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~eta~ 
Mercan Deniz 
Muharebesine Dair 

Suikast dava.sında bu 
Hüseyin Cahid YALÇIN sabahki celse 

l.J ZAK Doğuda. Mercan d<•n:. 
zinde Amerikan ''e İngiliz 

kuvvetehi!e .ıapon donanması e• .._.ela cereyan etmi, otan deni'.t 
lbtaharcbe5inia büyük gemiler \'e 
doııanmalarla yapılan ve 1916 
<laaberi misli görülmemi' te]il.'ki 
;ıııen bllytik bir sa\·a., t~kil ctti-

Yugosıavyadan Süleymana 
gelen bavul hakkında 

11uıhteHf kaynakların AOnradan 
"~kJert malfun:ıtla teeyyilt edi. 
tol'. Katti Mert'.an denlzi muha
~~ Amerikanın şim<liye ka<lar 
::"tlği deniz muhar<:belerlnin en 
.,_111.ğü lml,. Herhalde Amerikalı· 

Adapazarlı şeakardeşlerln 
lladelerl okand 

• tarıhlerinin bu en büyük \'C 

•bıı deniz muharebesinden vüderi
'ha akı ile ç&mıslar<Jır. ·Banda 
~ık Btiphe kalmamış addolanabı. 

Sovgel sef aı elhanesi şoförü Pavlof a 
benzediği için yakalanmamış I 

t:ı.~y]~ olmakla beraber mlitt<• 
~ için de büyük bir galebe 
.._...llllflardır denemez. Hatta 
.... İngiliz gazeteleri buna !tftrlh 
~tte söylüyorlar. l<'akat umumi 
~- bagtinkü halinde dü~an 
.... VVetlerini durdurabilmek onla. 
~ llllUaim zayiat verdirmek İilgi. 
lae Ve Amerlkablar için bir gale-

denıektir. Bu bsknm1an uzak :'°hcta ilk deniz muharebesi on
:::. iiınlt verici bir ba~Jangıç ,;ı. 
illa JtetlrmltUr. lapoo donanma. 
,.; höyıe bir macera aramakt:a 

P ettiii pyenln ne oldulu 
=:ı~flkJer maldtlnde hlli iyice 

U..Uemtyor. Gazetelerde ve 
~oluda taJunlnler devam edip 
.::-~or. laglliz deniz barpletl 
"1....nan .Japonlamı, Avas
~ '- ,,olu açmak Ve hazırla. 
~ • o ala.rJW1. pek jbt:. 
~ ~-
• olsaywh • .._ s.ı-. .... 
""9m cenUbanda Yeni Kl'edon. 
~. doğra olan yolda • yapılnıak 
~ ederdi mlltaJeasmdachrlar. 
•'Ponlann general Mark Arttlr 
~etlerine gelmekte olan yar. 
ct...1an durdurmak ve onun Ame
ttl&a ile münsseb<'tlnl kesecek su. 
.._~ bazı adalar ele geçirmek is• 
~ olms.lan da mUmklin olaca
h.ı dlt1'ünllyorla.r. 

Ankara, 13 (Telefonla) - Von 
Papene suJkast suçlularının da • 
vasına busabah saat 9,5 da şeh
rimiz Ağır Geza mahkemesinde 
deva.m edilmiştir. 

Adapazarmdan gelen istinabe 
varakaları okunmağa başlandı. 
Daha evvel Rus konsoloshanesi 
~förii M~bun 1s~anbul ~I~ 
inüdUrlUne ne suie,tle .celbedıldı-

ı ... ~~~flklerln denizci muhitleri 
~Uz ve Amerftaan filolannm ._ 
lıt kayıp)u vennl!J olması lhtl
llDall karı}ısmda endio;e gö:<ıtenn~ 
'-ıkt•llrler ÇllnkU Japonlara 
"-dmıen ~ylatm bunlan telifi 
~iini be,q.p ediyorlar. Japon
~ mahvolan gemileri yerine t-• ıremller koymak husuı;und:ı. 
lıı.~ ve ~blllycti her~al<l~ 
~ ve AmerıkaP kudret_' e ~~ 
~•tinden çok aşağı oldugu ıçıo 
ı..:..._!!i• yaııJJ, he!laba benzemiyor. 
:"'Pllı ve Amerllcılılar her ~r· 
~ Japonlarla müsa\ l kayıp. 

Ko111llotun Ankara afır cıea mahkemeelnde blr poza 

61K asap/ık lı.agvan,, 
Of isi kuruluyor 

"•l'IDeii memnuniyetle kabul 
~l'ler. İngiliz ve A~erlkah• 
~~•harebenln kat'i netacc ver
.:;"llilll tesHm ctmt-kten !.{eri 
~.Voıiana da Japonların iyi 
'- ders aJdıklannı da düııünmek 
)t,p~ klll bir memnuaJyet veri-

Ofis cıab b&JYUlar ıatm alarak baaıarı 
iıtlblAIE merkezlerine ıevkedecelE 

lııı.~ lllltileslarilan bir netice ~r
~ Weniae denilebilir td 
~lahn lstıedlklf"ri gayf'ye er:• 
~lert onlar i4-ln herhal<lc 
k._ llllıvaffakryet'lldiktir. Uzak 
~ Avustralya etrafmdaki 'erde görlllHyor ki ;Japon do
-...; ası )\lklm değiJdlr. Oralara 
~ hbak yolundaki '"( tecrübesi 
~ ~lr çok pahalıya mal olmuş. 

~ -

Ar.kara.dan bildirildiğine göre 
Ticaret Vek8leti ia.te :rııUsteşa.rlt· 
ğı kasapll1C hayvanlar işite uğra{• 
ınak ilzerc bir (canlı hayvan ofiai; 
kurulm.asma karar Vermiştir. Bu 
ofis vazifeli ktlmacak bir bi.nka 
ile iş birliği yaparak. bütün hay
van tacirle1i v:ı.sıtaaile kasaplıık 
canlı hayvanlar . ~tmalacak ~e 
b bayvanlan b·çbır arızaya ug• 
r:tmadan ist ihlak merkezll"rjne 

sevkedl1ce1cti r. 

Mareşal List 
Ak k su·· kreşte ~ denizde i 
lbaaa bava kDY· Yea! Bom•• alrllll· 
••uer1 azaltıbyor ıerıaıa wazıyetıerlle 

llareıal Keııelring •• ,,a1 oıacalDD•I 1 
ltolyaJan ayrılmıf ! Londra, ıs (A.A.,) - (Britl 

~ laududu ıs (A.A.) - Akde. Alman ihtiyat ordulan umumi ınU· 
' .\bnan hava kuvvetleri komu • tettl§l mareıaı Llst, Rua cepbealne 
'~ıa.ı Keuclrlngln İtalyayı gönderUeCek ytDl Romen blrUltlerlnln 
~ lUtı eöylenmekted!r. Akdeniz • az memnunlyet verici durumJarile 
'~ h:ı. va kuvvetleri mevcu • mefgUl olmak lçln BUkrep gelmlftlr • 
' dit er cepheleri takviyeye yar. Alman mare§all.nin, marepl .ADto. 
..:: &zaltılacağı sanılıyor. neıkodan, Romen ordlllunda d11lpll • 

t.,.._~ '-raftaa Romelilı Ubyayı aJa lllabmı ft AJIUD aJıtJMU1 fl'O· 
~~ ve Rwı cephe.sinde komu • ı pagandanm ortadan kaldırılmUUll 
"""ti &labilecetf zannedilmektedir. mana "Lltiytcel1 tıem1D oıunmakt.adır 

1 

ons, lilzum gördüğü yerde bU
yük ahırlar tesis e~k kua.plJk 
hayvanları ir,ap edecek zamaıılara 
kadar el • albnda tutacaktır. Bu 
hususta.ki proje yakında Vekiller 
heyetJ.ne verileccdrtir. 

_._ 
Gir ........ "1*11 ..,. 

Bilin bakalım bu kimdi? 
'llaCü .. ~ ıaau&ı olmfUllm, 

ği hakkındaki evrak okundu. 
Sovyet konsolosluğunda şoför 

olan Meczubun örfi dare mınta~ 
kasında, her istenilen şahsın nü. 

(Devamı S öncüde) 

Bayrak koşusu 
devam ediyor 

Tercaa, U (A.A.) - Atatürk 
bayrak kOfUau ~ etmektedir. 
Bayrak bUyQk bir kalab&Utm cot
kUD gö_s~rilerl araamda 6.15 de 
Tercanda kıtymakam tarafından at. 
Jetlere teslim edllmi§ ve Erzincana 1 
doğru yola çıkmıştır. 

lngii~ter 
ldbJada 1nı bir 

taarruza 
ıeçeoeldal'ml•I 

Stoldtolm, :U ( A.A.) - Svenaka 
Tagebladetd guetealnln Roma muha. 
blrl, İtalyan aakeı1 mUtahltlerlnln, 
lnglltereolıı Kıarra ehemmiyetli mlk. 
tarda aaker, hava ve deni;, kuvvet _ ı 
ıerl gönderdltlni teıblt eylediklerini 
bildirmektedir. Mtt§abiUer 1nglllzlcrln 
pek yakında llllirda. yenl bir taarru· 
za geçmeleri ihtlmall olduğu netlceai. 
ne varmaktadırlar. 

O ENİZ --
Şiddetli mubattbelerla oldutu Kerç yanmadumı sktereın butta 

Parti gurupu 
dün toplandı 

Hariciye 
r 

Siyasi h~dise
ler hakkında 
ızahat verdi 
An~ 12 (.ı\. A.) - C. H. 

P. Meclis grupu ımnmıl heyeti 
bugllıı (12.5.1942) 88.at 15 te re-

Kerçte 
şi~detli 

muharebe 
Almanlar 
20!1a .ptk.e 
tq.yyaresi 

ku"llanmışiar 
--0-

D dala olarak 
AbaaDlar lllY~ 

topa da IEallaaddar 
is vekili Trabı.on mebusu Hass.ıı Loadra ıa (A.A.) - B.JU>ı 
Saka.'nm reisi ğinde toplandı: Bu Mbahkl Sovyet teblftblıe aez. 

Celsenin açrlmaaım ve geçen Kerçte tlddeW muharebeler devam• 
toplantıya ait zabıt hulisaaımn diyor, lıloekova rad.yosıında koaupn 
()kunmasmı müteakip kilraliye bir Amerikalı muhabire göre c;arp11.. 

gelen Hariciye Ve.kili ŞUkril Sa. mal&ra bQyQk kuvve~ ifttrak et. 

P 
• raçoğlu, son haftalar içinde bizi mektedlr. Cenuptakl Sov,et kunet. 

arıste uza...l(t.an, yakından alAJcalandı- lerlnl general Kodof idare etmekte • 
ran alyasi hA.dL~ler hakkında dir. NeUce birkaç günde beW olacak. 

Alman mbaylarının otur. beyanatta bulunmuş ve bu iza· tır, denlllyor. ıı:n fiddetll muharebeler 
Julılan lolranta oe otellerde hat um\lllli heye tçe tasvip olu- Kerçtekl hattm ftmalinde oıa,or. Al-

• narak nıznamPnin diler madde- manıar bUcumlan netıceaüıde alır 1ca.. 

Venı suı•kast- 'lİ n"' geçilırtiştir. yıplar vermlfler, flmalde bılrU lleN-
Bu maddede Kayserl mebu&u m!6ıerd1r. Bu muharebelere 2000 Al • 

lar Yapıldı -::;uad Hayri Ürgüplil'nilıı, millt man plke tayyareal de ı1Urak elmlf-
em tak ile mübadil ve gayr.imil· ur. Almanlar ilk det• olarak ban.n 
badiı !şJeıine d.a:lr ma.liye vekl. · Londr&, ıs (A.A.) - Batı Avrupa. topu kullanml§lardır. 
letine tevcih etmiş olduğu sual 

da. ı,gaı altındaki topraklarda ayak· takriri vardı. Takririn okunma.. Moekcw&, 11 (A.A.) - SovJ-t pce 
ıanmaıar ve memnunJyetalzllkler bat· I smı mUtcak1p söz alan mJl.liYI' yarım teblltt: 
gö#tennektedlr. vekilinin bu mevzu Uzerindelci Kere; yanmadaamda flddeW çarplf. 

Yeni alJDan haberlere töre, Parlate iıahat'l\dan sonra rwmamede mıilar olmUflr. CepbenlD cDter keatm. 
Alman ıubaylarmın oturduklan otel .1 mUzakerc edilecek ba~ macld ~ ıertnde önemli hiçbir py yoktur. • 
ve lokantalara suikutlar yapılmakta. 1 "'ım~clığmdan NtAt 1715 de top- Evveldm blldirlldlfl gibi Almanlar 

.Almanlar metro hatlarım bile durdur. 11 il. 42 Alman uçafı dtlfU-
.. -. Bu suikastçııarı yakalamak l"ln 1 1 38 -dt. it ~ kaytıetmıılerdlr. 
,_ " 

1"nh\1\ !.'OD VMilm"11fir. ı 

rnuflardır. '------------·• rUlmil§ttlr. Biz 18 uçak kaybettik . 

Bahsi mllştereklere iştirak 
eden okuyucularımıza 

ikramiye kazananların paraları 
bugünden itiba1en verıimiqe başlandı 

~ 

üçuncu hafta sipa 
riş kuponları kabu
lüne cuma sabahı 

başlanacak 
(\·aD-<ı 4 ftnrlide) 

..... ______ !1!'91_~::ıı:ııı=:::!!::=~!::!:::::::!::;;;;:;:=:;~==-=:;;;;::ı;=-:-::-. ~ -- • .,. • .. _..::-::. -:-=ır- ~--
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GAZETE «.ONUŞMALAllI 

Yüzümüzün U1gatınden bir kelime daha: 

A <ğı o~ (x) 
f 'OZUMOZU ifade eden keli• 

meler.in mfınll genişliğin-
1:.ıen bahs~derk<'n, ilk kelime ola· 
rak, pırl&nta uzvumuz olan ' 'g5-
zi!" ~; bugün de, dUnya 
nlıneUerini tad:ın nğzın etrafID• 
da konuşalım. 
Ağız, dudaklar, clişler, diş el: 

leri, da.m&k, dil ve yanak etlen 
ıle çev.rihniş bir boşluk, bir saha• 
dir. 

• Ağımı pis k.okulusuna ta
hammUl- edib:nez, kan koca ha.ya• 
tında cehemıe:m a.z:ı.bıdtr; ağızoı 
mis kokulUSUIUl da doyulmaz, fiil· 
tt nekada.r ha.klıdrr: 
Ağımı ~Çek kokar, içerin bahçe 

mi yir!! •• 
Ağmn, yUme1ci nhenıtine göre, 

ıt üçüğU de gllzeldir, bUyUğü de 
ıtizeldir; fa;kat bfr gllzelde ku· 
sur ara.mağa kalkarsak, meaela 
hiç ~kinmedeın ''a~ mı?. Faraş 
gibi! .. ,, diyebiliriz; bundan ötu_ 
rü, malcbulU orta bUyUklUkte ola· 
mdir derler ki, cedadımız.m "hok
ka,, ya ve "gonca., ya benzettik· 
leri ağmlır. 

• Birisi iç.in "ağzı ağız değil!,, 
~iler mi. e:::kmma.lıyrz, g\lvenlte
~. dert ve Sil' dölrlllecek adam 
değildlr demektir. "Ağ7.ı kara" 
1ardan da cümlemizi Allah 8!lkle
em ! 

• pjs boğazlara ''bıçi ağWI,, 
deri.ı; bir kilfiirbe.zm unvanı "a.ğ. 
zr lbozUk" tur: "ağzı gevşek,, 'bo§
boğudır; "ağzı ka1a.balı:k'. bot 
gülii ltilcü, pa.b.vracı adamdır; 
''ağzı var dili yok" da, bunun ak
si, ha.kımlığa ma.ruz kalsa bile 
,_ çtkarmıyanlar. 

• Birisi, hay:rrlı haber getirdi 
mi "ağzmı öpeilııler ! ,. db'e iltifat 
<' dilir; kötfllü:k yoranlar, !kötü ha· 
ber :ıılatt.Iranlar ful ''a.ğzmdan Yel 
alısın!., diye sm.dıuur. 

ııı: G.u tutn'lımaa fateoilen bir 
.,yi öğrenmeğe çalışmak "ağız s

ı nmalt" tir; er kişi i1e beraber 
her ikJşkıin de lin değildir, "ağr. 
za bakmak", bilhas!la rnıeni sefüp. 
!eri için, bir z:ıaftır; ''ağıa düş
nek,, doet ~dan uzak oman, 
' pazeliktir. 

