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Kösele ve deri
siz ayakkabı! 
Kunduracılar 
lar arasında 

cemiqeli, bütün kun rluracz
buluş müsabakası açtı bir 

· Kösele ve derisiz ayakkabı 
Yapacaklara mükafat verilecek 

""" MEK.SJKA 
Mihvercilere 

şiddetli 
' nota verdi 

ll'tf ekaikanın harp ilan et. 
rneai kuvvetle muhtemel 

görülüyor 
Vaşaıtgton, 16 (A.A.) - Portez Del 

t.lano petrol gemisinin torpillenmesi 
llzertııe Meksik8JU1 mihvere harp llA.n 
et.mest ihtimal dahilinde görülmekte. 
<iir. Bu geminin harbin başlangıcın -
<iatıbe11 Meksl.k&nm kaybettiği ilk 
&°eıı:tldtr. Bu torpilleme hAdisesinden 
lonra Mekaik& hll.kılmetl Berline, Ro 
~Ya ve Tokyoya şiddetll bir protes. 
~ ?\otası göndermiştir. Ültimatom 

iKTISAT VEKALETiNiN KARARI: 
Ayakkabılar, bilhassa kadın 
. agakkabıları mual}yen 

tiplere inhisar edecek 
Kuır duralarda kösele ve deri yerine ip 

ve tahta kullanılması d8ş8nlllyGr 
İktisat vekAleti, tek tip ayakkabı 

mevzuu UzeriJle ehemmiyetle çalı§ • 
maktadır. Öğ"rendiğimize göre vekA • 
letin bu mevzua, son günlerde fevka
lAde ehemmiyet verişinin sebebl, 
bilhassa kadın ayakkabısı fiyatları. 

nın gittikçe yükselmekte bulwıma -
m. bazı mağazalarda 40 Ura.ya. kadar 
kadın lska.rı-ini satııdığmm görWnı~ 

olmasıdır. l\•aamafih, bu arada erkek 
iskarpinleri fiyatları da. bir çok yer
lerde 30 na. 40 llra arasında. değiş -

mektedir. Haber aldığımıza nazaran 
iktisat vekA.leti, bilhassa. ka.dm ayak. 
kabıla.rınm standa.rdize edilmesi fik. 
ri Uzer inde durmaktadır. Vekalet, 
!stanbul kunduracılar cemiyetinden, 
erkek ,kadın ve çocuk tip ayakka
bıla.n için nümuneler 

0

gönderilmes ini 
IBtem~tir. cemiyet, ayakkabıcı es -
nafı arasında bir anket açmıııta. Bu 
ankette, kösele ve deri yetine kulla. 
nüa.cak herhangi malzeme ile yapı • 

(Deva.mı S Uncüde) abiyetinde olan bu notada 21 ma -
!1'ta.ıı evveı batan vapur için tazmL 
~ \>erilmesi tiStenmektedlr . Me ksi-

m b-,zı ln&hflUerinde hasıl ~o~ıa"-"n.--., ... ,......,. 

~anate göre bu nota. Mekslkanm 
:ilıver devletlerine harp ııa.n etmeğe 
~ır bulunduğunu göstermektedir. 

!Vıarlinikie 
iki kruvazörün 

silah arı ahnıyor 

Çine 
Hava yoluyla· 

.. 

Generaı 
Vaveı 

Seyl&na 
gitti ,.. 

1 ---o-

Ticaret gemilerinin Ameri • 
kaya verilmesi etrafında 

henüz müzakereler devam 
ediyor 

Buen oe Ayres, 16 (A.A.) - MartL 
nik adası Fransız valisi amiral Ro • 
bert Ue birleşik Amerika hllk1llnetl 
arasında imzalanan anıaıımaya göre 
orada mevcut Bearne uçak gemlsile 
llU kruvazi:ırün sila.hlandırılmuma 
başlannı ıştır. 

M:artinlkte bulunan Fransız ticaret 
gemilerinin birleşik Amerikaya veril
mesi mllzakerelerine devam edlllyor . 

yardım edilrİleğe 
başlandı 

Londra, 16 (A.A.) - Çine hava 
yoliyle yardım edilmektedir.Çin elçlsl 
hava yoluyla Çine yapılmakta olan 
nakliyatın, Birma.ya yoluyla yapıl -
mış olan sevklyat derecesine ytıksele. 
ceğl. gUnUn uzak olma.dığmı söyleınl§. 
tir. Yeni kara yolu da. yapxbna.ktadır. 
Ruzvelt, Birleşik .Amerikanm or du 
ihtiyaçları için nakliye tayyarelerinl 
kontrolU altma aldığmt beyan eyle

m~Ur. 

K ercte Sovyetlertn yeni mevzllerlııt ve Alman Uerley1şlnl gösteren harita 

KERÇ'TE 
Anudane 
mul1are

beler 
---0-

Kerç etrafındaki 
tepelerde 

Sovget muka
vemeti kırıldı 

--0--

Timoçenko 
ordu 1 arı h a rkof

ta ilerliyor 
=-~~~ 

- • <>ffko,·a; 16 ( a. a.) - Kerç ya• 
rıma.da.stnda fazla. bir deği.şıklik 
o Dl8J:!llŞ t.xr. Mih vcır ka vna.kla.rı 
yağınurla.":'dan dolayı ha.rekatın a .. 
ğırlaştrğmı fü.raf etmektedir. 

(De\•a.mı S \incüde) 

Harkofta 
Rus topçuları 
Alman ı ara 

üstün 
olaukiarını 
ispat ettiler 

Yağ aarkı yanlış 
besaplaa ... ış 1 

iaşe mtldf rllitl yeniden tetkikat 
yaparak yanbş. ı "' ı tesblt etf 

Bakkallar verdik.eri fazla turyağı 
parasını geri alacaklar, fakat bir 

taraftan da halka tevziat devam ediyor 
Bölge la§e mUdllrlUgil tarafından 

halka yarım kilo pirinç ile beraber 
100 gram tevzi edilmek üzere verilen 
turyağm kilosuna fiyat murakabe 
komisyonunca toptan 170 ve pera -
kende bakk&llarda halka verilmek 
Uzere 187 ku~ fiyat konulmu§tu. 
Fa.kat dlln bölge taııe ır.UdUrlUğll §Up 
he Uzerine fabrikanın maliyet f iyatm 
da itlbaren turyağ flya.tıarınm yeni • 
den tetkikine lUzum görmUş ve mil _ 
essesenln hesaplarmm baştan tetkiki 
ve müdUrUnden alman iZahattan son
ra evvelce verilml.§ ola.n hesaplarda 
yanlışlık olduğu anlaşııınııtır. ~-

sen bu §Uphe üzerine bölge l.&§e mü· 
dUrlUğll fiyat murakabe komisyonu. 
mm kararllll resmen llAn etmem.J§ti. 
Yeni toptan ve perakende fiyat tayin 
JtOmlsyonun pazartesi içUma.mda ya 
pılacaktır. Bu suretle parakende fı. 

yatm 170·175 kuruş arasında olacağ 
anlaşılmaktadır. 

Bakkallar turya.ğ satı§ i§lnl yapan 
Bil.Bak müessesesine yağlıı.rm kilo
su için toptan fiyat olarak 170 kuruş 
yatırdıklarından yenl toptan fiyata 
göre mütebaki kısmını geri alacak • 
lardır • 

Y eiıi mahsule hükfi. .. 
metçe el kondu 

A~maa askerleri 
Polis 'l.atili Nazım so.r.gı bticamaadaa 

" çeklalyorıarmıı ı 

Mtlstabsilla yemeklik, yemi k ve 
toh11 mlak ihtiyacından lazlası 
peşin para ile satın abnacak 

işleı inde yeni 
tesbit edi1.di .h l k Moskova, 16 (A. A.) - Ha.rkof n l ayet as l a c a m l k~slıninde 65 ile 75 Jtilometrelik 

bır cephede yapılan hareketler ne• 
ti<:esinde Rus askeri kuvvetleri 
Alınan topçu kuvvetlerine ııisbet:. 
le i.i.stündlir ve Rus tankları düş-

Mübayea 
esasLar 

Dlzdarırede evıneglrdlll polisi iJdlrea 
'belrçlyl ele yara\ıyan katilin idam 

mazbatası meclis raznameslae abadı 

Aşıkile· evlenebilmek için 
kocasını boğan kadının ve 
aşıkının da. idamları istendi 

(DC\•amı S üncüde ) 

OLSAYDll 

Ankara, 16 (Hususi) - DUn Res· 
mı gazetede neıredilen bir kararna.. 
meye göre, milU korunma kanununa. 
müsteniden memleket dalıilinde ge -
rek 94.1 yılı mahsulünden olup he • 
nUz el konuımamış bulunan ve gerek 
942 yrlı zarfında istihsal edilen ve 

Te.nmmt§ şahsiyetlerin ma.kyajlı mUStehlikin yemeklik, tohumluk ve 
resimlerinin onuncusunu dün ne~ı-et. yemlik ihtiyacından gayrı blltUn 
mlştik. Bu on resmin kime ait oldu - buğ'day, çavdar, mah!Ql, mısır her 
ğuııU tanıyanlar bunları sarl.h adres. nevi darı, kaplıca, yulaf ve a.r. 
lerile birlikte blze bildirmeleri IA.zmı- pa mah.sutüne hükQmetçe el konul -
dır. Hepsini tanıyan okuyucularımıza 1 muştur. Ticaret vekAletı 1Uzum gör
Ha.berin abonesi verilecektir. dllğü yerleri !Uzum gördllğü zaman 

Bu sabahki yangın 

Bu sabah saat 5,5 sıralarında Sa. -ı met Yılmaz, o teıA.şla uykudan fxr -
matyada bir yangm olmuş, Hacı HU- la.mi§ ve 6 metre yüksekten kendisi,,. 
sryin ağa mahallesinde 89 numarada aııağıya atml§tır. Saka bu sureUe ba. 
sucu ve tütUncll Nazarm dUkkAnı §mdan ağır surette yaralanmış, bay. 
tutuşmuştur. gın bir halde Cerrabp8.§8. hastanesine 

Vaka itfaiyeye haber veril.mi§ he. kaldırılmJŞtır. 

elkoyma hilkmünden istisna. edeblllr. 
Ayda behe r nlli"u.sa UstUBte vasati 

olarak 20 kilo ekmeklik ve yemeklik 
hububat mllstahSilln vesaitine ~ ik. 
tldarma göre alablleceği tohmumluk 
hububat . bilyilk kllçük b8.§ hayvan 

• (Devamı S llncttde ) 

Misis ipi şeh1 ı 
ağzında 

BClyilk bir Ame,-~. 

kan gemisi ,.1 atı rıldı 
Va5lııgton, 16 (A.A.) - Bahriyı: 

nezareti, MiSsissipl nehri ağzından az 
bir mesafede ~ yeni Orleanın tak • 
riben 160 kilometre cenubunda sal• 
gUnü öğleden sonra büyük bir Aıne 
rikan ticaret gemisinin torplllenir 
batırıldığını cuma günll ifşa etmiıı 
tir. 

