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Blrmaayada 
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Çinliler 
Bir· Japon kolunun 
irtibatını kestiler 
Diğer bir habere göre de 

Ekmek mese esi 
Dünkü kartlarla bugün 

ekmek alınabilecek 
Yarın istihkak tam olarak verilecektir 

Dün §ehrln bazı semt1crlnde geç va. 
kit ekmek bulunamamış, vlll'lyet ma • 
kamı ve bölge ıaııe mUdilrıilğ'll hemen 
ou fınnlan teftişe tabi tutmu§tur. 

Alil.kadar mo.ko.mlnrca yaptırılan 

tahkikattan öğrenildiğine göre, Uç 
gUn evvel toprak mah!uUerl ofisi fı. 
nnlara tam olarak un tevzi etml§, fa. 
kat müteakip bir emirle ertesi gUnU 
halka latihkakmm nuıfı verllml§tlr. 
Bu suretle fırınlarda yarım istihkak 
un kaldığından evvelki gün fırınlara 
g•ne günlük i§leme miktarının yarıaı 
tevzi olunmU§tur. Fakat bazı fmn • 
lann evvelce ellerinde kalan unu sar. 
rettlkleri veya sattıkları, dün ki.fi 
miktarda ekmek çıkaramnm&larlle sa. 
bit olmuştur. Bu gibi fırınlar hakkın· 
da şiddetli cezalar tatbl kolunacak -

Başvekil 
ia,e miisteşarh
~ında meşgul oldu 

Ba"nkil Refik Saydam. dün 
il~leden e\'\'CI J:ıı;e l\İü tcşarlı. 
ğına giderek Ticaret VCktli 
• lünıt.az Ökmen ,.e taŞe Miiste
şsn Şiikrü Sökmcnsücr ile gö. 
riişmü!) Ye memlclcetln iaşe ,.a 
ziyeti tle meşgul olmul'}tnr. 

tır. DUn vali ve belediye relıd LQt.fi 
Kırdar kendislle görUşen gazetecilere, 
bugün için ekmek ve:iilmlyeceğlne da. 
lr şehirde dolaşan şaylalarm tama • 
ml'.n asılsız olduğunu !Klylemlştir. Ek
m~ vaziyeti bir gün yarım. bir gün 
tam olarak blr müddet daha devam e. 
deccktlr. Vali LQtfl Kırdar, bu mUd. 
o.Jetin kısa sUreei!ğlni, yakında ekmek 
vıı.r.lyetlnln eskiai gibi dUzelecettni 
de mı.ve etmiştir: 

Bu sabah ekmek vaztyetl tabll ha . 
lindedlr, Halk günJUk ekmettnı al -
maktadır. 9 mayıs tarihli karUan bu. 
gUn muteber olacaktır. Zabtta me. 
murları fırmlarda bulunarak tevzla . 
tm yolunda. yapılmasını temin etmek. 
ted\rler. Yarın ekmek tam verilecek. 
Ur •• 

Hüseyin Cahıd YALÇIN 
lj ZAK Doğuda Mercan de-

ni~n • Japon donanma
&lyJe lnglliz 'c Amerikan de
niz ktn, etleri ara<ıınua büyük 
lıir nıuh!lrebe \'Ulma geldi. Ne
tice , ne oldu! Her iki taraf 
&lllebenin kendf8indc kaldığım te· 
lllln ediyor. Bu büyük muh~e
de Japonlann ,aktile petrol gemısi 

Parlak 
bir zafer 
kazandık! 
Amerlllabları• 
tayyare gemisi 

..!:.~ı:;v:;:~,tı ltalyanların bir 
~g, IO (A.~.) -. Çin. kuv· ayhk zayı•atı 

Ruzvelt 

iken sonradan tayyare yar<luncı 
lenıi i olan tctiçUk bir gemiyi kal:· 
bettiklcrini soylemeklc iktlfa edı
) ıırJar. Falcat Amcrfüan ,.e in-

kaJbetUklerı 
doğra deftll I 

., <loruuımnsnın o kntlar zayiat Londra, ıo (A.A.) - Avustralya. 
\eari ... ..,.._ •• ~, ... ~~t~!JııAıiı6ıiiilıAıiili.-.~~~ ••••••• ~,_..:.-tıilil~l'limei'lı.e ... ~=• .. •::'4ı • .,..,.~ 
tcsi artık Avmturalya yolunun ken denberl devam eden deniz ve bava 
llllerinc ~ık bulunduğunu büy\ik muharebesi ılmdillk durmuttur. Gelen 
bir iftihıırla sö~·liycrek sedni$or. l'esml b&berlere göre, §imdiye kadar 
°&l\ittefiklerln resmi t<aynııkla.n ise 9 Japon harp geml8i batınlmı§, 3 ge
.laponlann müb:ılignh idd'ıılarını mi hasara uğraWml§tır. Son haberlere 
kat'i surett~ telaJp ile beraber göre daha birçok gemi batmııtır, Bun 
kendj kayıpları h:ıltkınö~ dil'Pll1Ulı ıarm asker yUklU olma.at muhtemel • 
ten\'ıtden çekinerek malumat \'C- dir, Amerikan bahriye nazın Noluı, 
l'enıiycteklerlni bildirll or. ' ' e 00- bu muharebe için "parlak bir zafer!,. 
lar eh Japonlnrılt u-nıdıkla~ za- demiştir. HarlclY9 nazırı Kordel Hal 
Yİ•t hakkında taf ilut.s ~rlısıyor - de §U so· ı rı aöyteml§tlr: "lıılercan 
lar. Amerikan ı;n1,<.>telcri hat.ta denizinde Jııpon deniz kuvveUerkıe 
naı.ırhrı bii)1ik bir znfcr kıızıın - kal'§ı kazanılan zaferin bUyUklUğtıne 
inanın neş'esllo ooht.i)tır gorun • mUsavi kelimeler kullanmamak gUç. 
lnektelUr. • tUr.,. 

ll:ıngi ta.rnlm sözlerine ın~mak MUtte!iklerln kayıbı nlabeten ha -
llznn geleceğini l< ti~e)ı oku- fiftir. Düşmanın fevkalA.de mUb&lAta. 
n1?1ılarmuzn bırakırız. Baz .. kcndJ lı iddialan tamamen asılaızdır, DUn 
hesabımı Jııponlarm ozlcılne gece VaQın....+oncıa resmen bildirildi -1a Ç" k.. ,,'""ti .. 
:t~rrc kndar inanmıyoruz. ıın u ğine göre Amerika donanmumm tay. 
0ııtar mUbaliignlı tebliğler neşret. yare gemisi veya zırhlı kaybettiği bak 
llıekt~ ttalyt.nları bile g~lşlcr - kında hlı:;blr ha.ber yoktur, Japonlar 
llir. Hunu tecrübelerimiz 1 bat et- flmdl kendileri de ı tayyare gemlai ve 
tiğj için Japon tebliğlE'ri.no k~ı 31 uçak kaybettiklerini kabul ediyor. 
6on 'lC'recc itimnt .. ızız. Müttefıkl~- 1ar. 
tin ka ııılannı tamnmlle ilan etmı- Japonlar deniz harbinde llk gaye • 
~eceklerine de eminiz. 7..aten bu- lerinde muva.ttaklyetaizllğe uğramIJ • 
lltı hiç bir de\ Jet yapamaz. Mütte- ııırdır. Bu gayet Amerika ile Avu.etT&l 
filder müb wga ~ kalkmadan d· ya arasında milnaaebetıerl kesmek, 
hdc ihtiyatlı (lıwranmıya clikkat sonra A vu.stralyayı istlltı. etmekti. 
e~nıı terdir. Bu ela cmsnliylc sa- M~tteflk denJz kuvvetleri yeni muha. 
bıttir rebelere hazır bulunuyorlar. 

nöy]c olına.kln beraber harbin 
!ıetıct>Sin(lc. hangi tarafın muvaf
fak olduğunu m<:>rak <:>tmr1< tabti
~r. <~yle görülüyor ld ortada kat'i 
•
1r netic<> oktur. Birı:olı: deniz 
i"h:ı.rebelcrindc oldui:'ll gibi bun
ı a <la iki taraf sonuna kaclar sa
~'11ııa de\'am etmcrlen birbirlcrin
~en a) nlmnyı tercih ctmlşlerdjr. 
. ~kat bu mu,ııkkat ayrılış kimin , 
~nı bir murnffakıyet iLlY.i teşkil i1er. ŞölJc düs\inüyordur: bu, 
~ııonıar tarafm,lıın 1 tenmiş \ "C 

11 lannuş bir taarruz hareketi ne-
b <'l'shıcle vukua gelen bir muharc. 
tdır. Japonların ta:ımızclald he. 
~.eflert ncydiY Bir tahmine göre 
, taıısızlann yeni Knlcdonya adıı
tl•na çıkanları kuvvetlere hllcum c.. 
r ereklerdi, Diğer bir ihtimale gö-
e Aınerik.-ı ile A,,ı tnralya nrn-

dllldakı mUnakale voluna ynnda.n 
a b • ~ c lnıllrc~I.lercll. "Oclincll lhti. 

t?ıa l de Avusturalyııyıı bir çıkar
t YnpmaJc isti •orbrdı. llerh!!.lde 
"ilp 
11. 

0nlar yeni bir ~ey ynpmn~ kas-
k 1Yle <'.enuba ittilderl. mUttıcfik 
ıı~"'ellerhıin <1«' knrşılarma <llldl-

ci0r1 muhakkaktır, 
1 uı rtncla ynpılmıs hiçbir şey gö
rtıı etnedlğine göre, Japonların e
bac~e!tne murnffnlt olamaclıklıın . 

llıknıetmrk zaruridir. Japon
(De\'amı S jiııcüde). 

· ingiliz tayy8releri-
nin akını 

Alman blacm bot 
mektebi ve labrı. 
kaları bombalandı 
26 lngiliz tayyareıi 'dönmedi 

lO (A.A·) _ cuma geceal 
Londra, akmlarmda 

İngiliz uçakları Roatok Y 
etmlılerdlr. Varnemund1:ye taarruz 

Almanlann bir pllj ıehrl o~ak 
gösterdikleri Varnemunde denizat ; 
hU'cumbot erat mcl<tebl ile, lO. 
işçi çalıştırnn Arado tayyare fabrl • 
katarı vardır. 
Uçaklanmıı: §lddeW bir mukavemet 

le kaI'§ılaşmı§lardır. 
19 uçnğrmız kayıptır. 
Londra, ıo (A.A.) - tngWz uçak. 

lan, dUn Fran.saya - Belçika UMrln· 
de uçmu§lardır. 

MUhlm §!men.diler merkezleri olan 
Hazebruk ve Bruges ıehlrlerl bomb&

lanmı~tır, 

Bir Alman uç&A't tabrip edllmlfUr. 
7 lngillz uç•fı U.lerlne döıuı:ıemifler • 
dir, 

vetlen Yun.nan eyfiletinde şimale 
d6ğnı llerliyen Japon kuvvetleri- lıgal altındaki Balkan 
ne muvaffakıyetle taariı.ız et.mi§- memleketlerinde 
lerdir. 

Mandatay: LaSbio tren hattmm 
işgalini tAınamlamıya çalışan baş
ka bir Japon kolunun geri kuv
vetlerle irtibatı kcSilıni§tir. 

Çunking teb~ği: Çinlilerin 6 
mayısta işgal. ettüleri. Mayno'dan 
J..as..lıio~ d~ ilerlediklerini ve 
durma ;fapciı Jruvvetlenııl hır
paladrltla.mıı bildirmektedir. 

Bir Amerikan radyo haberine 
göre, ilerliyen Japon kuvvcUeri 
altı kısma ayn]:ımş bulunmalı:tadır . 
Çunkingden ~n başka bir ha.

bere göre, Çinliler Jrtanda.lay şeh
ri yakmla.rma kadar gelmi.ılerdir. 
Bu kuvvetleri bizzat General Sti
vel i<'iare e-tmektcdir. 

Vlşi, 10 (A.A.) - B:mtanyada 
Japonlar China"\-in vadisinde Kaı-

1 eva istikametinde ve Hint hudu
duna doğru ilcrlfy()t'!ar, Hint top. 
rakfarmdakl Citt.agong limanı ikin 
ci defa. olamk Japon tayyareleri 

(Devamı S tincOde) 

1194 uker ildi 
Lorıdra, 10 (A.A.) - Röyter ajan. 

amm bildirdiğine göre Romada neJre. 
dilen bir tebliğde nl6an ayı zarfmda 
İtalyanların kayıbı şu suretle blldlrlll. 
yor. Şimal Afrik1U11nda 186, Rll8yada 

!') öll' l§gal altındaki.. Balkıntarı3a. 

llH ısın. Dikkate pyan olan cihet it· 
gal altmdakl yerlerde ltalyanlarm 
ufradıkları kayıplardır. Bu, Yugoa • 
lavya ve Yunan aballslnln ınUatevllle. 
re karşı kahramanca mücadelelerine 
delUdir. 

Sovyet tebliği 
M09kova, 10 (A.A.) - Röyter: 
Sovyet gece yansı tebliği: 
9 mayıs: Cephede mUhlm blr §ey 

olmaml§tır. 

