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Vali bu sabah Ankaradan geldi - lngzliz 
la9yareleri ''Yakacak ofi

si,; kui-uluyor 
Bu. hususta'k,i kararname yakında çıkacak 

Şimali Fransaya 
şiddetli akınlar 

yaptı 

·~ 
---o- • 

Ltltll Kırdar iki gln 
sonra tekrar 

Aallaraya gidecek 

--<>--

6 lnglllz tayyares• 
dönmedi 

- Ankara.ya bilhassa 1stanbu 
lun kömUr ve odun işi için glt.Jniş: 
tim. İşlerimi hen'uz tamamlamadan 
geldim. Onun için iki gün sonra Londra, .26 (A.A,) - Hava neza. 
tekrnr gideceğim. Şu kadarını Ya.. rctlnln tebliği: 
zabilirsiniz: Odun ve kömUr işini Bu cumartesi gUnU, ıılmall Fransa 
tedvir için bir ofis kuruluyor. lsnıi tlzerinde geniş mikyasta taarruzt ha . 

. ..:ı A k ra'-"' gı• (ma'L, -·•·-t of:a:) oı"ca.ktır. Bu hu. reketler yapılmıııtır. Birkııı; gün eVVcı n a ,, .. . ._ .ınuus .... .., 

. lan İstanbul vali ve bcledıye smıta.ki kararname yakında çıka • (Dcnmı S tincUde) 
mı_ş .0 Dr Lfıtfı" Kırdar, bu sabah caktrr. 
rcısı . k • 1s 

h ·-: .... <>'elmi'4tir Ankara. e s. Bu sabahki bir gazctenın, tan şe n .......... " · · T aymis gazetesine göre 

8ÜYiİK 

· her sabah 9 10 da Haydarpa bul bölge iaşe müdüıilne vali Ye-
ııre!U ' 30 d · vali ı;aya gelirken bU 88.bah, . 9, a rine imza etmek ve namına Sırbistan Yeni Kaledonyanuı mevkllnl l'iJsteren harita 

-
!f,er aAşam : 
~--..... ------~------
Norveç 
Muallimleri 

Hüseyın Cahid YALÇIN 
S'l'OltUOLMDEN alınan bir 

tc:ı~ııtr, Non·eçte b'n beş 
)iz ınunlitınin nafıa f~IC'rirıde kul
~llılm"'k \\zere 'iirnnıC' C\ kediltlil\. 
-.erin~, bq 7ü:ı mual lmin de daha 
~mdfılen Oıdo «'h .. rında rahr.trn•. 
bıağ:ı hn<ı1:mmı, oldni;'llnn bildiri 
tor. "Nahıı '"lerl" a1tmılu d_Gerli 
bir mc,..gııliy~tmı, gibi ta"'a'' ur 
edilen j<:iıı ta<ı lnrrnaktan yahut 
toprak İrnzm:.ktan ibaret olacağını 
lelgrafnll.!11!? tasrih etmiyorsa dn. 
btınn anlamakta ~imı;cııln zorluk 
t~krnlyeeeği iiı;;lldirdır, 

Propngıı.nda te<ıldliitçıları ne kr. 
dar Zihinlerini vor nlnr bu pek sa. 
c.lc "*' kısa habcr<len <lnha iyisini 
\'e tes,rlislııl bulnma7.lnr. Bin beş 
~·ii7. nııuıllim eski t:ıbir ile ''hide~ 
n~atı °'ll1tka" yıı vanj kUrel< mah
kiınııarı hayatına ~e\'lteılillyor.! Bir 
lbeınıl'ketJn en miinc' ,·er zlınıre. 
lılıte hu muamele:\i re\a görenler 
"-kıunda neler ·dü51lniilmek ieaıı 1 
tdtt-eğinj pzun uzun tcşrlhr. lüzum "•r rnıclır! 
lq, llu bin beş yil7. mu:ıllimin lmb:ı. 
lı ti~ ne olabilir! Norl·eç .Kislir.,.: 
~~lttıınetinln ileri sür<lüğiı sebep 
aı·"i ldare~i knbul etmemeleric.'llr. 
~ İrlare denilen şeyin Kisling 
t. len \'e adı büttin dilnyadıt rn. 
'rıa. hiyanet timsali gibi ağızl~r 
~~olaşan bir adamm kurmak •"· 
~l 1tt esaret ve zili ete ka~ı va. 
laar :ırırıın namus \'e şerefini mu-

