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lıaııml)e knr.ıınnnlaruı paralan lc:ta. 
remlzde, yalnız ~rpmba ve pe~m

gllnlerl ödenir. 

Bir İnglllz bomb:ı.rdunıuı tayyıırcslne yilldctllmek llzero olan en biiyUk bomb:ılardan biri 

?ceraAf~ 
Harkof 
Muharebesi 

··.: 

Almanlar 
Doneç nehri-

• 
nı geçmeye 

... 
Hüseyin Cahid VALÇIN 

1 

ug~or 

RusLARLA Aımanıar ikisi Bir Alman piyade 
lJ de bir noktada. mutabık: I f b dildi 
ı:rkor mulınrcbcsi bitmiştir. rıı- a ayı m a e 
. t harbin ba51an~cmclnnberi bli · .. 

)öl{ \• kani b' mnhnrcbc·nln bu J..onclra, 1 (A.A.) -· Dun Rus 
'llretı; n •• 

1

1 ~rd 'ğln ·hiç t.csa· cephesinde mühim bir hareket oJ. 
l\ ·r e • .are en ı e .. \.lm -1-- "' t: . 11 ~emlştik Dir muharebesi mamrş~. ~ :ıuu.ı ..,ovye er.ıı 
~l'ılfJaı.druı biri kazanmak icap e. zayıf noktal'U"Dll bulınağa çalışıyor 

er. \'itkııı. iki tru'nf için de hazan lar. noneç nehrini geçmeğe çalı. 
~ Ralebe, ne mağlubiyct ifade et. f;an Almnn kuvv&leri anudane mu 
t Yen: ~:ır.lar olabilcceğtn\ kavemetle ka.rşrln,,omışianlır. Al
dG.tiJıte okuyoruz; fa.!mt n.hidi ol- manlar bir piyade a.layı ve 27 tank 

1 11hınıuz Haı"ıiof muh~rcbesi bun.. lraybetmlşl.erdir. Alman tayyare. ,:ru da bcnıomiyor. Jler iki tara.f leıi hüyük f:uıliyet göstfr.miı,ıse dt> 
eınnun. Her iki taraf kendi ini Rus avcıl:ı.n bunlara mukabele et. 

glllip ilan edi'-·or Se.,ircllcrln de CDe,-nmı S ilnt'üde) 
ilet· " • " 
ttı •<ıc haklandn bir fikir tıknr.ı.bU. 
"'~lef'.i için zihinlerini epeyce yor
·"'ları Jiızmı Pariste 

