklpfı için uğ • 
. ·,.ııiz tnrafmCıuı clüüriilmilştilr. Stokholm Soclaldemokraten gaze • nJze dökUimll!!tür. nl ortadan ka.ldrrmaktlr. Bunun İ• 1 raşan çocuk esirgeme kurumu bu ne. J<"atihte C.zrl ma.hal'esindc C\·· 

tcılnJn blld!rildlğtııc göre §imdiye Gemi Mersine doğru yoluna dc>. ,,iıı kendisine verUmiş olan s·R ma- ne ylrml birinci senesini ldra.k etmiş. velki gUn garip bir hırsızlık ecre • 
kadar iki blnden fazla öğretmen tcv ':am etmektedir. kinesi, haki1{a.tt<" çok yüksek infi. tir. :, an etmiş, vakaya zabıta el koy _ 
kit cdilml§t1r. Trondhelmda bulunan iitk kudreti olan bir cehennem ma. Kurum genel merkezi bu yılda 23 •nuştur. Bir lstıiçre gazete.inin 

Berlin muhabirine göre baZı öğretmenler Rus eslrlerlle bir Japon •ıst•ıla" kinesidir. Ömer. bUyUk elçiye yalr. nisan bayramı ve ha.fta!!Ulnı geçen 1 Bu mahallede Vakrt1nr cndde • 
llkte çairetınlmak üzere Bark.star hıı. b ~ lr.np da sözde sis malCnesinin uug-. 1 scnclerd!!n dahn tren'" ve şUmuUu \'C 1 sinde oturan Omerln evine, evvel. 

Al mesfne basınca bomba infiltık c - çocuk dnvasındakl çatı§IIlnlnrın elde 1 k. ~ün ltim"I' 01madığr ~ırnd~ meç-manya va. meydanma g0tın~rllmi§lerdlr. t•ı 1 ! 1 Osu ı acek ve bu suretle Von Papen ile 1 cdllcn sonuçtnrı belirtecek ek' ~ ıul bir h•rsız gimıiştJr. Hm;ız cvA 

fC baharı eadl,e Çankayıekin karısı Nehruya lrın Ömer, hedefine 15 metre kadar b::ı.,lamış ve l.ıütUn merkez ve ııubelı;!. ken, her halde fazla. vnkrt bnla.ma. 
b•rliktc berhava olacaktır. Anlaşı - ı kutlınmaSJ için Qimdidcn hnzıru .ı " I .'f' r,nlahi'ccrıği birçok rey er ımr. 

mektup gönderdi Uçan ka elerla y:ı.klaşmce. bu mesafeden ietcdiği rlne bir tamimle blldlrm'§Ur • ıııasmdruı dolayı sadece mutfaktar. 
nfe bekllyormaı 1 Yeni Delhl, 4 (A.A.) - Madam Çan •aı1•ınına gliiradı rı<>kilde nişau alabilceğini he!lap et 'çi pilav dolu bir tencere çalıp kaç 

---<r- kayeek tarafmdan Nehruyo. bir mek. llll B ti ır.i!J ve s·e çıkaracak dü!;'1lleyc oo.s. · · ı l mI.Btır • 
• d h' tup gönderildiği fakat bu mektubun ınıştır. Bu kUçUk hesap hatası da tllQI iZ ayyare 9f n n Mel'hul t>Uiı.v hırsızı za.bıtnca a. 

Tarihin hiçbir devrın e ıç Hlnd'fttan kanunu""aslsl hakkında Ycnı Dclhl, ' (A.A.) - Amerikan b ti ~-h-"-.. :ı rl il F k 
"' ...., U SJJre C ~ 0!\.!ııüC ln eme erj • ransaya a' marı 'lanmf!kUı.drr. bir milletten bu kadar olmdl yapılmakta olan mUzakerelorıc ordusunun tebllğ'l: r.'.n tahnklı:ı!.ku.'1a engel olmu!Jtur. --------

fedakarlık İıtenmemiı! 1 hiçbir tılAk&sı olmadığı haber alın • Uçan kaleler Andame.n adalan a • Böylece, ttAtyan sc!aroUıanesl kar. Bu11tnnıfı J ncl sıı~fudıı 
B ıt (AA De. B 

1 

mıetır. çığında Dengıılc körfezinde Japon lstı. ouımdakl yayıı kaldırımdıın §lddetll JOo rlc;ı eks 1: İngiliz a'!l.ertnln üldugu 
ern, · .) - rn und gaze. tlı. filofıuna taarruz etmlıılerdir. Tam bir tarnkn ile beraber, kesit bir duman tahmin edilmektedir. Bu hSrekcUn mu 

tcsınln Bcrlln muhnbirl yazıyor: ş · ı • 1 b • . fsabeUer ahın bir kruvazörde yangm bulutu yUkscımiş ctrarn parça vaft'aklycti ve stratej\!< c~emmyctı 
Almanya tlkbaharı endlfe ile bekle_ 1 1 (a ıneSI çıkmıtıtır. Asker taıııyıın bir geml Ut halinde et ~·ıı"-a~ıı ve kan ıw•rnma. j dU.ŞUnlllecelt olursa bu kayıp.arı hatif 

mektedir. ÇilnkU zaferin 1939 senesine ki 1 1 1 ...., h & t ı b~· 0 "' 1 1 d 
i aşc gem s ab.r asara u0 ra ı • ğa 005lnmıı,ıtır. Civnrdakl evler ~·c a· sn~·mn t cap c er. 

nlsbeUe daha kolay değil daha güç . kuruldu mıı,ıtır. partımanlar sarsı1mı1, infllfılu birçok ı J.o'.ıc!rn, 4. (A.A.) -.I~a.va ~e .. 
!}11.rtkır altındıı elde odfleblleceğtnl ve • • • eamıarm kmtan şangırtısı takip et. zlll'!. _tının [!l.tıhb:ımt S(>n·ısını.n .. bıı • 
Almanyanın nncak dahnt cephe em. v · t 4 ( \ A ) A d d d r.ı " p ""cmbc ....ı: ı Parlamentonun ilk toplantı • a~ıng on, ' • • - n ~. ıniştır. Biraz sonra duman dıığılm , ır ·ı; ıı~ gv::e, e."' bunu r. 
sa.ı.iz blr ga~t aarfettıg1 takdirde man adaları üze-rine yap?'nn hava ve ftu man•nru görUlm"atUr·. ı &iliz tayyn,.~1cri tarafından Po!s ~ • 

aff k ' .... ......, --• - • ..+. T ı •ında "kahrolsun komü. ıı .... ~ muv a oın--c ... ı ....... a......, ... r. ar - 0 nkmını Hindistandalri Amerikan y d k ele Motford fe.bl"ilcalıırı üzerıno y.·-
hln hiçbir devrinde hiçbir mDletten nizm,, diye bağıran hava kuvvctlcti şefi General Louis er e opmuş bir bacak, asfalt kal 1 pılan tnnrruz eSn!:..<,mrlıı. çekilen re. 
bu k&d&rbllyllk bir fedakArlık fııtcnıı. Yedi mebus Drereton idnre etm!ştir. dırıma. ~ayılmıt kan, biraz ötede 1 simlflr bombardnr.anııı tanı bir isn, 
mcm.l§tir. Alman mllletlnin b<iyle bir cıu,tük.erı yerden katkmağa hazırla. 1 betle vapıldığıruı ve bu mUhım c. 
gayreti göstermeğe muktedir olup ol· U f lk ld • · ı • K 1 ~an ne olduklarını şaşınnıı iki ıenç tomobll mU~sesc>~in pE""ı<: ağır h • 
mıyaca#tm tArlh s6y11yeeekUr. mec S en Ç arı 1 lnQI iZ ra ına ır.. sarıara uğrndıgnıa şUphe bır:ıı.m • l 

Haeh1t t (A.A,) - SanUagodan Semih npartrmanında oturanlar der maktadır. Renault ve Jıiatfoı'd fa'J-

Türk - Bulgar 
münasebetleri 

hakkında 

bildlrlldlğlnc göre yeni Şlli kabinesi Malta fOpÇD hal tel.::.!onl:ı altı.kalı makamlara ha - riknları Alnıa.n ordu$u için a~ dn 
§Öyle kurulmuştur: bcr vcrmiflerdir, Zaten haber verıne. ta:kribon 2 bin k~"llyon ima.\ etmek 

HD.rciye nazuı liberal Barr09 Jarpa k8ff8tlerlftb4 ğe de ıuz:.:m yoktur. ÇUnkUcivardakl •eydi. Bura.kam Fransada Alman. 
Dahllyc nazırı radikal Moralea. alba·b~ 1 polis noktaları bu mUthlo gUrUltUyU !ar hesabma yapılan kamyonların 
Maliye nazrn llberal .Mattc. 3 duymu§lardır. 3Ş!l.ğı yuka.n ynnsıdır. Ma.tford 
Harblyo na~rı radikal Duhalde De. rlltbeıl verildi Bulvardan bu sırada sdarethanele- fabrikası bundan nuı.1da 400 Juım. 

dlna. -o--- re mahsus plA.ka taııyan birkaç ara von vUcude get.himıesi için bsşkn 
Sıhhiye nazın aosy&llst E!kudero ba geçmiş ancak hiçbiri•! ıUphell hl. yerlerde bir araya. getirilen nyrı ay 

Bir Bulgar emekli 
generalinin sözleri 

Ticaret narın radi.kal Alvarea. Kral Maltalıları göıterdikle dlse mahallinde durmak ccsaretını n parçalar imal etmekteydi. 
lo nazırı demokrat Lcyton. ri mukavem"etten dolayı gösterememtııur. Çankaya iBUkanıe • 

Sof ya, 4 ( A.A.) - Dom.ti ajan· 
sı bildiriyor: Emekft general Lu· 
kof, Zora. gazetesinde yazdı~ı bir 
makalede Tünk •Bulgar münase· 
betlerinin tarihinden bahsederek 
diyor ki: 

- tın menieket şimdiye kadar 
yabancı memleketler menfaatleri· 
ne olarak yekdiğerlerine karşı 
k15kırtılmIŞ!ardır. Fakat şimdi 
biribirinc riayet etmcği öğren· 
mİ§lerdir. Son dünya harbinin ne
ticesi. bu iki millete mukadderat· 
lnI"!Jlın müşterek olduğunu öğret· 
miştir, Bulg-r.ristanın cenupta hiç 
bir isteği yoktur. BiHlkis, cenupta 
Türkiye için iyi bir destek tegkil 
ediyor. lki milletin bu ÇC\TCde 
bnnşın muhafazasına mü§terek 
bir taahüt §UUru vardır. 