8 Mayıs: 71 Alman tayyare.!ll tah • 
rlp edllmi§tlr. Biz 26 tayyare kaybet· 
tik. 

Amerikalılara din 
gece bir natuk 

ılyledl 

Zafer kaza
nılmadan 

durmıya.cağız 
14 haziran gunu 

bütün müttefiki erin 
bayraklarına hür
met nösterilecek .... 
Londra, 10 (A.A.) - Amerika 

Cümburreisi Ruzvelt dün gecE' rad 
yoda Amerika halkına lıltaben s8y 
!ediği bir nutukta., Amerikanın 
bayrak günü olan 14 haziran günU 

(Devamı 3 üncllde) 

Fakirlere parasız şeker 
Dağıtma işine haziranda 
başlanması muhtemel 

Şekerden elde edilen fazla varidatın bir kısmı da 

Senelerdeaberl ııtlbkakını aıamıyan 

edilecek -çok çocüia ~lelere tevz 
Ankaradan blldlrlldlflne göre, ıe • 1 ailelerin yUzdc 80 lnl köY'lU tc~kll et

ker ı.atihl!l.kl rUaumundan elde edile - 1 mektedlr. 

ce k ıs milyon liranm 3,IS milyon Ura. 
.smm parasız ,eker dafıtıımaama ve 

1,15 milyonunun da çok çocuklu aile -
lere yardım için ayrılınuma karar 
verllmlftlr. 

Parasız şeker dağıtmanın bangl e • 
&aslarla yapılacaa-ı hakkmda bir tali. 
nıatnaıne bazırlanmakı,&dır. Kanunun 
önllnıUzdekl &1lnleide meclla umwnl 
heyetinde mtlzakere edilerek, ııazlra -

nm Dk glınterlnde yUrUrtUğe gireceği 
ve ıeker dağıtrlmaaı itinde de aynı 
tarihlerde baıılanaca.tı ümit edilmek
tedir. 

--------~-----~~--~-

OLSAYDll 
• 

r Martinik 
adasına 
Bir Amerikan 

heyeti gitti 
--o-

raaıız adalarının 
bver tarafından 

kallaıı ı maması 
isteniyor 

Londra, 10 (A.A.) - DUn gece Va
şlngt.onda neşredilen bir tebliğe göre 

Antil denizindeki Fransız mllstemle • 

kesi Jıılartinlk adaama bir Amerikan 

heyeti gönderilmiştir. HeY9t o havalL 
deki Amerikan filosu kumandanı am1. 

raı Huverln reisliği altındadır ve bu 

Diğer taraftan altı ve altıdan fazla 
QOCUk sahibi olan 46000 alle)"e yardım 
edilmesi bakkmda evvelce ayrılan tab 

l 
j ada ile o civarda gene Franaı:zlann 
I Guadelup adasınm ve Fransız Güya -

sisat mlktan yetmıı beı bin liradan 
bir buçuk milyon liraya çıkanlmtıı bu. 
ıunınaktadır. Bu sureUe 19315 yı]mdan 
~rl senelik istihkakı olan otuz lirayı, 
tahs1ııat oımadığmdan dolayı alamı • 

yan çok çocuklu ailelerin bu ayrılmı§ 
olan ?J!r buçuk milyon lira ile bUtUn 
alacakların hep birden almaları mum. 
kUn oıacaktır. Yapılan istatlııtlkler. 

den &Dl&§lldJIUı& göre s;ok çocuklu 

-6-

1 

~ 
ı nınm mihver taratmdan kullanılması. 

ve Amerlkaya tehlike tqkil etmemeııl 

için P'ran8lz valiaile görUşmelere ba~. 

· ":~ laml§tır. GörUpne tamamen dostane 
~ bir hava içinde yapılıyor. Amerika, 

Franaanm h&.klmllğinl.n aynen de\·a . 

mmı istemektedir. Fransız valial u • 
mum! ...U olarak tanınacaktır, 

Poe bryddı, bı\11 çıplak olaayclı. .. 
a tlnıctı •yfadakl izahatı okuyunuz 

Bilin hakiılım ha lrimtli? 

Vaşingtonda LA.vAlln mihverle ltblr 
llği polltlkaaından dolayı bu anlat -
.m&Y-a lüzum görWdUS'll blldlrllmlJUr • 

Malta üzerinde 
Din lıawa 

mabarebelerı olda 
ltalyan bomba tayyareleri 

limana hücum ettiler 
Malta, 10 ( A.A.) - Cumarte· 

si resmi tebliği: 
Öğleden s0nra av uçakJannm 

refakatinde bulunan mihver av 
bomba ve büyük bomba uçakları 
iki hava alanına taarruz et.mit
lerdir. Hava kar§ıkoyrna batar. 
yalan düşmanın iki bomba ve bir 
av uçağını hasara uğratmışlar 
dır. 

j Daha sonra akşama doğru, ha
t va alanı tekrar bombalanmış ve 

liman çevresine yeniden bomba
lar atılmıştır. Çok yüksek irU: 
falarda, düşman uçaklariyle av 
uçaklarımız arasında birçok çar
pışmalar olmuştur. 3 mihver av 
uçağı tahrip edilmiş ba..~ka üç av 
ve iki bomba u~ağı da hasara 
uğratılmI§tır. 2 d4şman av uça 
ğınm havada dönerek ve duman 
sacıarak yere doğru indikleri gö. 
rülrnüştür. Bunların üslerine ula 
şamarmş 01{1111.-lnrı muhakkaktır • 

1 Malta, 10 (A.A.) - NC§l"edllen teb. 
llğ şöyle demektedir: • 

Cuma akşamı, önemli av uçakları 
tarafından korunan bir İtalyan bomba 
te§klll Uman çevresine taarruz etm\§
Ur. Düşman avcıları uzak :köyleri de 
mitralyöz ateşine tutmuşıardır. Uçak. 
savar toPGuau faaliyete geçml§tJr. 

General Jiro 
etene sadakatin! 

bildirdi 
Bern, 10 (A.A.) - Aimailyadan 

kaçan Fransız gCDerall Jlro, Alman • 
yaya karşı silAh kullanmıyacafma da.. 
lr aöz vermemi§Ur. Yalnız marep.ı 

Petene sadakat beyş.n etmlf ve dö Go. 
la iltihak etmlyeceğllıi blldlrmt,Ur, 
General Jirop ablUerderı. ıe1eD bla. 
!erce mektuplarda Fraruıanm kurtuıu. 
ııu için her harekete yardıma hazır oL 
duklan bil cilı .-tyoı: • 
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Hayattan parçaıar --- ~ - ,_, _ ,_ ,_, --

en 
ın 

aba 

• n 
1 

1 Bir kaza müddeıwnumisinin 
bir jandarma marifetiyle muaye
neye gönderdiği köylü kadına ait 
adlt dosyayı okuyor ve şu kısa 
neti~yi çıkarıyoru."ll: "... ltöyül!. 
den ... kadın ... tara.fmdnn ırzır.a 

milyon liraya 
çıkarıh or 

rsızlığı m ? • 
tecavüz edildivini \'C bu adamın zup kadını, şu anda yavruswrn 
halen üç aylık olan çocuğunun deliliğine rağmen sinesine basıı
be.bru:1 oldu~'tlnu seylemektcdir. rak südiyle booliyen müşfik ana. 
Akli muvaz~ıııes'nin tam olmadı. yı itham etmepc hakkmuz yok • 
ğı hakkında şüphe hasıl olduğun- tlır. Kadın köy a~aıarınm ve de
dan asabiye mütehassısı tarafm. likanlılnrınm belki de müstehzi 
dan_ rn~a?"e~e edilmek üzere gön. ve f:ı?.ilet arıynn na.zarları önü~ 
der:ılmi§tır. • . . de b r zaniye sıfatile dolaşmakta 
Karşımda hadıseden haberı ı . ed" t .... 

yokmuş gibi atfrkasız duran pet '.'..e ceı:ııy~te h ıye et ıgı QOCu. 
miirde kıyafetli ve ciçekb'zuğ~ gıınu ~.nk~.r etmeden taşımakta. •• 
çehreli kadını gözden geçiriyo. dır. Çunku Ulu Tanrının ve) a 
rum. lki ucu göğsünün üst tara.. yüce t~bintın .. mukad~er kanunla... 
f ında düğümlenen totıba nevinden n~a r;or~ dogu.ran hır a~~dır ve 
bohcasmda mavi gözlil gür'büz mutekallıs rahım adalesınm ~
bir nevzat mütebessirnane et- liyerek ve bir parçası olarak mu. 
rafına bakmmakta ve ellerini oy. h':tine verdiği bu varlığı kolay 
natmaktadir; hakkında cereyan kolay f cda edememekte, nesli kc
eden faciadan bunak aruısı :kadar nıma sevkitabiisile ona yapış • 
bihaber<lir lilldrn erken bunama maktadır 
denilen ve' birçcm gençleri ilkba- Ya.zdık~a düşüıunek istiyorum. 
h~nnda ~kalıynn ~bat hasta- Klasik mesleki vazifesini yapan 
h~ sarih arazını göstermek~. müddeiumumiye ta:babctin varlık 
dır Bu hastaltia ba.~alarmı ıt. 1 d . t · t so" · . . arını aşıp a "S er ıs l'1llez ..,. 
ham ctımc.lt ve uydurmak gı~ h~- yoloji ve ahll\ k sinirlerine giren 
zeyanlar mevrubahs olmadığı eı. . . . 
hetle saf bir eda ile çocuğun ba- bır tabıb sıfatıle !}unu soruyo-
bası diye gösf'..erd'ği adam hak - nırn: 
kmda ş{lpbe etmemek liznndir. ''Muayeneye gönderdiğiniz ka
Ancak bir ruh hclcimi slfatile dm delidir. Bu :tibarla belki sözü 
Cümhuriyet Müddeiummnisinin mesmu değildir ve bir hezeyan 
bana sorduğu ~Y ortada piç dam sayılır. Fakat sırtında taşıdığı 
gasile ve ibir kangurunun torba- güzel çocuğun kendi yavrusu ol
smdnymış g!bi dolaştırılan ÇOCU.. duğunu deliliğine bakmıyarM. 
ğun !babasını tayin etmek değil, derıh.nl !kabul ediyorsunuz; çlinkü 
şunursuz kafasıu ve ne de olsa buna mahut köyde tesa:hüp eden 
henüz kölderi tamamile kurunu • başka bir kadm yoktur. Anc:ik 
yan analık hissiyle bu yavruya. bu üc:ra ova köyünde de bugün 
bir baba gösteren !kadının akli 1m ga:yrı·meşru c;ocuğun bir baba. 
mU'VBZCllesi hakkında bir rapor 
Yermektir, Kı:.nunun dilediği. şe.. ya sa!hİIP olduğu muhakkaktır. 
kilde de hareket ederek karşımda.. Yavrusunu inkii.r eden bu vicdan 
ki bedbaht genç kadmm et.iten SIZ insan kimdir? .. Matuh ve bi
buııa.manın başlangteı halinde günah bir kadının gafletinden ve 
yani deli bulunduğu hakkında hiffetinden istifade ederek bu 
bir rapor verdim '\'e şi:ındi düŞüntl çifte günahı irtilcllp ettikten son
vorum, bu raponmµa. ibir dava ra oo tohumunun mahsuHinU se. 
hnlleditnr.ş saydir. Bu suretle f'ı1 ve pejmürde bir delirun sırtın. 
bir Türk köyünün gece karanlığı da bmı.kan ibu adamı bulmak da 
ile harlmi yırtılan lbir keşesinde vkıdan iborcumuzdur. Bilmiyo... 
belki ıyaramaz lb1r delikanlmm rum., belki de elinizde ba.'%a ip 
ve belki de 37.gIIl ve sofu lbir ev. uçları va.rdn-. Bu adli ~lillerden 
linin yapmış olduğu zina günahı mahrumsanız modern tababetin 
cezasız olarıı.'k kapa.nacak ve ma.. kudretli buluntularına müracaat 
\•i gözlü Türk çocuğu deli kadı • edebilir ve doktor Landsteiner'in 
nın strtmda'ki torbada yürüyün. bugün ordınmna da tıbbi tatbi. 
ceye kadar babasız kalacak ve katma girişilen kan grupları ta
yürüyüp dünyasını aramıya baş. yı'ni ianesile bu ya;:vnınun hakiki 
ladL'rta.n sonra artık kafası büs. 
bütün i.cılemiyecek olan deli ana. babasını bulabilirsiniz. Bundan 
smdan bunun hakkında bir şey başka babadan "ocuğuna intikal 
dinliyemiyeceği için sokak kal • eden bazı yüz nişaneleri, kafa 
dırımlannda sürünel':!k hayalin • şekli, burun ve kulak şekilleri gi
de dalına meşru ibabasını arıya • bi birtakım irsi vardrmct vası· 
cak1:ır. Bu hadise garip olduğu talar da vardır Adli emmarelerc 
kadar fecldir; ve onun içindir ki lbu tıbbi ve kanucterolojik vasıf-
b'ıraz daha d1..cii1"1nv>ık ihti-mı"IDJ ~ ... ~- J~ lamı kınılmasile darbir köyde 
hissediyorınn. Acaba deli ve bu.. günahkar ve vicdansız bir baba
n.ak olduğu için çocuğunun ba. yı bulmamak imkll.nsızdır. Ancak 
basını isbat cdemiyen bu çrplak 
ayaklı !köy zaniyesi münkir ve böyle mücrim bir baba adalet.in 
ı.rünalıkar baba akıllı olsaydı ne pençesinden kurtulamıyacağı için 
yapacaktı? Bu piçi doğurmadan mvallı yavru biri deli ve biri de 
evvel karnında boğmrya veyahut suçlu i:ki ferdin sulbünden gelme 
da doğar doğımaz öldünneğe kaL ıztrra.lbmı ölilmtine kadar çeke • 
kışaca.k mıvcb? cıektir, Cesur ve ~urlu vatanda. 