kargaşa tık 
it 11n.rkor üz~rinc tn.ıırnıza. iııtida 
/

1 lar b:ı.c:;J:ıclıl:ır. O\')'et tebliğle. 
•'ilden Almanların mlidnfna hntla-
\111dan blıi ynnJdı~·ını. o\-yct ku\' --o--
~~crlnin m ı.rın yerıcrı ı;eri a1. Bir iaşe ma azası
ıı Ul'lnı, ilerlediklerini öğrendik. 
ıı! ilrıemo ihtJmn.fkı sovyct t<!b. DID Jlyeceklerl 
~lel'fnıle b.8.li devanı edecektir. vaAma edildi 
Ilı 'kat gariptir ki kocn bir ordu J H 
· tıtt-0.sıı ilerliyor, ilerliyor, fııknt Bir polis öldü ikisi yaralandı 
~~~r~elli hi~bjr yere ' ıl ola. (\·azısı S üncü<le) 

1250 
tayyare 

Ko!onya şehrini 
alev kaynağı 
hal ine getirdi 

--0-

Basar aklın alamı. 
yacatı derede 

mOblm 
Londra, 1 ( A.AJ - Almanya. 

nm Kolonya §clırine yapııan a
kın hakkında ta.f.ailat gelmiştir. 
Akına 13 muhtelif tipte 1250 
tayyare iştinık etmiştir. Birçok 
yuksek rütbeli z.abitler akının 
neticelerini gözleriyle göıımek 
için tayyarelere binmi§lerdir. 

Hava kuvvetleri Kolon:;-anm 
merine gelince ışl'ldar ve 500 
uçaksavar topu harekete geçıniır 
tir. Fakat tayyarelerin çokluğu 
yüzünden bunlar bir tayyare bu_ 
lup onunıa uğraşamıyorlardı. 6 
saniyede bir tayyare dikine dn· 
larak bombalarını atıyordl. Kısa 
bir zaman sonra şehir bir alev 
kaynağı halini almıştr, 

Almanlar, ekseriya yaptldarı 
gibi şaşırtmak için şehrin dışında 
sahte yangınlar çıkarml§lardır. 
Fakat 100 misli büyi.ik hakiki 

(OeYamı S üncüde) 

~ llifer taraftan Almıı.nlıır biraz 
~ lıuptan bir r:ıukııbil taarm7a 
~ller. Alman tebli~lcrl derhal 
~ lij kliı,;cyi tazele<liler. Ru lan 
lt~d~ar, imha. ttiler. Son resmi 
~iıı ligler yüz bini g~en esirden, 
~t~etre toptan, tanktan ba.h etti. 
~ fnt<at gariptir ki birkru; Rus 
I~ ltsunun yok edildiğini müjde
\ en Alman tebliğleri knrşılann. 
~ Yolu n~ık bulunca nel'C'lcrc eri -
\.5 olıluktB.l"II13 dair hiçbir ınalü. 

Bu sabahtan itibaren 

t \·ermediler 
~hnyet, Ru İ:ır bu mwunmıı.yı 
>'l tk lsteclile-r: Jlarkof Uzerlne 
~•lan hiicwn bu mUhim şehri ele 
t~ tnıel< için değilmlıJ. SO\ yet 
S:'knm1a~, !\lm.'l:ılann otuz m. 
~ llr, nostofa karsı lıir taarruz 
\ııt lınzırlıun3'tta oldni;'Unu du~
~t llunu akim bırnkmal< \'C 

\l'ııızu henüz tohum halinde j. 
~ ho~'lllnM iç.in Harkofu tehdit 
~ ~e kal.kını.~. Ve i~tecliğine d 0 

~ llffak olmu : ı;ıünkü Almanlar 
~ur lı;ln haz:rlamnkta olduktan 
\i;"etıeri bn b:ıreiietle.rdc harca. 
llij ~orunda kalmı~l&r. 
~ tarafın resmi t.cbll~lerimle 
,, ~aliuiyet ldcliıısma :rnğmen, 
~ qferl coğrafya hnritnsı Uzerin
~~a.ddi o;urette tem il cdccPk 
' ır hııbcr ~örülmedit·foc nııza.. 
~~ kimin galip, kimin mağliııı 
~:ı 11dUmesinc hükmetmek bizler 
'lı; ~ordnr. Anlaşılıyor ki iki or
\r lla yorgun dil mU lcr ,.e biraz 
~{ nlmak mecburiyetini ıluy. 
~ntrlır. Az çok bemhl're kal-
~ gjbJ bir ı;ey. 

\t •ıstar Harkofa giremrdilcr; fa. 
~ .l&lınanlnr dn claha fula hir 

elıJe edcnıcdilrr. J?uslnr Al. 
\ ~~r bu yolcla blrl<nç galebe da. 

"'lO:a.nırlan;a or<lulan kalıw-

Pamuklu mensucat 
satışına başlandı 
Şimdiye kadar 340 bin kişiye 

mensucat fişi verildi 
Bu sabahtan itibaren Yerli Mal. · tcnberi halka mensucat kuponları 

lar Pa.za.rlıı.r.ındıı. halka pamuklu dnğrtmaktnydt, Şimdiye kadar ku
nıcnCJUl'at s:ı.tışnın başlnnmıştır. llOn :ıla.manuş ol:ı.nla:ra kupon tev-

Rilindlği gibi Silmerba.nk Ycr~i zi:ıtına devam e<lilcıcektir. 
Mallar Paza.rlan müesseseler mu- Müesseseler mildürlilğü intiza. 
dilrlüğü, ke."'ldi kadrosundan ayır- mın bozulmamasını temin maksa
dığı 60 kişilik f"kiple bir miicldct- eliyi~ kupon t.evzi<ı.tmm tama.miy

lo Jkmn lin.i bokleımeden sattşlara 
başla.nmasnu, bir taraftan da ilk 
partide kupon nlmrunrş halka' ku
pon dağıblmasm~ devamı muvafık 
görmüştür. MüdürlUk, kuponla • 
rın tanuuniyle tewiinden sonra sa. 
tışlnr i:çin 40 b.ayilik ihdasmt ka. 
rol':aşbr.mıştı. Şimdiki tevziat içi.n 
buna llizum götillmemiş ve 21 ba
yi ile iktifa cdi.l:rrJştir. 

rıı<'nl• •liyorlnr. Bunun bir müba
lüga olduğu ~iiplıesizdir. Fakat az 
r.ol• bir h:ıl>iluı.ti lhth'a ettiği inkar 
ııdilrnıC'7~ Çünkü Alm:ınl:lr <loi'.,'lı 
cıe11h<'sinde ilerlcmC"J{1 cli.i5J11an kın· 
\'etlerini ger~ kt-cn sararak imhR 
ı!tmck \'e miispet bir !;l'Y yapmak 
,.orundndırlar. Bugün Hıırkof el. 
varında bir mu\'ııffalnyet kazan. 
mı~ olsalar hile ı:ı;iiriiniic;ıc n:ı.zaran 

bu nnenk menfi bir mu\':ırfnluyct 
sayrlnbilir. Halbuki menfi mu
\'llffnkı~·etler ancak Rucıların iı:ine 
~elir. Almanlar rniispet munfra. 
kıyctler clcle etmeğe muhtac bir 
durnmclaclırlar. Jlerhalılt-, ha.ziran 
blrıle doğu eephesincle a ti Alınan 
nı;kcri han.'"etlt~ henüz ba~lamıı. 
mı~tı llenilcbllir. 

Ayrıca, BaJıçckapr, Beyoğlu, üs . 
kadar ve Kadıköy pa.z:ırlar:r da sa. 
t.'"!ita bulunac.:ı.ktır. 40 bayi günde 
ı ı bin kişiye satışta bulunabilec~k
tir. Her şahm 5 metre pamuklu 
mensucat alacağına göre günde 
70 bin met.!·c mensucat dağıtıla -
c:nk rlemekt ir. 

Bu ilk tevziatta 340 bin k.i§iye 
lmyıon verilmiQtir. 

ı Kimler bev 
111e verece 

'Vergi zamları bu sabahtan 
itibaren tatbika ko 

Libya da 
Tank 

muharebesi 
hala devam 

ediyor 
Tobrak kalesi 
mtltemadlyea 
bombalanıyor 

' 

lngilizler 2000 uir verdiler 
'\'~I, 1 (A.A.) - -l gUndUr, Tobru. 

ı..-wı cenubunda. ç51 ortasmdıı. cereyan 
eden muharebe lngilizlere çOk paha • 
lıya. mal olmaktadIT •• 

Dün İngilizler 215 uçak kaybetmf§· 
ler ve 2000 eslr vermişlerdir, 

l'll'" 1 (A.A.) - Llbyada tank 
mulıa.rebcsl el!.n devam etmektedir. 
Piyade ça.rprvmalara da.ha. iştirak et. 
memlştir. Alman uçakları Tobnık ka. 
ı.es\ni dunna~an bombalamaktadrr • 
Jar. 

Londra, ı (A.A,} - Llbyadakl ha.

reket Tobruk kalesinin ccııup batı • 
smda inkl§af etmektedir. Kahlrede 

(Denı.rnr S üncüde) 

PRAGDA 
20 Çek daha 
kurşuna dizildi 

--0----

y eniden öldürülen bir 
askere mukabil 

Parlste ıo kişi daha 
karşnna dizilecek 
Lon<lra., 1 (A.A.) - Pariste Al

man ma.ka.mla.rmdnn bildirlldiğine 
göre bir Alman askerine karşı ya. 
pılan sııikast.ta.n dolayı ıo gUn zar 
fmda suikastçılar ya.kalanmadığt 
takdirde 10 tutak 1ruişuna diz.ile
cc-'ktir, 

ı.ondra, 1 (A.A.) - Pmgd.an 
bildir..ddiğine göre, 20 Çek daha, 
hilviyetlmi bilinmediğinden kur. 
§i.ıns diıdlmi.şlcırcUr. ' 

Bcrlin rarlyosu Herdriche'ln va
ziyetinde hiçbir değiııtklik olma • 
tlığmı söyle~tir. 

Mayıs avında 
Alman denizaltıları 

140 gemı batırdılar 
Vi;;i, 1 (A.A.) - Berlinden öğ

Bu~ün mevcut ayakkabılar 
vergiy~ tabi değil 

/( umaş ve kundura f iljaila
,.,nqa vergi farkı 

8 - 10 kuruşu geçmigor 
Ba akşama ve 3 Haziran akşamına 

kadar beyannamey-e ta ı 
maddeleri ayrı ayrı ya~ıyoruz 

FevkalAde ahv-dl dolayısDe ihdas edilmiş olan ~ enı \'ergi zamları, bu 
ı;:ıbaJıtao itibaren 1ntblk mevkUne glrmJştlr. Ellerinde, znm giil'mUf:i mııd. 
deler bulunanlar, 3 giln :uırlında ıılftknd:ırlorn be~.-.. ıııme verme~ mcc.. 
burdurlar. 1stihl1k Yergisi artan maddelerin satı flyntl:ınna yolsuz \"C ili. 
uımsuz zamlar yııpılmam:ı ı için icap edon tedbirler alnımı tır. Ru <"limlc'
den olıırak bazı yerlerde ı.uınaı; \'es:ıtr madd terin fl~ntlarınn zam )Dpıl. 
clığı göriilmU.stür. Bunlar hakkında sıkı takllmt ynpılın3ktudır • 

Mareşal 
Peten 

Par;s bombardımanmda 
zarar rlörenlere 

"' 
dağıtılmak üzere 

Lavaıe 200.000 
frank verdi 

ViJ, 1 (A.A.) - Pnriste bulun 
:nakta olan başvekil L§.viil, La
gunrellc ile gbrüşmüş ve Amıml 
Bart ile Paris yem emniyet mü. 
dilrü Buissi.eresi kabul etmiştir, 

1nı::ilizlerin yıı.pbklan hava akı. 
111 neticeslıı<ic ölenbrin cenaze me 
rn.siminde mareşal Peln ile baş. 
vekil Lfıvfi.li. Abel Boruırd, Amira' 
Pla.ton ve Lnguardel temsil ede
ceklerdir. 
Mareşal Peten urar görenlere 

verilmek üzere başvekil I.Ji.vale 
200.000 frank vermiştir. 

Müttefik 
kuvvetler 

çıkarılmasına 
karşı 

rransada köprlller 
altına maynler 

kondu 

KlbriUn kutusu, bu sabahtan lUb:ı. 
ren 4 kuruşa satılacaktır. Maktu dam 
gu ralmlerine blr mUddet evvel yapıl 
mış olan yüzde elli zam, yUzde )'Uze 
çıkanlmııtır. Sinema, tiyatro, konser. 
lerden almamsktn olan zamlar, yUr.dc 
ondıı.n yüzdo otuzn çıkanlml§ bu SU· 

reUe resim ml.ktan yüzde kırk ol _ 
mll§tur. Bundan ba§ka nakliyat resim 
lerlne birinci mevkilerde yUzde 15, 
ikinci mevkilerde yUzde 12,5 UçUncU 
mevkilerde yUzdc 10 zam yapılmış. 

tır. 

(DC\ıutlt 8 UncUde) 

Japon cep 
denizaltıları 

Sıdneg 
limanına 

taarruz etti 

üc dealzaıtı 
tahrip edildi 

Melbum, 1 ( A.A.) - Müttefik 
umumi karargahı tebliği, Japon 
cep denizaltılarınm Sidney'e ta
aruz ~bbüsiinde bulundukları
nı bildirmektedir. BunJardan biri 
top ateşiyle ve diğer ikisi dcni
zaltmdn patlıyan 00..-ııbalarla 
tahrip edilmiştir. Askeri kıymeti 
olmıynn k'iiçük bir Avustralya 
vapuru batrnl§ ve taarruz tama· 
ımiyle akim kalmıştır. 

renildlğin9 göre Alman denizaltı. J...ondra, 1 (A.A.) - Belçika ha 
lnrr ma~ ayı içinde mecmuu 767 l bCrler ajansının bildird:ğinc göre, 
bin tonllntoyu bulan 14 O gemiyi A imanlar Namour , iliiyetinde, 
batmnışla.rd.ır. _ (Dc\·nmı 3 iincüde) 

ÇiNLiLER 
Kinhva şehrı
ni geri aldılar 
Jar onlar 711 o ııa 

verdiler 
l'.omlrıı, ı (A.A.) - Uuı.kşar:..

tan gelen hn.bru-lere göre, Çekiang 
eyaletinde Çinliler Kinhva şehrini 

A k At 1 geri almrşla:rdır. Bu arada.ki çar-
·1' n ara yarış arı- ==a Japonlar 700 ölü ver-

b • • h ft Çlııliler Yon.gt.se nclui dolayla. 
nın eşıncı a a ::r!:k mevzileri de geri al-

t. 1 • 1 Y'mman t'yal<>tlnde, br ;Japon ne ıce erı (Yamı S üodkle) koluna yardım~= 81in~de~r 
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O ,ı;~~'ESLhRUt., l,uruuıınsı Her ne i!:i~ .• muharririn, o gece, 
llüsıınülcn Kriminoloji ens. baba oc:ı •rna, bir kiı~Uk efkat ü

litıisit r.ıiın:ıs~lıct İYlo yazdıı';,"lllı mldi)1e ba5 \'llnnası, cidden dra
sohbcttc, !çitinin cinayet damla- watik bir ifade ile anlatılnuşllr ••• 
ıımlnki mc\l,itni bel"rtmcğc !,;.alı~- ~inlrlerim, bu :ıhnryi nakle11ccek 
nuc: \'e itkiye, t~rcddüt iiz "_ ı.-yta- kadar im\ \'etli dei'rilfllr ••• Kapıdan 
um bc~iıırj lmhı,,, ünnınrnı ,·er- hak:ırctle koğlılnıı genç adam, er. 
n·i~tim. tcsı sabah tahliye edilecek bir 

Ilugiin, elime geçen bir klt.nıı ınnhpııshuıır nrltacla~ını beklemek 
ımin.ı~ebo lylc, aynı mc' zun dllttü- ıiL t're Snlt un:ıhmcde d<'ğru y\irü -
)onun: 1!>38 d e, ancak dort J ıl ~ l)r, bir ;, 'şe ralu nlı)·or, ve kuytu 
kadar ev,·el çılan.ıs olan 'c "Tı ... lıe lıir yerde İç"rck sızıyor .• "gii.r.leri
' C o.mı,, ndoıı t.aşıynn bu k~iiciıl\, mi açınca ne göreyim! •• Ayakları. 
23 snyfnhk kitabın nereden tetlıı . ına o ı;ece yeni giymls olduğum 
rık rdilel.JlleccE;;oinj hilml ·orum. mıı. 1 l:ıı.rplnlr.rimin, b:ı nnclak) 5ajlkn 
harriıi, Ilnrtci~e \'elill'ctj menıu- \ 'e "ebimdc s=ınt ile 49 lim para.. 
ırin tcil ali\ al k.:Llemi 'c D:ılıillye mm ~erinde yeller e Iyor •. kıılbinı 
\"fkillcti Emniyeti umumiye bi. B7ııplar i('!n<le çırpmmaf.rn basla 
rincl mır :ılnk memurlnrınclan ihm. Znbıt.nyn ml\racnat etsem oe 
nay Jlnyri Sönmezdir. Esc,rini lı~liye, im.. olmk orta~rnda yata-
1•Gen~lcre öl;rüt \ 'e içld kul~nanla- ruıı hali buclur deraP.zler mi? •• ,, 
ra thrct,. diye ta!{dim ecliyor; n• Jhırnda, fcfil.lt<'lz~dc ml1harririn 
i.ıze \'c<'İ~lerlı> haslıycır: ılil-ıt iı zıı bir tez:ıdn 1 :ıret etmeclen 
"İı:idler: in ıutıı. ne Ze\ii \erir, geçenıi,vcceğim ; bu fn!'lın bir ye

ne tle kecl,.rlorini wderir. Bfüıl.I , , rind c Lir ot~l 1 !lJllSJ tı!:lıramndığı. 
sef11leı. , .e fcltıl<t•te ~iirUklcr \'C nı sıi~·li~ en l!n~ ri Sünmez~ ablnsı
nlle ocaldannı yıktır; insnnı cr~c- nm lrnııısımla uğrndığ-ı halmretin 
ri n'r ''a.ziyet-0 ~oknr, c·ıvıa c\'Jerhıl, U<'ısi~· c bj,· şişe rnkı alılığını ~·azı. 
,.e tlnınrh:ıneyl m<"ilcen ettirir. İç. )'or •• ben, otel lmıntannın nçılama. 
Jıl, i tikb:ı.lleri siiniförPn miifhi:: dığ'ı hlr s:ıattc, itl•inln de tcdıırlk 
lılr ı.elılrclirt Pdilcmiycceğini anıyorum.. de-

tc:k· yUzllnclcn gönııediı;iın fe- 'nm cder m: "yalın nyok bıı~ a
ı:tt;et. çe'im>c<li,biJn cfalı>t kıılnıa- tık, nk;;nm brrııSlmış old~ğum pa 
c1ı1>-m1, yurddıı!;lnrmm ibret dersi rnmı almak üze.re ReYaLıt ,·olunu 
ııbun diye itiraf ediyorum.,, tuttum .• önUıne lnıknrnk ~diyor _ 

P.u h117.ln :tlr.ıfatm birinC'j faoılı, I dum .. H rrım diilddlnınn ~iderek 
müt'llirm '=ol"uklult hatıratıdır: 1}1: pnrnlıınmı aldım. O ı;:ün pazardı .• 
c\'Jiidı olo.n bir rulenln en kütük <lilk!Jlnl:ı.r k'ipa~ıyrlr •• (hn kayıttan 
~O<'uğu \ ' C biricik oğlt11lur; 7.eki Jlnfmn, bir şçı oldu~•ıınn taJın,ln 
\e çalıskandır, Hadikatül-nıııarif edehi1Jrl7.) .• yalm ay k nasıl "'l'7.İ· 
U115dl~c ind~n 12 ynşmcla <1iııloma lir •• hir de ba'ktım l•i. Yolgeçen 
nlmıs, \'efo ldaclisinc girrnl~lir: hanının önliıııle h1r c lıicl otıır. 
\ "efa.n <lıı. parlnk dc~edo bitir • mu5., \nk':,yı anlattım: ~anın sa~ 

ılilitcn sonra Uulmk f<'akültcsinc olsun!. Dedi. cebinden bir .,ise :ra
ginni-ı, lln'1rulmn Uı:ün<Ü suuhnda kı ı;ıknrarak ikram etti!.,, 
iken s~erbcrJm olınu , , Ça.nakknJe Sonunu merak mr ecliyors'ınm: •• 
l c c\ kcdilml<ı, otiith IJti ilefa 'ya- işcler si5elerj tnldp e<lC<'ektir. 
rnlanmıs, milli mücadeleye i,5tirnk b!l<;lanna bi,r al\Jy ur;:onr!I kopuk 
etıniı:, zaferden onra ela ı~tanliula ii5üşeceldfr.. Hnyri Sönme1. ı1.a. 
gelerek. l.liksek tnhsil diplomasını cnk .• \"e on ımrnlıtr ela, yine ~aJı. 
almış .. ıluncl fnsıl: ''lc~kiye başla- ruıı•nktır •• 
dıt;nnm ebt'bi (bu gibi ynnh~larn ''Ciğeri rimin yanın knvnıl<lu
e.,erde çok rastl:ımyor), nnnmm ihınu lıi ıı ettim.. nğl:ulım.. ağla. 
'e ıı.bl:ımın :bn.netı,, :ulını tasıyor. drm •. bir ralık cchimin J;:&.;er.indc 
Bu, miı:ııs ydziınd!?n çıkmış bir ni- elim,- IJir 1'!\.ğıt IUsti.. hakt.ım ki •• 
le derdırllr: c~ glsinc karşılık go. Bir lira.. lıcmt'n knrsıd:ıki halıknla 
r"memek acısı bu genç :ıdnmı kld- kQ"3rnk b"r si ,. nıln :ıldım •. 

• ye dii Urüyrır; kı"n bir zamanda Sonra?. H ic;eyc poli<ı el l;~Yn-
a~·yaş o!u;or, memuriyetinden ı;ı- yor, \'c Hayri Sönmez timnrhnn~ye 
Jc~n!ry(lr \ C', Yefli bin Jjnı. ktıdıır ~C\ kCılfliyor .• P. {'rİO "OD rn<olı t]ll. 

ııarn.suu dıı hltircljktf'n o;onnı se "tlmarh:-ne •• dir. 
, falcte düşüyor.. bu Uç ııyfahk "Tcn·he ve nn<1,, ı•c.,iln '<'ılnnrı 

parç:ı. <la vecizelerle lmııanıynr: fstirade Prlecd;i pro gnnda kitap. 
"İtki insana ciir'et 'erir!. i~ki, l::ırmdan hirlılir. Rence hıı e~l'rl 

lnsnoı yü>:ı:ıüz edl'rl lrl•i in anı kcn fel!iltetzede muhnrrirlı;., doJ~u~ 
df haysiyr .. ti~ll' mütennsJp olmıya . hir tPl1f hnkkı \•ererek tf'krnr yaz. 
cak kim eterle t~ma ettirirl İrki fürtmnh \'e l' ile.y lıe.,!'bma t <'lc. 
i~snnı f"'('enç '~Yet... okar ..• İç- :rnr b:ı<ıtınlmatıdır; h:ıtttı ö\·le ki, 
ki in ru bo bo~z eder!. içki, in- bn fe1iiltetin rom:uıınd:ı girlenmi5 

nm ~en·ctini. kıır gibi eritir •• iç. ı:ihi ~öriincıı dah:o birç~l' elim ha. 
ki, fn9ana, clclılerin :apnmıyuağı hralar. fercddıtt U7. ;fo<lc ı-tiiJrbil-
§eYle.ri yaptırır!.,, melidir. 

t!çUneü fa .. hn lıa5lr!:-r ~udur : "İç. 
ki insanı delfrlcn <laha deli bir ha
le gclliir!.,, 

llayri SQnmez, bu fasla miiplıem 
bir cümle Ilc girlyor: 

"Ablnmdıı.n gördüğüm ihanet 
yil%Uııdcn mecnunlann ynpamıya.. 
e:ığı hnllert. kederle kullandığnn 
ic;hi bana yapttrttı •• frki ytlzünden 
31ne h:ı.psoJundmn. YetmJe;; beş 
gün kmu t.alıtQW- liz.crfnde l~cmik
lcrlın ~rUdll, ı 6 haziran 1986 da 
gece 21,5 da. Danali nıUddet 
ederek o korkun, yerden ı;ıktmı.,, 
Ulyor .. o dellliklcr nelerdir, birinci 
,,-e fldncl mahbosiyetfnin d ebep 
led ~r, öğrenemiyoruz., 

"Tövbe \'e unft,, bizde, billıa sa 
e nnf fle geliri lll!'lhllut ,.e hatbi 
fakir tnhakl\ anısmd:.t, rok t.nbriıı
kfırdır. 

Dh'lUI ı;lirinln Jfıttf bfr &n.n'nt 
~er~·esfn.~ s:ı.rdığı "Mey, mahbup, 
csm, meylı~nc ,.e mugpcçc •• ,, ~ibi 
kelimeler, hnl"&m ~Jtidc nradığ! §e· 

li ifade etınekt~n nz&ktır •• bunun 
için Jmntoln.m döruuclicllr.. (Jfi
r.azkiir kUn'fi kanto) : 

Haydbı srlmdııstM meyhaneye 
gidelim 

Atalım bir.. ı:.almhm biz, zevkimize 
bakalım, 

Semai divan çal ~lgıCJ dinli\'elim. 
ŞöyMildo böylelikle ~ sıı.h~hı şu 

babı l'dellm! 
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Son Osnıan ı 
para~arı 

--o- -

Nikel 5, 10 ve 20 
paralıklarla beraber 

IE a '! ODDD a 
ar ae · r&:ı•Y r 

Eski nikel 5 proJık, 10 paralık ve 
20 paralklar bu aym son gUnUndcıı 

itibaren tamamen merlyctl<'n ltalka.. 
caktır. Ancak bu paralar 19~8 hazira 
nı eonuna kadar, daha bir sene müd. 
detıe moJmUdUr ve memurJuklan ile 
cumhuriyet ve zira.at bankaları g~
lerindc kabul olunacaktır. 

Esasen eski be§ vo on paraiıklar 

bir mUddettcnbcri fiilen tedavül mev
klbde değlldl. Be§ ve on paranın a . 
meli hayatta bir kıymet lladc etme
si de bunun bııa§lıca sebebidir. Halen 
be§ para hiç bir yerde istimal edilme· 
mckte on para dıı yatnız ekmek fi_ 
yaUarında yer almaktadır. Bundan 
başka tcdavtll yeri yoktur. 

Bu ıı.y sonundan llibarc.n be§ ve 20 
paralıklnr tamamen tarihe karııımak. 

tadır. Bunların yerine Y1IDllerl çıka • 
nlmanıı~tır. Yalnız bronz on paralık_ 
ıar on ve yirmi pııralıklann klll'§tlğı_ 
n t§kll etmektedir. 

Eski be§, on ve yirmi paralıklarm 

tedavülden kalkmasile tarihi bir h!.-
• dlse de vuirna gelmekte son Osmanlı 
paraları da bu suretle ortadan kn.lk 
mq olmııktadır. 

Devlet 
Demirgottarı 
umum müdürü 

e aı t mrı 
a ıodı 

e 

Ankradan b!ldlrlldlğlne göre dev -
let dcmlryolla.rı umum mUdUrU C<!mal 
Hidayet, görülen lüzum til".erine ve. 
kll.let emrine alınmıştır. Umum mü. 
dUr muavinl Fuat Zincirkıran, umum 
müdUrlUk vekll.leUnl i!ıı ~ıkıcckUr, 

Ba allar 
Bu halta içinde merkezi 
birlik idaresini ıeçecekler 

-0---

eke ş et ıe bir 
o aveıe ya acak 

TUrkJyc ııeker fa.brikalan şirketi, 

alınmış olan toz 3cker alpar~i t>lll 
cagonu geçUğl için bir müddet içlr, 
İstnnbula daha fa?.ıa. toz §Cker vere
mlyeccğinl hölgc lnşe mlldUr!UğUn" 
blldlrml§tlr. 

lstıınbul bakkallarma dıı. §imdilik 
kesme şeker verlloocktir. 

İstanbul bakkallan merkezi birliği 
bu hatta içinde kuracaklardır. 36 na
hiyenin birlik idare heycu azaları top 
uınarak merkezi birliğin beş kf§Ulk 
idare heyetini seçeceklerdir. Merkczl 
birliğin Uk ~l TUrkyle şeker fabrika _ 
lan şirketi ıle İatıınbulun bakkallar 
vasıtasllc mllstclıllk halkn lnUkAI e 
den şeker lhUyıı.c::mı kll.r§ılamak için 
bir mukav1c nkdetmt-k olduğudur. 

Tekrar, )'11.kmcla Bcli~kaya edc. 
ceğlm ı;eyalıate dokundnnırak bu 

• 1 ' kadnr l<atıyet c vulcuunn haber 
,·erdi~f hıırekttın o taratlardıuı 
ba~ e:ö tennelJlne ihtimal olup ol
m;dığmı sordum. 

- Çok mümkündür. dedi. Fıı.
kRt rfü~nnm daha nlallr davmna.. 
ruk, RC'D mnıwıplnnndan 1ın1çre 
bnllmluon. Juı.dıır uzıyan sahAd:ı. u
mnmi bir ta.arnıza geçp bir hıtmle. 
ile hı?m Holnndayı hem de Bclçl. 
kııyı İ<itflılya t~ebbll etme~i de 
bet.lenebflir • 

- P~Jd bo tnarnııun ne zama.n 

Son Bizans pa
nmeza ... ratora 

Kocalarını, kadınh bir gece alen1inde 
bastırmağa giden iki kadından 

B 1Rtst gôyn son Bizans tm-
. paratorunun meı.arını ke1'· 

retml..; yeni nçılan bir cndde bn 
mc7.arrn üzerinden geçlyomın ; 
tlil.1iat edilmeliymiş! 

bir tanesinin macerası 7.ntcn bilinen bir 11eyl ko fetmek 
bahis me\'zuu olur mu? Halbuki 
bilinen şey Ko<rtnntJnln mezarı 

Feriha mt imi!:, pek aklımda kal. dci;ildlr; onun mezarı diye bir tn
madr, kım cahil adnmlann hiçbir veslkı& 

ELMACIK kemikleri çıkık, in-
ce uzun <ıu.rath fazlır. sey. 

rek saçlı, 35 ya.slannda bir kadrn
dı. Yüzü, hiç de rahat bir hayat, 
yaşı)·amadığnuı. fazlnslvle ~ahadet 
ediyordu. • 

Ürkek gözleriyle samiinl '.iiizü. 
yor, hele kocasmın &\'ukııtmdan 
te\'elıhiiş c'11yor<lu. 

Zaten Kadirin birkaç 7.Amandır ya dayıı.nmn.ksızm !'!Unn buna gös· 
h~llerlnden işkillenll ordum. en.ıs t<'rdiklerl yerdJr. 
örtümil ba,nna gr~lrdim, \'r. Ayşe Ru mesele iizerlnde knıaca cln· 
hanımın pcsiııe dU~tiim, rnlun: rh'nyetler sunlardrr: 

- Ay~e ha.nımın ne <liyc pc ine "Türk ask<"rlerl ~rl! girdikJC-
dü~t\ln :• ri Ye kulelf~r üzerin<le O manlı 

- ·· Ne,\en dıi-:;miyc•yinı efendim, hayrnklan dalgalandı~ 7aman 101-
<'nun <la crlccği o fılrmıleynıls. ımrı.ıtor Kostantin Kcı~<o Portııdnn 

- Ha .. clemrk Jcocnlıırınm be- gelen dtişmnn:ı. son defa bUcu01 
l."a'nıı, kır saçh, lur kirpikli na. 

fiı N.kışl~ hill•imc g\i\·enlyor, 'göı
lerl kcndıs!ne takılınca rahat bir 
ncfes alıyordu. 

l'anındıı daha sonradan nur 
pu ı;ibi bir kız rocuğu \'ardı. 

Nedense, Jcocalarından ayrılmak 
ü1.ere olaıı kadınlar, ı;ocuklanna. 
daha çok diişkiln oluyorlar .• halin. 
(len faldr olduğu ıınla~ılan kadm 
iliı, kendisinin <ıadeee koyu çiçek
li basma bir entarisi oldui;u halde, 
ço.~u~ntı ipekliler i~nde ge:r.dlri • 
yordu. 

rnber bastınnağa gidi~·orllunuz?' için Llkii.s \'adishıin şlmal taraf· 
- ~·a, ya, lıcrnber ~idiyorduk, lnrma doi:ru git.mel üzere ArıtP 

to- ya .. amma onunld ıı.dc<'e Jftirn i- kı ra~nı mnhmuzln<lı; pel• nznl· 
mis .. kocası yoktu omcla.. Kcsl<e mış olan askerle rini top lam:ıgn çn-
ben de o halleri gonnlyeyclfm . lı tr; yapamıulı. S:ıdık ndrımlal'f-

~liiba~ir, ka<lmın, ayrılma'k bte
diğl kocıı.smın ismini birkaç defa 
daha tekrarladılct:an ve "ı;elme. 
nıij efendim,, dtdikten ı:t0nra hi. 
kim kadmA döndll: ' 

- Kocanızdan niçin ayrılmak j.,. 
tiror..,unuz? 

- Bilmem, g~iıırmh·onız l.ı?te .. 
- Anlachk, efendim, nkln ge-

çlncmi) OJ sur.uz? 
- Jll"ı.ısıl söyliyeyim, tabiattan. 

mll', hit:bir l.jCyim1z birbiri)'le uyu. 
o;.•ıını) or, onrn •• 

- <;;onr.t'?. 
- Sey •. Bir:ız da terbiye izdir, 

ıın-.ıl nnl.: t.ı~,m. Rakı da içer. 
- ı•, rulıı i~ınek terbiyesizlik 

11lidfr '! 
- ~er .. ra1\f içtikten o;onra ha. 

nf .. 
- l': .. c?. 
-- ımıı.h- eder. 
- Ne der! 

-- Ne ise kısa '-es. f.onra~ mı, arkasmclan gelmelerini emret· 
- Sonracıi:'11Tln. cf<'nıllm, Ayşe ti: üzerinden İmparator nliımctlcrl· 

hanım, o kötü lmılmın C\ ini 1.ılli- nj çıkardı ,.e ya 'mz ~ ıılclızlı Ud 
ycmıuş, <löndük, rloln~tık, Tnhtıı- baslı karfol maı·kalannı ha\'i ICn.nt
kalPdcki eski b·r h:ına ~relik, ),ı. pnjiyıı. denilen kırmızı bağlı nyn1•
kam!a.hi odad:ı, g:ızcl o;rslrri, liııh- lmbl:ırmı mnhnfnza etti: onm i."1· 
kaha::.ar ~ula ;;iclivor, arndıı bir hrını çekti ''e knlknnım ipcr c· 
"~·andım \ll:ıh" diye baJ:ınyrırlar clcrck mıılınr~benin en kIZ"'lD ye· 
dı. Bn seslerden biri.,J de ~tera. rinı• atıldı. Diraz "OnJ"R onu görc-
mınclı. 1 me1 oldcılıı.r.,, 

Rir andıı beynim <löndll, kapıyc Rh'ayete "Öre harpten h-açanla-
ardma. katlar nçtnn. f!:erbi gal rın n~·aldnn tııtmrla czllmlstir: eli· 
liımba..,iyle ııyclınhl<t ı. Ortaclnlil nıa. ğer bir rh11yet bir Türk tora fı:11· 
anın etrafında birim~ arkndn~iylc elan basının kcsildifü seklindedir. 

heraber kocam \'e o a.llıldr, ııiirme. Hnlhukt U~üncü bir tnrlhc;i üç }:"c

U Jmdm oturmu~tu. nic;"erlyi öldürdtr.·ten ~onrn dör· 
Koca mm nrnkatı yerinden fır- <lUncllid ta.rafından tanındığmı, 

ia(lı: ba<.mın Sultan l\lchmede to.l•dln'l 
- F.b bundun ne çıkar? Bu kn. ohmdıığunu ynz..'lr. Pndic:;alı o as· 

dmm boyım ile ne alakası olabi- kere mükafat vennl5, ke lk bM1 

lir. Eu kadm, Ahmedin olabilir, bir mermer stitl1n U7<'rine koY
Mehmedin olı\bllir, ıuiaıda.5ınm muı;, onra tahnit ettirml~ \'e tec:-
dofjtu olabilir, nil<flhlı ı olabilir. lılr için Anadoloyn gönderml:1 ! 

Jfadrn: Ko tantinl öldilrMl Yeniçcrlnln 
- Ne d:?mck, eten<lim, ne de. .adı "'iefn.'!a.1',, imi'! Sultan Meh· 

mek! EvU bir ndamm, ııunuu ola. nıP-d ona Aydın viluyctini \•enntşl 
hilir, bunun olahillr denilen bir \':ıJıut böyle bir hadi c yoktur 'c 
lm<lın!a ne işi olabilir. Nl~ln 0 • lılr l"Il:rtn ölü nrnsmda ~fımclcrin· 
r.ıınla kar,dıklr rakı ~ı;iyor, yanyıı- den tanınmış. Başlm bir ri,·o,yct 
llR, kuc.-a'k kucağa otnnıyor. ele siiyledir: 

- Bunlan bTmkınmln, da\'nnuı Bir ht\clnn, Soltruıa l\ostant1~ 
- Hanını ıkılma, bunun mah- anht.pırz~ nin ba mı getirir, gcrÇelctcu o tJaŞ 

kemedir, her ~ey eöylenebilir. - Jla neredeydim •• biz A:rse hn. olduğu n.nln.51Jmcn pncli ah orıtı 
Hakim, birka~ defa tla.ha l!Jntr nnnla ireriye girince, birden hep j öper, sonrn patrikıı verir. O zıuna.Jl 

\'e kadını ikna ettikten sonra, dıı.. sustl1lar, kO<'.am beni gürünce klip- l;as bir ı;:ümüs vuo içine kl)nnrak 
\'arı, ba.'mı yere e~rek kıpkırmıu lere bindi, il.ı~imc atıldı.,, Ayn ofy:ınm mihrabı altma ı:öntli
bir halde koeaoımm kc;1di!l'ne sar. Kadın sinlcrinin bu~mda ağla- liir; vücudunu dn. gece Gııfatayt' 
ftttiğf kUf'irlerden aklında 1<alan. ma~'!l b:ıslamı!;ıtJ. Annesinin ağla- götiir:iirler; orada gömerler. 
lan Raydı. dı;im: l."urcn ~uk <in l•orktn, o da Bn mC\'7.U üzerinde ı1ek sıılihİ· 

- Denıek kocan sarho, olnn<'& a~lam:ığa. ha5l:ıdı. yetJi h1r Pransız tarihticıi der ırl: 
r:ana küfür de ediyor? Nihayet hiıkimin: "'Bizansm son hlr..iim<lnrınırı 

- Renı küfür eder, hem de da- - Hanını, l•enclinc l!el •• ihtarı lıitnbcsiz me1ıın için dPe r bir 
yak atar. &kı içıııin de beni döğ- ile gfo:lerhıi silerek <'\'\"clft. lccmllsl rok yf'rler p;ö t erlrlcr; fnJ.rı.t btl 
mcsfn lmkiuıı yok.. o gece göninr r:u-.tı!, sonra tl:ı. ÇO<'ıtinı ~ıısturnrnk: u-' clurmahnn ec.:ı.cıl:ı.n Knvserlrı 
uyko ~imıt-z. Utnnma7. herif! Bir - l 1t nnm:ı.druı, bh• ıle heni o öliimclen kurtulup dalın birçol• C'

Jmdma el Jatldırm:ı'klan ı:ekinme-ı. l 'ımdının önünde llıif;"tlü, cWğdü dô~ neler sersc:·j bir halele :\"a ııdı~1 
Ren yine btitün bunlara göz yıı. ılii... Jınkl.md:ı. sovll'nen di~er bir nııı-

mar, !JC!imi (ıknnnadan katlaıur 1-:tc hu her l'ye tü~ dikti. ile- snlm c.-ı:ı. .. mclan rlahn. ciddi clcğil· 
~iderdim. Fakat... ' men ert.csl ı.:Unllnclrn tC7.i •;ok hir llir.,, 

- Hannn ~bok anlat .• <laha bir I~ ~ir<lim. Çocuğum! <in aİır bir Un yazı vnnn bttt'eeMJr. 
slirtl iı;lerimiz \'ar, h17 im.. oda tuttum. l\endisinılrn n" rıafa. 

Ş"' b. ·· ı im ısti'. onım, ne ılr. lıı'r ~ft~' • • ,,alnı ·· Kadircan KAF LI - ,.y.. ır gun, ar >acla-;lariy. ,.., " '' 
Je kendi.,joi o köhi kadınla blrlll•- ll ~ni hu adamdan a' ırııı. eh <1iin. 
te rakı i~~. Alem ederken ynkala. ya lıoli im. bc11.i ele çocıığ-ııml::ı be-
dıın. nl ';nl>ul edccck bir kısmct'nı c:ı 

J;::ır. - Kim o kötü kıulın? 
- nent.annnam.. A'\''IC lıanm\ 

söyledi bruııı •• adı Fn.hrh·e mJ lmi"I, 
N. Ş. 

(Demmı 4 iinrüılc) 
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JUL ROMEN 27 
dMne hatrrlnttmı. 
- E~et. dedi, Gefi?yi günclii'r.e 

kat1lr ık çalr,mak 3artiyle. Martta 
a'ağı yuk&n aynı derett1i bulabi-
liri7~ . • 

Çe,.1ren: 

LUTFI AY 
!\yağa kaktım, banıı: 

Milli Selin valdeleri 
l\filli Şef kn•M: tnönUnUn ~yırı 

val<lcleri cvve lJ.:i gUn AnkarnöaJI• 
E:ehr im'~ A'"'m'cJrır<llr. 

general Gamlenl görmek isteme• 
ılfm. Ylneı her za.mıı.n~.; u~umn·~ 

ı· "'"""""" il il '"'"'""'' ""'"" 
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cıece ~ndilz gezmek merak, 
f şimfa bo5nna dola! m:ık. 
Sabah cı·!<cn kö •lüniin kaın ı, 
ln anı dİ\1Ulf' ciler rnlnc;ı. 
Getir r. kı mezeleri, 

1 

b!lşfıy:ıcnğmı omıtrsmıı? 
Yenld~n dUsUndli, doda1{1armı ı-

ı:-ırdr, cırııırn: 

- Tank bakunmdan, ifedim Bel 
çikahlar bana en mlikemmcl tank 
daJi f.oplannıu kendilerinde oldo. 
ğunn söylediler. 

- Siz,~ orduyu mnktnm<lan gös
kreceğlm, dedi. Bu ıtk :ım benim
le. i'::'.e ba.'}lanıış olclunnz, yolanntn 
bhyüJc 'karA~hı omumJ ilf' <lc\·nm 
P.dccek .. inlz; sonra bir ordu guru
bu kumand:ı.ııınt gönneğe gidecek
~i nlz, oradan bir ordu lmmanclnnı. 
na, oradan dıı ,\fajino Jıuttının en 
iinemli l.;tlhkiimlnnndnn blrine son 
ra sıracıiylc. kabil olduğu l<aclıı; en 
ci~ lmtlnra kadr <ı.okulaenkı:ı;nıı. 
\ olunu~un üstünde birtok general. 
Jere, mıra.la;\·lara. rn.11tlryacnl< m17 

her 5t>Yİ iyice ~örürsünllz. ' 

:ııhlc knhrak, lı:end ivle giıril~· 
ınek lrnbil olursa hundan eh n~T•
ca lıU~·iik bir memnuniyet c1uyncıı-
ğ'lll11 itil.Ye edcrel(, onn hütlhı ır<·r
dlllderim \ 'C duy<lnld:ırnn hnf<kf1l• 
da ldt('lik bir rspor yazT(l ~(lncler
cllm. no raporumu tnbli n~<'ri 
iş1t>re valn{mışım ı:fhi J!'Üliinç bir 
fc1ılia fle ynzmndrm. Mliqnhcdcle• 
rlml ıniimltUn olduğu lmclar na,.jlf 
ctimlrlerle ifade etmeğc \"c ito
Itunııu\lc ist~rliJ:.fm nolrtıılıı.n lmbll 
olduğu lmilı\r c;eldngen bir clla ile 
imaya c:alı<jtmı. Fa.icat böyle el<' 
olsa ~ördil~ilm ha1.ı mlihim notC!!:ıtJ 
lnn. bımları giclermel. lmkiinma ho&' 
l;c<>ten ziyade mıılilc olnn bir ntlB· 
m:-ı, mlittefll< orclnlnn başlmmıı.n• 
ılnrıml\ bilılinnekten çekinnıtntl' 
ohlufum mnhaldmktı. 

• Alman devlet reisi yeni kabi
nt'JYi kunna.ac% Mösyö Fon Papen·ı 
m!'lur ~~ Fon Papen 

ga rrnrtevoocih bir birlik 
~ lkurmağı kabul ctmaştir. 

• 'Zwıan genoraJ.i Pangalos 
~ . r..e:f'y«lilıni,tir. 

BreEllyn !hilltinneti ikahve fr 
yatlaruıın d'. . e mani olmak 
için a.lt.ı: a:nil}DD çuval kahveyı 
deiıizc !1nUiıe Jrn.mr vermiştir. 

• oc.de ur Sengotnr 
tfüıclitWı n.çı'! attmcı yılı 
lmHenmı~. 

mnumf bir grevle 
:istidadını gös.teren 

bir ihtll l ha.rd\eti muvaffak ola-

F.n<leh tmdt-h mi ;çmcli• 
llir çntsa, hazır ~ins;ar! 
or .. of yandım :ıman •• 

- tkfıtci'di.nun sonlarına c1oğm 
ba~lnnı:ııu mUmkür.dUr. ıledl. Amn 
be~ ınnnetm7:vonım... !\Jnrt içJnclc 
b:t!!laması d:ıh:ı çok ihtimal Jnhi. 
lim!edir. 

nondi kendine somyormus gihl 
t<'krı\rln<lı: 

(lt\YATI AR \Bı\N KA 'TO) - .!\I:ıyıc:;ta •• e,·et m:ı.yı ta b, !.h-
ynr:ı~mı muh:ıklmlt nyn onım. 

lfodeb um nl<, c1 snımak 1 Hu J.-nılnr sakin bir etln ile 3 n
Hll\nrdaya, ho\ arıl::ıy:ı. ııPI• şanclır! pılan hıı lıeyec.-.aıı "frfoj l<ch:m:!tle-

rc a~ınnı<ı kıılrnıştrın. Gcnnnl hu 
\·e~-ıiy~ ve"rro~ • gr.lece~ şUph~iz, hnflfsemedcn. 
Te7.gftht.anı e:ıtınnl~ !.. fıı'knt korkuya da Jmpılmryarnk 

uf :ı .... mulı!1kkn1{ ırr 
be-.lr• ,.· ""'""•ır. ' 

~tıının 

REŞAT EKREM KOÇU 

lmrı;ılıvordır. Tnlımin r.ttfğ; müh
letin lıellıl b!ze, o znmana Jcadar 
E;.l•~ilt!erfmjzl, lıilh:ls<ın t:n-ynrl' ha
!c.mrn~:ın nol<oınnlnrımm ·t~ıamla
mnğa fır :ıt '"'rmjq olacağını ken . 

- Doğrnclur. 
Ara <ırra göz attığım dwar sao.ti

no bal.mc~ gedJğimdcnberi bfr sa. 
at on dakika geÇTni' olduğl1nu kor. 
kuyla f:trkettim. J{onu5mam11 es
n::ıo;mda, birkaç defa, genem.le ~ok 
kı:"metli zanuı.nlarmı isgal MPrek 
kt•nrli .. ini rah9.t 17. etn:ekten çeldn
diğimi söylemi~tlnı. •·aı<nt o her 
seferinde, elinin kii!:llk bir hare . 
k~tlyle beni ourtnrnl;: 

- Hayır. hayır •• beni hiı; nıhat. 
•1ı: etmlyorsnnıız. clE'mi~tl. 

Bu bir &ast on dakika zarfında 
ne bir telefon ~almı , ne mniyrtln
ıfcf:iforLlen tıirf ke!riYl' ~reni~, nı: 
de ltapıya bir \'uran olmnstu. Ua 
kik:ıten inıvulmıız bir huzur ,.~ sii . 
k:'ln havası için~e konu~mu t ıık. 

l'E>niclcn g.illllmo;edi: 
- Tabii sfz<ı gö'iterileeek 6) ler 

t~ın.~en ınııhrem şeyler olaml•: 
ılı n115l11~ii~<1e hUtUn banlıır bak. 
kında sızınte tekrar giirüşnıekle 
tı:ı htlynr ola.ooğırn. 

:(.. ~ :(. 

Bnn çok heyccj\n 'eı mis olnı ı.. 
lıı hcı l>"r ordularımız nrn'lındnki 
Lıu •:e~ ılıatiml bnrf'<o(la :ın'af:.noııı, d ... .. ,. 
ı.:ı . ım. Ro Heyahtte bir(-0nl, c,·1eı· 
giircHim. A \"in 21 iinrü ks~nıı 
dönti~limd~. doğnula.n do,iruy~ 

l\fco;ela ilk hatlar itin ışuntarı 
ynzdnn: 

''Coralnrda obil"ilre lml'Sl Jcorun· 
m:ı ·erlerinin, hnttii bombard1J11!ll• 
\ ulmu~d ... korunma yNi \'tn:İfrcıiı\i 
gt;rf'cek siperlerin azlı~wn h yret 
c<lilnıclttedir. Bara :.ırdıı rt\! tlnd•· 
ğnn znbftler~, bir bombardmı:ııt 
1ti:'T:l rlıklnrı znm:ın efrnd:ı ncı '\ J)• 

tırılıld. rmı sordum; bana: ('fnıdı 
orm:ın icfnc daf,rf mnldn, onfartı 
tı,JH'lll•tnlci falıii arıznlnrm, ~uıcur
J:ırm idnc ~irip cıtper nldırm:.ıldtl 
lktih ctti'idcrhıj söylrcliler; llh •• ,. 

(Devamı ,-ar) 

t ,, 
~ 
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lf ınab!!f .s._- 0-.N...__..-..İiİİiil ____ rL ER lr~~~-~!~~y~~~------, 
~~"';.';:;,: 1250 tayyare ilehUcum Meksikanın Parlöt kargaf81ık istemtk ve muvaffak oım. 1 • 

(Ba,t6rafı 1 incide) V~. 1 (A.A.) - DUn Pari&te 
ABONE ŞAB'DAltı ~niar ikolayca ayırt ooilebiii- harp ,· ıaA n 1 saat 1 l>,30 da, Ren sokağında bir 

!l'Orld7e Ec:DebI ynrdu. Bu sırada sahil müdafaa. Ül§e ntıığazurnm önünde kargnşa~ 
1'.00 K..r. n.oo Kı. sına mahsus ta~a.reler.imliz Al-ı tıklar olmuştur. 1taiYe glrmeğ-e 
400 • 
L&O • 

'1.60 .. H.00 .. man sahillerine, hava moyda,lıla_ Fillen yarın muva ttak olan ibnaç kişi dı~ı-
8.00 da lnk'a bckliyen bazı .kadınlara. 

• rına şaşırtıcı a1nnıar yapmışlar sabahtan IUbarea koos t:.rvc ve diğer yiyecek mailı-
a.oo • ve müdafileri oya'ltyarak iyi ne· dele·ri bulunan kutulan atrnnğa. 

~ ~ tice elde etmi~crdir. başlıyor başl&mışlanlır. 
~~Enalr pr1 ftll'tlme2 Alman.rarun üçüncü şehrı olan V'aziyeti gör~n polis mildar'8.le 

.....,,..._ K"'1onyada ,_asa -•·ıı ve ·,_av--1 J\•Aksı·ı,o l <A.A.) - .Meksika. 
- vı •ı r il.l'.. ıu ıwMa- ,._ • , et.Dl!§ ve ka:Jabalık dağrt.ılmışQır. ~ nın ~--oul ~,;Jemı·~ d6~ 0 .... mı"hvcre Jc.:ırşı harp ilanı ka. 

/l ~ ll\.11 -.::u ... __ • '"~ ... Ta:ın bu srmda bir ik1 el sUilb a-

ll &-:;~;;;;;; .. ~ ~=ü~ I~~~irj~~.:i~ ~::;. -:.ı;:~~",;ı~.:.~~ :~:."'n,ğ:, b;~i "".,!,\~ h;:::.:;:~•: .. Ü .. At. lerle kıy~ cdilemiyecdk derec.-ıede Cüm!ıurrcisi M. Cm:ı.clıo, Pazartc i lardrr. 
1 l, 'fl. ••r gen~ir, Ertesi sabah şehrin ü- günü yapılacak bir tören eSl188ltl- '.Mütecavizler yakalanmııılaırd?r. 

\ - ~'";I/ · t zerinde 5.000 metre yUkıeek1ikte Ja, kongre tarafından tasvip cdi. Bianlarm birinin eJinde bir t,ı,ı,banc:ı ~ ~ du t bak rd bu l len harp tedbirlerinin nı.abiyetıni '· • • • • • • • • • • • • •• ,,.,._ man a ·ası va ı ve n ar oolunmaktaydı. Anlaşıldıı!,tna gd. " 0ıu Ajaıımım verdiği haberlere pek uzaktan görünüyordu. zah etme!< tos:ıvvuruncladır. Bu re cunlarrıı hepsi bir ikomülst tc,!i-
l:ıı-e dil.ı:ıya vuJyetl.nc bir baki§ .Akına en yeni tayya:reJer işti. tedbirler bundan sonra o.sh günü lkilatına mensupturlar. 

lırkta vaziyet 
rak etmiştir. Bunlar içinde ıııer neşredilecek resmt bir vesika ile 
biri 8 ton boınlba taşıyan Ster" i!iin edilecektir. 

\~ Cl.'pheııN ba.rokfltı hakkmda 
s~ı Alman tebllği llllları bil· 
~ l~: Merkez ~ imal 1 tl8Jmle • 
~ 1.töz kaybetmi§tır. Hıwkof mu • 

~ı 'etle neUcelcnmiştır. Gcrloo 
r teekllleri iki hafta 00\Wll eden 

'-br·Jer netloostndc bU3 Uk tiO'' -
'~etlerini imha f!fmlşlerdlr. Bu 
beter e.sn:ısmd:ı SoVJetler 

fili\, 21 top 97 IUa.JTI topu \O • S w ka3 bctınl,tır. l.\lnrkof mu. 

( 
i C!llUl ında bir Hırvat al:ıyı 

\ &eıoayuz etmb,Jıtlr. 
' koYada neerocl.lkın hususi bir 
~ llo ltıe Roet-Ot ~lnoo nıUnba. 
'\ biıytik Alman taarnızuna mani 
~ ~ liı.ere )'8.pdan Harkof taarnı-

lı, 7090o kayıptan maada 300 
~ 32;; top, ıı« uca1' kal bedlldlği 

111 ........ _ 
~ --.:.1\tedlr. 

ı. lltııra cepbe&lnde &»'Yet ku"'-et. 
1 

1 ~k6n malınlleri işgal tııml§le.r 
\"ııı \ınanm yaptığı üç kal'l}ıhk ta • 
1.. lcı 
"l t PllskUrtmüşle.rdlr. Almanlar 
, ~'lı1ıtn1'dn soo ldfl ka3 botmlşler 

1 f.lt. 
\lıt..'i tı 'l'A'YYıU;ELERUııı"tN 
1 ı .. \nı: 
0tııı 

t ,~ ı ııa, .. ııe.ı.aretinJn tebliğine 
~1 ~ '-\>velk) cece blnlbı fıWa lngl • 

lcı, ':'atı nur bavzasma ve RCDckıld 
rı hc'""-

aıııı.ıı "''"ero çok ağır blr b88km 
0111 ~lar<lır. Bu taarruz ftlDM!mda 

tıya -...L. 

"' ...,..p, t!eU beden tcokll et .. 
r. Gi'1a lloğarken taarruz Mha -
rıkn ... ı._ 

kllı~ -._ yangınlarla dumaıııl&r 
il lcı~~.AI 
il hya 1a11ııı.a bu 1ıa._ alanı !Pm-

lp kadar bu kadar ~it öl~ ter. 
lıı '41~ lllc akmdrr .Bundan e'VVelld 

i''da aoo c1cn ıazıa ta"""" ıcuı _ 
~ıtı OlınaıJtu. Evv lae Alınaaıar 

"'"-il tngUt.em Or.crine )'apdao 
llıtJ il akına 600 tayyarenlıu tetı.,.k; 
~'o tahnıın cdllmeldcdlr. Oece.ı 
~ ııı~tinde IJerlin, KolODl a, Man. 
'4.htı IQl"rlne yapılıuı tuarnn t'8llU • 

1 t~ 8'7 l.ıgUiz. uçağı don~tl. 
l'\11 '-t''eklH Çörtll bombardım&n 
''

1 ~kumandanına a•frclakl 
l( Jı tönııennı,ur. 
~01lya, bölgesine bir tel{ gooede 
tıı.~ ıı ~bomba taY)"arefil gönder. 

\'e luınıııklığa mnydnn \'t'!nno • 
•ı bııntunn rııaııyetlnl bir buçuk sa. 

~bı kJ8a bir zama.n ~inde lııedef 
:!~eı toplamak tmki\nıru \-ereıt bu 
~~l~~onila, go terdlğlnlz movaf. 
f~d~~ dOlay:ı stı.1 'e bl\tün bom • 
tilQ_ -.._ıı ~istnı tebrik rdcrinl. t.n. 
~ , bombardıman ııervl inin gittikçe 
~lll~tı ıı.rttığını g{i teren bu dclfi 
~ t 11 ~ sonra Alruanynnm :;ehlr ~ 
~ t ttı}·~tı flklbetln ilk nlı\ıootla • 
'·~ 
t~~l>A DURUM: 

~~r il or~rk kuvvtıerl umumi 
)', ~il~Atırııın blldJrdlğtnc göre, ~ihral. 
~~~'liılu cıev~ dolaylanncla mu • 

