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Ekmek istihkakı 
tarından itibaren ber gln 

tam olarak verilecek 
il 

Yalnız ağ1r işçi istihkakı 
600 grama indiriliyor 

tkmek narhının 10 para 
arttırılması muhtemel 

~%ğmuz malClmata göre, bir mUd_ 
• "ttııberi bir gUn tam blr gün yanm 
'ekte olan ekmek l.stlhka.kı ya
~bnhtan fUbarcn hergUn tam, ya 

~eta'f~ -
~üttefiklerin 
'vaziyeti 

~Useyin Cahid YALÇIN 
y E~t b&§lıyan 1ıa.rp me' siod 

mihver ıçın pek mUsait ali 
~Uer gchtermemişt.fr. 
" l>o&u "'e Libya cephe!i.rule mlh· ikf ~ teves .. ,u edilen Jıareketlerln 
a..~. de fimdllik netire i:ı kaldı 
:-.uebtU;. Herhaldt- mJhvcrin bu 

nı kllçilklere 150, bUyUklere 300 gram 
olarak verllcoekUr. yaınız ağır ışçl 
kartı mukabilinde verilen 750 gram_ 
Jık istihkak 600 grama indirilecek ve 
bcrgün 600 gram olarak verilecektir. 

Fiyat murakabe komisyonu öğle • 
den sonra topla.nacaktll". Son yapılan 
ı.stihlAk vergisi zammından bir c;u • 
yal una da 48 kut"U§ kadar bir vergi 
IB&bet etmektedir. Komisyon bu Yer

gi zammı dolayısile ekmek narhmı 
yeniden tcabit edecektir. Narkm 10 
para arttmlacağı anlaşlrma.ktadır. 

Japon askerleri arasmda 

Salgın 
hastahk var 

Prag'da 
27 kişi daha 
kurşuna 
aiziidi 

1250 
tayyarenin 
bombalad 1ğı 

Kolonya 
şehrinden 

bir görünüş 

Kolonyada 
--!()--

20.000 kişi 
öldü 45.000 
kişi yaralandı 

---0-

lngiliz tayyareleıi 

Katil Nazım 
Bu sabah Sultan

ahmet'te asıldı 

r 
Harkof'ta 
Ruslar 400 
kÖIJÜ tahkim 

ediqor 

--<>--
Evini soymaıa 

glrd ı polis 61 ı. 
ren kattı cezasını 

balda 
Bir geco yarısı Dlzdariyedc hına.. 

lık makııa.d~ girdiği bir evde, ev n.. 
bibi polis Hasan .Baari tarafından 

yakaıanmca kendisini ibl~akla öldüren 
ve kaçmak isterken de üç bekçiJi 
yaralıyan Nll.zım adındaki idam mab
kQmu bu sabah saat 2,15 da Sut~ 
mette yanan adliye .sarayı önünde a. 
sılmı§tır • 

İnfaz heyeti birinci ağır ecza mah. 
keme8i azasmdan Salim &§ol, mM
deiumuml muavinlerinden Cevat öz.. 
pay, hapishane 'ba§hekimi İbrahim 
Zati, hapishane mUdürU Hüsnü Ko ,. 
nukçudan mUrekkeptl. İdam kararını 
aza Salim Başol okumuş ve katil a.. 
kabinde darağacm:ı. çekilmiştir. 

Menfur katil asılırken herhnngi ~ 
harekette bulunmam?§, gayet a.ldll 
bir halde ba§mı ipe uzatmrşt.ır. 

Katııln cesedi boynundaki yafta De 
birlikte sabah Mat on buçuğa kadar. 
halka t~r olunmuştur. 

-~ .... ~md& :fi\mdi • kadar ör. 
~ alı km balunduğumu.7. o m,. 
lt';'tt ve ~iddetten eser yoktur. 
~lt~er hamlesinde kınlmı, bir zen 
""'"'k mevcut gı"bi görünüyor. 

Londra, ı (A.A.) - HindSatan hu
dudunda esir edilen Japon devriyeleri 
~ ha.Btaııklarm .TQPAD ıataıarı a_ 
rumd& tahribat yapmakta oldU,ğunu 
teyit ediyorlar. Akyabda hastaneler 
tamamen dolıiıU§tur. Hindi.stana kar. 
oı Japon taarrw:unun §lmal 11s8ü olan 
Homalide hergUn yüzlerce kolera n.· 
ka.sı olmaktadır. HldlUerln çoğu bu 
aalgtn hut&lrklarm UW blr mlldaha... 
le ile dll§manr yok ettiğine hUkmeyle. 
tııektodirler. 

Baaıarıa arasında 
ınıverılte proıe. 

sirlerı ve 
memurlar var 

Din Avrupatlzerfne 
6 akın yaptılar 

19 gftnllk 
mubarebeden 
sonra suktn 

avdet ettt 

Libgada 

Mayn tar· 
laların da 

Şiddetli 
muharebeler 

oluyor · . \''1aa Ubya muharebesi Harkof 
ti~aki mUcn.dele gibi olduğu 
)epde sönüp kalınış bir Yasrf ar. 
~tıı.ı,Ol'SQ aa mlbver l~ln bir ınu. 
'l1f&1nyet te5kil etmekten de Ç-Ok 
\tq" 1Mtltm11yor, tngillz kaynakla.. 
l'I e<ıir edilen baZI Ahnnn subayla. 
' 27 maymta Tobn&ta ,,ıma. 
t'"tbnit ettiklerini söylediklerlal 
~ veriyorlar. 
ı\1rtıan1ar d&hna ilk hUcumhnn· 

<la 'lddetli bir darbe indirerek 
~het verici mnvaffalnyetler ka· 

llttı&k tahiyesine mtsAlltr ver
~11 oldnkl&n ~in Libyada tngilsz 
ı.~·etJerine o kadar m.un Jıazır. 
"'1-rdan sonra taarruza geÇcrlu:_n 
~l'te bir ümide dü.şmitı:lerse hıç 

''-tip görUlmemek li\zımdll', 
llllbu'ki son raporlara göre Al

~lar Tobruğu alJuruı,dıklan gib\ 
tillt mayin t1\l'la.larmdan yol 

~rıı'" aretiyle prim ooğnı jlcr· 
~e~e mm'&.ffak oldulıhm tank
~ ~dan ve zırhlı ~wettemiden 
't htifıule cdemcını~lcrdir. Bun'! 
~ lıtp olarak Llbyndakl İngiliz u
~ ltıarmuı tesirli müdnbalcslnl ka· 
t l etmek zaruridir. Müttefik ha . 
• ~ lıazı:.rhklannın çok hüyi\k bir 
~~1?ttte ilerlemis olduj;"ll Libya • 
~areheı.lode de n.blt o1mu5tor. 1 

lıt lonya şehrini lısrebeye çeviren 
ti ~iliz açıı.klarmm b:ı~ka r>cphcle
~ ~lyıflatmak ps.hasma to[l1ımm11 
~ lctıvvet olıwıdlb'I Libyadıı.ki mu. 
'tebe ile anlaşıldt. tnglfü: uçak-
) hı:ıın kam kuvvetlc:ri)·le işbirliği 
\~l>tnaJan mayin tarlalarını g*
~ ı:ııı, düŞD131l ktı\"Vetlcrlnl arka • 
d,tl levsım abbıtmek • imkfınm. 
;;:' nıahrnm bıraktJ. Şimdi bo 
t... htı kuvvetler geri dfıumek mec. 
t':"'irl'tinde bulunuyorlar , .e maylu 
~latan ara.'-mdaJ.t gedikten gar
~ doğru bir yol bulm:ığa uğraşı· 

ar, 
t İbyada mih,·erin bu mn\'8.ffakı . 

tttgırliği o tadar fe<lakftrhklarla 
,~a üzerine yaptlnn mütemadi 

Lüks Eşya 
imalatı tahdit 

edilec~k 
---0-

Bllbassa kadın 
çorapları lzerlnde 

Tetkikler 
yapıhyor 

(Yazısı 3 ünciide) 

Lonra, ! ( A.A.) - Prag rad· 
yosunun pazartesi akşam yayı
mında, aralarında 7 4 yaşında bir 
de kadın bulunan başka 27 
Çek'in kurşuna dizildiklerini bil
dirmiştir, 

ldam edilenler arasında üç ka. 
dın, bazı üniversite profesörleri, 
ziraat nezareti memurlarından 
iki kişi ve ~k jandamıa subay
larından biri de bulunmaktadır. 

Ltmdra, 2 ( A,A.) - Prag'dan 
bildirildiğine göre, 27 Çek dalın 
kurşuna dizilmiştir. Bulann dör
dü kadındı. Bö~elikle Heydrich 
suikastinden dolayı kurşuna dizi
lenlerin sayısı 111 i bulmuştur. 

Bütün bunlara rağmen kimse 
suikastçıları ihbar etmemiştir. 

Londra, f (A.AJ - Prag rad· 
yosuna göre, kurşuna izilen 27 
çek, polise kavdedilmemiş şa. 

(De amr S linrüdc) 

Almaa1adan 
barp malzemesi 

aıacatız 
Almanya ile 100 milyon 

marklık bir kredi 
anlaşması imzalandı 

Alınacak malzeme makaveıeıerıaı 
yapmak ızere ıerUne 

teknik bir komisyon gönderildi 
Ankara, l(A.A.) - 1939 ikincL 

ktı.n~dıı yapılml§ olan mllzakereler -
le Dglli olmak üzere Türkiye Ue Al
manya arasında 100 milyon marklrk 
bir kredinin Türkiye hUlromcU emri. 

Bu kredi Türkiye t&rafmdan AL 

'l<'unılarm büyük bir İŞe yaraıns
~' olduğı nu dn ır,ae ediyor. Çün
~ trlaıtay; mesgul etmek oretiy· 
ı.... ~frlkayn gönderilebll~n tahiye 
~'l'etlerlnin Llhya topraklann. 
~ İngiliz :ıskerlerint çıkıı.nnağa 
\il fi gelmediği i te anln~ı1dı. Dü
ı_tl.ıneli ki bogün tngilizJcr Libya. 
._ lt.atyan topraklan üzerinıle bo
~ 'Jorlar. Roma ı~c hayali bir 
•~ l>arntor1uğun lrnrulma g\inünü 
~id ederek orta'klımndarı topla- ne aç.tlmaBinI iatlhd&f edıeA bll'. an • 

..<Def:aml a ladidel . llfZD& &la.diımı,ur, 

nıanyadan satın alınacak harp mıılzo. 
mesine tahsis edUeoekUr. Bu mnl.zc 
meye ml.kteda.ir mukaveleleri akdD 
imza etmek Uzere teknik bir Tilrk ko. 

miayonu Bcrllnc gön~erilml§Ur. 
- -

Londra, 2 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvveUert dUn Avrupa ü.zcrlne 6 ha.. 
va akını yapmqlardır. Holandaya ve 
§imal1 Fransada Şehburga taarruz 
edUmi§tlr. Belçika da blr Umanda 
doklara da ı.s:ı.beUer kaydedllml§tir • 

Bir düşman hava teşkili ile klU'§L 
lıl.ştlmış ve bUyUk blr hava muharebe
el cereyan etıni§Ur. 

Kaleye de taarruz edll~tir. 
Bu hava akınlarında hlçblr muka 

vometıo raııtınnmamrştı:r. 

(Devamı S Uncüdc) 

Londra, ! ( A.A.) - Rus cep
hesinde mevzii muharebeler olu. 
yor. Sovyetler Leningratta bir 
tepeyi a.lmışlar, Kalinin mıntaka. 
sında. Ahnan hücu.mtlannı tıırdet 
mişlerdir. Geçen hafta içinde 
134 Sovyet tayyaresine mukabil 
432 Alman tayyaresi imha edil· 
miştir, (Devamı S üncüde) 

--o-
iki dar geçitte nkıfıp kalmtf 
olan Alman nakliye kolları 

İngiliz uçakları 
tarafından lasılasıs 

bombalanıyor 
(Yazm S ünctide) 1 

Odun fiatları 
~------<>-~~~ 

Son 10 gUn içinde bir lira daha 
yiikselerek 10,5 liraya çıktı 

Kocası tarafından 
yaralanan bir kadın 

Hastanede ildi 
On giln evvcı Bolayırran Qırrah -

p&§& hastanesin~ tabanca kurıunile 
Uç yerinden ayaralı olarak getirilen 
Nurlyc udında bir kadın, bu sabah 
hastanede ölmüştür. 

Nuriyeyi kocası Ahmet vurmU§tur. 
Vakanın sobobl henUz billnmlyora 
da herhangi blr kıakanı;:lık veya ge • 
çimSl.zlik nıcV?:uubabstir. Vakaya mUd 
doiuınumllik elkoymuıı tahkikata baf
ıanmıştır. 

Odunculara göre 

Daha fazla nakliye vasıtası 
·temini kabil olsa 

Odun ve kömür f iatlarının 
yüzde40-SO ucuzlaması kabil 
vau Ankarada ba mesele etrallnda da 

alAkadarıarıa temas edecek 
~ 

- ~ Odun fiyaUan yeni bir zaınla 10.15 kanaatine göre e~r motör ~ kam • 

•
·...:= ~if. ıı~ya o>km'lbr· Bu au«Uo ... on yon tedariki kabll oı.. odun v. kO. 
~ gUn zarfında çeki ba§ma bir liralık mUr fiyatlarında hemen yüzde 40 bir 

blr yUkaeımo olmll§tur. Şehirde odun ucuzlatma kabil olııb!lccektir. Fakat • ı tiyatıarmm böyle yükselmesine mu. moUSr tedariki pek gilç kamyon bul. 
, , kabil Anadolu ynka.smda çek1ai 8,5 mak ile ımklnsız bir §CY halindedir. 

Müşterek bahislere ıştırak uradır. oduncular vurıyctten mnntertt ~b. 

d l 
Mangal kömUrU fiyatları rehtrde biliıterln de himaye edllme.slnl ft ko-

0 en okuyucu arımıza: 12_u araamda .Anadolu yaka.smda layhk gösterllmesinl ıste.m1şlerdir. 
ıo-ıo,ıs kutıl§tur. Trakyadan aldığı.. Öğrendiğlmizo göre dUn ak§am 

I At Y&rı§larmda kazananların pa 
raları hatta.nm mutlaka çarşamba 

ve pel'§Cmbe günleri verilir. Bugtbı -
lerden ba§ka gUn tedlyat ynpılamıya. 
cağı gibl ikinci haftaya kalan para • 

• ıar ödenmiyoookUr. 

mız malQmata göre Sineklldc mangal Ankarayıı. gidc.ıı vali w belediye rdll 
~ l.L• 1mru,tazı •tuınaJda • belediye ve vllAyete ait muhtellf ~ 
dır. UWdl. hOh•- ..... müıulılıt 

Halm odun ve kömllr meeeıesinde D&kll me9elestle de ~ otacak w 
en mllhlm 131 nakliye 'VU1't&IJ ted&rl- al&.Mdar makamla.da tıemaa1&rd& bl. 
ki te§kll etmektedir. OduııcuJ&rm da 
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ısı~~ -~ar~:hi:nd~~~ Sa~taı~r. :: ] 

B 09 r kadtn1in 
Gözleri "' 111 cç11n •• ~ 

Saltanat ıkıliyor, devlet çlkftyr, rsıam 
rı ı or, iakat bl ;rn bu lelAketıer 

tıau ı.,ın a ~ek bir -usan memnun 
ve k»a~~t yar görillüyor· u 

G u: 'ATA Sult:uıı on altı 
ynsınıJald l u,,nfulınustaluır 

yüzlerce t'ariycnJn kucağında fu. 
huc; ''e efahct.io bir kurbanı ol. 
daktruı sonra amcası Abdiihabld 
Gırnata tahtlna oturtulma_ \'e iki 
aylık :ı.e\ k ve eğlenceden sonra, 
ı:öoiiller &\ lıyan cariy.elerlnin lcoy. 
nunda boL'lllmuştiı. 

J<ardcşlnin idamını (l'llcrsiye) 
valisı Ebu '1nluunmed EIH.clilin tu. 
liini yar Julnuş, Elhamra sarayı. 
Dm muhteşem Falonıındald tahta 
otumınsma bir vec;ite olmuştur. 
Artık kendisine: 

- l'a Emlrülmümintn ı .. 
Dip• hitap ediliyordu. Ye~-eııl 

'Yu urun ve kardesi Abclliknlı '~ 1 

ölfimlcrlnıle en büyük ali< olan 
ispanya gilzell Roza, yahut Mey. 
munf.', ııehlevcnt endamiyle . im<ll 
de onan ayaklan dibinde sürün. 
mektA', gUl tenini, kendi inden ev
~ilere yn.ptığı gibi; bn sefer de 
oııa koklatma,b"3 ba.5lnmıstı. 

dalelln blr tim ali ol<lnb'llnn 
iddia eden Ebu !fahnmmccl, sanıyı 
nm hah'et odw mda, Mey:mııne'nln 
'°jo;al yatai:"Jnfla bolunıruıklıı ömrlini.i 
geçiriyor, üJUmlü clünyadıı, fani 
ele olsa ~eri 2!evki tekmelemek 
i tf'mlyordu. 

PnJmt <1iğer taraftsn Kıml Fer
dlnnrulo, :ı\rnbm son bakiyesini 
toktan })ndülUsten atmağn azmet. 
m~, hattü İ.;pnnyol ırüzeUni bu 
m-t1rnndm t.a:Jıakkukn için Elhamm 
r.nrn~·ıno. bir cnrlyc ol:ı.rak sokma
ğıt muvnffak o1mn5hı. 

Cih eli, fettan Roza, MeymOJle 
iı.ml n t ıda, İ5Yeferiyle göntillcr 
4n17l or, c irler peyda. ediyor, bir 
.:m:-i\ lo rnfüc;lne t.npanlara i11-
7nr.i ır. i ıtilıiller yaıJtınyordu. 
rı:~ ~· :m.mmc<lln koynnncla, ona 

7c\ ' ·in t:ım bir timc;ali olarak yn
rmr!c~:ı. l~rdcşl l~blillllu İılri e tle 
el nltmdan, krrıcllsini sevdiğini, 
sı•ltr.n:ıtt t.->.:ı alıp da }~lhamr:ı a
rn~·ım•!tW tahta otıınırsa, tatlı pn. 
c, ~-: l on:ı hasre<'ICt'<'i..fni de bil. 

tli~-m"\i l!nutmuyon1u. 
'!ıic'rrt!lnenin kulai•hm kıtlağa 

ı,e'r.n ~lıJ:zl şöhr~tlnc hayalen n.sık 
ola'l .\r:ıp; bir ıında \"ntnnı. mil
li~·~tl mU<lnfu ettiırt dini unut. 
mu-ı, ~zel t panyol laı.ilınına ma. 
llk olttbilmek cmellyle is~'an bay. 
n ~nı kalılınnı tı. Artık iki kardeş 
orı:Jnlan, Endillfüıiin toprııklarmı 

knmı boyu.rorlar, tilkcyl ateoıler i. 
~nıle bırnlrıyorlsr, bn ysn~nı <la 
Mc,·nııın" 1 ı--m1 llivorclu. 

••• 
febıt! Mallammcd Elidi1) fena bir 
vadyettc kalmr,Jtı. MasuI<ası Ro. 

* Fra.ıısm ta.yyarecisi Mnso ye
" bir av ta~yle yaptığı 
~ orta sür'at rekoru olan 
!a06 kilooıetreyi kırarak 308 kilo_ 

Yazan: R. C. 
z:ının kucn.ğına urnnınış, bir ~ocuk 
gllıi at;lıyor, onlıan, beliidıın lmr. 
tulmak için çareler i tiyordu • 

nozn, fettan sôzleriyle kendisi. 
ne bir reha yolu "Ö termi ti: 

- Sultanım, diyordu - ben ca
riyeniz, izsiz na ıl ya,ıy~bllir! .. 
Aslanın kort.olması )(hı ızln bu 
saru·dıı bir Sult!ın olar.ı)< yaşama
mı lfwmdır. Bu lcd de izin \'erir. 
seniz ben hallederim • 
Akı1:;ız Salt.an, deli gibi Rozanın 

eUerinden yakalamı~: 
- Nasıı yapacıılmn. Meymune:' 
J)i~·e sonnu~tu. Kurnaz kadın~ 

kUç\ik bir korku eseri bile. ghs~r
mcden dUşüncesinl ortaya dökü
,·erdi: 

- Kıral 1''en1inando hl~ de f.ena 
bir arla.m clcğildlr. ı;yaletJerinh. 
den lıir, lkMni kendisine hediye 
('(!ecek olarsanız, size ortıusu· il'! 
varılmıa gelir, kardetıinlzin ls~-a.
omı tenkil eder. 
1:..bu l\Juhamme<l ccldi d\i5\indyor, 

bir tUrlU karar \"eremJyordu. Fa. 
kı:ı.t kahpe kadm da su~muyor, teı;. 
\iktf' clcva.m ediyordu. 

