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Çetin ' 
Ceviz 

Sovyet tebliği 
........ il (A.A.) - U7ferı 
10 JU.719: Cepbede &ıemll blglılr 

deflllkllk ol•&••ıtır. 
• mayw: 23 Alm&n uçatı tabrlp ·

dOmtltir. Biz 18 uçak kaybeWk. 

Hava hnımuna teberralar 

AK,AM POITAll 

Bava Kanunm ....._. ftftll
~·en bir zat SGOO, le.mkoçJan t:iOO 
Ebeyua 2000, 7Afer 2000 Ro7al 
1430, Baylan 1000, Şark 1000, 
Yakoumer, l'Ol'li. 8lmer beler 
ytb lira vennlflerdlr'. 
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Ç6rçil 
dedi ki: 
Aiman/a,
şatkia 

zehirli gaz 
kuilanır~arsa 
T&JJ&re lstlall. 
ltbDlldea lstUade 

ederek la z de 

Almanya
, ya karşı 
ı en geniş 

Ankara at yarışları 

- Bu haftaki dördüncü koşu 
sürprizli oldu : mikyasta 

gaz kuJla~ Gazetemiz vasıtasile sipariş 
nacağız 1 edilen biletlerden biri bir lira-

BahsimUşterekler .. 
aıren 

okuyucularımıza 
•••••raa• ••tiii ya mukabil 245,5 lira alacak 
8D8Jl merk81J8rl• Ankara ilkbahar at 7V11l&n Alı • · BIBIN<ıl KOŞUı 

W 1 ılll• 1'&ra f8hlr hibodromund& aıtı binden 1 Uç y&flDd& yerU yanmkaD !ngtUz 
Dl S P • plr8Clıı1.- ful& •)'iı'cl &ıtıncı. 7&Pıldı. Y&nflar. erkek ve dlfl taylara mauuatu. 1kn... 

dan tlç ve daha )'Ukan ..ııcu tngtUa ml,yMI (300) Ura muafeat 1200 met. 
at ve kmraklanaa alt kotu beklemnl- reydi. Bu kofuya dört tay girdi. Suat 
yen bO.ytlk blr atlrprbıte neUceleadl. Karaomnana alt J1an1f çok n.bat 

YU'lflarm netlcelerl fDYJedir: bir kotu :rap&r&k dlferindeıı tlatQnlQ.. 

fllnO i9bat ederek bet boy ara ile blrla 
c1 geldi. <hne Saat Karaomnua alt 
olan Tiryaki. ikinci, K. Ali Yallm& a. 
it Pehilvan da llçQnctl ıeldller. 

1 - ...... ~ (IMt K&nıq PP) 
' ....,,...,.~.,,. • rı 
1 - Pül1fta (il. il \'lllml) 
.....,.. 1&r1a a •· ı bo1 
Ganyan: llaeTlf'" Tt1'J&kl1e 01-

nıy&Dlar 110 kunaf, plAee. KeQeVlf 
120 'nrJ&ki 160 kurut verdi. 

(Devamı 1 incide) 

General Jiro 
tevkif edildi 

Aüaıa .,........... ~ 
haftamaa ait t.ehUltı elmchuua. 
ı"taabukla guetemls VMlt.Mile 
ba )'Mlllan ilt.lnılı eclea Mnler
ce ok11fucalanamdan 1 IElll Bora.
bomba 911W..helne lttil'llll ederek 
bir llilet ......... ~ 

245,llba• ........ ---
,. .. Wr kiti 1U1Ut 1llr 11i11 de ,.. ............. ,....,. .. 
n, ,._ 411 bnt veıeoelLUr. 
~.,..,.. ... ....... 
... hm: Mılıaıa ....... • .. 
luet' .... lılle lılldlneeli v.ı. 
....... ~~!!!~~,, ... 

K.Olon7tlf/iılri lırap lolwiWa.. 
nnda da taluüHdın 6i1iA 

old ... te.6it -'iUi 
Lmdn, 11 (AA) .._ fndtere

hava nıezaretiııin panr gece ya. 
ım teb:ii·= 

Bıı Aıbah blıho dtıtmuı uoalr 
tngUt-ere cenu.p dolu laJISI boyun. 
ca Jmıa bir ~ yapJlllllU.Sır. lll. 

• ııoktaya atdan b<Anbalar blru ha. 
lal' yapm:.w birbç &Dl 'Yf" yaıa1ı ft· 

JilmeltDe Mbep oımut*•. 
LIMn 11 (AA.) - llaa ae 

..,..._. __... .......... zarettnln ba1M!der aentıll f87le 
o...._;rdl... demektedir: 
BUin 6-.ı.ın 6a lıbnlli1 ~ ı bcılae> 



!i örçil 
Dtln ece 

Dünyaya ümit dolu 
bir nutuk söyledi 
.Umdra, 10 (Radyo saat ff) -

.Başvekil :Mister Çörçil, bu ak 
Ram raö:yoda söylecfği nutukta 
dedi ki: 

"İki sene evvel tam bugün 
başvcl•alet mevkiinc gelmiştim. 
Bu vesile ile bu gece radyoda 
maziye bakarak bugüne n!!Sıl 
vardığımızı tcsb:t etmek ve azr 
cık da istilrl>ale ba.kmak iste. 
riın. 

"Mazide bir ~k talthsizlikler 
~ördük. Alınanlar Hollanda ve 
Belçikayı istila ettiler. Bunu 
Fransanın mağl.libiyeti ve niha.. 
yet Almanyaya teslim olması ta· 
kip etti. Musolini, şlınsının gel· 
diğine kani olarak ölmek üzere 
bulunan Fransayı aıkadan vur. 
du. Biz yapayalnız !bırakıldık. 
Dünkerld;en sonra. muzaffer Al
manya ile karşı kar;;.:ıya idik. ln· 
giliz adalarmm istilası yakın 
görünü} ordu. Mısırda fena t.ec· 
hiz edilmiş 1.-i.içük ordumuz her 
an mahve<flebileook bir vaziyet. 
teydi. Q vakit millet namına 
yüksek kararımızı vermek vazi
yetindcydik. Ya muvaffak olma· 
ğa azmedecektik, ya mahvolmağı 
kabul edecektik. Varlığımıza 
karşı Almanyanın yaptığı mey· 
dan drumıya muka:belcyi :ka;bul 
ettik. O vaktin blihranlı günle_ 
rinde milletin bu azimk5r kararı-

! bildirmek vazifesini üzerime 
aldun Ontlan sonra bir sene mü· 
temadiyen yapa.yalnız kaldık ve 
hürriyet baymğmı tek başımıza 
taşıdık. İtalyan imparatorluğu· 
nu baştanbaşa temizledik. Filis. 
tini, Suriw:vi. lrakr Alman isti. 
JAsmdan kurtardık. Şurada, bu" 
.rada bir~ daıtA~er yedik. Ve 
bu arada hepimiz büyük IZtJrap· 
tar çektik. 

''Şimil neredeyiz? 
"Şimdi, o vaikit ~meydan o. 

Jruıyanlara mukaıbeleye karar ver
mekle ve istikl8.limi7i kendi etimi· 
m almakla doğru lhareket etfr 
ğimize şüphe edilebilir mi? Bu. 
gün nrtlit silihsız değ"liz. Müceh.. 
hcz ,,.e ta1im görmüş lkuvvıtli ibii' 
ordumuz Ysıdır. Bugün yalnız 
değiliz: iYaılD'nmda kuvvetli v~ 
sonuna. kadar bi:ziml~ !ha.rbetmr 
ye karar veımiş müttefiklerimiz 
vardır. Gayemiz !her vakitten da 
ha .kuvvetli ve daha emindir. Bu 
gayeye ne wkit varacağız? Bu
nu ibugünıdıen eöyliyemem. FaJaı.t 
buıgUnkü vaziyet:inme bakınca, 
istild>ali emniyetle :karşılıya.bile. 

wimizi temin cdeb'ilhm. Yalnız 
ceg be . ··ıe bırakıldığımız günden n mu -
madiyen kuvvetleniyoruz. Gay~· 
mize nasıl varacağız? Buna ven· 
lecek cevap şudur: Adalanmızın 
tarihine bakarak evvela inatla 
ve sonra azim ve imanla. 
HITlERIN DUŞTtJOU IIATA 

''Demokrasiler de diktatörlük_ 
ler gibi hata edebilirler. Fakat 
diktatörler lbütün hazırlıkla.rma 

1 
..... ,, ............. ,,,,.,,,, .. ,, ,, ,, I 
.!.~ .. ~~~.~ .. ~.~~.~.~~~.Q.~ 

11MAYIS193% 
•_,Japon barlbye nuı:rJ.ığııun bir tebli 

ğiııe gön .Japonya htıkQmet.1 ı• ~ 
.Japon tnmen1 M.aııçart,e g&ıdeı1le
celıür. Japon hQkQm.etl ba ..mctyata 

sebep olarak~ aayloin bo
ztdt oJ.du#a, IJlr çok ~ memle. 
ket dablJ!ııde bulmıdakları, yen1 ııan _ 
çu hWdnnetl kuvTetlerl.nin uaytŞ 
muhata.za)la Jt&.tl gellllMlti ~
meJrtedb'. 

• DQu)&am eı Janontıi ib&kıaa o1&D 
Aıaaı bakimi bfr tırtm& esııumda 

pe.Jamar1anDı kopaıva1c kendi kemdi
- baval~. Bu balon meşhur 
Gn:t Zepün'deıı W defa lbllyUktU ve 
11 abay T1 tayfa tle idare edDme'k.. 
ıe,dl. 

• 9JtlMn ••Mm- koaterama azwı 
mbakelerdetı JIODl'a BelÇ[ka. ve tngmz 
teJdınerinl e-.. C>J&ralı: bbal etmtr 
tfJ!. Ba tekl1t1ere gClre 220 milimetre 
çapmdaD bOyQk t.op1ar ordU1arda kul
lamtm17acakbr. 'l'olJl&Plll atJt ahan 
da 2~ Jdlıcımetn>yi geç:D1İ7eeektlr • 

• Alman lbad\'eldlt BrQntng, Rayr 
~ AJmımyamn dlf ve iç lllyaeet:L 
nl anı.atan bir nutuk s5ylemJ§Ur, Al. 
uwıyaıı.ın 8ilA.lmz1anma i§tnde dtğer 
milleUerle mllsavl blr mevki istediği· 
nı anlatmış, iç myasct babalnde nas
ycınal 808yali8tlerln tetkiklerine ccvııp 
"'""11: ~ eoısyalilıtlerl milli 
ınenfeeh cm,tmmemeklıe :itham etmı,_ 
Ur. Soma ~ mtJerin ibOcum lu 
talarmdıın baruteden bareJdl bunla~ 
... fet:JlıeW#iDi izah .malı YO bu 
Mleam Jatatvmm devıet otoritesini 
~HU eden bir Jaınet he.Unl alan bu 

talama ıt:vedılm~anln bir zaruret 
duğmm flbe etmlwtb-. 

rağmen daha çok ha.ta.ya düştü
ler Hitler ıbile en büyük hatası 
nı • g~en haziranda Rusyayı is 
tilaya teşebbüsle yaptı. Bu istila. 
ya kalktrğı zaman, dünyanın en 
mükemmel ordusuna sahipti. O 
vakte kadar bu ordu muvaffakı
yetten başka. ibir ı.:ıey bilmiyordu. 
Hiyanet ve sürprizin de fayda· 
)arından istifade etmişti. Fakat 
Ruslar Stalinin riyaseti altında 
insanlık tarihinin kaydetmediği 
her tUrlii fedakft.rlığa katlandr 
!ar Kendi tonrııklannda kan dö. 
ke~ek Alınan istilasını durdur
m ıya çal!Şt!br. Biz daha ilk 
~ndenberi onlarla beraberiz ve 
:Onuna kadar beraber kalacağız. 

"Sonra Hitler ikinci büyük ha· 
tayı yaptı. Kışı unuttu. Ci!-nkü 
tahsili azdı. Lise mezunu bır a· 
dam ancak bu kadar tahmin ede. 
bilirdi. Kış reldi ve lbütün şid
detiyle kış için fena hazırlanm'1 
bir ordunun ÜZ"'rinc yüklendı. 
Sovyet cephec:ind" kaç milyon At· 
man öldiiğiinti bilcmey;z. Fakat 
Almanyanın yalmz Şark cephe. 
sinde geçen harpte kaybettiğinin 
dörtte birinden fazla insan feda 
ettiği muiıakkaktTl'. Şimdi Hit_ 
ler. gelecek ı- ş için askerlerini 
daha iyi giydireC\Cğini, lo!mmo
tiflerini yeni bn<>U>.n y2ptıracağ1_ 
nı söylüyor. Bununla da harbj:'
uzayncağını kabul ve itiraf edı· 
yor, demekti:-. 
Hitlerin karşısında şimd: ne var? 
Görünen manzara şudur: Sov
yet odusu .geQl'n seneye nisbetle 
daha kuvvetlh:Jir. Bir senelik 
harpte edindigi tecrübelerle Al. 
man harp planlanna dahli~ iyi 
mukabele etmesini öğrenmiştir. 
Her vakitten daha iyi mücehhez. 
dir Halbuki Hitlerin ar~asmda. 
aç,· perişan ve meyus bir Avru· 
pa vardır. Nazilerden nefret et· 
meyi öğrenmiş olan bir Avrupa; 
fırsat gelince isyan için yanan 
bir Avrupa var. Fazla olarak biz 
ve Amerika varız. 
ACIR HAVA llÜCUMLARI 

lngilterenin Alman sanayi 
merkezlerine yapmıya ba.~ladığı 
!hava taamızu 1942 yılının en 
!büyük hadisedir. Kuvvetlerimi
zi Bitlere karşı her gün biraz 
da.ha artan şiddetle kullanmak 
zarna.m gelmi.Ştir, Şimdi Alman 
milletine Fiihrerlerinin hatala. 
rmı isba.t 7.alTUlnıdır. Almanlar 
hava taarruzuna nihayet venn~k 
liğimiz 18.zrm geldiği hakkında 
propaganda yapıyorlar. Hitler, 
bombardımana devam edersek o 
da, tarihi abidelerimizi ve eski 
şehirlerimizi yı!anakla mukabele 
edeceğni söyliyerek, bizi tehdit 
etmek istiyor. Halbuki 18 ay 
evvel şehirlerimizi ibaştan başa 
silip süpüreceğini, evet tekrar 
ediyorum, 'bu Httlerin kendi ta 
biridir; siHp süpüreceğini söyle_ 
mişti. Fakat şimdi artrk vaziyet 
tamamen ldeğşmiştir, Bu defa 
biz aynı kuvvetle Alman §ehirle 
ri üzerine yüklenmiye başlayın· 
ca, HiUerin insaniyetin merha 
metine iltica ettiğin görüyoruz. 
Bu ne değşiklik? Roterdamı, açık 
şehir Han edilen Belgradı baştan 
başa yakıp YJkan o değil miydi 
lngiltereri yerle bir etmiye ka_ 
rar vermiş ve bunun için gece 
gündüz şehirlerimizi bombardı
man etmiş değil mıydi? O vakit 
Ustun hava ku\'vctlerine daya· 
nara.k insafsızca masum halkınu· 
zı ateş yağmuruna tutmamış 
mıydı? iŞmdi sıra bize gelmiştir. 
Bi.itün bu bahar, bUtUn bu yaz 

(De,·aını .ı Uoclkle) 

Sinemalardan ucuz Da.vac.ı nynawı ad ~ al.-
istifade kararı tmda. bi.r sıyrdt var amma vak'a.. 