' CUtnartesı gUııU artan bir h12-
11lıı ~ ~lr • .Mihver kU\'\etlerl. 
""ııı.lt,. 7. rnayn tarlalamıa yaptığı 
:~ la it-inde lddetu sın a.,ıar ol -
ı.._~ ~ rnlhver ku\'\eflert bum -
tıııı:' toıc bUyUk gUrluldrrlo kull:ın&. 
ti ~lr. Ubyada dıii;•ilscıı kWn. 
S lı OJ'dııaunun kumandanı gc • 
'il ttı.._~ etnrl alt.ibda.ki kU\'\Ctlerl 

'\~l< eaırt giiade.nnl tir: 
~Y Ye erler.. lr,e bu meııajı 

lı... lıtyıık bir loıınıı ltlbarUe 8b • 
~lı olan bilytlk meydlım muha. 
~~ ""ladıfmıı; için gönderi • 
.~~ · llıı llleydıın muhurebe!!I ka • 
ıı.'"'•n önce ı=etın imtihanlar 
~lıı .::~ l'akat bu 7Jt1erı kazanmak 
~ _.......,.ın tam hezlmctJnl Mğla. 
~ ~ktır. Bu ır.afer bUttin kın'\'e-
~~ gösterecektir. :."'akat 
~I ~dava ve zafer fl'in daha ev. 

lingler, pclr lbüyuk Halüa.kslaı 
vardır. Kolon yay~ 3,000 ton bom
ba atılmıştır. 44 tayyare kayıbı 
mühimse de iharoketc !ştirak <ı· 
den tayyarelere ni~1e bu mik
tar hafiftir Almanlar lılgiltere. 
ye son a.kınl~rmda 50 tayyare<l~~ 
7 tane kaybetmislerdir. Bu nıs 
bet knbul ed.i!S{' lngilizlcrin 1~0 
tayyare kay.betmeleri lazım gelir
di 

Bu !hareketin en rniihim husu
siyeti :istikbale yeni bir naz.arla 
ba.kma.n.m mümkün olduğunun 
görülmesidir. 

Londra. 1 (A.A.) - Dün f!;ece 

.Alınan tayyareclri cenubi lngilte
Tede bir şehre tombalar atm13. 
iardır. Hücum !kısa, fakat şiddet· 
1i olmuştur. Bazı .zayint vardır: 

Londra, ı ( A.A.) - 1ngiliz 
ha.va kuvvetlerine mensup uçak. 
lar işgal altındaki topraklarda. ta· 
a.rruzlarnia devam etmişlerdir. 
Manş denizinde bir lbaıkçı gerni
Si batırrlnııştır. Belçikada . de
miryollan bombardıman. edılınış 
ve Şimali Fransada bir çok he
defler ha.sara uğratılmıştır. 

Bu alanlar esnasında 4 Alman 
uçağı ta.lı.rip cdHm~r. 8 lngiüc 
uçağı !ka~ır. . 

Londra, 1 ( A.A.) - lngılt.e~ 
nin cenupbatı sahili kıyısına bir 
Alman uçağı bombalar .ntıruştır. 
Az yaralı bulunmaktadır. 

I.ondra, 1 (A.A.) - Dün gece 
Kolonyaya yapılın elan esnasında 
İngiliz bava lkuvvetierine menımı:> 
bomba uça.\:lcımun üç Alnr.uı uça.. 
ğı dUşürdUkklrl remn~ bildiri\ • 
mektedlr. Dördüncü bir Alman 
uı:ağı da İngiliz nVCJ1ar: ta.rafın • 
dan Hol.anda üzerinde düBürülmil~ 
tih'. 

Maltaya bava akını 
yapılmadı 

Viıi, 1 (A.A.) - :Mal taya karşı 
dün gene bir hava :ıkmı )"llt>Jbnl§

tır. B~it ibombalor :ı tıbnış fa. 
knt hasar olup olmadığı öğreıüle. 
merni,tir. 

Bir lıveç gemisi Yunaniıta. 
na yeniden un götürüyor 
. ~~dz:a,. 1 CA.A.) _ Hayfadan 

b!ldirıldiğıne göl'e, bir 1evcç gcmı
sı Hayfadan Yunanistana hP~roket 
etmiştir. Homııl.8i olan lH1 Kızıl 
Ha~m kont.rom •ltmda cıairtııa -
caktır. 

Llbyada 
<Uaotararı l incide) 

resmi mahfiller, 48 saat ıçıncıe Al • 
manyanm levazım bakımından bir 
karar alacakJannı tahmin ctrneıı.tedJr 

ıer. 
Zannedlldiğine göre bUtUn mil:ı'Yer 

kuvveUeri A.kroma dolaylarına tıop • 
l:ınmıı;ı bulunmaktadır. 

Mihverin nihat bir hUcuma geçmek 
ellnJ •gtıttllğtl sanılıyor. 

emMlhver kuvvetlen birha.kemde 

j ıarmm bazı yerlerinden mayn tara da 
geçmtğe muvaffak olmuşlanıa 
t'1(> nteşt kllr§ISmdD. levazım yUkU • 
nlln bir kısmmı brrakmAk mtıeb'1riye. 

Unde kalmt§l&rdrr. kol. 
lngillz uçaktan .Alman lcvaı:mı 

larma ka~ı :faaliyette bulunına.ktadn' 
lar. Bundan dolayı mihverciler ıeva t 
zım kollarını daha sıkı bir emnlye 
altlne. almakta olduklanndan tngiliz 
kayıplan ta.zlıı.laşmıotır. Fakat gene 
bu kollara ha.sar verdlrllmckte.dir. 

Dll§'marun 600 ta§ıtı hava akmlan 
neticesinde yanar bir hı\ldc k8lnu§ • 
tır. 

Ka.hireden bildirildiğine göre çö • 
IUıı ortasından geçen demlryolu bom· 
balanın!§ fakat hMar az olmU§tur. " tınız gibi bu &eft'r de tam 

1 \v tlıtı yapacağınır.a eminim.,, 

t--~~ SöZLERl etmek ı.tlyen her mUJettn it Mha • 
\ '11: htlkQmet Teı .. ı ı.th1lt nk aında azamı gayreı •rfetnH!lıt ı&um 11'-"-.k Paristc 150 ttl51<llAt ko - geldlğlnl ııöylemlıUr. Ll\'Al deml§ttr 
~ "ı~ltı ~fierfne hltnp cdı>,rek onla- ki: Avrupa camiası ıçı.t l•pılıı.n bo 

1 't !ıııt "e ııırııer hakkında hO • muazzam ınUcack-Jelerde J."'raneaken. 
~ t... lararıııcl:ın takip edilen l3a.sc.. di topnıldarında \'e hudutlarmın dı • 
t~ ;"~ hatlarını anlatmı tır. Lfı.. ımda gayenin fJlbakkukıııı .. caluıma 

liııııt._~\'~~.'f~JPeVJd lfpl alıdır, .! 

Almanya He PlnlAn
dlya arasında 

Yeni bir anlQ.fma imzalandı 

B:ırliıı, 1 (A.A.) - Alman rnd. 
yosu, Almanya ile Fin.lfındiya ara
sında bir anlaşma y:ı.pıldığrm bll
dir.melı:tcdir. Bu nnlnşma hllküm.. 
lcrlne ~bre, Almanya, bun.dan 
bciyle. Almanyada.n F.i:nlandiya.ya 
~öndcrilecek tnalzeme ve iaşe ka. 
fiJelerin.1 kendi harp gemileriyle 
lrnn.rmıık l.ı mük~ 11ef bn hınacak;trr. 

Çinliler 
(~tarafı 1 ancltle) 

kol Çinliler tara.fmda.n pusuya dil
şüriilmüştür. 

Çunking, l (A.A.) - Geçeıı 
çarşamba gilnil, 4 bin kişiden iba
r-eı. Japon .kuvveti, bu vilayet mer
kez kısmıntia çarpışan kıtalan tak 
\•iye !için Çekiyaıi kıyısına çıkDll§· 
!ardır. Kant.on civannda önemli 
Japon kuvvetlerinin hareket yap-· 
makta olduklar da bildirilmekte
dir. Bu çevrede buluan Çin kuv. 
veUeri Japonla.r tara.fmda.n tutu
lan noktalara Atal"ŞI birimi ardın
ca bir sıra. baakm taanıızlan yap. 
DıIŞlardtr. Kanton-Kovlon demir 
yolu boyunca ve Va.n~on'un ba§ka. 
yerle.rinde münferit çerpıı>malar 
yapılmaktaı:lrr. Hopei cenubu.nda. ı 
ve batı ŞaTJ.twık vila}·etinde cerc:
~·an eden savaşla.rda. Japonlara 
binl<?rce kayıplar v'crdirDmittJr. 
Bu çevrede Qarpışmalar devam et
mt-kt.P- olduğu gibi Japonlar miSJ. 
leme hareketi olarak sivil halktan 
tkl kişiyi sllngilden gcçimtişler • 

'ır. I 
ihraç hareketine karşı 

(.Bqtarafı ı incide) 
müttefik l<uvveUerinin çık:ır.lma.
sına karşı bir ihtiyn.t tedbiri ola. 
n.k Möz nehri ilzeıindeki köprU. 
!erin altına. mayinler koymuşlar. 
dır. Şimdi körplUer Alman kuv. 
vctleri, reksistler ve Vslon mu
llafıılarm nezareti altında bulun
maktadır. 

Şark caplleatnde 
(Ba..5tarafı 1 incide) 

misler, 9 Alman tayyaresi dilşür. 
milıJlerdir. 

Cumartesi gUnü 143 Alman tay 
yaresi tahrip edi1miştir ki ewelce 
bildirilen miktardan 49 tane faz.. 
lndrr. 

Fin kürfezlnde ve .Kara.denizde 
birer Alman vapuru batırilıınıştır. 