* ''Elden ağım,, yobu11uk ~ 
ncldir, darlık demektir, kazıuub. 
·mı, ancnlc boğ3zma yetiştirelil
mek detnEktir. "Can ağım ge~ 
me'k ..... korku ve d~t ifade e. 
Jel". 

* Mtltereddit konuşa.nılam "sö• 
zil ağzmda.n dak1llüyor,. deriz; 
bir şeye :iımrcnenlere "ağzının &U

yu aktyor,, pek tatlı konwıaıılanı. 
"ağz.maa.ıı bal okıyor,. deriz; ik.e • 
d<T ve JSbn;pla. sarstlıp ne eöyli
yooc~ bilemiyen ve eöyliıfecelk 
bir ı.ıey bo.tlamıya.nlaro ''ağzmı bı
çak atDUYor! .. dem. Fevkalade 
c:alJl!Jb.n, gayretli kimeeleri de 
"ağ?..ı ile kuş tutuyor!.. diye ~e. 
riz. "Parmağı nğzmda kalmak,, 
hayret ve hs.yrnnlık i~inde kal • 
makbr ... Brnıkln şu ağzı açığı" 

ded5.ler mi de, bilıbüz ki bir apta.ı.
ca adamdan bahsediliyor. Fazla 
ııe,.1pcn8t, ha.iciıkatleri kavraya
ımyan bir ada.mJ da ''ağzını poy: .. 
raza Açmış!,, diye takd'mı cde;t 
ler. ı 

*Parlak pembe l"Cnge de "yav. 
ru ağzı,, denilir. • 

* ".Aslan ağzı,, lir çiçek adıdır. 
NJtmt ağzı,. sımdı1ı: lrotdlinin geçe 
me tabt:alıan gt"ti., biırl>irine geç -
melı: Dzere lcdRı tarak diei giill 0-

yulnrtıı§, ~" Çentillc &ğra • 
madtr. 

* Yol ~ ağa deni)ir: 
''Dıaıt ,ıoı ağzı, s.ltıyd ePı gibi. •• 
FJlmm aPı ~. lıir abm e'k • 
mıeğe de ''bir ağız Elkmek,, det'ıi
nr. 

13 MA YlS 1932 
•Uzun ara.ştmnala.rda.n sonra 

Llndbergin çocuğunun cesedi 
Popeve1 civa.rmda. Lindbergiıı 
malik!mesi civarında bulunmuş • 
tur. Q>set kokrnağa başlamıştı. 
Ceeet Ü2lerinde yapılan otopsi 
neticesinde lt!fatasma vurula • 
rak öldürüldüğü anlaşılmıştır. 
Ceset i!zcrinde hiQbir kurşun ya
rasına rastgelinmemiştir. 

"" E!ici İspanya Kıralı On U· 
çünoii Alfons M.altadan Marsil • 
yaya geldiği vakıt, İspanyalı bir 
amele imerine atılmış ve suratı
na bl:rbc; ynmruk vunnuştur. 

ıııı: :fspaıryada. Valans şehri üni. 
\ lesi anlqılamıyan bir yan • 
gm neticesinde ~ baYine gel ~ 
nıftıııtfr. Jl1 tlntv~iten in çok es.. 
ki Clii4tl'Wl •tfva eden kütüpha.. 
nesi de tama.ınMe yokolmuştur. 

cı Bıçakla kllıcm kceen t.arafı, 
kerpet-enin tutan Uı.rafi, bıçağın, 
kılıcın, kerpcto.'lin ağztdxr. 

* HenUz doğuran hayvanm ilk 
sildilnc ''süt nğzı., sUmıe bahıı Us
tu, erltilm)fi yağ;n \lat.ü de "bal 
ağzı" ''yağ ağzı,. dır. 

• Çanağın, çömleğin , kabın, k.a
cağm, şişeıtin, destinin ağızlan 

vardır. 
* "Ağız otu" e-.ki bir askeri 

ıstılahtır., falya banıtuna verilen 
isimdir. 

• Her şey b.r türkü ile biter 
demJ"lcr; ben de "ağız., sohbet.Ini 
''ağız tadında" bırakayım. Şu ~ 
kıyı Dede Efendi merhum uşşak· 
tan be&t!lemişti : 

PUr ateı;im a<;tırma sakın ağmnı, 
zinhar, 

Zalim he!>i söyletme derunomda 
neler va .. , 

Jlilme:r. miyim ettiklerini eyleme 
inklr! 

Zalim beni <1öylehne İtenınumda 
neler var!. 

Şu da Elkmekçi Bağdasarm bir 
hUzzam şarlunlr: 

Gonea atız. nur OOden bir fidan 
Be7.me gelir ay ~bi ol nevch·an 
Vasfım mümkün değil ctmtık be. 

yan beyan 
Henüz ginni' on dört on beş 

çağma ••• 

Şu nefiae i8e, koca Nedimindir: 

Ll.Jiyar ağzmda amma, capesin 
olmus nefes 

ABıkı biman gördtim, <"tln alıp can 
,·ennede! 

AHMET BULEND KOÇU 

(•) Buncla.n ev,·el1ii yazonm 
me\'7UU "göz" iken, da.1 .. ınhkla bu 
yazmuıı ba§hğiaı oraya yazmı~-on, 
gazetede de öyle ~dmuş, okuyucu. 
lanmdan özür dilerim. 

Bafra ve Yenice .igaraları 
kallımı~r 

Ankaradan bUdfrlldfğlntı göre, AD. 

kara ve !ztnlrde bllha&sa Serkl Dor. 
yan, htanbulda ise ayni zamanda 
Bafra ve Yenl<:e ıslgaralarmm gUçlUk. 
le bulundufu hakkmda §lkAyetler a -
lmml§ ve bu Çefltlerln plyaaada.ıı kaL 
kacağı ,eklinde bazı pyialar dol&§ • 
rn13tır. GQm.rQk ve 1nhlaarla.r veklle· 
U bu §&yiala.n katı surette tekzip et
m.1.§Ur. Sigaraıann bulunmayı§I. pyl. 
aları duyan tiryakilerin bu çe§itler • 
den fazla mOtıeyauma hamledllmek· 
tedlr. 

Tefekkür 
Huekl haıtabanemnde bir erkek 

çocuk dünyaya getiren luzımız Fat. 
ma Alpan'm doğumunda kıymetli a!D.· 
ka.ıu ne ha.itayı mln.nettar bırakan 

purofetıar doktor Tevfik Remzi'ye ve 
bu mQdabaleyl mahir bir lıiare He ta. 
hakkuk ettiren mUteha11111a asistan 
doktor İsmail Timur ile aııl!la.ıı dok. 
tor Servet Göven ,.~ doktor lılibal'e 
ve ge!katll lhtlmarolannı kendilerin· 
den e.ııtrgemcyen arkada§larma açık. 
lan ve yUrekteo te§ek}<Ur ediyoruz 

Emekli albay 
Neeet Alpan Zişan Karadeıılı 

\ 
Ben de ba fikirdeybn. Daladyc 

hskkmda, o gün, ıılmdlye kadar 
berabel'eıe h1ç göı iiamediğiml.z F 
kil do. DZUD uzadıya gö~tük. 0 
nan beliti de, bir memleketi kıı · 
taımak kadretini yahuz kendi de. 
hllarmda balan o b8Jfik adamlar 
dan biri ohmdığmda mutabık kal
dık. Fakat pnd.llik her ICY, &all· 
ki öy1eyml' gibi cereyan ediyordu 
Kmdisine kU"§I yeniden gösteril
mele ba.'1anan ~uz itimat (klna 
~e artık '7 pıbat 1984 deki yıkılı. 
mı hatırlamıyordu) tehlikede bu
hınan bir FraD8a için, ona, hemen 
hemen sl,YUI t&rihiml:dıı ha.kiki 
kahramanJanndan biri kadar fay • 
dalı \ 'e muhakkak ki Hbmınlu kılı 
yordn. Ba balamdan kimse onan 
yerini doldnranmzdı. Onun çekil . 
mesi d~me-k mecli!\te hırgfuüıı, bi
raz !IOnra fabrfk~Jar<la ,.e ~ • 
Jarda kanşıkhğm. anar~inin bq. 
lama ı; blrkat hafta sonra da. dü~ 
man istilası demt>kti. 

Bonnet bana : 
- Dinle3iniz, dedi. Siz kendi. 

sile uzun boy1u görüşmeHslnlz. O
na t'eS&Zet vermek için bizim IÖ7. • 
lerimlzin artık ~ t~irt olmuyor. 
Kcn<lisile vadyet.Ja leabett.lrdift 
seklide konu~bilee~k knlJmımak 
İçin muhta~ olduğu manc,; ıııar . 
ı.ıntı~·ı onun il7.erlndc icra edebile
cek bir ı1iz varsınız... Fakat çabuk 
olmak lazım .•• J(tç ,·akit kaybetme-
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Umum mtldlrUlte 
Rudls baş konsola· 

ıu tayin edildi 
Ankaradan bildirildiğine göre yeni 

t~kil olunan dağıtm:ı ofisi umum mU.. 
dUr!UğUrıe KudUs bankonsolosu CeW 
Tevfik Karasabanm tayini yüksek tas 
dika 1ktıran etml§Ur. Bu ııureUe da. 
ğıtma otıat merkez tegkilft.tı kuru
lurken bir taraftan bu teşktı!ta yar• 
dmı edecek mahalle tevzi birlikleri, 
köy tevzi birlikleri ve esnaf blrlikı. 

rinin kurulması ifi de Uerlemektedl.r 
Ofl.ain sermayesi !Jlmdillk 10 milyon 

liradır, Lllzum görUHlrse ayrıca oflse 
kredi de temin edilecektir. 

Her vlH\yette mahalle iaşe teokll~ 
tmda bir tedank ve dağıt::rıa gubeal de 
bulunacaktır. İki Uç ay zarfında bu 
teşkilat tamamen faaliyete geçince 
halkın ihtiyacı bulunduğu mUhlm mad 
deler icabında kartla veya kartsız 

muayyen nlsbctte v .. muntazam ola. 
rak dağıtılması imktını hıuııl olacak • 
tır. 

Maden kimftrl 
tozundan mangal 

lıimlrl 
~ 

Tecrübe muvaff akiyetle 
neticelendi 

Şamil Alta.n ve Osmaıı Terpl§ adın. 
da iki Türk gencinin maden kömtırü 
tozundan yapUkları kömür tecrübesi 
muvs.ffaldycUe netlcelenmigtir. 

Bu suretle elde edilen kömQr 1k1 
§ekıldc yapılmaktadır. Birind nevi 3 
kilo ağırlığındadrr.'Cl.2 sa.at alevi ka -
ra.rmak.sızın yanar, harareti 800 dere. 
ccdir ve tanesi 17 kuruııtur. İkbıci ne. 
vi 1 kilo ağırlığında, 200 derye bara· 
rete malik, 6 eaat mUtenıadiyen y& -

nabllecek bir ,ekJlde lmal edUıni§Ur 
ve fiyatı da 6,6 kuruotur. 

-Bu kömUrler her maltızda yanmak. 
tadır. 

Bir genci öpen kız 
Bir ay ongün 

hapse mankOm 
oldu 

Ecdriye adında bir genç >uz, Fıor· 
yada beraber gezmeğe gittiği Dlmıtrı 
adında tilrialnl zorla öpmllş, bir polis 
kendlsfnl görerek yakalamışbr. 

Bedriye, Ustellk polis memuruna 
hakarette bulunmuş ve aynca. 5 llra.
tla rüşvet teklil etmiştir. 

Bu suçlardan adllyeyc verilen genç 
kıztn muhakemesi dUn aallye dör • 
dUncU ceza mahlcemeslnde yapılmıştır. 
Dim1tr1, Beddriyenln hendlsinl, mU. 
m!lnaallno rağmen, saçlarından ya-
1'alıyarak zorla öptUğtınü söylemi§, 
§a.hltler de polise haka ret ctUğlnl 

teyit etınlşlerdir. Neticede ma hkeme 
'dcbe muhalit hareket ve sarkıntılık 
suçlarından Bedrlyeııln ı ay 10 g iln 
ha psine karar \"erml~Ur. 

den onu gönnelhlniz. 
Diişündüm, 6 şubat g('ccsı ona 

"'Önderdiğint pnömatik kart akh. 
:'na geldl.. Gtiltiinsemekten kenili
ml alamndun. Bunllllla beraber 
Ronet'c; 

- Pekili, dedim. Öy)e olı..un .• 
bunu da tecrtlbe edebilirsiniz. Fa. 
kat biliyor musunuz, ,ttz~ı\ize ko
nuıı;urken insan JN'r ,eyi etraflıC'a 
d6İftnUp, söylenmesi lcabec:len !:CY
leri her zaman kola}·lı'itla bulam~, 
buk:ı. bile en i\'l , .e en mUna.slp Şe
kilde söyliyerti"ez. Jlalbuld darbe, 
İ.)ice hu:rrl:ın«lıktnn sonra, tam 
müessir olS('.ak şekilc1e indirilme7.~ 
sc hedefine \'&rmıyabiljr... nence 
ona yazmak silkin bir lmfa ile, . , 
mümktln olduğu kadar dolmnakh 
hir mektup ya.mın.k dahıı iyi ota. 
cak, Kendisini ondan sonra görü. 
rilm. An.da mektup ihl, urnamn, 
teıdrlnl göstenni~ olur. Alt tara
fını fla yü.,yüze kono'8J.annz halle. 
der. 

- tyi b!r fikir. ~f"ktubu müm-
1-ün olduğu J,;adar r.abuk hazırla 
yını1. 01111 kendlı.ine ben göt.üro-

Bakkal dokkAnından bir ekmek çatan 
An as tas yalvarıyordu: "affedin beni, 

diyordu, bir hata ettim ... ,, 
8,30 vapurundan BUyültadaya 

işçiler çıkıyor. Badanacılar, mva
ctlar bovacılar marangozlar: BU-

' . ' yilkada y~~ b.a.ZJrlanıyor. Anas • 
tasla A.ri3titli iki sıvacı gençtir. 

Bakkal M.otzın şivem dUzgUn: 
- 8 30 vapuruııdan bu zama.n

da i'}çlİer çı'ka.r. Birden dUkkinı. 
ını doldurdular. Be1k\ elliye ya. • 
km iı:ısa.n vardı. Ben te.zglbtan çı
kacak vaziYclte değildim, stlo.g 
mış kalmıştım. a ·r aralık ha.mmın 
biri: • 

_ .Ekmekler gidiyor bakkal! 
oil"e 00-ğn-dı. Z:lr zor dlŞan f~ 
dım. Ba.ya.n budur! budur! .. diye 
birlı:ini gösterdi. En Anastutı. 
Yanında bir ~d:ı.~e gid:iyonlu. 
Bumdaıld suçlu olanla. değil, başka 
bir arkadaşile: 

_ Ya ekmeği ver, yahut da 
karne i'e psrayı ... 

_ rn;zUnil aç b:ıbalık, bizde 
ekmek filan )'oktur. Diye ellerini 
gösterdi. :sayan hila ekmeği aşı
r:uun 0 oidu~da ısnı.r ediyonlu. 
Bayan poBs çağırdı, Ben dUkkfı. 
.na gitt.iııı; •alabahkta öbür ek • 
meklere de bil' fE!'Y olmaam diye. 
Ben e-k.ın~ ~lsm ~rmedim. bil. 
miyoruın. Ka.rakole. ~ğtrdrlar, O
rada ekmeği ça.laıım d~mm konuş
tuğum çocuk olduğunu, ekme~l 
başka bir azbdaşma verdikten 
sonra kendl3i eli boş gittiğini ôğ 
rendim. 

- Bunla.r karakolda ne dedi • 
ter? 

- Em.niyet 3mirl bu Anaetaa: 
"Paran var mr?,, diye eordu. O 
da cebinden epey bir para. ç*8:r
dı. ''Karnen var mı?,. diye sorul
du. 1kt tane de karne g8eterdi. 
Bqka ... OCY bUmiyorum. 

A~ - İ9e ~- için ace
le ediyordum. Dükkin ka.Iabalık • 
tr. Her zaman c.ltmeğim.l bu bak • 
kaldan alının. Ekmeği a.Iıp dört 
kameYi oraya ibıra.ktım. Parayı da • "yabancı değildir bakkal, akşama 

, veririm,, diye dlişündUm. Vennc• 
diın. Elimde iş taladıla.n olduğu 
igiıı cbıefi adtadqıin Ari&tidiye 
verdim. O yüırlldU, gitti. 

HAı1dm &onlu: • 
- İyi a.rlc:ı.da.şlann va.mm;. 

Ben olsam bu zamanda babama 
emniyet edip knrnenıi bri ba§ıkası 
na vermezdim. Doğrusu, vallah 
korkardım. Haydi Anası&!! Doğru 
söyle. Doğru söylemekte bir ha -
vJT vardrr. Şu karneleri orava te:ı:
ğaıun üzerine brrakmadın • deı;n 
m]? 