Camarteıl glal nm geçtiği günden kalma oıma.
sına i.mlin ydt. tıyaa suçh1 ye. 

b!ittlıyor rinde oturan ba.y&Dla:I' tarafından 
-r döğüldü- · il i8tida edeli ayl&l' geç 

üniversite ve yü.kscık tahsil ta- miş. Adr::;: bu ~ be.yanı döğme, 
}ebelerinin tramvay pasolarını i.!- s5ğme ve suç tazyikinden dava e. 
timlU ederek birinci 5mıf s.incfna- diyor. MUddeiuımumllilk önce bir 
lara 25, i.kinci .smıf si.nemalara 20 takrm :reb':)plerdeıı dolayı talc11bata 
kurug duhuliye ile girmeleri kabul mahal olmadlğDU il.eri sUrmUŞSe 
edflmişti. Bu yC".ni şeklin tatbikine de İlyas itiraz etmiş.. Bu itlrıız 
önümilzdeki cumartesi gününden yahıız döğmo ve ,söğmc su~ıından 
itiba.Ten be.§lanması takarrür et- varicl görlilüyor. Suç tasnii mooe
miştir. Ünivensitc ~!c~leri bu lesi iç;n de t..-ı.kibata mnhal görü
tarifedon yalnız pazar gUnlcri sa- JUyor. 
aıt 16 matinesi ve müt.caltip matı- Hakim bayanlara aradan uzun 
ne Ve sua-den istünde edemiye- b" , . ·ım ... •sın -""'" ır zaman ge<'çlllL5 o ... a ra.g. 
ceklerdir. nıen yine mUrur zaııu:n o!~dığı 

Şehrimizdeki ~inc:malar bu 003- ve davaya b::ı.,'jlanacngım soyledi. 
s:ı göre iki Fınıfa nyn1mIŞtır. ~!- u~ bayanın üçil de gayet giize• gi
rinci smtf s.incm:ı. 0

1arak. Bcyott yinınişler. Bayan Saibeıı"n sırlmda 
!unda tp;:-k, Melek, Taksım, :;u- nefti biıl manto ve omuzlaı 111d:ı bir 
mer, Saray, Elha.mra, Sc-s, Lale. :rcn:ır nrjant~. Bayan B~uianın 
Şark, lsta.nıhul t.a.rnf~.dn Manna.ro, güğsUnde bir konıızı yapma gül. 
Ana1o.lu t.arafınds Sure)-".a ve O· ı Rnyan Betlıl'iin ise s.-ır-.ıbi manto. 
per:ı smemalarrclrr. Bun m <lrşmdıı. su son mocb bır Fapkası, yine bir 
ki diğer bUtün sinemalar ikinci. sı- !ilk" . 

dded·1 . ti t'{J. 
nıf a ı rruş r. Hiikim önce bayan BctUl'e ne 

Belediye, Şeh:r Tiyatrosunda ge söyliycceğiai sordu. Fakat neden
reık dram gere.1< komedi kısmında sc üçü hirden ay:ığa kalktr ar ve 
her temsilin birer gecesini yüks<:k ortada oturan Bayan B~dia söze 
t~hs~. gen~liğinc tahsisi miinn.sıp başl:ıdr. 
g-ormw-ıtUr. _ Bon, burada onun kadar 

Mahrukat of isi 
faalivette 

Mamara ve civarından odun 
mübayaa..na baılanıyOT 

lstanbulun kış ay1aı :ntla mahrukat 
sıkıntı:;ı çekmemesi için kurulan malı.. 
nıkat ofisi faaliyete geçmiJUr. Mar -
mora havzııslle Karadeniz mıntaka • 
ınnda ellerinde odun bulunup da bun
ları ofise de kendilertnc de müsait ge. 
ıecek şartlarla satmak Lııtlycnlerdeıı 

bu odunların mUbo.yaası mUnasip gö
rUlmU§lUr. Bu hususta §imdiden baZl 

müracaatla vaki olmu§tur. Yarından 
ıt.ibaren mal aahlplerlle temaslar ya 
pılıp bu nevi odunJ,arın satın aıunna. 
ama. ve ,ebre nakllne batlanacaktır_ 

Mangııl kömürü tedariki için hentiz 
kaU harekete geçilmemiştir. 

M enba nılarının ağızlan 
iple bağlanıyoT 

Belediye menba suları damacanala. 
nnın nğzıan mllhUrlerln rabtı iç1D 

kullanılan ınce teller bibnlş ve yeni 
teı tedarik edilcmemlşUr. Bunun içln 
damıı.canııların ağızlannın iple bağlan 
ması zarureti hasıl olmaktadır. Ma • 
ama!lh blr taraftan da bqka bir çare 
aranmaktadır. 

huıkuki ve güzel söyliyemJyeceğinı. 
Buna iml«\o )Ü! 

Amma bakllaıti söylemek ıazım 
geltr3e bayım Bedia birçok avu. 
katla.n k:ıslmndı:raıcaJc, Yhıc hi~ok 
hatipleri içlen.direcek kadar dü
rüet, V8%lh bir lisanla anlatıyor. 
Kfmbilir belki tle bir hukuk taJısl. 
li ye.pm.MJttr. Belki de bu Lrt.aıı,. 
bu ı be.yanb.rıına hee bir ~yyet
tir. 

- Efendim, mehkemci aliyeniz 
cc gimdi görülmek üzere olan da
va evvelce ikinci Ağrcemoo ne
ticelend.iııildi. Bu dava bizim ta. 
rafmıızdan bugt!ddt davacı mevki
inde olan adama: :ı.çılml'§, Betül'ü 
kaç~ğa teşebıb09 davasrydı. 

Bıı adam mahkfun olda. Fa.:tat 
temyle, 1kJnei A~ bn U.. 
rarnw IG ~11.iMe bozdu: bu da
va bir kız kaçuma davası değil 
bir tasallut davasıdır. Mahkemcl 
&.idesine havale ~. .Aallye .. ce. 
za mahkem.eande iıse tekıv g6-
rülen davamızda bugün davacı o
lan .zatm bizi döğdüğU bi.r.e sö--
dilğü eabit ol&raBt bir ay yirmi ;~ 
hapae ve (40) lira da pa.ra ceza
sına c;arpıl-tr. Bu cez:ayı da tem
yir tasdik etti. Şimdi vnz;şet 6U• 
dur: Kendi .ma.hküm olduğıı bi.r 
suçtan ötürü suçlu davacı olarak 
tekrar ka~ınm.a ç*ıyor. GörUl
mU!' olan bir dava.ya yeniden bak. 
mağa hiçbir mabet olmadığı için 

Sahte lrartla ekmek ... Asliye ceza ınahlı:eme.l!inin ila-
alırken mmın getirtilımesini ~ bu du"lt • 

Karagl\mı·Ukte kese kAğıtçılığı ya. nın sukutunu talep ederim. n08 . 
pan Yusuf adında birtsl, dUn çarpın - yaların numaralarmı ve ilamın ta.
bada sı numnralı fırma ı ağır işçi, rih ve num'l:"d.Snıt takdim edece-
1 tane de bUyUk ekmek kartı vermiş, ğ'm. 
ekmek aıır:ten bunların sahteliğinden Diyerek çantasından küçlill bir 
şüphe edilerek yakalanmı!Jtır. df"ft~r çrkr:rch ve bir takım nu. 

Mahkemeye verilen Yusuf bunları 1 maı:alar ve tarihler sıraladı. 
yerde buludı.ığunu söylemiş, tevkif o. Bır. ~ef~st~. Ve kat'iyyea f'\'Vel
ıunarıık kartların sahte olup olmadı· cc <luc:ilnUlmuş de söylenmi-. his
gtnm teıblU için ehllvukura gönderil . 1 shi ''~·~·en tabii bir heyecanla 
mlştlr. beninl ya.zmt!i 01 cluğumdan b,n de. 

'.!1 !W A Y 1 8 - 1Mt 

nl*iısELEI< 
TARaH 

Kalelerden 
llaçuıarı .. 

Yu.an: SAlT F AIK FRANSIZ gemenli ~. esir 
--.--·---- • ••• , olaıwlr naahpa balandağu 

fa daha ueturoplu bir hukuk liıııe.- kaleden kaçtı; tsvlçreye geçti; son 
Dile ~ylenen bu sözler karşısında ra ı~ &]tındaki Framada Alman 
n,e ne diyeceP!li. şaııırmu.ıtt. Bir diplometlarlle gö~tH~, h U r 
takım aöz~ gevelıyor. Neler an. Fransızlar cephesine katıhnamak 
latmıyOl'du. hakktnda söz ist«ondiği zaman bu

Bayanlarla bir mahallede otur- nn cevapsa bıraktığı söylendi. 
duğtmu, komşu olduklarım, mem- Almanların ellerinden kaçan bir 
le-kete gittiği zaman:.. ketıdi.sini, <.-sirin Alman işgalindeki toprak. 
\"8.purda deniz tuttugunu.. daha lur<la serbest dola.,ma<H tevkif e
neler de neler. Yan belli ~ir ~a- dilmemesl DMll hah •olunabilir. 
radeniz şiv~ vardır. Kımbıllr BPl'ki haber yanlıştır. belki de bl
belki de da..ıa hircok .!}eyler s3y- ~fm bilmediğimiz, anlayamadığı. 
Hyeeckti. Fakat h&kım, b~la~n mrt. ba~ka ,eyler "1U'dır. 
dava ile bir :ı.H\.ka.st olmad~~ın: ıh- Kaleler vatan mUdafaasmm, 
s1s etti. llya.a bu ~fer busbUtiln hürriyet ,.0 l<1tJklal davasmm lsti
~a§ı::m~tı. Nihayet: . . . nat noktalardır; bu lübarla şeref

- Ben onlRrm ne dedikl•·rını lldlrler. Kale denilince §eref ke · 
bile :ın1amailmı. Ben dava.cıyım. limesi de hemen aklonıza gelir. Fa. 
Beni rtö~diller, c.-öğdlllcr. Onlar da kat şimdi birer hapishane oldokla
ceza veE"ınler. Hem ~n geçc~en nnı ~örüyoruz. iftro'nun mahpus 
üz .. rime a.t.ılıp Mçımı başmu ~ 01- kaldığı kalenin de belld ~fll b1r 
dular. w mazi'il vardır. Ka.r,ı tarafın ar. 

Hakim - Oe-lum, sen davanı msnna uygun davranmadığı için 
mlld:ıfaa edcce!t kabiliyette değil- birdenbire tatil edilen Biyon mab
sin. Bari bir avu~at . tutsa~dm. ı<c.m~ msznanlan '1a bir kalede 
Bunl~rm bu~a. ı;ımdı ne mUna- mahpus bulunuyorlardı; :simdi de 
sebetı var. Bak ıyı elinle. Ben 83• Y.&Dnedersem aynı yerded;rJer ve 
na ne soruycn.ı.T: Bu bayan di- hatmmrla kaldığına göre ismi 
yor ki, ~imdi ""nin onlara isnat "Potalet ka~r' dir Bo kalerıin 
ettiğin stM;un mahkMnCSI !,Örlll • yaptığı hizmet daha"sefitdir. 
mllş. Bu .~ıçu ~arın deg.1, se-. Kale, d~ilincc içinden kurtul
nln lşlcdlgın sabıt olmuş. Evvela ma.k mümkün olmryan bir yer sa
lkinci Ağırc:-zada m:ıhkcme edil- ymıhr Halbuki her nedens bn 
nı;şsn. Faka.t temyiz bunu bozmuş. mnn,,; bot olduğu mutateHf ~·eslle
Suçunun mahiyetini . ba!!'ka tUr1ü Jerlc i.deta isbat ediliyor. Bir 
görmU.!1, se~i ... A.SsJ.ye ceza malı- gün Rlyon mahkemesi maznunla
kcmesınc göndemuş. ?rada malı- nndan bir ,·eya bir9çnun da ka!:
lcüm olmuş9Utl. Teınyız de bu ka.- tıklannı duymak ihtimali uzak de. 
rart taedik etn1is. Simdi söyle ba.. ğildir Yoba ba yerler yapbk
kaym~ bana. Böyle mi o!du, Yazı. lan hİzmetleri kendilerin~ yakıstı
Yet hu mudU'r? . mmı orlar da m:ıhposlan kendile. 

İlyas nih~yet iBi kavrar gibı 01- ri mi aln•eriyorlar? 
ınuş. Benri de heyecanı ya~ı~- 1870 harbinin meeburlanndan 
tı. Yine anıy:ı bir takmı lAflar mar~al Bazen d~ bir kaleve baJl
~trrdı. DavSJ1ı ile alakası çok sedil~isti Hem de ne esi; ne de 
mıı.lt bir ta!mı vak'alar anlat~. me\kur ~~fatile ... 11mıl sene haı•

llyas a~gı yukan ı:ıunılan soy. sc mnhkiımdu 
lC'Dli~ti: Razcn 181 i de doid• • cetıur 

Onun iddiaa: o mahkemede tetr cür"C<tli ~:ı.hı;ı.':tan bir zabfttt; bcniı; 
kik ed'ı.lm~. Evc..t lkinci Ağir- yirmi dört yaşında iken dejiyon 
c.~a.ya. vermıtler f~ · • · A~ donör nişıınmı atmıı. (Yabancı a
lıye ceza malıkçmesınde davası go- lay) la 111pannya gitti· Meksika. 
rUlmilş. ~yiz ağm:eza.nın kana. am mat!era d~lu harplerlnde bıı-
nıı~~~ orada hetikatesı. b!r l'!-8chı; İngiltere, F'nm9a ve l'ür-

. i Un ...... ..ı.._, .... _ 
1 

kiye tıirafm<lan Kırım yanın ada. 
ay vırm g ıli!ip!!e ma.u.Awn o - .ı... Si ı ........ · --, bu • le .. kil • . 1i. smua, vastopo D""'"'rıne __. ı;oı, 
muş ama ııt o gun ~n a · RMlar alcvhlnde vaptluı harekih 
~ Y~~· Bu vak'a ayn ~ iştirak rW: büytlk ~hret kazan
~k a :ıtmŞ. O llten .90DJ'8. tehar ıh· fabt Fra119JZ1ıum Almanlara 
bayanlarla amsmda ~ m~a b"" ~tıklan (18'70-18'71) harbin 
olmuş. O zsmsıı kendUıtnı döğ- de ordalarm bttyttk tmnum lbzum. 

D'lft!t ve ona eöğ!iıOeJer. soz tereddtttleri ytbtlnda fel&ke
Rayanla.r yine hep birden aya- te 9iiı1lk1edi; o zaman alt11111 ya-

ğa. kalknUilarCı.. . !Jlllda balunoyorda; bitin l!Öhre. 
- Hayır efendim. Vasiyet bu tini ve parlak mutstn• öldürdü· 

değil. Ba.,ka. bir vak'a olmamış. harpt.en 90Dl'a mabkem;ye verfldi
0

• 

tır. Bu aynı ~ten biz onu • • • ordnnun yttbek zabitleri aleyhin: 
AsHye cezads. mehkilm ettirhicen de ..a:v1edller• idama mahkfttn ol
bu .<lı\ .o ıııı;ada a.vnt iş için ~e- do. Cumhnn'.elsi lnSftP) Mak Mı• 
me1 aliyerım? mfinıCMt etmiş. hon ha ~ezayı yinni eeneve indirdi 

Hakim dli§linclü .. ,:. . · Asliye \'e Akdt."Dlz Mhlllnde sftı Margrit 
ce7.a mııbk<ıme6'lrıin ı a.1?'1~m v_e 0 kaleıııine göndt-rdl. Bu adanın bo. 
f<;e ait dosyaların getiıilmesıne vu Ur ~enb&l!ği bir tilometre "d". 
k<ırar vererek rlur~mayı bitirdl tcnt'<İ; Ri"1ivö'nan yaptırdığı ıh;; 

F,..,,~elıl ~~~l:ır çıktılar. İlyas kaİe yUkııellyorda. Fakat 1814 se
BE<yo~ıu B~uncı Sulh ceza mahke- ne"!I aT.oıtfO!nnun onunca gttesi 
meeı binasını onlardan pek çok ka1enfn dibine etı1ki lllU'et&lm b-
5"!1:11 terlt/'tti. Acaba bu ~~~- rı\111 ile yiğenl Alvatt-z Rol bir ka. 
lartıa!l korkusun<lan mı ~e?1i•nız · yık getirdl~r; mareşal bir iple 
Mabkı:>me. aym. on a_:.kizine . kaldı. aşağ1ya sarktr; ertesi gttn Ceno. 
Merak ettım. g·decegım. Sıze <le \·ays ula,tı; tsvlçreye, daJıa sonra 
nnlatınm. Baksbm baY'!nlar mı Mıu1rlte gitti: JS88 de orada öldü. 
haklı yola!& ba.y ttyu mı· Aynı "atede on dlbdltnctı J.Ui de =======================::::::::::::====================- Matyoll'YI llap1etm1ştt; llOllra Bar 

R.ırJaııda o kadar itimat bellle· 
Kendi hesabıma büyük bir hayal 

sukutuna utnmıttmı. 
dlifm, ender bulnn'Dr bir ~ğuk. 
bnlılıia ve unıe !l&blp pldupna 
o kadar Jmvveüe lnanmı~ oldupnı 
adam ehanmİ1Ctelz bir isyan 
- bat.ti - iptidai ;ı.abıta tedbir
lerini aım., olMydı ~ gikt.emıe. 
i• bile fmıat bahumyaeak bir 
isJan - yüzünden boyun eğiyor 
du, Parlsl yap.ya ~vet.e ma.. 
rm bıraSayor, Fransayı dahili bir 
savqm akıbetme terk ediyordu. 
tistelik, o gece ukerlfırin, karga· 
~hk lclnde, geli~l ,;Uzel 11&\·ur<luk. 
lan birkaç fellketH kaJ'IQn için 
de kendl.<dae, !Jenelette "Katil 
Daladye" dedirtmeğe razı ohıyor 
da. 

