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suiistimal davası 
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• 
Memur ve işçilere parasız 

ayakkabı ve kumaş verilecek 'libJ•.r.ıdt>nlT.def-.! Rus filosu ne ya.pae.ak~ Bu~ kuvveW bir durıınııl'J. obn j ~·--------... --~ 
donanmanın ya kendtnl b&ı:ıracağı, ya.1\ut btta.ra.I blr Umana llt\ca. e:ı~cıe. 1 Al 1 

Tekaüt kanununda değişiklik yapllması 
mevzuubahis - Hariçten ve Amerikadan 
külliyetli miktarda buğday getirilmesi 

tJ veyn.hut tesllm olm~,ı Uerl s1rlllmektet!lr. Bun& ait yazıyı Dünden Btt.f man ar 
~ı:,. cütun:ımuzda oku3'1lntız. Reımıtmb: Karadeniz Ru9 fllosnndan iki 

torp'dcyu ııe>)·lr hAllnde ı;öı.terıyor. Kafkasya 
!!__ir _ afk _ [a_:ia~ ı ya doğru 

BiR GENÇ YATAK ODASINDA 
TABANCA iLE OLDOROLDO 

ilerliyor temin edildi 

Kömür ve şeker 
gibi maddelerin 
ıt1atlarından 

teazllAt lmllAnları 
aranıyor 

Ankara 1>· (A.A.) - Yenl hUkumc. 
tın bundan sonra yapacağı işler ara. 
amda ~Ut merhale olarak bi.llıadsa 

devlet mekanizmasını gençle,ştırmek 
b&lmnmd&n bazı tasavvurları vardır. 
Bu a.rada teke.Ut kaııununda dcğ!.şlk. 
Jfk mevzuub&hstir. Gerek 1daı1 ve ge_ 
rek alyast sahada kuvvetli btr genç. 
lltin yetl§Urtlmesl ve vazife almMt 

arzu ed11mektedir. 
(Devamı S ttncücle) 

!~~~ 
Sırbistan 
Mücadeleleri 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
L ONDR.4.DAN verilen haberle. 

re göre, mihver Yugoslavy:.ı.. 
d:ı. Slovenleri ezme~e tleum edi -
yor. Haziran ayı sonun<la 12a ~in 
:Sloven Sırbista.na slirübnii~ yahut 
Almanyada ve Lehistanda zoraki 
hbmetlerde çalışmağa gönderil.. 
mişti. Gençlerden ~ğu, mukne· 
met yahut baltalama. hareket terin., 
den dolayı mukabetle bil.misil olmak 
üzere ldsm edilm.i~r. On altı köy 
kökünden kaz?nllllş, ahalisi ya kur. 
rtUDA diğllmlt, yahut sürü?müşt..lir. 
Bu, Almanlar ta.ra.fınOOıı i'gal e. 
dlJnllırJ olan havalfye ait b!r bilan
~.cdur. İtalyanların işgali altmda-
kf yerlere ait ra.kanılar bu kadar 
yüksel< değildir. Fakat ttalyaııuı 
l~gal ettiği arazin.in ~lmanlarmki. 
bilar g~ olmsdıif anutulmaınıı .. 
lıdır. 

:lın.-içredea verilen bir habere 
göre, YugMla.vyada çete harbi ya. 
ııanlar Sarayo\"8.Dın cenup g:ubin· 
de Karaseva ve Kobinc;ayı zaptet
m~lerdir. Buralardan Alma.nlıır 
tamamen tardolunmuştur. Demir. 
yolu Kobinı;a ile Mostar arasında 
211 kilomet.relik mesafede havaya 
atılmıştrr. Kobinı:a depolarmda 
lll1lhafaıı:a edilen erzak ~ halka 
dağrtılmışt.ır. 

1111 haberlerin birincialnl Lon<l. 
ndtın .Jmettiii için tarafsn teli.k· 
ki ~eblllrtz. ls""!:ireden geleni 
de ,Upbe ile knrsılayabilirlz. Fır 
kat Yugoslavyadan g~n Tü.rk 
yolcularm ~etirdikleri haberL.>-re 
lnaınmsmak ~hı hiçbir sebep yok • 
1.ur. Banlar Yugoslavyamn garp 
Jıavalisinde tiren seyahatini o l.'a.. 
dRr t~Hkell bulmuşlanlrr ki dö
unşte Belgrat • Vi~a.na yolunu 
t.ettih zaruretinde kalnnc:lardır. 
ttatyan hududu tara.fmd11n Yu~oo
lavyaya girip şimendiferle Relgra. 
da irftek en böviik bir tdıl!keyl 
~öze alma.le mio~cııru ifade edi:f"or. 
H11r an bir hil<'nm bekleniyor, köp. 
rillerin atılma.~ı bel<lıerıiyın·. Bütün 
"eyahat heyecan kinde geç;yor. m~ 
"'Urhe edilemlyf'Cek bu mevsuk "6,. bb!'1'lerlnin zh·acır alhnda 
111~cr h:ı1'crler +a"i1' it lri, 1finı•ı1!.a 
ıiyık görünüyorl:tr. Sırbistaıı.lıt 

Bir şehir daha 
zaptedildi 

KaN, metresinin yatağında gördüğü gance dört el 
ateş etti kadm kaçarak camni kurtardı Don nehrinin 

bitin geçitler! 
Basların ellntie Evvelki gece Sllivrldc aşk yüzıin.. 

ıJ •n kanlı bi rclnayet işlenmiştir. HL 
diııe §Öyle cereyan etm>ııtır: 

~kil Mealillte ~lizakerelerl takip edrlm 

SifüTinin Fener köyünde oturan E. 
mine admda bir kadm Alt ÇeUn i_ 
Sunll blr!ai ile metTCS yıı.şa.mal<tadır. 
Bira.z roppal& b:r kadın ola.aı Emlnc, 
Allyl son günlerde Haııa.n Kartal a . 
dmda blrlırt He aldatma.ta b'Y.J(&tnıf
tır. 

~©l~vekôD 
Bugün Mecliste mühim bir 

hlta.be ile HükOmef in 
beyannamesini o.kuyacak 

Evvelki gece de Ali evde olmadı • 
pdan Eml.tte Hasan KartalJ odasın& 
alDll§, yat.mr§tır. Fakst geceyan.sm. 
dan sonra saba.ha karıı, Ali eve dlSn. 
mlış ve içeriye girince, eevgiUsinl 

Berllne gire 

Ruslar 
llalkaı dallarının 
ıımaı kollarına 

kadar Kabinenin programı din ParU 
Oarapunda ltUlakla tasvip edildi 

Karmakarışık 
halde çekiliyor 

Ankara, 5 (Hususi) - Başvekil 
Şlikrü Saracoğlu, Büyük Millet 
Meclisinin bugün öjltden sonra 
yapacağI toplantıda. hükümetin be
yannamesini okuyacak \'e neticede 
itimat reyi i.stiyecektir. Yeni hü· 
k ümetin beyannamesi geniş bir a• 
1lka ile heklenmekt~clir. Tahmin· 
lere göre. yeni kab:nenitı bey!lll• 

büyük bir yatan mücadeJcc;i vukua 
geldiğinde şüphe yolkhır. General 
l\lihailoviçin bir tta.ıyan tümenini 
Jnrpa.J:ıctığı yohındaki haberleri lo· 
~ittiğimiz zaman hiç şaşmıyonız. 
Son haberlere göre, General Mlh:ı
iloviçin hükmü altındaki toprakla. 
rın genişliği ts'1çre devleti arazi'll 
k:ldardır, İngiliz uçaktan lmraya 
ıscfer yapıyorlar ve en lüzumlu ih" 
tlyaçlan getiriyorlar, harl<:le el
zem münal;;aleleri temin ediyorlar. 

Birincı dfırı n harbinden sonr:ı. ku. 
nılan Yugoslav devletinde yeni 
birleşen Sırp unsnrlan arasında 
(lDlan tele bir viicut haline getire' 
cek Jnıvvetli bir çimento eksikliği 
lılsı;ıolunoyortlu. Yu~osla,•yanın 
muhtelif onsurlan az !»k rekabet 
"e mücRdele içlndf'J'diler, Bonon 
bir zaaf vooude gethdi~ muhak • 
kaktır. Bogünkll mtteadeleler, mtŞ. 
ft.rek ntan uğnmda döktilen kllll'" 
lar yarm için ,ı:terçekten müttehld 
bir Sırblst!l.n hnztrlanllıitm göste
rir. Gener.ı.1 MihaJioviç bütün Sırp. 
lann kalbini kendisine {'ektiği gibi 
vatan müdafaası uğranda kahra .. 
manca hareJıetlere meftu,, vp hay. 
r an olan bütün Jmıa.nlann da mu
lıab~tlni kazanmış bulunuyor. 

Sırbistan dağl~nnd:ı, kendilerin .. 
den kat kat daha üstün muntazam 
ordulı:ıra karşı \'ata.alannın hü 
Ye namusunu müdafaa eden i'nsan• 
lar en ytl~ek bir ideaJin bayrağı. 
nı tB.5DDnkta1rlar. Müstakbel dUır 
ya bu ideal üzerine kurulacak Ye 
lrnvvet arhk millt>tJer ara.sı müna
ı,;ebetloeTde bir temel otmıynC"aktır. 
İnsanlal' için gerek maddi, gerek 
mııne~i t~rahlii ancak bundan !!On. 

ra imki.n daİ:eı:ıiııe girecektir. 

namesinde memleketin iaşe işleri 
ve ı\ctı:sadi vaziyetirn:izin ıslahı 
tedbirleri mUhlın bir mevki a.l· 
mak4'..edtr, 

Dt)NJ[t) PARTİ GURUPU 
TOPLANTISI 

, ~am, 4 (A.A.). - C. H. P. 
1J.eclıs gurupu umumf heyeti bugün 
( 4. 8. 942) saat 15 de reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın 
reisliğinde toplandı: 

Berlio, 5 (A.A.) - şı.maıı Kafkas.. 
yada Rualar, Kafkas dağ'l&rmtıı §i. 
mal kollanna kadar karmak&rl§tk 
blr halde çekiliyorlar. Alman tayya. 
releri bunlara dalgalar halinde hü. 
('.um etmekte, büyük zayiat verdir. 
meıktedlr. Armad!r ile Balro araam. 
daki dooniryolu )"miden tahrip edli _ 
mtştir. 

Amerikada 
91 günde torplto 

yapılıyor 

Celsenin &!:Ilmasnu ve geçen 
topl:ı.ntıya ait zabıt hUlfisasının 
okunmMnu mütmkip sürekli a]. 

kışlar arasında kürsüye gele.., 
başvekil Şillrrü. Sara.çoğlu evvela 
muharip guruplarla olan ~Unase
l:atnnrza ~ bizi uzaktan yakın
dan ilgilendiren siyas! h!diselere 
dair kısa izahatta bulunduktan Londra, 5 (A.A.) - Ö11ümüz • 
son1:1 teşkil eotmiş olduğu büki'ı· 1 deki hafta sonunda iki torpido da· 
m~tın beyannamesini okun:.uştur. 1 ha A~rikaın. doruınmasma iltihak 

Bu mevzu üzerine söz alan 13 etmek üzere denize indir.ileıcekUr 
b~t'bin takdir yollu beyan:ıtmı Bu yeni harp gemilerinin in~a~ 
müteakip hüküm.etin bey:ınn:ı.nıe 91 günde ta..'IWD.l&nmıştır. Bu mtld 
si müttefikan tasvip edilerek saat det harp g~ i:neaatmda veni 
18.15 de toplantıya eon verilmiş- I bir rellrordur. El!ldıden inşaat· 175 
tir. günde~-

ltllalAt artti 
Liman anbar ve antrepola~ 

rında boş yer kalmaa·ı 

Ticaret Vei"Aletl; acaılall ve ganl'11k 
temin etmek gayaılle ltbalAt 

primlerini indirdi 
Avrupa şümeıu.Iirer hattının iş •j gün :yüz tacire tc.-bliğatıa bulunarak 

lclıueğe açılması üzerine ithal·it ge1en ilhalAl eşyasını ~üratle çek 
ı.;ok artmıştır. Bu sebeple liman i5• I melerini, ~·ekmedikleri takdird" 
1etm~inin bütün anbar ve antrepo mallarının hiiklımet tarafından çı 

1 
larındA bo~ )'er lrnlmamıo;;tır. l kuıılıp ıatıJaı-a~ını bildlrıncktrı!ir 

Mıntıka ticaret müdürlüğü, her l (Denwu 3 üncüde) 

yaba.ncı bir erkekle yat&kta görmilş
tur. Bu vaziyet kargıamda kendisin! 
kay!betm~ ve hemen taba.nca..smı ~
kerek dört kur§unla HM&ll Kartalı 
öldUrmtlJtUr, Bu eımada Eınine bir 
fırsatını bularak sok.ağa fırla.m.I§ ve 
ca.nmı kurtarml§trr. 

KatD Takayı mUte&ld.p k84:'12lrg, Ha 
sa.nm cesedi muayene edilerek göm.fil 
mealne izin verilml§tlr. Ali Çetinin 
§ehTlmlze ka.çmBBI lhtlmaU U..rtne, 

mUddeJumwntll~ ve za.bttaya tel • 

grat çekllmJ§, şiddetle a.r&Ştınlma • 
ama başla.nınrştrr. 

Bu sabaF\ 
Yakacıkta bir oto
mobil parçalandı 

Şoför ağır yaralandı 
Bu sabah Yakacıkta az k&lam te. 

ci bir §eki'lde nihayetlenec&k blr o • 
tomobil kua.aı olmU§tur. 
Şoför Mehınei:lbı id&reslndeld oto. 

mobil Yakacıktan aUra.t!e gelirken, 
birdenbire ka.rf:ıaına kUçUk bJr 00-
cuk çıkmışbr. ŞoföT ÇOCUğU e~ 
mek için direksiyonu larml§, takat 
bu sefer de k&r§Llml& elektrik direği 
çrk&ra.k fiddetle llzerine bindlrml§ • 
Ur. 

otomobil parç&lanml§, şotör Meb 
met muhtellt yerlerinden yaralao.a . 
rak nUmune hastanesine k&ldtrılmr§. 
tı:r. 

Yatak altından 1 
kilo afyon çıktı 

Beyazrtta, Okçuıar caddealnde 16 
numarada. kahvecilik vapan All Kud. 
Bl.nin şoför Necati Akkaya ile birlik. 
te eroin ticareti yaptıkları haber a . 
lmmış ve emniyet kaçakÇılık memur 
lan tarafmdan dUn k.ahvede yapı • 
lan anı bir araştırma sonunda AlL 
nill yat.ağ ıaltmda 1 kilo afyon Ue 
n.tta 1-0 gramlık bir paket eroin bu. 
ıunmuttur: 

Buçlular kaçakçrllk mahkemesine 
-.ernmı.ıerd!r. 

Bir kadının mü
cevherleri çallndı 

Evvelki ge~, Çengelk5yünde 
mühim bir mücevh':!'r hırsızlığı ha· 
dıse& cereyan etmiştir. Burada 
Kireçocağı &:>kağmd& 7 numarada 
otwan GörJesya'nm evine gece 
yarısından sonra pencert-dr!!l bir 
hll'SIZ girmiş, ve h.dınm 500 lira. 
lık po.nta.ntifini, elmas iğnelerini, 
hileziklcrhı, yüzükleTnl vesaiıe bir 
çok ırıUeevherlııi ve paralannı çal• 
JDJŞ, ka~al"l<en, çrkanilğı g•lriı?tü 

Londra, 5, (A. A.) - Rus~ u ı 
Alman ku\•vetlerinin Kafkaslara 
doğru ilerleyişi halfı gelişme halin· 
dedir. Son Sovyct lcbJiğindc ilk 
defa Bialnyadan bahsediliyor. Al• 
manların buraya eri.şmclcri Simali 
Kafkasyada ileri harekcllerinin hl" 
zını kaybetmediAini gösteriyor. Al 
manlar Kaban kıyılarına kadar var 
dı:klarını iddia cdiyorlnr. Salslan 
80 kilometre cenup batıc;ında Bf· 
eloglinsk şehri yakınında muhare • 
beler oluyor. Burası I<rnsnodor -
Stalingrnd şimendifer hattı üzerin 

"ae<!ir. 
Ruslar Don kavsiooe Klets.'k y, 

cenubunda ıbirçok Alman hücum
larlıllı püskürtmüşlerdir. Almanlar 
bir noktadan durmadan yeni kuv -
vetler sürerek ve mühim kayıplar, 
vererek ilerliyebilmişlerdlr. F:ıh• 
bütün geçitler Rusların elindedir. 

Şimalde, bilhassa Leningrad mın 
takasında muharebe şiddetlendi. Fin 
teblifine göre, Rusbr şiddetli hü· 
c.umlarda bulunuyorlar. 

Londra, 5 (A.A.) - Moskovada 
gece yarısı neşredilen Sovyet 1ehli· 
Ai: 4 Ağustosta kuvvetlerimiz Klels 
kaya. Cymliansk, Bialaya, Kuçcvc:k 
mıntakalarında şiddelle carpışmıs· 

lardır. Diğe kesimlerde esaslı bir 
şey yoktur. 