~'lıa)·ıı r;ııhşma1rtan ibarettir. 
lt"4! 0 1'\·eç ~k kalabalık bir mem. 
~ t defil,dir. Bunun l~ln bin he§ 
" rntaallim bugünkü iilarenio 
~Yhlrıdc bulunurlal'!la o hükfımc 
~ bı.IUet nazanmla zerre ~ 
,,~ti Yok demektir. :Bin he6 yüz 
~in sUrillmesi 'e amelelikte '-'n •lınası bir 1tii1<fımet için en 
~ Yliı karaıındır. Runu ilin 
ır.._ detil, saklamak icap eder. 
)\ t ~fle görülüyor ld bunu 
t..,~larda sıkılmak hissi 1~ de 
~ 'alrnanuıtır. 

~~~·e.çıe diler münevver bir 
bite Ye, ruhani teflere karıı tat 
r,l\J tdilen muamele de bundan 
de 1 deitıcllr. Orada din şefleri 
"'1ı~111ling aleyhinde vaziyet al. 

"'dır. Şa halde No~te yeni 
>ttt ldınier taraftar bulunu-
~ · 

llt~ec IDualHmlerlnln ve bütün 
>Of&t erlerinin eDerfncle sllih 
111.._~~ ,Banlann silahı sadece na
~~- Fakat oolarm \"atan, 
~Yet hlsle.ri ve karakterlerinin 
•ıı ))'et; ve kıymetJ ,·atanlarmm 
\o~ıtı olan çıplak ve kara kuv. 
- .. it ~~ galebe çalu.aktrr. KIA. 
\ı~lara ne yapabilir? Bo 
ili, )\ ine rahatlarmı, aJleleri 
t-;. \' ~ tan:tıırnnr fe<la ediyor. 

~ "-lt dağ ba§lannda ta§ tur .. 

\ 

muvasalat etmiştir. Va~, Ha~ : kaymakam ve nahiye mildlirlerine 
darpa<1a istasyonunda vali muavını emir vermek sal§.hiyeti verildiğini BU ı • t ı 
Ahmet Kınık. Mardin valil.lğine ta. yazdrğmı söylüyorsunuz. Benim l garıs an a 
yin edilen eski vali m~vını7rın • böyle bir şeyden haberim yoktur. b. 

1 
• • 

den Raşit Demirtaş, dığer vılayet Eı;,-ı~~n bu. kanun. işld.~r. Kanı.ıtı<la : ır eştırılecek 
ve belediye erltiru tarafından kar. tad•·lıit yapılın-adan böyle bir şey 
ı;ılanmL5trr. mıinıkün de~ldir. -o-- 1 
- Haydarpaşa garında kendisin: Ba.qm kartlan için arkadaşlan • Balgarlana YagOl• ı 
karşılayan bir muharriıimlze Dr. nız Ankara.da. ça.1.şnalarma devam j 
Lütfi Kırdar, §U beyanatta bulun - etmlb"d~t;1dirler. Vaziyet ibildiğiniz l&V,ada J8rl&,m8Sl-
m:::.uş.::..-tu_r:__,, _______ ....,;;;.g_ı_ır_. _______ De ltalJa De zaman 1 

örfi idare kanununda 
değişiklik yapılıyor 

Askeri idare tualından alınan tedbir
lere kar,ı gelenler baklanda ceza 

ttç m_lsll artırılacak 
Ank&radan haber wırlldfttne göre, lerde k&Jmalan çıkanlma abebıbıe na. 

örfi idare mmtakalarmd& aaker1 idare zaran m~rlu görü!dutU takdirde 
tara!mdan alınan tedbirle~ kal'fI ha. bu yerde veya o vllAyet hududu Içtnde 
reket eden ve A.mlr'lere ltaataizllk göa. ikameUerl dahiliye vekAleti kararile 
teren, hUvlyetlne dair hll&tı hakikat menolunur. Hakıarmda bu fıkra tat. 
beyanda bulunanıar hakkında TUrk bik olunanlardan çıkanldıklart yere 
ceza kanununun 1526 ve 1528 ine~ mad- veya villyete lztnsiz girenler hakkın • 
delerinde yazılı cezalar Uç mı.11 arttı. d& bir seneye kadf.r 8Urg1ln oezuı hUk 

nlacaktır. molunacaktrr. ört! id&~ kanun~un 
~ idare mmtakumdan çlkanıan. 7 ıncl maddesini dea-tfUren llyiha u· 

Iara bu nımtakaya izlııaiz girdfkleri mum! heyete .ııevkolundu. Bu madde. 
takdirde 1 seneden 8 ııeneye kadar .Ur nın eon iki tıkrumd& y&ZJ}ı hallerde 
gl1n cezası verilecektir. vtlAyeUerin valllerine ve btıtUn mem.. 

Örlt idare mmtakaınndan çıkanlan.. ıeket hakkında aynı tedbirlerin alm • 
lann ikametglh ittihaz ettlklen yer- ması da dahiliye vekAletlne altUr. 

Anzaklar gunu 
A v.ustralyada 

sükunetle 
kutlandı 

Nehru ve Azad 
Hind Mülümanlarımn 
ayrılmalarına rrwhalil 
olduklarını söylediler 

Londra, 26 (A.A.) - Hindu il. 
derlerinden Nehııı lııladra8 şube • 
sinde söyledi8Ji bir nutukta ekmiş. 
tir ki: 
"- l(Oa)ilmanlarm aynlmak a.r .. 

zusumm tannırruuı;ı: kararma mua-

itiraz edecek 
Londra, 26 (A..A.) - Tayınla ga· 

zetesinin siyası mulıa.rrtrı, Balkanlar. 
daki durumu gözden gej:lrerek diyor ı 
ki: "Balkan ve Twıa memlekeUerl.n. 
de durum karşktır. Yugoalavyada · 
Bulgar kuvvetlerinin bulunması da ı 
bu kanl}ıklığx arttırıyor, Yugoslavya. 
da Bulgarların 6 piyade, bir zırhlı tu. 
meni vardır. Bu hal Sırbıstan ve Bul· 
~arlst.anm~1!}z!lr tahtı e~ındJı bir. 
lettirllecatiDi göat.eriyor. Bu~ar lu. 
talar, §imdilik Ruslara karii gönderil. 
mtyecek, fakat diğer karde§ blr :mıı. 
Iet olan Yugoeıavıara, general Mihaı
ıoviç kuvvetlerine k&r11 gön<rerııecek. 
Ur. Yugoalavyada Bulgar yayılman • 
nm nerede duracağı, ttalyanlann bu. 
na ne zaman itiraz edeoeglerl §imdi. 
lik belli değildir.,. 

Alman yada 
esir bulunan 

Gen~ral 
Jiro kaçtı 

---o-

Generalin yerini 
bildirene 100000 
mark verilecek 

--<>---
General 25 sene evvel ele 

...irken gene kafmrıh 

Berlln, %5 (A.A.) - Abrı..anya. 

da ibuluna.n esir Franmz genere.lle
nnden Jtro bulunduğu Şehirden 
.kaçmıştır. 

Loodra, 25 (A.A.) - Dün gece 
Ahnanyad:ı. neşredilen bir tebliğ. 
de, Almanys.dan ~ Fransız ge.. 

(De\'allll 3 ftncikle) 

Çörçil Avuatralya 
Bafvekiline gektiği bir 
T elgralta ti etli ki: 

GeUboladald ara. 
dqllftlDIZ alla 
uatllDIJ&catn 

1500 lalllr çocağa 
Bugün Ankarada Maarif kolejinde 

öğle ziyafeti veriliyor 
Siclney 26 (A.A.) - Anzaklar 1 

- .. hukUınetin bilyilk toplantı - ı 
gunu, ek istememes• 
lara me;'d<.lllı~~ dan süJtQneU~ 
üzerine halk UM~m 
.kutlanmıştu. .. 

t 1'2bir onUnde ya
Her sene anı. •i ınerasim bu sene 

pılmakta ola.n din Ilmış ve 
bir tiyatro biııMDldaya.p di.. 

Ankaradan haber verildiğine göre, 
çocuk esirgeme kunımu tarafmdin 

• ilk okul tıL}ebelerı araamdan ayntan 
fakir çocuklara bugün maarif cemf. 
yeti kolejinde bir öğle yemeği verııe. 
cektlr, zıyafette 1500 çocuk buluna • 

Ankaradaki tahsil gençllğlnin hafta 
dolayuılle aza kaydı huSUBUDdakl ça. 
lışmalarmdan da çok iyi :neticeler a • 
lınml§lıl'. Gençlerin kuruma aza kay· 
d1lttikJerl vatancla§lardan yalruz ta • 

FransanıD ve Amerikanın, Hıir . e.ssllleri hn 
ğer memelketıerin müm 
zır bulunmuştur. -ı&de) 

(Devamı S Uncu 

mrya razı oluyorlar. Cilıanm b~tttn N · ı ı · b f b • k 
sempati.si, takdir Ve bUnaeü on.- azı 1 ez a rı a• 
larla beraberdir. Bir mllletln için. • 

de böyle milne'\-Verler zuhur et. sının yenı muduru 
mest, o mllletln sayısı pek az ?bla 
da, büyük bir millet vufma liya Nazilli bez fa.brikası mUdUrlli,. 
kat kesbetmesine kifldir. AlmaD -"'ne tayin ed\len toprak ma.bsul
ordulan memleketler fethettiler, gu. r· . m"u"dür muavinlerinder. 

...1 ed"l Raid. len o ısı • fakat kalb fethıı:ııaem ı er, Ad.nan yeni vazifesine başta-
ki ,.e samimi 1anftar bulamadılar. Bay · • '1.. •• ..,.ı;., Na.zilliye hare 

1 k . te ..a. 1 daha mak U.Zere 1.IU6..... •• • Sa• ece une f' .. lenen er 

1 
tnıişür Genç mudilre yeni 

büyiik bir kuvvet karfısmda icıb ket. e . de başanıar dileriz. 
kalırlar. · vu.ife1111 

caktır. 

Kuruçeşmede 
Bir romork 
yoıdaa çıktı 

Dün öğleden son:a Bebekten 
Kar;köy istik.Smetinde gelen Bn sabah sa.at lO raddelerinde 
gelen 1049 nuınaralı vatman İbra. Pcndikten Bostancıya hareket c. 
hlmin idaresindeki 249 numaralı den 17 numaralı banliyö treni Bos. 
trıı.mvayın romörkil KuruçC§mcdc tancıya ya.klaşttğı smıdn 'bir teker 
Yoldan çıknuşt.ır. !eğin bandajı çıkmıştır. 
Vatmıuı ka.zavı vaktinde haber Lokomotif nuı.Jdnist.i bu yil7;den 

alarak trnvmay{ durdurarak her. husule gelen sarsıntı üzerine der. 
hangi ltir fi'.cianm önUne geçmiştir. hal kalan durclumıağa nıuvatfak 
Bu yUzden seyrüsefer yarım saat c.!muştur. Bµ surelle pek fena ne • 
kadar gecikmjotir. ' öceler verr.·~ıııı; m-.:Md!lel olaıı ka-

Bir l'ranaız mıs
temlellell olan 

Yeni Kale
donr-ara 
Arıtelfian asker

le;i çıktı 
Bu ada 940 senesinde Hür 
Framı:daPa iltihak etmiıti 

V~ 26 (A.A.) - Ha.rbi. 
ye neza.re~ cumartetıi ıtınkil 
tetiliği; 

Yeni liaiedoo)'a: 
Hamlye :neareti, C611'1P batı 

Plllıtfikte • Pramin ~ 
ili olan Kaledonya adesma, buıgiln 

(Dcwamı S ttnctkle) 

Bir isveç gazetesine göre 

General Mihailoviç 
yak~lanmış 

Lonitra, 26 (A.A.) - Harp çete 
lerinin Şefi gerun.l Miha.iloviçin 

• yakalandığma dair Be-rlindeııı alı • 
nan ve ıbir İsveç gazetesi tamfm. 
dan ne<pıetlilen haber haılckmrla. 
Londr:uun Yugoslav mahfinetimlc 
hiçbir maı'Ifımat mevcut değitdir. 

Şark cephesinde 
llerlleı llellmlnde . 
Rus müdafaa 
hatları yarıldı 

----0-

Dla 88 Alman 
tanareıı dltlrlltli 

BerUn, %6 (A.A.) - Alman b&flru· 
mandanlığı taratmdan blldirllditfne 
göre dolu cephesinde §lddeW muharc. 
beler cereyan etmektedir. 

Alman ukerleri merkez cephulnde 
arazinln zorluğuna rağmen §lddeUI 
blr surette müdafaa edilen Rua hat. 
larmı yarmışlar ve dtl§manm arkası. 
na geçmi§lerdfr. 

Ruslar çok bUyilk ve..Jt.anlı kaY1J1la. 
ra uğramışlardır. Ruslardan ehemmi· 

... 

m onlemniş ve ~riıal vazi1eıt ıs • 
taavona haber verilmigtir. 

Amele Eitipleri ikaza yerine P. 
derilmiş ve tekerleğinin ba.ndıtJI 
fırlayan vagona yeni bir tekedek 
takrlmas:na giııjşilmişt.ir. Bu 11& • 
den hat Jr.apaııuuş, bWUlllD&k~ 
Öf1~c!'9 .... t..!11:~ • o 3 •• 

ilim c bitirilıece.ğl ve ,._~ 
catı ... uuı •• 



tası asebetlle anne ve 
rıa t rblpvi bir konuşma 

ÇocuJdanmz if i yetiştirmek 
için neler yapmalısımz? 

Yazan: Dr. Halıs Ozgü 
"Çocuğu tetkik ediniz, .zi. I X Ç.ocuklannıT.a korkunç masallar 

ra muhakkak ki onu tanı. anlatmaym1Z. 
,, XI Görmemeleri lcııbeden filmlere 

mıyorsunu.z... onlan götllrıneyf.'llz. 

J. J. Rousseau :xıı - Fena kitaplar okumalarına 

Evet ne yazık kJ biz çocuğu tanı. 
nuyoruz ve 1>eee rl mukadderatla çok 
>alandan alfilaı.4nr bulunıın terbiye ı_ 
·ini yanlı.' bir §Cldlde başanruya ça-

m<ıydan verme) iniz. 
xm - Hltblr zaman ıiddete, da. 

3 ağa b:ı' nımıa:t mız. 
XIV - otorltcnlzl scvgt ve •Yl1>' 

istinat ettiriniz. 
lışıyonız. Daha on aıtuıcı asırda bunu XV - Çocuklnrınıı:ı erkenden mek. 
çok iyi gören (l\fontnlgno) dUşllnceııL j tebc gönderme3 Lnlz. 
İıi ısu sözlerle ifade edlyor: ''lk'ti(:rİ ıı_ 1 X\'J - Çocuğunuzun ,-aıımda öf
mln en giip YO Unemlt yeri çocuklnrm retmeninin otorlte51nl n;,,ocak &özler 
teıblye Te tahsDln alt olııo knınn. söylemc31nlı, bl!Akl onu ~vdirmlye 
dır." 

Ve nllınyet ;t1nnlnei asrın en büyük 
fllowflaroıdan biri olan müteveffa 
.Bergıııon da asırlardıınbc.rl sUrllp ge.len 
l'e lıAlA devam eden yanlış 'Zllınl,>ete 
~acı ııcı lkAyct ediyor':.': "Ter
blyecle )'Spılan de\-amlı ,.e fena hata.. 
lar ~mda hayret duymamak elden 
gclmfyor.e" 

On doknz:uncu aarın lklncl yansın. 
dan itibaren \'() bllhassa içinde ~ 

dığmm:. asırda terbiye aa.hasmda. bir -
~k hamleler vo yenilikler yapıldı. 

Fakat ıtlmf etmeı.Q1z ki bu değl§lk
likler :aamrl olmaktan ve mahdut kim 
ıde.rlıı yalnız Umttlerinl arttırmaı..'tan 
~ bir sonunca \'anınmdılar. Bura
da da yine nqhur Fran111z fllozotu 
ve pedagogu (Montalgue) nln ~ \-C. 

dz afü.leıiııl kaydetmeden geçemlye -
ooğtm: "Fenalık ntacmrn kökUnü kır. 
mak lı;ln yalnız bir ki ı uğraşırken 

bin kişi dallarına hücum ediyor •• " 

• -4- • 

Terbiyede yaptığımız ynnbahklarm 
başlıca ft biricik sebebi de 9000ğu ta.. 
nnnamanııulır. Şıı halde yapacağınız 
ilk it onu tanımak ve derde güre de. 
\'a. bulmıyn ~lı~r. Çocuk ey_ 
velce :uınnedllcllğl gibi kUçültUlmDı bir 
adam del;Utllr. o, bl?.e yalnız bedenen 
benzer; {o .da şclden) fakat·n&han ne. 
\i p.lı ııha mllnhnsır bir varlıktır; o.. 
nun k'endl!ı1ne mahsu bir Ya§&,-. 
\'Drdrr. Eğer yavrunuzun,~., yet.lşmt-

slnl L!ıtlyorıınnız onun huentdyeıHertni 

ı;cn önünde lınlundurmalı 1ı11.ız ,.e 30 

tn\"cil't'terl mlhnk1ln mertebo tutmalı.. 
llTDCZ. 

ııaydrrnuya &'ftyret edlnl:r.. 

A"Vn - Mekt<'ple J&blrllği yapınız. 
X\'111 - Çoouğunuz\Ul gerek mek_ 

tepte \-C gerekse m:de spor yapma.ama 
mtlsaadc ediniz. 

XIX - Oyun oynamasına mUmana.. 
at etmeyiniz. 

• XX - Uzun ııaman odasına kapa.. 
nıp çnlııtmıya lobar etmeyiniz. Dinle
ne dinlene çaJışrnı~ a nlıııtınnız. 

XXI - Bir iş yapmadan diğerine 
geçmemesine ~ayreı ediniz. 

XXII - Ka~ılapcnğı gUçJUklerde 
kendisine yardım ediniz, ona nasıl ya. 
pecafmı gösteriniz, hlı,:.blr zaman bu 
iı}I kendiniz yaprnayıını7~ 

xxm - intizama alıııtırınır;, 

XXIV - Ona bir ııey ~ğretmek, ha. 
talannı ta h.lh etmek l~ln uzun na.ı_ 
llatlara, •ofuk "\'C kuru sözlere be§ 
vurmaymız, anlıyabUecett kelimeler 
kuDamnız • ha~-atta,n alacağrnr7: tec_ 
rilbe ve öİııeklenlen faydalanınız. 

XXV - Çocuk1ar bizden bambafJca. 
düşünürler; yalnız duygu organlan ile 
yaqrlar. Onun Jçln bh:e yanlııt göı11_ 
nen birçok harekeUerde bulunurlar. 
Onları lıareketlerinden mes'ul tutma_ 
ymız. 

XXVI - Sorduf;u her nr.vl auRle 
dojtru cevap veriniz, 

:XXVII - smı...tue yakı~ alAka.. 
dar olunuz:. Onu 111k ınk tartınız, bo
yunu ölçünnz ve bir sağlık grafiti ya_ 
pnuz. 

xxvm - Ç'>OCUktarıııızla arkadA§ o 
lurnn; oyunlanna •ı,stırnk ediniz.; 8C

\1nçlerlnl, ıM"Ş'clerinl payıa,ınız. 

XXIX - İ) Wğln, kütUiüğun mana.. 
l!IUlı anlatınız. 

Yem kik 
zeytin yagı 

• 

ıSatışı serbest 
bırakıldı 

Ankaradan h a ber verildiğine göre, 
ticare t veklleU tarafından beyan& 

tabi tutuian ve sab§ı menedilen Y'll
mekllk z.cytinynğlannm aat.I§ınm aer 
best bırakılması . kararla§tınL 
mı, ve keyfiyet valiliklere teıgıra!la 
tebliğ edilmiştir. 

Rafine yağlarla pamuk yağlan. pi
rina yağları, be§ asiW ve lempant 
yağlan hakkında aynca bir karar 
verilerek tebllğat yapılacağından bun 
lar satıımıyacaktır. Ticaret veki\leU· 
nin verdiği bu kararla p;yasa.da bisae. 
dilen yemeklik zeytinyağı darlığı or_ 
tadan kalkmt!J olacak ve bu aureUe 
kendilerine menfaat temin edenlerin 
bu hareketlerine m(lnl oıunacaktrr. 

Kazaya kurban giden çocuk 
Ali Nuaret Pullıanın oğludur. 

Urfa apartımanmm be§inei katında 
oturan yedl YB§mda Altan ısıninde 
bir çocuğun asaıuıör bo§tuğuna d~ -
rck oldUğünU yazm!§lık, Büyük bir ~ 
essUrle öğrendiğimize göre bu feci 
kazaya "kurban giden çocuk arkada§l • 
mız Ali Nusret Pulhanm kUçUk oğ -
ludur. Yavrunun cenazesi dUn Fran"1Z 
hasta.nesinden kaldınlmt§trr, Ali Nus
ret Pulhaıun Almanyada bulunduğu 
sırada, vukubulan bu feci ka.z&daD 
duyduğumuz en derin tttaatlrU arka. 
daşımıza. ve eşine bildlrlr, baş sağlığı 
dileriZ, 

Vakd 
Asını U•. "İngilizler ve Amerlltlllı· 

lar Avrupada iklncı bir cephe açacak 
lar mı?,. ~Jıklı yazısında §Öyle de. 

mektedlr: 
"Şüphe yok ki Almanya bu yaz 

mevslmlnde b:lşlıynmtı tnarro~la 

Kafkaayaya nnr, omdan trana T& 