Adlfye. nazırı demokrat Ortuzar. tebrik eUi tinden inen bir resml araba sırttan 
MUstemtekeler nazın BO!yallst Pob ve bacakları kantar içinde iki genç 

ıete. Londta, ' (A.A.) - Krala lıılalta kızı görünce hemen durmu,tur. Ara.. 
İ&§e nazırı eosyaliat Schnarcke. topçu kuvvetlerinin albaylığı rUtbesl hada mareşaliml.z Fevzi Çakmak var • 
Parlamentonun ilk toptantuımrla vcrllınl§Ur. Ne§rcttiğl bir mesajda dır. Büyük asker ve b!iytlk lıı.ııan bu 

"KahrolJnm fqizm,, diye bağıran ye· kral kahramanca mukıwcmet ettlktt. Türk yavrularını derMl arabamı& al· 
aı komUnlBt mebus mecllsten çıkanı. rinden dolayı Malta vallslnı \·e halkı. mı§, onlara §efkaUc alA.ka göstererek 
Dll§tır. nı tebrik etmııur. hUvlyetıerln.l aormuıtur. 

CUmhurrelırt Rlos bu toplantı mU. * * * Birinin doktor Server Klı.m!t Tokgö. 
nasebetile verdiği demeçte şııınl.ıt Malta, 4 (A.A.) - OCI: r.Un kızı olduğunu ötrenınce oe>förUne 
Amerika kıtasındakl diğer memleket. Yunkl.ırs 88 ve av boD'lb:ırdıman tay Hıfzıssıhha EnstltUsUne gitmek cm • 
lcrlc dayanışma halinde bulunacağını yarelt>rindcn mUrekkep mUhlm teşkil. rlnl vermiştir. 
ve faltat §lmdlyo kadar takip e·aııon ler r>ervembe ve cuma gUnlcrl ara Mareıat, yaralı knı numune haata. 
dı~ politikanın şimdilik dcğlemiye. vermeden Maltaya taarruz etmişler· ne.sine kadar göturmek nezaketini gös 
ceğin aöylemı,tır. dlr. Hava bataryaları bilhassa perşem trrmlşUr. Muhtelit yerlerinden yaralı 

ParlAmento Uyeterı toplantıda hatır be ve cuma geceıcrl durmadan ateı olan ıuzlnrın elbiseleri parçalanml§, 
bulunan Arjantin heyetini btlyük te· etmişlerdir, HUcum eden tayyareler ııııçları kan ve d llmelerlle örtUlmU~. 

znhUr1crlc alk1'lamış1ardır. den dördU dUşürUımü§, b şl hawara tür. 
tığratılmıatır. le.,. Adliye ve zabıta derhal ~ et koy· 

----0 muglar ve hldlse mahallinde ,unları 

81.rman ad bulmuşlardır: Y a TESEKKVR JCauçuk tabanlı bir lskanpın bir ya 

Mflttellkler Prome o~ıum Yıı!llazın cennze merasi • rım bacak. tabnnca parçaları. ağaç 
Japonlar esirlere iyi • ~inde biz~~l bulunmak, mektup dııllarına takıi:nış elblst' ve et parça. 

bakıyorlar den çekildiler ,.c te•graf n bncı s!lğhğı dılemek ı iarı, etrafa saçfmış, bozu.c1u:< pıı.r:ıtar. 
V-.ın.t<ıo, 4 (A.A.) - Beynetmllel büvüklU?:ünU '!ÖSferPn akrah:ı hltıırpln Aı.kıu·ada Hatay kundura 

lüzrlhaom btld1rd1ğine gi!re, Shlkoku B•ırıııa, 4 (A .. \,) _ Milttefik'cr tı~t VP- nhb:ıh'~ ·h meslek nrke. mağa2asınd2n a'ınmış, ayaktaki ço _ 
a.:ıaımıda ~ haps1ne alman 314 esire ~meden çekilmişlerdir. R1c:ıt ha rl~mııma ayn avrı t ·ekkUre ke- rap oıdukı;a gUzcı, ayak temiz: \'e ba
Japonlar 1y1 muametı etmck~dirler. reketi int.iz.9.!nla yapılmıştir. Japon 1 c!t:-·'!':'I m5.ni o\luf:;rurdaıı muhterem kımlıdır. E!blııc pnrı:ası yeni btr ku • 
ES1rlerin arasmdn bir lngtUz, Z Ho. t.ıyyareleri dilmdarlarnn!Zl bom :::'ıt?.<=>tenlzle tc§ckktiıil bir borç })·. maetandır. Tabanca parı;alan toplan. 
taı:ı.daıı \'C Ci Avustralyalı bulunmakta. bcl'drmn.n etmisleı dir. Birkaç askc J Erim. 

1 
mı~. civardaki lıııhı;ell~c fırlıyaıı her 

da:;,•UJI; "*".Amerikalıdır. 1 ıimiz ölmüştür. Arti'>t: JIÜ~<'lin )lat .,ey bir araya getirilmiştir. Bu arada 

Kalkltada 
~ 8e§t.arafJ 1 ne! tayfada 

Londra, 4 (A.A.) - B,B.C: 
Hindistanın mUatakbel idaresi· 

ni tayin için bu ak6am Sir Krips 
ve Hindistan başkumandanı gt!· 
neral Vavel ile Hindistan liderle· 
rinden Nehru ve l\Ievlana Azat 
arasında müza.kerclere devam c 
dilecektir General Vavann bu 
müzakercİeıe iştiraki, mfinkfa.r 
telakki edilmektedir. ÇUnkü nil.: 
dafna mese!O'inln bir anlıı~nıry 
varmakta en belli başlı manii te§ 
kil ettiği zannedilmektedir. 

Hind mfü:.lürnanlan lideri Mch· 
met Ali Cinna. Hind müş!Uman· 
lan konferansının lngi!iz leklif!~· 
rine verilecek cevap hakkında he 
nilı bir karara varmadr~ı ~yie 
ıniştir. 

Bir öğretmen öldü 
Öğrctmc•1ler yardım oemlyP.tl rcl~ -

UJ:"lm;cn: 
Cemiyetimiz rızasından Ktı.dık!Sy or 

taokulu tnrlh, coğt'nfya öğretmeni 

Mu~ıp Murguro mı.uılesef aramızd:ın 

ebediyen kııybettık. I~ederll nlteslne ve 
sayın ark:ıd:ışlara taziyetıcrimlzl su • 
mırız. 

Bf r fırından 
? 3 ekmek ,alanlar adliyeye 

tıerildi 
Cavit, Halil vo Fehmi adında. Uç ar. 

ltadn , iki gece ene!, FatUıte, NI ıın• 
CB.da ırehn1lnln frnnma girerek 73 ek. 

me1l çalıp luıçmııJJnr, bunbrdııın SO ta.. 
neaını ııı kuntl)tan bir ahçıya 11 t:nıı 

ı rdır. 

Tn..1ıkl'<at sonunda ·yakalanan hır • 
sn:lnr, ahçr llo blrlllrto cllrmilıue,hut 
mahkcm lno \"eriltnl,ıcrdlr. 

o-- -
Od k~tın 

Bir tüccarın paraaını çaldı 
S!rkccldo Parls otellnc geıen t8.{l"a. 

lı tacirlerden Halli, evvelki gece Bey. 
oğlunda cğlenmeğc çıkmı,, Tepeb& -
oında~ Güler admdakl blrah&nede 
V&3o ve Makorlna adında nrt kadınla 
tanl§mt§, bunları masuma davet et -
ml§Ur. 

Taıraıı taıelr, etrafında fki güzel 
kadınla cotarak alablldlflne içmif, 
nihayet mzrıuı ve kalktıtı zaman ka. 
dınlarm gttUğlnl görmO,tiır. 

Halil cllnl cebine atınca da hemen 
ayıtmıııtlr. Zira cebindekl 185 llraaınm 
yerinde yeller esmektedir . 