\1 ı, ı (ı\.A.) - Rus cephesi. 
nin merkez kesiminde Alınanlann 
yaptıkları mahalli taarnızlıır iyi 
neti<.elcr vcrmtstir:. · 

Kalinln kesiminde hnv:ı faaliye
ti fazla olmuştur. 
Diğer k~imlerde kıydn de;;er 

lir eey yoktur. 
Mosk01Ja. ı ( A.A.) - Son ge

len 'haberler, tzyum • Barvenko
vo çevresinde, Rus kuvvetlerinin 
Almanıan ·· l..:::rtt'iiklerini ve 
d:ı... 'PUSl\_u 

u.."Wnanrn şiddetle müdafaa etti
ği en yüksek tepeye kndar düş-
~~' geri !1-tmak suretiyle bir kö
yu ele geçirdiklerini lbUdirtnekte
dir. Bu ~vrede Aimanlnr tara
fından yaprlan taarruzda kullanı. 
tan muazzam mafaenıe ve asker 
mevcuduna rağmen, son 15 gün 
içinde Sovyet kuvvetleri düşmanı 
durdurmak suretiyle :mUkemmeı 
iş yapmışlardır. 

Almanlar, ~ayati ehemmiyeti 
haiz buluian hır ırmaktan yalnız 
bir tabur ~ec;irmeğe muvaffak oı. 
muşlaNıa. da bu tabur yok;<Ulmiş 
\•e geri kafan n.c:::'ker1er cs1r ulın
m~trr . .tik batlardanfgcdlen ve 
Moı.*ova radvosu tara. m an na.-

ak.c;amı yavılan b1r ~aberc 
~r bu~ ,.,_,,hede :yalnız bır ke
gore ' ,,._" b . a·ı 
simde 27 \lmantankı ta rın e ı 
mlş, bir taburoan fazla Alman 
oiyadesi da.ğıtılımş ve kısmen 

ipı1u& pWmıyş.tu,r .. 1...1 

Papa nezdinde Jap,:Jn el~in 
Vi!!I, 1 (A.A.) - Pa.r~lık :nnktı. 

mından bildirildiğine f#re. Papo 
dun Japon ibüyUk <"lç'i:ıim ka.bul ct
miı:tir. Büyük elçj Prqıaya itimat 
naıneııini vermiştrl . 

Kimler beyra.aname 
vereı.:ıak 

(BaıJıaratı 1 incide) 
KlMLEB BEYANNAME VERECEK 

Okuyuculıı.rmırza,. bir kolaylık ol _ 
m&k Uzere zam r~ren ve beyanname 
verUıneııı icap fKkn maddelerin tıılm· 
~rint •ırasU~ yraıyoruz: 

l - Çay ve ltahve (bu maddeler 
lnhlsar ma.ddelerine dahil edilml§Ur. 
Ya.nn alqıama.,'kadar beyanna.moye ta 
bldlr). ' 

2 - Fıçı Ve.''§i§e tlc ııatııan bilftmum 
ınraplar (bıJJUa.rın mllll mUda!aa 
vergisine yt.bde 10 zam yapılm.cytır. 
Ellerinde {Bl'aP bulunan hususı dmll 
ve bayilerin yann akpma kndar be. 
yaDIUUJM) vermesi lAzımdır. 

s - Kibrit ve çakmak taflan (el. 
!erinde Ucuet mnksadlle bu madde • 
terden bulunanlar 8 haziran ak§amı
na kacfar Galata mua.meıe ve isUh. 
Jlk ~eri şetllğlne beyanname ve.. 
receklerdir.) 

4 - Pamuk ipliği, pamuklu men.su. 
cat 'H pamuktan hazır egya, kıl 

ipUfi, kıl Ye yün meıuıucat, yunden 
v-0 kıld&n yapılmış mensucat. 

5 - YUzlen boyalı boJUIZ dertler
den ve taba.nlan köseleden ayakkabı.. 
1ar lıariç olmak Ur.ere di~r deli •e 
lt&.eıe mamuıa.t. 

6 - Her nevi ithal olunmu~ demir 
ve çelik. 

7 - İpek ipliklcru~ ipek ve m&b. 
lQt ipek mensucat, ipek, mahlOt vo 
ipekten hazır eşya, 

8 - Pencere camlan. 
9 _ KAıtıt v Mukavva. 
1 o - Baharat. 
11 - LAstlk etıYa ve mamulAb, 
12 - Kaplamalık ağaçlar, konlr • 

pllU<, ve parke tahtası. 
13 - Keten, kendir, lııla.nil~ ken. 

diri. jUt ve bunlarm hazır menl!ucatı. 
14. - Şamb& ve mamul&b. 
15 _ Çini ve porselen. 

(BUUln bunların ithalAtc;ı ve atı • 
cıları ellerindeki malı Uç haziran ak. 
oamma kadar Galata istihl!k vergi.. 
ıeri oef!lğlne bir beyanname ile bildi· 
reccklerdir.) 

16 - Glikoz (bu maddeyi ithal ve 
kullAnan amol mUC88eBeıer bu alqııı. 
ma kadar beyanname •ereocklerdlr.) 

VERGi ZA?tll\llNJN KUNDUR• 
ve KUMAŞ FİYATL.UUNDAXt 

FARK NİSBETt 

Dettcrdnrlıktan bu sabah aldığımız 
malQmata göre. bugün piyasada ve 
dUkkAnlarda mevcut ayakkablar 
IBUblll.k vergiaine tabi değildir. An -
ca.k bugünden sonra yapılacak olan. 
ıar, deri, köse.ıc \'e diğer bazı ayakka
bı tpUdal maddelerinin lstlhlAk ver • 
güri a.rtml§ olduğundan, dolayıalle ver 
g1 zammına tabi OlmU§ bulunacaktır. 
Bugün plyıuıada dUkkAnlarda mevcut 
kadın çantalnn, parn çantaları, cU.z.. 
danlar, kemerler gibi deri ve klSaele 

mamulAtı beyannameye ve zamma 
tabidir. Fakat şimdiden sonra yapıla
cak olan lrunduralara ıstıhl!k vergi.el 
pek cllzt miktarda aksedecektir. Ver. 
gt zammının beher kundura ba§ına 
r.lsbet1 ıo.ı:> kuruşu geçmemektedir. 

Kuma§larda da vergi zammı 90k 
az aksedecektir. Mcscl!l metresi 10 
liraya satılnn kumll§larda vergi zam. 
mı m<'trcdc S-10 kıını§U gcı;:mcmektc. 
dlr. 

~ARAP Ftl."ATLARI 
Husıisı tunıllerin yaptığı praplar 

flyaUanno. da zam yapılml§trr. Bu 
um, ~arabın her litresi lc;ln 10 ku -
l'Uftur. Zam, bugünden iUb&ren tat.. 
blk edilecektir. 

Evvelce, 1nhisar maddelerinden ba.. 
zıtanna tarıte tlzerinden zam yapıl • 
mı§tı. lO mart 1942 de yapılan bu 
zamlardan ba§ka yenı uım mevzuu. 
bab.cı dcğildlr, O za.man tarıte Uzertn. 
den ynpılan zamlar, kanun mecllaten 
geçtiği l<:ln şimdJ kanuniyet keebet • 
nıl.§ olın_!!tadır • 

lıtemek, muvallak olmM.J.nck,e,~yt/ı, JiinY_!Jdo 
muvaffak olmamı§ kimse b•IUnuı- maycui? Ai,-ı;dl~io 
enerji, irade ve azim -fırın6a etlenlerdirki muvaUalti.ye.. 
yetin ne demek olduğunu tamamile anlamıtlar ve mu. 
vcıllakiyete bu yoldan erifnİiiierdir. 

Arzuya enerji, irade ve azim ıırınga edilmezse 
muvalfakiyet zayıflar, hattii tcvnriim eder. 
• 

At yantıarı 

ı DÔNYA ·•ı; 
Aııkara ilkb&lıar ~t yan§laruıın _=- - DON OYQR 

~lnci haftası dUn §Chir Hipodromun ı 
da bUyUk bir kalabalık önünde ya • 
pılmqıtır. 

J<'.O§Ulann ncleelerilll kaydedıyoruz. 

B1KlNC1 KŞU: 
lki yaşında ve koşu kazanmam11 

ycrll s:ı.fkan lngUIL erkek ve dişi tay
lara. mahsustu, İkramiye& 000 lira, 
me.sa.!cs1 8000 metreydi. Bu koııuya 

kayıtlı Uç taym hepai kO§uya l~Urak 
tti. lçlc..'inde Fehmi Sitwıaroğluoun 

DestegUJU rahat olarak bhill<!Ufgi 
kazandı. 

l - Destegill (Fehmi Sun&&roğlu) 

2 - Reioo !Suat Karaosmo.n) 
3 - Vido (Suat Ke.raosman) 
.M.Uddet 50 aanıyc aradaki farklar 

~ boy ı boydur. 
Ganyan 110 kunL§ ve.rmiftır. 

IKIN<' l KOŞU (Heucllkap) 
üç yll§mda yerli safkan 1ngiJiz er_ 

kek ve dl§l taylara ma.h.su8t.u. İkra • 
miyes!, 600 lira, meııafcst 22<>0 m&tt. 
<Ur. 

Onllmllzdc.ki hafta Gazl ko§uau1tun 
ap.ğ'ı yukan tavorilrl.ni tebarüz etU-
1-ecck olan bu kO§u, gUnUn en mtlhhn 
kO§UaUYdu: Bu kO§uda en ziyade ıbtr. 
birine rnklp Çobank.w ile Gongadin • 
dl. Kogu başlar ba§lrunaz Gonga.din 
tırlalı. Bunu az arkadan Çobankm 
takip ediyordu. Ve Gongadln önde 
rnhat giderken onu sıkış\.Jran y$ız 
Çobaııkwydr. Fakat bu sıkl§trmaı 
:Gongadlne yetifip onu geçmek tmıa. 
tını vermedi, Neticede fazla atak yr.
Parak yorulaıı Çobanlnzını dlfer tay. 
lardan Yavuz ve Heybeli yakalıyarak 
gec;Uler. Gongadinıe yakJ .. trlar ve ;ya. 
rı~ bu tekilde neticelendi. 

ı - Gongadln (Fikret Atlı) 
2 - Yavulı: (Kadri Yılalmazı 
S - HeybeU (İlhami A.ykaÇ} 

MOdc:Jeı 2,215 aradaki ~r.r:ldar ya,. 
rım boy, yaran boydur. 

Ganyan: 195, plAseler li:>, 840 ku
tuttur. 

UÇUNOO K~U (HeMikap) 

l>&'t ve laha yukan yaftak.1 yerli 
yanmka.n lngillz at ve -lnarakl&rma 
mahswıtur. lkramiyesl 225 llra meııa.. 
ruı 2200 metredir. 

Bu kotunun tr.rovirial Aloey!b 
r&hat bir ,ekllde blrincUl#i kaamdr: 

l - .Alce;ylan (H. özen) 

2 - Sekban ( Atluıpor) 
8 - Yavuz. (Jı(. Atak) 
MUdclet 2,18 muv&Mlattakı farkler 

~ boy yanm ıboydur. 
Ganyan U5, plheler 125, 236 ku -

l"U§tur. 
Not: lkuıcilik Uzerinde SekbaJı ile 

Yavuz arasında bir ihtilA.f baeıl oldu. 
tundan kııU netice mubasebel hUIU -
ılyeden gaıı:etemlze gelecek oıan rM. 

cnt ll.ste lle anıaı.ıııacaktır.) . 

00BD0N00 KOŞU (Hcndlkap) 

Dört ve daha yukarı yaştaki saf. 
kan Arap at ve lusraklara maıısu..tur. 
lkramlyeaı 300 lira, meSBfes! 2000 
metreydi. 

Bu kO§uda en favori lıay~·an ~. 

kurt olduğ uiı;:ln Ankarada. Gonaadin
den Bozkurda inen bUtUn c;l!te bahl.I 
biletleri bitml§U. Fakat Boskurt me. 
raklılıı.rrn bUtun Umltlerlnl kırarak 

ııncak ikinci olabildi. 
ı - Cey1Antek <Nuri SUmer) 
2 - Bozkurt (N. Kurtay) 
8 - Tuna (1.H. Tekçe) 
Zamaıı 2,22 dlr. lıluvaııatatttlkı 

farklar ı boy 2 boydur. 
Ganyan: 816, plbeler 106, 100, 100 

kunı~tur. 

BEŞIN<.'l KO!:'U: 

Uç yqı:naa ye hiç ke>fu kazanma. 
mıı aatkan İngiliz at ve kııraklara 
mahaus, lkramiyt?Bi 25:'1 lira, ınesa • 
fesi 1600 metreıır. 

Bu kO§uya kayıtlı He~ koıuya itti· 
rak etmedi. 

l - Barbaro.ı (Suat Kara Oııman) 
2 - Hatvan (F.ikret Atlı) 
Ganyan 27:> kunı}lur. 
İkinci ı.:e dördUncU kotulard& Goıı. 

gadin • CeylAnt<->k ~ '•! 870 kul'Uf ver 
ınııur. 

Poa~ ücretlerine -.m 
bqladı 

Yeniden teabf t edilen poM& pu 
Ucret1eri, b'1gCln tatbfk meYlriine gir 

m[Jtlr. Bu aabahtan iU.,_ tel 
dahilinde \l'8 vil&.yetler aramndalcl b 
tOn mektuplara 8,30 kunııluk pul Y 

Jl!IJ\i ...... 

... ______________ ! 

En meşhur vecizeler 
Vecizenin manasını blliy.oruz. 

Az söz veya kclin~ye <;ok muna. 
Blkıştırmak,.. Frnnsizcası ( ln.co· 
nique) d.ir. 

Bu fran.sızca. kel'.ıne. milattan 
evvel şöhret lkazanmıı:: o nn Is. 
perta. cümhuriyetinin bulunduf,u 
havalinin i&ni olan ''Laconıc'' 
kelimesinden alınmıştır \'€' bu· 
dan dolayı tarthi bir mahi) et al. 
mıştır. 

Sebebi: O zama.kı Uıkony:ılı. 
lar yani İspartalılv.r uzun ~ 
den hoşlanmazlardr; kı a sözler_ 
le menmJarmı anlatırlaı·dı. 

Sonraları, böyle cok münn.lı 
kJaa sörJerden yanı ' .. c.iz lerdcn 
bazıları §(>hret kazand '. 

Bunlardan biri, Romu impara
tonı Jül Sezar'ın söy:~dib-i: "G~I· 
diJn, gördüm, mağlup ctt·rn,,, 
Sözüdür. Bu Zela ) a:!mılanncLıki 
Farna.s'da Pont :kralmı mağlup 
ettiği zaman RCllla ~nato...,una 
yudığı mektubun SUI'€tidir. 

Jill Sezar, bu k sa sözlerle, 
muza11foriyeti , ne k. do.r s •• · t 
ve suhuletle kazandığını, 1,;ok 
melharetle nnlatmıştı. 
İspartahlann reisi Lıza.ndr'm 

bir vecizesi vardır ki, Ju] ;\zarın 
kinden !kısadır. O, Aı. nahları 
tehdit ettiği zaman. yalnız bir 
"eğer'' kelimesi kulla.'lmıştı. De., 
mek istiyordu ki: "F~er Atınnyn. 
girerı;em, her şeyi yakıp kana 
boiacaiım .. , 

işte -· daha yakın z::ımanlnra 
ait meşhur vecizelt'rd n b'ıkaçı: 

Fransız edibi Volt.er, Muasırı 
bulunan muharrirlcn!ı.:n P rcn'la 
"en' kısa söz" söylem_ bahsine 
giri§mişti, Bunda, istedıh!eri li-
15&Jlda yazı yazabilec.eklerd:. 

Voltcr, sayfiyeye gitm!'-k üze 
re iken Piron'a şöyle ibir ter.k~re 
gönderdi: 

''ForuB'' 
"Sayfiyeye gidiyorum,, mana_ 

smda !itince b:r söz. 
Volter, bu vecizesiyle bahsi 

kazandığını zannederken, Piron
dan, içinde yalız "I' harfi bu· 
lunan bir tezkere aldı. ( I) nın 
mAnası: "Git" demek. Tnbii o 
kuandı. 

• "' * 
Viktor Hügo, (Sefiller) ismin.. 

ddti romanını neşrettif,i !iilnler
de, diğer bir şehirde bı... ·un an 
nlşirinden, eserin rağbet gorur 
görme<.i·ği b."o.ltl\ında rr.ıı :um at nl· 
mak için ona hir tel6raf çekti. 
Telgraf "?"'. işaretinden ıbaret. 
ti Yani "nasıl?'' 

0

N&.şiri ,ondan geri ı\.-t:.:ınclı. O 
da, yalnız "!'' ile oe •• ı) ve:ı.L. 
Yani "hayret edilecek dcrc~cdc 
rağbet var,., . ~ 

Proeper Merime, sayfıy~e 
bulwıduğu bir sırada. Parıste 
neler olup bittiğini 50rınak !çin. 
doetu AlekMndr Dümaya içmde 
tık İstifham işareti bulunan bir 
mektup gönderdi. 
Düma, dostunun bu işaretle ne_ 
yi ka.stettiğin i anlıyarnk, yazıs:z 
bir kağıdı zarfa koyarak gem· 
derdı Böylece Pariste mühim 
bir Şey vukua gelmediğini anlat_ 
mış oldu. . "' . 

Birle,"?ik Amerıkanm cümhu:
reislcrinden general Grant. bır 
eyaletin valisini ziyarete gitm· 
ti Onun geld;ğini haber nla'l 
halk, vilayet konağının onun 
dolmuştu. Grat, pencereye çıkın· 
ca herkes: 

- General, bir nutuk! Hıc; o • 
mazsa bir iki söz! 

Diye 'bağırrruya başladı. Grant 
eğilerek !h~ı . &:'lamladı. Sonra 
gayet ta.h ibır 1fnde-yle: 

- No, Sir ... 
Dedi. Bu "hayır ef endlm'' d~· 

mektir. Gra.nt, böylece, ilô kelı. 
me eöylooıiş, halkın arzusunu 
·erine getirmişti. 

?.A Yl - Zeyrek orta cıt:ulm
ı n ..... llelf'e ~ -
ttJm. Yen-rr. ıitlacalwwdMl tılllrl-

.:ıln hntm.U yolctur. 

-- OrfıKAaT·•-..... 

. . . ,. 
. ··--



" sırıa" ıN 
MUCiZELERİ 

l:·azan: 

A. Y AKALIOGLU 
llııyd~rp:ı.,a Llııesl öıtrct ınenJe.rJ.nden 

ı ı.K !us:uı ar 10 a l•al'lar olan 
ad::tlerl iki elin parmaklan 

\ ll!itl a .. yle gosterebildiler. Daha 
tı iyiil. ııt r·tlPr he, ı>cl' cı.1<1 xanıan 
la r,l;ıntıc. i. onlar mcrtebesindmı 
aıJct!erla toplamı g-lbl tclAkki e<tl. 
ıe~ı. ır. Ona kntlıır ollUI allet. 
lcrc lıir, il;ı, llc •• gibi isimler vcril
ıli'ctcn "'Onrn bunlıınn · onuncılltu 
ı.ı. on r mertebesinin birinci )·e
k" na olıımlt kabul edilmi tir. On 
i.ı;ıırl mı'rteb nin on rakamı da 
il•inrl tılr mert.cbnnln (~Uz.ler ma. 
tebr,.inln) vol\fınu o1Bra1< ktW>u~ 
t>ıll mi \"c l;a aretlc yliz, hin, nıil. 
~mı, milyar ı:,'bi tfıblrler lhdu ede
re!• yalnız on üç terimden mUtc. 
ekı.iı nılırcMcep kelimeler (on hin, 

yLlı bin \' .s.) \'ıı..<ııt:ı iyle hir<len bir 
mJly:ırn l:nclnr :ı.ymslc lmkinı elde 
e<lllmf~fr. nundım onra, Jüzum 
hasıl oldultça, berhan"İ htr terim 
lmvaralı b"r defnsınifa 1000 kere 
dnha hUyü':< ımvıl:ı.r kolayca ifade 
cıJilchilir. 

Ult nnlar mcrtebe.<ıi için yimli, 
otuz, l"rk •. gibi tcrlmlerln luıbolli 
daha ı;onra..lır. H<!rhıınni bir adedi 
kolayca y:ız.mnlt içln dokuz ~ekli 
ts<=U"\'Ur e<lilmts \'e Uzerlıerlne 
bunların mcrtcb ini gHırteren ısa. 
retler konulmu:;tur. 

l\fec;eli Fenlkelller, rakamların 
~ekli hahjs menuu olnuunak pr. 
tiyle üç b1n be!'I ytiz yirmi yedi 
ııılertiul 8"5"2'7 yahut Sb. 5y. '!O. 7 
dört yl'z iki :uledini·de 4"2 yahrıt 
4y. 2 rıc4ldinde yazıyorlardı. 

Hu uretle rakamları yazmak 
1.olnyl;ı. tı ise de cemi l"e tarh 
;\"ttrımal< 7.0r oluyor, adetleri biri
biri nltımı y:ı.zm~lt \"C her nkamm 
ıistümlcld is:ıreti naun dikkate 
e.hnnk lc:ahcdiyordu. 

l!u 7.orlul' ilk hc11ap ma1dne,İ· 
nin ihtiramı mucip oldn. Bu i. 
Jrtin Tıirkçe bir ismi olup nlma. 
•hf.rm bllmtyorum, ~rrmlcketlmiz
dr. hemen miinh!'•ıran Kının "• 
l\:ıflm muhııcirlcri tıırafmda.n ku•. 
J:ınıl:nnlılıı ,._, Rusça l&miyt0 (çor. 
ki) anılnınl<t:ı<lır. B1lirdo salonla. 
rınrlahl -.ayrclJ'a ben%1"r. tah!a bir 
cerrcnden ibaret oiuıı U'&erinc 
ı;erilmis olan on ufki tel ürerinfl 
ııtnzar yu\"ıırl!\lc gf'çhilmlıtir. Alet 
luıllnnılnııulığı vakit ym·arla!<lar 
ı-oh1n hulumır, A~a~dan itibaren 
ikinri tel ı, en listtekl tel de 9 
rmmaral nlır. nına~na.le~ h '11var
laldını oHan 'lafa c;ckm(,'k ore
th le on milynnlan a:ı:ı:;ı adetlerin 
lıejısirıi temsil etmek kabil olur. 

\rtıi< topl:ıma ''e çıkanna nuıd. 
di h'r m. lıipt alır ve kolaycı& ya. 
pılır. ('orld müteaddit toplama ,.~ 
t ~·mnnıılardan ibaret olan çarprm 
\·e höllim i"le' 1 ele yapar. 

Corki t.e'lerim1cn birinin sağ 
tararınllıı hiçbir ytı\'arlnk bııhm

ınadrğını göııteren bir iı:1'ret kul. 
lanm:ık ilk defa olaralc bir Hintli. 
nin uklın., gclmlı;tlr, Maalesef hu 
flliri orta.ya •~t.nn Eatın yaln~ Hint. 
11 oMnğundıın b:ı.!llk& bir Şey blJnıi
y!>rn·ı. Bu !r.~ıtlıoı dama atınak ol. 
du. Çünkü bu !llayede rakamlamı 
üıerinıle~ci i'laretıere mzum kalmı~ 
3·11r \'P. yazılı a1etlcr Çorkl üzerin
de nuıddileııt!rtm "ekil ve ha'l~la
rını halı; bulunuyor1ardr • 

Hicretin flk ımrl:ınnı'la Hindi 
i .. tila cflen :ırapbr bu i,aretj ka. 
bul ~ttiler \'e on~ 11ıfır i mini \'er. 
diler. 

