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~"'Anoı.u 

O du, Hakanın emrile derhal yola düştü. Sağda, 
solda küçük küçük musademeler başlamıştı 

Hakan, Şeyh Ahmedi taltif 
etti. Orduya da derhal hazırl k 
emrini verdi. Sultan Selim bi· 
ran evel Şahla karşılaşmak için 
buhran geçiriyordu. 

- Hesap görülmelidir, di· 
yordu, artık dayanamıyorum. 

Ordu, Hakanın emrile der• 
hal yola düştü. SaA-da. solda 
lcüçuk küçüle harplar patlak 
verm·ıti. 

Hakan Tanczsazı mevkiine 
varmışta ki neferlerden biri 
parmakile ıemayı göstererek: 

- Bakın baı&:ııı. dedi, güneı 
tutuluyor. 

- Güneş mi tutuluyor?. 
Bu hadiı&e b·r dakika içinde 

bütün ordu tarafından nazan 
dıkkati celbetmiıti. Güneş es
merleşiyo·, ziya11 dağılıyor ve 
ortalığa hafü bir gölge düşü· 
yordu. 

Ordudaki hocalardan b;ri: 
- Allah büyüktür, dedi, bu 

güneş tutulması bizi~ için bü • 
yük ve bayırlı bir fildir. s·z 
Kızılbaşlara muhaklc1k galip 
geleceğ·z. Iranın şevketi ıönü· 
yor. Şah lsmail, Hakanımızın 
kılıcı önünde başını etecek. 

Ona sordular: 
- Neden hoca efendi? Ne

reden anladın? 
- Neden mi? Bilmez mİ!!İnİz 

ki, lranlılar asırlardacıberi gü· 
neşe taparlar vo onların bay• 
raklarında bile güneı iıareti 
vardır. 
Güneş tutulma ından ç.ıkaa 

bu mana, ordu 1çinde, büyük 
bir sevinç uyandırd , herkes 
bunu anblci buluyord11. Ordu 
sanki yeni bir kuvvet almıfb. 
Gün eşe bakıyor ve: 

- Kahrolsun Kı:ıılbaılarl 
Kahrolsun Şah lsmailf 

Diye bağrışıyorlardı. Hakan 
bundan da memntın olda. Çün • 
kü bu hadise, onun yapamıya· 
cajı bir işi yapmış ve askerin 
maaeviyabnı kuvvetlend · rmişti. 
Ayni ıün Şehıüvar oğlu Ali 
beyden bir fet hname ıeldi: 

- Beyazıt kalesi ö1ünde ge• 
çen şiddetli bir muharebeden 
ıonra kaleyi zaptettılc. Allah 
emsali kesireyi müşerref kı.11:1 •• 

Selim fetihnameyi alınca ordu 
aTasında tellal çıkarttı. Tel.illar, 
Beyazıt kalesinin fethini askere 
müideledi •. Asker artık güneş 
tutulmasına verılen manaya ta· 
mamile inanmıştı: 

- Doğruymuş .• Nitekim i~te 
Beyazıt kalesi elimize düştü. 

Hakan, bu şerait altında or· 
duyu tahrik etti. İki gün sonra 
(23 Ağuıtos-2 Recep) Osmanlı 
ordusu artık Çaldıran ndisne 
inecek olan ıırtlara brm 1nı yor· 
du. Akşam vaktiydi. U'uk ince 
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bir toz bulutu ve gurubun kızıl· 
lıkları için deydi. 

Ordu, sırtların tepe!ine var· 
mıştı. Önündeki vadide ve sağ 
tarafta düşman görünüyordu. 
Bin erce çadır kurulmuştu. 

Osmanlı ordusunun pişt:arları 
bu çadırları gösteriyorlardı. Şa· 
hın çadırı da farkediliyordu. 

Osmanlı ordusunun tırman-
dığı yerler Çaidıran vadis ne 
hiı<imdi. Türk akıncıları, yavaş 
yavaş ve gizlice vadiye doğra 

uzanmışlardı. Fakat kısmı külli, 
henüz görünmemişti. Hakan 
orduyu burada durdurmuştu. 
Fakat bir an evel Çaldıran ova· 
asına inen 11rtlara koşuak hiç 
olmazsa karşıdan düşmlnını 
görmek için yanıp tutuşuyordu. 

Hakan düşü ı üyordu: 
Şiaıdi ne yapmak lizımdı? 

Orduya istirahat vermek mi, 
yoksa ıafakla beraber taarruza 
geçmek mi? 

Çünkü hem asker, hem do 
hayvanlar yorgundu. Toplar te
peye kadar ç karılmıştı. Sdim 
yalnızca karar vermeği dotru 
bulmadı. Vezirleri, kumandaa· 
lara davet etti. 

iri bir kayanın altında pıdi· 
şah bağdaş kurmuştu. Gelen-
··- ·- ............ 

ler de diz çöktüler. 
Hakan: 
- Paşalar, efendıler, ağalar, 

dedi. Artık iıte düşmanla karşı 
kar11ya buluouyoruz. Şimdi de 
karar vermek ıizım.. Orduya 
yirmi dört saatlik bir mola mı 
verelim, yoksa hücum mu ede· 
lim? 

Vezirlerden biri: 
- Şcvketlum, cevabınt verd~ 

yirmi dört saatlik bir istirahate 
ihtiyaç vudır. Çünkü askerler 
çok yorgundur. Ayak tozu ile 
harbe g.rmek mütküfdür. Hay· 
vanıt ta zaten zayıf düşmüştür. 
Eğer bir gün istirahat muvafık 
görülürse daha esaslı tedbir· 
ler d~ almış oluruz:. 

O ğerleri de baılan ile İfa'" 
ret ettiler: 

- Münasip olar. 
Tam bu ıırada bir ıeı, uabi 

aıabt cevap verd.: 
- Hayır!. Kat'iyen. Çok yan• 

lış bir yola aapıyoruı! 
İçtimada bulunanlar başlarını 

çev:rince baktılar ki buna söy
liyen defterdar Pıri efendidir. 
Adeta kızar gibi oldular. Çüo· 
kü bu iştecı bir defterdar ne 
anlardı? Ve P.ri efendinin bu 
hareketi kendi askerlikleri, 
vezirlik ve kumandanhk ,eref· 
lerine bir tecavüz demekti. 

- Sona. oar -
_.......,,,_,,·-·~ 

Bir kaaını dah'l vu,.dufar! 

Kıskanc;hk ve aşk 
faciaları! ... 

·~~~~~-~--------

Şoför, tabancasını çekti ve ... 
Karanlıkta 6 el silah sesi ile bir 

çığlık duyuldu: 
- Ba,ı 1 inci sahi/ede -
Diyerek Mehpareyi merdiven· 

den aşağı indirmete baılamıı, 
sarhoşlutun tesirile birdenbire 
tabancasını çekerek genç icadı· 
nın arkasından beş el ateş et
miştir. Fakat ortalık karanlık 
oldutu için çakır Mehmedin 
attığı mermiler, iyi bir te.sadü· 
füo de yardım:le kadma isabet 
etmem ş, neye uğ adığını anlı· 

y.ımıyan Mehpare, kendisini 
mutfağa# oradan da pencereden 
avluya atm1ştır. Bir deliye dö
nen Mehmed de kendisini ta
k;p etmiş, tabancasındaki albncı 
mermiyi mutf ğın penceresinden 
atarak nişanlısını kalçasından 
yaralam•şt r. Yaralan1n kadın, 
yere yıkılarak iıtimdada başla· 
mıştır. 

Mebmed; Mebpareniıı ölmek 
üzere bulunduğunu tahmin ede· 
rek yukan katta duran B. Ab
dullahıo yanına &rlamış, on11 
vurm l ğa tefı!bbüs etmişse de 
kendis ni bulamamıştır. Çünkü 
B. Abdullah, sarhoşluktan oe 
y: ptığmı bilmiyen M.:hmedio 
kendisine hücum ede<:etini tah
min edea bu zat, evin iilt ka· 
tından avluya athyarık çoktan 
kaçmış imiş.. Silah seslerine 
yetişen polisler, Mebmedi ya· 
kalamışlar ve ıuçunu itiraf et
tirmişlerdir. 

Mehpare, evde yalnız kal· 
maktan korktuiu ve karan ık 
bastatı halde Mehmedin gelme· 
ditini görünce komşu su B. Ab
dullahın ev :ne gittiğini, onunla 
aralarındaki münasebetin yalnız 
komşuluktan ibaret bulundu~u: 
nu, fakat Mebmedin kendiı nı 

tena baldo kııkandığıoı ve oi· 
bayet yar.aladıtını ıöylem:ıtir. 

Er111lkl ı•nTc;; la8ai•: 
Eve ki gün Basmane iıtaayo

nunda aşk yüzünden kanlı bir 
vak'a oldutuna. iplık fabrikası 
amclesindeo T reli Şemsinin, 
eski n ·şanlı11 Fatmayı suıtah 
çakı ile altı yerinden atır su· 
rette yaraladığım dünkü sayl· 
mızda yazmışbk. Kadının yara· 
ları tc hlikelidir, bil hassa sol 
memesi ve b<>tazındaki yaralar, 
ttğır görü:moktedir. Yakalanan 
Şemsi. ıuçunu itiraf etmiı ve 
demiş ir ki: 

-: Fat'?a, benim nipolımdı, 
aynı fabralcada amelelik edi· 
yorduk, evlenecektik. 

Fakat günüra birinde meyda· 
.,a çıkan. Ali adında b·ri, !Fat• 
ınayı benımle ola.o niıanını boz· 
oıaA'• icbar ettı. Aralanndaki 
münasebetin dereceıini ve ben· 
den ayrılruaaı ıebebiai birtiirlü 
anlıyamıyordulll. Fatma ile bu 
kadar zaman bir arada yaıadık, 
benden •ynlınaıı iç"n ortada 
bir sebep te yoktu. Onu sevi· 
yor ve. kı~lcanıyordum. Nihayet 
evlendit nı haber aldık, İltas• 
yonda kendisine tesadüf edince 
benden aynlmasının sebebini 
öğrenmek iatedim. 