B(iyle bu kadar ani olarak kay. 
betti~ itimadı te-krar duyabil· 
mem için aradan bir hayli zaman 
g.,çmesl ic.ap etti. Bana öyle geli_ 
yordu Jd Da.ladyenjn çok mühim 
bir imtihan ge~ll'<'n karal<terl, bir 
Uükfımet adamı ~ıfatiyle, blrdeıı. 
bire, büyük bir salmtlıjı nıP.ydana 
vurmo,tur. Böyle bir "8kathfm 
ghlerilebilt.cıeğhıl. bilhassa aynı 
cln!!fen bir (larhf' ka"'ı~mda tek· 
rar ba.':I ı.;Ö"tcrmi~ <>rr.P.-tni iimit e· 
debilmel< içlr. in<ınn prk nlkMn y:ı. 

radılı~lr olnıa!ı~ ô. 
:tkl sene sonr:ı, ma~ ıs 193R infr 

haplannda, ek.scriycU .Halk c:ep. 

/flP.UPA"Nl~iiiıiônuııRRiiiiiifiıınıi 
~ı~~'!@ll!l~.•M UAM MJ.\SI 

Yazan: 

JUL R O MEN 

he'ii kıu.anıyordu. Halk Cephesinin 
(Datııclye biraz çekinerek ve ikin· 
ri pliinda kalarak bu cephenin ;:ıef 
!erinden olmuştu) iktidar mevki· 
ini ele alacağı iabii kll., Fazla o. 
ulraJc, Hal'k ccph<.>'51 hükiımctı mec·· 
liııte o kadar kun·ettı bir ek.~ri_ 
~·ete davauae:lkh ki, bUt.iin infr 
hap de,·~esi müddetince, yani 1940 
nlmll kad11r iktidar mtvkllnl mn. 
İı:ırıua etm;ğe pekli& mnvaffak 
oluhillrdl. 

O <iıralarda. Avrupa 'uziyeti ı;ook 
endisc \Cıi<'i b!r lıal ah~orılu. Xa:1i 
Almanv:ının km nt Ye cüreti ~liıı 
gl'Çt"r.tre arfovor ff!\l>""ı"t:-ıı !"ntır· 

leslnıle l<ızdırı~ı!4 olan fll'll-st Hal 
~·:ı blrnz flaJta ~lnı!ln~·a~·a Jaklu'lı· 
~ordu Om !'!ırada d~rıol<ratıllt'riıı 
tmlhU \"e «Uinya hUrriyetini kur. 
tarmak itin ne bü~iik bir :rır.-ıat 
kaçırdıklamu kitabmım son kı<ı· 
mır.da anJnt:ırar.ım.) 

Halle Ccp!ıe inin dı!'i tı1 nset.tc 
h.ızırh/: • 'r loltt rint 'oktıı, T.N>n 
H!um. o, hıı s:thmln l il ... , zı ':.i ol 
duğu kadar ma'iımnt ~ahibiydi. 

8 Çeviren: 

LUTF I AY 

Fakat Moskovanın emriyle hare· 
ket edeİl komttnlstlerln kontrolü 
altında pek rahat iş göremiyecek. 
u. ]{eJU]hlnl dest.eklly8ilmek ı
çin, onun, tamamiyle 9er~t .. ,..ı 
mark<ıld olmıyan, kuv\'etli bir hğ 
cluyoya, fe\·katide bir dolrulafa, 
hakiki bir ~ulh ~nrl!ğe malik ve 
komUnl!ltlcrfn h°'°na ~tmclr tçfn 
kendf!lini mac~ralara kaptırmak 
hm o;akman bir harldye nazmna 
ihtiyncr \'ardı. Bö~J~lerlnln ele pek 
bo~1,•1fu ~·oktu. 

O sıra.!ar"a, kendimce gtlnlhı 
i<nı,•arrn:ı uYgtın bulıln~m fakat 
bıı \'Ozlfe için kimtıerıin aklı~a ~el· 
mi~ en hir adıımı hıtrirlyeyr, ı:;e· 
tirtmr'"t için h:ı 1<1kf blr t.ntrik:ıt•ı 
gibi f:ın'!yct ":ttfeU:jfmi bn~Hn 
artık ltlraf eflebntrlm. Ru adam 
kon Delboi idi. O ZMıan, me'Jtli 
genel konf<'d~rn04~·on•ı umumi k;t 
ili i olank iinı•m li bir r.1e' kli olan 
,.e ktorıtll'IInP tel•l'r edilen hir nıı 
nre1 i reildA•lı-n ,Jnnhau' da pro. 
jcınin taJı:ı 1rnkl·unda bana ~·.,l'(hm 
et ti. Jlclbo.,'u i~ adamakıllı ilerle· 

dilden eoua 1De9eledm haberdar 
ctthn. Bi.ru ~' fakat ._.._ 
cb na olda: 
"- Ne ,..... 16yUyeyha, en&, 

melllDllldyetle ! Ba beni al&bdar 
ederdi.,, 
~glaecma, NeYJ~ 

yazı g&!,4ımek llere gUtiiim A
nıerikada, mabachma muvaffak ol. 
<laiunna •• Delboe'm Qml d'Or
say'a (1) a;eldljlnl 9"1nerek ha
ber aldım. 

Ba anda Daladler Harbiye Na
mtığmı bbal ediyordu. Kendi 
kendime: 

••-- Ali dedim. işte kendisine 
veni bir f.mat daha \'erilmlt oluyor. Bu adam ftldlle ketadisinde 
mevt'nt oldajana -..clığmmı ,.a
!oflann bir ...... olsun herhalde 
rntalHdl. Telmlsymlerlnl etrafına 
alaralr letlldz, Mdua ~e • 
cekti. Orde1tazan iyi bir ha.ide 
mnhaf .ıza edilmf!!line, omm blittln 
•lemagojllere karşı muan balan -
durulmasına mahta~ız. Belki bara
ıla nuı\'alfü olv, 8 fQbat vü'Mm 
•lan alınması ıerMea ibret deni 
iizerlnde de. herlaalde bir ha1·1i 
dlitlinmeje ,·akit balmu,tur." • 

( Dc\'amı var) 

1) Qıın.I d'Ors-ıy, Pıırlste, Fran
sa Hariciye Neuretinin bulundu. 
ğıı yPr; Seine nehri kıyısında bir 
rıhtım boyudur. 

til dadaaına lm.ldmh: orada ök1ll. 
(Demir mMkeli adam) l'Olllanın ı 
bu adam fDıam et.mittir; Jıalbald 
ımllklıa ,.ınn bdifedm. maske 
f;afanlştıP. 

KADIRCAN KAFLI 

Vnioersitede imtihanlaT 
Ontvenı itenin eleme " eıszıtı lınti

hanlamım gtınlerl btlt11n tak1llteı.erde 
tayin. ve rekUJrIUk lınUhan. program. 
lanın tasdlk etmi§tır. Fakmtıeıerde e· 
leme fmtıhanlıın yuılı olarak bu ayın 
2• tlnde bqlıyacaktır. lmtUıanJara 

flk ba,71ıyacak hukuk !a~taı olacak 
tır. BUttın fakUltelerde lmtnıanıarın 

aonu hazlranm 30 uncu gllntl almmıf 
olacaktır. 

Muhtelif !akWtelerin muhteut ıımıf. 
lannm lmtlhanlanntn yapılacağı sa "' 
ıonlar ve bu imtihanların. devam gün • 
leri de ayrrca tayin edUmfftlı', 

Yeni poli• memaTlan 
alınacalr 

Emıılyet kadroswıu ' takviye ıı:ın 
polla kadrosuna .t&jyer memurlar s. 
lmmae:na karar verllmlşUr. Bunun l· 
çln be& ı...ıar te.blt oıunmu§tur . 

Emniyet te§kllltma almacak :ıta f. 
yer memurlar vllA.yeUer cmniyft kad· 
roJarınd'l bulunan 20 lira asıt mca~
lı mllnhallere taj1n olunacak buında. 
staj devresini ikmalden sonra pol s 
mektebine aevkolunacaklardır. Bun • 
dan sonra esas kadroda yer alacnJdnr. 
dır. Uzun boylu olanlar terc!h cdilccc k 
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a 
1 
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hJbt ve Nl't'rlyat MUdtlrtl 

hakkı tarık us 
llaıı!dığı yer: Vakıt Katba .. 

ABONE IJA.RTL.UU 
TUrkJye Ecnebi 

6'-n ilk U.00 Kr. Z'7.00 Kr. 
' il " '1.30 ,. H.00 • 
~ a ık f.00 • 8.00 • 

11>lık J..60 .. 8.00 • 
Gazeteye cönderlleo 

~ ETrak seri veıtlme'Z. 

r .................... . 
/Jünd_!'n J 
~uq11nPr 

"' 

"' ········· .... (, 
Anadolu AJa115uun verdiği 

haberlere ı;ISre d U n y a 
~yettne bir bakıı 

ııveçle Almanya 
araııada 

lll'llballere kesildi 
~ya Ue hveo aruın4a büUlJI 

" rörUplelcri aımane11ı ııaa' 21 
1 tbaren ke.'lmlıttr. Bundan evvel 

Yle olJuut. o zaman pek mlllılm 
kylerla cerey- etmek üzere bu· 
ll'U aöylenmlftl. Şlmlİl ise Sheru1 

IJ:ıt'blıaı gazetesi ı"al attlndald 
ııa vaztyethlln llk plAnda bir 

1 trıttatunu ve LAvAlln pek ya -
t ~rek mlbvenı UUbak etnİek, 
t~ "8e Fransız dooanm--.m mlbve -
~ elllrtııe vermek mretile ~ bir 

t 1 et alaeatmı yazmak1a4ar. 
farla doJ..- 1ıu.ıı .. ylalara göre, 

ı ng ba aralık F......ıa bulunmak. 
~'"· 8onc1aa bafka hpıiz fUoewnut 

ile 118.blll açalmda faaliyette lııa
ntur.a dair de bası haberler do. 

~. 
·lloden ahnaa ıı.tka laabeırlerde 
~ğlne göre Madapakana 

lilJ r taratuıdaD lfpllndenberl AL 
'-r daba senit ı~ bir lt1tklL 

tap.._ lçla F'rauaJI taıqlk e& -
erdir. Fnuıunnı :JIU'dDllllll tmDla 
.\bnanJann ılDMll 1muyu1ar nr. 
e 1aınamile )UmJ' oldalrlNI iM*• 
~ aöytenmektfJdlr. Fran9aD1D ba 

1 
._ bir karar veormeden evvt'I 1 • 
~ taleplerine kart• Almanyanm 
ı.~~ tamamlle emin olmak i8.. 

J t.ahmın edilımfütedir. 

lıtcı bil' cephe kummk bglrnnın • 

llıvertn daha çabuk davranae&it 
4leJ»heler kurmak huausuada la. 

tı .. ka.rtJı taraf• bll'aknuyacatı 
'~ır. 

ı:::4. YAUS! lNGlLTEBEDll 
ctbı~rde Malta vaJWtlndm 111-

' general Wyam Dobll ta • 
~ varan,, r MaJtanm bqan-
""-'aaaIDJD tataıunüta deVam e. 
t11ı1, eter Almanlar adayı llltOA 
~ 19eler 110nancla plfmaa 
ıcıar..ı .öyJemlttlr. 

SfıtAnA MtlSADEMELEB 
~ ı sendlkıuu Uerl selelL. 

birini tevkif etmek lstl,
~tl rlle Vera • O:ınn lflker 

leçllert aruoıda bakl1d bir 
-:- olm11ıttar. Her iki tarafm a

•tı ba ~rpttma aaatlerce llilr. 

4 "· Bll'\lOk llll ve yaralı vanbr. 
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Şahsiy et 
t 2 2 

Malta üzerinde ,,,---------, 
Antil adaları Sofyada 

20 Alman 
tal]garesi 
düşürüldü 
51 tanare de 

........ •lntddl 

meselesi 
&merllla ue rraaıa 
aruıada mlzalle. 
reler devamedlror 
Ltillôl Franıanın V Gfington 
•elirine talimat gönderdi 

-1-Sarnıçlı vasonlar patladı 
fılldd fit bl ln•anların kimini esir mevkie, kimini idare etlM ., e l'J8DllD mevkie cıkaran ıahsiyettir. $ahsiyet aahibi adam, nere4e 

Çlllh / ~ıuı kendini gösieıir• temayüz. eder; kütleyi arkaaınılalt' 
~fya, ıı <A.A. ) - Sofyaya ya- , sürükler. Sahaiyet ıahibi olmak yalnızca okumus olmalı 

kin ayırma garında s:ırnı<;lı vagon değildir. Bir cete reisini de sa!ısi.yet sahibi saymcunu 
l:mn patlaması yüzünden 1-ı gece ' miimkiindıir. Ci.inkü o da, aThanna taktığı bir kütleyi 
r.!ddetli bir yangın <.:tkmı"tır. Ha. , kendiaile beraber aüıii.kleyip götürür. Tanıdığınız. ile °'8. 
ı.ar çok mühimdir. • • 

---o .:luğunuz byük adamların hayatını, hareketlerini isle 

\ 'isi l 1 ( • .\..A.) - M. Lin·iı 
Malta, 11 (A.A.) - Pazar ak. pazar 'güau Vitideki Amerika 4-

ı,;anu Dıell't'dilen tebliğ Malta.ya gtkleri M. Taek'le köriişm~tiir 

Bulgaristan 
Tokro•a orta eıçılik 

ibdaı etti 

takip ediniz. Göreceksiniz ki muvallalıiyetlerinde en 
vülı amil sahsiyetleridir. 