RJn 'ICnesindı: hpıuıyaya .seya· 

hat eden Fransn papa51 Gerbert 
Araplann terkim nsuldn\i tetkik 
rderek faydalannı kavradı ve bL 
Hihırc il. Syl\'e--tre 1 mi n.ltıncla 
l'ap:ılık m:ık:unm:ı gcçlnre kendi 
)'l'lıılannda bu slııtemi kullıı.uanllc 
ı1;rın Avrapaya ~yı\ınasmda mu. 

him hir fımil oldu, Bunu papadan 
ı.onra ilk kollananl:ır }t"loran a 
t1lccarlan oi!>a gerektir. ÇünkU 
.. ,fırın top'ıım "e ~ıkannayıı nrdi
ği ltolayhk C'ayc .. lndc tienri mmı. 
nıe1olerl k intl!lb: olarak ve tarih 
ırııslyle yıwn:ığa ckeric;li afacak 

n• horç .. utunlıı.nnı ha,·i dP.fterler 
C\ \ r.I:'& cın1ar tartlfmdan me)·<la.nn 
ı:~tirilmi5!Jr. 

Rö)·le<"e modem unl defteri Çor 
ld)i l tihlif cttl. 

Jlolandah Stevln ta.rarmdaıı ,·jr. 
~iıliin ica<lr ondalı kesirleri de tanı 
ııdcller gibi kobyca toplamak \'e 
çıkamıak lmkinlıırını \'erdi. 

'r.unu müteııklp f'lkoçyalı Neper, 
ar~im~dlk bir hülya.,,m1 talııık1mk 
ettlrere"" ilk fogarllmf! cetvelini 
~ı., etti. Filhal<ika, ''irgtil Myr. 
&Jnde hlrdf!Sl bıı!lllıy&l"llk yava ya
, .• ~ b\tyliycn ve bu ~uretle aşağr 
ynkan bütUn s!'yrlım ihtiva eden 
hir gMmetrlk eikile5lnln hadlerini 
lıe!>ap etmek jmknn dahiline glrmis 
bnlnnnvordo. Bnns tevafuk e<len 
ndedi t!lim•lenln ha.elleri e'V\·elcc Ar 
:;'mcd tarnrmıln.n i~aret etlilılii!i 
~·lıile 

ıo~ l X b)=log a + loı; b 
h:ı'lsn.cımı ha~ b"'" •rıruot dır ki 
• • eper'in cch elleri clc1c bulundu
b"" ~llr(lım 'e bıihun l~lc\'leri tap. 
lam ,.e t;ıkarma. rcf ,.o ce7lrdc 
?arıırm \'e bölüme 'r.·a edilnıl!;i bu· 
Jumıyordu. Nepcrln muasırl11nn • 
dan Kepler o \"akitt' kMlar itin. 
c1en ~ı".-ııamamı!} olan he .. apları 
logaritml' cet' ell ı>ayesinde icraya 
muvaffalt ofarak Ustadı Tydı•ı-Bra.. 
he n blzıa.t kendM tarafından ya. 
pılmış olan r.ısadattan st'yyarele
rin gilne' etrafmtlnld hattketlerJ
ne dair meşhur kamın1ar1rı ı;ıkar
rna~a muvaffak oldu. \' c bn ka. 
uunlar iki asır 'IOnra Newtona. mo 
tlrrn meluLni~in lstinııtglhı olan 
atslet pren8iplnl tt1,am ettiler. 

t~te m~hul bir Jfintllnin kiıçlil< 
bir thtiraıaıl:ı.n dot.ın hiiyUk neti
celer. Ara.platın bu ihtiraı tccndl. 1 
terine mal etnı.zılorl, rapa n. nin 
Syh·~tre onu yapmMr, Florann· \ 
lı1arm tkaıi defterlerclc 'l1fır kul
lnnm:\lan Ste,inin vir~UnU icad, 
~cper'ln de banbrdan dahi ·ane 
bir tanda. ı~tJfnde etmesi .. 

Gariptir ki Nepcr'in hemşcrileri 
uınnlak s:ıtıh hM.lm1 rtencmc, 
para, v:s. hoo;:._ı;lnrm(la halli i,ari 
olmıyan kflSirJrr kullanmaktadır· 
Jar. 

nj(l~~k!l<>nlar bunun ister far. 
kında ol!lanlnr, ister olm~ınlar bu 
iC11ere hıa.t. \'e ısnırlan, ~M itJ. 
b

0

ariylo, her akıllı tlc:Lri hareket" 
ı.1iren kaıanç fikrin~ dayanır. Fil
ha~il<a öl~ü &istıemi karr5ık ohm. 
ea ek e.riya i in içinden ı:ıkmnk 
için heııap1arı yuvarlak hir hale 
ıetlrmek lüzumu hasıl ölnr. Bu
nun rla mntad :va hı keıdrlerl ii~
tündekl tam ailede ihliii: etmrl<tir. 
Hakiki ihtiya(t:ın fazla slınmıs 

olan maltfa iııırafa uğrar. 
Anı;J(\ • Sabon mUtttl"hlikl i in 

fukına vardığı ~Un ıdır ve onunla 
birlikte Ieui aicıtem zafer 'kanaaı
e.ak ve metre ılıttrmi b\itiJn cli.in
;\'ııya yapılmf'1 bnhınnc.11ktır. Anı. 
mmn, mih\'erl etrafmda tam bir 
df!\'lr mfülılet'nl r.ıun!\n \·ıtlıidi nl!\. 
Pak JM!k e•1d uman 1ar,1ıınb"rl le&· 
hal etml!ll bnhınan Cnn'l<'n!ll1'1 Onı. 
niıım tnl ·vahidi ol:ır:ı'c ıfa miriye. 
nin boyunu kabnl etmek v.onındıı
dJP, 

(İlk öfretfn1) elen 

... azan· ıtEZltiE MOiilDDİN 
Geve: "'ı beynlnıle biçbil' fikir 

üliim Jnn bombo5 bir kafayla yal. 
ruz nefret 'c haı;yct ıluynrak bu 
od!ltfan 1'ıı.çtı. KllJ\lYI ı;mı t1ıtn ka. 
ıındı. 8:ınld ölü yerinclen kalkıp 
kıınlnrı nlııırak arkıuım•lım ko,ı'.
ı:nlunıc; \'ehmiylc titriyerell kilidin 
urk~ ınchı <lumn paslı anahtan par 
tn:tl:l3rr llCı)'!\ acıya ÇC\ lrdl. V~ 
nn:ıhtn çı!ıanp sofanm ~eere~ln. 
ılc·n Jm tu bahçeye doğnı fırh&.ttı. 
Oh! art ılt ~l'lemezdi ya o!. 

B~rlia şimdi o<lMmdAydt,. J5ığı 
ynl>:!.r:ık dofru penceren.in öntinc 
gitti. \'anan bqını cama dayadı \'8 

gP.C.e limit , .• saa.c1et mığtnrn yan. 
clılh nlıı ceviz atacın& o.ktı balet' 
,.e lnHbt İ'lter gibi ellerin! ur.attı. 
Rer tnraf 1Kımbo,t11. Yın·q yava.' 
•ttrnk er.v'7.fn fıryb tli ~11,·desi, ~ 
mer blt' fon ftzerlnd• meydana IJI. 
ı.,yordn, Bectia gi1r ,.._ ....... 

Ji:'lranlıklann bir kenarı yırtılmı,, 
donnk bir sihir r,-ığt viraneye dö· 
J<UIOyordn. Sııb:ıh olmu~tu.. ~inııfl 
ne :l'a!)acaktı Bedia 'l ıı;eritlc, bir 
Mil yntı) ordu. Ellerine bakınca 
titredi. Bir lmtfldi artık .. katil, 
kanlı bir Jmtildl o.. fnkat eğer o. 
nıı öltillr!'!eY<li şinuii kendl~i 
ehediyyen le'tf'lenmi~, mahvn1mu, 
bir J>'lÇana haline gelecekti. O 
h.Yiyff' Fel'7\sdm ka"'1SıM bl• da. 
lı!t ~a'lıl tıtcvdı ! . 

F:ı.knt bu kızıl kanlı ellerlyJe o
nun ellerini tuta<'Sk ona her r:ıe:P 
ımlatac-akt.a .. oh onu bir kere gör. 
~eydi!.. Ona bir ktre kavu~o;aydı 
ne rahat edecek. ne ksd:ır mes'ut 
ol:ıcaktı •• beyninde y&\'aŞ ya''' fi
kirler ve hatıralar klpırdsm.ağıa boş 
Iıımı!lh arhk.. bu ellerhıe bulapn 
kafjl lcıuı an~lnin, zavallı tRMl.lftl 

anıwljl&i MıNıı:ısa, -.S R li:l 4e 

R A R F. 'R - A ı.-.:~m 'Postast 

Biraya dair ••• 

(U:ış tnrnfı 2 ncllle) 
Demek çocuf.rıınuzun da yn. 

nmızda lmlmnsmı ı tlyorsunuz? 
- An.ruı'.l tntıii,. 
Uunrll\n sonr:ı., k1tdının ı.:nhttlcri 

ılinlendi. nunlann hep i de, znr. 
zn,·:ı.t~ı Hıi~eyin cfondinln. her 
gC"e nrhocı oldu!,'llnu, lmrı mı 

do~duğlinli tıirnz dn • nn.sıl sbyle. 

(Ouu.:tcnıttıo nırınn ..ıl\f 

başlık ynumdald tru1b çerçe~ 
Uycrel• ı;öncıerecek oıroyucalJl tJI 
ticari malllyetı ııatz olmıyııo "' 
Uinları paruııı2 neşrolunur.) 

Evlenme tek/illeri: 

H AVALAR. artık iyice sıca.klandı. Terl~m~e başladık, 
hem de buram. buram ... Hararetten ıçımız yanıyor. 

Haral'lltimiz arttıkça ;guya saldırıyor, 'biraya. ~Ucum ediyoruz. 
Fnkat sular ıçilir gibl değil, hamam suyu gıbı ılrk. hararetı 
~idcrmek şöyle. dursun, bilakis arttırıyor. ~u sa.ta.n!ar, ru:<lell' 
-:ıe, hlı.la buz kullanmıyorlar, soğutma ma.kınelerını ışletmıyor
lar Ve buna rağmen bir baı·dak su hallı. kırk ~arıı:ı ... 

! 
inler • çavloncn olduğunu, hnttli 

f<'atmn hnnımm da. bir defa keneli. 
ini bir ı;cr.e fılcminde kndml:ırlıı 

~ nkııl:ulığınr anlattılar. 

• Yao 23, boy ı,70 kılo 65. ııı 
bir bay; bir evi veyıı gellrııu 
esmer bir b3yanln evlenmı-k 
mektedir. (M.Y.) remzınc ıı:ııır' 
cat • 345 ııt 

• Yaş 50, boy ı.so. kilo so. 
renkli Avrupayla tlltıln Ucar t 

· Dikkat ettim, ba.rdaklur da küçülmile. o eskı ~uylikçe bar
daklar yerine, ::üçüklerini kullamyorlar. Ne denır, bu da bir 
hesap: Yeni ~t bir ihtikar!.. w• 

Bundan başka sular da, menba suyu degıl, halis terkos. 
Eskılerin dedikleri gibi, Ta.5(1elen ~·erine Barsakdckn ~unu-
yorlar. b' . 

Bu itibarla, sıcak terkOSs uyu içmedense. ırn. ıçrook da_ 
ha muvafık. r"akat bira nerede? .• Onu da b_ulm~ .. bı~ mesele ... 

Yaz gelınce, şehirde bira sarfiyatı genı§ ~ır olçUde artar. 
Boy:e olduğu halde, her yıl bu rnevsimQe, bır ~lık olur, 
ayakta bira satan dük!\Anlardıı, birnbanele~dc bı~a .. bul.~nmaz. 
Hele fıçı birası pek nz.dır. Şişelerdekiler ıSe, k<;>P~ksuz, geç· 
miş şeylerdir. Tabii \asıf ve nefasetini k~.ybe~~ır .. 

Bu neden böyle oluyor? Tevziatta duzensızlık .mı .~ar? .. 
Pıyas:ıya ~?Sanlan ibiralar, çok z~n. D:~de~ bırıbır~?~.en 
farklı oluyor? Neden bugün içilen hıra köpuklU, yarın kopük. 
süzdür? . 

Bomonti balı esınde istenildiği kadar fıçı bırası bulun-
duXu halde, piyas:ıda yoktur. Bahçe saı:t"iyatn~dan biraz ke
sip bpiyasay& dağltmak mümkü.ı değil midır? .. Şışelerdeki bira. 
lE1..rm könuksuz gcçırnş olmasına r,p\inc", b nda si...,lerin fc>na 
knp ulm-ış olm:ısu•m 1.estri oıs~ ::;cr~t·r. Ynhut y·pılı:.:·nd:ı. 
bır ak~klrlc vardır. 

ira ıhfY"cının arttığı ye bira sarfi) ntın:m rne.J ni ye 
sıhhi se\·iyye ile münasip şekı!de ytlkselmesi ıleıi stirüldUğü 
ş..ı günlcrcie, hern, şehirde lıol bira bulun~unn~n.ın çarcEinı 
teruin etmek, hem de şiselerdeki bozuklugun onune geçmek 
lçın tediirlcr almak lnzımdır. 

Ey blra, t1Cn canlann c!nanısm. 
Sıhhati daV3mızm bUrhanı ınn, 

Varımız 1!iC11 ocvke ol&un ıımıa ğun 
Hep !M'llllndlr, işte mide, t3te L'tul, 

Hl"p anasır IDt~ ııadıktrr ans. 
Şnbı huban dl'n50 !!\yıktır ıımn&, 

Han~ bir maşuka fallrtlr MU 

\"ıınmı7 tıCn §C\ke oloınıı tt:ınağan 
Hep oıcn•ııdlr, ı,te mide, ~te can! 

LAEDRi 

12 milyon koyunun hicreti yunların. bu kadar güçlükleri ne 

S .. ··ı · b ha suretle yenebilecekkrmi düı:ıürı. uru ~ın, u mua7.ZaIJl mu • .. ,~...ı· B 'Ik ··be ·*'.r 
cereti, dünya yüzünde, ilk defa m~ı.t;Uır. u ! ~~ m_uv

1
cu 

~örülmektedir. Avustralyanm ce. fakıyetlc . ncticee.::ıırse, arkas n. 
l k dan 13 mılyon sıgır, at ve do~ 

nup ve şarkında bu unan oyun 1 .. ..1 · 1 ıkacakt 
sürüleri, merkez mıntakasına gö- muz suru en yo a Ç. ır. 
t .. "I ı tedir Avrupa gazetelen, Avustralya. 
uru me< • b h ı t' · · ı. ı Altından değerli olan merinos nm ~. a;e {C ını yersız ı,u uy?.r-

k nl "'vustralyanın serve· lar; çunkü Japonlann et yemedl.J(
ovu arı, n. ı · · h ' "tte · t'k h tt'k tidir ve nüfus başına 16 tane er'!n~, e.c su .n. ıs ı ra e 1

• -

isabet eder. Vaktiyle, 150 sone 1 len!1ı, .onla.~ pı.~ın~ ve. sebze ı~c 
evvel A vustralyaya çıkan 750 1 gcçındiklerını, . vune nek az rag-
t . : · · · · · d bet ederek daıma pamuklu ve 
,. z:gılız muhacırının ber~be~!n .. c ipek kumaş kullanmasını tercih 
2<> koçla koyun vardı, Bır k~illt ett'kl ı · ·ı · sil - orı 
atirünün bu kadar üretilmesi 1 er nı 1 ~ ~ ar. 
parmak l5lrtnca.k şeydir. • 
Avustralyalılar, Jaı:>0nların hü· Japon ~~k.ları lransızca 

cumundan ıkurtulduklan için, ko. ogrentyorlar 
yunlnrmı kaçınvorlar. Bu koyun· Japonyada oturan Anglo -
l:ır, me1'ket ova.'annd& emniyet- Saksonlar, çekilip memleketleri" 
te bulunacaklardır; faknt bu ha. ne gidince, mekteplerini kapadı
rekct pek mil.,,.~ül!thdtr; Qilnku lar. Fransız rahiplerinin idare. 
cenunt•ı bulurum "Yeni Gal,, sindeki mektep:er rakipsiz kaldı. 
den yahut şarkta bulunan "Kins- lar. Bu mokteµlerde, 4,000 kadar 
land" dan merkeze kadar olan Japon krzı oku"or. Bu kız:ann 
mesrı.fe binlerce ki ometredir ve lçind~. Japon bahriyesi umumi 
aradn, ge.çil~k yüksek dağlar erkanı harbiye reısi amiral Noga
mevcuttur. Bunlardan daha mü· no'nun kızı da vardır. 
him olarak geçilmesi zanıri olan Japon rahİ'pleri, vaktiyle Fran_ 
çöller vardır ki. buralarda ne s1ı sada, Madam dö Mentenon'un. 
'hulunur, ne c\e arteziyen kuyulu.- Y.ıralın himıetinde olanların kız 
n kavla.bilir. larma hasrettiği teıi>iye usulilnil 

Avustralya hü:k:Uıneti, bu ko- takip ediyorlar. 

öl imden beter bir feli\kPtc !iiliriık. 
lemr~e J.a.lkan bir kattlin kıuı~'tlı. 
lirP kıın helllc1ı ona.. hu mnb.d. 
dcıt hlr intikamdı! Fal<at bu ha. 
klı~au kime n.nJatabillrdi ! Yalnı-ı 
Fomııt belki onu nnlnr ,.e kurta. 
nroı. Hemen nna kocpruıh, bu kor. 
kunç vn.ziyetlnj bir an e\'\'el an· 
Jntm:1l~·dı. 

J{orkudıın tifrlyerck dıc;an ~k
h cJJerini yüzünü yıkndı1\tnn son
~ c:ırtııul 'ıd o lmnlı gi":"lle~ çdm. 
rıp ,·ere fırJ'lftt .. acele Melr çnmn
"''r clolıı.brnclıın temiz, littilU b'r kat 
~nmn'1r !;Iknrnrak giyıli. Ort.nl•k 
"Peyce aWırmıştı .• Artık enlcn çr. 
knrak mkit gclıni~ti .. 

Giyindi, çantasını eline aldı, İ· 
çl!lrle lıeş on p:ı.r:ı.sı vardı. Faknt 
o 1.-adar az(lt Jd bn p3ra, h'r )Crc 
b'"İrlo bir ild s:ınt c:onr Ferhadın 
t'\·iıı gitmek <lnha mlina ip 0 1a. 
esf;rını dfü;Unmt.1dc beraber pan.sı
nm ~ncnk frtım\·ay:.ı yetişer .. ğini 
he..<ınplaclı. Zarar yok' Ai'hr ağır so 
kaklarc1ıı ılob..sır. ''akit kıu:nnrnlr. 
K:ıpıva dl'r.rn yOrft "f'rck on (lcfa. 
1 fifijn ÇOCnJdoj'tunun \'e ~e1\Ç JıH 
lt~ın ge(ti~I hu 0<ln re döntip bnk 
tı. Pcncıerele.rdcn ı;lr-cn saba.il ı. 

f;l~ ycrlc.r«le sürünen kanh ı:anın
f:trları yaralıınmıs ijlU halimle J:iis 
teri vordu. n:-cli!\ s:ıp sarı l:csile. 
J"t k .kımh caına51rbn t-Oplayıp min 
derin kenanna ıkıstmlı.. 

"i·•k•k kıı.pısnn 1nemlatrnamnb 
~ayret Werelc JU!tı. Sokakta üim-
eler yoktu. 1'1,'5.ı.n silıulcrelc 1m. 

pn•ı fli'kkııtle çekti, Ariat.mıdıın 
mn"ttm blr St$ geJec~k ''e ona O· 

muzlıırmda.n kuvYeUi iki el yaknh
ya<'nkmı ~ibi titrivordu. Sokak
ta atb";.; i'k ndıml~r ons ne Jcadar 
b;tkin Ye yor~n olduğunu anlattı. 
lftr adlmd dizleri bi\5\Ullip içine 
mütlıiş bir b.'lygınlık !:ô)küyordu. 
Yolms ıı..c;nğt inerk(.'tl sokat.-ta. a~'lr 
a~tr harolcetJer bru laılr. Rirkaç 
!>t.tıcmın bezgin seı;j aksetti. Bir 
ilıl yaram'3.! küçük mektepli sıçrı
yara'k birbirine tııp atıyordu .• Be
'1ia karakfllnn :;niindc iki polisin 
hnnuı:tuihınu 1erin bir korku ile 
ı:iirılU.. böyıe 1 irhlriylr yn.rnş f1'· 
vn konuı;nn polis'er nl."'Ş5mkl dcll
ce11i <'lnaveti mi duvmnc;1nrdt tıea· 
ha!' t inden k:t.til b 4 nim! Benim 
nmmn, lmb!!Jın.tli d<'ğiljm 1 Divc ç '· 
cuJ.ca bir iUmf t:ıc;tı. ç:on~ m~. 
ltnl bir itkfl>etten son 'lerece kor. 

Bunclıın sonra söz alıın nvnknt, 
mlickkil'nln karından a~-rılmak is
temediğini. <' nsC'n !;Öriiklllğli gibi 
ortndn. aynlmnlsrına. sebep ola.
cn'lc, herhıını:;I hir geı:tm!'lbJllt ( l) 
bulunmndığmı ileri sUrerek, l•endi. 
Jcrinin clinlctecekleri nhltlcrin 
bir liste irıl mnhlI<'lllC\'e \"enli. 

Nettcde mahianc. bu sahltlerl 
ılln!cmelt üzere dunışmavı b. ska 
bir giine brrnldı. 

N. Ş. 

srnvnAN RllNDAN 

Sene e lr olar 
maa alın 

harp sana li el ı 
Donnld ~e-.son ynzı mn.sasmm 

l.uşmdıı koltu:';undn raha.t rahat 
Gturuyo Bulunduğu yer bir kimya 
fabr.uı.asın:r:ı b<lncı cll:rekt5r odası 
ılır. Bu sm ±ı. kfıti i Kendis ııc 
telefonu uzatıyor ve : 

- Cümhurrelsl Ruzvelt, diyor, 
sizinle görll.'}llldk isUyor. 

Lonald telefonu alıyo!', yiızü 
biraz ağırlaşıyor fakat pi pOPı.nu 
içmekte devam ediyor. Bır dnk!.
ka sonra cevap veriyor: 

- Peki, kabul ediyorum. 
Bu vaka 1940 kanunusnnisindc 

ı 
oluyor. Kend•sine teklif .dilen .\. 
merikan harp sanayii d .. ires şef. 
lğini Donald ka'"vul etn-11 ti. 

f Donnld relson lbu vazfeyi ka. 
bul etm~ltle büyük bir feda.kar. 
hk yapmıştır. Zira çal·ştığı fab 
rikndan kendisine senede 1400( 
dolar ücret verilm::ktedır. Halbt 
ki yeni ınaku.mından a'ncağı üc
ret scn!leie yalnız 1 dolardan iba 
rettir. Çi.ln.1.{ü Arnerikada hart 
içhı !hdas edilen vazifel~ ancak 
fahri memurlar tayin edilmek 
t.edir. Yalnız A~rikan kanunu. 

asi ine göre hi ir memur ma. 
aşsız çalıştırılamıyacağından bun 
lara sembolik bir ücret olmak ü_ 
zere senede 1 er dolar maaş ba.ğ
lanmıştır. 

Donnld Nelson çalıştığı fab. 
rikadan yılda 150 milyon dolar. 
tık ilk madde alıyordu. Şimdi ça
lıştğı yere sa.tın aldığı ilk madde
nin kıymeti trilyonları aşmakta_ 
dır. 