lraka ~ne nlmdl uzak dofu4an 
Se.yl4n adasın& kadar llerlemıı, ve 
Hind okya.nuııunun doğu taratma hA. 
kim blr vaıdyetc gclmlt olan dapon. 

\>ermJş olurl:ır. O vakit artık :Almanya 
ile Japonyayı ayırmak imkansız dene 
cek der~de zor~r. Ondan eonra 
1nı;ntel'f! I~ Amerlkanı,n harbi umt. 
muı mihver devletlerlnl msğJap et
ıne.k delil, fakat kendileri mağtttp oL 
nmk!lızın harbi ur.atmak için olabtHr. 
t~te tn~i:h:Jer ,,., Amerikalılar 19-lS 

I - Daha Uk anlardan itibaren za.. 
mrlı olımyac:ıl< derecede Çoeoklannı. 
zı serbest bırakınız, 

II - Çoeul:'UDU%.U erken yllrtlmlye 
zorlamayınız. 

~~ - \'azlfeye beğltlıfı. fatltetlı• ' drn ewel töyle.hlr vaziyeUn meydana 
kudslyetlnl, tabiatın manasını lı.ah e. gelmemesi için batıdan ikinci bir ct'p. 

ın - ~locıığunuzu vakt!ııoon evvel 
a~ kesmeyinl7., (ana aDWnden). 

iV - Çocnklıırınw ııeYlntr. ve ken
dinizi onlara sevdlrtıılz. 

V - Çocuklarınıza ltarnı saygı göe. 
teriniz vo kmdlnlzl saydınnız • 

diniz. he ~lhUne gtrebnırtE"r, 

X.XX ı-·Cenııyet'° temel ~ının a. Fakat bu behlıt.e lklnd blr ihtimal 
Ue olduğunu dalma hatırlaj,nız. daha vardır. Bu da banda benllz katı 

karar ve~kslzln müttefiklerin ba.. 
tıda lklncl bir cephe aÇM'.aklarmııı gt_ 
bl askeri hazırlıklara gtrt~mlıt olrnata
ndır. 7'.lra batıda ikinci bir cephe aç. 
mak karan an<'.ak AJmanlar Rusya 
Uurlne fillen taarmı.a geçtikten sonra 
verDeeektlr. 

62 ekmek karii 
satan adam 

--0--

ViUiyet gece bek~ilerinden 
Hüaeyin te11kil edildi 

Çarşamba geceei. SuJtanahmet ve 
Sirkeci civannda ailAh aramam yapı. 
lirken, poUalertn §Uph;ıalnl uyandıran 
bir adamın tızerinde 62 tane ağır ı,c;ı 
kartı bulunmuştur. 

Tahkikat sonunda bu adamın Beyoğ 
lundaki EUrak apartıman kapıcım 

Hayri Yalçın olduğu ve kartları da 
vilAyet binası geee bekçilerinden HU.. 
seyin uıucaktan aldığı aııJll§ılmı§, ge. 
ce bekçisi de yakalanmı§tır. 
~ce bekçisinin bu karUarı vilAyet 

dairealndekl sandıklarda kazalara gön 
derilmek uzere duran karUar arasm· 
dan geceleyin ııeçip aşırdığı ve 62 aL 
nı birden kapıcı Hayri Yalçına 10 Ura 
bedel mukabilinde sattığı neUceıılne 
vo.rılmıştır. 

Her lklsl de, dUn mUU Koruma mUd 
deiumumlliğine geUrilml§ler ve latan. 
bul birinci ınilll korunma mahkeme • 
sinde .sorguya çıekilml§lerdir. 

.Mahl<eı:ne, bunlardan vtıa.yet gece 
bekçisi Hüseyin Uluocak hakkında tev 
kif mUzekkeresl kesmiştir. Muhakeme 
nl.u devamı, tahkikab yapan memur _ 
Jarm pıııt olarak dinlenilmelerı için 
ay sonuna bırakılımı,ıtır. 

Pamuklu mermıcat karttan 
.Mayıs ayma &it ekmek karUan da. 

ğıtııırken. evlere nQtuıı miktarıarma 
glSre, pa.muklo mensucat alabilmek 
lçiı:ı yerli mallar kuponu da. bırakıJ.a.. 
caktı. Fakat bu kuponların buılmuı 
geciktiğinden ekmek kartıarile birlik 
te dağıtllamaml§trr. 

Pamuklu kuponlar da bu h&tta için 
de dağrtılacakttr, 

Kahve ve ~ay ıife içinde 
aat.ılacak 

İnhiarlar umum müdürlllğü, kahve . 
ve çay tevzll h.&zxrlıklarma başla.mi§. 
tır. Kahve ve çay 250 ger gr&mlık şl. 
geler içinde satılacaktır. Evvelce, 12:"> 
Ye 2:50 ~a.mhk J>R.l<P.Uer halinde aatq 
yapilmasI dUşUnfilmll§se de bUIUııre 

kahve ve çaym kese kl!.ğıtıarmda bo • 
zuıacatr dOşllDUJdilğünden vazgeçll
mi§Ur. leap eden §!§eler, Pqababçe. 
cam fabrikasına llipa~ edllml§Ur. 

Mallarına etiket koymıyan 
dükkanlar ü~ gün 

kapatılacak 
Pazarlıkaız satı§ kanwıuna muhalif 

hareket e<renkırle, mallann Uzcrine e. 
Uket koynu~ dUkkAn sahipleri hale. 
l<mda takibat yapılmasma karar ve. 
rllmlşUr. 

Dal.nll encümen bu hususta 
darlara aaJAhlyet verml§tlr. 
koymıyan dUkklln 3ahiplerlnln 
kAn1an Uç gün kapatılacaktır. 

allka.
Etlket 

dUk. 

Bir garsonun yaptı
ğı ihtikar yüzünden 

-<>-
Krutal ·gazinoaınun bir 

halta kapanmasına karar 
verildi 

Beyoğlundaki krlatal ga.zinOBUnda 
çalıpn garson .Mehmet, evvelki gece, 
gazinoya gelen 10 ~llk bir grupun 
masuma kart mukabilinde 3 kllo ek· 
mek getirmiş, sonr& bu eknrekler ıı,;!n 
180 kuruş para almak lateml§Ur. 

Şlktlyet üzerine yakalanarak 2 nu. 
maralı Mllll Korunma mahkemesine 
verilen garson beş lira para cezaaına 
mahk11rn edilmiş, gazinonun da bir 
hafta mUtldetle kapatılmıuıı kararlaş . 

tırılnnştır. 

Bundan b~ka, Gala.tada kundura 
levazımı satan Oklta admda bir dUk
kA.ncı kadm 60 kilo yapı çivisi, 26 
paket monte çivijli, ISO paket de bakır 
ı,;ivt.si bulunduğu halde satmaktan im.. 
tına etml§, yakalanarak aynı mahke· 
me tarafından 11 lira 60 kuruş para 
ceza111na ve 7 gün dükk!nmm kapatıl_ 
maıma mabküm edllml§Ur • 

lzmirde bir kalpazan 
yakalandı 

tzmirden verilen Pir hnbere naza.. 
ran, evvt'lce de kalpazanlıkta mahkftm 
olup ceza müddetini doldurmuf bulu_ 
nan Hasan Börekçi namında biri çar_ 
şıda kalp gümüş elli kuruşluklar sür
mek isterken yakalanmıf, evinde de 
Atatürk ve tnönünün resimlerini havi 
kalp gümüş birer liralıklarla elli ku. 
ru§luklar ve para tmnllne mahsus a. 
Jetler bulummuştur, 

Hasan ıruı,;uııu itiraf etmiş ve şimdi
ye kadar 38 liralık kalp para aürdllğü.. 
nll söylemi§tır. 

Metreaini döğen adam hapse 
mahkum oldu 

Evvelki gece Sultanahmette bütün 
bir mahalle halk.mı tell§la. ayağa 

kaldıran bir vaka cereyan etm~tir: 
tıyaa admda blrlıl, evvelki gece ya. 

rıııı, bir mUddettenberl ayn oturduğu 
metreal ı:J:urenln Sı.:ltıı.nahmet c1va • 
rındakl evine gitmiş, kadın kenı:Uslne 

kapıyı açmayınca kız:ıp "camlan tag. 

laDll§, kapıyı kırını§, IAti!entn aon o
larak girdiği odanm da kapıamı par. 
çaııyarak ke:ndlsinl bir hayli döğmlif. 
tür. 

LAtlfe kom§ular ve bekçiler tara • 
fmdan İlyaıım elinden güçlükle kur_ 
tarılmııı, ve İlyas dUn ullye ııekbincl 
ceza mahkemesine verilerek 2 ay 22 
g ün müddetle hapse mahküm ve he· 
ınen tt!vkit olunmuştur. 

Anıtraıyaıı çoban 
MALAYA, Holbdıt. Hbldlatanı, 

Borneo ve YeaJ Glkyi alan 
Japonların Avustn.lyaya da aynı 
brzla saldıracaklannı, &J1ll hızla u 
ferden zafere koprak Ttirkiyenfll 
on misli büyüklükte olan bu adayı 
ele geçlreceklerlnl zannedenler ol 
do; fakat hi.d.tseler bu lhtlmalia 
pek o kadar yatan veya mümkün 
olmadığım gösterdi; laponlar mu· 
kaddea lm.,.,.toran, gtln~lo oğlo
nun da oturduğu baş ,ehirler•nln 
bombardmıan ec)ilmesinden dolayı 
a'l müt~!dr deji)dlrler; Amert • 
han bombalamım ba ,.birde~. 
dığı yan~mlar ~ altJ saat sürdü. 
Zcbele f elaketine ka~ı gayet el • 
l'Cri~IJ olan ah,ap evlerin bombar. 
dımınflara karşı pek elverişsiz ol _ 
dukları ~\lpheslzdlr. Japonlar ba ı. 
tibarla "l'ukan ttlldine bry& apğl 
tükürse ukal" vaziyetfndedlrler. 
Bütün evlert lıet'Am veya demirden 
yapamazlar ,.__ 

Avustralya laponlar için ~ok bU. 
yük bir lokmadır; Ol'UI Mleta 
tliinya cenneti, dünyanm en bolluk 
memleketidir. Bunda hlbli servet 
kaynaklannm çokJnğu , .e nüfusun 
azlrğ1 baıtlıca i.mildlr. A \'Ustralya. 
ya A vrupadan fkf milyon muhacir 
gltmiı;tir; bunlar ı;lmdJ orada ürü. 
l e.rek altı milyon oldular. Halbuki 
mcm'ekctin bliyüklilğtt <7,930,000) 
ldlometrc karedir; bir kilometre 
kareye bir kisi bile düşmüyor. Al. 
tın, bakır ve kömür madenleri var. 
dır; '!enetin en btlyüğU hayvan<'• 
l ı'ktan ka7.nnı1ır, 

Gec:en büyük harpt«ı muhtelif 
cephelerde dövüşmü' olan bir 
Türk ..,nbayı anlattı: 

- ~fi1t.arekede İstanbuldaydmı; 
bir İnAiliz 11ubayı ile tanıştırdılar; 
A vuo;tralyalıynııtH 1lZ1lD boylu, irı 
yarı, l!Ürbü.z, kırmızı yüzlü, tıen biı 
adamdı, Apulctlerlnden yfu.ba ı ol· 
du~'1ı anlasılıyordu. Muvuzaf su • 
bay ılcğilmlş; harp dolayısile \11. 

z.lfcye çaj;ınlmı~; o sırada "yakıı•. 
da terhi'I edlJeccğlm!" diyordu. O 
nunla konuşmak bana meraklı ~,:. 

tündii. İngilizce bilen bir arkada 
~ım ,·ai.ıtasile görüştüm. Askere n.
bnmsdan en·el ne iş yaptığını sor. 
1lum,' "Çoban!" dedi. Şakalaşı) 0 1' 

~anılım, fa'kat adamın ytizUndc bil 
üııheyl kuvvetlentlirecek hjr arn. 

met yoktu. Arkadaşnnm yanlı" 

tercüme etmeııi ihtimalini düşün • 
dü'll l'e söyledim. '~yncn tercüme 
ediyorum!" eledi. Yanlış nnlarnı-: 
olmıyasın :.. dedim. Çünkü bir ~o. 
b:ınm ylızba.şı olmasına imlmn gi:. 
rcmiyonlom. Tah!IUini de Oxforcl 
da Yaptığını söylüyordu. Blzim r;o· 
b:mlımmız gözlerimin önüne geldi. 
Kı~·ftfet, ya5a.yı,, konuşma, askere 
nlmd•klıtn zamanki riitbeleri, 1a1ı· 

U k d ı sll d 'ree~lnri gibi va.<Jôlarım bir 
s Ü ar bramvay arı- nn•la ıliişiindüm. Tekrar sordu':•. 
nın vabnan azlığı Ç'otı:ın o!cluğnnu teyit etti. 1kf har. 

üsküc!ıı.r tıra.mvayla.rında ı,;auşan dcşm1ı;l"r; birM memleketteymir;. 
biletçi ve ,·a tman kadrosunun mikda. (~hnnlı!(ta ne aylık aldığun (j"i-. 

rı son zamanl.nrda a.uılmakta oldui;"ll rrnmt'k iı;teclim. Koyunlar kencll .i. 
görülerek aıikadarlar to.rafmdan dik_ ııinml •. "Xe kafüır'l" dedim. Duds'• \'I - Çocultlannızı b~kalanıım Vf! 

blllıapa kard lerlnln yanında uara. 
,maymı:z, onlan ktlçUk dllş\irooek eöz
lf..'t' sarfe'tmekten çl'klnlnlz, 

13,80-14,80 Radyo salon crke~trası AlmRn taarnnundan ...... ,. harp ZA"-..+ l" • 9•2 Ü '- l .. 
kntc nlınm:ştır. l lıükfii ''lıir bu!;t~ milyon kadar !" 

...... :ı. J. - .,,.s, ,. ı,;ar~nmb:ı g llnü ·s1'tıdar tıramı.-nylarır.dn 85 vat· c~' :! ... :nı Yen J. O zaman .çime bir 
18,00- Program, memleket saat ayarı harekr.tlerlnln ..... 11 ... mlne ..1:- bu ı· ... e .~ ı e" ı 1 ·• ·•· • J •• .. - S>< e1v•v "" za,, . o an i'Ya arım meyanında Cid· mllD, 93 biletçilik mevcuttur .,,aka t ıuı,.ın ço ;tu, ~iinkü koyunlaruı' 
18•03 Radyo daM orkestraaı 13.-tı> ko. h:ırc!>et karon \'Crfi~k Uzcre &imdi askerlik §Ubeslnin kayıtlı muamelesi bug ün 47 vatma n ve. 4.S b!lctçl bulun. kcnııı.,;nin çobnnlık ettJğinl ga) <' t 

VD - Çomklannm.-ı yanında mil. 
.akaea eboeJ1nlz \o hlı;blr zaman IJa.. 
ftnp ~f11maym17._ 

nuşma '(Ziraat saati) 18,55 Radyo ço. den ha%.ırhl•!ıırm Y•Pılması "\"e bu~ He nUfua cUz;danım da kaybolmuştur. maktadır. Bu yll7.d ı.-n bir çok araba.. !:ıb!i \ ' C :ırnimi ola.rnlc bize iiyil·· 
cuk kuJQbU) 19•10 Karl§ık §arkı ve ııi:-ızJarila dola~ ikinci cephe ~le- Yenisini alaacğımcl!ln eaklıı'nln hUkmt! lar, s"fe re çık::m':lmaktadır. Gerekl'n :,:ord ' ; nlı:iıı hemen inanmarlığıını 
türkWer 19,80 saat ayan ve a•ans sinin ma.hlyetl de bond"- ıa...ttt '- kt (16598 

VIIl - Qocukaİnnım yaptırmak Is.. 
temealğlnlz &<"Ylerl kendhıfz yapma. 
yııın:. 

J ı -· .,. "" · yo · ur. ) ı teılblrler alınarak Cazla ernb6 lştelll. tn ~:ı~ıJorılu. 
19,45 Serbest 10 dakika 19,ISIS Plano ıunması mllmktlndür • ., 

~~anR~JOK~~~(h~~ ·-------~~~~~--~------·~•.e•'•k•ı•ç•a~h•ır--~m-~.ı ~ı,;·a~re•ın~~tme~~~n-e~ill~~~c·e~~~~~--~---~K·A~D•/•R-C•A~N~K~A~F~LI 
BD.gilcr) 20,30 Fa81l heyeti 21, ııs tem 
sn 21,45 tzmlr at k~ularmrn netice_ 
len 21,ISIS Dana mllzlği PL 22,80 saat 
~ -..e ajana 22,45.22,tıo yarınki 

lX - Sevgfnlz1 ~ araemr• paybpnm; birini dilerlncle!ı daba 

t~ «Mlelılz btle bunu BCZdlrmcyt.. 
progr,am ve kapanlf. 

AKŞAM 
Mai %1 do Şelıfr Tl,.atrollll Komedi K.mmıDda 

Tiir:k Matbuat Taknia~enler-i Birliği Menfaatine 

B8Y'GB M8SAMEBI 
Ba m9ıBmıerenhı pl'Ojramı; kıymetli lleıl -·&tlcinmız 

BAY AN SAFiYE 
Yı Mli(l@tilil.f ~<WI w~lt 1tôö.8tt tıe 

ŞEHİR TİYATROSU SAN'4-TKARLAJUNDAN 

BAZ• ve VASri RIZA.'aın 
ltürakfyle ierbıJH edilecek 8 AA D ET Y U VA 8 1 J 

Konaervatuar mensupları tarafından verilecek konser ~ 
Blle-Uer Şelilr Titatftısü K6medi Kfsffi.lnda ülıltfüıktidft. tl 

-~""'""..,.-:""'r..""'--~ ilet tatıifa fflı6ffl h:l.Jillte tMıln edltltitftlr, ""'~ ~ 
'~ - J TM e cr n;- et =;= 

lıtanbul D•llcml1Wlıf1ndcnı 
Dolmabahçc srayı mllştcmilntından matbu c\'rak ambarı ittihaz olu. 

nıın Ağalar dafrcslnde yaptırılacak (848.36) lirn keşif bcdelll c!çkt rik te.. 
81.satt 4.5.1142 pazarteaı gllnU sa.at 15 te Mılll EmlAlt müdürIUğünde müt~k
kn kı::ımLsyondıı açık ckS1lt.ıne De ihale edilecektir, Muvakkat teminatı (64) 
~ 

KetU şartname vcsair mllnakasa evrakı mezkftr mUdllrlUkte giirWebl. 
lir. İateklllerin en az bi r taahhütte ( 500) liralık bu ı:e benzer ı, yaptıltları· 
n& dalr idarelerinden alınmf~ '\'C-'.ka!ara JstJnCd"n İstanb•ıl Vl!~yelinP m U. 
racaaUa eksiltme tarih!nd,,n t.ntil günleri harlı,; <S 1 :rtlr. ev\ cltı. atınnnş eh . 
liy ct ve IH2 yılına alt tiot'.re& odası veslkalarım ibraz f'tmeıe:I aıuktuL.!dir. 
Fazln izatıat lı:tn mczkClr mUdUrıUğc müracaat. ( 46S~ ) 

Eğer Tlyen • Fo. Teın~lnin bir la. 
pon oldufwıD anlanu..., Temnçlnbı 

ŞanghaydA kalm&et çOk telıllkelt ola
caktı. 

Bu ara!$ Çinli bir garson yaV&Ka 

refdi ve Temuçlnln Y&nmda donla: 
- Bir teY9 lbtlyM!Qnz Tlll' mı, de

Ukanlı'l 

- Hayır. Teneiddlr eder-Jm., lhth'aç 
oluna ~nm. 

- Çinli gtlltbd9fıdl: 
- Bazı ganonlal', 1hlJ&terl çaftr. 

madan g-ellr d~. Trplcı benim gibi .• 

T~ln ga11Jondan &Uphele.ndl: 
- Ne demek f9tl1orsun T 

Garson yava.~ça lftldl: 
- (Kızıl kelebek) sızı arkadaki 7 

numaralı Jocadıı. bekliyor, asll:ıadcm ! 

Temuçln blrcleııblre Urperdl • 
- Tlyen • Fo ~nı tnl bekliyor T 

7 Evet n ilzadem.. hııyurunuz: gl. 
delim. 

Garson ya\'115~'8 fı•nldadı: 
- Reni dört b<'Ş adım r:erldcn takip 

ed:nb: .. Ioca~·ı bnlnmı11sını1~ 

Temuçtn güneşin ra:ı:.lb~loe tutu!. 
muıı bir :nJdn: gibi, tf'reddUd!iÜ7. kalkt. 
\'C gnrsonıı..., pcıılne takıldı, 

~·mu!:'ln blraı. önco kendi kendine 
dU.ıünl)rkcn, Tlyen _ Fodan ~mak ve 

ona görllnmemek istediği hftlde, ııtm. 
ili nN'len btı <1avl'te bemttı l<'.a))et et. 
mı.,11~ 

1 ' ' j o _ bıırııı cll\ııunc•eı·k haldı• ılC!ıildl. 
1 r~_tıı. ı_ s:ı.ı:e ba şııııı \11rm115, gözlerini 
doııı.llırı •ı U::; tll . Atılı hn ~ınıl'.1 ) clı nma, 

-58· 
blitllD memWaıtin ~ıp ıa-.tap 
böyle bir kadmm davetbtl reclcledeeek 
kadar da irade sahibi olmadJlım o 
dnldl<ada aDlamlftL 

- Adam ilen ele, Benim pbl cıeeur 
bir erkek, öyJe bir kadından korkacak 
değR ya. Hele bir kere ıtdeylm. Bel. 
11 ki, Tiyeo - Fo beni hAll. unutmamı, 
vo benim lçlın uzun uıun ttlrklller be&
tc1<'mi§. 

Dedi. Halk araıındaa ıeçti., arka
~akl localara yaklqtı, 

Bu ]oraların ünleri kadife perde ile 
örttilmiis, yalnız 118hne;t1 cörebllmek 
ıc:in bir krnarı aralık bırakılrnııtı • .Lo. 
<'.abra ç:ık :ı.englnler , .r. ~'ll hanrıl:ır an. 
gaJv ol.:rda. ll:ınn ~ lrrn!dtvı fnıda lo. 
c:mıı vardı. 1 nun:arn!ı locn tıuu sah