Kendine itimadı olmıyan. neme lazım deyip her •e • 
kendi vülrseğinJen belrliyen adamda ~ahsiyet arar8Cll,..ıl 
-zldanmı• olursunuz. 

karşı yapde.n hava akınları e&na- Güriifllle Ameri"ioaaı Amlrah Ho: 
s;nda topyekiln 20 dilı>man ta.yya. r over'le Birletlk ı\merika harici. 
rcsini.n tahrip cdil<liğiııi ve cumar 1 ye DAlll'hiı me.ourlarmdıuı bfrj. Sof ya, 11 ( A .A. ) - Bulgnris_ ı._ ________ _ __________ _ ıı:mo _____ .. 

tesı.i gUnii ile p:ızar gece&!ndeki nill MartilllCIUe'e gclntesi ebafm- tanın !(ahire orta elçisi Jankc. 
diişman nltmla.rmcb da 51 mihver da y•ılmıştar. Mali'ını olduğu iı. Peefın Bulgaristanın Tokyo orta F " 
uçağınm haa9ra uğr:ıtıl lığını b:I • zere Amerika heyeti, Antille de. elçiliğinJ tayin edileceği ôğrenil- ecı bir kaza DUNYA
dirmelırt.edir. aizterladeki 1''raosız makamlarlle mcktedir Sonl:anun nihay..:t:nde 

iisakerelıer ya k i toplanan· Bulgar nazırlar m~l,,ı._ t:3 t r kam VO n 
m pnıa ı 7.ere l\tar . 'ı tla iqae'e gitm~lerdir. .sinde TokyQCla bir Bulgar orta. 1 k t"f iti 

M. Uvil pazar ~ünü akpmı elçiliği tesisine karar verildiP,t 0 0 m 0 1 a n -
Yeni Delki, ll ( A .A,) _ Bir- Vltide mtlzak~relere alt olarak habrlardad~r. d a p Ô r Ç a 1 ':: n d 1 

Blrmaarada 
-_ DONUYOR' 

Brezilya kahve ile kok. 
yapıyor .maııya hükt1meti Hındiatana ne,ttdllen tebllii bahr lat.arak ı-~:.:.;:.:.:~_:_.;._ ______ _ 

nakledil.miştir. Buna sebep Bir_ Antille denizlerindeki l'!'anstz At yarışları 4 611!1 3 atır Cenubi ı.meri.kada kahve ~ 
manyada kalan arazinin küçük- ~~ komiseri Amiral Cobert·- .:.r. yacdım <;ok fazladır. Kulla.~, 
,füğü ve bu verait 'altında sivil ta, AmJral Hoo, ·er'in ziyaretini (Rft'-t.arafı 1 iucide) yarcua V8r yor. bitmiyor. \'apurla.rda., fA." 
~remn ·çalu•masının imkAnsız. kabul ettiğini "' Amtrikalr Ami. IKt~cl KOŞL: ı d"f ı rd k"" ·· · 
lıgı.,, dır. ~ ralın hllkümctin(le°ll aldılh direk _ ! üç yaşında ııatkan Arıı.p erkek ve skendet"unda:ı bılclirildiğine go- 1 men ~ ere e omur yenne "6&" 

... ı1 1 ı 260 re, orada dört ki'}itıln ölümü ve Uç 1 kılıyor yin~ bitmiyor. ŞimA 
Tok'"'O, ) Domeı. · tirle Ant·ılle adalanmn bu ... "nkü diıı. ,aylara ınahauııtu. trıııu ~c3. "' 11 (A A ,... 1 200 di kişinin ağır surette ynnılanmasile Brezilyalılar kahveden kokw. CS-

a ianann bı"ldı' .. dı' "ğı·n· e go .. re Bır- ıJtatHsünö tadile matuf bazı htek. ! ira, ıueo .. ıesı ı metrey · ., •· a 7 k u d B 1 dan neticelenen fed b~ kaza o'muş- karma.yı düşimüyorlar. 
d f ı ta lerde bulunduğuna siiylemiştir. u koşuya tay ayı ıy 1• uıı ar manyada lngiliz mil a ~ - Emln Pakm CeyllUıı yarış ı;lrmedı. tur: Puerto • Riko ziraat eııatitiiıll1 

mamiylt yıkrlma4< ti7.eredır. ~ Geriye kalan aılı tay yarl3a girmek u. lake-ndcrun ist!l..syonuna bir ki- 1cahve ağacının çiçeklerinden ko .. 
kuvvetlere !karşı kıskaç hareketı Yaman b·ır zeı-e sa.haya çıktılar. Tam Sttırt yeri· lometre mesafodc bulunan J{aıuıl kulu bir esans ~!kamuya muvat· 
daha fazla slkJltınlmıştır. ne gelip de geri yani k~acakları ta. köprlisU iizeıind0 İskenderun Ji4 fak olmu~tur. Bu esans Amerika• 

Japon lataları Birmanya rata doğL'U dönecekler! sırada Ali Er. man ittlct.m.cle-rlne. tas naıkltmektcı da mimoza ve yasemin HaDiıl• 
Hindistan hududunun bütiln apartı man 1aDm Rindi birden fırladı ve &kal 1ı. ol<tn Sülyman ç.·dım da.reaindeki rının yerine gocecektir. Ameri_ 
noktalannı ele g~irmişler ve tlkarnetten kotmata ba.fladı. Blnlclsl kamyon bor; o~nrnk ta.s oca.klarma ka şimdiye kadar bu e~nalan 
dllşmanm Assam isti.kametinden hırsızı her ne kadar durdurmak istediyse de giderken, 33306 numaralı loko- Avrupad:ın getirtmekte okloiD 
geri <:ekilmesine mani olmuşla~ bir tUrıı,ı hayvan kotmalttan kendini m<>tifin SÜ'"düf;ü amele vagonla.rr- icin mimoza ve yasen:n esu..-
ve .Akyab Hindistaa. yolu dahı k 1 d geri alamadı ye böylece 1400 metre nm :köprüden geçtiğ" bir esnada, !arı Amcrikada· bu!unmama,.. 
kontrol altına aJm!Qlardır. ya a an 1 kadar gitti ve binnetlce tekrar ~nrııa köpri.ı;>e "l.rpnıl~ \"C tre-nin altma b:ı.şlamı.crtır. 

V;...;, 11 (A.A .J - Ofi: " ~ · ~ -y· girmedi. Bu auretıe Uzertne ganyan ve l uvararunıştır. Kam!>' on yuvar .. n : Kah\ e agacı senede üç qcm.& 

Japonlar, Çunking • Birmany& B ey Oğ' unda p1Ase oynıyanlar hayvan koıuya işti· drkt:ın ~->nrn 100 metre kadar SU· çiçek açtığı iı;in esan.c; :iatihaaline 
yolunu keedikten sonra şimdi arb rak etmedi!l ciheue pa.ralarau ger. rilklenm~tir. t:ok eh• ri~lidir. Diğ r taraftan 
Hindistanda Assam vili.yetine 9 • il 8p mUI aıc1ııar. Kamyonda bulunan ıı.md den kahve ciçe.klerinden esans ÇS. 
kanjr tazyiklerini arttırıyorlar. ..,..,ta Geri kalan bet hayvandan ~n ömer .Abad oğlu, Cemal, kamyon rılması Amerika.da fazla kab'M 

Japon taarruzu, şimdi bu he- haftaki kOfUyu kuanan Sunar &'ene 11&hibi Abdülgafur oğlu Ali ve An- veti~tinlmesine de mani olıııeaa,. 
def istikametinde inlfisa.f ediyoc Zabıta, ys.man bir ıfece bııwumı kolaylıkla birincillği kaandı. taky:ıJr Ahmet ölroüşlordir. iır ~ 
ve general AlekRal'der'in im- ele geçirmeğe muvaffak olmuttıH'.. 1 _sunar (Hulfıal Sandalcı) Ahmedtıı aç.ıt hilvjyeti henüz ...;;.;;..:.·------- -·----
mandasmdaki İngiliz askerleri- 1.eCI Hancı admdaki hu açıkgöz 2 _ suveyt o(!smail Ba§kan) teabit cdilemenüstir. Şoför SWey- ı • d 
nin ricatinl kesmeğe calışthyor. ve cUr'etka'l' 9 • 10 apertJme.rı, ev 3 - Seyyare (Zeki Sertol) mazı Ç~k!fi, amı l~en lzr.ett}n ve ispanya a 
Londradan ricatin intizamla ya- ve dükklnı ~ri, camları et- .Mesafe farlu ~ boy, 5 boy knrde~ı M•ıeta.fa Türkmen c.gır su-
pıldığı bildirilmektedir. mM tıra~la kcemek, kapıl&ro a. Ganyan: 130 kuruş plli.8eler 110 ve rette ya.rna~tır. Ölüler.n def - Almanya i,in İKİ topl11111yor 

_Birmanya hUkU.meti, süra•tli _ J11\htar uydurmak, balkonla.nı. pcn- ıao kur~ verdi. nine ruhsat YC-rilmis ve yaralılar lladrlt, 11 (A.A.) - 11 D18)'11lo-

japon ilerleyı.•i?Hlen dolayı, mer. cerelere- tmnaamaJt mretlle .ar• 'Cçt)NcC 'KOŞU: (lleadlkap) baetahaneye laıkhnknJltır. tan 1tıb!lft!l, Almmlya fellr1lr& ftl 
.., ü·1 ı· mll .. •v "' -- t-... Ahlamıde. cake!nak üare ı... ke:zini Hindistana nakJet ... ıetir muş, Y ueree ıra para, - • Dört ve daha yukarı yqtaki halla. "~ .,.... ,,..... 

Çun,.~ ~ • h lt ktvm tt·r e-ıar ş· alt 1 la d d r.anyol a.me·~ \'e i.~""lerinin +-ı....... A'İngden biJdirtJ<iİgn,. e göre er, a tn Ve • e n ·u- kan Arap at ve kı8r&klanna mabBUS· ım r n a a - .,,.. ·.........-
lm t ııı1masma bal"lanı'a.caktft". 

merkez Birmanyada Taungi'de ça 111 it'. tu. lkramlyeel soo Ura me11atesi 1800 
bulunan Japon kuvvrileri, şima: Zeki Hancı, geçen gece Beyoğ- metreydi. Amerikan aalıerlerinin iki Japon denisaltuc \ \.'~ 
le .....ı,;ı-:ftt-~=- lunds. ŞUkril 1idmda birinin a.pa.rtı. s k-uya 9 hayvan ka u dı. Bun batınlJı . 

.. ~&uuq~ u ..,. . yı ıy üzerinde tayyaTeler urtu 
Domei ajansı~a göre, İngiliz _ marunı soyarken yaka:lanJDJljUr, bu ıardan SalAhaddın Bökenm Afkmı ko. , :r Melboarne, 11 (.:\.A.)\- ._... 

Çin kuvvetleri yıkılmak üıere- ~ahab dsı sd~e te!lm ohmank ya .ırmedi. Difer .teklz hayvan Londnı, 11 (A .. \.) - Dlln öğleden tıll'ftl~a m•ittcfi'< wıomıt 1uu 91 
dir. Etraflanndaki kıskaç git_ tevkif edilmiştri. :':.rdl& bera.ber kUme halinde Uerl fır. l 80nra şimall trlandalla Amerikan u • hı teh iği, ki Ja.poll de»izaMWDı• 
tik~ . sı~IŞtırılmaıktadır. Japon· Htr.5ızm l\zeri arandığı mınaıı ladJlar. Fakat bunların az aonra önUne kerler!nln bulundukları Uerlertn üze • Avustur.>l~:ı. şlr&ol doğuMuıd&t.m: 
lar Hındistanla Binnanya ara. mUhfm miktardı>. yıara Be de&te, Horvatın blndifl rnsnuı geçti. Ve dlğeı tinde dll man ~ayyarelert u<'mu11tur. tefik u~a.n tarafından batuıllılıl.. 
sındaki bUtlin yollan .iegal etmek deste anıı.btaralr bulunm\Mllvr. Ze· atıan bet boy, kadar açtı. Bu vazı • Bu tayyarelerın milliyetleri mcçhOI • ğmı 'e;.n basanı. ~tıldığmır ibiıC-
sureti~le düşmanın geriye sıçra. ki Hancr 811Çlarmm hepl'ini de iti. yet ııoo melre kadar devam eltl. Az. =~~· Tayyareler bomba atmamışlar dirmcktedN-. 
ması ınıkanlarmı keanislerdir _raf_e_tm_i..;.şü.r_·_. ________ .,. llOIU'a Bozkurt yeUttl ve Gönuıu geç. • Filipinlerdehi Japon llO •• 

---o- • ş 11 h ı • · u. Hemen arkumcıan gelen Bora da tanı Manillaya pJi 
Almanların zehirli torpili u p e 1 yeUterek hem GCSnUlU hem de Bpz. Gıda madde' erı tevz a 1 Berllıı, 11 (A.A.) - Alman ..... 

kurdu geçerek ba§ta gitmeğe ba§ladı. (Ba<ıtarafı 1 im·ide) s11, Io'füpinlerdeki Japon -~ ._, 
Vqi, 11 (A.A.) - Bernd- bil- Bu vaziyet sona kadar Eoranm ba§ta di ellnd lıulunan V.! kısmen de gel • komutanının Maıılll& §8hrine' .,_ 

"VM b 
1
• r 

0 
.. 1 u" m gltmeal ve birlnclllğl kazanmaauc ne-dirildiğioo göre, Kırımda Alma.nla. mekte olan pırlnç:er ise ekstra ekrtra gtrdığ ni blldirm~ktedir. DUn ._ 

rm zehil"li maynler kullanrnut ol _ tıcelendl. Bozkurt ikinc Yılmaz da U. vlyolln ve derviş cins eridir. Bu ılıbar törenler yapılmışttr. 
duklan haı'lümds ScwyeUer t.a - çUncU oldular. Gönlll derece alamadı. la bunlann !ıyalları e\Velkı pirinçle· Filipin hüldimeti kuıu~ 
fmdan i.... ed~n h .b l f · nan.:vnnana g-'ı"r g-'m•• 1 - Bora (Muammer Mud) rln fıyatlıırır., r. zarazı lmu d:ıha ~ok a. • k ıı (A •) -. .-,~e a er er svıç. r, . .. ,,_ 1S1 1S1 ..... 2 _Boz.kurt (Niyazı Kurtayı ,, ·'711ft l<'.r:uısıs o .,,.. - ~· 
re ma.hefilinde iht4yatla kBı"§dan. ölen bir adamın ceaeJi 3 -Yılmaz CMufa.lıhaın Gokl!r) 81lk olacaktır. ınin CU.mhurre!si ldamıel 4lamall 
maktadır kal,ı nld Diğer taraftan dağıtılacak olan tur ·ı 8· ....,_...,_te A•l ·'·raJt _ _.. · morga uı ı Ganyan: 220 plbeler 12~. ~ 4 o ku- 1 e ıy;.e u.l'.- .... UID -

Bunun zehirli gnz veya mayn KUddeiumumlllk ve zabıta dUn ge· rdl yağmın satı§ tıyat da tayin olunma. tesi nkşamı Vaşıngtona h.,... et 
olmayıp son gtlnJnrdc Almanlar ta- rUf ve • mıttır. Turya0iYına nark d0 MJ, mnliye. .: t" u· Qu 1Ju~..1 n-:-

ce Beyoıtunda vukubulan §Upheli bir J)ÖBDtlNCV KOŞU (Hendlkap) u' nu" ır. ~.. emn .ns.c& .._ 
rafından kullanılan yeni bir ınıer. ölüm hldlaealnln tahkikatına el koy. Uç ve daha yukarı Yl.ftakl aafkan tine nazaran masraflar ve toptancı Ruz\ eltlr- görlMjecek ve Vaşilllfıon· 
mi olduğu teba:rli:.o: e-ttirllmektedir. 

