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A A 'mıuıya l;:ız:uııyor, ltaı. 
ya fü ünü.ror. Sel lrcllerr. 

1le bittııhl gülmek rliisü~·or, Bu t!n 
lı:ırbin c*lenceli brafmı tt:o:k·ı t'

lliyor. Herh:ıldc Fıı istlere he;ı 
ll'ılnnett.nr t.nlm~lıyız. Çünltü bii
\lin dünyanın sinirleri geıfüllği 
':ehrelerin c;:ıtJltlıf,ı wızi•• da.klka · ) 
!arda onlnr ortnlıı.tn hir ~e\· ~rne 
''e bir ferahlı!; husule ~etlrC<-l'k 
lakırdıyı söylemc-.inl bilirler, dn· 
daklara tebocsUm 'rrirlc?'. Şimdi 1 
<•e i.te böyle olu ·or. MareŞ:ı.l Rom 
'belin Şim:ıli Afrilmcla mu\'ııffııkıyet I 
~u!i:I Fnsistlerl bülblll ynph. 
.\lınanlnrm galfth.,sini l(endilerin<' 
illa) etmlye knlktlla:r ,.e derlın.1 
~ll'Jinl ~·U'kselttile;-r. 14 • 15 ha
~itun t:ırİ!ılerinclt> Fn.~',.tlcr İngi. 
1izlere övJc bir ders \'rrm:sıcr ki 
lıııtııızıe; bono tari lı>Ti boyu:ıca 
~11tnm"·ncnklarmı5. Dniın'.l hatır 
1Y11eald~nm ! 

lıct'C'kı>t \•ersin k\ Ftı lo;;tlcrde 
llııııtrnnk knhfliy~tj hnr; 1Ade bir 
~et~ye yül•selmi;tir. \'okRa azıctk 
llftıaları 01 :ıydı ~dl a~ı~anm 

'r:11.rn:ı1tardr ve diinYn~ ela ~arif 
l~ j stl 
t' ~lerJnden ve nıı.Jırsrnan<'ft e ~-
1llden ma.hrom brrnltrr1ardr. Fil. 

h1'1tika rn,istlerin tn~(lidere der.; 
~l't~klerfnd~n bnlı-ıedPbtlrnc?erl 
itı lluu1' tn.nd:ı Fili tinde, §U· 

1'rlıı hamdıı lisem k~nırgii.blarrnı 
01dııran vtız binlerce rnt.nmlaşlıı. 

'lıtı t:ırnamcn onntmu"' otnı:ılıın İ· 
'~der. 
ta~istler baska birine ders ver· 

lltklcrfni Ö)'llyerck iftlhnr cc.lebll· 
~ için kendilerinden 6 • "I kere 
'ha nzbk olan kUçUcUk Yonan1s
~'1nn nasıl dısn.n atıldık ornn, 
"llbl"ıuruuı Yunanlılar knrşısrnda 

~tl fi('iZ \'C mağlfıp bir mcvJde 
llştü'klt>rlnl hahrl:ırmdan !:ıkar

'llı~ olmalan lıl:mngcllr. 

1 
lı'aşi t'cr nihayet k('ndllrrinin 

' an topraklsnnı Alm:ın13rm dö· 
•lsın"'Sl !invcsindt> ~erl aldılar. Fa 

~at hani 0 me5hur ltnıynn ımpl\
l'rıtorluğu nerede knldı! Hani Ha. 
~t:~istan bani Erltrc, hnni Som&· 
11 \'e onl~r bUtlln bu nıağlülıiyetle. 
lf nnuttuktan sonra lngtıizlcr 
1.fby8 muvııffıılcryetslzllğini onu
t'lltlarsa b\\yük bir Y yapmı3 cl
'bıbla r z mnederlt.. 
~sıl garibi Fa i!ltlerln tdtrnr 

ı\ lt(lenfz Jıfıl-imiyetlni da\-nyn baş. 
lalltalandır. Alrdeııiz uttlylc İtn1. 
"a.nnmı Şlmdi de ttaıynn olıı.cak. 
lııı~? ~-
~laaoınfib bu ö:ı bUtün h\itü•ı 

' ıl il dPğil ~ilıi görilnfiyor. ltat. 
tıın don mıuı .. .,,nm yediği dtırbele
~e b:ıkı1nrak <lcnbln Faşi~tıer için 
t lynn mezıırlığı oldn~n söyle· 
'b~tr ,-nn•ı~ teliikld cdilcmrz. 

Fakat onl!ıl' sözlerini rcııliteYt 
llci:if ~cniş ha.ynller! c çevimıl • 
ltrdir. tsin yanlı~lığı ti ~tnn 
~slıvor ÇUnkü r\'veln kcndllcrly
~ ~ki Rom:ılılnr nr:ısmcla bir kn 
•abet ve mlinııc;cbet 1tördyorlar. 
ltalbnkj ~ki Rnnuıhlatla bng\inl;U 
1talynn1nr ne ka , ne rrk, ne ki\. 
~kter ne kahtlh·Ct iUbıınyle hir
birlerl~e hiç be~zemedcr. Sonra 
lır yer" nhlp olmnk iıld!n,ma 
~lllh bilmel' içln her şey~en e• H?l 
~ll\"\•ete sahip olma~ ı<'alıe<ler. 
ltarpte istilaya ut~:rsıı bir takım 
11\ernJeketlcr teltrnr <'Urile<'ek. ke_n 
~i kenfllne çökmü~ bir ahun ko
Dliğü gibi i)nmü~ Fn.<;lst lmpara
'ı>rJul':.ı ı ba.ı mı lmldınuıııyaeak-l ,,,.. . ~ 

~ ----

Marsa Matruh 
n1evzilerine 

6mihver
1 tümeni 

hücum 
etti 

Muharebe 
bütün 

şiddetiyle 
devam ediyor 

--0--

lm g Hz i\ avvetlerı 
ta .. Yiye ecbldl 
~ 

Romelin mak•aclı lngiliz 
hatlarını yararak l•kende • 

riyeye yol açmakmıf ! 

(Yazıoı;ı S tincUde) Al.nınn tayyarelt"rl Sovyet m<ıtarlU 

Kiğıt ve tevzia ı 
etrafındaki neş i at 
Kağıt ithalat birliğınin tevzi işlerile 

a ikası yoktur 
KA.ğıt ve tevziatı etra.tında aon ra bırakttklan veyahut kendilerinln 

gUnlerd(ı yapılan ne:riyatı gözönUne de bu memurlar gtbl hareket ettik.. 
alarnk telklkatta bulunan blr mubar leri yazlımaktadır. 

it ve 

Getirttikleri malların mühim bf.r 
kısmını serbestçe satab ıeceKler 

T ca OK ve bir 

Ankara<lan ~ ldirild ğine göre, 
kararnamesi R"'&ni Gıızetc'.le in
tişar etlen dağrt.ma Of.isine alt kad 
ro hazırlrkla.rı ?:>ft!rilmck üzeredir. 
Of:S, pek yakında fn.aliyetc geçc
c<.''.ktir. Ticwct Veıkalcti dağıtma 
i~ :için p1fuıla.r hn.zır:amakta:lır. 
Bu arada, m:ınifatur:ı e~ya.sı dağı
t.unı için de bir plfı.n hazırl~-

1.Jr. Buna göre manifatura eşyası 
22 gurupn aynlmt§tır. Bu go.ırupa. 
dahil ol:ı.n c~yn. villıyctleıi.n il;. 
lhn, nüfus ve ihtiyaçlıı.rı ba...'lamla
rmdıuı slındilik ::mbi t ve muayyen 
hir n'sbet dahilind! aynbnl§W' .. 
M mlekete her ay glrce~ rnani
fa tura e§~""aSt bu munyyen yüzde.. 

(Dcvnmı S üncllde) 

Alman a vareleri 
1
Alma a a 

Ceheiütio.r k'ı isteyen 
bombaladılar 

Berlin, 29 ( A,A.) - Lalinca'dan 
D.KB. aj nsına bildirildiğine göre 
birkaç bomba tayyarcsı dün gece Almanlar Ccbclüıtnrıkı bombnlamışlır. Onikl 
knclnr bombıı nskert hnvıı mc~dıını• 

ın,rtıanoa bUcum edi~or 

K k na isabet etmiş, birknç tayyare ha• urs rap olmuştur. Hava bataryaları fo• 
J nliyete geçmiştir. Hnvn mc:rdanının cephesinde ue vı~csi~lcrınde çıkan yangınlar Lali~a 

Elcezirns'dan görünmekteydi. 

taarruza geçti · 

e 

Vişl, 29 (A.A.) - Alma.oyada. 
çalIŞm.:lk .:.Stiycn Fra.nsızla.r için iır 
gal altmda.ki Fmnsadn açilan xa.. 
yıt bürolonna mürncaathr gUn 
geçtikçe çoğlmaktadır. 

18 hazlıım t:ırihinde :ı.çılınrş o. 
lım Clermont Ferııı.nd btirosu <lıı. 
gUnde 40, 50 ki~i kavdetm ye baş
lnmmtır. Bil rabln lxı.şl:ıngtçtald
ı:in iki misliclir. 

ririm1zln elde ettiği malQmatı aııatı Tetkikatmuz kAğlt mevzuuna inhL 
ya oorcedlyoruz: sar ettiğinden bu l.şlerıc mcagul olan Londra, 29 (A.A.) - n. n. C: Al· 

Ktıfıt l§ler! tizcrinde ba§lıyan neı. birliğin ne Ucarı hllviyetlnl knybot. ı'nanlar, Kursk cephesinde de yeni 
rlyatta, birlikler, k.A#lt tevzli, ma • ttğine ve memur gibl hareket eyle • bir taarruza geçınişhrdir. Kursk, 
ınul kf\kıt stoklan ve plya.aanm llıU. diğine dair bir emareye tesa.dllf ede. Harkohın 200 kilometre ~imalind<>• 
yacı, kara borsa ve itha.lA.tçınm e • medlğlmlzl blldlreb!llriz. dir.Almanlnrın taarnıdarı üç kesim· 

Busahah viJôyctte Voli '°c Ilclediyı
Reisinin başkanlıElındn kn makam• 
lar toplnnl1sı yapılm~ır. Toplan• 
tıclo, vali mun,ini Ahmet Kınık da 
hazır bulunmuslur. İÇ'lim:ıda, şehri;ı 
muhtelif iaşe i lcri \'C mnhııllc da• 
ğıbna birlikleri etrafında görüşü'· 
clüğü nnlnşılmnktadır, 

Nisdc miiroen!lt edenler günde 
!50 '.kişiyi g«tiğindrn alft.kadarla. 
rm birkcıç g1ln s:ıbretm.eleri lllzu.. 
mu gMetekrlc i li.n t-dilmi'Jtirı 
Umuml,yet itibariyle bütUn ı,;eh r. 
lerdold Alr.an bt>rnle.ı-ın ;, kt~ 
mek için mUrac.ıa.t edenlerin sayı. 
sında 60 i'fi yüır.de 100 bir artııJ is 
temc~ir. Demir s:ınayiinde 
mUtehass!s olmıyan l~çilcrl yet.iş. 
timıek için Almn.nynda ku.rs'ar o. 
çıJacnğy htı!7.ı.su fayd:ıh bir fınsnt 
teliıklri edilmektedir. Bu kurslar 
için gerrlş ölgüde mürncaatl:ır ba§• 
hınıŞrr. 

llndcki k~Uar gibi bet mUhlm mev. KAğıt, mukavva ve tatbikatı tt • de, Harkor, Sivııstopol ve Kursk'ta istanbul at zua tomo.a edllml§ bulunmaktadır. • halAtÇiları birliği azamı gayret sade. devam etmektedir. 
Bunların blnncıaını blrllkıerln ısta. derek memlekte muhtaç bulunduğu Karadeniz Rus filosu sonsuz zor• 
tuıerlnde mevcut tıcarl hUvlyeUerinl k&ğıt karton vesaireyi getl.rmekte • tuklara rağmen, Sivastopola lıiılü yi· 
kaybederek haklarını vo vazifelerini dlr. Mubteut memleketlere muhtelif yccck \"e mühill)mnt yctlştirmekte
vekt.ıet tarafından mensup memurla. (Devamı 8 tbic-Ude) dir. Sivastopolda Alman taarruzları 
---------~------------------ şiddetle rtevam ctmc)de ve Alma ı 

Koşu sahası lJeni başlan 
tanzim edildi 

Litvinof 
ÇörçÜ ve Ruzvetle bir halta 

müiemadiyen temfUlarda 
bulundu 

Vaşington, 29 ( A.A.) - Dally 
Ncvs gaıeıesi, gecen harta Jclnde 
Lltvlnofun mütemadiyen Huzvelt ve 
Cörı;lllc temas halinde olması, Av• 
nıpada ihdas edilecek olan ikinci 
cepheden miıda Jlusyaya Yeni bir 
yardımda buhınulaca~ını gösterdi• 
Alnl yıızınaktadır. 

Romanya 
Şark cephe•inde çok lazla 

subay kaybetti 

ı.ondra, 29 ( A,A.) - Brit.ıno,·n: 

Haber alındı~ nn göre, 'Rome ı, 
lıükfııneti şark cephesinde sub:ır 
kayıplarının grçcn harplekindcn 
çok fad:ı olduğunu kabul etmiştir. 
Halbuki o znrnan Romanya diğer 
müttefikler 'ne nisbclle deha çok 
miktarda knyıplar vermişti. 

Fırıncılar, gene şirket 
kurmak istiyor ar! 
rırınlar çotalddıça ıatı, azalmış, 
masrallarını çıkaramıyorıarmı . ' 

Fırmcılarm 1staııbul, Beyoğlu ve 
Anadolu yakaarnda kurdukları şlr • 
ketler bundan bir mO.ddet evvel za. 
rarlı görtllmüş "-e bu §lrke.tler kend\ 
kendllerln1 Iellhetmi§tl. Aradan ge • 
çeı:ı nıUddet zarfında tırınıar çoğal • 

m.Jf evvelce francalııcı, pastacı ve 
simitçi fırını olanlar ekmek çıkardığı 
gibl oırketıerln sahiplerine ayda mu. 
ayyen bir para vererek kapalı tuttu. 
tu tırmlar da tekrar açtırılmtştı 

tank ve cesetleri kendi askerlerinin 
cesetleri üzerinden geçmektedir. 
nuslar, Sivn.c;loıpokin Alman ıııyia.tı· lıı;t:uıbulds at yan lan 12 fero. etLen bütün lcwlllll1I1i hnyvmılann 
nı 100.0()0 kişi olnrak tahmin edi• muz ıınzar gUn\ıııdcn itib&ren b:ı.~- lstanbula gelmeleri temin edihnis 
yarlar. lı~"Bnlk 10 lı:ıfta de\'lllll edefdrtir. ''c bunlarm kısmı ıwuru şbndiye 

T.rındra, 29 (ı1,A) - Sovyct scc~ Ko~ıhı.nn her senc·ye nııwııın da- kacla.r lsta!l.buls gel~iş bulunmak. 
yarısı tebliği: b& gürel olnbilmcsini temin iı:.In, tadır •• Son kafile de st~~ola mü-

(Dcumı AnkM'a. llkbahal' kosularına iştirak teveooıhen hnrel1et etmi5tır. 
--- ----·----- -- 1 VcJicfendi liOŞtJ Jt>.rl buse. 

nr- lli rr ;enclere nnzn.ran d:ıha. 
glı~-el blr s::J.ihle h:mrlanmı bu. 
lunm:ıkt:ı·lır. !ldnci mc\ld 1.ısmı 
tıı·n men knlclırılmı<: l.ılit.ün saba 
hirlcştirl'ru'c \'C im suretle geııj<;. 
leti'mil'Otir. Bnh<tunilo;terck ldşelc
rl fo.mnmen ikinci rncddin ol(luğa 

COe\·aırı ~ ünt'Udc) 

Ki SACA 

er 
cevap 

l<a dan ve makinistler 
llusasl gemHerrre çalışanlar ıstakballe
~.nın emniyet altına alınmasını lıtı1orlar 

Fakat !ırmcılar, tırınlarm çoğal. 
mutle beraber her tırınm satı§ m1k. 
tannm azalması vo bu ,ekllde mu. 
rafların da çıluırılamamıuımı öne sU. 
rerek işlerinden daimt bir hoşnutsuz. 
Iuk gfuıtermektedirler. Bu m<"yanda 
~rketlerin tekrar tesisi arzuıarı da. 
ima öne sUrUlmektedir. 

Fırıncılar yarın veya cumarte,,l 
gUnU cemiyet merkezinde bir toplan.. 
tı yapacaklardır. Bu topıantıda fena 
vaziyette olduklarını !ddlıı eden fı • 
rmcıların hali tetklk oltıı:ıac:ık. şlr • 
keUerln veya tek b r şlrkı?Un tekrar 
kurulması tejebbUsU Uzerindc göı11. 

fGlecekUr. 

Antlgone'nla mevzuu ve Solo' s 
tigone bir 

G AZl~T.r .. ~ttZtN be~ gUn C\'. 

'clkl :ı.yısınd::ı. Çoruh ' i
liı \'eti ne bağlı l'u uf~li ı.nznsı llnl. 
lrı~ın i'. i clilr.ırinl Dnlıiliyc Vcl>ili
ınizln gözU önUne ı,oyruu,.tuk. Yu. 
ı.mfrl'ler kaz..-ılannın ınU,J.i .t.e 1 İ· 
1 t b:ıkımıncl::ın ı;rıunu:ı:ı. bağlan. 
nıa~ını ve yollarının l &Jlılınn mı 
i!itiyorl3J'(h, 

Dahiliye Vcl•ill doktor Fikıi 
'l uzcr'in g:.u:ct~>nlZ(J çıkan bu a· 
(,ıli mektubu büyük bir nlli'ka \O 

clıcmmiyetıc dikkntc aldığmı dün 
~iin<ford'ğl mt>l<tuııtnn i)freniyo. 
ruz. 