Berlin: 5 (A.A.) - Alman raJ 
yorunun bildirdiğine göre, Alman, 
kuvvetleri AzaJı: denizi ck>ğusunda 
Ekaterinovska şehrini dün hücum 
ta zaptetmişlerdir. Bu şehir JeJ:ı 
nehri üstünde ve Koutclıevskaya • 
dan 40 kilomclrc cenup do~dndır 

(Devamı S üncüde) 

YOkııek kalem lrudrettol an
latma k lç1n adnU dkretmek 
kAfl olan 

FAZIL AHMET 
AYKAÇ 

HABER de hrine ys.ke.lanmıstrr. 
Hrrs:ızm önce Gördesyanın evin- C ~ " 

de• çalışan b<1hç;van Mustaf:ı o!dr• umar&61 den 
~~~ılmış, adliyeye teslime-

1 itibaren------.. 
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~H arısına e~iyle başkaL 

ına veren hakan! 
Yazan: B. C. 

... ~ (Onek han)ın ordusunu 1 \.b'l,:ı gl.i~n korkuyom1U::; ~ibl, 
.Jgıtul.ıan. ~en,lisini de nırdulr. r .. klne çe'l<inc anlatıyordu: 
ıı.n sonra, güzel kamıı ile, ~n~et - Blrdenlıire göll y:m'dı. Ben 

1
1 nn, mil<>te-;na 11\i yeğenini. Ao~- ı.:e senin l<oynuncla y:ıhyoıdum. 

1 a ile Tn)'i, bes yliksek rUtbe:i LJüğiJn yarıkların<htn ejı1erhayıı 
lı'' eesinden (Ulu hatun l l :ıpma~, bcıı7Jyaı il~i fena ruh ineli, yanıma 

r. ıtnuulı. ~e!rl trr. Sen urdi!l'r, Cen.b-izln y:ı. 
Fa.k~t nedeıı~e bu (Ulu hatun) ll'ndıı ynttrlq;a, blıtiln fenalıkları. 

ı.:k payesi, yani lmrnıra.tori-,:el!k, rııız senin .,.~ o:ıun üzerine olsun!. 
~üzel Ablk:ı.nın ho'l'.JDI\ gitmlror, Hac;mıza ~tirece&inıiz belalımn 
ıırayda yasnmnkta-:ı a, ~onlunii E-nyısı olmasın!., 

1 aptrrdın <Geti) nrınıınd:ıki bir Cen"'lz, bunlnrı duyclukca yetin. 
-.b'tin foldr 'kulübesin:ı .. yn..,ama • de oturnmı.) or, tela5 ,.e lıe3 ernn 
dah:ı üyade t erclh f:d'yor<lıı. ltir.d~, h:ırekeCte gefirİlmi~ bir 
Bir Türk k:ıbile rel-;i olan Wctİ) iiukla .ı.;ibl hopll!yor, merak il,.. 

ile c;oktun mektupln.-;ma~ıL b~?:ı. - Sonra!, S-Onra! .• 
mş, dertlerini kurfulmn c:nreler"nl Diy~ sonıyordıı, Abilın <lıı h!•.di. 
nçık DÇıl< y,n2mı"'tı. Göııterd!ği pi- J esine de\ rw'l1 ediyordu: 
l"n':ır liz<'ri,,de yürüme~ c;e\"'ill"li - Sonrn omuzl:ırımdan tutarnk 
(Getl)ye tıra'tılonlu. lıcni c;aJJadıl:ır •. Ceng"zi bıralm<'tt• 

Ceng'z, hiçbir din l'e müte<ley • ğınn söz \'er diye bağm1ıl:ı:-. Ben 
'in de ·1wı. l•'ak-ıt fena nıh!!!rdnn, biricilc Ceng:zimi bırııkmam, de • 
ı•ınl rden, ödii l.opar, T:ınrı dfl c <lim. Onlar da peki, dediler, htık 
'"nıı ıi;ı ~öğiın hoşuna g'tnıiyecek r:nun ba!'öma f.,rf'fecek belayı s;ör: 
i~tcr ynıımnktnn cok çe'kinirdl, A· Cengiz s•fırı tüketİ\·ıerdl. Bu giik 
lrllm dn onun bu znafından lstlraclc kendisinden ne ı~ tfyorılu? ! Artık 
ctme[;i diı5ün<1ü. Getiye verdiği durmuyor, clola ryor, gezlnlyor, gü 
ta1lmatta, rngiıin gece~·j yanında mlil1 sürahiyi dil<i~·or, ara '!ıra. da 
~eçlreceği ak.cıam, ne yapıp yupııı gii•..el Abil:anm 'l;nrşısınn gelip du. 
bclıem ~ını r:öbet nlmnıomı <ıöylü • ruyor, s~nlı)·or: 
'Ol'{lu, - Abika, lmrkma. bir hayır var· 

Cengiz Ablkayı f.ok ııe\lyor, ide. flır! 
ta t:ıpmı) ordu, Tiirk dilberfoi. yij. Diyordu. 
l'udunu yarı ~izlt-yen ipek elbise. Zavnllı Cengiz, kadının oynadığı 
lerl için' ~ <;el rcderl,en kendinden oyunun ııırkında blle değilcfi, Gi>lt 
l.!er.eı : ten inen fena mhl:ın düşüne <lüşU.. 

- Bir Abi!my:ı, bin imparator. ne, zihninde büyülte büyülte Abi. 
h,1\ fctla ol"un? kasım ynı:ımda 7.0rlukla oyu~·abildl. 

Derftl, l'i11ııl niibetlne !lak sık Uu ~kilde uyuyan bir adamın 
\lı~ayı koymal, da unutmazdı. ııasıl bir rll.)a görrecği ke Hrilcbi. 

B"r ak!}a.m, Ablkanm beklemecU· llr, Saba.ha kar.ııı deli 1?:lbi fırlnıtı. 
i:I bir zamanda ocln~mdan lı;eriyr - Kalk Ablka, lle<U. Oö'k lJİle 

irdi. Ablk:ı !',>'11..~km yUzilne bal<tt: vnrinı verdi: 
- Hani, Jedl. Bu ak~n.m gelmi-· Ablka g6ya hayret edilonnu_ş 

) l'Cekt"uiz! gibi sordu : 
Oengiz, ce,-ap verdi: - Ne dedi? 
- Kulağımıza ~ökten bir ses - Sana dediğini dedi! Tanrı 

~eldi, \biknya ı;it ()e<ll r. senı b&.'kas~ vermemi söyledi! 
- İyi ~-aptınız!.. Abika korkar gibi bağırdı: 
~imdi g-enı: J..-adın hazırladıfl Jıf. - OyJe ise şim<ll Hrl Nöbetçiyi 
\İ oynamak btlyordu. Fakat e'·· çağır! 

leli nlihetçin~ kim olduğunu bil. Hemen nöbe~yl çağmb, 
· si lfl:ımulı. - Sana bu giizel prensesi kan 
- Bnıu :o.eden elma getirmedi • ıtlye veriyorum alt 

11 • .. ? Dedi. Geti korku ite hl\k&na ~ 
U('df, Cengiz. aJı•d"6tJ: kıyordn, Cengi%: 
- Güç detil, c;lm<Ji aldınm! - Ne bakıyorsun, dedi. Ciddi 
Ccmbmı veNll. Hemm ha~ırılı: sfSyltlyorum ! 

- Nöbetçi, buraya ~ı... Ertesi sabah, orduyu, yani SR• 

f çerfye "Ult\n boylu gUıel bir rayı bUtttn e,yabrile, hfzmet~lle • 
::ıb!t girdi. Abfka görtır ~llnnez, rile, haraslle

1 
sUrüleril le .\bl!myo. 

:rahat bir ncfeM o.1<1ı. Nöbetçf Oeti \'erdi. Yalnız sofra t~mıı ile bir 
idi. 1 altm kadehi kendine ayırdı: 

• İstcnil<:n elmalar getirildi. Cen _ Abika dedi. Seni çok ctever. 
;.:ız cv~llıc;j Abikanm karşı<ımda ıJtm sende~ çok memnundum nu 
Plmıı.lnn l5tiba ile yi3or, ırUmUş SÜ. sor;a takımı ile bu altı ka.deh 
r:\hl lçlndel;i ı.:ırabı da dunmulan senin bir hatJl'ftn olarak ~ende knl: 
ym-arlryordo. t.:m ! .. 

n Kurnazn A~ikB;~~Akanı aldatm11- Diinyada hiçbir hlikiimdar, kenıll 
rn zama 1

• ,..elılıı;ınl anladı: lmnsmı kendi e'fvlc bast.-asınl\ \'er. 
- Ccngız, dedJ, dihı gece oyle m.emi:Jtlr Bunu ilk yapan Oengl r 

fena lılr ril~ gördüm lef ~· z "ıı h:.ı. ·,. •·t - .. • ., - ••• hır. R\'R ı ..... arı, "or,. ngn ı:ı;o • 
0eD,;İ7., MİT&)"I\ çOk manrr, fena ğün, rüyaların ~atfrJD!l tığı·a•Jı~ı • 

rliyalard:.ın öclU kopardı. Gfülerfni nın farkm<1a blle olamarlı'. Artıl<: 
dört nçamk sordu: _ Gök TRD1't biivle lstcıı: ı 

- Ye gördün? Dlyol', bunmıla mUtesellj oluyor. 

Adana da 
mühim bir 
suiistimal 
davası 

Dostunun peşi sıra 
seyahate çıkan kadın 

&arp ve vab,I 
bayvanıar 

Esıu bir mecmuayı kanıtın • 
yordum. Bir resme ıe.adllf et. 

1 
tlm; derin olmıyao ve yaygrn bir de. 

Körkütük tramvaya binince,. önüne ge e- ;:~:r~!:u~~:: ı::";:~l,~~ 
-- <~ • 1 . . k. t \J b • e lu, ıtlıko gövdeler ve mini mini koy • 

~:~~e:~~~K:ür~~sidi~:r nın cep erını arış ırmaga aşıamış v ... :!'':~·~:;~:;.ıı olduğu kadar tuhaf 

b Jü d J D · 1 1 ke de lıfuliseye Retıımln altında ıu ıatırla.r vardı: azı a a ar ar CN cilrmlimeşhut nı;betÇJi nı usaca s ' esaa "Sudan civarında tayyaremlzln mo • 
mahkemeye verildi olan nsliye ikinci cezıı mah. gel. wrunuo gUrültüsllndeo lirkilp kaçaa 

. Itcmesi hn:rli "Urlp ,.c hazin bir - Ben de oraya gelıyorum, ya 
A1nnad:ın bhJ rıllı"'lı> g.> • .?, !kin. • " 1. f •·-

1 
• ·-· · · fil sUrillerl,.,, 

-' hiidic;l'iniıı muhakemı?S'ni yaptı. t fenı ım, a .... t n:ısı ıçtıgunızı nn · 
cı asliye ceza malıkem"31 dı :l<ııte de. - la 9 ı·azı Londradan Kaı:•a tayyare ile 
ğer bir dnv:ının rJye.!u" bı:;la!llt~tır. Su~lu yerinde S<'.'l.'j ya~larmda tmıyaymı mı. yapılan bir seyahatin blkftyeslydl. 

Fnbrl t:ıcıl r tnrJ.tın h 1 S'ltırı çı. lıiı· ~adın vardı. Sn.çlarr ~armada. ~a, ne dlyo~1HD. . nntnn hay,·anlar tayyareden tırktUk.. 
l 1 1 "ınık suratı ı;:ıfıt ı;:arşISJ gabi bozuk Saliha <lerdımi anlayrnc:ı. lerl ve k'l"ı•tıklan ba1.a- a·'anlar karılan U:l Uz:ır.nJ,1 tatı:ı; v:ır;: s ., • dl 

1 
.. Uh ~" ,_ '"' 

1 1 hir ı,a.dın Burnu kırlt vıllı'k n.y:nı~· - H::.y , krz, faz a u'I! ne. 
esasına ı;öra m.111 m 1'.l !.ı:ı vug cı • •• • • • 1 G 1 d b' ., .. tek t • 

1 
Wç aldınnıyorlarmı1: b3flarrnı kal. 

rl l•- '! . b 1 1 1A hır gıbi uzamış , e morannı~tı. l.af ~ ~ur:ı a ır ıı>ı a. a ım, ıer 
ve lm"sl ....... ınıJ<! r;ı: ':l u ~ ~ a .... • .. . tu d ]" dırıp bUyUk bir heJhct ve lhtl~mla 
k d h t l a olj J "'u Y n söyl: .. rkc:::ı \'e:\'B ~'llı5rk y11ısıJ.; ~ıı • ı:-eyı unu rsan, ec ı. kUkrUvorlarını•l a ar eye .n y:ıp.u ,. 5 - ,_, • • ·ı . Ç kt k . -·' tladık b'r ., " 
, bl hcftıb sonund" m l!l m'l'.1,f.ı:ı Jerl<en ıurden sapsarı kesı mış o. ı ı , meynancuen, a ı b •"'bl ,..._ 
ıış r " r '"1 t u 1 .• ~ ınr (!isleri insanı iğrendiriyordu • llramuya.. Tırnmvay kalabalık mı Bu ve unun 6 ' ., ... çok lnhbalar 
vergisi gcyrls ... l h:ıs~ a ı:•r ;ı-.en n. , • • - • • • . kalnbalt.c. Sıkı,tıkça sıluştık, Der. yalnız bir tayyarenin geçişinden doğ. 
Jın:nış ve bu surctı:ı tabrikıı"ıluı:ı Halbukı, pek yakm hır zamane\. 1 • • • . muıtur. Halbuki timdi dilnyanın be. 
zimmetine sı bin kUsur lira. geçiril. n·I hiç ele ı:irk:n bir katlın olmadı· ken, tıram' n~ ıla b~r gürUltü, blt kı. men her tarafında hergUn bir çok 
miştlr Açılan t:ıhklk:ıt n~t C"s!ndc ğı bir:ız '(}iklmtll tetkil< edilinre y:unct lrnptu. Bcnı ynl<ala~ı~ar ... h ta.yyareler uçayor; bomba. yağdırı • 

· ' ' ' _.. "'ağıyıı indirip :karakola gotürdu • 
fiyat murakab" komi3yn:ı r~!sl .ııı!a. 1 :ııılaın.ıyonıU. • yorlar; dlğf'.r korkuno allAhlar da ca.. 
tile eski Seyhan vatlsl Faik üııtUn, Sürmeleri nkmı~, hi ~ıyah gözle. ler. B k •·- k t' ır ba ••• insanlar va!ı;l hay\'&nlara rah. 

1 • - •. b 1 - ur.ısını pe ıu,,ıı. es ırı. ~ı .. belediye reis vekili, tlc ret od:ısı b~. ıl vardı. Tcn•nın parla~dıı;ı .. ay o d k tu" met okutacak şekilde blrblrlertnln 
lttl.tlbl, ;ktıs:ıt mJ fürU, b:?lediye mU. JUUŞ bulıı.nışla,nıı~Jardı, G;jz)erinln yı: n~ en op büktü• boğazlannıı yapı,ryorlar; daha dot. 
!cttl§I, beledıyc kom:-erl, bors:ı ur.ıu. alh da mosmor l<csllmi~tl. Ynnl kar Vn ll YDhl unb'lmu • ' f a· rusu blrlılrtertnl u:tııkto.n• mDmklia 

• , f ı t - a. a ı ıyoııım c en .ım, mı klUlb!, b~l Jlyıı dJl<toru hsldıırın. fınıı<la tam mannsi e se a t:l \'e H 
1 

h 
1 

? ' oldutu ka:lar sokulm1'dan lınba edl. 
da ıuzuınu mulıı':t '!ll~ l<a.ro.rı veril.. ~faletin çöl•erttifi, yiyip bitlr<liği - 6 e e e ·" yorlar. 

- E ee!., m~. son dört suçlu tevki! edilmiştir. bir kadın duruyoı:du. _ bte, glrdlk Siı".<ecide bir mey. Muhakkak obn bir ııey varsa harp. 
Eski vallnin mulukemesl şt\rnyi dev. Kirden renıı;inl atmıt, lielvert el. haneye • Rlr ıişe, <~rlten il<i şişe ferin ,·ah'i hayvanl:ır IU~rln:le ga • 
!etten ç:kacıılc bir ltar:ırla yapıla • lıise51, ya kemUOJinin pek eski u. yi bir inm içinde de\irh'erdik, yet fena trııılr yaptıfldır. Rus cep • 
caktır. Muhakeme, 8 ağ-uıstos:ı bıra. manma ait ,·eya bir ba.~kaaıma '11 Li.ki~ gel gelelim, ic;tikten lj()D. heıılnt ele nlalım: Bu memleketin 
kılmıstır. ..., dik'lmisti ki 11."mcllkl cılız kurtlftn me•hurdar ve OOktnr. Bu .. cuuuna 1 

• ' ,..ı ra beni yine HM:ının hasreti sar. .. ll"' 

istanbulun fethinin 
5 1 O ücü yıl dönümü 

Büyük bir sergi açılması 
düşünülüyor 

Anl.nradan haber verildiğine göre, 
lstanbulun fethinin 500 Uncu yıldö -
nllıınUnc alt hazırlıklar yeni bir slfha 
ya girmiş bulunmakta.dır. 

BugUn maarif vckA.leUnde bu mak 
satıa 1atanbul vali ve b:?ledlye reL 
sinin l§tiraklle bir toplantı yaptla. 
caktır. 

Bu toplantıda. 1953 senesine kadar 
g~cek zaman zartmda kUıtUı' e:ı. • 
hasınaıı. yapılacak ha.zırhk ta:ı.liyet. 

len tctkllc edilecek ve mUhlm ka _ 
rarlara •arılacaktır. Bir taraftan 
bu mQhlm yıldönUmll bir h"reket ve 
teşebbUs laynıı.ğı haline koymak su. 
retlle imar sahasında attlaca.k adım. 
lar da tetkik edilmektedir. lst.a.nbu -
!un tmartn!l :ıtt pUA.nm mu!l.yyen kı. 
sımları bu mUddet içinde ba,a.nla. 
cak, bUytık bir mllletıcrarası sergi • 
nin eıaelan hazırla.nacsktır. lsta.n • 
bulun otel gibi lhtiya.çlarmr tıvnıı.m. 
lamnk, İstanbul ve memleketi tu. 
rlzm sahası hl\llndc g ll§lirmek !~in 
bu yıldönUmUnden tsttade cdıecck • 
tir. 
Bir sabıkalıyı bıçakladılm 

Evvelki gece sabaha ka!'§t Adnan 
adında bir sabıkalı birçok yerlerde 
içip sarhoş olduktan sonra Ferlktl • 
yUndekl evine giderken Uzerine iki 
ldşt çullanmq blrlııi ell,.rlnl tutmu,, 
diğeri de kendisini bıçaklamıştrr, 

MUtcc.'\vizlcrln Fethi "Y"e Aslan a. 
dındn. iki kl.ıl olduğu a.nlaşlımı,, dlln 
adliyeye sevkedllcrek tevklt oıunmu§ 
lardır. 

~•eml!.ferl çıkık bedeninden a.,ağı. dı, sardı, kendimden geçirı.Ji, Ha denlı.lnden .Karadenlze kadar uuyaa 
"R snrkıyordu. c""'"e her adımda mlldsfaa edtlerell " bayıldım, h& bayılacaltm. ..,.... 

Fakat ayakkabıla.n bobstiJıU: Saliha ba.kh ki, olfM'.ak gibi de- prka dofnı kayıyor. Şlmdl ordular 
l\lantar takliıli tahta tabnnbyddar. ğil. eskiden oldıı:u gibi muayyen bir yol 

- Asle:ı tzmlrllyim. _·_ Haydi çıkalnn bir tmun\•a·· ve bat tızerlnden o memleketin kal • 
- Buraya ne \•akıt geldln,f ya binip Bebele kad~ gidelim, ha. bine ytırüyerek orayı tetıaettnden 
- Dün, va aJalun ded" ' sonra her ıteye sahip olamıyorlar. 
- Niçin! ~ 1 _ Gô 'a h~\·a hnlkmm cep. Her tarafı, Mr kar11 topnı.ğr kanla 

1 • • y y ııulıyarak almak llzımıeUyor. Bu 1. 

- Söylesene, ~ey~ gelıl'n bu • lerını =~~~r;::u:.:~\nıatıyor. ttbarla iki Uç bin kilometrelik bir 
rn.va '." • crpbe, aUrgiln avında olduğu gtbl 

'JUD • k• önllne k nı 
Maznun kadmm cevap vermemesi - Vallahl de, t:ıı:nhi de bilm~· prka gtdrıcc ' de 

1 
oı a arlbn 