Halltln pollse §lkAyctl üzerine zabı. 
ta vakaya elkoymu11 ve taclrl sarh~ 
ctıtktcn sonra paralarını çaldıkları 

anla§ılan iki kadmı yakalıynmk ncı . 
lly~ye teslim etmı,tır • 

Hakimler arasında yeni 
tayinler 

Ankaradan blldlrlldlğine g!lre 
ıoo liralık temyiz Azalıktarına let.ıın. 
bul .Asllye hukuk h!klml mımı Kls· 
ıaııoğıu, Tralıl!on ağır cc.za reiBi NL 
yıızl Kayalar, 80 liralık lat&nbul As. 
llyc hukuk hlklmllğlnc Ankara hl\ki· 
mı Cellıl Arslanoğlıı, 70 lirl\}ık Balıkc. 
alr h&klmliğlnc Erzurum h&.klml HU
samettln B:ıngu, 60 llralık lııtanbuJ 

aallyc ceza hlklmllğlne sulh htıkıml 
Reşit Nomer, İstanbul sulh'1ı8.klnıll~I 
ne Balıkesir hlklml Hiliıamettin Ye • 
mer, Elllzıg müddeiumumtliğtne Croo· 
llberekettcn Rllııtu Kayıkçıoğlu, 50 u. 
ralılt eulh hAkimliğlnc Kayseri mUd. 
dclumuml muııvlnl &ıbri, 40 llraıık 

Ankara mUdde1umum1 muavinl...,nc 
Balya nıUddclumuml muııvinl Nacı 

nakil ve tayin edilmişlerdir. 
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Mahkeme -
Şalonlannda 

Halıç vapurunda 
b . ~./ e I ır ZJ ·tıra • .•• 

" Şu karşıki kadın yok mu? hani 
canım bana bakıb da arada bir 
haf ifce gUIUyor .. işte onunla ... " 

~aka bir Halıç vn.purundn cereyan 1 nazaran bu adıımm bu kadın ~ ya . 
~ lıi. vakit akıJam olduğundan, yılın nmdakl kadın hakkmda bu ıı!Szlerl 
kaç 181 

'linpur, muayyen yllkUnUn bir • ı s:ırfetUği sabitlir • .Ancak, suçlu 1a1txı 
1 In!s!i fazlnsllo dolu.. Oturacak yer turih etmemi§ ve arkad&§ına hitaben 
crtn hiç lilri.sincıo tek bOf yer yok. de mahrem bir yekilde: 

'Oç kişilik bir ııranın bir tarafmda - şu kadml diye iki kadından biri 
Uç hay, kar ı tnratta da bir ba)'la iki sini gösten:nl§Ur. Blnn.enaleyh ortada 
kadın oturuyor. Kadınlardan ikisi de her.hangi bir suç yoktur. 
genı: vo gllzel. Bir tanesinin kucağın- Neticede ,mahkeme de mUddelumu. 
da ltüQUk blr de çocuk var. ın1nin bu tnlebino fı,ıtlrak ediyor ve 

"Oç baydan ildııl ahbab, arkadaş. suçlunun bu s8zlcr1 arkadaşına mcıb. 
GUUJ§e, oynaıın, blr eyler konUJUyor. rem bir ııekllde nnlntlığı ve ısım de 
lar. Dıferi de, buğulu camdıı.n dmizl, tasrih etmediği için kendlal bakkmda 
bp.hk tutan balıkçdnrr seyrediyor. beraat kıırıırr veriyor • 

Derken, arkadaş baylıırdnn birisi, Dışan çıkarlarken, kadının kocası 
d1terinın ktılağuıa iğlllyor: mıllccden hJç de memnun oımadığm. 

- Şu karoıld kadm yok mu? Hani dan burnundan soluyarak kar.ısının ko 
ca.ıuın bana bakıp d~ arada bir hafif. ıuna giriyor ve bu sırada suçlu yanı· 
Çe t1llen... nıı yakıcışıyor: 

- Ben böyle bir kadm göremlyo • _ sızı samimiyetle temin ederim 
ruın. 

T kL, 
evekkell değil, sana ta mektepten. _ Çekil oradan ben teminat falan 

bert SWeyman meat abl dcmeml§ler. istemiyorum. 
Göz!llklorini sil de öyle bak yahu. _ Evet emin olunuz ki ben sizin 

- Baktım, baktım ama, karııda lld karınızı değil, diğer kııdını g6sterdlm, 
kadın var, hangi.al? çflr>.kU onu hnklkaten truııyordum. 
Bertkı mUbMm bir lşnnıtJe: - Vay .. §imcll de Alemin namusu. 
- lıte gul diyor. na ha? ... 

Bu •ırada d&, iki erkadqm yanında Adam böyle diyerek tekrar dr.likan. 
ki Yerde oturup buğulu camlardan de. ımm Uzerlne atılacak. Fakat karısı 
llizdekt balıkçıları ~yrcden zat, bir kendislnl bırah'"lDryor vo Adctn sUrtlklL 
<lenbıre dönllyor vo ~yn merak c~ yerok adliyeden dl§&rı çıkarıyor. 
bir ta vırla: 

- Hangi kadmdnn baha&d!yorsunuz, 
di:ror, çocuklu olan mr, yoksa yalnız 
0ttlran mı? 

- Hayır. Onun yanmdald. I 
Bu a!Szler dellkanımm ağzından çı. 

kar Çıkrnıız da beklenmedik bir §ey 
0Juyor ve yabancı zıı.t birdenbire ya • 
DtndaJdnın Uzcrlno o.tıınrak: 

- Vay utmım z, rezil ııdıı.m, diye 
ba2'tr'lyor, o benim kanm.. Sen onunla 
'Bey~lunun neresLncıc iberaber kallnı. 
Dm ba.kaıım. Ho. ? .. polis polis., 