. 
Dcnız tıc.ıret filomuzda mubtelU 

tılıaaa alt şıleplerde çall§&ll kaptan 
•e lnaklı:ılat!er altlkadar yüksek ma. 
ltarnıara mılraca:ıtla lsUkballerlı:ıin 
ttnunı için :ecSblr aıınmasmı lstemı,. 
!erdir. 
ŞUeıııcrde ~aıı:an ka,puı.n ve ma • 

k!nlsUer ça!ışt.ıklıın mUddeto;e uc • 
reUer!ni almakta fakat ioton kaldık:.. 
ıan gün hiçbir Ucret alamamaktadır. 
ıar. Bunıa.rm ne tekaUdiyest ne <I~ 
knza veya ölUmlerine kar~ı bir garan 
Uleri vardır. Bu tllcpıerln aablplerl 

{Devamı 8 tıncüde~ 

kim !r?. 90 klşll k tıup • 
tiyatro e eridir, oper eı·ı. Trup a 

b r de koro beyett var ır 
-..y,.. 6 illc.I 1111ıtıam&zdada.) 

S&ym vekil, mcktub V 
let~ nnzam alındığını ve gere~

(DC\'amı s Unclide) 
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Yıldız bahçeleri 
Devir muamelesi bitmek 

üzere 

e zl e
a ç ac a 

Yıldız ba.lıçelerinin halkm istifade. 
sine açıunak Uzero beledJyeye devri 
1§1 son safhasına ı;elml§Ur. BirkaÇ .. · ı gün evvel Yıldıza. giden Nafia mU • 
hendlslcrlnden mürekkep heyet eııı • 
lfikl mUllycnin belediyeye devredeco.. 
ğl l:ınhGe kısmında bulunan binaJııra 
kıymet takdir ctml§Ur. Bu biıUll&r 
Qç tanedir. Biri Uç, diğerleri ilti,.'ICr 
katlıdır. Blnala.rm l<.ilnde hara.p C§ • 

ya. da. bulunmaktadır. Esasen mıına.. 
rt ve tarihi bir kıymeti olmıyıı.n bu 
binalara nlbmış bin llrıı. kıymet tak. 
dlr etmlLJtlr. Evvelce belediye !en 

ebe ten R. Hisarına gitmek 
mühim iş i: adamı mezar <ta 

soy p soğana çevirirlerdi heyeti t.ııra!mdan takdir edilen kıY -
m&t ıuwneee kabul cdllmeml§tL Tak. 
dJr edilen kıymet bahçelerle beraber Kaptan Tahsin Dalgallıran' a göre; 

esi çı mar plA ıeı 
bu Uç blnanm da devrinde tefVfze 
esas kıymet tutulacaktır, 

Yıldız ba.hçeıert için beledJye bir 

l Hasan 
YA7AN: 

edrettın . LGEN 

-s
jJOOAZJ{)!NJN Anadolu ya-

kaı:>mda oturnn.ınr onu pek 
ynkmw:ın tanırlıı.r. Vapurun düdü
ijyle buındo. oturnnlan selü.mlar, 
keo ilerlyle # Im pey<la eder. Kar 
§'dun lı.ırfi~ snmimiyet devam e
rler. 

d e ı ıazı dır. para vermiyccek bahçeler sadece ta. 
puda belediyeye devrolunacaktır. 

Yıldız b:ı.bçcleri de ha.len pek de 1. 
yi bir halde değildir. Bahçeler ıslah 
edilecek, tcmlzleneoek, ağaçlara ba... 
kuacak, meşhur btlyllk havuz tathlr 
cdllcoek, bu ha.YUZn yeni sandallar 
konulacak, tarhlar yeniden tanzim 

1 edilip çiçekl!'n:.'llrllec !-lir. Bahçede 
bir de hayvann t ı.ı mı kı.rulacnktrr. 

o ür .. 
atşar 

Temmuz içinde intizamla 
yapdacak 

bir c"rmüme hu 
Can a acal< nok a, i i oda arasındaki bir 
iç ka ı ın (Ullanllıp ku lanılmad : ında !.. 

Mtiddciumumlllk kapı'illlın yo.- lıınılnıu, ki simdi anahtarını arıı
wnd:ıld iskemlee-lrden birl<iine ili- &idi bobuiıs.JD. 
til\·erml~ti. llt:ıncmclan, yahut da * * * 
gelip geçenler tnrofmd:uı görülüp, Artık sizin de anladıl:'llllZ3 göre, 
tanmmamalt i~ yilzl!nü dıwra, bu bir cünnUmeşhut hadisesiydi: 
arkasını kori:lom dönmU:7, mev. Ka.dm., şehrimizin truımmı5 tn
zun bacaklarııu birbiri tizcrlne nt. clrlerinden biri3hıin zevoesiilir. Ta 
DlL5tı. Sol elinde, kırmızı uçla bir cir i.,t icıabı sık sık Anadoluyn. glt. 
sigarruım dumanlan helezonlaşı- nıekte ve fakat lıer ge)l5inde blr 
yor, anıda bir lrnrldorn. doğra ytl- tailim imza.sız mektuplar lcendlı"i-
2.tinü ynrnn çe,irerclt Urkel• ba- ne, ka.nsmm yokluğundan istifade 
ln::;lar anyordu. De bir tnlmn erkeklerle ~öriiştn. 

Oys:ı ki, bu h:ıll, dalın fnzla me. trünü haber vennel...-tcdlr. 
l"ll'ia celbediyor Ye bi~ok kimseler Ad:ım evvela bunlann lmnsınm 
hiç isleri olill!ldığı hnlclc Tic:ıret güuIHğini çekemlyen lmdııı nrluı
ma!tl,cmcleri koridoruna saparak daşlan t.ar:ı.fmdan kurulan bir tu
birdenbiro arkabnna donuyor, ken mk veyn kansı ta.ra.fnıclnn yiiz ve. 
clisine bakıyorlardı. riJmiyen bazı ldmseler tnrn-

Siyah ipek tayyörlü, bcywL i le. fınd:ın intfk:ım mnl\S3diyle YB 111!. 
meli ince ipek bliızlu, clud:ı.klan. dıi;,'lnt 5amınık nldmr.amı5tır. 
n :ı kndnr inen tilJJü carıkurtarnn Fakat kansınm n.cım gi&elllği ve 
Simidi ımplmlı bir •,·ndmdı. Güzel kendisinin de fazla ks1mnçlıi;t ri
l üzünü bir tmt dn1ın nı:n<'~ ıse- bayet bir ~riibe ynpma! ındım 'l· 

Mide <liklmtle lxı) ıvms, s~çlıırmı Jıkoyamamı5, gerenlerde yin(' blr 
da herh:ıldc bir :ırtl t, brn:ı:etmis- ceynluı.t.e çıknmk: 
tı. Ynnındıılci f<;),t"m 1 toı>luc:ı ·- l't ernk etro.c kıırtl'ığım, bir 
\iicutlu, sarkık gcrd.:ınh, gri cı. tıaft.a sonm dönee~m' 
bi<;{)li bir adam oturuyor. ctmf!n. Henıi_ştir. 
rmd:ı. ela. birisi sivi1 olmnlc \izf!re İHmit.e lrnd~ ~t:nü , ert c i f.'Ü. 
ilti polliı mcmunı dol:ı<.ıı~·ordıı. ııii birdcubil'e dönmüştür. I~aknt 

Adliyeye ilk defn. geldiği, aru. J • .:ırı ı evde yoktur. H001en İsta.n. 
da sırad:ı müddeiumumilik ~mpı. 1.ıul kazan, lır>-n<lisi t·cpı;e ol:ı.rnk 
~mdan i(criye giren nı\ib:ı~lrJcrin liansmı dört buC'a.ktn. :u.11ınn.ğ-a bn.5 
bJJc clbi5elerlne dlkkaHi dikkntıi fomı~t;ı:r. Nih:ı~et ılc l•an mı Do. 
l::ılunnsmclnn nnlasılıuı bu 3 ilkS<'k ~ziçindcla bir ote1de bulmuştuı·. 

H ALJ:r Fn.hrl ilstn.dnn.17.m ı;e· 
çenlerde ölen ronııuıcı 8n· 

Jahaddju Enis f&in yazdığı )ıUI) 1 

acaba olmdunuz mut l\Ierhumaıı 
hayatını "e kaml.·t.erini g:ıyet kı· 
sn ve keskin h3thrla, Jrun·etlc 
~tzen o snbrlıır üzeri.nele durnın· 
dan geçcmtyonız. MahnTrlr oru· 
yor: 

"llatmımı bmıd:ın yirmi altı, 
yimıi yedi sene evvele götürdü· 
ğüm 2.aman gi)zfcrimin önünde can 
lııruın Saialıntldin Enis neden dahB 
hıırd:«?tli, cblıa sesll ,.e canlıydı'! 
O zamanlar Jıit:fiyelcrlnl nıısü yUk· 
bek sesle, beğenerek ve biz.e de 
beğendirerek olmrdu. o nman· 
dnu sonr.ı. nclcır oıdıı, neler geçti? 
E<lcb3y:ıt filtımi ona h:ıhkı olan 
mevkii tamnmlyle 'eremedi 011? 
Aıl:ıptelere ve :rast gele tercnmc· 
Ierc ~yfal:ırmı n~'ln gazete 'c 
ml'Cmtıabr Saıatıa<ldln.ln hlkii.yclc· 
rin1 gitt~ d:ılın nz mı tnkdlr et· 
tiler? Ysbut o dahn az mı yazdı~ 
\'e en Wrdni IlabsBi!i Iötnptd.JğnıUl 
muh:ırrirleri htism:ır c:j temi en 
fozlıı. onn mo incitti ,.e nefretle 
uza'kl:ıştırdı?,, 

üstadın &mhndöin l~nis Jıak· 
kmd:ı. ft~ hlikmU Yar ld gayet ye
rindedir: Realisttir; nıute,azıdır, 
t-ıın'ntWlrtbr. 

İşte btı ilç vnsfuı üı.}inl ynknr•· 
)"n ynzdığmıız sonıl:ınn c0\11plarıll~ 
\"ermektir; bunu da. Rnllt Fllhrı 
iı~tadımrz sonılnrdan c\"\'cl '" 
peşin ol:ır:ı.k yapmı~tır. 

1~ kaptwılığında rlG kendi i 
pek eskhlir. Şirkete bundan S6 se
ne enrel hıtisnp etmiştir. Kend is1. 
ııe eski Boğaziri lıaJ'Dbııı scrduğum 
1.auıan §Öyle bir ~ündil vo sonra 
mıtmnrya koyuldu. Jlatıralar on-

adnm nlnllr kök etmfs hi!ıbir 
• mıntm:mııs.. 

- Ben ,de<ll. Bof$ıziti vapntln
n kaptanlığına liul~ f.irketinden 

Kaptan Tnhshı DBl"'1.h•ınn 

- Eski Boğazf~i .• yen: '30(\:>:1.ı. 
~ er;ldden Rumeli Jf:qrııı:ı Ik 
bekten gitmek ltorkunc bir wyn. 
lınttr. Meza.rtdı:ta.n gc"il me'7di. ,\. 
damı SOl,IP soğana. ~e' irlrlerıli. 
Muhnkk:ılc bf's n. tı 11\~i bir olur, 
öyle giclıırlcrdi. t'7crlcrinlle de si . 

h.okkömUrU sntı, ıarm::ı temmuzun 
ıç nde başlanııcnktır, Herkese ihtlya. 
cı kadar ltomllr vcrllmesı lçln h!llk • 
tan bcynnnamı:ı istenecektir. Beyan. 
nameler 8.10 gı.ın kadar d ıtııa. 

r:ı.ktır. Beyanname doldurulup yeni . 
.hdas cdllecel< lt0l< t •vzı bliroln.rınn 

nileyc mensup olduğu su götür. l"nnmda bir de Cl~<el• va:n:lır. Gö. 
mez genç JcaJmın :ıcnb:ı ne- gidi bir rünmedcn Jm.rnkol:ı. lw .mu'.!, lnmo;ı 
~uru olabilirdi, ki mtiddeimnamili. na cünr.iimec:hut ynptırnc:ığını söy 
ğe böyle ild polis nra~mıla mcvcu. lf'miştir. C\irmümcshlıt lınzırlanmış 
den gethilmf5ti? gece olun<~ lh; btrlmç polis!(' bc-

Dnha. ileride, temizce Ai)inmlş, raber tacir otele Aitmi lerdir. Va. 
ynı;ılıca. bir znt ynnındnlti blrkac ziyct otnJciJ.'c :mlntı'mı-ı 'e ~mdı
kisl ile hararetli Jınrnretli bir §-ey. nm odıı. ı.omsı ı:nJı:ımı•.tır. l<npı 
ler konuşuyorlardı. lfnll<'rinclen birlaı.ç <lakikn •;or1m :ırıJnu rtır. Kıı 
Ye n.rndn. bir ıle gerıç l<A<lııılo. er. dm koc~-;mı ı·nrşısmtlıı poU !erle 

"Doğru söyliyeni dolmz köyden 
ko,•nrlar.,, doğru ol amma minttfC 
gibi dci,'11, kam~ gibi. m:r.~ar sert 
c"'lnce bükülüp et:,rflm.~inl bllrnell· 
ılir. l>oi;'l"Dluğa Allnhn. foptığı l•B· 
dar tapan Jcör Jmdı bile keJ1dlsiıJe: 

- Ey kör Knöı !,, 
Diye Jıit:ıp eden safl\öyliıye <lo~· 

• ului;'11n lıudodıınu ilıtıırd:ın l•endı· 
rıi afamamıştıl'. Sn.n':ı.Utiinn sıııı'ıt• 
ta 'e hnlo1mte tnp:ın ıııiıundB 0 

tıaf lcöylünün nıhuna be.nziyen bfr 
Ü r~ii Yardır. 

. 6"' ...... '"- Bun tmn 86 4'ene ev-
~ 

. ve lmı çok 
~sllBllrkt? .• 
~ :;tbi Unı.m vnpurbr 

)< Vnpurlann hepsi p~de • ., 
ettil.lcrl ) nnllnn ~klı idi. 

o!Arak o v.ıımnn İngıitcreye 
>arlantuı 67 num:ır:ılı ,·ııpur yo

l gelrıi ( 1. Iluna mehtap ,.e tc. 
Dehttll postru;m.:ı \erdiler. 

ı mehtap lenılni hiç umıta
nınm. O uıımın !'limöıkl g.tbt ala. 
fr:ıngn. sna.t yoktu. Alaturka :ıat. 

le hareket <'derflfü, Saat 11,SO da 
\"eni m.'lh Uedcn vapur hıırekP.t 
ctt i. Yolcular nıehtspbn tam ma
nnslyle fst:Ha<le edebilmek için e
lektrildcıi n hflpslnl söndürdüler. 
Sn..-·ıyerdcn itibaren bl:itün RomcU 
Mw' .Jcrine Tiğn:\"nr.ılt köprüye gel 
<lik. Yolda halkın eğlenmesi, sn
Jıitcleni Jmn>ıbzna pek enteresandı. 
Kfpriilc gek tt.en sonra bu sefer 
He~d rp" .. , Yeni lmpı, 
Jt. ',ı v, ~tiik. Va. 
ııunh 1 • ,-nmı t hmin ede. 

kad:ır doYnm et
, güzel ~yncu. 

s ı rı .. kn ~mda •• 
ı:nm 7anıl;ı Bo~ Ryn htrS11· 

f-iy tlc."ri vaı'(lı. ı lla her ıı:a.. 
ırıan h tibat temiı:a odilml~U. Gece 
Ye~ postclnn vnl'(lr. lbUa 
im k snııtlndo bile bir \'llp r köp. 
ı iidcıı k:ıHm.nh. 

tft:Lrd:ın !:Onru \aµurn binerek 
J:o~ Sc- •• k dar gcmıe -
'iie gldcruer ~ «'oklu. O zaman 
Boğnz ' , hml t.e ''e 
Boğun mu tı-fif ~erin"' ge7.iler 
yıı~rdu. 

JJize son po5talnr ~in nyrı üc
ı-ct verilirdi. Son ~ta pazı kap. 
1 nn, mıı..'l~mdm hsb 10 l."lll"q tic
rt cıtmlr. Ayıla. ZOO Jrtmı, tut. 
tuğu '"in yem 1' f:ı.z.b yeti-
" iVf>!'du. nu y • be ~-nm 
cıl~ 

d i. 
1e baa .. 
~te buoln.r d!!. benim m~sl.elt ha. 

tıra.tnnm •• 
Ta.h~in kaptan n~klarn balin

·:ı'k d" UnUyomu. Sonra sfö:lerinc 
irıc deV'ftm <'hl 6 hMOOdı: 

l'erlldlkten sonra beyanname sahJ • 
bine nlncağ'ı lti:SmUr miktarını ve kö. 
mUrU verecek depoyu gösterir bir 

Jô.h bnlnnar<lo. 'rı nız ~lılen '''" kupon vcrııcceltUr . 
dönmiyen pe1c ~okt • 

Şimdi böyle J.ir ~rnrl..'ll yol•.. a
hit b:ı-.tnn b:\sn ıc:ıftlarl:ı donn tıı. 

mJSBu~·· ~- •
1 

• ,. 1 Temmuzun ilk haftasında 
._..~ gemı Cl'ln <ıe !ıeyrü<>e- • dd l . .. 

ferlne ~k hfzmetl vıudır. l'lpili ıa§e ma e crı tevzırne 
havalarda ,-apur hiınmra ~arak baılıyacaklar 
lstiknmctlerinl, hareket edip ede. lııl&halle btrliklerl, d'l:ı pazar ol • 
mly~l•l<!J'.ini <le tayin edehni- masma rağmen faahycU•rlne devam 
yor. etmi§lerdir. Hnlka verllen mUhlet 

Boğnzı gü:ı:elleştinnek için ne. yarın tamam olacaktır. Yann akşa.. 
ler yapm:ıh? Sonınum gelince: ma kadar blrttklel'C yazılmıyan va • 
Boğazm gU17,~1fğinl temin ecle- t:ın<J~rm gl'}rooeklert z.lyanların 

<'<"it :;ey fnınrdJT. fm:ı.r oln,..ıı, no. mesuliyeti <loğrudan OOğnıya kendi. 
ğaz bugünkü hayat ~nrtınrma uy. lerlne alt o\Acaktrr. 
J.!ım bir dekora l tiriinmiiş, bugiin- Vntl.yet birliklere bir emir gtindc • 
1..11 yns:ımıya uynıo5 dem kUr. E,·. rcrck 'btrllklann iki gthı lçlndo devnm 
lcrfn miktan <lıı nzdır. l\fohkllf lı surette çalı!J?Dalarmt bltdlrınlştlr. 
l•öylerdıe cslciden knlmı oln bu ev- Birlikler temmuzun Uk hat'taımıda 
lt"r buclinkU lçtlmni Jıııynta uygun iaşe tevziatına dıı başlıyacaklardrr .. 
değil<lir. Ronl:ınn içlmindn hiç ol. 
mnZM yeni fecıkWt Ül'tıde ~etir 
melf Jilzımdır. 