Bu hik!Ye Omer Seyf ettinin şm böyle bir facia lka.rşısmda ~ 
bayalt bir piç h~yesi değildir. pacağı şey, açık alınla. ortaya 
Bu hı'"kaye gözün gördüğü ve atılması ~ günahmı itiraf ede. 
viodanm duyduğu hakild bir <>- rek yavrueunu göğsüne basma.St
lay ilduğu cihetle bedbaht mec- dir Ancak muhitinin de bu ci

~ane ha.reketS bir an için 

KUcttclilı mahkeme salonunu do. 
Sümerba.nk sermayesine de kuz suçlu dolduruverdi, Arnlaiııı. 
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.1 1. eki k da bir de çaııı::ülı bııyn.n \ 'a.r, Bay 

mı yon ıra en ece hiıkim: 

Aıık&radan haber verUd;ğinc göre, 1 - Bu hnnm1 da. ne arıyor? De 
&&nayi programına devam ve taahbUt Yİnre: 
ettiği tevzi tşlnln şUmullendlrllmesi ı. l'ılülr.ı,ir; ''o da onlardnn !" diye 
çln SUmcrb:ı.ıık sermo.yeslne liO mllyon CC\'ap \'erdi. 
Ura llAvesine ve Etlbank sermayesinin J<ndm - Dur bnl<alım hele, de-
® ıoo milyon Jlraya çıkanımasma ka. di, dnha belli dejtll. 
rar verllmlııUr İpeldl Imnın~ hırsızlığını birkaç 

· giln en·e6•i l.'11zctelerde hıwnclls 

Sığır ve mandaların 
kesim tahdidat 

Yeni bir kararname ile 

değiştiriliyor 

DUn akşamki radyo gazetcs1. bnZl 
koordinasyon kararıarmm bugün, ya. 
rm roeml gazeteyle neFC<lllec:cginl 
bildirmiştir. 

ı - Stat1lsü martın sonunda oe~ • 
red.Jlen ıo milyon lira sermayeli dağıt 
ma ofisinin kadrosu vekiller heyeti -
nln taııdlkine ik.,llrıuı etm!IUr. Ofis 
pek yakmdn faaliyete geçecektir. 

2 - Nearedllen bir kararname Uo ıo 
y&§ına kadar aığır ve mandal&rla 8 
yaşına kadar dl§l mandalarm kesllıne. 
lerl menedilmişti, Yeni bir karar bu 
kararname hUkUmlerlnJ de~tlrerek 

fiNclinde okudunuz. Dokuz klsUer: 
t~kencler, FehmJ, JIUse~·in Nar, Hü 
cyio EmlnoğJu ~lmnl\tan; A mı, 

Snbri, Kamil, Mnksut, Ziynet aJ. 
ınakta.n ve mııh s:\lclamnktruı uc:
Jular. Çalmnktan suçlu olanlar 
muhakeme sonunda t.e,·kif edildi. 
Diğerleri ise imdllKr serbe!lt kal
<lılar. Bnno biHyorsuna1,. Şimdi 
slıc çalmakta.D suçlu olnnlar i~i 
t;lıyl~e anbtncaklar: 

Uönlü de Rizeli, Fran-.nranm 
:ararsilyn. ~j,·csl glbi TiirJ,çenjn de 
liarıulcniz . ivesi salmık \'e ahonk. 
tar. Fııknt ne ynzık 1d tnklit e· 
dcmiyccet..f:m. t l•etıder Galntada 
nhtunlnrda lınmallık yaıııyor, An. 
lattı: 

- E,ya pauır gtinü geldi, Kn... 
snn babıınm Al'diye ine kondu. 1'1a
h blz tücc:uiı:ı.rn t.ıtSıytı(.'rdrtık. Fch. 
miyl buldum, Şunlan <ledim para 
yapalım zengin oluruz. Fehmi ''be 
nim bir arkn.da..5QU var .. hele' bir 
onunla konuşayım,, dedJ, giW gjt. 

yalnız fi y&§lila kadar sığır ve manda. mlc; Ilüseyl.rı N•- b im ' 
11 k llm ıertnı ~ .... • u aş. gel : 

tarın alım, satım ve es e "yer ha.zır d ]' '--ı.ı • ...... , e< ı, sav..uı eyın tqı. 
menctmıaur. Bu BUreUc kasap ......... a_ , nz" Tophı:ı.nedcn bir nraba tuttuk, 
kesimlik ~~~nlnrm çoğal.masl te nuıllnn arabaya yükledik, Ver eli. 
mln oıuna._..tır. ni Sultanı.---- S ltaııb 11.w.ııuuıJ, n nmıı.mın 

S - Subaşı te§kilAttna dair k&r&r • da bir dükkfuım önüne mnJ.Ian bo. 
name vekiller heyetinin taadlkiıı<lczı snlttrk. Arahacmın parıısmr vere
çıltml§tır, Yeni karanuuneye göre her rek sııvdrk. Fehmi &itti bir knm
muhtarlıktan bir ııubıılJl vu çl!Ulklerıe, yon buldu !mmyon geldi, Ye<li 
mah&lll .zıraat. bölgelıttuıııe aubo.fı yo.r. rnr malı o sefezo de mmyona 
d.IDJCil&rı buJuııacaktır. yftldedfk. Doğru Ferfköyüne. Orn· 

Amell olarak en iyi yetişml§ çftt.çL <b. yeni ynpılm.'\kta olan bir evden 
ler aramndan seçilecek olan suba§ı - yirmi metre m<!Safcde etrafı ttığ. 
lan mahaulll tarlada iken tahmJn o • ladan, listünUn kiremltlerl dalıa 
decckler ve böylece memleketin 1st:1h.. konmnmış, dıvnrlnrmm. !'IIV11SJ sU. 
sal aabalarmdald mahs\11 nılkta.rı nan. rUl~emi'> dültkfuınnsı bir ya.pmm 
ğı yukan tam olarak an1a§Ilacaktır. kaprsmr a~tık, • Ben bu dükklnm 
Suba§ılanna ayda fi DA ıo llra, yardım lıimfn oldui:'llnu hihniyordmn. lUnk 
cııarınl\ 3 iJO. • Jlra maktu ücret ve. sndmımu,, Maksudun kendisini 
rneccktir. gönnedinı. Mn..llan buraya ''er-

Çocuk esirgeme kurumunun 
toplanbıı 

1ııtanbul çocuk eelrgeme kurumu • 
nun umu.mı heyet toplnnt:rııı dUn 88 
§Ube mUmesslllnln lştlrakUe yapu _ 
mıştrr, 

Bir senelik !aallyeU huIAsa. edon 
rapora göre kurum latnnbul merkezi. 
nin bUtçesl 939 yılmdıuı itibaren tcd • 
rlcen artmak sureWe 131 bin lirayı 

bulmU§tur. Geçen 9~1 scncsı zarfında 
§ohrimlzln beş yerinde çocuk dlspanse. 
ri, Uç yerinde aUt damlası, iki yerinde 
gündüz bakım evleri, iki yerinde ı:ocuk 
yıka.ın& yurdu, iki yerinde d!,tı dispı:ı.n. 
eert ~ar. Kunmıım. aynca Emin 
&ıUnde bir agevl ftrdir. Bundan baf· 
k& bir ~k ld1Wphanes1, bir diktş ve 
örme m te:ıis edllı:nt, ve yeniden bir 
çocuk b&hoem aÇtlınI§tır. 

Jeştirdik. lJ'~ saat kadnr omdıt 
tmldık. tlç s:ınt sonra. Hüseyin 
Nar yanımn:a. geldi, Ona: 

"Ru malln.n satmaJt lı:in bize va. 
ata ol. S:ına yüzde yirmi beş ve. 
rlrfz, dedik. Biraz dttc;ünclü. ''Bu 
işi v:slntt başıruı ba ammryacal:rım. 
Durun bir arkad ş daha bulayım. 
bakalnn ruısıl olur" deıli e;itti. 
Hüseyin EmJnoğlunu geti~i. Mu. 
tııbık knlclık. Ona da yüzde yirmi 
be l'Crcooktlk, ti;j llüseytn ~ekip 
gittiler. AiiŞa!D oldu. flii.,eyin 
:Xnr geldi, Ycmcb-imlzi getirdi. Jfü 
yalmlan~ı; ~iye dı,sarıya çıkmıyor 
ifuk. Hııseyın bize: "merak etme. 
yln, öteld Hü eyin mü~tcrl lınl
rnu~, sntacağrz" dedi. 

O gece orada hıı.rıu-Innn ii<ıtün. 
de yattık. Hüseyin alr.ıhleyin er
kenden ~ıkf:'· gfttf, O srrnda yeni 
C\in lşçılcl'I l'c s:rvacılan geldi • 
ler. Biz o glln ~ lcaclar aç 
kaldık. Jlüseylni bekledik. Hüse-

Yazan: SAIT FAiK --.---···---... ···-
}in nJqıam üstü bir sandıkla geldi. 
Şimdilik sıı.tıloo:ıh olnn malı bu sıın 
tlıj;-a doldarduh. Bu (16) top siyah 
tmmaştı. Sabahleyin Jlllseyin bir 
nrabn ile g<ıldl, !\lalı yükled!. Bt. 
ze de yiyecek bıraktı. Gitti. Biz 
3inc o gün orndan çıkıınıaclrk. Kn. 
pı arnlanndan ıvncılnrı <'yl'tltUk. 
Signm si~ra üstüne ittik, Ak 
nm· Ustü illi llü'I ~in ele geldiler. 
Eminoğlu "burası benim nkrnb:ım 
lllnfomcJundor, Il:ıber alırsa olmnz, 
şu malı bir b:ı5lu~ yere t şrynlrm, 
Ben si:r.e dört bcS anılık, itilim 
milim getlrc)inı, esya den~l gibi 
ynpnr, göç tnc;ryonnu" glbj gön
deririz." dedi, Gitmişler Toplmpı
d!&· bir e'' ba mu~lar. Snndrl' ve 
kilimlerle geldiler. Malları güzel 
balya )ııpt1k. Ev csya rodan fark 
StzdT. 

Sonra er nılim "abııhleyin "er
ken olcln !" bir arab::ı ~etirdi. Biz 
tabii kapının arnbJ;.,ndan bn.kıyo -
ru7:'. llnmallnr Jmpı önlindeki mah 
yUklediler. E\'Yelu arabayı gön
clerdll er. Sonm JIUı;;eyin •arla 
brraber iki I yo!lan<.lılnr. Iliz o 
•rün orn<la knldıl:. Yalnız nl"tlba. bü 
tUn mah almamı~ ı. Geri ve liç 
balya daha kıı.lmr<>tr, Aksamı bn 
minval fü:cre ettik. Aksam tistü 
Hilseyin Nnr lı!r taksi ile ~eldi, 
İ'ltimiz bindik. Fehmi ornda üç 

• clengin yanında J·nldr. Topl<apıda 
bir c,·e '\"al"(lık. S:ı.hııhisi Fehmi de 
geleli. Sonra Emino;tln bir çuval 
mal yaptı. Glttı. Ertecıi snbah rfa 
polisler bizi bashlnr efendim. Ben 
yalnız Fehmi ite nnla.5hm, Frhmi 
ele öteki Hüseyin Nar'la Hüseyin 
•ar da Eminoğluyle anlasmış. 0-

tcklterln hiı:bJrini ben tnnmınm. 
fı;;kender tntlı tntli, teferruntmt 

ctahi unutmııclıuı höyle<'e nnlattr. 
ll:ıldm: 

- BöyJc mi oldu fskender? 
De<li. 
- Döyle .. 
- Olclu mu ya hkender! Yap. 

tığını beğenılin mi? Karakolda bu 
ifadeyi mi verdin! 

- Jforn.1<ohlıı. ne söylediğimi bil
miyorum ld efendim ~k ıJastırdr. 
Jar. 

- Canını ne diye böyle söyJU. 
yorsun? Billlıill gibi söyliyeni ne 
diye sıkıstrrsınlar? 

Febminin Karadeniz ivesi ise da 
Jın canlı, d:ıba oynak: 

- İskcnder mal!en te Hm etti. 
Doğru söylüyor; nnla5tık. Ben yer 
hiıimal< için ~ittim. Mul;o;uilu tanı
mam. Tczgahtari e nnla<ıtrm. Yer.i 
hul<lum. Fııkııt bu işin içtnden 
yalnız çf~ıımıyac:ığnnı nklnn kesti. 
l emşclırim llüsc~in Nnn bulılnm. 
Ona isi nnlnttnn. Evvclıi. knbut 
ctmecli, Fnknt ertesi sabah tarif 
dti~ yere geldi. 

lfüseyin ele bu i<ıin hnkkmdnn 
~elcnüyec<'ğiııi ltc~fE'tti. ötesi i . 
kcn,leı-Jn anlnttr~1 gibi oldu. 

Ilfüıe~ in Nnr: 
- ı~chmi bana p:11:ar g\lnU gel. 

di. "yarın sn.hahlc~in saat onda 
Feriköyüne gel, Maksudun yeni 
yapılan tlükkllnmm önüe" dccli. 
r.l\f.'ka bir ı;e den hah etmedi. 