Böylece vapur b randa karı§IYor ve 
~~~k ı.aslnyan ır.at, adamın elinden 
~"'"tUlı:nağa çalı§ryor: 

- 4yoı, ben Benin karmıı bir §ey 
~~dtm. Tanımıyorum blle onu. 
- .. ~Yakamı! 

._ Bırakmam. Seni cllrmtımeşhuda 
~tını. !!Uranın cezaamı çekUre· 
Ce~. 

~llıayet biraz sonra. polisler gell • 
Yorıar ve hA.diseye vazıyet ediyorlar. 

lfüncU curmumc§hut asliye ceza 
lllabkenıestnın dıı.v cı yerinde, c.dıı.mın 
~aı bulunuyor. 'Hakaret veya iftira 
Clıdl!ıne yapılm111 olduğundan tabla.. 

Ute davacı da o ... Kucağında. çocuğu o. 
!atı d!ter kadın iSe meydanda yok. 
!..atı UııtUnc nlınm:ım~ olacak ki, kalk 
~. evtne gltm!ş ... 
Davacı kadın: n; lsb;at etsin, diyor, isbat etsin. 

1 :bereden tanıyormuş, benimle ne ;:.kit ~tunda beraber kalmış .. 
1buki ben bu adamı llk defa tanı • 

Yoruın. 

Ve Xlfhayet sözlerlnL ~yte blUriyor: 
b' -Ceza verin kendisine. :aem öyle 
nır ceza ki blr daha gördUğU her kadr. 

ı g!Saterıp gösterip cııka satmamı. 
Suçtu del1kanlı ıae: 

e - Hiçbir 187 anlamıyorum, diye 
ndUdnı Dlıtdafaa ediyor '<>- haki ka ten • .&X:1l • 

bu kadını tanımam. Bunun 
ctn de •rfettilhn eözler kendisine 
arşı değildir. Yanoıda kucağında ço. 
Uk oıan ko.dm içUı eöytedlm. Bunun 
<>caaı iae karısına kargı sanmıo. Hal 
Uki be.n kendisine diğer kadmı tnn 

ret "S'<" -ettim, Yok88, bu kadın hakkında 
hiçbir ıey söylemedim, 

I<adlJUıı kocası da §ahit. 

- 'Bu adam, diye ba'lryor, e\'\?t bu 

hdanı, hern bcnlın h"rn karımın ııe~et 
aysiy ' • 

ta et ve vakarını haleldar ecıec " 
l"Zda hareket etmlA, lcıırrmın nnmu 

ııuna ı .. 
ç rkefler fırlatmak lsteml§llr 

ADLlYE MUHABtRt 

Fransada Almanva 
A J,lfAN ordulan li'raıısa<la bir 

yılı!ırnn httile ezici bir mu 
vaffakıyet lm.zandılar: fnkat Al. 
man dlplomaslst bir seneden faila 
lilren devamlı gayretine rağmen 
mağlOp olmu5tur denilebilir. Daha 
doğm u, Alınan cliplomnslsl Fran
Myı fethe mo\"affak olamadı tle -
mc"'" icap ec:lcr; ~UnkU bUtlln Al. 
mo.n _ Ji'numz isbirllği tasaV\-urıa.. 
nna, Almanya Jıesabma ~alışan 
birçok Fransız siyasetçilerinin gay. 
retıerine rağmen, Fransız vatanse. 
verliği tcuton ga.Uplerin ayaklan 
"ltma yatmamak lmkinmı bol<lo. 
Fransn.nm işgalinden iki seneye 
yakın bir zn.mıı.n g~tlği halde Al • 
manlnr Fmnsa<la. hep ecnebi bir 
galip, binaenaleyh bir dü~man nı~\'. 
kiincle bulunuyorlar. Ne Fran ız 
hnllnm celbcdebildikr, ne Fran ız 
hli'"j{iimetini bütün bütün kentli c· 
mellerine hizmet edecek b!r ilet 
haline sok-nbildiler. 

Halbuki, bazı ıs,·içre gazeteleri. 
ilin l u<lıl,lan gibi, ''l~i hUkfnneti 
fırsatlardıın İ!!tlfade etmek için 

- tik önce seni robrfü e<lerlm, s:ı. 
hlrclğl.ın ! Hnydutlann eli.ne dU~t\i~'lln 
halde, onlard:ın birini cldc rd<'relt ko. 
layca yaka;ı. ı sı) rrdm ''C lın31dutıarın 
yerini lteı:fettln. Uumı 1.nbıtaya blldJr. 
dikten sonr..ı biz de hemen fnali~ rtc 
geçtik. Haydutlar beş ld~I.} dllcr. ŞI· 

nası bu serserileri J>:t~ 'e se" t't ':ı. 
o.dile\ avlamı,_ Sncldcnl.n babasnm ser. 
\"etine konmak için bu kız.Cağııla ev. 
lenıncğc karar ,crmıı, lnru ı iğini et. 
mlıt. tSığındıkln.rı evden ~lerht'.}I te· 
pe.slndekt blr ~ittlik kil kUne ııtlm e 
dlyorlıır, Bunu biz hııber alınc:ı ı,ö 'idi 
mulıa.sara etttk Bu nrnd:ı, s nl ktır. 

tarıın adamı.n da bU.} Uk gtı) retl dı>. 

lrundu. Necmiye hanımın kar:!c's n • 1. 
nanın knpalı bulunduğu gizli bir ınnh· 
zeni bize o lhb:lr .. uı. llt! ini de brn 
lrurtnrdını .. Bir ıınnt dnlın g<'clkmts ol 

rkad:ışına: • saydım, ~öf,rilslerine konulan taf!'ar 

- Ben bu kadmla beraber. dlln 
ece Beyotıuncıa bir evde beraberdim. 
eyınce, beYDimden ,-uruımuon dön • 
Urn. Evvelıı. karınım yanındaki kadnr 
&ndım. Fakat §Uphe içimi kemlrml'ğc 
§!ayınca: 

Hangisi? diye sordum. O zaman, 
ı;.ı, eliyle sarahaten kanmı fşarl't et. 

Diğer şahitlerin dlntcnıımes ndçn 
nra reis sazu mfidd numt mu3"i • 

Ul() veriyor. Mua'-ın de çu §&)'anı dik 
t mUtaleada bulunuyor: 

- Dfnlenen gıahitle7lıı ifadelerine 

alt.ı.nda can 'crcceldermlş, 

- Şimdi lldsl de sıhhatte, deA'll mi" 
- E\ et .. e\·rt. Sılıhntl rlnıkıı 11111. 

cık bir (•ııdlşcye bile mahal J ol<. On. 
lam: "Ben ıılmdl Sahir! buro3;ı ge • 
tlririm .• , dedim \"C lıe-mcn sına ı.oş. 
tum. 

Sıılılr bu haberi nime kaıı p '. c o. 
turdu .. gC'nl 1 b!r .rıPfeı- ahlı: 

- :sana ço'• te , ki.Ur edC'rl ı , A 
lan? Eğer bugUn ele gclm~~dln, ben 
meml.ım:laıı çıldımcn•dım. I:J · •ı hl' 

men 'OskUdur lll!ipnııseriıı..: clcJcllm. 
j Hazırlandılar. 

!Bit Valtilia 1JaşSaşa 
~ --'1'7 - - ~ ~ - --

Manevi hastalıkların 
en korkuncu 

SAYFA 3 

Fıkra 
::::am:m:::: 

Şom ağızlılar 

Bir cemiyetin arasına çökebilecek ma
nevi hcutalıkların en korkuncu "kötüm.: 
serlik11dir. Bu hastalık kendi kendilerini 
uhirliyenlerin kullandıkları alyona ben. 
zer, insanın varlığını uyuşturur, ~alı§abil. 
mek ıöyle dursun, kımıldanmak kuvvetini 
bile elinden alır, onu hayatta iken ölüler 
diyarına atar. 

incelmeye tabi tutan, bir temele daya. 
nıp dayanmadığına bakmadan hiçbir ıey 
hakkında ne kötümser olunuz, ne de ken. 
din izi iyim•erliğe kaptırınz, her hlidi•e 
her itf clia bu ağırlık, her kala ela ağırlığ 
öl~meye mahsı,. çok hassaa bir terazidiı 
iyimsemeden ve kötümsemeclen önce tera 
zinizi kullanınız. 

l'arisln he.men bemen her kahve 
slndo bir çok muharebelere ı:ıtıra , 
ctmı,, eski asl<crler bulunur. Bunl:ı. 
nn ııralarmda bip bir nıuharcbel<' 
l;,Urnk ctml.)crek .)a.!nı ı fı Ue geçi 
ıı nler de tnbli c .. bası! 

İjJt buııl rd:ıa biri, ne vakit l ıı 
ısı ll<r<'dll l' 1 .~. N'llll'" 'lyağa Iaıtı 
ı.ar: 

ıırl ;ı n olmn 

lslanbuı Betediqesine açık raoor 
ın ! ~slan tin•!> ı ç I<: Garp CCT•· 

b lnd beraberdık. Bir oblls bMdı!rı 
lkl adrm utcde lu.-ndl ini parçaladı 
Adamuı hı ha tmtınd:ıkllerı u 

aandrrwı.ı n rgün gene ntıp tut r 
en, biri ıı a · kalltmı • 

Tahtakalede Rüste aşa ca r ı 
ve Ça şıkapıda inanpaşa e ir 
istanbulu süsle en bu iki şah-' 

-Aman a:r.l:r.lın, demi::., Allahu 

t<;m:ırludıl•: Yanınızda bulumuılarııı 

mufla ;:a ba11ma bir telAket S"ldly.lnr 
bakılırsa ltorknrıın ki gazinonun ta. 
v:ıııı ı;öker de k-nlnı <1" bıuıını ı bir 
fl'lf1kl't grllr: 

Bn kabU •om ağızlılar hakikaten 

eseri kab ecav zlere arşı 
koru ak lazımdır • 

çoklt,r 

r.; \' RETTlN 

ZAYl mp:ı bUroeun. 
dan atdığım 27537, 27~, vc 27MO -.. 

Rüstem Paşa camisi: 
Mimar Sinan yapısı olan Tn.h 

takaledeki Rüstem Paşa camiBl, 
lstanbulu süsleyen en güzel 8.bi 
deieriınizden biridir Evvel~, Ttirk 
yapı san' atinin blr bediasıdır; 
sonra, içindeki ve dışındaki çini 
tezyinatiyle paha. biçilm~z bir ha· 
zinedir. 

ln.şası, bir rivayete gorc, 1561 
yılma d~. ha)Tatm sahıbi San 
Rüstem Paşanın ölümilndcn son 
ra bitmi§t"r. Tahtakale, o asır 
!arda da !stanbulun en islck bir 
piyasa yeriydi_ Hanların, ma.ğa 
zalarm, ma.lızenlerin ve çarşıla· 
rın ortasında yükselen bu mabcd, 
iki ka.t Uzerine yapılmıştır. Alt 

hüyük bir uyanı'khkla kendini nynl<