- Seni levmiyorum, istemi· 
yorum artık ıeni. 

Diye bağ rdı ben de erke
ğim, kan beynime liücum etti, 
onu vurdum. 

Te~kif edilen Şemıi, cezaevi· 
ne i'0nderiimiıtir. 

Sıhhı imdat otomobili 
Bcl~diyece yeni bir sıhhi im

dat <>toruobili yaptırı:maktadır. 

"Anadolu havası,, 
-----

"işte tek bir ada-
mın zaferi .. ,, 

Atatürkün Timurlenk dağları üze· 
rinden yükselen eserinde işte bu 

ifade vardır -Bükreıte çıkan "Cwentııl,, 
~autesintlen: 

Ba:kan konferansmı takip 
etmek üz:ere Cureotal gazete· 
ıinin Ankarayı görıderdiği mu• 
habiri mahsusu (Anadolu bava11) 
başlığı altında nevettiğ'i baı· 
makalede, aeyabat intibalarını 
hikaye ettikten sonra Ankara 
halclcında ıöylc diyor: 

•Modem Türkiyenin büyük 
adamı, Atatürkün, a1iyiııiz, 
reklamsız kazandığı büyült za· 
ferlerden biri de Ankara etra
fındaki batalchkların nrutul
ma• olmuıtur. Atatürkün Ti· 
murlenk datları üzerinde mat· 
rurane yükselen bu kaleıi, san· 
ki bütün dünyaya şöyle baykı· 
nyor: l~te, tek bir adamın n· 
feri .. 

Ankara bir it kalesidir. Ka· 
dınıız bir ıehirdir. Bütün •o
kakları birer imalathane olan 
bu payitahtta kadınların ne iş· 
feri olabilir? Şehrin her tara· 
fına dikilen 11:lam •taçları, 
(Akaaya) ıotulc ve muhitin lcı· 
sırlıtı ilo alay ediyorlar. 

Aııkaradaki Halkevinde yal· 
nız: bir belediye tiyatrosta var· 
dır. lıtanbuldan veyahut ecnebi 
memleketlerden gelen tiyatro 
kumpanyaları, orada oyan ve· 
rirler. Üç to ıincması vardır: 
Halkevi, Kulüp ve Yeni sinema. 

Likin bu şehrin manzaraaı 
çok muhteıemdir. Kuvvet ve 
irade azmini ifade etmektedir. 
Şehrin muhtelif mahallerinde 
meydana getirilen umumi bah
çelere yağmur yatmıyor. Fakat 
insan iradesi semayı satarak 
yatmur getiriyor. Atatiirkün 
iradesi, yeşil bir Ankara yar.'lt· 
mak değ"l midir? Muazzam 
stadyomlar yapddı. As1rdide 
harabeler de meydana çıkarıldı. 

Burada kadın zevkini okşıyao 
birşey olmamakla beraber göl· 
geden ve taştan yeni bir m& 
deaiyet fıık rmaktadır. Güneı, 
b~r aene iki metre derinliğin· 
deki gölü kuruttutu halde gene 
her tarafa akasyalar dikiliyor. 
Bu abıyalar kısar bir tabiat 
ortasında oturmak istiyen insan· 
lar için ıemayı satmaktadırlar. 

Şehirde, Vekaletler, Sefaret• 
ler, umumi müesseseler, bastr 
aeler~· banyolar, müzeler var
dar. Çankayada oturao Ye Tür
kiyeain yarabcaıa bir adam 
o:an Atatürk, buradan aiikG
netle memleketine nezaret et• 
meldedir. Bir Dizel motörünüa 
monometrelerine bakan bir ma· 
kinist gibi. Medoaiyetin ihtira
lan yükseldikçe Atatürk, ban· 
lann en iyilerini teçmekte Ye 
milletine arzetmektedir. Anka· 
rada bugün ı : vrisinek kalma· 
mışbr. Yalnız miJli tarib müz:e· 
sinde vardır. 

Yırın toplantılanna baıhya
cak olan balkan antanb konfe • 
ransı, ıehirc, büyük bir bayram 
manzarası vermittir. Herket iki 
yJldönümü olduğt 1u biliyor. 
Birincisi Ankaranın o:ı beı Y•· 
şını doldurması. lkincis;, Bal· 
kan antantının dört seneyi ik· 

mal etmeıidir. 

Modern TürkiyenİD büyillc 
kahramanı Gazi Mustafa Kemal 
1923 de Aokaray' Payitaht yap
mıştır. 1934 ıenesi Şubatında 

da Atinada, Balkan antantanın 
esalları kurulmuş, ayni senenin 
Sonbaharında da, dört müttef k 
devletin Har:ciye Nazırlara An· 
karada toplanmışlardır 
. Türk, haısaı bir tiptir. An· 
ıcara yalnız bir Payi~aht detil, 
ayni umanda bir fikir ve ido• 
aldir. Her liyasi tezahür, Ka· 
miliıt Tiirki enio mali< oldutu 
yükıek enerji kaynıkları göı· 
termete hizmet etmektedir. 

Yeai Türkiyerain manasa ve 
kıymeti, ancak Ankara)t gör· 
dükten sonra takdir edileb lir. 
Bu memleket, Müslüman ao'ane
lerinin yerine ilmi ve fenni ika· 
me ederek müthiş bir inkilip 
yapmışbr. Atatürk rasyonalıst 

ve laiktir. Münevver tabakayı 
derin bir rasyonalist cereyaoı 
keplamııtır. istasyondan Anka· 
raya kadar yalnız çiftçi man· 
ıaraıı arzeden memleketin p&· 
yitahtJ, tabiatrn ıertlığine karş 
insan azminin muvdfakıyetine 
ve galibiyetine şehadet etmek· 
tedir. 
Kamburl•şan çıplak fil sırtına 

andıran Ankaranın yamaçları, 
bugüm ıallamlarla yemyeşildir. 
Ormanlarao dedesi olan bu 
ağaçlar orada lc:olonize edilm;t-
tir. Gazi bu kadar yaptı. Bun· 
dan sonrasını toprak, güneşle, 
rüzgarla vo kar la mücadele ede
rek meydan getirecektir. Çan• 
kayaya g den yolun iki taraf, 
birkaç sene içerisinde •taçlar 
ve hatlarla doldurulmuştur. 

Şehir, dört müttefik devletin 
bayraklarile donatılmııtır. Kon· 
feranı, caddeoio yükıek bir 
mahallinde inp edilen ve çok 
zarif bir saray olan Hariciye 
nezareti 1aloıılannda alctedile· 
cektir. Türk pay.tabtmda görü· 
len berşey, Türkiyey idare eden 
büyük adamm eserıdir .• 

Zabıta 

Bı'r sarhoş, bir kadın
la kocasını yaraladı 

Çorakkap da Gaziler cadde· 
ıiade Süleymın oğ. u H:.ıaeyi.ı, 
ıarboı oldutu halde MJs& oj'lu 
lımail vo br111 Anenin önle· 
rine çakmıı: 

- Bir baya iki bayan faz· 
ladır. 

Diyerek bıçakhı lamaili ıol 
göıii üıtündea ve elinden ya· 
ralamış, Ay1eyi de tekme ile 
dövaıiiftür. Bu vak'adaa sonra 
kaçan Hüıeyin zabıtaca arao· 
maktadır. 

Yan6ın 
Keçecilerde küçiik Abdilka .. 

dirpaşa ham nda Hasan oğlu 
aşçı Osman, ateşte Y· I kızar· 
tırke n dikkatsizlik neticesi yat 
alev almış ve yangın çıkmıısa• 
da yetişilerek söndürülmüştür. 

Hırsızlık 
Kemeraltında Salepçio~lu ha· 

nında Ali oj'lu Osman. Zühdü 
o?lu Yaşarın cıya1ını çaldağıo· 
dan tutulm~tur. 

Sağlık 
bah·sıeri 

Dahill h ıtalıklar ınlllelaa11U119u 
Dr. M. Ş Yki Ufııt diflH ki; 

Spazmofal .. Tetani 
Poliklinikte yaptığım muaye• 

nelerde, iki çocuk hastasanda 
Tetani denilen asabi rahatsızlıta 

tesadüf ettim. 
Bu hastalık, çocuklarda çok 

görülmektedir. B lbassa ıuni 
olarak beslenen çocuklarda da· 
ha çok görülen vak'alardandır. 
En %İyade dört aylıktan yirmi 
dört aylığa kadar olan çocuk· 
larda görülür. Bundan daha 
büyüle ç.ocıaklarda daha azdar 
ve bilhassa yaza doğru, ilkba· 
barda buıule gelmektedir. 

Hastalık, ıantral ve priforilc 
asabi cümlede mekaniL: olarak 
teheyyüç teklinde zuhur eder 
vo gizli bir devir geçirdiktea 
ıonra muhtelif araz gösterir. 
Bu ha.stalık havale ıeklinde, 
günz halinde ve hançere te
ıennücü biçiminde kendisini 
göstermektedir. Çolc defa haa
talık g"zli lcalmaktadır. Ancalc 
bir muayene zamanında fu· 
kına varılmış olur. Hastalar 
teheyyüç lialinde çok muztarib 
olmaktadırlar. Hançerenin teşoa· 
nücü hal nde haıtalar morarır
lar, nefes alımaz.'ar ve pek çolc 
iniltiler altın:la üzü~ürler. Hatta 
bu hal kalbi de tevkif edebilir. 
Havale şeklinde ise hastaln 
lceadisini kaybederler. Sazan bu 
nöbetler ııklaıabi'ir. Korunma 
çocukları iyi beslemek, kemi.le 
haıtalıklanna yakalanmamak, 
çocuklara gene muvaf k bir gıda 
verm.ek, bilhassa açık ve tcmiı 
bava aldırmak ve sıhhi evde 
bulundurmaktan ibarettir. Hu· 
tahğa yakalaıunca da müteb ... 
sıs doktor t rafından t daYi 
edilmasi lazımdır. 