(Devamı 
1

4 Unctlıle) 

ı ... .. ....................................... 1 
!.~.~ .. ~.~~~ .. ~~.~~.~~.~~~ 
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FraD!Dz Ayan ve mclıoan mecllslori 

luuıgre bıülnd mü tcreken fıoplaıın • 
rak 8SS reyle Ayan rc1ııl ft combune-
1 l nıklll Alber LöbrlinU cumhunei91 

(Deftmı ( ünollde) Fakat t.ol!u topu 16 yahut da en 
ç-0k 20 ki!iller. Yelpaze ~klind~ 

-------------yayılarak, ağır ağır. mü§küliUa 
atlanm stJrUyorlar. Bu da hiçbir 
mAna ifale etmiyor, Y•ni başmıdu 
biri<dnin en Jınraretlierinden biri· 
nln: 

KISACA: 

Bazla bir hakikat 

tf1 u iN ~ iiiiıiiıiıilliıiiiiiıiiıiiiıii~nnı 
oonııuııı ııııııınuımıııırnıııı 11ıı11111111 ıt -·-·-·-·---.---

oODlfslerdlr. Reye 8%6 mebus w AJUI 
I3Ura.k etmı,Ur. 
Fraas::uım son mmhurrelsl olan 

möeyö Löbriln 1871 de doğma5tur. 
Bir ç~ aDesln1n çocuğudur, İlk tab· 

B lRKAÇ ı;Uıı "'·el, Bah~e
kapıda.n geçenler, Dördü~ 

"- Kimse ne yapaooğmı blmiyor: 
Emir yok kil" dedl!;ini duyuyo· 
mm. 

CÜ<'~ Vakıf H~mm ~ö~e.cıinde~I Dn.ba. oura, gecele~in, git gide 
.M11h l'lyıuıgo gıseslnfn ooUnde gı . ' büYiiyen kanşıklrkla.r oluyor· da. 
rillmemi~ lıir k:ılnbahkla kat'§rla.f• • • -
tıl 1 • ll 1 k b Tolı- lın. ~k t.&b!ınoo se.lcri duyuluyor; 

ar. Şo po s er arşnış • \'e o tnrafron köprü ba..qnclan snl· 
Wnl köyünün okulunda yaptıktan son Junanları ınnıya l•oyuyorlardı. Sı. • . .. • 

ra N lisesini ve mllhencllfll bitir- . r~yn girenleri~ elleıincle parolan \·oya benzer bır ~ey yuksellyor, 
mlştl.r. Ask rlllt hb.mettnl topçu ruı • 1 1 d Ucr halele poll terin, ynhot da a._q. 

ıazır < anıyor u, l·n J 1 t w t ı 1 
teğmeni olarak bitirdikten sonra ıılyn Ne oluyonluf l'iyanko hilctl mi '-r. er n nı,: 11,,'1 a .eş oma '· 
d hayata atılmu,ı ve vtınyctıne ldıırc nlı~·orlardr? Yoks:ı, lıunıda lruma5 . ,1•U mnhut 6 ~ubst 1931 isyanı 
moollsl azası olmu~. 1901 de nırlıus m; claTrıtıhyor ekme!• mi ,·erili.. ııJı. 
~ 1911 de CV\'cl~ mUstemlekfıt, vorclu"' ' Gece yansı, hen yine Corcorclc 
sonra da harbiye nımrı olmu,tur, • Rıısİt hir sonn:ı n~ öl:'renifil• l\i me~·dnnın<layclrm. l\innzarn Iıftlıl aıı-
1911 de mcmıınso kabin lnde ablu- bum.da ne clunek ılağrtılıyor, ne ln5ılm:ıı, ınana.<;ız seklini muhnfı 
ıca naZJ1"I olanık bolunmu~tur. 1081 de Juımaı; vcrillyonlu ne do milli P'· ı.a. edl~·ordu, Ülcnler 'ar diyorlnr-
1\yu robıl olmuştur. yanJ?;o blleti a.l1To~lardr. Rn tala. dr, fakat hiç kimc;e isyanın S.imin 

'reni t'1Illıhnrretslnln lstifnsındarı l!alıl· hlrcr ele te oyun kiiğıclr pe- ~rafından teşvik ve idıırc edildiği. 
basvckll nıö yö Tnrdl.)ti l!ıtlfll8ı. ..iııoc' eli. nı, tı p mak-. tin yapıllıilmı, no ne· 
«ı1J1dlm"l~hıe sunnm,fQr. Cum • Jfo;·n hir hakikat... tice n•rılli;ini anl .. mı~·u mul.te<lir 

hmrelst bu 1ııtl6'71 knbnı ctml~ vt ye. !lmıun nıfına ını bu ~atırları o. l ll<'i=,iMI. 
ol kabinenin tcşldUnc luıdnr mzlfele. ı.uynular l•olaylıl.l:ı r;.':mıabiUr1f'r, Dcrıhn tçiıı ap açı giiriinen şey 
rımle de :n etmclerlnl rica etmI:ıtJr, . Burhan BURÇAK Ceci blr intibadan ibaretti: Amme 

Yıı.zaıı: 

JOL ROMEN 
kuwetJ, yırt.ık bir gazete gibi 
vere serilmişti. Hiç bir otoritenin 
İıiı; bir tc5kitat ku\'vctinln mevcu' 
diyeti bile hiss--dilmlyorıla. He; 
şey, sanki gecenin o manzznm Pa.· 
ıi ı t.:enıli haline, kendi lieşml!Kc. 
sine, l•~ndi ıztrr:ıbm:ı. terkeclilıniş 
gilı <•!'reynn c<lyordu. 

o nl;<:am iktiılnr me\ kUndeki a· 
<lnm Dalııd~ e <li. Sekiz sene e\'\. l 
t:anımrs olduğum nynr I>alad\"I'. 
Anlnmryordum. lliç "lr şey nnlıı 
nınclıl'tmu 1 endi henclime hl<lclctle 
tcı·ror ed!yordum, Dıılııı. on bC 
~iin evwl emun umumtycnin js· 
feğilc, onun nlkıc;Jnriie, ha 8 sene 
:rnrfnıdn cfs:uıt'Si nıYrzclnn ni;'lZa, ~n· 
\'3S \B\!Hl ~ayC!rJ:ılc tcl.:rar f".-()dar 
m"'\ klin" ~<>Jn•iştl: Km·vetıi. sr • 
siz, iıın( çı, nılmJ.i\r ~ iizlü \'C krsa 
boyunlu n.dn.m; "Ve.ucluse (1) bo. 

5 Çeviren: 

LUTFI AY 
ğn ı'' aoclesl olmıynn, hUtUn istik. 
b:ıli <inlerine scriml:7 gören ve bU· 
yiık frrsntla.n lm1Jayan insanlnr 
gibi kendisinden beklenen !iCYll'ri 
bir Iahzııd!!. gerçekle tınnet• iste. 
nıcmiş olan a<l:ım. Birknç hurta 
iı;indc sui istfmnllerin cezasını ,·e· 
rcc k, fcs:ı.t yuvalnmıı clnğıtar.ak 

d lılli nsn~ i i Y<'niden t.emin ede' 
<cini. Iiıılbw ld 6 sulxı.t gcoc ynn: 
ı, C'orco•de mcy<'hnmıJalô adam· 
ır yum bıışnn<la §(iyle siiyleniyor

Jorıh: 

"- Daladyc mufl • a çekilme 
liılir' Artılı: yeter!'' -

Anlnmryor<lam. 
~ııat 1.ıin1e :ıınr<!eatı avörı·:~nııde 

lı 1 ,' fütrnc~i <'iiil.kô.nmn ~!rllim; lıir 
ı n< m:ıtll;: (2) lmrt satın aldrm ve 
üzerine şu nllrc.-;i ynz(lıtn: 
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M El~TEP.LlI.JfüİN hnaat m 
mıı.nı geliyor. llııtta ımtJ

hana tAbi olmı) wı sınıflar için 
hasat ayı mayıı; ayıdır, Ki.ıtUk ve 
gent kalbler heyecanla doludur; 
yodi sekiz nydnnberi muntıı.za.m 
ı.;urette çalışmış \ 'C iyi not alnıı~ 
olanlar memnundur, ders scnt-si 
netirelcrln: ıtlmaUıı heldlyorla.r. 
Çnh~mıynnlar ise dertlidir; ynlıut 
bir bnmlc yııpmai,"D hıızrrlıınr)or
lnr. Sonra büyük tatil bn.5hya -
cak; 8 veya 4 ay tnbl:ıtm koynua
va, lmmsaldıı, ormanda. dnğdn, 
köyde ya.~ Bwıılarn gide. 
miycnler hiç olmaz a dinlenecek • 
lcr! Pek çok noktalardan, slmdlki 
mektepliler csl'ilerden bahtlyıır • 
dırlıır, Acaba buna kentlileri ıı.n -
hyorlar mıT Uzun tetkiklere ıu. 

zum yok, bııhalanna vcyn dcdcle
dne sorsunlnr; otu1 sene geriye 
doğ'nı ufal• bir eyahnt yap ınlnr, 
yeter, 

Alcktepı;lliğin ilnu \'e terhiye' i 
bir ~cldl alması on dokuzuncu n
sırcla. bilhassa bu asnn sonlruilc 
yirminci asırdııdrr. l'ıılnız şn.rlruı 

değil A vrupanm en büyUk sclılr · 
lerlmlcld en meşhur mclitepl 'r bile 
gayet kötU \'azlyctte bulunuyor
du. Eski Avru1>3 m~ t-01>lcrinden 
bahseden bir mecmuada mcraldı 
bilgilere tes."L<lüf ettim. 

"Tnlebeye mnhsu birl>aç san-
dalye ve hirkıı.c sıra vnrıh; ldtnp 
,·esnlrc ko~mağa yanyım :;ö:ıler 
yolttu. Ynzı ynzaen.II talebe diz
lerine ya bir taş tnhtn ynlıut fla 
lınlmumundnn yapılmı,ş b·r plU.lm 
lmyuyordu. Talcbcl<'r ot minder -
!erini, t.en\'lr ve teshin için li.zmı 
oJnn mn.ddelcrl kendileri getirir· 
lcrdl. On beş blrinı~I tec;rindeıı 

hir m:ıyısn kada.r çocult, o'kal mal
zemesinden ım,ıaı bir yıt;,'lII odun 
getJrmek mecburiyetinde irli. Oku
hın zeminine hıı.sır ve yn srumm 
serillyorda. Ortn çağın bnşlangı
cıncla tnlebe yazı vnzlfclcrinl &· 

i;raç lmbokbı.r&na ve b:ılmuma sii· 
rülmU lrllçiik t.abtn.lara ya.zarlıır
dı, Bir clua kitabı bir çayır ynhut 
bir bağ değerindeydi, MuaUlmicr o 
ka<lnr fakir idiler b.i ölılü'*'lcrl za
m n -nr n uz gü
miilUrlerdi. Pam ız mektep yok 
gibiydi, 1429 da Kortrc'de bir mu
allim Noh'dam lıiliscsinin bnlıçe
ı;indekl mektepte ders okut.abil • 
mek için cne<le ekiz lira ödcme-
ğe meebur<lıı." ' 

Dayni;'lll Cennetten çıkm1' oldu
b'll h!lkkmdrud kan.ant om.da dıı 
vnrclı. l\fua.Jliın blrtok ince ~u
buklann bir araya getirilmesin· 
den meydana gelen demetle ç.oco
~n çıplak kıçına vurunlu; a.rkn. -
dıışları cezalıyı mısıla tutarlanlr. 
''Bir muallim bir talebenin !tolunu 
yahut brrcağını kırdıın takdirde bu 
talebe senelik aidatının ynrısmr 
liılemcM~n mnnf tutulacnğı gilıl 

hemen mektebi temetmck hakt,.,. 
na dıı m:ıHkti." 

Dünkerl•'de en çalı lum tnJche 
Sen Nllwla yortusu artrcsfnıle ço
c•uklarm bıı<t rahibi iHUı olanardu. 
ftfc<;elii gUzcl bir mayıs g\inli tale
besini ıılımık kıra ~ıknn muallim 
onlnn omıanıı götürür; ynramnz 
\"e tenbelleri ıhlab için fmclrk \C 

nyvn <lnllan keserdi; buolıır şnr .. ı 
söyllyerel< mektebe gctirillrdt 

lli57 ele ynpılmı11 bir tabloya. gö
re derslınneye biU ıı: bir yerde bir 
~eh bnhındnrulnrdu Ve bu eşele 
camsız bir f){'ncercd<'n dershaneye 
bnşmı uzatırdı. 

KADIRCAN KAFLI 

M. Edouard Daladye, 
Başvekil. 

Arlmsma da §Unln.n: 
"Sakın zaaf göstermeyiniz. Bu 

i yan bir şey defüld:r. Biraz aziın" 
kar davramrsnnız cllmhuriyeti ve 
onun hUrriyetlerlııl lrurtaracn.ksl· 
nız.,. 

Ert i gün ortalrkta Daln.cl)re 
Jıüki'ımetinin ''Frnn!!IZ ~tıını ahrt
m~'k 1 temediği için,, 1 tifa ettiği 
ı.ayia ı dom ı~·ordu, 7 ubat al • 
nıı sokaklardıı otobüsler yanıyor, 
1<'~1tlliıUan<lın1mı bir sürU lmput; 
kamyonlarla m:ıı;rıızalan soyuyorA 
l rdı, l'nlclımn kenıır1annda clunı.El 

polMer de, yerlerinden kmııtdıı
mnclan bi.ıtUn bu oluı>- bitenlere s '. 
yirci li lryorl:ır ,.e 3iiı: •eri t.aı.n 'lO" 
etmb lns:ınlıır haykın3 or, ha) kf1'J'" 
yorlarclı: 

"- Kahrol on D:ıl dye! l{atil 
l>nlad3el., 

(D rnmı \UT) 





1met 

Sevengil'in 

Roma 1 rı 
Mevcutları T ü.kenmek 

Uzcredir 

Çıplaklar (100 Ku.ruş) 
Açhk (50 1 uruş) 
Köyün Yolu ( 30 Kuruş) 
Perdenin Arkas: (35 Kuruş) 

Vakıt, Halit ve Siihulet 
Kitabevlerind e 

Beyoğla Halk Sineması 

BugUn mntlne l l de, gece 8 de 
S ilm &lrden 

ı - Racnn!ilı Hıızlnesi Türl•çe 

ı - Bornoo Ormnnlnn. Mr.cera 

8 - Go~ l:ır Geliyor. Ll ko md. 