Donald vazifeye başlarken A
m~rikahlara bir beyanname ile§· 
retmiştir. Bu beyannamede bü_ 
tün Amerikal ılarm biriblrine ben
ziyece..lc tarzda yaşamalarını tav
siye etmiş ve "azla gt,çinmiye 
cal ışın ız dem· şti. Eğer şi..<ndi az.. 
la ~inmeyi öğrensmczseniz ile
ride hiçle geçinmiye mecbur ka. 
lırsınız.ı. 

Ven\ Neşriyat: 
PERDE \'e S UIXE 

Bu g~I sinema ve tiyntro mC'C· 

muas-.nrn haz.!ra.n sayısı kağ:t bui1-
ronına rağm n, yine yI.rmi bilyük 
~ayfn ohr:ı.lc iki "'nkli rcs'mler·e 
ve zengin milnclerecatla çıkmıştrr. 
TavBı:yc ederiz. 

karak semleliYe ı.endeliye ~ iıril -
me~c lıaı:'l!•lı. Oh kurtulmo tu' 
Onu tanıvnn ,.c tutan olmnnu<:tı ! 
t~l\('nk ~e kurtul.'\~tıl_ ntr ke 
t" ı:crha.dı ;örse; o se,imli \eken 
di<;iui ı;:ok ~eV<'n gen~ ulam clbrt 
onu kurtnrm:tnm bir ~nrcsini bu . 
lurdu. 

Alı hele bir Jcerc onu gür cycll •. 
Jırm onu ne kadar c,;yordu~ on. 
cl:m hns,"8 bu diin~·adıı. hiç l;;in~ e.,i 
yul.bı Jd znten .. 

Trnmvay ista yonu karnkllla çok 
yakındı. Orada durmak belki te'h
JilieU olun) ı. Iledis Yıiriıdü diz. 
lf'ri kc itiyor. bsy;mlık nrtıiorıhı. 
Oh ne fena scy !'tJ .kfınsesizlik ? •. 
ı\h annesi snğ o <>.'lyıh! •• Hiç ol. 
mazc;:ı :Ferhııt .. gölleri kararıyor • 
du, du eeektJ •• birden önUnde bir 
l~\"t\Y <lur,la. Nen-ye gitti~ini 
lıılmiycrek a.rahaya li:enr1inl attı. 
Pencerenin önlindc hos bir yer 
,·arılı orayn. ~·ıkı1clı. Para çıkannnk 
i!:in çnnt:ı.sını n~me:ı. kıi~ük bir şi
§e kolonyn. ::;ünlü. o..ıı Ne iyi bir 
hulu~! Kolonyayı menıiiUne dı:ke
rck <'!erin derin koklndı Sal<at,ıa. 
rına ı lak menılili g&dİn:li. ı-·e
rahtnnnş, açılmıs gibiydi, bllet~iye 

t 
pan, lslanbuıun en mut :ıa 
hallinde Dltikcmmel evi, ayrı~ 
\Ak ve akar .sahibi, bir kııJııı 
lAde y~atacak vaz yette o 
ve dUrUst blr bay: 35.50 yaşıa 
uzun boylu, §i§man, gnyet be~ 
ıı, end:.ımlı, parlak yUz ' 1 
teravctını nıuhnfazn eden, c'l 

11 

zel idare edebilecek otorite 
mUşflk, sakin, vakur, klm!ı"5 ı. 
mnt mcvk ı yUksek bir h Y 
lenmek istemektedir. ıMıhrao1'1 

zine mUracant • 346 
• Yaş 30, boy l,6i, kilo 6•·' 

aylık ynzaneı 90 Ura alan ıd 
makinist bir bay 24.28' yaşııır• 
ce ruhıu, açık knloll, mazısl 
bir kızla evlenmek ısıeır.e cte6~ 
cıığı kızm hiç btr şeyi oıın11 

(İnce ruhlu> remzine mUrııc.ııJlt 

iş arıyanlar 
• Al fr nga ve nıntur. 

pişim lnl bilen, tıonscrvı 1 <: 
111' ı ı aram nadır. Knrısı ııe1 
te çalışacag"ı ailenin yıı.n:nM tf.' 
c l lm"k ıçtn maaş o.lmıygcııl< ' 
rıst orta işlerine bak bilir. W' 
B:ı ltırcılarda ahçılar kııhvcııltl ~ 
!ulu Ali Rıza GUıene mUrnc:'11 

o 
• Lise son s1nr!a kadı.r ııt 

riyaziyesi kuvvetli bir gcnt;. ~ 

gl blr yazıhanede fş n.rsrı' 
(F.S.l remzine mUrncaat. 

0 
• Ünlvenılteyo de''tlm cdt 

bCıe genç; ortaokul ve l1so t.ale 
nıırlçten imtihana glrec:ckl~ 
kimya, cebir ve hendese de ~ 
mektrdir. (Öğren) rcmzıne 

lll. 

"' Yazısı gtizel ve riynzı)eSi 
•il bir genç, allevt vazıyc~ 

ı..ı;;u doıııyısılc kendine ın ııJl 

~ aramaktadır. B ştktq 1' ıV 
me)daru S~anc sokıılt 14 JI 

ra mUracant. 1)1 
• Asrl daktilo kunıund~ 

::e ile rnczun olmuş ve ucat"t 
blnde bir eene okumuş bir ~ 
naııgı blr mu aede ço.ıışıtl ~ 
mektc<llr. <S:ılgun) rcnızıne 
at. 

• Orta.okulun ııon smıtın• ~ 
lG yaşında bir talebe ,tatU ~ 
tince bir müeSSC."Jedc çaııştıl ~ 
mektedlr. (I'a.y 124.3) rcnıılll11 

caat. 

Alclırınr.z: 
Aşatıcıa remlzlert ya1d• 

kuyuculamwzm 11Anıları..-
mektuptan ıc:archanemızdeP 

uın bar1ç) hel'J'Un qh:ıht•" 
kadar ve aaa t l'1 deo eoıın 
tan.. 

~ 
<S.C.K) (Gar> CE. Ural) ~ 
(H. Örıaall (Ş.U.l (Acele) <8

1
1' 

(R.R.G.) (Ciddi söz var} (, 
(829) (A.M.) (E.L.) (Ş.B.) 
(M.D. 815) <Tekcanl(Yede~ 
(T.H.R.Z.) (F..A) (Naciye 
(G.M.) (A.) (A.G.) 

'!3 d 
ZA yt - As. Pos. No. ıo-,,5 

nan 23,5.942 tarih \'e ~60~ 
02 kilo 350 gram sığır eti ,.rı 
mUtcnhhfdl Ffürl Sczgtncr ~ıı 
kaybcdllmtııtlr, Kaybedilen f> 
batanın hUkmU olmııdr!!ı ve u<· 
yenlainın verUoccğl UM ol~4 

ıınr.ı uzat.arak: 
- Taksime' • deılf • 
ımct~! ;::ti!dti: ·t(ll 
- Eo t:rnnmıy 'l'n~51 

w l"l lı:ı~ an 1 ! 
- Nereye gi'ler! ~ 
- Bu Ortakö" nrabıtcf• , 

cen iH• i tasyoml:ı in.. ıfK 

ncdia. didcrini yoJ;;L'1clt. ~ıt 
kıı: i yolctu. ııf,ı'" 
. - Hııyır! - illye ıtııfl 
Knraköyd~ inerim. . et 

Jllletçi pnrnyı alarak bil 
'erdi. ~tt 

lloola yerine yerı~tl uııı~' 
diyen rsln.k mcnclilinl k0 1;i1ltU 
nçılan bu.f1Z11smda e\'lle _ :ıttf~ 
ruktığı öliıyU dıi<ıünercl• •.;;tll" 
mnbteliç bir h!ıreketle ;ıııtı 
edf'r gibi Ferlmdm ba~ıı 
uzatıyonlu. Döşeme t,:ıh rır. , 
y:ıtan ölüyti hiç dii5\!n.ı:netl1f f''J}. 

tün beyninin lcudretinl ı ~ 
çc\irmeğe çalı5Srak ~,'\'e ~ 
mak istiyordu. Haystınde .,-o'' 
ki umulmu birli e canl:ı~ 
kat hu sc"iroll \"C hisli ın Jl ı.1): 
!angıcı pelr çabuk gcÇc~c (lj 
nıe7arltğm zifir ksrııJJI.~ 
fachıya. tabavı.'ill ediJ'ordtı. 
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TRiHDEN SAYFALAR· 

sırın halayığı ve 
ansurun gözdesi 

}'eni Robensonlar 

Kadın ihtirasımn en güzel iki 
misalini yaratmu;lar ve tarihe 

·hediye etmişlerdir 

Biri, Fransız, Seylan adasında 
diğeri, TDrk, Apolond g610nde 
Fransız Robenson, Fransız krallarının kanını taşıyan bir 
Konttur. Türk Robenson ise, Balkan harbınde, hudutla

rımızın dışında kalan Cumai -Bala kasabası 
eşrafzadelerinden Ali Nail Beydir 

J\"D'OLtlS Emed devletl lıU. - Nasıra Emir, bana \'Pzlr <li_ sarııvr da bitmiş ve bu ikincinin 
S.Umdnrlanndnn Nilsınn yorlar. Fakat saııa fshat c-deccğlıu bir yanı birincinin du,·arlarına ka 

Zl 1 rn ntllı bir hala) ığı vardı, nıı- ki bf'll om.lan lıU\vetll ,.e ımdret. dar u1.ıınmı~ bulnnuyorda. Zi\hire 
1Ur bulunur gUzencrdendl, efendi. Jiyim. Zehra cf& senden (Ok değer. ııin başlad.Jğ< noktadan 7.ehranm 
'ı nl avucunun içine almıştı, ne di· sizdir. bittiği noktaya kadarki yol tam 
"r<sc yapturyordn. Bir gUn iki Ertesi gün Kurtuba. camllnde ye on "P.-klz kilometrelik bir n:esafe 

< nrıı.ın tebessUm Ve uzunca bir o)- nl bir değişiklik baı tadı, ,·eıir tutuyordu. Ktırtoba halkı bu uzun 
ııaJ; balntı arasında efendisine ~u JUan4'11nm parasl~·le bil'(ok şeyler yolu gllndilz1eri a~lardan flökü 
hôzleri söyledi: ynpıldr, o meyanda mabedin uzun. len serin gölgeler ve geceleri d; 

- 1\In rafı sana, 8\'abı bana laj;'ll 257 baçuk \'e gf'Dişliği 220 snyısıı fcnerlenlen akan ışık aJtm. 
ılU ecek bir 15 tasarhyorum, Kabul mP.treye ~ıkanldı, zemine her biri da dola"yorlardı. NA.sırla Man!>or 
tdcr mi in! on bir metre genlsHğtnde yekpare sessJz bir t'ekabet içinde dünyan~ 

Tucldar köle, halayık adh gUul- t.a~lar d<işetilcll, mJhrap ,.e nıenb("r en mubte'enı ibl<lelerinl vllcnda 
ler- kraliçes nin ellerloe ynpı~ı, nltmılno 311pıl<lı, JıarfJcri incidrn :;etinnişler ,.e btınlnm sevgilileri. 
beseeanlo. lı:ıykırdı: kitabeler vUcuda. ~crtJrlhli, öd ağ."&. nin ad1ann1 vcnnişlerdl. 

- Emret güzelim, kabulü ben. cmdan kiirsUler tedarik olundu ,.e Fakat onlar, Zehra ile Zlhire, 
<l~o - ferman scnJn; husulü ben. mabedin glizeHfği iki Uç kat daha milyonlar harcanarak yapılan Ye 
llcn ! çoğaltıldı. ni snraylal"'n. 111< girdikleri g\ln bl; 

- mu camii bUy\ilt, Usle, gU- Zihire'nln bu yapılan şeyleri zafer beyccnm değil, bir fnlıizam 
~~lleştlr!., göriip beğ~cliğ'inln \e efeııdi<1ine lıeln<"anı g~irdiler. Çünkü saray. 

'Ertesi gUn Knrtuba camJinln teşcldiilr <'ttl[.oinin ertesi giin şeh· far, pek 11Z1m :vılL'lr içinıle yapıla
lı~yütUlmc.<ıine ve bir taraftan da rlo bir ucunda ,.e nehrin kensrm- bilmi ti \"e bü~iik -aynalar iki ses· 

Kf\nt dö Mani •.• 
Bu, otuz sencdenberi, Sey!lin 

adasının snlıilindcn ayrılan J>lr a. 
dacıkta mlinzevi bir hayat yaşıyan 
ndamuı ismi. 

Bu zat, kanmda, Fransız kral
larının minı.sını taşımaktadır. 1908 
senesinde, Paıist.e, yqadığı kibar 
haya!mdan, :at.o ve av Alemlerin. 
den, ziyaret ve lkabullerden usan
Dll'j!, bu ya..~yışm boşluğuna ve 
faydtısızlığma kana.at getirmiş ve 
cemiyetle alakasını Jrcsml:yoe ve in
zivaya çekilmiyc karar vermiş. 

Kont'1iö Moni, uzun zaman, sa. 
tdrk ıssız bir ada ara.nuıs. Bu ara
yı~, birkaç sene silrmüş. Nihayet, 
aradığı "ist.irn.ha.t cemı.eti." nl bul.. 
mug._Burası:, Seylln a.dunım gsr
binde, Kolombo echrinin birkaç 
kilometre uzağında, patikalula. 
kaplı kUçUk ibi.r ada.dtr. Coğrafya· 
cılann kaydc!ti:kleıri, bu, Hind Ok. 
yan118Ullun ~ adacığa 

uıılenmeslne ba landı. Davarlar, fla bir nray y:ıpılmıya h3~1arulı. '-iz rnkibcye de birer maht4'§r.tn 
ı:criye çekilen'k; dam, değistlrile· na ltüklim<lar Nasırın yaptırdığı ıınrny s..'\hibi olurken gençliklerini, 
tek, dabıı geni lctUiyordu, dö!'ie. gtbl nde bir saray dcğil<li, eni ko_ ~üzclllklerini ka-.bettlklerinl söy • 
ine taı:;lan yenlle~ttrlliyorda. Bu nu bir schirıll. l{ale-.1 "nrdı; b:ığ. lii~·orl:ırdr. ~.ömeldller, tıpla o heykeller gibi 
lıo suretıc \'e lınmmalı bir ('ahşma Jan, halı!;clcri, omısnlan vnnlı, ı~,·et. Zobra. \'e Zihitt saraylnn <1essb; bir nhrap itinde atladılar. 
lltticcc;inde eski mabedin uıunlıığn hatta Yezlrln kiitlplerl, :ıdam1nrı viik'lelirken iki kadm kendileri de Iln~ün o sal'llylardıın birer Jıara. 
~ı yetmi be buçUk ''e gen~lii.ri 1 nknı.bnlan tamfıniüı.n ~-:ıprlnn kiı..,-k fr.rkmcln olmadım, ~çalmışlardı, l:ı.e .k:ılmı5tır. Fakat medeniyet ta. 
:'tiz e!li dokuz metreye ('ılianldı. ferle dolo m:ıJın.lleri Yardı. Bir tr. ihli;v~r olmuslardı. Ba '4ebcple lk~: ıihıne onlan armagan hıra.kan 
<apıl'\n yedi olarak tcsbft olunda. rafta da pa·ıa.r yerleri, ticaret ev- I si de, altın heyl•c11er ağzrnılon <lo 7.ehrıı ile Zahirenin gÖ'ıya)annı 
~~nlann al~ tanesi t~nr~ biri Jerl !';1ralımnıı5tr, I külf'n <ıulan, mermer göğü .. lerino I b~. h~ra~ell'T içinde do sezmek 

1•ınclı. Camı sakfı bin iidyliz dok. Zehra sanı), biterken Zahire , içiren hnuz!arm birer köşesin«! ruumktındıır. 

insan ayağı ba.sınamıştır. .. :(. 

Keınt dö Meni, böyle bir im:iva
gah bulunca, İngilizlerin Hlndi.s_ 
tan idaresiyle pezarlığa girişiyor 
ve adacığı satın aldrktan som-a, 
1910 senesinde, oraya yerleşiyor. 

:Münzevi ,adacıkta, bir katlı se
kiz köşeli geniş bhıa yaptırıyor, 

İki Hindli h.bmtıtçi tem.in ediyor, 
BÖylece tabiatin yeşil manzarası 
içicıde kitapla.rma. ve t.am isti.raba· 
ti~ dalıyor. 

Bu adsm, ~yle, dUnyadan ali.
kasız ya§&tlkan ,an. mra, bir ziya.. 
ret ite .ita.bul ediyor. Seylln ada. 
6.lDa gelen seyyahlar, onun ga.rip 
hayatmı h&ber alınca, merak edi
Yorlar ve ziya.re~ gidiyorlar. 

Kont, ziyaretçileri bir şıartl& 

kabul edlyor: Blmla.r, kendi tllke· 
sini Sey\An adan:ıdan ayıran de
nızı, sıa.ndıı.llıa. değil, yUrilyerek 
yahut yüzerek ~çeceklerdir. 

Buradaki de:1itl: geçirlinin derin
liği bir metreyi ~iyor. Me11afe 
geniş değU. Ziya.retçiler, merakla. 
nnr gidermclc içi~ bu §arlı kabul 
edip adacığa gcÇi.yorhır. Bu suret
it\ zlyarotin.e gelenler srasmda 
mühim politika ad:ımlan, sinema 
yıldızlnıı, muharrirler bulunmak: 
tauır. Bunlar, imzalı ve ithnnt fo .. 

toğr.aflannt da vermişlerdir, Kon. 
tun, bu resimlerle dolu bir albubü 
vardrr ki ,m eıhemmiyetıl şa.h.'ıi_ 
yeti, müteveffa A:lms.n imparato
ru ikinci Gi)'(ml'un remıi teşkil et 
mcktedir. lmpamt.orun da, Sey
lan adasına giderek ve p.rla. uya
rak kontu ~-a.rect ettiğini zannet_ 
meyiniz. İmparator resrnil1l. koıııt 
daha A vnıpn.ds iken, hediye etmiş
tir. 

Kont dö Mmı.i, otuz sen.eye ye. 
k::n bir zamandanıl:ıeri, böyle blh.U
yar )"3.§Jyordu; fant talii, ha.ya.,. 
lmm son 9ellele~, oınn, vefa
.W11c etti; !illnkil Japonlar, geçen· 
lerde Kolqmbo şehrini boımbalı:ı. 
dıklnn zanwı, hiç §(ipheei~ bu bn. 
<tlrcde.n o da ra.hatmzla doydu. 

Bakalım, harp Mcll&eleri ünun_ 
de, ::..z:nlnde devam edecek mi, 
yoksa, Jnponl3.nn bombalan altın
da, UHı:e!!ini hrr:ılap btr tarafa sa· 
vu~ca.k mı? 

TURK BOBENSO!\ 
Bizim Robmsonumu~. Burta 

civnnnda.lti Apoınnd gölünUn or
taır.ındald adncrktadır, 

Ben, bu gen~li.k al1kadaşımm, 
ortadan &"il' olan mevcudiyetıni, 
g'(lı;en sene. Ka.ndemir'in Ta.sviri 
Efkfir gazo~s.inde çıkan bir yazı. 
suıdatı öğrandim. 

Kandemir, iri köpeğiyle l>iriıktc, ~n Uç mermer direge istinat et· 
1~r11n1isti. Kırk iki metre yUksck" .-------------· 
lığindcld m1rınrcnin tepesine iki i 

------------... wız adada. kendi b:ışma ynoo·an 

nltnıılnıı biri gUmUırten Uç irl el- l\"iyazi, daha minimini iken o
>n.a kon~lmuştu. Ehnalarm altmd~ kumağa dl\,-'kündü, Dedeııinln od:ı. 
lıne altımlnn yapılma birer mJnı mif:ıki sedirin kenarına yığı1ı c;et
ntint nar \"llrdı \'e bu narlar, birer refil yaunalardan tutunuz, dadısı 
~..ı.rtr çiçek dalı lc;inde bulunuyor· Jfanlfc mollanın rnfmılııki Kanım. 
ı:,; '&tabedin irinde lınli gümU5. lesi \'e Blllfır Kö~k hikl\yelerine 
t 2Ro alize bin kandiDl tunç. \'nrmca.ya. kadar hepsini okur, o-
11~ bir tandır göze !:1\rptyol'dn. kur, oltnrdo. 
~ehra., depdebeli bir zlyarc1Je Bu kitap merakı onu ,·n~ttinclen 

Yazan: HAKKI SOHA GEZGiN 
!1titUn bu isleri. mlJyonlara malo. C\'\'el olguııla,tımı. Arkada..<;;l:ırr 
an bu sü leri ~ördü, saraya n:v· ltar§l arsalar<la a~k o~'nar, top~ 
<lettnd'e hlikümdar Nlil'ISıu dizine çevtrfr oçurhru\ havalandınrkcn, 
ba mı lrnynııı.k tatlı tatlı mınldan. o, peneere ba5mda ncfesilc buğu-
dı: lnnan camlan siler, uzaktan ı;eyre. ı·orkma.k için hiçbir sebep gönn~ sefcsine döküldü. Niyazi ya.tağmı 

- Şimdi sım benim gönlümü <lerdi. ıli. A'kı zehirle bir tutan C6ld bulınu" hlr ımı:.lk coşkunluğu il& 

ıı :ık istiyordu. 
Ru C'O,kunlukls dil! <ıiİrçfü: 
- Ya, bir ~l~kl~ bahar olmaz? 

•>iycnlet'e hak \erir mio;ln'l 
~iya7.İ, irkildi. Karı;mndıtklne 

ılik1uttle b!Lktı: 
- Anlamadun ! 
Dedl 
- Her .ta &öı.iinde bir hikme

tin ~b:lenıliğine inanır mısra? 
- Evet. 
- Şu halele bir çl~el<le ha.har ol. 

ınıyacağına da inanman gcrok. 
- Hayı.r. inanmam! 
- Nitin't 
- ÇünkU bu gerçekten iğ"renl-

yoram. Sonra b:ı§ka. ~yler de 
\'Rr, 

l°ar>ınıva geldi. Allnhtan sonra ku. nu sürekli hareketsizlik, çoeuğu lilozofların, tiadına yarntıbşm '!n ı.ıöyledl, darda. Renıziye, dudak. 
lııııu düşunmek caizdir Ben, be· cdrz.lastınnıı:, yUzün<le renk bırak. korkunç malılfıku diyen ~rlerin hırıncla. se,·diği :ıllaının kudretini 
:ını ad1mı taşıyacak bir aray is- mam15tr. Ba.5lylc gövdesi Jıiç uy- :ı·anıltlıklarını düo;;ündü • gönne4otcn do~-an l)i blr gUlü~le 
etim. Öyle b1r snnıy ki yer yü_ gun değildi. DUsUnUşle zorlanan Se\·erlcen ııevgiyi VE' sevgiliyi dinliyordu. - Ne gibi? 
ıUncle esi olmasmt kafa tası büyiimiiş, ,far omnılnrı, tahlile kalkışmsyınızl llükmiinii -· J(eraklit der ki.. - Belki bir çirekle bahar ol-

F.rtesi giin on bin isçi ,.e bin beş Si! ka boynu Ustiinde '4arkan bir ,·eren Romalı "Hakim., in a<lmı - Eflatun ~yJe söylemiş.. maz, faka.t ~önül b&h~esindc o.çan 

Ali N:ıll beyi ziyarete gitmi , o_ 
nun1a konuşmuştu. 

O yazıdan anl.1.dığmıa göre, Ro
beruıonumuz da, hatta eıı.rtmz, zi· 
ynret kal)ul cd'yor. Yanız, bunun 
irin, gölde Jryıkla seyshat etıncl: 
ı&zım. 