Nöbetci 
' Eczaneler 

Haftalık ceavel 
Bir bıf ta urfındı gecelm 110. 

Mtçi balpau ecsaaelcrt. gülfti 
•• ilimleri ile yaat yoroı: 

Pazartesi: 
Jtemeraltuada Şifa; A.arat•tl• 

Saoto; Keçe«'ilerde Yeni b111ir; Ay· 
•old.aa Balk. ----Salı: 

K•meraltında Birlik; Gaıelya· 

hda Güıelyalı; Tililkikte Faik; 1.ki 
ç•ımelikt• 1kiçeımelik; Tıirkpua• 
rında AbdGnellna. 

Çarıamba: 
Keaeraltında Birlik! K uaaıl·t 

aacla Eıre(; Kemerde Ali Bayred· 
dia. E~refpaoada E~refpaıL 

PtJrşembe: 
Kemeraltuada Sı hbat; Kara lafta 

Saaıo; Keçecilerde Yeni İzmu; 
Tetrkpannad. a Aert; Aynklada 
Balk. 

Cunıa: 
Kemeraltı.a.da Şifa; Tilkilikte 

lı'aiJı.; Eır~f parada F~refpaıa; Türk· 
paıuuıda AbdO~•el4m. 

Cııma,tesi: 
Kemeraltıoda Hilal; GüHlyah· 

da GüzelyaL; Türkpuannda Aul; 
.kiçe9m&1ilLte ~çeşmelik; Alsan• 
c:akta Sa~lık. ----Pazar: 

Jtemaraltında Sıhhat~ Karanla. 
uda Ahmed Etı:ef; Kem.erde Ka· 
mer; E·r•fpuaJa E~ro'p•~•; Alaaıı· 
cakta Abmec"d UHfi. 

Romanya Kralı 
Bu ayın 22 sinde 
Londrıya giciecPk 

Lond a, 8 (Radyo ) - Ro
manya kra ı, l u ayın 22 ııcı 

günü Lo draya gıdecektır. 
Kn , Lo ıdra a uç gi.ı ı t-: -

laca~ V<" lnS?" te t: kra ı 11 l .._ ı 

Jori n ms~ r olacaktı .. 
Kral Karo! ı re ' a at o e, 

o~lu vel ahd G . .ın.:1 V v:.ıd 

Mıhaii de bulunacaktır 
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- 104 - yasan: A!.'lalanclr Oltnla hallerde, toprak tefekklliti tiı 
tin ziraatine elveriıli olmıyan 

Dartanyan Portosa yarası ve avukat karısı hak· yerıerdetütün ekimiaia m•ne•a. 

hi 
mek iıtenmesinden dotmadar. 

kında • Çbİr §ey &Öylememİftİ Bu men iıtetinin eıbabı muci· 
beıi şudurı 

elini uzattı; ve artık yola çıka· evi..de bulmuı olsaydı anlata· ikinci kata çıkuuz, 5 numaralı 
k d ~ ecf d ~ Bu ,.rıerde yetiftirllea li-

ra arattınusıa • unaa • C81'1na a tiiphe etmiJOrua. kapıyı wrunu:t. tiinleria kaliteli çok dlf Gktir. 
cetini söyledi. louDıD düşüncelerinin bütün D.utanyan, fÖ&terilen tatafı Halbuki bize bıa.i Jlktek 
... ,.., dönitte Ş.tiHa Jel"' laanetile fikrini ifıal etmeli dotra koştu ve esti oıulde titün lbmdır. 

la ile gelmek niyetinde b.lun• kadar hiçbir waktin çabuk geç- hanlıran avlularında hali görül· Tütüa liraalillD mea•dilmell 
duiıJ içia, yedi yahut lekiı mesine ft yolan la•• ıelme- mekte olan merdivenlere ben· iatenilen yerler olu, olıa Ep 
ıü• tenra Portosu bi11 Gran· Iİae ıebep olamaz. ıer dıı merdiveni btalda. mıntakaıının ~daa 'flllyetida 
Sea-Marten otelinde bulacak O ııman uykuya dalmış fibi Fa~at müıtakbel papaııa Çine, Söke • D•izli Yillyeti-
olaraa beraberce alıp ıötüre- oluruz ki, düıüncemiı de rüya odaana dotruca girmek müm· nin Tava1, Çal • Matla viliye• 
cef&ri bildirdL • y~ni tatar. işte bayle bfr te- kü• detiJdi. Aramiaia odmaaa tinin AbıkiJ nabiyeıi aaerketl 

Portot. lıer lhtıaiale kuıı, sır altında bulununca ıamum gidilecek geçitler Anaido balr ile Mırmari1, Dac:ya • Mani• 
bu müddet zarfında dizindeki imtidadı Te yolun mesafem kal· 

1 
. "bi la bi Hl 1 vilayetinin Ala .. bir bolanclar. 

incilin tyi olacat nı ummıdıfı maz. Bir yerden kalkıp diter :'en :' 
91 

' 1~•• b L~ • Filhakika ba yerlerde )'etiflm 
cenhn verdi. Bundn baı1cı, hir yere gitmiı oluruz.... itte ~~ • nmıfb; ıene1erce e1t1e- tiitünleria blitetinln clltlk ef. 
diifeıinden cevap ıeliııciye ka· ba bdar. Yolda geçeli mıaza- d

1 
•fid arzaıuna yaklaımaktı bu- duğu anlaıılmııtar. 

dar ŞantiUide kal•ta da radan ise. fikirde yal.az bin- un atunu farkeden Bazen ko- Biliyoruz ki, tütun harici ti· 
meeburd.. lerce ataç, clat ve w .. ı.. ridora dikilerek büyük bir cür caret ma•tıenemiıde blriaei 

1 d dereceyi haiz bir maddedir. 
Dartanyan ba CM'&b• çabU lcarmakanflk bayallerüıd.n ba1- et e pçmeline .. Di ol•yor u. Onun için birinci derece laaili 

ve münaı·p olma11nı temenni ka birt., bfaaz. l>otr'a-, bipre Bazen lutra- ebemmıyettir. Üzerinde ne kr 
etti; 10Bra Pert01u Muıketonun lıte böyle bir düt&nce içiede linde her zaman bir kiliae ad• dar baı11ıiyet ga.teriln yeri· 
dildmti11 em•et eclip Gtelcleki .tın• yiirüyüıüne tibi olarak mına hizmet etmekte balanda• dir, ae kadar müakata edilifo 
he..._, ela pclikte• aoarı, Şantilli ile Kravokör aral&Ddaki tunu büy&Uiyor ve ittikbatde 1e yerindedir. 
188' atlannıa birinde. keıt1'I- llltı yahut sekiz feraahlak me- Aramflin ilniformallnı atarak Gerçi bw tütia meaelni ile 
mat olan Planşe ile .,....,_ •feyi ıeçmiş bolunaD Dartaa· dibbeaini giyecefi zamanı ... kar11 karfaya bulaaayorm; faka\ 
yotw .thiiWL yan Kravokör kaaabuYI& p baraazlıkla bekliyordu.. bu, lleyeti umumi,.air. Bütill 

d·ı· ld t•ı· meaea. tütiin ziraMİ•İı tabdit .....,.Vl ı ı zamaa yo • pç ı ı Y• c-.ıı ller zaaaa teblib AııA hut •-·-d!!t. e";.11.: - •- · L•11l'... edilip edilme•eıillde ..ı ... a.:uir. 
- U1 ..... _y .. na • .- i•iDde ıo .. r...u:Aou- L.- ,.~ ... L..- T -...-. 

bi ·-: dii .. biı L-1..L b 7 uwaa "" .. ...,..,. ütiiDle alakalı birçok mesele 

Dartanyan Portoıa yaruı ve 
aftbt brm hdk•ndı lrichlr .. , .., ..... ,ti. lisi• .. 
anılı. pnç olmakla beraber ih· 
tiyatUr bir delibnlıydL 

S..an için cakacı ıi1ihıorun 
ıö,tec&lerme iaamr pi p 
rüamiittü; birinin 11mnı ve •u· 
•tile prun&nu kıracak olu 
•mm ·~cim• tıkanaama .
bel .. ta ~ Hire wrweetfal tak· 
dir ediyordu. 
.... ıul.. baek ... .,.... oı. 

mı1c11:ıın ....._ ötnamiş hu· 
l_...uz kim11lere katı her 
•••• lak--Aevi manevi tevaf· 
hak .... eriz. 

Şimdi, ait eatrikalı 
d""'•cıelerinde 11 arlmd ... n 
aJ ..... ladlaD.... --
91q•9 ohlut- cilletle .... n 
oJlllltacak ıiıre ıörüa... ip 
uoim- eftlden e&ne pçırm" 
ol-w me...- olmayar 
clelfhll ... 

8-nla fJenber, yolanda 

·--...... blbiai ... 
bir W. lllım.P ...... ...._ 
feclaklrlıtımn milkifatıru bol 
bol ödemeı i.temiı bulunan 
.-. .. sGzel mlldam Boauyö 

pfdi; fabt IUDU da 
...,..._ ki, ba beler deli· 
~ eliaden bçırmıı bu
lalİ4ilp saadetten ziyade za. 
valla. belanın b.11na ıel11eıiae 
llbep oldup felikctteo ileri 

LMi baaetiae ıöre kad._ 
K.rdinal.a intibmlU brbH ol..... ıipM etmiye>r • 
~ illtilcaaın• tla cleilptli 
ol ı .... biliJorclu. 