E\•Jerin ıcıfahmdnn sonrn ·eni 

Acıbadcmclc bir ev yandı 
KadıköyUnd~ Acıbademde çift.ece. 

Tizlerde bakkal İhsana ait iki katlı 
evll!r. ap:ırtnnanlıır ln.a cdllmtti- evde dUn gece 22,25 de yangın çık _ 
<lir. &ğn.·lm fmıırı l~ln h!lnrl:ınna mrştrr. Altı kAglr, tıstU ah3np olan bu 
şı>htr plilnmm tatbllı:in .. hir nn e\'· ev tamamen yandıktan sonra. yan • 
vet geçrnc1' %izım. Ycı"-sa Uoğıız gm söndUrUlmOştUr. Tahkikat yapıı. 
l•ütün oa.nlılığrnı knybedeı-ck •.. 

O h.:ıJde! .• Illze şöyle diyenler de 
\'ar: "İngili':l.ler Hitlcri ·oruyor -
lnr •• oıı:ı Bofşevfzme Jmr,p, kalkan 
olnrak, muhfnç oldukf3zmı zamıe
diyorl!lr •. Onu :rıılınt dmdormak İ· 
~in ~ı tı'!dbirler nlmmnsma t.a.
rn(ta.rdırl.ır, nnun:ı büsblitlln yı.. 
lnlmıı'>mıı meydan ''ermeden .. hat
la Görfngtn silUh fabrfüalanna el 
altından se~ye Y.e iptidai madde 
gönderfhn ine hfk göz yonıuyor M 

lar.,, Bu hususta kenclllcıiue bir 
fieY somınk o Jmda.r gUo ki .• bun-
lar bfr dosta S61'111acak ımallcr mi. 
<lJr! Hsyır_ hllelmı deGiller, yal. 
mz lıMh'et ve tercddlltte 151 a Jm. 
dar fierf ye vnrdmnı br ki. idctn 
bunnn ha~ı olmaslar. Kat'i bir 
\"Bzlyet nlrrken clıUm:ı. muhtemel 
bir n.nlnşms imld\nmı ortadaa kal
dmnıynhm. diye lmrlroyorJBr .• on
l:ı.roo. kn-u<>et ihtim:.tl ılshilln<le o. 
l:ın bütUn :ınlnsma fmkUnlarmı, 
müm'lıün ~dıığu luı.ılar uzun za. 
rnnn, elde tntmald1r. Cok güzel, 
nmma. birbirine zırl nnlnşma fm. 
lciintnn da mevcut okluğundan bu 
hnl n.cıai:'l yuknn kendini daimi bir 
teznd içinclc y1~.c;atnınk değil mi
dir! 

Bu monoloğa 1938 eylUlünde 
qınl!m da ila\'c etmek lii7.lm ~cll
Y"rdu: 

''Tnhl{flmt için Çclcos:Jo\'n'kynyıı 
l..orcl Uuncimırnı göndermek ele ııc
redc.tt nkıllnrma gehli :. Hep ı,ı 

' "-tiriinl'e11lede bırnlunak.. bir uz-

maktadır. 

,_..·-·-·-·-·--·.-.. 
l'azan: 

JUL ROMEN 

lasma hnkiDJ araştırmak fçin hOl • 
le ha.rclret ediyorlar. Ben~ kor. 
kntnroldarou, bizi. yumu~tnh ·• 
ıccelderlnl umuyorln.r. ylelikle 
bizimle aym fikirde olmndıklan, \'o 

ı:on daldka.dn. bizi bmıJuı.h" ck~
ri hissini vererek rnnl Almn.nla.nn 
bumunu hıı ya Jmldınnı olmuyor 
l:ı.r mı!,, 

1989 da, gilniin ola}i:.tnn:ı. ny
gun düşmesi için, bu monoıot'11ıı 
ı•el• Wçtik cleğ~ikliMer yııpmnl· 
\'-e Çdr~lol akynnın yerine Polon
)-ayı koym~ kiıfi id .• f:cıtc fam o 
• mı.lardaydı ki Jorj llonnenin yor
gun omuzlarını Jrnlılı.rornl• tı::ına: 

llarpt.cn sonra monoloi'!, c'l!:ıh zi 
yade Sen Dominik oı, "..'Tildaki 
Ba5'·ekiilet od!ı.5ma lntlks.l etmi • 
ti. lngiltercnln terceld.itleri, ka
rantlz)rlda.n bdki blrıı.z 7A\ lycSinl 
değisffmıişti, fıılmt mnhJyeti aynı 
l<almı h. llo te!°Cd iit Ye lm r. 
ı.ızlık simdi de hnrtı:n S~\·l• ve j. 
dnr~i füerlncl l rnd .,ıoi gii<.;fcri 
~ orılu. ll'ilkllt ı:>;l'r ı. "-İ~ i in : u. 
1 h·Ierde, gerel. cllr'ctltar askeri 

ı.eğc doğru bnkmn1nrmı'tan bunln. gor\inec c;:ırnnm~. ırmıs \"e: 

rm da bu işle nl:lktıh ol<luı;';'U nrı- - Ne olu or?' ~en I'!' 'nlcit gel 
lnmlıyordu • din! 

K:ıdm siga.rnnm blrisjnj ~bnllü- Diy.~ kel,ieleıpi5lfr. A<la.m polis-
rüyor, diğerini ynkıyor ,.c müdde- J~rd .. n C\'Ycl ocla;yn d:ılnuştır. Fn.. 
fmnnmilik lcapısı dibindeki izmn.rit Jmf hayret. Odada k:ırı ın<lan bas 
kutusu biı~ç nef e (ekilmiş lnr. lm J..imse yoktur. Ya. o nllarn'? 
nım uçlu sigaralarla do!uyonlu. Otelci onun dn, bitic:i1ı: odndn 

Nihayet resmi ıt0lls clincleki ~"U~v;ı.n::;·~e~:sıd:imıer o~le! 
cvmkb mUdrleiumumiliğe girdi Ye _ ı lll ır, knılın C'\'\'cfü, erltel< 
biraz sonra ela dr_nn c:ıknralc genç <le soıır.:ı ·~ehli. Ba,5l;a Jıoş o<fa ot
lmdmb. erkeği \'e d'.lhl\ ilerhlekl 
t,'llrutıtn bulunan :..·n<ılır..-ı ndann İ· m.ı.dığt irin 1<':":ıcl•ifen yun yunn 
çeriye (a~'11"(]ı. P~H .. ıer m.idde!u. <1.iı?UHer. 

K:ıclm bu vaziyet kıuşısmda ağ. 
muıuiuin önünde, d"ğt'rlcrl de ar- la v b lam f 1 t ltoea.sl her 
knbırmdn. olmnl• il ı:.ınıl:uulı. nıaga v nş si'h ~~ · tntmin c 
hr. K:ıdm füi <'M' ort.!l.c:mday. 1 ~leye rad. ~mi .e'! '" f : n;;:nvct Adli~ 
u ,. g··zı rl • · Y:• ... nı·ı I < eme ıg ıçııı he ış ., 

ı e o e :ı er • . .u.. arı . ·ı 1 t 1 t" •ı.v MI el l•n ] l lld yt•ye ıntı m c m c:ı ı. 
O.tugmı ~o g~ (' nnl't\ t 8e ı (' 
kmnrzıta.c;mıştı. 

!rıiddclumumi IDUB\ ini C\ ralı.ı JJir 
iki göz ~eı:d!rip ol.mlııl.tnn cı•ını 
lmdmla bC'r:ıbcr mc\ 1 fi•! ~ct'ri • 
J~n erkeğe dönılti: 

- Ote1 in'.zin bu oılnl.111111 1 ir
le~tircn bir ie kıııı 'ar mıdır: 

- Sey .• \ardır, ~n. , tlninuı 
f•ilitlidir. Ili~ ku1l::ını maz. 

- Anahtarhrı üzerinde mi fü ? 
- Ne mlinnsebet? O im lar Jml-

Çeviren. 

LUTFI AY 

lcsebbüslerdc bükumc.tlmi;ıhı ken. 
diliğiaden gösterdiği t;er-e< -0sr, 
ç0ğu mın:uı, b:lJl3 öyle gcnyordıı 
ki İngilterenin t~rcddtitle yle 
IıattA sadece tereddüt etmesi l•~
,lruslyle bir kat daha nrtlY<>l', ken
(liı;,lne bir mazeret bulmu yor. 
<111. Kaç sefer, bir cür'et noksanı
nı m3Ztır göstennek kin -Ji<" söy 
lrnlldiğ:ini duym:ıdık mı •• "VAtten 
tn r;Itlz r razı olmazht:r Jn .. ,, · -
lıesi" ne Gamtenin ne Dnlll(l;vt;1lin 

d d •v ' • ' n" e ıgı>rlc>r1nin böyle <1 ·n i bir 
fr .. =n pe • ihtiy da 
)okta. 

• • • 

lfadrrı: 
- Koc!lm, ılivordu, Sı>)ıı.hate 

rıkmca c\Cfo ynlnı:- nttırmnktnn 
"tlaldım ,. hirl~'lÇ ı:-ün 1 emir. luwn 
: 'm eğ en mel< ınnk! tlh le &obz
ıı:ı b'r nt"l" •ittim. Ar <>am iizeri 
de j emekte. · ı, ... ,; J!İİr<l"im. O d ı 
a~ ın m:ıkr;;!lfla ,.. 1 •rr·nı süyl<'ıll. 

NiHAT ŞAZI 
(De,"anu 4 UncUde) 

tur: "n'ait ıuıcl don't ~ "alt nıul 
don't net,, (bt'kle \'e gör:Oc, bekle 
vo YaJna!). Ilcr biri l>rndl ıın'a.
nelerini, kendi tenınyüllcrlnl gü
den, memlclt<'ti t('bdit eden tchll. 
~ler hnldamh her b!rinin J'cndlne 
lllahsus filrlrl('Ji ol •• o müessesele
rinin, o bot !ı h!l~JJU bir alem nl:ın 
itthn3i heyetlerin u. lıcdutc; z mnh 
tnrfy ·, hıı.tts hodblnlit:,rt tm(lte· 
re i!:fn bir ı:ıtmıp kayruıf:-ı olmu • 
tur. l.';a.m.hnnm ~ğu, blitnn ser
b st 111ill<'tlcrfn mü. tClrek yar.ısı. 
<lır ~ hiinfyetlerinin kefn.retini 
tcşJ.U eder. Fıı!mt 1ngillil<ırdc dP. 
m~r.mutk miinakaş:ı. rejiminin gi
derllmQ.·en maltzurJan -bu nınh. 
zur nn, hem hür k:ılmak, Jtem talı. 
m etmelc istiyors:ık lmbul etmek 
~-n-- milli plslkolojinln 

bW Jm.<nısiyetille ılış • 
makta ve "'1 söileri h:ıklr çdmnnıık 
tadır: "İngiflilcr Amen~rjz. 
mi, he!: mmaınk1, tcreddütlerlnc 
~mmi b;r fhtt v:cınnck i~ i
cnt etmi ~ir.,, Direr taraftan 

BugUnkU ı::.:ın'nt hn.ynbmu:da t.11• 
\11Ztı CD ki;tü şeydir; bu kötpJıigıı 
umumi olarnk değil san'ntıflrıo 
tnuvaffalc olup obmaması noı.tıı· 
ı;ıncJıı.n knbnl cttfğfmi hemen ilü'.c 
ctmclı. San'nt m:ıllSlllü de bır 
tarla \'CYll :fabr~m ınnbsulil gibi· 
dir; onun da. "Knrnborsa,, sı ,11r· 
ılır. Hatta Jıep l "Knrııbor ıı,, YA 
gitmeğe mecbardur. Ornclıı jı;e Jıe1' 
ı:e:rılpn e' \'cll rekUm, boya ''c ıc:ıl>· 
lnmı oyunu :rol oynar. Fiyntlar jse 
tı.idc \C deriye a.ft c~nm ''l\ıı.~ 
lıors:ı,, sm:ı göre terslne<llr. Eo;Jri· 
ılcn de bnt-ka turlü d[,..fldl; son e
<?cb·vnt nc~ıı \'c ondan blmz c\'\'cl· 
I.ilu~· bfrbiricrlne kolt;uk ve.rerel' 
blrlıirlrlnl metbcttirirlcrdi. Dh 11 11• 

eılar :ı~ıkı;a "fahriye,,ter ynznrlııt• 
dı. l\fütcvt. ı n.!:ıın bunu '.\'tlpll· 

tr•nz. Yap:ııı '!lnca cb onc.'lk bir 
{!Un "~'.:d es er., le uğrn.5:ın snn'· 
ntldir ruhlu tctkikçilerin lıüttlııı 1e· 
rinl bcklrmcğe, lıckliyemczse güç· 
nıe~e mecburdur. Zirn bu ... J<jtclc 
tnnınm3k helld bir ııc;ır belı.i nn ıı· 
ır son raclır. 
S.:ıliilı:.uhlin ı-:nis l'inn'atki\rd1• 

\'nlmnlu, imındığı l>lr şey ,•ıır<l 1 : 
İ"~·:ın hl<ilt'Tiyle dolguniıu: li kill 
bu hi lrri boğuyordu. Uzun scııc 
for, ıilliııccyc kadar, günde en ı 
on ıı.ltı s.-ınt, ~7.eteler<lc tnshlh 
işlerimle ı;nlı<;tı; l'inni ynıı;mdııY· 
ken bunu mu - umuyordu .f O tashih 
ic:lcri ld otomnti'J< nılıt-3 olan fn· 
snnl:ır hile uzun F.runan d::ıyr 11 • 
m::ızhr. En Juıypn.k ze]ci\ ''e cJI 
otonntik iş.. bunhrm urun yrll~' 
lmğd:ısma.~ n.ncalı S:ıUh:ı.ddjn :G· 
nis gibi mu tesnn bir ndıırucla s:&· 
rükl.>Uir. O. ıztırnp ve lnkisarlıt1 

linr8ısıruh SUSDU1YJ eh en yUlcscl• 
:ın'n.t derecesine ~ık:ırmıstı. ı: ·,er 

Avrupa \'Elyn Anıcriknda olsaydı ,-c 
ynbıız (znniyeler) i Ynztıa.} dr 'n .. 
lnlıır Jromrdı; böyle ~tf;; ölmcıc11 

okuyucu bn1duğu gibi anlıvnn dıı 
bulunurdu. 
On:ı ''bir bn..c;Im. zaman, değll<ıc 

d 
, • 

e nıuhllkk:ık ''bııı~lm mckiı.n,, 1 ı· 
zımdı. "Sen ölm.rklin, &eni ölcltinlli• 
!er F.av:ılb ~ocuk!" o bir "snn'nt 
lmrbanı,,<lrr. Dinler gibi snu'atlıır 
da kurb:ı.nl:ır üzerinde yükselir; 
temelde ''CJ.l. ı;ntıda bulunmn1; 
tn1ih meselesidir. 

Kadircan KAF LI 

Ilı ··~ bunbrdan bir neti" (.ı. 
karmak müc:'üil dcf.tildir. Net-ice 
şu sn.yfnlnrdn kcndi1Jf."1ndcn 

bu kadar önemli ve Jcat'i hfı.dise. M 
Ln in .cerey:ın ettiği senelei'dc ik- cmba mya liyatları 

~ıı. meldana çıkıyor, t , 
her Şeyden e\'\cl, 1.rn<li m:ı ut 
düstnmnıı kurron g'tmi<itir: .. Wnit 
nnd se<'" (heklc \C giir:). Bu düs. 
1 unuı, il ire tnlılil e<lil(US zamnn, 
tı ıl.i formUI h:ıliııılc if de eı!il 

lelıilccc~ini de """ İ) enler olmtL,!1-

Cidnrın muJınfa:mUrtnrm ~ gene arttırıldı! 
de en }liSirddnnnm- elinde trol. Sucula.r memba sularına gene keıl· 
mış o ı dn belkt bir tnü' siz~ dlllklerlnden zam yapllll§la.rdır. BU 
li1; eseridir. l\luhnfaz:ı.kfirlnr lxııJ· arndn birinci kalite evkaf sulannuı 
ı.ıı. denC!leı .;ok dnha faydalı clamacıuıa.sı 80, ikinci knllted ıcuerin 
olı:ıbltirle:n:li. Onlar Bolse\ik t~lıli. kl ISO kuruşa. çıkıırılınrştır. Esas n 
kesini lüzumnndnn fnıla bliy\ilt- son günlerde her sucuda her me'llb!.' 
ıııcğe SJr.!11.l'B dorumu, yntıot <ln 1 suyu bulmak da mllmkUn oımnm k. 