1 
..... uız at Te kısraklara mahııuııtu. "•e kA.rı llı\\•e edilerek toptan Cıyatı ve eh bir Fil'p'n hil1cflm~ Jruram-

Bu merminin int'üA.ki 300 metrelik muıı bulunmaktadırlar. Vak& fUdur: ._ - buna bClkkalJarın yapması lbımgelen trr 
bir 98hada mllthiş tcslrler yapmak Beyoğlunda, Havva aokaj'mda To- .ateal 2000 metre tkramıyeaı 600 il • perakendeci kA.rı da llAve olunarak · .!11.-J 

~ kat aputmıanmın. blrtDcl katmda o • --. Bu koıuya yazılı olan hayvan. Y enkapı, Kumkapı salaiu.n 
ta bu sahana.ki ca.nlt mahlöklann ·-:1- perakende halka satış fiyatı tayin o. 
dıı:marJarı koparak atızlannclan turu Cafer <ı11u Aslaıl admda blriaı, )&tdaıı yalnız Fehmi Stmearoğlunun ıunacaktır. çöplük olmaktan kurtuluyor 
kın gelmektedir. dUn gece pansiyon olarak oturdufu Buketi iştirak etmedl. En heyecanlı Be!edlye §ehlr çöplerini Hayınm a. 't~Al>A iNDiFA ED:&N 1)A0 

~ tlmal 1ıatmn14Jır.lr\ AW 
~ tı d8n l""8 .. ı il c1e .... 
~ honı1tur. Mtttıaıı utaıta w ctL JUl'de 
~ '-tbyan yer depıemlert o 

bu daireye aat 22,IO raddelerinde receD bu kO§U beklenllmiyen pir stırp. LJ k danın arkasına atmağa kati DlM'ak 
gelmif, od.uma çeldlmiftlr. nsle ııeUcelenlll. Yarıı başlar bqla· fl e f Q ŞQ m karar verml§tir. Bu suretle 26 HDe4lllr 

Panlt;ponun blzmefıc181 blra& 80Dra maz tine gUnUn favorileri olan Demet arzulanan fakat tatblklne seçUeıııt.tı-
A81anm herhangi bir emri olup olma • ve .Alip.h reçtiler. Bunıarm arkuın • bir ideal tah:ückuk etmlf GIMaktır, 

~ llcldetll olmuttur ki, cıhardaki .__. ( llaf taNfı 1 incide ) 
~ ~rtaı brrakmlt ve geceyi~ • YapılM hava .keşifleri KiJ de. 
,~lr. niz üssü ile Kolonya harp fabrika. 
~ l' dereoeeı bentn: malCUD detl1 • lannm ve Ruhr'daki uterf hedef

lb...."'-l'dafm indifaı knometnıler • lerin bombardımsn1an eonunda na. 
• ~lere kadar uzanan hakiki sıl tahrip edildikerinl i.lıbat etmfş

htmara De blr arada batla- tir. Akın esnıuı11tda alınan fo~
~ ....... tm bu taaıtyetl, uma raflar tam isaıbet1erle hedefler Ü· 

'-.:t~ bert görlllen en ıılddetll indi • ztrinde köşeler ve bUyUk oyulda.r 
-~ 1ılıt olarak ... yılıyor. meydana gelcliffnl g()!ltermeık~e. • lL ....... _________ ._ d."r. Kil'dE> Krup müesaelle&illın 

~il.a.- Cemıanya deni.zaltı tezglhlarmın 
4. -""tir hafız Rıza öldü en bilyllk kısmı çok mUhim tahri -

~imam ve hatibl değerli bata maruz kaluıJntır. 
~Ylidhan hafız Rıza Gönel A

" haataneainde 10 mayıs pazar Vali Delterdarblda hta gözıerin1 yummUftur. 
~ ıneml ketin insan ve fazl. 1etanbul Vali ve be~dl)'P rehi 
'-~ e Yüksek •kide ve tmıan!ığt doktor Liitfi Kırdar, bu sa.hah, 
""~ t eden kıym tıt üstadm ara· 1sL"Vtbu1 deftcr4s.rmı makamında 

•1'rdan mevcudiyeti ile mOt.e. ziyaret e<le:-ek bir müddet gö~ 
~ 't-. dolmıyacak bu kıymeW mil§tilr. 