~andıb'11llZ gihi nt.anınaAından ilP.ri. hikim bey cilnkü ~ok sar· yalnı:t lnsanlan ğl haJ'Vanıan da 
ye gelmiyordu. Hayır, !lftd~c ani~ 1~ ' sllrooek ! BUttln ° pnlt bozkırlarda °' p ki · tu ri kurt IJ\irillerl ve kort Y11Yaları kalını. t.acnl'.:rı şeylere fazla nliikn relbet • - e yı o r ye ne. 
rnecıl i~inıli. Göz)('rfnl hakimden çe. HAkim bundan ~ra bqmı e,·. yacak! 
Yirıli ,.e salonu doldoranlann üze- rak Derine eğerek ilk ifaılesiui o. l'ııktlle Asur kırallan aslan •• -
rlnıle do'h'itmna~ hfttladı. Yıhı,tk kumata ba.lbdı. Kaduı, !ltl!:1U mev. !arlardı: tlın:ll •t::, T1I alvarında 
)rlışı!t ve «:nrpılı c:nrpı1t ~1Uyordu: Iciini hiı,; <le yadırgamıyordu. Otur. J wılan bulmnnm d 

1 
da 3:'1;:''· ~ 

- Huanm pe"1tden ~el<liın. dağa y.erden samlin a.ra.smda ıJu. lnrallım da Ana o u s n avına 
•• 1 çıkarla.rdr bu a"lanlar d&ba ufak 

- Hang1 Ra~:ı.nm? ran arkadaşı Sallhaya kar~ı, ~o:ı, bo 1 h • • bir tip t.eokıı ederlerdi 
- .Bcnfm Raoıanın. a - isaretleri \'nınyordu Y u, ıısuaı · 

gı:_.:. ... - · 0 ~ A<li·,_ •·a"ının ŞlmılJ Anadoluda aslııo ıııevcut de. - ~~iı:ı Ha.sanm da kfm? n..ulAUJgmıza ..,ore, 1.t: " u t battA ortaçaır.ı da F 
- Kim olnm", benim erkeğim euçu kalabıı.lık Bebek tıramva.yı:1 • ğtlıHr. lk ,.e tınan 6 ar 1• 

Jlas''"'. d . 1 . ·ıı~ te.,..bbüstU Snr • rann, İsviçre. A ya, lnglltere 
-· a l ıt:'1 'e'lıcı ,,,e ~ • • bt ·erll'rdf'I kurt ve ge)1k slirülert. 

- Yn'l:t !.. - ._. 
0

' ' 
311 boş hır halde tıraınvayo. binınce, g1 l - deır.lldlr "'1-... • -n. 

ı 1 1• . b" l t ne teaadilf 6 -9 e • Y •UUJ &'~..,--- Tahii ya. O !'ltanbv a 1!(c ır- yanmdnkı adamın ce ıne c a mııt, b u&I aarette idare dil 
ce, ben de lmlktrm, ıui<a!lından bir şey bulamn.mı1'. Adam da ı;ii • ler ancak uı e en 
geldim. IUmseml Ceketini dü:-r1ımJiycrck av çlftllklerlnde vardır. Vabşt bay-

lJ, ~.. ~ vanları bu memleketlerde yok eden 
- Yo~a !llelli bırakıp kartı mı• tınc;l;a bir araştırmaya (l) mani oı. beb tnnnlar i ki 

. - Hı, bırs.kb, ka~tı. Ren de mu;. Bundan sonra. bir başkasmm başlıca sc dlr Harplertn•rasm_:_, 
l•ulclıım buluşturdum, bir yol rıa • cebine el atmış, ylıne bir şey bula-· vah,ı harpl:rp 'mutlaka 

0 
en ~-;:r· 

rnsı tcdnı1k ıede~k kendisini bt''• manu~, sarho5luğu ile belki rle pek "1 olan bd b p-anlann .,,;10 a ~ 
mnk U7.ere arkao;mclnn buraya gel- U!:tt.a bulunduğu bu ·~i adeta "kör larda vah,a a amda mllh maıım 
lhn kör parmağım" kabilinden yaptığr veya yok oıına lm bir se. 
< • bclı diye anıtacaktlr. 

_ P"kt sonm!. için herkes 15ln faı~ına \'&rmak • K d• .,,. _.FLI 
tayın••. Nlhn"•et en sonuncu adam a ırcan ~ - Sonrnrıi';11n11 efercllm. diln .... ....; 

~ı"ntım ''apurılan, ama, tstıınbııl İz. pek 8İnlrli çıkmış, tırnm\'ayı clur • 
mire ben-zemivor, Jd .. k08kocıı yer. durarak kendisini polise tes1im et. 
ıra burMı, lıa ı,unı"ı elerken akşam mi§. 
ctdu, Hı:.c;anı huJamıuhm. Fakat ortaıla kadını dn.l·n cdrn 

Kadırga taletle 
yarda yema11u 

olacak Slrke<-idc sıkkm "ıklnn dol!l"lr • bir mağdur yoktu. Dinlenen şahit • 
ken a:rimd~nn Salihaya rutln • ler de btr oııey ~örmediklerini sö~ 
(lını. Beni göriince Hayret ett;, Stt. Jliyorlarclı. Neti~de, mahkeme, /\. TUrk ma!Ll'1f cemlyeu, lata.nbutda 
rıl<fık, öpfüıti.~. dilenin 'Of;:Unu, l'arhoşhıl< netlre!-!İn ııenelerdenberi yafllt.llıxıakta ol&n ka. 

1 1-" 1 ki h 1 ele e:nyrf15uuri bir hareket, mahiye. dırga talebe yurdunu da.ha ta•ıa ıa. - An aşı .. ı, an a,ı ı, ura arı. ~ ..... 

OnUçler ve B_sler komitesine 
reis seçllen ,.e Habeşiste.n da\'tJ ı 
dosyasım dünyada herkesten daha 
fyi bilen doetum Sah·ador dö IWM'. 
:rlaga ~ünkU Avrnpanrn en par. 
lak zekllarmdnn birf- beni Bcr. 
g11e9 oteıtne, yem,.le davet etııık 

ve btltUn gıeceoJİnl bana aymnak 
lütfunda bulunmuştu. SofrMa dört 
\eya ~ kişl;\dik. Mndrlağa, o dB, 
şek v. tehalttk lçlndeoydi: o da 
arhk geleceğe gil\'enle bakıyordu. 
Elimi sık&rken, bir Bordolu \'ela 
Uayonlu konusmasını a.ndmı.n ken· 
eline has, tatlı bir şi\'e i~ konu!-! • 

AVUUP~"NIN ~ iiünnıııittiıiiiıiiıiıi~ 
~~ı~~!ıııımıfül!!llit~.-. M U~M Ml\ll 

ela, o zaman mehoslar meclisi rei' 
\'el•illcrlnden olan e§kl arlmdc.,un 
k0n Delboyu gömıek gldlyorl1wıı. 
&nl, yeni ta11zim edilen ve ''reiıJ 
\ekillerl bürolan" elenllen, o küçük 
güzel odalardan bir'nde kabul et
ti. Şjmdi on on la, o gUn, ne ~in 
AiirüŞme~ gittiğimi hatırlıyamıy~ 
nam. llem liikayt, hem de içi.nelen 
ço'k heyecanlı bir ı;eylc meşgulmus, 
çok tatlı bir ha,·adl'li ''armı' da 
--mese1a yeni bir 8eVcla oyunu 
~lbl- söylememek için kendl:ı!ni 
ror tııtayonnuş gibi bir hali nrdı. 

ttnd~ görero< \'e <ln\llcrsı olmııdığr (aha karar vermif bil oramı tat. 
nı da gözönUne alara.k haklands blklne geçUınlıt1r. 
bffoaet karan \'erdi. Türk maarı.t cemlyett, htlkt\met 

Adile karara pek ~e,·inmiştl. Hl ve parUntn yüksek tl\hatl talebesi 
kime te."lekkilrler ederek, c;un'i o•. yurttan hakkmdaki 'kararlarına uya.. 
<luğu pek belli, :ı"'m bir sabnı!!Jn. <lı rak kendi taıebe yurdunu da la§cll 
~n ~ıktı. Aı':mclası Sa ihanın im • olarak yapacaktır. Şimdiye kadar 
hına girerek yine aynı Ş"kilde ~·i!· talebe bu yurtdP.. aadece yatmakta 
rüyer~k, uzakla~tr L!ltti. fakat ı.a,şeıinl h&rlçten ~ml>. ..t _ 
_______ N_·_nıu __ A_T_Ş_A_z_.ı __ , mekteydi. Bu ,e.kilde talebe tçi.Jl 

nğu mttkemmeJ fraal'ttcasile: 

"- ~lıı~Uni hapı yuttu!'' cleıJi. ' 
Ve derlıaJ, he[MDJzln zihnen yup 

tığ111UZ gibi, m~evf umumil~"ti • 
rıerek, Benec;t'!en daha tekllfslzre, 
fukat aynı fikri llel"lye sürerek i. 
'in·e etti: 
"- Jt~ğer darbeyi İ)i lndire'>i .. 

lirselt, dUnya, bir hn~ '• zaman için, 
1 urtulmus olacaktır ... E\'et, azizim, 
o 1 ... -ıma.n tekrar çahıtmıya \'e yaşa. 
mrya bn"lıyablllriz •.. 

Sonra bi7.e bu isle ilgili olan hlr 
ı:ok frk.:ı1:ır \'eya hucıusi ola3 lnr 
nnl:ıftı, lUusolininln pslkoJo ji'ii, r;c
lre<~. gt!nler \'e hııftalnr lçintle 
alıleal! 1"Sl13et hednt'!e mnnnka. 
........ JfJ!(Jrfaga: 

.. _ 4"* .... dönemez, deıli; 
ok IJeri glf:mi!I bolunuyor... Dö • 

1 ıerse derhal düı\leblllr. Onan iı:lD 

JUL ROMEIV 
ı.·~vln·n. 

LUTFI A.t 
b8 

~oluna de\am etmesi Jizmıdır. 'l'w
bii artık df'\'&m etmeic im\ ihı. kaL 
ma~,ncayn kadar. K~ıclisine az ı;ol. 
göst.erişli bir -.on haıarlıyaı•aktır. 
Hurathki 1tnl3 nn:ar bn!llm Jl"~ıl 
olacağım ıdmdi(le!l bildik)erlni i "• 
din ediyorlar: Tan nrı..: ine bi.1i11, 
uçarak deni~lercle kaybo!acakmıı,. 
Fakat b:;uılan d"l f:v;i t ııart'shı 
uel<i miifritlcrin, çol;: lm'lh bir m:-. 
ıilerl olclu&'U için, !tendi bııcılıırl'OI 
kortnrnmıyacnldnnr.'1~n em'n olan
larm, ümitsizce ve c;ılgmca h~~e • 
ı-c~t"l,ere girl5eceJclcrini \'e lrcnıMC" 
rl de telam c'hpa..cırnd:ı !.lllanmnd:ın 
önce, on, on ~ gtln ttn•:ıın), ate' 
,.~ lmn k'ncle bmılt:.>-c~' lannr söy. 
ltiyornlr." 

Sonra !\lııdriaı;n. alaylı 'llnxlı 

~ıınlan anlnttı (fahıt bu ahva '"• 
panyol len.fan nıh·ı heli.! d" istc•ni 
:;erek bir nehı..e inanıcı katıyol'del: 
"- RUiyormnm: 1.1, . !u ot•ninln 

yıl<lızı -hunn ba'IA ~ec:en ~Un bir 
heyetc;fna!ll ııöyJ .. di-. dııha dl!cıUk 
olmakla beraber, Napolvımu!t'<lııe 
~ok benziyonnu.,. ve ikisinin ele 

oonu denizde göriinilyormur:;. Sentc. 
.er.de ölmek de, ıışıığı yu"ASn, de
nizde ölmek cleme-litlr, fü•le değil 
nıi? Tayyare bu iJdbcti sadece aıı-
r·ıe5t irmtş olacaktır." 

ı te birinci te~rintn o onutuL 
mnz ~ün1crtnde, btitiın clünya, c~. 
nevrcde bu çer;::t JrurtulUfl hııI~·s. 
lariıe ya~·orclu. Biitiin dünya <l'. 

yorum, çthıkU ertesi giinU rastla· 
ti ğmı Amcr'kalı clost lar <in --mo
sel:i Eclgıı.r l\fo\ er- tıpkı bizim 
· ibl, aynı büyük Umidln hen:cıutı. 
nı ya<ıyorlanl .. llcr ı;eyl lfıu1f' etf'. 
ğj fçln haktı:nten glizel olruı. faJret 
hiı'li~lerin çok defa bir ala.y n•e·:. 
zuu lı::.line ~etinliği, ın meşhnr 
cUnılc, hlir ınlll,•tlerin selfi.m clur • 
ılu':<lnrı h'r bayra~n tep~inde, ye
niden cl:ılgalnnmıya bRsuıyQrdu: 
"~lal<c the worlcl safe ror Demoe· 
rnc);" (Dcmolırnsi için dünyal'I e 
nıin bir 'nziyete getJrln~). 

,,. of: • 

tkind fd'nıınun .!J,fs:n~ akRama 
do~ P:ılc.-.ıurbon (Frnns17! nıe 
buslar Meclisinin toplandığı saray) 

Gitmek için ayala kalktığım Zl'. 

nınn dedi ki: 

''- Seni araba.ıııla götüreyim ... 
nirl42 daha kontıŞIDU!f oluruz •• Ne. 
J'f'Ye gidooeksen a!ad:ı. brrn.lnmn." 

Otomobiline bindiğimiz zaman 
hir ınliddet siikiit etti, 90111'8 kula. 
ğıma eğilerek: 

- Dinle. dedi. Öyle sanıyorum 
kf on be' glllıe kadar fa,izmelen 
kurtuluyoruz... tlç hafta sonra ılB 
nozlzmden. Bu cıefer işler tamnm. 

Rllytık bir se'inı;:le: 
- Ne diyorsun, diye bağırdım. 

Delbe hiç de k"nrl'cıinl tivnıek 
için uyclunna Şeyler söyliyP.'<'ek n. 
damlardan değı1di, Onun ağmulan 
çıkan böyle bir rümlenln bl1' kı1r 
gm!ık eseri olmaınna da imkin 
3 ol<tu. Tekrar kulaiıma eğilerek: 

Emnı~e~ ~andıftı 
kooperatııı . 

Tekrar Faaliyete bCl§lıyor 
Emniyet .ııa.ndrğl memurlan tara.. 

tından kurulmu, olan koop:ıratl! aa. 
tışlan hakkında yapılan bazı ihbar 
ve ,ıklyetıer Uzerlr.e mU!go. lX5lge ta. 
§e mUdUrlUğU tara!mda.n geçen ay. 
kooperatif hesaplarına el Jtonulmugı 
ve defterleri bir oda.ya k!lltlenmtş 

müteakiben tetkike ba.ştan'Jlt,tr, Bu 
etratlı tetkikler ikmal edilerek koo. 
perautln hesaplarında gerek mUba.. 
yaat gerek satıılarmda bir !btiklr 
hareketi ve yolsuzluk g6rU1memlıtır. 
Kooperatif §lmdı tekrar faaliyete 
geçecek ~ bu aylık tevziatını yapa.. 
caktır. 

ZAYİ - Şile nUtua ır~murluğ'un. 
dan almrı olduğum nU.!us tezkeremi 
askerlik tezkeremle birlikte kaybet... 
tim. Yenilerini alacağımdan eaklle • 
rlnin bUkmU yoktur, 

Şilenin Kabakoz k3)1lnılen Kala.. 
tatçt oğullarından Mastara oflu 
Ra•a Da 4ofumla 

matıQp olan ve k~dlnt derslerine 
vcrmeğe tırsat verecek huzur temin 
edllememekteyill. 

Yurdun d·..ıJltli de aynca ıslab edfl.\ 
mekte ve hdyllk bir tanılr yapılm'llt:
ta.dır, Yurtt& ayınca. bıızr inzıbaU ted.. 
birler d11 alınacaktır, 

Deri UaOarı 
dG,ıror 

Btrkaç gUndUr ıehrimlze ktlltlyetlf 
miktarda deri gelmlıtır. Halen plya. 
•da 800 bin kilo deri bulun~. 
drr. Bu T&Ziyet karşısında •yakkabı 
flyaUarınm dtl§Cceğı \Uıılt edilmek. 
tedlr. 

Dlln, §imdiye kadar 200 den 1&tı. 
lan kuru sığır derisı 160 kllnlf& dU.. 
mllştUr. 

Me&ut bir doğum 
tstanbuı deftcrdarhğr hesap mQ. 

tehaasıslarından arkaclquıuz Talılr 

Sa.rucanm bir erkek evlAdı dllnya,. 
gelm.lştlr. KUçUk yavruya uzun ö • 
mOrter diler bu meaut doğumdan do. 
ıayı genç ıuıa ve bab&y.ı ca.rıdaD 

tıebrik ederi&. 
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Almaaıana reaı 
tipteki avcı 
tayyareleri 

lngilizlerin Sipitlayer avcı 
tayyare/erinden Cl§'.Jğı 

olduğu anlllfılclı 
Londra, ii (A.A.) - Almanyanm 

en yeni ,uçağı olan l<ukevung 190 
!ardan biri ~le ge~ırılmtşUr, Bu pct. 

HA BE R-Alqam Postası 

Çör çil 
nerede? 

J\vanı kaınarasının 
celsesinde muavini 

verdi 

dünkü 
izahat 

Japonlar 54 tayyare 
kaybettiler 

rol ve mUhimmall bittlğınd&:ı lugil.• Dü ;;·a enu .. ·~ ~::~~ı::~~~es~:~~::ır:~ra ın~~k 
r. ı Ufak blr tamırı mUteakip ııter 

Vişi, 5 (A.A.) - Dun Ava."ll 
kamarası gizli bir celse ~ apruış 
Eaşvck l muavırti Atlec durum h· ı: 
kında beyanatta bulımnıu tur. 
Gızh celscy Çô~ilin ı!clm m~i 
kcndis.nin Londrndn bulunmadı ~ 
ğmı ve tıı.yysrc ;le Mo.'3' ovaya git
t ği hakkmda.lti ayi l rı lüıvvet; • 
lendinnekteclır. 

J.ondra., 5 (A.A.) - Bı.rle§tk Ame. 
rıka bahrlyd nezareti, Mercan denizi 
ve Mıdvay muharebelerinde bir A • 
mcrıltan av filosunun dört tayyare 
knybına multabU l'i4 Japon tayyareııl 
dıl UrmU~ oıdut;unu ve 18 Japon la.y. 
ya.resinin de muhtemel olarak tahr p 
edildi ini bıldlrm~tlr. 

Bugu .. ne ( bir vaziyete getirilen tayyare, milte. 
basaısıar tarafından cs9.3lı s:ıratte 

• ••••; • u + + v + •• +••• ••• 99t tetkik edılmı.ştır. 
-<>--

Mısırda devriye 

-0---

Lavalin görüımeleri 
Paris, 5 (!\,A,) - HUkümel Sf• 

fı Piyer l.Av3.l dUn aıı.bah M.atig • 
r:.0n otelinde !hükümet azalamıdan 
bir<;o.:tlannı ka."!Jul etmiştir. 

ildacı cephe ve 
Baradeaız .... eilı Bas 
Doaumuı 

lDcU1z e!kAn umumlyesi ikinci 
cephenin ımuhakkak a.ı;:ılacag-m:ı i • 
ııaıımakta devam edıyor. Bu te~eb. 

btia geciktiği takdirde Almanların 
Rwıyada llerleyi.,ıerlne devam ede 
rek llOIU'adan batı cephesine ebem. 
mlyeW kuTVetler 8) ırabilmesinden 

eııd!fe ediliyor. 
Bir kısım halk hUkQmetln kA.ti de. 

recede hazırlanmadan blr harekete 
geçmem ihtimallnden kaygulanmak. 
tadır. Bir İngiliz ko:ıtesi sByle. 
dili nutukta demi!'Ur ki: "Ruslar 
BUyWt Brltanya. için değil, kendileri 
için harbediyorlar. lnglltere nazik 
bir durumda iken Ruslar bize yardım 
etmem ti,,. 

Amerika hariciye nazırı Hal ikinci 
cephe hakkında aorulan suale şu ce. 
n.bı wrml§tır: •'Şlmdllfk bu hususta 
aöztl harbiye \'e bahriye nazırlarına 
bırakmayı tercih ederim. ., 