Nazına p.iacle uul affa 
.. ,... röriildütüaü ..ı.,. ... 
,.... -.. -b.mı.r -
••danı M. dö Kava kendisjmi 

ra .. ~wmez _.... it' bizme•-it:x.:acle k•ditiai -·-
1 

..ı.. -. • ._, --- vardır lci, bu hemen bir yJua 
•nuyor""'- bı·ı. - del"ıkaalını• - 'L ·- • • k bi 

O 
d .t!1 __ • 

1 
topl -L:ı .,,._, ~ -- •ııeri araaına aı ııbrılacak si · 

old.ı:. .. ~iu~ t~~~ mu belı:letmiyeceti laakkıDda görilnmüyor. 
•- --• berpa tekrarlaclıj1 t'ldtl.dir. Tütün ziraati taladid ediliru 

oldtiu me1bueyi taaımlf ,,. ~--1r nokıan olara•- rekofteden,Am--
d la 

L _ .. ı..-L..... ruv Bazen çok neşeliydi. ~ ..-
ltım. önna ıürerea ~ Efendili artık her ihtimale kar· rikanın iltedifi yiikıek kaliteli 
kapd&Da .varmıfb. b tütünleria çıkıp çıkmıyacatı 

Bu aefer keDdiaiDi kaıtalayaa • ile ıeri çekilemezdi. Sıbbt edite1i Yarclar. 8a .ulipaiD 
baoa bir erkek olmayıp ka- acılarra akit rahat1tzlrkla bir- bertaraf edilecefini ıimdiden 
dınch: Dartaayao insanı sima• leşmeli çoktanberi beklenilea umabiliriz. Yllek bl"lte fillüa 
•adam aabyabildiği için ıözlr tesiri viicude ıetirmiıti. yetiıtiren aahalar 1>emdir ve 
rilai tOa1ltal ve .- çehreli baa Vücatça ve fikirce bir uda buralarda titin ziraatiııiD mea
aahibeaine dikti ve kadına kup •rsılmıı olaD Ar..e., llihaJet edilmesini düıünme\ bile laa-
lcuruz davranmak için bir se- gözlerini kadına dikmiş ve ba· tahdar. ' 
lep mevcet elaladıp wyallut findaa pçen iki foliketia, ,., Yukarıda, kaliteli dütük tii
böyle .- bir çelueden çekio- ni, metre.inin birdenbire o,._ tün yetiftir• •M&.M tit19 
mek beyhude olacap ı.e.. dan kaybola.ermelile omuza• ekimioi wtıaek Ameriba• 
takdir etti. Kedaaa eledi kk dan 1.aı.11-1111&11 Allllla t.• ilatiyacma JeriH ıe&.;,ecek 

- 1Uia madam, OD iki p. fıadu bir ilatar olchtm iD.. bir tedbir clefilclir. A•ı •••• 
kadu .,,.ı burada bınkmaia mıfb. iatediti tit&I dil• _..... 
mecbur 1...ı...Lllo.-ız ıe- bir Efendiı"Din ti•dilıD vaM•etine lardaa belit• -hellt .... 

--.- -Y 'I na bilir. 
•kadaşıma ae oldutuna aöy- ı&., Baallia ca11m •ılraeak Bu llaldaıb .............. 
ler llliıınlil birıey ..,.., od• Dartanyanın IOnra i• plı.da .a. ...._ 

-Yirmi iç yahut yirmi döst ıelmeai ve efendisini tekr• ıcabedea eliler ......... il9-
yaılarında, nazik, aevimli ve düaya itleri airdabuuı aoluaata nt edelim: Tlth fhlı&lclwwia 
aürbüz bir rlqllde tlelikanh, çal&ew ihti .. li eldup ko· ıılahı, fazla illi ........... ... 
detil mi? layca anlaplahilir. nn da Wrer tlda ... ., ••• 

- Tam kencliıi; omuzu.dan -Sonıı """ - lrarulma11 bir zarurettir. TütiiD 

yaralı. rı·--~~------- nevileri üzerinde tecribeler - o,ı..... Evet, ._,.. Borsa yapsak. tekaik işlerim c1evaa1ı 
liili burada!.. bir 1Urette murakabe edecek 

Dartanyaa. sevinçle abaclaa 8-3-938 bu iıtasyonların faydaıının çok 
açrayıp indi ve yuları Plaa... Dzlm •fr"m büyük ol•c•tı timdi.den kabul 
ye farlatarak dedi ki: C Abo K. S. IC. S. edilmelidir. 

- Ahi Çok ıükürl aziz ma- 18S J. T...a.Ma.10 50 13 SO Asıl en mühim bir ibtiyae1 
elam, bana can verdİlliz; uiz 152 lnbiıar 9 50 12 so tebarüz ettirelim: Mıntakamazda 
Aramia nered•? Onu kucakl.. 103 Afyoti bi. 1% 75 13 50 itlenen tütünlerin döküatii ve 
mak iıteriml Keodiaini tekrar 57 Y.E.Bencuyatı ıs 13 tozları mühim bir 1D11strir. 
•uldutum içıD çok mem1M1aaml 45 M.j. Taraııto 12 25 12 25 Bu toz ve döküntll.bt bir 

- Affed.liail. ..... .-... 
33 

P. KJ.rk 1~ 2S 12 5') laımı Almanyaya ve lnptere 
mhtemlekelerıne, pek m ela 

di-. 111 ana lizi kabul ... 2S K. Taner 12 625 14 75 dalıilde, h8faratln itlafı itinde 
•tiMe tiplaeıa var. S E. Conl 12 SO 18 kulamldıktaa ıonra yakıbp 

- Nipa? Yır•• bir ka.· 2 şu.tak O. 14 50 14 SO tıt'lm.ktMar. Al .. •Jll ve lnril· 
elan mı var? 607 Yeldln tere mlate•lekeı.ille ımderi-

- v •• w.ı Ne elemek w. 235049 Eski Yeklla len bu döküntü Ye tozlar ... 
tiyarHBuz1 Zavaı&. delilraahl 235656 u- ,-.. farda, aikoti.u iıti.._1 edil_. 
Ha,.,, efutli-. Janı.U ..... PIJ••• flatlM te ve bapratın itlih işiade 
lıtl• yokl 8·3-938 çekirdelcıiı iizim kullamlmaktadır. Tiirkiye(ie. m-

- O halde, kia v•? orta fiatleric nat tetkilibm1% tarafındm, ba 
- u.ti4,. papua ileA..r 

7 11 50 tütüa tozlarından nikotin İltih· 
T A/CVJM JeD baş Ciziviti var. No: al edilditini ve bu i.tihaal 

________ _.. ___ -il - Amaa Ailahtml Zavall& • 8 12 OO teklinin de iptidai oldutunu 
R8111· 1!S4 1 ArUl· l.l.Sa teWibli Wı .. ide mi? • 9 12 50 öğreniyoruz. O li:adar ki, ihti-
~ M MubrNm. 1 _ Oh, bayır efendim, bija.. • 10 13 50 yacı lcarşılamadıtı için hariçten 

MART kis;. butalttı ıe...:kı. 
18 

.. _ • l 1 16 00 lıaıaratı itlaf için ithalat bile 
._.. -· laclr Atlflarr yapahnaktadw. Ymi btnd• Jl· 

9 1 mfuluia tuttw ve papaz meaı.. ç. Alıet K. S. IC. s. kıp attıAıma• paradll' ve bw Q. 
; tine rirmep karar verdi. 22 A. H. Nazh 4 75 4 75 c;üde bir para mili kaz•ct» 

8 8 
- Yal Ôyle dueaizel Ben Hvda mı-. aynca çakankp ı.riee 

qnun muvakkat bir zamaa için llOOSS Eski Yekun akıhlmelctadar. 
Çarşamba ıililatar oldutunu ua11tmufbam. ı..0080 Umum yekin Tiitin alarmdan, MM ... 

- FJeoctiari.ı ha i anu tör· hal memleketin istifadeli te•ia 
-..a..~ v f eo .,._ k. • · ,__ ? Zahire satışları ·-- • • •' , • .-.a .v,.... me utiyoram: • edtlmelidir. Bunun iıçia de 

ı:,16 6.t4 ~ Dl l esQ8 - Eskisindea d• ha zt,ade. ç. Ons K. S. K. 5· modern bir nikotin fabrik1110111 
11.17 1~ 9 5 ~.... • ·.1.a4n • • O L-Jd _, 295 KentPelamut 340 355 
.,.. ..... .. .. v 7•~· - aa e. atndia. avlu- kurııtlmaııat lüzıt111lu adclıedelU.. 
~15-39 1m•t l«P. 37Mf> f -~-•-: SO B. Pamuk 33 33 2 ._ ____ _.._ _____ .. w•D- ut tara ıllUllÜ merdi'leade•

11
• __________ _,, Ne}IMI Mıilrt• 

NASREDDIN HOCADAN f 
a h i re t ~:;;' 

e Kt upu!l .. ,_ KD9ter i 
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Muharrir dediğin adam san'atkir 
değil de lriimes hayvam mıdır? 

- Amu Karaıküm; Bay 
Kemal KUIU ecaoalitw Wk 
.. .tti?. 

- Etti.. • 
- Neden?. 
- Ulan, ne kM kafah .. ,. 

• &. Hacind?. Saaa• aecl• 
al; medeai ot. 11a; Wbtti ....... 

- l,ı am• Kara,adm; bir 
................. bir 
ıelaeltl olar. 

- Sebebi kaao m...ı.&. 
Haaendeli.de m•~· ........ 
tan fazla ımi .. 

- Ya .... 

antur Marifet matbaacı11 Fazıl, 
defzea eıki delterdar Bay Nu• ........ 

Ve arkuındm Ntıfreti a-
kamıa• ~ per 
•inden feıyadüfipn baılar: 

Habr• ficl olMJOt sensiz 
be.im 

Bana öyle ı•liyor ki Kemal 
Kamil bu tarkıyı ığylerken Lep 
madenci merhum Bay S.diyı 
dqiinüyor .•• 

- Karııözüm bütün bualar 
radyoda mı oluyor?. 