t:ı \'C Almanyadnn uzakta tufmnk. 
ta de,·am ediyor. 1ngiUz dcJ;.-ilse de 
Amerikan nofunı Vi~lclen sökUhip 
atılamamıştır. Am rikaıı ve Fran. 
sız inloliiplanndan Juılm=ı. llostlult 
hatıralan \'e gelenekler hü.la can. 
lılıklarmı muhafaı.a. edlyor. Alman 
ya doğa cephesinde glri mdk tize. 
re oldub'll en mUtlıls ateı; lmtlha • 
nmda Fransadan daha fazla i tlfa. 
<le imkU.nı \-arken bunu lhmal et • 
meyi t.ercOı etmf,se bunun elbette 
bir sebebi vardır 'e bo niyet her 
halde Fransa için hayırlı bir ınina 
ifade etmelden uzaktır, O derece 
de ki \'işi hükfımeti bllc Alma.nya
<lıın ümidini ke91Dl!rtir demek yan. 
Jıs olamaz. 
Şu kadar \'ar ki Fransa bu kana. 

atini belli et.m~ ve Alman jıı;ga.Ji,. 
ne karşı kati blr \'azİyct nlmak ce. 
saretini heniiz kendlnile bulanu • 
yor. İs\i~re kaynaklan eğer Fran. 
o;aya müttefikler taratfudan bir lb. 
rsç hareketi yap:lırsa Vi inin <Wın 
<·esurane hareket edece~. timi din.. 
<ledirler. Almanlann arknlarmdn. 
böyle bir tehlike hını.kanıl< doğu<Ja 
nasıl taarruza ge~ekleri dü ünil 
ıc.-.ek bir meseldir. 

Hüseyin C&hlt Yalçın (Haber) 

katı ma.ğa.za ve mahzen, üstu 
mabeddir. Mabedin, bir taş tnra· 
ça Şeklinde olan haremine, ro· 
mantik taş merdivenlerle çıkıJil'. 
Son cemaat yerini, sütunlara isti 
nat ctmi~ beş kubbeli bir revak 
örter. l\libedin bu revak altında 
kalan cephe duvan, onaltıncı as 
ı·ın en nefis çinileriyle knpJanmı~r 
tır. Tahtakale civannı mahveden 
bir büyük yangmda caminin dış 
sütunları çatlamış, bu gini plak· 
!ardan bir kısmı harap olmuştu. 
BiliUıa.re, bozulan yerler, karma· 
karışık ve gayet çirkin, zevks!z 
b'r şekilde güya tamir edilmiştir. 

Caminin içindeki çinilere gelin 
oc., bir tek kelime ile, eşsiz bir 
hazinedir. Onaltmcı asırdanberi, 
glizelliğinden ve tazeliğinden hıç 
bir şey kaybetmemiş olan bu çi 
nilere bakmakla doyulmaz. Mavi 
zanbak ve minelerine, kızıl ka· 
ranfillcrinc dalan gözleriır.iz, ken· 
disini cennet bahçe erinde dola· 
şr.yormuş sanır. Koca Sinan Rüs 
tem P~ camisinde, usta bir 
dekoratör olduğunu isi:>at etnıi.!'f 
tir. O nefis çinileri, caminin içine 
süzülen ışıklan hesaplayarak yer· 
foştirmiştir. Fakat ne kadar ya· 
zcktır ki, koca mimarın 'bu çiçek 
bahceleri arasında boş bıraktığı 
yerler, bir zevk düşkünlüğü as 
rındn, kötil, hatta iğrene;: nakış· 
larla doldurmuştur; bu nakışlan 
bir an eve! knzunak, yerine, be 
ynz b"r sıva çekmek Iazımdır. Yi· 
ne aynı zevksizlik ve gerilik dev· 
rinde, bu güzel abidenin dış görü 
nüşüne de tecavüz edilmiştir, Bir 
takım barakalar, kulube gibi dük 
kfı.nlar, b'r{'r kene gibi bu narin 
binanın duvarlarına yap mıştır: 
onun güzelliğini c:ınme~tedirler. 

Hem işle·;: bir caddede yaya 
kalqırnnını kaplayan, hem de bir 
şaheser abideyi tclvis cd n bu a· 
şağıJrk barak kulübelerin bir an 
evvel yıktırılması, ılgili mii ..... 
lerc, bilh a. !stanbuI beleöiycşi· 
ne mili bir bo~tur. 

::,ınan paşa sebili: 
yılı mek kart rımı zayt ettim. 
Yeni.ııinı alacağımdan k mln hUk. 
mu yoktur. Mimar Sinanın güzide çırağı. 

Sinandan .sonra imparatorluk baş .Kaıwtı.PB§a ı,uçükptja.io &oprak 
m·marı olan ve yeni cami inşaa tapya sokak 4 No. da Sahiye ÇGkmm • 
tına ba.slayan mimar Dnvud A 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanla~ Kuponu 

ğanrn elinden çrkmış bir şaheslr 
dir. Çarşıkapıda, Kara Mustafa 
Paşa türbesinin karşısına eüşen 
köşededir. Bir cadde :Uzerindc 
muh~cm bir inC! g i b i· 
dir. Hicri 1004 (milacU 1595) yı. 
hnda yapılın ~ olan bu eebilm 

1 

yeri, mübalağa etmıyorum, bir <B kupona eklenerek rolMlertlecıelr 
köşebaşı değil, bir müze '.pavyonu· ıı anıma ,e iş ,·erme Ullnları &n Sn 
dur; Onu b r cam mahfazanın Dakikada parasız n~ttdUec'ektlr ~ 
içine kovup yağmurdan ve rüz imame ıekllll gon<ıeren oknyucuıana 
garc.ın korwnak lfızımdll'. 1.ste mbfuz kalma!• u~. rt ... aattelerl 
bu canım sebil de bir sucuya ki· nı bUdlrm lrr , um,) 
ralanrnıştır. ince mermer aütun· 
tar, mermer ve tunç oymalar a· Evlenme teklifleri: 
rasma, yeşil, kırızı, san boyalı 
tenekeler asılmıştır: Burada pul 
satılır ... Burada kibrit satır!ır .•. 
Kibrit ve tütün ... Koca.taş suyu •. 
'J'aşdelen suyu .. , Bu yazılı tene 
kelerin üstünden de, çi beyaz, yus 
yuvarlak, koskocaman bir ampul 
sallanıyor .•• 

Türkiycnin en büyük bir belde 
sini ı>üsleyen Türk san'atinin bu 
en güzel eşsiz eserlerinden biri· 
ne, bu suretle treavüz edilmek, 
hiç bir müessesenin ve ferdin 
hakkı değildir. Bilô.kis, o teneke 
levhaları ve iğrenç ampulü söküµ 
atmak hakkmı7.dır. s:nan PoRıı 

• Yll§ 29, boy 166, kumral, beyaz 
ve güzelce, b.r aileyi refah içinde ge • 
ı:Indlrebllecek kazancı olan komlayon 
cu bir bay, 18-25 yaşlarında g\lRlce, 
balık etinde, kız veya dul bir bayanla 
evlenmek istemektedir. tç guveyai de 
gldeblllr. (Komisyoncu) reınz!De mll. 
racaat. 259 

lı arıyanlar 
• Eakl harfleri okuyup yazan dı:.'k. 

Ulo bilen, munmelıtt işlerine v kı r 
az da tranaızca bilen bir bay reBtnl 
\•eya busuaı bir mUesseaede lt aramak. 
tadır. (F.E. Xl remzine müracaat 

sı~bili gibi bir nefise karşısında, 
faydalanmak bahir mevzuu ola Aldrrım:.. 
rnaz. Bu abideyi bir an evvel bo· 
şaltmak 18.znndır. İstanbul bele· 
diyesi, tstanbalun mücevherlerin 
den biri olan Sinan Paşa sebilini, 
kadir ve kıyrn~tini bilmiyen el 
lerden kurtar.malıdır 

lstanbulun güzide vali i ve be 
lediyc reisi Dr. Lfıtfi l{ırdnr, kü 
cü1~ bir iki m ·yatla, bu ah er 
!er·. t ğradık'arı kaba tecavüzler 
den kurta.rab.lir. ~ayın vali \e 
belediye reisinden bu bayırlı c:j 
beklem 1< ha ·kırnızdır. 

REŞAT EKREM KOCU 

(Tunıılı) (Dcnill 18)(333 E) (Umlt 8) 
(Clddl) (Uygun) (Y.Ş.) (M K.A.) 

.(H,K, 213) (Ecları (H.T. sı (Anlaşa. 
hm) (NU.N,) !El) (Ayla) (CM.) 

(A.L.l (M.Z.E.) Nsdlde 79\ 
(2G S zeı:ı) (14 Z E .) (Ayyıldııo 8) 
(Ad.) (!, lşkan) (B,t, Kaya) (R.U) 
Emekli) (S.S,) (Pembe zarf) <A G) 
(Scur) (H P..K ) S.H.G,) (Görı:1llü) 

(Kumral 25) (D. '\: ıırt) (Semiramis) 
(2"48) (GUlçln l (Mcs:ıt) <Bahar) 
( ~. tTysııl) (Ay) (S.M.S.) (.A.alan) 

(Ahçıb:16ı) (Ş"n yuva) (A.A_D. 2) 
M,O 22) <lnanc: ?!)) IDenlz) 

- UenıC'lt ld, 1ıt1 gccr) l de kotra Ue 
d nl:ıd ~ geçirdiler. ir:rın ltöpck, 111 

lnz ı.ızın d!ı basını :ı.:ı.J tı nP~\'<'t, 

SJnnn ttı ı ;) rrd n M>yleadl: 

- O ldml:ı !J:ışmı lakmadı. yeap. 
clğlm ~ Nel r c ktı~lmlzl onuttrın 
mu~ 

Necmhc (' \"llp ,erdi: 

119 Yazan: ISKENDER F. SERTELLi - O hcr1fi ldum etmeli telam .• ! Bun. 

Snhlr M>rdu: 
- HayJiatlar nerede' 
- İkisi yaralı.. hastaneye göıici<'r • 

dik t~çlin:ı do poll!I müdilrlyetlne. 

- Hepsi J akalandı deıneı. ! 
- E~·et. Şlnasldcn manda ı knnıı 

nıın p nçeslııe dliı!tWıır. 

- SnelıJedeıı haber \"llr mı? 
- Oııu.nlu nl<'5gu1 dl'l:111ın. c ıclde c. 

,·inde yok ınu ~ 

- Hayır. lkı gece C\"l'l Şlnn inin 
:,0tnıslle bir mcht:ııı ge:ı.intlsine tı'• 

nııslar. Sncldl• o geccıINıbcrJ hl\lll dön 
mrml". Anas• nj~fa)ıp dunı)or. 