- Jlem. diyordu. Zaten c;lz hı· 

r.istlyan KrrıılJıın ile ilk dda ittl
fak akdetmiır. İslfun hUk\lmdan (le·· 
i:-ilsinlz ki ... (Beni Zilnun), (Beni 
Jbsif) idi.. sıJuntılı zamanlarda 
eyaletler ihssn etmek uretiyl<', 
lırristiyıı.n Kırall:ırm yıır<lımiannı 
i~f P.memişler mlydlf Hlrl<aç eya. 
Jetin cksllmest ile saltanatınız snr
&Jlmaz ki.. ya kardc,iniz kaznm1> 
da hu saraya girer, beni kollan n. 
~ı;ma almak isterse huna nasıl 

Lfthammül e<fo.rııiniz! •• 
l~bo !Uuhammed <'.:ln noktnc:ımlan 
\'Unılmostu. Çıl!?.'111 gibi bağırdı: 

- IIakkın var Meymune •• SC!?i 

ağ~·ar kolları nra ına tf.'.rk cde
mE:m! •• 

Ktral Fcrdinanıloya. hemen bir 
mektup yazılmı,, Ur eyaletin ken
iJMoe heitiye edildJğf blldirilmi; 
\'e y:m1rm için bir ıru,·,·et isten
mişti. 

Meynmncnln dediği çıkıyordu. 
lhricıtJynn lm\'\'t'!tlcrin yardımtyle 

(Ehülülii) m:ığliip edilmiş, perişan 
bir halcle Fııs ilıığ'lanna firar et. 
rnisti. 

Artık Ebu l\luhammefl, se,·gllisi 
Heymunesinin kuC3b"IDda, !llalt.nna
tının zevk ve ne~~fni ruseJerlyle 
topluyordu. lıılam hlikfımcti, bu 
hpsnyol kadınının elinde bir oyun. 
l'llk halfne girmişti. 

Ciialtanat yıkılıyor, de\ let çokü. 
yl)r, 1sliim kırılıyor, fakat biltiln 
im fe-lii'lcetlcr l<Rf'BJ<ıın<la tek bir 
in ıın, ar-.lyrnın fııhu~ıa c;jjc;Jenen 
dn·arlan nra.'imıla memnun ,.a hah 
tiyar gülüyordu. Bu ds lUevmu-' ~ besini bir dakflca yanından ııyırınr. 
yan İslim lıhkUmdan }~bu Muham· 
med t:IAdiJ idil 

~ yeni lbtr rekor kmnış- Majino hattı lt:lnde §Öyle tliyor-
ı:tıt. dum: 

• Meksika.da papaslar, papas "Harici miidafaalan tetkik e<Jcıı 
-.y.mmm tahdidi hakkındaki ka· bfr 2iynretı;i, bu 1 ~relen nnlıınln 
mma itiraz ettiklerinden Mcl®ka sa hile, biraz dil."lcatıi da\Tanmca, 
twkfuneti lbütün kiliselerin ka- y<:nl il,mru edilmiş oldukları hal. 
panmasmıı emretmiştir. de bu ln~aatı nmdub'U kadar liu .. •• 

* Mançuko ve Efgan lhükftmet. \/etli hu?muyor. '.l'a.rık l<ars1kovma 
ler:i milletler arası olimpiyat .ko_ banıjl:ın p<'k mllt.c\ıı.zıdı;. İıen
mitesinc müracaat ederek olimpi· d<'klt>r nz ~ôrünüyor. Beton ,.e de· 
yatlara iştirak etmek istedikleri nıJr Juızd<lar pek ihmal edilecek 
ni bildirmişlerdir, Komite bunla. lm•Jar 711yıf dc:',b-illerse de, ilk na. 
ra henüz cevap vermemiştir. zarda tn!ımtn \'e temenni edildiği 

• Yugoslavyada Titai §(:hri es- kndar uzunla!;runa \'C' derinliğine 
ki lbir maden yıkılması yüzünden rJ55mrnemiş gibi ~örllniiyorlnr.,, 
su ve topra:k nltmda kalını§tır. Esa'i tahldm:ıt noktal:ın hakkın. 

• • Taziler Fon Papen kabinesi. rfa da şunlan i!U,•c etmiştim: 
ne ınüza.heret için /birtakım §art· "nurada, bu i~Ierc pek vakıf ol . 
lar ileri sürmüşlerdir. Bu şart· m!lmakla bernbcr, z.iynret~fnln 
l:ıt arasında "Raytag'm feshi_ dn~'lD.'\lct n kendini menNlcrnediği 
için bir tarfö tayini, Prusya di- bfr intlb:uı. j aret etmek lsWrim. 
vet meclisinin feshi, \ırnumi te. 1\fükemmel isllycn dahlli bir tcsj. 
mhtiıieri meneden, mntbuatın &:ıfa rnııtedilml"I olnn bu muazzam 
hürriyetini tahdit eden ve Nazist lıeton yığmı, top Jnılnmmılıın nsgn. 
ttŞkilMım lağveden knnunlann ri bir nt<'ş lmbiliyetiylc tcchiz e· 
loıt.ldırrhnnsı,, da vardır. dilmise benzi) or. Bu 5uıclıır mü-

* Hind Okyanusunda bir yan_ kcınmN bir urettc cmn!yet altına 
gın neticesinde harap olan Yorj alınını~ obn batnrynlarm ııçıldn. 
Filipar vapunınun bir suikast (.<; giimıck zonm<la Jm lncak olan 
aeticesinde yandığı haldmıda şa- d•Jı:;mRn to~usnna karşı bliriık bir 
Jl8lu çoğalmıştır. :Mnrsilyaya ı iısttinlilk nrzetUği muhoJ·kak<ia dn, 
gelen g<mÜ SÜvariSİ bu hususta tofllnrımızm kıh kıtına hasaıı elli · 
wguya ~iği w!kit "yangınm 1 h•f't'l• ycr1~tirHmiş olma<;ı, gerek 
~f Jt&U>ııda hiç kimse bir l'f'Phedcn, ger<'k vnndan ı;eleblle
n' ~~ dooıekle iktifa I erk klltle hl\lindekl r:iıldetH bir 

atııl ••• L. cJ6!man taarruzuna im~ ba ka-

H A B E '!= - J\J{sa.m Postast 

Bi 
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Kendis de bir kaza 
kurşununa kurdan gıtti 
Fatihte .Slnanağa mahallesinde ga 

rip blr vaka olmU§, bir adam kaıı.sını 
!Sldllrmck ı.sterken kazaen kcndlsl öl . 
mUg, karısı da nğır surette ynrnlıın. 
mıştır. HAdise §Udur : 

J'Sana ne? nikahh karın değil ya, 
şimdi de canı başkası ile yaşamak 

istemiş olabiHr? .. ,, 
Fatihte Slıııınnğa mahallesinde Tuı 

ucuhnlll soknğmdn ı numaralı evde 
oturan fO ynşıarında Kemal, ev·.relkl 
'fi!cc otururi.•Ln b.rdenbirc nyağn kalk 
mııı, Odn kapısını kllltllyerek taban . 
casını çıkarıp hlçbır şey sbylcmeden 
kıırtBl AY!Jcye ateş etmeğe başlamış· 
tır. Çıkan kurşunlar kadıncağızı ağır 
sıfrette boğazından yaralamış, kanlar 
lı;lnde yere yuvarlanmıştır. Tabanca 
elinde odadan çıkmak lstlycn Kemal 
knpınm k1lldlnl açmağa ugraşırlten 
blrdenbfre tabanca patlamış ve kn.lb!. 
ne laabot eden kurşunun ıı.çtığı yara 
ılc o da yuvaı !nnmııı ve 61mUştUr. 

Kemalin knnsınn attığı kurşunlar. 
dan bir tanesi duvarı delerek yanında 
ki evde oturan mUddclumumi munvln 
Jerinden Şeldp Musluoğlunun yazı o • 
dasında yazıhnnenln UstUne isabet et· 
mlş ve bazı basarlar yapm1~tır. 

Yaralı kadm 51Um halinde hastane. 
ye kaldınlmış, Kemalin cc.'!Odl de mu. 
bafnza alt.mn aımmı11tır. MUddelumu. 
mt muavinlerinden Fethi Sezal tarn· 
fmdan tahkikata ba§lanmıştır. 

Kemalin §Uunında bozukluk oldu 
ğu nnla§ılmaktadrr. 

Beden terbi
yesi teşkilatı 

--<>--
Kadroda vazife alanların 

sicilleri le\kik ediliyor 
Anlınradıın blldlrUdlğlne göre. mıı.. 

arif vekt\letıne bıiğlanan beden ter • 
blyesl umum mUdUrlUğU teşkilAt ve 
kadrolan veka.Ietçe tetkik edilmek • 
tcdlr. 

Te§kilAlta vazife almıt olanların 

siclllcrı de gözden geçtrllml§Ur. ~t. 
ldk1er sonunda haZJrlıu:ıacak bir prog 

ramla sporumuza yeni bir veçhe vorL 
ıecektir. 

Cemal Bldayet 
Vekalet emrine alındığı 

doğru değil 
Devlet de.ıniryollart umum mUdürU 

Cemal Hld:ı.yct Sertelin vekAlet emri. 
ne ıılmdııJ'ı bazı re!lklerlmize An • 
karadan verden bir hıı.berc atfen ya· 
zılmı§tı. Bu ha.berin B.Bllırr.z olduğu 

ruıla§ılmıştır. 

Bir çocuğun tramvay altında 
ayağı kesildi 

Dtln öğle üzeri, vatman Nurlnln 
ldarcslndekt 68 numaralı, Topknpı -
Sirkeci tramvayına auayan 10 ytl§ll. 

da :Muhiddin admda bir çocuk, mu • 
vnzcneslnl kaybederek teke?'lcldcrln 
nltma dUşmU§tür. Çocuğu aağ bacağı 
kesilml§, hastaneye kaldmlmt§tır. 

Yeni yol vergisi layihası 
Na!in vckAleti, yol vergisi kanu • 

nunuo bazı maddelerini dcğl§tircn ye. 
nl bir kanun J!ylhasr hazırlamı§tır. 

Proje, yakında alft.kado.r vekft.leUere 
gönderilecektir. 

E VVELA maznunun hü\lyeti 
te bit olundu. Siyah pınlak 

ı.a~h, uzunca boylu, gri ko-.tiimliı, 
wyıf \·iJcuUu bir deliknnlıydr. 'M 
yıı~ım.14 butnnduğıınu, •tılının :\"l'ko 
olıluğıınu. Beyoğlundn oturdu~ıınu 
~o~·lr.di. 

_ :E,·li mishıf 
_ lbyır, beld\rım. 

1 
Kendisinden flıt' acı olııo, bir ka· 

dınclı: Orta boylu, tonıiml vücut
lu ı;nrı dalgalı saçh, unın kirpik. 
le~i bulnnnn ye~il J,?Özlü, güzel bir 
genı; kadın, 

_ Bayanın adı! 

- Koç,1. 
- .\nauın·;> 

- Katina. 
_ Soyıı.dın" 

- Da.pontls. 
-Adın? 
- trini. 
- Evli mt-dn! 
Gen~ kııılın kızardı Tutuk bir 

ta\'ırla: 
- Tabii! dedi. 
- Kocanın adı ne! 
Oenı: k tlın b\i4'bUtün Ş&..'Jtrdı: 
- Jfoc.am, kocam iste Nlkodıır. 

ftliyerek sul,)luyu gö5terdl • 
Hakim ~i1<oya döndü: 
- Niye beklmn, dedin! 
- Ilekiirım ubü .. 
- trlnl !!lenin karın oldu~u 

ı.:öyliivor, yn .. 
Niko omuzlanor silk ti: 
- Söyleııin, ınetre~imıli, knrm1 

d~~il. 
SöLe İrini karıstı: 
- İnsan 9 sene mC'tre§ ya~ar-

11, l<nn koca s:ıyılmnz m1 ! 
Jliikinı: 
- Nlkii.h olmaymc.a., sayılmaz, 

tahH •. nerede oturuyorsunuz! 
- Ilcyoğlunda. Zanhak ııoka· 

ğında. 16 numariada. 
- Otur! 
Allllye Yeıliocl <'eza. m~hkr.me i

uin, kıymetli hakimi, ba'}mı evra 
kına eğdi, kısa. bir tct\.,ikten c;o11-
ın, mamulLI\ dönerek: 

- Bak, Nlko, dedi, Jrfniy.e 
.. benimle beraber yaı;:unaısan, be
ni hıra.kırsan seci öldıirıirilm, ya
satmam,, demiş. fena küfUrlerle 
.ıe kendi ini tahkir etml~c;ln. 

- Yalan, iftira. Den bu kadııı. 
chn ne vakft~ ki aynldım ~ ay ev
vel, bir dalı'\ yUzünfi ~örmemi<ılm. 
11 11ene beraber mette'! ya11a<lık. 

İrini ta.'ilhih etti: 
- 11 sene değil, 9SS (}enberi, 

eder, 9 se11e. 
-- Ben 1 t biliyorum, bir de ~!) 

cuğumoz oldu. 
- Adı ne bu ~ocuğun ! 
- Dlmitro. 
Hükim kit lbe yazdırclı: 
- - Bu gayri meşriı miina!!eb-:t • 