(Dc\"n.mı vnr) tadır. 
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HAFTA SOHBETi - - ._,,1- -~ 

Gözlüğe ve tek gözlüğe dair 
B :lH ~cr<.lc okmııuştuıu, lıir gvz tlukloru . ··~ıu~uıı.d.tn sonr.a 

gınliik kullanmak ıtızımc\ır, Hu sı~whı hır ı~ttıyaçlır,, <ll-

yor<lu. . 
Ben iıu la\Sl)e)e ~uıı<lı>·e ıladar ria)ct elıue<lını • .Bund~n s~ıı. 

r.ı da edip etmı:rf'cc~;ıni lıilmem, ~~1an kulağıııı.ı kurşun, ~'Qzlcr.ıın 
mi;;op fulan t.!::: dc,Sıl, .ı.:anak Jı:enıırlurı lıa5ır, haşır .kaşı.nnıı)or. 
Yal,ıcı bıı rn.Hldc tto:~mjşler gilıi ('il)ır canr .):ınıııı~or. ~~aıılı d~ 
l lci~il. lfo;; le <ıluııkl:ııı ~onra, goılıi'k ·1..ııHanııınkta hır mana goı 

·· · r 111 \'• dok1orun tav,iH•sini de kendı be...:ıbuu:ı lloğ.ru in.• ı:ıu:ı;o u . •. . 
l:ınlaıdan degilıuı. . .. . .. . . 

~ ıınafilı kiiprüılen geçcı ken, 'liapur Lnl·uwrınm puskuı dugu 
kuruuı .ır gı.izıinı. gınnt·ı:;in, şinıenılifcr J•t'llC't~elcrin<len. hakaıiken 
k..;;oıir ııııcırı lrn~ıı.ıı,,ıu ve hira:z ıt:ı giincş ılokuuııın.~ııı d_ıye, rcnl,lı 
~c mı..ııauı ız ~<i 1.hık kull;,ııı~orıım. F:ıl,:ıt, o ıla lıelah bır ~e~". ln
:s.ın IH'ıttı lıurııııııı.:n u~Hine ~erleştirin<'e., lıendisiııi tünelde z::ın~e
dıvor. TııJı:ır. ac:ııp lıir karanlık. ifa ılüı>lüm, h~ <lüşeceğim dıyc 
)iır~:mc ı, 1 r ı.orıı.u .l!(ıri~ur. Bıırıımnun iistıirıdcki :ığırlık dn_ c:ılı.~. 
Hıığnl:ıııdıkı;a ort;ılık kurarıyor, o zaman ıl:ı ılıll'n~;:ııl~n sılrııclı. 
\'p:Jıasıl, sarı, ~Jptır duıııaııı, .siyah 1;üzliiklı•r zalııııı«llı hır şer ... 

Sııı:ısını ıl.ı ılirnf edeyim ki. lwzı l>:ı):ınlaru çoJ, ~·araşı:\or. 

B.ıc:nkhırı <lı7. Ç.,;ıpuklarınn kadın ıaı;ık, giiğiisii lıiiliin ıııii~··nıiHıliyle 
mcksııl dııd;ıklıırı rtıJlıl, saçl:ırı Hıle liiJe kı7.l"r, ılwıı

dılc;iı~ Ölle yakıştırıyorlar ki, bir içim su oluyorlar. Fakat bszı· 
l:ırı da o kadar sukil oluyor ki. .. 

\ a !J')bsılilfere ne buyurultır' Omuz LaJlnı ı:ıkık, göğiislcri 
ıntmıPli, belı buzük, pantnton yulrnrı çekilmiş bir halde, kalcb~-
1.ırı urşmlaJnn bu zübbe aımıı•larL cö&lülu.Ur. l(emBi)orlar. Cebındc 
ıki lır:ısı cılunca, o ı;ıün karnını do)'UnmıJorier, aç dgiafı~r, pa• 
ra;'t ''erip si~·ah, san, ,e,H bir göıliik alıp ıakı)'orlar. Bakkal ~o
cutlarının, met·bane m1ç0lnrını•, seyyar ,an.ıeıların, kundura 
boyutlannıo bunuılannın ü~liinde bile bir Mözlük var. 

şı.,n~; .b.ir de tek 41özfökliiler türedi. Boıb6tillerJe, )eni ,.~rler 
ıaoao.li.1 !wllamyuı lar, Anupııd:ı<ki tel&kki5iai bilaeuı, (akat bızik, 
Olecknt»f"~ tek gödük takanlara ziibbe oaz.ariyle bakdır. Halliı, 
111~.imızcJ.e ilk tek gözlük takan .. Dılhli iızam" Abdiithıık Ha• 
midi bile lant 6"Ü:-w.emişlilc. Oıı<lıın iSOnnı tek ıııözlük 'lakanlıiırımı7. 
arasında ede-bıfatı cedidecilerden rahmt'lli Sah·eli Zi)·ııı. K.e-Çed 
za~ fzzet Fuad paşa, hııriciyc nazın Rltat paşa, re~ 'esol Rıza Te,
fık, ~iı Hiıse) iıt K6mt gelir. A7.iz dmtum Heyyaıni şair Hüseyin 
n:rat ılc değerli arkndnşıın Sıılih 7.eki de 'bit- uınınlar irk gözlü;,. 
takarlaı dı. Bıı teillıkkiye ffÖt'e de, tek gözlük tokmak hoppalıkla züh. 
betik arasındaki itiyatları ~ıkhk ieehatı arasına sokmuş bir teY 
MJ'lbrdı. 

Biz, 1:ocukıuıwnuzıia, eski, bozuk saalleriu caklerını monokl 
dıy.c kull:ınır, gözlerlmlze iliştinnek için saaUette uır .. ırdık. 

Go~lrr d<ıiına müsavikuv\fflte Okn•tittı ieia, baDCisi ıörüşçe 
•J'lf ile oıı.ı gore canı verili.r. Tek sözlüık ekonomi iein icat edi:• 
miftır. Pakat, gülünç oJmamftk için, lktı5'td:ı riayet <'lmiyeıek, 
çift,cozl&k alıp blriM adi cam tcoymak daha ividir, \'e bu hareket, 

~ aiR' iuuplıbiın ifaduııi oluı. 
S•h:cta-.ıunaseh,etini bir an için kabul etsek bile, bizim 

bobMillerc c6re delll. (:itntft, ütihils. paçorarı ..-rçaltınmlf panta. 
lon, dil'sek yeri patla.mış ceket .,.e yın1'c göml•. nlılıasıl allı tfİ.~ 
hene, UıMü ikaval bir ıu,.afnle tek RMlük tnmak pek ayıp, pek tu. 
hal •e iliifünç oiıır. Halbuki. tek1tıösllk Cakaa A"rupah, Hti dlrtımn 
bir çeJurdelltir. JU&imkiler tibi, bmanhl eılmnt 9'J:ı•letle d~ ...... .-... 

Tek tıözluk .mevzuu bana, rahmetli Baha Tevfllin fantezi bir 
yanımı hatırlattı. Eşsls nlkıtedanlarımızdan ve tek gözlük takan_ 
lan:tan mebus SalAh'Cfmcma ithaf ettlltl bu yazıyı aynen nnkledi
yonım : 

·•nnu ilk dera.gördüAilm :ıaman bila ler.eddiil saat camı olduıtu. 
na JıilkmMtfm. Cftnkft bir daire ~lındcydi. Sonra ö((rendim 'ki lıu 
bir JJ6z1Dk, tek gözlilık Jmi.,! 

• Tek g6z1Uk; çift f(i'i11ffifün yarısıdır. Ye onunln eşyanın an• 
cıık yansı ıörftıınr. 

• Her şair bir tek söxliiğe muhfaçfır. Cfınkii tanırım görüşle 
musr.v,.e-r hlr par('ıı hiç blr zaman şiir olaıııamışlır. 

"' B.en tek gözltifü ancak fmal!'tde nhnıldc Rrnllanırım. Ve hiç 
fcvhlAde hal yoktur lci ehemmiyeti adisinin iki mhlini geçsin! 

* Tek 16aHlk daima ııe.ğ göze takılır; bu kilideyl nncak Fran
s":lann ıııOfhur t•lri Ofonıı) bozabllmi~ir, 7.annederim ki :z:ı
v11lh ~alr ıst)laktı: 

• Tek göxlük aeııçlerde hiffet, ilıtiyarlım1a müphem hir iht l• 
)'olC nrhcesl addolunur. Sebebi basittir. Genclerdc her dakika dü
fer, ini!) ıırlard:ı nıfıtemadiyen dunır, çünlcil yüzleri buru~u.kıur. 

• ~e znman halkın nozan dikkatini ~Jbeftnek isterseniz tek 
1eözluk tal.mız. \o ıınulmayınıa Jd ııyoı zamanda ha~ ıla sizin na. 
HM dıkklt'liıtbi ceJbetmi, ola~ır,,. <Piyano) mttmuuı; numa• 
rn: 9, ıı.)fn: fMJ. 

* 'fl'k ;;özlük, mcş.rul.iyeliıı Hinından sonra cıkan mizah J;azele--
Jeriııı)c lıir hayli b~hls'menuu obnuthır. Tek gözHik tal an h:ırici
)'e DHlrl RiCat.p .. aıaıo muhalif 'Ye muvarıık mizah tıazetelerindc 
hir .;ok . .ı.arik:t&ürJerl~yapılmrışbr. Fıtkal bunlıınn en nefisleri, 
Ü<ı1ııc' (C'em) in (Kalem) ve (Cem) de çıkan karika!Urleri. 

Faııl AJın~~ı Aykaç, llifal ..pa,a hakkında b:ııı mizr.h1 şiirler 
yazarak, tek &inlilk mozmunundH nllkt&l.t'r yaratmı17!1r. Or:ıın < rlır 
..taWf Alenı)ndh mawwıthMtndetı, ftlfRt pa,a:ra ııil paı-cayı 

™- ---:-_-·!-....... ----_.,.,.., _ _.,.=-

~~'arıninden Parça~ 
(Baştarafı 2 nci<.le) ~ 

Haber ·in bıln~aca~ 
1 2 3 4 5 6 

•JJirkaç kelime ı.onııstuı, ve oda.la- Tarı~hte Al"ahın ı rana. ~idik. &nöa ne ff'lltıhk 11 2 1
1 va.r? Fakat artık kO<':.Ull istese ele 

i&t.emesc de bf>n kendisStiden floıı.•- 1 ~ ' 3 

ruıc.a.g_";;'~ .............. ,., ....... ;,. B" Hizmetçi. eırı ~ 4 
yalnız c.e7.ai lıal...,mtlıı.o tahÇiikat yn 5 1 1 1 ,. 1 0-
IJlYCll~ Yazan: R. Ç. 6 

Temiz lnyafet!i yıı..,lıca 7.at tla 7 1 1 1 1 1 :~ 1 

1 1 • ~ 1 r!_:! •·adın.la be .. ~t.-r .otdıe ıı.lLtiği idaia f.. B ti ·r ı · i b"t• 8 "" """"" •~ UJIUŞ !.. ı u sure r 'azı c erın ı .ıren 
olunan ntlnmılr. O ıfa bir şeyden ' lı f t · • l -... _ ... k~·'ınl~r ·' ı k lclıkla . Allah ınu o. 

0

f'4a • e s~n. maueu ,.... " ı ua.,. IB~ :ı · g 
ha.bt>ri o·madığnıı si.iylecli. Hirnlistanda bu kr.ıme~ J :ıı;ıta . rı 7.amanl:ırını, harıçten g'!lecek 

1 • 1 1 1 1 1 

.Fakat müddeiumumi nıua\ ini, ·• 1 
hk' almak, belayı para ile sntm nlm:ık- J nşk ihtirası ııc yananlara hnsrec er 

oılanın iç kapL<ıı mewJcsiııi tn ile tır. Hatta kı:ı:la.rı fnlıi5e o1ıuaı;m l ler! ~unlarda.n topl~rlllnrı para. 
ve te..,lıit etmeden i•.i mahkemeye irl · '--..11· h' ı h 

ı. tliye, ılaha doğdulöan ı.amJUJ, ye. lan :?;et P ma. ır.:uın rn ıp ere ma Se\'kedemi•·ecef..'ni lılldirerek JIO ıs •- •. 
1 "' " k ni doğan bir erkek _ç0<·uğu il<? ev- h&~ çelUIJecesme ,;:ol ar.ar. 

lere tela!lr otele ~i'1ip bu aJ>ı~·ı lendirirler! . Hatta bu mftbecllerin "İlahi ka-
gôrüp tc11i:•.t etmelerini emı-ettı. Fıı.kat!.. dınlan,, bi~ok defa d:ınsetm1>lt, 
Kadmın ltn'!2"'1 c]ısarKla bekli- . •· -'· 

""' " ~ · • Ah ~u "fa'knt,, olmaF.nyclı !.. ,;>bek atmaıi, şa,-,,,, sö:riemek için, 
yordu. Bu~ koridorda. siıılı· ~ sı~~rli Ruhban srrufı hu tiroreti, ken. hususi ziyııfetler" ılc kiı-a ile ,·eri. 
dnJa.5a.n ~<ibeltlice b!r adanı r. ep la b dl lirler (l). , 
ı..inin tekr.ır ılışarıya. t:ıktıkla.rını di1erine has luimıış_lr, mh:ı.1 c ter_e T--''- bu ...,l!ti7el. ruh a~ırı ına· 

k t ~·erle!?-tirdikleri " la un zme çı- a.cru , ,. . 
"·Örünce noJisJere doğru O!,! 11 : edle . 1 1 k •• • '" ' ~· n , leri,, \'8.>;ıtesiY'le, ıJinin lıimaye .. in- b nn en m~ ınnı oma uze· 

- lfa.nzi mn.lıken~ye ,·erı 1 er· · ..... di 1()0~ • 'hl · d 
p el~ büyiilt biiSiik servet sahiplerı re, ;nıoa ~ •an crın e yn-

DiYe surdu. ı.. Kf ı ;ı;ı. .. , R ... • • · ·ı 1. c.lmutpla.rilır! !':':ımış or.ın ra ·~· a ·•Jflra.ınnm 
- D:ılıa mahlıemeyr ,·en mef ı- llaMdlerde .. fllhJana .hilr.meq,i. Tanjorede ,..aptmhğt mabedi ar;i)ı.-

11lz. Otele gidip iç kapıyı muayene liği vazif~rl•l gören bu kadın. terir. Mekaddes ~,.. inanmak 
edeceğiz " ..... ıı-_ -··-A- ı a"bı · bed -· Kıral blznt k ndt e-A~m koridorda dola.şıiı br, evveli. p__.. vuu- . ıca e&,..., 1! 

-ddetçe b' da p'!!1fHl.llhk Ye te,.,<P8DD.11eı1 danslan yapmakla mü li,\.ie tntthfttt e«melr '81'tiyle, ta-
~. ftk oın::::ı lCzl;rlndr yeni. 1 lcelleftirler. llaDdne soara i!<inci ıeam dört yüz illM ldmı~çi IBn 
~ı:ıonbi "ph br.l::.t~ı dola!4h ı·e ,·azifdrrl. büJlk lıualtaıanlann, et•~. 
cıend r ~t! ... e '•·- mdıın merclJ kcdrıo.tleri yettiği kadar, zeı·k?cri- Koemli«etin Heri jtele11 a.SI ';e 
o a ıı:unı .. un arKA" · . ...&n.-'-· ~- -"~'-'"lr • .....:0 ailef....;: K:nJa Mr CMl\lle 

1 rl i - t-a'-At nı. k.P,:rsı ... rnıl ye~ KIC"'o•n._.. • -- --.. ,.ene nm~r.e """7 a.1.1 • _._ ..___A --!. ~- o4••1 lndannı b9. 
Blr:ız sonra Adliyenin bpısı ö. ~atta ~ bazuan, ~ 8-' "'-~ eft t'I-- • 

nünden ilci ot.ornobil ha .. eket ede- hır rahıbe ~ ~a, ra~ıı•· nıbede ''ermiı:Jlercli ! 
k Bo v d v ,.011 .... ..,t.ı. ten b~k:ı. kımse~·ı gomıemek ~r- n. kyı...,..llğmdaıa dblayı, Jlı. 

re gsza ogrw · tiYI Mitiin hayatım w Mcrıeoio l'ali& en fada na eMnlv, hi4; "6P-
NblAT ŞAZt ~S.:.e get:irlr! hetılz ki rahlplercll. Çünkil ke•

Sessiz lilmlertle oltlr.rğu gibi 
En·elrc, sessiz filml erde ha~·duı

lar '':trdı. Rıı h:ı~ dutl:ır. t'llerinde 
l:ıb:ınca , h:ınkal:ırı h:- s-:ırlıır, knsa_ 
lnrd. n p :ır:ı ı, ldırtr'nr ~:ıhut mil. 
~arderlerin C\lcrlnc hnskın yapaı .. 
ı~r. elm .ı~ . i nci ç.ıl:ırl.ırdı. 