- Tabii radyoda, sizin evia 
•utlflk kokan mutf atında ola• 

ealc detfl •··· 
- Elbette... Senin bıaıi - Böyle ıöJfeme Kar•ıö-

•ektep mezunun meaell Safiye aüm; minfeil ol111on1a 
aibi. M11alli ıibi, Hamiyet gi· - ltter möbtecil, iıter lci
bi, Müzeyyen ıibi ründe 30, ,.d ol; bakik t ...- •• llaki· 
40, SO lira para abyor?. lıin kat öyle bir pneftir ki -
7okıa mektepte dirsek çürGt; ••lçalda awMlak IDiimkia M
aonra 55 lira aylıfa ispermeçet fildir. Hakikat fiineıi oı., ol
muma ol.. ~ ruet• makalelerile llVU&· 

.. ilir. 
- Onla bdm ... 
- Daha metMtt:llt ya.. - Ne müauebet?. 

a-• ,_ - Doktor Memd•b Sayla 
- ..,... at&ir... Yelli Aaırcı Hakla Ocakotlun• 
- Ya müarrir cleclitia Mksan a . Baafarın iki8iad• 

adam .. ?. Omrida yanaı 899' t.irfai bak amma hangi11?. 
hkla seçeD ruete ••ı..rirl Elbette birııı hakı kat ıöneıini 
1a11'atlcir cletil de ldİa• .. ,. •qmakale de 11v17arılc bize 
va• mf?. a·r .-lıarriıia .. fÖltermi10rdar. 
)'llcla lraa_.aclıpı bir kadm - Acaba hangiıi?. 
huende üç ayda kazanaveriyor. - Vallahi friında cl9jili& 
K.•al Kimi& .-,i •?. .. Bu ciheti •ha, olaa 4oktor 
mıı ki, nane aayunun adını Behçet Uz halledebilir. Sıraaı 
•tittinrek Partayüam .... rence k•ddiadea loranz. 

viçini diye yatturmanm modası Ewt; • diyerclU11?. Ha .•. 
pc;iyor; ecıacıhtı Sansar zade Koaaal ~hlilM. HDr& radyo
Hamdi Nüzhetle meılaur dokuz ela Afroditia tlokıanmca 1e• 
batak milyoalek i•ar proj .. İll foaiai ile Bouparbn •ı... çitek 
.,..,. lauant1G ...,..,._... 4ö lakav•. .... bu.lı.vor. 
._ ., Pllite ••L ilk 1. - O ela ne •mek?. 
tuWa Iİtllİ'" - Bi:ı ım baba nineye a<>re 

Fakat klfiria ..a ,_ıs •ı "amanın içime fenalık bastıtl 
,..&. demek. .. 

- Sakın alafr•!lıa mı?. 
- 11..a ,.a?. - Ta ke <tsi Hacivad. .. 
- laaim illii ...... t.iılk - Sen d dtnlıyor masan?. ,_,... ol•• • -'· - TalMi.. Camm alefranp 
- Ewıt.. iltedimi; P1trr•, l..Olldra, Bertin, 
- .... • J ••• ... Vi,_.., WiM birilillden bira-

....... ,.. .mi ...... 4imlifoNm .. 
- Aa,ip.. - Peklli; l.ta.-.. b. alaf· -s... .. kala .... ,....,. .. , ... ÇlllıJoı?. 

daha çok acayip .. yler itftinin. - Herhalde Avrupa mer 
Fakat radyaaa kadın •mubte· kederinde alafranıa çaland•iJoı 
na diole)'icilu. dedilüla _. hilmiyea enayilere... Ulan; par· 
ra ..,taya bir batiaJlll vu ki.,. •atımın ucunda Vıyana durur-

- Radyocular hep kadaa ken beD Sallaba11an Dudunun 
...- Kar•iıl&a?. piyanolİle Batdaarya11 zadenin 

-Yok a c•·•, eıbld.ri de kemımm dinler miynn?. lstan· 
var. Hele I.ta•tda bir--" hul radyosundan alafranp din
.., ili bel kabahtıadaki ._. lemek, Kalrint Ye'f'a Kadit is· 

lalfOllG'llclan llfllturka diltfemek 
..Ue ••••• yelepaiD iıci· b,ı... galln"tir. 
M 1i7lediii içi a neclea bala- Qllf" "' 

'---k '--b 1 ..l- •1 .... :_ - Allafr, Allah ... 
ıettitini aa..... .. i 911ii YM". - Ne umcftn balıız kt&alc?. 
An, _.da ctbmaıık ,.-.. ArabiM••-'• ..,.k ... .a.iı; ... 
pflllıiı· liJler; itta • .... Şını bile yoktıır: 8,z..fen tamam 
t:.~kuyuıaki edayı ıörme• OD bir eatme .. rıp yalal .. ye 

,.pwtırmıılar; Ar• muıilcisı 
M&- olmuş. Helo o 

~:.-.:-~.... ,;;;..:ı iilta pyb Abbaa el 

Kol kol psiyarlar.... Diye takdim edilen üstad-
Ah tan. bir ud çıh11 var ki değ· 
Hayat.. mo gitsin .• Mru.ap udun f>l ii 
Bütün bu arzuların üstünde taı.-... •ele. tek çPpta 
Tepe taklak olmuı •••••dıe ~k' 3 .. Myı 
Solm111 
B

• k ... t moiyor .. r ...... 
ır aıoa ..• _ .,.. o:ır 

O hırpani 111; yeni icad 11••----------. 
olunmuı nevcedid bir eda il• · ()r. Behre U• 
bu1alan okuyufuadan aoaıa .,.- ~ 
lan ilive eder: L"-ocııJc L-.-11.alı 

Malıterem dialeyiciler;, timdi ~1 
•KIR R .ın 

Kemal Kamil ve arbdatluına ıniife6ca11ııt 
dinlı,ecekaiaiz.. Kendiaiae re· Hata lannı ı ),'9 .... Dire ka-
fa kat edeDleı; kemaai Hıfzı dar Beyler 80 ...... Ahenk 
Şakir, tanburi Dede Remzi,. matbaa. ,_.ad• bb•l eder 
kaau• awJut At• R..-.i, aer Muagene,.,,,,,ı.r.fona 3990 
ıe" Alaenk~ Mlüeak Sile,-. Eo telefona 2Z61 
•- ciiabif komuı,_ca B.ü ... _________ _ 
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Moikcwa, 8 (Racl10) - MOlltova •meketDoli, bUpn de de

vam etill'iıtir. la celllde, Y*cada ile cJOifor Uvin ilttc:vap edll
miılerclir. 

Doktor Leva, Kr .. lia 1atı11 ldinili b'atdOlttora ikeo, Stali
nia otlaa11 ıebirlemet• te,ebbüa etmit ve bu lauıaıta Yalcocla 
ile mutabık lcal•ıfb. 

Mlddeiumumt Vilinılıd, ,a.terdıJi bir~-- vıaaikle Levinin, 
Makaim Gorkiyi zebirledıfinl iddia ~İftir· 

Mata.keme, ıeç vıkte llaclar tle••• etmİI • •aatml•n • 
çotu iıticvap olunmuttur. 

Yasan: Saime Sadi 

OD• yalnız yalanlan HYıJO" 
cletildi. Bütia •nıf, bitÜla 
mektep, bütüo taaıdl)dan, •· 
kek, belan, ilatiJar paç laerka 
-~iyordu onu .•• 

Y alaıı; ti•di iyice b•twh
yorum: 
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Onda ıarip bir mellakoli 

••rch. Galiba, ona en çok ya• 
kııan da ba idi. iri ıözlerinia 
berrakbfl içinde namütenahi 
bir dilfüacıaia, ;.,if ve ifade 
edilemiyen derin bir biizaiia 
UÇUftap ıörülüyordu. 

- ZaliaL. 7.ali•L 
oı,. ialecli ve yorıamal' ba-

••claİI ..... vftti. o ........ . 
itibaren, Aferi .... bir-
..... cletiliftlmitti. Arbk 
- -wrodlt. di,... .. v. o .. ....i.. wrclilimiz ba 
~ ,... İllai, prarlU " 
& .. -. lııir MVi ~ ıbi 
Ut mata bailacla. Kla İİuftim 
Mektehinla aoa • .-c1a idik. 
DacWdan ömrW. laitbir ıa .. 
... D küçük bir alllf p .. 

ri)'aziye hoauaq bile. 
b ......... plmiif: 

GbeU. 
8emifti. 
Aferide bu ,. flircleabir• 

lautalanıvermiıti. Onun yoklu
Ja, bizim aramazda dolduruf. 
man imklnı olmıyaa büyiik 
lıtir botluk açma fb. Halbuki o, 
etrafı• •ete ile dolduran kıs
lardaa detildi. Jeatleri yoktu. 
Gürllltllcl, f&ba, muzip ol
.aktaD çOk aakb. ICoaatlll'keD 
HIİ latif ve uzak bir aJaeak ' . tibi. .... ı cl•ialilderia lçir 
elen eHr plirdi. Bu ıe.ıa •· 
deni bi9bir tonu yokta- :-ı 
de, ·..,ı.tı fibi ,...... " 
1&calm.. clı ki 

Haai ba11 ,.,ıer var ~ . ' 
mncadiyetleriDia ve telirlenaıa 
bizdeki iılerini kolaybkl• ~il" 
1amaJJz. Aferid• de 6yleydi.. 

Hutabtıada ber akJa• ut
rar.dua. Gözleri bira daha 
bü~~ fibiydi. Çebreliaia 
~~ iaceliii artan parlak 
ailcliaüi albaclalci damarlan, 
PlnlaldarıD&D zarif uanltlfu, 
ODa '- hutalıtıada illhi, Af 
ve bambatka bir tekil ver
lailti, 

Bir aqam, karyolı anın ba,. 
uc1111c1a claruJOrdum. Buıüıa 
claba yorpo, daha bitkin ribi 

1ürk- Yunan 
dostluğu 

- .... 1 lıeel .,,,,.,.,. -
M1thte'lif t•klt111*, ell.-incle 

•Jtt• Ye defae daU.. olclata 
halele htuJOfta ,.tmtler ve 
Batveldli, tic1detli alıa,larla 
b .......... 