fen Dlmltro adında bir de çocu • 
~umuz oldu~ 

F. devam et. 
- Son zamanlarda aramızda ~~ 

çiın<ih:llk ba,ladr... Bunun l.izerino 

AV~UPA NIN ~iiiiııiiıiıiiıiiıiıiiiıii~ 
~~~ı~~~!~~ınm~! •M U.~M MASI 

28 l'a:z.an: 

JUL ROMEN 
Çeviren: 

LUTFI AY 

dıu biiylilt mesafeleri nasıl atcs 
ııltıncla. tutııbllecri;rfmiz ı;ualirıi gay
ri ihtiyari akla getJriyor.,, 
niğcr taraftan hnv:ı lmn-ctlcri. 

ınlzin bugUnkü durumu lıallluncla 
orcln Jauııand!l.Illnnnm a~mdau 
lıinat duyduğum endi~cli Biizleri 
\ ' l' ordunun, hemen ilk hatlnnn ~e 
risimlc, silrdiıaü kayıtsu ''c ta. 
ına.miyle gamsız hny:ıtın arzcttiği 
lclılil•eleri haber \'criyordıım. 

Gamlen katlar :t.Cki hir başku -
mandanın. ne k:ıd:ır na?.ik bir ifa. 
deye blırUnmUş olursa olsun, bu 
rniişn1ıcdclerin önemini \'e mn.na
sını lclr&k etmemek mümkün de. 
gl!di. 

Dtına ne bir cevap verili, ne tle 
beni huzarnnn. da\'ct etti. O 7,a... 

mıın<lnnbe1'1 kendisini bir do.ha hlı; 
gönncfüm. 

:{.:;. :{. 

· l\cndi lıe abilll:ı. belki ele ins:ın 
3 ara<l1IL5mın r as mcçhullerinc tc. 
rnas f'<len bu pcl< A'llriıı hR<fiseyi 
pek iftihar eılecck kadar ayllınla 
tamadığmtı mlite\ıuıanc itiraf c. 
delim. Bonunıa beraber G1unlea 

hl\dl!!esintleın, ae kadar anla.,ılmaı 
bir mahiyet arzcdcrse etsin, yine 
de han ,eyler Midili efmefe çah. 
{)!lblliriz. 

Rlr noktndan cm1n olabilirb: 
Felıllcct gelip çattıMan . onra Ganı 
lenin bir buda.l:ı.. bir bunak oldu. 
ğnnu tekrarlıyanlar bizzat ken . 
dilerlnin birer budala o1duk1arııu, 
yahut da neden b:ıhsettlkleriohı 
fllrlunda olm3.dıklnrmı lsbat ~t
mi'llcrı.lil'. Pol R,..~·no mayıı;ta, 
Gıımlt'niiymıı ederek, eksik ol•n 
e~·in entrlleldUeJ kalkınma oldu. 
~unu \"e :ırtı".ıi "harbi duo:ünmenirı., 
t.nm:ım gelip çattığını söylerken 
~özlC'ri hedefini şa5mı~ hulunııyor. 
du. J!l39 lkincikinannnd" "'ize 
ynlcancla nnlııttığım scylerl dÜ!jÜll 
111U5 ,.e öylcmJ,. oL"Ul a<lam hl!: 
f:'ÜJ>hc yol< ki ny,lm bir zclm, bo~· 
lul•tl! ı-.ıemlven biliJ.;is bu harbin 
en y~nf problen;JcrinP. intibak eden 
hlr .-ckiı hli. Kclıanct!ci'f, o za
nıanıfanberi gerrckten bUyUk bir 
iinem ol<lı \'C c:cle<'e.~i ne kadar 
l"ahetır- ~örmllş olduğunu l!4bat 
ettt İncıan bugün bile o satırlan, 

ı:oruğunıu nlılım, ~ittlm, Ilir ıia~B 
ıla lıirbidmWn •üzünli e;iinncdık. 

- :\e cliyeeek'...in irini, bak, 
bt>n ne t f.'l:dit ettim, ne de <ıiiğ

ılüm, lliyor. 
- J·; in .. nı~or-.unıu. ona b<'~ı·

rcntli! Sahitlerim \'ar. 
- !_:tıhitlerini d'nliyeceği1, tıı . 

bii -.eıı ıla\'ı\lıt nn;at bııkahm. 
.:_ 9 ene bernbcr y:1c;ndıın bu 

ıuhmla. 
- Anla tr.- burac;ıoı, ~nna ne \a. 

l.it ~öğdii. 
Grnı; kaılın ellerini yana n~a

rnk: 
··- Taııı-.: rğnnııdarıhf'ri .. h<:r 7.8· 

ınan .. ben terziyim beyefendi, bu 
wl:ııı•a heı> bı-n baktım. ('ocui;nmu 
bl'.'n bÜyiltm.ü,.ilm. En arlam hep 
bo'tts gezmı-.tir. Her gece saat 12 
ue, 1 do 'i:\l lıO'> !\mma. na-.ı) ~ar• 

ho!ll geliyorılu. Br.ni dö~iiyordıı. 
ı'ôozlerim daima o;jmslyah o;io;erctl. 

- ı ... n son defa nf.' \'akit c;ö~ıfü, 
t ehılit et.ti. 

- Sı·k'ı ay C\'\'f'I, ne vı;kit ay. 
rıl:iı: •. o 7.aman .. beni bırakır5an 

ı;1.;nl öJdüreceğlm, dedi. 
-·Niçin! 
- Eh ah<:tı hazıra .. <;ah<:mıyor, 

paramı yiyor .. ben de ba.,farhnı her 
:.:üıı 0ı;alis ç.a.Us,, ıllye sö~·len

nıcğe. 
-- Dem~k panını vemek t~ln 

"heni bırakma,, diye tehdit etli, 
ii,·le mi? 
' - Eh, ta.bii.. her ::iın yolumu 

l•e .. errli. 
- Şimıll ceza görm~ini j..,fl • 

yor nı"''un., 
Ge':lç lıatlın, yine tuhı'kla-,tr. Ne 

kn<fa.r olse.. ilk göz a, .... ,~ı .. 
- Soyle-;P.ne ceza ,:tiirme<ılni İ" · 

ti~or musun! 
- llava edlyo:"Um, l'lte .. 
- Jı\nlaflık, efendim, amma, ee. 

zıt giirn•c inl Miyor musun! 

Dı,.!lı rJan bir se • ki, bu gö
rılmc:esi Hri'l&Dti ldi- : 

- l~\·et. 
Bunun li1.eı-fne irini basını sal-

lach: 
- Evet, istiyorum. 
:\iko ayağa kn H;tı: 
- llf'n ~i·ğmcdim, amnııı, <ıo. 

! tııııı<la nyrıhhğımız zaman.. 
- Jı'\'Ct °' 
- O zaman kendisine hakaret 

e!tim. 
- • Giııel .. otur yerine. 
ııK • · :ıit 4~ ~·asınıhı nayıııı Nu

diıJr 'l'oro.,tu: 
- lf\'e;t. dedi. İriniyi her gtin 

cliiğii:rnr, öğilyordu. Bizim ali I· 
11111.ılıı obırııyorlartlı. Her ~ün 

~.,·.~:ı, ltı,ramet i~inılcy•illeı·. llat
lfı bir def:ı-.ınıla NIJ.ıo, triııiyı• i>ylr. 
h!r ~·nmruk \urdu, ki ~özll ,ı:ıt i, 
-.lın!>iyal-ı ı,,,'ll!ıli. 

-- l'olun•ı kc'tcrek ô'i\ııılc feh • 
•lit eUiJırı: ılu~·rluıı ·1111 .. 

NiHAT ŞAZI 
(Dc,·amı 4 üncüde) 

iıuct:ı tüyleri ürpermedc-n t<1knır 
okuyamıyor. Diğer taraftan ~ylc 
nlyrnlcr dr. \'llr: Gnmlf'n sivasrt 
aıl::ınılnrmın snyt- 'nde. onlan poh
puhlıyarak o nıe\·kie yilksclmiştlr. 

J~yle rllyen~er unutuyorlar ki as. 
kcrler, en )·üksck rütbelere ermek 
İçin her 7aman siyaset ada.m. 
Itırını hesaba katmıya,, onların 
:ız çok ~önlünü hoş etmrğe mcr.. 
buıdarlar. Fakat bu onhrın mcs. 
leki .kıymetleri üzerinde ne leht<', 
ne <le a.~\·htc hi~ hir rol oynll. 
nıu. ocn"ı; Bonapart'ın ~ly~ et n
ılıtmll\rın:ı dııyıınarnk, onları kt'n
tll emellerine ilet ederek iktidar 
ını•,·luine yükcıclcU~ni hatrrJama
Jı~·ıı. 

\mb:ı ili lincii Rich'ın muzaffer 
~enemllcri berke-.ten ziyade si. 
~asi mahliıklar değiUe-r midir? J1i 
<~'l!ı:ı.. fa7.11\ derlnleştlrtbili?' ve pa. 
rnclol.~:ı dü5mf'den, ordunun en 
~·Uk<>ck kumanda mevkileı-ine ge. 
iirill'<'ek kimselerin a..c:kerler ta
rafından, yani Si\illcr tarafından 
bt'C:ilmcsinin daha isabetli bir ha
rekc-t oldıığano söyHyeblllıiz. Çüıı
liii lık ~üphe et ıemek gerekUr ki, 
a"kerlcr, ı;erbcst. i tidatl:ınn }'llk
hf.'lmcsinp dalıa ı;ok t>..ngel oluyor
lar. HelP. dehalal'l?I c;fnilme!tine 
b;Jc;hiltü.n .. Şarl dö Golü ört ha.o. e
•lip ı;üriitenler oılyaıııct a<lımıtan 
Jllı~·<lı, yoksa askerlf'r mi? 

(Devamı var) 

. . 
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Son Bizans impara
torun n mezarı ••• 
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/
srA'!l'BUL mııbasara..c;ı bal:· 
lnndn m\ihim bir eser ynz· 

ru15 ohn Fran~ec> diyor kl: 
"Sultan c;ebrin zaptıııdnn sonrn 

~ d ~pi 
6ny.,eriıı hayatta olup olmn ıgı. 
arastırdı. Müslüman Ye hırio;h· 
yan" ölil yığmlan içinde onun .t•· 
hlsiinü bulmak itin adamlar göP· 
derildi, hatta blrtok baslar yıknt· 
t,nlrlı; imparatorun b:ı..şı meydntttı 
tıkmadı; fııkat nihayet ayakkııb· 
ları ile dizlikleri üzerinde imıı:ı· 
rutorlara mahsus adete uyularıı" 
kaı tatlar iı:lenmiş bir ceset buJurı· 
du ve Sultan bu haberdf.'n son de· 
rere ~\ln<ll, lii7.lm gelen hürmet· 
le ;::ömlilmesi için hırl tiyanlıır:ı 
tes•;ın ettirdi • ., 

Bir ıfra;yet daha \'ar: Ce~ct bol· 
lunnnca pS<llşnh, giiya miıkfıfııt 
,·ermek için, onu kim öldiirdüğiı 
uu sorc.la. Bir zenrl ilerlel-ır 
"ben:,, dedi. ~ıılta.n derhal ltlnıJl 
ett.kcli. 

mı<.k& bir rivayet d:lha p;aript\r· 
"Pad.İşab Ayııı;ofyadıın çıkıp ctıı 
Akrflpol'a ynni filmdi Topl.:ıpı fil' 

ra,·ınm hulurı<lub'll yer.e giclcrl:tl1 
elinde kc i!' bir ha' tutan bir sırı• 
askeri ·•~e\'ketlü padisahım, ebe-

~ r. r 
Ji saadete mazhar otn.-.ın, l:;tc yl1 

Kr.stantJnin bt:m!" diye yü'ts~to 
Eec;'f' b:ıbırdı ,.e bs'ı p!\<lic;ahıı gu~· 
te"cli • t>aray :ıdamlnn onu tanıd1 

lar Cc•e<l.in nercıle olclui;ıı sorul• 
• 'ıl 

dıı; ac;ker onu da gö<ıterdl, bu~ıı 
Sanc3.kbl' yoku~ dcnilf.'n yer<I~ 
yatrrordo. Sııltan kafayı kıruıı' 
ınr.mıf.'rden bir !llÜton üzerine ko> 
du,.du · cesedi ona lii'\·ık hünııetlt 
gi)mmc-leri için pap:ı~lar heyctiıif 
\'erdi 
tm~ratorun mezarında ynnacıı1' 

kancl\lin yağı ona bir hüm•et iş~ 
rcti olma!< \iı.ere padlşahm hazı· 
ıı..sinden verilecd',,;ff. Ha alm ter· 
tihlnr göre ba mC7.al' ihtimnl bı1" 
t.ün bilr· Vefa camii cl\"arrnda ~Cı· 
rülen mezar oJsa gerek. Bu ytJ· 
lle k'ıyu a~ gölgelikleri aıtınd~ 
yerli lnlav111.la,., bundan hemen !ı 
sene eV\'el, bah~ş iimi<iiyle seS'• 
yahlara son nizan~ hülcUmdarırııJI 
kem1k1erinln lıakiycshll OrtU)111 

di;;,.rek mı>rıner ta, gö~terlyorllJ~; 
ılı ve orndıı yanan kiiçilk kanCÜ 
tle ytııf' datma Snltan tarafınd.., 
yakunlıyorılu.,, 

Jficli elerl müm1dlo olduğ-11 ~· 
dar Türklt=r oleylıine anlatma&" 
c;ntıı;an Fra.n<;ız tnrlh~i Iİıe göt• 
bUlün bo rivayetler ma!!:ıldir; 1111 

§inıdlld ne de e.t.ki tarlhr,\ler<1efl 
hi~blri onun meza.rmı knt'i oh.na" 
gij•feremez. 

Son Bizans İmparatoru hiç UP· 
he'ilz bir hiıkUmclata yakışan şe 
klldC', harbi laıybctmel.:le bera1ıtf 
:;ereftnl kaybetmeden öldU. Lik'i11 

onun mezaT'ı belli d,.ğfh1ir. TN.liil\• 
ler gil4Jterlyor ki omm son saattetl 
kanmhld.a kalmı,tır: meznn itı~·t. 
gösterlleo yer vaktiyle ecnebi se! 
~·ııhlard.ın para kopannnk lı:iıı ı.ul· 
lıtnıla·1 bir \'8SJf.adan bR~·kll bir tjef 

tleğ'iMir. 

Suikast 
muhakemesi 

Maznunlar yarın müdaf tl
alarını yapacaklar 

Ankaradakl suikast muhakeme.!il • 
nln, yarınki celsesinde suçluların nıU. 
dafa.alarmı yapacakları moJQmdur. 

Müdafaalara berber SUleyınantıı • 
kinden ba§lamna.sı muhtemeldir • .f\I>· 
durrahmıuı Saymenln avukatı şo.ıcır 
Ziya tarafından hazırlftll11n mUd:ıtıı• 
10 sayfa, kadar tulnıa.ktadır. 

Sovyet tebaası maznunlar da ev • 
rak Uzcrfndeki tetkiklerini ta~ 
mış ve mlldafa.alnnnı hıızırlıımışıar • 
dır. 

Sayfiye kiraları tetkik 
ediliyor 

Son gilnterde sayfiyelerdekl tk• • 
mctgA.lı kiralannm geçen "eneki kiti'" 
lo.ra nazaran bir kaç mislı artt.rl' 
vaki §lkt\yetlerdcn anlaşılmıştır. vııll 
ndalnr kaymakamlığına verdiği erııit' 
do kiraların bir koml.syon tara.tınds.JI 
tetkik ve taıblllni blldirml§tir. KO • 
miSyon. çalt§mağa ba§Iaınıştır. 

ZAYİ - Rize pctmcz köyUndcJI 
alnll§ olduğum 321 doğumlu ııU!ll5 

cllzdammı zayi ettim. Yenisini aıııctı· 
ğnndnn eskisinin hUkmU yoktur. 

Molla Ahmet oğlu Eyüp Ttl'i 
pınar. 

ZAYİ - 5459 numaralı nrabarnrr. 
ehliyet cU'tdnonu zayi ettim. Yenlıııni 
çıknracatımdan csklıılnln hUltroU yolC-
tur. 

l.'uda oğlu Avmm Çt-llklrnl 
BaJaı Hır.uçer,ımc No. 78 



ISON HABERLER r----~!~!-~~1.t~.~---.....~ 
~ n l!leftl)'at .,llidürU 

hakkı tarık us 
'-zıdı1t1 yer: Vaklt Matbaam 

4BONE ŞARTLARJ 
'l'Urldye Ecnebi 
H.00 Kr. ın.oo Kr. 
uo • u.oo • 
'400 • g.oo • 
l.60 • S.00 • 

Kolonyada 
(~fı 1 incide) 

Londra, ~ (AA.) - Cumartesi ge. 
cesl Kolonya. il.zerine yapılan hava. 
akınından bahseden Lonl Halifak.s bu 
n~ Avrupa kltasma karşı endirekt 
bir hücum olduğunu aöy~ın1ştir. 

Biz ~imdi dU,,man nakliye kolla.nna 
taarruz ediyoruz demi.ştir. •·Leva.um 
bakımından ilk müşkülA.t devresini 
nllattık, dilşman bunu §İn:ıdi anlama.. 
sa da yakmda anlayacaktır. 

liOLOl"YADA ÖLENL.r:R 

Amerikan 
tayyareleri 

Birmanyaya 
üç hücum 
yaptılar 

Va§ington, 2 (A.A,J - Hıtrbiye na· 
zır!ıpm 2 haziran tebliği: 

~l'\·,vork, 2 (A.A.) - Bcrlindelü b ,. kl Bl 
Ağır bom a u,.a an rmunyıı.da • 

saliilılyetli bıtarııf nıtisa.hitlerden ge. ki dUşmıuı tessllerine kar~ı başarılı 
-;,-,.dPn 
a "vünPt 
~ •••••• ...-........... 1 ·' 

len hıısllfl't haberlere tlaya.n~n Nev· ltç taarruz ya.pmışlardır, ~~erlka 
\ york Taynııs ga.zetesı, h.c.ıon~aya bomba uçaltlıı.rt aynı zamanda MitkL 
karşı yapılan hava taarrnzunda olen. na. hava. alanına da taarru zetıni.şler_ 
!erin sayısının tal<riben 2!l b~ ve 1 dlr. Burada yerdeki düşman uçakları ltı Ajansmm verulğı batıerıcr 

~ <lllnya vaziyetıtıe bıı bakış 

Çankayşek 
\Uzeme ıstiyor 
~~kumandanı rul\rt"•al (aıı. 
'\ diiıı rndyodil \meril.a~ ıı .liar· 
~"~lta.bc>de bnhmmıı ....... unları .,ij~ 
~t· 

~· J\.me.rikada hotih~nı ı'tlilcıı 
~'J,n yüzde onunu Ç.iııı \t!ril'. 
~ ~ ordu§U ı;iı.e ~uz.de ~ ü:ı: ne • 
~\Verecektir. lfarbin lrnınnılıııa . 
~ ~evi3 ati\ nınkııwli tt clıi.c.atı 
"-:" gerektir, Fakat .. on ı.arer 
'-'lttır ve <'in bu z.:ıft'rn kad.11 

~ '~ muk&Hmt·ll' aL.Uıctuıi:ılir. 
"1ıtet1 At11l!I paklını.la l,llıJITllc>n 

\ lnUıver dıti\ IC'tll'rilı• ~ alnı.t bir 
Ue *'ill· fakat mukıuldcrıı· 

tevanu miıudctlncc dnha su • 
bir batla bağ.lanmış bulunuyo. 

lt'.arp hateketlerlue iştirak eı • 
~le 1-tll"ak etmiyoruz. Faakt 

''1'11n..ft_ ımrufmnsı nn1cadde-bij r-u.n, 

bu tUıı nıı.ı~tıerin ba~da bnlu. 
Yük ~\ bW\ ve-rdltl va.zl. 
~Ok dikkatle başararak eo"za. 
~de edJJme5Jne mubtelll balum
~ardon etıııl, bulunuyoııu.. '., 
~aftan Sofya dh;nutha.rbl 

~u müfettişi ıniılclULit general 
r aleyhine ~ılan davada kara-

~ general ldamıı ınahkm 
uılmJ'}tır. l\19.LDUlllardan 

nıüebbed kurt>fc, flmrda o • 
........ t.Qf da. idanuı ııınhl<hrıı edil • 

manu Jcnlııuı.larınıt rağ • 
~ muvnffıok olmıı'J. bu ge. 

l'l:ıiihtm mlk1ardR tnnld•a~ı 

topu yerle,tlrml~tlr, Bu t:'f'. 

ı...~J olarak ln~llb topçmm· 

~~ft a.ttmdadJr. 
llata.n mibYer taul.lıı.rııım bn-

lıı.t k1IMlal bMA ınayn ınııı.a .. ının 

yaralananların da talfflben ::ı-1 l.ıın ki. basarıı. uğratılmışbr. Rangon ıırnan 
§İY~ yükselmiş bulundu~u kana3tln - ,.e dokları da boınbalanııuştır. Bir 

dedir. !la.rnıçlı gemi batmıştrr. Uçaklarunızın 
Aym hab~rler halkm toplu 'bir hal· hep!'! U~lerine dönmU~lerdil'. 

de muhııcerct etme~<tc hu1unduğıınıı A 
1 ua ~~·~~t;~~~~~ (:*\7.ETE~ONlN vustralya teb iği 

YAZISI Melbourne, 2 (A.A.) - Avus-
'.'\1aılrit. 2 (A.A.J Kolonya bom, tı...ı"lly:ı. müttefik orduları umunıi 

bardınıanmdan 'bah8eden İndepande.n. k~ra:r~anı t~bliği: Hava kuvvetle. 
cı> gazetesi bunun insan hulrnlruna riıniz Rabauı doklarına karsr önem. 
kar"ı bir cinayet olduJ:'unu ~öylemel< lı !nr laarru~ yapmrşlard?r. Bun
tc \e ıngil!z hava. ku~·vetlerl bıı.şko • dan ba~1{a Lr..e ve Salamoa :ı.da~ı 
ımıt:ınlığmı bÖyle bir olıı)•ı.lan dolayı ela bombalanmıştır. Japon bomba 
tebrik etlen Çdrqılin m..,snjm:n her ı·e a'' uçaklan Port Morecıbiye tar 
m~dcnı inııanda çok şıddet1 i bır nef - arntz ~tmi~ler ve ban hasarlar ya.p 
ret duygusıı uyıınıırrrlıgını J...aydey • mıı;ı!a!"dtr. Ookuz düşm{m uçağr 
ll'mekredfr. <lüşürü<lmlis \•eya hasara uğratıl • 

Bu gaz~te, bu kabı! hareketlerin mJ.§lır. Av uçaklarınuzdnn ikİ!!l 
dUşm::ındıı. ancak bir ak~ülfı.mel doğur knn_p1ır. 
maktnn b:ı~ka bır «>:ye yıır.<ını~·aca • Dün .Japon denizaltrla.rı tarafın. 