Diğer taraftan Röyterln aııkerl mu 

h&rrlrl de bu hususla şu mUtaleada 
bulunmaktadır: 

Batı Avrupadakı mUtte!ık ordula. 
nn bir tek kumandanın emri altında 
bulunmam meaelesinin birkaç aman 
darı.beri al&kadar bUJmmetıerlıı dlk
kaUerbıl oelbetmelrte olduğu öğreıılL 
miftir, 

86ylendltine göre mUtte!ik ınıv • 
'fttlertn bl.r tek ba§kumandanı bulun 
muı meselesinde esas itibariyle fi. 
ktr'terde llltll6l ~tur Ye b&fkvman.. 
dan namzedinin seçilme.si meııeleıın. 
de de herhangi bir mU~kül çıkması 

muhtemel görUlmemektedlr. 
Amerikan ekısperlerlne göre, ildncl 

"~e bafkumandanlrğma get!rilmesl 
kuvvetle muhtemel olan zat, general 
lılarahal'dır. Bu yUksek makamm her 
halde en ziyade ehliyet sahibi oıaıı 

bir ,ahatyete tevdi cdll.,ceğı muhak. 
kaktır. Bununla beraber her memle
ketin tklncl cephede kullanılabllecck 
aakert kuvveUert miktarının son ka. 
rar Usertnde biraz tesiri 'l'ma81 da 
t.a.blidlr. 
Amerikanın en bUyUk kara ve de. 

Diz askeri eksperleri uzun görUşma • 
ler eonunda sUratıe mUhım miktarda 
p)'Ct bUytlk ta§ıt uçakları inşam i. 
çln tertibat alml§lnrdır. 

Bu sayede nakliyat h.ısusunda ge. 
mllere olan ihtiyaç azatmı§ olacak, 
ayni zamanda bomba. ve av u •akları 
l.ııp.ama eVTelce ne miktar malzeme 
t.&bıda edUlyorduysa o miktar aynen 
mubafaz.a edl.lecekt r. 

Bu mUnuebetle ayanlan Slmon 
Lake, son derece bU)'Uk bir denizat. 
tının Jnp..ııma mUteal11k bir pllln 
tevdi etmlşUr. Bu tayyarenin tonajı 
'IGOO ve su ytlzUnde surat 12 ve ıu 

içinde stıraU de 6 mil olacaktır. 
H&llb&Zırda 1ngllterede yeni bır 

takım tanklar,, ini& edllmekt d.r. Bu 
tanklar, dUnyad& imal edilen tank • 
ıarm hepsinden da.lııl ağırdır. Ve da. 
ha iyi teslilı edllmi§Ur. Bunların lmal 
tar zıarı gizli tutuıma.kta, bu buaus 
hakkında blrg1lııa maıt\mat verilme. 
mektedir, Fakat şu cihet malClmdur 
kl Almanlarm bu kadar bUyUk ve bu 
kadar aıır tankları yokt:.ır ve lngll. 
terede aUrat sırbla feda edilmemi§ • 
Ur. Bu tanklarm faaliyet sahaları 

pek bUyUktUr. 

KARA.DENiZ DONANM \SINL'll 

AKmETl: 
Don nehriyle Kafkasya arasm

da cereyan eden harekatın inki
şafı dola)'l5ile Rus Karadeniz do
narım•srmn mukadderatJ gUnUn 
meseleei halini almıştır. Şimdiye 
kadar uğradığı ıuı.yıplara rağmen 
bu donamnanm hfılA mUhhn b"r 
kuvvet teŞil ettiği Berlinde ı.a. 
bul edflmelctedir. Gene illve edil
difkıe g6re Jıu donanmA için şu 
iiç keyfiyetten birini seçmek za. 
nıret:I van1ır: 

Kendi bndini batırmak. taraf· 
.ıs bir Jlmana iltica etmek veya
hut t.e.am olm*. 

Barbin başında bu donanma eu 
b'r~n nt'1rekkepti. 

"KomOııı diS farJ.....~d.akl mu-

Almanların bu yenı tıp tayyare. 
Binin Sıplt!ayerler ayarında olmadığı 
neticesine varılmijitır. f aaliveti otuyor Lô.Yal Pa.rstc ikameti eıra:unda 

Şark ce11ıeslacle 
( Ba.., tarafı 1 indıle > 

\'isi, ;;, L.\,A.) Alın. nı .. r Şı 

LondJ-a, 5 (A.A.) - Garp Çl• lo'raooız işç.ilerilc .iaşe ışlerj etra• 
iiındt-ki kara harekatı mahdud 1 mda işgal ma.ka.mlan mUmel!ISlllc
nı·kyasta dcvri)'e faaliHtıne inhı· 1 :rilc de göl'lişmele-r yapmı.şt.ır, 
ı;ar etmiştir. ı 0 

ın:ıli Karkas~nda petrol .ı'ıa ınn 

doğru lııı) lik hızla ilcrli~o..ı •• r . Hu'> 
ıırt~·Jlarıııııı ınukıl\ cıııclı kırılmış 

lır. Alnııınl r cureıl. "trııne bir h.ır~ 
kelle birçok no!,tnl:ırıl:ı Kulı.ın nch 
rine \arını lardır. 

~lin~ti hava har.cMtı esnasında Vati öbür gün geliyor 
n.U~tcf1k uç3.K1arı eemıb kesiminde 
mihver kuvvetlerini bombalamıf.I • 
lardD', Motbr il n.akli,)e kollan ve 
~adırlar arasmd:l yangrnlar çıka· 
r.lmıştır. 

Ankarada ibuhman !stanbul vali 
ve bEtledh e reıı& Dr. Uıtfi Kırch:r, 
yarın e.'kşam Ankaıradan hıı.rckctle 

obür giın s:ı.bahleyln şehrimize gel· 
ıniş olaoe.ktır. Vorochilll\ -.kıııı zn•ılı çok mu 

himdlr. Bu, Hu lıırın ~lın:ın ılerlc 

~işini durılıır:ım:ıılı'.l:ırını ~iisle 
rl~ or. Alm.ınlar Ho ı rıın zaplırı• 

danheri. cenubu r\oj;:ru 300 kılonıct 

re ilerlcmi)lerdır, Alm .n hıı,·a ku' 

Hindistan Bir kızın ayağı kınldı 
•n ~ııızıe 1 BI .d 1 ~şikt.aşta Kasapk.8.mil soka11ın· 
l r n ~ i~• <.la 4 numarada oturan Hakkt adın· 

veli Jıuylık fn:ılı) el gosleril or. 1 ıa dan e·~nmesı d~ ~:ırwn 15 yqmcbki .fkm. lncı, 
dun parltt.& oynarucen duşmUş, a-Don 'e Sal nehirleri arnı;ında ~I 

manlar şarka doğru ilerlemekle d .. 
vam edi)orlar. Don ka,·sindc ~i
manlar bazı ıııe' ;r.ıleri ıaplctmişle; 
dir. Voro~z'de Rus taarruzu lard" 
dilmiştir. 

IÇID bazırla\tılı ~ağı kmla.rs.k Şi~li Çocuk hastane-p sıne kaldrnlmııttJr. 

ilanı ıuaa1iartb 

Devlet makaaısma
ıı geaçleştlrllecek 

(Bat tarafı 1 imeldıe) 
Diler taraftan lqe ~tını 

dUzene koymak yolunda pnlf • •· 
aaau tedbirler almağa --- edtldl. 
ği JU sırada lrllldhnet bir J&Dlk.ıı 
vatand&§lamı gıyl.m Sbtf,J'&G}arlle de 
me§gul olma.ı.:bı.drr, Bil llusmta ,tın • 
diden me'!rut1IDl:yıet ve ln~irah verici 
kararlara vanımışttr. Bu arada mem 
\elıett• yeni bir 1-ama fabrllc&smm 
ır..,ı1mast, bllttın memurlara ve tf • 
çllerıe birer koatUmJUk J<umaıla birer 
çttt ıı.yakkabrnm parasrz; olarak ve • 
rilmeııl kararlqtınlmıştır. Bu karar, 
tahakkuk sa!hasmdadır 

Bunlardan b&§ks. h&riçten memle. 
kete kUlllyelll miktarda buğday it . 
hali için §imdiden, mUsbet neticeler 
veren yeni anlqmala.r& vanımıotır. 
Son gtlnlerde gelen br knmn buğday. 
dan bqka bazı partiler de yolda bu
lunmaktadır. Ayrıca Amertkadan 
buğday lthall husullUllda da mutabık 
kalınmrwtır. Bu lthalA.tın bir kıamı 
kendi vasıtalarımızla yapılacağından 
vuıta temini için -de tca.p eden te • 
mastara geçi1ml§tlr. 

Devl~tln ehnde btılunan kömUr 
§eker, vesaire gibi maddelerin fiyat 
larındll hiçbir artıı olmıyacağt gibi 
ufak mlkyaata bile ol.ta teıı.ailler 
yapması !mklnla:-ı ara.,trrıtmak.ta • 
dır. Pirinç, !aeu1ye, mercimek, ıı.o • 
hut, bcızelye gibi gıda maddeleri de 
verlJmit olan karara uyularak tama. 
mile eerbest lbrrakıLacaktır. 

neşretti 
Gaadl il oıara1ı 

lapoaıarıa m zake:. 
reye glrl1llmesıaı 

istiyor 
Pancfit Nebru ise Hindiıta. 
mn mütecavizlere kar§ı 

müdafaa edileceğini söyledi 
Londra, 5 (A.A.) - Hindistan 

hüküm.eti, Bıırtan~ anın Hind.st:ı:u 
ter'kebtıeai ~ hazrrladıgı pilanı 
ne§retmiştir . 

Reddedil~n bu p l "!la karız: h:ı· 
urla.nan ve neşredilen bir kararda, 
Gandinin ilk ad!lnı ~l.ıri de Japon. 
ya ile mu~:\kereye girişmek ola • 
caktır denmektedir. 

Pa.rtum gurup mUmcsslli Nehru 
Kripsin nota.smm gözönünde tu ~ 
tulmasını iE.tcmi§tir. 

Ant~rikan gnzetclet'. eğer Hın·. 
dll"t.an kongiresi :mcydnn oırnınak 
llltC'l'.Se Brltanya hükiımetiılin şitl
detli t.cdb rler almak mecburjy .... 
ı.ndc ~acağnu ya:ı:maktadirlA~. 

Yenı DeJhl, l5 (A.A.) - Pan· 
<iit Nclmı verdiği bir mülakat sı • 
nısm.da şöyle dt"miştir: 

"Blrı İngilizlerden Hlndistandan 
çdkilrnelerini istiyoruz, İngilzler 
burad:ın ~ki1dlkten eonıra Japon
ya ile müzakereye glrmeğı dtl~U • 
receğiz. Ve belki de onun la birta• 
kım anlaşmalara ''Rra.cağtz. 

Bu anlallln8.lar bizim içi:ı sivıl 
dari ilktidan. onlar için oe mesela 
top~lanmıMan ordularmı geçir. 
meltıı gibi ask~ıi iktidarı ihtiva 
ciiebileccktir. 

harebe Zlt'hhsı. ile; a~ kruvazör, lngilt:re, Hindi,ta.nm kendi aley 
ti,. hafif kruvazör, 19 mulırip, 40 binde Japonva to.rafmdan kulla • 
kadar den zaltı, bir çok hUcumb-:>t. nrlmasın:ı mlisoade edeme:r.. 
lan ve muavin gemiler. Bundnn İngiltere projenin kabulilnll red• 
maada 35 bin tonluk bir zırhlı ile dcderse menfi k:ılaenb:ı: fı\kat na• 
iki ağtr kruvazör, 1.700 iliı 2.800 :ı:nriye itibarılc mih~r devletleri e 
tonilatoluk hir ~ok muhrip ile mil- bağltııııruş bulunacağız, .Tnptın"a 
teaddit deniıı:altılar inşa hl\limle fa~nı.ız !cin kendini mn.zur "'ostc'l'C 
'lı•Jlıınuyordu. bilir. Fakat biz de. kinden çıkıl • 

Nikolayef'ın ağustoe 1941 de maz gliçlükler kar~ımnda kalacn • 
,\;manlar tara!mdan zabtı esna • ~ız. 
smda ln!!a halinde bulunan zırhh, Hareket bakımından Gandl prc
stk'z bin tonluk knıvaz5rlerden bi- w•inin tatı,,1d i in hiçbir mani vok 
rl, bir denizaltı ik diğer bazı kil- tur, Gnnd1 k,..7fdl dü Unemiııc gôre 
tük gemiler Almanlann eline geı;- Jnoonynyı ilt 7.am ediyor.'' 
mlştlr, Al'nan tahminlerine göre Hilltumet t('!bliğini tefsir eden 
Ruslann elinde şu gemiler kalmış. Nehrıı ŞU'1ll'.n sövlemiı tir. 
tır: ''Projenin ~ae hedefi kongreye 

B'ti ağır olmak ilzere beş knı- vAOOr.~a il• mUzikcre serbe!'ltİ ini 
\azör. :ı.lb bJvUk ve on bir ki.içlik ,,.ermekti. Mtiz kere ak m ti ne • 
muhrip, 38 denizaltı ve bir f'Ok hU- t:cclend'ği tak irde Jaı n''"'a, 
cumbotu ve topçeker. şidde! ihtiva e':miyen hir mukavc-

Bu kudrette bir donanma M i met gösterllccekUr 
rol oynıyabilccek bir dunımdB sa- Koilgredc miina;k~şalnr, ek!!eri • 
yılabilir. Fa.kat asıl mesele bu ge. yetin ~'kfın taraftarı olduğunu ye 
mileri b&nndırabileee.lt ve ia~ ekall yetin de dUnya muvaeehr • 
edebilecek bir limlUUn olmaynıı- sinde kongrenin itibarının tehlike
öır. Halen Ruslann elinde Novo- ye rlli~emca için karar mıreHnin 
1'06iak, Tua?!ee, Poti ve Batumdan gel'ekl· şekilde k:ı.Lcme alınm:ısını 
ba,ka liman kahnamıııhr. Bu 1i - iııtedi~nı ·gö3terdi." 
manlarm bir birinde Nlkolayefin Pandit Nehru sözlerine sövle de-
veya Sivaetopohm malik bulunduk vrun etmiştir. 
lan tEeisat yddur. Aynca ıunu da "Ja.pcmy3. ile ımüzakereler ve • 
kaydetmel'diır ld Novoreıık* ve pıldığı hakktnda'ki telmı"hler t ma• 
Tuapee şimdi Alman bomba uçak- ~men a.ırrlsız:dır. Gandi. mUeade?eye 
Jannm hare]4t menr.ili içbıe gir- h~lamadan ewel ha.'>mmı haber • 
mJ,lerdir, · dar eder. F.ğer dıdkıleri gibi ol.. 

(BlttarafJ 1 İadde) 
Ticnret nıüdurlüğü, ithalltt vasiye
tini günu 8(lıı.ilı:ııe ticaret veklleüoe 
bildi ıımeıktedir. 
llarblo~~

lngılız ticareti mwı~ ~berinde 
çalışan İııgilk Uc.nıt 1>.1ı:11Jint hen 
zer hir korporaQIOU kurmak için 
Amerikalılar da WıfHlder. ~a.lt· 
tadır. Fakat TürliJe .f1e Amerika 
arasındaki ticari milna.sebetin bu 
gunku .şnrtlara ul'fmı olarak yürü• 
lulmcsi ve daha ziyade inkişafı için 
ınfü;t k 1 bır le kilAt kurmıık1an zi · 
Y de lngıliz :korporasyonu ile müı; 
terek cahşması muvafik ~örülmü-s 
Hir. İngiliz korpQrnsyonu, Türkiye, 
ile ) npıfa('ak ticari işlerde lngiliz • 
\mcriknn korporasyonu lınliııdc c 

lışacaktır. Amerikadan salllhiyel 
sahibi bir müme sil bu iş için şch 
rimiıe gcJmiştir. 

Ankara, .t f.A •. A.) - Ticaret vekJ. 
lclinden tebliğ eailmiştir: 

:m Mayısta sozetelcrdc neşredil
miş olıın tebliğ 1!11 hır kı ım serbe'il 
ıtö' i7.lerle :\'apılon mfıbadclc1ere tat· 
bik olunan primler iJga edilirken 
me' cul primli dövizler tasfiye olun. 
unca ltbnlı'llımız üzerindeki döviı 

primi yükiinün de knldınlacağı be). 
on edllml U. 

Tasriye ''eziyeti tetkik edilirken 
ıthal primlerinin !!:İmdiden bir ınik 
lnr indirilınesı ımkAnının hasıl oldu 
su goriılmiiş 'e ithalı\hmızda ueur 
Juk ve senişlik BBl e1eri ne hizmet c 
decek ol:ın aşağıdaki karar alınmış• 
tır, 

1 - Gerek Amerikadan ve gerekse 
diğer memleketlerden yapılacak fth:ı 
!at ile buna miiteferri ticari hizmet 
\C mu:ımel !er ka~ıhğı olarak l • 
b:ıncı menılekellere ödenmek lıze,.c 

mülı ' :ı r.rlılen dfö•izler ıi erinden 
t:ık:ı~ Limite! şirketince tnhsl1 crlll. 
ne le olan primlerin nisbcli ) iızdı 

c ııız beşe indirilmi,tfr 
2 - TenzllO 1ı prim t:ıthika!ı 

5/8 HH2 gunü lrnşln)ncalı:lır. Bin. 
anenalel h ticarl lıizmr-t Vf' mu:ımelc 
lerle akredlfli mubayaal:ırda hu 
tarihten itibaren satın alınacak 
dö' izler "'e akrcdilH iz mubnyanl:ı ... 
cin ise. l irıc bu tarihten itibaren 
1:ıımnıklerdcn cekile('ek mallar hak. 
kıııdn leni tenzil illı primler fa ibik 
oluııac:ıklır. 

f>:lydı J:ı.ponyad3n yaln1z Hindis • 
tana girmereeaıini değ 1. aynı zn • 
manda Ç nı:ien çıkmasını da Ister
dı. Hel'ltalde, bizler, Hindistanda 
mutccavızlmin hepsine muknvt • 
mete Y.:ıti) en k Y."ar vemri~ oldu!!u. 
muz mbi Hind milletinin de bu 
mukavemeti ölünceve kadar dcvnm 
ett'nne~ini istedik: Biz hiçbir zn• 
ınan boyı.m e~yiz. !~izde he~ 
hsn'i birisinin Japonya~A Hindis
tandan !'!.'ecmek hakkmt verebiJr. • 
cek bir anlaımrn "a a ·ı ~ıi!'\Undil· 
ğıinU irldia etmek ÇJl'adrr Beıı. 
Japonvanın ;sti~ ebileceğlni fpJmt 
Nzim bu hakkı on'.l verem Y<'ce"ı • 
mi söyle-den. Bütün ~iyast"thniz 
tecavüze k3.l"§ı hudubu7. bir muka
''emet gö"temı~ t'ellSına dayBn • 
maktadır.'" 
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ve s11hhat 
Me~11t olmak, bir coklarınrn sandığı gibi en bcuta 

para ve ~CTL>ete bağlı değildir.Nice milyonerler vnrdır ki 
~>:atı bır ce~e'!nem azabı icinde gecer; hastadır, sıhha. 
tını kayb«!tmıfllır. Mesut olmak icin her şeyden evvel 
sıhhatli olmak lôzımdır. 

·--------------.. DUl\tY A E 

tı. 

001\.i.OYOR 
ıı .............. ı ......... 

Ruzvelt, Çörçili nerede 
kabul eıni ? 

- Reıs Ruz\elt ~rçıli bbul et 