General MitaU.1, npadaia 
çabaca .titr latlndft otomobi
lin• bia•irilmiı ve l&'ll••ait 
derecede cotkua tesabirat icia· 
de Bapekllete simittir. 

v ... Bapeklli, Bipelcllet 
bia•acla derhal matbuat ml
meMilleriai kabul etmiı w k~ 
clilerine bepaatta bal .... li, 
Aalcaradan toa derece •••aa 
a•det ettifiai, Yaauiata11111 TIP 
ijye de clalaa •ka bir -e\tıi 
elele .. d'J Dl Ye llaaclaa cto
J+ya aynca miltelauaiı oldatuaa 
ih eıa..ıftir. · 
~"11 M•~ •ı~llt 
~ WNae,ı ltd••• clav.t 

· •it n .. lcaa koaM1iDi• 
..- a.,. ı lacl _,,,, .. _ verdili kararlar laaidaacla ama 

.t blıW•••• taı.e.t " ,. .._ .... ,. ialaat Yerclikt• ._._JWl*•Nl-•NJ~j~M•
ıa,- '* •.a fıkliH ...... ..._ Ttildfe, Ya .... .,a " fiıı 
V~• ..thl Mı 1111• W.. ..n,a .efirlsiai ka"81 .,S.mit. 

ı.t .ı... ... ... , ••• .. ICeadilerile uzu mlddet koa ... • , ............. .w .... ...... 
.. ., ..... w.u ••llWJI. •tlflar· 

t.l'ken anak •• •mıi••ki ... Atiaa, bap batta• bqa 
Hal .taa ıw,. illpuaterlDa-• lt•Jl'llklarla cloaaaaıftar. 
lılr ldlilet aOhı• p'1 lliı ••... ;.,,.ı.;..,. 
- ........... ı..a,.;. ....... ., .. v ... 
•• ...... oıa., ....... na. •rı·•anon 
•nHle ram elaıN, ltaaa ••kalııD ~~ l '-· 
11111• 6 1•111111• 19• •.ı.1.u.n. rrıa•laede•irain - ... 111ı1,.mı ._...,... illil6 
.. ,... .. • .... ......_ ._ ldffllna taralttıırİlll' 
.,.ı ••t•ll• ·~ ••19-' aekla• pW * Rom 8 (Rıclvn) · - Jaraale 
•• ·-- u&iceli ....... üa..w.. .tt .. ~ .. 

1
.- • 

lil •adlk ..._,,... 14•Wena._ Dı ualy ı ,azetem; Macariataa 
w.~ .a.,.. iii tarafı .. •• Baıvek li M. Daraaiaia aoa bf
... ...,.,.. •••••• ..e..t Mı yanatıadaa baluederelc ._, •• .,.... .a•• ....- •hlklll • kale yumıtt1r. 

-*Nlik •IHk .. lerila ....... • ~aıete, ~riyuon maalaede
._.. ... d .. ._ •• .. ....._ 'llD•D llJva •oi• haipa1a Mt
llıdn .. ~fJ• ..... ı .. ..-. ~-- alalı olmae- a.cla 
tlııla Mtk• 1•pd•oak ._,.., 1•••· balundutmuı ka ydetmelct8r:lir. 

idi. \lan, sMiı plpli ve lmmı da yold& •ıc.. ....... 
aelan liimk ltiipilderiaia '1- lan. ıarbetta lcat•11 bir,_ 
baclald ;öllm, dalaa mlduda aia, aak .._.._., " lsb• 
clolaııyorda. raplanaı anlatayorda. 

Odada kim• yokt& Şimdi haa• Ob .. lr lltemia 
- Kar yallJor Mil ili .. Jorclu.. Zıı. lautaa1a badi 

.-nda S.U.el laali lcUi iclL Oaa •lda ,. 
DeclL. laaada J8Dİ bir la.,.a .. .,_. 
- Evet, dedim, f•kat tok ma• dotn olmaJaoakta. 

laafif.- - Ne mtu s.a ......... 
lçiai çekti: kuaml 
- Ab, dedi, bn ne kadar Sa.... oqaclım: 

HYeria. Kama yatı11. kana - Gel, ,.. ... olaP 
• .,.ı.,., karın ltÇUIU beni n• J•JI& •• 
kadar beJecaialaadanr bıl mu· ilk defadır ld, .,...., llerlllCl• 
lia.. Soara. temiz bir 1erde, ı••r ecliyorda. O, o bd• 
be•beyaz bir ·ar tabab11 di- kabar ve aaaiktir ki. hı,ab•cla 
fla.. Tertemiz, lekeaiz bir ta· hiçbir zamaa onaa birtey Gze.i 
baka.. riade ıarar ettipni ılrilaemi .. 

Gözlerini kapad : tim. Bu, belki de, laer 16yledi-
- Şu meçhul ıairia kıı ak· li feJİD eıaen makul ve be 

... ıanoı okuuna bana SaimeL bule ııyan olm .. nclaa mı ileri 
Aferidenin ııteclili tiir, iımi ıeli1ordu, bilmem.. 

babrımda detil, b"r mecmuanın Fakat bu ak .. m .. lıte, timdi 
ilk •hifelerinde çerçeve içinde de görüyor ribiyim, kıılannın 
neırettii• rüzel b.r parça1dı. iiatiillde o tiki1et M•, o Jal-
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Holivudun Esrarı 
Marlen tarafından yırtıldı 
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Marlen, umumun rica yalvarması üzerine, Mavi 
Melek romansım söylemeğe baılaclı 

- KialU hududuau afbk; 
ICol.aclo topraldarmda bulr 
..,ona. Dedi. 

Bu maaiclar rumuz umumi 
MViacl fulalatbrda. Bir mucize 
aibi. .. mpanya ve viaki tife
leri ortaya çıkıaata bqladJ. 
NU.ayet. lawrlıtıa 1ebebini an· 
IMam. Kan1Uta yok olan ıey, 
Koloradocla boldu. Şarabı peh
IİI eclilea memlekette• çakmıı· 
tak. Mew'gd toprak iiurİDde 
lftiaçle il•liyorduk. 

Bir uat içiade, aiuma ar 
mak aecburi,.tiaiD wercliti caa 
akıata.a kaybolu•ercli. Bayan 
Va,ıkob, atlaJacak derecede 
rikbt. ıelea zeacl koatrolar
lft W laizaetfileriD İltİrahat 
•ttlli •E1 plc• awaJe ıidi
yonan? • laavı11aı clialemete 
deter ı&zel bir ..... alylıcli. 
TrlllİD tefi. acaip ve pldlr• 
ci au .. aı. 7apb1 nihayet. 
Marlea de, umamam rica ve 
,....._ beria., ilkemleliaiD 
....... clqaaarak, -..ldaram 
a.. eeldiade kaftetararak •Ma
VI' Melek. roma•••• .a,ı.mete ........ 

Etnf.aclalôler, , ... clıtımıı 
dUikalana IOUU la1mıtile, 
•..difelleriai •ata•ı pi,. 
eller. ICadaalu cliali1or, •b~ 
1 • u.a.11, derin· 
dea derine çıkan 111iıai JGbel· 

.. -.-. ~Al· .......... m.1 .. 
r-1ar191 fırbaalı bir laava ile ..,.... 

Taa h. •raci•, brmı11 man
Wa k••• plmecli.lini, pi• 
wı..k lcia U.diade caaret 
W .. datuu farkecliyorua. 

Mar'-i oduaa Ptlrclltlm 
••• ıabalaıa ••t darcll ol
_... Fakat ildlDİIİ• de .,.. 
.... Jolr. ...., ,,,,. ... .... 

- Slria kıtu, baJabm iki 
~- aJllldl, declL Biri MaYi 
Melekte. evel, clijeri IODrL. 
llaYi Melektea ..,. uladım 
W. ..,._, kola1 ve atlklr .. 
... .. ,.,. •••• olabilmek 

'-si JOla tatllala? 
.. ._ iaimb filimden ıonra, 

roller OJD••aktaa ve 
fitlraalak etmekten hiç ıeri 
lralmı,onl... Arbk ,alralaadı· 
la-. pr~lrleria zi1a11 oJ. •ba• JA111&•1acatımı, rüae
tilli• ltld1oclaki limbalar oJ. 
cl•tu• uladım. NIZAl')mda 
.... " yorpnlutua hükmi 
'81•cla. Çal11b lcabarelerclea 
liinH kendimi aaııje ettirme· 
le muvaffak oldum. Orada, 
fflib Hollanderia prlalaranı 
liftl•mete b8fladım. 
~, 1'tia pa ltldyolan dola..
jorctaa, 1eai çevrilecek film
liria pefiacleydim. 

GeCe 1an-. bitti• bir vaıi· 
,.ete. •Ylme pldijim zamu 
kielk Mari1aam yaaıada otu
'*'* we ODDD a,.mUDI aeyre
.a,ordum. Bu beDİID dialeDme 
ft ılklftet DlaaDı•chrı JaDİ 
... la yorpDlutuu laymetli 
•lkif ıb. 

Bir .... Moril Tan& adın
a bir rraamı uhae YIZU, 

Berliae bir film çnirmete ıe· 
llyor. Beni ıörGJOI', beaimle 
Wr tecrübe fılmi pYİrİJor ve 
Jidnii lanfbraralc: 

·Glte'•iı. .... .,ati-

••11 ifade eden hareketleriniz üstilae çakmak içia merdina 
pek yeknasak, pzel bir yüzü- lizım. Her vaıon kontrolörlaün, 
aüzden başka bir ıeyiniz yok. trenin durdutu iataayonlarda 
Diyor. Evveli tereddüt ediyor, ubanlıldardaa ıarkıttıkları, ye
N. hayet anraie etmete karar tile boyanmıı demir bir mer· 
Yeriyor. diveai var. 