_ Btm..1<t.ır:ı efendim. 
H5kim: 
- Belki bu cl:ı. doğrı:<'hır ıınmrn. 

göriiyorur.ı ki sen zeki bir çocuk • 
Hın. YUzün onu göst.Prl~·or. Sen 
c:kıne~i atıp dr l:arne~·ı tezgahın 
üstline t rrakac:ili hald" değildin. 
Parııyı btro.k t rm d e!'leyrlin bun:ı 
bir dereceye Juıdar iııanrrdım. Sa
na hak ne diyol"Ul'll ; doğ-.-u s5··l" • 

f·eğim. Bizzat kendi c1ile 1l('ıp oku
cluğunu. emln ohnak i1'hı ••• 

Bu söz üzerine birbirhnlze bil -
Joştık; iklmi:r. de aynı ~yl rlül'ün
rnüıttük; onun "etrafmdakller" 1. 
Umnmiyet itibarile hepıll de iyi 
in!'anlardı. Fabt Baş,·ekllin hs
riı:Je olan temasJannda pek Jn • 
ka.nç davranryorla.rdı. 

4 iklnciteşrinde Jorj Bone'ye 
mektubnmu \"erdim. O da '1erhal 
Daladyeye götürdü. Bu mP.ktubfuı 
metnini, aynen, a!!Sğıya alıyorum: 

mekte bir hayır vardır. Karnelen 
brrakmadın deği l mi? 

Anl\StaS bqUIJ cnüne eğdi, kı ~ 
zardı: 

- B!mkm:ıdnn efendim, dedi. 
Hakim: 
- Neye bıraktım, dedin, utaıı

mndm mı? 
Anastas - Çok utandon bay 

hi.ldm. Ben blr hata ettim. Affe 
din. Arkada.ı;ıana gelince, o, ben 
karneleri ve parayı bıraktun sanı
yordu. Onun hlç kabahati yok. 

Hakim - Sen neye bu hataya 
i.5tira.k ettin, söyle be.kalım Aris
tidi? 

Ar:stidi - Biz altı kişiydik. 
Hepsi karneleri bize vermişlerdi. 
Öteki atka.daşlıu- işe gitmişlerdi. 
Ben kapının yanmdaydnn. Anas -
ta~ içeri gir<ll Bana bir elanek 
'\"erdi. Ben de yUrüdüm gittiını. 
Anut.asın parayı ve karnele ri 
verdlğini zannettim. ~onra arka • 
dan poli~ yetişti. Anastasa. ~kır.e. 
ğl sordu. Ben önd~ gidiyordum. 
Poll~ sorduğumı jşitince döndlim 
ve eokmeği "buyrun!,. diyerek po• 
li!ıe teslim ettim. 

Ş3hit .tmnet danmı. - Ben ya
rım saattir bekliyordum. Baktım 
ki gamse!e1i bir ~ dakikasın 
da ekmeği alıp ~yor. ''Ben bir 
1a&ttir bekliyoııım. HAia eılaneği
mt vereceksin. Bek beşkalan alıp 
alıp gidiyorlar. Btraz dn bize bek! 
Dtye baöa1a çıkıştmı. Bakkal he
mon koştu. ''Hıın~i?., diye BOr • 

du. Anast.ası gn,terdim. Polis ge
tirdik. Ö~ld ~ ekmeği geti • 
ıip "buyrun!,. diyerek polise tcs"' 
Hm etti. 

Şahit Şahan Asılpek hakimin 
hf'r sözllnc "benim habanm yok!,. 
d4l1l bqka. bir te'Y söylemedi. 

JU.ldm de ''mademki bunun ltlç 

bir şcyd@ .he.ba.rr yakmıış, ne d!· 
ye getirdil.er. İşine gitseydi daha 
i)i idi,, dedi. İki şahit daha din 
le~ldi. Onlann dükkA.udaki vaka.
Mıı hJç haberleri yoktu. Yaln12 
<iı'8rdaki hadise~ şahit olmu§lar 
dı. Nihayet pol'.:9 İrfan dinlenildi: 

- Merkezden iskeleye gidiyor
dum. t.m.et hanım kof~ koga. gel• 
di. "Pol~ ! polis! koş! ekmek çal. 
clrlar.. diye haykırı ·ordu. Eiknıeği 
ç'\lnnı İsmet d:lnL'll gösterdi. 

Hflldın - Pek Alô. öteikhıin bu 
ieten habe ri var mıydı? 

Polis lrfıın - Kanaatimce o• 
nun da haberi vP.roı. Fakat emin 
d"'ğilim haki~ bey. 

:\naslas tekrı>r affını istcli. 
·•parasını akşrun.'l \'aıtelı \'er\!Cel!
tim. Diye d"' ilav C' r tti. Dfıviier cık 
meği kendisine inde ed ldiP:i t~ı:1 

ıHvi\ı;mdan \'RZ 'ıC'C'!l1'11ti. \ nasta.<ı 
yine affım istC'di. Çok U:essür 
duydu~ :.: yiizündcn anlnı;·lı;-orılu. 
O s:ı.p.•art, b'z heyecrınh knra'rı 

b~'klcdi?;:. 
(I>cnırııı J !irrlicll-> 

SAIT FAiK 

!emeğe lüzum gömıtiyorum, çün
kli 8İZ onla'?"ı gayet iyi görüyor -
sun uz 

••Milletin fii:t.e gösterdiği itibsı: 
hudutsuzdur. Bunun birçok delille
rini görmu.r bulunuyorsunuz; fa. 
kat hlla ona, layık olduğu kıyme
t! verme-m.eğc meylc diyorsunuz. 
B~ o kadu kolaylıkla. ken
dilerini g&rt.enneğe, se.t.mıya çalı
şırken siz kendi kendinize karşı 
duyduğunuz bu vicda.nt tevehhüm
ler, istifhamla.rle. düşmanlrk C(ı:. 

yorsunuz. Bu hs.?"ekeüniz size ma. 
nen tıeref veriyor, sizi herkese 
sevdiriyor, fakat bugün için bu 
§eref pcı.ymdıan vazgeçmeniz la
zımdır. 

"Çilnkü bu hudutsuz itibar pek 
az bir zaman için emrinize amade 
bulunuyor. Siz :;ıimdiden Fransa • 
dan, ondan nıakulat dairesinde 

Pa.ris, Faubourg eidn edilebilecdf: her §eyi elde e-
Saint-Honore, 1?.1 debilirsiruz. Fa.kat elde edeceğ·

"Snyın Başvekil, nizi birden ve toptan elde etmez
'Ru meGttuba, muıktedJr ol<lu- E:cni:r. Frs.nsa. Ycnlden politJka has• 

ğum bUtün ehemmiyeti, bütün &. tabğm.ın Aletlerine maruz kala-
na !kuvvetimi vcrnıett isterdim. cak, bu ha.l de bir fel!ıketle neti 

•'Sizdm, §u anda yüklendiğiniz celeneeekıtiır. Bizim gibi adsmlnr 
vazifeaı.in ve m9.lik ol-OuğunU% kud· için işin en feci tarafı cl ıı a r tık 11e 
:rotln azam.efüıi t~kdir etmenizi ie- gfüideler arasında ne <'le halktan 
Urbam Pdcrinı . · h~ kbn.senin rejln'.n müdafaa et • 

"Siz, daha birkaç glln için, Fran- mek kudretini kendisinde bulama. 
aayı ve rej imi k e mlin! bekiyen :ı- n'85I olacaktır (ve bn ha.I rejimin 
Jdbetc rden kurt!! . .ra.b'!irsinlz. Bu kuruluşundan be-ri ilk defa vaki 
akil:ıetlerin ne olduğunu size söy- :ılmu3 ola.cakl!r). (Devamı var) 

t '*f iA!A$Cibd 

Gldllıten sonra 
mare,aı olan adam 

• BU slitunlarda Madaga.skar-
lılann lklocl defa olarak 

nasıl Frall5ız himayesini kabul et· 
tikicrini yazmı5tık. Kırk bin kiı:;l 
lik monta.zam bir erdusu olduğunu 
yazdıkları Havas JuaJJ~i Rana• 
\'alo dürt bin kişilik Fran:-ıız kuv 
ve tine oa.4'ıl boyan eğdi? Kır'k bin 
ld~ilik \'o modem sfüıhJara nıalfk 
yerli ordudan bahsedenler l<'ran-
1:11zlarclır: Tt".rih~e bir zaferi veya 
ukeri iıareketi blisblitiin parlat. 
mııl• i~ln karii tarafın kunetini 
büyük gösterenlere çok tcsaOüf 
cfillir. Bu da ö7le ol.sa gerek ... 

l\fadagask.a.nn idare merkezi 
olan Tananrlv otm eylfil 189a de 
iı;gal edlhniııtl; fakat Fransız hl· 
ma:v~ı HovasJanıı hO§lanna •it• 
metli. l'nuısızl:&rm müstemleke si• 
yasetleri diğer bazı de\·letlerin 
siyasetleriDe göre ıtert vo mllsa. 
malıas12dır; Cezair, Tunus, Fas \ ' C 

diğer ülkelerde bonun misallerin<• 
sık sık tesadüf olunur. l\la<lagas• 
kar nazırları ve krali~esi Rana 
\"alo, ~°" geçmeden halk ara ·m· 
da, h:ılkm ho,nnt olmayışhınnı 
göziinUne alarak teJ\"ikte bulun
dular. 1800 haziranında bU~;u. 
bir byan lmptu. Taruuırİ\ de \'e ci 
\'arcla l•'ransrzlar tnarnıza uğradı· 
Iar, fakat bu hareket ancak dürt 
u· sürdO. 

• Fransız generali Gsllienl o 7&• 

ınan kD"k yedi ya.5mda, tanınmı,. 
\'e mu,·affak omu' bir askerdi; 
bele Suılıuı muharebelerin<laln 
munıffakıyctleri pek meı burdu : 
ge~cliğindenbUi müstemleke har:ı 
!erinde nc.lama.Jalb plşmisti. l' crıı 
halk iizerinde mutlak bir hiiJcimİ· 
)'et kurmal< iı;ln .her §eyden e\''\'Cl 
onlara ko\"etll görUnmc!.lı: Iaznngel. 
dlğini biliyordu; mnvaffaluyet(c r l 
nl hemen hemen mfüuunaJıa ız ha
rcl.:et ctmcsQıe bo~luydu. Mad a 
gaskarlılara da öyle da\"raudı. İ• 
yan ate.5ini keskin kılıç, ynylım 
ateş, h<>l mermi ile bastırdı. Ta· 
nanarh'de bir mahkeme Jmrdu, On 
bir ilkteşrin 189G da ll:.i nnı.ırı 
hınnet çUrnıUnden kurşuna diz. 
iUNJi. Sonra hinınyc idaresini lml
tlırdı; \erli hü.kfuncti dağıttı; ıt 
dayı müstemleke olarak ili!on ctt i. 
Şubat 1897 <le ise Madaga karı ı 
E-On kraliçe i Rıuıava.Jo Oezu.ıre 
gönderilifl. 

Acl:ıda cc;lrdlik vardı: kaldırıl· 

fü; lıir Fransız tarihine ~öre m ck· 
tepler ve hastaneler as:ılılı; bin • 
lcrcc kilometre yol, ftd yüz l<ilo • 
metre <lcmlryolo yapıldı; evvele" 
yirmi ycCli milyon olan t irnret 
1898 de yüz üı: milyon oldu. Bu· 
giin lngilb,lerin munı.klcatcn i ... 

µ;al ettikleri büyük ve mtU.cmm •I 
Dlyego Suıırez Jirnunı 191S ele ~ a· 
ııılclı. ımıun bu jc;ferde gencrnl 
GRllieninin hizmetleri bUyill..-tü. 

<fallicn1 ;"<ıc.n büyük harı> çık 
t ı j;ı 1ar.ıım Patis vali . Ye kuman· 
elam im unuyonlu; l\lnm mcyıl n 
muharebesinin ~m:ıamlmıı.smd<ıld 
rolii ııek nılihimı1ir: harbiye n • 
zırlıi;lnfüı d n bulundu ve 191 G <1n 
Ycrı.nJ d:t öJ, lü. Zıı.ferdC'n ,n ı ıı 

1921 de ınnr~ rlitbe i t'erildi : 
J>n:-1 ... t.(' bir heyl<cti dfüihll. Vatm t 
onun j.,m ı asıl l\fu<lagııskar anıl 

dı;':;ı 1aman hatırlanır. (,.c"ünlciı on1• 
nın fatihidir. 

Kacircan KAF Ll 

Şfrketihayriye müıtahdem -
lerine sıcak yemek veriliyor 
Şirkntıhayriya, Arzu eden mtı.stnh. 

d"min ve memurlara para mukab1Jln. 
de sıcak yeDMk verecek tertibat al • 
mı§trr. Yemek bir çe§ittJr ve porsıyo
tıu sekiz buçuk kuruştur. Hask!Sydeıd 
a tölyede çalı§an f§Çl vo çocuklara ~ 
ıııcak yemek verilmektedir. Bum~ 

çocuklardan t a bak ba§".na ı kunıo, dl.. 
f;crlerlndcn ~ kuru§ alınmak~dır. 

Telefon görüıme ücreti 10 
kuruşa çıkarıldı 

Telefon ücretleri yarından ialbarcIJ 
10 lturuşn çtkanlml§tır. Bu ücret, te
lc!on kÖ§klerlndekl telefonlara da t.D~ 
mll edilmiştir. Şimdiye kadar burn13r. 
d!I. ve postanelerdeki telefon ucretL 
5 kuruş, ve diğer yerlerdeki telcfoil 
Ucretıert ise 7,5 kjnı..~u. 

Kaçırdığı kı:ıın babaıın• 
öldürdü 

lzmlrin CumaoVll811la b"ğlı Görece 
köyünde 18 yaşmdn İbnılıım ndın<P 
bir genç, bundan l~ gün !tadar eV\'cl 
1smail Uzun ad1 cb b rln.ln kızmı ıcıı· 

çırmıttır. İbrahim, evvelki gün,~ 
tn birdenbl:-c l sman Uzunla karşııaş· 
mış ve luzını ıstıycce~ln! za nnederek 
lsnıauı tabanca tıe vura rak öldUrm~· 
yakalanmıştır, 
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Aınerika 

................ .................. 
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Ac2indeva• 

~aılfad8da Almanlar ve ' 
Romenler j Sent - Ae'flfl/ll 

kanal~na kerçte yeni 
siU.lı-lar 

kullanıyor 

IRMANYADA 

ingiliz kuvveHeri 
Hindistan 
hududunaa 

Tolıyo ln•ilizlerin arhk 
tutanamıyacalılannı 

bildiriyor 
Lolldra, 11 (A.A.) - Birm&D7ada, 

lnsUlz kuvvetlertııtn rtcatl denm et· 
mektedlr. Bunlar Hindı..taıun 80 kDo. 
metre doğusunda bir noktaya ulq. 
mlf)ardır. 

Tok70, IS (A.A.) - Blnıwıyada 

Japonlar Hindistan latıkamelblde lier. 
J8mektedirler. Bazı noktalardan Ja • 

Dünyanın en buyuk 
kuru havuzu 

Cenubi Afrikada inta 
edilecek 

83 günde 
bir gemı 
g4pılıgor 

ıır..,.11, ıa (.LA.) - Am rt; • 
g.aa1 iDfuı, 81 gtmde ~ ,...... .... 
.. lDdlrıDek nretile 1ılr ....... -. 
1a1f ı.Jmnne'lrtadlr • 

15:,=:=~:: 
dlr. 

Bu, tlerkle icap- ettttt tılkll ..... 
ıteltlleaektir , 

Mlllta 
O zerinde 
507 mihver 

taggaresi 
düşürüldü 

uaıa tl•MI ..._ ,_ ........ 
llalta. 11 (A.A,) - DtlD, ııı.ıta7a 

k&rfı bava lallcamlan baftt Gilall 
da dUımanm zaıtatı, .-• atn'*r: 

Slr haberler ajtzwn• blJdblılllM 
san .• dlpllaD avcmı mnbaJrlmJ( w 
• dO de muhtemel olaraJr tMrlp .m.. 
mlfUr. 2 "'8ba uçatı d& lauara -era 
tJlllUfbr. 

Babable71D 8 bomba uçatı adQ& 
taarnıa eı.ıtlf fakat 8 il de dUfllt1U 
mUflUr, 

ôlteden 80Dr& ;yalDm keflf ...,.ti 
olmUfbır. 

Akf&lll ad& •va 11'""MIM '*'
taanıaa eden dÜflllllll •"' 6 71· 
kisi dQfOrOlmO,tür. 