tını ve düıımanın şimdiye kııtlar insan d<tn Sidneye karşı yapılan taarr~ 
huk\ıkl!lla sayl(l gostermi,: bulundu - sonunda altI :ki§'inin öldUğü, JO ki
ğunu vazm ıktıı.dır. ı•inin yal'a.landığı ve 13 kişinin kay 

Lonılra, 2 .<A. \ .) - Brita.no- lıolduğu Avusturaly:ı Bahriye na
v:ı.nrn ha.va mubırb:ri v:ı.zıyor: Kı'· ~rrl1ğ'rnr2 bildir.ilmektedir 
lon\'a hav.ı a.kmmda, genenı.! Rom- ROMADA 
melin Libyada ~mdilri tnarruzda 
kullandığı ordu.dan dah"I. kfl.labalık 
bir ordıı kullamlmı5 ve h:na t4ar-
ruzu bu ka.lalnhk ordu ile hilvası
:a veya ~oğnıdan doğl"uya b6şar 

rılmı~trr. 
Koloya üzerinde altı bin pilı:>t 

ucnıuştur, Y-uzle!tee suba.ydan mü
rekkep k.umıay, heyeti bu ha.reketl. 
en kücilk telel"fltlatrna. kndar tesbit 
etmiş,- 130 bil). !ldgi büfün bazır
likl:n:ı: yapmı.~ ve bomba. \I~· 
rı tO kadar ha.va 3.l:ı.runde.n arka. 
sı ke:=.ılmiyen dıı.lg:ılar halinde ha
zan aynı 7,._'\mandP. ikl u.çuc: mhR • 
sınclan kalkmak suretiyle hltvalan
mıı:-fnrdn-. 

Bark olta 
( Ba.ı;tarafı 1 ine.ide) 

ı\1oskJQva, :e (A.A.J - Unitoo 
Press·in muhabiri bildiriYQr: Rus 
kııtaları Harkof civanııda ele 
!t~irdikleri 4.00 köyii taiıkiuı et
mektedir. Bu mıntakada 19 gün· 
d.enberi sü:ren mriharebe bitmiş_ 
tır. Almanlar Rostof'a taarruz 
için hazırland~klan 36 tümeni bu
rada harbe sürmeğe mecbur ol 
muşlar ve ağır kayıplara. uğra
mı~lardır. ı\l.man nlaruannm bo
Zl;llması Sovyetler için bir 7.a:fer. 
dır. Sov~etkr cok ihtiyat kuvve. 
tin.'.! maliktirleı· -

\Tışi, > ( A.A.) - Doğu cephe 
"ınde Alman ku,·vetlerinin faa· 
Hyeti d;\:am etınek~edir. Bu faa
liyet bılh~s-.a ~eııdıni merkez ve 
rJİmal k~ımlenndc göst('rmekte_ 
dir . .\iman hav~ . kuvyetıeri pi
yade ve .tank bırl•kleı~ınj desteı~ 
iemektedır. Bu kttV\'et er diL,"lll1a
ın karsılık ta:ırruzlnrın.ı meydan 

n d' vermemekte ıı . . 
Harkof kesımıtı<i". nıuhan"'oc 

sahası üc ~ündür ... r,i 1 bir hal_ 

dedir. • ) - so~ vet "'~e ~foııho\a, '.! (A.n. · ,.. 

Mihver devletleri askeri bir 
konferans aktedecekler 
Tokyo, 2 (A.A.) - Nişi Nişi 

gazete.si pek yakında mihver dev. 
lctleri arasında . Romada askeri 
bir konferans tuplanacağmı bit 
dirmektedir. 

-Yananlstanda 
zelzele 

·"tina, 2 (A.A.) - tık ;;nrsıntıları 

sa.at 10,30 da. Atina r1UJSathanesl ta· 
rafından kaydedllen yer depremi ao . 
nunda. Dorldede evler yıkılm1§8& da 
ffmd:ilik tafsilAt yoktur. D<>prem mer. 
kezi Atinanm 160 kilometTe batısmda 
dır. FWıa, Gıılaxidi, Ve.lo, Larlaa. ve 
Livadiada da depremler duyulnıufiur. 

Malta azertnde 
bava llareketıerı 
l\lalta, 2 (A.A.) - Pazartesi gunii 

ne redilen tebliğ 1}Öyle demektedir. 
Bomba ve av uc;:nkla.nndan milrek. 

kep kUçUk bır dtişman teşkili Mnıta 

Urerine boınbo.lar atmıştır. Pa7.nrleqi 
sabahı yapılan bu akında haqar ve te. 
lı-t olmamıştrr. 

Bir lnglllz 
kravazörl battı 

Londr.ıı '.! (A.A.) - İngiltere amJ· 
rallik da.ire.ııi. Trinidad kruvazörUnUn 
bdtığını blldlrmektedir. Milrettcbatı 

ııın aklbeti hakkında. akralxılnrma 

haber \'el'iltdştlr. Trlnldııd sekiz bin 
tonll!l.to tutarında bir gemiydı, 

Sldaeyde batan 
Japon denizaltıları 

çıkardacak 

AJ.maa kunııuıdnıu ge. 
, ~·esir edlbnl~, bindi~ tay. 
. ~ lngtu~ hatları içinde dfü~müı,;· 

varısı tebllğl: . _ 
· "nil cephede onemlı bır 

ı haziran gu ... bl 
30 mayıs..... • değişiklik olmamıştır. 

Londra, 2 ( A.A.J - Slılney llma. 
nına taArruz eden 3 Japon cep deniz· 
nltısmuan ikısi llmaıı sularının altm.. 
da yer'eri keştedilnıi~tir. Onların bu. 
radan çıkarılmaları için ıazımgel~n 
tl!dbirler alınacaktır. 

'fort110, 2 ( A .A,) - .rnvon deniz 
aıtılan taratmdan Sidneye karşı ya · ten halta içinde 42 dilşma.n uçağ'l lnh_ 

Libya harbi Dilencilerle mücadele ·ed'niz 
Londra, 2 (A.A.) - Llbya cephe. 

sinden gelen en son ha.berıere göre, 
mayn tarlala.rmda §lddetıl ~arp~ma
la.r cereyan etmektedir. 

!kt dar geçit içine girnı~ bulunan ı 
Alman Da.kliye kolları batıya doğru. 

rica~ etmeğe uğra§JYorla.r. Nakliye . 
kollarının rıcatrm kolayıe.ştırmak i.s. 1 
üyen mihver kuvvetleri geçıdlerin 

ba.şlarrna. uçak !'avıı.r toplo rı koymuş f 
buhnıuyorlar. 

Dilencilerle mücadele eden cemiyetler, ara!armda 
dilenci ve tufeyli. ya§atmıyan topluluklar çalı-;mara11 
manasını anlamıılar demektir. Sadaka vermek cemiyet. 
le tufeyliyi korumaktan bagka, çoğalmasına yard~mdan 
başka bir şey değildir· SaJaka verenler - umumi kana. 
at hilafına - hodbin inuınlaraır. Çünkü onlaı·, sadaka
yı ya merhamet, ve ·gurur zevklerini tatmin veya muh. 
temel felaketlere kar§l emniyetlerini temin için verirler. 

Fakat bütün bunlııı·a rağmen al. '------------"""'!'~-----------,-----
çaktan uçan İngiliz pilotları nakliye 
ve le\'azım kollarmı durmadan hırpa_ 
lam.aktadtrla r. 

Dalgalar halinde taarruz eden bu 
uçaklar düşman uçaklarlfo çarpış • 
nuyor vt!» lıtUn mla.rnu: kara kuvvet. 
ıerine yardıma :;aklıyorlardı. MaY!1 
tarlaları ar8.b-mda açıl.an iki geçidin 
blr kilometre kadar dar olan bır nok 
tru:ıma tngiliZ uçakları bom'balarmı 

salma.ktadrrlar. Burada durmadıuı r 
havaya dumanlar yükselmt!ktedlr. 
Düşmanın burada. uğradığı kayıpla_ 

rm çok ağlr olduğu tahmin edilmek

tedir. 
Geçitlerin şarkında da çetin muha.. 

rebeler cereyan etmektedir. Hava 
mare§alt Tindler, Libyadaki ha.va 
kuvvetlerinin kumandanına bir mesaj 
gödererek gösterdikleri gayretten do. 
layı kendilerini tebrik etmiş ve kara 
kuvvetlerine yardım husu8Wlda hiçbir 
şeyin teda edllmlyeeeğini bildirmiı; . 
tır. 

8 ınc\ ordu kumand8..ll.I general Rlt
chie mihver kuvvetleri tarafından ta.. 
mamen sarılmış olmasına rağmen lıa. 
ıa: çarpL,mayo. devam eden Htit' I•'ran. 
sız ku,;vetlerlıın bir tebrik telgTa.fı 

göndermiştir. 

Çöl iltisak noktasında da !f\d<letli 

Avrupa ile 
tren seferleri 

Trakyadakl k6prl
ıer ayın onana 
doğru açılacak 

A nkurada.n h 'lber verildiği ne gJ 
re P.ityon-bvilengrad köpr\iısünün 

, • h 
insaat.ı ve tamiratı .301\a erm\<i ".1 • 

l unnıaktadır. 
Bu kC.priilcrin, bu a:vm onuM 

<!l)ğru işlet.meye açılaca~ı ha.her 
,·erllmeıktedir. Bir .seneden fazlıı 
ı.~r zamanda.nberi Avrupa ile m.em 
kkel\miı arasında. inkıta& uğny&ll 
miinu.kMe· yen.iAkn tesitı edilm1' o
lnrnktıı"t Bu 'husı.sta verilen mü.
tcmınim. malümata göre mcmlek.e. 
tinıi:ı:de nr.lığı his.-sotunnn bazı ma
mul addclcrin derhal getirl.Imooi 
ve Avrup:ıya da. o niıtbette mal gön 
<lerilme!'i.i münikün olsc!lkttr, 

ÇllTJ>l'?malal" vuk•ıbulmaktaclır, h akşam 
~ "'~ ı er 

\'işi, 2 (A.A.) - ltaıyan _Alman ----------
tankları tle İngiliz t.anklan arasında 
çöl muharebest eıo.n devam etmekte. 
dlr. Berlindeıı. bildirildigine göre ln. 
gillzler 35(1 tank daha ka.ybetmişler • 
dlr. 
Alınan hava. kuvvetinin Ustun!Uğü 

bir gün içinde .t8 İngiliz uçağmm d\i· 
türUlmesile bariz bir şekilde göZ.Uk • 

mllştl\r. 

(&şt&rafı 1 illeide) 
dığı tebrik telgraflannın kltrtı.. 
rl~·Ie §41.tolar kuruyor. 

Libyada mihver kuvvetJerillİll 
bir i<ı J;örememesi AJmanlarm Jtar 
krıft!\ kazaudık1annı iddia ettikle
ri ZRferln haritl\ üttrlnde değil 
ancak reo;;mi Alman tebli~erittde 

~ %"· :t- m•;şa1•e1e edilebUme i ı..eyfiyeti 
f ,ondra, 2 (!\..A.) - Gazalay:ı. iln hi:r1estirllir.o:e ortarla henüz bir 

tr..ırruz eden Almanlar büylık kıyı ıallH'er ı narrıızu ~ört>mediğimi1i 
yt•!ıı boyunca bir gedik Rçmağı ve <;<)\•lenıeh zaruret k~~der: fakat 
höyleee cenuptan kıyıya yaklaşan bu.na tnı:,il\ı u~a'ıdarmın Ahnıtn~·a 
ırrh1ı alaylarla birleşmelri dü1'iinii- ri1crlnde bastnılıltfo.n l•orkonc a. 
yorla.rdr. Bu suretle, f~ommel kı- kml:ın \'e .\•11erik:ılıbrm da ~·ak•n
s:ı ve doğru istikamette bir ınal- da avnı h\kıımlnra isHr:tk edecek
zeme yolu elde etmiı; tulu~acak leri \olundnki be,·:ınat ı ilıh'~ e
tır. lngi!izl'!r bu planı akım hı. ıler<.~'k 19 ı ·? -.eııe~i ,:rn11nm mihver 
raktırdlar. , 1 kin i,;-i i17n1"etlcd~ ba.;lıuna.dığım i. 

!n?iliz komutnnı lm·ı'it takın c- tirat' Pirnek tabii<liı-~ Jfathnki müt. 
den ·'Alman kolunu durdıırmağa tefikler 1942 senPsi ;rıuı irin hiçbir 
nı ıwıffak oldu. Diğeı taraftan muvaff::lkı.ret H' taurU7 iimidi 
malzeme ve iaşe ke>1 laı·ından mah. İ7.l11n etmemi-.ler, ~a<leee J:orh:d'
rınn olnı--zırlılı si ıylar f:'ıg'li~ '!ırh tan \ 'e hııw·hl<t.an bahsdmi<:ılerdi. 
it otomobilleriyle uçnkl:ınna rrıu ,\rabıt nıill\'er. 1:ı.hm·nı,.rden eH·e: 
Jcrm-nel l;ir :.ıv tt>ı:ıki! l'! tiler. mi ,,ıı·ıılar~ı, .. 

· HJio;;e~1ıı Cahit '\"alçın PRAÖDA 

QuçuK HABERLER] 
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1860 da kimse Avt~stralyayı 
geçmeğe ceşaret edemiyordu 

.A.Frika.run. A,ıgyanın, l t-meri.ka
nm,.en vab§.i çölleri Q<>k eski ?.~: 
mandan ben tanınrnıs\ır. Halbuki 
Avımtralya.·nın ÔrtR.'3mdaki ~e 
82 sene evveline kadar hiç kim
~ ayak basmağa c e s a r e t 
edememiştı. 1860 da Viktorya 
hükfüneti bu çölü geçmek için üç 
yüz bin frank .ilme toplooı , vıe e
meldi Maear<ısubayı Oıharo.. Bur~ 
ke'nin kwn~ası altında bir l!le
fer heyeti hazırladı. 17 kişilik be· 
~ 20 ağuf>tos 1800 da. Melbum· 
dap hareket etti. Heyetle beraber 
27 beyg.i.r, 27 deve-;vc oniıe@.a.yhk 
yiyecek va.rdl, Heyet Avuı>tralya
yı cenuptan Ş'imale doğru geçe.. 
cekti. 

Sefer çok zaıb.metli oldu: Nrn
rıı saklamak istiyıen çöl, heyeti· 
nin karşısına her adımda mani
alar koyu~"Ot'du. 19 birincf teş.. 
rinde .ter heyeti ancak 600 ki.. 
lometrel!X yol alabilmi~i. Hal
buki da.ha uıl ~ girememişler, 
Menendi şehriniıt civarına ,Re1e· 
bilmişlerdi. Burada Bruk ha.str.Ja. 
nan arkada.~larqıdan altm:n b~- ; 
raıktı, ~ekiz kişi yolda oldü ve n 1_ 

h-ayet bir insanın yenemiyo?ce~ı 
bin bir çeşıt 4ZÜ<:lüklcrden sonra 
da l_ledefine ulaştı. 

Fakat bir de dönüş seyaha-tı 
vardı. Bu da gidis kadar feri 
e>kiu Yolda lH?\·et.ten ancak dört 
·~i hıldı Yoluiı 2300 i.ıncü kiıo

metresind~ bunlard::ı.n Gray. Vıl 
ve reisi Bnd\e açltlktan, c:ıtma· 
dan ve yorgunluktan ötı.u. He. 
vetten yalnız Kin.g hayatta kal
mı§tı. Bruke 30 haziı-dı 'a ölı.ir. 
ken Kirı.g'e ''beni gcmm..-yinız, 
diye vasiyet etti. Ce~d;nıi bıra· 
kınız, çölün ıkr~ın g.üneşi kurut
sun, buldu,...Vıım toprağ'Jll ha..1<imi 
olmak istiyorum •• , 

Bugün bir tayyarenin on Sı\at· 
te yapacağı bu gidit) g~1i;i on 
ayda yapan bu yiğit insanların 
hatıra..o;ı için Melbuı n'da bir a
bide dikilmiştir. 

(Bn.jtaratı l im·ide) 
bı.sları gizlemekten ve Heyö
tich'e karşı yapılan suikastı açık 
ça ta,vip etmekten suc-landırıl
mtş bu'unurorlardı. 

Londt(I, ~ (.4.A.) - Almanlar 
tarafmdan kontrol edilen Prag 
radyosu yayınılarma ıı,öre, hima
ye idarcsı basında Hcyddç'in 
j erine gelen Daluege ilk b:'l~tn 
toplantısında Bohcmya ıle M:o· 
ravyanm müstakbel gelifjimi için 
ortadan kaldınması li.\zumlu b<ı. 
zı Çek un~urla!'ının bulıındu~ınu 
söylcmi'?li r. 

ç Bt yuk şehirlE'rimizden bazıları • 
nın ımar plılnlarınd3n mürekkep bir ı 
sergı tugUn türbede ronari! vekftleti 
eskı eırerlerı muha. a:ı:n heyeti bina . 

Mecliste 
dünkü 

müzakereler 
Ruvük Millet \focli~ dünkh top. 

lıı:ltı~rnda rıı7.n:ımedeki bazı ma<l
dr.lcrien sonra Türk'ye ile İtal~ :\ 
tic:ıret va seyrlic:efain muah~dc'n
nin uzatılmasına dair notnr.ın tas
diki hakkmdaki kanun ta,·ihasm.r 
knbu letmişt.ir. 

3ınd ı açılacaktır. 

• Kamyon, otomobil mo~osiklet. 

bisiklet gibı v-asıtalarrn yt:ı.lck ıı.ksamr 
da tevize tııbi tutulmuştıı.r. Bu husus
taki emir alakR dıırı..u n bi1t1irilını~ -

tir. 
"' Verlimallar pazaı·ları, dağıtnuı. 

otı~•ne bağlanmıştır. 26 vUAyette pa.. 
zar vardır. Pazarların kadroları yenl ..--o lsayd 1 - ~ ihtiyaçlara göre tanzim edilecektir. 

' ' "' Dan1ga pullanna yapılan yeni 
, zammın tatbikine dllnden itibaren 

M•"Cll'::i, ispirto ve ispirtolıı iclr.i
l~r inhi.s.-ın kanun Iavihasmı mü
zakereye başalm-:§, kanunun liç 
mııddesini taavib ctmış n~ü~akip 
maddelerin n.üı.akere~i yarm1d 
tnpl:rntıyıı kalm~tır. 

"ddet zarfın rip olunmu~tur. Aynı mu · 
1 

• 

da. bizim kayıplarm:ııı yalııız l{ uça,( 

pıları hareketten ba.hsed n St:ımpa 
ı:rnzet E.il, bıınun gelecekte muayyen 1 

oltruyan b!r 7..amnnda. tahakkuk ede ı 
rek b!lyUk hnreketıeri.1 başlangıcı o 

Resimlerin sahipleı·ini. 
ancak bir okuyucumuz 
yanlışsız tesbit edebildi 

ba.şlanmıştır. Bundan sonra fatura • 
!ara 3 yet'ine 4, 8 yerine 10 ktınJ§lUk 
pul yapıştınlacaktır. 1 da pulları 

değişmemiştir. 

Bu lay~harım müz:ı.ker~:-:1 ~na -
smdr. giimrı.ık ve inltiı;arlar ve1<~ıi 
P..ııif Ka:rac•eniz i7alıat \ererek şa. 
ıııp imalinin. serbctıt brrıı.krlmaema 
yapılan itirazlara mukabeJe etm'.;;, la plllkürtüld\i~İl. 

\l1•n avcı1armW1 ha,·o nıuhııre 
2! İnglll:ı: tııyyare51 diı ur 

tan ibarl!tt!r. ' 

Lüks eşya imalatı 
l bOdlrmektedir. 

At:kara.dan bild;rildiğıne ~ore. 
liık~ eşya imal ve su iL•ıti~'ıa linir. 
men'i lıakkmd:ı muayyen tefkt·klet 
yapılmaktadır. 

Son gün1erde büyük fiyat yiık
selic:!cıi gösteren v~ hm :ı rağmı>n 
cüriiklük vaziyetini k:ı~·b:trdy :rt 

kAdın çoraplannın yeııi tipler•? B"· 
rılı.tak bu fiyat yüksel'!'ltrini oıı
lı~ı?cek şe'.c~ld,.. m•illatın yeni c,aa.a. 
Jara bağlanması. bu telkikleric. 
ro~iıca mevzuunu t~!'l'ki! etmekte
Jir. 

Di?'~r lük:ı eşya M.yı1an madde. 
!er lıakkınrfa da buna benzer ka
rnı !ar alınac ığını ve bu gioi e§\'a. 

mu hırı im(L) edenlerden mil:ekkep 
Lir :heyet yakında • .\nkaı aya çağrı. 
lnr:ık onhırla da tetna"larda bulu
nulduktan ı:ıonra bu lt.a1"3rlann 
tatbik mevküne konulacağı ooy. 
J.rqıne-k tedir, 

nn kü~lik bir tecrtıbeden ibaret bu 
ıunduğunu ynzma.ktadır. j 
Yapaftdı derilerin ' 

lbracı yasak 
,\nkara l <A.A.) - Ticar~~ 

\'•=kfıletin,lı:n bildirilnıı.J ir: 
üzerind~ ııutiiıel olarak u7..an-:·' 

Y"P'\~131 5 santimetr"<"1 ıı ıızun 0 _ 

lan koyun ve kuzu. de: ıl~r r.in ih. 
racı vus3 kt ır. Denleı ıı izı.:ı ~nd.,_ 
ld ya.pağıla.rr kırkılm::.'' . !!Uretiyte 

vkltri.ne izin verilme"ı aıır.nk bu 
se .. · d kal· n • 
gibi poııtlann uzenn e k ~k. bJ a. 

• uİıluğunun t"D c:o ı ı u-
pakgı tızt·ınıe•r"'d asmaması hrı lin. 
ÇU S")') -. 

de kabildir. . 
Almanyadan Ameı ıya .. 90~. 
Amerikan diplomatı dondu 