Kaybolan ioaanl•rın pmiıi. · Marlea bem• treaden qatı 
oldukça iyi bir fılimdi. Fakat anıyor, üzeriDde kırmızı bir 
ona pek az kiti ıörüyor. Oyu- eteklik, beyaz ve dar bir ıöm· 
nan ıöıterilditinden aelciz gün lele var. Batı açak. Acaip de
ıoara, Amerikadan ilk ıeali fi- aenli ıü•üt bilezikler, radi· 

~~..-.::~~ ......... -· plar, ve kıYlr ııvar utan yer

ll111l•n loluuıltıda 
lim pldi •• 

Marlea ıöıüae devam eder
ken, evelki pn kırmw mantolu 
kadıaın atzından hemen laemu 
ayni cümleyi ipttitimi dütiinil· 
JOra& 

Eter Uk 1eali fiHm 1ekiz tin 
daha evel ıöıterilmiı olıaydı, 
~ Cl&arefi' kan~ içia. 
ittllkl balif*aln meı ar Marleni 
olmıyaca&kb. Ve, aekiz ıün da· 
ba 10nra ıösterilmit olaaydı, 

rmı11 mantolu kadın kendini 
tanıtmıı bulunıcakb. 

Vagon • lculübde in cio top 
atıyor... Ring· Krospi Radyo 
İltaıoaunun güldürücü neıriya· 
bu, vaıonun radroıundan bıt
b gülen yok. Berber beni A· 
merikın berberltnne mahsus 
meraıimle ve bu menıime tren 
berberlerinin hokkabu1atını ili· 
ve ederek trq ed yor. On ümde 
ııcak bir havlu, yüzümde ıabaa 
köpütünden bir tabakL Hav· 
luyu deJiıtiriyor, yenideıa yüii
mil ıabunluyor. Varonan sar· 

aınblırile oturdutum koltuk ı ç· 
rıyor, titriyor, ıarsılıyor. 

Komik berber alnanı, kuvvetli 
avucunun içine alıyor ve par
maldarının araıında tuttutu kıq 
bir uıtara ile yanaklarını kazı· 
mata b8flayor. Tekrar 11cak bir 
havluyla boynumu ıanyor ve, 
ba 1efer, yüzümü sabunlamadan 
kuru bir perdah yapıyor. Krem 
ıürüyer. Sıcak ve ıotulc havlu
lar hiribirini takip ediyor. Tren
dt- berkesin bol vakti var veı· 
aelim. 

. Traı ederken çeneai de dur· 
muyor: 

. - Ahi Bayım, ne güzel bir 
pce ıeçirdik. Diyor, rüneı 
ya11lancaya kadar kimse uyu
madı. Bu etlenceyi kimae unut· 
mıracak. Bay, müsaade eder 
miıiniz ıize bir viaki takdim 
edeyim? Sofracıbıp, heyecan• 
dan bitap bir halde, bili uyu· 
1or. içki depqsanun anahtanaı 
taııyan zenci benim arkada,ım • 
Vaıoalar ııcırdıyor, trea du

ruyor. 
- Bayp Yeni Mekıikada bu

ıu·nuyoruz, buruı, Amerilca 
Hintlilerinin merkezi Albu. 
kerlc:tir. 

Vagonlar tekerlekler üzerine 
o kadar yüksek kondurulmut iri, 

lilere dotna ilerliyor. Yerliler· 
den bir inamı lcaılcedi ve aıklh 
pantoluala; ba11lar1, an'ınevi 
elbiaeleri HJılaa, manda deri· 
tindea paataloa, ha1vaa ditle
rinden ıerdanlıld arla ıiiıleDmiı 
kazak ve kartal tüyGndea bü· 
yük ıapka taııyorlar. 

Bunlardan •• debdebeliıi 
MarleDe yalclapyor, iizer • ie 
ailairli itaretler balaaaa amber 
ataandaa bir awdaahk takdim 
ediyor, ve: 

- ismim Olcivayır..aya, yani: 
•ufku koruyu dat •• 

Diye, keDdıai efi.erek takdim 
ecliJor. 

Marlea tetekkir ecliJor, p 
lümıiiyor ve ıerdaalajle iicretiai 
vererek 1avq bir ...ıe: 

- Sizi tamyorum. Diyor,,. 
çen 1ene Saa Fnaailkoda fakir 
Hiİltli rolliaii yapıyorduaaL 

• •• 
Gece. treDia ~';-'alf~ 

azalttı. Barda plaıı uluna-
yoruz. Hava fazlaca 11cak. 
vaıonua bütün pencereleri ır
dıaa kadar açık. Dizleri ara· 
11nda tuttutu bir kovanın için
de buz ufahyaa bir zenci, otur-
datu J9rde .fArkıJa beDz. bir 
ıey m1nldanayor. 

Marle;ı konaıuyor: 
- Seıli filmin rösterilmelİD· 

den buıl o.an intizamıazl ktaa 
1011ra, elkili fibi didiamiyoram. 
S.aa mabbil, Berlinde yara
bca ıantaz diye tanın mata bat· 
ladım. Muıikitinu Hallaaderin 
aöylediti m tarkılan profesör· 
lerin ve tebiı enlerin hoşuna 
fitti. Meıhur Franz Alberle 
beraber • Berliner Ttoater • de 
bır opret ıöylenaem için angaje 
ecliliyor"m. Y ui b · rkaç aözıiik 
bir rol için. 

Buruı, ideta, eair puanaa 
beaziyen Ye aaııjeler yıpılaa 
bir nevi pana11rdı. Fılim mfia· 
tahlilleri, tiyatro miitehUllalan, 
ıııeteciler, vazu ubneler ak· 
ıım yemetiadea evel oraya 
toplanıyorlard ·. Bu tiyatroda, 
farkına varmakıızın b·r zafer 
kazanmak, bilmeksizin bir ıah· 
ne oyunu oynamak, keaclini be· 
tendirmek, görülüp tanınmak 
ihtimali berıün mevcuttu. 

Bir alcıam, bir bar iıkemleai 
üstünde, yalnız oturuyor onun, 
duruı ve biçimine dikkat ede
rek, endamıatD cazib k ıımla· 
naı teıbir ederek atar atar iç
ki mi içiyorum. Geoit omuzlu, 
ıc._mral bir adımla beraber bir 
mı•d• oturan M. F. A. aıa 
ea büyük filim müatabıili Frit 
Paaierdea baıka benimle ali
kadar olan yok. 

Baıgar•oaa . dotru etiliyo
rum, O devrin befıaraoau ber 
teydea haberdardı, her 19yi 
yababilirdi: Faizle para verir, 
uyuttunacu içkileri tedarik eder 
ve 1Atardı, yani asri •nerioin 
biriydi. 

-..s.- OGI'· 

Mısır 
Arap misakına 
girmelidir, diyor 

Mııır icralı Faale 
Meıbbr Mıaar muharrirlerin· 

den Emin Said E'.· Mukattam 
ıazeteainde T. R. Aru1n Mı11r 

ıeyahati ve M11uıa Şark pakbna 
ipiraki mevzua üzerinde yudatı 
bir makalede, Sıadıbad .,.kb 
ile Arap paktanı tahlil etmekte 
ve ber biranin dayandıtı eaa• 
lan kaydeylemektedir. Mabar
rir, ba izahab verdikten aoara 
Mı11nn iki paktta• hanaiıiae 
ifti~•k etmeıinia faydalı ola
cajtae arııbraralc diyor ki: 

•&ize öyle plıyor ki Mı11r 
meafaati Arap m ·ukına iltilaala 
icap ettirmektedir. Çünkü ev
veli Mıaar ile Arap memleket
leri ara11nda birçok ilıiler var
clar ve ilci tarafı batlayu bir 
tok .rabıtalar mevcuddar. Sıı· 
raaıaa dütüıaelia ki. hu a·.nm 
pye1i ae ki 1türel we ilmi •• 
De de tecaYiiıl matai,.tte ol••· 
yıp 11rf tedafütclir. 811 miıak 
Mı11ra badclinddn fula mecbu
riyetler yUkleteaaiyeceli aibl 
Mıırr ba miıakta, diterlade 
elde edemi1ecetı yiibek .... 
idi elde edebilir. 

Baa•nla beraber biz Şark 
paktını M sına a·rmeai laak
kıada Türk teklıfiııe Mı11r ta
rahndu ae aaretle makabele 
edilditiai bilemeyiz. B'z Mısı· 
nıa hali buırda beyana mazeret 
ed.erok bu misaka airmeme
Iİai torcib ederiz. Çünkü ae
bepaiz olarak mi•b airmekte 
maaa yoktur. Bahusus ki bu 
miaak Orta Aayadı tedaf i va
ziyeti kuvvetlendirmek ve Tür
kiyonia bu mırıtakalarda nüfu· 
z1111u ziyadeleftirmelc ıçin ku
rulmuı bir muahededir. Türkler 
ba miMla yapmıtlarda. Ve ar• 
za da ettikleri tekilde ve men
faatlerine uypn olarak yapıl
ma11 için fevkalide ça}ıf ma.
lardı. 

lıte bizim terci la noktallrı
mız budur. Ne olacataaı ıöre
cetiL,, 

25 şubat 1938 tarihli Bey· 
rutta çıkan •Beyrut. gueteıi 
ve 26 ıubat 1938 tarihli •EJ. 
Şebap. gazetesi, Emin Saidin 
makalesini aynen nakletmek· 
tedirler, 

Belediye biJdcesi 
Varidat 1 ,5 milyon 

liraya yakındır 
Belediye daimi encümeni, din 

de belediyede toplanarak yeni 
yıl büdcesi üzerinde müzakere
de bulunmuıtur. 