Ali Nail bey de, umumt harpleı! 
oonr.ı ctünya gai esinden us:ınmı , 
'i<fa~ı. Bursa tapusunllan diirl 
yllz liraya sa.tın alm.rş v~ oradn 
yP!rl~mlı.!. 

Kandemir, yazdığı yazrda, Ali 
Nal ~be:rl, hele geçm;ş hayatını 
hiç t.anımtyor. Htlı''buld, bu inziva
mn schebi o mazi<le, o ıztıraplarln, 
husronıırla dolu mazidedir. 

Ben, bu yazımda, eğer gucteyi 
göriirse, cskI a.-itada.c;ımm dertle_ 
r.ni tazeliyeceğiım.i tahmin c.ıler.clk 
ilzUlüyOT ve şimdiden affını dili-
yoru."ll. 

~·Uı hayvan hııln),k Zchranm adı. ha,ha.'}& dönmti~tü. ;•ülümsiyerek andı •• kitaba g~mlş - Ni~e'nin dUşünecsl bu.. hlr !:it: kte bütün bir bahar kok. 
•tını ebedı"l,: tlrecck abi<lenin te· .. 1 J •• Iluınlar miı:f'lclı"·, fft'·-ı bu"tUn bu l:lnnbilir. Ali Nail beyle, o zgmnnla.r, But· 

~ •• e ct.epte, ilkin bu halini nlaya c~aslar hali",,,ınıla. ilk defa içi çu- .,,- a.aa 
llleJlcrl önUnde ter diYlrli orlnrclı almıııla.rdı. Fakat sınıfta. giist-er- rü.vordu. O günden ~onra ?lilyaıi hül,ümler içınde C.şıkının kendbi - 14fl gar hududuna lfı.r sn.atlik mesafea.= 
"e Endülü hazine 1 bütün '\anm diğl canlılık, hocaları ı;11şırtan çol;; ilmi yeni bir ta.c;nlfe uydurdu: yoktu. İlk ~Unlercle onu se,·iodi- - Uf mır bulunan Cıım'ai - Bala ka.sabn.sın-
av:nı temellere akıtıyordu, Saray, bllimllllği, )'a\'ILlJ yavacı onu bir say 1 _ llıı1 Umi! l ~en, Niyaziye daha yal,ln<ıhran bu Genç ktvlın, bu 'IÖzden ~ol< o sö. da ta.nLjbn. Ba~an hnrb~ndc, 
"210(i" metre u:ıunlui:uıuJa Ye gı «:<:1"e\'esiyle ka~tmıc;tr. D<'rsi- 2 _ Kat ilmi! knfa kunetl ~t !!ide te~irini kay. ıtli tekrarlıyan !!esin man:ısile ı>a.r- hatta meşrııtiyet ilanından evvel_ 
11

1170'' metre genişliğinde bir ni sü'ltemiyl'nler, ~ese?(')eri a.nıa. Fuluıt belaya balcm, ki cr()n11in'1e bı•dlyordu. Genç kadın istiyordu c;ılılı. Ç~k il.eri giWğini IHlladı. dl. 
hiııa olacaktı. İçinde beyaz, ye il, mıyanlar o:na ba.s vururlardı. NI- , C\ gi ilerledikçe, başmdakl ilim ki evdlfü adam fikir clünyasmı, Fant ı, l~ten g~ml~tl. l\"lynzinin Ben, yeni zabit çikm:ş, oradaki 
llenbc renldi mermerleroen 4800 ynzl ya tol< cömerttı', ı ... ·ı'likt-- ho~ ı "'t · ı b' t k ruhunun post.a .. mcla eritsin, yeni ~özleri içln<leki yangmın ı)cncere- &.laya r;itrni~tiım. Ali Nail ~y ise, 
(J' 1 1 .• ""~· - ıunırı dara ıyor \'e ı:.• gaı e ar e la d""k kasabanın en ileri f;e en eşrafm-
ırek balnnncnktı. anrrc ı; yahut da kenıfüdnc asla Ye l:albc c;ığuc:ık hale geliyordu. k1\pı ra o sün, bambaşka bir terin! :uıdınyordu. Rem1iyenln hiç 
Sayı!;ız kiiskleri, bah~leri, Çe- tişemlyecelcforlne inr..ndığr lı;in, U<'mt.İVI' •le fena kız cleğilıfi. Gir- lıikmct varlığı doğul'!;tın. lanrmadığı bir ııesle: dan ve pek ze:ıginler'ndcıı Harı 

<oit cecılt hnlrl larla clola giillcrl, ·ardımdan çeJ,inmczıl". Lisf<lc:, hfo ıliği bu. taze gllnühleki iz izlik gu. n:ıliba. bunun içindir ld, bir gün - Dem~k, kf sen boyle dll5iinit. Mehmet b~yln (bu isimde bilmem 
hlılızİı ve ~·alclız<>ız, ruıkı 1ı \C)'B h' • batısınm gönü11t'rı' tutuşturdugvu ı · t '--h d ı1-·1 d yanrlıyor muyum) oğluydu. San tı •- " ldi ır ~ocu mn onun kndar '=ok adı rnrunu b~.,l~mi5tJ, yor<mn. B r çıc;elt e •M ar Cp,1 e. §tn, pebl"var. yapılı yirmilik bir dc-
ll"ıssız hnvuzlnn nıtka erleec • ·oktu. Kimi nlliimc, filozof kimi Yalnız aylnrdanberi süren bu hlr sırada: met bil~ olmar. diyo"nn. Şu halele 

ll11 ha,·oz1ardan blrı', "nb-nn 1,'ft" f ·· A • t ' ı · - Peki, 'iC'n ne dı'"·orsun! , · k .. b' lıknnlırdı. 
LA: '" ~ pro esor, rıs o diye ça.i:;"Tt1rllı. seYi m<'nin hfıliı dilsiz kah~ma çın .• .;ence, ası;;, çıçe pyl!'n ır c-a.na- Al' N .1 b u· t• t 'lfuu 

ta)( oaa .. ınn yapılacaktı. Et-fma .... , i b ili.Ye sordu. Nt,·aı:ı :ıfallanus.tr, l n. ey, .mCIU'U ıye l l' ., .. • '" raknt "'ya.·1. v unlara kım'n7., \C i~·jn lnırlı{;'l da oiU)'OfflU, - \·ar, bir fildir. . l• ·ı d T kk' ~ 1 et' 
0tn nltınılıın ynpılmn, \'e iri inri iğil:n <lt' lmlr::-ınızn s<iyli) <'3 :m. tı•- RUlün arkadaıtlan, Xiyazl için kclı:etedi: i~isi de :-u tular. F:rkeğin göğsii a.a, -

1 ıı:. v~H era · 
1 

M :11 ~: ı.~ 
tfe .. u~ıu·· on lkı' he\"-'el kontıJa. · 1 Ben 1 11 • nin, ka.s:ıbn ' rY'eü eı :ıı:ezıyc " ., .. rnr. <ln ınnrıır< 1• ona: - m ne < yonım. körükleniyor, burun ~•anatlan m. i.ı.zas:ndanılı. Mnlilm,a, biz gene 

alctr • Arslan, <'Pylln. tim ah, yı. Dl"lil•anlıl.t;> '=ağma gelince oı. - Bllk bak o;eninl~i geli~.._-ı .;;onra daı·uk-.:ulı. İ(Jnde blr i. riyordu. Göz altlnrı halka ıo.nmıı; zabıt~cr dı!, o günlerde, fırka "aza-
~.>ıln tn\"'>.'\neıl, fil, giiverdn, şa· ıJultça ~erpllcli. Zaten ~ iizli ' f'ok _ Seninki ile cliin bir nı.purda lem yrkılmıs gibi oldu. BUtün ynl. \'t h<'nzl uçıım~tu, Oııünc bakan ~ıydık. 
;ıı. tanıs, tavuk ''c horoz, Jcnı tol .,lizcldi. J{nnsızlrk, ynnnl.lıırınn <l'°'· illik! drzı dökillmü~, kapkara kalmı tı. kadını süzüyor, slnmın :ılhndnki Doğrusu. o zam.'ln üa, bugünkı\ 

ı: bl hay' nnlsn tem il eden lıo kı' mermerlerin yahlnlı bc'l·nzlı<•ı. - Sf'nin filo1of a ığına yolıla. O gtinc l<n.dar <ıunnn bnnun (1\\ıı\i- hnt-'an <ıkumn::... (' lı ıyordu. 'b· frrk .... v .J h_,,· l 
he•·k ilerin aT"zınt"':ın hn•·u"" u " do'·ıınn•,•ı ı " nUsünU, s.unan bunan ltükmUnü bir ınu ır.a gı 1

• ne n.c..u.gı, ne ... e uTAacı 1 

1 ·' " ·' • .... · rmi ti .. u " ""' so gun. nı tlndık. Ne ceblncle, ne l•oltu- Sert bir riiz,,.iir alhncla. yapraklar gıw bilmh."Ordum. B•ı vl. ızdcn, He' -
' ı'·ı··ıı"rel, ... ı·. nı 'e • • ı ı 'lep gtb' t kt b 11 b'r " .,, " " " luk içind" grrilen .rıce m~ nrı ve ğuıııla bir kitn11 \'llrdı ! ı,ı 1 n5nna ıa.n &şı<B 1 ııastl diikülürse onua dn inanı~la. ti Mcrkeziyenin ~km \'C ~i., 

l~ncliililo; de\ !etinin ° dc,irdPki i ':rnh p!lrlal.: gö1Jeri, onu ]lt'l• o.-.Ukleı·i h:ılde, Xiyıul dalın O· t;ey yapmadığına acı ncı inanclı. n iiylc sapır •apır yerlere serili- hnrel:etleı ine. toplantıl:ı.rda, i' ·-
'tıridntı nlb mil~on clin:ır, ynni lir. s m~ • r ·:ıpıyordu. 1sin tuhafı, ~u, n:l hi~blr ::ey sö:r1emem1~ti. Jiullııı- \"•lzU bulutlandı, Gö7.lerinl gam yordu. • razl:lr, tenhitler ) ~dırıyordUL1. 
ltıll:von altın İngiliz llra .. ıydı. illi ~:' ınıı:n~·zıjği ufak t{'fekl'ği gü. l•i Remziye, bu toy bilginin çene- ~·,.1cri bllrihlü, Boynunu bül<erek Çok g çmcdrn, erkanı ha-r-lıiy 
~lımıJnr Nfı ır. bu \Orfdntrn üçte \1~~ ... 1 tesi~'ni arhmırs Y<' Ni. sini açnı:\k için elinden ~!'lf'fti e- nıınlclanclı; Son bir ~ayretle: mektebine .:mtih:ı.n vcrere!\ or..l-
irlni -- snrny bitinciye lmdnr - ze ıgırun 1 . bir "ÖnUI .,,irgcmt-..·ordu. Go""zlerlne bUtiin - Ben ne diyebilirim? - At.alar: "Seven kaılrn alın. dan ve fır:'rccılıkt:ın n"nk! nı. tıı 

)' '"nıi.\"i gerç&<ten t enn t " R 1 Ul 1" k l 1' ! hUkm'i l' d "" " ' npı i<:ine tnhsl ch"li ti. Her yıl ,, U" u ı ıılıunu ko·rnrak bakı:vor b'r iipli" cmz ye g < u: ınıız '\ e• ır " ı o ı c ,·er" mi v:ıptmı bilmiyorum. 
lıı,. milrnn nlfın veril',.or. ,.r lıocu uç~·~:~au ~:!ıi~c ı!,~~~~,· 0'11~ sık sıl, lıatlar tatı; glilümse)i~l~riyle: - Elbette <1Pnin de \'eribııi~ ıni<1lerdir. ~adem, ki onlard:l hil\. Bu mUna..1.;:ı.ş3lar, A i Nail be) i 
\arnv ~lmnstan bir ,~,'ti gi'>i pınl , 

1 
kızların - Hadi! lıllkümlerln vardır. l!ICt göriiyorsnn, hr.ın:ı ıla inanmak tammnnı:ı. ve'!ile vcrdl: Merd ve 

llıııı ü' ı· 1 Z l J döner ,·anıll(lan ~r<;eı t 1 - Ne üze~ne! gerek. '.\ s"" ıyor< ti, •" lrnr.•n 11' u ' • Ces a ı o·ırn - llıull sö .. ·Je! •• nam:1slu bir ~~ttu. 
ı; dnjr(' inin ldr!'m·ıı .,., de altın lll'fcsleri titrerdi. ur, .. " - l\le ela kaclın için. Dedi. Remziye bimz di1~Undü, ı. :(. ~ ~ 
dan ·apılma<:ı lmrnrT:ı,.fıı ı"mı t•. hir. ~ ıiref;i <le ol!-aydı, bii:ı·ın .. ~~~:: - {'eldnnl.c cannnt _ Hen, kadının "~nin hayalinin çinin İS""'nını suı.turmak ~!ltô<ll, 

t licık, çnğıın11.1n yaman b r .a · Deme.~ iı;;tiyort.lu. Niha}·ct o da ~- Ali Nııil ~) · b'l' d:Wn Bakan 
• ı;tc bu gö~leı- lmı :ı~tırırı ~:ı~ ııo,·n,,sı l<Csilir, •!idcrdi. Fakat d~- olıln. llııtUn bir yaz komlilei'lni u- arkn.:ıntlaıı ~i>rüyonım. Diinyada inandığını söyfomemel< on:ı her hnrb'r. len ııonro fst nbu:cla göre 
~~i ra ında bir ~ün . 'i\s•rm bıriln dim ya. o, du\•gulnrına Untin frenı· nutarnk seYistllcr. Ask hi hocadır. lıir tek ka•lm ,·ar. Gü:ıellik o, iyi. ~eyclen daha art geliyor(lu. Az knl· lıildim. Pa::iste zi •• nt tnhsil etmlş-
ı \C:ôri (Mnn ıır) un drnnı ~ı nl talmu«h, Şımcrık, finı;irdc!< J.ız· iyi ,.e sağlam öğretır.' BiıJm o lfü ve hüyiiklUlt O<lur. dı gene: ti Üniversite al'-:. daslnrmua::ı biı 
~\Cli'I \C önlinde ~<'CC' ~iın Pz <•' ların ka~ısınd:ı ağır ba~lıhğndan toy ~lyaıi, t•n uc;ta Donjuan1ar - Ya saclıd<st? - 1.Jif! Aln•nn kız)le <le. c\·lcmr.i 'i. 

"•ik\:ı> tnpmdri:'I Z?ıhire. iic:llnnın o ~bi anı:;ızm kcsldnle.,tJ. Bir ''U'ıt _ Sadakllt kin de öyle dü ünü. Df.ve<".ekti. F!l'mt sabretti. Br.şı. Cun'' B:Olô. Bu • ftrlıırm elin 
il> • l ll"\"nlmaıdı. ,, , ... 

uz.lanna eli ı 'il ı.on il: Fakat iııı;un bir rrınal< ,.e ~e\'p;İ buldu. G<'r<:i bu ~·u\'a. leyl~k '\'U- 'orıım. nı , .e duıhltl:ırmı her mana) a ~C· gc i ,i için, omdaki riftlikleriu 
- Efrnıl' •ıi:luı, dedi, Zclırn 1 ' el ,11sı ı?:ibi çalr c,:ırpulnnclı l\nıma· ne · (Jcnc kadın, gene g\ildü. Fnltat len hlr hareketle lnm•Jdnttı. D:ı'tm den. c:.m'"k "C or:ızU:ı'mleo ist fnde 

1:ı bir c t-nizdlr \' tal;; ne k:ı ar uzuıı .. 1 • • 
cm nhr ı 'nl hem diln\:>STnr mn· b zaran v:ır. ki "ÖnUI bir olıınrn lııı defa "ÖZ lccnnrlarındal<i o en. «özlerirule o;aJdanmnz Beyler var- "'dcmı' "• Ju. -v.,ı 01z el n{ie bulu_ \·e ıloln<ıılt ohırı:n olsun, er ~er, u ,., .., ~- .,,-, .ı ..... 

~~ur <'tli. C.ı.mii bUyülttlp cıernp ;ı.i ıc;ey birbirine knnı ur. Netek!m "amanlık SC) • ıı olur. rıını çlz"'iler, Lir iç ııanrı mııı ke<ı· dı. Biraz .. onm nynh!ılnr. O ak- nnn bir miktar n'tt:ı para ile is 
"n1:ın<lı. }.s iz bir ara~ ~aptırmı lJI 1 ı•,emzi,·._nin dl' ol,,1·n bir nıhu 1 n ıurı .n.a<tını :ınllırn·orılu • ".nm Nf•::ı7:1 ddtcrine ilk defa ola- ,,0• ......... ~,. ı,,.t1• ... 0 ... ,., ·•. I:!..lıı' tesi)1e b r 

Ni~ nzi dı· b;r gUn fışıl• oldu. mu.· " 1 •. ,, .,, o .... v.r. - ,, '"'" 
'a bn"hHırnk ze,liini t:ımaminılı. . rd · -ıı U:.ı.,k:ı kaclm arın o ka4lıır H:ıhsl kap:ıtnmlt ıstedik!:e, ~hı. rn.'k k~clinden •m aeı fikri kııttı: ı'kı' ış' e g'ı.;~1 1·, r:ı .... dn ..w;remedi. Ni n . d ınndık, bc~clcnmedik bır ye c, l'j \81' • ~ • " • l • ı,v 
•en ın,nllı yalmz Url<'Tinir.i in. 1 • l "mınhet \'l'rchlderl go forıo; er- ıle ıılc\in rtrnfında tlonm<'ktc11 ''Se\'en lıadın nlınm:ı:ı. lmlf'rlir!, lınvet, birknr \ilz nltın rravıı bir 

il ' . ·ı ı o- nengınıı \nrdı. e ı.. . d ı·.ı:.ı .. 1 lk' ,, .,, 
lorum. ·e ltnll.ılı, ne de hı 1 nn ılcn tiksinir, !rn.l"n er•~ ~ze '" .cvk alan bir pen·ane ruhu kanat. diyenler, aldıındı1ar. A<ik, be ı rr.otör sa.tın al 1. Bu d!l, bir fırtm<1 

l I • 1 Dcliknnlr, önc-e gönlüne tatlı tat. rd 1 h r l -4 fakat 
anrndn ~nf'tım yo • h giren bu yeni duy~nun ti U:k. 1,u,-tik blr ~y ~·n; ı. . annı çırpıyor, tehlikeden 111.'lk - ruhun ma a ızı o mu,,,ur: kazasında, karaya çarptı, pnrç:ı· 
l\1arısıır, g-özl<'rini C\~lllslniıı ~ ~· B hl n· 'ır e:"n kon115urlarl(eD, söz, bl.. lıı~amıyordu. ·~indeki sır bir dnl· etin !!e ....... IDS o da söz getirenıe ıatvl!. lcrine yayıldıgınr SCZ<•ı. u !4, ~u 1 - J _. 

Ylhftne dikti, o güzel yllzde".d in · öyle ince, 
0 

kn<far ~·üksekti ki, Unmcz na41Jl bir akışla tı kın fe - t:n tıızUe k1lb:ırıyor, atr.ından ta - dtr~ Nail bey, Cum'al _ BllAya., Sof-
kanr.hk bnlutlarını içi '.\Unn ynn yayn gidip geliyor, mallannı Bul_ 
':ördü '"e birden ntcslcnerek hny-L-------------------------------------------------------~ (l,ütfoo sayfayı ~'irini1) 
kırdı: 
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iki Roman 
30 kuruş 

Flyatlan 70 kuru, olan: 

l - Bir Kafku romruu 
J - Kofee Arkaaı 
Adb lld roman, bo llAnla \'akıt 

kitabevine mUrac:ınt edenlere yal.. 
lllZ 10 kunı,a verilecektir. 
Her ikisi en ~ı birer q\4 ve 
macera romanı oba oo eeerlt>rl 
almakta Mıele ediniz. 

FODDI Slnnetçl 
NURİ EŞSİZ 

Kü-;Uk cerrahi: Aşı enjeksiyon. 
hır, pansnnan ve hacamat yapar. 

Adre9: Aksaray Poll" merkezi 
ı.arşısnnda No. ı.2 Tel: 20937 den 
isteyiniz. 

DOKIOR 

l ·83-
1 .A,ıklardun biri başını sallıyarak 1 da)nın dediği gibi, bunun bir I.uMıta. 
nurıld.ııodı: lık olduğwıa ben dö kaıüdim. 

j - Biz tmrndnn lrurtulmnk istemi - - Buda (aşk)ı inkAr mı ederT 
yoıo?:, delikanlı! Biz burada. ona ka.. - 11.il~ır. Fı.kat: ' '.lllutlııl<a birini 
vuşmok hUlyı:ıslle yıır:ııyoruz. Her bl • scvmcı, Illzıııuıa, lıu;aıı, her teYdcn 
rlmldn kollıLııde onun ~lu ya,ryc r. oncc kendini sevmelidir!,. der. 
O bize tcuradakl kapıd1ln kııç kere, - Ywıl, insanın kendi kewıdlııe O... 
t:r.tlı ııc&l ı.ordu: "Uenı n 1 l tcrslnlz.. :tık olmaııuu ta,·ı;lyc cdll·or, oyle mi'! 
yoksa hıl)ı:ıtı mı?., Ileplmb: bird~n: - El·et. En makul, en doğrusu 
- Seni lsU'rlz!. •• dlye bağırdık da bu değil mi '! LL\kln insan I.radcsL 

- O ne eevap ,·erdl'! Uendlnl ize nln zıunan uıman l.M"hhar bir kadın 
bağışladı mı? kar,ıınnda erlylvcrmesl, Bııda,nm bu 

- "Bekle.> in, öyleyse!,. dedi .• bAJ.A öğüdllnil kıymetten diJ,Urüyor. (Bu -
onu bekliyoruz. da} dcvrlndt•kl insanlar Ix·lkl dalı& 

• * • fıızlıı. feragat sahibi ve lhtınıtillırmı 

lan , ·upurla ml'mlekeUne 

yenebilM blr ı,udmt, sahibi lmişln. 
kere demir LAkio bııgıiııldi lııNtnlık, bu kudrot 

ve fcrugutl gö tcrmckteıı ~ok uwk. 

lır. lı,ıtc ötllt'klcri .. bizler. 

- sen buraya gt:lmeden üoce ne -
l'Weydln? 

- Pekinde.. 
- Orada ders mi vcrlrdLn ! 

- Evet.. 

dônmcğe 

- Çuk taleben \'ar mıydı'! 
- Elliden fozl:ı.)·dı. l"nkut, haya. 

HAFIZ CEMAL mH.burdu. tın felsele6lnl anlayan talobelerim 

aııcak Uç ki l,ydL "LOKMAN HEKiM,, Hıkut, na ıl dönCC<'ktU 
OAlrtLIYE MOTEIL\.SSJSJ ( A ıklıır :zindanı) 0011 lıergün bir 

Dlvaoyolu ıo.ı ıız dııJ\u, umltalzllğe dil ürdükçe, bu. 
rıM1nn kurtulmak ibtlmall de z.a.yıf

muayMe ımatlerl: t,tl.6.Tel: ıZS98 
••••••••••••••mlı lıyı•rdu. :lat~n rlndanda yatan yedi &,ık. 