PUD 
M 

L 
i 

R 

Yeni ve fevkalade bir 

Mübalnğah gayri tnbii 
"Makyaj,. knlmadı 

Cüde sürul.ecek gayri mer'i 
yeni bir pudra, tabii bir 

güzellik verir. 

Pılris in 'i ık 
• noda icat 
ablt 'duran 

yeni blr 

Bunun sırrı İpekli elekten üç 
defa geçırılmı en s:ıf ve C'n ınce 

pudrayı ı ~ı d f:ı krema o::ı • ı ık 
knrı;ıtrrılm:ı ı u ulu ıle ı :ıh f' lılc
l:>ılır I'r .. nsı~ kırny,ıgerlcrinın .c
ncl rce · r ı tırmal:ırı nctı c nele 
c1dc cd 1 ı bu u '. Tok 'o ı ı ucs
scscsin n n~ı arı • ltl'ld dır. Bu yc
ııı To'kalon pud :ırtık p:ırl:ık 
burunl:ıra ve y lı cıltlere ebcdı
yen son \errııı tır Cıldınıze, sekiz. 
s:ı:.ıi wrfmd:ı "Mat,. dur:ın nefis 
ve güzel bır ıeıık ,•erır Ruzı;5rd::ı 
v-0 yağmurda ve h:ıtti'ı tcrlcınc:dc 
cildlnlzı p:ırl:ık o t rmcz. "Fini 
Mat., Tokalon pudr:ı mı kulh:ınırs:ı
nı7. ı;1m:ınrza bır ı:tul yaprıı mm t:ızf'
lıgini ve guzcll ırıi bahşeder, scvim
Jılığlnlıi ve rıızı cıı 11 bir k:ıt chıh::ı 
arttırırsınız On muhtı>lıf \'C yenı cıı
zlp renkte ol n Tok lon pudrası.ndan 
tfrıni ınt hı>p C'dınıı 

ay attan ar çalar 
(Ba.~tarafı 2 ndde) 

de yapılmış ilcai bir çı!grnlı:k 
gaflet eseri kabul ederek günah. 
l:·jrı affedecek knilar faz:ıet ı;ö"
termesi lazımdır. Aksi takdırde 
kolay kolay günahkar baba mey 
dana çıkın da yavrusunu (piçlik) 
etiketinden kurtaramaz. 
Gayrime~ru c::ocuklarm birc;oğu 

misa1ini gösterdi~imiz gibi baba. 
lan tarafından inkar edildilt!cr 
için sefalet i<•iııde "'"'üyürler. M~
hur hüki1met P 'anu Vilyv;ı1ı 
Fra !din gib1 vicxhnh ·." niifu .. u 
olanla1·1 da p:-:ıı:rinc va1'lık ra -
ves· \'erecek kad-:ır lıaki!:i baıbal•. 
~ ızöstcren ;; ok değildir. 

. .lemlekr:-tte her gün şurada 
burada ölü veya bir beze ~arılı 
olarak c:ı.nll nevzatların bulun -
duğu duyulma'·ta ve y:.>zılnt'l~ın 
ve hatta b.ircok 1(Ürtaj1-ır bu yü~. 
den ~ apılnvı.Ictadı,. s:., Iı.:ıi sucu 
oimadım cinsi bir !' · Tl!D veya 
c;1lgm bir :.:ışkın wah~ı~·ü c: rak 
düny;::mrza '!C'len her g-ıyr n• 2"

ru çocuk lı'l~sru çocu~un ay111 
haklarma mcPtLir rüp 1·ü o c1a 
fark gözetrreksizin mühim fof • 
mai varr" ler yi.\klenen iiizumlu 
bir vatandaştır. 

R.4.S/l\1 ADASAL• 

H A B E R - Aksam Postasr 

Jltısralarda.n 

Gazetelerin verdikleri h:ıberlere göre, tek tip arakkabı 
meselesi etrafında eehrimizdc inceleme (!r yapan tktısat 
rr.cseicsi etraimua ı-ıch1 imizdc incelemeler yapan lktısat 
nm 011 liradan fazlaya rnutmaması liz;m geldiği anlaşılmış. 
lmallta oaşlamal• için. bazı teknik husuı:.arın temini gerekli 
görii 1ü vorm Ufj ! 
~ Güzel, ala, rana, bala! .. Fakat teknil~ hususlar ne. za
man temin edilecek?.. Bunun için, müfettişler yenıdcn 
tetkil<\e['(le mi bulunacaklar?.. . 

Tek tip avakkaoı yapmak fikri. aldanmıyorsam, b,r yıl 
evvel meydan~ :ıtılmıstı, O gü. bugün. haltı. bir ~ey yapıla
madı. İşin - tabir caizse - e.del:>iyat~} ~e ıığra.şıyoruz. ~e bu 
yüzden. ~O lirad:ı.n a."}ağı kundura alo.ıgımız yok! 32, .:.ı5 ve 
hatta 42 liraya aldıklarımız da başka! .. 

J3ugibi halkı, bü~iın bir ulu~u ilgilendiren işlerde ~ı;h; 
aceleci olamaz mıyız ... Daha rn.dıkal hareket edemez mıyız · 

Hikiiyeyi b'lirsiniz. eski a~virdc, ~irkateyn~erd;n . mi, 
kruv::ı.z;jr ~rden mi, bac:tardalardan mı, ışte bu cms oemıler
den birini, zarrı.rnm pudic:ahı teftişe gtmi."'}. Anbarları. top. 
ları. kamaraları gczmu:ı. Ge:ı:mi.§ ama, karnı da acıl~mış; 
yemek hazırlamalarım eınretmi~. . 

B klemi:;, beklemiş, arad1n yarım saf..t, bir ~a.at ~e?mış; 
emrini tekrarlamış, yine bir şey yok. Sebeb.:nı soı muş. 
Demiş ."r ki: 

- Geminın tay:mıtından başka yen.ek çık~r~1~k i~in 
len!.Zım zabit.inin takrir ynması, zabitler mccl•sırıın karar 
vermesi, o5oÜYarinin de tasdik etıneı:;i lazımdır. Bu muamcıe 
tamamlanm~J·1.n kılerden bir ı;ey cıkaz! .. 

MABK.EMELtR1JE 
(Ca.5 tarafı 2 incide> 

- C'anrm, dedim, ne var! Söy
lesene •• 

- $('n ~eı canım, orada ıı;örür. 
siin. 

Ben de sabahleyin Ferikiiye> elam 
tadım. !\Ierak ct~"1im. Ba'ktıın ~i 
o•·uda, yeni yapılmalda olan bır 

diil.:kiinın i<;inrlc ~·edi h:ırar var. 
- Jlunlar d:ı nr, ıleı\im ? 
- Sen!n nene Hızım. <ledllcr. 

Güriiyo:-sun i~t.c, mnl ! -;e:ı hunları 

sat .. yiizcl., ~·imıi be"i senin. 

Gittim Eminoi"';lmıu buldum. 

llih>cyin Em'ııoğlu - Ben Ga.. 
latadn. ~ürcü Osmanm kahvesinde 
nturuynrdınn. Vakit ~ece clokuıhu
çuktu. Uyku ı:;öziımdı>n atuyordu • 
Ill'le ı:;u ı:ııyı lt:e im de- r.,idip ynta
yıın, dedim. O •.mul.ı lhiseyin 
geldi. B:ma: 

- S•m bcnimln Fcril,fiye, 1\[:ı'<. 

<;mfıl'l evine ktt d:ır ~Plir mi..;in ·~ 
neui. 
Ben: Ma1•.,u<lun c\·i ela ha bitOl"

tli ki. Hem n~ yıtJl:\cni!ız ,t:.C'C't- ~·a
ı ısr ornfta '! Deflim. Jlfak'>Ut ':'İOHlİ 

fmnrlad1r. Qnunln ıı:r l5in ,·arsa 
~·arın ahah lmnu"t ru7. 

- Canını, c1ccli. Snn ~e>l. b; .. 
{,lclcliın oraya kadar. Yolda işi an. 
Jahrım. 

O nihalj bagı devlet sana da ed:~r tcm:-ıyul, 

. 

1 

~ A, gönül, ne ah eders~110 ruz;ga: <ler~~_!'l)Rl.......,,_,.,..a 

Wndr:~~UIBLESIÔ.~•I ~~~~ 

ncrkım ,.!endinı, Feı·ikii.r~ rnr. 
dık. Saat da on biri bulmuştu. 
!'lal;;<;mlnn yeni yapılmakta olan 
tlükt..frnmın 1<!l!H"Tnl ittfü. İrcriye 
,ı:.irclil•, i'.'Cri'i zindan gibi kıı•u•1. 
lılür. UiisPyin blr mum y:-ıl;1ı. l\lu. 
ınnn ıst~'T!c1a Jırıcmnaıı 1ıararlar 

\"e h:ıra::-lanıt üzerinde dı- in·,ıın 

Nevyork lOil Dolar 130.70 ~ llararl:ı.n yolclnilnn. ytımu~~lı 
Cenevre 100 Frank 30.365 Ç d Gar:p bt'r hayvan ~·unm~ak ~yleı·. Dllnlar nettir? 

· ii<'ut ları ,·ardı. 

ı'> 9"~" izme en para çıkmş • t l k l dil N 
Madrlt JOO Pezt>ta -· ... • ::ı Ce~.ubı· .ı\.frik::ıda gezen bir İngi· Deflim. ı>c .Ii Ulfl'\'; ' e er. e 
stokholm 100 lsveç kr. 31.16 Kana.t;lımın Toronto şctır.nde ihtl- " • eli k d Jco.dıır mal var btınlar<l?., clcd·rn. 

ESHA.'\I \ E TAHV1LAT yar bir kndın, çiftlikte çalışırken giy. ıiz seyyahı, şL-n hYe a ar görü:- \"etli sekiz bin liralık var" detli
mek !'"in pazardan eski bir rift çizme rnem:s ~arip bir ayvana rruılla -E.velk1,BugUn .. " • ~ ter 
satın almış. Evine döndüğü zaman m·şttr. Kurb:ı.ğa bü:.rüklügünde o_ • 

İkramlyeU % 5, 938 22.68 -.- ı~n bu ac..,;p ma.hlO.k, srçn''arak lfii .. eyln Eminoj?Jtıi:;umm ifa. 
33 2" 23 çiz.mel eri ı;ıym.ye çııhı;aı k~n ay~ğı ro.. ~ ...... J 

ikr. Ereo.ni % 5 • 9 .... - .- ,,.;;ı"''"ormu~. Fakat, cüssesine na- dcı;i sonlnrm~ doğru bu masal h:ı. r 12490 hatsızlanmıştır. Sebebini aı·attırmış, , .. "' ·ı 
% 7 1/2,933 T.borcu' r. -.- z·aı~.: sı~r"m.1 kabiliveti o kadar \nsmr nlmr~t·. 23 .,O b:r teltinm içinde 5-0il bin frank de. _. .... J 

% i l/2,933 T.borcu 'l'r. 2 ·- -.- K ":.ı~.l!'ynıı:-.: kı·, her atla"'.,"'rnda D -:\, •.1ımı~~ ~.·~nı .. •or, b"u""ük kocamnn ~ 23 30 ğerinde kA.;ıt para!ıı.. bulmuştur. a· t ,_ .... ., J...,, ... • , , 
% 7 1/2,933 T.borcu tr . .) · -.- 1-ıetre ka<laı- ilerliyebiliyormu~. hararlarm ii<ıtiinılen in<1ıın ha~·a · Sivas • Erzurum 1 19.85 dm Lu para arın bir kısım ile yenı n _ t 

Çizme alm•n ve eski çizmeleri de ba- tngilliz seyynhr, bu hayvanı yaka • !etleri fır'ı~·or, p .. ldi lnım"şlnr, 
Sıivas _Erzurum 2-7 19.95. 19.85 "" 1 
% 5, 938 Haz.tab. 27.50 -.-

tıra diye bir sandığa yeı·JB§tlrerek sak lanıa.'k i(}in gece~·ni güne üze kat • ~i;ı•nh, ~aı·•. yeşil, mavi .. binlerce• 
lamışt1r. rnJ"' orman iclerine pusu kıırmus, liralar .. 

% 7, 1941 D. Y, l 19.RO -.- · 1 
• affalc 1 ı 

% 7, 1941 D. yolu 2 19.50 Sakal trQ§ıncla rekor nıhayet er.:ıc.ı...ne muv" • 0 mu..". Net'c"nin ne olıht~uıın hl1iyor -
Anadolu D.Y. Talı s 51.50 -.- Her •eytle rekor kırıldıA'ına te!!.ııdüf Tam 25 sene münzevi ı:-:unm:. I~oridorrla mahkemeyi din. 

Anadolu D. yolu %60 
Anadolu D. yolu 1·2 
Anadolu D. Y. Müro, 

Merkez bankası 
!ş bankası nama 
lş bankası ba.mllıne 

İ!J bankası MUessi.!J 
İı:mlr ESJlaLAhaıı B. 
İmar Bankası hisse 
Aslan çimento 
Aslr.n çimento mUcssi:; 
Şark ıl~!ırmenlerl 
İttihat df!ğirmen. 

•r. k{)ınUr maden. 
< 0 6 T. boLoları 
TUrk U. Tiyatro 
tst. Umum Sigorta 
Ş!rkeUhayriye 

Şirketihayrıye temettü 
Rıhtım tahvil! 
lst. Su tahvili 
lst, Su nlsse. 