- Tuhıtf ŞC'~ ! M anı ıflh ııu d 
ı•:ıbul< en eliyeceğlml:z:den eml ,ı!IJ. 

tllqpm UstU gllnıı b:\:n n \ 
rıt.tıı r , c otomobile blnl'r<'l• t 
r ıı:lttill'r . 

rind"" )lırillorclu, O aı,~am gazeteler 
lmp lı ol::ırok bir hal dııt 'JCt inin el 
geçtJğlnC: n hah cdi~orlnrdı. A lan 
l.l'm ı kendine: 

- Eıtcr Si.ın 1 bu haberi okurı.a, 

o;ııklnıı.ıc~ı, . 'c !~imiz s rp·ı 6amcalc. 
Dl. o ı. M "l)n gelince Slnaslnhı 

ı,otrasıııı sorılu, I{a~ ıl.çılard~ biri: 
- Onun ı.otrn'iı iki gecedir ıneydıııı 

da. ,}Ok . 

Aslnn t\sltUdnrdaıı tekrar r.ıodaya \ lnn r.ı d 1 ı.cıe inde saat d.ıl uz 
dönmil:Jtü, o eimdi ı;>innslnln lzı tize. buçuğa ı.ııdar dola~tı. Shil memurlar 

- Şlna inin ı.otra ı 'irs·, b.uıa 

hemen h..ımr \er. HC'n ! m rr S hlr 
b ylu flinde~lm, dro.ı . 

A&l n kurtardığı nllcnln 5C\ lncL:ıı 

~ nl.rndaıı gormek isti~ ordu EH• cl 
< lı'.;1 znm:ın fel!i.lı t:z:cdcl r bir r n 
longa uznrur.ı l.:ırdı. Sah ~ on larıı ç 

pı~trl3 ordıı. EH! bir iti 1 t :, lktl: (.il 
metd AJ" • Asi n be.} oııuıı Cıl lb t 
h kltmda S."llılre hrnüz bir ı;t•y 0~ ı . 
ınPmlstl. ı nlmt ıırl'!, snklama~-a ıu 

zum yoktu. l 'c g< Ur gclıucz: 

- Çocuklar? c!edl • Hizrnctçlnlz iz. 
IPre timür. mil dt'm de l arnl nıp öl 
dıi. 

gelmez 

S:l.hl lıa~nı salladı. 

Do~rıı Ö;\ IU1 or un, kan<'ıfon. 

Ub:.lm g ' 'rlnll7. ıl('I• to1 \e tecr 
t iz <'Dcu d rdır. Her şı) l' ve hcr:.c 

I.' ~ l,ıık ı.apıln er r in dalma t'f'Zl 

'!nıı gorOrler. Bu herif bir takım göz 
t ) ı<'ı m s:ımerrler 'e oyunlar) 

mtlml:r.dı•ltl bUtUD ' nçlerl \l 
Onl:ırdan ftldığı nhlntla kcncllae ıttz ı 

bir lmt t~min <'•tı. Fakat, foyaaı ru 
le me' d:ın'l ~·lıtı. 
Aslan slgarumı yakarak odada el. 

lrll adımlarla dolaşıyonlıa: 

- Ah onu da bu K""" 7ÜllllQalıll.. 
ı.. Eğer ba§ka bir ,...., c4 z' -

ve gıızcte okumualar-, Mlla ...... 
rım ;ııtlist olacak. Olm el9 • 1° ?' 
güı;lUk ~. 

.~ s n ?( 
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Memleketi 
Aıa.rtır.11.da her ~ey ~·i '~"' ;;.-ı edilir. 

Hııy:ıt, a.i'·~; '.-:;jpek, h-5: .. lıcr şey. 
Son z<>..ıuıı.n'arda bir s':ocmu yıl

dJ:ı:ı !ıobc-sı~jmü!ltl 100.000 dol:ııı.ı si.. 
6'0f"'ol!. cltirrui:Jtiı'. Çiinkü, yıldız te
b-~~w·U k:.:"..yc~<lc ııara lrnzaru -
yoı~ Her n~ s1:r.~tle ol~~ o!sııı. 
;:,i;- gi!tı tdl(;$5Ü.'C'l li!lti l:a ybedi!cek 
ol~ ~P.:bcıi !'.~ olu?'? 

Efreı- A. vrupada 1h5yle bir mü -
rrw'llit va.hi o!.ın;:ı.say,1ı .. muhakkak 
suı·dtt' kadıı;c:ığrzı, skli muv::ı1-e _ 
ne;;ini Cılçr~1ı:k i~.i;, l.!'!ıiler evine 
gônceı~ı·ler. Yf.kin. Am~rikada 

:;Sgo!'taı'!kır d'ilnyayı başka gözle 
~örii'rier. Bir y;ldı"t.ın kazancını te,. 
ınin eden güzel 'bi,ı· tcb~~üm neden 
Si.gorta edilmesin'?. 

A!Derikaıfa bir yan;ın neticesinde de'\.Tİlen Norm:ınc.H transatlantiği 
U3!l senesinde 1\farsilya limamnd"n Amerikaya hareket etmek üzere 
!;:kcı1fen ( de\lrllmiş bulunan ~emt Paris tran.satlantlğidir. Şimdi 

N orman<li bu varlyettedir.) 

GUmrUkle şaka 
olmaz 

Baş, Diş, Nezle, Grip, ·Ram.atizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

lC ABINDA G U ND E 3K AŞE ALINABIL IR 
• 1 ~ \ ' - ' 

DOK T OK 

HAFIZ CEMAL 

Bir ınilyo!ler de saçlarını sigor. , Nevyork rıhtımında bir yangm· J Siriis, İngiliz bandıralıdır. 700 
ta ettirmiştir. Bu Eigorta saç dö dan zarar gören meşhur Nor· tonluktur, aynı yolu 1838 de 24 

" LOKMAN HEKiM,, 
DAlllLIYl!l M1JTEHA88181 

Dlvaoyolo 104 

kümil için yapdmıştr. Adamın saç_ mandi transatlantik gemisi 1932 günde almıştı. 
lan döküldü Bu yüzden büviik b:r ilkteşrininde geçen gün İngiliz· Krea Vestern, İngiliz bandıralı, 

Muayene saatleri : 2.~-6.Tel: 2239" 

Sporda ölçü şampiyonluk 
değil, sportmenlik olmalıdır 

prim aldı · · · lerin tahrip etmek istedikleri Sen bir gemidir. Ayın yolu 1838 de ,.., ,.., ,.., ~ 
n;..;. b. . .

1 
Nazar havuzundan denize indirıı · 16 günde almıştır. 1 ~ GOZ HE v I Mı ~ 

~"6er ır m:ı. yoner dt> karı:smm miş, 29 mayıs 1935 de Nevyorka Britişkuin, İngiliz bandıralıdır. f... n; . ~ 
yanaklarındaki gP.mzeleri 300.000 ilk seyahatmı yapmış ve bu uzun Uzunluğu 84 metre, • makineleri· ~~ Dr · M UTat R . A ~ ~~ 
dolara ~g-orta ettirmiştir. Nev_ yolu 4 gün .• 3 saat ve 5 dakikada nin kuveti 700 beygir kuvvetın· f. .. ııeyoğlo Parmakkapı. r,,.m 'IOkak ~l 
yorklu milyoner, karı:s:nı bu gam. alınıştı. Bır ay sonra. da Atlas de olan 1863 tonluk büyük bir ~ ~n. !. ret: •ııs:ss ~ Bugün, faaliyet gösteren klüp· mevcut olamayışıdır. Mesela gü· 
zeler yüzünden sevebileceğinj bili- Okyanusunu en çabuk geçen gc· vapurdur. 1899 da ilk yolculuğu· ~~·~~,.., ... ..r...,'.At..,,~...,~.,.....,,..~ .. ~...,-ı.t..,..,.., ~ lerimiz arasında tam teşkilatlı reş şubesinde 3 · 5 kişi ile daha 
)ordu. mide bulunan mavi kordelayı ka· nu yaptı. ket Amerikan tütünü buldular. sporun her şwbesinde hareket doğru dürüst çalışılamaz ki mU-

Nevyorkta yapılan bu sigorta i- zanmıştı. Daha sonra 1842 de meşhur !n· Sahi'bi olmadığı için bunu kum gÖSteren kaçını gösterebiliriz: sabakalar tertip etmek im.kAnr 
oi de gayet tuhaftrr. Nevyork!u 1Jlr Amerika ile A'\ıTupa arasında giliz romancısı Şarl Di.kens zama· panya tarafından kaçırtılmış ka· Belki nazariyatta her klüıbün hasıl olabilsin 
aktrisin sesi 

200
.
000 

dolara sigar_ sefer yapan buharlı gemiler baş nmm en büyük ve en lliks vapuru çak eşya g:ilbi g~rdiler, b ir za· futJbol, boks, güreş, eskrim, atle İşte bu vaz(yette klüpler, tabii 
ta ecl11iy<Yr, Fakat seste biraz hım. Iıca şunlardır: olan 2000 tonluk Britanya vapu· bıt varakası yaptılar ve kumpan- tının, su sporları, tenis, kayak olarak en fazla alaka gören şube· 

Savana, Amerikan bandıralı<lır, ruyla Nevyorka gitti . yadan 760 frank para cezası iste· vesaire gibi kollar mevcuttur. Fa· leriyle uğraşrvorlar ve tabii bir 
hun!.ılı: va.rdr. Daha doğrusu ses bu 400 tonluktur, yelkenleri de var· Bundan tam bir asır sonra Nor· diler. Muayyen zam.an zarfında kat 'bunlar sadece ismen mevcut klüpte faaliyete geçmek istiyen 
hnnhımhk yüzünden sigorta edil - dı. Yolculuğu 22 mayıstan 17 ha· mandi Amerikaya bir haftada gi· ceza ödenmediği için mahkeme spor şuıbeleridir. H er birinde top· genç bir bünyede vücut kalbiliye· 
tnişti. Çünkü sesin elde ettiği mu.. zirana kadar sürmüştür. dip gelebiliyordu. karariyle bir m ilyar frank kıyıne· lamağa ka.llma.nız 3 · 5 kişi bile. tinin uygunluğundan, istidadının 
vaffa.kıyet h"l'l1hnnlzğa bağlıydı. Ruvayal Vilyam, Kanada ban· Normandinin Fransaya ilk dö· tinde olan gemi.ye 760 frank için meraklı bulamazsınız. temayülünden ziyade, rağbetin 

Gene aynı aktr:s dansettiği için dıralıdu . 369 tonluktu. Yalnız nüşünde başından ge~miş 'bir de haciz konmuştur, Bu yüzden Nor Ni~in? fazla olduğu ŞU!bede yer alır. 
dizler:ni de 50.000 do'a.nı. sigorta makine ile gidiyordu, 1833 de Av- gümrük macerası vardır. Havr mandi az da.ha zamanında hare· Bunun mUhakkak bir sebeb! Bu suretle atletizmde çalışsa 