Simdi, im ıhcy<'<' r nlı hı~nllcr, 

ekmek k.ırtı lıırsıztı/:o şeklin<lc, 

hayn( s:ıhncsind • ı•<iı·ıil h:ıştnrlı. 
Frnnsanın Pa - elli J\:ı'c şehrinde. 

bc ş~·rir 1Urcınis, -Jı-e-lc !"ye dalre
lt'rınrlen J. nel'< 'k:ırtı :ı15ırı~orınn . 
Bunlar y alanmış ve şimdhe kıı• 
da'I' 1!\.000 ka'l"t c Mt4ıtlan a-nlaş\l_ 

m ış, 

kil La.şıua ~lıji hareketle J.• 
vusturyalılara mağlup olmuştur. :Fa. 
kat ıerlesi sene bin kiı;ilik mtilegal. 
libin h11şında iki ay icerisiııdc Si• 
cil~·a~·ı Napoli boyunduruğund:m 

kurtarmış, Napoli kıralım kojmuş. 

cenubi lta))ıııla diklotörliiAü ele al· 
mıs 11Ui0 da SiciJ;reteyn kınılhğım 
ltal~aya ilhak. ve Sardun):a kıralı 
\'i•klor Amanueli lıal}a kırallığına 
~eı;irerek İhılyau vahdetini kumHiş ... 
tur. Bu birlitii hwnamlnmak ıçın 
Roma n Vened.illin de İtılyaya il
hakı icahediyordu. Fuat Garibaldi 
bu hususta yaplıAı teş....Qüt.lerılc 

hiris l 1~f>~ de, ı11J!erl t~7 de ol

Aulaşılıyor ki, hı ı gıiıı, d ii ıı :ran r n nı 1k iizerc iki defa 111h~J(ıp o lrn ıw 
her. lnraıfaııdn , t•knıef; ırnrCından Itır. ikinc i mağlühiycllcn sonrrı 
dalın kıyınctli lıir sey yok. Kaprera arlasınrJ:ıki anır.isine çek•:• 

mişlir. 
Garibaidinin ölümünün J8i0 pnısya Fraruııa muhııreh('_ 

altml!IDCI yılı sinde meşhur Garibaldi J.ejiyonunu 
Bu.güııkii lıaly:ı ıı birliğinin tim• kurar:ık Fr:mımnın yan:hmmı ko,. 

ııali !loyılı.ın <rtıri-hafdi 4 temmuz muştur. 

llt07 de dooğmuştur. Kendi:ı;i de ha- Garibaldi Fransada çok me..,fıuı• 
bası ,.e lıliyiik babaları Ribi deni7.ci du. Fransız valanda151 olınıııhih 
o!ınıı-k f:ı;ll'nıiş, -kaptan olmuş. mu.h_ hakle dört Tiliıyetten Franl'lız mil
ll'JiC mılletlcre ml'nstıp gemilt'rdc let medisine Aza seçilmi,ıir. Gari.., 
~·alışmış, 1843 de yeni kurulan l/. b:ılcll Franıuulan tekrar Kaprcra a
nıguvny c-imılıııri:vıctlnln hianellne dasına ılönıııiiştiir. BıırrııJa otıırılı • 
ginniı; ~c donnnmn kıımandıını ola• ~u o. Of11unun borçları yiizünrlcıı 
rnk Arjıınline knr~ı Unıgm·İıy iı;tik· haczedilmi, ve büviik vatanpenıer 
!Alini kormnuştur. mü~fil bir ciıırumda lrnlınıı;lır. fııı• 

fiıu·ibalı1i Amcrffcad:ı bulunduğu na rağmen halyıının 18;.& de kendi. 
sırad:ı Onit:ı iı;mlnde Brezlly:ıh hlr·

1 
sine h:ı~ladığı 100 bin lirctJiık maaşı 

r:rnç kız ilr l"Vlenmi,tir. nu kadın memleketin maföt-!!lnl bozmnmnk 
kocr~ının her Yt'rde "e hilhııss:ı ı için e"veH\ kabul t'lmtık i 'ı-ınemış 
halynci:. i ş arkadn.~;ı olmm;tur. ,.e hnna ancak epcyc-e sonra razı 

<inrib:ılrli yaşamak için lıir çok olmuştur. 
i~lcr yapmıı,lır. 1834 dr. Mıırsil)•adıı <iaribaldl Anltn, Romarln llAn 
mııtetrıx~ ö~~ni olnralc eahş f!dilen cümhuriyeli yaşatmak ister-
rn ı~lır. - ken ökniilJIÜ. Garihaldi de 1882 •it> 

1859 tl:ı memleılcetJne döndiilü va- yine Kaprera adasında ölmü~hir. 

cJileri üzür .. ün suyanu kl~'orlar, 
prıMnmı da lıalka bırtkıyorll.rdı. 
lllalau.a ltalk bawa da IRdllllUft W 

mıitefelddrdi. 
Bll'llbnı:l, k:ıdmlor lıu11usunda • 

kadar zalillll cletlldi. Bntti biraz 
fada.ra Wr lalaimak blle göetermlt 
ti. B~Iıer bmN ~ntu aeu 
blr ınaaal ile Pe k Riii&el tarif ~ 
ler. Bulıejıaade ,;öre l~ Allall. 
'l'waslahi. Wr JrÖJl tuullll yaratma
ğı düşünmüş, Rakm" ki el"kekleft 
,. ......... l(ia lnlJlnıııııdljı ........ 
J'I ._lan. lndWtsa, ehde hiç hlr 
,ey lıaltnıyat'ak ! Da selıııepten b
•ı lıatka bıutka teJl<'rden yarat. 
mağa ka.rar nmıi'!: Ayat ym'W
lakltim•. !!&nDS<ı ~< cla!llimlee ne
lı9'tlMUI lahlıualuuu, .....,n i•· 
_,. u.a.ıtnta 1'tlfll,&Eaft......., etlar• ..,...,_ ,....... ........... ,_.. 
şa~ ç .-wria rMIWeriai, 
nımrlarm haflfllğinj, filln hor
tumwıun ince Şeklini. :ıla. g.eyiğin 

gözl.erini, :tnnm hlicrellğini, gtine
~in ::uaınr, birer ağJ:ıına1< olan 
frrimalann yağmurlarnu, rlh:gar
!arm ~ızbğmı, ıav,anm kor
kaklığnu; uwusku~unun gurqrunu 
papai:anm f!Öğ$~n~n letnfatlnl. el· 
nJMm sertHibd, bahn tatldrlmt ' 'e 
ilh.. alnıtış karlmı :vnratmı' ! 

Fa.!mt ....,.., w .... .ıııısildfk 

ıu. fi@ eksikllğJn neden Ueri ~el
t1iğiai usun 111"4W ara.,tınmş! 
Tam 1"l Mtaı.la bir kaplan ba~r -
nus n \'akit :ıalamaı, k1, eğer kap
laı;m aalimlii:.U.. atetln yakıcıbjr. 
111, tllldain alıdaUeıkğmı d"\ ili\'e 
e<len~ Sı1trtdlen lındın ~"llra.dllm11 
ol3cA.k. 

HetMft iMi tnahlfıtu 'la dlpr 
rnahliit'erm 'c;ine k•men kdın 
:•~ ... "" .ıv•nni~? ' 'e erkekle. 
re diPt"I 

-- Alm 1 DelrJ:t, sisin çiltinlııı 
b11 olAAI. 

('.!) 
fö·e+' Hlrıt tarlblerlnflp, h't ru. 

huş iı;miııe rMtgeleır.ey'z. Fakat 

Tityen'in Oğlu 

l il l 

Soldan sağa.: 1. 
ı - Rakı konulan .sür:ıbi, uf10 

- Ray Uzerindc giden otomobil. ~ 
de edatı 3 - Ateş. ~~. 4 - tçl.tl 

' edatı, sona erme, 5 - Gösterıne, 
meyve, 6 - Rcsml yerlerde ib~ 
dtikkilm, sorgu eda.tı. 7 - ı:e 
yaş, 8 - Stfat eki, kalmJik ıcıı. 

1 9 - Muzari eki, ve buna benzer 
Yukardan at&ğıya: 
1 - Bırak, toprağa. SllplanlJltf 

halde duran, 2 - Btr ııa.yvaıa. 
maktan mu.zari Uç11ndl paallt 
Bir nehir, cfoi\ıraa. ' - Blt 
mttemeet yıerial yqatm&Jc 
ona varidat temin etmek o.ere 
lan inpat, mazi eki, ~ - Mı.uıit 
van, gönderme, 6 - &tat, bir 
18ın1, 1 ..-. Yatmıcı bir dilcM --1o 
te, 8 - Rakam, sorgu, D -
erkek, 

il ü.telerrüı: 
• Bahçeli, havadar, iotad• 

'1 ve 1111yu olan bir ev 3000 
atdılçtır. Adres: Uaklldard91 
Mresi . caddesinde No. 121 

. .,..........__. 
m*tuplan idarellaaemlJlıleD 

lan U.rl~) llersfta ......... _......,.~• 
klMlar .., .... ı 11 dm .... 

ları. 

(B.L.K.C.) (S.T. YalDIS) ( 
(H. •SO) (B.T.41) HO) (~ 
(Latfi) (Sevgi) {Y.B. 178) ( 
(Ş.U.T.) (B.B.G.) SH. Onsa~ 8 (M.T.R.) (Ş.F.) (N.N.) ( • ' 
(N.C.K.) (Hüsnü l3) (Yed
e!) <E.L.) (Tekcan) {R.H. 1) { 

(T.H,R.Z.) lE. Ural) (A !!s> 
(T.A.S.) E.N.S.) (S.T. Y 
(V. Ö) (Nuran) (A.1'.A.) ( 
CM. Nur 389) (8. Denis) S. 
(42 S. R.) (Nestren) ()[. 
(Nuran) (2.3 D.) Clyi kaıpli) < 
(~ • Mehtabı) (Vlktor) 

bu "İWd hlm1nrln,. ~ 
m~hur mlbe<ller vardır ili. 
Jette "s.irleri ~rpnnftm 
ontara. aiOO illht dualar 
t.öyl('~tlr. 

JJUtün bunla.n okuduk~-• 
iare. bir ''ftı>ild d~~~ 
llnngt bit mMıede HBs-'"''-
&unu uyandım'. 

Atktan günRltm \'e 
ı.lllifade ~md: yoltıftU ~ 

- Ayıp! Sdulnııyor •-
Kl'linieletiel fQmUIAt, 

kıutar ~eni!} bir ze\"M d ·
Bi~o"tlan hsyatta )Mınu--

ha btlvllk bit eudet .... ,-..
llıtlmal veremdtlef'. 

(1) - WDl l>lmabt: 
ıa. cMiiıM.Uon. n, 229. 

<2) Ha:ve11· tdeıı.Js; 91. 

- Onan .içinı' 
Dedi. 
Sinyora, ilk önce ıaemıt o.a.t 

dil; sonn. soneyi okudu ve~ 
&eye gös~i nak-lettiyorurn : 

Aftrln ratwa tııt lta:ttli Rifet poşu, ' Çeviren: Fakat d.elDranh, bunun ~ 
Din yapdat'1lğma inandığı ~ 
rifbir~--

r·;ıM-il yelli "' .POk•~lne Allına hitam. 
l•ek bdiganc inııi!' sô:lerkı amma- lteuhot, 
'rf/Vi•n,uaı•nmııuız.er reet ildi, ldfa1nl 
~l'l.fJI ua1111, lı11lU1J1Jr'n11li!!n lrincle lllrisi, 
t\I dll f eıohalle oiiar lim'dl imam. 
V~ma41,:btın bana Mı ewfi11tmtızdlm cDr'd, 
r;yktll~ııdl "tli dt:iu ~k çok ibram. 
rtea;otct·nme />tı ıöze çiiiıkii dejfildir ltnll, 
fUllJff!tlt:olı:Mndtm ı#ndl~ülegagi tıcam. 
tlalı nudhinrle fakat tıltmlı lktın haylice turp, 
'1abMmln hiltmdlne bnk'Jrl 11eti,ti ııalgam! (t) 

* (Dehıi) mli•lear adiyle . hicviyeler yazan rııhm.elli (ffiluyln 
RWn nın•Rlrat pıı~a hakkındafbfr manzumesi vardır. (Dır Vasıfı 
tetcJikHtkhi) artını t.ııı1ıyan öu mnnzum.l"(fen raatttle birk~ be.Dl 
MklcdtJ"oroın : "-. 

l'tl'ltal ,altrorımırdan t!hll!!ılibdıı d~k, 
Plcp mıtn"t/11' "''''"" l~trti#hadan Ba4dada dt'k
Oıİfelntt:ıt otmµ,kl artılr "' mchafta ıö11lıi11or, 
lltfzı.mef1/cl eılulm, mlff111di bir11dda dele. 
Cerci lpıi:dir glJ:IJn4e dGılnıa tek g6:lafü, 
LMdn ol hurdan holtiır ,,. tllde "ma~n l>atr a 'dele. 

J'ııat rclrl ı.<te tarihi alın tetkik edin, 
De11rl Nnnnıddon, NerotMan tııt (Semad)11e (AdJ e delt, 

ama- tılctlnlc 1tlllltr.t ıipal btthiılu, 
rrrı1t1tıi Delt&I) 111 ktılk""""'1au lıltıhada "dek. (1) 

-.01ttR'" SttLEY,U CAPAN04W 

AEFRED DO MUSSE 8 HAKKI SÜHA GEZGİN 
. diğini anlattı. 

de t-rmeık t!aterdim; 
o, Şehir gibi sevel', qlltça teTen

nüım ederdi 
!Urhla.rm diline )'9lan: o llalıipti. 

_,_ 
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Milli Şef l•mel lnönü; genclere "' iltifatta bulunnn.ıslar. 
dı: "Siz kendi fah11i yüks~zi değil, bütün mületin 
her ferdine 8CU1Qt clac~gu1Umı Qf(lıyarak hep beraber 
yühselmeği diisünmelinnü"#, 

Ant o e'Dia mevm ve olo ıes 

ldmd r 'I • 9 kflfltk t gone bir 
' apta 

]\ • UR l~inde yst.a"ı AtnlUrlı; 
-' V {)Bha 19SS de, "öyle de. 

'niMj: 
"Şunu da. ehemmiyetle tcbarUz 

tttltmcliyi:m ki yü.kse-'k bir nsan 
tc-nı.i, etı olan Turk milletinin tn. 
l'llıı v:ı.stı da Güzel San ntlan sev
llıeıc ve onda ,tU<&lmoktir. Bunun 
ıçı11cı:r ki mflletbnizi.n :-ı.iiksek ks. 
~terini' '\onılmnz ç::ılısJtanlığını, 
l.tt Zek~ ru ılme ooğlılığmı, Glı
~l San'atl:ı.~ ı::evgisini, ~e milli 
~ lllt duygusunu nıüt~:ıdıyen ve 
lı~ lUrlU vasıta ve U..'-ibırler~c. b7s. 
~erek inkiFaf ettirmek mı ı ül

llllızdtir. 
'l'urk milletin~ çok yara.şan bu 

lrJ U, onu bütün beıJer'yette hnki-
~ hu.zunı temin volundn kendine 

11cn medeni v;z:ifeyf yapmakta 
\' fak krlnC3.kbr.,. 

e Uı,: sene sonm, J9SG da, Ata, 
.?1Ujde~i ''encl,lenJI: 
~ilzol· San'a.tla.ra da alakanızı 
~1 "n ca.nlıuıdırmak isterlın. An 

"Ilı hı bl~ kons~n·:ıtuvar ve bir 
·ı Aknriemisi kurulmakta ol-

:ı ı zik .. f'1mclt benim için bir 
~1r-- ' 

lıa >\ı-a{i' n altı sene gibi milletler 
~h.tındn dile bile nlmamıyncal• 
~dar kı'la bir 7.l'ma!I geçti. Attı. 
ııı~~· o znIMn, büyill< bir h:u:l:ı 
ltıı df".CdnJ verdn Anluıro tiyatro ıı 
''Q emcresini, bugün nrtık ı;Uzel 
ıı....~ı göz'erile ~tlrcmlJecel• Juı.d:ır 
..... 'll,bra bir dıı.ha dönmlyeeei:-i e
~~İYeto' int "J.nl etmi hulnnmakhı.-

'lfı lı'nk:ıt cığrr Jmponmadı, Riliikl.;, 
tııı hUylik nıimd:ı ı hm t tnö
~ llUn ir.;:>t"nfı r lıimnyelerile An

"n Dev!..,t Konsc!"' atuva..n, ~ün 
~liıı<Jen :ın'Rf z: ferın~ cloğnı TUr
~ lnah us nbırlı ':ıtın~~ ileric
i kt ıl'r, n m. · •ı, Mıllı Şcftmiz 
t....llııu halıınılul>ç:.ı, mUcıUı.\ıl Ti.irk 
:"-"llkl r nın bu zafer güncclnl (le 
jl~ed bırnlmcıı~ın::ı biran ş\iphc 

llt>. • 
-<1e~ ıniz. 

tiya ro e eri r, 
e koro il' 

diıı1cne dinlene=, çalışa ça lıton tır. 
manılmasuuı. b:ı.şlnnan bu merdn·e
nin henüz ncresin<lcyiz, bunu l•es
tirip Bt.mnk bi7.iın iı:tn mümkün de. 
ğlld.ir, Es:l.'kJl menzile rnrıldığmı 
da kimse idctin. clnıl)oı. Aıı, ak, 
A.nllar:MJa mifücmmcl lıir san'at 1rn 
lunuo gcllşip gürblizk ti~ini, ı;e. 
len haberlerden nnlıyonız. Ynrın 
\·cyn. öbiir gün şehrimiz~ ~elcrel• 
Ghın truı>, l!ıtruıbulJubra be::; o;<'OC'· 

.lik sabrın netkes;ni ele hcrnlM?r 
getiriyor demektir. Buntl:ın dolayı 
da, gllnlerdcnberi haklı bir alükıı 
ile etrafmda nrm-iy:ıt ~ apılaıı Dev 
lct Konscn-ntu\"an tlyat:ro heye
tini, Mbırsızlıkla bekli •onı7.. 
Bild'i;.inlz gibi De\·lct koıı.,er\'nhı

'nrı tiyatro heyeti, bum.dl!., :t.,min
öııU llnll<e\'İ Sosynl ynrdım holu 
meııfMtinc, dört t.emsil 'erecek • 
tir. Bu temsillerin sa.nat kıymeti 
üzerinde !;Öylenf'Cl'k ö7Jcrl, tlyut
:ro mUnakkidlerinc , . .e salfıhiyettnr 
mra bıra.Jayonız. l'alnıa biz, hC\yr.
tın, içtimai ynrdrm ga~·e<ıiyle hu 
seynJıatJ fhtiy:ır el tiı'fni, hmıclım 
ılolayı d:ı tstcınbullulnrm ne clere
r.c bllyül< nl8knsiylc lmrsıl:>nıh~ı
:ın anlatmak I~in biletlerin tlalın 
lmdjden tükenmek U7erc b•ı!und:ı
ğunu yazmnklft. iktifa c>ılecf'J:';r., 
1\aldı 1rl biz, !tilli Şef 1 met lnö
niinün: 
''- Siz h'!ndi aalıs! yükseli§ini1,i 

değil blltll:n milletin her ft-rd"ne 
s:ın'at duygusunu nşılıyo.rak hep 
beıtaber '\iiksclmc i dü~inıneli:ıi-
liz.,, • 

Sözleriyle kendi'erinc iltifat c·. 
dcrek ,·erdikleri ''ıu:ifcyi burndn rln 
mu\"uffa'kıyetle bnşamcalda.nna. ka.. 
nı huluna!llnrdanız. 