30.25-.-
50.75-. 
49.:S0-.-

180.--.-
14.--.-
14.72 15.-

160.- -.-
6.--.-

22.- -.- ~ 

14.9() 

13.50 -.-
5.60-.-

28,50-.-
18.--.-
94.--.-
68.--.-
29.- -.-
25.--.-
30.--.-
14.30-.-

8.:.!5 -.-

5.- -.-

Boraa harici altın fiyatı 

Dünkü BugUıılıU 

Re~d.iye 35. 3509 
Klllçe altm gramı .t.78 44.775 

etm~k mltmtdindür. l•o.kat sakal tra- l \rnıj~ l.:r aclam: 
yaşamış 

ııınd.l. da rekor lcırıldığını ttöylerset~ Corç Vudlcy ısınlıldc bir tngmz. • - :r~t' yedi ııeldz l in ir•ııoı, ılc-
buna lno.nır ınunnı:r.. ·t Arnerlkanın d •• 11 kavga otml" ~ı. Oru•la. vi.h; bin llnıhk mal ':ıı dı. 

be J J.013 yılın ıı. narıııı e "' ı T .. b. • ·· b" J 
dan F ran'J lko ııehr.i.ndckl ber -r 

0 
zamandan beri de Uksbric kasabası anı yıız ın1 yu;ı; •n pape .. 

zef ll!ı~ ba bundan füi ene evvel ıı yanında bir ormanda tek baııına t::!m Adam he~ ~'lb·?r• ltcm söyleni-
S!lııi~clfü tr.:ış rekorunu ~ene kendisi 25 sene mUnzevi bir b:ı.yat ya§amıştır. ~·ol'(lU. Bu yuzbın lırahk ipeldi ku
yedJ ıısnlyo ,.e sanl:-,·enlıı aıtmı~ta. )ir. Vudley, ormanda. Robinson Kruzoe mA' ına.cıa.h onn. milthi~ te1o1lr et. 
mi zaman ıda. lun:nıştır. fkb ııcne ev-

gibi kendi eliyle yaptıgı b!r kulUbede 1 miı;ti. 
veı::ıe g:ılince~·e luıdnr ı-ıakal traşmda. 

surnt rc~teı-..ı on lkl s:ınl~o ıın. 
kalrnıt ve dağcı seyyahlara yaptığı - Yii1. bin papel .•• 
kUçUk hizmetler mukabilinde topladı- -·----------

Pant:llon· uelek, ce!tet 1 in · u o d l J ğı hediyeler e geç mış r. rman a · 
kravat.. J:i ku!Ubesındcn ancak 8 klioınetre u. 

Panlalonu bundan Uç yüz sene >?.V· zakta bulunan kıınzmı:ı ~ıanına bugü . 
vtl VcncJ itli bir terzi icat etti. Bu no kadar hic dönmemiştir. 

• n • Panta.10.1 ~elırinde oturur. Kocalarını vestiyere 
du. ı::u §chrin t:ınmmış simalarından- b 

ırakanlar 13,30 14,30 Radyo salon orkes 
dr. Ona dn halk bay Pruıtalon IA.ka -

b Bir erke.,!tln karıaile alışverişe ı:ık- t;-nsı. 18,00 program, memleltet !'laRt bmı takm~tı. İcat edip diktiği el ise- .. _ 
mnaı, erkek için <layanılır ıstırab de· ayarı 18,03 Radyo dans orkestrası 18, ye de pnntnlon ıı,dı verildi . ...., 

Yeleği on be§inc! asırda Gille adın. ğlldir. Kadın bUyUk mağazalardan ol. 40 rasıi heyet! 19 30 saat ayan. ve 
<la bir 1nı;ilız aktörü icat etti. Bu kol rLne girdimlydt, her aalreslne uğrar. ajana l!J,45 .\nltara ilkbahar at ko_ 
suz elbiseye de onun adını verdiler, ne kadar mal varııa lıepslnl çıknrt!p l t!lllannm neticeleri l 9,55 mUzik 20 15 
Gillc dedıler. Pransızcaya bu ad jile, bakar, gözden geçirir, inceler, b.r bır konıı,.ına l tutum ve bakrm) ~O 30 ita_ 
türl.ı:;eye ı.Je yelek diye geçti. sual sorar, Er"k.ek, ka.rısınm pe~i sıra, rı~ık ~R.rkı ve türkUler 21,00 konuş. 

Cel<ct orLn ça~lnrda icat edilmiştir. suratı çatıl<, asabı gergin, homurda.. ma rz.ıraa.t sattl) 21,10 temsil · kim. 
Boyun bağı, yani kravat, İngiliz a. • na homurdana dolaııır. gll aileei 2J ,30 karışık program pi. 

a;> ı:uımlaıı I.:!l.yal kravat alayı su • Bunu naz.an dikkat;) alan Nevyor. 22,30 :nemle ket saat ayarı ve ajans 
bayların boyunıarı.;:.·ı taktıkları bağ· kun büyük bir mağazası, harpte;ı ev- 22,15-22,55 l<apanış. 
dan kalnn~tır. Yavaş y~vaş siviller de vel maıuıus bir vastıyer yaplıı·mıştı. 

İstanbul Dcftcrdarhğınclan: 
boyunlıırıııo. bağ takmağa baıılamışlar Karısile alışverişe gelen koca bu vcs. 
ve bu baııaı·a şarkta. boyunba.ğı, garp tıyerde oturuyor. Kadına ve l\ocay!l 
tc ruayal atılarak kravat denmiştir. birer num!l.ra veriliyor. Kadın işıni 

yoı', kapıda. kurısile buluşuyor. Gidi . 
yorladı. Çubuk u p troı ofis deposunda mevcut (218) adet bo~ teneke 11.5.942 

par;a.rtes1 gUnU saat 15 te Mllll Emlak mUdUrlUğünde mUteşekkil koml.e
yooda acık arttırma. ne ısattıncaktır. Muhammen bedel (124) teminatı (12) 
llrıı.dir. !stek11lerln mezkt'lr gUn ve aaatta temlna~ makbuzları ve nUfus hil. 

viyet cUzdanlarile birlikte lcomlsyona murace.atıarı. (5381) 

Ceket, yelek, pantalon r.::.ı eııkld.Jr bitirince garsona. numarasını aôy:Uyor 
yoks::ı, cilbbe ile falvar mı? Bunu an. garson ıwcıılar vestiyerine gldip nu. 
l\'.llak içın şalvarla cübbenin ne za • m:ırayı haykırıyor. Koca., karısının i
man icat edllt.l\ğini inceıemek gerektir. şinl blUrd~ği.lll anlayıp kalkıyor, çıkı • 

=--=====================~ Hcıı l> ralJer İ!;eri girdllcr. Bu_ hlirnıetkar bir srlarn vererd;; ~t· 

- 5 • Yazan: ~Ez"~An u 
GllÇ(!Jl ıcuıunlann hUI •cıuı 
Babasının y nına muvakkat bir 

z::ı.man !çln dö ece olan l!'crbat, 
1stanbuld::t Sıra rvılerdckl pa.nııi. 

yonunda mazi~ alt hatrrala.rmı 

anmaktadır. BalY.ısının cömertçe 
yardmu ile h m mUk mrrıel bir talı 
mı yap , h m g ı: ığlnın en ateşil 
devırl nm. en v şuh kızlarla ge
çiren F b t, n v 1 si G3nUJu, 
hayal dcı l>UtUn sıcaklığile canlan 
dırı:'.Y·or. Onu, ha.)atına karıtıruı ka. 
dmlarm hep lnden r,:o~ sevmektedir 
Ge ad , on ~evgi •s·nln ayrı • 
lırke?J. söyl i nnt e3k tazellğlle 

kulaklarında h ~ tiği bir sırada 

telefon r. lıyor, 
Keçb1ll bir kadın see4 kendisine 
annemnin ölilm halinde oldutrunu 
bfldlre!'ek derhal geımc.nnı aöylU _ 
y-or. 1''erhat. bu sesın cazibesine 

knpılıırak, <lerh ıl doktor arltn<.la§ı 
Tarıltı ~ece ) arısı e\ inden alıyor 

ve meçlıfil kadının Cerrabpaııada 

verdıği adrese gıdiyorlar. 
Tarık, bunun bir macera olduğu 

kanaatindedir. Onun için arkadaşı
na kendisini otomobilde bckliycce_ 
ğlni ııöylUyor. 

Fakat F'C!rhııt, arkadaşını da yı:uıı
na katara.k, karanlık sokakta şofor 
le beraber meçhül kadının bildirdi· 
ği evi arıyorlar. 

Doktor Tank içinde gariıı bir 
ü5ümc ile bunlan tiCtkik ederken 
rerba.t heyecandan tUreyen eliJ-
le kapmm tolmın.ğını tuttu. Fakat 
tolmıa~ı tubıınsiyle koca.nuın eski 
kapının Jıortla.':r iniltisine henziyen 
bir gıcırtıdıuı soıır& açılma.sı bir 
oldu. 

ra:.1 ı;ok bü~iik rutubetli toprak ~an fırladı. 
t>ir "' lnydıı. Merıliwn bnsmda ya· ılcrdh·en ba~·nda mis:ıfirlı>ı ~ 
'ııın isli bir idare liımbasmın so· lmrşıl:ıyau güıeı kız ha iki gence 
hık \'<' bltl;in r~ığınlla bastıkları biraı hayrete ben~ircn bir ba1u;l:ı 
yeri nnrıı.k görol:ıilrn ziy: .. ::-~tçiler bnluyordu. :Ferhad samimi bir t:ı_ 
J;endilerini karc:ılayan korkunç ve nrla. arluıdasmı göstererek: 
<!erin bir '-Ülıfıt. İl!İnıll' birib:r.inin - İşte dolttor, eledi, 
,·iiziincı ba'lia.r!ten eski ta!ıtn mercli· Kıt rerha.<lm sesini i~itince gü· 
~·enlerin oo~mc1:ı. sahibi görünme. rnmseui: 
yen _g-enç \'e tatlı bir ses: - Fakat ben sizinle görüşmüş. 

- Uuyurumız doldor benefendi tüm 7,aonederim. 
diye -.esl ndikten biraz sonra sol_ Ferhad kızardı: 
gun \'e h:ırilmlade g\izel bir g-eııt - Evet benimle ~örüı;tiiniiz. 
kndm miitenasip ,·c inre boyu ie F'nka.t dc,1ttor arkadaşımdır. 
merıll\·l!n bas..'Ullaklarmlla ~öriindü, Güzel ~nzın SOlı.>:un yib:ü yine 

Un 1irpcrfei dekonın kalbinde hafif bir tebessihnlc aydmla.ndr. 
dikcnlı'f)tirdiği ha11ycff' rnğmcn Sonra. g\ize} gözlerine endişenin 
doktorun fc;ine birnz emniyet siner- <.,olgun ~öl~csj doldu: 
ken l''crhı:ulm titreyen bir eUe şo. - Garip! • <liye nunldandıktan 
för"i bir n iince savmak i<:ln bir eonra - buyurunuz? diye önlerim) 
on liralık kağıt uzattığmı gördü. . düştü. 

Şoför: Acele adunlarla sofaya ç1ktrla.r, 
- ttqtlinü yerecek bozukluğum boyaları bozubnuş yeşil dar Imbya. 

yok, dct.l'. Jı bir kapı herhade tekkenin se· 
Ferhad acele :ıcele: Jamlrk methali olacaktı, Zaviyenin 
- J.iizumu yok diye ceva.p ver. drğcr tnrafmdald kapıdan girince 

di. Hrp"'i sr.ndc kasm. doktorla. Ferhad kabaca. bir yer ya 
!3nför bütiin yöre~iye! f.llğmda şişman ynqJı bir kadının 
-- TC!7Cldrur ederim beyfm, de· Mk l!ltk solndoğun11 görclüler. Dok· 

dil•ten sonra. kasketiyle derin ve tor <lerhal hastaya yaklaşt.ı Fer-

Şimdi ög-renc:Hğimiz.e göre bu üsu. 
!Un ilk defa tatbik eden mağazayı tak 
lit edenler çoğalmış, Nevyorkta, bun. 
ların adedi bin yetmişe çıkmıştır. 

huılla. ~enç lu1. biraz ~erlde yar
uıma huzır lıir halde• ayakt:ı k:tlflr_ 
l r. ~ol<tor Tarı!;; bl• tk.';iil,a süren 
mım~"ned2n sonr_: 

- Ne yazık • dedi _ yrı.nmıııda 
Jı ·r. bir hıızrrJk yok. 
Goı«: kız limitli bir heycranll\ n. 
tıMı: 

-- F.rzahanc c:oı. yakın ılrrhn.I 
htecllklerlnhi ~itler ~etiririm. 

I>nkfor Jıemen re-çeteyi yazdı. 
\'e g-ent: 'laza. uzattı. 

Rc!:eteyi ahn<'a tiı~rı.rıya <:ıkma. 
ğa hnzırlnnan güıel sesli kızı Fer 
had takip etti: 

- Bu saatte yalmz ı;ıkmıı.mz 
doğrll değil 

- Ne yapa.ynn ! Ba5lia. kimse 
yok ld .. 

Ferhad tcrcddiit etmeden teklif 
etti: 

- F.nahane~'" lmdar size arkıı_ 
drı.shk et11em? 