Bahriye nezareti, salı saba.hı erken. 
den Misslssiplye giden cenup batı ge. 
çldin doğu rıhtımının bir itıiilA.k ne
tioesinde sarsıldığını ııa.ve etmiştir. 
Hasar nisbeten hafif ol.mU§ ve dml: 

men yetişen itfa.iye de yangını genlf
lemcğ.:ı meydan vermeden eöndU.r • 
mUştür. Bu sırada dllkkAnın UBtün -
deki oda.da ya.tıp kalkan aaka Meh. 

yugmın dükklnda ~ık blralDlan nakliyatını teblikeye sokmamıfbr. 
sobadan çıktığı anlaşlmış, tahkikata tntila.km sebebi hentl.Z • nJAfrl.&ma 

ba.şlanmştır. 1 IXU§tır. 
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HAYATTAN PARCALAR: 

lo~~*o-;;ı 
JRASIM 
ADASAL 

ViCDAN 
AYNASI 
KARŞISINDA 

r~ ~Ma~keme1~rde ~ 1 ~ı:~rn 
ithalat maddeleri· 60 LıHALIK BıR KADIN ÇANTASI uzaa 1101ıaıar 

nin tevzii e· . k ··ı k. . ··ı k. b aptal mı olarlar., _ ırı apmış o e ıne vermış, o e ı aş- Bıııısı dliorlno _eli bir .. 

stoıııar da ıtma kasına bir başkası da bir başkasına... _ ~ıaı:~ı:~:.ıd::;:.~~ 
O !siMie Gevredll yor kan maı sanır. Karumda bir ıu-

birlıklerı MADAM "Herakllya,. nm - Böyle s6yle<lbn dendlm. tam akıl yok. Boy dağıtlhrken a-
Şlmdlyc kadar ithalAt •'o"'O" k la bö ı }? 

uı ~tasın<lo.D °" aruı - Tıp Ye m • ,. .•• ,.0-zlük e"--ı" <'rhen davranmış tarl\fından tevziatı yapılmakta b u. ö- . tıp ...... n wo.ug 
tıkhğmı b:Z öğrenir gr~mez, - Elbette efendım, tıpla • am" bu ""'• rada akıl bo.!'lka ~.·erde da nnn bütün ithal mad(lclerlnln tevziat J • .. "" 

J ÇlNDE )n allı • m lta.!oabn 
nın lmp1 nronı.·,, ı.ıılclı-·ı \e 

c\ IC'r.n blr b:ılmunıl) lc n) dın n 
el ığı bu gcc~ erkenden odnıl":ı ç ~ 
kiliyor 'c l.ör ı ık altında ~ orı;-ın 
g zlf'rimle bir ,. ol.o :ul".!1) ın a 
bir ı;;edire tıL:ın r:-ık ütl '\nr.ıcğ , 
felo;efe yapm:ı;>a b:ı. h:ı.orum. Şu 
anda snbnbın erken dem'l'tlndcn 
~ecenin s l.in ıınlnnna kadar ı;l' " 
r.en btitUn 1 ir ı:;intim muhtelif im 
.)ati tecellileri, m c;leki le:ıp·arı , 

ıloırtlulc mu:ıref<'l<'rl ,.r- bir lıni 

ıulY!JUcmeler \'e rnünakaşalari) le 
gcız: rimin önünde bir sinema fil· 
mi cnnkuırruıktıulrr. 

Hu kısıı gün ge~l o nne ka 
tlar geçen Uoırümün ufarılc bir 'ır 
hldikrya.-.j idlr; fakat ne de o1 a 
hııyatnndan bir ı:srçıı, mukad(ler 
ya nyışımın blr ynprnğ:1lır. naz.an 
nasıl kJ bir kitabın hir tek ·aprn 
ğmr olnımnkla o ldtnp ha"drmda 
1.-abatasl:ılt bir fikir nlmak mum· 
ktlnse, bir günümüzü lnct"lernl"lt \e 
lc:tlmal 'c ahlAki pllnı;oswıu giiz_ 
den geÇlrmek uteti le de ~ok de· 
fa kendimizi cf.-umak kalıllclir. 

Jste ben bu gece idare l'andill 
lf" yan a~clmlanruı odnmda. bir di 
)'ojen gibi Uphe felsefe~i l apıp 
ds nıumla tar ılarda insnn araya· 
rağıma, o mumu kendi hayl\tıms 
\e hatta hayntnnm bir tek ~ününe 
l',evirmlyor V<' onun nki~lcriyle de 
\icdan aynamı nydınfatnuya ç lı 
~ıyorum. Şu anda gertl di3 ojen ~
hi :tıç3mda otumn blr filo ofmn: 
likin insanı 'e insanlığı mumla 
dıs:uild alemde deifl, kemli iç 
dünyn.mda yani benliğimde anı 
maktaymı. iç idemhn blnbir deh 
lizli 'c lntihasa bir enginlik, efli. 
tunun karanlık mağaznsı gibi seyir 
'e mu:unmalarla dolu bir m kin 
olma'kla beraber mumun ~hz l!}r 
i:il 1" kapl!!mı buluyor 'e ~iline 
•lak atarak gav:rina ~rebHtyc_ 
nım. 

Ş1nuJI bu benllk meğa7.a! r ~in· 
de bir elinde mam ,.e bir elinde 
kazma bulunan bir ocak lşçiııi gl_ 
hiyfm ve kendi ruhumu kendi elle· 
'timle düverek kazıyonım. Nasıl ki 
bir ftlbn rmadcnl ooağmda l~i elı 
dıinya!lmı unutarak fa!Dla~n bir 
tarzda bfr a tm !dl!~esl arsma.lcta 
ise ben de nıhumda hakikati, beni 

l'i'ö''sENE
10
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mıu.bm Hcrn".diya, tat ı bır nım kısma. "..-ılmı• olacak ki g- kalmış, kırın. 
ı:ıınln yeni t~kll edllmckte olan da • k ld k' ır d ı · "' " ~ .. hl lcr"ınle d g-i... h·esi!e ı-sıadr: Hakim kara o a ı a es nı o- tılannı hı''- .. lıuntunı'"'· '7-t .. 0 me"-ı e .. 1 ğıtma o.ıs ne devri 1;tn emir gelml§· ~ -e .. ___ ., .uA '" " 

nıi~ :n do)ururu <e,nhı Brl)Onını. tir. Bunun için piyasanın pek muhtaç - Benim c;ruıtn(la (850) kuruıt kudu. Burada madamın çantasını burdur: Kısa boyla fitne, uzun 
bu" ndüm: Sıılmhtnn bir çok iri 1k da çıkar bin llra da çıkar. Fakat Mustafanın kaptıo;ını, Recebe ver- boylular aptal olurlar: akıllı, dU· 

l l olduğu maddelerden alelhe.!d ap biromn- ben korİtarım. \'anıma para al- <liğinl, Rect:bin. de kendisine ,·er- ı ·u· c:t \'e n"-uslu adamlar hep or 
\ c fa) dalı ı .. ıcr arasım a su an< a tarın piyasaya vcrllmesin en s •.. n1n. n 'nnmı .. ·orum d" - ı . d .. -smdan 850 ..... 
tıo•mın:ı ı.;itml) en 'e hatta üzüntü fi 1 m • ın. en panı) 8 ·' .. ıg nı, ma l\mın çan'-" ta boylulardan çıl..-ar. l\lerhum Oe-

mUtebakl kısımlar dağıtma o s c • lıilkı"m lıe'-· bcıı rantın.·a •wn·o- kums. "ıktıl".'7111, onra Unkapanı . \cr n o.ımdırıcı isler de yapnuif .. " -.. " o nnb Şahabed<lln'ln bir sözU \'ar 
\e h vec::ı.nlanrna kııpılmı mı. llir rlne vcrllmeğe başlanmıştır. rum lln ~:uula öyle bir kadın köprüsünde par:ıyı p:ıyla tıklarım, ciır: Uzun boyla ndnmlar yüks k 
lornft n f kir 'C muzt.arip insan· İthaldt btr11klerl §imdiye kadar ı:; çant:'l ı, kaç linıdır hllir ınl iniz~ çımta), 'la deniz.o attıldıırmı yan :ıpnrLnnanlara benzerler, U t kıı.t. 
hır mu:ı.) ene edip onlara !jifnlı neke, çlvl, kalayı bilQmum dcmlrl , Ben <liye~im GO, siz deyin 90. Kro )Ordo. lnrı çdk zaman ~ olur." 

çuval ve kanaviçe, kılğıt ve mukavk. ko·'i1 cfen(l·un, lcrokodil, b:ıv ha- - Go"rdün mü? K:ırakolda bö'-·· • lur!ar 'ermiş 'c bir ilim kftabı_ 1 u J .. (,)oğumuzun beğenmediğinı11. 
ıun birl.ı:ıç n) fa!ını yazmışken bir va., bUQmum pamuklu, yUnlU ve pe kim: kndın ç:ıntıu:ız olur mut Jc söylemişsin. kimseler bize benzemiycnlcnllr: 
t:ını tın tla imdi \İcdanrmm isyan U mensucat derl ve klSselc ile daha - Siz dii.d)ı nn':ıtm madam. - Efendhn. Benim okıınııım beğendiklerimiz de bize benzl)en· 
' e • p ile l.a ıla'fbğı hareketler- baıı:ı maCIClclerln tevziatını yapmakta - Ben PM.'yoğhınllıı Doi;;rru yol- ya:nnam yok ki. Ne yazdılar, De Jcr<lir. Bunun için hükUmlerimlzde 

" idi. Fakllt ı mart tarıhlndenberl tc\'· da d 'uklı:u.·n·nrın C"''ıısmı evrede ettiler ben bllir mh. im'! • k de d lmlunmu um .. Sokakta vıc. ı .. .. mantıktan ziyade hlsler:ım!~c -o· 
damına 1•a<lar uznnno bir <lilençl ziat durdurıılmuş ve tcvzlatın yen e- ede gcz.i)onlum. Ortalık çok pa • - Bor.lda imı.an var. pılınz. 
elini ittiğimi, ~oğu umda. cnfUıd sular <iahllinde yapılması için hazır. hah olmu , hlçbir şey alınacak gibi 1 - O imza mı efcıullmf Şura- I<ısa boylularm fitn l'İ oldukta 

klindeld iç ızhrnbmın gozyvşnı latılm~ı. ş mdl elde bulunan her değil. Dnlınrşım. Birdenbire çan .. ya. baş p'.lmlağmı bas, dediler. n hakkmdal<i !!;Özü b:ızılar1 k:!çUk 
bc>lli cdeml;>en blr dclil..'1lnluıın i· cins tthalAt e,,yasmdıın mUrekkep t:ımı elimden knptı·ar, efendim. Ben de b:ı. hm. bir het>e farkı Ut- söyle bylerler: 
lill)ct erl.ni canla ba17la dinleme_ ıtoklar ile bundo.n sonra goleceklerln. Birisi ötekine, öteki başkasın~ - Ne diye bıı~tm! ''1rı a boylulıır fıtn:ı olurlar" fit-
mi olduğumu, bir muhn\'ere es· yerli Uıtıhııaı maddelerinden olduğu \'erdi. nen arkal:ınndan ko,tum. - Okumam ynmıam yok. ·e nenin madrabs •lı; ,.e ahliksızlrk 
na mdıı !;Ol• hali.ık , .c kibar bir gibt. dağıtma ofisi eliyle tevzU yn. • lfasımpa§aya doğru indiler. Ben yazdıkla1'ım ne bileyim. Ba, par • anlattığını frtna'nın manası L'ie zc· 
rlo t umu imalı ltaplarla kalben pılacaktır. ele nrlmlıımıdnn ln<lim. Üç ki ly • mnğnnı kiiğıdm listüne basmak, ld olduğunu bilmem tekmrıı lü. 
kırdı •rmı, b:ıs~ bir aşlnama da ya İstanbul vilAyetıne alt yiyecek, fçe· diler efendim! Çalanı nsıl çantayı ne demek ne bileybn ben. Bas zum \'ar mır 
lıın Su' leıliiffini hntırlryonım. celt, giyecek vcsalr ihtiyaç maddeleri benden çalanı görsem tanırmı. 1''a derlerse ha' parmağını l!U kiğtda, ı-~ k t Ubaklmk lan bir fjeY 