Lort Gort yapbtı bir •• , •• , ... 
mDdalJlerlnl, göetel'dlklerl &41911 
dola)'! tebrlk etmiftir. 

Rumi kaJDAklardaa 1111 ..... 
S61'9 Kalta ada& ........ M ._ • 
man uçatı ~. Ba _,.. 

•*••• cılU'ak _..aı:t••• •" 
..... ? ••• 



LCiliJS!Q 
u Belllloue " den 

raydalaama 
Yaa.n: REMZi oGUZ ABIK 

(Ulus) un ''Dil köşesi'' zaman 
zaman selikaya saygıyı unutn\,l· 
yan bir edib n ömuyusunu ak. 
lettirixc>r w hazan. birçok ko.
~nlardan çok faydalı olaca.. 
la benz yor. Bu Koşcnin başka 
bir iyiliöi. teklif etmesidir. 
YWdet.u.w_, '• zorlamayı • hele dıl 
babamda • ka do! ~ine sokr:ıa
ımu:lır. Bu yü.men, teklif edılen 
kelime, t.aüir; insanın :her 7.0r. 
lanana kareı beslemiye )aradılr 
11Ddan hu • ı olduğu tiksintiyi 
değil, d unmeyi, araştırmayı a.. 
şılıyor, 

Bu köşed yazan, belli ki dili 
mize bir anda ve istif yahut ko
can, dem t ha ınde ke'un~leri yı. 
gıp onu b"r za.•ıw.n için Esj>e_ 
rant.oya çeviren Y C?ıile§mS az. 
gınlığ na uğrama."IU tır. 
Tuttuğu yolu dostça ıözıetledı. 

ğimız bu 1 öşroe, bır zamandır. 
(Red!house) den de misaller ge· 
tirilmektedir. Bu misaller öne 
sürillürlcen evde, köyde konuşu
lup konuşulmadığı; memlekct•n 
ona. yadırgı olup olmadığı ustün. 
de durmak .. Bu koşen.in sahiuın. 
de, bu dilın bir zumreye dcı'{ıl 
herkese ait olduğunu anlayan uz· 
duyunun hep uyanık kaldığını 
gösteriyor. Gerçi uydurma karşı. 
lıklar ba.hsmdn. .. Dilci" mizde 
• bütü.ıı o giımt uyanıklığına 
rağmen ... vakıt vakıt modaya 
uyuyor; bize (uzman uzmanlrk) 
gibi, (türev) gibi kelimelerden 
hayli teklif ediyor. Yahut uıki· 
den kullanıldı.klan ma.tıadan büs
büWn başka manalara gelen ke. 
limelere, esJ.i değerlerini verme:t 
istiyor: Refi2 at yerine koldama, 
ihtimal yerine ol ı gibi. Bundan 
bafka; elde kullanılan, • ve dılci· 
miziıı ria) et gusterir bulunduğu 
halk tarafından - bilinip anlqı. 
lan karnrlrlclar yerine yeni ve alr 
fJUmamI!f kelime üretimlerine de 
bu köşede rastlamıyor değiliz, 
Söz gelimi: ölçıi:Bls iş, ölçüsitz 
hareket varken ölçlim üzerinde 
durmak; opUış, öpüçük varken ö_ 
İ)Üye sa.pi nınak: ürltünttl, ürk. 
me, ürperme dururken tirlre, üri\ · 
meye kaçmak ~bi. 

Fakat dilcimizin bunlan bir 
teklıf hududunu qmayan w mu· 
hakkak kafamızda yeni kelimele. 
rin üremes ne imkan veren tlir gU. 
Bel yoda söylediğini daima öve
ce;: · m. 

<Bat tarafı 2 incide) 
H!kiın - '·Bak oğlum!,, diye 

bqladı. Sen biraz beklemek • • 
kmt.ısma t1LhammUl edemiyerek 
bu ekmeği ça 1nmı olduğuna kana
at getirdim. Cezan bu harekete 
uygun cen taııununun • • • mad
desi muchince altı aydır. Fakat 
çaldı~ n şe-y nihayet pek az bir 
ııey olduğundan sarln bu cezanın 
Uçte ik!skıi tdriyonan. 4 ay ha. 
pk oluyor. Yapı kliçl}k olduğu 
için bunu ea indınvonun. 1,~0 gUıı 
hapis yatacnksm. Bunu da ıç ndc 
camtkand!\.kl C'kmeğc karşı mu • 
ltavcme~lz bir his duyduğuna ka· 
naat ırctirdi.ğim ~. ahvali huı· 
rayı düşünerek ccza.nı bir a.y üç 
ı:th:e iı:diriyorum. Nedamet getir 
diğine, bu -~ bir daha yapnuya • 
cağma ka1133.t gt-tirdiğhn için bu 
ce .. :ını dıı tecil edi}orum. Yani 
fJ.mdi bu cezanı mahpus o:a.rak 
yatmıyacaksm. Amma yine cezan 
cezadır. YallllZ bir d:ılıa böyle 
ııcvlcr ya»m&mı.'1 98nki C"Z& gör
~" gibi olncak, y:ıpar.i3.D o zn· 
man <'ok fena olllcak. B"r defa 
robı' nh olı::ıcaltsm. Sonra daha a.. 
ğır ceza göreceks·ın. .. Ve bu ceza• 
ru da o ceza ile birliltte çekecek· 
ein. 

Sa.oo gelince ArisUdl, senin 
eöy'•xhklerine d~ inıuıdıım. Onun 
için s ni de b"rnet ettiriyorum. 
Fak."t bir daha para.'ı v r'ld ğ"nı 
~özünle iyice rrörmC'd '!'\ bir malı 
arkndnşm da verse alına, dikkatli 
ol ,,ğlum! 

MR.hkeme masrafları da (250} 
kuruı tuttu. Onu da A.na.atu aen
den a'acağı.z, hadi 1 '· lım! 

SAIT FAiK 

• Gedlkpaf&da fırıncı LAmbonun 
tezglbtan Yan!nln bakkal Petronun 
çıratz Gabrlyel6 kartaız olarak 10 
ekmek •tttıı gCrUlmUf yakalanarak 
mllU korunma ı:n:Lbkem091 tarafından 
teYklf olunmll§tur. 

• Kızılay tarafından Yunanlıtann 

yapslan yardımlara dınam olunacak· 
trr. Bu defa da kWllyeuı miktarda in 
cır uztım gönderlJecekUr. 

• Koıuıe"atuar koro ""keatraaı dün 
gece Takılm belediye gazinosunda 
bir konaer wrmlftlr. Şet Muhiddin 
Badakm ldarulndekı bu kon1ere eo. 
llat olarak All ae.gin, aoprano olarak 
da Semlba BerlcMY lttlrak eblılJtlr. 

itizar 
Evlenmek iatıyen Şalr bqlıklı yazıya 

yanllflıkla Mahmut YeJı&rl imzası a· 
Ulmııtrr. Bu yazı Salt Falkln mahkc. 
me yazratdır. Bu yaıılı§iık•an dolayı 

özür dileriz. 

m house) den f &ydalanması 
bize doı!nı gorüıııii,yor. Ama bunu tınnaları sırasında Türk olmıyaıı
çok 11 i gvtüımemek şartiyle! !ardan istifade ettigi, Türk ol· 
"Redho ", tuttuğu yol bakr mıyanların şivesinde:ı mut~ssir 
mından 'Dil Kurumu" na mu_ olduğu anlaşılıyor. Sonra; eeki_ 
ha'kka.'t ölçül~ yapabilir. Mem. me, manası del;:-işme derdi, onun 
lekette, y.ıni devlet kunmJI, yani birçok kelimeleri. tabirleri i~jn 
büyük medeniyet lleminde emeği de vardır. Bu bakımdan "re<\. 
hakkı olduğunu isbat et.mit ve house" yi ihtiyatla Wllanmak 
böylece, bağrında yaşattığı kül- şarttır. Söz gelimi: Dalgıç var!.en 
türiin, yaşa) an büt.ün mUessesele· dalguş'd&n bir şey anl2m~·oruz. 
rin ü&tün.lüğünü, bütün kör g~ Duraklamak, varlccn duralama'·, 
lere sokmuş bu vatanda. •.• ne dururnsarmk bize tuhaf ,e tt) • 

varsa iltin onu taramak, aramak, durma <O'el"yor. Tep€ıeme, ö ~ ,·ıc· 
çıkannak yolunu o 8IJGioaakson .mc, • :?ıatti höbe! leme • varkr~ 
misyoneri, itiraf edelim ki (Dil duraklama tabiri inı;ana üzüntü 
Kurumu) ndan önce tutmuştur. veriyor. Zaten doruklama bu..~n 
Bu sebepledir ki, ''Dilci" miz, Anadoluda '1>a.şka manadadır. 
orta.ya faydalı bir taklld atmak (Dil Kurumu) a.raştınnasmı 
için oiun eserini senet tutmak- bu yolda yapsaydı: S'.biryalıJara, 
ta; o ınp.tin Anadoluyu, :latan.. Mogol 'Q(>llerine, lrana, Turanwa 
bal şiw.sini herş <len önce dOşü· yayılacağı yerde içinde yaşad gı 
nen ön safa alan bil~eini, reb.. büyilk memleket.e ~ni c;evir
lw gti kullanmaktadır. Bunu seydi artık bu münakt$lara, ibu 
biz de doğru lbuluyoruz. emeklere llizum ka.Imaml. 
Yalım; (Redhouae) in, araş. - Çtğır - dan 

• 8. v azan : Rlst•A llD81DDDw 

~ JdtlhınMyl huta Wmm 
-.inin kesilme-sinden istifade e
derek tamamladı: 

- Muavini ~lbaf! 
Beclla nrfrcte benziven bir İ9-

yan ta~an sesiyle: 
- Hayır, mm.,ini delil, ana. 

tl~ .• clec"J -
Genç hm pervam mldallalelll

le zaten ktzşnı' .kanı kayıuyan 
... hube1i tanrtı ~eno slWıa clav 
--.P, beadyen hqln bir here
..,_elini pantalonunaa cıeblne a
._.. oa llirllk bir püet ~ 
... kırmnı dudaJdarmc1an ldltl
.. ._.;,-. aıtr ..ıe pKetl aace . ,,_....._., 

- .., ........ ,.. e-
... ıenzhtkl ........ lılr ... 
praau ~i-

Dold.or: 

- !'etekldlr ederim - dlJerek 
bir sigara aklı. Soora paketi Fer
Wa matim geno adam: 

- 8iz ele bayarmnız bh' tane 
ldlçilk bey . diy~ hGmurdudı • 

Huta bdm bu lknmdan blru 
ferahlamıtU. 

Misafirlere dönerek: 
- Bedri merham bin4erfm 

fJeJ• efendtnhı en ktlçtlk otudur. 
tıd alüeJW balııalıanDdaa enel 
JÜIDetljk oldUl&r, diye ft<'n gelen 
ibthtGina Wr nevi takdim etti. 

Ferhat: 
- Demek bey yifenlnlz oluyor! 

• di7e tJlreNa ~Pmu denemek 
istecll • 

Bedri llkWr: 
- y .... Jllml delll • dedi -

JSkmda ~ ... lan!.. ilen 
JIMhnmn•·lwnnı 

HABER-~~ 

Bir çare 
bu~mak tazım l 

SAHNE, bi~nC:i mevki bir ttamva~ i~~· Şahıslar: Ustüste 
yığılmış bır ınaan kalabalığı. Vakit ogle ••• 

Ballıl aapenlden 
lfUrü ede• 

okayacalarımıza 

13 M A. Y I S - 1942 

(Ouetembla 1ılrtnel ., • .,,. 
ba9blı )'Mmllül taıDI ,..., rt..t li'-

... ... 
1 - ... _...-..ır bahlslerde lkra• Dyerell s01Mle1"ecek okull d • -.,_,__ tlcart __ .,_ bala obmjd ........ 

miye kazanan Uz.erlerine oynadık.. _,,..,.. 
lan atlann ;.,.ıjlara girmemesi ııuııan parum aepolalllır.) 
yllzönden paralan iade edllooeık Evlenme teldülm: ' _. 
9tparfı lnıpoaıa himlQeıi bugün • 25 yaımda, bir evt " Ult 
ıtabat saat 9 dan aqam 19 a, maaıı bulunan, &kordeoD Qa1all 1llt 
yum sabah saat 9 dan akşam 19 bay, muliklden anl&yaa 11 ue ti 
a kadar Ankara caddesindeki Va- yaşlarında Miller bir b&JU).a .,-.. 
kıt Yurda kUtttpbanestnden para- mek s.temeJdedir. ı(Koaa&X ,_-

lannı alablllrler. muracaat • 312 
2 - Bo ikf gtin zarfmda, yani • Boy ı.u. kDo es. ,.. ...... ::: 

· BiıetÇi, elin~ kalem: bamn °tiz,
0

bu&n Pes ~le: "Bilet ala. 
hm, baylnr, bayanlar!,. diyerek tahta kutudan bılet koparın~ 
la m~ldilr. Yolcular arasında aldırış edenler de var, etmi-

bngttn ,.e yamı saat 19 a U.. maqlı ki........., t.ercüm&D 1ıU' ' 

ı dar ikramiye Ve iaclelerlnl ll.11nryan 25 ya=1annda. n kadım ~ 
1 
olmyucublnmız her lmftanm hesa- evlenmek ıatemektedlr. ( 

yenler de. !şitmemezliğe gelnler de epeyce... . . . 1 hım diler bJlft.aya kanştrrmunak remzine mtıracaat • 113 ~ 
için ve evvelce ilin ettiğimiz gibi • 18 ~ oldakg& ,., Kucağında çocuk bulunan bir kadın, kendine aıt bılet 

parasını uzatır fakat bilet!çi ıbunuııla iktifa etmez ve kucağın
daki çocuk içi~ de ayn~ b~let iste; .. Kadın. QO<'.~ 5 YMI~ 
dan kücük olduğıınu ilerı surerok ıtıraz eder,.~ le yaşta bır 
9'.JCUk için bilet alımımıyacağmı söyler. Biletç.ı dini~ •.• ~ 
dın ısrar eder, biletçi da.yatır, arada dürüşt bırka.ç lAf da soy. 
lcr 

· Israr, itiraz. temerrüd, itiraz, temerrüd, ısrar .• _!cadma ta-
raf erkanlar, biletçiye münasip lisanla. ihtar._ •. İş. böylece ~ 
yıp gider ve ~onunda, yolcuların mlidalıah~ıyle tatlıya ~~lıP 
nır. Fnkat kolaç kolaç söz sarfından, munalca§&dan, yük~ 
sesle konuşmalardan sonra ••• 

Tro.mva)larda daima rastlanan b\ı halin ciddi ve radikal 
bir tedb·r ..;ayesinde önüne geçilemez mi? Tram~aylarda, y~ 
ı-;atı için şahit gÖEltcrrnek mi lizımdır, )Oksa nüfus tezkercsı 
mi ıbraz etmek 18.zmıdır? . . . 

Her halde. dünyanın her yerinde olduğu gibı, bı~ ~e 
yolcunan deklarasyonu ile iktifa etmek.. p.y~t pek fahiş bır 
beyanda bulunuyorsa, o ~an iki ki§inın şahit olarak adres
lerini alıp sonradan hak ıddıa etmek en ~ur. En mede
nj en msanca, naıqeret kaidelerine en uygun hareket budur. 
z~ten, herkesin gözüönünde, beş yaşından pek fazla bü~ 
bir çoclk için, kimse daba küçüktür, '"'1 yavru bu. yaşta değıl.. 
dir!,, dıyemez, böyle bir iddiada buhın~. Yolcunun, bahtı. 
sus bir knanun izzetinefsini, haysiyetiııJ. bqkala.rmm yanında 
kırmak. yaralamak doğnı değildir. . 

Tramvaylarda sık sık rasUadığumz bu ıte gösterdiğimiz 
f'.e:dlde veya ona benz,er bir ı:;are bulmak az.mır. 

Baiısi şekva bana, hüznü umu.mlmidir ~emal, 
Kendi derdi gönlilmün bilWı ge~ yadına. 