ettirmişti. . rupa ile Amerika arasındaki rne· limanında gemiyi arayan gümrük ket edememek felaık~ine uğruyor- olmalı .. Sebeb i de müsabakasız· fevkalade bir kabiliyet olabilecek 
Amer&uı sigorta :Jirketleri ev ~ safey_i 25 günde almıştır. memurlan bir kamarada bir pa· ı du . lıktır, iyi bir organ!zasyonun bir genç, futbolda kendini körle 

lcnme ve bo§anmayı da sigorta et • .-------------~--------------------··-..,.------ı.--------------.. tir. Ekseriya iyi bir futbolcu da 
mektedir. 1 olamaz ve sporumuzda böylece 

Bir güzellLk k:rra~.çesi sırtını 100 H zkaye AiLE BABAS1 Bueçadan çeviren: müstakbel bir kıymetinden m ah 
bin dolara sigorta ettirm!:ş; ve bir Servet Lünel rum kalır •• Peki ne yapmak lazımdır? 
ı.ıe.aelik sigorta ücretini de peşiııen .__ _ - - - Belki bu sualle ke.I'§ılaştıkları 
ödemiştir, Bir sene sonra da anJ·in · · d. ki Anka.r · Rusçadan çeviren: Servet Lünel Fa.kat öğle yemeği esnasında, bütün der, fakat yüzü titremclı:te ve göz. kunmadığını görerek derin derin ıçın ır ada güz.el bir b u 
den ölmüştür. Eğer herhangi baş • Bu ekseriya kağıt oyununda ad::ı.. çoluk çocuğu etrafında oturdukları leri yaşlarla dolmaktadır. icini çeker ve sabit b::ıkı)l:ırla nıii. luş meydana geldiğini görüyoruz. 
ka bir ha.st:ı.lığa tutulmuş ol.saydı, makıllı kaybettikten yalıu t mide s::ın zaman Stepan Stepanh· kada·r dü - Ne ... Ağlamak ha? Hem suçlu, rı~J)hiyenin kız-armış, endişe dolu Bu, son günlerde haber aldığı· 
pek çok zayıflayıp srrt.Inm şekli bo. cılannın başlamasına sebebiyet ve şünüşlü, iyilik seven, sert ve lldil hem güçlü! Git, köşede dur, hay. yüzüne bakar . mız (tam spor kupası müsabaka·· 
zula.bilirdi. Böylece şirket 100.000 ren icki alemlerinden sonra olur. hiç bir insan tasavvur edilemez. vanl - Siz, niçin yemiyorsunuz, Var !arıdır.) 
dolan ödemek mecburjyetinde ka.. Stepan Stepanıç Jilin, k:ıranlık biı· Mesela bermulad çorbadan başlar. Kansı: vara Vasilyevna? diye sorar. Danı. İsminden de anlaşılacağı üzere 
laaı.ktı. F a.kat ani bir surette öl • ruh haleli içinde uyanmıştı. Ekşi, İlk kaşık ı;-0rbayı yuttuktan sonra - Fakat.. evvela yemeğini yesin! dınız demek? Orası öyle ..• Doğru- bu kupa müsabakalarında klüpler 
düğü için sırtının şekli de bozul • ezilmiş karmakarışık yağmurlu hav:ı Jilin, birdenbire yüzünü buruşturur diye müdahale eder. yu kimse beğenmez. E, arfedersiniL bir müsabaka yerine, birçok mü 
nıamışt.Ir. da gökyüzünü andıran ,çehresinde ve yerueğe devam etmez. - Yemek yok! Böylesine yara • benim tabi::ıtinı böyle, riyakiırlı1c sıhakalara - tabii sporun muh. 

Ha}'rva.nla.r da sigorta edilmekte_ memnuniyetsizlik ifadesi var; san. - Bu ne biçim yemek?., diye ho. mazların yemek yemeğe hakları yok elimden f'(e~mez ... Ha.kikati, daima telif şubelerine - iştira...1< edecek 
dirler. Tabii evvela bi.r baytar ta_ ki birine gücenmiş, yahut bir ~ey. murdanır. Anlaşılan yemeği aşçı tur! ' olduğu gibi söylerim (içini çeker). !erdir. Neticede her klüp bütün 
rafından muayene edilmek şartile. den tiksinmektedir. Yavaş yavaş dükkanında yiyeceğiz. Fedya, yüzünü çarpılır ve bütün Lakin gorüyorum ki benirn huzu ~ şubelerde kazandığı puvanlnrı 
K 

.. "k k giyinfr, \'işi suyunu yudum yudum Karısı teH\şla: vücudile sarsılarak sandalyeden kıı rum hoşa gilrni•·or. Ben burada .• toplayarak ortaya bir puvan ye. 
uçu edi, 30.000 dolara sigorta ~ ' • edilmişti. içer ve bütün odaları dolnşma~:ı - Ne var? diye sorar. Çorba fr. Ya·r ve köşeye gider. ken ne yemek yiyorl::ır, ne de koni'. ımnu çıkaracaktır. Bu puvan ye· 

başlar. na mı' Baha, devam eder: şuyorlar .. Ke yapalım? Daha evvel kCınunun kabariklığı (tam spoı: 
Bu hayvan bir dölün yegane ar · _ Burada hangi hayvanın dola~ - Bu bulaşık suyunu içmek için - Yalnız b ununla kalmıyacak! buradan gitmemi söyleseydiler, ben kupası müsabakalan) nda şantpı 

ka.da.şı olduğu için bu kadar kry - tığını ve kapıları kapamadığını bil- bilmem ki nasıl bir zevke sahip ol. Mademki senin terbiyenle kimse de giderdim .. hem giderim de. yonu seçecektir, 
metliydi. r< ..... ı l · teşvik mck istedim? mak lt\zım? Tuzlu, be?. kokuyor .. S<'- meşgul olmak istemiyor, oldu olu • J ilin, yerinden k:ılkar ve azamet yvı{ güze bır · .. . 
, ~Köpek ve kanaryeler de h&Ma _ Diye hiddetle homurdaııır ve ğan yerine tahtııkunıları giibi bir cak, ben başhyacağım. Benim elim 1i adımlar:a kapıya doğru yürür. Deımek oluyor ki s:ı.ue futbol 
•lga karşı sigorta edilmekledi.rler ~obdöş:ımhrına sarınırken hiddelh· ~<'yler yüzüyor. de, yaramazlık yapamaz, yemek es.. Ağlıyan Fedyanın yanından geçer • takımının kuvvetli olu~uyla fa 
La.kin her şeyde olduğu gibi sigor~ tükürür. nu kfığıl burod::ııı defedil. Misafir bulunan Anrisa fvanova_ nasında zırlıyamazsın! Eşek! Ça • ken durur. ~anca kliip bir şampiyonluk unva· 
~rekoru da gene sinema arLlstle- sin! Niçin burada ayak altınrla dıı. ya hitaben: Iışmak Hizım, anlıyor musun? Ç::ı _ Yine ::ızanıctlc başını <.ıl'kaya at:ı- nı elde edembrecek 
l'.iındeclir. Bir aktör bıyıklarım 11) ruyor? Yirmi tane hizmetçi bulun. - Bunlar, insanı deli ederler! lışmak! Mademki bahan ç::ılışıyor, rak: Bu şöhrete ula~ak için gire· 
hin dolara sigorta ettirmiştir. duruyoruz, halbuki meyhanrclcki diye söylenir. Her gün erzak almak sen de çalış! Hiç kimse bed::ıvad:ın - Hıırada olup bitenl.:-rden son. {i diğer şube müsaıbakalarındıı 
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k:ıdar bile intizam yok. Kapı zilini ıçin avuç do!ıısu para verırsın.. ekmek yememeli! Adam olmak lf- ra, serbestsiniz! der. Brn artık si • (f:ı. çalışması. o şubelere de ehem· 
~n do'.ara, Toon ML1<.~ da atını 25 kim çalıyor'! Gene şt•ylan kiını kendi nefsini bir çok şeylerden mah zım! A. 1..adam! zin lerbiyeııize k::ırışınıyorum. Ik. miyet verm~i 18.zmı gelecektir. 
bm dolara sigorta ettirmiştir. gelirdi? rum edersin ve işte sana bunu ye. Karısı, fransızca: ni ::ılakadar etmez! Ila.baı:ız olmak Bu çeşit müsabakalar klüple 

Karısı: dirirlcr! Galiba memuriyeti bıraka. - Yeter artık, allahaşkına, diye itibarile, sizin iyiliğiniz için, sizi arasında her spor şubesinde yeni 

Sadık 

Köpek 
.~yabla.nıkalı (Buenos A!res·de) 

Mosyö Malan ile köpeği pek sevişir
lermiş, GUnün birinde Mösyö Ma. 
lan Buen~ AireSe gitmek mecburi 
Yet:r.<10 kıı.lnuş: ve pektabli ola 
z::k k~peiini de beraberinde gö • 
~urmcge karar vermis. Mösyö Ma
ıan, vapura binerken köpeği unut~ 
muş. Daha cJoğrusu köpeğin kati _ 
yen kendıı;inden avnlmıyacağına 
kani olduğundan ha)rvanı arama • 
mış. Lakb vnpur knlkmca Mösye 
Malan kö~ıeğini r .. tnnda gönnüı: 

.. Vap~r açıld·ktan sonra yoi almıŞ. 
Kopeok .Kar:ıd:uı vapurun takiu et • 
tiği yol istikanıc1lnde koimaib 
b;lşlamış. Varur, Buenos Airese va 
nr Vıtl"'T1°-"':, r.dam <l 0 rhal poli!::e 
mü~~:vı.t cde-r1?'.~ vaziyeti anlat _ 
nn~; ve vakf:;1c ;;öpcf-in Bueno!! 
,;\ İ'restc b-.ı 'uıım:ı..-;rr,: ileri sllrerek 
tekrar g-1"1°bilc,.~ğini ümLt ctUğin1 
•le ilii.ve cfrıüştir. · 