J{ızm ytizünde yine nnın~dcrı.t ve 
Jı:ıfif bir 15ık ynnl]l söndü: 

- Yonılm<>Z"'3.DJZ ezer? 
Yiirü<lüler, süratle sok:ığa c:•ktr 

lar. 
Ferhad kalbinde <ll'rjn bir mcr. 

hnmct ve teheyyüe hlflsedlyordu. 
Jlızh adımlarla yürürken sordu : 

1942 

( üaı .. ·tt'ııı•L\U oüııwı .... ~<taı.ını 
başlık Janındaki tarih tl'rçevesini 
Uyerek göndl-'recek okuyucularımı 

tıcarı nıııhiyett '1al7. olmıyıın ldiçül 
l!inları parasız neşrolunur.) 

Evlenme teklillerı: 
* Esmer, '-art kaşlı, kara gö 

3/i ya~ında. allı odalı bir cvı buluı 
bir 1.ıaynn, Kendı.sıni gcçlndır~bile 

oir bayla evlenmek istemektedir. 
o. 32 ı remz.ı.ne nıtlracaat • 316 

c: İyi bir aileye menısup, askerl 
alakadar olmıyan, orta vaziyette 
aileyi ~eçinı.lırccek bir tcı zl dUl\l~ 

bulunan bır bay; 16-26 yaşlarında, 
t:a boyluğ" tıaıık etinde bir ba;ı.anla 
ıenmck Jsteıntlnt>uir. Glizeıtık mcv 
ubaııs d!'ğıldir. B.raz serveti ol"Il 
tercih e<.l 1 .... 317 

* Yaş 30, boy ı. 73, ldlo 73. sarı 
yesıl goz.IU, aylık kazancı 200 •ıra o' 
~·:;kı ve sigara ku\lanmıyan hır bJ 
e,,mer, balık etıncıe, orla · elısı!J\, 
rU;:t b!!" aile kızı ile evlenmek ıstem 
tcJir. Can) rem ine nılirnraat • 

iş arı.vanlm 
* Onıveı-sıtcl!, aynı zamandf\ • 

rübeli bir öğretmen lise ortaolrnl t 
beler! ve matematik, flzık ve fran 
ca derslerini az bır ücretle vermeT 
dır. (Meslek) r<>mz.ıne mtıracaat. 

* Ortaıneıu"'·' mezunu oır <ıt .• ı 

mı ve ıusu&ı J1 rele~ı.ıe tansıllıe ı 

tenas.p oir ,, a:an.aktaoır D.ı't 

bı!ır. Kt>falet verebılır. (HHF;!-;) rı 

zine mClracaat. 
* Hastalık dolııyısııe l~ını terke 

bır makını9t otomobıl tamırau 1şle 

de çalışmn k tstemPk:tedl r. J\llirang 
ıugu cıa varrlır. ( Benz Mer seoes' rı 
zıne mlıracaa t. 

"' Lı .. ~ııın oır.ncl .;;ınıfuıa oe, .. 'LR 
den, rıyazıy""' :.C\J\·vetlı bır gen~· 

ıevı vazıyetinın bo:ıaıkl 11g-u yuzıır 

ö~leı:: •o sonrııı·ırı caıışmak \stc:rne 
tedir. ı·a tllııe t:fi tlın gün ca ışa 'l 
(Çığğımı remz :.c mUrıı.caat 

"' 11> ya,ınlla tılr genç; K oar ve 
mız b:r oert>er y11.nmda tıertıerllk 

renmelı I.;ıtemektedlr. ıE roer) re: 
nr mllracaat . 

~t:;;Llm~. l'.\:SOAJ,TIDA POYR 
SOKA(HND.\ BAYAN )l.Et:·;. 
Veıdır.in me~lıur AIDA opera: 
Ghı~langonı yazmıştır. D!ı op:ıra 

defa 1\:tıhırede temsil edilml ti. 
ŞİŞLİ l\OZK Ul: .! C.\ Dl>l!:foNJ 
Y -s "MEL ' • Dotttorun 

adr..,sinlze lll.zımgelen izahatı ve 
cektır. Endl~C) e iUzum yoktur. 

FA'l.ffiDB, ESiil ::UUTAI LA& t 
liAGI:SDA &AY ICADRl ALP'a: F 
de ölüm cezalarını tereddtitsüz ve 
padişahlar ekı>il< değildir, Fakat C: 
yada verilmiş en mUth!ş idam h 
mu ispanya krallarından 1''ilıbin v 
1iği idam hUkmUdlir ki o 1568 ııc 

inde tn:n Uç milyon k!!j!nin idarr 
hükmeden bir emre imza lmymu§Lt 
Gazetemiz haklandaki iltifatınıza 
ı;ekkUrler tderlz. 

Aldırınız: 
t\şağııJ:ı remi:ı:lcrl vıuılı olun 

kuyucuıurımııın aıuularıne tr~l 

oıel<tuıııarı ldnrı•hanemlıden (pıtı. 

lan barit:) bl'r~n Mbatıtao o/!lt' 
koctııı l l" l'laııt 17 den onra aldırn 

!arı. 

!H.H.Ş,Ş.) (Pembe gUI) (S. 
(E. Uralı !K.N Mehtap) !Y. 

(Devlet kuşu) (2, 2. 44) (KUtUphaı 
lH.K) ır. .. M) !A.L) (H.Y. Kaı 
(Oranı (N. 25. T) (A.0) (Em~~ 
(An.aşalım) (Ciddi) tl .Şeol<ı 
( Sez.t>n :.!6) ( N ııdlde 79 ı ('l'unı 

(Eli (B. Mete) (E.O) (S.U) (Ş. 

IRr UJ !Muvaffak) (R.R.G.l (2" 
(Liman 21 (N.C.K) (N.B.J (S.C. 
(Yedek Denizci) (Tekcan) ıH.' 

(A.M.) (302) !Bana ne mutlu) 

- f!llmfnlı.i cıorabillr ml:ı:inı? 
- .'\ t foderslniz.. Geı: bile k 

ı!ım n lmt nc•'i:adır. Bir y:ınhşl 
yaptrğımı r.nlıyorum !"Ol< şa5 
ııı: tmı .. 

Fcrhnd bir sır tevdi eder gi 
f l"'ldnclı: 

- \'nph~mrz yanlıı;lıktan d 
layı "İle minnet tr.nm. 

Çok nnz;kıo:iniz beycfcn< 
Ben de slıe müteşeMdrin1 •• Du 
cln~mn derin minneti bu kelimcl. 
anlatamaz hi •. 

- hanı C'tmeyiniz. Bir va.zi 
yapmak o l<aaar minnete dl'ğm<'1 
Birkaç snulye sükuttan ~onra geı 
kız sorchı: 

- Nerı•dc oturuyorcıunuz! 
- Tııks~nı, Smıscrvilerde. 

- Demel• o kadar uı.aktan r;e 
dlniz? Xe rahntsıılı'k yarabbi! •• 

Siz ldmc telefon edeookt 
nl·ı? 

Ben 288807 :ı-·e telefon edı 
ccktlm. Bu dol\tor bir defa biı 
gelmistl. Çok ı~~ı bir atlamdı, 

- Fakat 2 ile başlayan nmnf 
rıılar hep İstıınbul tarafına aittlı 

- l~\"et.. Ama ben şa~kmlıJd 
2 ycıinc 1 dü ı;:c\ irmlştm .. 

(Dcnmu \nr) 
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----u T UTiM'Z BOK- Galatasaray da Romen şam-
1 

1 YN tE o 
/yi teşkil edilecclz bir Galatasaray - Fen~ - Besiktas 
muhtelitinin Bükreş muhteliti namı altında oynıyacak 

olan Rumen şampiyonunu yenmemesi icin hiç bir 
scbeb yoktur 

Bugün Galatasaray, Fenerbah· 
• c, Bcşiktll§ muhteliti ile Bilıkreş 
muhtel'ti Fenerbahçe stadında 
.mrşıla.~lardır. 

1ki haftadan:;eri şehrimizde 
misafir bulunan Romen şampi
} onu Rapid ta.kım·nm yaptığı 
tiç maçta aldığı 'yi neticeler Ro_ 
rnın futbolu hakkında bize tam 
bir fikir verntlşt.ir, 1Qlerindc 
l\1arinesku, Şi~, Bnrntki, Bağ· 
dan gib' birinci sınıf ve Avrupa· 
mn tanınmış oyunc.'Uları bula
nan ve 'burrünkü maça Bü:krcşten 
telgrafla istedikleri oyuncular 
g~ldiği takdirde Romen takımı_ 
muhtelit için tam bir rakip ola 
ib.lır. 

1-0 · mağlôp o do • y a 
Romen şampiyonu Rapid f akımına mağlup olan Sarı -
Kırmızılılar dün çok güzel oynadılar. Hakemin bilgisit 

' idaresi yüzünden maç 1- O Galatasarayın aleyhinde bittı 
Dün Şeref stadında karşılaşan 

Üf.anbul ildncisi Gnlatasamyl:ı. Ru 
men fiS.Inpiyonu Rapid ~nnınm 
rııncmx seyretmek için beş ibme ~ 
kın- futbol meraklısı gelmişti. 

İ§le dün bu beş bine yakın s~~ 
yircir.in üziintil içinde s~yrct~'ı. 
bu m:ıç Jıiç de ümit cdilm.yen bır 
netice i1e sonn ~rdi. 

fak - Jlikmet, Arif, Cemli, Gün -
düz, :Mehmet Ali., -

Türk .!u~lxıMinün ıSOn zamanla.Tda ., 
kuvvetinden ve bilgisinden büyük 1 

} 
Şe) ter kaybelmcsniıı bnşlrc~ seb;- "''"'"""'·'·"" 
bini hakemlerin teşkil cttiğıne dün 
b'ir defa da.ha ljahit olduk. 

Dilnkii oyunda hakem duran 
Adnan Akm <!futbol knidelerinı alt 
üst eden nC.'l)ip ı-.-.rnrlar vererek 
be!} bin seyirciyi kiıh güldürdü ve 
ck.scr:yeUc d~ lm ltrdı. 

B:r haft::ı. evvel Fl!Ilerbahçclik-
1 rı aynı bilgisiz hnreketler~le ve 

veti önünde ve forlarınm bece
riksizliği yüzünden 0-0 berabe. 
re bitti. 

Bu devrede Mehmet Ali, F.şfak 
Salim, Faruk, Galip, Mustafa 
kendilerini gösterecek bir oyun 
oynadılar. 

lkinci devrede tarnamiyle ve 
mübalii.ga.sız 40 da..1<.ika Galata • 
sarayın hakimiyeti altında geçti. 
San • kınruzılılar üç orta ve be
kin beceriksizliği ve bir tek şilt 
atamamaları Galatasarayın hak
sız mağlübi ·etine bilhassa ha ~ 
kem kadar amil olmuştur. Bu 
devrede Galatasarayın yegaM 
attığı iki şilttcn birini Eşfak 
çekmiş, direk kurtarmıştır. Di • 

maç da böylece Galatasara.)'IP 
1-0 mağlübiyetile sona e;di. 

Dünkü oyunda. en ço;c n~ 
dikkati celbeden oyuncu Me!ıJ11C 1 Ali, Eşfak, Salim ve Ro.ı.en jel> 
Marinesh.-u idi. 

Galatasaray ha.kim oyrnıınaSl' 
na rağmen forlarmın ~ccriksit
liği yüzünden mağlup oldu. ve 
böylece de Romen takımı şaJlSll 
bir galibiyet daha kazandı. 
~ ...................... 

)\,1aamafih bugün iyi teşkil e· 
dilemirccek üç klüp muhtelitinin 
iki üç kuvvetin Biikrcş muhteliti 
namı altında ma~ yapacak olan 
Homcn şampiyonu Rapit takımı_ 
nı yenmesini beklemek en doğru 
hareket olur kanaatindeyiz. Üç 
takımda oynayan oyuncuların 
son çıkardıklan maç ka:biliyct
lerine göre 'bizim muhtelit takım 
sahaya şu kadro ile çıkacaktır. 