neye kar;iı ola n localardan blrlydL 

ŞJmdl 68hnede Japon, \'O ÇlnJI kız
lar ~ordu. 

1Ucyhanf'<kk1 uyuştıınıcıı h11vadJ111 
1'-<ıcr i.ıılmamıştı; çUnl.ü Tl.H•n • F o 
artık snbne<le değildi, l\11', tt'rlll'rden 
•:r.ıları: 

- Bir 

kendlmf7.t kaybediyoruz da, içki t~r. 
k11n ııarboı olmuyoruz. 

Diyerek, .. kı:z:d kelebek,.ln içkiden 
daha kuvvetli ve daJıa çekici bir ka. 
dın oldnğ-unn söylemek istlyorlardı. 

Ganıon lo, bir koridorda durdu,. 
ve loeanm arka kapııımı astı: 

- Glrcbllll'fllnb'., talihli delikanlı! 
Temu~ln pl'80n8" yUztlne baktı: 
- l'allhlJ olduğumu nerden anla· 

dın? 

Garson gülümsedi: 

- Bu gece banda bet J1lse yakın 
mU!Jf.erl var. Bunlardan laJo blrl (Kızıl 
Kelebek) tarafından bu Dtifata nail 
olmadı. .U.undan bbyülc tallolur mu, 
nsllzadem ~ 

:reınu~ln l'IM'90na 08ftP Venncıden 
ıocu.ya ~rdl. 

* *. Tlyen • Fo locad yalnızdı. 
TC'muı:ın bir ld:.hrııman gibi, Kıı.ıJ 

rakkaaeyl selAmladı, 
1'lyen • Fo ayağa knlktı .. 'l'ı•muçlnln 

9:t!;' onııızunu öptU: 
- l'li lh:ıyı·t Şnnghayda da bu.ltı!Jluk, 

Kamlmııra! Bu, benim tçlın ne unııtul· 
aıaı; blr l&adettlr, 

Temuçla: 

- Bana ba kimle hitap etme! de
di • Burada beni berke. Temuçln 01&· 
rak tapıyor. 

- PckAIA. NMll lll&ıenea öyle blııtP 
ededua.. &&lan TemtıçlnI Naıul, MJOlll 
için dUzOp beateleditfm ba ~ ttır· 
kfunti ~teadin mi T 

- Çok gilzel. Fakat. ba ıetıe b81fJll 
boraya geleoelfnıl bWyor muydun T 

- Mademki Şanghaya gelmlttill .. 
Benim bu..gece böy)e bfr tftrkD l'l()ylf· 
l r.ceğlınl elbette ctnyamktm, şllpll9 

yok ki, bu gece buraya &elli bir ~ 
ılllt atıuadı, lstiyerek "' yeni bir tttı'· 
kil Oku)'Bcaftmı bilerek geldln, ~ 
nıi'l 

- E"-et.. duyınqtum. Ssil .nnkıııel' 
!\•in crlm.lşthn. 

- Neden daha önoe beni a11!yıp .... 
madmT 

- Beni uııutmuıt oldulnno llBnı "''" 
dom. Bealm lçla ~ d~ 
bUseydim, elbette lıııer feYden lkıee _. 
Dl anır, buluntum. 

- JCy, eöyle 1-k&hm: 'Mogoıttıı-11· 
dan mavattaklye&le döndün mU T 

- .Ne cllılfl 
- Canım, h:ıniya oraya deri tıcat6-

tino gidiyordun )&! Bana NagReatdctt' 
b<iyle &öylememlıt miydin 'l 

- •~vet. Ticarette talihim ,·arııııŞ· 
Bir ha.vır para kaT.andım .• fakat, yol~ 
gelirken Uuslar eoydu1ar. 

~De\"Bmı vıır> 

' 
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1 GIHab!!J M.11" M .. d f . ~bt .. NttftJM MDdtıe ı ı u a a a SON AHERLE~ Jltısralardan 
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' -;:• l<'~ '" ::'"'*#,..;~--- • ,j;.:;.'r.._L• ''- "'.'•.-' .,_ JI"• • ' ,, •._ \', -. 

Amerika ayan meclisi /(ANADA Balı.ta~:* IS~ 
Ş~~ıjı·e·e~;n.ıcniimş. aenai trıei.•hız a Vişi ;_ıe_ münasebet· Vi5!, !~F~~~IS'O~rlinden ç2a 

" Sto!tholme gelen habeılere güre OC'._l!R hn.!tası, neşe, o;etare~, 
' lerlOI 1<8SAC0k Ra~tağm rıızartcsı gilnu topıan ~ cg.enc.'.' ·~ı~cıe , d.eva;n e~ı· ilerliyor ., .u . mas• ihlim'.lli y:ırdır. Nya Daglit 1 ~ur. Gu :ırnıla, mınimııuJer.n kül. 

hakkı tank ua • • 
aa.acıırı yer: Vun Mattıaa.e 1 ç 1 n 

ABONlt ŞAKTLAJU 
:J.'t1rld,. IDcMtıl 

::: 
1:-! ':'· ::: ~· Veniden 30 

l'&7td1 ~ • .. ... 

ocncvre ~G (A.A.) _ D.N.B. gazct~ ysııyor: türleriııl artıı ::.~k lıarct:;·c:tıcr .de o .. 
Almanya timdiye kadar Vaş.ngton lrnynaklanna göre Kana. Hitlcr Ber1ine dönecektir. Alman ıu,\'Or, 11:\U:c\·lNmılc terbıycn kon. 

bet, JaponY. a bir mi.iyon ton da ha2\-cklll önüruilzdeki lıa!t!l iç1nde gazete:crı. l\:roll Operas•nın kapa • I fcr:ı.nsl:ır veriliyor, ~-avru·arm biJ,. 

'~aare tel~n,:: u:ı~ • milyon lira 
veriliyor 1 beU Kanada ile )'"l!Jl bUldl.mctı ar8.3mdald wıca~ı vazm:ı.'<tadrrlar. Bıı R3y~ gil"tfo~ artıracak scizlcı· söyleniyor. 

g:!Dll {ay ı münas~betl ~ dıılr bir demeç yapa • ftığın pt'?k \"'Rki'Jaa topl:ınarnğınn I ğlenr.c ile b"lı;iyi birleştirmek, 
Ankara.dan blldlr»diğine göre, \'a•ınr;on, 2G (.A • .\.) - Bu cumar· caktır. flelalcttir ı!: eden farda ı;ı:rorm:ıJc lıu asnn 

teııl gUrıU, ayarı mecllsl Ucaret encU. Vaı:lnr;trm kaynakla"I, aıyast mü.na. -· --- terbiye prcnsiplcrinckn oMuğuna. dün meclise verilen bir kanun ı: .. 
A y1h.a.a: ile muhtelif milil mUd.a.faa 
, "°dolu afanatnın verdiliı haber- hizmetlerl ıçin fevkalade bUtçe ılc 
:ere fOTt d~"11a vozi11nı11e bG]nş synlan t&hsisat:ı iIAvet~n milli 

menl rcls~ Ea~Y rnnı~me kıtlığının sebctlcrin ~mesınc hayret etrulye Denize.:•.ı ile mücnde.e eden göre, lıumlan Jurnnı: clu~ m:ımak 
vUcud:ı getirtl jil .;ccikmelere ve işçi ~klcrdlr. Bununla beraber Amerfüıı. Ncr-;;.:- - vapuru .n' n d~.:;:i1<1ir. 

laglllz hava ~!ıı~= t~~~= "~:;~: 
kuvvetıerıala akını 1.;dir-· --------· 

ihtl!Cfl:ırına r:ığınen şilep ID§R prog. 1 blrle;ılk devletleri böyle blr şeye l{a vaıın;;ton, ~3 ( .A.) - Bahriye 1 t1ı: giliıl! :;i>::rl İ&tnnlmlun cadde 
rammın hızla Ucrlcı.Unlni eö:,ı~emlştir. nad:ıyı teııvlk etmlyecektı:·. ~'Unkll na.ttrlığıruu b1l~r .. ğ..nc r,:Sre kUı;::lk l ''e ~o'cr~~rım tloln;:=ı~cıı, bayr3111 

Balley cz;cUmle ~öy1e demiştir: şimdilik Amerikan büyük elçisi Libt. bi Norveç ''a ru At!ııntık l!llhill bC\ıncj •Gı:ıdc koşusıuı çocoklıırm 
ll!h\'trl. Atınıınyayı ve Japonyayı nln Vlşlden geri aluımasmdan öteye n~tarmda bl:~uşma.n denızattı"'I ile l kuş <'J\ ı~tılarma bcnz:ycn ı:;eslcri, 

İngiijz hava kuweUerlnln ta.arnı1. j 
~gittik~ ehemmiyet ve oıdaet'kea. Fakir çocuklara ziyafet 

yUk oıtında ez-:)Cck kndar geml ve tay. giden bir tedbir dUşUnüJmcmektecilr. yaptığı topçu cıucııommda hasnra uğ. trann·nl ardan :ıks~~en !>°1 l."llhka., 
varc yaparak yenecefiz.. Aaker ve Şimtllllk Fransaıfaki durum sıkı sı- t BU ,. k !'!'""' 'il" talıırl'e lınl:ırı ltaı--,.;sın.fa 1.,..,0 ccıruurJ ha. 

lıııektecur. Almanların Haynkel tay. ) 
,, ramı~ ır. apur E ...... ' ,ı 1 

1 1 \' ~ 1 1 rl d 1,1 

harp malzemesi tapmnk için lhım o. kıya takip edllmektcdtr. :nu tnb!ycyı do!'!:u ıra.'ıUindekl bir limana eım!rllr. Itır ::.c ~m. e C3'1{.C c o uuran 
Yareıerıııın fabrikaları buıwıan Baltık (Bastarafı 1 inridC:Ur 
~ saplan namına bir heyet çocul< e • 

ıan ge:nltıırimlz ve bunları müdafaa değiştirecek yeni hft.dlseler olınadığ: 0 g • -1'ıınrı s:ıyı mı :ırlıl'Sın- binler• 
edcb11ccek kadar da tnyyarcieriınlz '>· tn.k<lirde Amerika başka bir tcdt.ı ,, • ı .. 0 

• - cc \'c binlerce vatan ~ocoldanıım, 
Uc.ı Rostoka Ustlliıte yapılan geme kurumuna mUracaaU&, kUçllllle· 

taarruzda '00 ton bomba atılmıl· ı eana 
lacnktır. • lr .. ısır 1tralının o mesut farihte h:ı:refa henüz gö7.-

nlmıyacaktır. J k d • d k • 
br, l:>tıı.er .A _ _. __ 

7 
.,..__,. .... brine ya.. re verilecek .&iyafet1 haber a an · Bailey ~uruan ıııı.ve etmı,ur: s en erıye e ı sarayı leıini n~·n:ı.mış ollluldannı <lüıJUn .. 

p o ... ıc ......... u, .. ,., ... ..- tm aral&nnda top!adıldan 101 ıır11yı 
llaıı akilla ait fotoğraflar da 1ngill.z getirmtşlr. Yurtda,,lann :;atlıtçe ar. 
~telerinde ne§"I'edilm~Ur. Fotoğraf tan allkaaı kar§Jlmda ı;oc:uk e&lrgeme 

da 15()() evln yangın neticesinde ta.. kurumunun faaliyet .aııaamı dah:ı zi. 

DUşınan denizaltıları tarafmdaıı ~f d k b 1 Londra, 26 (A.A.) -- Mr:ıır kı- dürn; \'e yine, fil~lin<liinı ki, o gi!n 
atlantlk kıyısı boyunca gemi kayı • e e su ay ar ralr İ kenclcriyCdckj yazlrk Sara., J920 n:c;an~da <l0~'1nU' Olanlar bCJ. 
bırnra harp gayretini sarsacak kadar ymm İngiliz a .. k~ri hastane o1al"9.k ~Un 22 yaşımı lmsmış bulunuyorlar. 

~eıı harap olduğu gısruımoıtUr. yade genlııletmek mümkün oıacal:tır. 
dc~ldlr. Bizim gemi kayıplanmız ne kullan•labilece~'İni bildirm!ııtir. l 'Uderl tun~Iasmış, kollan çelik. 
Alman gemi ım:,.ıplarını kar§ılqtırrr. Dun Ankarada ten daha kun·ctU, sınırlarda }"llt't 
sanız !)izlm'd onun yanında kO.çUk ka. c:ar'- C8li_-beılnde. bekı:Uiği ~·ııpı~or!:ır. Yirmi iki gü .. 
lır. Japonynın harbe gt?"lllğtndenbert, • • 't A ne§li yılın J;ucağında btty\iyenlcr, 
c milyonluk tıcııret gemial tonııatosu. n1ezunıyet törenf (Baştnrafı 1 lnride) Ctlmhoriyctin fc.ydyle kafaları ol. 

IUza.ıtı ekiplerinin talim gl5rdllğil /,,. •-diden baSJ tedbirler " -.e bir Bu yo ....... , .... 
b\ıı Çok harp aaııaytı fabrlkalarmm kararlar aıınmlftır. 

llnduğıı LO.bek r;ıclıri !)imdi tanm • Kunıın ba§kalll ve Ktrkl&rell mebu. 
Ilı~ bir haıe gelml§tir. au Dr. Fuad Umay .A.nadoluda l!llt ço. 

1 I>tğer taraftan Fleslnge kal'fl yapı_ cuklarma malı.sUs olmak Uzere iki c;o
~ hava hUcumu harbin başlangıcm- cuk yuvası teatslle diğer yardım ve 

nun bir milyonunu kaybett.l.ği muhte. Alnl8.Jl hücum kıtalan muvaffak!. gunıa.,an1ar, mill:?t hlzmet"ntte ça. 
meldir. Tahmin edlldlğineg Ore. Al . yapıldı yetll bir surette muharebelere devam :tşıyorlar, fabrikalarda oğJ'a§IYor • 

berı İnglllz tayyareleri taratmdan bakım l§lerl için kurum tarafından 
mıınya,· harbin Ut! senesinde fi milyon etmektedir. Jar, topraktan hayat eıkanyon.r. 
tonll~to kaybetmiştir. Şimalde ltarlarm erlmesile husule Hal'lllarct.a, Türle bnyrt.ğmı dalga .. 

'kınıarnı en §lddeUısı olmuştur. fevkalAde bir bUtçe hazırlanmasının 
Litııanın ?mvuzlarma taarruz ellll • derplıı edlldiğtııl haber vcrml§Ur. 

llılfur. Flestngde büyük infilft.klar oL çocuklar için diln de mekteplerde 
::: Ylnguılar tıkanlml§, Mendirek balkevlerinde bir çok mUsamere ve 

Ankara, 25 (A.A.) -Yedek su- gelen seller .>1lzünden Rwılar harekdtı la.ndınyorl:ır, dcniılerln köpükUl 
1 111 6a.,..,arelerl bay okulunun 16 ncı tahsil devre- xx..11 d ı l ı!!G Z ı ~ .7 • ıhrdunnak zorunda kalmışlardır. ~v~" D e rlev ete h zmet ~rtlJOI'. 

1 k larl 
Eainl bitirenlerin bugUn mezuniyet MosJm-a, ıs (A.A.) _ B.8,Jter: lu'. 

D n . a l!I töreni yapı'--tı:r. 
Ö ..... ~ Gece yansı neıredilen Sovyet tt'bll. t'ç kttn evvel, bltt1ln Ttlı1ti.Ye so. 
ğlcden evvel i1d bine :rakın cı. ra uğraml§tır. 6000 metre irtifa- eğle!lceler tertip edilmiştir. Talebeler (.Bıı.,tara.fı 1 incide) 

Alman tayyarclerite çarpl§ma oL muallimlerin nezareti altında febriml. Sabahleylıı. av tayyare filoları refa. 
llıu§, bir Alman tayyare.ct dU,UrW· Sin gOrWmete değer yerlerini geznıl§. kathıde Boston tipinde bomba tayya· 
ın~!·~birka1;ı hasarn uğratılmıııtır. lerdlr. relerı Şerburga, ve Harikan tipinde 

~'i>'lllz ta)•yarcleri Gazalede bir AL Bugthl de bir çok halkevlerinde ae. bomba tayyareleri de Kaleye taarruz :an bomba tayyaresi dU§Urmll§lerdlr· vtmU yavrulanmız içl.Jı muhleUf eğ • etmL,ıerdtr. şerburg ve DUnkerkde 
h lrı.go.zı. ve Sicilya adasmda Komijo lenceler ~ müaamereler vertıecelıtlr. bombalar doklara ı.sabet etm11 ve Ka. 
ava ilsstıne de hUcum edllml§tır. lede bir fabrika bombalanını§tır. 

llol\Toa FUNKUN söZU:Rl: Anzaklar gUnU kutlandı Dilnkerke yapılan tanr~ esnasmda 
l:ncıustrı bölgelerinde nıallyedler • 5 dUJman av tayyaresi tahrip edilmiş. 

deıı ınUrekkcp bir grupa hitap eden (Baştarafı 1 inci.de) tir. 
~h:n:ı.n lkUsat nazın Funk demlşttr ld: lngiltc<re k:JreJı Corc aşağ-.dakJ Öğleden sonra, Havr ve Abbevtle 
"'1ınanya dalma Amerikan harp l.ltih- telgrafı göndemılştir: ( taarruz eden Boeton Uplnde bomb& 
11&.Jfıtuu geride bırakacak blr dunım. ..Avustralya t:ı.rihini.n !ıU bUyUk tayyareleri av tayyarelerinin refaka. 
~ olacaktır. şımaıı Amerika devlet i.nmda kraliçe ve ben harbin A VU6.

1 

t\Jdeydl. A. v tayyareleri Şerburg ya. 
ltda.ınıan tarafııaıdan llerl eUrli\~ ra- tra.lya ve Yeni Ze-linda kıyılarına runadaama aeri bir hUcuın ya,pmı§lar
ııııı.ınıa.rda hayale geniş bir yer ıı.ynL ya.kln!,lllla:kta olduğu sırada domin.. dır. Havrdi doklar ve. Abbevlldc seç. 

l§lır. AlDfinya bazı cndilstri. miles. yonlarmuzm millet.ile bera.ber ol • me garlar bombe.rdıman edilml§Ur. 
ha llelerını aakert imala.ta eıverl;lll bh' malda iftJh.ar du~-uyoruz, 1st.ila teh A bbevile yapılaıı taıı.rru.z eenaaında 
t le getirmek i~l.Jı ~ l!Ctle çalıp!~ - liketıi onların tUc-rlne çökmüştür. tayyarelerimiz bir çok dU§man tay • 
1~· Amerikanın mucluJer yaratarak Azimli erkekler, baıbelannın bu • yarelenıe karşılaşm:ş ve çarpıpnalar 
t!tıperlerin ktı.ti bulınadıkl&n bir ı:ıı. giln fcd_akl.rlı1t dediğimiz ~ını: vukuoulmll§tur. 
~ içinde memleketin 11.vll endtıslri- rmdan ılham. &larak bu tehllkcyı 8 _ DU§man av tayyaresi tahrip e. 
~ nı harp endllstrımne çevtreceğlne i. k~ı~a~, huır ~lunuy~lar. 1 <lllm~tır. • 
ı:nınak mUmklln değildir. Bundan Dlgcr mıUeUere aıt şaheıyetler~ l Bu hareketler netıceaınae bir bom. 
~ Jka tabtrkalardıı de~kllk yapıl • den ve btt amdtı. terıeral Sikort:k! ba ve 15 av tayytremiz kayıptır. 
~ ıı.aı ll'l89eles:.ne daha az dikenli bir den de telgraflar gelmiı;;~r. Loadra ı6 (A.A.) - Hava nezareti 
tl~le inzimam ebnelttedlr. Bu da ip- Çörçil, ~vustralye. Başvekili dün tngtl;z av ta~leri tnrafmdan 

1, rt l?ıaddefer D'l1!3C1esl. Curtine ~a.ğldaki telgrafı gönder saat on birden itibaren Dllnkerkden 
·~llı\ll,>y AD\: , miştir: .. . Şerburga kadar uzanan 400 kilometre 
"ık 1Ynat &cbebler ytızUnden ~rdudan "Bu AMO.k g~u~~ aızlcre ae. ıııc bir aaba Uzerinde altı taarruz t.a.. 
teıtal'llan bUtUn Rumen yurtdnşlım lAm. Geh'bo!udtıkı büyilk ~ ll.kada12. reketi yaptldığmı tasrih etmektedir. 
ltu rar Orduya girebllec::eklerdlr. Genel. larrmızı asla ~utmt~a~ı: O~la.. Alman tayyarelerinin Abbev!l tızeriıl.. 
111 tllla.Yııı bir tebliği Rumen olmak, rm hatırası bıçbir va t aıl nmıyr. 1 d3 göaterdil<leri mukavemet lngiliS 
~!I :Y&ftııdan yukan bulunmak p.rtııo ce.ktfr." 

1 

Avcılarmııı bu sene lç!nde ra.sUadlk 
A~Uııuıe'"'- orduda. hl.mıet ....Arebfle. GeneTa1 Mac Arthur. Blamey ve tlerin alddetu.t OL r11;l .... ı:ıv 'llf k U b• b" 1 k lan mukaveme en r 
h 

erı blldirilmektedir. Kadınlar da •• ~c ay Blll ıı. .re ırcr çe ~ t s hl metr yükseklikte pek 
hı koymu,.ludır muş ur. • n e . 

ta a.ı. servı.sıcrde çaıışmo.k üzere ordu. • otddetıt ~arpı:malar vukua ıreımı,tır. 

~bileceklerdir. Kadıköy cinayetinin bir Malta, !6 (A.A.) - Son 24 aaat 

B • d kaza olduğu anla~ı!dı lçinde Malta üzerinde • dUşmsn tay· 1 rm an ya a Hadımk"' J mektebi başöi{retmenı ya resi tiıbrlp edil mi§ ve 10 tayyare 
lo Haııan Sabri Kadıköy Yel<leğirme.. hasara utratrlmı§tır. 

ttcıc1ıı lldra, Z6 (A.A.) - Blrmanyada nlnde ö!U olarak bulundu:U ve bir cl· Rostoka yapılan akınlar 