LAEDRi 

Serçeleri boyayan 
Jolandıru:dar 

paralan ödenemez.. ve ınkbatll, bir çocutu ..,. ba ~ 
'Ru it.tbarla ynkanda ilin ettiği.- blr mtkt&r m&afl o1&D 1ılr ba)'&ll; 

mlz günler zarfında utr"ayrp veya '2 yaııannda. ıQkl kullamnıyaJl fJlilt'· 
eJJcrtndekl ~ipari" Jmponlarmı iti- 11, ciddi bir baJla menmak ı.ıe•* 
mnt ettikleri biri vasıtasile gön- tedlr. (Teselden), remslDe morad" 
<lerlp paralannı aldmnalulırlar. at • IH 

3 - l'n1ık ve tb.erincleld yazı. • Yq al, bo1 ı.a. kDo n. bUld'1 
hırda tahrifat yapıln113 siparl! r9DJdl, bra P1G. kara lmflr...,.... 
kuponları kartdı~ ödenmez. kumar, içki nedir bOm1yell. ne,.& 
Şa slparll' Jmponlanna ikramiye hayatım eUert çorla pglnD, es .. 

lScleneeek veya sipariJlert iade maaflı. Be70ihmd& ~ ZI ün. ... 
e<llloeddtr: ren bir evi bubman ldm..tw lılr blı1I 

30 y&flarmda, cırtaboJlu. b.ııll ...-. 
Pll...e: 
s, t>, 1, ıı, 12, ıs, ıe, 11, 22, u, 

2li, 28. SO, 82, 33 at numaralı sl 
parf' kuponlan. 

Ganyan: 
2, s, 5, 1~ 11. 22, 28 at aama

ralı slpariş kuponları. 

Çifte bahis: 
t}çlbıcil k0tuda 16 •tmralı 

(Af!km) ve dörcltbıcll kOfll(la 22 
namaralt (Buket) lbedae sipuia 
yapml!t kupon ~ 

Çifte ı.dlst.a yahuz blr tele bl. 
Jet 246,50 Jnmqlak ikramiyeyi b. 
7.&nmıştrr. Bu ela 9'J •ıra numara 
!il tafl)'llQ (:so.....Bomha) (11/18) 
<lir. 

t)çlbıctl haftanm ıslparioleri ca
ma aabelu saat 9 dan it.llııuen .._ 
bal edilmeye befla.....utır. 
Cuınarteli dnll 6jledea ... ,. 

saat 16 )'a kadar ıdparif kalııal e. 
clilf't'ektJr. 

]{anıt programını, okayueulan • 
mn, muntazam blr tekilde ve cet.. 
veı luıllnde Cuma gttnldl nlWaa. 
mnda bu1acaklardır. 
Şayet PCJ"§elllh günll vakthcle 

geline bunn claha muhtuar hlr 
lelıilde En 8oll lhıllika ve Oıuna 

kumral •çlı, mavi ıa-aa, ilk ~ 
bir imla evlenmek iat.mektedlr. ~ 
Demir G&let) nmslne mQncaat ...,, ,,,..yon1. 

•• Bir ba,an ........... 111 bir """' 
'NJa yardlmol bir.,.~ 
Beflktaf tnm11a7 cadıle""d9 8' _. 
m.arada T.m Jrebml l'ıs!re•'Qa .... 
caat. 

• 17 ~-bir pDO ım. .
.... tlldn boauklUIU 71rıandM _. 
Dla *1ncl amıfmdall gıJcaraJc lla,.
atıbnak mecburlyeUnd9 k&lmJl&I'• 
Read. h1UUlll mOe•ı11lerde, ~ 
b&Delerde ç•lıpNUr. (IJ.U), .,...
mllraca&L 

• 1B ,apnda. bu - ortall'' .... 
mauDU olacak bir pllÇi ,......,,,,,, 

tam oluncaya kadar lll1e4m ..... 
tatilde bQtQıı stba gmllfllM'lr ..... 
an•ıırtNtır. (0aaldı), nauılDe _., 
eaat. 

• Saııata men.la ola. bll,,.,. _. 
11.t gtbl bakecak, ~ ablAldJ s. 115 1" 
larmda ldm•llz bir GOOUk ~ 
t&dJr. BeflJctq Hufll1D oaddl'I 
numarada Saatçi Sadik& aaGNaaaC. 

• Eeft1 pwnbllıa, ....... il _,,. 
la tamam blr pno; matbu, ...... ., 
beDwl ld&rebane&enle odacdılr .. .. 

A.mcrika4a 1Uan09& pılllll en--' 
boyıyarnk kanarya yapan bir Clolandı-

&a"Mda. ......,., dmls&ltmd& ~ •'-1u 11& Vakit ............. ~ ~ MIWll ·--M=m.. ,-.. 
l'eD1liDe :mOracaat. 

rıcı grupunu yakalamışbr. Bunlar ee.r. 
çelen topluyorlar, huaual blr boya 
\"asıtaslle boyuyorlar ve .onr& kanar. 
ya diye aatıyorlarmlf. 

Boyama ili gayet usım ....,_...._ 
kanaryanm aeslne geltncfl bunu ıta • 
lemek mUmkOD olmadllı lçlll •bOIJ&I' 
m~terye kanaryanın hen\121 yavru ol 
dutunu, bunun lçln 6t.mek bilmecUll
nl 96ylUyorlarDllf. 

* * * 
Dünyanın en ihtiyar teneriai 

KonatanUn Savln Haıl~ 1ıirt, 
Şanghayda 78 y&1mda 118f&}et tçtnde 
ölmU§t.Ur. Bu adam blr al"•01er Av. 
nıpanm en tamnm11 Ye tehl!kell •Pllfl 
lmlp .. BUtün Avrupa polüıl kendlai ile 
meıgul olmllf.. poU. tarafllld&D 
aenelerce aranıuıpa da ~1 rtUrHl ya -
kalan.'\ma:nl§lrr. O zamanlar, Trfluz -
Lııtur ıs n ıe anılıyornıu§. MUyonlar 
ku::ındıktan aonra Savln, nUıa,.t Çin 
da gayet mllıırlf bir •fahat hayatı 

yaşam ş ve neticede bet param ka. 
ıarak, aefalet içinde ölmQftUr. 

* .... 
Biranın tarihi 

Blra. 6000 Hne evvel B&bll haJltmm 
çok sevdiği bir lçkl imi§.. La~ll 

profesör Nolm&')'ere söre, Bab!lde bL 
racılık çok ilen cttmlt bir gıda aana
:yll §Ubml halinde lmlt-. 

Ferhadm balaaaa dderi ilıtl. 
yanu, ili.il odama ortumda .ı. 
lanrr gibi dUUl Bediaya bütı. 
Gene: kız sapu.rı ke&Umiıti. 

Dokfor l'aniuı •abrı tükenir gl. 
hi olmafta. nıan. .. r serberi
ı~.dc nyağ:I kalkarak Bedlaya yak
laştr: 

- Anneniz çok ıttktlr saWı ha. 
lincledir - dedi • şimdi size baza 
hn siyclerde bo)unaağmı. Lfrtlen 
beni dinler mlsfnlz ! 

Bedia bUyiik bir aWra lle «ıev&p 

verdi: • . 
_ Boyurwıuz, ofendım .. 
Fakat doktor ağzını ~va

kit bulamadı. 
Redri ik151rıln arasına girip .,... 

eliyle Dediayı arkalmda saklamak 
ister gibi iterek: 

- Rana söyle) iniz doktor bey 
·dedi. b.dın kmmmm böyle teY· 
len- aldı pek ermez. 

Doktor ytbtlntl bmqtararak: 
- Hutaya yaıwlacak en mtllıfm 
~ siikiin ve Jstirahattır. dedi • 
•e1ecıan en mazir bir &mD olur. 
VenUifm ~ da 8(! bnuna 
gtlncle tl~ defa alnı. 

Bedd bfmm lılıiDi 8Wmp a. 

yerde mlltc:natllyen sllrat rekorlan llcce •lcroir. ~ 

kınJmaktauır. ll'akat hayvanların ken 
dl lruvvetlerlle katettlklerl mesafe, tet 
kik edilecek oıu.-. maanlarm lardık· 
lan rekorlara hayret etmemek lblm. 
dır. 

BebMv 11&&tte IJO.eo lıDometre me. 
ll&fe katediyodal', Katua rR>l hayvan 
lar aaatte 80 kilometreden 112 kllo • 
metreye kadar yol alıyorlar. Kartalla. 
rm llUraU 289 kllometredl.r. Sinekler 
11&&tts 1,8115 kilometre meafeye ka • 
dar UÇU)'Orl&r. 

••• 
Şemsiyeyi irim icat elli? 
Çinlihrill icadı oluı §eDUliye, 

20 sene evvel, Can Hanooy ~ 
de lbir İngiliz seyyahı ta.rafından 
Londraya. getirilmu,tir. Coo, sera
batmde ll!IMiYeyi Çinin iç eyalet. 
lerinde görmüşttır. O :mn::~nl:ı.n, 
sapı Bambıık nf:ıcmdan, ,,.e gölge
li#{ de zeytJn yapnılüa.rmdan ya
pılan iLk ~t-ler, ZCDgin Çin 
aileleri t.a.rafmdan gUnete karşı 
muhal-. malaıadiy.l.e ta.'}D'lıyonnuş 
fa.kat bu nevi eemaiyeler. İngilte
reye &ctJırildiğl mman, yağmurlu 
iklime ka.rwr d&yuıs'ldı görülmemllj. 
tir. Bwıuın OB!li.nıe bezden ve ap. 
lan da demi:rden ya.pı)ımıya bqlan
DU1tır. Böylelikle ilk ~yelef' 
bugönldl lhatini alınıtl&rdır. 

lıiirilnft göztinla tbttlne indirerek: 
- Do laıdar mıf - diye sordu -
- Bubclar! 
t1d arkadq gitmeie davranarak 

nRZik bir t&Vll'b. önce hastaya ,·e
da ettiler. Soma bpmm onnncle 
kendilerini bekliyen Bedianm ö. 
aünde, bftyijk tehlikeyi gklcrinc 
alara'll ejUip elini sıktılar. Hali 
bafmda PPkuiyle ~leftndo vah 
ti bir gülüt kmlcnnlenan Bedrt
Dia, Rfııdiaınn elini sıkan ellere bir 
yumruk atketmmıek ~n kendini 
pek zorlakl& tuttutanu anladılar. 

Hele &Wdlr bir patırdı çıkmadan 
kendllfrinl l'Obn atmı,lardr. Fa
k:at dışarı ~.dunca Ferlınt Tanım 
kolunu tut41"ak: 
-. Biz kartuldak.. fakat ~d. 

deki kadnıla.r1 •• Ya z:ı''lllh Bedia 
ne olacn.k? • diye fmıldadı • 

Doktor Tıank onun !<oluna ,;ircll: 
- ~m"za bir beli gelmcdrn 

çobak boradan 9avqa)on _ dedi -
herifin gözlerini gönnedln mlf 
-· GördOfUm için sCiJllyorum 

ya.. aalmı Bediaya bir fea&hk yap 
~m bu adam!! 

- Canım ylb1I Jmrdetlm.. bir ............... ,.,.,.:ın.. 

OLIA\'Dl l 
Balıalun ba raimleri 
tanıyabilecek IJIÜÜÖ1 

.., 

BlrlDol .,.,.... .... berstm bir 
......... ~ l'tllllmler ta. 
aınm.., ubalarmda 1madllerllle 
fÖlll'f" temla etmlf seftSa amir. 
Falla& bu reelmlenle Olllarl buJma. 
clwdan ve taamclddan Uplenlea 
bNnMfka bir fekllde sörecıell, aec 
Mkal ye bl)'llm ..... ıaaıtmalr 
bmaıunda bl&e ae lııllytllı ,aıdmu 
oldutww aıılayacak•mn. 

Bu reelmlercle sOrecıellal& iL 
DlllDllf ZC\"alı ısatlan T&rkea 1119-
91& bir bale koaulmut. bı)'lldan 

yokken bıyık .. kılm•ı, aakal UA. 
ve eclUmlı veya lıuaa benr.u n;. 
tüflerle her birine makyaj yapd. 
mq&u. Bunlan tamyabUecek mi· 
atnlL Slı.I benı etlenclhecek, bem 
clllftlndllrecek olan bu realmlerla 
l&blplerlal &aıuy&Dlar uulllcla 
yirmi klflyl pzctemlı.ln &bonesDe 
mllkAfatJanclırmayı dtltllndllk. 
Reelmlerln Detrl biter bitmez aa. 
rlb IUlreıılertnızle bize buD1ann 
kim oldu~nu unaUe kaydede
rek blldlrlolz. 

hayct bir ktskanı;hk ka,·ga'!lı çı. 

bnr. 
- Kıskançlık ha' gal:ınnm ne

ticesi ekserlym kanlı olll)or Ta
nk.. 

- Ey ne yapal.rnı? 
- Bilmem araba polise haber 

venek mi! 
- :u+,ımmı. İl mi c:ıkannak l!'I. 

tlyonan Allah a,kma? Haydi )il
rU, ttblm• ba bel!\h ~kakkn. 

Ferhat mtımön olsa tekrar ge
ri dönPCekti, bir adun atmak iste
nılyorda. Fakat bu enacla çıktık
lırı kapmm mttinde)d pencere a. 
~larak karanlığa doira bir bq 
muclı, önce kllfire berıziyen a. 
fili bir ö~llrllkten eonra Bec1rlnin 
boğuk seal ltitildi: 

- Yolu ıta§mlmrz gallbaf ı E
ğer örktlyo1'98Drz sid eaddeye a. 
tlar çdcuaymı, bura.lar pek t.kla 
dritııdir ha! .. 

Bu tehdide karp JılQ cevap wr. 
moden Tank arbdlll"'DI kolm 
J'&Plltı ve çdmnu 1CJb1rt.u o*tl. 
lar. 

Arblarm6n. Be4ılllla lllllt.eJa
zi Ve \'aitti lelİ klııuhk llOblrta 
~J 

• aa.ı l&Datl&l' •kadem,,., .,IJdlfll 
lıl1mad fUbellnde olal7u bir ~ 
bergQD ababtaa ıqama lradar~ 
UJ9de, mOt..abb!t. mlUladl.s Ye 
bOıol&rmda, çallF"•k a.temekı# 
JCUnde bcıuema ftl'dlr. tnp•tMI 
uıar <Kim. Ar) nmmn. mtıracaat. 

• 1B )'&flDda. ortaokul me~u. ,., 
tllo kullan&D, rtyul7ul JcuneW tP 

genç; ailevi vulyellDJıı bcmu~ 
yüzilnden remıl .. ,. buna d&treıet· 
de çahpnık ı.temektedlr. lMet 'leJ 
remalne mQracaat., 

AIJmnaı 
ANIM ı• ,, ._. 

~ 
CliMtuı*n ldıare'.. ı .._ ,,...,. 

llln llarlt) berı'bt ........ .,. 
adar" .. , 11 ... ..,. .....,_. 
lln. 
(H.H.Ş.Ş.) (Pembe 11'1U) 
(El. Ural) (K.N. Kebtap) (1' .. ) 

(Dnlet kutu) (2, 2, 44) (KtıttpUDe) 
(H.K.) (C.M.) (A.L) (B.Y. KAP) 
'(Oran) (N. 28. T) (A.0) (l:Dıeırll) 
(Anlqalrm) (Ciddi) q.. feDIWI) 
(Sezen •> (Nadide 71) (TbubJ 
(El) (B. Mete) (E,O) (S.O) (Ş.U) 

(Rr U) (Muvaffak) tR.R.0.) (271U 
(Liman 2) (N.CK) (N.B,) (S.C.K) 
CYedell Denlacl) (Tekcan) tB.1'.) 
<A.lıl.) (302) <Bana ae m•) 

- Ha lfÖyle hnanan tqNıt, f.ıPllt 
frplf .. tıp11.. 

• * • 
İki arkada& rk:mu •imim isle 

IJffln•le durarak bir .,.İl Mr JW• 
kım bakındılar. 1':traf deda •• lla
raalrk bir set&isliie Mlıtbmall, ke
miklere ltleyicj sopıı Mr ,...._, 
ae.rpelemep baıılamıttı. Ba --.u. 
bir otomolıil balm* tm••IM!ad• 
Belki tnnn-aylar blle -........ 
nihayet veımitJerdl. tld ......., 
birbirinin kohma lftrek Jolalt .. 
IBiı hım.ele hu.ırlaaırlm utıaı.. 
l'llldan bir ses ltltUler: 

- BeJlm etcmolıll ._. ...... 
;yim ml? 

Arkalanaa daalMe • ..., ...... 
ıetiren tolörtl tneeldv, .. ._.... 
IDhk ..,.._._ ...... ~ .. 
gtUerJld ....__........., 
llle9lh kadar 9"İIDlİ leldl. 

Tank: 
-s.ıu-t ..... -

Allalt ...... na ........ ....,. 
.ld ..... d& ...... 

a-o toflr QI 11ı1 •sn• .. 
lıaim idme ............ - .... •obllia.._..,.. ......... 
111111 .... 'Mi..,, .... 
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ı-ARl_H KIRPINTILARI: • • 1 Şundan Bun'! .. ~' . 
KurtabaKadısıBeşıı' n ~azreti k:ı:~:~=.eö~l'J:~~ ~-~~~tld~~p::::k~:. 