Vlf•, ı (A.ı\.) - Isveç Drettııitıg. I 
holıo gemisi Nevyorka varllJ.Iftır. Bu 1 

gemi Alma.ııyadan 908 Amerikan dip. J 
ıomatı: ~ktedir. ~ 

(..:ızetNr•i:r.ıle, "ol-.:ı~ iiı,, lıa~lığı 
:lltıntla ne<;rettii;imit. on rel'imin 
kim oldukl:\nnı oku~ ucu1anm1z 
bildirrliler. ı\ ncok bunlaı'(lan bi
ri tanı, cliğcrleri bir , .e daha fa·1.: 
'a y:ınlıil:\rla te .. bit efmi'::>lerdir. 

Çıkan on rı~inı !>.U /f''\alındı: 

ı - 'l'e\ dk füı-.tii .\ra..,, 
! - - ltil1.1nı J\.iirmül<'.'ü, 3 -
)luhiddin t'stiindağ, t · Ki-
11m Üzalıı, 5 - l'la:thıır Os-
111:111 l mıan, 6 - Cem:ll Nadiı 

' <iriler, 7 • \ unus Nadi, 8 
Hüseyin Rahmi Gı.irıunar, 9 -
l.ı1tri Krrdar, 10 - Fuad Ağ. 
ralt. 

~alm;lıırı yanlrssu olarak teŞ• 
hi., ve te,,,hit eden Pnnıı.altıda., Do 
bpılere <'tldde ... inrle 259 numara. 
da F~ırull Tenı.;üz'e ı?;azeteınizia 
iiç a~ lıt• bir ııbone"i herli~·e edile. 
rcktir. 

Biı-e ga:ıete&inin gönderileceği 
adl'e'Ji bildirmeehli riea edem. 

· * İlkokulların ımUhanlarınR dün tr.('mlekette sararı sana~ 'iniıı .kok
ba.şlanml§tır. 8 l:ıin kadar talebenin le<;me-;ine !:().ıı: mu~ta.ç e>ldngunıuzu, 
imtihana gireceğl anlaşılmaktadır. •rü?"k kciyiüsünün knlkoııması, bağ·. 
imtihan netice-teri 30 hnzır:ında belli c;lrG'Jn inki§afı ,.0 Tür'kiyenin ıkL. 
ohcnktrr. sıden sükselmec:l .-;ebeplerin~n 'bl-

* Sinemalardaki halk mattnelc • Tinin 1i~ buna dayandrğıru söy-le . 
rinin bilet Ucrctlcıi 2iı kuruş olarak mis Ye ıezeiimle dehlİEjtir ki. 
Lesblt edilmiştir. ••- :kki fenıı bir ')t'~ di~. Buun 

* Emekli. dul ve yelimlerın Uç ay. dün,·a. 1.un.ıhlrd'.lnbcri lıir roklo.n 
metlıett:, ~irl"r F•·;1-! ı1iler. O...nıaıı lık ma.aşi::.rınnı emlAk ve eytam ban. 

ka.~mca dUndE'n itlbaren tev:rj(n~ baş. ı;e,:ki ar~d:ı-.ımnm ıl~ -.frı.rledlği 
1 Dün .,_,_ "'~n"a mı:ele-'n ~ibı :ıle} lıuı I~ mlunaıııar da o1ıln. 
anmıştır. ıa..-u ..,.,, " .,.,,. '• 1 • • • • t '" 

d aln m&UUlerin ma•.,la.rı veril • 1 rft.1'at hakıl.aıttır lıı, be-:erıyt" .. n -
e Y ız ~ •· kad .ı • ı l t mi§'tir ~ vzıat bl hatta kadar dc.ıım ~·ıne ar u·unıa 'illl'ftp ms. e -

00 
~i e r ' ı rıi ... '\C !Mni~tir. ni1miyorum istik. 

ece r. lıa'tle de beUi.1 irm~ğe denm ede-
•' ıııv klra.larmm muayyeııı .Pir nlıı. <'~>t;r, 1'1eml<-l•et1erind" füfün ye 

l bette arttmıacağma, enılAk vergile • tiısmi'.\·enler \'ey:ı az üzıim yetititi -

1 
rine de gene bu ni.sbet dahilinde zam. renlcr bnnu aram:ıktadıT, ... ım ıtl
lar yapııacağma dair ortada dönen maktadır. Dün}-anm bıı hL';\·i~I; ~ 
~ ~blr .... ~ ..... bV\lll!G .. fullyed iW , 
anla.şıımıştır. K11'a.1arm &rttmıam1 • bh '1~ t'lurmamalıyr.ı. ttatly aya 
yaca.ğr hakk:ndaJtı koordinU)'Dll ka ayak 11y4.ul'll9ak m~-
ran e411d.<li gibi muteberdir. ,,..... 



G iLE 
1564 -1642 

Yazan: Picrre Hum bert 

~''ircn: Ilalı:ıdı.r DtlLGER 
Neşriyat Mildürlüğü mportöril 

1042 senOO, meşhur ilim Ga. 
JJJee•nin soo tinctt aııım yılıdır. 

Ba mttnaı1ebetle "İlk Öğretim" 
memıuasmda gördUi\im\U ter. 
c6meyl naklediyoruz: 

y ILDIZLABIN bareketleriDi 
tao.z1m edeıı t.abiat kamul

,.nnı ilk defa ortaya atan Kepler 
•lmalda ~r, onJan müdafaa 
1*ru11da yaptığı möcadelele.rle, 
Copemic'in dünyanın hsreketleıt 
mkJnnd&ki ıınzarlyeJerinl efkinq. 

smuniyeye tanıtan Galllee'dlr. 
Gslilee kendi.slndea altmıı seae 

~el ortaya a.tıhruş olan bl.r ipote. 
ı:in doğruluğunu lsb&t etmil ol. 
makısıı 00,ka ~ler de yapan§tar. 
Banlsr fn!lana hayret veren tecril
ı..t-i dehMiyle .fizik ve mebaik 
ilimlerine Ube ettiği yenil~er.. 
dJr. 

A!tronoml mevzunndakl keşifle. 
ri'vle bu Oimde tm.ntuhnu bir yer 
al~t~ ,.e 7 iklaciki.nun 1610 ge. 
ce!'iinclc Jübltuln uydulannı kcş
f.tmişUr. Bo gec-eyi m~rn a-ıt
ronomWUı <lol:'llm gece!'li olarak ka 
INıl etm~k lih.ımdır. 

Galilee 15 ,ubat 1564 gtlnll t. 
talyanm Pi~ &ehrinde doğmQft.lr. 
babası Vincenz:io GaJilfe istldath 
bir bestekôr idi. 

İlk tahsilfni FJoranıııa<la ve Va1. 
lombrosa mıınastırmda yaptt. Fa
kat ~özlerinin h!lsta ohnım yüz~ 
den bu tah ili kJq z:unan:ll\ terk 
etmc~e mecbur oldu. 

ı 7 ynsmı bul<llığn zaman Pise 
Unh·er:ıite<tfne '.avdedllm• bulu. 
nuyvrdu. Bu 1lni,·er.slted~ talebe 
ibn. 1583 yılında, sarlırl hnrr.ke. 
tin hnsu.!'i)·caerinl kefSfettJ. 

Galilee Pi ede tahs11ini bitirdik
ten sonra oraya yerleşti \'O l58!l 
d3. yapılan bir imtihan netk~in
ıl~ Pise Onh·crsi~j mıı.tcmıı.tlk 
ikinci profc iirlüğilnc tayin cdildı. 
Bu tarihten itibaren de lumdisint 
m!ltt:matik ,.e tatblld matem.ıtike 

ha~retti. 
Bnnunla beraber Ga.lllee edebi. ,_tla ai;~aktan da 7eVk alıyor. 

du. D·mt'enln tnff'!rno adlı eseri 
mkkrn<la FloranSl\.(la verdiği l~i 
)lonferan3 daha profeıtiir olma.dan 
cn·el Orlando Furioso ndh kitabı
na y1ı7,dığı ha.5iyeler 1ı· J& mahafr.
:t" t'dilmelctedlr. 

61\Tileenin bu smılarda mt'§gul 

ıiclu~ matematik meseleleri ara. 
sında • nılll!lmt eislntleltll dü.,. 
ınc!li mesrlesiydJ. 

Bo mesele hsldcmda Aristo'dnıı 
beri bilinen §eyler tamanüyle lın. 
tah hll Mesela: aynı 5eki1de, fa
knt ayn ağırlıklardaki iki cisim 
rükse'k bir yenlcn atıldıklnn Z&· 

mruı yere birbirlerine milsa\İ ol. 
mıyan zamanlarda düşer.ekleri kn. 
Lol olwıuyordu. 

Bu fikre ilk defa Simon Stevin 
ve Jıuı Comets adlı iki Flnmnn 
ınattmatikçi51 itiraz etmi§lerdi. 
Gslllne banla.nn fiklrlıarlni aldı, 
km'VCt.leo<llrdi \'O u7.un zamandnıı 
beri "ürüp giden hatayı bir tecru. 
be ile dlheltti. 

Fiııe ~hrlnln m~bur eğri kulA. 
sfndcn apğıya aynı ~pta biri 1 
diğeri 10 libre a~'lrh,:.rıncla demir- ı 
den iki küre attı. Ve bnnlann ay- 1 

' nı ıam:ınds toprtlğa vaıııl oldulda
rmr teshtt ettJ. 

Ba t.ecriibede Galileeyl hütlin 
hu~u~iyetleriylc ~örüyonız. O, her 
Z:\man üzerinde ı:ahı:ılaca~<, ~eni::ı-

l letl1ttek ftkri ba~kalarmdan ah -
ror, fnka.t te<'riibeleriy1e bu fikir
leri en parlak nctlcıelc"' ulaştın. 
yor<lu. 

Bo l'eferkl muvaffakıyetl onun 
lc;in bir parç.a. da felaketli olmuş. 
tu. Pit'C tlnlveniteslndekf bütiin 
rnrsal arbdaıJlan Ari!lto gibi bir 
lktadı y&1:anlamnk cesaretini kcn 
dinde bulan GaUfenin aleyhine 
donmu,ıerdf. Bo yüz<len 11592 yı
lmch Pi..cıe ~nlver.ıiteslnctr-ki vazl. 
feııini teı1te mecbur kalarak Pa.. 
doae Cntvel'!'li~I matematik pro· 
f~rlüğtlne geçti. 

GslilEe ba yeni n.df~inde 
Pisedeı 1ıe,ıam1' oldufa mat('!Da -
tik ve mekanik ~alı,malanna de
vam etti. 

Bo 8U'&krda aııtnıaoml ile a.ll
hdar olmaia ~ladı. 1804 M~ne. 
si btrlnciklnanund& Suoku bur
et11Mla beBttn yeni bir ytldm nıU
tale:. etti. Birkaç ay sonra ba 
mev.mdA ilk denlerinl verdi. Ga. 
uı,:e•ntn astronomi ile alilkalan
-.nağa ~ladı~m Dk tezahtırli bu 
hldiscdlr. 

1809 temmuunda Galilee biJ' 
dihbtln yaptı. Ba lJetfn nazarlye
lerlnin kemli'Jhdn bulanğunu ve, 
pllalsnm blaat yaptığını söyUl • 
ror. Fabl ba o~dutcça ~phr.li bir 
qıtr. Çüllldl b6y1e dHrlıUn1er o j 
t.aribten bir Od sene evvel Fnut11a 
vo Holudada satıp çıkanlmı~ ba
lumıyordn. Ve nisan 1600 tarihi. 
aJ taşıyan Me~re Fran4;afs mcc
moaı;nula böyle bir dllrbiinUn ya. 
pıbnuı bakkmda etraflı maıt\.mat 
vardı. 

GaJDee'nin yaprnIJ oJdnğu dUr-
tıftnUn diğerlerine na:ıanuı bUytik 
bir UstünlUğü kull:ındtğr adesele . 
rln hasast bir ,t-kilde imal etthil
mlı nlmMmdaydı. Bu dUrbnnlo ' 
maktakl eşyanm ~ bir ~kilde 
göriUmc51 kabil oluyordu. 

Ga11lt:e o ııent-nfn ~da yeni 
bil' dürbün yaptmlı ,.e ilk defa 7 
iktnclkinun 1810 ıla bu cl!irbünü 
JUblt~r'e çevirdi. Du ge7.geni aftı 
~ fa!'>ılaqz tetkik etti. Bu tet. 
kik ne~inde .Tübiter'in yanın
dan hiç aynlmıyan, fakat her ge. 
re yeni bir nzlyette gözUl>en dört 
yıl<lnm \'1'rhğmı t.cshit etti. 

Cu hidlse taıruunlyl• Coperoh.ı 
ıpotezin.bı bf• hakikat olduğunu 
i.sbat ediyordu. Bu tarihten sonra 
Gamee Copeımfo naT.ariye!'llnin en 
harnetll müdafii oldu. 

DlirblinU ba.,ka gök cisimlerine 
çe\·irdlkçe heyecanlı neticeler elde 
efltyordu. Bu suretle o zamana 
kıuhr solgun bir yuvarlak cisim 
olarak ~ bulanan aym dün
~·aınrı gibi daf;1ara, de.relere sıı.hlp 
ohtuğu görWdl.. Hatta Galilee ıet. 
&c-:ki hasta göderlno büytik ıztırnp
lnr '-erea giln~ bile gözetledi. 

(Devamı G ncııfa) 

-28. v azan: NEZlllE MDBIDDİN 
Riletı::inin haykırdığı: ckzotlk metalini duyarak serbest. 
- l\al'R.lcöy! - kelimesi ono dal- lik \e rerahlık hic;setmeğe bnşh-

mrş olduğ·ı dUşUnccden fnı:rattr. yordu. 
JC:ılktı, tranwnydan inıtl. Duıa. ~ ~ ~ 

ları knlalı.'llık 'e hayatlıydı. Ve ta- G<:nül doktor Tnrığm programını 
m:mılylo BecU:ıya )"abancı bir mu- tatb1k etme.~e çalı~tığı halde bUtiın 
bitti.. genç Juz kencllni bu hareke· giln lrırgmlJk, eksiklik duyına,c 
te J;apttrarak n~ıbnnı bira:ı urıu- thlilmii~tU. tkt -ıt-nedenheri arka. 
tur ~;ı,ı olflu. rıa,ıarrıwı ı:aylanna., cfanc;larına ya 

Karaköy maf.ruzalarmm öolin- 111nrla hep Ferhatla beraber gitmi" 
den hem nğır nğrr ~ilıiiyor, zih- kırlarda ''e gezJnUlerde biç yalnız 
ointle TUn~e binerek Tak.<ıtmc kıs- k!\lmnmıştı.. hatta bazan bir J:iil. 
dar da yayan ~itme!.ri tasarlıyordu. ~"' gibi kendinden ayrılmıyan genç 
Çdnkü Tilnela ,·erdikten ııonra çarı. ii'ık1m fazla bulduğu günler 4>1-
tasmcb ka.Ia.n bakiye para, liç bu- ınu~tıı. Şimdi onun tılrıfonlıire 
cuk kuruııta.n ibaretti. Bu karar- hayatından ~klhne!4i~i ~o'• hazin 
la ki!Jeden iklncj me,•ki bir pa~ buluyor, onun ne btiytik ve kıy
•larak turnikeden geçti. Rayahn metli bir Yeri olduğuna an1ryordu. 
da J>f'k nadiren geldiği bu yerler Kendisine ~vgillslni !'>Ornn'llnn 
oea bir yabancı d.iyarm hava<Jlyle Eetı1erfnde, gilılerinde ma<Jam bir 
sanynr, •tanmata, bybolmağa istihza parladığını zannederek ı. 
Otti~ Ctgyaıı iztıraph bir gönlün dc:ta bir utanma btr hezimet itin. 

BARI A 9AB ••• 

DÜNYA milletlerinin başları üstünde vahşetin bütün 
dehceUni ve v..gınhğiyle fırtma.lar koparken, bom. 

ba.rdımanla,; ve kanlı savaşlar asırların yarattığı medeniyet 
eserlerini kül ve kömür haline sokarken, arada sulh rivayet. 
ıerı de meydana çkıyor. Falan gazetede çıkan bir haber, 
filan nn:harrirın bir makalesi, bir askeri mütehassısın sözle
ri Isviçreden gelen bit· telgraf, korkudan, heyecandan, ışık
sı~ıktan bctıbenzi solan, açlıktan mumyaya dönen in.sanlann 
yllzünü guldürüyor, Baıış haberi, barış olacağı ihtimali, 
kc.lblerinc su serpiyor. 

Fakat, bu hr..berlerin ömrü pek kısa oluyor, neticesi çık
ınryor. O 7ııma.n, bu haberden savincıılerin yüzlerini yino 
,nJJ.tem kaplıyor. 

Mı:h:ı 'pler, sav"şa sonuna kadar devam etı:ı:ıek hararını 
vcr.ıı.~ l;:.r vr.z.İj ettedirlcr. 1ki taraf da, ancak ~ ati11..Ue r.afer 
kuşunun ıtendi başlarına konacağına iman etmış b~\unuyor
l:ır Bu ıman iki tarafın kafasında ve vicdanında yerleşmiş. 
kökl~mi5 bır haldedir. Bunun içindir ki, barL5tan bahsedilince 
JD,ğiltere ateş pü.skürü~or, "böyle bir ~şey b~i.., mevzu~ ola.. 
maz. Dilşmam mahvedınccye kadar ugraşacagun. Ve nıhayet 
zafer bi.zimir dıyor. Alrnanyanm, barış hakkında kullan· 
dığı lisan, in::ınış, sertlik, kat'ilik itibariyle müttefiklerden 
aşağı değil. O do. "barış bahis mevzuu olamaz, kat'i zafer 
elde edilmeden" diyor. 

Anlaşılıyor ki, iki tarafa gö:e de, .sulh ~1:1dilik kimsenin 
e.ıı.elini maksadını tatrnln edemıyen bır perıdır: Sevimsiz ve 
becerıl~z bir peri. Harp devi ise, herkes~ faydas:nı ıkollayan 
ve menfeatlerini inançlandın-~aya kuvveti yeten, buna iktidarı 
olan san'lam ve çok sevimli bir silah sayılıyor. 

Bu l'!>fikre, bu inanca şaşmamajı, böyle bir imanla boğu
şaıılnt·a hayret ctmc-::nelidir. Çü.nikü, savc~ giren, menfcatie
rinin tn.hakkuku için her gün binlerce ınsan kuriban veren 
memleketler icin en büyük düşman, dövüştüğü ulus değildir 
Bu ramruı diiŞınan şudur: Ban§. ih~~l~! . : 

Fikrimiuc, barış meselesı şm:ıdılik bahıs mevzuu ola
maz. Çünkü, savaş. muhariplerin iki .taraflı me.nfeatJerini te
mm etmek şöyle dursun, henüz tatmın eder bır duruma gir
medi Hakikat ibundan ibaretken, barıştan dtım vunnak ~ 
abes' hem mevsim.sizdir. 

Barış ancak şöyle olabilir: Bir ~af •. ~}de ettiği menfcat. 
terden emın olduğu ve karşı tarafa ıstedt"'1 şeyleri yaptırma.
ğa muvaffak olduğu gün, Halbuki savaş, henüz bu durumda 
değildir. 

Maamafili, bedbin olmıya da lüzum yok. Bu duruma ba
karak banşın imkansızlığına h~etmek de caiz değildir. Bir 
giın, hem de umulmadık kadar b·r gün gelir ki, iki taraftan 
birı, savaşa de-mmı artık lUzumsuz, yahut f ... yd.asız görür. 
karşı tarafa reddedilmesi imkfulsız şartlar t&dü eder, barış 
masasına oturulur. • 

Bu ihtimalleri bir hulya ve rüyadan ibaret zannedenler 
de bulumır. Evet belki rüyadrr; hulya da olabilir. Fakat çok 
defa hayallerin hakikat olduğu görülmüştür. 

Volter, zamanının prenseslerinden birine abayı yaktı, 
aşın derecede sevdi .• Uzun milddet bu hissini nasıl ifade ede .. 
ceğini düşündü, nihayet bir ,gün fomıül buldu, şu mektubu 
yazıp gönderdi: "Rüya bu ya! Rüyada herşeyi görmenin im
kanı vardır. Ben de kıral olmuştum rüvada. Kıral olunca da, 
bugün:.'!cü pespayelığimden sıyrılmış ve sizi sevrneğe hak ka_ 
zanmıştım, Kulağınıza bir §Cyler de fısıldadrm: Sönmez aşkı
mı! Bir de uyandım.ki rüya. görm~üm! Fakat rüya ancak 
kra.lhğı:m alabildi. öteki hôla duruyorl'' 

Seninle bahııf'dcllm gel o eski rüyadan. 
llezln hazin bu ham hanel tablatt.e. 

LAEDRi 

Çocuğu bulmak için 1 muayyen bir yerine bu fiş konu. 
Amer.kb.da doğum hastahane. ! yor ve fi.5in üzerinden cır 

!erinde çocuklar doğar doğmaz. çeyrek saat ımüddetle cıvalı bir 
annelerinden ayrılmnış, Vakıa l Kuarts lô.mba.sımn ışrğı geçirili_ 
çocuğun boynuna hüviyetini gös·ı Yor, Bu ı~ık fişin üzerindeki 
teren bir kart tııkrn.nk adetmi.s yazıları çoeuğun derisine, gözle 
ama. çocuk banyo edilirken bu I görünmiyccek bir şekilde geçiri
kartlar çıkarıldığı için sık srk, yor. AY!1ı ameliye kadında da tek 
yanlışlıklar oluyor ve çocuklar I ~ar "1ilıyor. Gözle görimmiyen bu 
annelerini değiştiriyorlar:mL5. ışaretler ültraviyole ışığı altında 

B:r Amerikalı doktor bu kan·, derhal göründüğü için annelerin 
şıklığ•n önüne geçmek için bir çocuklarını kaybetmesine imkan 
çare bulmuştur Anne olacak ka.. kalmamış oluyor. 