tu tnU!ıarebeler dcvnm cdlyor. tn nayete kurban gittiği yazılmı~tr'. Yap. Berlin, 28 (A.A.) - Gazeteler, • 

tctıı er Saıvtn bmgesinde muvafto.kL tıtımız tahkikata göre Hasan Sabri glliz tnyyar~!crl tarafmdan Rostokun 
<lıı- kalltlıklı hUcumlnr yapmışlar • be§ yıldır bll'ötretmcn bulunduğu Ha. bomba:dımanı mllnaaebetııe yazdık • 
h;ky},f!Uıdataym 160 kilometre cenubu drmköyUnde kendisini töC\'dlrml.f VC ları mıtl:O.l<'l"'rdc hcde!in medeniyet 
1 Ilı a!nde Taung Gyl civarında ~!ddet lıcr yerde iyi bir lıı!ıın olarak taııın. lbidelcri vl' mt\h<'dl~r olduğunu yl1Zl • 

lıııı l.ıha.rebeıer otuyor. Slttang cephe. mı§ bir mıı.nri!çlmlrdlr. Hiçbir dil~ _ yorlar. "Yegr.ne mak.!lat Alman hal. 
Cerı; 'l'a.t.kuınun cenubunda ve lravadi manı olmadığı ve yıızıld!ğ'ı gibi parası kını tetbl§ etmekti,. diyorlar. 
httı-rC3lııd(ı Pin nehri boyunca muharc. na tamah edllerek de bir c!nnyctc ı::ır 
~Oluyor. 
h~ ban gitmiş defildir. HO.ı:!l!:enı·ı mahl· 

~eııeraı Jlro kaçtı yeti mUell81f bir kazadır. 'llzcrindl' . 
ki parnl!r ~ aynen bulunmuı ve alı\. 

ıı~t'aJ· . (Bastarafı l incide) kad~r ınnkamlıı.r defnin" rııhaat wre. 
ııll bi~ ~rronun nerede bulunduğl'• r~!< m:::-aslmle detnedllmloUr. 
ıııu~(ırccek olana 100 bin mark 
ııı't Verileceği, generalin .kaç-
~n Yar<lnn edenlerin ölilm eş. '(eai_.. ~ il 
lir. Qa ~ıhcaklo.n bildirllmi§ - •ılC.l~TOA ...,,tl~lJ !,LI f( t5ll<l ~cra.ıı.ıı resimleri her tarafa " ,., 

Q~l"Jnıiştir. 1 
~lt h era.ı, Dresaen yakınında ve ıl 
r,tl(! ,!du~ 25 ikilomotrc mcse- oı rı . . 
~tır ~0lligstcin kalesinden kc.ç • 18j ~ ~--~_,;. 
i:ııl et kcndi<3inc b~alarmm yar. r•. --
~ tiği a.rilaeılıyor. Burada bı: .. 
~ t ~~ gcner:ı.1 ve amira1ler .55. 
"''1ll ~~ Jiro d:ı Almania.ra . 
\il' ~ sllıi.ha sa.nlmıyacağma Gemi rıhtıma yan!t.,ınl§h. Biır e-
~ 11oı '\'er.rnıcmişti Ge~r:ıl 25 mir yolculardan bira% beil~mel~ • 
\~'ti.' ~""el alcciğeri~den ynralJy • , r.nl, rrlunak için :ı.cele etnicıne!erl• 
~lt l' ~bnan hastanesinden ka • ni r "rs. ediyordu. 
~ İnSfitereye gelmiş, oradan Ewcla Riçetti iki nT:ıki~~- Uı • 

t· Ya !eçerek harl>e devam et ınfındn:ı sa.hile ~ü:arıidı, yü;;:.u k<' .. 
~ .. i 13u defa da 8:yn.ı surette ho. deı·liydi. Bi.raı sonra Simon Do:;l 

lr1 edeceği ~nnediliyor. GenP. da b1: sedye üzı:rinde sa!ı!le çua.. 
( ~ '4'> nuyımnda 9 uncu ordu rı1'1ı. Koriru bu genç adamı tanın. 
". ·~~d.anıya!._ ().?. saflardakı hr. mıyac~ l:Jr hale ~qtu. Bütün 

ıı ,.,.tt kcncıı gozile görmek ister 1 ne~e.'Jinı kaybetm.iştL Bundan son • 
t•tll ır dUr:mil,qfC.. ra da bir gemfoinin nenrdi altın. 

tıı.~ lt~~aı re,.en har.>to ka.~ap çı • d~ Jııkelin d6 Belfor gemiden i~
<~11 lafotıyle kaçmış ve mUhim dırlld.1.· .G~ .kta doğruca sedyenın 

llıalumat g.ztinnlşti. yanına yaklqu: · 

Fı·ansa Slovakyayı tanıdı 
R~r!in, :?6 (A.A.) - Fransa hii., 

!rOm~tJ·ı'n ~ı~a.k\'a cuın~1Uriycti • 
ıli tanıdığı resmi bir menbsdan 
hi'dir:lmektcdir. 

- N asıl5'11 Snnon? 
. Diye sordu. Genç adam birden .. 

bıre gözleri i kaldırdı lılr an iyın 
hu gi:= l er cı:;ki manası~ı nldı: 

- Her 6tıYi mahvettim dedi. 
Eir :ın iı: 1 ;1 ranki aklmıı ka) beltim 
cte her ş::vi :U.--af ettim! Affet be. 
ni hki .. S:.'li d.c :.·akmq oldum. 

.:;e-nç kız. ne<lyc üzerinde yatan 
bu sevdiği orkeğ:c gUldU: 

- .Ne c,:ur Sim011. <leıli. Biz par. 
t~yi b~rahı::tte ka)"bcttik, i§te 0 ka 
c.iar. 

Grnr, kız; '"~tyen·:n :ranmdtuı u 
7(\JtI~cıtJ ve Simo!lun fcdyes.ini ta: 
ı;tya.fünr y:ır:ıiı' ı oradan uz;ililaş • 
t'ırmağ:ı bs~~r:ıı~.-. 

Jakelin 1ö Bcifo.· bu llıruda nyak 
kab~m teg!.:.ı.mı:.:t b:ılumcsil~ bir 
ar. yere doğru .e~di .ve kolunun i· 
çitıden çel~jp aıdıgı b.ır ta~anca ilo 
dc<7ruidu. B r arı bcrncs bır tAbnn. 
ca 

0

seti duydu •. Simon o'cluğıı ye:-. 
de s1~. son~ h:l.rcketsiz ~d • 
veajnin üzerine serildi. 

gene;: subay başlarında komutanla- tt: kak n caddelerini dolduran ba 
n kurmay albay Ali Riz:ı Gör~n " nisanda cep!;cdc hlçb!r mUhlm 1 genç nesil, Ctlmburlyet farihlaltt 
olduğu h:ılde okuldan hareketle hAdlae cereyıı.n etmemiıUr. ta ken<lisfdir, ''e bu canb grurla. 
genelkuımay _Milli müdafaa._ :!:5 nisanda, hava. muhcrebclerinde mmzm ~yı ı lıin, on bin, yUz bin 
Sıhhat Vekaleti yolunu talti'bcn u. ve yerde 88 Aıman tayyaresi tahrip değilclfl'. Onları rakarnlann bel& _ 
ıus mcydan•na gı:lınişJerdir. Yol- edilml§tir. gatll<'- ifa.delendjrmek, doğru bir 
la.rdan g~erken m.lZdı:anm can~t B z on tayyare kaybettik. hareket olmaz. ~tlnkU onlar, öylo 
nağmeleri altında !:.Ok mevzun, çok Ba,.~ntz ı.lımlzlndt, harp gemilerfml.z bir \"Ahdet, öy~ bir "kül" ve öylo 
muntazam MlımlN-Ia yUriiyen bu 12.000 tonila.to!uk bir dU§JDan nakliye bir kudret \"e kuvnttJr kf, saJdJl ve 
gene; ve ka.hraman subaylanınız gemisini batrrm~lardır. tenilz bir rejim haftı151 içinde bep 
lıiltun hakm ilgi ve takcHrini ccı. Bir Alman generali cephede birden fıtikoolc dotra akıyorlar. 
betmiş bulunyordu. Ulus meyd:ı- öldü Bu aJntı, mesut ve terefll Ttlrkiye 
nmcb bu muazzam subay birliği za. Be ~ ) Atman cennetine rloğnı ~dl batka bir 

d d 
rlin, 26 (J\ ,,.. - ge. ~ey midir! 

fer Ahi esi et.rafın a yer altlıktan nerallcrinden Berlıtold merkez 
sonra okul komutam tarafından a~ cephes!nde ölmU,tür. Ontann bir tekfnin bDe :ruhunda, 
bideye güzel bir çelenk konmuş ve -- etıkl hastahklaftlan, mazinin bld'at-
tnm saat onda hep bir ağızdan Trakyadakı· leriıl<len, aeyytelerln<'len, k5ttm•ıı.. 
söyleni:ll ı.uıcw Marşlyle törene ~rlnclon, hurafelerinden hls;blr ftJ1 
baglannuttır. Ulus meydanını bin. k"" •• f • • t yok. Onlarda lnlollp davası, ettm. 
lerce he.Ut doldtırm~u. Bir genç opru,erın ınşaa 1 buriyet qia, köklerim derin f1l1l1' 
trubay tal"&fmdan çok heyecanı: katlana. inmit bir inde olarak te. 
blr nutuk söy~nmil ft bunu takt- Avruoa. ile tren milnaltalitmı kevvtln ediyor. He))l'i birden bll .. 
ben geçit resmi hal.km sürekli aı. t.eııam. iÇin köprülerin tamirine hız. yük Atanıa in~ tamarolamıya, 
Jnıılarile karPanllllltr. la devam oıunınakladT. Arda neh.. 1n,snnrya ~~rlar. 

Geçit resm.tnden sonra. okul ko· rl ilzerhv:Jc4ti Me~ şimencliıfer 

1 
MO nhanı De, 1942 nl!anı ara. 

mutanı kurmay a.Jib&y Ali RJZa Gö- köpl'Üaü yanında kurulan muvalt .. smıla tamun yirmi iki yıl ftl'. Bu 
ren reieliğinde suha~ mUrek- kat köprilde M.eıiç köprili9ün.e ge •

1 

milddnt içtnde "açlarnnn Jki ret\~{ 
kep bir heyet, Ebedi Şef AtatUr. reke-n malııcm.e tamımılyle geçi • oldu, karlı dağlara benzedi, 22 yıl 
ıctin Etnoğra.tya müzesindeki mu- ril.ırdı., ve bu malzeme Uı:unköprü • claha ya,la.nclık. F:ılıat bundan bil. 
vakkat kabrini ziya.retle msı.nevi Pjl.on köprüsllııüu ~cuı.~ında kulla- :ıUn doymam"1ıyl7, ÇiinkU, bn ge. 
hUSlmmda tazimle eğilmiş ve blr nrlm:ığa ba§lıuıınliftlr. çen ~amanm, lıfzi ihtiyulatan yıl~ 
buket koymuştur. Her iki lııöıprünün ma.y.15 l'Onuna larm tet'ssUfünU, hu 22 yaıma bıı .. 

Yeni Baledonya 
(Ba.,tuafı 1 incide) 

A.medcan Mketrleı.l'lıım çJllctıklann; 
blYd'.rnıiştir. Adanın rnU.dafaasma 
yarının edecek olan bu kuvvetler 
Jt'~alli ide.re Fe rnutabl'k bltndık 
tan eonra göndC'ri~tir. 

Diğer bô!gelCT'de ka~·de değe-r 
r:r şey yo!ttuır. 
Va~lnpn, 26 (A.A.) - Yeni 

J{aledonyad&id ~ Fra.tum fi • 
}()81.l serbest Fra1lS?% Uslerinde-n iP. 
tifade eden Amerib.n filoeu ile lş 
birlit'!i ya.pmaılrtadır. Amer]calrlar 
Wn Pn Wynıetli stratej~ üt1lerden 
birl Yeni Ka.~edoınyanın meı-l:c;:t 
Nuıneadrr. 

HAilll'..R - Yeni Kaledonya. Hür 
Fraruuzla.r htikftmetine 940 eylü _ 
lUMe ilti!:ıclk e~i. Avus.traJv:.>. 
ıvn <lo,,'7-u 8'ıhilıin~ •oo kilomC:trc 
uzunluğun.da 50 kilometre gen!:'li· 
ğid" mr a.dsdtr. 

Herkes hayretten ve ~ınlrk • 
tan dona kalmıştı. Jakelin dö Be~ • 
for tW<ınCa!t cliıı.de. oı d uğu halde 
PUvaroya dl'lğru dönmu~ gUlüyor. 
dtt. T:un Rasm t.:ılıtncayı &lma.k 
i~in U:rcrl!ıe at b.cağr s:rnıda genç 
ı.ız ltüÇÜ)' O)'ltnca...'t giıb: tnh:ıncayı 
göğsü üzerine götürılü ve tmn 
ımihirin U1.oine getirerek 2.tcŞ et· 
ti Körpe viirudn b"p külç<;? halinde 
c~nsır yere: r.enkii. 

_ Hey Alkıhnn bu deli kız ta. 
r:ınc:ıyı nereden bulmuş?. 

Diye Pmraroyl\ rordu, bu eırada 
Jı:.ı(j~ c ~muzuna b'r elin dcfclığini 
h•,.aetti. Döndü, Mo.dnm Ot..1rburn 
j(jı fü1 d:n. 

_· _ Siz hl!IlU ııe.rc-d<'n bulduğunu 
bili) orsunuz ınö"yö .. dedi. 

Pıl\"aru aı•kad:ışlarıntı anlatmak 
rnr buıivet.ini lıh:sctti: 

-· E
0

\"C't, dedi. Jnltelinin fi.i ro 
\•elveri ''a.rw . .A re§tnma sırasn • 
<ia RoY.alinln rnnt.'lsm<la bir ktiçU~ 
~banca bulunduğunu söylcdik:cri 

khdar ldirileeei<, bu suretle Av • tan, fl20 ~ocuklannm ~vki, ~si, 
rupa ile ınüna.kıılD.ta b8fla.nınıo o. ümtcıı, ~l?}k:whğı \"e emniyeti u. 
hı.ca.lthr. nutturuyor, gideriyor. 

Balkonda. ç~çek 
sularken 

SoisaOa d~şen 
ka&iıa in:. sa .. ah ildi 

P'e.tiköyündc, Ç'Ob:ınoğlu soka· 
da 23 numa.r:ı.da otur.ın 70 yaşın .. 
da Agop k·n ~felı:>k adında bir ka. 
dın e\·inin b:ı.litonundaki çi~e!-Jcri 
kul.3"rkcn p:ı.rm::ı1:hklar ktnlıruş 
yere dü~ muhtel"! yerleriOOen 
ağır mırctte yara.lanmI]tI. 

tlıtiyıı.r ka.dm k:ıldmldığı Şiş1i 
(".ocıık ha.stcnesinde bu sr..bah öl .. 
m~ilr. Adliye d~toru Enver 
Karan cesedi mua)lt'~ etmiş, gö. 
mUhnesine irin vermi~r. 

••• 
%3 Nisanı, bilhM.• bo yıl ~ iyi 

hatırlamalıyız, \' e kendı içimlzdo 
onu, c:ok hcyeMnla \'e derinden ya. 
§amaJıyız, İçinde ba.Jundağumu-ı 
' at<nat, dilnyanm aer v0 aNkh ha. 
ll, bütün uluslan son d~rece ayP. 
nık donnıya ve bütün ~rile bir. 
blrinı- ~nlr:nya ıEOrluyor. 

Bugiin kn~mnzcla, lm<lunno' bir 
t-1\\'8~ \'ar. Onun hıı.ngl !'\On11çlar:ı 
doğru ~ttlğtnl 'n n:".ı\bİn ,.e en be1l 
bin gödf' dahi görmeğe lml<An yo!:
tnr. Çtinktl, --esknerfn <ledilderi 
gibi- dlinyarun · ~Mst yerinden 
llymunış bnlnnayor. Hatta çıkmı'( 

hir dommcb ..• 
Rtmcfö·c kadar ı::ördliğttmür. 

ı;ii.:Pri:t.1~, ~nlara , .e bunlara mnh 
telif ı!ic" .. ıJllerde, \'e muhtt'lif i tf .. 
ımm~tlcrde ds.ha blrt"k ~ylcrln 
eklenır.esi mUmbündör. Bur.un İ~" 
Türlt nlu;;a, tnrn bir Türklük şuc. 

zaman ben bu hilkmU vcrml;tim. rll~, tam bir l'Urklük daygasil;, 
Rozn1i ile Jakrun aynı masada o.. ı lıl&ı1'--clcr önünde. yekpatt bir .dl.• .. 
turu~·orXlr<lı. Herkes :ır;ınmağa !mt \'C yo!<j)n:"c bır. uor h~lın~e 
baı1la.vmca Jakclin t:!lJ.,rıc&rnr yn.. bulon;ı1'lk mef'bnny~tmdei!ır. \ c 
~ Hoz1.Unm canla :na ko •muş, nıuha'kknl' J.i TUrl< n1u,ıı;u yekı-r~ 
sonra clmlıi:k bc,;·.ı::ı.n:u mu·~aycse bJr smır, yc!c;ı~:-e bir -''kknt hııli:ı . 
ctmcl~ balı'l!les·ıc Rozııl!nin kı:.mo. , ücdir. 
ras:n:'l glrJ~ği znms..•ı d~ ~.:.ncn.s:- Zannetme çocuk kUçük b".r şeydir, 
m ge:i a mrı;tır. Rcndısi bt:- kere • Henc2 c;ocuk erı bü,> ük şeydir. 
arnndığı !cin birinci işi tekrarı liJ. 
zumsno: gördu.k. LAEDnl 

- Demclc on:ı bu kurtuluı; knp~. 

sını aç:ık bmıkm<ıt 'st.ediniz? .,,----------=----·• 
- Evfl't am:t gömünüz lci o bu 1 

kı1~:dan yı!ln·z <'E{mndı. İ§te snno.'l 
b:.ı sN>epl: h:ıkc:tilğinden ço~c d:ı • 1 Satthk Ev 
ha !ınfif !:ir Ce7.!'1 vn çaı1nMı. tj - ,_ l 

4 
• • • ~ • küdarda Dog.ıncıwr pal t. 

M!lr:lıı.rı ;·ledı ton T~lr~dı ı ı\c hl~- alt kanısı karşısmdcld ko~de 4 
mc-n yanma'! uran ım ı c .ou:. ı- .. b" f 1,.ırt.rlk tcrka!' a'-·,. 
Y" dö k. oua, ::r 80 a, e .... , , .7 

~r~ · '"··· d d" b"'t. ı... rıc:ı cadde) e nazır bahçesinde 
- :.r":"' ~lı.Aur, c ı. u un vtl k 1 bi v -.ı:1tkızr. MiL 

fc·lake• ıcre r-.ıh'T.ıcn dU11ya yilzü.n. u}·ııeu 0 ~n ~~O ıi ~Ye 
d<' sasdct devam ediyor. kmtcaattbyen saad Orh. • 

·ı mıı aa.sm a an. 

-SON-
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Mahl{_enıe • 
gecesı 

\'"azan: A. Çelwt; Rusça.dan ~İren: Servet Lünel 

Arabacı döndü \'e önümüzden J bir saniye bile geçmeden teneke 
karşı tarafa geçen tavşanı kam· kutuda.1\.i tahta kurusu bavuldan 

b 
._,_._._ . • ı· 

(}m- ÇO~ :J UUMA1.ıt.LlI"TIULti. j 
~! Zinoçb 9i.:zd~:: lir ~· ı 
80f1nlllDJ rica ediyorum: 'l"'aht3ku- 1 
nnıı niçin bu kadar plB ko'!rnr ı 
Koouşmıağa ba.~a.dık. Tahta. 

lrurulann.dan, ha.va.dan, R~
nm 90ğuğundan, astronomt ka. 
dar anlamadığım tababetten bah
settik; Edison'u ele aldık ..• 

Edi.son oohsinden sonra, şu fı. 
sıltıyı :şittim: 

- Sen. Çinoçka, hiç sd<tlma ... 
O, doktor! Merasime ne hace~? 
Soruver Bunda korkacak bır 
şey yoıt' Şer\'et..."IOv, k~r etmedi, 
belki bu bir şey yapar. 

,· . ' ' .. ·- . . "-\.. . . . '' 

ile sabah, öğle ve akşam ÇJBiyle işaret etti: ı çd\arılnu.'.}tı. Şimdi yaprlacak bı.r 
- Bu br a.lfunet, bayım! şey ka.l".}'Qrdu; "tufe~li" ~ere 
Tavşansız da istikbalimin ka- karşı kullamıan bu llacı gurel 

ranlık olduğunu biliyordum lki başın s:ıhibesine tekl:f edersem 
kadınla evli olduğum için. S •• . ahbaplrk derhal tesis edilmiş o· 
vilayet mafıkemıısine mahkeme laca.ktı. Fakat nasıl teklif et. 

Zinoçka: 
- Sen sor! diye fısıldadt. Her yemekien sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 
Fedya, bana r!~i>en: -~ 1111111111111111111111111111111111111111111 .. 1111111111111111111 .. 111111111111111111111111111 

edilmek üzere gdiyordum Hava meli . . . 
berbattı O kadar donmuş, ıs. - Bu dehşet verıcı bır şey! 
la.nıruş ~ arabanın yeRn~sak Ben,. mümkün olduğu kadat 
sarsıntısından öyle alıklaşmış tatlı bir sesle: . . 
tı:m ki ~"e yarısı m~ile geld1- - Hanrmefcndı.: dedun, Son 
ğim zaman ötesine !berisine kar h~ykır~ı=ıınızdan oyle aıılıyorum 
yo.'r>-:ştınlari ba.şt.ıa.n ayağa kadar kı s ra tahtakurulan ısırıyor. 
~latılan ve' adamakrllı da sopa IL:lbuki benim ya.nnnda toz var. 
atı1an bir insanı an<lınyordurn Eger arzu buyuı ulursa ... 

Menzilde bizi menzil amiri - Ah, lu1fen! 
karşıladı. Bu uzun boylu b'r a· Ben, sevi~~: . .. _ 
damdı. Bacaklarmda çizgili don .- Ş~ haıd~ ş~mdi: .. M~a.de 
vardı. başı c:ıscavlak, yüzü uy- nızle kurküı."llU gıyeyın:, dlf'e mı
kulu idi, b"Y1kları burun delikie. nldandnn: Hemen getlreyım •.. 
rinden ftŞkrrıyor ve sanki koku _ -. Hayır, ~arn-... Para~anm 
almasına engel oluyordu. ~nden vermız buraya gınne· 

Halbuki içeride koklanacak yınız! .. . . 
d k dcgw ldi '--ni Menzıl - Paravanın WJennden verıle. 

şey e yo llo.l • ~· • be d b'li V"ork· · · h murdanarak poflıyarak cegını n e ı yorum n 