Iere mucizeyi anl:ı.ttI. Mlhakere - havnr.leıi Sen-Bernar'la beraber 

Meryem ıer. mllnaka.şalar cereyan etti. Ne- gcrire, Avrupaya. döndü. 

b • ) t V ticede Sen-Tomaı'c hak verildi. 1 Sen-Bcrnar, o zamanlar, 0 ka-

1 r Çuva Opragı •• k k Dört havarinin, bazı yerleri bir- dar şöhret almı!5 ki, vaazlarını go e ÇI mış birine uymıyan, dört !ncil, Mer- din'eıniyc ı.c~a'1b .... ""lll sayIS! yüzbin 
yem harikasını böyle fzah etmek- kişiyi bu urmuş. 

ı.. Hazreti Meryem göğe çW:n~. tedir. Sen-Bernar 982 sencsin<le ltal-
"" lltr•lll•I• •ldz ~····· • .. rUDD Ur'fefl JllJllHDd8ua Hazreti !~n~ göğe ç.ıt~ He:aeti Meryem'in ölilm ünil, yn ılc İsviçre ar:ı.smdeki Alp dnğ. 

il hıristiyan dınl~den t;>ahae e.n birinci asırdıın itibaren, dini blr lnrı hcığn::mJa Keşişhane ile misa.,arap llanzuda 71kanan balUe • 8,5 milyona mal olan tarihlerde o~dtıgumuz ıçın bllı- giln ka.bul edildi ve her sene mun- firhtın" vilcuJc g tirmiştir ki, bu 
riz: F~t ço~uz, anası Merye. tnzaman kutlannuığa baş~dı. mana'3tırın husıısi bir t!pte ve ter-ltlr lılUm • Şair lllnlrraml ve zeblrll peksimet :rnin, gökte, ?~tunun ~·anı bifIIlda On Uçiln~u LUi, kcnd sini uğraş biye ~diım; köpekleri vardır. Kış 

96 • oturdufu'?1~ işitm~. ~~l- tınn dağh kargn~nlrklnr ve bari- zamnnlannda, keş'ı:;ler, bu köpck-au2. Ue 965 arasmda aaltan_&t lidin ha.yatı nasıl geçti: Harun elli lira sadaka verirdi, yen~ıin ışıt.meler! lÇıll, bu mucı- ci harpler neticeye vnrdığı tak- !er \'asıtasile. Aıp dnğlarmtla, knr 
~Ol,IQf olan EndUMill ~- Gece gündilz, ayılmaz sarhoş· "' * * zeyi, huistiyan menkibclerlnden dlrcle, "Meryem Ana" yortusunu fırtınnlıı.nna tutularak yollarmı 
~ 1khıcl Hakem, memleketinin tıı. Şamdaki sarayının büyük nnklediyoruz. §8şan.1a.n<l!ml3yı nhdctmiştı. Riş- f!aııuınr~ olan ~ olculan bulur ve ö-
~ l!Uııa w tebaa.smm saadet havuzuna şarap doldurur, cari- da~~. ~~~~· ha.:~a~l~I~~ Bu menkibelerden biri ı;öyle - iyö, başve'kfilete geince, is~iği lümdPn kurt:ırrr:sr. 
~~ma çalıpn bnyUk bir .-1-0uıe J.....raber .-ra;p i"inde · · · dir: husule geldi. Bunun üzerine .. Mu- Sen-Bcrnar, Knto''klerin evliya. 
b.~ '~'.:r• ye ~ ~ ha.yyilesını şıirle yoracağına ''Hazreti 1."'8.llID anası, "mukaü- k dd ., · " a · ı d d 01 U k 
ı:ı._· •• ...n-di. Kıır'anr hıf ..... f-esm· 1• ~..ıemı'ı::ıti. d f t tt• ·a es Ba.tür. e gUııün ve y.ı.ni- lll"ın nn rr. üm f?i!n , utlanır, 
~ a1•- K--.. -·'--..::ııa saraymm .:r~ -'<.lU ou:r• :1 dcs rokire" 72 :vaşm a ve a. e ı büyük b p '-1-1 • df o o<U& uı~WllUIM.l ,,_.·'·ede zem ... ~m ku•·· ·sunu ~ -...:ı k . . . ı-4-: ı•C! .... _;1' ne ır a.rıu.n. ne \•er . 

ı.... ~ lerin bf.:.& bi bah....nm .w.t:llU\. u.. ,... '"ercz:ua ıçını çeAı..ı: """'•ıs• ını ve Kudils ya.kmmda bulunan Get- d b 'd' ki b d' t ...ıı A "k ~ ]..,. __ e .. ııııı- r ~"'"':--" doldurtmuş, C!nma u~yan hacr Nevvar'ın dirnagmı· da ınenk•- zaman an en ır • u ın t;uD, erı a 
b\:... ~ ise satm amarak bir ~ r-··· h 1• • , ~ hscmn.ni'de defnedi.ldi. Katolik takviminin en ehemmiyet- I 