!it Cle.bazeat 12 mayıs salı gODO Diğer ta.mit.an detterdar1* bl· 
~ lttt~ mUteakJp Apcamlsin- nasmm tamiri ij\i bir mOddett.eın
fL~ ~rak Ferlköy aUe makbe. beri devam e~ktedir. Bu yıla 
~~~edilecektir. Allahtan mat sit t.amir progıwnllm maym eo
~ ederiz nuna. lındv t.am:wnlanacağı öğre. ........ _______ llil•I nilmirlir. 

dıtmı anlamak üzere odaama clrditl dan diğerleri geliyordu. Bahslmıı,te. (Ba~tarafı 1 iıtclde) Şimdiye kndar fehir çöpleri llarmuL 
saman, Aslanı boylu boyunca yere u. rek 0ynıyanların lıcpsl bUyUk heyecan mukabelesi g~,~~ho:-. Maltanm da açığa dökillmekte. bu çapter llola)' 

ııaınnıı. ölU olarak bulınUftur. la yarışı takip ediyorlardı. Yantm ge\~!'M'lneme-<11 l'Ot' ~ihH•rln yolu hkla Samatya Yenlkapı, Kmnkapı. 
Hlzmetçla.Uı feryadı Qzerlne bOtb 8()D]ar1Da doğru I:'emet, Allphı geri • tizerlntle a~ılmaı bir seddin dar. ve Ahırkapı ııahllle.rine gelenle bu eti· 

ev halkı u7anmq ve hldlae sabltaya de bırakarai< öne geçti, Arkadan ge • mncıı demektir. Şa.rlti \1<denfz a- zel ııahlllerl birer mezbelelik baltne 
haber vel'Uml§tlr. Cesedi muayene e. ıen Bomba mUthiş bir aUra'tle Allp.hı dalarmda mlh\ er tah.,idatından getirmekteydi, Bcledıye §imdi oBp 

den adliye doktoru Hlkmet TUmer de yakaladı ve geeçtl. Yar1tm bitmesine bah'.lolumı~or. Bunların do~ııı!o~u mavnatarmı Hayıra1z ada t.rkuma 
ölllmtı IÜPhell g6rmUf ve ölUm eebebl. 50 metre kala Demete de yalctaıarak lııkir ka.b;ıl etmh Net. l,aılnr gii !{ötUrecek kuvvetli bir romorkör' an. 
nbı l'eebltl için cesedi morga kaldırt· onu da geçti. ve yarışı böylece birin. :re çarpmaktadır: falmt IUalta in. maktadır. 
mı,tır. clllkle bitirdi. Demet iklncı Allıah ü· glJizlertn f"lindl' ohh/.<tan sonra 

Aslarım P&&ar «ecem saat 22,30 a çQncU oldular. mllrver hiçbir z:ını:a.n 117.UD boylu Dar Ziçıef akaaaa 
kadar nerede kaldJlr, kimleri• s6rtıf- 1 _ Bomba (Suat Karaoeman) m:u~rra.1ara ~tılamaz. l\ic Şimali 
tUğü tahkik edllm91ctedır. 2 _Demet (Fehmi Simaaroğlu) Afrlka(1a kat'ı bir mmaffakn·et t 89 llDC8 ,.ıdla .. ı 

Zati ....... . 
temstuera 

Büyük bir alcilıa ve rafbetle 
kartılaıulı 

Sanatklr Zati Sungur. evvelki ak. 
~mdan itibaren ~ki tem.aı. 
ıertne ba§tamıotır. Tem•Wer fe•kalL 
de blr rağbet g6rmtıo. dibl ve eneıkt 
ak§am Ses sinemam daha erken saat
lerden ıtıb&ren dolmuı ve birçok me • 
raklılar geri dönmek mecburlyetıııde 
kalml§lardır. Sanatklr tenuılllerlne 
bir mUddet daha devam edecektir 0 

3 - .Alişah (Cahlt ApRylk) ' •d~d<-n bt'i bir tarnız h:ırek•ti· D·trilf.l~efakanm 69 uncu ytldö-
Ganyan: 2930, p!Aaeler 450, 130. 14() ftn ~~eblHr, n~ clenlzdt:n Ml!nra, 1.ümü dtın mektep biırıamıda kut. 

Suriye ,·ey:ı Ptl~tine MC:n?m•. '1t 
kuru§ verdi. kalkabilir. Şu sııN.'tle mih\·erin lanmı~tır. 
BEŞtNCt KOŞU: Toplantıd!l Vsli ve Belediye l'e-

Oç yaşmda s&tkan İngll~ erkek ve bir tarart.an Cenubi Rn .. ya yo1iylc i&i Uıtii Kırdar da bulunm91tur. 
d!§l taylara mahsustu. İkramiyesi 800 l\af'ka.sla1'8 sal<brrrken Akdeniz Ewla tst.Mıtıl ~ı·çalıDllUI, mü
ıira qıeaateat 1600 metreydi. Bu kotu. den de MISlra ssldırarak Or•A Şar- teekiben nutmdar 1'CSylıemnif 1'18 
ya dördUncll kO§uda ko:tan All§ah ~ kı mnaznm bfr Jrnıkaç· için<' ılmak davcU lere mektebin an'amıvl 'Ye
Heybell girmedi. Geriye kalan Uç tay iilUmali ortwn kalkıyor df'm<'k· mcğl o!an faırulve, pftll' .,. ibıllm 

tir. Na"tl Hosyanm 941-912 klM 
araamdakl yarışı Buket kazandı. . hoşafı ikram edilmittlr'. 

l - Buket (Fehmi Slmsaroğlu) h~aplar, ~tt öst eden hlr ~\kail\- Yemekt~n aoaıra müsilr, tlJ.r dia 
2 - GongadiD (Fikret .Atlı) delik t~kd (>fmf~, Akdenızfn Ot!· lnil~ Ve taleoe taNfDlaa ~ 
a _ Çohankuıı (Salih Temel) tin ce\·ı~ ~J mlh~eT hesahrna ~k !!il oıunaı "BalJur Şelıja Seeclde-
Bora ve Bomba çlfteb&bsl bir llraya l ıuıho' hır llnnmı ıhd&• etmfttlr. si" adh pi)"CS ~ R1fllkt 

mukabil 2'&3,GO kurut venııifUr, 1 _ H08Sı1N CAllJT l 'ALÇIN 1 tur. 
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-!MEMLEKETTEN SESLERi Tarihten sayfatar 

B A N D ı R . M A idam sehpasında elleri 
l~~k~!.~.!!' -~-~~iB~~!.~~~ .. ~~~~~! ..... ayakları kesilirken yü-
~ tara.tmdaD yan&n, yıkılan ve atxı!' Ama ne olduysa Bandırma. belediyesi· yan, gelen giden muhtaç yoıcularm • • • • k b l · d 
~g:~arasi~d&:~;~u aleom!Unbr~.w; ~:= ::v~t:~~;:~ tahsis er :~:ı~~eS:0~=0~!~ru:m~m: z unu . ana u ayan a a m 
-~ ...,.-- .,...,,... ..,.. lunan bu varidatın mtl.sbet eserleri geliri gasbedilen bu iradın Bandırma.. 

Öç &lıı:ıak ... ,,.ın- yakılan yerleri me•..ıanda abideler -kllnde kendisini ya tahsi.Si. Devlet aurasmdn bu haklı 1~ J~ J"' ,,~ "' .. H lla M kta adı <ian sonra ldıa.ma ma.bltiim oldu. verdı.g··1 bir lfüiba.lilikle maliım olan 

'

ederek asrm son durumuna.. göre g15stermiştir. Yaruk yurt imar edilmiş, dilek üzerinde çalışan davanın hıı.yrrlı a cı a.nsur, şa.r en 
ek çok a.nıla.n adamlardan.dır. Tam Onu ölüm cezasına ça.rptrra.n hali- cümle!~ :lıa:>1arır ve şerefeyi do-

ve tefkll etmek dun tir • mektepler açılmı~ fakir çocuklar giy. neticesini Ba ndrrma halkr dört gözle 
llır tire k bin sene evvel yaşıya.n ve ipe çe- fe E!muktadir'in veziri H&m.it idi. lıışrr. 
~" imar pl&nı meydana ~~ .. ,,.re dirilmiş kuşatılmı!J gUndUz yemeği beklemektedir. Adaletin roe§kOr tecel· kile rek ölen bu cezbeli, çok iddi. Bağdat kadr.smdan idam hükınilnü Mansur, ".Allah büyü.köir" diye 
w....~11.n.tk.- yurdu yeniden yap ............ vde_ olarak 170 fakir çocu~a s1cak öğle ye· lı.sinc biz de intizar ediyoruz. t--i?.n-an mu,,,....:~;,. bu ,_,,,,_el.....: 
-"il H._,__ alı ve velveleli adam, kanaat ve alır a.I.ma.z halifeye g ;tti, hükmün ı..m~ -~ ''"'"'''ııu ...... u ......:uııc: &lanlar vazife ve mesu. 
Yet baJam.ından ""e ih ıaıe KA O I N DOKTOR LJ DIYQ R Ki. un

0
• .. rna;:k•sa~ı!ş~. vermek zevkine ne suretle :in.faz edilmesi lazmı. yalnrz diiile söylediğini ve o a.nda ~~ .....,arıcı anı rı.aı ..., uı· geldiğini' sordu. Elmuktedir: "Mah Allahı deg;.il, belki kazancını __.,, 

'"'••ı.erıncktedirler. • -J-
---.. ···--·····---··-····· ... -·••"""" .. -----·····-··- Hallacı Mansur, asrrla.rca muh- ldlln..1. bin mbaç vu:rulmasını, öl- sevgilisini düşündüğünü sezer, ce.-

~ ~ pl&m hatıra gönüle bakılmı c .,-d • ., • h k tıelif hükümlere maruz kalan bir mezse bin k:rrbaç daha atı:Ima.smı .11 c;ıkı:lrr, yürümekten kalır, Ja.. 
~ tanzım edildiği nırada: • l l n l Z İn Ten g" l 0 Z U S Q yeşa.r ölüdür. Ona sihirbaz diyen- ve sonra lmıfa.srnnı kesilmesini" em nmdaki muhafızlara yüzünü QC"V'i-
.\. _ KanaJtauıyon tefkl.IAtı. ler vardır. Çünkü yaz mevsiminde retti. Faltat vezir bu 'elnri başka r jr: 

1 

kabahat .barsak'a•ınızda kyaz~ mmee~:: vgeos .. kt~~,a!.y.i~~ Şekle sokarak cellfltı.a.ra bildirdi. - Herif, der. dililc ~. 
li - su getirtmek meeeıeıen. t ı :1 y.......... ~.iJ.'-U ..ı:ua..ı-u- Hal:lacı Ma.nsu.run - kırba~ altın.da yürcği1e ağlamıyor! 

"'"'"J'urlaıI' ve lm:p;rla;r axdmda dört ölmediğiv, takdi:rde - el ve a.·~·,,la.- Muhafızlar istihza.""' ı.....blarlar, 
~ön durumunu teşkil ediyor. İThıhahar vücuda tatlı bir ta· met eder. Barsa.klarınız düulme· d;'a.r arl1Sı1llda yapıl:n §eYl;ri gö. rmm ayrı a.yn Jroparrlı:rıasm:.~ii- Hal1acm çıplak ·~=u ok-
~~ bu ga.yeyf. güderek şeh· ravet, deriye güzel bir pembelik den e:'fVel bir türlü geçmez. rür, söyler ve işi yapanlara iti- teakl-öeu ipe, asılmasmr, ipten ~ ~arlar: 
.., ka.nauzaayoıı teşklla.tmı başarmış getiren mevsimdir. Halbuki ba_ Barsakları düzelteceğim diye raf ettirirdi! Gizli fikirleri sezer- dirilince başının kesilmesini, ceı:ıe- - Sen olsan, ~ler, nasıl cmn 
~~Pıdağmd&n .Bandırmaya en ucuz harın başladığı bugünlerde bazı srk sık müsil almak hiç de doğru di, boş eEni havaya uzatrr ve b!r G:inin yakrlma.sı:ıır söyledi! okurdun? Kalb!ni ağzına mı ÇJb.-
~ ~ 325.000 Ura aarfederek mik· kadınlar renklerini k~an daha bir hareket değildir. Zira müsil ıro.ıüyede para ile dolu olarak geri Halla.cm gülerdt ve hatta oy- nrdın? 
lt~ ~derecede olan suyu §eh.re ge solgun bulurlar. Hatta yüzl~inde ancak doktor tavsiyesiyle alınır. çekerdi! nıyarak darağacı dibine gittiğı o sxra.da bir demiırei dtikkim-
ıı:::ıete mıivattak olmUftur. İçme ... ; sivilc-.elerin, çillerin daha zıyade Ve ekseriyetle ba.rsaklan talı_ ona bu hokkabahkla.rı isnat et- muha.kilmktır. o korlamç ağa.cm nın önünde bulunuyorlamıış, Haı.. 
lil~ euyu bu oeldlde §ehı:i dl· bu mevsimde çıktığmt iddia eder- rişten başka bir işe yaramaz. nıiyerek büyük bir keramet ehU. ve basıe.ma.ğt üzerine aya.ğmı koyduğu laç, mu.hafızla.rdan izin alır, diik. 
~ttltı gtbl doğrudan doğruya aoka.k- ler. Barsakları çalıştırınanın yolu ermiş bir adam. hüviyeti verenler vakit: "İşte mi'racm you. Göke kam girer, örsün üstüne çıkar, J8--
~~ .Par. ke taşlariyle dögeıımi§ be. Böyle bir vaziyette kabahati başkadır. Bol se1Y/.e ve meyva de va.rdı:r. O gibilere göre Hallaç, böyle çrkılır" dedi. E!lerl ve ayak- mk ve çok yanık bir 9eSle bağJnr: 
~ hemen deriye yüklemek pomat· yemek, her sa.balı aç karnına bir bütün beşeri zevkleri çiğnemeyi bl. Iıarı Iresilirken ldlçük bir inilti çr. - AllaJıüekber! !.. 

ffu.:_~ ,.,_ edilen bwal&r betonarme lara, kremlere baş vurmak hiç bardak soğuk su içmek. sabah· len ve bu y\Wdeın Analmu bulan k:armadt, ''son abdestimi kendi ka- Muha.f:rzla:r, korlttllu bir ba.y.ret 
~;;;:;dan& getırtımektedlr, Ban- de doğru bir şey değildir. Cildin· ları kalkmadan ve akşamları IY..r azizdir! .. Bi.?jm_ ham sofu dedi-- nımla alayım,, diye yüzünü kana içinde. örsün eriili,,,öini ve Halla.cm 
~~içtimai yardım noktasmdan de renksizlik, donukluk hisseden yatmadan evvel Uç günde bir ğimiz kimseler.in inanışma göre buladı. i$e gözyaşları içinde şu sözıed :ım-
)• bıcyllk ihUyacı oıa.n haatahane 30 her kadın kendi kendine şu sualıi defa iki veya üç kahve kaşığı bal ise Hail~. sihirixı.zla.nı. da taş çr. !şte bu gibi halleri ve ölUm.ii nlda.ı:ıdığmı göril:rler. 
"'~ ı k kalörif terti ri 1 somı.alrdlT: "Barsaklanm vazi_ yemek karan evliyadandtr. Onlar, Hal- merdane karşTln;yt,."l:fur ki ona ö- - Ben de ya:r:ım imanllymı, bea 

öı..~ - o ara er pJe y e .e • • ta ? B h. vurul "'"k di· , _ - b de bi""'" m"-~-viTn ~;;...... ~ -_be da tirildi ..... gibi ıesını m yapıyor mu.,, u ususta baş a.,.. -.;m il- hac seferi sı:rasmda. (aç lümünden sonra da birçok fıkralar ~....-.. , ..... ~..,- -""!:>"" ~ 
ı...... zene mey na ge s• Eıö-er bu suale k b v b' d k llanadan evvel kaı'd •- · ,...,. t.a.m olaydı, dedlc;.;ırn .. "11...::.---:= ~-.. ~~ "''" '--"-"-}·'·'- llt .. --~· ~ verece ceva ı- ger ır çare c a J r .... , canımız kuzu istiyor!) di- isnat edilme.sini intaç ettı. mu- o_._.... ~ "'"' 
~ tııaa-:ı ;'~ :-~ mbul::;"U:;:~ nız hayırsa o vakit mesele ken· yatakta barsaklar üzerne elle ha. ye sızlanan dört yüz mürldinin ?itlerine kuzu ve hurma yedirmesi 11anmış bulUDa.ydmı; örsün değil 
;:_ııı,,u kazalardan gelen halkm ıztı. diliğinden ba.lledilmiş demektir fif haff mesaj yapmaktır. Ma· her birine · koynundan çı:kar.mak nasrl bir efmne ise o frkrala.r da henim er'.ım.ekli.ği.m 18.zmı gelirdi! •• 
lh:_ları hafi.tıendlriliyor. -:ve kurtarıl· Derdiniz kadınlarda çok rastge: saj aşağıdan yukarıya, soldan ıruretile - birer kıza.rt:rlin:ış kuzu tamaımıe uydurmadır ve }'6la.ndır. Bu masalı söyliyenler, şu bilyftk 
--n ll&lı§uıyor. linen bir haldir Barsaklarm sağa dairevi hareket şeklinde ol· taze iki küçük ekmek de.ğrtt.r.ğm; Fa.kat içlerinden bir tanesi, imsn kerametin de sihİl"e hıamlOOuıdu-

Gt ten.belliği, vazifesfui yapamaması rnalıdrr. ve bu müritler.in ktızulan mideye kuvvetinin ruhlarda namı yer tut- ğunu ve ilk ~ geçta:tıeın 
~,,:: tetkflAtı için klüp blnu1 karun hayat kabiliyetini azaltır. Bu çarelere baş vurulursa mu.. indmlikten sonra hurma. da. '.isteme ma.m Jazmı geleceğini - efsanevi ~olll'a. ma.bkfunun Jine dövüle:reıtt. 
~ geUrdlği gibi. 85·000 lira Derinizi bozulmuş, zehirlenmiş hakkak iyi bir netice elde edHir, teri üzer.ine şöyle bl:r mlltindiğini bir tPm.~ ile • gösterdiği için bize ıtöğii !erek, ü:neaine her ta.nı.ftmı 
ııı ~et'ek beledi,,. t&ratmdan b1:t de bir kan bestem.eğe başlar. Cild fakat biraz sabırlı olmak gerek ve ortaya birkaç bin kilo huıma cidden güzel görünüyoT. Bu masat çamur, taş, topmk e.tılam1t da:ra 
~ ~~·beın~ ... ~~~f·~~. °,.r;aetıemreak· hem rengini, hem yumuşaklığını, tir. Netice bir iki günde hemen ooküldüğün.ü söylerler! G<>yledir: ğacma. götürüldüğünü .hti.;91e eder-
~~-..ım ..., ........... _ ..,,_. - • hem de gü:nelliğini kaybeder. tt görünmez. Üç dört hafta soma Ha.11~; ister sofu, iister S1ı1ISi. bi'l' Halla.c:ı: Mansur, asrlma.k üzere ler. 
%~ maarife hediye edllml§tı.r. Bele- mrinde birtakım sivilceler pey- şikayetinizden hiçbir eser kal· thtilfllcr olsun, devrinde bilyük bir darağa.cma götürlliürlren vekiıt öğ. Masa.lı:n kıymeti, derin bir Dtik-
lt erıtıı ouurıu ve 1nkJ1Abm eeciyell da olur. mıyaca.ktır. Aksi takdirde arıza. nüfuz salı:ııbU}'di. Bu sebeple Bağ- le imiş. Bir mE!SQjdin önüne gel - teyi gösteırmesindedir. F'.dbaOc:ilra 
~tlertnt kavrayan varlığı femı.t Bu siV'ileeJ,er çok inatçıdır. nız bir doktora baş vurmayı 00.t hü:kfimetinin. d~klkıa.tiınl tahriik dikleri. sırada ez:a.n sesi dnyulmı- bir illk.Uye bsğlıWkta ~ şaıı"ta 
\t tQezbaha da meyde.na getirmi§tlr. Ya.otığınrz her c:areye mukave- icabetbiren ciddi bir hastaliktır. I e-tti, tevkıi.f o!ı.mdu, uızıttn sorgular- ya başlaır. M~n. ıa~ulrğm ve düşünceye yer oimııook icab&-
Sfi ~tebe zamanında sarsılaD JJskeleye ıle'r. İyi, doğrıı ve fay&:lı göıtt. 
~OOQ Jira ödemek .suretiyle beton,_____________ _ ___________ ..,.ten fikirler, ha.:reketler ve bil.bama 
~ Urtı:ıa yapıldığı glbl hUktlmeUn u· i.iiküler sa.~lmaz lix im:ln, cııı kil-
-ı bUtçeetnden flm4l mendirek te Hikayemin başladığı :,yıl, ce. rasından hatif, şeffaf bir ışık BI· !:ilk b ir rü2Jg&ı lca.bu1 edem~ 
it aıttmr Köprücü Mllhendis Halit ~ nuıbu garbi demiryollarımmian zıyor ve lbernbeya.z yere, iffetine kadar sağlam bir ciiran hafi:Dde 
lı~ örnek olacak ihtimamlı çaıışkan· birinde, küçük bir istasyonun dokulıJD.a.ktan korkuyor.muş gibi, vicd'3118 ~. 
& a •e fe.nıı1 tdrakle ba§armaktadrr. şefi olarak çalışıyordum. Yirmi temas eder-Ek kar yYğınlarmı, de. Biz. 'TUrküm" dfye aorunz bir 

llxtu Ziyaret bir vatan ibadetidir. kilometre etrafta ne bir ev, ne miryolunu aydınlatıyordu •.• Or gururla bıığıran ya~ 
~ ölçUde azimli bir irade ne bir kadın, ne de adamakıllı bir talık sessizdi. ·•grw,el yurdumuz" diye ı&e?e seve 

Ça aranın bıcisl olduğunu ısbata meyhane mevcut olma.dığıru söy. ŞAMPANYA Ben, demiryolunu taki:bede:rek göğüci.erini lm1ıarta kal:mts. beb--
iı\ı ~-.ıı Te muvaffakıyetler elde eden lersem bu istasyonda neşeH ya· yürüyordum. e'edeeckleri va.tan 5çjn l:ıöyıe bir 
llarr~ öncelert gece gündüz enerji hut sıkıcı bir hayat süroüğümü Parlak yıldızlarla serpili gök muhabbet beslemelerini iıııteıiız. 
tabw,~ 125 TOlt kuvvetinde elektrik takdir edersiniz. Halbuki ben, Rutuoadan ... eviren: SERVET LUNEL yüzüne bakarak: M88!1.lda!ki ars, heyatm ~1d1De-
clx4ı~~ meydana getirmiş, hem ay- 0 zamanlar, sağlam yapılı, ateşli, "'3' ~ "Budala kadın! diye düşünü· ridit". Omı eıiden treıS, işte o inaı 
tııı l:nıak da hem de aanayi teıkila.· şımarık ve budala bir gençtim. Yazan: A. ÇEHOV yordum. Bazı alametlerin bazan ateşidir. 
cıı~~ kuvvetinden 1Btifade edilmekte. Biricik eğ181lcemi, ancak ye>icu can sıkıntısını düşünüyctdum; ' ~var güriiltürle tavana doğru doğru çıktığını kabul e~ bile, Vaktile ~ dıeğŞm!ı& 
~~ lııt tedrtsa.t için merkezde üç mek· trenler.inin pencereleri ve Yahu· yanımda ise karım otunı~·or ve uçtugu sıra.da ş:ışe elimden kay başrınma ne gibi bir felftket gc. bir yar işgal eden HalJac! Mmarr 
~t bı.naaı yapılmı§ ve 221JO t&lebe o· dilerin içerisine afyon iialtıkla gözlerini yfummden ayırmıyordu. dı ve yere düştü. Şaraıbın ancak leıbilir? Şimdiye kadar çekilen m"Mallarmdan ~ için almecık 
tı?~'kta bulunuldufuı öfr~§. n kötü vodka teşkil ediyordu. O, bu fani dünyada güzel koca· bir ibardak kadarı yere do1tü1· IZtirapla.r ve halen mevcut olan hi!!fie veya zev:k blmdaırı. ~ .. 

"'a..tı !ol ,...,.,, Öyle anlar olurdu ki vagc.n pen_ smdan başka hiç bir şeyi olrnı· mü~. çiinkU .. 'l>::n şişeyi yakalı· betha.b.tlıklar 0 kadar büyük kj a k L bbm 
~ lhtı" iki mektebin vtıcuduna otddet· eeresinde görünen bir kadın ba· yabilmış ve kopu:ren deliğe par. bunlardan daha kötü bir felaket uD era zır Dm 
ltıı:"'Yacı: olan Bandırm& ell böğrtlnde yan bir kadın göziyle bana ba. mağIIDI tıkamıştnn. tasavvur etmek bile gü~. Oltayla ~. 
ti,~ 'Ve nıO.ııbet faaliyetini göster şına bir heykel gibi nefes alma· kryordu. Beni delice, bir köle aş· kad h tutulan, yağda laza.rtılan ve sal nararı 
''\!"' dan bakar ve tren belli be:.nız k' ı · d ı b · İki • e e şampanya doldura_ ~,. ~derece, del'eCe uzaklarmak va. b' ıy e sevıyor u, ve yanız ~enım rak: çalanarak masaya konan bir ba· Fransız zutııısı Dönkerkin, :tn-
~~l:rı.da katmıştır. çllnk.U Ba.y Celfil dır D:?'lfa haline gelinceye ka- gürelliğimi, yahut ruhumu de· _Haydi, yeni yılınız kutlu ol· lığa da.ha ne gibi fenalık yapıla· giliı dooımması tar.llmdan s ft e 
hL ~ ba11vek&ıet1 zamanında iskele· ar goz erinle takip edersin; ya. ğil, fa.kat bi.itfn günahl<ft'lmI, l bilir?., temmuz 19-10 da ''Onuı .. da-~. 
·"il. -.art but iğrenç vodkayı içeb:Idis?fa sun, dedim. Ç. ka.- .._. 
~i datı Deniz Banka tahaUı edil· kadar içerek sızar ve uzun gün kusurlarımı, hiddetimi ve c.ansı- KarJD1, kadehi eline aldı ve Dallan karlarla kaplı uzun el-kebir Jimanmda ~dığnu 
tıı~ llall(tnma. belediyesinin mUsbet \."e saatlerin nasıl g~tiğini far kmtunı, ve hatta sarhoş o!unca korku dolu gözlerini bana dikti vak ağacı, ma.vimtrak karanlık_ ve f:.ov.ı. tutulduğunu, hep hat.ırla.-
ôl'ttı lııı :meydandaki eserleri g ibi ı~ ı-etmezsin. Ben şimalliye ish:pin gözüm kararıp öfkemi kin:den a_ Yüzü sararnuştı ve dehşet ifa.de ta, kefenlere bürünmüş bir dev nz. Sonra gazeteler bu zırJılmm 'ek kabliyetınt Denlz Bankın mu. lacağnnı bilmiyerek kendisini si· eciiyordu. gibi duruyordu. Mağmum ve malı· Fraıısaya Tulon liJM;,ma geldiği. 

leııı ako.met.e u&.-cı•-• .. trr. manzarası, bakımsız bir tatar eml riml h ] ' · ı ,.,,,. s · · d'' zun bana. bakıyordu, sanki o da nı· h"ber 'v,_,,•ıer. Hal'--1.! -..... b•~...,...,.. l w h l t l y t e e 1rpa ayışımı Ol E ""- - en, şışeyı UŞÜ!'dün, degıv· ] "' v nu 1H1aı, ..,.. 
t; mezar ıgını atır a ır ardı. azın rd yalnızlıgmıw bili~rordu. Uzun nıüd· geıı·ş, pek mühim· bir den:.. _,.,._ 

d •• eıı~ Bankın pek rahat oıaıı bu onun muzaffer sükiınetı _ " <:'. vıiyordu. nıi? diye so u. .ı ... ~ 
"• ... -. Evet d;'""'-" ·· B det o-özlerimi ondan ayırama- rası imia ve lngı"lı"d ... r bunda •--a 

'"111 gören akrl eshfpleri bur.· • V. irgelerin monoton zırıltısı, kEn· Beni kemiren can sıkıntısına - ' uçu..ı.uum. undan ne "' ~ "" ........ 
" • d h. b" rrkar? dun. atlamış • • disin en ıc ır yere kaçıp sak_ ra.o~n yeni yılı fevkalade ta.n- ~ Düşüncelerime devam ederek: Dönkerk, 0 iki gün oo.reJB.ll eden 

liareket 
- ıanamıyacağınız şeffaf ay ışı· tan~lt bir şekilde karşıi:ımay'1. O, kadehini ~ya koyarak: "Gençliğiln, lüzumsuz bir iz.. mnhal'Cbede, b~ yerlerinden ya 

ğı - bana elim bir hüzün veri" hazırlanıyor ve gece yarısının - Fena, d~h 'Ve d3Jha ziyade ma.rit gibi boş yere mahvolup ralan.msJda. beraber devıibnooıt§, 
yor ,kışın, istcpin o bakir kabu- gelmesini bir nevi sabıraw.lıkla saraı:tı: Fena alim.et. Bu, yeni gitti. Ben henüz ~ küçtikken fakat arka tarafından 15 metre 
siyle eziyordu. bekliyorduk. Çünkü elimiz<te, Dnl sene ıçinde ~ bir felaket ana ve babamı: ka~ttiın. lise- denize batmış. On kısmı ise, mi1-

. l\"rıı..na İstasyonda oturanlar, hirka~ Klik.o etiketli iki şişe en lıakiki gele.ceğine işarettir. den kovuldtmı. Asrlmde olarak lı lmlclerile birlikte suya gömül. 
ı1E11 an, ketumiyeti o derc<'C '.tişiden ibaretti; karım ile ben, şampanya varclı, onları bılhassa _ r:e ~~ basit ruhlu şey- doğdum fa.kat ne terbiye, ne talı_ müş, bu ssyede en ehemmiyetli 
tı h glltttrmüş ki, zırhlmr.ı !larc!,c lğrr ve saralı telgra!çı_ ve üç bugün için saklaımştık. Bu hazi. sin, diye lÇUIU çektim. Akıllr bir sil gördüm, bilgilerim de her aksamı ha.sanlan mason kalmış. 
lcı- llkknıda. ne maiyetindeki ıabit - bekçi. Genç ve veromlı _hır ~dan·, neyi daha sonbaharda kom~u is 1 caks hangi şimendifer yağcısmm bil· Geminin kWil3Ddanı, Til.kit ge
ı11~;11ı. 5ey söylemi:; ne sefer için olan muavinim, tcdavı ~dilmclc tasyonun şefinden bir bahi3 neti· ~frd~~~ne ~bl h~!~ıyoih~~~ı:. diklel1inden fazla değil. Ne bir çinneden işe başlamı5 ve deniı 
1ı u olan ı ı y 1 i"in daima şehre gider, a_ ylığın_ cesinde ka.za.nımştım. Baza.o, yuvam, ne akrabam, ne de>stia· suyunun bonılara, kazana. ve ma-
~,:;ıdi!it Seh erzadtm~ a nıı-.:;.ı· 11 

nrz, d"an istifade etmek ı:;a.rtıyle va· metamatik derslerinde can ı-ı- İç... nm, ne de sevdiğim bir vazifem kinclere verdiği z:ırs.rı asgari had. 
~1~ • re g 1• ,.e e ınde ta- k ' kıntısından ha"a bile donup buz - Allah vere de ben sayıkla. var. Hiç bir şey '>anmaya muk.. de indirmeye muvaffak olmuş. ~~ti hu· bavulla. ekme!• mnyw.ı ı;ifelerini bana bırakara oram'. y 1 yun fak t J l' 

l'llıiı:ı. avlarca kahrdI Benim ~o...:':.lğum haline gelirken bahçeden sınıfa ınrş 0 a • k a ... Muhakkak tedir değilim ve ~ençliğimin en ~emide mermilerin ~ğı deliğe 
~ roktu. misafirİeri hiç bir var.tı~ bir kelebek uçarak girer; çocuk_ bir şey oıaca tır! Bak görerek. veri.mu zamanında, küçük biı büyük bir tıpa geçirilerek içeride· 

.:.:l!ttıtc~ batmı,, ortalık kararınca, bana gelmeleri ir;in kandı•:.mar lar, başlarını kaldrnr ve uçan sin! istasyona şef olmaktan başka hk ki su boşa.ltılmı5. Bn türJü isleı; 
tııı f} sarsıhnı, ve :vollanmıcı. l'lfer. ıiınız, kendim, ancak aynı şebe- şey~n, ~elebek değil de yeni, a· Kadehine dudağını bile sürme· bir şeye yarama.dun. Muvaffa. ü~ bnı;:uk sencdenberi zıriılmm Jsıı-
ın_ e}i~i +...... 1 ·hl k ketle C",lısan arkadaslara misa· cayıp bır maJılukmucı g ibi, uçu· di, bir kenara çekildi ve dü.şün· kıyetsizlik ve musibetlerden baş· mıındanlığmı y:ıpnıı Tangül ile za. 
·~~a ••ı•a 1·• nr ı:n ~(\ lOr· " · " c"-J"C daldı . Batıl itikat.lara daı··· ka hayatımda hiç bir -y görme bitlerinin ve ef:rsdmm biiyülc ~M.·· \nl geJnıi » 1 d ı firligv e' gidebiJiuordum, o da ay· şunu merakla seyre dalarlar; işte v • ~~ 
~· yor • .uuııc an ° :ıyı, ı l t k b b. k .. · 1 dı'm. D"''t..a ne ~bı' bı'r fel ·,4ı1\·et ol"· reteı'ile bnr::ın1ıru". l ·'ll(tık ..._. ... k b. defa Elhası "'0 11 ıp ·ı unun f"'ibi bı'zı·m cansıktcı e<:;ki ır aç. so_z s<>y edim, şio:::"'· aıu t<>" " ~ ~ .t ..... ı ~-oır yUk vapuru sür'ıı.ti=e, :.ıa en ço ır . ~ o ~ biE:-? 19!1 senesi şnb:ıtmın 19 uncu 

~ .., "':t: ti '.ferece can srktcı bir hayat. küçük istasyona d~ıen bayağı nin yarısını ıctım, köşeden köşe. 
'.il et e nelen yapılıyor. Zırhlı- bir şampanya da bizi ei7Jendiri- ye birkaç defa gezindim ve dı Uzakta kımuzı ışıklar görün günii, bütün tamirler bitirilml' ve 

~~llcı tnra:;d ı, iki torpido, üç tor Hatırlıyorum. karımla yeni y: yordu. Biz, konuşmada; oturu. ı:;~rr çrk-tım. dti. Bana doğru tren ı?eliyordu, Dönlcerk lııırC'!•ct edebilecek bir 
'ıt' ihı var. lld tayyare de1 lı karşılamaya hazırlanıyor dul.. yor ve gah saate, gah şişelere ba· Uykuya dalan istep onun gürül· bııle ~etirllmi~. füuımndan ~-
\' n lizerlnde dolatıyor. :'-lasanm başına geçmiştik, tem· kıyorduk . Dışarıda, sakin ~yazlı gece, bü· tüsünü dinliyordu. Diişüncelerim mıya lıarar vemıh, amma kimseye 

:t aıctıı k bel tembel çiğniyor ve bitişik o. tün soğuk ve sessız gti.7,elliğiyle o kadar acı:vdı ki kendi kendime bir şey söylemiye ces:ıttt edeme. 
ı?P, t,. ~ ' am:asız,~dcvam edi - c':ada cihazını tıkırd~t.m snğır Saatin akrebi, on ikiye beş kal· hüküm sürüyordu. Ay ve o ya. vüksek ıoesle konuşuyordum v~ miş; çiiıı1ıü, ruL\·:ulis şehre de yn:)ı· 
'ıl" gıl171c>r bir ""'''in farkımh - .. te d' ~ · k""" n 'k' b 1 t b · 1 f · ı· 1 • k l - •-d · ~ Oltn ' .. -.. · telgrafçıyı dinliyorouk. Ben, ar· dıgınt gos r ı~ı zaman yavas. nmdfı pamu <La 1 1 u u • iri telgrafın inlevisi, tren;n uzaktan ır, ngı z erın ·u :ıgma 1" 1 ar~· · 
<·ı~cesı uyor ,.e Döııkerlc nrbh"1: tık afyonlu vodkadan beş ka· yavaş şişer.~ . . açmıya başladım. birine yapışmış gi.b-i istasyonu~ ""elen gürültüsü benim düşüne€- der. diye düşünmfü:. 

tır... 11 hayreti önlin<le, l'ulon li - · t - odk ın· kt ı b Tr d ·· d ber '"il giriyor deh kadar içmiştim, ve a~1rln- Bilmem ıç ıgım v a kuvvetim· tepesinde, Y rne e ası ı ve ha· terimi anlatmal- istivordu sanki numnn an, o gıın e, za. 
\ 1!

11 6 
· · şan başımı yuınruğuma dayıya· mi kesmişti, yoksa şişe fazla ru- reketsiz duruyorlar ve sanki bir • (Sonu yarm) .. . nınnki gibi, coant ııltrcla, tamircı a-

l'ıt, !.le biı hfüli<1c lif. bu hnrbio rak bu ucu bucağı .~örünmiyen tubetli miydi , fakat hatırlıyonım , p,ev b<:klivorlaroı. Rulutların a · meleyi kııı't\ya indirmi:;;. BunTar, 
~~~tıt ~ır ıncnldbf 1 olımlk kala. ertesi giinü iş b:ışm3 dönnıek ii• • m-------------------------------------~-----------------•re ~elue d:ığılmıı,Iar . 