l 
futbol k:ıidelerinıi alt üst eden 

~~~~~ilt-, ... ./t"""" .. ,.,,.._ karnrlarile m:ığlüp eden Adnan A. 
~ kmm dün ha':taı:;>. dıırmasına veS'i.le 

1 ğerini Hikmet çekmiş Romen ka· 
lecisi kurtarmıştır. Oyunun rıe • 
ticesine yedı dakika kalsı Faruk 
sakatlanara't çıktı. Yti'lll~ M1!ı 
mut girdi .•. ıJıayı::t d~y1·cnin s?.. 
nuna üç dakika kala yan hakem.. 
!erinin bayrak sallıımalarma rağ 
men orta hakemin görmek iste
memesinden bariz bir ofsayd ve 

Osman - Salim, Murad - Ömer. 
Esat, Eşfak _ K. Fikret, Ha'fkı, 
Melih, Şeref, Şükrü veya Meh· 
met Ali. 

Bu takımda oynaması lfı.zım 
gelenlerden Cihat antremansız. 
dır. Faruk sakat sakat dün oy. 
namış ve maçı son dakikalarda 
terketmiştir. Enver Ankara maç 
hmnda sakatlanmış, takımında 
oynayamamıştır. Esadın dizln· 
deki arıza iyi olduğu için Envc
rin yerine santrhaf oynaması 
n doğru harekettir. '.For hattmm 

ela K. Fikret, Hakkı. Melih, Şe
ı cften mürcldı:ep olması sol a· 
c;ıkta Şükrü veya Mehmet Ali
den bizce dünkü oyununa göre 
yorgun değilse Mehmet Alinin oy 

·Gündüz 

Haf hattmm cenahlarında ise 
.Fcncrbahçede sol açık Bağda.na 
adım attrrmayan Ömer ile dün 
sağ açık Şipoşin her hareketine 
mani olan ~fa.km oynaması uı.
zrmdrr. 

Sol müdafaada. sağ bekde Sa
limin, sol bekde de Muradın yer 
alması icabetmektedir. 

Romen takmıı esasen buraya 
Bükreşin diğer ileri klüpleı~ııden 

naması daha doğru olur. • oyuncular alarak .takviyeli bir 
r·~m:::::::--r~~~-::::-""":'lll.""f'~"J şekilde gelmL-ıtir. Eğer Billffcff 

Aril 

ten istedikleri oyuncular da gc. 
lirse Romen muhteliti sahaya 
şimdiye kadar gördüğümüz ı:ad
ro!anndan kuvvetli b. r §ekil de 
çıkacak demek-tir. 

Romen takımının gerek Fener· 
bahçe, gerek Galatasaray karşı_ 
s'nda kazandıkları 1--0 lık gale
beler bize hakemin Rap·d takı
mı lehine yaptıracağı misnfirper 
verlik nüımıneleri şeklinde gö_ 

· rülmüştUr. Her iki maçın da le
himizde neticclenmcınf'si için hıç 
bir sebep yo."tu. ı lakemın lutfct· 
tiği bu iki gollf" mağlfıp o~an 
Jstanbul ikincisi ve üçüncüsü· 
nün ve hatta maçını 2-2 bera_ 
bere bitiren şamp:yon Bcşikta
şın galibiyeti bugün bu üç klü 
bümüzün muhteliti tarafından 
alınmasını bekle..ınek İstanbul 
spor mensuplarının en büyük 
emelleridir. 

Bizce de bugün iyi tcşekkUI cdiJ 
Jccck ve Kombine lfr oyun çıka. 
racak Beşikta."'. Gnlatasarny, 
Pcnerbahçe muhtelitinin saha
dan galip olara ~ a) nlınnması 
kin hiç bir c:t"~p yoktur. 

Yalnız bugiın oynayacak o· 
yun ularımızdan en büyük rica 
m·z Türk sporunun ve b'lhassa 
futbolunun şnefi için oynadık_ 
formı bilerek ıkendileıi için değil 
memleket icin oynamalarıdır. 

c.~anln.r da bütün Türk sporunun 
terakkisine değil, tcdennisinc se
bep olmakt.adrrlar. 

tsta.nbnl futbol nınçlarmda bir 
hakem ihtikarı va:rdtr, temcit pilfı-

Eıat . 

vr g!>i her :maçta. e.ynı hakemlerin Mıiç Galatasarayın bariz ha.ki
dur:xıns biz7 ha~·I5;.garip görüÔ: nıiyetile başladı ve devrenin so
tedı~. Sn.mı Açık:oney, Taı:1' - nuna kadar aynı şekilde devam 
rengın, Abır~t Adem,_ Refık Os- , c~ti. 
man Top glhi Javmetlı futbol ha- 4 .. •. d kik d Hik et' b" 
k 1 ....: .. " uh. t lif sebepler uncu a a a ı m ın ır em c .... mızı ı ım e - t G" d" Ce ·ı be 
den s:ıha dııımda bırakılmıısı bu or asına un .u~ ve. mı ra-
gmi na.hoş v:ık'aln.ra vesile olmak- ber çıktıkl~n ıçı~ bır şey yapa. 
t dır -· - madılar. Bır dakıka sonra aynı 
.u • vaziy"t Mehmet Alinin ortasında 

Cihat 

Beden Terbiyesi Umum miiclUrü 
nıuhterem general Cemil Ta.ner'
den 'l'Urk sporu namına en büylik 
ricnmız Tiirk futbolilnil bilgisiz ve 
faydadan hiçe sayan ve hatta ha
yn tında top oynamamış hakemler
Jcın teıaizlemesidir. 

Dün binlen:e sporcuyu hiçe sa
~'tll'ak vel'diği knrard:ı. yan hakem
lerinin lş:ırellerine rağmen uırar 
ed~n hakemin hnrekot.l bizi, Türk 
srx>rcu ve seyirci0 im ~k üzdü. 

Lüzumlu gördUi:'ÜIDUz bu baş.
!ııngıçtan sonra mnçm t.afsilntrnıı 
geçel m. İki tk:ımı sahaya §U §e-
1-.ı l cl~ çı:ku: 

R \ PİD; Sndov!!'ki - Gilrliran, l\ln 
rinc..,Jrn - Kc:;"tea, Re.5tnnr, Vet en -
Şlpas. Dnnvarinı-"ku, Ilaratkl, Tij. 
tel, '.Mllıahilcslm. 

GJ\J..\'l'\SAR.AY: o.,m:ın - l'a
nık, !ô'aliın - Mustafa, Şuay11, E~-

oldu. . 
Ostüste kacırdıkları bu fırsat .. 

!ar Galatasaray muhacimlerinin 
şiddetli akınlarının durmasına 

• sebep oldu. Bu arada Cemilin 
Mehmet Alinin ortasına <'tkar -
dtğı kafa Romen kalecinin elle • 
rinden öptü. 

Romenler oyunun 10 uncu 
dakikasına kadar Galatasaray 
nısıf sahasına bir akın olsun ya
pamadılar. 13 üncü dakikada ilk 
Romen hücumunda topu k_apan 
F.şfak Mehmet Aliye pas verdi. 
Mehmet Alinin Gündüze, Gündü 
zün ~~ile ge~ir<liği top Cemilin 
becenksızliği yüzünden avut ol-
du. ,:,..- / 

•ı 

~,. ...r~ 

Şer el 

R~menlerin meşhur oyun~ula • 
rı ~IP<>6 vasıtasiyle ynı.11.nak is. 
tedıkleri hücumlar Galata.-;ara • 
yın_ en iyi oyuncuları Eşfak ve 
Salım t~ra_.fından durduruluyor
du. 20 ıııcı dakikada F.ı$f ak i,e 
~~~ı§an l~omen sağarJğı Şipuş 
ıkı uç dakıka kadar sahayı ter • 

Her Yemeiden sonra günde 3 defa muntazaman di.slerinizi Fırcalavınız. 

k;,tt~. Tamamiyle birinci dcV'rede 
hakım o;r.n~yan Galatasaraylıla
rın _en mühım hareketleri 25 inci 
dakıl\ada oldu Q>.mil kendınc 
has bir hareketle gerilerden aldr. 
ğı topu Romen kalesı önlerine 
getirdi. T:ını şiıt ntacağı s•rada 
ve hakemın gözleri öniinde He· 
men beki tarafından tırpanlandı 
\'e yerde SÜrliklendi Hakem bu 
bariz pennltıvı Ccmİle favul ve
rerek ce?.a.landırdı ve bu ham -
ketiyle de futbolü

1 

ve ka;dclerini 
bilmediğini bütün seyireilere bir 
-i"fll daha göstermiş oldu. 

Devre Galatasarnvm hakimi • 

akabinde olan bil" favula rağmen 
Romen soliçi takımı lehine bir 
gol kazandırdı. Seyircilerin rnüş.. 
terek protestosuna bile aldırış 
etmiyen hakem bu golü saydı ve 

Hakla 

_,. . r ·62· 
Tf~·eıı - Fonun ha}(lkl maskesi y&V&§ 

ya\'& lnl;)or \·e cehrC61 meyclıına çıkı
yordu. Rua orduları başl.'111WUldam 

ile gizliden gizliye muhabere eden bir 
kadın hiç otipbe yok ki ıtua ca.suau de. 
ıuektl. 

Bununla beraber "kızll rakknse,,nln 
kime ve hangf tarafa hizmet ettiği 

kati 6Urette belli değildL 

• * • 
Temu!:ln sabaha kar,ı gö7.lerlnl aç. 

tr.. karııııı.ııda uyuyau ihtiyar uptı 

gördü. 
Tcmuçln oa kın bir t:ı.vırla ctrafın:ı. 

bakındıktan ıonra ba11ını kııldırdı: 

- Ben nı:rede~1m acaba 'ı' ! 
llufrz:ısını yokladı .• 
\'a\'B:1 yavnıı hntırln.nınğa başladı: 
- nızıl bardun bir araba ile çık-

ıoıştmı. l'anımda Tlyen _ ıro \'Brdı. 
G'lile oııwı e\·lne geldik.. o içti, ben 
içtim. ~rhoş olduk. Onuıı evinde ı

~ıp Jmlmışırn ama. neden be.ııl burada 
~ ntırmış da kendi oda.sına nlma.mııı. 

•ı Ha1
' ul.J Na,gas:ıldde o benim ko~num. 

da ~·atmıştı. Iknlm ııert kenılldl vlL 
eudum, onıın J.nct'I ve ~effnf deri ine 
lılı; de yabuneı dc.>ğlldl,. 

Yn\•ruzçı1 kalktı.. ihtiyar uı:tıı.k hllltı 

uyuyorilu. 
Tenıuçln odadan çıktı. 

- Şimdi nereye glıJrreğlm'l llerhnl 
de bir kere onun odıısmıı çıkmalıyım. 
Soka7rıı. çıkmak lı;-ln vakit henUz ııek 

crkenıllr. Onu slSnncden gltm~k de a. 
yıp olar. 

Ya\ıı, ya"~ merdlvc.>nlerden cıktı. 

'Cst liatn gelince knı ııma. bir oıla 
cıktı .• Kaıııyıı ~·aklll!lh .. : 

- t te, Tlyen • Po buraıla yntıyor. 
Kc.'ldiıılnl om) ıp bulduğuındaıı her. 
halde ıul!mnun olaealıhr. 

\'avaı;ça l•apı) l açtı .• içeriye girdi. 
••ıcıııJ rakkıısc,, yo tatında U)ııyor. 

du., o nl•~m çok lçnıl ti. Yorı;unıln" 
ıs:ırhoşhı. Tatlı tııtır, derin derin uyu
yordu. 

Tcmu~in ıı:ırınağııırn ll<'U~ la yUrii. 
) orelı: yatağın kenarına ıokuldu. 

Tiyen - Fonun boynuna sarılıp snı;. 
lunnr okş:uııa~a kanır \·ermişti. Tnm 
bu sırada ayağınn bir Jtftğıt parçası 
takıldı •• yero lğlldi .• kliğıdı aldı. 

I:us ordııtan ba<1kumıındanmıo m.'\h 
rem olarak gönderdiği mektup ıılm41 
Temuı;lııln l'Jlnde bnlnnayordu. 

Bu buru~ıuu, l<iğıt parı;:ı.ııı bllf!lJ _ 

00.,ıruı. bir tnrlhtl,. ba5lı bn~ıruı. bir ıı" 
dlsoydL Temuı;ln mcl<tubu oıruyuptf 
aşırdı • 
''- l te, Ru tar hesabına ~1"" 

bir casu !,, 
Diye bağmnnk lstool, kendinJ ~ 

ilikle tutnblldl. 
\'e bir iki adnn geriye !;Cklldl. 
Şimdi Temuı,'hılı:ı gözlr.rl dönıı'ıl" 

ılnlrlnl ~toğol yayı gibi gerlt~tL 
- Tlyen • ıronun nihayet foyn.ııı rıır' 
daııa çıktı. Eğer bu mektup Japaıı)"' 

• el da elime geçseydi, Tlyen _ Fonun )l' 
:ı:ası idamdan daha h:ıflf olıını:ı.uJl. ~ 
runaflh ona bu cemyl _bumda. 
de verebilirim •• 

Dedi. llanı;erlne &anllil!lk ıstcdL;:; 
nn lı:lıı lhUyatlı da\'raumnğa 111 
gördll: 

- llayır .. onu öldürUrsem elltJJC~ 
fit'Y geı:ml.)ecel,. Onun i<lmlerle tr ,,.9 
ettiğini. hangi cnsu lıım )nuıldı1' • fP" 
tığınr öğrcnnıeliytııı. l\llllttlmlrı, oıt f1 
lrketlmln, ııcliimetl lı;ln lııınu )B~ 
ve koodlnıl tutma~ mecbunıın. _,,.fil• 

Temuln he.} eronla olruduğ'u IJIC". 
bu C}ar~abulc koynuna koydu.. 

\ 'c odadan ı,;ıı.tı. 

Şimdi nereye gidecekti f 
Dli llr!liyordu: ~ 
- Hıddetlml yatı tımı31ıyıll1. tıl' 

mel<tubu.rı cllme geçtl~lnl onl\ tıl!i eıı'~ 
za.rıı.'lD ı;ezdlrmemeJlylm,. l\lelCUI I" 

m:ı5kı• ini h1ce lndlrcbllmeın ıçlJl•,.uıl 
. lı;· 

na ho glSrllnmcll) im .. her cıcıl 
yapmalıyım. . .J 

Tcmuı;ln merdiven baı;md3 ı;;;:~ 
karar verince,, )'8.\'BŞ ya\.1lfj alt tr'J: 
inip misafir odasuıdıı. oturmak i.S ~I 
nu ınnıda tıırncadan bir nynk 
duydu. Galiba hizmet~! kallaıl''tı. 

Temuı;ln hemen alt kntn. ındl. 
fhtlyn r u al• WUA uyu) ordU· 

1 
ı:ıl' 

Biraz ı;onrn alt lcntA inen gtııe 1111 
Çlnll kız misafir OOrutuıd:ı 'Tt'Jl'l1ıı~ııı 
lmrşılnştı. Hürmeti~ fğllcrelt ~rl!\ 
dı:. ~· 

- Bir emriniz var mı 1' (]006)i 

hat geçirdiniz mi 'l 
111 

• 
Tcmuçf.ıı bir hasır koltukta otıı 

yordu. ıtı!I' 
- E\·ct, dildi, UıPtğın 11ez.ıırct1 6 

da k:u11ıl•l od:ıda uytunuşuın. 11e • 
- UBUk mel daodn yok. J\c:ıb!l 

roour 