- Bc:ı az sn rayda mı 'l 
- Hayır, Şangilada. 
- Şangıla mı Bcı şehirde nere • 

de' 
Boş yere bu şehr~at!Asla aram.ı• 

)JlllZ. 

Zıra Şangıla bır şehir de~ ildir. 
Halla hır ~o ... · bile ~ğildir. Bura 
ı Potomnk ınnnfiından 100 met 

ill!rdc '\npılmış bir pa''")'Ondur. Po 
lomııkln Vaşington eivarlllda hır 

ırmaktır, Bu pavyomun yalnız jki 
odası vardır, bir sakm ve bir ça• 
lışma odası. Bu pavJll)nda şimdiye 
kndnr hic kim e yemek yememiş ':'e 
U) umamışlır. 

Bu esrarengiz pavyonda Ruzvelt 
zhnrcllerinden kimsenin haberdar 
olmamasını istediği mi5afirlerini 
knbul eder. 

Ankara Rad osu 
ile resrm ahnıyor 

-o--

Tecrlbeier 
aettceıenmek üzere 

.Aııkaradan bildirlldıg-ine söre. A.. 
merıkıı. setl,rl Ştaynhard radyo tle 
resim almmağa alt bir c:lh!lzı ra.dTO. 
muza hediye etmişU·. Bu cihazı kul. 
la.nacak mUteh!1.8Srs da beraboı'oe 
gelm.Jı ve bir mUddett.enben radyoda 
ese.BU tocrUbelcre gtnşllmi.§Ur. Resim 
ler alıp verm k mUmkUn olm kla 'be.. 

raber henUz tam ayara v&rılm&m!f.. 
tır. 

Tecrübeler tamamlanınca. Mllll Şe.. 
flmlz looıet lmınUnün re.amini A.me. 
rlkaya vermek ve oradan Amerika 
devlet reisi Ruzveltln resmini almak 
ıruretile ikl memleket arasında ra.a. 
yo realm aervlsl açtlmış ol.a.caJcbr. 

Hu pavyona niçin Saıısila imıi 
verilmiştir !bilir misiniz? Frank 
Kapranın çevirdiği *'Kaybolma,, 
ruhlar,, isimli l>ir filim vardı.r. Ruz 
velt lbu tibni ~ &ever. Bu filimde 
eaaa vata Şansila ı.niDde mubay .. 
yel .bJ~ şelıhde pı:er. Bu ıtehirıde 
<Jolm•k ~ eri§enlel: ihtiyar • 
Jık ve 6liimüıı neı ~ıcJalmıa bilm~~ 
Jer. 

Bu aayede dUnya ha.dls lerlnin re. 
simlerini kendi kendine altsetUr • 
mek mUmkUn olacak ve bize att hA.. 
dlaelerln real.:nlen de harice ak.seda. 
cektır. 

Kömür tevz;atı 
devam adıyor 

-O 

Teırınıeneıe 
lladar ilet kes 

klmlrual aımıı 
olacak 

Ruzveıt herkesöııın ..- blmış 
pa,yona bu mulıa.Jry.el şehrin ismi· 
ni vermekte tenıddfit etmemitffr. 

••• 
Çin dünyanın en eaki 

demokrat memleketidir 

Münev~er ınsanlar arasında belki 
Çinin dün)anın en eski demokr.ıt 
memleketi olduğunu öğrenince hay
ret edenler bulunacaktır. Cinin Ja 
pon)a ıJe yapmakta olduğu harbin 
altıncı yılına girdiği, Çin halkını 1 

garp demokratlari~le ayni mab ı 

uğrunda döğuşlilkleri hOllilnlerd 
a ırlnrca İmparatorların mutlnk 
hükmu nllında )a,amı!J bu Jı:um ka· 
dar çok milleiın nasıl dünyaya de
mokrasi dcrı;ini vermiş oldultınu 

öğrenmek fa) dnlı olur. 
.Madam Şanknyşek Amerlkada çı· 

kan Allantik mecmuasına yazdıAı 
bir yazıda şunları soylüyor.: 

"Mılıittan 24 asır evvel, Yo, Sun 
Ye \ u İmparatorluk tahtına veraset 
hakkına da~annrıık dcyıl millet ta 
rafından seçilerek çıkmıslardır •. 
Konfiçyusdan 1000 sene enci Çin 
toprnkl ırındn kın' elli bir si}n'ii 
pnrll 'ardı. Bu pnrlinin düsturu şu 
cümle idi: "Ha~kın esi hakkın se· 
sidir,,, 

"Çok c ki tamanlnrdnn beri Cin 
bu sisteme da) annrnk mahalli idn 
~eler tar fındnn me.şnıti si tcmdo, 
ıdıırc edilmekte i<fir. ~lil:ıttıın döı ı 
nsır ev,·eı Mencü1 us Rusonıın fi 
kirlerini daha kuv' elli bir cümle i• 
le ifndc etmişti: 'Millet herse} den 
eV\el 1<elır Hııklınıctin ;\eri ikin"I 
sıradııdır, de\IPI reisi k pı :ırk'n~ın 
da oturur.,, 

"Cinin 7 Temmuz 1937 rıenbcri i.' 
çinde bulundnğu harp bu e ki rc
Hıne olan mnhııbbetini nrtırmı,ıır. 
Çin os}alizrni knbııl etmemi,, 1en 
ginin fakir lehinde rııkirle llrilnı• 
sine )nnaşmnnıı, ise hu millet ve 
menılekelın hirlı.!ıinl korııınnk ıcin· 
dir. Çin idarecileri '.\ iıksek sınıf 
aşaihlaştırrnak ni) etin•lc rleAilclı .. 
AsııJtı sınıfı '.\tıheltmck sn)csind" 
dlr ... 

Amerikan askeri 35 yerd~ 
harbediyor 

Amerika harb ııırt'li 7 ay oldu. 
7 ilkklınunrlanlıcri hu ınemlekrt 5 
kılad:ı \'e 7 rlenlzde harhcdhor. 
\merikıın muharipleri mer.ıl kel' • 
rinden binlerce mil uzak! ı ı 
yerde haıhctmeklc \C h ıl c h zır t.ıı 

lunm:ıktndırlar. ~.ıııenk n ri 
Cımirlcrınin ne gu 1 ır mr it'\ 1 
b:ıc; rınııkln mu keli r lulıılduklıırı 1 
hu rnkanırlan kol \Cn anl:ı ılnh 1 r 

Siınaıt 1rJandada bulunan Ameri. 

.. 
Şehrimizde kokkömUrU tevziatına 

fa.sıla.sız olarak devam dilmckledlT. 
Temmuz moınwıa kadar 23.500 1.on 
maden k6ml1rU, 30.200 ton da kokkö. 
mUrll aatdml§tır. Bu sene §ehre, 16 
blırton made.rı kömUrU 80 bin ton da 
kokkömUrü tabııiıı edUmlşUr. Bu 
miktar, te,rlnlevvoel orta.tarma kadar 
tamamen te~ edllml§ olacakbT. Ve. 
rlıeıı malQmat& göre bu s ne maden 
kömUrU kullanan hiçbir v kömUr • 
sUz bırakılmıyacak, her es dln 
l&zım olan .kömuru ocaktır Ancak 
bu tevz at sıra 1 e y pılar~kbr, 

Tıramvaya binen 120 kiti 
cezalandm ld ı 

Son iki "'Jn :çlnd~ hramva.yla• 
ra aUayıp ınnen 120 at b rer li· 
ra para eıeza.sma ('arpılrnıştlr. 

Jıehrmek icın bınlercc gemi !Azım• 
dır. Bu gemiler du man ı.lenizallıe 
lari)le dolu bir <lcnızdcn geçecek. 
!erdir. Fakat Amerıl.an kunnayının 
düşuneceği mesele )alnız Atlııntık· 

len geçecek scmiler değıldır. An -
rikn AvustraJl ) a da skcr '.\ ollu. 
yor. Pasifik. ~ n Fran i ko ılc ~· 
uslral)ıı arasında 6000 mıllık h 
denizdir \'c bu rl ni1.dc Allnnlı • 
ten daha az lehlıkclı de ilrlır 1\1 • 
ele hu k cfr.rla dıı kalmıyor. Kıt • 

ların nakli i e ış inim z. Bu k 1 -
rs silAlı, muhimnınt, l l:ıet"ek gö • 
dermek lAzıınd r, Onun için \mc • 
ka He lnglllere arasındaki fzl nd 
ve 1skocHı ~olu d ima ııı;ık hulu -
malıdır. 

Dohıı çetin hir me ele mullefı 
memleketlere sil'ıh 'e 
gorıdermektir. Binlere e Amerık 

teknıkçisinckn miirek kep h k 
bir ordu Amcrikndnn 10.000 ı ı.ooo 
ve 12.000 mı! uzakln ol n Erllre 1 
lrnnd::ı v-e M1~1rila huhınm ki ilır 
ı:ınaenale h \rııcr k l em 
landın, hem Beren bo 
de Mer(' n 
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(O üst) gibi ha· kırmalı ! .. 
Ulikuıncl. ııufus sıyaseline en büyuk önemi verdi~l halde, bi.r 

.• ısını bayauJ;ır. çocuk doğurmayı bir cinayet sayarak, YaHuyu rlu• 
~iirmck , ernlrnt kıirtaj rnptırmak yoluna -;aP.ıyorJ.ar, Zamıın. z;ı 
rnan, bu cına~cte iştırıik eden rloktorlann ısırnlerını gnzelelcrrl< 

ı kuyorıız. . . 
Bu niçin Lıo.} le oluyor'? .. Bunda erkeklerın kulıııhııtı ''ar mı?. 

tıırıneı sor~u~ n, şö~ le bir cenıp "erebillri:d; 
- Kadınlar, çocllGa bakmayı bır krııfet sayıyorlar, Süslerin 

en, geznıclcı 111deıı, rahatlarından fednkadık ) npııınk istcmiyoı• 
.ar. Çiiııkıı, çocuk tloğururl:ırsa, gezmeğc. dansa, eğlenceye. pokc· 
re \eda c ınck trızımdır. Genç yaşta tı1riki dünyalar ı;ihi ya~tınır 

rıı ı ? .. Çocu a ,. akCı ncfseılıli r mi •J.. • 
.Erkcl.Ierın J,:ılıahalı ver mı? Sorğusuııa gelince, lııı ışle mu 

lı:ıkknk J,i, onlar pek ııııısıiındur. Çocıık yapmamak ,·eyuhut kür
taj vnptırnııık halısıııdc, pek nz erkek kadınlarla hemfikirdir. Yü:ı: 

de 01111 g 'ÇlllCl. 

llukuın c t. ınfüısıın ıırtmasını nekadur i~terse istesin, bu yol 
J.ı ncl.;ıclur fcduk:trtıkhır, yaparsa yapsın, evlenmeleri teşvik elsin, 

çok ı;rıcuklıı ııılelcrc kolaylıkhır gösterip ikrnrniyeler versin, bu 
tecHıirlerın fu:>cl:ısı olncıığına inancımız yoktur. Bütün bunlardan 
oHcl yapılacıık şc~·. kadınlarımızın çocuk dcAurınayı bir kiilCet, 
bir zahmet, sıize11ıkleriııı bozacak bir şey zannetmeyip, ~·ocuğun 
yurıl için elzem lıir unsur olduğuna kanaat getirmelerine çalışın:ık, 
kafnlarınıı l.ıu fikri soku.ak lazımdır. I 

I\o) Ju kadınlıırı, hu kaliteden sa.} mıyoruın. Çiinkii, yurdda 
ynlnı:r. onlar çocu{Jn kiymet ve ehınıııiyet veriyorlar. lstatisliklerl' 
h3kılırs:ı, doğum \nkaları Anadoludıı, şehirlerden birkaç misli 
çoklur. 

Huradn lıır noktn dnlıa \'ar: Hilkuınet, bek fırı e,·lenrneE(e ~eş· 
vik ederken - Bu i~i tahakkuk, ettirmek için - Bunun yanına 
bir de başka müeyyideler koymak lfızımdır. Bu da şöyle olabilir: 

Çok çocuklu ailelere nasıl yardım ediliyor. l\tnaş h;ığl:ınıyor, 
ıkraıniye verıliyor, yol parası alınmıyorsa, eYlcnrnryip. cemiyele 
cocuk vermeyen, yuva snhibibi olmayıın ve hıında israr eden kim• 
relere rle hir takım miikellefiycller ~ ük emelidir. Hem de öyle 
hnfıf, sııdmı, ehemmiyetsiz yükler değilı ağır miikellefiyetler .. 

\ al\lıle Hom:ılılar ela böyle yaparlar, evlilere bir takım mü 
kaCall:ıı· vcrdıkleri gibi, bekiırları da cezalandırırlardı. Yalnız, 
ihtiyarların n !cnıııclcrlne müsaade etmezlerdi. Meşhur (Ogüst) ün, 
Roma. nsıtz:ıdelcri içinde evlenmemiş olanlara şöyle dediğini bir 
kitaı>la okumuştum: 

- ''Bir nıemleket, umumi meydanlardan, saraylardan ve ev 
lerdcn, kııııılmJı. Yurdu, ~·uvayı, meydana getlrmek için adam lıi · 
zınıdır. Sizin böyle bekar kalışınız, yalnız yaşamak istcyişlnlzden 
iJeri gelrıııyor. Dckiır yaşaılığınız halde, yatak ve sofra arkadaşla• 
nnız yok mu~· Pekfıhl var. Demek siz, rahatı, huzuru, çapkııılıkta 
nnyorsunm:. Unutmayın ki. Roma'nın insana ihtiyacı var. Evvelii. 
meııılcl,ct, sonra eğleııce ..• ,, 

nlziın de yapncaıtımız şey, evvela, çocuk dolttırmayı bir kül• 
let s:ıyan kadınlarımızın kafalanndan bu kötü ve soysur. fikri söküp 
atm:ıyu ç:ılışmalı, sonrıı dn maddi ve manevi mcsuliyet vazifelc 
rinden uwk yaşııınnk isteyen bekarlara (Oğiisl) gibi haykırmalı 
i)tız. Ye onları en oğır cezalarla cezalandırmalıyız. 

Varlığından r·cmlyetin faydalanmadığı insanin, Iaydıılandıl:ıı 
basan. nasil ayni haklara sahip olabilir? .. 

Bu meclis b(j11le kalmaz, mestler mahmur olur bir giin. 

LAEDRi 

H A B E R- '.Alişam Poıtasr .15 AGUSTOS - 1942 . 

Haber'in bulmacası Tarihin büyük davala!!: ~k 
- 2-i - -2 ---- ıwwwı,_,_ - ~1-,.,, ıza ---~ (Gwtemtzbl bılrtlld tıaJfallDda 

il-+--t--ı--t--t--W..r--t-;:--ıı--ı 
1ı--ı-t--t--nıııt-~-r-t-ı-ı 
l J-1-l--t-tııat--t--im 

Soldan Sağa: 
1 _ Durı.lurma ~asılası, berbat . 

2 - Teınlıellik yüsek yer. - 3 Y:i~ 
ze RÜHiculiik, :ıli\mct. " - Kader, 
işaret sıratı. :i - :\lııni. bir opereti_ 
mizin ismi. li - Minimini zaman, 
siyah mııyi, 7 - Avrupala bir 
nehir, komşu bir ctevlet.. il - Viicii. 
dün et kısımlnrı, bıızı nnkliyo vnsı 
lalıırının yolu. 9 - Skseriye (i~t.:-) 

nin yol RÖ~tericiııidir. En az, ka'ı 

maddelerden biri. 10 - Zıvırın 
arkadaşı, birlikte gürıc!crilcn adHiıt, 

nota. 11 - Sinirlilik, 

Yukarıdan a;ıa /111n: 
1 - Bir ha~ qıırn ı.urıılan tuzal;, 

2 - Kakılan. mahkemeye açılır. 
~ _ Bayrak alfabede iki harf ynn

Yana, sahip, " - Eski bir Tiirk 
devleti, bir hastalık. 5 - Bir soru 
elatı, bir cins kab. 6 - Hiirrnet 
ve riayet, şans. 7 - )ler.Iis, bir 
devletin parosı, 8 - Kulübe, köle. 
alfabede bir harCin okunuııu, 9 -
Atılarak oynanır, çehre, 10 - Alim. 
lcr, evdeki, 11 - Aııartıımın kısı;n. 

!arından, şüphe, lokndın sesi. 

Diinkii. bulmacamızın lıalli 
1 - Peçelikadın , 2 - UculJucağı 

t, 3 - Tav, Tavıır, z, 4 Anını:, füış, 
Ma, 5 - İlave, D:ın, 6 - AL, !\la 
dam, D, 7 _ P, Ç.ıre. Etek. 11 -
Ateşin, Dana, 9 - Nakı~, Hekim,, 
10 Kir, Kona, E, 11 - Zaç, Pakize 

Fenni Sünnetçi 
Nuri Eşsiz 

Büyük yagtakilerln de sunnetlerl 
kablnaşınde. kolayıtkla yapılır. (DU. 

ğün içln bir batta evvel mUracaat.J 
Akllaray polis merkezi karşısında 

No. 1/2 Tel, 20937 den tsteyJ.nlz. 

tişik dairede oturan komşu bir haf• 
la sonunda apartımandan cıklı. Ye 
rine gelen kiracılar .bir ay olurdu 
lar, ondan sonrakiler üç ay tnh:ıın· 

mül elliler. fakat şimdiki kirncı :ıl 

tı aydan beri çıkmak arzusu göster
miyor. 

Bir kadın yolcunun d.efteri 
Pazartesi: Süvari bana dikkatle 

baktı. 

LEOi GlAMiS NiCiN YAKILDI? 
• 2. Toplayan: Muzaller Esen 

Ledl Glamisln bu fevlm.lilde gü. i!Ste o va.kıt Ledl GlamMn be<lbalıt 
ze1liğioden başlm, o zamanın ka. - asıkı kafasındaki fikri ha.kika.t ,ın. 
dınlanmla ı;<f..-: nadir bulunan bir hasma çı".ı<anlllya ba,tadr. 
takını meziyetleri de \'ardı. Hi:1: • 1 
metçilerine ,.e kendisinden ıt.!ljuğı 1 
tabakadan olan insanlara knf'Br iyi 
muamele ed~r, fakirlere çok cö • 
mert da.vra.nrrdr. Cesareti, irad.;i 
ve aklıselimi bir ma."lal halinde bu 
tün İsk~yada <lillerde dolıı~ırdı, 

Ledi Glamisin genç kızlık ismi 
Lccli Jan Duglcsclır. Dugla.<ı ailesi 
&v Liyon ailesinin ana tarafın • 
elan bir koludur. Bu Duglas ismi 
~üz.el kadının mukadderatında, sur 
landırılmasmda, mahkum ccUlıue • 
sinde ve y:drrlmasınds. mühim bir 
rol oyna.mı~tır. 

J.edi Jan Duglu.s çok zaman hı>· 
1.fi.r kalmadı. Güzelliği.ne vurulan 
bjrçok istekiller arasında Lort Con 
GiamisJ sevili ve onunla evlendi. 
1ld mesut çift tath bir saadet rü• 
yası içersinde ya.51Unıya ba.5laihlar. 

BÜYVK SAADETI,ERİ BÜYtK 
FELAKETLER KOVALAR 

Aradan y:ı.lnız iki sene gcr:tı. 

KIZIL DUGLAS AİLESİ 

Beşinci Ja.km Duglas ai~c1'me 
ni~fn kini oldoğunu kr.:;aca aı:lat• 
madıkoa Ledi G!amJsin yakıh~ıu • 
daki e8rar perdesi kolay kolay .;<:
z.ülemez. Besinci Jak kmıl ojmaz
dan evvel gençliğinde yıllarca İf. 
koçya. ha.pl..,anelerinde mevkuf ya• 
~ştr. O va.kıt lskoçya başv~till 