dın bir ha.stah

0

aneye gelir gel- Bu yeni k~if hazin ve acıklı 
mez ismi ,hastahaneye geldiği ta- tiyatro piyesi yazan muharrirlc. 
rih ve sıra nwnarası aleıninyom re yeni bir çok sa:ı'lıneler yaral
boksin üzerinde tesbit ediliyor. mak için bir ilham menbaı ola
Çocuk doğar doğmaz vücudunun caktrr, 

de hunalıyordu. 
Rc.:yıo her ifahlka <{tlulıp Uziil

diikçe scv~ilislni elinden alan n 
meçhul rıı.lc!bCE>inc korkunç hir kin
le dolup tn~ıyordu. Doktorun bi· 
le !'ltlde ve masum gü7.elllğini ltirııl 
ettiği bu km bir görse, onu eline 
bir geçir;;eydi! On:ı ne işlrenceler. 
haknrctler, ne r!'idilmnml~ fcmtet 
ler hnzırhyacaktı! 1 Oh! bu ne se
rinletici hlr intik:ım olacnktı!. 

Gönlil bütün gece ı;ırpmdıl,tnn 

sonra sahnh:ı yakın tlaldığı mliz'iç 
bir oykuc1an bs .ı şiddetle zonklı · 
rnnı.k bir S.'Ult gP.ı;me<len nyan<lr .. 
hastay<lı •. baştan nynhra \'Ücmln 
!>ızılarla kınlıyorcln. Saate baktı; 
henliz sekiz bucoMu. Rn saatte 
Fcrlı:ıt mutınka yat~nda yntJ
yordn ! Oh belki de belki <le ynl · 
nı7. clcğlltU 'r. Eu fikfr hütün si
nil'll'rini çeUk ı.:ibi germişti.. iste. 
tik hir t<:rorla bu fihri bevninde 
bliyiilbnrğc başlıı.dı. Onu nihavct 
bir facia haline koydu: Kalkıp. n
ccle ~)ine.re% hcımen Fcrhndın 
pansl;ı-onuna koS'UYor, h<'llci kemli. 
sini içeri n.Tmamafan için tcnbihll 
olanJnrm muhalefetine rnbnen Jıcr 
kesi iterek, kapılan çarparak içe. 

r1 giriyor, ı.~erhadm kilitli l>apısı. 
n~ bir lkt telaneyle ~ıyor, hırçın 
lıır rilıgiir ~ibl Jnrılan lrnpı<lan snl
dmyor.. içeride knryolıı.dn gördü. 
i;U nınnzn.ra ile bir an <lona. !ı:a it. 
yor, sonr.ı bir lntiknm kasırgası 

Jıalindc atılıyor, ı-cvdlgi genç ada 
mı da onun sevgilisi_ m:ı.sum ve 
b"iizcl Jcıu da s:ıçlanndıın yakalı -
yıırnk, birbirine vuruyor, ayn.kln
nnm da altnıda eziyor, didikliyor, 
ımrça parç.a. ediyor, sonra. bendini 
mm:afier fnkn.t bitkin ~er.longa, 
io.;tc o yli1.Iercc nşk oynununa ırn. 
cak olan ŞcZlongn a.tıyor .• oh! 

<fön\il bunlan (]üsüniirlten te· 
kallüs eden p:ırrru.'!·lP.nmn arasın· 
dn ipek yorgn.nmı !>ıkıp bunı5tur
mns, \1lcodu gerginlikten Jmskah 
lccsilmlsti. 

Bunların hep hayal olduğunu 
giirmckten nıütevellit lılr inldsar. 
in ycrinMn fırlırrn1c ı:,rfyinnı ğe 
başlaclı. O lrndar ~.abuk giyindi ki 
ömriinde ille defa prat!~c bir insa.ıı 
oldnj;,'llno nnl:ıdı a.r,"'Zma. bir lolana 
koyıı.cal< 'n.kti csirqiycrc'k so~"a 
fırladı \'e unlinc çdcnn ilk taksiye 
atlac1ı .. 

Pansiyondan içeri girince ma-

(Baş tarafı 2 incide) 
- Neme Iiı.ırm, Allah \"ar, anı

nın, her L:ıman pis pi'J laflar e
derdi. 

- .Xiçfn ka\•gn ederlerdi r 
- Kadın dikl5 dikiyor, kocası 

~alı~mıyor. pıı.rnsını yiyorclu. 
- liabıı.luıt kimdeydi, sizce! 
l{ıı.dm sustu, Nlkoya doğru tir. 

kek bir tavırla. ba1'tı. Hakim jşi 
farketti: 

- J;i;;rer Nfkodan korkayorsan 
kendisini dışan ~ılmrtı\lrm. 

Kndın ce.~aret buldu: 
- Hayır, lst.emez •• tabii kaba

hnt Nlkoday<lr. Niko, Ynnnnic;ta
no. gunüllü ;;itti{U z.:mı:ın, hini 

ı sus, llll!i oturdu, alt katta sanki 
t lıİÇ İD'iatl yoktu • 

1 

Nıko a~a~a fulaUı: 
- T&Lii .. ilt\ t'.smırnlur beı'aber. 

ce ~ok mes'ut yn.5ll<lık. F:ıknt hu 
kadın yoluna sasınnıs •• bir ~ bir 
erlm.kle beraber yakaladun. 

- Sa.na ne? Ni'kfililın def;il ya •• 
t:iınıll de cnm ba5kası ile ya.~nmak 
btemi5 olıı.bilir •• i;)i yn!.)smak isfi. 
yor<luysan, nildlh yap:ır<lın •• 

l\liirldelumumi mu:niııj: 
- İrjnl yolunu ~fl!'>rrmı~ t e, ken 

diı;ıi ~"1lşırtaı115 e\'vela •• 
İkinci r;ıı.hit, İrininin göriimcesl 

llnisantj iıli. Ufnk terek, ~ok bo. 
yıılı bir genç kndm: 

- Senelerce metres yasa<Iıhı.r. 
Aralarında geçims!zlik çıktığından 
İrini kemlistndeın a!Tıldı. "iko 
bjr gün benl ya'kaladı. •'1rlni bana 
ı;clmeTse kendisini öldürürüm!!,. 
decli. 

- l\"iko ne diyeceksin 53hidin 
i!afü~sinc., 

Nilio her ~Ye rnzı bir ta.vırla: 
- Ne •llycceğim, do,brrudur • 
'Ü~Uncü şahit Orola gelmemi5ti. 

Mahkeme, adre. I belli olmadı,'ln -
dan ca'<n!nııısmdan vaz geçti. Da
ru~mRhitmişti. 

Hl\kim son defa. olaml<, trinlye 
sordu: 

- Nikonon ceza. gömıcslnl is
tiynr muson? 

Genç kıı.dm gUlümsedi: 
- ''allahl ne dlyeceb<imi &a4'

tim. Eğer beni ralıa.t bırakırsa ar
tık, t<etalet de verirse, ki evime 
gelıniyecek, 

- Mahkeme t;atta muallak iş 
yaımıaz, 00'!'.alımmnsmı istiyor mu. 
son, l'ltemiyor musun? 

1 tr l!I \"&Z ge!(m~k ÜZPreydi: 
- Amma, bcyefemll, 'li'1 bnn'!l 

bilmeıı;iniT... bir gece yine sa.rhos 
olun;n, kn!Jmll kırar, i~eri ~irer. 

- O zaman yine dava edersin •• 

- Da.un öyle bir da\'a ki, vaz 
,:?et;erı;en düŞer •• ~öyle. cezasını is
ti\"or muiiun istemiyor musun? 

0

Ilrrisanti ;ine işe. knrı~tı. İrini
nin arka<;mı clürdilklcdl ve İrini 
ıle al•Rhrnde: 

- İstiyorum! Diyerek yerine o
t ur•lu. 

Btında.n sonra mlicldeiumnmi mu
a,·ini mütaleasınr ı.;öyliyerek Ni
konnn !ecziyeslnl istedi. 

Hakim: 
- Biraz dı-:;anda hekleyln ... l<a-. 

rarı lıildireceği7! nedi • 
Dışarıdııki iilcm de bir ba~kay

ıh. İrini, ~orümcesiyle J>ir kH~eye, 
)'\'iko <la birlm~ nrkadasivle bir kö. 
ı;cye c;eldtmiJe..r, b:ıal

0

ann:. du. 
ha~ li lmfa.bıı.lık t-Oı>lnmı~1nrdı. !\i
':<onun bir o.rlmdıı.şı, uzla~1ınct ın
fntiyle irininin gun.ıbuna yaklıı..;tı 
numen bir şeyler söyledi. 

1r!ni: 
- Çocoğum ! Diye sor<lu: 
- Onu i tersen, hemen verir. 

zaten 1ın,ın<b clert.. mektep 
}ın1'11sı. :ıyakknbı psr:ıc;ı •• 

-- Üyleysc getlrstn c;oetıhrumu 
hemen \'a:r. ~f:r.cyim da,·nmdıın. 

- Şimdi nasıl girebilir~ 
- Yaa clıı.\a.mıfan vaz g~e<>..e-

dıım Panayotiyle lmrşıla'lt.r, Kadın 
her zamanki gibi gtilcrek ona ba
~iylc ruıı.ildine bir "elfım \'erdi. 
Giinli.l sasınlı.Her t:eY tabii htr 
haldeydi. Hatta canı sl".cılrr gibi 
oldu. 

Demek ortada hükmettiği gibi 
fo\'kalade bir hadise yolrr.u. Fıı. 
kat <liio;üııoelerlnc ''e verdiği tntı. 
knm kıırarlannn o lmdar alı.smı1)tı 
ki gördüğii tabii vaziyete inanma. 
ınnk istiyorclu. Pansiyoncu kaclmın 
yOıilnc dik dfk bal<ara'k gizli bir 
mnna semıek iste<li. Sonra mer
dh·enlcri bir solukta çıkıp Ferh~ 
<lm oda kapısını a'ınbi bir elle ars 
tr. J\:apı derhal açıldı, kilitli bile 
değildi! İı;cıi girinee önce yat al;-a 
baktı: Fcrba.t yspayalnızdı! Ve 
giiriiltiiden şbndj uyanm~. Uyku 
ı-ersemi karsısında dclirmj5 bir 
halele (fönlllii görünce yüzUnU bu. 
nışturdu. 

Odn.lannıı. birdenbire bir ya
bancı girmesinden rahatsız olıuıla.. 
ra mah'IUS slkıntrlı bir ltir.arla 
mahremiyetini gizlemğe çal1't
yorclu. 

Giinülün. bii•ı:ok zamanlar, onu 
yat.ağında iken ziyaret ettiği oL 

"'2"H.AZIR'JtW - 1942 

(QazetemlzlD blrlnd ~~ • ..ı 
bafldı yanındaki tarlb ~~. 
Uyerek ~öoderecek o&myn l)J 

ticari mahiyeti bab oımıyaıı 1'IW 
IAnbrı parasız oeorolunar.) 

Evlenme teklifleri: ııt 
* Yaş s2, boy 1,74, 1dlo72. as 

ğini bltırml§ b!r ba.y; 2s.ss >~ 
rmda, bir evi yahut geliri bul~ 
bir b:ıranıa evlenmek ısteınelt ~ 
Kasımpaşa camilkeblr ~1:11 
eokak No. 44 de Mubıırreın J$1,.... 

mUraeaat _ 848 ~ 

• 30 yıı§Iltdıı, aydıı. 715 ıırıı. ~ 
olan bir devıet memuru bııY; 
yaşlarında, ev i§lerinden anlıyşJI J.! 
bayan13. evlenmek istemektedlt·5. 
truıbul Tophane postrestant 1 si 
H. Ayda remzine mUracaat -

lf anyanlar 
* Ortaokulda okuyan, 16 )-.; 

bir genç; a.llevt vııziyetinin ııoı'-l 
ğu dolayısUe herhangi bir JJlÜ ~Ki 
de çall§Illak ıs~:nektedlr. I\:0> ... ~ 
zar Hacıkadm Tanıınlı çeşıne • 
19 numarada Halil Parlaya rııU· 

• Ortaokulda. okumuş, 17 ).,.; 
bir genç; yazı 1.§lerlnde veya ~ 
de çalışmak istemektedir. J{S 

rUk Mimar Slne.n mahııllesl <Jeşll' 
kak 11 numaraya mUro.cnat. 

• Ortaokulun son smıtmd.$ 0 

18 yaşında b!r genç; herhangi 
te çalı§mak lstcmcktcdlr ı;>e; ~· 
ortabahçe Meclt All sokak 24 
rada. Halit CUle mUraca.at. 

Aldırınız: 
Aşnğ1da remlzle.rl yazılJ 

lroyucu1annuzm oam1a roıJI 
mektuplan ldaretııuıcml.z.deo 
lıın bari o) berıı;tıo aab:ıh taJJ 

kadar ve aaat l'1 den 110nr& 

lan. ~ 
(S.C.K) (Gar) (E, Ural) (

4 

(H. Önsal) cş.U.) CH.B. sSS) c 
(R.R.G.) (Cldd! s6z ver) (rl 
(329) (A.'M.) {E.L.) (Ş.B.) ( 
(M.D. 3111) (Tekcan) (Yedek d 61 
(T.H.R.Z.) (F.A) (Naciye p!ll 
(G,.M.) •(A.) (A.G.) (Kaıondel') 
(Ş.F.) (S. 2) (GUn 40) ~' 
(2888 ressam) (B.T, 4) 

Bc~lk~ta. Bay Halit GUl ""' 
mz gazctbm1zde çıkmıotı. ıt)I 
g!SztlnUzden knçmı' olacak. 
flh bir daha neşredeceğiz. 

Bay Necdet Duru - Ttcsı:1 
l"CU haiz i!An!a.r Ucrete tabidi' 

~im, sonra ~cu~nu <la ,·c 
cek.. 

Nlko uza.ktruı srka.da~ııı• 
salladı: 

- Va'T. ~~ istemem •• 
l•admı.. ı;1 

Yaıtlı bir k3.dm İriniye 1 

retti: •r 
- Hukuk mahkeme ine 111 

ıJa veı-. i'klncf g\ınü git jrtıı 
euaıınu aJ. 

nu sıra.da da mahkeme. ti 
dinleyiciler Nlko ile lrinicl 
clnh:ı ewel mahkemeye gi ~ı 
~fahkcmenln karan fU IQ' 

niyi ölümle tehdit ettJği ;;, 
dtlğü c;ubitti. Tehditten 3 " 
sine, SO lira p:ıra oeza..c;ntllı 

mr.ktcn ve <1öi;meı.ten ele 1 
pıs, 1 im. p:ırn cezasına ıı1 
cılillyordn . Fakat ~C7Jı.lar i .~ 
dilinee 5 gün h:ıpis ,.e 81 h 
cc.7.nsın:ı. çı!·:ırılıyordu. 

-- Nilıo hn r..P.za.nı imdi 
'llU}'eceğlz. tecil ~ttik. Fn1'11

1 

daha yaııarsan, bunu ela re 
tiİD. :l 

İrini de, Nil•o da., te.;e~ t 
ederek mıı.hl<emeden çıJ;tıl!, 
her ikisi de ~·nnlanncla ' 1 

hayli kalabalıkla lcorldor\111 
isti'kıunetlerlnde ylirUyilp s:ı, 

.NhJA'l' 

• 
mu~tu. Genç a.dnm böyle 
re ah$fı<tı. Derin bir meJ1111 
ve hazla. onu ka~ılar. ve t' 
~C\'ke kapılırdı. Gönül bu ) 
\'e buruk dunıştan çok ıııt: 
olmuştu. 

Dcmelc ılcllkıınlmm ondııft 
bir t.cslri kalmanın tı artıli!' 
deki frrtnıayı gizlemcğe 
tntlı bir güfüslc onu lm11' 
menetmeğo ~lı!rtı: 

- Ferhat seni rtıhatsıı e 
gelmedim .• hem seni yatııl' 
defa gönnU •orum kl.. 

Gent adam artık ıcnmnırf 
tekrar yatmnğn nsb niyeti' 
y:ınm Sb'lzla: 

- llyıı.ndırdıj;'ltlız iyi otılıl 
dl • saat dolmza gclmi5 .• ~ 
ben selrlzclo bel'ki dalın e'" 
mak merburiyeti0(1c lelim. 

- Ne o? Beni görünce 
mı istiyorsun! 

- Pek tabii.. ı,ı olnn bit 
mecburiyetinden b:ı.hsederSe l 
hahatll sayılır mı! ~ 
·- Gene her zrunanki nef 
- Fnknt nif n hicldetıeııi 

nuz GhnUI banllll? 
(Devamı ı 
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amil Fl8maryon'u 
•• •• •• doğum yuzuncu yı ı 

VE 

Bi R KRAL TORUNU 
Kamil Fli'lmaryon, 77 yaşında, genç ve güzel bir kızla evlendi 
ve hayatının son yedi senesini, tatlı bir balayı içinde geçirdi 
ı,.uıtL ll"LAMAR1'0N'UN da, şöhrette onhrdan ge!i kalnıt· JUzın ebeveyn} Uç hafta ruıWıkia 
SON AŞKI rd "!il K " lO u. o. nce, a.mil Kiarmnvon ona da. - . 

Kamil FiamaJ-yon, 'blltün dOnya
ra. olduğu gibi, mcmlMetimizce de 
Sok tanınmış bir flllmdJ. Onu, biz 
"Sema bilgisi,, ne n· eserlerin -
d~, fikirl~cien ziyade ''insan • 
lann ruhla.l"ln t.em:ısla.nna,, da.ir or 
ta;ı: attığı nn.ıiyeleri, tecrUbele. 
l"iıle tanıyoruz. 

Hatta, üstad HUseyin Rhhmlııin 
1.ir romsnmda bie, Kamil Fl:mıar
l"ondan çok nkisler \'nr, 

Fransız gazeteleri, 1925 se~in
'.le ölen Kamil F;ama.ryon•un, b ı 
1924 sensi.nde 100 UncU doğum yıl. 

'niimtlnU kutladı. O. 1842 stne
iz:d(' doğmu.,tu ve 83 senelik ha
ıı tmı, semayı tetkikle, binlerce 
~·ıldmn hr.rcketlni tesbitivle ge. 
frcli ve Astronomi ilmini.." halklc 
8.ı.Ja~ Mviyesine inıHrdi. Bu 
~!izden, ilme hizmeti pek bl1yük
tor. 

Kamil Flamaryona. Astronomi 
~kını, bilmeden nnası nşılııclı. Ço. 
ctık, beş yaşında. iken, bir güu, 
r.tin~ tutuldu. Annesi de, onun 
ba1mıt. bir kovn su Uze:rlne cğm-ck 
ııen:ı hadisesini ona S('yrct.tird. ço. 
CUk, bu garibcnin o kndar tesiri 
tUtında kaldı ki, çabucak, yazınıı. 
}'t okumnyı ö~ndi ve Astronorııı 
l'e dair kitanla.r okumnğıı. baııladı. 
~ltı yavnda}iten, bu ilme nıt, yir
ll:ıi ciltlik bir de kUtUphnnecik vu. 
CU1e gtirmlı;;t.i. 

lmıevcyni fakirdi. Knm.il Flar
~Yon. driha pek küçük yaşta, ma. 
~e!1 oymacılığı çmıklığı ediyor, al. 
tııgı g{lndel.ilı:lcrle ev geçimine yar 
dım f'diyordu. Geceleri ise onun. 
1u, saatlerce gök yllzUnU yılıJız·a-
" seyrediyordu. • 

16 YAŞINDA 

Bu llim, hayat.mm sonunn. kadar 
zekl coşkunluğunu, ne5'csi.ni ve s:
\.ı.mliliğlni kaybetmedi. Garibi ~!l 

ki, başkalannnı artık çökttiklcrl 
~ir yaşta, en bilyiik aşlrmr yaşadı 
~-e 77 yaşında g~. glizcl bir kızla 
evlendi. 

HEŞtxct K :\T HO:\fŞtTSU 

Kızın ismi, Gcl>riyel Rör.od~ idi. 
Beyaır. saçları, zdct bıı.şınr, bir çe. 
lenık gibi ç.c~k-Oiği bir ya.ştn, 
bir rlaircstn.de oturouğu hi•1an1'1 
merdh-eninde, mekıteblrıdeit dönen 
doln12 yaşında bir ikıza rastlıyordu. 
Sevimli krzıı. tebeBsilm ediyor. ba. 
zan da tnkclıyordu. Ona, uslu w. 
çalrşkıı.n bulımduğu günlerde, oda. 
sma girme~ mfüıaadesini de ver. 
;nişti. 

Kız, ~!imin gözU önUnde, &ene. 
den ~eneye vücut~a. bilgice eleği. 
giyor, gi.ızelleşiyor ve kıymetleni • 
yorrltı. Ona, ilmi ve fı>nni bahis
!erden bahsediyor, onun yet l;'l'JleS' · 

ne dikkat ediyordu. 

ba ~ok hağl3.Jldı. Kımı tahsil ce 
yın'dım ediyor, pazar g{inleri de 

bir ra.cıathane vUcude getirdiği şa. 
tOl!'Una getirtiyor, ona Astronomi 
öğretiyordu, 

~lniya'. Fnuıea.da 0"Uetcciliği 
tesıs ~trıtiş olan Teofraat Rönodo 

d~n tekAsrru tevarüs ettiği fçitı, 
c;,arıucak parladt ve 18 yaşında il· 
mt mllkalelcr yumağa. ba.'ilad1; fa.
kat bunlara, kendi iınzsısm1 değıl, 
Khrmayoıı iımaSlDI atıyordu ; çUr,. 
kU hoca.smıı vekft.ltt ediyordu. Ka. 
mfl Fl arınayon, mtoenıua.lara, ga. 
zM<"lere yazt taahhüdünde bulun. 
muJtu. Kendisi başka §cylerlc 
meı:gııl iken, onun yerine, kT.Z YR7.. 
hazırlıyor ve yerlerine gönderi
;tordu. 

r.ab'riyel bövlece kendiliğindcr. 
l\larnıayoı{un kA.ti~si ve yazı a.rka 
cin:iı 0 1du. 1918 senesinde, kansı 
ölünce, talebcsl ve sonre.ları fikir 
ortağı oln bu kızla evlendi ve örr.
rllnUn son Yedi Senesini taUı bk 
h<ıl ayı için.de gesirdi. ' 

Devlet Dcmiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muh:ımmcıı bede li 13892 on ( llç bin scklı. lilı. dol<<ıan lkl) Ura 18 
(on sekiz) kuru!I olnn 3i5'l adet mıılıtellf ebatta adi ml.'nteşe ile 52000 
adet mııhtl.'lif ~·b:ıttn ımğ \'e 110! gömırıe menteşe (16 haziran 1912) snlı 