" .. tevziatı ise bölge iaşe mUdUrlUğU ta. kat b--.:ra o ,..ok. Bunu dogru~ U• ben de ba.sanm. a il ' m o • 
Hütün bunlar 'e bunun glbilerl ..,.-_. "' nrsa, o da zcltinm boyla alakıısı 

bir ı,.rtinlUk ha ratnnın gUzel ''e mo· rafından yapılıu:aktrr. nu '>öyliyeyim, görmedim. İ)1ce - Pek ili, ııahltleri dinliye ... olmndıt-ıdır. Parak zeki eserleri 
rn1 tccelljlcri arasında tıir Urn gönncdlm. Elhndcn kapanı gör lirn. gl)sterml5 uzun boylulara tesadilf 
be l'ri hatalsrnna, kU6urlanma ih El konan düm. Öf;ekJ arkad~ma verdi. (). Şahit bekçi geJmeml!)tİ. öteki asla güç değildir. l'alaa Napolyon 
mallcrbnc ,.e belki ele hlcli eye nu görsem ~lki tanmm. Sonra &ahit sahlepti Müslim ağa geldi. baea.ksn dcneeek kadar kısa boy-
görc de gllnahbnmdır. l'a bir~ k bir üçfincü de ko,ı-o. Fakat bu Kaytan bıyıklı, sert yüzlü. belin. lu Ve ufalc tefekti; hatta yfmıi ye-
gUnümUn, birka~ ayımm ''eya bir kauçu lar mıydı hiblyol"Um!. de bir siyah~: <li ya mCla iken Fransızlann ttal 
çc)rek ömrümün 'içthna.i \e ahliiki Saçla yerinde hlr ld!ffl \"ar. Öte- - Namusun vicdanın üzerine.. ya ordmıa baş kumand:uıbğma git· 
hayat pllnçosunu gözönlloc getl U fi 1 b ika- kller b6§ks bir suı;tan ötllrii IDe''• Mfuıllm ağa.: tJlf zaman OZtlll boylu ,.e pişkin 
rip hatıra drltcriml nenlyet adc· 8r par 8 r tnıfmuşhLr. Bugtin getirilememiş • - Vallah nammıum iistüne mo- generallerin lstihzalarma hedef 
se İnden geçirebilirim!.. ~U anda ıara ver~lecek lcr. Suçlu yerindeki bir kiti, OD re, vicdanıma da dedi. olmu.cıta; Wdn çok geçmeden bu 1 
koca bir gUniımlin bütün km;urlan be:f yapnda, l"8§U' llmbıde bir Mtlllim ata: tihzanm yerini hayranlık hisleri 
, e gtinahlacll le de memnun , 0 .Ankarndan gelen haberlere göre kara cocuk. Ama De kadar esmer. - Otiğtlınleri toprakla parlah aldı. 
mUtcselllybn; zira bo gtte kendi· bundan bir mUddC't e'-veı el ıkonulm\lf S~lan daman gJbl kara, duman yordum. Vakit alqamdı. Bir de "İsmail Hakla Daltacıoğln"oa 
mi lÜZUmü:ı:il olclu!;"U gibi nılıumu olan ham kauçuklardıı.n devlet mUcs· gibi tlltuyor. tld ~ blribirine baktmı na öte.ki Mustafa iki bot- aptal demeye kimJn dili Tanr~ ra_. 
z.u <la ekil , e m~ IUharlle boııan ı:eselerlnln muayyen blr mUddctllk değiyor. Duda.kJan slplJl\-rt, öne tan ara'Jmdan hızlı hızlı gec;er. rlhln uzun boyla dihllerlnden biri 
ele\ nlruısından değil, ha"ttikat ihtiyacı çıknnldrktıın ııonra mUteb&kl doğru adeta. fırbmı • Keskin sert. - Nereye be Mustafa, dedim, de Rus çan 'Büyük Petrodur. Bo. 
aynaı mdan gcçlmı~ oluyor \ 'e keo kalnn kısmın ceste eeştc fa'brikalara bir buma var. Gözlerinden ..ie, f.ll hnlı hızlı! yu tam il..i metre dört santimdir. 
di kendimi tenkit ediyorum. İnsan verlJmesı takar'.rUr etm13Ur. kıyor. Küçücük eHertnde, yıkan • F.Hyle bir tarafı g~unli. Git Bizde ortalama insan boyu (100-

oldui:,"UDl if,lin fanilil.rfm kadar 1ru. HUkfimetçe el konulmllf olan kau- mış olmMina rağmen hlll fodn ti. 'Ben batladım g\iğtbnii parıl pa ııcn santim arumdadır. Apğı 
surlarta da doluyum \'C nıhumu çuğun mlktan l20 ton kadardır. boyaJannm .kıkeJeri belli. San k~ nl parlatmafa,. Gec-.eleyln sahlcp. yukan bir ha' farla c1emektir. 
sem&ıarm melekler katında gorm Diler taraftan evvelce Türk ka • U!nılen yırtık deiil amma bumbu le çıkmak J&mn. Ekmek paruı re Tarihin bUytik adamlarmm li!ô
bir llyuhtl değilim. Ancak bu ge- uçuk fabrika n Stlı&lAt. tacirlerinin rutak bir elbise. BeJinde .mıni is beyl Bir ele baktım, bu sefer teslal )"apMk yahad banlari m~ 
ce bir ginllmUn Mpık fi fena ia alpartı etUklerl ve :Mıaırda kalan 100 ldrll tilr &lift.. bekı:I •ota lloea p;etiyor. zarlarmaan kaldmp bir ''dahiler 
rafıarmı )ine kendi teni.it. ayna. ton kadar ham kauçuğun da mcmle. raşar: _ Buradan ad:urı g~q mi! ,. d -ı;ıı • 

k t lJnlze ti Umesi h he en - Ben pazarlarda öte .__.: sa· d~-'ı·. t.aburo h&Jin e g~eu ıflMlı yap nun :içinde olduğu gibi 'e bllttin e ge r emen m uc~ • \;'0.1 tırstık kısa boylulann azlık olduk• 
ptirüzlerlle görcblhneklc mU!lte. temtn edilml§ bulunmaktadır. B kau- t.anm ••• Diyor aınnın fotin boyacı. - Geçti, Muharrem ata, de • larmı görürüz. 
rflılm "' JiyuhtlHğimle dcfil, ha- çuklar esaaen Mıaırda iş 'bankuı ar. lığı yaptığını e-llert söylilyor. E ·• dim. Kacircan KAF Ll 
tt.lannı görüp bir gtln sonra tas dlycıcrtndc bUlunm&ktadır. nııflrğı fotin boyacılığına tercih et - Kimdi o g~ ! dedi. 
hat ve tamir etmcğe ~h,an \İC. tiği besbelli. Yaşar fotin boyacılı. - MMtafa. Şu hani bizim Mu-
dauunla chUnebillrhn. Vali bu _.,·am bir ziyafet ğını &evmiyor. Hakkı da var. tafa IK', de<l!m. 

Her gece o günlük icraat pilin· AAf Hlkbn: K°'6 kop gitti. Sonra efeadi-
ço<Jtınu hakikaq aramak aşki lo veriyor - Bak Yapı-, neler yapmş m!' me söyllyeylm hu madam geldi. 
gôıden geçlrebllmc4< bUyük kill_ Vali ve belediye reisi LQtfl Kırdl\r Nasıl oldu bu l anlat bakalım? Ilt'n mad:ımı tanının, ara sıra be 
fetlere 'e gayretlere mtltifwakkrf bu akfanı Taksim belediye gazino. Diye sordu. nim ıı;aleblmden içmiştir. 
tıirı;tı) clef;il<llr; u~ kuya taka<ldiim sundn son içllmaını dUn yapan §ehlr l'qar: - Ne o ha~ırolıı madam! de· 
eden daı..;kalarda bir an içinde mccllsl ı.ıuısı ııerdlno bUyUk bir zl· - GözUm kör olsun hlklm bey dfm. 
thişünmek \C günün bülUn sahne· yatct verccekUr. Bu ziyafete mUlld dedi, benim bu lıttcn haberim ,.; - Bırak Allahını se\·ersen, ile· 
forinl bir !!lioema ı;erldi gibi can ve nskcı1 erkll.n da davet oıumnuııtur. ı:a. Ben e'Qıafnrı. Paıa.r pazar do- dl, bb~jm ı:antayı kılefte ettiler. 
lanclınnak kifidlr. 1n5an )&par \e it.sır, öfoberl !Mltanm. Ben ne bu - \'ok he madam; dedim. Çok 
&oylerken daha ziyade hlslerhılıı V ilôyet umumi mecli•i madamı tanınnı, ne de onun «;an- üz.UldUm, vah l-:ıh ! Sslıiden de ti. 
\4' heyecanlarmm zetiunudur. Ha.1· fa!lını kapan MnMııfsyı. Mustafa 7.lilmU tlim. Bernb r kl\hvelf'ri do. 
bukl biitün yaptrklannı hatıralar toplantıları sona erdi kom,umuzdur, amma o benılcn ~dlc laştıl•. Kimı;;,.Jı.-ri bulnmaclık rel'I 

klindc canlandırıı':•eıı suunma VllAyet umumt mecliBt topla'.irti: bli) ilk, onunla konoıtmam ld.. }'; bey. Ben yalnız Mustafayı gördUm 
,.c mantığına hiklmdlr. ıarı dUn aona erml§Ur. Mecus, vali fcnlllnı, hem bu madam heni gör. Ilu Vn.5arı ı;önn<'dim. 

}'!iki Atlna bel<le'lhtln m hur ve belediye relılnin bir nutku ııe ka _ mii mü! Görmemi • Ben namu • Yl!ı1ar ferablamışh. 
Delfi mabedinin mermer kapı 1 Uı.; panmıştır, Umumt mecllaln dUnkU sumla. ~ec:inirim. llii ·le bir lstC'n Mahkeme öt~ki şahld Ilc'kçinin 
Hinde \1\1tth·Je okunan , ~ bUyük toplantısında vnlyct ve belediyenin haberim \"arsa ild ~fü:Um iinUme \ 'e diğer oc;lubrm tc' klfhancdt.n 
Sokrata at fed1Jen "kcndinibll !'' tıdl ve fevkallde bUtçererlle, belediye akımı. ~ctirilmc"ll i~ln bir ha3ka ;;üne kal 
Y1..·~iı dü C unı bu akşamki hayat ye bağlı mUcsscsclerln bUtçelerl mu • - Pek ili, .karakokla nr lfMle ılı 
felsefemin iki keJlnıf'Iİk tıülaı;ası- uıkere ''e kabul cdllmlştlr. ,·erdin'! 1 • S.\iD rAtK 
dır. 

Şıı anda kebdJmi ta.Dl) onım, 
elemek ki k,.nillme moral insan 
flcmek hakkmı tqıyonım. 
l>cscartes'in "dü Unüyorum, flo 
mek ld \ılnm !..'' '"e~fzesi bite \ar 
hlnnrn 9ibat etse (1aht ahlikf 'ee 
bemlzj ay<lmlafamıu. l\hllk lçiı~ 
ıJii linmek \'e duyma1c kadar etti· 
UmlUğüntt , .e duyduğunu kontnıt 

\•e tenkit etmek <le ıtarttfl'. Ken 
dini blJmiyen ,.e tanımayan fn!i&Jl 
ne!!dnin oldufu kadu başkaJan· 
nm da kor&lctkllr. Yunu' F..nıre 
nln beyti bu htısosta çok ifadeli· 
dir: 

"Kend: nefelni h~lmiyeı Alla.hı 
b'lmcz kandcdir.,, 

ACI BiR KAYIP 

- ilk lifrcler pldi. itlerinin 
ba ma gelmiJenler, yüzde itibari• 
le, pek gülllno bir rakam göst.eri
)·cr. Grev tatmadı ••• Biraz evvel 
'J'emcs taraflanıaduı bir dostunı 
te1efollla ha~r \•erdJ. Herlcd b8-
7ük bir lnU7AD1la 1 inin baflJlda 
~alı ıyormut ••• 
N~ell n"!teli gildi. sonra de 

vam ettJ: -

- Korkaktan dinlenıedilkne 
ne iyi etmişim. DötlQntlnllz ld, Jul 
Romen ) 11lnız dün öilcden Honra 
Gaztrlanrndan dördli, e\ et dört 
na7ır bu odııya komünlıtt hareke
tinin eleb:ı.f1ıutle mttukere etme. 
ınl yalnnnaya. geldiler ... GörU • 

1 yorwnuz )-a, hiç khn.seyi dinleme
dbn. 

Oa\ bu betile bh:lrrl dt>rln 
JHr an <lordu, sonra ltellmelerc 

elemlere tıa arak: 
babamız 

-. - . . . -.. _ ... ..,,,,,. ... ., .... 

-- Şim,li, eledi, artık &licenap 
<1nHanabillrim. };iden ~eldlği ka_ 
dar kim.eyi elmıeltnden etmeme. 
~e çalı &<'8ii;m1 ... ı•ııt ronlıırdn.n za· 
feriml 8Ul'~tlmal etmf'fnrlerinl is 
fi) ecc~1m, hatta lcabedeı l' aAır 
bl\-'larıı.k ... 

1 tir:ır etmeliyim ki o anda, im. 
v.:ıntlığr mu, afCakı;> etle sıırho ol 
ınn ı, 1 i~ <l !11 t-, birJmç ant itin 
ol m. z r rln'n U! iri c1hn<l' knl 
m·ıçı b~ ''"'\ 0 ' :"f'11 ohm bu ndn~ 
ırıın <luydu ~ a iiliccnaıtlık hl'i 1 
h"mle gcrr.ck bir bil;> :1ımk, hay· 

Yar.an: 

10L ROMEN 11 Çe\ittn: 
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nnhk duym1J1a deier bir büyiık. 
JUk fe9frj OJUıdmb. 