6 temmuz pazar, 7 temmuz alı 
VeccJeri Ye 12 fonunuz r.a ·ar gUn. 
<lllz ''e gece olmak li7.erc ~ehrimiz
de <lört tem il \'ereet>lr olnn Anka
ra l>evıet Konservann•an tiyntro 
hey~U, Antigonc'yi 03'Dl)'ll.Calrtır. 

. Bılhıdiğt gibi Anti~one. Sofokle. 
&ın tne:Jhur eseri J{rn.l Ö<lipfn bir 
d~vnınıdır. Kı:rıı.l Odip ise, fünlnii . 
nü Ilnl" ... evlnin tem il kolu tnrnfnı. 
<lan bir miidılet C\'\'el ~chrlnılzrlc 
oynıuun~, alalt:l ''e taletlir kazan. 
mıştı. 

Antfgone, \'uruın mitolojisine :ı't 
me\'ZOUy)a <llinva th-atrosuntın do 
ğuı;u sercfint ll;crincle toıılnmnk~a
dır. Me\'ZUu, lmı:ı.ca anlntmnk o
lm~'llculamn için fa~·ıl:ı ... 1:1. ohnı::n
<'1\W kannntindeyim: 

Bir kihln, Thebe:<ı Kıralı ı.ıı.iu.,'n, 
tlünyayn gel.ecek herban~i bir o~
hı tar:ıfındnn öldiirülcccjfni h:ı-

her 'erir, l{:ra.1, bunun itin, ka.n
:.mın <loı:;.rurduğu erkek ı:ocoğu, bir 
teı1c<lc :ıyn~~h\nndan baş aşağı ol. 
ın. k ur.ere bir nğaca nstırır. Bu 
~ocuJ,, Üdip'tiı'. Ye anne inin nch 
,Joc.ast.e. Çobanl!lr, ~ocuğu kurta. 
rırlar 'e lforent Kıralı Polib'e tes
lim .eucrlc!r.Polib, ()dip'i Pren · gi
bi büyiitür. 

Ü<liı•, büyüdiiğü zaman, bu kil
iıin kendisine, C'ğer memleketine 
dönerse, b:ıbao;ını öldürüp nruı."liyle 
~vlcnınesinln mul<ndder olduğunu 
o,öyler. Ödip, menılck.cttnin neTC!!İ 
<ılduğuııu lıilmiyor. Günün birinde 
'l'hcbe-;t; geliyor ,.c yolda babasına 
rastlıyor. Ar.ılırnıcl:ı kıı.,·ga çıl\I. 

:nır \ 'C bab:ısı Kır::l L:ıius'tı öhliı. 

rüyor. O sırnlarda Thebe 'de 
Sıılıiııx: ndııııla bir ejderha. gelenr 
~eçcn.~ üilmecel-er <ıÖl"lemclıte, hal 
ledrmiyt-nleri öldümıektedir. 

S11h'nx, Ücllp'e de bir muamma 
t..öyler: "Sab.-:.lıll';)'in dört, öğle Yak
t i ;r;,i, :ı.k~:.ım lc~in Uç nyaldıı ~·ürl!. 
yen hııyvnn n<'<lfr?,, 

Od ip, cel'ap ,·erir: 
- Ç:ıcukhık, ;;;cntlik ve ihtiyar. 

Irk! 
}~jılerhn, hırsmWın lıendinl de. 

ııize at.arak boğulur. Ödlp, 1\ıra1 
olur ve bilmed:m ann~i .Joca.;te'll\ 
e' lenlr. 

Uu c\ lenrneden ild erkek, Ud kı:r. 
olmak Uz.ere dört çoetddan mey. 
druın gelir. Er:kelderin i imleri: 
l'<ılynice \'c Stooclc, luzlıınn lslnı
leri: Ismene \'e Antigone'cllr • 
Aradım zaman geçer ,.e bir IJi

Jıln h:lltllmti ortaya vnnınca on
ııe ken<JI kendini, L<ıar, Ödip de 
gözlcrbıi oynr. Kör babs, lnzı An. 
tigonc'nin yc<lci;tfnde bir orm:ınıı 
gil'.er, ''gözden nlhi'l.n olur., ve bu 
lılkil.yc bövlecr nıar glcler. 

Anti:;onC' roliinii Ilnyn.n .Muzaf
fer Ugin, ismene rolünii Bnyrm 
~lelilıa Gi>kı:cn) Krcon'u Aguh 
illin ovnıyae:ı':<lardır. 

Jforo bncı, Ş:ıh:ıp Almhn'dır. nı. 
ğer rol taksimlerini şö:rle hiillis:ı 
edebiliriz: 

Tury<like: Nennin I·~lgiin, llal. 
mon: C ılnl'~'t Gökç~. Teircsia.cı: 
l.\la!1ir C:uıo\ :ı, luhafız: Saim .'\ 1. 
ııa~o. Tiabercl: Ertuğrul Hgin, 
Hi1.m.c.ıtkfLr: Es:ıt Tolga. 

Biraz tla ·ofokles'~n bah etml. 
~·elim mi'? 

'ofokles, bir ri\"ayete göre Ml
liHtnn t<>.1 ~~"" ev\'el. bir rirnyc. 
t.e ailr:: de l'lli.fitlan 4!}7 ~ene ev. 
\Cl I\o~oıı'<fa diin)·al ıı ~elmio;tfr. 

RlyıısetlcUmhıır orlcestmsı şef 

muavini Fcrtt An1ar 

Sofokles, GO oı;c.-nelik tiyatro ha
yııtmcla yüzden fn7.la eser yn'lmı5-
t ır. l\lüelllfler, bunlnrdruı 7 tnne
ini bu nr:ıd:ı Anti~one'yl ı:nhc. , 
~r 53'.\'Jllal•tad ırhır. 

Antigone, Atin:ıdn oynandığı 
'ııl•it hnl'k heyecana düc;mfiş ''e 
bDyül' teznhiirntn vcı;.ilc ,·ermiı;
tlr. EY..rln mu\"nffnkıyethıden clo
layı muhıırrfre, bahriye lmmanılım 
lığı riitbcsl ven1miştir. 

Sofokles, Peri rıes•ıe be.rnher 
!"i :ı.n fzultTUZUill\ istirnk etml. tir. 
=IJlliitt:v.ı ('V\•,.1 405 de mmn ... ttır. 

Ank:ı.ra De\ lct Tiyatrosundan 
ş<'hrfmlzc ı,:c-leeek trup, en llZ 90 
Mşlliktir. R'!ji'iör, Knrl Rhertln i
clareslndedlr. Trupt:ı, bir ele ko
ro heYMJ \-ardır. F..scrl, Tiirl·~eyc 
""nkt1ımldln 11 çe,·innic;tir. Muzi. 
ğinl ::· e<!il I<fmm A'lt-.eoı hnıırla

m'5tır. Orkestra '\'e koroyu nl~'ll-
ettcümhur orkec;trnsı e.ef mun i
l! Ferid Anlnr idnre ~clccektir. 

n"''" n'" ~IDlUT 

HAFIZ CEMAL 

"/...OKMAN HEKiM,, 
UAHtLfYE MUTEllASSISI 

U &t.lııet bahası inoııü, "enclerc 
tıratınnndıuı birlmll' sö~·le hu. 

~l'tnucılıırdı: ,.. ....... .------. ........... 
''f"..arlJyorum ki, çok ça.lı:mışsı
~ Muvnffak oldu:nuz. Tebnk ede
~ Sizden bu muvnff::ıkıyetln dn

buytiklcrini b ftlcriz. B ~ sabır. 
Ilı. Sizin de s hır ve aşkla ça.lı5-

:rı.'ZI bterlz . ., 
\ l>e'ı:ı bir ı;~hır ve an'at, btr 
~I{ ll r a midir! 
lıurnclıı. mutlu bfr hatuayı knY· 

1 lıneyi de kendim için &eref bi-
~ei;ıim: 
n .. i"liır Kari Ebttt, bir koncıerden 
nrn l;onc;en>atu''Srda o 28rnan 

başv~dl bulunan Rel lcümhuru. 
lııııı İsmet 1nönüye tal«lim edil. 
i ti. Yıl: 1936. Milli Şefin ilk 
tıan şu olmustu: 
- Ne uunan blr t.iyntro \'C <'PC-

~ otac&k! 
:tlıcrt bir kemiyet mi, lOksR bir 

~)'fiy.et mi nrro edi'diğinl ; tif ar 
1ıni3 , c 1nönll derhal: 
- lfol fiyet, t:ıbli. 
llemı lerdi. . 

(DUnldi nüshadan clcnm) 
İki ay It:ıda.r sonra, bir gece, 

ki.>tü h!r hal<le c\ime dönmüştüm. 
Liırnbayı yııktım. bir <le baktım, 
lıanaPe<Jc Sofyıı Mihnl°' na oturu. 
yor. Sarhostu lum ~ bir J'Uh ha 
letl içlnıle'-•df ' vn.hsi bir. lıall ,·ar-J , • 

aı, cehennemden çıknnıııh sr.nki ... 
"Par:ılarınıı A'eri ,·erin, deıli, ben, 
fikrhnl deği"tirlUm. ~lad:'llll ki h:ıt 
tnn, büsbUt\in bntaklıi;'a ~ömiilm.~k 
lstayorum! Haydi, l<nnı'da.<of\nrza, 
'llçalc, p:ı.ralan verin T,, Re1.alet ! 

ıhtigarl k 
Yazan: A. ÇEHOV 

Ruıçadan çeviren: SERVET LUNEL 
- Siz de.. verdini1 değil mi':' 
- \'erdim, hatırlıyorum, 011 rublcli de .. bcil:\\ıı 'erdim, l\ötü 1111~ hir mezar tfl.! mı göstererek: 

nıble.. Lıir lıalırn! Uııutr.'sk liznn .. icıte ..:_ Jşto burn:lı .. dedi. Uu tası 0 • 

Vzellıov, yüzünü buru&tııra.ra.ll: lıiz de gclılll<., tııın m'!Z:Lnnn bir teğmen ~:ıph ... 
- Ah! Hl<' oJor mu! Dedi. ıua. K11.nk, mczıı.rlıb"lll onUnde <lur • ını • 

demki Jcenıllniz ,·ermiyor. yahut dıı. Uzelkov \'e Şnpl•'n, kızaktmı Uzell•o,, ı;np~t.'\smı ~ıluırdı ' 
'<>nnek fsternlyol"SlJnoz, hir olml\z. indiler, Jmpıdım iç Ti b'ircliler 'e dnzfa.k lmfn .. ını h'iinesc göstereli. 
sa bana. yıunıalı ·dmn .• hen de bil uzun, genicı hiynbamtan ylrriimiyc o;:npl;in <le ona b:ıl<:ırn.I< apkRsını 
ıniyordam ! ıra! Bilmiyordıım ı 1Ja.,lı.lı1ılar, Çıp al' ,·işne 'c nlmsl ıı cılmn1ı \'e i!.in<"i d:ızlnk lmfa. gii-

5 
ıs-... l 

Alma Devle Reisi 
Başkumandanı 

Ber B tler' 
Yırmi dört saati 

Son selen Set jnr mecmuasınd:ı !yadaki harp vnzlyellcrini, haritalar 
Bitlerin bugünkü yaşayış tnrzınn fızerinde teshil etmiş bulunur ~e 
ait a.ıır yazı gördük, Bunun en mc- Führcr, bir bakışta, ne olup bitti. 
raklı k13ımlannı nşa~ıya nnklediyo• sini görür ve sonrn trenine döner 

Führcr, trene gir.er girmez, gene .. 
Sı18AI/ GBZIN1'1S1 ral Jodl'u ça~ırır. Uzun, zayır, kup. 

Büyük umwni karargfth: Harp ıkuruhir adQnı olan bu general, :kn. 
icaplarına göre lıo~nnmış, yekpare ra ordularının erkl\nı harbiye reı• 
bir trendir, Ilu tren,bir onnan sidir. B:ışkuruandnn, onunla, kora 
meydanının ortasında, bir demir- ordularına alt meseleleri konuşur. 
)"Ohı Ş1)hekcsinin merkezinde dur .. llitlerin nskerl hi)Risi lmvveıtlidir. 
maktadır. Üzerinde namhılnnnı, Klavçvlç'in bntün eserlerini er.her _ 
semaya, birer tehdit işareti gibi u. lcmiş, Napolyon harplerini ıyıcc 
ıanmış duran havn müdafaa topla• 'ıtetkik etmiştir. Ynnındn, lıirliktr. 
nnın yerleştirildiği zırhlı s:ıça'k u. askeri tipler de lmlundıığu, a kıerl 
zanmıı&tadır. bir miitehas.c;ıs olan urnınnl kalem 

Trenin orta ha amnğında, bir müdürü Buhler vardır. O, ek.st-riy:ı, 

gölge görtlnfince. bir !iillilh ı1nlnrtm IlulıJer'le beraber kapanır, Nııpoh·on 
işitilir: Nöbetçiler, trenden inen, harplerini miinnkaş:ı eder. 
devlet r.elsfnl ve ihn kmnandanı se- Sl\1/LLBR 
Iamlnmaktndır. Hltler, hw.ust treninde, 5h·ll , .ır• 

FOTIRRR, SARAll GBZINTISINE dımeılariyle de görftşftr. 
Ç/Kll'OR BmılaZ"dan biri, karargah ıı nthu.ıl 

Hltlerln üniforması, hiç de~lş • şefi Dr. Dltrlh'dir. Bu zat,hutun 
rnemiştir. Sırtında, senelel'denberi radyo]an dinlemiş, \Jmnnyn \'C 

taşıdı~ı, o sırmasız, şeritsiz snde Bitler hnl..1nn<la ~oylcncnleri noı 
elbise vardır. Yalnız, harp icabı, ~r. Bitleri, hl'p~inden hıtb<-r 
renkte rlcğ~ikHk mevcuttur. Kil' dar eder. 
rengi hlıki olmuştur. Göğsünfin sol Dltrllı'dcn sonr.ı teşrifat n.ızırı 
cchi ü tünde, tek bir madalya sal- Dr. Smft gelir. gsıci bir muallim 
Ianır: Bu, onba~ı iken aldı#ı lhirlncl olan ıha ndam. yedi Jis:ın bilir. Ye. 
rütbeden demirhaç nişanıdır. disinJ de, ook sert Te doğru tercü• 

ıı: * • me eder. &neb!lerl, Fülır.cr'ip h•ı& 
Hi1lcr, e«e yarısından çok son'" ruruna, o çıkarır. 

nılnr:ı k:ıd:ır çalıştığı için erken Hitle.-In glJrQştüğfi sivlller<Jen hl
knlkmaz. OyleJkcn, uyudu~u u~,"" ri de Marten Bonnnn'dır. Bu adam, 
kn, dört saati gc~. Uynnınca, ~imdi, Hec;'in J"e'ini işgal et.m5t 
yntağındnn otlamaz, l'zun zaman., ve Führer'i temsil etme:k:tedir, 
ıkilep okur. Okudu~u kitnplnrın ço• Mıırten Bonnan, Hitlerln eski bir 
ğu, nskcrliAc ve harlıc millealliktir. macera arknd~ıdır. Vakt.iyfo Hitler 
Onun için, gilnı1e iki clld kitnp o. hapse atıldığı zaman, o dn on iki 
kuıluğu da, rh-a~et edilmektedir, oy hapse mabl-\Un olmuştu. Onun 

Führer, yataııındnn knlkıncn, kcn. ba.şlıcn vınifesf, Nnsyonal • Sosya. 
dl küçük jiletirle lra5 olur. Berlin· llıt fırkaslyle irtibatı mnh:ıfrı7 

de hulunc!uRu zamanlar, berberiııl etmekUr. 
ça~ırdığı da vnrdır. Tuvaletini biti· Öğlctlcn sonrn ~ birde i~ nl. 
rincc, muhafız as:'kerlerinden biri hn~ct \'erilir ve yemek yenilır. 
olan hizmetçisi, elbiselerini, çiz • Hitlcr, yeınf'ğini, treninin \ l'lll ' 

melerini getirir. O, hiç bir 3:ırclı. ~aıonundn '\er. Ycınck lislcsi, .,. 
ma lüzmn görmeden, kenflflıl siyi· lntn, yumurta, meyva, alkolsüz lı 
nir. rndnn fhnreltir. 