gilnli rınnt (16) oo ultıWi Haydarraş:ıda Gar binası dahilindeki komi 
•;on tarafından lmpah zati U'<lllile satın alına.eaktu·. 

Bu 1 e gfrnıek 1 lhrrıli'rhı ıon (bin kırk bir) Ura 92 (doltlJllll iki) 
lcııru,lul< mU\"Rklm t t enıl.ı ıt, ıurnıınun talin et tl!i'f veıoılkıılnrlıı teı.ıınerl 

tı l mııtıU?vl 1.nrll:ınııı ıı~ ııı •iin saut (l:i) on OO!f<' kod:ır komisyon rcl" 
lığlne \ 'ermtleri 11\nn :lır. 

Hu 1 e ait art.ııaıneler kıımlsyond:ın panı ır. ol:trnk llağıtırlınıı.k· 

tadır. (0023) 

16 vnştna. kadar, gllndUz. iı;ıin<l<! 
C«'ce Astronomi tetkikcrlnde o kn: ..---.ıııııı-----------
<iar yoruldu ki, bu ytlzden yntnğ:ı 
dllştU. Getlrie:n doktor, htl!lta 
~'>cıığun başı ucunda bir defter gö. 
l'C~k. §iiyle bir merakla eline a.ldr, 
Yapraklan çevirerek baktı. Sonru, 
deftf'ıi dolduran ynzılara, ŞC'killt•
re dikkat edince hayretler fc.rr.dc 
kaldı. Bu on altı ynşmdaki hasl'ı 
~ornk, Astronomiye nit bir eseı
karaia.mıştı. Halbuki zamanın .en 
bUyUk Astronomi alimi Lliverrı~·e 
de, onun dostu idi. 

Doktor çocuğu daha dikkatle 
tedavi ederken d~fterl de p,nisl ~ 
Lulunnn d~a gönderdi: çunkil 
onlar Mont.iny-Lö-Rus':fa bulun:.ı· 
Y'll'lardı. 

Aradan çok mm.an geçmeden. 
defterin tesiri kendini gösterdi: 
l<şmil Flarmayon, Pnris rasaths
llf'Sine Astronomi taleıbeliğine ka-
1.u] edilmişti. 

Çocuk, tahsilini enbııcak bitird; 
'le gazetelere. mecmııalara, halk 
an1ay13 s"vıyesnde, ilmt yazıla'?' 
~·az.mağa lxışlruh. LöverıiYe ise, 
11.im haysiyeti gUden bir ed:ımd •. 
'l'alebesinin böyle hafif ya.ular ynz. 
trııısmı beğenmiyor, kızıyordu. Fin. 
n:ısryon, kocrumım t 0 kdirlednden 
usanrak rasatlınneden ayrıldı ve 
avnlırken de, Astronomi ile bt
c!.ııhn uğraşmıyacağuu söyledi; fn
knt dediğini yapamadı ve yirmi ya. 
~tncl.ı daha eöhret knznnnuştı. 

Kamil Fi rmnyon'un yirmi ya
ııınrl'l neşrettiği "meskun c.hanla
ım çoklu~ru .. isminde ynzd•ğ? eseri, 
derhal birçok lisanlara terc\lme e· 
di'dl ve tivatro Jocalnnr:da, kıbar 
elonlrında b:le elde gezen bir ki 
tap oldu: çtinkU bu eserin, bir ta 
raftan edebi hiT kıymeU vardı di. 
ğer cihetten de, ilmi meseleler, 
açık kolay anlaşılır izahlarla an. 
latılmıştı. 

B İ LG i KIRINl ILARI 

... u 
"Pis bir kemik parçası., deyip ce be1ki krom kutusunu pencere- lcimıyası kemikten. doğrudan doğ_ 

tiksinerek elimizden attığımız den fırlabnağa kalkışacaktır. ıuya yağ çık:a.mıağn. da muva.f· 
nesne eSkiden lbile insa:r.Jrk için Fakat eğer kemikten yapılan her fak olmuştur. Bir kilo kemik 5P 
çok faydalı bır ~ydi, fakat bu· şeyi kullnnmamağa kalkarsa gram yağ veriyor. ~emikten yağ 
gün adeta bir asalet payesi ka- bundan ziyan edecek yine kendi- çıkaıunak için en basit wsul kc
zanmıştrr. Harp bugün t.oprak- 6idir. Zira derisine ywnu.~klık mikleri bir IZkara :Uzerine ikoy
tan nasırlı elleriyle ekmeğimizi ve tazelik veren gliesrin de zarü mak ve bu Jikarayı bir teneke 
çrkn.ranlann, ibtidai maddeleri kundurasının uciyle '\'C hakaretle tepsi içerisine yerlcştirerm !m:
bulup çrkarmak iç.in toprak üs- ittiği kemikten yapılımştır. Ve na. sokmaktadır. Finnda !bir saat 
tünde ve altında nlrn terlerinin gliserin btitün güı'ıellik mııddelc_ kaıan kcmjğin bütün yağı altın. 
ve hayatlarının bahasına çnlmın rinin terkib!ne girer, kremde ol· daki kaba. damla daml& akacak· 
mütevazı insanlan şeref mevki_ duğu gibi dudak boyasında da 1 tır 
ine çıkardığı gibi kemiği layık vardır. Hatta kadını güzcll~ti_ Kemiği Clestcre ile kooecek o
olduğu derecede yükseltti. Bu· ren gliserin ayni Y.a!Illanda öldü- lur.:ı<.k sert elan iki dış kısmı o.
gün kemik, kömUriin ynnıbaşmda rücü bir şeydir, Dinamit ismir.a rasında sünger gibi delili: delik 
yer almı~ ilk madde kaynakların- \'erdiğimiz patlayıcı madde Nit· yumuşak bir lkısw görürüz. Ke. 
dan birisidir. Bugün kimyager rogliserin 'den, yani Gliserinin miğc sağlamlıj;'l ve kırılmam.ar 
d_ediğimiz. asri sihirbazın saye- Azot asidiyle birleşmesinden baş. lığı veren bu tabakadır. Vücut 
sınde cenuyetin en gilrel ve kibar ka bir şey değildir. Bunu bildik· QO.X hesap!ı yapilnuş bir makine. 
kadınları yüzlerine, eskiden ha- ten sonra. her :kemiğıin harp ede:nr dir Bu ma'kine çalışuiren lüzum
kir gördüJderi kemikten yapılmış kır için bir silMı kadar kıymetli ~ yağları, ya.rmı düşünen bir 
kremi sürmekte tereddüt bile olduğunu söyliye!biliriz. Milli iktısatçı gibi kemiğin ~luklQ.-

r iyorlar. Şuhaldc cemiyet asır_ müdafaa için ke:nik esaslı bir ilk rında toplar. Bunun için kemiğin 
lardanberi kemiğin kıymetini maddedir. Bunları yazari<en şöy!e iliğini ve yağını çıkarmadan at. 
takdir etmemek: onu köpeklerin düşünebiliyorum: lki zıd şey bi. mak israftır. harp zamanında is. 
gıclası yahut süprüntU tenekesi rihirine çok yakın oluyor, güzel· raf ise ibir cinayettir. 
ne atılacak bir pislik farz.etmekle lik reçeteleri ve ölüm mnkinelcri Kemikten çıkarılan Stenrinden 
b~yük bir __ hat::- işlemiştir. Ke. ayru noktadan çıkıyorlar. mum yapılır, Kağıtinn su çekm~ 
mık. nankor ~ı.r canlı olsaydı ı Yeryüz~niin ilk kimyageri mu- bir ihale ıtctirrncl< için yioo bu 
vakti}:le k.endısın: ~·apılan baka- hakkak bir ev kadınıydı. Et su- Stearin kullnmhr. Rccel\erın, 
retlenn bızden ocilnU almağa yunun içerisinden mi.n.asız gibi ynğlı maddelerin konduğu şer· 
kalkardı, fakat o, bugün böyle ı:-örünen bir kemik parçac:mı çı- faf kutular Stearinli ırı.ru.kavva 
bir şey yapmıyor, yaptığmuz fe- knı·an bir kadm, hugün onun adı_ , ile yapılrr, Yağ kağıdı da. böyle
nalıklara sonsuz iyili'd~rle muka. m bilmiyoru~. büyü'> keşfi için dir. Fakat bu kadarcft< da değil: 
bele e.diyor. Yokluk anlnrında 11amma b:r abide de diklımiş de· Saat yağı nedir bilir misiniz? 
yardımımıza kO§an bir iyilik pe· ğ'ildir, Fakat yine büyük bir ka- Hayvan tırnalclıırından ç~---arılan 
risi vazifesini görüyor. O, keli- ~iftir. Zira kemikt<>n l'tkanlan ince bir yağ, 
mEinin tam mfı.nti.Siyle bugiln in· t·t ~uyunun iQCrisinde bulunan Bugün bir çok memleketlerde 
nnhöln en bü,yük ynrdımcısıdır, ltemik yağl ~'..el:rıU~n en saf ve sabunun kemik ynğiyle y.apıldı

o olmasaydı acaba bugUn hali- m ince yağıdır. Oburlar kemiğin ğmı şüphesiz duvmamı~mızdır. 
niz ne olurdu! 1 iç;nde bulunan ilikten pek hoş- 50 gram yağdan 100 gram sa;bun 

Genç ve gü7.El) kad n: kullandı. l lunır ve bunu eme eme yemekte yapılır. Şu halde ayda jki kilo 
ğı kremin, bir kenl°k parçasın lıir zevk duyarlar. fliğin bu lez- kemiği sokağa atan bir aile dört 
dan ~·apılmış olduğunu öğrenin- ,;etini veren de yağıdır. Son asır kilo sabun kaybetm;ş dem~tir. 

Halbuki bugtin dört kilo birden 
sabun almak değme !baba)iğidin 

,-------------tkarı değildir. 
Kemik aynı zamanda bi.r ilii<r 

ur Ynkılan dökülen kemik :tx>m 
'f>ir. çok zclı irlenmelcr(le Panzehir 
olarak :kullanılır. 

Kemik olmasaydı mobil~1aları
mızm çoğu olmazdı, tutkal ve 
vernik lrncrrdaktan çıkar. Fakat 
tut'kal ve vernik yapılan kemik
lerin taze olmnsı şarttır. Bayat 
kemikten yapılırsa mobilyalarda 
hafif bir kemik kokusu bissedilir. 

Kemikten her şey yani Glise· 
rin, Ya~. Stearin. jelatin vesaire 
,..ıkarıldıktan sonra kalan torlu 
fosfatlan itibariyic c;ok zengin 
lfr gilbre olur. Bu gü.bre çayır ... 
tar için kullanılır, kemik gU.'bro-
siyle gübrelenen çayırların otla.-
rı ineklerin çok hoşuna gider ve 
sütleri artar, bu ineklerin kemik
leri yeniden bir servet kayna.ğr 
olacaktır. 1şte dünyanın bitiı_> 
tükenmek bilmiycn devrine yent 
bir misal. 

8,80 Evin saati. 12,SO prcgram ve 
memleket ıın.nt ayan 12,83 E.a.npk 
§arlular 12,45 ajana h&bcrleı:i 13,00 
18,30 Şarkılar progrnmınm cıcvamı. 

18,00 program 18,03 Radyo salon or. 
kcatnısı 18145 Fnml heyeti 19,00 ko. 
nu§ma 19,16 !<"asli programmm deva. 
mı 10.30 Haberler 19,45 serbe6t 10 
dakika 19,55 ko§ma ve semall<?r 20,15 
Radyo gazetesi 20,45 Halk tllrkUıerl 

21,00 Ziraat takvimi 21,10 Çigan ha 
vnları Pi. 21,80 konuşma Cİktiıınt sa_ 
atı 21,45 KlB.sllt TUrk mUZlğt 22,30 
Haberlt'r 22,50 kap::uıış. 
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(Ba.5t11rnfı 4 üncüde) 
\" e im ~üıet leme neticesinde gUne. 
in yüzünde bir taknn lckelerln 

me\'cut olduğunu ili< defa giirdu. 
1 ~:ltürne gcllnce, On.lllce ontla 
iz:-ıh edemediği buzı fcvkalideljk
ler me\:cut olduğunu anlamı~tı. 

!}anghay l ·- j - Babam galiba çok mühim işler. Ancalc 1656 senesinde. Gıılil~cden 
- Kcııkı gülmese.> din.. tabl3t çol,; I le tnefgul. Gelmek istese de Jş kendi· llaJuı i;\i iiletlcre sahip olan Jlun-

klncldlr .. aln.y eden klmselcrd~ lntL !ilnl bırakmıyor, dl.)e &Ö.) lenlyordu. J."hCns bn ~ezı;enin hlr kusııi;'l ohtu. 
kam ıılm.-ıkta goolkı.ncı.. Kurba ·, Uıtı~ıır u,nğı oldUkt.eu son. ğanu te~bit cdcbildl. 

- Ö.>ie oldu. Bu gentlerln hayta.uru ra pek ynlııız kalmıştı. Oda hizmet . Ga.lilf.e'nin bo miltemsdi keşitfc 
tetkik ederkm (Kızılbar) dcnllen bir ~ı..J olan gent bir carl.)C<IM başka ri Him diiııya!>ında blrtok a1<sü1İl· 
ba.takhnne lmpı mda tnlebelerlmden konuşacak, dertl~k arkadaşı yok. ' nıellrre .,t-brbiyct \'eriyordu. 
bfrine rBStladım. Omyu glnncmeslnl tu. 12 mart 1610 d:ı Jüpiter'io 4 
rica cttlm. "Elimde aetıı .. burnsı ce- Kurb3.>ıu ne tntlı hlil.>nları \-ar.ıı~ oytlo.,11 hulum1uğunu lıihllren Sj. 
hco.n~m olsa, gene glroceğlın.., dedl. '.lcnıuçlnlc c\'lendlktcn 5oum .PcAin dE'reus Xuncius kitnbını tılmrdıi:'l 
Pekhıdc nkllscllml, kU\"\7eUI ınantı''l gidecek \'C kOt~ı.slle beraber bir ıuüd zaman actronoml uJİmlcri iki kısma 
sarsılmaz ah!Akı ııe tanınmış olan bu det amc:ısmın çlttılğlndc .)"ll3ı.>acaktı. aynldılar. Birinci kı ıın Galilee'ye 
gencin girdiği )erdeki cazibe.>i ya. Kurba7 gelecekteki saadetini dilş\Mı inanmıyor \'C rnrlıf.'1 iddia edilen 
J mdıuı görilp anlmruık istedim. Ben dükçe ağlıyor ,·e: n:rduların dürbün mmlarmın hu!;u. 
de onun pcşl.nd~ • fakat ona görtin.. - Ben bir dııha Temuçln gibi t'r. J~ ~rtlrfli~ri hııyaller<len ibaret bu 
mcden • o b:ıtruduıney-e girdim. kek bulamam. lurı<lufnıın kani oluyordu. 

- ı·nnl (füzılbar )a değil mi? Diyordu. Knrbny, ge~c.kten bir ko. ll<inci kıc;ım ise Unlil~e'nin bıı 
- E\·ct. 'rlycn • :Fonun ı;altwıa.t cııda amdıl'ı vasıfları Terııuçlnde faz. kc~firıi nllcr.,larla l•ar-ıılıyordu. 

Gslilee hayatmm son d~mz se
nesini bn ,·illid$ seçir<.11. Bah~ 

ile uğraşıyor, robiat içinde gUrüf. 
lü<;üz ~·aşamaktan zevk alıyordu. 

Dostlan onu terlıetmemi~lcrdl. 
Villa 1'ir~ok alimlerin buJu .. tukh
n bir mahal olmu~ tu. 

Ga!ilee son eseri olan "Dlalo~ue 
ur Je-. Nonvelle-ı Sciences,, adlı 
kitabı burada •J'orlccm ile beraber 
~·azdı. \'e 1688 de neşretti. 

Artik ihtiys.rJamı~ ve yorulmos 
tu. Zaten 7.ayıf olan gözlerin) gU
oe.,i tetkik ~t.mek ('ndişcsiy1e bli..<ı
bütün yormuş ve gönnez lıir hale 
µetitmiştJ. Hlr:u sonra istiı•kayn 
tutuldu \'e 8 ikim·ikfıııuo l6:t2 dı:: 
hayati\ ~özlerini ka.pa<lı. 

Uzun ömrünün mnh ulü ohırıı.k 
İo'Wliyete fizik \'e mekanik aha. 
sında Askaç tecrübelerini, cisim. 
lerin dü~mesi tecrUbc \'C tcorile. 
rini hediye etti. 

R1lha....-...;a a .. tronoml s:\hn mtl:ıkj 
IH!~ltleriyle o zamana kaclar ~ök 
~iiriinüşünün miit.ıı.feasınclan iba. 
ret olan bo men:uu bü,;ik bir ilim 
h.\line ~etirdi. 

(İlk Öğretim) den 

I 2 HAZtnAN - 1942 

İstanbul Defterdarlığındanf 
DosyaNo, Ncvt \!uhammee 

bedel teminat 

lJ 14-51217 /24 MecidlyeköyUnde 2 pafta 23 ada 10 parsel 
No. 1ı (l8a) metre murabbaı arsanın ta. 
mamı. 47.58 ' 36 Mecldlyeköyünde S pa.fta 17 ada 2 parsel 
No. lı 996 metre murabbaı arsanm ta.. 
mamı. 398.40 30 

3!5 Mectdlycköyilndo 3 pafta 16 ada. 7 paracı 
No. ıı 560 metre murabbaı arsanın ta-
mamı. 280 

28/l Mecidiyeköytlnde 2 patla 28 ada. 22 parsel 
No, Jı 103 metre murab!>aı araa.nın ta. 
mamı. 26,78 2 

27 M.ccldlycköyUndc 2 pafta 29 ada 16 parsel 
No. ıı 612 met.re murabba.ı arsanın ta. 
ııınmı. 159.12 12 

25 MccldlyP.köyündc 2 pafta 23 ada 9 pa.nıel 
No. 1ı 259 metre murabbaı arsanın ta... 
mnmı. 90.65 '1 

71· MccldJyeköyünde 7 pafta 64 ada 5 p&r'8el 
No. iı 5084 metre murabbaı araanm ta· 
maını. 31538.80 267 

230 Mecidiyekc.ıyUnds 12 pa.ft& 67 ada ıı pa.raeı 
No. lı 666C metre murabbaı ArSanıu ta. 
mamı. 1998 l!SO 

2;.t'<) Mecldiycköyünde 12 pa.fta 80 ada ı pa.rael &Urdllğil scfnhnthruıeye.. in ile bulmuştu. B·hük alimin astronomi "'aha-
- Neler görtdUn orı:ıda '! Kurhay bir akşam oda hlz.mctçiıdle smrb~ bu l iilm~k zaferi onun Pi. (x) Eski hukuk suçlu ııanılan eşya 1 
- Hiçbir ey gömıedlm. içeriye otururken, Bektay amca rılmgeldl. ıı;e Ünİ\·ersfte<>i bltinl"i mr.tematik ve hayvrtnlo.rm da insantar gibi co.' 

No. lı 22160 metre murabbaı arsanın ta. 
2216 167 

girer girmez gö:z.lerlm kanırdı .. Ba§mı Brkta~ Uç dort ı;UndUr <ırt.adn yok· profesörliJ~ne tayin C<ı:tmeslne zaya çarpılmasına. mesağ veriyordu. 

döodil.. Adetıı 6Cl'Semlcdım.. scndell • ıu. GQya bir ticaret lııl l!;hı şehirden \'<'.sile verdi. Bu sıralar<ln Roma. y N · t 
)Cl'tlk bir ı.ıs~ye oturdum. o BU'UdB kö~1ere gltml~tı. Y• )·artıi", ... bir se~·ahattc bir kah. em eşrıE...:. 
lıann yıldıı.ı s:ılutede tUrkü ı;öyliıyor Kurb3y bu d sas adamı görünce: rnman gihi karstl:mdı • 1 
ve O.)"Ilu)ordu" - Temııtin tıalA dönmedi, &k1ay \:"anlı ki bu güzC'I ~\lnler çabn~ lalam - Türk Ansiplopedisi 

- Kimden bahsediyorsun'! TilikU amca! dedi • Acab:& nereye gitti'! nilı:ı.yete r>nli. Galilce'nin etrafı Mühim isltLml tetkikleri ihUva eden 
tKiyllycn klmdlf Başma bir lmza mı gddl '! yok.sa.. iJü~nnlarla cloluyclu. Bıınla.rdan bu bUyUk eserin 84 Unctı sayısı intL 

- Tlyen • Fo.. Bet..;ay, Kurb&;>arı liÖ:ıllnil kesti: ba71ları ona, m:ığrur \"P. lhtlr:ısta. şar etmiştir. MUndcricntt: ı - Fıkıh 
- Son111. ne oldu? rmc1:ın ba..5!<a hiç bir scyc boyun bo.kmıından avariz; profesör lsman 
- Ne olo.cal<? Bu Jmdına ili;: görüş - Mogollstana dündüğtlnll arka e~iyen <:edlt karakteri yüılin- Hakkı lzmlrll. 2 - Şark ve garp hu. 

te l'l§ık oldum. Ben de trucbetcrlm gibi da~larmd:ın duydum. Hiç merak et • ılen dü~mnn olmu51ardı. Bazıla. ı kukunun mukaycseal: Teınylz reis! 