• * * 
O güAden itibaren Daladye ile 

olan münasebetlerim tok daha sa . 
mimi n kard~ bir malılyet al· 
clı. Çalıpn hıtıarilan :rahatsız et. 
mcnıek husll4lundakt daimi pren .. ı. 
phne sa.dik kalarak - çilnkli ı.:cn· 
elim de ~ı< talı~ bir adanımı -
onn ruıca'k icabettikçe, fakat dalma 
ze' kte, 'e ıı;a.nrrsam l<cn<lismin de 
ııaylaŞfı~ bir zevkle, gömıeğc 
JÖrtlyon1um. 

Mesrlll 12 birinci.kanun 938 de 
yemeğe, bize, Faubourg Salnt 
Uonor~'dt'l'i e\lmb'-' ~ôlmi ti. Ka: 
rıml'\ ben ona bu 7.l;>afetl biz ter· 
tip etml tik. On:ı. li'rnn~ıtnın ('.D gil_ 
:1ide (•nt.ellektUe'lerlııln kl"n<füıllc 

oldu :?arını, kendlshıi tuttutdarını, 
kenitMne c~t vc.nnC>k L<>tcd:k 
!erini gö ermek 1 tlyorflul•. 

Hıılıil:üten o :ı .<ınm nfrnmızt1a, 
l':ıul \ :ıl ery, P:rnl !Uornnc'I gibi 
ntlnrnlar '<" r lcrl, F.ntl'liC'ktfül 
n·rlik En tıttıc; l mlld~rt\ Haorı 

Ilonnet 'e e"I ,g\lzcl llellf' Bonnct, 

J:ıcque11, Fran(()ls Porche ,.e Jıla· 

dam 8Jmone pbi teJıtiyıetler var_ 
tlr. Andre Maurols'lar de da\etll 
lıliler ,fakat Parist.e baluamadıt<. 
ları için gelemMDltlerdi. PoUs mü· 
(lürli Langeron da da,·etlller ara. 
sınclaydı ve aramada balanmıya 
layıktı, ~Unkil bu fe\·kalido iyt a . 
dam muharrlrlcrln ,.e sanatkirla· 
nn hakiki d~aydu. Nihayet ha 
riclye nazın Georges Bonnet ve 
~t de gebnitlerdi. 

Da ıdyafetten hahsedltJim, ben. 
'°l1ı pok derbı ve t&tb bir hat.ıra 
hır&lmnt olmuındandır. E\"\'ela 
l ilk'!Ck ,.ıasiyetleri bir arada t.op· 
lnnmı görmek gözleri kamaştıran 
bir ~e1dl. ~nrs o gCC",e, Daladye 
r!e Bonnet'ın doy<11ddan gibi ifa 
de Pttllderi, lflertnden kop&nk 
sllyledlklert weylertn bilyilk bir 
kıymeti vardı. Y:ılnl7 iki ha<llsc 
hu top• ntının biraz 7e' kini ka. 
çırclı. letrdotol birdenbire haber 
, ·erdi: 

- Snnn Polts mll<lllrtlnU tele· 
rorııı istiyorlar. 

J.angeron sofradan kalktı ''C bir 

Deri sanayicileri 
raporlannı hazırladılar 
Deri ve k6sele fabrikaUSrlert, lktl· 

sat vekAletJnden iatenıen buı malO 
mat üzerine bir hattadanbert devamlı 
oıarak yaptıklan tçUmaları dUo bl 
tlrmişlerdir. Dlln blrl öğleden evvel 
VQ diğeri Öğleden sonra. ib toplantı 
yapılmıştır. Dert ve kllııele aanayUml· 
zln veriminin arttmımaaı ve bQtOn 
ibtlya<;larına taallQk eden blr rapor 
hazırlanmıştır. Rapor bu akpm .Arı • 
karaya gidecektir • 

Hindis\an ile Çin arasında 
yeni yol 

Çunklng, 16 (A.A.) - Hindistan 
lıc Çin araaında yapılmakta olan ye. 
nı yolun lnpaına hararetle devam e 
dllmektcdlr. 

~ da.idim aon.ra gelerek, o her 
zamanki sakin, değipnez tebePli. 
mUyle: 

- lnvalldeıs'de yangm çduDIS. 
dcifi. Olup bitenlere gidip bir ıı.k· 
malıyım. Beal mazur görUnllz. 

Soan illve etti: 
- Şimdi de beşveldl hazretleri" 

ni telefondan fstt;:porlar. 
• ıra Daladye'ye gelmltJU, o dıt 

kalktı ''e biraz sonra yem~ sa]o • 
nuna dönerek kamndan özUr dile· 
dl: 

- Azfa Madam, pek müte.Pİ' 
flm, fakat Langeron lnvallde8'd• 
yangın çaktığını söylemi~i cJeill 
ını r Şimdi ~ hUJıısl kalem mUdii .. 
rtl oona Palals • Boarbonda (1' 
yangın çılmuya bafladığını halJe' 
\eriyor ... Sahici yangm değil .-, 
ona benzer bir SCY- Çok~ 
lil bir i~tinıa oluyormaı1- Ret• 
müracaat edilmesini lsti)'orlarrıut· 
Daha bu s:ıbah ancak 7 reyle ek· 
ı;criyet ka.zanalılldbn. Ko,up oro· 
ya gitmezsem ba sefer de,Tlhne" 
tehllkesl var. 

Daha IOllr&, 939 nl anrnda, dUP· 
ya maharrirlerl kongrcsioiıl da' e 
11 üzerine, Anıcr:lkaya giderken 
bana bir söyliyeceğt \8r mı, 3 11'' 

mu 'liye kendishıl 11,;örmcge ıcıt 
miştJm: (Devamı ı'<1,. 

(1) Pa.ıiste mebuslar mec i ın11 

toplandığı bina. 
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Tllrld)'e Ecllebl 
16, .. llr. 11.81 Kr • 