• 
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· 63· 
- Horultuııunu ruynıuyor musun ! 1 bu ıshraba katlanır! 

Ata uyu)or. Di)ordu. 
- o U)kuyu çok ever, ıısll:r.adıım! 1 Öğle \'Uldi yaklaşıyordu. 

ı.,isafirlcrln b:ıfjında dıılnın uyU)"UP ka Bu ırada Çong baba u~ 
ır. ihtiyar uşak, Tcmuçlnle &1luıl hb: • 

_ Demek ki, siz.in C\ll bc!nlm glbl metçlnln knf'!jt kar ıyıı g~rek eoh -
h:ı.tlrlcr ık ıul> gelirler, öyle mi? bet et11ğtnı görUncc: 
Hl:unetçl ı,ız kırdığı potu blmlre - Uyllyı.ıp kalmışım galiba .. 
ılı. tı: Diye soykndJ. l erlndeu fırlayıp 

- Hayır •• tuı;)ır .• ben böyle bir şey knlktı: 

.ıylcmcdlm. Yani bizim Çong bab:ının - Çoy Jçtlıılz. ml ! 
ıyu oo~ll'dlr; uykuyu çok sever de • Ulz.mctçl luz. ce\·np \·erdi: 
. ·l• lstcdlın. - Hayır. sıın müsaade et.mediği 

Hlz.metçl oldukça g\lz.el 'e &C\imll lçln plsircmedlnı. 
r Ja:r.dı. - Bumı ı'1üs:la(J~ odcrl!:rsc, hcmf':ı 
l'cıouı;in: ıılşlrC'yfm. Çi ı.ı-.ı lı<'n u;.ıt ycnıeğinıl•·n 

- Hanımıııııııız. uyanmcayıı kadar vnce en a;;:ığı bc.ş nııcu.n ~..:.y i1:rueı;. 

\onuşabillrl7. sem, al,lmı lıaşınıa gelmez,. 
Dl) ordu. Çiııll lu:r. görlile<.'Ck işler · Temuçin: 

den b:ıhsctti. Tcmuçtn kızın kolundan - Biz. de ıı<'nl bekliyorduk, dedi, 
çekti: haydı çarç:ıbnlt çay lınz.rrtıı. Ben de 

- Otur 1.1umyu bnlmyım.. oldukça çııy tiryaki l)im. Bıı3ım b.liUi 
- OtunwıtUn. Ayakt3 durmağa., si. sersem.. ı;ııllb:ı çay ~mcdiğim ic;ln, 

:re hizmet etme •e mecburum. bu sersemlik Uzcrlmdeıı gitmiyor. 
- Bt._ı lıö) le isti.> orum .• !iÖ) le lmr~ı 7enmçln bu urctle Ç.ong baba), 

ma otur diyorum sana .• 
- s.-ınah çayı lı;mez mlslntz.' 
- il.ayır, Hanımın kıılkmadnn iı;ml. 

yeceğlm. 

- O çok geç Jmfüar. 
-Diğer mls:ıfirlcr, gCtt) 1 burada 

gcç.lrdikt n sonra, ertesi gllııli onu 
görmeden çıkıp gklerler miydi? 

Hlz.ınetçl kız <1C\ap ,ennodl .. önüne 
baktı. 

Toruuçln, koynunda sakladığı Rus 
baı;ılrumlllld3nının mek"tubunu unut -
m:ık \'e hlddl"tfnl yntıııtırmak l~ln genç 
ınz.ııı pkalnşıJioroa: , 

- Neden swuyorımn'l ııö.>le bnka· 
lım: Sen 11c zamandanbcıl Ttycn • ıı-o. 
nun ynnındnsın 'l 

- Eskfdcnbcrl. 
- Yal:.ın sö.>1cme. O Japonyndan 

Şanglınya geleli henüz d11rt ~ ay bl· 
le olmadl. 

- Ô.)lc ama, Tlyoo _ Fo ber .• nl ,ı:e. 
llr bura.)n, 

- Bu ev kimindir! 
- Th'eu • Fonun, , 
- m·ndl malı mı? 

- ŞUııheslz.. Uç yıl önce ııtm al-
m tı .. 

- llu bUytfü kö,kil satın alacak 
ı . .ı, .. ~ ı ncrden buldu! 

- Hummım çok zengindir. isterse 
tr.ım.ı'l g1bi blrl<nç köşk daha satm 
ııl bilir. 

- Bu kadar parayı nerdcn bolu. 

::ror? 
- iz ıuısıl mts:ıflr&lnlz böyle? •• 

Şlmdl)o kadar blzlm tıanıınııı hususi 
f§lerlmı hiçbir mlsafr knn:ımamıştı. 

- Ben de kıınşmı) orum.. Mdcee 
sorup aıılanuık istiyorum.. 

- Onlar aonnazlıı.rdı da, 
- llcn onlar kndıır ktlr ve sağır de. 

ğlllm d0. 
- Onlıınn trepı;I gorlirdü., işitirdi. 
Temuçln gUldU : 
- Ben onlardan değlllm. 
- O halde hanımımı cvmtyor. 

suno1.'l ! 
- Ncrcko anladın bunu 'l ! 
- Ötekiler gibi konuşnındığmzdan. 
- Onl. r pek ç:ı.bulc bol un lğml lcr .. 

ben babnmn bllc boyun 1&"111cdlm. 
- Tlyeu • Fo sm gl 1 baba sevgislle 

bJçUJcmez., n Uz.:ıdcnı ! Onu se\ enler 
bUtUn cvgllcrinl unutur ve kıılhlcrlnl 
~·ıılnız on:ı verirler. 

başından a\·mı:ştı. 

Tcnıuçln, hl~metcı kıı:den birkaç 
ııoktnyı dah:.ı unlamak lstlyc;ırdu. 

Ya\-nşçıı sordu: 
- Ttyen _ Fonun cııirlcrlnden bah . 

sedlyor?ar .• sen onları gördun ruü ! 
- Esir mi dooiııl:r. ! 
- E\·et •• evet.. a it eslrll"rlndl"n 

bahsediyorum. Harp C6irll'ri değil. 
- Onlara "hem a~k "3irl, hem de 

harp esiri,.,, derler nsllzndem ! 
- Xo di)•H·sun .• bu ııUyl"ncn esirler 

harpte nıl Tilrn • lo"onun eline dü~tü. 
gr.r. 'f 

Hizmetçi kız.111 ağzında bir ~yler 

glzlJ gibiydi; fakat ikinci defa bir pot 
kırdığmı anlnmı:ıtı: 

- Hıı~,r •• bc.n bir ~ey bilmiyorum. 
Ben TiJOCn • Fodan korkarım~ ben 
de onun t.>slrlerlnden biriyim. 

IX'<ll. Birden u~ aJ;;lnrını gc.rlye ~kc. 
rek: 

- Size ~ay hazırlayacağım~ 
Dedi, Paıla bir şey eöylemedl. Oda. 

don çıktı, 
Tenıu!;ID de nerodeyae çileden çıka

caktı. Duyduğu \'O gördllğü §Cyler onu 
hayrctren hayrı:~ dil,.UrUyordu. 

- Aman Tannm! Bu Tlyen • F o 
ne tlflrnreııgtz bir kadınını ? kime biz. 
met. etliği, hangi devlet. heeabma ça. 
bştığı belli dl"ğil, Bir ayağı Japonya
da., öbUr ayağın Çimle ve Rmyada.. 

Temu"lo kendi kendJnP. ııö)·Jenlrke:n, 

)"Ukaroao bir el ~'lkırtısı ı~ıtlldl. H17.. 
metçi kız merdlnme doğru koştu: 

- Emrediniz, San! 
Temuçln, Ti)CD _:Fonun 8Cfllını duy. 

du: 
- Misııflrlmlz gitti mi! 
- liıı),r, San! Jıenüz. buradadır. 
- Çayını içtl mi 'r 
- Hayır, San! hcnü:r. içmedi .• 
- Ncdeıı gccfütl tay lçmel•tc 'l 
- G~· kafütı, San! 
Tiyen • Fo alt ltata iniyordu .. mcr . 

dl\'ene her ayni< basıı:sıda hazin bir 
llt'S aksediyordu. 