~~~mm altını ' kaşıyarak ~8:ymız. o kadar terbiyesiz de-
menzıl "misafırhanr.sinin" kapı ğilım.K'm.b'I' , 

• 1 ır r..:ıip _.f'1ci in· sını açtığı ve sessiue benim ıs- - · U""l ,,~-
tiro.hat yerimi d rscgiyle göster. sanlarız •.. 
d" -· zaman müdür mühür mu..-ntt - Hım .•• Paravasm arkasına 
ıgı 'lrni tahta.kurusu kokusuy girsem ne rnz'!Il".gellr?.. Bunda 

;'; ı::m~~'.l ağır ve ekşi bir hava hiçbir ~evkaladelik yok ki_. •• B~. 
burnuma carptı, az daha boğu- husustu ben, doktorum, dıye bı~ 
lu:rordum ·Masada duran ve bo. Y_alan kıvmiırn, doktorla~, ~etek 
yasız tahla duvarları aydınlatan tıfler ve ka~ın berberlerı. ınsan
te kl' 18.mba bir ,.ıra gı'b' is ya· !arın hususı hay~tlarma ka.r~-

ne rd ' ~ mak hakkına sahıpt rler. 
pıyBa.o v::ı· masanın Ustüne ko- - Hakikaten doktor musu. 