HABBK -NfemPoetuı 

~~~ ~~~~A~D~-~~L~E~R~~NUTMAYINIZ~~~
1 

Matta ozerinde Alman Avuslralyaya Kendinizi tanıyınız. 
illa .... tanare tayyarelerı·n· "-'•n 6aaan cömert olar bcazan da,,_ ita •• ......... tfl llllllefd ltJr l l pM ""- e4eria1 NeJen ,,_,,ateş sibi acaA ,,.,;:: ;:;' 

15 sünde dütürülen ta- are- AT I laawa 111 ... a ~.,. beterWlir? Neden bcaan Mrlcai n·n
1
• 'ı d. • .z. u I y ~or ve~ en .... _ L ! • • • • r en ınr, ne.. ,... • 1&.11 • 

"'" • 1.08 • 
lerin aayııı 74 ü buldu >"' Japıl6 .,. uuza? 

111
.z ~narlenıru1 Neden önümüze cılıan lar. 

aı ••<• se.derllen Malta, 11 <A.A.) - Pertembe C11- kalkıp Nllan. bir lıapru ufnında telrmeleri.z? 'il!!:::: 8ft9ll ırerl ftrllmtt nu. Malta adası tızeriadıe 
6 

bomba ve SkllleJ', 18 (A. A.) _ Perwem- Halaa, bütün bunlara clüsiinmek ue lıim ve ne ol. 
111!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 15 av uçağı tahrip edilm1ftir. ıo uçak AaerJ••llül fabrf. be günü Port ııore.biye k~ ya. d~. ";"'amalı mnıretindeya; Hayattan idilaıle 

• •11ı1r 
1 .,lds 1M • a.eo • 

............... .-< 
4ııa u Ajaııamm verdiği haberlere 

re dtlnya natyetme bır bakıf 

lagUtere • Bura 
ıaıuuebetıeri 

hasara utratılmıştır. Tahrip edlleıı _. pı1an J8.p'>tl ba'Y'& alu:nı her a e~nı bilı,ar mamnaz? Kendinizi leadi.elerin 
ve haeara Uğnyan ~lrllrm adedi lllll8rl ltOm baJam mankindeıı fula ~lıa yapılmlıf: nne bıralnnlf, iradesiz bir talata .:1...,· ...... -ntı- L--ı~--böylellkıe 21 ı bulmuıtur. llayıa ayı- 8• t... Bu, Japoııyanın ileri t\&1eıine •• u 

111 

,,_ ...,,......_ 
nm btdayetlndenbert tahrip edildi&i ... • alltemel bomba. ve a'V'CI UÇ&kle.n 1'6Ddeft9 aı~? Yoha ~ınızın, 6ir plamnı yapıp ona •öre 
muhakkak olan u .. aklann A)'llJ 7f o 1lrlJIJ•• ~lecek vaziyette olduğunu göete mı lvueht edıyormnaz? bulmuştur. Harbin bqllııgıcmdanbe_ va nr. 13 av ~dan mttrekkep o- .... Unatmayunz iri elueri,.Ue mııvallaluyetazlilıten 
rt 527 uçak tahrip edUmiftir. v.,a.stoa. ıe (A.A.) _"Amerikan lan ilk dalga 3,000 metrelik bir •i!'Gyet ·edenler, kendilerini, lt&liaelerin Myrİne iracle-

Malta, 18 (A.A.) - Cuma gtllltl bava .a.teml. direktörü Jamea Lan ~ada Careılammıl, füat arb • aı.z bırakanlardır. Halaa mııvallalnve&izl!L ._ __ .ı:...,: 
Malta adaama kal'fı yapılan bava dia, bQttın Amerikan akil mUdat - c,an gelen 26 bomba HAft~ 6.000 t " uıı ...,...,. _ akml d -~ aa tred ~· .zı anunanaaını.zın nıqvanclır. 

ann a 5 dllfman uçagı tahrip auun A1maD bomba tayyarelerını~ ıne en uçmtışlardır. Bomba u. 
edllml§ ve 6 ıı hasara utrablmlftır. Norveç 0.1.ıırtnden hareketle yapma çaıklan yıJralenmadan bombaları. 
Dtlfrnan faaliyeti avcııarla yapıtaıı ıan muhtemel hllcumlara ka. k • nı hedeflerden l'Ok wıalrlara ata • 
ke§lf uçuşlarından ibaretti. tngU1S mak lçiıı dalaıl teyakkuz haı~:Se :~- ra& kçnııışla.rdır. 

KiMie n tler181• ., ....... D ONYA -
ooNovORI hava kuvveUerl hiçbir pilot kaybet- • ıundutunu lfp etmektedir. Jamea bl; Loı.Uaade takwnedaAarında Ja • 

memiflerdir. aç Alman bomba tayyareatnbı Ame- ponlana. ,vaıiDde halıı•Nm. J>eboy 
rlk&D barP fabrikalarını vurmak lçln De lrsr.ıı müttefik uçakı.a yap. 
feda edilmeal muhtemeı old talan haft akmında laton dehiz 
.OylemJftlr. Bu tayyarelerin tıll~u uçakle....,. mitralyöz ateline t11tuı. 

(Ba11tarafı 1 illcWe> dönemellme lmk&n Ol1na•ıkla :er:· bin~'-v~ biri ~. &hitde 
Anudane muharebeler 

(11111 ...... 1 IMİlle) 
lac&k tlıp ayakkalıd&rdan ~-

=~~ h=:ı ~-- PrewsElisabetUlıpz Aı" 
- - İnclliz kralmm miyet namına aaWaip\tU btr at, •--:ı:;.. ~ l 

Harkof krs:.nlinde Tknoçenlro ro beraber Almanlar Amerikanın - ~ iMbetler olmqtur. 
auları muvaffakivetle ttea:Jemekte- çe artan harp ımalt.tau battal CltUk llllttefik uçakan Yeni Ginede 

bir mubarririıatze fWllan 80.JlemlftJr. .a.ugau.a -veliahdı 80ll altes pr ti 1 
" ı..tanbulda aJ&)dcabl ifil• ut _ EliıMet Dangfoterin 16 ~I 

dirler. Bu ileri hareketinde Sov muvaffak oldukları takdirde .... aamt.1 a Lae'ye de taarruz cQnişler ve bir 
yet tanıklannm !D~hbn rolO ohnUI telflfi d rar a- çq :yolu ile ı. w.-..- .ı..-ı.~ı-
tur. Rl!Slar bu keıtimde otomatik rını e ilmlf aayacakl&rdır • kaydetmifl:rdılr. _..,_ ~"' 

rap.o, bu yilzden h&7atmı k••nan bamnuı münasel>eti.yle I* F 1 

otu& bbıe yakJD emaf vardır. Tabii, b~ iM!**~ tabunma ~
bu rakama uata. blta, çırak dallDdlr )'1D edillDlf ve tabuıııo ıw ... 
Açt.ııuzıız m 0 •balraya buDlarm llep~ çit ve te.ftiliade hazır ....... silAblarla milcehheı: ıe~e Jrıte&t 

kullamnaktadırlel'. Bir Alman 
mukabil t3arrmUDda Ruslar 35 
tanlt tahrip etmiflerdir. 14 mayıs 
ta A lmanlıar 100 tam 3 urhlı oto
mobil, 300 kam:!lon ve 25 vagon 
kaybetmielerdlr. 

Lening.tad kesiminde mahoılll 
çarpı'1D&lardan b&şka mWıiın bir 
feY olnwnlftr. Alllt.anlar bu ke
simde 2000 451.U vennillerdir. 

Meıtres cephede AlmaD1ar mu.o 
kahil ta.aıTma ge~ tetelıb08 
etmişler fakat atJr saiyat Vel'Jlli9' 
Jordir. 

Barentz dea.llinde Rue gemıieri 
ftd dfİllDU tqıtmı ve ld MbiJ 
muhafaa gemillni batı~ 

Rmı.r. 11 uçak kaybmaa u...; 
Almanlar ~ ~ ka)4>etmifler
dJr. 

&ISLlll8 
Şarktaki gönüllü kıtaları 

tef\i telli 
Oelo, 18 <A.A.) - Şark cephealııde 

Norveç gönUUU krtalarmı tetllf eden 
Kisllng 08loya d&mıllfttlr. 

Yüzdürülen lnıiliz 
denizalbıı 

LGHra, 11 ( A.A.) - Uç sene evvel 
Llverpul k&fealnde batmııken tek • 
rar yllzdC1rGla Tbela deıılaltllr, 

Tlnmderbelt laml ile İDSiltereye pl
mlftir. Bil pmi .-. yapblt .aefıer .._ 
N .... da lkl denlalb tabl'tp et:mlf ve 
dilfmGJllll ' l8fe pmlıllnl batJnmttır. 

•atll Remi 
Bu hareketl~re kızıl hava kuv. 

vetlerı tam iştiraık etmielerdir tı'l (Bqtarafı l iadde) 
Vişi; 16 (a. a.) _ Kerç ~ 24 sene hapse mahkfım edil 

mubarelbes~ ilti!ıci S3.fhıısına . miş, lakin temyiz mahkemesini~ 
takib Ye ... ..n.- .. ;..:::, ll8lkzı ÜlleriDie ~ lldnCi -

R..ııaı-duı almaA elir ve -..: • h••enai neticmlnde idama mail 
fet m*deı'J möt"'WMyen artı;;, kGm eıti""'9tf 
Kerçiu ftrafmdKi tepeJeftle-. IZMIBDB iKİ MAZNUNUN DA 
mamıı mubvemeıti kırıbmftır •. AJ. , IDAJll IS'l'BNDI 
maıı. ~i ~ alçürtan u. I~ biidlrildiğine göre, 
çaraJt Rua kuvvetlerini J:ıombN• Çetmmn Ohcık köyünde ap. 
makta ve mit.lal)'& atefl,ııe tut• kiyle evlenmek için kocası Rld.. .-tadar. ·vuı iple boiarak ölclürmektaı V::: oelQlen Rua mıot&ii1 kuv- munun 3 gocıjc anaaı Vecahet 

Kerç lehriain taztaDda Altın ac1h 22 yapıdaki kadmla 
Deıta llonekada AlmUl tayyare. ona cinayett.e yardmıdan RÇlu 
~~duı türlp edllmiftir. Aeıkı U.... Ş&yanm ağırcezada 
de· ~un H&1bf cepbMin nuhakıemeterine den.m edi)nıie· 
•--~ taarruz müttefikler tir. ~ b l•l* olan maltJr&. 
~- tardectilmitür. me iııalonunu latimuız kadm 

dinleyiciler dold ~ ıe (A. A.> - Ken: ~ Müddıeiumumlu:rierdettL 
l&f .._ da Alman taarruzu inki· ~ iddt ~• .ıı- • 
• ....ıı ::=...~ n.eç lretıiım:.J- a~ana ..... n'IK' iki auçl1111un 
-u -'- ......, evlembilmek için Rıdvanm boy" 
ıar ~ helinde hlcmn. nana bir ip takarak birer tara· 
hlmmat • •·ide mt1 - fmc)aa ~i bu euretle 
dtlndlt;R l6t8ıa 9ıl t.an tahrip e fJldürdıllktm sonra humru kalble 
1'* lılr ~ lO ~ ~ katilin ve maktu. 
mittir. 5 *bet et- lan 9 'Ya4ımaki oomıiu Ralilin 

LDB.-n~!~~dJ• saat •tır.) 1ııanlan gördUğünO eöyliyerek ._... ,, __ ... vt., .,_,,,ıarmı ta.lep etmiştir, 
redllen remat ll - OBJcovada ~ -----

Dtln Kerote 119 tebliii: ae Karaclemls Rm fllow, mOClllr 
beler denm ~~ m~ bir mrette mGdtıMle etmiltlr. 

Hartaıf c~ ~- ........ 18 (A. A.) - Brita • 
taamızlarma deftlll e+.:::"tama nova: lladııııl ceıtı.ıade, .\lmuı 
Dtfer eepbeleırde blldi~erdlr. hatlmmn. eo • 6:5 Jdkımetıelik 
teY yoktur. ek bir '* oeıılıede )'Mlba9I Sovyet top. 

~e taDkJanmn Alman topou.. 

<8-t tanlı 
1 

lacıWe) atnln lfllrak etmlyeceti, ancak J"9Dl :-uştur· İngiliz kral ve krailcılll-
•yıaına gore Ticaret veld.leUDce t blr bulut aalılpler1D1D iftirak edecet1 aneclan ericlnmm meruılm .. 
bit •dilecek 8ellelik yemlik hubu= meydandadlr. Vek&Jet, blsden atırat- buıunmamasmı prensip al-1t 
verilir-. Je ıatımune latedllı 1ç1n moabaka kabul ettikleri halde bu merdi 

hO::::t rekolıe.&ıım ve el koyma mQddetlni 30 mayii& .lcadar tem.elit l JDÜ8te8lla ola.ra.k izin veısdl'" 
tabl hububat mlktarmm ettik, Tip ayakkabı filu'l )'Sil detll- erdir. 

tabm1D1 tarlada ve teıôf.U b&rm&Dcl dlr. Köeele ve dert yerllle kulland&. , ~ kralının çocuklan aaı. 
7&pılır. 'l'allm1n ve tulılt a bllecek malzeme dtıfODOldUIU nklt, l~~ sade bir terbiye glllr. 
Ye maat YekileUert ta~~t llk alda ıeıen ,ey, ıp ve tahtacllr. AD- mil§lerdir. F.aasen İngili% anar. 
tereken ha&ııt m_. c&k, tahtallnn fJrmlalldm1man J& _ nin en eaalı karakteri baıllll: 
uularma Söre ~in :=ume mdlr. Bu takdirde tahtamn randı _ maki İılgilia kralı 9eldsinci FJi. 
llleRllyetleri altmda ve mam )'tlsde 7& m.betlnde artar, aa, vard lngili& tahtından aynlır. 
maddeler de bu caaeu:W-· k6= mde kuıadura lçiA delil, her menu.. ken unutulmıyaak bir eeer ~ 
hallgt eaaatara san teetıtt 'ldllecettn da. lmllandan t&Jttaıar lç1n böyledlr. veda mektubunda milletine "' 