1kı gün soorı:ı körek Bac~M AL 
· reS'le ~hihini hnlmııs~nr H<nrvar: 
;.-or~ı:nclu. Lakin, sevgili 

0

arkadıı.RT· 
na kavu.şmıktan duyduğu sevinçle 
hi~ de 600 ki'ometre kntetw.~c:e ben 
ze-n:iyordu. C. T. E. 

.BavoP.t., Haf k Sineması 
l - ?'- Mntımmı son ftıtnn 
t - Canlıa>::ıa~ Çocuğu ("\'aUas 

ı:,rd) 3 - \:ıp \'O Sev (büyük revü) 

_ Bizim Feclyanın ebeliğini y:ı • i'Jk yemek pişirmek için mutfağa rica eder Hiç olımızsa yabancıların YC b::ışımızrl:ıkileri rahatsız ettiğim 1
:ir rekabet hrz1 uyandırı:..bil.ecek. 

pan Anfisn nine, diye cevap verir. iJenım inmemi istiyorlar önünde bizi yeme.. kocakarı her den dol::ıyı özür dilerim. Bunıın'ıı t.;r 
- işsiz güı,:süz dolaşıyorlar bu :\fi.ir~bbiye, cesaretsiz bir sesle: şeyi işitiyor. Birazdan hepsi biilün beraher, sizin istikbaliniz hıısu~ııı·. Hatta ben daha ileri giderek , 

rr.da ... Jüpçülerl - Bugün çorba f'(Üzcl., diye işa- ~ehre yayılacak. da hi.iliin mcsuliycli üzerimden :ılı _ hareket halinde olan ve faaliyet 
- Stepan Step::ıniç, onu kendin ret eder. Jilin, rusca cevap ver ir: yorum.. gösteren bütün spor şubelerini 

davet etmişlin, şimdi ise küfredi _ - Jilin gözlerini hiddetle kısar _ Ben, Yabancılardan korknıtı • Fedya lilrer ve d1 ha yüksek se.ı;.. seferber ederek klüpler arasında 
~ıorsun. ve ona bakarak: yorum. Anfisa 1vanovna benim h::ık le :ığlamağa tıaşlıır Jilin nzame-tlc ki iik maçlarına (t am spor şampi 

- Ben küfretmiyoruın, söylüyo - - Y::ı? Öyle mi buluyorsunuz? lı olduğumu görüyor. Senin fikrir. kapıya döner ve yalak odasııı:ı g'. vona.sı) tertip edilebileceğini bile 
rum Böyle boşu hoşuna oturarak ~l::ıamafilı herkesin zevki başka b::ış ce ben, bu pis ç.ocuğun tavır ,.~ der. di.i;.ünüyorum. 
çene yarış ına atılmakta n bir işle lwdır. Şıınu da itiraf etmek lazım hnrekalından memnun mu kalııı:ıı·. Öğleden sonra, uykud.~n kalkan Her mevsim, her klüp o mü.sa 
meşgul ols:ın ela ha iyi ederdin! )fa ki benim ,.c sizin f'(Örüşlcrimiz ttt- yım? Onun bana kaça mal olduğı•. Jilin, vicd:ın azabı duynı:ığ::ı b::ış • bakaya giren, mesela b ir yandar:. 
musum üzerine yemin ederim ki, mamile ayrıdır. Siz, mesclii, bu ço_ nu biliyor musun 'l Sen, pis <:ocuk, lar. Karısından , oğ'undan ve Anr·. futbol takımı diğer taraftan atıe· 
bu kadınları anlamıyorum! Bütün cuğun tav ır ve hıtrcki'\tını beğeni • bana kaça mal olduğunu bili)or mu sa hanorn:ıdan utanır ve halta iiğ t!z,m takımı zaferden zafere koşup 
gün işsiz güçsüz oturmaktan nasıl )'orsunuz. (Jilin, lr:ıjik bir el harr. ~un? Yoksa benim para h(lslığımı le yemt>ı:{inde olan bitenleri hatırlı- T>u.van toplarken, ·oıa.biiir ki gürcr 
bıkmazlar! Zevç, bir öküı, bir hay. ketile oğlu Ft•dynyı ı.:üslerir). Siz, mı zannediyorsun? Ben p::ır::ıyı sr . yıırak dehşet duyar, fııkat izzetinr. 'akrmı puvan kaybeder. Aynı va 
van gibi çalışır, hayrı! arkndaşı o. &na hayransınız. hnna gelince... ka!d.ı mı topluyorum? Zırl:ım:ı ı fıı: o kad::ır büyiikliir ki, :ıçık kalpli ziyct bir baı:ka şeklinde bir ba~· 
lac:ık zevce ist> bir kfişe<le oturur, Ben ona bakarıık :ızap ılııyuyorum. Sus! İşitiyor mıısun? Yoksa trmiz olmağa cesareti yetmez, Ye o kii . im klübün başına gelir ve n iha· 
hiçbir iş ynpmJz '"C r::ın sıkıntısın- Evet! bir sopa almamı mı istiyorsun ıııekte, homurdanm::ıktn deYam r _ \·et senenin muavyen bir zarr.a 
dan koc-asile ::ıtışm::ık için fırsat kol Fedyn, yedi ya!iınrh .snl~un hac:. Fedya, yüksek sesle ağlar \'e n·. der... •nıda. "bütün ~t~helerde girdiğ, 
l::ır. Bu enslilii tıdetlerinıll'n vnzı.:er talıklı yüzlii çoc-u~'· yı·ıııt·Aini bır:>.. lı::ıyet hıçkırmağa h:ışlıır. Ertesi sabah uyundığı zamnn müsn.bal:alardan en fazla puv:ı.nı 
rr.ek z.ı:nanı çoktan ~elmişlir! Sen, kır ve gözlerini yrrl' indirir \'e yii_ keyfinin ' ·' · de olduıfu ı · Ana: · Jerın .., rıu ıısse • toplayabilm;c::olan (tarnsperşam 
Şimdi arlık enstitü lakbesi, hanını 1ü daha fazla sararır. der ''e ,. ı·ı·~ .... ,·ıknrken ı k 1 :s - Bıına arfık tahnınnıül t>rlil • J •. unu J " ıs ı ça :ır. ''l':yonu) ilan e.dilir. Belki o 7..a 
kız değil, annr \·c ze\'C'Csinf Başın? - Evet, siz hnyrnıı~ıııız. l)'('nse 1 d' Yemek s:ılonıına, kahve~ı·ı11' 1·,.n1 ,.,ıı~ mez. ıyerck ııı:ısndıın kalkıır \'C pc ' • ~,.,. . b .. f tbolum d t • 
çeviriyorsun değil nıi? Acı hakiknl m11:ız1cp oluyorum. Ilaııııiıııizin lıuk ge'iııcc orada Fecl '-·::ıyı bulur. ç0 ' 'Uan, ugun u uz a opaı. çeteyi flrlalır! lliçbir zaman rahat ~ ] b' k kl" le ' " l d 
leri <liıı tcmck hoşuna gitmiyor öy- 'i p'cl~ıi:{ıı.ııu b ilmiyorum, f::lluıl öv. cuk, bahasın ı görür aörmez yerı'n • ayan ırço up n on sıra ar (l · yemek yedirııı c·z. Senin bir parça " · .. ~ · 
le mi? 1 le ırnnncrliyorum ki.., h::ıbos1 olnıak <lc.-n fırhr ve ona şa~,kın n ::ızarl.·ırl·.ı ;orccegız. • ekmeğin işle IJtıromdn dnru~·or! ak l 

- 1\'c ~ariptir ki, :ıcı hakikatleri ilıhnrile oğlıımu sizden d::ıha ivi hnkar. Muh kak o an n okta b u u su-
y~Jııız miden sancı tullııf:u zaman bilirim. Bakınız, nasıl oturuyo~! Boğıı 71nı ,!!Österir ve gözlerini lün sporumw..a daha büyük fay 
~iiylüyorsun. Terbiyeli çocuklar bövlc mi oturur menrlilile silerek yemek odasından J il in, masanın ba-5ına geçerken dası olacaktır. 

- EYct, ha~la l·n 1rnyım. başla.. lar? İyi otur! çıkar. neşel i bir sesle: - Sporda öl<;ü şampiyonluk değii 
- Dü:: şehir dışına nıı gittin?. Fedya, çenMini yukarı kaldırır .filin. zor:ıki bir p,ülümseyişle: - E, nasılsm bakalım, küçiik <;J)(lrtmcnlik olmalıdır. Bunun izin 

Yoksa hir yerele k;ij1;t ı oynadın? ve boynunu uzatır. Bu va1iyelle d:>. - Darıldılar .. diye homurdanır. hey? <!iye söylenir. Ne var ne yok, rle bir klübün bir şube üzı>rir.de 
- Öyle olsa ne lfızım gelir? Ki. ha do.\irıı olurdu~uııu znnnetmektr- Nazik biiyümiişler ... İşle böyle. AP- lı:ıkııhm? Yaşıyorsun deıtil mi? Gel çalıgması yerine. hemen bü~ı.t; 

r:ıe ne? Hesnp vcnneğe mecbur mu. clir. Gözlrri yaşarır fisa h-anovna, bu devi rde doğru sö lıakııyım yoramaz, bııbanı öp. şubelerde faaliyet;ni temin !:'tr:::i; 
yum? Kumarda kaybetliğim parJ - Ye! Kaşığı doğru ıuı ! S:ıbrcl, zii c;evcn yok .. ~ene de kabahat biz. Fcdya, solgun, ciddi bir yüz'r ~erektir. 
benim ılei::il mi? Keıııl!mı· h::ırc:ıclı. ;\·uvanı yap:ıcağırn hayl!iz çocuk~ de! Laha~ın:ı yaklaşır Ye litrlyen du • Bu çe~it müsabakalar, bu g:;·;; 
ğ"ım ve bu evde sarfrdilcıı para b:-- Ağ1ama bakayım! Yüzüme dosdo!:(. Birkaç dakika ses~iılik içinde ıte daklannı onun yanağına dokun ık.. 1çin bi~ilmiş kaftandır, 
nn aitti r ! r ~itiyor mu unuz? Ban~! ru . bak! çer. Jilin, gözlerini tabaklarda clr. r arak çekilir ve sessizce yerine 0 _ 

''e hil~hirr. hrp hu "ıinval lizcr'" Ferh·a. r101(r11 hakma~a l?tı;.>rrt l'- l:ıslırır ve hiç kimsenin ı;orhaya do ı urur. Ankaradan sonre, İstanl.ı:lc'H ___________________________________________________________ ,.: .b bu harc'~t::t! ~'.!ld.,riz. 
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