Haber a1dıtımıza ıöre yeni 
büdce, aıezbaha ve otobüsler 
varidıtile kabarmaktadır. Vari
dat belki de 1,S rn iyon liraya 
yaklaşacaktır. 

Edirne mektupları 

Bu yıl Trakyada 5000 göç
men evi daha yapılacak 

Edirne fehrinin planı hazırlanıyor. 
Bir göçmen mahallesi kuruldu 

Edirne, (Hususi) - Ha vaayı 
Uzunköprüye batbyan 37 met· 
relik beton ve dem·rden yapıl· 
mıı büyük köprüye Umumi 
Mecliı kararile (General Dırik 
köprüsü) adı verilmiştir. B.a 
köprii, 30 senedeaberi bir türlü 
yapılamamıştı. 

Gö~men mahallesi 
EdirDenin Kıyık mabaUeainde, 

65 evMc rüzel bir göçmen ma· 
halleai yapılmıştır. Tamamı bir 
aya kadar bitmiı olacaktır. Ro
manya ıöçmenleri kadın, erkek 
ve çoculdarile bahçelerini •taç· 
lamata çahııyorlar. Va\ile Ge
neral Dirile, baralannı ıık 11k 
ziyaret ediyorlar. Kendilerine 
muhtelif •taçlar verilmiıtir. Şim· 
di de 15,000 asma bat çubutu 
tevzi edilmektedir. 

Trakyadaki kazalarda birkaç 
hükOmet konatı, cezaevi ve 
Halkevleri yapılıcıktar. Edirne 
tehir plina bet senede bitmek 
üzere Prof. E,U tarahadaa ha
mlanmaktadar. 

1938 ele ea aı 5000 göçmeD 
evi yeniden yapılacak ve baz1 
çiftlikler de alınacaktır. 

Beton·f.ufaJt yol ilıeri ıde ye-
Diden 20,000 •taç dikilmete 
bqlanm•tbr. Edirne fidaııbtıra
du ambalajları aevkedi mııtır. 
Böylece yol tam Lüleburıua 
bel. af8tlanmıı oleca ... r. 

Kırkağaçta 
kooperatifçilik 

Pamalı miJstahailine 
lıredi açıldı 

Kaamıı merkez nde 932 yı· 
lıada kurulu tarım kredi koo· 
peratifaaia memleket iktıaad • 
yab üzerinde çok f aydab tesir· 
leri prülmüıtür. Kırkataca 
teftiıe ıelea kontrolör B. Rifat 
Dinçer, Karbtaç kooperatifınia 
durumundan çok memnun ola· 
rak aynlmıı v~ kooperatifın da· 
ha ziyade tekamül ve inkiıafı 
için yönetim kurulu ve direktör 
ile etrafııca ıörüımüştür. 

Kooperatifin kuruluıundan 
baıüae kadar idare edon ıeaç, 
faal direktörü Z btü Eken ko
operatif mıntakaıında bulunan 
bltüa köyleri dolaımıf, çiftçi· 
lerle temu ederek kooperatif. 
çilitin faydalarını izab etmit ve 

-Tireliler bir teh-
like atlattı 

Ma~ot e posunda 
yangzn çıktı 

Tıre, (Husuıi) - Tire, cliia 
büyük bir yanıan tebliı<eai at· 
latm ıtar. Şehrin ort81lndalci 
elektrik fabrıkaııaın mazot de
posunda bulunan yatlar, maki• 
nist muavınlerinin dıkkataizli· 
tinden parlam t ve alevler bir
denbire etr.Eı ıarmıı, ateı ,.. 
niılemete baılamııt r. Civardan 
yetiıenler, kendilerini telalik.,. 
atarak ate,i ıöadirmlfJerdir. 

Mıılata iatU.a611fı 
Kuamızın her tarafında ..... 

tar intibabatı neticelealliftir. 
Seçim mazbatılanm alu ,..ı 
mubta,lar vazifeJeriu ..... 
mıılardar. 

Ôdemif tlit6nc1J .. 
ler birlifi 

Yeni idare 1ae,.,. 
aeçildi 

Ôdemiı, (Haauıl) - S.,.• 
dır Halkevi pnçleriad• ... 
rekkep bir ırup Pazar aW 
Ödemişe plerek HalkeYiel 11-
yaret etmiftir. Gençlere HalbW 

m f, teber pzdlnlm ı w 
ziyafet tertip edilmiıtir. 
Tütiineiiler 6irlili topla•• 

Ôdemiı tütüncüler birlıti 
umumi heyeti Halkeviade top-
lanmıı ve yeni , idare laeJetİllİ 
ıeçmişt r. idare heyeti reilli· 
tine 8. Ahmet Kıymaz, ildaci 
reialıte B. Recep Çay, velDe• 
darlıta B. Mustafa Tezel ıeçil
miılerd r. B. Hii111ii Karaonaaa 
B. Hayri Ostiin n 8. Etem 
Boncuk ta idare be1etillde n
zife g6receklerd·r. 

ziraatmi ıenııletmelc iıt yen bi
tün köylüye cumbarıyet bükl
metimızin kurd~tu taram kredi 
kooperatülerinin kapılarıaıa ~k 
olduğunu ıöylemiştir . 

Bunun net ceai olarak köy._, 
den halle '<ooperatıfe dahıl Ol
mak için merkeze gelmelcteclr, 
Bunlardan reımi muameleailli 
tekemmül ettirm · ı olanlara to
ham 1uk para verilmiftir. Koo
peratifin bu muamelui ... 
köylü ve halk çok memua kal• 
mı ıtır. 

Turgutlu ortamek.tebiode .. 

Turgutlu, ( Hususi ) - Kazımızda açılan ortamektep, bitün 
civarın ibtiy•cana cevab Yermektedir. Mektepte derslere ve ınz·· 
bata itina gösterilmekte, çocuklar iyi bir şekılde yetı şt ri ime tedırı 

O. ta mektebe devam eden fak r talebeye bergün 3 c k y m~lc 
verilmektedir. r.Ön ,.t,. A " ~· ··" ~ 
~rnıtt" 





Lüe. San'lıtl• akalı 
Bolı .... l.ri• 

s.Jdf• ' 

Binbir gece masaUanntlan 
Seyyit Sendabadın 

Harikulade deniz seferleri 
-----• Nalclf#l•111 lr/1111 Haar ------

- ı -

---Mil•• ,-..- ... ....... ~-. ........... 9'r. ... .. ~ 
ı~·~-~--·-~wı .... : -.~ 

,. ........ .. ,, ...... ı.9111fta.r~ ,. ...... 
.... ~ .. -lıi'a.: l'I dzılrla Al:aa 

klrlelW a-fti" " Hiaclı .. 

• .,. .......... ,.... 
,..,.. ....... Jlieliaia ... ••li jellr ....... lhirl 
..,. ln11Jcılr ........ ? Ya·atna 
laerlaanai bir yeriaia bira ur~ 
"' vere •triliaiı olmaaıaclu. 
Rff,alanncla cıaDerle, bb1lerle 
attaluların o ıece malaakbk 
mideleri bonlmqtur. Bea pıi
k01or ar riyada vahti hayvanlar 
tarafuadaa kov.ıanm•I"· o riyayı 
,&ren adamın uya.-ık haya-da 
tahte11ur korktujll, tefevwk 
eele1aıJeeetial bl fclfJi bir ki•· 
aeafa mevcudiyetlae hımlıcli
yorı.ı-. Geao pııkotoıl•tm id
diıfanaa onaran riyada ı&
clGIG•lı manallS, ~ç teJ
ltr hep ayudutumu 11rida vfl.; 
cqdümiizGa geçirclitf ciıiaa nf 
rahataızlılclerı vtyı ıttrrıplan 
dımığuı bir hiklye aydurırak 
iıaha çahıaıa11aclan ilerl pl
mektedir. 

~-----";)' "-tladaL Arka-

••• 1ahilleri ... clea.,' tut'"'°'' lru clailan ela ............. ,.t .. 
ı.u.: ri ...... o ... ) eli, ... 

ilk .. ı.ct .. b•i .......... 
..- •~ At1atat1=• .o1 ... .,. ................... 
... cllaa•haclea aı.c.kti .. 
Del•- Galara lieldnnı Wo 
bir .-eti• öcli,.m•m. Arka.,,_ 
luımm verditl baharlarla biraz 
...... ...... Artık •-sin
den ... a be9i biç deaiı tut
madı. DeniM üımlftl• Tıpa 
karada ...... ıibi ,olcularla 
hot bet ediyor; onlana •~ 
IS1aı bol bbl dialıyor ve ...... 
aiyotum. 

Bir aabah kaptan bize ...... 
seleli: 

- Himrlmimta baat.; dedi. 
iki 1aat ıoua Z•beP illıına 
çıbeatız. Orada epe,,_ al11v .. 
rit ıder1iniz. 
Hepimiz-·~ berine deak

lerimizı ~a.4~ baı'adık. Bi
zila Bataıl, Haleb, Yemen 
·~ bu adalarda çok ,.. 
çerm · f. Yolcular b"o u biu d•'· 

JOI .... 
Gldiill •ttılt• ..... ....... 

bir mavilik ioiade bal .. .. 
me; ...... lditlk bl,. iti• 
lerce balatan urcLtım lloiı-,ıa ........ ~ .. ,...,. 
JllllJOI'; tazla d..- •GJ• ke
n•mda apun; al'zımdaa kar
nıma d6ktl9 dAGle bana ..-
alcmma,or; beai bopyordılt 

Demek hakikaten bOl•w
clam, Allallıml Diia,a rl:dal 
sönmemek. Batdacll t9lcrar 
ltawıamamak, dilDt._ canlı 
t&DllZ meJYMartaDn bir daha 
tetamamık ........ ..1a 
kanat verdi. Denizin için 
dtpaa dotna bir hamle 
bm. Bir .,..., bir daha ya.otıl~~NJ 

- Sonu ""' 