umu suz? C.iddt mi? 
yaraklman, buruı ne kadar pis - Namus~ üzerine ~ylüyo 
ı. k · , ..:ı.-.ıı:- rum Tcw ~tırmeme müsaade l\.O uyor, sınyor. uı;ıuM.u, edi • , 

Menzil imiri, havayı kokla. yor musun~. 
dı ve laka.ydane başını salladı· . - Madem~ı. doktorsunuz, pe-

- Basbayağı bir koku, dedi ki:·~ F~at mçın ~~t ed~~· 
ve kaşıdı. Soğuktan girdiğiniz suru:. Sız.e kocamı gonderebili_ 
için size öy\eegliyor. Arabacl' nm .•• 
lar hazan aUaım hesa.bma yelle- Ve sesini alçaltarak: 
nirler de arabadakiler koku al. - Fedya: cicdi. Uyansana 
mazı dana! Kaı1:k ve pa.ra.vanın öte ta-
~ 1:miriıi1 •vdml ve mu- rafına çllt! Doktor, o kadar na 

valrkat meskenim' gözden geçir zik ki bize tahtakurusu tozunu 
meğe koyuldum. Yatacağım ka- veımek lfıtfunda bulunuyor. 
nepe, ld kişilik karyOtoa kadar Paravanın arkasında bir "FeJ: 
genişti. Oııeri ~a ile kap. ya" nm mevcut oluşu benim ıçin 
lıydı ve buz gii l!IOğuktu. Oda- beklemnedik bir havadisü. Ka· 
da kana:pedeıı bqka: Büyük fama sanki bir topuz inmJ9i. 
dökme soba, üstünde adı g~ Herhalde tüfek horozu da. çakıp 
lamba bulunan masa, birine ait ateş almadığı zaman, benim o 
keçe çi.ıımeler, lbir el ÇS..'ltası ve anda duyduğum hisse benrı.er bir 
odanın bir k~ini kapbyan pa· ~duyar. Bu hem mahcubi.}Ct, 
ravan vardı. Paravanın arka.sm- hem esef, hem de teessürdü ... 
da biris' m~ıl ml§'Jl uyuyordu. Paravadanın arkasından Fedya. 
Etrafa bakındıktan sonra kanL Çlkıp geld; ği za.man zaman nı· 

- Doktor, dedi. Kar.ıınm gog-
sünde bir sıkıntı yar, acaba sebe. 
bi nedir? öksilrilk. anlıyor mu
sunuz Sa.nkn, anlıyor musunuz, 
oraya· "bir şey yapışmış gibi ne. 
fesini kesiyor ... 

_ Bu uzun bir bahistir, derhal 
söylenemez •• 

- Uzun olmasmm ne zararı 
var? Va.idim.iz mil.sait .•. Hep 1!i:r 
uyumuyoruz., Onu rnuaycı:e ~ı
n'.z, azizim! Şunu da. söylıyeyun 
ki onu, şervetsov tedavi ediyor •.. 
Şalı.sen iyi ıbir insan, fakat ne 
bilevim? Ben ona inanmıyorum! 
tnaİımıyorum! Muayene etmek 
istemediğiniz" görüyorum. fak~t 
10.tfetmenizi rica ediyorum! Sız 
onu mm.ı.\·ene ediniz, ben de o 
za.m::ına. kadar menzl am· rine gi. 
der ve sema.veri koymasını em
rederim 

Fedya, terliklerini gıcırdata. 
rak drşan çıktı, Ben, paravan:n 
arkasma girdim, Zinoçka, etrafı 
birçok yastıklarla çevrili olduğu 
halde, yeniş kana-pede oturmuş, 
dantealı yakasını eline götürme
ğe çalışIY,Ordu. 

Yanma oturdum ve ka.şla.nmı 
çıa tarak: ' 

- D linizi gösterin! diye mua... 
yeneye ba.c;ladım. 

Dilini gösterdi ve güldü. Dil, 
bayağı ve kmnız:ıydı. Nabzını a· 
ra.mağa başladım. 

Fakat bulamıyarak: 
- Hrm! .. diye mınlda.ndım. 
Onun gülüm3iyen kilçUk yüzü.. 

ne bakarak daha ne gibi sualler 
sorduğumu hatırlamıyorum, yal
nız muayenemin sonunda öyle 
aptaUaşmı.ş ve rhldqmıştmı ki, 
artı:k sual eoracak vaziyette de. 
ğildiın 

Nfib&.yd, ~ WI ~ 4'le 
beraber çay i~ oturmu.ştl,lk, 
fakat reçete yazmak lizimdı, bu· 
nun da çaresini buldum; tal:ııa.. 
bet ilminin bütün kaidelerine uy
gun olarak şöyle bir reçete uy. 
durdum: 

Bıı. Syelow. 
Rp_ Sic transit 0,05 
Gloria. mundi 1,00 
Aquae destillate 0,01 
lki saatte lbir çorba~ 

Dr. Za.~ 

peyi döşedim ve soyunm:iğ.t be.ş. hwnu öyle fena bir his kapladt Sabahleyin bavulum elde, ta,.. 
la.dun. Ceketimi, pantalon ve çlzr ~ Fedya.nm kenilisi bana. öyk mamen hazırlannuş bir vaziyette 
melerimi çıkardrktan sonra arka alçak bir insas olarak görün<.hi yola çıkmak üzere yeni ahbapla_ 
arkaya birk8'; defa gerinerek, ki az daha "imdat" diye bağıra. nmla vedalaştrken Fedya,' beni 
gillümslyerek, büDllerek dökme oaktmı. Fedya, uzun boylu, ZR.' ceket dUğmemden tutuyor ve on 
sobanın etrafında çıplak ayakla- yrf, elli ya.şiarında, kırlaşı~ış rublelik banknotu uzatarak ikna 
rımı hava.ya kaldırarak zıpla..-na. favorili, memurlara has ince du- etmeğe çalışıyordu. 
ğa başladım... Bu zıplamalar, daklı tir adamdı; burun ve §a.· - Hayır, vizite parasmr al
beni ısıttı artık .k.anapeye UZ3ll. kaklarında, mavi damarlar in~i. mağa mecburaımuz! Ben, namus 
mak ve uyumaktan başka yapı- zamsızhkla btrı'birin.in il.zerinden dairesinde yapılan her himleti 
lacak bir iş kalmıyordu, fakat geçiyordu. Sırtında robdöşambr edem-eğe alışkmmıt Siz. okudu. 
bura.da kücük -Oir Mdis~ oldu... ve a.ya.klannda terlikler vardı. nuz, çalıştmız! Bilgilerinizi kan 
Gö:ı:\mt ka.Üı.rn pa.ıa\'ana ilişti, Tozu benden alarak: kan ve terle elde ettin:.'z! Ben, 

Paravanm ari<a.smdan dağını.iC - Çok naziksiniz, doktor, de- bl'nları anlıya.n bir insanım! 
saçlı, siyah gm.IU ve bütün dişle. di ve pa.ra.vanm arkasına çekilir· Başka çare yoktu, on ıııbleliğı 
rini göstererek sıntan bir kadın ~n: almak mrunda kaldım. 
başt, bana bakıyordu. Siyah ka.ş· - Mersi •• Bora sizi de mi ya· Mahkeme gecesini urnuıniyet 
]arını oynattığına, yanaklarında kaladz? diye ilaYc etti itiba.riyJ~ bu Pe.to'!de geçirmiştim, 
...... t·urlar ...-_...ı.... oldugunw a göre Ben, ka.napeye yatarak tehev. Karşımda mahkeme salonunun 
~üyordu~Ut;;dım. Kendisini vtlrle üstüme kUrkUm.ü çekerlcen: kaptsı açıldığı ve rübeş;rln bana 
gördüğümü farlrod'nce o da - Evet! diye homurdandım suclu mevki.ine geçmemi söyle· 
utandı ve saklandı. G&lerimi, Evet! • diği 72..m:ı.n duyduklarımı yaza. 
elit ooıanuş- kedi D'Z:Öi, ... .-e indir- - Vah, vah... Zin~, senin cak değilim. Ancak şunu söyle
diın, uelu kanapere g~tlm, yat- burnunda küçücük bir ta.htakuru.. meliy'nı li, arkama dô. i;rte bin
tmı ve kürkümü üzeriıc çektim. su geziyor! Onu almama. rnüsaa. lerce gözün bana baktığını gö_ 

"Ne ayıp! diye düşünüyor de eder misin? rilnce sarardım ve sıkıldım; mah· 
· dum. Demek ki o, ibenim zıpladı- Zinoçka: keme aza.la.nnm ciddf )'ÜZlerine 
ğı:mı gördü! Qok fena .. ,, - Alaıbilirsin, Q!yerek güldü. bakarak kendim~ b:~ fatiha o.ku-

Ve hı güzel yUzün ıçizgilerini Yaknhya.madm! Memuriyette her dum ... 
hat.ırlryarak gayri iradi hulyaya kes senden korkar, halbuki kü- Fa.kat gözlet"itni kırm-rzı çuha 
da.ldmı. B'ıribirinden gUzel ve ca- ~ük bir tahtakunısunun bile hak_ ile örlülii masaya kaldrrro mUd. 
zi.p manzaralar hayalimde kay. kmda.n gelemedin! dei umumi makamına. baktığım 
naşmağa. başladı ... Sanki bu gü· - Zinocka ..• Yabancının önUn- zaman duyduğum cle'·ıc;;eti ne be-
nahki:r fikirleriıin cezası olarak de ... (İçini çekti). Dalına böyle_ nim tas,ıir. ne de f'·.,,;n tasavvur 
sağ yana.ğmnda. Piddetli, yakıcı sin ... Vallahi,., etmek elinizden ~et;r. Orada kim 
bir acı duydum. Y:ı.nağırnı tut- Niye kızdığımı kend;m de pek oturuyordu · biliyor musunuz? 
tmı, l.jç bir şey yakalıyamadrm. bilmiyerek: "Domuzlar, uykumu Fedva! Bir ı:;evler vazmakla meş_ 
fakat bunun ne olduğunu derhal kaçırıyorlar!" diye homurdan. ~ldü Ona bakarken tahtaku· 
anladnn, zira burnuma erlmiş dmı. ~ıa~ı. Zinoçkayt, kendi teşhf_ 
tahta.lrunJ5Unun pis kokusu vcl· Fakat biraz sonra ikisi de sus s;m· habrJad·:m, ve o anda ya.l-
di. tular. Gözlerimi kapadım ve uy: mz srrtmım <lon<lıı~nu ~ğil, 
Aynı 7.a.manda: kurmı dağıtmamak i<fn Hlçbir şey fakat hütiln buz denizinin üzr 
- Bu ne biçim ~Y ! diyen bir clii<tUnmemcğe çalıP'trm. Fakat a- ri..rne döküldiielinii hissettim -

kadın sesi duyuldu. Kahrolası r~an. yar_rm_ bir saat g-eçtiği hal_ j O, yazısını bitiroikten sonra, g~~ 
tıahtakunılan. galiba beni yeme~ d:- ibır turlu uyuyamıyordum. !erini b:ma lmldrrdı Evveli. lx> 
istivorlar! Nıhay~t. komı::ulan"!l <la bir y2n- n· tan-vnmadı. fakı:ıt sonra rröz~ 

Hnn! Yola rr'<arken her va- ~an ?'r Yana_ <lilnme-"<' ve fISYltı h"'1c<kk~i büyii~ii . ~ıt, ren~i ha_ 
kıt van.~a almal: it'yadmda btı" ıle kufretmeg,.. baı.ladılar • f1fl'e sarı-tı EJi ti1 redi Yava.q 
1und~ ta..ltıt:nlmru~u tozur.u Fedya: 1 yavaş ,.erind~n kalktı ;.e kur: 
hat!'!'lat!lm. Bu Ck!fıı clP. itiyatla· - Ifayri!t, toz hile favda et. şun gibi al!ır bc.kıcılannı ii7.eri_ 
r1ma Mı!* kRlmıştnn, AraOe.n rııcd:. diye homurdandı. Ne ka- me dikti. Bilmt'm neden ben de 

Dünkü serbest mir DID.btelltl IS., 
g~~~~r!,i~.c~~~!.8~! taabala Z • I yendi 
rinci!iklerine dün Beyoğlu Hal-
kevinde başlanmıştır. 16 bölge gi!- • . • 
reşçllerınlıı j~t.ira.k <>ttiği bu mtisa. Ankara 25 (Hususi) - 23 nı· ı marke vazıyet~.e .~hr:asrna ra~ 
baka çok heyecanlı olmuştur. san bayramı mü.na.scbetil.e Ankara, fırsab acele ~nden kaçu:ıı. 