Tcmuçln kızıl rakkasııyl ipekli ve 
ince bir klmoneyo arılmı olarak ıö. 
rUnco ürperdi •• nynfa kıılktı: 

- Seni görmeden gitmek aayguıu:. 
hk olur dil c bekledim, Tlycn • Fo ! 
Unlbukl Şıınghayda Adet bnnun aksine 
imiş •• Misafir &:lbatılc) in kalkrnra evin 
lıanımmı beklemeden çıkıp gldermitı. 
l':en buna bilmiyordum •• 
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G. S. - F. B. - · B~ S. K. muhteliti 
dün Rapid takımını 2-0 yendi 
3 kulOp muhteliti baştan aşağı oynamasına 
rağmen ancak 2 gol atarak galibiyet kazandı 

Rapid, diin dördüncü ma.çmı 
Fener stadında 9 bine yakın bir 
.r.~yirel önünde üç kulUp mu.lıtcliti 
ile yr.plı. 

Kuvvetli bir tekmı obna.masına 
rağmen, şimdiye kadar yaptığı üç 
maçın ikisini kazsnmaSJ, bu oyu
nun ehemmiyetini art.tmnıştı. Bir 
haftadanberi bu mo.ça çıkacak ta. 
krmm Bü.kre§ muhteliti olacağı 
ve tolgrafla çağrılan birkaç oyun
cu ile takviyeli ı;dca.cağı söylenmiş.. 
se de bunun esaslı bir BeY olma. 
dığını sa.hada görülen takan i.sbat 
etm~tir. 
Maçın tafsilatına gir.işmcden ev

vel dört oyununu scyrctti.ğimlz Ra 
pid takmu hakkında kanaa.tımt söy 
lemeden geçcıniyeccğim: 

İlk oyunlar.ıru seyltiğim zaman 
falsolarını yorgun:uklarına alict
tiğim Rapi<l yaptığı diğer üç maç. 
Ja bu falsoların b:r yorgunluk ese
ri olmadığını gösterdi. 

Kuvwtle tahmin ettiğime göre 
r:.apiu ııamı a.U..nda seyrettıgimiz 
bu takım bize toplama bir ta.kını 
hissi veriyor. Beklerle hafl.a.rm, 
haflarla da forvetin, anlaşa.ma.ır..::,. 
sı bu zannımı birtız daha kuvvet -

canın ide.resi. a.ltmna başladı Esa. 
dt:ı K. Fikrcte gönderdiği topu K. 
Fikret Şükrüye ~eç.irdl Bu oyun. 
en da pl:s bir vuruşla ilk gol fır
sa. tını kaçmnış olclu. 

Altıncı dakik.oda gene K. Fikret 
Mclil:ıle kombine bir iniş ya.ptı fa. 

lcndirlyor. kat Marincskunun müdaha.lcsi bu 
İçlerinde !:erinci sıruf oyuncula- akmr netice.sız bxraktı. ı 4 üncü 

rm bulwımıı.sı.nıa ra~ıneu yu.pbkla-- daki!ı:ada Mclibc verilen ileri bir 
rı maçlarda birinci smtf bir takım pa.q bu oyuncu acelesi yüzünden 
oyunu göremedik. Ha.tt.8. daha a- heba elti. MUiıtelit aıkı§tırıyor. 
çık söylemek ic:ıbede~ iki, üç o- Bu arada Ei?fak, Hakkı ve Esa.dm 
yuncunun şahsi kabiliyetleri hariç teşkil ettiği haf ha.ttr fevka18.de 
Rıı.pidi kendi fuıtbolilmüzle ölçer- oynıyarak her an forveti gol po
sek en fa:z;:e. lst:.nbulsp<>l" seviyesi- zisyonuna St.Jkuyorlıır. Romen for
ne çıkarabilLriz. Romen taknnmm vetinin en değerli oyuncusu Si. 
burada temin ettiği gn.UblyeUerde poş, Eşfalr. ve Salim karşıemda it 
C'Il bUyUk hissesi olmı mağ\(ıp ol.an yap:ınuyacağ:m anlayınca yerini 
takunlaruı forvetlerid.i:r. Oyna.dek- -. • degiştirdi. 
~n 1,5 ~tlık ~laım. 8:8ga_:ı Yirminci dakikaya kadar hep 
bırer sa.atını Rapıd Jralesu:ıın o- sağdan işliycn muhtelit bir de sol 
nünde geçirmişler .. ~ak.al bu müd- 1 dan işlemeyi tercih etti. Eşf ağm 
döt zarfında 2 •. 3 §Ut çekmişl~ir. M. Aliye geçirdiği topu bu oyuncu 
Modem futbolun Ye?ne ten:ıeı~~n Şerefe verdi. o da sıkı bir şiltle 
sek:z civarında. nyagma. S~ıgın takıma birinci golü kazandırdı. 
topu kaleye ha.v:ıJe etmektır. Devrenin sonuna kadar muhtc-

Halbuki bizim her iki takun~ız lit takımlar :\felihin senıereS"lz ça
daki forve~te §Üt atmaktan imtina }ıfj1113m, M. Aliniın lüzumundan faz
etmişt.ir. YRomen t&ktmmın hem- la çalım yapması, Şerefin vole at. 
bere kald:ıgı B. G. K. maçmda Şe- roak hevesine k:ı.pılma.sı yüzünden 
rcf üc: şilt atmış biri gol olmuştur. 1.0 bitti. 
Yukarıda görüldüğü gi.bl defans Jkinci devreye her !:ki taraf ela 

ları kuvvetli. olan Fc~er ~e G. birkaç oyuncu.sunu deği5tir('rek 
Sara~11n R.lı.pıdi yencbıbnesı ıçm çrktr. Muhtelit taknnm kalesine 
forvetin şilt at.ııası liiznndı. Hal- M. Al1nln Yerine Osm:ın ve oo.nt _ 
bıı.kl forla:r kalenin dibine gelip rahaf Melihin v~r!ı:ıe de Hakkı 
orada iş gönneğe ça.lışh. Rapid ta- geçti. Santrahafa E!lat sağ hafa 
k~ı söylediği:mlz gibi memleketi- da Hüseyin geçti. 
~ gelen ta.kımlann en fenası- Romenler ise meşhur santrahaf. 

· . 1 larr Baratkı ve kalecileri Sadovs-

1 
.... Mad ı;:m ~dsiJAtı: Oyu_nda saat tam kiyi abnışlardı. 45 dakikalık için-
' c mu""' seromonı en sonra de devre Zlllfmda Osın ı 

beynelmilel hakemimiz Şaz.i Tez- bir §ilt gelmesi muhtel~ab:~~ 
nın devamını anlatmak için kılfi 

1 

bir dPJildi~ 

~ 

Dünkü lıtanbul mahteliti. Rar~l maçından iki göriiniİt 

tün Romen defaıı.smı peşine taka- ı Şükrilniln Hakkmya geçirdiği~ 
rak kaleniu yalanından çektiği şll- Hakkı kendine h:ı.s bir vuruı~~ 
tü kaleci fevk.ala.de kurtardı. ncl defa Romen ağlarına taktı. ver 

24 üncü dakikada M .Ali sda bir dc>!l sonra oyun netice değişme • 
§Üt çekti. Fakat yer tutmakta n:ıa- den 2-0 bitti. 
hir o1an kaleci bunu kolaylıkla Muht.elitte başta Eae.t ve Eş!,. 
yakal:ıdı. Bu ar:ı.da. 10 dakika o- o'!mak üzere Hakkı, Salim, FarlJ). 
yun durgunlaştı. K. Fikret çok güzel oynadıla.r. IW 

33 üncü ve 34: tincü dald.kada Şe- kMU Şazi Terea.n bi~ ha.kemteri
ref yakaladığı iki fırsatı kaleciye mize nümune olarak dürüst ve te' 
hediye etti. 36 ncı dakikada Eş- miz bir maç idare etti. Tebrik e
fağın firiltiğini tamamlıyan Şü.k. deriz. 
rJniin şütünli Sadovski maharetle Bu oyundan evvel G. S. B. ~ 
kurtardı. . mı Be§i.kt.aş B ta.kmımı 3-0 yerıdl-

Nilıayet 40 mcı dakikada E6a - Şeref st.ad'llda yapılan terfi nı-' 
drn ~iği fiı-,ıkik btr Romeiı.li o- larmda Hilal Anadoluyu 2-0, Of' 
yuncuya çarpara.k Şllkrüye geldi. vutpaşa E~ übü 3-1 yendi. 

,. Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

Umum ' ... ____ ..,,._ 

11.5.942- 17.5.942 tarihine kadar muhtelif batlars 
kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün ve aaatlerİ 

ve kalkacakları rıhtımlar 

KARADENİZ HA'.ITl 

BARTIN R·\TIJ 

17 .. 'Iİ'l' HA'l'Tl 

- Salı 4.00 de Karadentz, eum& f.00 d' 
Ege Gaıata nhtnnmdan. 
NOT: Cuma postası yapılmamlf oıcJll' 
ğundan Karadeniz vapuru cuma ve ,.. 
1ı postalarını tevhlden yapacaktır. 
İstanbuldan 28.4.942 salı gtınund" 
itibaren Karadeniz yolunda yaz pro: 
rammın tatbikine ba§lanml§tır. "1 ' 
cunun pazartesi, pergembe gtlnlerl ol' 
ha.yet saat 21.00 e kadar gemiye #' 
n:ıtş bulunmaları IA.zcndır. 

Cumartesi ıs.oo Tırhan Sirkeci -ti' 
tımmdan. 

Perşembe 8.00. de Kemal vapunı 'f<A' 
hane nhtmımdan. ,,,J 
NOT: 14.mayıa tarlhJnden ltlb&reI1_.1 
tada bir' deta olmak il.zere hm1t ,,,_" 

- Sen lmlbl yumu3ak erlmldcrdıın 
b:ıhsedlyorımn ! llııltmld, benim kalbim 
yolt •• Bana <'ltalb tz. Tcnıu<;ln,. derler. 
Ren ya!nız sc\·IJmekten hoşlanırım .. 
BC\"melcten hoşlıınm:ı.m, Bu, benim için 
bir llıUntUdllr •• bir ıııtırabtır. 

(DCYamı \'ar) -------------- '• 

. Devrenin ilk hareketi onuncu ela 
kıkada oldu. ŞPref aldığı pası vo. 
Je atmak hevesiyle dışarı attı Bi

rine başlanacaktır. ,; 

Temuçln hizmetçi kııln bir hayli 
lrnııu .. tn. 

\'ııklt bir tl\rlü geçml)Ordu. 
Afik eelrleorlmn se l •rl Mın Tt>mm;I. 

nln kul:ığınib çınlı;> ordu. Temuçln oın 
rllnde tlh dcl.ı, in :ınhrın - aşk lil. 1 
zünden - bu derçce setllJP tutlcrlnl, 
baya •ılaştıkbrını gUriiyordu. 

- Dır erkr.k 11a ıl olur da bu zDlct-0 

Satıhk Ev 
ÜskUda.rda Doğancılar park. 

alt kapısı kar§ırundaki köşede 4 
oda, bir sofa, elektrik, terkos, ay. 
rıcs caddeye nazır bahçesinde 
kuyusu olan bir ev sa.blıktrr. MlL 
raca.at yeri sant ıo • 13 arası Va. 
kıt matbansmda Orhan. 

ll;,.;,v rn ... u IJU.)CU • .lô,VU !HU~IUıll, mcm 
leket saat ayarı 18,03 radyo dans or -
lrestrası 18,50 <kçlt programı 19,30 
saat ayarı, ajans 19,45 konuşma (yar 
dımsevcnlcr cemiyeti adma) 19,55 ııar 
kılar ve tUrküler 20).5 rtadyo gazete. 
s\ 20.45 Bir halk lUrkUsll Hğrenlyo _ 

1 rU?: 21,00 ziraat takvimi 21,10 faaıl 
heyett 21,SO konu§ma (GUnUn mesele· 
!eri) 21,45 Radyo eenfoııl orkestrası 

22,30 memlc!let saat ayarı, ajans ve 
oors !ar 2Z,4a. 22,50 yarın.\! pıogrıun 
ve kapanış. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık v9 Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3K A Ş E ALINABiLiR 

raz sonra M. A!; ve ŞilkrU on~ at. 
kip etmekte gecltmedller 18 inci 
dakikada Şeref beğenmiş ~lacak ki 
aynı hareketi aynı vaziyette bir 
da.ha ~kra.r etti. Fakat bu sef~r 
top avuta değil, kalechıin kucağı
na gitti. 

19 unca dakik:ıda Flkl'etln bü-

T ürk İl] e 
Maraton 
birincileri 

AnJcara, 10 (A.A.) _ Tlirldye 
maraton hlrincillği bugün 19 Ma
yıs stadyomu ile Etiınesut arasm. 
da. 42 kilometre 195 metre üze
rin-len yap•Jdı. Müsahnkaya muh
telif bö'gelerden gelen 14 atlet 
girdi. 

Neticede: Mustafa 1'3.plan (An 
kara 3 :;:ı:ıt 8 dakika 2-8 ıie 27 s. 
de bir:nci, ~kir Öztıırk (Zongul. 
cfok) :kiııci, Harun Çakır (Bursa) 
üçüncü, Orhan Ertun (Ankara) 
dördilncü, Arif Nazan (Zongul
dak) beşinci, Necmeddin Savaş.
kan (Zonguldak) altıncı geldiler. 
Hakkı Erte, Ali Karaduma.n 30 

uncu kilometrede mü.sabelmyı ter. 
itı:Wler. Diğerleri koşuyu bitrrd.i
lcr, 

!\llr'DANY A HATI'I 

BA.NDlR~IA HA'.ITI 

KARABlGA HA'rn 

1MROZ HATI'l 

A YV'ALIK Rı\Tl'I ı 

1Zrıt1R HA TTl 

BAŞ ACENTE: Galata ' 

ŞUBE ACENTEı.JCt GALATA 

SİRKECİ ŞUBE ACENTEL1Gl 

Pazarte.l, çaqıamba ve cuma _!J, 
Je Marakaz, cumartesi H.00 de 'lT""' 

pazar 9.50 Marakaz Galata rıbtJdll"' 
dan. ~ 
Pazartesi, çargamba ve cuma s.00 ~ 
'l'rak Galata rıhtımmdaıı, l\yrtCA ,P 
§nmba 20.00 Antalya ve cu~t 
20.00 de Mersin Tophane rıh~ 
NOT: ıs mayıs tarihinden ıu~· 1 
Çııl'§amba Bandırma aralık seterıe# 
baglanacaktır. 

Salı ve cuma 19.00 da Bartm TOi'~ 
nhummdan. u• 
Pazar 9.00 da Kemal Tophane rıll 
mm dan. .,_re" 
NOT: ıo mayıs tarihinden ıu sll'lf 
lmı·oz posta.sının !stanbulclan ~ 
gUnü eskisi gibi pazar günUnc d ya"f. 
rllmi§Ur. Badema salı günU vspur 
tur, _.,. 

artor 
Çarıanıba 12.00 de Bursa, cu.ın dsP' 
12.00 de Antalya Slrkecl rıbtıIJlll1 ı;ıı,ı:ı· 
Pazar 13.00 de lzmlr galata rıııtı ı.ıtıO 
dan. Bu poeta gld!§ ve dönUıte Ge 
ıu ve ÇaDakkaleye ufrıyacakt.ıl'· ıı'1 
NOT: Vapur, seferler! hakkında~ 
tUrlU malQmat ~ağıda tcıefon ~nl • 
ralan yazılı aC:ntelertmtzden lSp-
lcbillr. 
Galata nhtımı limanlar uınuın 62 mQdUrlUğU binası altında 423 
Galata nhtımı mıntaka JiıDS:oıSS 
rel.!llğl binası altmda.. 

2274
0 

Sirkeci yolcu salonu ~.ı 