dairdir • • AUi takdirde, taıataıar çabuk çaU&r, t&veiy~ . buluıımuıJl;u. "Her ın.. 
rl K!:!'tiyar heyetleri, kır bekçlle _ lıfe yaramu otur. 1.tanlıUlda i.ae bö)r- an& tllllllft ve QOCUkJannm ya

• -rma ve zabıta kunetıeıt le bir falıdka ,JOlrtur. y.ıms, Adap&- DIDda lektWiz bir saadet mukacl 
t&bmln, teabit ve el koyma lfltrU6 llU'mda Wrdır. S..un lllti7&ca kift dıenlir,, Bir aile kadar heyecan. 
vazlfelendirilWere lUzum gödllen ıeUp plmlyecefl m.,uıtdadır. , la.ndıracak hi.dise yoktur 
ahvalde yardan etmekle mUkelleftlr Harpten evvel, bir eanatlr.l.r, altı Müstakbel lngiliz kraliÇe.i ri,. 
ler. • tabta. llatll oerttıerden Llkarpbı yap_ cudunu ve kendisini bekli)"ell 

Toprak mabauııerl oliai mllbayaa llllftl, O zaman bu utta, lbtlk ve vui.feyi nazarı dikkate alan bir 
7~ w

7
a tefkil&t J&PdlDUID• pıukavva~~ılDllf tıbrl denilen a1stem ıçerisinde terbiye gor

lmll&ll olaaı7an )'ederde kO;v mUba • pllılca Jaa~ malıwftt7i k1lllm - mtiftiar. Babası gazetelerde kr 
,.alariııun ll8ılılrecıf blrUklerl marlfe rak a;valrbbdara elUWdJ9t t.eadD aadan bahaectilmeeine müsaade 
w. ;paptınmı•=• ücant ve-..~ edebllmlft.1. J'lbrl o uman Avrupa- etmea •. Ve: "O der, henüz IU8. 
mmandur. kh1recl lılrtUderi alacak dan ıreUrllmektıe lcll. l)lllldi bu 48 )'ok tecilenn ağzına düşmi)t"tek ka-
lan maııarm pv.- del'bal JeriDd• tur. ıı ... 1 •• altı taıtadan yapılllllf dar kilçüktür.,, 
Uy10lere 6dtmek ~Undedlr Qakkabdar&, el&atlkiyet temin et hıgilia .kralı lrmıua müten.Ji 
ıer. Bunlar UıCak ~ • mekttr. Zira, ayak mtıtahan1kUr: 1 olmuını istiyor. Bu itbarla ha" 
JaA abalar •'"inde mtlbaJ&&::nbu: tahta mete&hrrik clellıdir. Altı mu.. ealan da vellahddan gayet as 
ımatılleceldel'dlr. Bunlar taratlDdaD tar ayakJlalldard& da &Jllı mabmr b&luıederl~. BunwH& ~ 
mllıayaa edilecek bııbubat aıımı, to- vardır. Gerek mantar a,aklrül llJ9a ıenç veliahdm sıkı lıir tamu 
a• buldqu takdirde kendUerlne mal lert, PNkae aUı t:abt.adan ayakkabı l&'düiU W her ÜÇ ayda bir iın· 
1'lD 1ıefteıı ful& ecnebi maddeyı slYecek ollDları, deve yUrUyQfüne tiban geçirdiği malbıdur ~
ibUY& etmemek p.rtlle ytızde bqe bemer yorucu 1* ytırtlyUften kur - . le8İn okuduğu deGiler arumda 
lladar prim nrllebllir . tarmak l•zımdır: Kantar utruna İngiliz impen.torluğu tarihi 11e 

S&tm almac&k hububatın nıub&,.a kadlDlarmuz, bu 8*Qltu'a katıanı,or Birleşik Amerika tarihı t n eeulı 
ye teeelUlm lflerlnln çabuk olmuı lar, fakat bakalım, taht& utruna bu yeri .iHal eder. Prenae.> Jngllls 
lçlD ve m1lbayaa edilen maım açık Jlabmet. katlanac•lrter mı? edeıbıyatmı derıııden bilıı Her 
,l&ba1ard& bırakılmamam lçtn ticaret ı.t&nlııuld& l'fbı4i a.t bin clft kun. gün hatıra ' defterini aıUııtag,. 
..-.aıeu ıtımm ıörecetı yerlerde top tura yapdmaktatlr. Bunlarm maliyet man yazar ve büyük. annelli kra
nk mahnllert oflal veya ziraat ban.. fiyatını vaaatt 10 lira kabul et.ek liçe Meri ile sık sık mrktuplap'. 
um muvakkat veya daimi alım lef- f8blrde bıergtın ayakkabl uaertne fO Prenlle8 her sabah 7,30 da .,;. 
ldl&tı vOcuda ı•Urebllecektlr LUsum bin Ura d&ıüyor demekttr." yanır ve sekizde kahvaltmm 
,ortııtıne valfler taratuıcıaıı ·bu mak ya.par. 11 e kadar hocalariyle a.e-
aatıa paraıan verilmek, IUreWe tartı Harlrtlta Rus toMuları rab_er .ders okur, ikindi beri IJir. 
ye ölçGlere el konabilir. İfler bltmce rY gemııtı yapar. Kon\llluju ve._ 
bU vesait qmma payı cıkl*tan -.. "'91 taralı 1 lmeicle > raber spor yaptığı kızlar sarqm 
ra terclban eakl 8&hlpler1ne bedel man tanklal'tduı daJa& kuVftlltJl • yüUek erkiııma mensup klllar· 
mulrablllılde t.eıuv.- edlleblllr dir. A.YDi .. rleıe söre Alm&a dır. 
vaıueroe tıulılt olwa&cak maıaaÜı piyade kuVTetıed ~ •11cumun.. O •• ı A d 

llaU1&0 fnldndekl mabeUer wya dev = ~ı.:-:a~ aru aceze e 
ı.le alt ..ır mlba&d ıbUWar m'1nba· rnanevtyatm•n ~m- -ı.a .. &.-0 Bıa.ün Halil Rıf t 
IU'8D ahin Te hububat ıttıarr lçlD ..,, vaıuue... •- a papM9 
alla veya :ııiraat bankaar tarafmdan gnstermekte-tir. A1manlw ihUya.t büttii açıllJOr 
talep vuku bulunca bunlann rin kuvvetleri g-,f.irm1tiier, mukabil ta BıJltln aaat IG,30 da DarWtc•9da 
wrmr. em e arruzlazoa g~işler, fa.Jıa.t Sovyet mtı....-oın banl8l HaJD Rltat Plllfa 

AJıcıllr ne mal aahlplıert arumcla il&ri Jıaıııek41lni dul'dQrUDMD"1*'J• namma dikllmlf olan bOatb ı._,; 
Mdw olan lhtllltlar val1D1.a ten.il dır. lrUpdı yapııacakhr. Keruimde ftll 

Yeni mahsule el kondu 

eu ve t.aakllınnıa ti8tnnltl#U ve Al 
manlıann slln«U muhuebMlnd• 
~llnta&rtenr. Almenlar,a 
tiJat lawwıtleırinl Deri ~ 
• ele So9yetleti dıJl'duıwnualt • 
Judır. 

dlOell bir komlaJon tuafmd&D !ı.:i r ve belediye reill LQtft Kırdarla ....... 
cılar&k halledilir. mı konan hubub& _ rClllllM)'CI len atlarlıen.. mec11ll azalan w Du1U1oWJ9 .,ar. 

• - - tm her nerede oluna olaun m---- Vefa~· 11 numarada o dml eemı,.u mtı...s.teri 1ıa1...-Jt • 
...:::_- •••• .... ıt (A. A.) _ -,- tura11 10 7&flllaa aenar -'--' sa. tır. -..t..L.tı • tıor.a kaydına Ye 1'811lmuaa tabi .._... "'"'' _ .... - l'raıım ajlnlt ~ ........ ,,... - r-ın. 8litıeci • lldlrDekapı tram- Sut 2 s da d& _ _..._ oe--,_.: --"· ' .:r--- -ı-•· 

&ov, İfbU karann lcap •W-.ıM masat- Yayma tıerı taraftan &UallUft yere nelik kongreBilll yapacaktır. 
_._._ lıt bwetlıeri Doaect PG • Urf11am ·-· dOferek bafmclan •in' yaralallllllfbl'. Bir adam bi.alet al,.__..1_ ;;;Bı Te ..._ lfMlrıofa dofna T ıan ak bere lk1 yas elH bin Sabahaddin, banın bir halde Cer- L-'dı &ana• 

ı... .. ~.maL. 1ll'a t:abrlat ""1'11mı,ttr • rah lall ,,.=;.:----·•"-- P8f& haatanealııe kaldmlmı1tır --, ti ( .a Mlllnler admd& bir çocuk. dGll 

Tlmıı~•+kcıaa -. A.) - Marepl bindlA'l tıUıalet Ue ~koparaa 10 
.. 

tilmelı: ~-AJıımnlıan ceri çe. Gı.ZLı· EMı·R M kutunda atıratıe inerken -·at_...__ ...ı. -- braltH&. "-- -...11e11e11ı1 rmka.W.ra&ıaa ... u -ee..-ed it~ W6A ~ llüklllf'clea lıılr llffret da btrlabıe ça.rpnuıtır. 
fmdan ~ Cll'dU8a t9n • Jl'ııat bqmdan ve muhtelif yet1e. 

::"'ııı.8T.ıu....::S*''=. GiZLi EMiR v--- ::::-..:=...-::.--· 
dra4a ...._ 'bir • Len • bir hayat ~ı V •--bol - --1 
llaymn IBUer taı:eı taıa Gı1ma ta G~L· EM o~ ıece ~arı Men ........ !.a-1 tmıılıııiı.tlb e- ,, 1 ı·R FNakarbk ... lıeyet'alt .... tertip edildi 

~ fff•• S90Uii en skel MM Şlfli balknlnia t.erttp ettltlo Qala• 

~b .,. Diaıe G. talar&Y BeJOl'bl gençlik k111Qtlll, Kur 

ler berine,......~~'!" ıZLi EMiR _,.... ·~ .. Alktu- tulU§" IJ1tll b&lkevıerl plı& -19-
amk icia lıloıılrar • 'ttrt;;d; ..., 1ı1r ....._.. keUmlala eıa Uert YOle7'1ol .. ...,. .. 

harekete~....... G·zL· EM.R ..... •A nnrn lftl.rak edeeatl ("'" ~ 
cütn'. Meıbs ...... Me ....... 1 1 1 sı11maet' • ı ... llf:i .. • ::.= ::11 =~!_ =-
.W w.flndlft 3911 tuıaua ...._•Tı ldKt BA"l'Ulll ..... et17or. er.il.,. ıt.Uü aıı _..... -...ı-. 
neUcealn&' &ı AlmıaııYllaılD ayni- .. ..._ ........._ ,.... .. - ...._ at il de Jlibayeıt btalsUl "'· JılaGl&r 
canYe l>qvWIDUl ..... al deıbl•.ln· - .... --1' .. 'IWOJRJ - 1 - f)AfJIUN --· ....... uıi1lll ,.,.._ - pllp ta_ 

dedir, ·~~ .... ~-·-="=··~·=••;•~:ı.~:.:•:•:":•~-=-:;...~~~-· _. 11a11tm tan.!Jndan 1ı1r ırupa v~ ..u..kUr. 

' 
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öç Devrin 
Bir Adamı 

Dr. UAT SERF..N 

!atanbalda subaşı 
teşkil Aktı 

BQtQn köylerde her tUrlU toprak 
mahaullerlnln lBUhaal v.ı derlenmesi 
lfln1 kontrol etmek üzere auba§ılık _ 
lar ve eubqı yardımcı leakllAtı kurul 
mast hakkmdaki kararnamenin me • 
rtyet mevkilne girdiği d1ln vill\yete 

üç devı.r, Uç ayrı renk; Uç de- blldlrllml§tır. Ayrıca bu t~kllt\tın 
vu:ite ve aatA.hlyet huduttan ile ça_ 

vir, üç ayrı yüz taşır: Kızıl... lı:şrna tar"Llan ve btıhaaııa mcsullyet. 
Kara .. Ak. Durgun. Ölgün .. Pak. terine alt bir talimatname hazırlan • 

Bir devir var ki: Kızıl, kıpkızıl mıatır. Bu talimatnamenin bugUnler_ 
Hafiye.. Sultan. Ölilm. Zindan. de gelme.si beklcnmektcd!r. 
Marmara. Fiyznn. Hcpsj birbirin- lstanbul vllAyctı dahilindeki köyler 
den kötU. Hepsi blrmrinden iğ- de eubaoılıklarm kunıtması ıcın ya_ 

pılacak te~ktılta vjlAyette valinin rl. 
renç. yaaetı altında yapılan toplantıda 1s -

Demek ld o da bir zamanmış... tanbul ziraat müdürü Talıslnln me • 
Demek ki o gUn de yaşanırmış: mur edilmesi muvafık görUlmllotUr. 
Hergiln didik didik olmak, her- T~kflAt kurulduktan sonra bölge ia_ 
gün birse daha ölmek için. 19 mUdUr:ngune tA.bl ol.ara.le faaliyet. 

te bulunacaktır. 
Bir devir var ki: Kara, kapkn- Sul»§ılar her muhtarlık mmtaka -

ra. Hrur. Hüri:·ct. 'Milsavat. Ada- smm btlhaasa ziraat l§l•rlnde fhtl.las 
let. Biri yapılırken biri bozulu- sahlbi. bizzat bu l§le uzun yıllar meş 
yor. Baş nr dönük. UmuUar sö- gul oımuo. tahmini kuvvetıl. çıttçl 
nük. B:ılkan: knn. Galiçya: Buz. tarafından sevilen ve sayılan kimse_ 
Mütareke: leke. "Ba.~·· lar bir ya ıerden eeçllecekUr. Geniş arazlll köy 

!erde ıae euba§ı yarduncılan da aeçı. 
na ... Millet bir yana. Ne bakan ıecek bunlıı.r iae yardım edecekler _ 