Kızıl Duğlasdı. Be~fnci Ja.k 18 ya.. 
~ında. hürriyetine kavu~up kıral r
lunca ilk işi imal Duğla.sı ve büti.ln 
ııileslni nefyetmek oldu. Hmılrn 

Dtıglas ailesine karşı olnn kini 
~ok fazlaydı. Hatta bir e;tin saray
ılu konuşuı'ke-n bu ailenfn bıth<ıi ıı. 
çılmış ,.e lı:ıral: "Papa b'lc emretse 
Dug1as a.iLe'linden kim~yl affet -
rııem" demişti. 

O tarihten itibaren biıtün Do~. 
lns ailesi menfada ya.~ıyt'rdu. Bu 
aileden yalnız bir kl'.H nefiyden 
istisna. edilmi,tl, o da Ledi Gla
mi!5!1. 

Lord ·Con Glami<ıo kısa bir lıa.sta • 
lıktnın sonra öldü ve kant;mı bir 
hız; çoeuğile beraber yn.lnız bırnktr. 
Matem günleri ~ti, duna e~·len• 
mele isteyen blıç-0k dalika.nlılar Le.. 
di. Glam;s!n etrııfmı ı:ıardı, Bu adanı 
Iar kendilerini gü:r.el kadfna beyen. 
dfrmek Iı:in ne ya.pa.caklarım bilmi
>-orlardı. Bunlar arasında. bilha.<;sa. 
öten koos..rımın akl'abalanndaoı o .. 
lan Vilyam isminde bir genç -:oK 
ileriye gitti. 

Falrnt zor!a gti1.ellik olur mu ya, 
Ledl Gfamis Vilya.mı se\'miyonln. 
asil \'e mütemzı gurııru bu fttır.la 

riyakar delikanlıyı f!C\me..sine ıua. 
ni idi. Böyle olmasa bil.e genç .Jul 
rtrafını saran de1ika.nhhır ara<oın· 
de birisine, Arcıibalt rfö Splkne-;e 
gönül vermişti. 

Ledi Gb.mlsi nefyffillmektaı kur 
tru.-an hadi~ Lort Con Glamlsle ev 
H oluşudur. Zira Lort Con Glıtml:; 
krralm çolt sevdiği bir ailenin b'. 
rieik oğludur, Dugla..i aile'tl ite be.· 
rnber l..edi Gla.mlc;in de neryl için 
irade çıkmıştı. Fakat kocası Lort 
C<•n Glamis s:ıraya gttmi", kıraho 
ayaklarına. kapanmış, karmrun ne. 
flyden affını değil, kendiı;ılnln ka
nsıyla bernber nefyini lı;ıtemi<ıti. 

1 
Kıral bu sözlıenle de!Jkanlınm ka.. 
n'.-.ına olan şiddetli a~l•mm \'e k'• 
ralına olan misilsiz Mğhbğmm bir 

Vilyam genç dul\Jn hislerine hür. 
met etmedi, Ona. kendisini zorJa. 
~evdirmeye kallitı. Ci.iretini son 
derecesine çıkardı. bir goec.'e ~C\1Ç 

dulun yatak oda'iına. kaclar girdi 
,.c e\'lenmeyi bir emrivaki haline 
~etimıe'k istedi, Fa.kat I.edi GIR• 
misten kuV'>·etli iki tokat yiyerek 
süldüm J>üklüın yatak oıla<;md:ı.n 
çıktı. 

Ledi Glamisi bir odun yığını ı. 

ınisaJini gördüğü ~in bu kadar sa 
dık bir beode<5inrle11 m.<ıhrum ol • 
ınama.k i~in Ledi Glamisi affet 
nıiştJ. 

KD'alm DugJs.s a!l~ine olan ki· 
nl, Lord Gltunf'>in ölUmilnden son. 
ra tekl'ar uyandı. Genç clulnn ne•·. 
yi için lJdncl bir iraıle çrktr. Fa • 
~ııtt bu sef~r de Lort Gklmisin an. 
nellll saraya koıJtu, o~lnndan kalan 
hiricik ya.digann alr saçlarma luı. 
ğı'la.ımınsmr istedi. Ve il<incı defa 
olarak l.edi Gl:ımisln af frrmanr. 

1 m aldr. 

SİR VİLY.UUN JURNALi 

çersinde ya1,mıya mahkiım eılen ViJyam hirknç arka<ln..'5ının yar 
Jıii.disenin asıl sebebi hu füi toımt chmiyle kırala bir Jurnal ~önder. 
ol.<ıa gierektir. di. Bu jurnald!ı. Lcdl Glarnio; m~n· 

ba.§Wı yıuı111daJl.1 taı1b f81$6"9ital -. 
Uyerek göadereeell olnı.,TUCQJaruııaJll 

tlcart malllyetı tlalz olmr)-aD nçQJ& L 
IA.Jılan paraaa ıuıpolwau-A 

E.vlenme teklifim: 
• Yq 30, boy 1,62, Jrllo 61, umer, 

ayda n&t 80 lira kaza.nan ıerbest 

meslek .11ahlbf, ilkmektep meswıu, iç. 
ki ve algara kulla.nmıyan, hlg •Ylen • 
memlş bir ay, ev .i§lerindeıı &nlar, mu 
tenasip vllcutlu ıs_2ıı ya§larmda. btr 
bayanla evlenmek istemektedir. Dul 
da ole.blllr. Bir evi olanla?' tercih e. 
dilir. Kendl seviyesine uygun olması 
şarttır. (S.S. 22) remzine m\lracaa.t. 

• y~ 34, boy 1,68, orta ta.lall 
görmUş, balen ticaretle meşgul, bir 
evi geçindirecek kadar kazancı olan 
bir bay; boyu ve Y&JI Ue mUtenasıp, 
ev l§lerlnden anlayan dul veya. kız 
bir bayanla evlenmek is':.emektedh'. 
(Durgun sular) remzine müracaat .9 
* 29 ya.şmda, liıte tahsil! olan. 25 

Ura asıl maaşlr, devlet memuru blr 
bay; ebe, muallime, memur veya ter. 
zi gibi meslek sıı.hlbi bir bayanla ev. 
lenmek istemektedir. Bir ka.dıı:ıt me_ 
sut edebUmek için her türlü eveafa 
maliktir. (Samimi) remzine mUra • 
caat • 10 

* Yaş 34, boy 1,62, kilo 67, iyi bir 
aileden, kocasının ölUınü Ue dul k&l. 
mıı~ ölti eşinden aldığr maa.şıa &'eçiıı.. 
mekte olan blr bayan, iyl ka.ra.kterll 
ve dindar bir bayla evlenmek iste • 
ınektedir. Varacağı ba.~ devlet 
memuru veya subay ve 100 Ura ına... 
aşı olması şarttır. (Temiz aoy) rem. 
zine mUracat _ 11 

"' yaş ao uzun ooyıu dul, 1yt ve rıa.. 
muslu bir uker a1lesl.ne aı.etıaup ,._ 
şll gözltl. döşeıı miş bet Odalı bir eYI 
bulunanve topçu üsteğmen karde§ile 
bırllkte oturan çocuğu bulunmıyan 
bir bayan; .ll8ker ve sivU n&mu.slu bir 
erkekle evlenmek tatemektedir. ut1 
yenler (25 V.Y.) remzine ınUracaat. 

I ş art yanLaT 
• Sıhhat vekA.letlnln &çt.ıfı fennJ 

gözlUicçültik kursuna devam eden. 
Lise tahsilli, askerli~ Uifiti olnu • 
yan bir optlsyen, bergiln ötleden 
sonra bir gözlük UcareUıa.ne.ıııde 
çalı~mak istemektedir, CN.V.) rem .. 
zlne müracaat • 3 

* Almanca. bilen orta Y&§lı bir 
bayan gllndüz için iş aramaktadır. 
Ayni e.dreııte mUrebbiyelllt ye.pa.bi _ 
Lecek ve alafranga. yeınek Pişirebilen 
bayanlar da. mevcuttur. Hergtın saat 
9.17 arasında mi.lracae.t ki.bul edl. • 
lir. Adres: Tepeb:ı.şı, Yen1çertata.sr 
sokak No. 37/4 

* Fen fakültesi matematik • fizik 
şubesinden bir gene;; lise, orta ve mu 
adili okul ta.lebelerlne, hariçten lın • 
tihana girebileceklere, yU.kaek okul. 
lara hazırlanmak istiyenlere ehven 
fiyatla istedikleri m11.halle gelerek 
matematik • !izik • kimya dersleri 
vermek istemektedir. (H.Ö) reınzine 

Garip sigortalar 
Dün:,·u harp içinde. Fakat hata 

garip lıudisclcr geçebiliyor. ~lesclil 
Nevyorkt.ı bir Amerikalı bir sigorln 
şirketiyle garip hir mukavele akdet
mişıir. Bu adam sigorta şirketine 
her sene 500 ılolıır ödeyecektir. Ve 
huna mukııl>il oturduğu evde b:r 
Jıayalct ı;ıiirüne<>ek olursa sigorta şir. 
keli lkcndisıne yarım milyon dol::ır 
tazminat \·erccc.ktır. Şimdi bu ada .. 
ma her c\indc ıbir sigorta memrı
runıııı arkadaşlık elliğini y:ızmayu 
bilmem .hacet v:ır mı? 

Fal.at ı.ıarıp sigorta rekoru 1ngıJ. 
tereye gelen bir Amerikrılı tarafııı· 

dan kırılmıştır. nu adnmı fnsıilte!'< • 
ye getirecek gemide bir ıle ko tol ık 
misyoneri vardı. Protestan Ameri. 
ikalı eğer seya.hol esnnsındn kalo~ 
lik papazının tc~iri altında dini ıı i 
değiştirecek olursa sigort:ı miilıim 
bir para ödemek meclıuriyetinrlc 
bulunmakta<fır. 

Salı: Süvari beni masasına da,·et 
etti. 
Çarşamba: Siivari kamarama gd 

di, 
Perşembe: Süvari l.ıana aşık oldu· 

ğunu söyledi. 
Cuma: Süvari eğer kendisine lcs · 

!im olmazsam cemiye :ıteş vereceği 
ni söyleyerek beni tehdit etti. 

Cumartesi: Bugiin rıoo yolcunu•ı 

hayatını kurtardım. 

Vakıa Vilyam bu hare"..ı;eti unut • fada bulunan kardeş·ni kurt anrıak 
muş gibi göriindi.i. J{imseye bir idn kıralı z~hirlemE!.t maksacliyk 
~Y söy1emec1J, fuhnt l•encli kentli" blrtalmn ~şebbü.~lerde bulunduğu 
ne and içti: "Ya Ledi Glıunis be • lınber \"erılıyordu. 
ııim olıwak yahut ben bu hal•are. Bu jurnal intikam hislerivle ya. 
tin öciinü ~ac!!.W'm." l n~p tutuşan Beşinci Jakı öfkelen -

Leıli GI •9 v·ıva.mm bu cür~tll chrdJ. hem korkuttu. Binaenaleyh 
lıareketin;:ı so;r~ bn'ka. bir fclfl. bir dakika. b11e t.ercddlit etm..,oden 
l<eti önlemek için r.abucak Arşilıalt Ledl .~~ısiıı l~oc~rnın Ve ~:ıto 
di> Spiknes ile e\'lendl. Ve snacletle nılldbmnun te,·lcıflerınj emretti. 

müracaat. 

Ald •• mz: 
A.tft~d!I temlzlf'1'f f&Zlh G... e • 

kuyucularımr.ım ııamlanna ırel• 
mE'l<tuplan ıoareb .. ol'mbclea ll*'&&I'. 
lan hBJ'lç) 'lergön .abebı&ıa oııeye 
kıııdar 'ile 'ıu" 17 ica -arıa aldlnD&. 
lan 
(A.E.) (A,G.) (A.M.) (A.T.A.) 
(Ahmet tek) (Bahar) (B.V) (B,L.ld:.C) 
(Clddt olalım 35) (Deniz) CEVl.ıu ve e. 
şlm) (E. Ural) (E.0) (E.L.) (F.N,S) 

(Garı <GUner 3) (H.S. 888) (HUlya) 
(H, önıal) (H.45ı (H.450) (İNG) 
{ t.D.26) (İ.K. JJeylA •4 l Cl.N, 324) 

Musikide terakki 

Şikngodn oturan bir İngiliz, ing:
Jizceyi telıirfuz şeklini sigorıa~·:ı 
l:oymu~tur. Eğer Jın adam Amcrjk:·. 
~a oturdıığıı müddet znrfındn lngL 1 

liz şiYcsinı ka~hcdıır "C lıir Ame
ri'lrnlı aksnni) li' ~onuşacak olurs:ı 

'sigorta :;;irkeli rniilıim lıir tazminat 
ödeyecektir. 

Meşhur Fransız tiyatro müellif· 
Ierinden Alfrc<l Kapü keman çal• 
maya mcr:ık l'l ru i5li. Tiu merakından 
lıır hayli zaman sonra bir arl,nıl:ı 
ile kıırşılaşlL Arkadaşı !>Ordu; 

- Nasıl kemanı ilerleltin mi? 
- Evet dostwn. Çok terfii.ki etli 

ğime dair elimde 'Şaşmoz deliller 
\"ar. 

- Nasıl deliller? 
- İlk !keman ~·:ılclığım ·zaman hi • 

lJmit, babasmrn h:ıtınısmr y::
satan esya ile bir 1 ürbe yapmak h. 
iememiı; o ınull.7JıeZ hatırayı P.:ısi:r. 
bir demet halinde toplamayı eı>siz 
dh etınisti. Kaybettiği moni,, \ "e 
vefalı baba.sına nncak büyle snkin 
\c sanaltü.ra~ bir habbe yarıı;ır. 
dr. Sabri: 

- Se,·eceğirni ümit etmeniz !le. 
bcpsiz değilmlıı, eledi. Burası hiraz 
ondan \e biraz si1.<len t~şekkül 
('tmiş. 

Sonra, bir \azonun nad.ide na • 
kı5hırrna daL-nış gibi ~iiriinen na. 
zarları etrafta dola.sırken Ümlılin 
biraz es'ki fakat ~n clrrece bef'lzi .. 
)'en bir fotoi1rafma ilişti ve hemen 
tıılana.ğa başlRdr. Onu gfülerl ıs • 
fak, ağlar bııJdo. Titrek ve yavas 
hir sesle: 

- Sizin yanmızdıı 1..avallr baba. 
mı cltt~iinmek, diyordu, bana pek 
tatlı geliyor. 

Sabri, eneli bir 6CY söyleme • 
n onu müşfik g&derinin nurdan 
n~ aldı ve soıırn: 
- o.ıra fJı!ftkl'\!!e cfaha ~lr dii. 

ı.;ünceeffs t1mıt, dedi; bunu vaa• 
1 erliy:ı1'1111'! .•. ~k!lt ~:ı:l ~tc(l~rli gi>r 
· "" istemem. O da sağ olsıı.)'dı 

!:öyle arzu edee~ldi. Ruhun heJca. 
"ma Lııanıyorsl\nız onun Bimdi tle 
böyl~ istemelde olı1nğunu tastljk 
cclersiniz. Sizin ync;ınızılnl•i insıın .. 
lanı keder y:ırasm.-ız. 'l\'e olursa 
ol.,on ı:ençlik, hayat, saadet ve se
~Jnç dolu bir 7~'lnı rndır. Diinün ,.e 
bu~nün bumla hirbir tesiri olma. 
rııalrdrr. Ümidin ilı'H:i bir kalemle 
oyulmuş m!l.\'İ bir sedefi anılıran 
ı:::özlerincle iki clamla ya5 İri inci 
taneleri gibi hala durıı~·ordıı. flcnç 
l<ız !<aka~danndııl<i a.lt ın ha llc:ılnrr 
~.nrsan bir han>ketle tce !-!iiriinden 
lmrtulmalc istecli. 

- ]{eder ic:erı;ı;n<lc rnşıımııl< 
itin doğrnadı~ı nnTryonım. Bil:'l,, 
lds ruhumda u<-suz hu<'.nl<~ıt. h!r 
sandet irad.esi var. lfayatr, beni 
yaraladr~ı haMe çok "~vıyorı.:ı.ı ... 
En·elkindan dnha anlayı,ır olar:ak 
ona bağlıyım ,,.e içimılc nrretmek 
ihtiyacı irademi yakan Jmmlelerle 
yiı>ııelip ta._5ıyor ..• 811 ıınrnı hir in. 
"an gibi saadeti bekliyorum. 

Bir tebessiim rşığt bıı ıslak ~ö1..
fcrdekj mlina~·ı P.nginf,,~firerel< ıto. 
I:ıstı: 

- Rem benim hir ~uad'?t tıı ... ,. 
!IUIJl ,.ar. Ona da bel bRğlıJ:or"'m. 

Sütsüz yoğurt 
Bir İspanyol kimyageri bazı ne• 

ballardan bilhassa taze h11ğday sap 
larrndan yoğurt yapmaya rnuvaff.ık 
olduğunu iddia ediyor. Kiıny:ıge:

~alancı yoğurdun hakikisinden us · 
tün olduğu iddi:ısınrlaılır. 

yaşaınıya başlaılr. Bu emir derhal yerine .:Zt!lirHdi. 
Genç dulun e\'lenme!>i \'ilynrnın Ledj Gl:ımis, koc::tsı ve f:l&to mü • 

nrzulanm bir knt daha artırdı. I.e-· ıllirü kırah zehirlemek sm;ıry!a ı-·. 
di Glam~in peşl:ni brrakrna<lr, fa~mt <limbur~ m:ı!ıkeın~i huıurunıı c;t· 
bütün uğraşmalarının hiçbir netice lmn'<lı!:ır. 

(Kaynak) (KUre D. 87) <H. T.R.) 
(M.E. 49) (Mavi Mektup) (H.N.) 

nu satırları Setjnrda okuduk. F.ı• 

kat lıu keşif pek yeni lıiqrv zan 
nedilmcsin . Bizim yoğurt~·ııl:ır sıı · 
dnn yoğurt yapmak sn nal ırıu eski· 
de o beri vııkı fi rrhır. 

·;ermediğini görünce ~yt.anra bir Edimburg mahke-mesl anane\'! 
iııtikınn pil&nı hanrl:ımıığa haşla.. İngiLı: ad:.ı?etinl tem!'il erler' t.ir 
ılı, ınahkemeclJr. J(ılı lurk ~·arar, leh. 

O tarihte İnglliz kıralı Reı;inri de ve aleyhte kunetli <leltl'er B• . 

Jakdı. Vilyam ~inci .Ta.km J)u,.r • rar, hliklimlerf.ni siiphelere değH, 
la<1 ailesine karşı hini oldu~nnıı di.:- ~(izle görünür, elle tut.ulur delille· 
~tindü, Ledi Glamisin <le bu hane· ! r.e iı.tinat ettirir, 

(N.C.Kl (Nelll)Nerlınan) (N.45.M.,T) 
(R.G.S.) {Sami) (Sahire) (S.R. 42) 
(S.T.) (Sevgi) ' (Ş.C.K) (Ş.F.) 
ı 15 Tulay) (T.A Ş.) ( T.H,R.Z.) 
(Tekcan) (Talilnı kim) (25 V.Y.) 
(Yedek denizci) elana. mensup olduğunu hnhrladr, (Devamı var> 

• 25. Nakleden: Mazalier ESEN 

Sabrinin sual dolu bakışlarına 
kesitin bir bakı~la l•ar ılık \'erdik· 
ten sonra boynundaki ince, tıl:ormı 
çıkaı·ıı> gösterdi. 

- Bana verdiğinf.L bu )fo;ır min 
rAt·ÜrİİDIİ hatrrJ:tmıyor ffill'IUillll ': 

(J gün sizi öterıd insanlnrda.u üstün 
elinden her şey gelir lıiri"li ()la • 
mk tanımı~tun, Birar. lıafrnmızr 
~·oraıısanız siz ele h:ıtırlar&ıım:, L'<!n 
ı-izi o zaman garip gemiler, Iıa~·:ı.Ji 
,·asıtalnrla. düny:mm her tarafın • 
ıla s-:!y:ıhat eden bir silıirbıız sıı.n • 
ını,,tnn. Hntta b<>ni ele c:iç.m•er di· 
~·arına götüreeeğ"nize de inamıırı.:. 