Kahvaltısı: İki dilim ekmekle bir Hitler, sclızc dii.~künü ve mu.ı, ~ 
bardak ç.ay ve birnz ~.elden ilr.ı. rot dfısrııanıdır. Öyleyken lıaznn l r 
rettir Tcreyoğmı kaldırmıştır. kadclı ~nmı>ıı"' ı içtiği, bir dilim 
Sebebi: Ordunun ve hnlkm bnnd:ın jambon yediği göriilmilştür. Onun 
mahrum bulunmasıdır. sevdiği şeyler arasında, kuortılmış 

lşt.~, Hitlcrin,trenin merdivenin• patates, ceviz n fındık vardır. He
de görünme i, lııı işler bittikten !e, Cenubt Ahnanyada oot yenilen 
<ıonradır. bir nevi sütlü corbaya bayılır. Ka>

/Ki ÇAIJl/l 

llillcr, gezintisinden dönünce, 
trenin etrnfındn \-!icııdn getirilmiş 

ol:ın horakalnr arasınn yürür. nu -
rndn, iki çadır \'ardır. "Şnrka mah
sus çn<lır"dn, Rus cephesine ail 
horilalar, "ı::arbe mahsus çadır,, de, 
Atlantik lıorcknt snhasının hnritn -
lnn vardır. Führl'r, doEjnıcn hu ctı• 

dırlnra gire.r. 
Bu ı;nr\ırlarılnkl işlerin idare~!, 

ser yaveri olnn miralay Şnıond'nn 

uhdesindedir. O, Hlller gelinccyr. 
tarlar, şarictaki, AtınntiktekJ, J,lb -

maklı pastayı da pek SCTdiği hal. 
de, ha~nberi sofrasından kaldıt4' 
mıştır. 

HiUer, bu kısa yemekten 800.J'tl, 

kalkar, odas.ınn kapanır. Burad:ı, 

gezinerek düşünür, Hertces bilir lı:i, 

bu düşfincıeden tlOtlra kararttır, e • 
mirler gelecektir. 

HiUenn, bir şeyi, hazan günler
ce, hrıtlalarca dfışündüğiinil, ancak 
ondan sonra karar verdiği görB1 .. 
ınü~lür; fakat kararını Terince dır.. 

derhal, ıılftkadarlan çağınr w emit"' 
lcrinf verir. 

Bundan sonra, Hitlerin, bütan •
atlerhıl, harp harek!tı işgal eder. 

-------------.. * •• 
yordum. Ölümle k~ıla§SBm, bel
ki yiizUne giilerıllm. 4'imdif'3e., ne 
diyeyim. 

Uzelko\'un ruhuna garip bir hU
zün çbM.ü. O, blrcl('nbire hır;lnra 
lıı~kım, 1:-.>fyakla a~bmıı.k arzusu 
lluydu, tıııkı bir \'aldtler a.5k istedi. 
~ gibi .. bu ağlamanın çok tntlr o
lacağını, ruhuna ferahlık ,·ereceği
ni hissediyordu. Göz~rl ynşannış 
''e n.rtık bo~-a71 düğtimlenml~tf, 
fakat •• yanm<l~ 8apldn clunıyordu 
\'e lkelkov, bir ~:ıhldin önlinde 
:1anf .r;östermekf,.n utnndı. O, yliz. 
geri ılöndii \C ı;u .. c~·e doj;'ru yü
ı iidii. 

.\.neak iki saat ronm, mütc,·el
llyle konu ·ııp J.11iseyl ~ö:r.den ge
ı:irinre, bir ftrsnt mı buldu, ''e Şap. 
lıln J>ııpn'l.l!l. konıı!!ml)·:ı. claldıj;'l bir 
~ırnda ağlamnk lctn ornyıı. ko tıı. 

GECE 
Akşam ycmdtlnd", ekseriya, mis • 

·irler bulunui-. MeselA ha gece, 
bunlar, nişanlnnnı takmış genç ~ 
yarecilerdir. Dün p.ece, sofradı . 

piyade zabitleri vnnh. HiUer, 
:,öylece, her sınıftan zabitlerle cc· 
nasını muhnfnzn eder, onların an• 
lnllıldarındıın, wylediklerinden ne" 
iceler çıkanr. !Tnreketlerini, b•ı 
ıeticelere uydurur . 

Hiller lylce bildiği askeri bahi -
erden sonra 6CVdi~I mev:r:u:ı, mi• 

·nnrh·c g~er. Znl>itlere, huptr ı 
)()nra, şehirlerin, nıı.syonnl sosY • 
!isi inkılabı pragrnmın:ı söre, n:ı~ıl 
ı:ıdiledileccğ'ııi anlatır. 

•~bert hunun üzerine ilk h)"Btro ., ·ıı . 
'Ctncsillnl üç ,.c ilk opera tcmsı nı 

.. - Docıtum, benim va7.manın ağac;ları, boz renkli hn.çl .r \e nıc ııe~tc p:uladı. Et.rufta her şey me
u2urn kalmaclı ki !Ha fah:ıneye zar t:ı~l:ırı, kırla lmpln.nmıc;lı, ,ar sc-.s1zliğl ıı:;nde3di, ha\n bile 

ılıi. tüğü zmnıı11 kendisi .,ize y:ız. Her k:ır t:ınr i. güne:iln nld"leri~- <ıl uydü san. l.. Ahb:ıplnr, me:ınr 
rııı tr. le pırı Mı~ ordo, nurnsı ıla bütUıı tn mn lıakı~·or. "'U"tıyor 'e düşUnr 

Her rl:ıkilm nrlınsın:ı bl,marn.,., 
lıir lııl"'ız ~il·i, 0 illice mezara yal< 
laştı. B~yaz, küc:ifü t.:ı.s, karşısm

<la c1Uşiin<'C'li, m:ıhnın \'e ö.vle r;;uç. 
'-117: duruyordu ld, onun nltındn 
\'ntan "-efih, bo~:ııımı'I bir 1r.vcc 
tleğil ele m:ı...,um bir kmlı ~nnld .. 

Bitler, sinl'mayı çok seyer. K:ı

·:ırgi\hında hıısnst sinema ''ardı 
Burada, hfıtün yeni filmleri seyr• • 
rlcr. Führer, yemeğe davet etti": 
ııisnfirlerini koltuklııro oturtu . 
1nlara liklir ikram eder, Ha.u!i el" 
•ara içmelerini de rica eder. Ha'· 
mki, e\'Velce, cıgara kokusunchı · 

ıı erk ... n be!'! sene sonrn snhncrle 
l'eblleceklerine Ö?. ,·ennl ti. in. 
Dl Butterfly'm tem ilinden on-

!Jile istikrah ettiği için, yanını 

~, St'.n•::ı.tk!lrl::\rm Milli :Sefin Ut i
tI:ırm:ı. m:ızbnr oldnldıın ıraaıı 

'bert nrzı ta.zlm.ntta hulunmus, 
e "ditı <le' letl~rine \'el'<liğim ö
l tnttum,, clcmİ!rti. 
•\ziz R~Mcümlıonımuz, sn \'eciz 
\ahı \'ermek lOtfunda bulnnmuc;. 
tJı. 

- R•l de ı;;ab~tik. 

- MnamnrUı, hen 0 zaman ye- meznrlık·ar gibi ~inhil< \'C yenl ~·orlnnlı. 
ni evlenmeyle 0 ka<l;r mNıımlclUm, knzılmı';l toprıı.k lmlnı\'orclu.. ıo;:ıpl<•ıı s~-.izlf~i bozarak: 
öyle başım clnnmUstıı ki, ~,,.ktup. U~llmv: · - Uyuyor! Dooi. Ve simdi ar-
11\r:ı. hak:ı.e:ık halde <lcğtldim .• fn. - Mcz:ıriığımı7. ',;ok ~l"\zt>I, de- tıh l abalınti il1rrlnc nlrlıi:,'1 \'C kon 
trot siz, yabnnct bir lnsansmn, !':of ıll. Tıplu lıir b~lıtc! ~nk ir;:ti~i umuru Mle değil, İtlrnf 
~yn karsı hnsumcUnI:z olamazclı. - E\'et, fal :ıt ne yazık ki hır. e<liniz, Bori., Pctrovit ! 
Niçin ona ynrdmı cllnizi 117.ntmıı. ı.;ızlıı.r, mezar tnı..lı: rını çalrl ı rl:ır... l.'z,.i''°"· nı:ı -;mu.'11 Lir yüzle: 
dm1z! ıstıe şu a53.ğıd~ki dfıl::.ne tı:utm nr - 'e3i? Dedi, 

- Şlmcli'kl nıı;tnJa ölçmek ol- ı,a.o;md:ı Sof\ n lıliha\ lo' na l atıyor - Ruııu it1raf ediniz ld, mnzl ne 
mnz, Borls Petrodç, Biı. ı-:imdl Görmnlı istı"r ml<;'niz? l. r iı'.;rcnı.: ol<.:ı ) in<' br.nkırıfan 
höyle dU~üyorm:, o r.:ıma.nsa. bfü, Ahb:ıııfar, s:ıt:,rn sapı ılnr ,.e clc.#,in i~' lir. 
bütün ba.şka türlü dU,ünüyorduk. karlan çl~lvcrek clül.."tne nnıtn Ye Şnpkin, nlt ~~l:ırıııı g(l,.t{'r. 
Şimdi ona., belki, bin ruble bile c1o~'TU ~ ürfüliiler. ıli: 

Uulko,·: 
"Ağlnmalı, ağfamslı !,, diye c'tii

•tindü. 
Fakat ağl:'ımıı nnı, :ırtı'k kaçırıl. 

mıc;tf. 11ıt ly:ır, o kadar giizler:lni 
ı.,rpıstırdı, o k:ıdnr :ığln.mıya ça. 
!.ı t.ı, falmt gör. ya..slan bir Ulrlü 
nlcmıyor Ye boğan dii':-tlmlenmb or 
ıllL. on dalclm dur<lulrt.nn soıırn 
Uzrll;ov, dini ll'ktı \c Sııpkini n
ram ıyn git ti, 

-SON-•• rl • nbrcttil< 'e beklcı'lil. rn. \'erlrdlm, halbuki o Z.'\man •• o on Şnpkin, beyaz m{'mıcrd .. •ı yı>pıl- - Üliim <'a tini h;ı; dü ünmii-
ci fı ı i o;:ın'nt mrrdiv•ni bir'---------------------------------------------------.... ..-------. 

:uı,t ı tınnnnıl::ımaz. Birer l.ılrer, 

'ıgıırn içen olmazdı. Simdi, xnbitler 
nun huzurunda, semer;tçe eıg:ı 

içmcklen çekinmly0rlar. 
Gec.e eğlencesinin biri de, radyo• 

d:ı musiki dinlemektir. Bitler, raıt· 
rn düğmesini çevirir, çe'ririr, ho 
•idece~c bir hava arar. P.tnthııdakı" 
· r onun lstediAi baTnyı bWaın • 
dığını anlayınca, de.rflal, piyıutorrn 
hn,ına birini ~çirlrler, Wfdlll lı • 
\"alnrdaıı birini ı;aldlnrltr. Yeh 
plnk kutuımodıtki seçme ~rd 
ıirin&n l!lfimdat ederler. 

Müsamer,e ~ Jlilleria bir 
r Lüt/tm aay_loyt reı 



~ HAZiRAN - !942 

\~~N;f;;;t~d~;-Şöhret bulan 
ünku yüzme teşvik;: YENJ HAYAT 

müsabakası ~ TüRKiYEDE BiRDiR 

······c .. ··por ......... . 
1 •••• ~ ı .. ...: ...... . .. .,....,..., ....................................... . 

ı. ııl gUıılln akş:uın ... 
ı ark,!!': 

• 09-

1 
- Buralara kadılr gelmlşl,en, blr 

sihlrbaz olnr:ık nı" nlr!tctlulze dön.. 
meill dl ız.! llu fırsat lıer T.aman t' o 

Beykozlu yüzücüler birinciliği :~ YENi BAYAT xamue bir tala• 11ldlate 
k z lar ve kupayı aldıla 1:1mazlr boyalarla realdeadlrlllpUblı• - IUIA bır se )ok. ll.ıranm gar . 

Jl~a~ları da dol:ındırı l in srunrn 
b nzi;) or. 

Dl;)c so;)knlrkcn, (.iurdl3nn lcapı • 
ıbn glirilndU: 

g~ :.r;, do UJll l 
- Hnl kmız \tir. B'r ılab:ı bö~·ıc 

bir J,c lk b:ı clna.)etino b11ml)erck 
şerllt olurmun, yap:ıca •ım I~ slblr • 
b:ıı.lıktıın ı t.!lııde <~erci• kurtulmak. 
tır. 

İstruıbul su sporları ajanlığı ta
rafından tertip edilen me\·s:imın 
ikinci yüzme tcş\'ik mUsabakası dün 
öğlecren sonra Moda yümıe haYu
zunda büyU-\c bir kale.balık önünde 
\'e intizamlı bir şekilde yapılmış. 
tır. 

1.clapu> 2.2.1. 2 _oman, Nih~t, ~: mamalAttaa kaçınınız. YBl llATAT 
Doğa:ı <Hııydarp:ı.~a>. :~ yalnız ABD'OLVABIT Tua&ll 

- J'nzb bir jjey sormaym: l\lek • 
tubunuz mtıduriln lll38a mdıı duru • 
)Ordu, Onu z.: rnurın cıı üstüne ltoy. 
dum. ı nn ol•u,m ı \ e nıahlmmc. 
)O gltm l m;ılılc.oıeldlr. 

l\Jcrl b r l nnlışlık olm:ısın diye 
:ırdu: 

- ım.•• tubun zarfını gördiin mü'! 
- :..'\et. Z.ırf uzundu ve yeşile 

;)ııkın rengi \"nrdı. 

- DiiınU te bprınyn3a u •rıımayı o. 
nutuyor musun az'! 

- Hn ... ou t"pnn3 oJ genolne söz 
vermiştim.. d0ğll ml T 

- Öyle ya. \'erdlğlnh: eöı:il ne ça. 
buk unutlıınııı.P 

Muhtelif klüp ve meltteplerden 
71 yüzücünün ijtirak cttiı";;1 bu mü 
sabakal.!ı.r ı;o!t heyecanlı olmuş, 
bilha...e-sa. Hayda.rpaf:3 ile Beykoz yU 
.,ilcülel'i.>tin çclti~mcleri alaka ile 
takip e<lılm~tir. 

Btll'ÜKLER: 
200 serbest: 
1 - lbrchim (Beykoz) 2.37.·1, 

2 - &sim (Taks1.m), 3 - Doğan 
(Hayfüırp!l1J8). 

100 sırtüstü: 
1 - ),fııJımut (Haydarpa§a) 

~: 114esıeıell mamalltldlr 
~ tstanbul· Galata NecaUbey caddesi No. lı2 Te&eron: '80ll 
~ ,., ,., 

lzmir • Kızılcullu köy enıtitüıü 11atınalma 

komisyonu başkanlığından: 

Parltl"-1' s dndl: 

- Bnrayn. geldim gelelt akıl. mu. 
hakeme nıımm:ı bir ııey kalmadı •• 
her 15eyl lmybcttlm. Du mııhkQmlar 
ara ında be, on gUn daha l:alın:am, 

koodlml bU~blUUıı ka3·bedeceğim. 

Neticed Bykozlu yüzücUler ra. 

1.18.2, 2 - Gültekin (Beykoz), 
3 - Ş:ı.hep (Beykoz). 

ı Cinsi Miktarı Muhammen Tutan Dk temtaatı 
- Tamam, l! r ryUzUnde bir dOb"TU 

:ıd ım I• ıl:tıı"I, Hrnvo .. l>rnvo ... 
Gard n derh1l lm.p daıı çekildi: 
l\Ierl <1 ı uııccll bir tavtrla bafpııı 

alladı: 

- Nl :lyet bıırnda p:ırn ile I~ gür. 
tJ,ırcbllOCl'ğimlz ıı<I mı bulduk. 

- ı•n ot kl'! .. 
-o, ı.orlmğm birlyml,. Mabkc • 

meye ı;ttl cclc lılr mektubu bUe ha • 
pi lınne m ldllrlinc göstermeden yn • 
p:mı:ı.dı. 

- 7..n.r1ı gMUrmuıı, mlldllrUn ma • 
DSına lnrn16mş .• 

- Ö) le nn1Rşıhyor. İ;) 1 Jd, 7.Arfm 
ı;ckllnl ve rengini sordu!< de. ınnndık. 
l'ok!13 bu gnrdly1ı.~:ı d::ı. lnıınmıyaC3lc 

tık. 

- Şu' h:ıldc me:ktubumuı: yarın 

m:ı.lıkeıme rd inin cllnı~ nrncal< de • 
melttlr. ÖbUrgün ser~st lcal.n.bllirl.z. 

Dokuzuncu gün. 
HAlA bir tm.bcr yok. 
ıektubun :m3hkemeye glttıği mu. 

nkknJ..'tır, 

Çilnktıı r:ırkcr UçllncU blr gnrdl • 
~ana da aynı \-ailleyi veriyor .. gar. 
dl~ nn • b:ıh işin hntırı lı:kı _ hapis. 
h!uıe mt1ı!drUnUn ın:ısnsı fistündeld 
MTnla gözdm g~rlyor ve böyle bir 
ıucfrtup g wnedlğlnl ıillylllyor. 

Dcmel• ki, melctup yerine günde • 
ıllml:Ur. 

o ha.idi' nedon lılr 1.\1"!1 çıkmıyor! 

l'nrker: 
- Bu n• bir.im w. .. klfbane? :Ln • 

Urercde bO~ le bir yer olsa.yılı, sim. 
lfyo t.ad3r mUdilrllnıl de, mllstııhdem 
•etini de hn,·a.yo. uçnrorl:ırdı. 