var. Ne çeken. dtr. 

KOÇOK HABERLER 
Demek ki o da bir zamanmış... l 

Demek ki o gün de yaşanırmış: f 
Her gün bam yerde gezmek, her 
gün yaşamaktan bezmek için. • PJrlmlcrl veya aurprlerl herhan. 

gl bir ııebcble ödcnmJyen hayat. slgor. 
tal&rlllm inkıtaa uğralllmaaı hakkm· 
da bir koordlnuyon kanın neşrolun. 
mU§tur. 

Bir devir "ar ki: Aydın, apay
dın. Ne ufuklar kızıl. Ne gökyü
zü kara. Ne boyunlar bükilk. Ne 
gönüller yara. Ne istilô.. Ne bela. 
Ne arabın fesi, Ne habeş kölesi, 
ne 88.dabat lalesi, ne saray fer
racesi. Sesj gür, kendi hür bir 
varlık. Bir Ölke ve bir Hakim: 
Türk ilL Türk çocuğu ... 

Üç devir, üç ayn renk: üç de
vir, üç cyrı yUz taşır: Kızıl. Kara. 
Ak. Durgun. Ölüm. Pak. 

Üç devrin bir adamı? Onu, siz 
de tanırsınız: Sözü değişir, özü 
değişmez. Yüzü değişir, gözü de
ğişmez. Özü gayyalarda yilzer ... 
Gözü şahiknlarda gezer. Alkış si-
18.hiyle namus avlamaya, riya 
maskesiyle kaşane kurmaya ezel
den yeminlidir. 

Onu, başında aziziye fesile sır
malı eteklere kapanırken gör
düm. 

Onu, Niyazinin Geyiğine ço-

• Dün, Mecldlycköyünde Kuııtepe 

mezarlığında 6 aylık bir erkek ccae. 
dl buJunmuııtur. C<!act, morga kaldı. 
nlmUJ, tahkikata bn§lanmıgtır. 

• Unlan kesilen 17 tınn sahibi be· 
ledlyeye müracaat edcrokkararm de. 
tfıUrUmeaint latcml§lcree de teklit • 
leri nıddedilmlfUr. 

• Pazartesi gtlnU bastnnc ve :mek. 
teklere kuru faauıye tevzıınc bagla· 
nacaktır, Bu tevziat bittikten sonra 
halka fasulye dağllılae&klır. 

• Dlln, ŞJJUde oturan Orkide adm· 
da bir çocuk, yediği yulaf unundan 
yapılmııı mahallebldcn zehirlenerek 
ölmU,tUr. Ceset morga kaldırılmış • 
lıl'. 

• UskUdar halk tnımvaylannm 
belediyeye devri dUnkU §ehlr meclisi 
toplantısmda kabul edildiğinden devir 
lflerlle mefgUl olmak Uzere bir heyet 
yakmda toplanarak tetklklcre ~in. 
yacakbr. 

banlık ederken gördüm. yap! Şunu yapma! Şuna bak, şu 
Onu, ekmek yerine çamur ye- na bakma! der gibidir. Artık her 

dirdiği milletin bağnna basa ba- ricası emir. Her emri bir ricadır. 

Deli mi, veli mi? 
E SK1LEit saçl:ı.rı, omuzlarında lüle lülE- sarkmı!i, sakalı 

··öb--~ğinc kadar uzamış, tırnaklan upuzun, sırtında, 
b;rçok yerinden yamalı mintan, üstünde bir haydeni,yahut 
c!lbbe, yalmayak başıkabak sokak sokak dolaşan, uzatılan 
parayı al.mıyo.ıı kimselere: 

- Ve!i~ 
Deıler, buııln.rdan keramet umarlar, şöyle bir üfletmek. 

elıni sırtına. vurdumıak için para, hibe sunarlardı. Bu giblle. 
rin bazıiarma da: 

- Deli! 
Damgnsını vunırlardı. 

• 

- Bazıları velidir, bazıları da delidir. 
Sözü, bu gibıler hakkında söylenmiştir. 
Bunların vcliliklerini bilmem, kerametlerine aklım ermez, 

f~at birtakım zararsız meczuplard:a.n, saldırmıyan deliier 
oldukları muhakkaktı. 

Heı ins·ınm ananevi hal tercümesi (iyi zan) ile (kötü 
zan) arnsında yaipalar, bocalayıp durur. Göz oya saksağan_ 
!arı, leşi kapınca ininde parçalamağa. götüre.n ayıyı, leşe ko· 
nan kargn~an. çobana saldıran kurdu (evlıya) saymak saf 
bir (iyi zan) dan başk bir §ey değildir. . 

(Pazarola Hasan) beyi ermi!i insan mcrtebesıne çıkaran 
ne irli? 

Taıınnm hohcr delisi (Çıblak Mustafa) hakkında: 
- Görnu:düğü gece mezarına nur indi, gözümle gördüm, 

\allah! 
Diyerek, herif ı evliyalığa çıkaran ne idi? Eskilerin meş. 

hur (Bekri Mustafa) yı (Veli) diye saymalarının, saygı gös_ 
tcrmclcrmin sebebi ne idi? 

Fakat hayat sürüp gittikçe. celi yin~ d~li. saı:ho'.'\ •inA 
earboş. ooe.bsiz yiue edcbsiz, zalim yine zalım, ahl ksız yine 
ahlaksız, ıezıl yıne rcZ!l ! Meselenin n önemli tar&fı, bu kı'la 
znma..ıı, bu kısa hayat oyununu terbiyeli, efendice, hakka ve 
adalete karşı hüı ınctMr geçirmekte. Geriye, (iyi zan) dan 
yiız bın kere üstüu olan gUzel ba.~rılardan bir §eyler - ve· 
ıevli mıskal kadar olsun - bırakmakta. Yoksa tabutun ba. 
şında ölüye (iyi adamdı!) demek - hoş bu da büyük bir 
mazharıyettir ya! - Herhalde geride kalanlar yine bir an 
süren b~r teselliden ~a. bır tesiri olamaz. Hatta olamıyor 
da ..• 

Drebeylerinden biri ölmüş. Bu çok zalim ve mUstebit lbir 
adaır .. nış, Aradan bırknç gün geçmiş. oğlu bir .mecliste .baba· 
srnuı nh1a!n, faz•ıeti, hakseverliği lhakkmda söz söylerken: 

- Diin gece, demiş, rüyamda babamı gördüm. Omnettc, 
hüyük bir köşk içınde oturuyordu. Etrafında gilmanlar, hu_ 
rıl r vardı. Saz çalıyor, bunlar da oynayor vur patllasın, çal 
oynasm gidiyordu. Ben de sokuldum, bir kenara oturup bir 
müdet seyrettim. 

-:\feclic;te bulunan nükte adamlarından biri: . 
- Şllkrct ki sen rüya da olsun, bu kadrini görebilmişsin ! 

demiş! 

Böyle bir ru a ömıeğe teşne, hasret çeken ne kadar o_ 
lu.s ''ar yeryüzünde . .• IIelc, Avrupada .. , 

Bu ne hal, Allahım! .. Dünya, tatlı rüyalara bile hasret 
kaldı! 

Scndo ~'llrkcn bu f'da, bende de bu bahtı vaaun, 
GBrem<ım ben IK!DI f7 mala rüyada bile!.. 

LAEDRi sa Lord Haringtona şampanya "Yap!'• görürsUn. "Yapma!'' yine ._ _________________________ _. 

taşırken gördüm. görürsüıı. Birinde yıktığını, biıin 
Onu çok yerde gördüm. Ve ,.,_ de yıkıldığını. 

cısı şu ki -çok yerde- yine göril- Yıkılan sen olursun. Yıkılan ç 

yorum. teki olur. O, yine nyakta .. O, yi-
0, her inkıJ.abın bayrağım(!) ne hayattadır. 

taşır. Sultan: Fiyzan. Balkan: Knn. 
O, her gidi§in önUne çıkar. Mütareke: Leke. Bir ülke, bir ha-
0, her Gelenin türküsünü söy kim. Ne arabın fesi, ne Saray 

ter... ferracesi. 
O, her Gidenin evini yıkar. üç devri, Uç ayrı renk taşır ... 

yak altında dolaşır: Seni beyin Kızıl, Kara, Ak. 
listU düşürmek için. Oç devir, üç ayn yUz göste· 

El üstünde gezer: Seni peşine rir: Durğun, Ölgün, Pak. 
düşürmek için. üç devrin bir adamı? Onu Sen 

Senin arabanda efendL .. Onun de görürsün. Sen de bilirsin: 
arabasında bey... ötekinde paşa. ~ arabanda efendi. 

Sen yaşa. Sen çok yaşa. Sen 
Onun arabasında bey. 

çook çook yaşa!.. öt d 
O - ı k ··ru Sö ı ekin e paşa ... nu, soy er en go n. y er-

ken dinleyin! Sesi, başlarken i- Sen yaşa!.. 
niltidir, merhamet çeker. nerıe- Sen çok Ya§a!. 
dikçe sertleşir, sertleştikçe iler-

Sen çook .. Çook yaşa? .. 

ler. Biterken bambaşkadır: Şunu ''Çığır'dan'' 

--
'A&IBIM ı 
e~:se,~}o 

. ıı. Yazan: NBZİBA MDlllDDiN 
Ferhat bir felaket haberi ahuııı 

gibi iki eliyle yorgan ,.e ancıb ba
r:mı tutnrn.k oda ma ko!'ltu. Kendi
sini, imdiye kadnr a5k \"e Ze\k 
lmC!l~rı gibi t..'lth hulyalıır yaşatan 
yumu5n'k ve gcnlıt ~longa attı. 
.t.ller:I hiili'ı bn5ınclaydı. GönUl ? .. 
Oiinlll?! Ah bu clcll, bu çdgm kıı. 
dınla f'imdl ne ynpacakh? Daha 
dün ak m derin ,.,, bayıltıcı bir 
hazla öfkclj ,.e atef:ll ihttraslanna 
hn ret çelitiği bn ge~ kadm ona 
imdi bir cııd:ıloz gibi korka \'erf. 

yordu. Ona ne t11yccekT Onunla 
na!tıl başa c;ılaıcak!. Onun aman 
dinlcnılycn ntc lerlni nasıl te81dn 
edttf"ktlf Hangi mazeretle, hangi 
iateklef 

ırcynl 1m.mık bir muadele ile 
&l~miş gibiydi. 'l'c4mar saçlannı 
pannaklanna takarak ~ktl. BiT -

den bir hakikatltı karşı karşı~ a 
kalmış gtbl acı bir gü liim!!eyi le 
genç yilxil burkuklu. Demek hiç 
sennernişti !.. Gonlü hiç sevmedi -
ğinl itiraf ederken gözlerinin öniin. 
de ilıi hayal, i'ıd genç kadın ha
yati beliriyordu. Biri sacle; açları 
AIJahm yarattığı gibi H1yah, göz. 
lerl gone o renkte, ) iiriiyUşl.inde 
hiı:blr t&kHt yoı.tu... lnc,e fidan 
gibi bir mdıun. Falmt hepsinin 
etrafında öyie bir luı.va var ld. Gö
nül gfbl parlak ,.e monden htr 
genç kadmı bir anda unuttum -
cak kadar insanı saran sihirli bir 
ha,.._ .. Ya sesi?. Ohl. E\'ct e\·et 
Ferhat bo claldka<la ''GönUI,, le 
beraber kalmağa nsla tahrunmül 
edemi.yecddi. Ne yapmalıydı! 

Birden ne yapacağmı clUşümlü. 
Elbitle dolabma dol'nı ko~arkea 

Garabet müaabakcuı 

Meksiko §Chri, insanların, 
hayvanların, nebatlar ile maden· 
lcrin i3tirak edebileceği bir (ga
rabet müsabakası) açmıştı. 

Bu müsa'OO!<ada birinci müka. 
fatı b'r Meksikolu kazandı; çün· 
kil yüzünde öyle bir leke vardı 
ki, Meksika cümhuriyet~nin ha
ritasını andırıyordu. 

İkinci mtikfıfat Sennor Şava. 
nez'e isabet etti. Ondaki hususi· 
yet vücudundaki seyya.Ic ile ce
ı;yanı kesi~iş olan elektrik 
lambalarını ) akabilmcsiydi, 

Üçüncü mii.kii.f at, solak olduğu 
halde, kitarayı mükcnunel çalan 
birine verildi 

Bu, hiç şühesiz, bir garabet sn.. 
yılayacak bir şey değil, ama Mek· 

pijnmASıom ceketJnı çık&np otur. 
duğu koltuğa attı. Giyinip çıka • 
ı:aktı. Kurtulmak için bundıın mü
kemmel bir çare olamazdı, Azami 
ümtlc bu isi blUımeğe ~bıılıyor 

<111. Pant.nlonunu t<'kti, frenk göm 
J eğini giyerken bir aniye clok -
tor Tarığr dt: Undü. 'nu hatıra sU· 
ratll bir te<l:ıl ile bUtun geceyi 
iç'ne ı;:indlrcrc!.- hnyalinde canlan. 
drrclr. Amnn yaral,bl, kıra\'atı ne • 
rede?. Tel< Jorıwntıf.. ÜbtlrJeri 
hepsi 'alizrle. BugUn yoleu değil 
miydi ya?!.. Hah, 1 te kımvatt 
Tamam, onclan ötesi kolay. Jt:,·et, 
Jıe1ıı;i t.ıunam. Fnlmt bu lmn31lc sal) 
lnr! •• Yalnrı seri bir iki tarak 
c1arbesl kift •.. 

Saçlannı son de.fa ~rarken ds
"'ıı rda :ımntalı bir se~ duyunca 