tnn. Garibi ı?Drası ki b;.;n, JıiıJU. 
<-' hayalin talınidmkunu lırklly"n 
bir zarn.Jlıyım. Ualô. ümit ic:inde • 
~·im. Bu tılsımı h'c:bir \'akıt yanım·· 
dan ayrrm."\dnn, Bıı inanı§ znnne • 
fhrlm M b1.na bir mükafat k:laan. 
drrıwaktır. 

Sabri, minyatürü Ümitle verdiği 
g\inii hahraldı \"e: 

- Çok haklısınız clcıli, ~tinlhı 
biri·ndc mükiifatrftızı alacağını:.ı.llıın 
eminim. 

Ve o:lrulaki eşyıı.ya ehemmiyet 
verit-inin Ümidin ho~mnıı gittiği·· 
ni anlryarak bu e~yr.yı clııhıt dik • 
kn iti tetliil<e baı,ln dı. 
Aynaıım yanında. bir kadife as· 

kı üzerinde birknç minyntlir Matki• 
;vordıı. Sabri hunlardan hir tancsj.· 
ni tetkik .ettllcten sonra Ümitle f>a., 
kaiu11tı: 

- Yüz "ene en-el yııpflmış bir 
resminiz mi bu! 

Kız biraz 5a"'km bir !'evlnçle: 
- Bl.'ni büyük annem ŞlvekAra 

benzetiyorsunuz, dedi. Babam da 
iiyle söylerdi de ben inıınmıız<'lım. 

- En·elce bu benzeyiş bel!<i " 
kadar göze ~l\rpmazdı. Fakat bu • 

ıı;iin şaşılacak der.1!Ceyl bolmn~tur. 
Sc\·imli güliişünüz, yumuşak Ye 
tattı bak15mrz bu resm: hatırla.tı • 
~;or. Giizel rt>a,·i gözleı·iniz ->üyük 
:mnenhılen hir ..;ır ı;a'mı , bu l;,ı• • 
lnr, im kirplid::-... !l<'p·i:ı:.-ı Ü"'tt\ıı. 
cfo hakim dola5an ,.e irnıle ha,w;r 
dıı ayrı b'r cazibe kun'efl tr: ~,·ı 
ediyor. Ctı minyatür reflim, kıra· 
"illlll yaıırncla kalm&~< l;;f!l sanı.;•n 
lıiil Ün zor!uklıı.rr.ııı ı;::ı f1ro.:-1mül eılen 
hii~-ifüannen!::!e aiti ir drği 1 mi? 

- Evet. Büyilk Labam, onu be· 
raber A'Ötiiremiyeceğfol stiylemh, 
o da toımklarını döven ı.ık, dilber 
!'açlarını ı,eserelc orduya kan5nıı~. 
Hau:.unh son defa g-öriic:;tü~lm t:ı. 
fil gününde bana bUtün bunlıı•ı ar. 
latmı::;, \·akayı tamnmlam:ık iı;ln 
blrknç mel<tap da olmınu5tu. lffıla 
hatırlarmı. benim h.eyecanımn ~il • 
Hi~·or. c~.r.mnlujhımla eğleniyordu. 
Falu;.t büytlk:uın<."m hayalime ha -
kiıncli: o andan itibaren on on ~hl 
olmağa karar vermi,tım. 

Sabri neşeli bir korku içimi~ 
lıaykrrdı: 

- Ne! .• Büyüka.nnenlzl takHt 
mi edeceksiniz .•• Ş:ıbııan benzedlj(I. ' 

niz gibi nıhı<n da. mı aşina çılan.ak 
f"fiyorı.unuz bu 'iiizler ~n) i<orko· . , 
tuyor. 

- Tela" etmeyiniz. Geçen aıırın 
lns:ınlnn h-cr halde bi:ıclen daha iri 
~;npıh i<li!.~r. Bugün bb: onlat'a ne 
'.ntlar b:!m:~elc nihayet birer min
:n,tUrlerl oluruz. Bu l!'Je makıuHlın 
hm•ulüne ltifi def.ildir. Sonr:ı. iti • 
raf etmeli ki mutlak b1r benzemr. 
\'I iml;ilmırz :rapnn .ralnr-~ uzvi \'e 

~ulddi nırhk!arımız de~ldir. Bizde 
eski lnsa.nlann ruhu da kalmadı. 
Rir l<e:re <lüşüniinüz bUyüka.nnem:n 
cel'laretini ~i)ııt~rı:'celc kıı.dın bu~ün 

\ ' f\1' mtrlrr? Bir muharebenin, ııı. • 
kcr hnvatmın blitlin me~M~atler·. 
n•-. t~h'i?wlcrtnc. <lenmh yor~nn
'·ılr'cırma ,. .. ri ... ,·e yumu!'!'ftk bir 
kllclın vii<'uılu nacırt tahammtH ,.e 

nıu'kavem~t edeb1lir'f., Fıı.kat bl\ • 
ı 'in bfl iıtl"r olclukt:ı." ~f'nra ıtıe\'di~ 
j/;ine lt<ıt'sı ~ö.,t;..rıliğf bu yöJu;ek 
sevgi deliliyle hilytikannem, kimbi. 
l•r 11e katfar iftihar etmı,, istediği 
kalhi Jdmbilir ne büyll.k bir t.asar. 
mfr" .,,....;"'""'m'stlr. 

Sabri, t.atb tatb: 
- tJJevaau .... ,,., 

'. 
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Fiiozofıarm ha11atlarından manzaralar T y n lbD @ I' B e a 

Yahudiler, filozofun ölUmUnU de istismar elmiye kalkış- cOOllUYABI Ta1111, ondan 90lll'a Mll&dın 5 cek bir malıly.t aneimemekt, il\ 

tı:ar, Alman askerleri "onun önUnde selam durdu" 1 tİNus, .-an Afrlluuun Alcdl·· =. u:~ra~:!ı~s;;~; :ı:eı:n~~~ ~= 
d 1 Ye d k d 1 Dis kenarmda balunaa mem radı. ı1osttar ve halk ta, dbJUUn • pron agan a yaygarası opar 1 ar leketlerlnden biridir. Hosahuı Tama9, 15'74 ~inde Olmaah bnpk VMİyetJncle istlklll cıa .... 

Flkl 1-.ooo ki'~-.. - murabbaı, nöfuo· !'llıt&:lerl tarafmdan nptedildl ve sile başma bel& getirmelrten oe • 
r modıı. ına aore, Bergson,ı mıı.mıştL Paristeki Yahudllere karşı ni celbedebildi ve l>Dsayede, file. uı ~"" padi·-'" b" 6,...__ tar f •·'--' sa • 900,000 dfr. Merkezi Tunu _. ......,. ır ua3 a ın- llLll1lllektedir. 

'ahar zaman" ın en bül uk bir fi. da bir hareket batlamamıştı. Berr sofa, bü)'tik bir dertten kurtardL. ..... Zir:. Sf•"- Blzerte, Gabes dan idare e(ll)dl. Tmnıs sahilleri, • • • 
lozofu di:> e şöhret almıştı 'e bu 

1 

son, apartmanında bu!unao eşyala- • • • K;;;...., SasbUytlk '91ıirlerln • 19 anea ura bdar lro'l'llU yıatak>- Tanas beylllind~, ml891es bir 
şolıreli, biz de, en çok istismar e- rını, kllaplannı tehlikede bırakma- Bersson, sayıOadıkça sayıfiıyor- lıp etti. \"eraaet mulU Tal'dlr: Her bey 6 • 
den, proresör Şekıp Tunç bey oldu. mıı.k için, Parise hareket elti. Orra du. Doktorlar, tiddeUi bir 10iıtık· de;!".;._ --..:..ıı da~lıktır. Da f'ealri eline~ olan Fran itince onan yerine- bUytlk otla c1lı. 

Zıya Gökalp, Beçen büyükharpte, da, eski ahbaplarını da bulacajıo. algınlılından fÜphelenmetıe bera- daibk arazi;ı,Mıa. :Sısle!ılnia sa, 1881 l!lftleSlnde 0..Uh de~Ie. ,.ı, hAneda!Qn en yqlm ıeoer. 
"Durkha3 m" ı ele alınış, Tilrkiyedc ümit etmişti. Bunların hepsi kaçmış, ber, diipilnlQtlnil ,daha siyade. imtidach t.etıdl etmekte ~e dağla. tinin zufmdua ~t.ifade ederek Bunun sebebi d~, beylik talatma 
onun içtimai mezhebinin havArisı henüz Beriye dönmemişlerdir. itinde noadılı m11rt prtlara at- nn yWaıekllği 1009 ile 1600 metre Tunmıa ltgal etti ve bir Jl'raun tecrilbeslz g•~lerln, )"alnlt vesayet 
ke!\ılmiştı. Ye bundan. Türk ceııı·. Bersson, Bosejur bulvarındaki a- fediyorlardı. arwnda d jf kteclk Mecerda mttst.emleked yaptı. altmda ka.lacalr ooeaJdal'lb eline 
ye ini tahlıl, terkip edecek bir me- partmanına kapaadı, inzivaya dal- Filozof, yedineiHnunda, iyice ve Vadll ~n:..mde • nehirleri • • • ~ne me,.Jan venneme1E il • 
tod yaratmıştı. O, öldü; Dürkhaym ı dı; fa-kat kış baslırmışb. Kalörifer. ya~ dilftil. Biras aonra da, aıkc••ı' ve memleketia ~p ve •rlmlda Tanas, t&, Olm:ııllhlv 4evrinc1eo Ellllllldur. 
ıçlimııiyatcmaını da, Türkiyeden, yanmıyordu. Elektrik sobalariyle terlerınde kan toplandıiı anlaşıldı. b~ göllerl vardır. lkHml, mate- ba!fbyan bir "bey" hanedanı teee- Olen Ahmet hta, 80 J'S§mclay. 
berab~rinde götilrdil; fakat ar~ıısın· ı ısılmak istedi; bu ise, kAri derecede Dok.torlıı.r, ailesine, hHtahlm •eba. dil .. topraiı mUnbittlr. Malısalltı stts etti. Bana, ilk "Bey''e izafetle eh. 11 tubat 1929 da beylik tahtı. 
da, Durkhııym esusınd:ın mulhe:::ı har:ıret temin etmiyor<kı. Bir t... metıni haber Tel'diler. hububat, isim, -~, hamıa ve "Htlseyni''ler delliliyorda. Fran • na geçmlıtt. Bu hesalla göre, ıs 
nazariyeler bıraktı. Şimdi bile, 00 rart:ın da yiyecek darlıAı bafBöster- Bersson, metanetini mohafaza ınlar, "Bey''lere himayeleri altın- senıed9l biraz fazla ranas beyllk 
nun nağmelerini terennüm eden 

1 
dl ediyordu. HattA yılbaşında, biraz ~ ve laaJftnah boldar. da Jmalhk plyesı verdller \'e mem- tahtanı itgs1 etti. 

naürtdleri var. °Fllozof, ihtiyar ve hasta olmas·. dirilir gibi de oldu, ama bu 171- Fosfat ve &mir nmenJerl de nr. lıeketl. o nretle k1ıt.re etmeyi ter. r... be11-I. bllda ll8llcıl .,. 
Berg on'un hayranı olan proresör na ralmen, bu sıkı.ntıJara katlanıa leşnıe allmeti ook stfrmedl, 11M1 dır. cila ettller. dablll .a,..eti Fl'anmslar l.danı .,._ 

Şekıp Tunç ı.,e, Berggonizmi, zekice yordu; fakat bir tınn, Yahudilere senesi sonkAnanan t nci Ue S ineli TARtlll Binedan arasına-n, pcUye b Cilt için, cmım htlviJ'dl, .......... 
lemsıl v.emildafaa edemedi. Bu yü • karşı, birtakım tedbirler başladıltnı (fiınleri arasındati secenin saat dar 11bey19tlfti. Şimdi vefat edm tıe bir nevi nlllın! '*9 ~ 
den, 'Bergson, bizde, Berg.. ıörünce, endişelendi. e üçüne dolru aa)'lilama,. bafladı. T..- lliataaa 9 ... 9'1Ve1, F_;. Ahmet~ bmı!Al'ID 1'7 iııM'ltııiydl. dedir. Bandan dola11, Glldaa 9\'Tel 
son un oiümünden çok evvel ölmüş. Pariste yaşayan her Yahudi, polis Ders nrlr Bibi bir oeJler mınldanı- a.lbll1ena mtlstem'el&Mi olmQfta. Ahmet Pata, lıir •J enet •Jflye- ki beyler gı'bl, Ahmet :..,. ela lılı. 
tft. karakollarına Bitmiye, htıvi~tıerinl yordu. lbtımal ki, kendialni ktlrstL. iki._. llODJ'a da Kaıta.ıılar dev. 11i olan Mana -.n)'Jnl& naldetmlt, JAm dlnlyatmcla "'9 b11k1*anda hl. 

•·ilo:ı:ofun Fransadakl ölilmil, yedi ıeSıbit ettinnlye davet olundukları de ve t:ılebeslnln brtısmda nnnr. ıiade. lıG7lk bir medeıliyetfl maz- JU a,.ıanm keyifte g~inneğe bat yilk bir lHmdi. 
ay evvel vukun gelmi,tı. Bu ölilm- zaman, BerBson, fena halde üzüldü. dtyordu. BtlUln anlaplalbllen teY• hs.r o1ıı1ll Ye 1IZ1ID aman Komaya '1annfllıen, tut111duia bip. bir haıı. Aım.t Pata, bittin iJllllıll ,_.,. 
den. l edi ay sonra, böyle sırasız Sonra, karakola gitmesi lcabediyor. en son olarak blrbıo defa tQJtrar r~ etti. Nihayet, Pin harbi- taldrtaa eoma, lıadnnm 19 ant'a manmı .,,...,...inin dini t.11i1af1. 
bahsedlşlm, bofJ(inlerde, Bef'lson'un Kansı. kocasının fhtiyarlıltndan, ettJli: Dİll ~. Mtattaa 148 ~. g\inti vefat e~lr. na JıMrettl. Ba sayede, Taa1as ... 
oliımil -hakkında, ecnebi gazete'erln- otomobilsiz Bezemlyecet kadar has- - İşine .• Saat beti ne evvel BomabJara mellftp oldu. Tm!ue bfl3l Ahmet PafUDl hlrlerlDde bUblew merlresde, 111-
de gordllAı.im, biraz meraklıca yaz• ta oldulıtından. solulun tlddeUnden S&ı1erl oldu. Ve .._ clevtettaia bir eyaleti BfthnU, FNuanm himaye iclanılln Sll'clül "Edler"Je. Smiyedeld & 
lardan, okuyucularımı da haberdıır 1 bahsederek memurlancı merhameti- <Dtfnlm l IM!liıkl haline llllc1I. de, bir kant*bla meydea vere • Dl mllflllnularie rekabet edebile. 
etmek gayretidir. cek medrelleler v8eacJa getirdi. 

"lnllutlon = iç Börüşil" ne daya Nikodim Yetoriç Potiçklnı hQ· den oldulunu ve o da anlıyor; as. Ahmet p_., eül 'l'ml19 beJl A-
n n 'e "E,·olutlon Creııtrice = mıı.mın buhar dairesinde (x Q!\f kert levuım dairesi, bal İpe efer il Plıtanın otlayda. Ba AU ..... 
Yaratıcı hamle" nazariyelerini ku. knta çıkarken: dim, Ukraynalı, eeyisi birer birer Fruaduta bhfelmit ve 0..Ulr. 
ran bu filozofun son günleri. hatta _ Kızınızın bOtiln lilzelliklerlne inceden inceye BÖzlen geçirdi, be- ıarı. baıbetmittl. Banu.,..... ya 
biraz Barabet IJÖ!!ıleren son dakik~ ve iyi ahiAkına ralmen şimdiye ka. nimle epeyce pazarlıt etti, nlh dnclm l'rua, r ... el af.mlJa 
lan. beni alAkııd r ettiji Bibi oku-- tıar e7ıeneme)'lflne bir tnrlll aklırn yet her şeye razı o)du artık if d!l. " ......_,., ~ tesis etml,J9 
yuculan da edebllir. yatmıyor, dedi • lilne kalı70!'du; fakat dftl{ln ,Onli ıntnaffalıt olmııııtta. Tabiidir ld, 

• • • Nilmdlm Yelorlc. blltiln çıplak in• misafirlere töyle bir baktı. bakar F'raB9IS ....._... ilk Tan• ...,. 
"Hanrl Bersson, harp befladıAı sanlar gibi CIJ)ı.kitı. fakat saçıns bakmaz elleriyle batım tatta. olmıı • ı Ahmet Pata da, Fran... 

vakit, Fransanın "Tur" febri c·. kafasında katet vardı. Batına kan HA M A M DA - Aman yarabbi, dedi, bu nr lan..,_ bir 1labaam otlu old ... 
varındaki !tir •:vflyede buluna70 bllcam etm8*lad• ft alsal....,.. kadar almıba! Razı delfllml YllP irfn, ~ile '11 ~Ye• 
du. Bir mlld~ettenbe-' •az aylan. tindea korttala 1~ JMlllar clalreaf. mam l ı.t..dııonua. na _.akatt.ea ...._ a-'-·--tır 
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.._ ... ne .. _.......... -•---s. _. __ , ..._ .. at Açtı ---·, -"'- --n1. IUS· ll"'!i' 
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nı burada 1-t .. ı-.rdu. AlınaaJar, _. __ _... .--- -- v A ÇEHOu _..... .,-u ..... .., ...,.. Aım.et ....._ sA lldı -..:._ ..: -- ... - • asan: 1 .. , bira.bilene a·lrolısan ••• Öyle __..._ --.-. ... __ - • 
Franaayı l•ale başlayınca, korktu; bı, Kakar Tarulç P .. '1Do ince. mo. - .,._..... ier ol'IMla 111J11k almaJlllerle ... 
Qilnkll YahlldlycU. Parlate e•i ...ar- rarm" bacaklı, na boylu blr lbtie Ra-adan .--J.en: SERVWWNEt böyle yaptım... pJuurdı. 1931 de I1'ranm Qlmhr 
dı ama orası Almanlann elihdeydl. yardı. Potlçklııln sualine cevap --Y ~__,.. Yahu, beyefendi, dedim, 9ell ak· reisi GMtAlll Damerg, 1099 da c1ıa 
~nup vilAyetlerl i'8al edilmemişti; olarak omuzlannı sllkU: ya can kurbanı LJte o da thtiJ&ırla- bpkırınıa. yiiz:ii solgun. sanki bir tını mı oynattın? insanın a'kn.bası Batve!'ldl Da'IAdJ'e ken<Thılnl IİJ'a • 
o larafa gitmiye karar verdi. - Onun e-ylenmeJiflnla biricik yınca,. kadar kendisini 1avuktu teJdetı korkmot gibi bfttün vt\cufüı çok olunca, ftlhan da fada olur ret etmı,1erdi. 
-M&lllOC. MbiıD 'ililf"I• -w .. Ai ,,..,.,.._)Nj pluau da" .,...,, ,.ftlda oluM map tltreJIOI'. SoNam: Razı o1madı! Şapbsını ltapb~ı Ahmet 'Palaam Fnasaya en b&-

seaedenberl de romatlsnıedan mu- ta~ deDllA ff/F mahrum lider· eh, 6llDee tab.11 .. ı..meye de - Ne amı edi,.,...aaut Bibi srra kadem bastı. )Uk .-..t.i, IMO 9ellelllnde Fran 