dcll ..r. bn ,_ me .• üzülme! Bu nyrılıı; ı.cnln l•·in çok • ... f t ri 3 M i onu oo lle'\'ID~t:e !'} ... dım, l"akat. > ı"ıe ,..r ., oyu yıkarak onıın ye ne Ali Himmet. - al ye, bel~dlye, 

.. _ b hayırlı oldu. r . k arnmızuu lr lnrk vardı: Tn!t>belerlm opc>mıc'i koyduğu için, Copt"mic evka.!, maarif bo. ımıa.rmda.n avarlz: 
keııdllerlnı kn~bctınlş bir hııldeydl. - Niçin, Bektıay amca'! O çok te- n:ı1ariycsinin peşir.den bir t.akım Mektupçu Osman Ergin, El'arız: M. 
lkYı lso ııuur \'e muhnkt'IIK'IDC tama· mlz yürekll bir gençti. Ben onu leVL seni nazarireler \'e fi1ilrJer gcfo. Şakir, 5 - As: f!.<ıhabdan. 13 - AsAb: 
mııe sahip bulunuyordum. yordum.. onımlıı C\'IMecektlm, rPğlni düşlinerek \'C bu neticeden Doktor Mazhar Osman. 7 - Hazreti 

- Sanıı. U3lc ı;c.Iml!':f. tnsruı bir ka. - t~1 ama onun tuıkkmda bin Ulr. korkarak Galilee'ye düşman olmuş Süleyman ııe Belkt.sln tahtı bahsinde 
clını dcllce scverde ayııı zamanda ~u. lü dedikodular dünllyor Şa.rıghayda, larelı. Muhiddin! Arabinin, mU!caslr ve mü. 
ur \e rnnh:ıkclDCfiine sahip olnblUr - l'tc glbf dedlkoduJar1' Onu muhakkak ~·enmek j<;tJyor. verrihlerln, muasırı islfun Ulemıuımm 
mi? - Onun için hırsız di.>orlar. logo. 11\T'İh. B•ınun için takip edll<>cl'k mulrtell! fikirleri: ömor Rrza.. 8 _ 

--Ö.)lc hlssedl.>ordum.. l\endlml Uııtruıda.ıı 80.)gunculuğu yüzünden ko- ba..c:it bir mctod ,·ardı: IC\''lllQ tlin A&ı! Han. 9 - Mehmet Asaf pll§a 
tartıyor, )Okluyor vo ııuunıma sahip ,·ulmu,. sahıısma dö'kmek.. 10 - Müşir Asa! Pll§ll, ıı - SD!ey 
olduğumu ı;örUyordnm. Ondan onra mıuı Asa!· M "-kj p k lm, - O halde tukrar Mogollııtana na. B•ı i kola~"<!'.& yapıldı: Din a.dıım · · U<; a a 12 -
her goce (Kıı.ılror)a giderek "Kızıl 1111 dilnmllş'! lnn Copernfc na7ariyestnin •{itnbı AımfUı:id'lveıe ıs - Bağdatta Asa!ly!' 
kclcbek,,ln rakı ltırmı görmcdoıı, o • camisi• Ba""datu Ab'-- G - JJunıdan ~df'rkPn M--oııcıtana ~lokı.ddese uygun dUşmedlğlni 1- • c. ,,..s azza.vt,H -
nun ttirlnllerlııl dinlemeden dumma.z b' .,,,, A D' t •-döndUğUnU söyleı ş ama, onun ı;ö:l.lL leri ~ürdüll'r. Fakat biraz sonra sar: ıyanc re ... ı muo.vlnJ .Alımet 
oıdum. 

- TI.)Cn • Fo ile mUnaı;ebctlnlz na. 
611 bll§IAd ı 1' 

- O, benim ı,eııdlslııl ııcvdığtoıkı 
tarkmd:ı. bile dej;-tldl. Bir akpm salı. 
ncnfn önllrıdc bin zorlukla bir masa 
bulup çf"Ur.mulltum. O oynar \'e ttirkll 
llÖylerken ben ağlı.)ord:ım. Tiycn 
ll'o benim nğ'ladığmıı görmüı7.. biraz 
sonra mım:ımsı btunce perde kapnn. 
dı., .>anıma bir gıırson gı>ldl. "Seni 
nrk:ıdnltl 7 numarnh Joc:ıda bir kadın 
bekllyor.,, dedi. Sormacbn kallttım. 
BMll bcldi)Cn lmdınm kim olduğunu 

Lllmlyordum. GUn~ln mzlbeslnc tu -
tıılımış bir yıldız gibi peşinden kıp 

gittim. J.oc.:ının kapısını ııçtığmı za.. 
IJ"• n, lçerde 'J'lyen • l•'oyu göriiııoo 

ı;:aşırdım. "Jlızıı kelebek,, Jocunm ka. 
difo pcrdeslnı Jmpatınıstı.. anıJıktan 

dıı>:ınsmı seyrediyordu. Heni iltifatla 
karşıladı .. yanın,, oturttu: ".\fl::ulığı· 
m gördüm. Kimin içlin gö:ı:yaııı dökll. 

yorsun T,. dedi. J{cııdlml bUsbUtün 
ka.>bcttlm .. ona: ''Senin için ıığlıyor_ 
dum !,, dlycblldlm. Beni kucakl3yıp 

UptU. "Sen çok temiz. knlbtl bir er • 

kekııln :,, dcdl. Garsona içki ı roarladı. 

1.oeııda kn~ılıklı lçmeğe btıBlamışt..ık. 

O clnklkada kendiını dUn.>anm en mo 
wcıu rn bahtly1!.r bir adamı farz<"dQ • 
rok: 8C\ lıııt \o Ill'J§O içinde içiyordum. 
ınç ııüpb yok ki, ondıuı çok içmiş . 

tim. O sarbOfi dc~Udl. ben kendimi 
kaybetmiş, kendi lmhbımd:uı r.ok tık. 
mışbm, Ondan ötesini bilmiyorum.. 
'nl en • ı-·o h:Lııa acııwıt.. beni kendi 
n.rnb:ıslle evine göt.OrmUş. SııbahlC'.}in 

gö:tlerlmı nı,ıtığrm :r.."lmnn kendlnıi bu 
cı:ıhzcnde buldum. 

- Gett)I onunln. bcmbcr g®}nne-
11ln mi! 

- Geceyi naı;ıl G"®irıllğfmf bir ttır. 
lU hıı.tırlııyıımıyonım. Onun koynunda 
mı geçirdim, l'ok buramı. mı! bil • 
mlyornm. 

Otc )anoon bolhılc bir 8C8 'Ülrsekii: 
- Uuılab ! ı:, c &'C('-0 ~ansı geldi • 

ııfz.. ttn do b!7lm gibi gC<X'yl onıuı 

koytıunda ~lrdln. Ye salıahıı. 'karşı 

ynnl alyonlu kcnin tesiri geoıncden 
bumya n.tıldm .. anladın mı! İşte o 
l•ııtl:ır .• LIHı fa:ı:L"ı uz.ııtql rrnNıl :yor· 
llllJ. ! 

F1102.0fuıı çeneleri tutuldu: 
- De1 {j onl!ırın SÖ) lr.dlğl doğrudur 

Çilnkü ben hiill\ bir ~y hatrrlayıımı. 
)onım. 1ııt«', o tatlı geceden sonm. 
bum a dü,tU:n. :nm onu sn;> ıkhyo • 
rum. lliı.U'ı. onu \l_lonım, Tl)en. Fo. 
bC'nl bUyül,.dl., hl>ıı ooun oslrl.>im .. o
nun t i.ıcdi ftşılu.> ım. 

tfflIBAl:'IN GÖZ \'AŞLAHI 

Oo gllndenbc-.rl gooo gUndüz gözya. 
ı;;;ı dokmf'l<te olan Kurbaym Umldl ke. 
l!mı:-nılştl, <), Temuı;lnln gelect.'ğlııl 

.....---. CM~ ~lar oma bu 
llıllıldl ftrtyorclll. 

Rartıayr.n babuı lıııınllz Naııklndcn 
dilnmcml~tl. Kuıfle..I' 

ne inanılır mı1' klmbillr nereye gtt. ıııenu ba.')ha bir c:ıl!;n-a rlöküldü. Hamdi Akseki ve profesör İsmail 
mlştlr1' Klli4'e mensup1an: Hakkı İzm1rll 15 Asarı atlka: E!da 

1 - Kitabı Mukatl<l-t herkes. lettin. l6 - MtlBlümanlıkta beo vakit 
Kurbay hnyretını gl:rllyemedl: '-'" cli1ediı:.i "İbi tefsir eclehillr mı'! namRz. Uımall Habibin fA.hlf hatuı: 
- Çok garip ııey! Ben burada onun ,... ,.. 1 2 - Uerhan.,.1 bir l\llmin teo- Profesör small Hakkı tzmlrll. 

hırsızlığını görmccuıu. rn;~ ıe bir BOY· ... i~iiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiimiiiiiii!7ı 
guucu nereye gll~. rııhat durama7~ lojl ~ba; mıı mUdnhalc ctm .. sine 

m'i ... aade ed l ıcb1lir mi? 
huyunu ortny:L atardı. 

- Sen onun J<umaı. bir tıfül oldu. Smıllerini ~mınğa başlndılar. 
Söz en°İ7İsyon rahiplerine <lüştü. • Yakaeıktm , 

safıilk kişk 
Bunlar 19 şoba.t 1616 da yaptıkta. 

tunu anla.>-am:ımış ın, Kurbay! O btı. 
rııda &oyacak bir şey bulıımadı a.ma, 
Wp olmaz.sa. senin kalbini çalıp gitti.. 
bu d:ı kötll hııyııoıı meydana \'tlmn 

n bir lı;ti:ruula Copemic nazariyt>- Hacı ~ köşkü namtyle ma. 
sinin Kitabı :\fukaddc c uyı;un ol- ruf %0 oda, &5 dönüm araz.! için. 

blr hJl.di <:eğil nıldlr? mnılığmı ,.c bu sebeple bu nazari- de seln.e bahte&I, SOO ağaç mc. 
yeye tarnrtı1r olmanın hırl!>tiyan IJC ormanı, % kuyu ve bir buçul< 

Kurbay dllşUnoell bir tavırla önllno 
bıı.ktr., 

dini dışın<lR kalma~ k:ıp etti~c. masnra Aydor ısuyu bulunan 
~ine kar:\r ,·erdiler. 1 kötk satılıktır. ımtraauıt yeri: 

Bektaya cm'Bp \"Crmcdl. 

Knrbay bu hllekAr tıdııının söı.le • 
rhıdl'n tlpheyc dtl,mll,'j ve Tenıuçlnlo 
ımılnrmdaltl gerginliği dU~ünerok 111.· 
fı kesmek Iııtemlştl. Blrdı~hlre güle. 
rek Bcktayıı sordu: 

'Bu hiiküm, Galilt-enin gtynbm. Vakit ma.tbaasmda <lrhan 'le_ 

ılı \'<'rilmişti. O .u lmrara karşı 1.n.ıe•lı'•Saa••tıl•llı-•• l.3•e•kladm.!a:llr .••• 
P:ıpa V. in<'i Paul'a müracaat etti. • 

- 81\bam neden gelmC'>dl hU.IA '! 
- Bnbe.na !;'-Ole lbtlynç var!ia, ben 

onun '\•cldJlylm.. giderken SÖ) ledJklo.. 
rint unuttun mo '! 

-Hayır" unutm:ıdnn. Kendlslne 

r.ır netice alamadı. KendisiJ\e 
r.u"ması t~klif olundu. 

Hnktltaten !:ok emin olduğu it.in 
bu teklifi kabnl eilemi en Galilee 
i• ıors.ıt-.-a l'f\'l'nnıla Bellnııg1111rdo
l 1 çekildi. Onula <'A>ııemic naza. 
ri;\•C'ı::ini kuvvetlendirecek ~·eni 
ıleliller toplamakla uğrn~ı. 

fazla lhtlyacrm da yok.. sadece ötle. 
dJm. Ve ne mmnn gelooeflnl öğren -
mek istedim, 

.Cu c;ıra<\a Papalık makamına gc
çr.n YIII ncJ Urbain Gnlilre'nlo 
ş'lh.-.i dostu Ye Copemic na1.arlye. 

- Onun ııe uuıuın geleceğinı kimse ı;inin taraftan idi. Bundan ce-.a -

BORSA 
1.8.94% 1'WAMEl.ESt 

Londra ı Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 Frank 
Madrlt 100 Pezeta 

5.2t 
129,26 
80.86!5 
12.9375 

Stokholm 100 1sveç kr. 81.16 
l!:SILUI VE TAH\'i.LAT 

bilmez. llattA kendisi blle. 
- Bu da garip bir söz! Uektay am. 

<ıa artık bllbıı sa bugtlnlerde pelt es. 
rarengf z Mr ndnııı oldu. Babam ne za... 
man gcloocğlnl bllmr.z mi hiç! 

rpt ıılan Ga.litee, topladıiı delille- Evvelld.Bugün 
ri ••oJalogo Delll Sistemi del Mon İkram.iyeli %5, 938 21.f5-.-
do,, adlı bir kitapta tC1plıulı. nu. lkr. Erganı %5, 933 25.--.-
nufa (la\'a<;ınm haklı olduğunu js. %7 112,933 T.borcu Tr.1 24,85-.-
bata çalı.,ıyordu. % 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.- 1 

- l~Ierl onu bırakıncııva kadar % 7 1/2,933 T.borcu tr.S 23.30 -.-
Nanklnde kAlmıığa IDet'bu~dur demek Ortaya attığı delilleri munrııla-
·~ım. rı kl'J\di'iine ka~ı kullanma~ b~- Sıvu • Erzurum 1 19.90-.-

Jadı. Açılan münal<a.5adıı maji;rur Sivas - Erzurum 2.7 19.8019,00 
- lfalbul<i son mektubund!t bana <:iaJilee ''naznri;\·emdeo sUııhe et- 'iO 5, 938 Hoz.tah 27.CiO -.-

on 008 güne lmd.-ır gclcccğinl y:ızıyor mektcnc;-:? hadi<1elnden şiiph" edf'- %7, 190 D.Y. l. 20. 
du. On beş günü çoktan geçti. l\fek· rim,, dcmeğe l:aıhr vardı . %7, 1941 D. yolu 2 19.50 -.-

tuplıınma OO\'llp bile vermiyor şimdi J•'azla olarak Dlalo~ocJıı e<>ki sis- Anadolu D.Y. aTb 3 62 62.71) 
Mernk etmek h:ıl<kım dnMl mi~ Anadolu D y ı (Y ~6• temi müdafaa eden şnlı~a. Papll · 0 u ~,.,60 so.~ -.-

- KöJ1erc ı:ıkmı tır, ya\·nım! Deri VIII inci Uı·b:ıin'in kendisine hu-1 Anadolu D. yolu 12 52 -.-
toplo.~ııc:ı~ l"ln, ~iri:! fazla knlma. ı,uc: hir lrn:.uı>nıa sırnroınrla ösle. Anadolu D. Y. MUm. IH. 61.lro 
mıştır. M 1 i - Merkez bankası 170 - .-ml5 o!duğu !.OZ C'r mn ıı soyl~. 1 

- Bı:l:ıımın on gtiı ltrd" deri tlw hli_ıi. Ru. l' D r,;j_,·,ı. h:ı.ml~iıd }, •r 'ban:.nsı nama 15 - -.-
rettne .. _ • •~nı .. _ tş ban'tası hamııtnc 11ı:.- __ 

ır ... ıam:ısı ""' •=Yrete dU,,U. bclmec;ine ~ebehiyet Hrcli. " 
rtlyor. O böyle işlerden hiç dıı onla- Di.:ılo"..,O 1632 de n~5reılildiği z:ı. lş l>a.nkası MUessıs 160.- -:-
maZdı. Dericilik .. çok garip bir tıca İzmir Esnaf • Ahali B. 6 ıo 
ret.

, man bü,iik "'iirültülNr meydan tmar Bank · " ... ası hisse 22.- -.-
\'Prrti. Bütün ta\·si'-'elt.'rc rn t'!meıı Aslan çl 

-. Rus • ılop<ın hıırbi, nıillotlcr ara " "' mento 13.0!5 -.-
smda yeıı~·cnl tlcıırt•t ııahalnrı açtı. (\ıfll.'rnic na7.Ari~·esini ınii<hfn·~ e. Aslan çlmento mUessıı 5.30 
Oer:I toplamak, lıtı)vıı.n dcrlııl yilz • ıl"n Galilt'r.'~ 1 Papa Uom:\ya çağır. Şark degirmenlerl 
mek gtinUn t>n mlihlm ticareti oldu. ılı. -~lim bu du·cte 1638 ~ubatın- tttlhat değlrnıen. 
ı'.Halfıın~a, baban nerede kArını görür ıla icabet etti. nu ta.rlht ~ En~!. T. kömllr maden. 
Me orala ko nr. Hrnı de ten-ddhtslh:. zis~·on nuı1ıkemesi hm.urunda açı. % 6 T. bonoları 

- ı,"'t .. Ç-Ok iyi blllr:lm,. hllbam lan 'l:ı'a 22 haziranıla bitti. Türk U. Tiyatro 
l•flrlı ıeıero atılır.asını se,·('r. Bliyük 'fnhkeme Dialo~oyu dini boı lst, Umum Sigorta 
ka7.ıınçl.ırd:ın ho«lanır. Fakat nııs mak <1nçu ile müebbet hap<;e mah- Şlrketıhayr,ye 
J h bl lıiim ediyor (x) \'e Gıılilf.e'' 1 JHI. Şlrketlhayrtye temetto npon ıar ııin heııuz .)•ili bltılğl şu • 

"t k "· I r>Pn· ŞchrhıdnJıi OominİJ\nn mıınns P.rh•~ tah\1li mu <ırc e r.uıı eı inde böyle deri top. ~- wm 
lamıığa !)ftDJe8t bll'1l.Z t.-blfüell bir ti tırm•':ı tecdidi imana mı>chur tutı•. tst. Su t:ıhvlH 

yıırılu. •-

15.30.-.-
28.50-.-
18,--.-
94.--.-
69.~0. -.-
2D.- -.-
2!5.--.-
80.--.-
14.30-.-

8.2:5 -.-
caret işi olsa gı·rck. U.•n bu kad:ır ih· uıt. Su lıis~. 
tını~ıın, J,rndlnl bu denıoo ticarete Hi!kiım'len on beş gdn c;onra Gıı... TUrl< borcu Tr. ı -.- 24.85 
'~rmcl.ten hiç ho~lanm:ım d ğ lilcP lccndi tıılebl ,.e ~ap:ı.nın mü- ı 1-~------------..1 

6.- -.-

Bektıı.y feda lrnnu5rnııdı: 
0 nı u. "a~?c~iylP Areet~i<l:.ki ,·aııa .. ın:ı 1 Borsa harici altın fiyatı 

:uerıık etme dnıU tekıJ<lı. Fazla mı :ıoır kabıd et 
y~ııı~ f;Ok aen~ln 01::,~a du!:~~~ ı nıcmr.sı <h~a'l't il~ çok f,,.mnsta bu·- ı ı Dllnkü Bugtlnkll 

f.Dc ) lunmnma-sı l•endı ... ıne İ!\\ı;İyc e· Reşndly.: 33.25 33 35 
vamı uar dildi. Klllçe altın s:-ramı 4.5~ 4.57 

mamı. 

273 Mecidlyekö;>1iDde 12 pafta 88 ada l'i parsel 
No. lr 392~ metre rr.urabbaı e.rsanm ta.. 
mamı. 78:5 59 

261 MecidlyeköyUndo 12 patta M ada 11 parsel 

/ No. ıı 444G metre murabba arsanm Uı· 

mo.ını. 1111.50 8.f 

Yukarda yazılt gayrimenkuller 8.6.942 pazartesl gUnü saat 14 t.e Mi1ll 
EmlA.k müdUrlUğUnde müteşekkil kom.isyanda ayrı ayrı ve açık arttırma 
ile satılacaktır, İsteklilerin temlruı.t akçalarmı ihale günll öğleye kadar vi.. 
!Ayet malsandığma yatırmaları ve mezkQr saatte hUviyet cUzdan!arile bir. 
lık~e komisyona müracıı.atıan. (5696) 
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TüRKiYE iŞ BANK ASI 
UH% llU1AMI~~ 

Ki1,.ük T:'-Jan-uf ı adet 2000 l.J.r&lık • 2000.- Ura 

Hesenlan 1 .. 1000 • - 8000.- • 

'· l~ • -~ • 19'2 ~RAMlYE PLANJ • • 300 • -~. 
KEŞtHl!iLEH: ! Şobel. t 10 • ı:so • - ı:ıoo.- • 

ttayu. t ~ tu "toe. r lkın. 
tO • 100 • - .ooo.- • 
llO • llO • - J800.- • clıetrlB tarthlenocte 200 • IO • .. cıooo.- • 

..pıtır. ıoo • lO • - ıooo- .. 

Ankara Jandarma satınalma komisyonundan: 
Tahminen beher adedi 1550) kuruştan 2700 ndot keçeli belleme nümune 

ve şartnamesine göre kapalı zarf ile sntm almııcaktır. Muhammen bedeli 
(145!50) lira olup muvakkat teminatı 1113 lira 75 kuruştur. NUmune ve 
~artnamesi hcrgün Ankııru J, satınalma komisyonunda g6rWeblllr. Şart.na.. 
me Ankara ve İfftanbuı J. satınalmn komisyonlarından parasız verilir 

thaı-0 18.6.942 pergcmbc günü s:ıat 15 te Ankara J. Gn. K. lık cıah-esın. 
dekı satıno.lma koınisyonurda yapılacaktır. tsteklUerin kanuna uygun ve
sll:ta ve temlnaUnn muhtcv:. kapalı zart tekllt mektuplarını eksiltin k. 
tı • e va 
.nu.cn bir saat evveline kadar komisyona mnkbuz karşılığında \'1lrmclerl 

( 3942.6056) 

"Vakıt_,, Kitabevinin yeni 
neşrıyatından bazıları 

8eorlııf' kl'nı:ı ıı"'•tmı "'6l - HJkAyeler _ BEKlB 

Sll'KJ KUN1 
~D1 8e'\iyorıım - tt<>maı: - ISUKBA.ı'ııj UUKÇAB 
lO 0.:nıW- G~ıooJ;IJ& - :-i'llalil. ALTUO 
111eclliı• :lteb'u.-.ıuı 1&'7'7 l~~ - BA1UU l 'ARIK UI! 
Kendi llendlnt> JOOO :rellmE ue etrettcl - fl'rantaea ldtabo 
~encıı llt'ı:<tlnt 1000 kelime ilft ötretlct Almaoca ıdtaıı. 
KPnıt lrf'ndin~ 1000 '"'!lmt it ıstretı~ı - fnırtııı..v kltabt 