~b.ı.l"lll- !::.P':-:.:...mı ol&n.,10ef~r bir~ makamıdır değıil mi?. Bakınız. aya.mı nasıl kazıyayım?!' ce· Maron~ Jozef (Yusuf) un ka- Ji yortu ~nii oldu. Japon 
~·~ -.u-.. Ernevi halifelerinden ikinci ve· vabını verdi, I'lN "mukaddes b\kire" nin ölU-
~dı fakat tupafmı satmadı lara, a.cı bir kuyu suyunu zem. * * * mUnün üçüncil günU, Sen-Tomas, s B 
~ Üaiııe, -.ray n:w~ ~ zem diye içirtrnişti. AI1ahmm ve Peygamberinin ana.- en- ernarın h b• • 
b:: ıa.pteıttl 've h&lifenın 1stedıgı Cariyesinin başına sarık sarar, . Se!dzinci asrın.büyük ara.p şa_ smm ölüsünü ziyarete gitti. Sen- 1 ar 1n1 n 
~ Yapbrttı. mihraba geçirip imamlık yaptL ırlerinden Ebulatahiye, ölürken TomM bu ziyareti ynpe.rken, içi vaazı 1 ı •• 
~~~Din sa.Jı!bi o1an f&J?r' ka.. nr, kendisi ifı-et sofrasından ~hur mugannile:rden birini ~a. kan ağJ:ryordu; çllnkü Merye.mın mesu u 
~!'u haksızlıgr Emire şildyet grnnıc:ı ve kendisinin şu manm- son demlcıinde buhmamamış, o-
~~ i8tfdi. f-,-a;t h·-•-•ft .. kkalkrpdabu cariyt."dkıia.rden imamın ar nunla. helt.llaşamamıştı. Bu ziya-

aA ~....- ı llll'sini dinledikten sonra gözleri· Bır' ınsanm, bır· ---ft·t üzer.inde dılar Nihauo+ Kurtaba ac;m namM · . .. . retle, o husrnnmı avutacaktı. ' ,,.,,......,. 

~ 'iL.-:__; --n.!_'::.,_1 tti Bir gün ona aJırettekı muca. ni yum:nu.,...tu: "Benim için ağ_ Se T önüne g sözle tesir göstermesinin mi3dlini 
•. ~ıre uıuı~ e • zatı ,__t...;ıattılar. "Bunları neye !ayan kadınların elem ve ıztı_ n- omse, mCl&l"Dl e- Sc-n-Bernar'da görebiliriz. Hırlsti-

.u& u:ı 1 • lince, meza.n aı;lk buldu. Birden- d 
'~ Hakem':in mmanmda istinaden söylilyorsunuz?'' diye rap arı çok sürmıyecelctir. Artık bire yüreği arzladı; ('tlmril meıan yan dlninin büyük mUrşitlerin en 
~ -.:..: bulur, -r.-.erih ol! sordu·, "Kur'anı kerime göv. e ... " sevgilim de benJ diJş{inmiyecek- ha.karet kasdile dinsizlerin tahrip olan bu zatın kudretinin sırrı; söy 
ı""Ql .J~.uu ıuw:... tir, aşkımı unutarak pek çabuk ~ftı ledikerinin anlaşılmam:ısmdadır. 
~ Ve, Emirin y\!ni ld5şküne dediler. Hemen emir verd1, lir yenı· bı'r dost bu•acaktır.,, ettiği~ nhip oldu. Meza.nn ~ne • h Un 

ı:ı.~ · 1
• baktı "'~-t --~.. .3.. •·t Çünkü, vaaz ve tc:Udnlcıiru, a n ~--.-t>ı gün, bir ~. lbof bır mushaf ... erifi iple bagwlatarak ta . ~ ~,. ..... nuo yo ... u . ... ~ ~ • * * 1 •--• --~ anlıy::ı.madığı bir lisanla, latinoe 

.... atrp nm. re -'tti: . "an& astı ve yUze yakın ok ata Yanız .n.çJ.en Y<W"\U, 
b "' • ile yanardı. Sesi gUr ve mü~di. 

.,, ~"-& Emir! Yeni bahçemz ra.k delik ..ı-tk etti Abk-sı·ıe...a- M·-z·~- vezı·rı· Ha.vaıin1n ağu aÇJk kaldı: acaba 
•• n- -..:ıt.. ... 1 ,_ Teb 'W"9 • 'lla ı'U"l::u u~"'" .uı d' · .. • k ldı Ne aöylediğinde-n ki.m8e bir §eY l'llL~ unu;ı; '46.uıU omuıı.. - Ebulhu"st•".. hicvı'yeleriyle m .... _ Meryemin cese ını '-'e mı ıı rrp w al Ur il 

.... ~ L· 1 • ..._,, al • • * • J . .....,. ~ 1 fil? B' ildd t anJa.madıgı h de, o g · ve m ea-tııl.a;' ıuır çuva ""tMCIA maga ı.. .. r şaı· .. ı"bnu"I-·-ı"nm' zeh1·r gı'bı' göturm.üş er • ır m e şaş- •- 1 
·~ ..... .. ·~· l-·' w 8ir ııesin Ca?lbesile etrafına ~P a-bt ·• Abbasi suitanlanndan Mustazı" dilinden kurtulmak ic:in bir zi- km kaldı. Aklını ibqına top ..... ıgı mr1ar. onu. dini bir vecd ve hcye-
.. ~ltrek çuvalını bahçenin top- nm anası halı ve kilim meraklı. k i et edir zaman, kefeni yo~dadı: o, eı değ- ı _,. 
~dan ~]durdu ve merkebine yafctde zehirli bir pe s m Y memir, muntaz3m bir haldeydi. <'an iç'nde run.ler enü. 
i~~Hrıeaı ~ Emire, çuva· mydı, Bir defasında sureti mah. mişti. ~irlendiğini anlıyan şa· Bir ta.rafında delile:, yırtık yoktu. Sen-Bernar, ikinci haçlıla:r aefe-
~ llcundan tutup yardmı etme· susada dokuttuğu bir kilime ir vezirin sofrasından kalkınca, Meryem.in vücuduna nasıl sarıl- rini körilklendiren bir adamdır. 
ıt.. 1:1ca etti. Hakem, Kurtaba. 6,fi milyon altın vermi§ti. Ebulhüseyin: ml§l!IB, o tekilde duruyordu, amma Papa,ibu' a1amdan gördUğll hita-
ti:ı,bciYiik '5hretl olan kadı Be. Bir oımanda dolaşan ceylan· - Nereye gi~un? içi bottu. bet lkudrett Uzcrine, onu, Avrupa-
~ ÇU'valmı tutup kaldırmak lan gösteren bu kilimde, hay- Diye sordu. Şair acı bir te. Sen-Temas, kıeıfenin :ııorlaındığı- <la halla a.YsJda,ndrrn:aya memur 

~:'fakat ~den lapırdata- vanlann gövdeleri a.ıtın telle ya- beasümle 09Y'&p wnti: ~ =et1:c~:: e~~~rnar'da, B!rinci Haçlılar 
..... b pıl-ımt; boynuzJan nadide inci. - Göndermek istediğin yere! '--~ bula.ınedl. llemr başına ,.C- sef'31ini me·~~ getiren ve topal u.. qa,..- dedi .• ne kadar Vezir: "9"'&V.0 " _,.._.... 
~!. ,,.~..... lerden, gözleri pu-lantadan kon· meldi, c;ene&ni avu~larmm içine m't'r.kebi. Uzellinde her tarafı dola-
'}{adı Be9ir gülerek: muştu. - Öyle)'Be bizim pedere de N.. aldı, düşünmiye başladr. Bu dü- şan Piyer e'Er.m.it gibi. köşe bucak 
r~ ~a. Emir!. Bug{ln bu bah· "' * • lı1~~~~~ şünce"i esnasında blrden.biro 5.çi dolaştı. Önüne, B'iriınei Haçb1ar 
ııa:;b. bir çuval toprağını kadll'a· Cehenneme gidecek deği- aydmlandı; çünkü ilhama mazhar seferi ordusundan daha kuvvct.11 
-~.. Ya hakkın divanında. Abbasiler Mansur hasisiiği, r , olmuştu; mukaddes Bakire, ruban 

1 

bir orduyu kattı ve Surlyeye girdi. 
;:?, ettiğin bu bahçenin ağır- Harunreşit cömertliğiyle meş • un.. olduğu gibi~ tJe "Uruc" et- Şam'ı nmhssara <?den bu ordu, bu-

tıi~;" namı tahammttl edecek_ hurdur, Mansur günde elli kurut. REŞAT EKRBJl KOÇU mitti, )'&111 g&e yükse~ti. rada bh- iş göremeyince scf'll ve 

Tarih tetkik!.:ilcrinln, son sene
ıcrcfoki fa.-ıU:reti, harp mes'ulü a. 
ram:lklıı gctiybr. Bu moda, gcçm 
Uliyük lbrpten sonra bıı5lıulı. Bu 
harpte de\'am e<Uyor. I~ !jimdi 
ac. Amerilm - .Jsponya harbinin 
sebebi ve mes'ulü aranıyor. Bu 
"harp mes'ulü,, arnyıcıJarmdan bi
ri de, bugUnlerde, Amerika ile Ja.. 
ponya &rMmda harp çıkmasmm 

baılıca sebelJinl <ıÖye tasvir edl -
vor: 
• Amerika ile Jarıonyanm, bugün
kü tarih önündeki münasebet ,.e 
\'aziyeterini tetk& ederken, harbe 
ylldcrcc sebep bulabiliriz, amma 
bu sebeplerin başhca5mı, Kalifor. 
niya çlftlilderinden birinin doğur
füığnnu bilmeyiz. 1ştc, bu lıarbiıı 
me5'ullyetini bu çiftliğe ylikletftt 
sebep ~urlar: 

1918 sulhünün ferdası ~üniı, Ka 
liforııiyadıı, bir reyiam mesele i 
cereyan cıtl. Bu, Japoow hak
kmil'.l, JtaUmı reyine mUracaat idi; 
.lıı1Hlnla.r, Amerilaılılastrnlabllir 
mi! Buna. imkin olmn<lığı takılirde 
.Japonlıınn Amcrikaya mnhM'.ercf· 
lerinfmen, hiç değil8e tahdit et
mcl' IA.zmı mı T 

Ba reye m~at, Kaliforniya. o)~ ve hiç bir şeyden liaberi 
a -~ Hakem'e lbahçenin mr. 
~t~ istimlak edildiğini an· 

-------------.(la hararetli münakaşalara mey -
elan verdi. Eyaletin payitahtı olan 
''Sakramento" da, bir toplantıda, 
riftılk sa'!ılplerlnden biri ortaya!:•· 
karak: 

~. 8u haksIZlığa fevkalade 
·~olan Emir, yaptı~ıp 
·;;·~köşk ile iberaber ba'. 
tt~'bi olan fakir kadına iade . 

••• ~~tan imparatoru Tlmur 
l\ı~k eeferlne çıktığında 

an h~ Şeyh İbrahim 
~yete geknişti. Jmpara. 
4~ ~duğu hediyeler arasın. 
~ bıl'l°birinden güzel sekiz tane 

. ı~. ~. H8.Tbukf, TUrk .: 
~. anane:sme ~re dokuZ ko· 
..:~etmesi ıazrmdı. Timur 
~ ~ hediye gulA.mları do· 
bj~il) sekiz ettin? 
'-~ Sordu, Şeyh lbralıiro: 
~~imle dokuz oisun diye! .. 
"~~ı verdi ve Timurur 
~ hoouna gitti. 

~ *•* 
il\ btr gece ınasa.Uarmm kah. 

1 lilll'Ull Reşidin serveti 
bir iki rakam kaydede. 

'te. liarun yimıi ııç bin yı' 
l'a. llat ısUrdU, muhteşem bir 
~ ~Qşadı Milyarlar harca· 
,., ~ ôlimıünde 45 mil· 
'<it?!\ bıraktı 

~~utannisl lbrahimin serveti 
~~7n, baş hekimi Cib~i~ 
b~ 4,5 milyondu. Vezın 
~"' beğendiği bir mücevher 
},~.defa.da HO 000 altın ver. 

(·~~. servetinin yamnde 
hır rakamdı. 

~ 
... 

llltltanı Ahmet lbni Tulun 
~i! sahilinde gezinirken 

lı..~~ balık avlayan biı 
.;ı"':'llltçıya ra8tladı. Ahmet 
"i~ veidi, lbugUnkü para. 
~~ lira. kadar bir şı.:yd'. 
;"bu kadar para f!Örtıl€. 
'aıı zavallı balıkçı $evin 
~ 11Uşup ölüverdi l:hltan ~!' 
it ~ avuc; altmda çoc.11Eic 
) ~ı. altın gonnemıı:: 
~'lrucak: 
~ !}eyler babamı öldürdü 

!!h.~ ôld.;ı..r- istemem ts. 
~1 ·'lı'Ul'", •• 

'.!\ı• diye bağırdı. Ahmet 
~~ l'IU\, çoeuğa senelik geliri 

• altın olan bir konak ver. 

Gece. On· üç yaşlarında besle· 
me Varka, ~ befiğini sal
lıyor ve yavaş Be81e ninni söylü. 
yor: 

Dandini, dandini da.tona, 
Donalar girmif bo.tono ... 

Köşedeki rm*a.ddes tasvirin 
önünde bir kandil yanıyor; oda· 
nnı bir köşesinden öbür köşesi-

UYKUM VAR 
ne gerilmiş ipte çocuk bezleri ve Rulll'-~an re-...:-en: SERVET WNEL kocaman bir kadm donu asılmış_ -:sacı :s uu 
t~. Kandil, tavanda bUyük yeşil yazan: A. ÇEHOV 
bir leke yapıyor, ~uk lbezleri 
ve !lon, duvar sobasına, beşiğe, çocuk gibi lbağınyorlar. Fakat rah&yla ~. ya.kl~ğmı işi. 
Varkanm Uzerine gölgeler halin· i§te .r\iz4ıar esti, lbulutlar kaybol tiyor. Efendilen, eebirden miaa: 
de diişüyor... Kandil, göz kırp- du_ Varka, önünde CIVık çamur- firliğe gel~ genç doktoru gön,. 
maya başladığı zaman tavanda. la. kaplı bir şose görüyor; şose· dermişlerdir. Doktor, izbeye giri.. 
ki leke ve gölgeler canlanıvor ve den arabalar geçiyor, arkaların_ yor, fa.kat .. ka~lıkta kendisini 
rlizgardan kımıldan.ıyormuŞ gibi da. torbalarla adamlar yürüyor, görmek nıü:mkün olmuyor, ök· 
hareket etmiye başlıyor. Odanın ileri geri gölgeler gidip geliyor; sürdüğü ve kapıyı !kapadığı du_ 
havası ağır. Tuzlu lahna corba· her iki tarafta, soğuk, mağmum }'Uluyor . . 

"-· d Doktor: sı ve :Aun uracı malzemesi ko- sisin arasından omnaıılar görü-
kuyor. nüyor. Birdenbire torbalı insan· - Işığı yakınız? diyor. 

Çocuk ağlıyor. Ağlamaktan lar ve gölgeler kendilerini yere, Yefiın: 
çoktan sesi. ~ısı~ış ve yorul_ cıvık çamwıro jçine atıyorl&r.) - Ov - vo: vo ... diye cevap 
muş. fakat 'hala bağırıyor ve kim Varka: (Ne yapıı.caksıntz?) veriyor. 
bilir ne zaman eusacak. Halbuki diye soruyor. Ona: (Uyuyaca.. Pelageya, soba.ya doğru koşu 
Varkanın uyk"USu var. Göz.leri ğız, uyuyacağız!) diye ceva.p ve- yor ve kibrit kabını aramıy~ 
kapanıyor. baş~ a.~a.ğı ~oğr~; sar· riyorlar. Ve derin, tatlı bir uy ba§lıyor. Bir dakika kadar ses· 
kıyor, boynu agrıyor. Ne goz ka- kuya dalıyorlar. Telgraf direk sizlik i<;inde geçiyor. Doktor, 
paklarmı !~~. ~.udaklarını kım:l_ ve tellerine konan knrğa ve sak.. ceplerini karıştırdıktan sonra 
datıyor: yu:r.unun kuruy~r~ o- sığanlar, çocuk gibi bağınyor kendi kibritini Yak~r. 
dunln.ştığmı. b.~~~. ~1" ~gnc ve uyuyanlan uyandırmağa ça- Pelageya: 
başı ~adar kii~·ıt dugunu hısse. lışıyorlar. - Şimdi, §imdi, diyerek izbe. 
diyor .. d t d' Yarka: (Dan.dini ,dandini dns· den dışan fırlıyor ve biraz son· 

cI>ti.ndini, dandını as anl_l, .ı- t~a. danalar girmiş bostana,) ra clind~ bir çırayla dönüyor. 
ye mırıldanıyor, danalar gırmış dıye mırıldanıyor ve şimdi artık Yefimın yanakları kırmızı, 

) !cetıdiııi karanlık agvır havalı bir gÖı?leri parlıyor ve bakışları bil-
bostana... hft""'"""' ı..;t~<ri ı""---~- k--'·ı·n sank· Y:ef' . Tuğla soba.da ı:P•-·· UV\..~,.. ~ göriiyor. hassa \:m.. , ı ım, ız.. 

B"tişik odadan kun. Babaaı Yefim Stepanov, yere beyi de, doktonı da delmek isti' 
cırıldıyor. 1 

v Afanasiyin ho- Yatmış .. lavranr;-0r. Varka baba. yor. 
duracı ve çıragı n..aik in sını Dokto · 
rultulan duyuluyor ... ~sr ' i: KOrmil:yor ,fakat onun ağrı- r. 
ler gibi gıcırdıyor, Varka. mtıra.~a ~an r~rlerde yuvarlandığını ve - E, ne var? Bu ne hal? di-
danryor ve bütün bunlar, ya gt ı~ledı~.nı işitiYor. OıYJn söyledi· yerek ona doğru eğiliyor, Sen, 

. · 0 kadar ta - gıne gore bu (fıtık azıtmı"'tır,) 'ne vakittenberi böylesin? yatınca dinlemesı d''kül' .. Aıw k d ':I öı- .. klaşt 
U ·•· e o u. .ıs• 1 0. a ar şiddetli ki Ycfim - Ha? umum ya ı, e_ lı gelen uyku m zıgı~ . 'k b k 1 1 w 

yor. Şinxli ise bu m~ık •. ancıı: ır ·e ıme bile nöylcmiyor ve fendi ... Sağ ka mıya.cagım ••• 
· bır tesır yaln. ız havayı .derin den·n 1·,.10· e _ Sa,.rna -yler söyleme ..• Te· sinirlendiriyor ve ezıcı . . ,. :; ır-· 

yapıyor. ÇünkU uykuyu getırı~or çekı~ ve dışlerini birbirine davi ederiz... . . . . 
halbuki uyumak olmaz; eger çarpa : _ Orasını siz daha ıyı bılır-
Va.rica, Allah göstermesin, uyur· (Ov - vo - vo • vo vo.,.) diye siniz, efendi, sonsuz teşekkürler 
sa, efendisi döver. bağırıyor. ederiz ama. biz de bunu anlıyo_ 

Kandil göz kırpıyor. Yeşil }eke Annesi Pelageya, Yetimin can ruz... Ecel gelince hiç bir şey 
v~~ler, hareket etmiye b~- çekiştiğini söylemek için efendi. kar etmez 
lıyor, Varkanm yan açık, sabıt )erinin konağına koşmuştur, Gi. Doktor, ·çeyrek saat kadar ~e· 
gcızlerine giriyor ve yaıı uyku- deli hayli olduğu halde daha fimle uğraşıyor; sonra ayaga 
lu beyninde sisli !hulyalara kal_ dönmemiştir. Varka, tuğla soba- kalkarak: 

parlar. Hemen git ..• Muhakkal< 
git! Vakit biraz geç. şimdi has
tahanede herkes uykuda, fakat 
bunun zararı yok, 'ben sana mek. 
tup veririm. lşiti:YQr musun? 

Pela.geya: 
- Efendi, iyi ama, neyle git· 

sin, diyor. Bizim atımız yok, 
- Ben efendinizden rica ede· 

rim, onlar, sana atlarını verir_ 
ler. 

Doktor gidiyor, çıra sönüyor 
ve yine (ov - vo - vo) sesi duyu_ 
1uvor Yarım saat sonra bir a. 
raba 'i~beye ya'kla.c:ııyor. Efendi_ 

hastahaneye gitmek için a 
rabayı gönderrt'ı°~lcr. Yefim, ha· 
zırlamyor ve gidiyor ... 

Fakat işte güzel, açık bir gün 
doğuyor. Pelageya evde yok: 
Yefimin ne olduğunu anlamak 
üttre hastahaneye gitmiştir. Bir 
yerde, bir çocuk ağlıyor ve Var_ 
ka birisinin kendi sesiyle: 

(Dandini, dandini dastana 
danalar gfmiş bostana .• .) diye 
ninni söylediğini duyuyor. 

Pela.,oeya, hac:tahaneden dönü
yor; haç çrkarıyor ve fısıldıyor: 

- Gece ameliyat etmişler, sa· 
b{ıha doğru rabbına kavu..,.cıınuş .. 
Tanrı, gani gani rahmet eyle_ 
sin... Geç kalmdığmı söylüyor
! ar ... Daha evvel lazımrnıs ... 

Va.rica, ormana gidiyor \'e o 
rada ağlıyor, fakat birisi ,ansı. 

zm ensesine o kadar eidd tl 
vuruyor ki alniyie gürgen ağa 
4!ma çarpıyor, gözlerini kaldırı 
yor ve karşısında ev sahibi kun. 
duracıyı ı;ı:örüvor. 

Kunduracı: 
- Sen ne yapıyorsun. ha? di 

ye bağırıyor. Çocuk ağlıyor 
halbuki sen uyuyorsun, ha? 

O, Varkanm kulağını koparır 
es.sına çekiyor. Varka. silkin'. 
Yor. başını sallıyor ve ninnisi 
ni mırıldanıyor Y ~il leke, do 
ve çocuk bezlerinin gölgeleri ona 
göz kırpıyor ve biraz sonra im· 
desine hakim oluyorlar. O, yınc 
çamurlu ş~c} i görüyor. Torbalı 
insanlar, gölgeler ~re } atmı 