arlptl. Yürüyemiyordu. Bir ııedYC• etmlt olmuııdır. Ben, muti Ye uysal artık ilzam blmııL Buıaınm .,.. "Afıfedersinfz, M.aıkar Taruiç, sana iahCumı 2aınumda t.eceDi 

bil bindi ildi tabiaUı b'- i'"••nun, Nlkocllm Ye. Da Ş6yle bil' •ak'a daha oldu. Benin e ... Ahmet .. _ Fnuasa m--19 konuldu, otomo e r ..- .... tında saç kalmamlf, dişleri d&kftlo dedi, fakat ben sisin tınnız rya Daşayı orman korucmu almak stt. ..... •-.-. -
Yanında, karıstı ve kızı vardı. Yola ıtoric. halbuki ba samanda ..,..Uılı: mtlflür, dennannılıktan dizleri bo. Makaryenla ile evlenemem. dedi. dl. Kısunın zekl..,. teri>i)'ellne , •iline, l'mıw sadak&tlni bildi • 
koyuldula atın, 15 haziran 1140 dı. para eıtmlyor. z.nwıımınn ıaw:.• killmektedir, halb1*1 hlll ya1'1*h1 YanıhnlfllD. Bel1. dedi, onun mn- randı._ Hı, na,a da ona seTdı l'fTek Fnua11 bayUk llİr •dite • 

Kil ilk kafile, o ,Ontln akşamında lulan, çok salim ft merhametsizler, olarak geçlnir. Bazan budalabtla. samlutuna n ıençlillne bakarak Müsbet karakterli oluşu boşuna gı. den ~L~' o IWDldl Ye 
S non kasabasında bulunuyardu. O onlara muamele ederken ba db.,t nndan dolayı evlennıiyen ertceklere onda bir semin, yani nJlı IChelli~i diyordu. Hakikaten iyi, asil bir in- bugtlnldl ~ göre, ba aiyuet 
na baba IJ(lnünde klmklme? ~ p6ntlnde tutalmak lcabed•. de rastlanır ••• Budala bi radam. ne balaca1tmı tabmin etmiştim, balblüi sandı. Esaslı surette talip oldl? en )'erinde bir hareketti: ~ 

bur filozof Bersaon, bannacak yer - Yani, nasıl sallmt Banmla ne- istedilini kendisi de bllmes, aeçmr bana gelinceye kadar ban tema- Veylzl, en ince teıfernıatına kada 1~talyaalar. onclakl ttaıyuı ekal-
t lamıyordu. Şoför imdadına ye. yl, kastedlyorsunmt JlfJ başlar, ona belenmez. bunu be- )'illleri olmttı7. Onun, dedi. boppalı. gözden geçirdi, bllttin sandıklar b1!~ ~~ ve ~atlerlni 

t ,u. Onu, tanıdılı bir doktonıl' - Dem.P lstiJ'Onllll ki. mmane lenmez, doluya to,.r alnın. bo,a la meyli nr. emek denilen şeyde nlttlst etti, bohçaları. çıkınlan ko. kl.....,.... lıanpk ....- Tan-
humsl muayenehanesine g6tQ.rdil. erkekleri şımanlı:tır... Kendilerine koyar dolmaz. Gider plir, habire haberi J'(Jk, annesinin ırOdllyle em. n,tırdı, yün sabahlıiı tJiit'edea kl'a 0 ayca lstJll edebilirdi. 
Orııda bulunan bir koltuAa oturttu ,.pılacak muamelede serbell olm:-. nitanlanır, ondan tutturur. işte mı.. miş..... rumadı.lı için hizmetçi Matrena) • • * 

Geceyi, odanın bir köşesine btıztı. lıdır Nikodlm Yelorlç. Onlardan sal olarak DlfeDb'nm ilk ıawklo- Ne emdili hatırımda kalmadı... adamakıllı ha,ladL Bana da kendi ~ .... nm ~ ........, 
len!k ayuyıı.n kansiyle kırının ya- ııkıhnııya Belmet. Nlkocllm Yelorlç. su bay Katavaeov'u alalım... Orta Bunlan s6y}er söylemez allamaya eşyalannın bir llıııtesinl takdim et- mt, 81111 c9ld mal dahııincte te• • 
nmda. koltuk üzerinde ıeçl~n ''• Mahkeme,.. ""' tallatla, poU.e tea · mektep muallimi.. Bllttln ilimleri ba,ladı Ben de, uiılm. yalnız kllt- ti. Elhası.J, a&ll bir insandı, hakkın• Hllerle ,Uıkbirlerle yapl1ch. Meıula 
Jozof, erte~f gtln, l\ltle samanında Um et, işte onlara llYlk olan mu.ı- hatmet.mit. framızca.sı. alınancaaı, reWm ·ve yakasını bırakbm. Ne da fena bir şey söylemek gtınah o- me yeni bey rl)'llt'let etil M-.f 
te)rrar ııola dOınıdn ve Arkasol' mele budur! ReıdL küstah mahl6~ mllkemmeL. "Oıteılk riyaziyeci, neti- mahkemeye verdim, ne Amirlerine lor. İtlnıf ederim, ben de ona ço· bf'J, et:nlma aldJlı nuırlan"le lıe
cinnndald bir kllçük 'köye tadat ıart cede budalanın biri oldulu meyd•• şiklyet ettim, ne de tepaıe ettim. belenlyordum. Benimle tam iki a' ra'-'. aiti ester lmlal• tlU'llJ' .._ 
ne l l ehildi. Ahbaplar, Git katta yan yana ıat• na çıktı. Uyuyor musanuz, Nikodim Eler mahkemeye •emıiş olsaydım, pnar"ık etti. Ben aeth bin veriyor· buma binmllU. • aat1e lklfJ'e~ 

Köy mubnrlrlerle doluydu. Nr tılar ve ellerindeki meşe yapraklı Yeloriç? rezaletten korkar, evlenirdi. Amir- dom, 0 sekiz bin bet ytlz istl)'Ordu lla. Onan ............. halkm etleri 
('are! th i ar, hasla fflozof, ıecey sllpDrselerl (n harekete geltrerek - Hayır, UJUlllUJ'OnBD. Keyfime Jerlne söyle.9eydim, anasından ne Pazarhk ettflı:, çay içmeye otunır tlstllnde gldm 6llnla ta1"rt1I -ıa,. 
oto:nobfldc ge('lrmlye katlanacaktı vOcuUanna wmıaya başladılar. den g6zlerinıi kapadım... emdillni ona t6stertrlerdi. onbeşer bardak içer ve durmada" kip ediyordu. Ba)'leee. ölltitbt gl-
Yine şoförün beceriklililU ve parn Makar Taralç, a6dne devam - itte efendim .•. Bu KatavHoT, Mademki kızın kalbini çeldln e"" pazarlık ederdik. iki yt}z 11Ave "'· mWeeeil ve beylerİll ~ '81• 
tmdııdına yetişti. Bir kllçilk oteldt' etti: beplm Daoenkamın etrafında do1at- Jenmlye mecbursun. Belki slı de tim, razı olmadı. Uyu,amadık. ç • nan KubıRll ....,..e dc111c11. 
bir yatak bulunabtldl. _ Hayan, ltftl mahl6klar... maya başladı. aHlbutf o saman Da- işitmişsinizdir Tüccar Kalyakin, kıp gitti, GtderiEen iki g&zil fkt te Banda,._. heyle~ Fna 

Bu k6yden 1e>nrakl konak yen Mendebarlann elinden çekmedilim tenka yirmisine bile basmamıfb, muJk olmr.nna ratmen ne marf~t me:rdl. tıız mUm.-ilı ~ '" edri '97 
Dah kasabası oldu. Berııson, roma- kalmadı. Eler karakter itlbariYl• Öyle bir kıs idi ki lfÖren ba)'l'Ctin. ıösterdi... deb19tU bit' IOD "Allalnl eldler• 
tizmasını tedavi ettirmek vesileslr daha .. rt 0Jsa)'d1m, kısım DAşa den P•mıalını 1sUQOrda. Bir içim Kmnın yavuklusu, bakmll eıeyl,.. Dolnısu, Daşayı çok seviyordu feryadı ......ı. mea.nna gtimll • 
le, bu kHabaya gidip geldili için çoktan kocaya varmış 'ft çolak sol Vlcut baht ell, IJ(lzel endam Te deh lr deitişlkıtk nr; ayale diremr. Şimdi kendi kendime kızı~rutn dtl. 
tıınıdılı bir doktor, yer buldu, ken eoeuita kanfmlt olacaktı. Evet... saire .•• Ş4rayı Devlet balanndan ye batlamış; Kalya1dn hemen onu Cç yüzü vermeliyd'tm. yahut bll'tiln 
dlsfnl de, ailesini de onıa yerle"° Şimdi kadın cinsinin ytltı:de ellisbl Ceçerono. • Grnlanıtkiy, evine mO. anbara SıOkmOIJ, kapıyı kiUtJemlı,, tehlrde rezil ve kepaze edecellm 
tirdi. ihtiyar kızlar teşkil ediyor. Nik<'ll rebbiyellle gelmesi için diz çöke- cebinden dolu bir tabanca çıkarmış: sih•Jlyerek korlc:utmalıydım, yahu 

r.ergson, bunıd11 da. birkaç haf• dlm Yelorlç, Halbuki pnçJHde bu ret yalvarmıştı, fakat Daşenka ta- "Tanlrln öntlnde dizç~k ve kWID" da karanbk odaya sokup tokaUamıı· 
tatlan fıızln kalamadı: Almanlar, bra kızlardan her birisinin ıawtlusu bul etmedi! itte efendim, Katava- la evleneceline yemin et, J'()ksa lıydım. Bü)ük bir fırsat kaçırdılt 
ras1nı da IMal etmlşlercH '" bi.. vardı. Soranm sise. peki niçin ta. IOT bbe telml)'e bqladı Her llll timdi gebertirim, altak seni!,. Ye- mı şimdi Börilyorum, fakat artık ı 
Alman ublti de, kendisiyle ıı>rllr caya nramadı' Sebep neydi? Ya- pU,.,.. 'Ye •ece )'aftlanna kadar o. min etti ve bal gibi evlendi. itte işten lleÇtl. Elden bir teY BelmlJo· 
metc lstediltinl bildlnnl•tl. 16m, aaa n babalan, yavukbl)'a nunla otunıp muhtellf tJlmlerdea. gördünüz mü Benim elimden b&y1f' Nikodim Yegoriç, taratterlm ço~ 

7.:abitln maknch, merak ettllı zaptedemedller, ellerinden taçırd.. ftzaten fala habeedlJOl'd& •• Des • şeyler Belmez ki!.. :vamu~k! 
!JÖhreUi filozofu ziyaret etmek. lar. te1erle :tltlıp ~. Insunın tar- Benim Da,ayı Dinayet işleri m,.. - Evet, fazlasıyla hslim tabiatı • 
gl>rmektt. o ise, lcorttu. Parlste - Çok dolrtL kılannı dfnlf1cml11... Fakat daha murlanndan Ukraynalı Bruzden'ko ınn1z. Duna ben de bfllyorum. Et 
Alınanlar vardı. ıôdemlyordu. Baş. - Zamane erkekleri, tımank .,... siyade tiıtap okumaınada ısrar edl. görmüş. Görmfi4 ve beltenmı,. Balr. bana mftsaade, arttık g!deylm ... B 
ka 3erierde bannat'ak yer bulahil&o u,miş. kendilerini deT aynıuııııdt yordu. tun, ıruda haşlanmıt yengeç gibi. şım aıtırJaşt1. 
ccltinden emin delildl. Tekrar. Bl>ren, ahmak budala, btır fikirli Benim Dqa satılll Alimdir, Jdta kıpkınnın bir halde Daşenkanın Nlkndl~ Yeitoriç, sftplJrgeyl sol' 
sarllyesine dönmlye kar,ar verdi. teYin hnadan ıelmeslnl bekler. birbir fhtlyaıeı 'f'C)lrhn-, eatllleD ti- peşinde dolaşıyor, bir ,eyler mm'• defa vftcuduna Ttlrdn ve aşalfı"t 

Ne tuhaf ld, filozof, sedlye ile Bedan bir adım blle atmu. Sen tap dedilin nedir? Ama o, ,unu danıyor. alı, dedilı:çe aıtzından alev indi. Makar Taraslç içini çekti v 
otomobiline gölilrillQrken, bir Al- ona neş'e ve 9aadet verirsin, t1ste. oka, bunu oka, dl~ ıarar ediyor çıkıyor. Gftndilz l>lzde oturuyor, ge- süpürgeyi daha bfty(lk bir Kal rl' ' 
man müfrezesiyle brttlaşh. Bu lilt yine de senden para kopanna. do; son derece bıktımufb. Neyııe, ce pencere &nilntfe doia,ıp duruyor saJJamaya başladı. 
mftfrezenin başında da, kendisly)C' ,_ çalıtır. Evlenme itinde enelft baktım kızımı seviyor. Kırımın da Da,a da onu !!evdi. Gözleri hotunR 
tıörilşmek fstiyen ıa.blt vardı. Berlt' kendi menfaatini 16zetlr. Yani meyli 10k dellJ, hani. Yalnıs. onan gidiyordu. Baha, diyordu, bu BÖ7.
son, bu te!\lldOfll de fena,. Yordl' maksadı evlenmekten slyade para ahit olmayışına tkillOJ'Or sfl>l. Ar• lerde at~ ve karanlık geceler g1Sr6-
I de 'korktuittJna ul'namadı. Zabit kazanmaktır. Ba kadarla kalaa öper 'ker olmaa ne JAıım pllr, fena bir yorum. Ukraynalı. h&llece bir milel. 
y":ınız, kendisiyle •örüşe"!.ediline bapna toyamn: ada mdeAil. Mevkii var, itlban >""" det Beldi gitti ve nlha~ evlenm"• 
ilzüldi\~nil bildirerek bayırlı Ye, Wan. param feda o)sQn, an• rinde, l~isl )'Ot. bundan fadan ye talip oldu. Dap, bilyilk bir se-
yolculuk" dlled!. cak kısımla evlen, ıttfdl, fakat ne- can salhlt, delil mi efendim' U- vinç ve memnuniyetle munfakllt 

• • • ticede hem paradan olursun, hem de sabnıyalım, talip oldu. Takdis et. etti. 
Sayfhe· yl\'kte hafif pahada aftır bapnı derde sokarsın. Ransı habh"e tik... Cedeyle allkası olmıyan bfr Ben, dedi. babacılım, anlı)'Onmt. 

ı,e~lerlnden mahrutn kalmıt otmaJr. nlpnlanır durur, ı. e•lemneye P" ruhtu." yani ceyizl olmasa yine de ba da ıaıbH delil, rakat ne de oı
la beraber, oturu'ttbllecek haldeydi lince hemen dilmeni kırar, bap:ı. alac.tık. E•lenme dnthıtı tayin eı. sa Dinayet "lerinde çalı,ıyor. bu 
Orada bulunan Alman zabitlerinin sıyla nipnlanmaya kOflll'. YavakJtt tlt. ise askeri levazım daresi !fibi bir 
yardımıyla da, filcnof, k&şke ye,. geçinmek kadar ~ bir t9Y yoktur. Ne tahmin edenlnid Hd Dillilne feY, ifte bunun için ona ook ~ 
Jetffıildf ve ıazı, 10nbahan orada Hem yedirirler, hem lclrlrler, hem tlç ıOn kala, KataTUOv olacak he- vlyoMJQI. 

X) Ruı hamamlarında 1 bi:deli 
göbek taıı yerine, bııhar dairesi de. 
nllen bir oda vardır. Talla ıobr. 
nrn lbtünde baı a,alı olal'Ok dev 
rllmiı dökme kmanın altında ate 
yanar. Kazan ateı gibi kırarın 

1111karıdan bir mrıslu1cfan dnmloua 
ıu buharı odt1111 doldurur. f'erl 
tir H Jdrferf cılnmr. 
X XJ Hamamda ldrlerl cıkanna 
,. ..,. ..,,,.,, ... ,,.,,,,.,.., !fi 

re vneutlanna 1111rurlar .. 
s. r .. 

gt' lrdl. deborç para verirler, b6yle nfallla. rlf, benim dlıkkAna ıııeldi. G6zlerl Zamane Jnalan efendim, neyin ne-
İşgal karıaıaiı.lından eser ka~~~~;..---~ll'!J~~~!!!l•m;_;mmmlll!~~~mmaİl!!!!!!l!!!!!!!l!!•-•-1!!!!1!~•.M-~---------------• 

ti. 
Yeni ._,. ind ettlit lhltalda: 
...,... De Fnma11 MrbtTlm 

bAlllJU ~lmes ~ maha • 
, .. ft lnnvetlf'tldtnne,.e bllt 
~ aarfedeceilm. Ve ... 
--11 &ened~ yth'lldlldllt 
dcMltlü yoland8n bir acımı .,.. • 
mıyacağmı.., 

Demlttlr. 
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Berg~on nasU öldü 
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derJp ._ıtırcllll 1>11' •ek~k. 
kocaıının, "ııaiiı milhllı Yahudi., 
oldulunu l)An etti de, merakhlann 

<lai tarall I llldde) 
Bu 16sler, f.ilosofQD. her tlfr• al. 

baıretlode altlde!ill llllerdi. Şhadl 
de, o ıkleıi ..a aefesiıı4e tekrar 
ediyorda. 

Berpoa, ondall IOYU'll, lbtlnr 
devresine lfrdf. Pek baftf ve ralia• 
C8 nefea sdu Ti ba bal, 3 ... 
tınma aa a üm 4e.nııa ettt. 
NI~ ol ebedf:ren kapıdı. ••• 
~ 6Hlnt1lnde meruim 1'apüo 

i1lamasırıı ve meı81'1nın bapnda 
autuk Irat edilmemestnl "'8Si1et 
etmttU. Zaten, Ylhudl balundulu 
f<ıfn, o sırada, böyle bir fer yapı'• 
naasına da b'kln yoktu. Yalnıs bir 
mesele var.dı: Blrtalnnı sa:rretketter 
onan, llırlsUyan oJdaluıiu iddia 
edl"Jorı.nfı. 

~al llldenl 
Dlbb'a Y'&blclllerl, BeriJiOD 

6Jilıqtblü de i.sllaqıar _,.~ ~ 
ler .. ~ Alnıaa ıwıillrtseı(laı.,, 
ona aellma durdutuau, aoua P... 
rlıte pollı 1'•,.l• .-..ı Ye 

orada bCbilk bir hGrmette ~la"" 
chlıDı lddat ettiler. 

Da iddJaların ula dl. utan da 
7okıta • 

,....., ....... iıce &idi. Yaratblı 

leJseftı Dl.aduuıı, benlıerln4tt, me- 1••••••••••••••111l91• .. ••••••I sarma 9itlrdil mcı ı• 
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