,.,T,.~T ... .,..,,T.""""""'"'' müthiş bir ümlt!tlzllk lçlnde Se8lerlnl 
kr.ııp s.lıınıtılcrdL 

garlardan kurtarnnya, satmıya ça
lı~ıyordu. Her defa.smtla, biraz da
ha ilmillini kayh<'dcrek, dönüyor
du. Ha.lbuki ne kadar servet bı. 
ı ıı.kmışlt. Onoan fazla köy halinde 
~·ftliklere, sürily:e tarlalara cm 
lake tevıı..Urs etmi!}t!. ' • 
Nlhıwet, Cumai - Bal! mahke

mesine müracaat etti ve Bulgar. 
lar.n iisthne oturduğu mııllarm 
iadesi !~tt <!a:vıı: a~. Uzun sUren 
mıiliakeme neticcSinde mahkeme 
Nail heyin slevhinde karar ver: 
miş, bUliln hrudıırmr inkar et 
ınişti. -

Nail ooy, bu muhakemeyi ve o· 
l•un nc1 safahatını ve uğrnd·ğı fe
ıiıkt ti. bn.':11\, çok soğukkan 'ılıkla 
nulatmrştı. Doğrusu, ruhu da, vü
cudu gibi metindi. 

1(. 1(. Zf. 

.Al: Nail bey, İttlhad ve Te~ki 
Cemivdin.e sadakntini muhafaza 
ediyordu. B:ılkaıı hA:rbi hezimetin. 
<len SQnra, Krritkilise ve Edlmevı 
kurtaran ileri hareketten evvel 
vulma gelen B:ıbıiıli baııkmı hare 
k e tine iştirak etti. Bu hareket; 
i~1.irak cdenıcr:n hepı1i, birer su
retle rnlikiı!at görUrl<ım, o, kay
makam EnVET beye giderek bir 
menfaat dilenm!?ldi. Bu kadar fe. 
liıkeUe?'dPn !'onr:ı başgösteren za
rur~!.e t:ı.ha.mmUllc katlandı; elin 
kü meııfaat.n, iuetin'!fesini re~ e-: 
cecek kimseelrdcn değildi. 

~ .v. ~ 

B~Dt11.n harbinden sonra. ben 
Yeme.ne, oradaki kolorıluya gön -
derildim. Nail bey, lstanbuld:ı 

kaldı. Gcç~n btiyilk lıa.rpte ne yaP
tığını bilmiyot'um: çünkü Yemen
den dönüşümde, kendisini, tstan. 
bulda göremedim. O, Fransadn 
ziraat tahciı c~ti. Şilphesiz, 

i:izıe ya.nı.yacn.11: bil~e;i ve mcs!e~i 
var<lr. Evlemnl~. Metin ve seciye 
&n:lıibiydi. 

O halde, onu, bu, dlinynda.n kiis· 
kimlüğe, Ct"Jniyet bayatından nef
rete ne gibi !bir MüJ ~V'lı:elmişti? 

Bn sualin "ev:ı.bmı, I\:andemlrde. 
yazmmda. bildirmiyordu. AU Nail 

beyi mi, Ol'Aı. söylememi ti, yoks::ı 

sôylcmiş jc, bir sır kalma&ınt mı 
istemişti. 

Ye.1nrı, Ali Nail bey, Kanrlemi
rP, kendidini inzh·:ıgii.hındo. .ziyaret 
eden yutse'lt bir m:ısrifçinin, ki
tap gônıi.emıeyi vıı.adetliğlnden, 

fakat gönderın<>diğinden acı a.cı 
şikiye~ ebni§li. Bilmem, onun bu 
ihtiyacı tatmin edileWldi mi~ 

lı;te. bi"tirn Robt>ı."lSomımı:z, Apo
llınd gölü mürı.zevisinin kısa bir 
hıı.yat tcroiimcsi bu. Rabk tutuyor, 
koyunı.:nu. keçisini ikendi yetıştı
rip güdtlyor, ta.rlısmı kendisi dd
yor ve ge~ini.yor. Yanında da, sa. 
ciak:ı t timsali bir ft.rlulda.." var: 
Kant~. Beınee, e, ~imm!ea ~
ha bahtfyvdlr. 

M. &ASIM Ö'l.OEN 

TemuçJn bunlııra baktıkça Lsyaıı 

ediyor ve: 
-- Koskooa bir ~rln ortasında, 

Ti)f'!D • Fo gibi bir gnypııın elln& 
sel•lz esir nı ıl oluyor cin bu kııdınu 
boyun lğlyor \"e c:ınlanm kurtara... 
mıyorl' 

Diye llÖ.) lonlyorda. 
A ıklıır olimOO.)t" kndnr bm·ıuhı ka.. 

la.cl\klıırıııa ve gilııUn birinde Tl)·en
Foya kııvu&ncaklıırrna o kadar lnn.n. 

mıylardı kl., 

BU PERDF .. "lilN ARKASL~DA 

NE \'ARTl 

Dlr hafta onra •• 
Temuç\n ç-0k mnzt.ariptl. ' 
OUnler hattalara knlboluyor ve 

ı:nalızenden ktırtulu UmltJerl gittik 
t~ T.&),fiıyordu. 

Temı1çlnln kini • ı'in g~tlkçe • de. 

ıtnl~lyordu. 
Aııklıınn gösterdltl sabır ,·e met.-ı 

net, tn n tıı.hanımUlUnlin on t: ddl. 
nl bulmuııtu. 

Tt'mntlıı, güneş \"C zl~nd:ın mah-

rum olan bu z.lndıındn ne ı.amana im. 
•lar t.;alacaldı T 

B1111u kendt do bllmlyordn. Sadece 
bo, ve nuuınıır7. bir ümide kn.pılını,. 

11: '"GlinUn birinde beni buradan kur. 
tanıcaklar.,. dl~ ordu. Bn ka türlli 
lmrtıılıı" ümidi yoktu 

Temuçlııin .)anı roşında oturan A-

ıklardnn biri günde Uç kere • a:ıbab, 
öğle, Bk'lam vakti • Ti.)m • Fo)-n ı
ha.det eder gtbı lnlumyor, diğer il.. 
l'!tklar d3 ona 1 timi• ediyordu. 

Bu n.dam otuı; beş yaşlıı.rmda ÇJn-
11 bir gençti_ boyunun uz.unluğu, vü. 
cudıınun ınrcll H, çcbrcslndcld hatlar 
ıla güııterlyordu ki, yakı ıkh, ııcvtm. 

Jı bir erltekU. Fnkat buraya dilştilk. 
laı flOnra uı;ı snkalı:na. kanenıış, ııe

tııletln timsali bir §ıılısl ·et olmuştu. 
Bir abah Tcmuçtne döndü: 
- Bana mcıııleketlmılt'I "filozof 

Kııto., derlerdi. Ben ha.yatta tıart1m. 

hbr ıtl'-Çlrrıı lnıııı.nlara. metn1ıct ve ta.
r\Amnılll tavsiye edfordlm .• onlarr;n ı. 

ınan ve trıı.ılelerlnl kııvvctıcndlrlrdJm. 
Şlnıdl burMb a~nı öğUtlcrl lrnndlme 
\"t'renuyorum. GörUIU) or ki, ln!llUI, 
tnzan baıtltalarmm teselliıJine muhtaç 
'llııyor. 

Tom•ıdrı: 

- Çoı- doj';'ru s!lylUyorsun, Ifato! 
ılool ~ nen de im ıı.th-a.cı dul ıuağa 
bil t:ı.dım. Fakat, bumda b:ına tesel. 

11 rorncek, bana kUçUk bir ışık gös
terecek kim .) ok. tlmıtıılzllk ~lndl" 
bocalı;yıın insanlann bıışkasıııa te.el 
il , ·crebllmeSlnc ımldin \'"Dr mıdırT T 

Kato gUIUıru;c.dl: 
- Fellkt!tl~r. in :ını fll()Z()f yap&r •• , 

derlM. Çok doğru blr &özmilo. Bı>ıı. 
hayatta tel8efc dcnıl veren bir filo. 
7'..oftum. Fnkat, otmdl ~n benden da. 
tıs 1.)1 konu uyor"sııa ,. ! Jıııkkm var!_ 
817. bumıb, limit lzlk ıçlncre ~h
yonn:. 8ıııııı. tescil ,·ereGCI< hnlde de

fill7... 
L onr" birden önnnc baktı •.• 
Kendi kr.ndlne konu ur gibi an -

lıı.tmnta bnııladı: 
- J\17.lm gibi ııısıınlnrın özleri 

belki bir ise ynr.ım:u.. fııkat, Jtrnfm 
hayatım. nn blr dr.rs wrecek Jı:adar 
meraklı ıınlumlerlc doludur. neıı r,enı; 
llğlmde sevmenin bir "zaaf., olduğu. 
nı:ı ..anırdnn. A"'ıkların kmdl am .,.. 
fl'M'leslzllldf'lrlnl k bağlan f~de ~
bar ettiklerine lnanırdnn. Yıını (Bu· 

- Otekllcr •• 1 
- Ötekiler ım~ıın üstUnil • görür, 

her &eyin ııathını muhakeme ederler
di. 

- Soyun altında mCM'\A doolzln dl. 
binde bambaı;.ka blr tUem olduğunu 

dü,ünınlyen lnımn \"&r mıdır T 
- Çol>... ~ cordUttJmüz tn.ııanla. 

mı binde biri bile her mnddcnl.ıt iç 
IUcmlnl ı;örcmc:z. Bu ayn bir görii1 
,.o dU,onU:t meııelcsldlr. 

- ÖJle olabil~k ıı:ıu ne yapmalı'! 
- Du J;;ıılılllycte bcıklıJır. tıısa -

oın l:eııdl itı1t·i;;'1le, keod.l cıcbdl ile vl

maz. 
- beni kim yeUı,ttirdl 1 
- Beıı kendim yetıııttm. Küçttkteu. 

beri her şeyin içine, yı:ınl perdenin 
arkaımıa nülnz. etlD<'k, her ecyin öte_ 
-1ni görmek lııtlda-dı vardır. Pt>klnll 
bir bilgin ~l elimden tuttu: "Sen 
bUyük adam olacak!IUll., dPdl .• B~ 
yedi yd rcıı..efo d nıl ,·erdi. llUu.ıc 

nıanbk \O ı-lyoz.lyc okudum. 
- Fcı!M!te \"c oınnhğın rlyııtlye De 

ne mUnasebetl vnr~ 
-ÖlçWıllz. blr li*'Y Olma:r.. Hendese, 

oku.m:un.ı:ı odam mimar olabillr m1!' 
Felscfcde do hC68p nrttır. DUnyad.I. 
hees.p ız, ö çUsli7. hiçbir !JCY yapıla -
mı&7- PerdenLıı arka mda olup biten • 
lcrlgözilmıizlo dcgil, ancak heısııpla 

gilrebutrl~ 

Kato telıwJc ve mantıkt:ııı bah"6 • 
derken, Temuçln sa(ı ııakalms kan. 
:ıan bu genç filozofun hnllne a<:ıyor. 

dıı. 

- Ey, ıu ıc sıkıcı bahl"lt>rl bıraka.
hm • de.dl - Stln buraya na ıl ,düştlill ~ 
orasuıı anlat bıına.. 

- Pr-k6~ .• dinle •• 

AŞIK l 1L07..0F, HAYATiNi 

ANLATIYOit 

Kato içini ~kerek ıınla.tnnp beş. 
ladJ: 

- Ben, peoklnden Şıınghııye. gezme.. 
ğo gelml~tlm. Bu geıı,ım pek de bo2 
clf'flldl. :ı·etı,tırdlk!m talebelerdt"'1 bir 
kısmının ı;innghasda. çlkd n çıktıfr· 

nr, hlivlyetlerinl pek çabuk kaybede. 
rek lşl 5er&<'rillğe \.-urıluklarmı duy -
muştum. Onlann hayatmı yakmdon 
gömlek ve wtklk etDH'k ınerakmı 

yeıncmeml1ttm. Bunlar Şanghaya. ge• 
lln<.~ neden azim ve lradr-ll'rlnJ. nı8ll

trklarmı, muhakemelerini kaybetti • 
lcr ': diye düşünüyor ve bunun scbeb
ıerlnl :uılıı.1111\) ı pek merak ediyordum 
Şan~haya gelir gclme-r, bunlardan 

birine raatfadırn. Kendl'llıı" sordum: 
" ·c L ynpı.) orbun bumda'?., hayret 
le yU.,,ilıoo b!ıkh: " , r. .. lıa ·~ f'ğien. 

ceden. sefahattoo baıtka bir ııey var 

roıdır'f nu aleme dftldım vo hüvlyetl
mı kaybettim .• günlerce kendimi ara.. 
dnn. Buları\3r.lıın .. ,.e artık bu ıır&IJ • 
tırmadan vazgeı:tfm.. tnıı:ı.nm, mesut 
ya,a.nıası lçln, lll('A°Cr hl'r §C.)dr.n ön
ce llendiıı.inl kaybetmesl eartmı2!., de. 

dl. 
- Eh .. bıı da bir lel!K'fe. Knbul et. 

mek tazrm dC'ğll mi 1 
- Uayır. Ben böyle manasız tel • 

aefe;,·l kabııl edemezdim. Vaıifl'm 

onu lrpt etmek uyandırmaktı. Öğüt 
\"f'rdl;n. dlnlcmecll. Geçip glttL il.ay. 
retler içinde kaldlDl, 

- B.'"<'O• rah:ıt <'tmcı, itin, cmn 
yada. bıındıın dnha gilı;el bir rcısere 
olaınıu.. 

- &iki bu dUşUnU;1to de bir mıuı
hk varo.r oiyordum. Çok Uzülliyor • 
danı. Bu g nçlıı bir tıkşam ımruoıı ul. 
duğunu, bir kadına tutulduğunu i;Ör
dünı. "1,tt', kMdl1ılnl kıı.ybetmoıılnln 

ıtebebl şlmdl Ntlatı)dı. Bu kaclm Olmll 

,uuruau çalmlf,, dedim ve gDldilm. 

(Devamı , ·ar) 

F 
Ad 
2-1 

Dün Fenerbahçc stadrnda 10 bin. 
d~n fazla bir seyirci kalabalığı 6-
nunde takviyeli Admira takımı 
Fencrbalıçe ile karı:ıılaştılar 

Ma~_ın ~fsilı'\.tma geçmed~n ev
v~l ?u?~. tahmin yaznnızdo. da 
bıldırd gımız gibi Fcnerbnbçeliler 
maçı kazanmakta gü~ltik çekmedi
ler. Fenerbahçenln bu galibiyet" 

. . d l 1 
ııctıresın e ge en mlsafir to.kmun 
da kuvvet:Jiz olduğuna dair b:r hü
küm l]lka.rmak doğru değildir. lç1 
terin.de Urban, Maleki Şilling 
Ganşel gibi Alma.n milli taknnını~ 
en güzide oyunculan vardır. Ya.1-
nız ;;•ol yorgunlujhından ve bera
ber oynamama.ktan ve bflhn.s.sa. ilk 
de\"re rüz.:,o-Rr aleyhlerinde olarak 
çalışmaları neticesinde yonılm:ıla. 
n mağlubiyetlerine başlıca funil 
olmuştur. 

İki takım Kemal Halimin i<la.re. 
sinde şu kadrolarla sahaya çıktı

lar: 

AD~ltRA: Deyle - Gerhert, 
Şillin~ - Zehetmayer. Glorl, ıran 
rayt~ - Mdcl•İ, Urban, Şalet7.kl, 
Gan'5el, Arlt. 

FENERBAHÇ}~: Sabri - l\la. 
ammer, Murad - Ali Rıza. J<::.stıt, 
Ayılm - K. Fikret, Naci, lUüj<lat, 
Ümer, Faik. 
Kısa b:r ııeromoniden sonra oyun 

başladı. 
Oyunun ilk dakikalarında tam 

bir Orta Avrupa sif:temi içinde 
yapılan üç Adrrrlra hücumu sey-

erbahçe 
• 
ı ray 

• yen 1 
rettik. Dördüncü dakikadan iti. bahçeliler sağdan K. Fikret va... 
~aren .o~na ya~aş yavaş Fener Htasiyle bir hücum yaptılar, top 
lı~~r. h'.1J<ım olmaga ba.5ladıla~. ~~ kale ö~lerine kadar geldi. Alman 
ha.kımıyet oldukça uzun surdu kalccisınin bariz bir hatasından 
Alman futbolcuların birıbirleriy- stüade etmesini bilen Halit ve 
le anlaşmaya ~alıştıkları ve bil. Müjdat ikiı;i birden topa yetişe· 
~assa rüzgar aleyhl7ri~~ oldu- rOk tkkımlarma ikinci golü ka
J?ıından Fenerbahçcnın hucumla... .umdudılar 
rmı golle neticclcndırmeğe uğ- Devrenin° mütebaki kısmı Al
raşıyorl~r~r .. 25 inci dakikadan ıaıılıırm lehinde geçti. Fakat 
scı_ııra lıakımıy~t yava~ yavaş Ad. Feneı:ıbahçe müdafaasının güzel 
~ıralılara geçtı . AdmıralıJnr tam oyunu ve bilhassa Esadın fevka.. 
bir Of1:a Ayrup~ oyna~orla~. iade çalışması Admiralıların gol 
~vrenı.n bıtmesıne • ~ogru . 42 yapmalarına mani oluyordu. Ni· 
ncı dakıkada sarı • lacıvcrtlıler hayet devrenin sonlarına doğnı 
soldan bir hücum yaptılar. Top 38 inci dakikada Ganclıeiin güzel 
Alman., k~l~cis~~i~ elle~~ .~r~ın: · pasından iyi istifade etmesini 
elan Nacını1! onunc d~lu. Nacı bilen sağaçık Maleki takımına i.lk 
de gayet sogu~anlı b •r hareket. ve son golü kazandırdı ve oyun 
le Fenerbahçenın ilk golünü yap· da böylece 2-1 Fenerbahçenin 
tı. Ve dev:e de biraz soı;ra Fe- yerinde bir galibiyetiyle bitti. 
nerba~çenın 1-0 galebesıyle SO· Fcnerbahçeliler dün bilhassa 
na crdı. . . birinci devrede gösterdikleri çok 

Bu devrede her ıkı taraf da güzel oyunla galibiyeti haketti
mu:hakkak bi1:~ gol kaçı:mışl,_ar, ter. 
Fcnerbahçe ~ar lehlennde ol- Admiranın bundan tam 16 sene 
duğu için rakiplerine nazaran da- evvel 1926 da 4-0 mağifip etti
ha güzel oynayarak galebeye hak ği aynı takıma 2-1 mağlubiyet 
kazanmışlardı. .- !eri ve Fener.bahçenin revanşı 

/KiNCi DEVRE böylece kazanmış oluşu taraftar. 

İkinci devrede riizgarı lehleri. 
ııe alan Almanlar o1dukça tehJi· 
keli hücumlar yaµnınğa başladı. 
lar. Fenerbahçeliler 7 dakikada 
Admira takımının baskısından 
ani bir hücumla kurtulan Fener-

tarının çoktanberi arzuladığı bit 
gaiibiyet sevincine ula.ştımuştır. 
Fcnerbah~ onbirini bilhassa teb· 
rik ederiz. Admira ta.kmıında. oy
nayan oyunculardan 6 sı Admi
radan diğer~eri Almanya.nın meş
hur kulüplerindendi. 

I stanbul Atletizm bayramı 
Dün Bebekte Robert Kolej sa. P7°');":'7:"'ı-"""'"T:-.-.':;7'""-... 

9

~-:""'-"':"'"7'-...,._~......,.-~i"""""'l)"""'I"~~ 
hasında İstanbul atletizm bayra 
mı yapılmıştır. Günün en iyi de
recesi şüphesiz 3000 metrede 
Eşrefin yaptığı 9,5 la Kemalin 
ciritte attığı 59,20 metredir. Di
ğer teknik dereceler şunlardır: 

100 metre: 
1 - Cezmi 11,5; 2 - Sabahat 

tin, 3 - Sami. 
200 metre: 
1 - Cezmi 23,3; 2 - Sabahat

tfo, 3 - Sami. 

400 metre: 
l - Raşit 53,4; 2 - Ahmet, ;ı 

- Ançus. 
800 metre: 
1 - Ahmet 2,92; 2 - Adnan 

3 -- Ga.lip. ' 
1500 metre: 
1 - Rıza Maksut 4)1~; 2 

Zürref; 2 - Raif. 

3000 metre: 
1 - Eşref 9,5; 2 - Kostantin: 

3 -- Rüştü, 
110 manialı: 
1 - Süha 18; 2 - Turan 3 -

Sııdi. ' 
100 metre bayanlar: Dl<,k: 
1 - İnci 14,4; 2-Adlle; 3 -

Aysel. 
1 -- Melik 35,69; 2 - Cevat 

GUlle: 
1-Ateş 12,63; 2-Jeba, 3-

Karamalengo. • 

;; -· Ateş. 
Cirit: 
1 - · Kemal 59,20; 

3 - Var.ık. 

Maliye Vekaletinden : 

2 - · Fuat, 

Eski nikel 5, 1 O ve 20 paralıkların 
dırılinası hakkında ilan: 

tedavülden kal. 

Eski nikel 15, 10 ve 20 paratıklarm yerine dantelli bir kunı§luklşrla 
bronz 10 paralıklıı.r darp ve piyasaya kfifl miktarda çıkarılmış olduğundan 
eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 31. 6. 1942 tarihinden sonra tedavülden 
kl!-ldırılması kararla§tırılmıştır. 

MezkO.r ufak paralar ı Temmuz 1942 tarihinden itibaren artık tedavül 
ctmiyccek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal san.. 
dıklarilc CUmhurlyet Merkez Bankası §Ubclerine ve CUmhurlyct .Merkez 
Bankası şubesi olmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul 
ed!lebilecekUr. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları mal sandıklarile 

CUmhurlyet Merkez Bankası ve Zira at Bankası şubelerine tebdil ettlrm.e 
len iltı.n olunur. (H29-~U5) • 

. 
Devlet Deniz Yolları işletme 

Müdürlüğü ilanları 
Umum 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz propramı 
Adalar • Anadolu • Yalova hattında bir hu;lran 9U par.ar«ı&I gtinl.iıı· 

~ ltlb31"1"D yar. progmmı tatbik olunacaktır. 

rrnl program lııkeldere aaılnu!ltır. ~ programlan gişelerde satı.J.mak. 
tadır, (5997) ~- -

Uzun atlama: 
1- Ömeır 6,41; 2- GUncr, 3-· 

Vahit. 
l'Uksek atlama: 
1 - Halyafkim l,7:S; 2 -Meh· 

raet; 3 - Mehmet. 
Uç adım: 
1 - Ömer 13,44; 2 - Gilner. 

3 - Turan, 
Çekiç: 
1 - Ateş, 2 - AIActUn. 
Sınk: 

... 1 - Muhittin 3,52; 2 - SUha; 
v - Viçııra.pulos. 

llayrak 1X4 tur.: 
1 - G;ılatasa.ray 2,20,15; 2 -

Eskişehir. 3 - Beyoğ'iuspor. 
Müsabak:ılard2.Il sonra kazanan

lara giinün ecesi ve nedimeleri ta
rafından mada.lyalan verilmi.'ltir. 
lial:ıtasaray U: 2- F. Balu;c Il: t 

Diln Admira - Fencrbahı;e ma
çından evvel oynanan Gala.tasamy 
ve Fenerbahçe B taktmla.rı maçı· 
nı gUzel bir oyundan sonra maçı 
Galatasaray 2-1 kazaruırnk ortn
v:ı k'.>nulan kupay1 kaz:ınmı~-trr • 

1 OPERATÖR 

Halid Ziya Konuralp 
tKL~ci CEitRAHI DOÇENTi 

Beyoğlu tstıkla! Caddeat Elhamra 
Apartımanı ı Numarada 

11 r g1lıı öğleden sonra 7 ye kadar 
Telefon: •2201 