DünkU net\ceieri veriyoruz: İstanbul ve 1mıir muhtelitleri a~ 9 uncu dakıkada topu İzmir ıni1' 
56 KİLO: smda tertip edilen futbol maçla.n- dafaıı.smdan kaçrran Gilndilz, keJI• 

na 19 mayı:s stadında başlandL di vaziyctbin müsaA1esızliğini Jıt' 
Fahii Son~ (Sivaa) beş dakik::ı. Sahayı 20 binden fazla seyirci sa.ha katmadan ı:-üt attı ve rırsats 

da tuşla Ke al ~ösc. <S~yhan)ı, . aoıdu.rmakta idi. Müsabe.kaya saat kaçırdı. H:ı.lbuki daha elverişli ,,.. 
Recer Tat3.r ~~.ır) .iklncı devr~. 1515 de ba.şlandı. zjyctte ola.n Şerefe topu geçU-. 
~e tutla ~ezaı Tüysüz (Kocaelı > İki t&kım sa.haya beraberce c;ı&- idi gol muhak.ka ktı. 
yi tsına.ıl (Ankara) 6 dakika 15 v • d-' :ı.-..:ı Gu-..ı 
saclyede Fabrettin Umarer (:lsta.n lıgı zaman ~detl~ alkışlandılar. 11 inci -...a.c:ı.ua gene u.uo 

bul) yenmişlerdir Knıa bir seremonıJen sonra ls- kale~i ile bir kara.obol yaptı. 5' 
u tLO • tan.bul ve 1zınir ta.kI!D.1&.n karşılr.k- lahattln be.yıldı ve !zmir kal 

eı K : lı dizilince kadrola..."I?l ŞU şek.ilde nıüdafMSTZ kaldı. Şeref ve 1 
Hamdi Topsakal (Sivas) ikinci olduğunu göriiyonız: topu bu boş kaleye ao.kamadı. 

devrede tuşla Ahmet Aksayı, Na- 15 inci dakikada Melih, güzel 
ıruhi Akkar lBursa) ikinci devrede Sali.hattfn (lzmir) - Ali, Re. eUrüşten sonra topu, çok m' 
snyı hesa.bile Fazıl Artn( (lmı.ir}J şat -- Şeref. Maelt, AdIJ - Saim, vaziyette bulunan Ha.l:kıya g 
Mustafa ~ton (Ankara) 4 dakik~ Salt, Fuat, Hllseybı, Hid&yet. di. Fakat İstanbul takmıL'll.ll W' 
35 81llliyede Manoı Uçar (:lstan. Osman (btanbaJ) _ Fank rübeli kaptanı, en tecrlibesiz bir "' 
!"tl)u, Y~ Dotu (Ankara) ttlf- Murad _ Salim, Enver, İbrahim' yuncu vaziyetinde topu kalecin.' 
.a Ahmet Gürer (Burea)YJ, Meh- _ F1kr t Otlndöz, Hakkı, Şeref ellne verdL İzmirliler İstanbul t~ 
met Akkar lKt>eae11) 32 ea.niyede Melih. e ' ' mım, bllhaua hUcumda ağır bas 
tuşla İsıa Erdoğan (İzmfr) i, Hiise- nı ve bu kadar aık elde edilen g"l tJ 
yin Armağan (Slvae) tuşla Bekir Maçı Aı:ııkarada.n Refik GU.ven aauarma mlnl olmanın zor oıacaid' 
Taş (Seyban)ı ~erdir. idare ediyordu. sezmekte gecikmediler. Ve en mu\ff' 

'2 KtLo: tık hUcuınu, oldukça sert bir fık tabiyeyi, derhal buldular. Buu"" 
Celil Ecfo (An.kan) ldnci dev. rüzgara kal'ŞJ oynamak mecburiye- sonra İstanbul muhtel!Unln hcMn ._ 

rede 8 dakika 3,5 ea.niyede Bekir tinde kalıan :lstanbul takmu yapıtı. men bUtUn hUcumlarında ofsayt ~ 
ŞaJıiıı (İzmir)e, KAzmı. Demir (Is. Hakkmm ileri bir pasile fırlayan ziyeUnde bırakıldıfmı görUyoruz. 
taııMıl) 115 daldb.da Servet~ Fikret illt ciJılrikada İzmirliler he- taktik, lat&nbul takımı muhncımıcrıı' 
~ (~)Ye SttJf$Jf, KWltl- a:b1na azıt blr tehi~ Y~ı...tJ. ~P.- va bUbHH Fikretin dikkatsizliği ~ 
ta 'D&ıımıes (Bufta) rdı:lbl Kuete. kat Ali. Umı 9UD&Dmda mildaha.l: ZODdeD o kadar muvatfa oluyor "' 
rn. Kireççi (Seyhan.) m ayağı sa. ederek topu kornere çı:ka.rdı. Fik· 1zmirl.ııer Adeta avantajı ele aııyor~ 
k!ttla.nn"..a.sile hUkmen galip gelmış retin köşe vuru...."U İzmir kales! ö- Hakemin. oyunun cereyanına kapıl• 
l(·rclir. nünde ildnci tehlikeli vaziyete SC· rak, ofsayd olmayan vazlyctıerl 1 

'79 Ktl.O: be.p oldu. Salihattin tam kalenin cezalandırm.uı İstanbul tnkımınıo " 
Nuri Atam (Bursa) 20 dainb önüne ~ topa 1ız:*laştınna.k sabmı btra.z gerer glbl oluyor . 

25 saniyede R esul (Damlupmar)a isterken Şerefe PM vermiş oldu. 30 ucu dakikadan 80D!'& oJUD yitl 
Aziz tpcr (Ankara) Mehmet ör.. Fakat Şeref, vole §iit atmak heve- 1zmirln kalesi civarmda 0~ 
ery (Seylun) a 32 se.niyede, Ah. sile, kontrol etmesi kahil olen to. ba§ladı. Fakat :btanbu.l takımı mu~ 
ınet Kızıl (İstanbul) Muea Erdem pu avuta kaç:!t'dt. becerikaizllğlnl henüz muhataza et 
(tzmir)e ikinci devrede 10 daılclk~ İmıirliler seri ve n.n~cqnş bir t.&.- mflktedir. ve 30 ncu dakikada ~eJ! 
1's. tusia galip gelnrlolerdir. ı kım olduklarmı anla.ten ilık mi8ali 35 ncı daldkada. Şeref ve f3 nen 0-:. 

fn IOLo: vermekte gecikmediler. Üçtlndl kada GUndUz muhakkak birer ,,,, 
Recep Salman (Bursa) Ali Ahmet dakikada ortnda.n beslrya.rak sol kaçırdılar. 

C:ıpraz <İstanbul)a tm'a Ad'J Yn cenahta inkişaf eden bir hUcum, Birinci devre bu pkllde &olailZ ı#I' 
~er (Samsun) Enver Y~ne-r \KO.: Fanık'un .mUşküliitla topu kornere ti 
ca.ell)Ye 4 dakika 34 saniyede, !~- ata!>1}mesı sayesin-de, !stanbu~ ka.. • • • 
mafl Yılmaz (Ankara) Bektaş Uy. :~~n cl~vıışturduğu ılk tehlikeyi tkincı devrede lzmlrlllf'• daha~ 
:?Ur <Sivas) a • ....,ncl devred 10 "'"~ · ve daha enerjlkti~r. Nitekim bltP"',. 
b .uu e D"rd" .. dakik d Sa'tt gU daJdka 22 ...... ı.·--"e gal 'p gelm'" o uncu a a ı en - dakikada Hidayetin hazır'""' .. 

-,-c:u 1 ı.,, - 1 b' ' tzmı i' Fuat d -· _ .. lerdi'r. ze ı.r pas a'3Jl r 1 • e- fırsatını kaçıran Salt 7 net dakik-:. 
AOm ~1KLET: Saime güzel b!r paala ikinci bir Jw 
HB.!lan HUseyiıı (Sıvas) bir de- ı kara) Nasuh AJdrar (Bursa) yı 2 fırsatı temin etti. Saim lılurad'ı •~ 

kik3 35 saniy~e Seyit Ahme! dakika 11 saniyede tuşla yeruı:ı.i§- tarak 20 metreden çekU11 bir fU 
(S:un!ıun)a, Mu~a Çalmı:ı.Jc (İs. tir. , topu atlara taku. 
tanbul) İ9a Ünal (İzmir) e 50 sa_ 6G kiloda.: tzmlrUler bu beklenmedik golOO ti 
uıyede tu,ıa galip ı;clmişlerdir. Bekir Yolcu (tstanbul) ho..smı:'l~ vincine heııUz doymamışlardı ki afi' 

tKtNct DEVRE 4 dakika 32 ::ı:ı.niyede tuşla, Yaşar dUzUn yerden bir §Utla İstanbul:; 
B"ııinci devreye 10 dakika ara- Doğu (Ankara) Mehmet (Kocaeli) raberllk aayısmı çıkardığı gö. :_ • .ı1 

JJk verildikten 90nra tldncı devre yı 13 dakika 39 s.-uıiyede tuşla Mwı- Artık oyun çok heyecanlı bir aatP' 
gilreşle~ devam ediımiştiır. tafa Tekirdağ (Seyhan) tsa Er- gtrm!§tl ~ 

Raftf tuklet 56 kiloda: doğan Ctzrı~ir) i tu~la. Celal Etik Geçen dakikalarda tatantıuı ,. 
. (Anknra) Kazım (İstanbul) u 5 nın Uatün oynamakta devam ettJll _A 

Halıt (Bursa) Fahri (Srva.s) 1 dakika 30 eaniytde tu~la, Bekir Şa rU1Uyordu. Fakat yine gol ıırsatl". 
bir daiika 15 san.iyede, Kemal Kö· hin (İzmir) Mu<rtafa Kircçci (Sey- hazırlanıyor, top en mtıaatt ~~ 
se (Seyhan) Sez.'li TUysüz (Koc:ı- ban) ı hilkmen, Servet Meriç (K~ hakikaten gUzel tekilde geUrWyot·.:;ı 
eli) yi beş dakika beş saniyede, eneli) Mu!!t:ıfa (Dl•rsıı) yı iıttlfa.kla kat fıraat aklm en kabul etmlyecı-"' 
Ahmet Aksoy (Seyhan) Fazıl A· t• ııJI 
nn!; (İzmir) i 8 dakika 32 saniye- ve ı::ayı heo...:ıbı ile yenmiş ır. şekilde kaçırılıyordu. !atanbul oa fi 
de tuşla, Hamdi Topsakal (Sıvas) '79 k'!oda: telltln.ln hücum hattını teşkil edl'I cıaJ" 
Menol l'çar (İstanbul) u 3 da.k'ka İsmail Topçu (Kocaeli) Nuri A· hepsi birer gol kurdu olan oyun 

t:ım (Burs.'.). vı 5 dakika 16 sanf- rın bugilıı fırsat kaçırmakta '6"" .. 57 saniyede. MustafA. Beton (An- J rr 
:rede tnşla, Remıl Dumluornar (Sı- dikleri harlkarı ne oanm:Iıkla. :,.. 

kP lktmı ve vi)zl,.rmıi oııa ıtiktirn 
Reis: 
Su~lu, adınız? di~ sorguya 

başladı. 
Müdde;uru'Jlllf, yerine oturdu 

ve bir bardak su ~ti. Alnında 
~lk ter damlatan belirmişti. 

Ben: ''Muhakkak haşlıya.cak" 
dive diisündi.im 

Bütün a1amctler, müddciumu· 
minin beıı.; mahkQm etmeğe ka_ 
rat' verdi;;.;ni gooteriyordu, Mil· 
temadiyen sinirleniyor, şahitle_ 
rin tahriri eeh::ı.detler·ni karıştı
rTYOr. hD'"Tnhk ediyor, homurda_ 
nrvordu ... 

Fakat n.rtrk VAzmı.r bitirmeli· 
vim. B~·nl~n m?lıkeme snlnnnda 
ö7,le tatili"nde yazıvorum ... Şimc1i 
miiddeh.unumi sözUnil söY.liyecek, 
ve ... 
Bakalım ne olacak? 

s. WNET. 

vn.s) Mehmet ÖZl!Oy (Seyhan) 1 becerikalzllkJe tamamen izah • ftl• 
bir;nc· d~vred~ i}."ye bh', ü:inci dev- mllmkUn değildir. Bu oyuncula~ 
red ! d~ itt•fa.1da ve sıı.yı hes:ı.bt ile, ın~larını lıtaııbulda bn-akarak pJ)' 
Aziz Klper (A.nkam) Ahmet Kı:zrl raya gelml§ olduklarını ııöylemelı 
(İstanbul) u ittüıı.kla ve sayı he- kabildir. . •• ~ı 
sabn•le ye'!".miı3tir. İatanbul takımmın becerik~~ 

8'7 kJl0<la: 1.zmlr!ller 36 ncı dakikada Sald'IO y 
Ahmet Çapru (İstanbul) Mu- zeı bir tutu ile cezalandırdııar .,. 

hanem Candaş (İzmir) i bire iki vaziyete geçWer, 1 
e-k!'eriyetle b:r:nci devrede M:tifa.k Hakem oyunun bltUgt.nl ""u!ldl""' il" 
ve say! hesabiyle <le ikinci devre- dllğü çaldığı zaman, bu mac;ı dl~ 
de, Enver Yener (Kocal'li) Recep kak kazanacağı tahmin edilen t:Jlf" 
Salman (Bin'sa) vt 4 daklli:ada A- bul takımı 2.1 maflQp vaziyette 
dil Yener (Sam.~ın) Bektaş Uy. nuyordu. ..,/. 
gur fSrvas) ~ 19 saniyede tuşla 
,·enm.iştir. 

Ata' ınk1ette: UOlilOll 

HAFIZ CEMAL 
"LOl<MAN HEKiM,, 
OAJllUn MlJTEBAMtfflft 

Hasan HU.."eY:n (Srvu) Ahmet 
cKocae'i) \i 4 da:kika 36 saniye
rte tnııla, Sevit Ahmet (Samsun) 
Hul!la t.tnel (İmı.ir) i bir dakikada 

1 
tuııla Yenmiştir • ntvan;volu 104 ~ıı 

GUreışleıin dt~er ~c~ne ya Mu&Jne Ma~ııırı· 2.~.f\ r~ı · 'l'l· 

ım SMt 13 dıt devma oJıpwcelrtır, ' .. •••m••••• ..... 