Diye öyl<>nlyor. 
.Ml!ı lif rJııln <le taıı::ı.mmUtll tnşmııı 

- fı:ı53n fc~ kctlt>rc df' ~bulc alı. 
~ıyor. dostum! nus • Jnpon fınrblnln 
en mUtblş \ e kanlı 6llhnclerlnc ben 
bu l:leJ :ılı tl:ndc ş:ıblt oldum. İlk gün. 
lerde mubakomem, mantığım.. her 
~·ylın dunı'tlc.•u. Günler ge9tlkçe top 
sesi kul:ı!;'l.11 l ı rlslııelt ,·nıltısı g1bl 

gcl~ğl' ba,la.dı. Bir kesilmiş kuıı 

görscm fooıı olurdum. Harp sabasın. 
da bJnlerce 1ns:ın ö!OsilııU bir arada 
görnıcğe nlışllm. 

- O hahle b:noUlunuzdııaı ı;ıkan bir 
kesil< b:lınn izi ntıdrn dt>h et ve he. 
yccııııu dU:ttlı'moolğlnl a ncak ~imdi 

anlıyorum. 

- Geç k lmıı>Srııız. •• ben ııuçlu de. 
ı;tllm. Falın t, ııb..c bile derdlml an. 
lnUı.nı:ıdı:n. nu, Rus casusunun lntt. 
1'Ammdnn ~kıı. bir şey <fogüıllr. 

Uöylc bir tur. kl.ı ber.i M11gol gcnclnl 
nrnnıaktnn g(ıya menediyor, 

- GQ3a değil .. baklltat de böyle. 
l'-.U gibi mf"ncttı \'C bir cUrtim ortıığl. 

le buraya tıkıverdi. Yaman ncbmmııı 
tcığnısu •. 

MAUKEMIIDEN BİR SES_ 
On ikinci gün. 
Mls l\lerı yl\tağuın u:r.anmıştı. 
l'arker bl1lJ111ı duvara dııyamı, dti. 

p:ünUyordu: 
- Oilzümlln öntındo umll d'lla., • 

m:ı.l;-n ~tadı. Galiba. ban bı.ı1'1Ml& öle. 
ccğln1. 

- &_kadar UmlUılz olınayı.ıı, mla. 

ter Pa.rker! buradn ba'başll geçirdi. 
dlğlmlz hııynt pek o kadar ıc sıkıcı 
olnı:ısa gerek. Hele tılr kere ilk gel • 
dlğlmlz gUnlerl ~öz.Unliz.Un önll.ııc re. 
tlrlnh;? 

Nr h::ıW• ••• nrkBil:ı31nr ne ıJC'klldo te. l>ıırker cevap \'ermiyordu. 
ili edccejtlnl bilmiyor. nu ırndn knpının önUndc btrkaç 
- Blm.ı; dnhn mulmVo!llCt cd,.llm, aynk esi d!.!yuldu: 

mhıt-<'r P.ıırk r: ben, ı;:örüyorsnnnz - Ilurodıı mı yntıyorlarT 

ki, le n•llml unuttum. Si7.ln itin üzU. - E\·et. direktör! dedi • lklsl de 
lıl;)onım. n'"' m:ına ız h:ırekem §il!;. buradn.. 
m:ı.m3l' clden gl.'lmnz; a.m:ı, yı:ı.pılaealc l'nrhcr c\·lndl: 
b r ""Y yol<. - t tc. r;cllyorlar. 

- •n.ııut çok !!l.'Y var da bizim - Acaba mllddelumnml mi 'l 
lııı.tınmıın gclmlyor - JJııplsbnııe mUdUrli geldi sanı. 

- II:ı.tım gel n bir ey varsa, yo... yorum. 
palım. f\rn parndıın lmı;ınnn bir in. l\apı Bf:ıldı. 

ı; n dt•ğ'Hlm. R hus ı böyle mühim l\llıı Meri lmryı 1.ıı.sında oturmuı • 
t~r n l'ı;clc Jmnmırntl t p:ıra erJrgemelr tu, 
l'\ptl\llı'k olur. l'url·cr ııynkta duruyordu. 

Mplcrine ilırtiln gelerek 198 pu -
vanln sUnün birinciliğ ni Jrnzan -
mış16r ve ajı:ıaılık tarafından veri
len teşvik kupasını almı~lardır. 
Haydarpaşa l:ec:si 72 TlU\'etıla j. 

k:nci, Ort~köy klübil 23 pumanfo. U 
~iincli olmu!'hrd•r. 
Mü~l:ı.rda elde edilen ne

ticeler ~nlardtr: 

100 serbest : 
ı - I..azo (Bey6too) 1.13.6, 2 -

Pehmi (Ortaköy), 3 - Pı!.pkm 
(Fatih). 

~03 metre Jmrbağa.l:ı.m:ı: 
1 - Ahmet (Beykocz) 3.25, 2 

- Bilfil (Haydnrp:ı.'}'l), 3 - Ta. 
nk (S:ı.nyer), ~ 

4.00 serbec;t: 
ı - Vedat (Beyltoz) 5.36,::?, 2 

Tuğrn! (Beykoz), 3 - Osma.n (Fın 
d ık lıspor). 

Türk hayra?< yarır;ı: 
1 - M:ı.hmut, Necati, Orb:ın 

(Hrıyd::u-p~ talmıu) G.6. 
Mü"':tb:ı.kal:ı.rd:ı.n sonra ajanlık 

100 ~rrtiktü: lar.ıfm1:ı.:ı teşvik ~ııp~m. meramın-
ı -.- B:hiç (Beyk07.) 1.45.1, 21 le ~y1{ozlulm venlmıt}lır, 

- Thı..'Jin (Beykoz), 3 - Şefik 
(Ortaköy). 

100 lıurbağftJ:tma: 
1 - Su:ıt (Beyitoz) 1.35.3, 2 -

Mustafa (Beykoz), 3 -- Nörmnrk 
(Beykc-.&). 

200 "erbe5t: 
1 - Leon (Be~toz) 3.3.4, 2 -· 

!nal (BC'ykoıı:). 3 - İstemez (Bey 
koz). 

Türk bsyrak J~: 
1 - Beıl:üç, Suat Lam (Beykoz 

Karagümrük - Y enispor 
maçları 

Dün saat 18,30 da Kadlköyde 2 
bin ~yird önilnde Karagümı-UY. A 
takımı ile Yeni spor A taknnı nra.
.ı:oıda. ya.prlan m:ı.çta srftM. ~ı 
aJtr ile Yt?nispor galJp gclmfşUr. ı 

Yeni spor B ile Coşkun spo:- A 
takunı a.ractmda yapılan maçta da 
iki taiknn 3-3 berabere k:..lmı~ • 
!ardır ... 

l.tanbul Deltertlarlığından: 
Mıdıamm-

Doeya No. 
~133Z.7 Be§lktaf Yıldı.zd.1 

temııa.tmdn.n e9/1 
ser.elik icarı 

~ ınrt bl"<le l temtna.t 
eski kumandanlık binası mUş. 

ve 69/2 No. 1r binanın bir 
120 9 

Yukarda. ynzılı bl.n.a G.7.942 p:ızartesi gllnll saat 14 tc Milll emlAk 
mUdUrlUğündı- mUtc;ıekkll komisyonda bir ccne mUddetle kiraya verile • 
1.:Pktlr. 

at.ckllltırln ihale günU teminat makbuzları ve nUfus hllvlvct cüzdan. 
ıa:lle birlikte komlayona ve fazla izahat için mın eml6.k ınUdürlugtlııe 
mUrncııatları • (6760) . 

1 latanbuJ Belediyesi ılanl~n 
Aksar.ıyCa Mimıı.r Kemal mahallesinin Koska caddesinde 761 lnci n. 

dar:la 48.00 met.re murabb8i sahalı arsa satılmak üuro açık arttırmaya 

kcnuımuştuı'. 

Tahmin bedeli (240) Ura ve Uk temln&b (18) llradtr. Şartname za. 
bıt Vf' mua~!A! mQdUrl!lğü kt..lcıninde görllle)>Uir, 

thalc 2.i.St2 perşem~ gUnu snnt 14. te daımı encUmende yapılacak. 
- Al:lımıı bir gelmiyor, Bun. Rr,sm1 bir lcomlserle iri boylu sivil tır. 

t.an SlJlra hayat çıknrs:ım. ilk Uğ. iılr ndnm lcapıdıı durdular. Taliplerin llk tcmlıull makbuz veya ınektuplarile !.ha.le gUnU muay. 
l't'necı-•{lnı ı , lhlrb:ızlık olnr.al;hr. Slvll ad m iki l.ne birden bakı:ıro.k yt.ıı saatte daimi encümende bulunmaları. (~001 

- ,. c de~lıılı... lilhlrb:ızlık mı! Mrdu: -----------
- ö~te )B. ~ıma oo)lo m.'\rlfctle. - Çinli tnclrln hlunet~Unln baıJı. A 

rlmlz ol ~ clı, bu 1ı 'rlfiere minnet ru ke!K'nler slzslnh:, değil mi T fr 
M 

... :ırr \O gUnll.'rcc bnr.,.d::ı. mahpus im. 1 ı•arkrr göz.terini açtı: 
lır mcy dJk? t fal< bir güzbağcılrkb - lfayır .• bayır.. blL değiliz.. 

ıterh:ıl lı reılerlm\L;l,rn fırla.yıp, hem ivil ııdıı.nı, gnrc!ı) tııtlt. tfündü: 
d:. onıırr.-ı -:ö-.r.li '!l«iml" l<ııç:ır gider. ı - Niçin brnl ynnlı!f hUcreyo getir. 
dlk. ilin'? 

- (,;ok ı;Uz •l tir fll lr. Bunıı dl\ Gardiyan: 
miU!ıylm ge!11. J"nkaf, ıtlr:ı..f ederim - Ynnıı., ılP'•lldlr, dlrf'.ktör! dNll • 
ki, bu ı ı yapn ~a. ne s!'l.ln ts.t1da. Ovl:ır gr.ldil<l:ırl glln:J nb rt su(l&rı. 

<ı·ııız \:nr nr de tx-nlm.. ııı lnltAr odlyorlnr. 
- n n k nOi 1c htt:la.t görmeğe Mis l\tı•rl ntıldı: 

b l' ı dım. - Bir in nn, y pm dıj;'l bir ıııı zor. 
- Ol lllr. O IL'lilı- tc-:nen!li ooin l:t lllrnf ederse, ona <leli derler. Ara. 

de çaiml: "tkal.::n bur:ıda:ı. '.fnbllye mıı.dıı benUz aklını le ybetmı, l<hn r 
1.',ll r "' ıt nez • klıı"' gi:lfr iniz.. ı yol'. 

- Orıııl.ı ne ı rn \nr'! I l':ırkcr Hnvc etti. 
- u ırt:ı.zlıjp f; l!ımAk lçtıı m t. - Falmt dendlm, bu r;ldtıııe bura.. 
ka p k rı, t. h'l"lls :ılz! 1 da c.ldımızı ılJ!. lta\1ıedeceğlz. 

1 SMl adnm glllUımıc<ll: 
si. - Ben te,·klfh ne mUdlirUyUm 

h rbn.zl:ırı \'t" "titlı• ""e ı, rı hep Pel.ln. Mahkeme relcJ..'lc hitaben ynzdığınıx l§ 
ll 1 r. mel•tubu okudum. 1 

- tns;ın ı endi ru.. ır.-tlcrlnl im. - 1Uekt•ıbumo1.ıı yr.rlne gilııderdl. 

la • h;olny v •rctlr'er m!? 
- ~arıı.Gıı'.I >ı!lln;:l rl orıı.dıı lııter. 

lı ' r • blı\'il l' 1 •e't \''lrl:'lbnk hn!l. 
met Cı p m lı xretl rt '.\ e!linde bu 

:ız, nlyı•tlm 

:ı .., t ...... ,. '" nı"c 

ır ildir. l'Jı lınrn)a knll,111 ı ı • 
firk r, hep lıir<lrıı tı) of.in I,nlkcr • 
r. B ıııd n ~0•11· , F ihrcr, kentli 

lı 'iın:ı 1· t'ı • P<.'r<lder, o kadar sıkı 
k.10 nır kı, h riee bir ıhn kotrc~i 
,lr !i"T I'. n nd n ılnJayı, hi 
ons 1'm1 <ı Pin ne \'Okit sönrtı:· 

un ı "' ) •nnz. 

nlz mi'! 
_ ı:,·ct. Gönderdim. Mııbkeme 

1 hnldunı:r.da tClhldknt yupı;)·or. İlk öo. 
l'e ıtl7Jn sabıknnız. olup olınadığmr 

Londrn. :r.n.bıta~ından ordul:ır. 

t>ıırkcr titredi: 
n'an dlrcl•tör clı'mll, bu maı>e. I 

l~lıı talıkll<l I.ondraya Jcalırsa, a.ıtı 

!lf 11iırer. nen tnııınmış bir gazetenin 1 
ı3rp mı:ıhablrlllm. l'ıınrm:b hllvly('t. 
time ait veslknlar \'O.rdır, Ben ömrilnl 
de bir kere tnhtıı.kunuıu bile öldUr • r 
m~~ ud!l.ID değlllm. . 1 

- 1 1 taknrmıu iHdUrn1<'ml'J oln • 1 
l lllrslnb; nru:ı, btı, bir kndınm b mı 

lt!"'im"nl7.e ıı nl clrunz. 
Mis !lerl)C dündU: 

(Devamı \1ll') 

TlrlıdJe camll!!r etf 
ZiRAA BAs KASI 

Şulte ve Ajanı adedi: 265, 

Zirai oc ticari laef ne•i bo.JHJ rmıameleleTİ 
Pnnı bli11rtt~ne ~~ l1!'9 lkTa·"l•ve .. rtvor. 

c.ıraat tsanıuuıuıo • .ı.uuıoora.ı •• ı.onar.tıı ..a..ıarı ..ı a.:.ıölJ•.ı.rmaı. eı. u 
:)() ttruı ouıunanıara 9'IDede ' def• çeldleeo ınır-a ile aşartdam 

pıa.na göre ikramiye oatıuıaeaıctır. 

• • ~ • 1.000 • •• • .. • 

•. ses. ı.ooo. 12t. tt • 
• _ r5CI • ı.ooo • ıa • tt • 
it • lOCI • &.oot • 

UM • 
l.,80t • 

l.llC • 

DIKK.M'; Soaplarmdakt paralar Dlr .ene tçinde 6C> Ur&dao •11 
:1Ci:J.mlywere lkramlye Qtllut> t&kdtl'ôe ~ 20 ruıa•7le nrUecelrUı 
~er: U Mart. U Bazir&ıa. U l!:yUU. U Bırtoctırapng ""1b.le 

rinde yapıbr. 

k1108U 

Koyun etl 12500 
Dana eU 20000 
Sadtıyağı (urfa) 12000 

Zeytinyağı (1,5 asit) 6000 
Toz şeker 7200 
Pirinç 12000 

J{uru !asulyo (horoz) 24000 
Patates 36000 

fiyatı 

120 
SiS 

lDt 
101 
94.:S 
53.5 
27 
23 

lll'& kUfU6 

ı~.00 

17000.00 
23280,00 
6060.00 
6804.00 
S.20,00 
6480.00 
8280.00 

Ura•lmraf 

l1JUO 
ım.oo 
1711,00 
464.00 
1510.00 
~uo 

'88.00 
821.00 

Ekmek adet 345000 10.(i 36225.00 ITlt.8'1 

İzmir • Kı:ı:ılçullu ktsy cnstttUsUnUn 1942.1943 mali Jdı )'iJ'9C9k mad. 
dCtPrl cins ve miktarı yukıı.rda yazılı olup bunlar 2"90 aayı]J kaDUDUll 
htikümlerlne tevfikan kapalı zarf usullle ekslltmeye çıkarılDUftlr. !bale 
14 temmuz 942 çarpmbıı. gU:ıU saat Hi te mektepler muhuebeCUf11Dd9 
Lc.,tkkUl ede;.ı komisyonda yapılacaktır. 1.steklllerln belli sQa Te uattAll 
e\'Vel temina~ıannı adı geçen muhaacbec1llk veznesine makbuz muk&llL 
lindc teslim f'tınelerl ve ~nrtnıunesini muhasebecilik dalruinde ,enblJe.. 
ce~Jeri il.An "tun ur. (6967 ı 

KIZILAY 
ıstanbuı Sat'ş Deposu Dırektör.UğUnjen 
KIZILAY Hanındaki Mai?azamızda da 

Perakende Oqun kağıdı 
Sabşı Y apılmaktacbr 

Aynzpaşarun en güzel yerinde bir tarafı yeııt imar plim muaUllJIGe 
mUhendis mektebi ka~-:smda büyült a8faıt caddtelne c;dran. dtler ~ 
u da zemin Kalından Boğaza ve Marmaraya nGSD', beber paneli ıalO'L 
t-Pn 200 metrelik cephcsl 9 ar metrelik güzel fkl aputımaıılık iki ac19t 
<ır!'ln satılıktır. 

TaEplerln mutavaasıtaıı. olarak llcrgün 11.1 ve U ,a kadar teıefOll 
41148 e ;nfl .. ncnatları. 

TüRKiYE iŞ BANK ASI 
ıtu m.kAMI~ 

t(i;~ük Tıııtt'lrruf l adet 2000 ı...uau. - IGOQ,.... ura 
Heıuıınlan • • ıooc • -.,.,_ ... • • 100 • _...,_. 

ııu ~AMtn: PIAJIO • • aoe • 
_.....,_. 

il • aao • ---- . tO • lOG • - tOOQ,- • laya, t ~tmıtoıl.. t ika 
50 • llCI • ---- . :ı.!t(ıfrtn larlhlerbMla llO • • • •IOOO.- • 

...... ır. 100 • • • - 'lOOO..-
• 