ve derin bir uykuya dalznıc:la 

(Sefte ya.nn l 

- Ötede, çlftJlğimin yanındaki 
çiftlikte Mr ;Japonla blr laeyaz ka. 
dm nr. Bu laldmm kuca.ğmdaki 
tocuk, beyaz değil, !'an da tleğil, 
Onun ne olduğunu size söyllyo -
ylm: melez. tı;te. Amcrikanm göz
lerinin önUne dlldlen en btlyük e· 
hemmlyette bir mesele ••. 

Diye be.fı:rih, 
Reyler ta1J,11if edlllnce, 163,000 

reye lm'l'ŞI 483,000 rey ".Japonla
nn tf'UUiU edilt"J11iyecei:.ri kanaatin. 
de te~eHl f'ttl. Re~ neticeıi
nl de 2 Udncltesrln 1920 kamuıu 
resmileştirdi: J:1ponlann emlik: 
ellerinden almacat..1ı. 

Japonya, bu h!ıkareU h~blr za
man unutmadı ve affetmedi. Bu. 
gün, büyük oenup dcni%1nde hal· 
lcdllmekte olan da\'anm dayandı
b"I esas, ~ftlik sahibinin on beş !'e
ne e\"\'ellci sözleridir, diyenler \"ar. 

Nah as 
paşanın 

iki rüyası 
Gazeteler yazdı: l\lart ayının 

sonlarında, Mısır brujvekili Na· 
has paşaya bir suikast yapılmı . 
bir talebe, bir kurşun savurmuC!. 
tu . Mısır ba.Rvt:kili, pek cevik b,. 
hareketle, tabanca kurşunundan 
kurtulmuştu. O, bu çcvikl'ğ' 
takdir edenlere: 

- Bu kadar yerinde çevii ... hk 
göstermemin s~be')i, böyle bir 
suikastn kurban gittiğimi, o gece 
rü) nmda rörüc i'mdiir. Bundan 
dolayı tetikl<> bulunuyordum. 

Demektedir. 
İşe adliye el ·koymus. l\luhnke 

Ill" başlamak üzere.. Reis, ibaır 
vekilden. telefonla, şu enıri ah· 
yor: 

- Muhakemeye lüzum yok. 
ı"n-t fail' ni serbest bırakınız. 
Herkes hayret ediyor. Nnhas 

pu&ı, bunu da, şu rnbebe i~tinat 
tt'ri or: 

- Dün gece ,babamı, rOyam~a 
ördüm Bana, seni öldUrmek I&.. 

ft 'i nİ atrEt, diye emretti. boluyor Koyu rerı.1di bir çok nın nstiine yatıyor ve babasının - Ben hiç bir şey ya.pamıya
bulut «Ôrilyor, Bulutla!', gökyü· (ov - vo - vo ... ). sesle!1~~ ~ulak cağım ... diyor. Hastahaneye git,. 

lf . • • • l~:T.i~\n~d~e:.!b~lrı~·b~f~r~le~n~·n~i_ık~ov=a~lıv~or:;.;v~eiı..v~e~r-ivmomr~Fİıııİİıa liii· :ıli'°-.1 ç:•t•P•h•ı•r•ı •'"-n-aııi._mııiıieiıılıliiıii~ıiıiinıiı..ioiıiirııiialiiidma..ıslıiamnillal.111:1me-İııİ1iıİıva111tii.iıvıiiıa-· 
Iıı\ i<>l: mi_yetin en yüksch • 

1 İki rüya . A aba, bu'llar. hattc 
J ı uhiyat1 ile al<lk:ı.dar. iki siyasi 

..-----------_.kurnazlık değil midir? 
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12.30 Prog. saat, 12,33 F. heyeti, 12, 
45 haberler, 13,00 F. heyeti, 18.00 
prog. saat, 18,03 orkestra, 18,45 ııa

at, haber, 19,45 müzik, 20,15 R. gaze. 
tesı, 20,45 TUrkUler, 21,00 Z. takvimi, 
21,10 TUrküler. 21,30 konuşma. 21.45 
bando, 22,30 saat, haber, 22.50 kapa. 

da •t x. mecburdum .. ve nıı. Bektay amca ıııt kattaki odasın j temek i~ln gı mc.,e ----------------
horul horul uyuyordu. liurbay, Tema· ;ittim ..• Fakııt. • ZAYİ_ Kal!lmıpaşada la,e mUdUr. 

13 M A Y I S - 1942 ~ __ ::s&-. 

C'ttlm: 
ile sabah, Oğle 

ı:ını gorünce, kopıyo k~tu: 1 1çlnl ~ekerek söziuıe de'l.·am etti: lüğündcn aldığım mayll!I . haziran a. 
_ Nerde kııldınız ~.. dün gece vr - Dün gece Ttren • Fo ile nk,am. yma alt ekmek kartımı zayi ettim .. 

bu aabah görünmediniz .. sizi mf'rak ıJa.n sö7.lcşnıt tik,. türkliııünU l!i(iyledik. Ycnistni alacağımdan eskisinin hl1k· 
ten sonra benim yanıma gelecekti •• ve mUyoktur. (16658) 

- Merak edilecek bir ::ey yok, Otel., 
de erkonden .) ııtıp uyudum. \'o l!i:lbah. 

leyin çok geç kollrtım. 
- Bu kadar mı? Başka blr sebeb 

•·nk maP 
. - H.ıı.yır. Raşlm rıe olabilir': 

- llnlb:ıld B'iiktny amca {K~ıl 
ber)da Tf.>en • Fonun bir Mogol usıı. 
'.ladesilo bardan blrllhte çıl>tığmı duy
mu,. Kim oldu{;unu üğrcnemcn iş. "/!ı... 
<'.:ıba bu. talihU Mogol gPncl kimdir?,. 
deyip duruyordu, 

- Başka bir ııey sUylcmedl mi? 
- Sö.> lcmcdl, 7..ııten fazla konuşma. 

ğa mecali yolda. reıc s.'lrho' olarak 
bardan d&ımüştU. Bektny alll('.ayı ben 
dün geceki kndar sarhOl) "e kı~erli 

görmemlııtım. 

- Yellulıl bt'.nlm bütUn bunlardan 
hooorlm yo"k. Eıter bam gitseydim, 
muhakkak ki, ilk ittim Bcl<tay amca. 
ntD lBııına gidip oturrİlak olurdu. 

- O halde benim rl" mı kabul et -
tiniz demek?! ÇUnkU ben, sizin o ba. 
tal<haneye gltme:ıi7-I l:atlycn istemi • 
yordum. \'e gltmem<'.nlz ıçln de size 
1ıU haylı yah"Brmıştım .. değil mi f 

- E'l.-et, SözüııiizU dlnlccllm. ~lllla 
bir te!Aket g<'lmesl ihtimalini düşüne
re!c, crkenaen yatağının gtrlp yat. 
tım. Oteld" odc.mda ne kııdar rahat 
U.) udum bllst'nlz .. 

Temuçln lçerl.>e girdi- alt kattnkl 
mhaf1r odasında .koouı:uyorlardı. Kur 
tı:n· Temuçlııin (knılbnr)a gitmc~lğl. 

nl -~ğrcnlnOl'I &e\inmı,u. Genç ku;, 

Tcmuç!nin &ozlerlnc çarçabuk inanı. 

vermlpl. 
Kurbay ellerini çcrptı .. 
Bir orta hlzme~lsl gcJdl. Grl'Ç kız, 

Temuçtnln .çkl kullandığını bildiği l· 
çlu, blmıetçlyc: 

- Pey.mı getir •• 
Dedi. Hlzın'!tçl biraz M>nra bir ka. 

deh içki getiril. 
Temuçln kadehi ulın:ı.dı: 
- Yalınız lçcnıcm, San! 
Kurbay, hlmıetçlyc göz ı~aretlle bir 

ne) ler anlatmak istedi. Hhmetçl ge. 
rl dönc!U, dolu bir kadeh daJıa getirdi 
'e ha nuruna \"erdi. 

- Hatırın için içiyorum. Temuçln ! 
- Teşekkür ederim, gil7.el melek .. 

ben de senln batımı için içiyorum. 
!kisi b!rdı-n içtiler. 
mıınıetçl kııdehled nlıp ooad::.tı çık

tı 
Kurbey götlerini slizel'f'k TcmUt;"hıe 

:ıakh: 

- B~iln beni aldntmadın, değil 

ml't 
- Seni aldatmak mr~: hayır .. böy. 

iP. bir şey aklımdan g~rn"L.. 
- o halde dün gece o meaum ita. 

duu görmedin de.mele! ı,te buna çol.: 
.,nindim, oslıın ylirekll 'I"emuçl.n ! 

Temuçln, genç kııa yalan söyle. 
dili için f!dt!tıı kalocn müteesslnJI. 

- Ben o bat:ıkhan('ye gitmedim, 
Kurbay! lkn o kadından k•rkuyorum. 

Diyordu ama, aynı zamaıtda da vlc· 
dan azabı çekiyor, fakat bir teY söy. 

olmıııtttı. 

Temuçinl görünce glilümııedl: 
- Nr.redesin een, lnlııneı dclU.ıuıh 't 
- Burnda;1 ım, BC'ktay anıca! ııöz 

\•erdim,. gelerı:ıedlr.ı., Blrd"nb!rc rnhat 
•17.lonmı.'}tmı, Otrlden çıkamadım. 

- Mo;;cll:ı::- 8&!: \erip gelmemtt.!llt 
etmtt.lt•r. li'nk:ıt ö1.rUn hastalık olduğu 
tein kııblll 001~ onım. 

Güz:lerlnl uf,'11. turnra)( bir kanıaıK.'YC 
ot~rdu. 

- Dtio gece ömrllmlin yarısı gitti, 
yle mütcllStlirdlm .. oylo üzüldilm ki,. 
- .. tııı mt rabatarz oldunuz yok· 

ı;af 

- Hal'2'.. -~'11' .. rahat rı. olsam bl . 
ı~ '!'l '!lll • Fonun 1'0n türküsUnl\ elin. 

bııhçelı•re doğnı Udm!:z: birlikte geze. Kll8anpaf& - Camllkeblr Ara. 
eektik .. Jconu~ac·ılttık.. IY.ıcılar sokak 1J No. da Mevlut 

Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dişleriniz'i fırçalaymız. 
- Sö:z:ünde durmadı mı? 
- llayır. Belki de sözUJıdl' durnuk 

istedi a~, hiç umulmıyan bir yapııı· 
kan sinek musnllat olmu!J. Onu zorla 
alıp götUrmü,. 

- Onrlp :ter! Halhakl, 'rtycn • Fo 
ıu~ııdinl her yerde boynu lğllll'K'z bir j 
kndın olıırak tanıtmııı. Na•ı.I oı:ıu da 1 
böyle bir<!enblre ba"kıısının &ıUne düıt 
tu? ! O, herl<esin dizginini elinde hı. 
tan, hcrlmsl Jle'"'lnden ko .. turan bir k:ı. ı 
dm değil miydi? 

- ö le ama, nihayet bir l<admdır. 
ve onu gütürdt erlu·k, bir ~oğol nsll
zadeslymlıı. 

- Tuhaf sı-y! Moğollar son ~n
lerde ŞanghaJda fazla ı;örünnıeğe 

ba&ladıl:ır. Halbuki bunların hiçbiri 
ııl tanımıyorum. 

Bektay önüne balunak gUldii: 
- Seiıl de onların tanımadığı Kibl .. 
Çlnll kız bu telmlhk-n bir ~y onla. 

.)amBdı. 

_ Artık ~u batııkhant" billblllllnli I 
bırakın da, IJ&ıjka ıteYIU konuıtun, I 
Bektay amca! 

Bektay llk defa Temuçlnc böyle ma. 
nalı bir ııö:ı: atmı5tı. Acaba Temuçln. 
df!n tıtlphelenmlş miydi 't Yoksa bu.nu 
safiyetle mi AÖylem~ti 'r 
Teınuçin bir türlü Bcktayın nıhunu 

anlayamı.) ordu. 

Bclttay bir Pcy.<'u istedi. 
\'o sonra Çinli lu7.a döndü: 
- Baban bugünlerde Nanklndm 

ll\'ıkt et!!IC fenıı olnnyacak. 
- Bugünlerde döneceğini tahmin 

etmiyorum. 
- Ben de tabmln etmiyorum ama, 

bugtiıılerde ona lhtiyacnn olaeak. 
Temuçlııı atıldı: 

- Size 3ardım ede.mu. ml~1m~ .na.. 
na ihtiyacınız olunıa, her uman lllze 
yardıma bazının, Bektay amca! 

- Ç.ok naziksin., t ,.ckkUr ederim. 
1ı·akat, benim onunln başlanmı~, onun. 
la bitirilmesi ırerekll 1 l"rlm vnr. 

Bektay bir müddet sustu. Sonra bir. 
den baıııııı kaldırdı: 

- Şanghaya Japonlar bir celffi.t ı;iin 
dormlı;ler .. bu ndıım • hangi 'l.'U!utayh 
ge.lmlş, bllml,rc.rum - rııı,at şimdi 

:,ımr;-hıo) dil bıılunııyorım.ı::i. 
Çini! lnr. ecv:ıp \"crd:: 

- Bundan size ,.e blz.c ne! 

- öyle ama, b11 ~uru belki bilerek 
\'eya bllmlyı!rtk burada blrÇQk klnı&e. 
lertn camın yakablllr. Ben oulann 
(ıılhlrll balta) tarından çok korkarım. 

- Aman nc.ktay amca! ııen ne ga
rip adameın,. ıı.cııl llgllcmlyen ı,ıerl 

neden böyle derin derl.n dü;,U:ıUyor -
sun't 

- DüşUıımüyonım .• t.adece bir ka. 
T.aya kurban gitmekten korkuyorum. 
Cnnımın hiç kıymeti yok ama, '.liyen· 
l"oya ka'l.'Uşmadaıı, plı;I plbloe ölnırk 
de istemem. 

Tomuçln de lAla karıftı: 

- Bu Japon <:ellAdını bir yerde kıı. 
tırıp gebertmek .. 

- Bunu yapabilmek çok kolay bir ı1 
değil ama .. kim yapacak' 

Bektay amcn ayağa kalktı: 
- Ha\'& kararmadan, ben 

çarşıya gideceğim. 

Çinli kı7. tereddütle ı;ordu: 

- Sen de benlmtr. beraber 
lodnr gelmez misin, delikanlı! 
Temu~ln: 

- Ua,Yhıı;y .. celeylm. 

CDenmı l'ar) 

Adı yeke 

Şapkasım ihmal eden bayanlann zeraf'cUeri noksan kalır 

En ııon moda ve en şık şapkaları 

ŞE.N ŞAPKA 
M ağaza•ında bulabilirsiniz. 

Zen:;in ÇC'§ltlerde el çantaları, eldivenleri ve §apka 

ıeva:ımatı da vardır 

Sultan Hamam 46 
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f'\yatı 

8crkt" • ııı:enctt 11ayatmı ,...r: - EflkAyeJer - BMIB 
Sll'lU K UN'I 

~aı 8eviyorıı.aı - ttomaıı - tSURB.Al'i ISUKÇAB 
lO lknt.- Ouet.ecf,Uı - s 1!aM.t. AL1'UG 
r.tet".liA• bteb'UNUJ tM1 • tar.! - BAIUU J'ABIK Uı! 
KeodJ kendint" JOOO ketlme ue cğretid - Franaızca ldtah
&eaoı lft'Odint JOOO kelime ile ötredc! &Jmaaca ll:ttabı 
Kt'nıli kmdint 11100 kellme 1Jt" ötrdlcl - lncıııuw ktt.abt 

ZA Yt - Kadıköy i.A§e bürosundan 
aldığım 2 B. ekmek kartını kaybet • 
tim. Yenlsinl alacağımdan eaklsinln 
bUkmU yoktur. 

Ha.aan Süleyman /!ı..r'9oy 

ZAY! - Unkapam nUf'us memurlu. 
ğundı:ı.n aldığım nutua kA.ğıdnnla iÇln. 
de kayıtlı Bahriyeden aldığtın a.aker
Jik tezkeremi ve sandalet ehllyetne.. 
mcmi zayit ettim. Yenlainl alacağnn. 
dan cııkı..ırun hUknıU yoktur.(16657) 

ZATI - l<a.mıpqa l -memur· Unkapıuıı Ya"P1JZ Slınan cadd 1 

luğundan aldığım mD,yJS. llaz~ a. :us No. da .Mehmet oğlu Salih 
yına alt 3 kişilik ekmek kartımı 'ta)i ~en :12! tevellütlü 1 
ettLm. Yenisini aıacağundan eskisinin 

hUkmU yoktur. (16663) ZAYİ - Eyüp kaymakamlığından 
Kasımpap - IlR<'• HÜSJ'fıv ead. J aldığımız ağır işçi ve 1632f, 16249, 
detıl SO No. da &-biye Gürel j 16826, 10946 B. ekmek kartlarımızı 

z;ayi ettik, Yenilerini alacağımızdan 
ZA '\-:! - To.uıt nt:Uus .ut!IDurluğun· cskllerlntn h'lkmU yoktur. 

dan a.ldıı,'lm ve ı.....,,,nupasa uUias me J!:yUi> Orşehltler Fmdıkh BOknk 
murluğund:ı kayıtlı nlifus kllğıdmu ve 26 Xo. da ~fürUvvet ICoyarn.'l 
Amasya :16 ıncı alaydan aldığım ve 
harbiye yabancı askerlik şubesinden 

ltayıUı askerlik tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin bllk
mU yoktur, (16660) 

Knsrmpa!!a Jpllk~lfınn caddeıti 

25 numaralı hıınt'de 1S21 te. 
vellütlU Mustafa oğlu Veysel 
Özkurt 

UOK'IOti 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
OAJID..f\'E HtlTEBASSJl:!J 

IMvaoyolo J04 

Satıhk Ev 
Usküdarda Doğancılar park. 

alt knpısı kar§ısmdaki köı;ede 4 
oda, bir sofa, elektrik, terko!!, ayu 
MCll <'addcye nazır 

BORSA 
12. fi. 942 MUAMELESİ 

ı..ondra ı Sterlin 5.24 
Nevyork 100 dolar 132.20 
Cenevre \00 Frank. 30.70 
Madrlt 100 Pezeta 12.9375 
StokhOlm 100 İ8veç kr. 31.16 

ESlL\J\I VE TAH\'lLAT 
Evvelkl,BugUn 

1kramlycll % 5, 93S 22.68 -.-
tkr. Ergani % 5, 933 23.- -.-

% 7 1/2,933 T.borcu 1'r.l 24.90 -.
% 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.- ı 

~ 7 1/2,933 T.boreu tr.3 23.30 -.-
Slvruı.Erzurum l 19.70 -.-
Sivas.Erzurum 2-7 19.80-.-
% 5, 938 Hıız.tah, 

27.00-.-ı % 7, 1941 D. Y. l 19.80-.-
% 7, 1041 D. yolu 2 19.58-.-
Anadolu D.Y. Tnh 3 ın .5o-.-

Anauolu D. yolu %60 80.25-.-ı 

A."'ltı.dolu D. l"l 12 51.~:5 51.2:> 11 

Aıındo.u D. Y. MUın. io.50 -.-
Merkez bankası 1 o.--.-
lş bankası nanıa 14.--.-
lg bankası hamiline 15.- - .... 
İş bankaaı MUessia 160.--.-
lzmlr E!!nııf.Ahall B. 6.--.- 1 

tmar Bankası hisse 22.--.-
Aslan çimento 1'.90 
Aslan çimento müessis 13.ISO - .-
Şark değirmenleri IS.60 5.30 
tttihat değirmen. 28.00-.-
T. kömilr maden. 18.--.-
% 6 T. bonoları 94.--.-
'J'{lrk U. Tiyatro 60.50.-,..-
lst. Umuın Sigorta 29.--.-
Şlrkctlhayr!ye !:!.--.-
Şlrkctlbayriye temettü 30.--,-'1 
RıhtIID tnhvlll 1480 ,.-
tst. Su tcbvill 8.2~ -.-
tst. Su his~. 15.--.-

Borsa harici altın fiyatı 

Dünkü Bu&llnkli 
Reşadiye 3f.90 34.80 
KUlçc altrn gramı 4.77 4.77 

. r ~-, . . . - •. 

TURKiYE iŞ BANKASI 
19'&2 IKKAMJ'l'EILKJ 

Kücük Tasarruf 1 adet 2000 Llr&UJI - 2000.- un 
Hesaplan a • 1000 • - ısooo.- • 

t • 7~ • - uıoo.- • lM! ~ftA&ftYE PLANl • • 500 • -ı~. 
KEŞhlr:LJ~U: ! Şobal t 10 • 200 • -~. 100 '° • • - •000.- • tt:ıyu. ! !<lptoa, ı bcıo. &O ~ • - 2li00.-• • 

clk.oşrtn tarlhlerhıdt 280 • ıe • - 6000.- • 
,.pılı:r 200 • ıo • - 2000.- . 

latanhul bölge inse müdürlüğünden: 
MUdUrlllğ'l:tlliz ihtiyacı l~ln b:ı.zı mob!lyo. imal ve mlit:ayaası mukıırt'~ 

bulunduğundan §Craitl anlamak ~e alAkalı mobllya evlerinin bölge ill• 
mUdUrlUğU levazım bUrosuna mOrncaıı.tıarı ı!An olunur. (5462) 

Sayın halkın nazarı dikkatine 
İstanbul telefon direktörlüğünden: ıı 

14 mayıs 1912 sabahından itibaren gerek otomstik tertipli teleCon J'M
11 l~nııdcn gerekse umumi mer kez levhası tqıyan mahallerden ~chir Içl tt 

fon konuşmaları on kuruş mukabili yapııacaktıt: (5560) 

'rürkıye tamb.urılf etG 

ZiRAA T BANKASI 
ııuıuıu= tarihi: ııwt. - $ermııyeal: 1000,000.000 l."t1rk Llrua. 

Şube ve Ajans adedi: 26Ş. 

Zirai ve ticari her neı.1i banka maameleleriJ 
P.ıra ı:ıtrtkt1renlere 28.SOO Ura lkr&."lltye Hrtyor. 

.. 1.ıraat Ba:ıkumda kUmbaralı n ihbarsız ıyarruı tıeaapıannaa d 
:)O !irUJ bulunanlara senede ~ defa çeldJecek ırur'a ile .,a~ 

plana göre lltramıye dagıtııacaıstır. 

• • 150() • ı.ooo • 1%0 • ·- • • • • 6011 Z.000 ı.ıo .. 4,800 • • • • • • 
4 ı60 1,000 180 18 a.ıoe • • • • • • 

4G • 100 • 1,000 • ... r 
DlKK.Nr: Beııaplanndakl paralar blr sene lçlnde 151> UradaO 

jUfmlyeıuere ikramiye çıllugı takdirde '..1ı 20 rwasıyıe verUeee.ıt~, 
Ketldeler: 11 Kart, 11 HıWraD. 11 S71al. ll Blrlncik&DUD 

ruıcıe yapılır. 