gözleri fa\tıışı gibi açıldı. "Gönül,, 
lin se ini duymustu; cy,·ah! •• 

Ilütun -.oı'llı.cmnJrhğmı toplıya 
rak kapıya doğru bir adım attı. 
ı~akat heyhat! Kapı ı;idcletıe açı -
lorak GönUI içeri girdi. Genç ka,. 

dm bugün fe,·kalldc bir tuvalet 
i~inde parıl p:ınl parlıyordu. ){ar. 
iJ karsıya kıılınca nc;Jarı biraz yu. 
karıya doğnı kalkık gözlerini ıtl • 

sikal~o.r öyle düşünmUş. 
J?ôrdüncü rnükiı.f'at, bir ta.J'l 

nasıp olmuş, Bu ta.şm husisiyetı, 
ağıza. alındıiı zaman ağzı su. 
!andırırmış. Tam çöllerde seyahat 
edenlere yarayacak bir §CY ... 

Beşinci müki.fat, 96 yaşında 
olduğu halde, her gUn yıkadığı 
çamaşırın ücretiyle geçinen bir 
ihtiyar kadını sevindirdi. 

Altıncı ınükfı.fat, kırmızı bü
ber yediği zaman yilzünün yalnız 
bir tarafı çok terleyen biriyle 
tamamiyle sağır olduğu halde tel 
graf muhaberesi yapa bilen di_ 
ğer biri arasında taksim edildi. 

Yedinci ve son mükafat da, iki ko 
lu sakat olduğu halde Paçenaro 
gölünü, altı saatten az bir za
manda geçen bir adama veriidi. 

zer~ gene delikleri kalkık kUeUk 
bomunu bUsbUtün havalandırıp: 

- Ma,Ulah beyefcnıli! dedı -
nereye böyle! .. Sizfn tren ·kalkalı 
tanı altı saat oluyor! 

Ferhat elini a•nrruı. 'ıırarnk a • 
ele ta ha.ykınlı: 

- Ne o!. Ne söy1üyo~unT. D"
nırk şlnuli saat liç h ! .. 

Gönül u.ı bir k bkaha attı: 

- Ne zannedJyorsun ya! Saat 
Utü de be:J g~iyor. Yok a. seni 
bu gece cin lcr mı çarptı?. 

Ferhat: 
- Bırak beni GönUI, diye ken

dini ka.napeye attı. Cinler mi yok. 
&a melekler tni ~tı. ben de bil
miyorum!, 

Genç kadm onan )ıUJma otur 
do: rarlıaınak itin küçük bir in • 
vılcrm bekliyen dlmmitli bir see • 
le: 

- Hem sana, beni çok giizel 
karşıladığın ~ aynca tetekkür -
ler etmek İ5teriml • dedi. 

Ferhat IJhoa& ondan uzakla§arak 
-Alayı brnıiık allahatkma, gHr

mUyor musm, f...a..ide canım n 
kılıyor. 

Panama kanalı 
lçleşı1or 

Keşifleri ve planlarının hazırlanması 114 
milyon dolara çıkan yeni bir teşebbüs 
Rugün Panama. kanalının bulun 1 damdır. Bnnonla beraber bogt111 

duğu yer ~imali Amerikayı <".ellU • kanal 25 yıllık faaliyetinden .-. 
bi Amerlkaya bağlıyaıı uıun her • rumdur, Buna rağmen kanal Uıl' 
zahın en dar yerhlir. Fakat Arne. rinde yeniden blrtakmı ln~t bSf' 
rikanm keşfimlen 100 sene sonni 
dahi bu rnınt.akaOa Pasifik kıyı-
mdan Atbı.ntik kı),Sllla geçilme-ı: 

sanılırdı. 1513 ),hnda Vasko Nu -
ne7. clö Ba.lbua 1 :!linıle yan b 
panyol yan Amerikalı bir adam 
bu sahan örten ıışrnma7. ormanlnr 
araı.ınd~ ~cçerek iki <leniz nra. -
bında bir i'3ra yolu btılmu~ oldu. 
Sonra bu ha\'alidc Framm:ln.r yer. 
le5tiler. Panama luınahnın bulun
duğu .,ah:unn yansı Fran<ıızların 
elln<le bulunuyor, yarısı ise Ko • 
lombiya cumhuriyetine tabi ayılı 
yordu. Yalnız burada ya~ıyan J<'ran 
'tızlar <ii\'ri<>inckler, <ııtma ve ~ıda-
ızhk yüzünılen yavaı ya\'85 öldlik 

lrrl İ!:İD Fran a hlikumcti hep ini 
Fran aya çağırdı ,.e kendi f-Oprak
Jarını Kolombly:ı hükümetine ter. 
ketti. Frnn .. ız hlarcsinde ya.5ı)ıut 
hnlk Ko!omblya ldnr ini beğen -
miycrck 1088 tc isyan ettiler ve 
Ponnm:ı cumhuriyetini tcskil cttı
Jcr. nu daracık topre"ı. 1111r1:ısıııın 
fktr~ııcli ,.e ıı l<cri ehemmi) etini 
ıınlamı ohm Amerika lılikiımcti 

'lerhııl veni Panama comhoriyctl-
ni hmulı ve bu yeni hlikfımctle 

ılo tane münasebt•tler teminine 
çahstı. 

28 Şubat 1901 de Amrrikan hü
kfune1l Panama cumhuriyetinden 
bunul:ı bir kan:ıl açmnk müsaade. 
sile beraber kanalın iki tarafında
lcl 8 !•ilometrelik nnu.1~ J ''c kana. 
lın miiclnfaası için liıznn olan btr
lmç kUçük ııt!ayı 10 milyon altın 
dolar rnukabillncle satmaltlt. 

,\merik:ı.lılar buraya yerlesmcz 
elen en'c <11trnnnm müsebbibi o • 
lan shTfslneklcrc karsı irldctli 
bir lıanı açtılar. Herkes kinin al
maya icbar edilcll. Amcriknn po. 
Hsi bu ha\ıılide oturan herke c 
1>al>ah d<şnm cebren b1rrr bardak 
l.1nln mahlülU iı:lr<ll. Rnklt u a -
rın lh:erine petrol <lökfıl, bu suret 
le kıın:ıl hın7.JL<;mda rtmanın adı 
bUe nnutuJdu. 

Anıerikıının şnrl< \'e garp kl),. 
bnara~mdski yolu 7000 kilometre 
kısaltan Panama kanalı 115 ıı!;'lıs
tos 1914 de nçıldı. Ve kanal açılır 
nc:ılmıız meıika ba kanalı bir 
harp 7.arnanıııda nasıl koruyaoıı.ğı 
nı düısünmrye h:ı5ltıdı. 
Knmılm ~~tiği hıpraklar husu-

i b1r idareye tabidir. Bu nnnta -
J;ayı hları? eden vali Amerikan 
hıırbl~·e na~1rmın lnhac:ı ilzcrlııe 
Amerika cumhurrclsi tarafmdr..n 
sc<,ilir. Kanal mmtnlmsı dahilin<le 
hiç ldmscyr. toıırnk s:ıtılma7., hu • 
~usi mUesse e lrunılamnz. Tnblfyc
tl ne olurcın olsun lmn:ı lda çıı lı -
mıyıın hkblr in an burada otum -
mıu:. nu t-Opral< :ınn merkezi Pıı 
namnmn biraz saı•..tın<la olan An • 
lıon şehridir, Kımal idaresinin ka
nal bo~-unca Kolon <ıchrinclcn baş 
lıı:o.'lp Pnn!lma -.ehrinde biten 7G 
J,;IJomet re ilk lılr de . lml",ndlfe.ri 
\ardır. 

l\ıınal sahillrrl taht.im edi!ni • 
1 ir. l\uvvrtli hir askeri garnizon 
,.c iki tan·nrc mc:ı-·dnnı vnrclır. nu 
hava mcyflnnlanndan hlrM At'nn. 
tik lnvılıırmcfa rrnrıwllt cllğcri de 
Pnsin!{ kı)'llnnnda ' 'e llııloo:ı te -
ııeforl üzerindeki Albnf.dilt mey-

Uir etiyle alnmr tutarak, ımr -
nınltlı:ın ile gözlerini uğucıtunruıh'tl 
lınşlaclı. Gönül bir gece içinde lle. 
ğisen cvgiH ıne ha.:rcUe bakı -
yordu. Bu genç ilk defa onun iz -
zetlucfsinl Jonyor<lu. Birden ka ' · 
blnde yııkıcı lıir intikam a le\ i tu 
tostu. Bu acıyla fC\'f'ran e<lcrek o. 
na hlicum etmek an:u!luna kapıldı. 
Fa':tat bu clonmucı gibi hareket lt: 
duran genç adam:ı göz ucuyla be.k. 
tıktnn sonra bundan \azgcc;t.i. Rey 
lıuclc emek!. Bu kaya parçası ona 
mukabele edemlyecck kadar sarıı.. 
lacımıstı !, Birden İçinde ince bir 
damar kopmuş gibj bir sızı duy • 
<hı; ya bu sevimli, cömert \'e ~ki 
se\•giliyl k&ybe.ttly!iıc?. Oh · bu 
mUmkün mU!. Bir ıtcce lı;-lncle! 
Halbuld dııba dün ne hararetle 
blrle~l ler \ 'O aynlmı~lardı!!. 

GönlU sun'i olmıyan tath bir so
kuhı&la ona yıddalf&rak eliyle ar 
kalamı okşadı: 

- Ferh:ıt nft oldu sana f Haata 
mı!lm !. B<-Di korkutuyorsun 1 

Genç adam ha samimi hitaba 
ba~ını kaldırdı. GözJerl krpkıT.1ldr. 
Boğnk bir se<Jle: 

- Rahat.ennn ve sıkılıyorum, 

lamııttır. 
Kanalda B'imdiye kadar yaJnd 

iki ıra setler vardı. Şimdi UçüO ' 
cü bir ~et sırası yapıhyor. Bu b., 
günkü kanalı ayn ayn üç pa~>" 
uyınnak gayesini takip etnıelıt" 
dlr. na teşebbüslerdt>n kanalın a.-; 
panın.a.rruLcrı neticesi elde edllnıe 
i tenlyor. Bugün kanalda bir ı.:e 
mi ba~ak oluna kanal tam.,ıı; 
tamamına kapanmış olur. Falı• 
sahile mo\'117.I '.'K'trerlc kanal 11 
ııar~aya aynldıktan sonra bu P~ 
taların hlrislnde batan gemi ,. 
mr. o kı mı kapatır, diğer iki 1" ~ 
:;ım AmerY.mm harp \'e ticaret 
Joı;una a~ık knlır. Yapılmak btı" 
nen i · tok büyüktUr. ÇünkU I<ıa • 
nal bütUn boyunca üç kı'\Jlla a)tl 
Jnc:al• kn{lar ~enlş değildir. G~ 
llği mUsalt olmıyan yerler -
hunlar kanalın üç~ ı':<isini tdıı' 
oclcr - gen!şletflccck, buralar: 
) eni bir knn!ll yapılacaktır. Bu r 
retlr lıerblrinln genişliği hİ(~ 
nokt:ısmd:ı 41 metreden aş:ığı ııı?. 
mıy:m Uç ltıın:ıl \iicoda getiril • 
olnrııktır l~i bu genl:ılik en bU)~ 
ııoc;t.n. \'Bpurlariyle harp ;;emi'e , 
ııln dahi kolay kolay geçme"lıl 
mlisoit bulunııca~ır. ·na!bukl bıt; 
ı::ünktj knnıılın en dar noktıı. 
)'Blnrı 88 metre senlı51iğindc bde' 
hınuyordu. Bu kadar geni likt ., 
~5000 tonluk bir hnrp gemi fili 
gctmesl mnıülrlin değilcll Ke1Ş 
eski trnn'i:ltlantiklerdcn • ·o~ 
,11, Knfn Meri, Kuin Elizabet 8' 
Pıınnma kan:ılmıı ığmıyorJardJ. 

Palmt bu büyü'k i5in henü7. >.,J 
nrz ilk ke5lfle:ri yapılmı~ ,.e 1ıJ' 
talan h87:rrl!ınmı,Ştrr. Asıl lı; b~ 
dan onrn 1>1\şlıyacaktır. Şlnı~~ 
kadar 114 milyon tıolara çıv 
masraf ycklinunun nckadar yil1'; 
r.ele<'.eğl henüz hesap edilmen'llf 
tir. _,/ 

~fici~~ 
(Oazetemlzlıı birinci 118~ 

bqhk yanındaki tarih ~rçeVl.'911!1 
Uyerek gönderecek oı.'Uyucularnı'1 t 

ticari mahl) eU haiz olmıyan 1ınçOll 
llnlan parasız neşrolunur.) 

lı arıyanlar 
• Tanmml§ bir hastanede yr;.f) 

idare ışlerindo C.cretle çalışan, cfll1'.; 
ve eski türkçeyi mükemmel bUeD ,,d 
b:ıy; mUbrem ane ihtlyaçlarmı J< 
ıamak için ak§amııırı saat ıs 
24,30 a kadar her tUrlU ı,,te çaıışıı'~ 
istemektedir. ( A. Tepedelen) reııt"' 
müracaat. ti 

• Tecrübeli bir fen memuru il ~ 
maktadır. CM.C.) remzine mUrac 

Aldırınız: o-1 
(M.O 32) (Pembe gUl) (S,S.) .( jl 
(E. Ural) IK .. "J. Jılabtap) (f.ıl 
(Devlet kuııu> (2, 2, 44) (F. R. G~ 
(H.K. ) (C.M.) (A.L) (B.Y. ~" 
(OranJ (N. z:ı. T) (A.C) (~ 
<Anlaşalım) < Ciddı) <l. Ş~ 
fSezen 26) (Nadide 79) <~ 
(El) (Tercüman) (E,O) (S,U) (~ 
(Rr U) (H,B. 888) R..R.O) ( ,; 

1 
(Ciddi söz ver) (N.C.K.) (rl ( 
(S.C.K,) (Yoldag) (Tekcan) (J1. 
(A.lıl.) (302) (Bana no mutıu> 

dedi. f a!iat sen benim gitırıedil 
mi kimden öğrendin r ', 

- Doktor Tanğa f;esadiif 
tim, o oylooi. ~~ 

I~erhat önüne bakarak ~: 
Genç kadın kınk bir st>Sle ~ lC~ 

Demek bunu 1 iterek ... ~ 
gelcliğime memnun olmadın!~ 

Ferhat dUsUnceU bir h~r' 
- Doktor sana ba§ka bar 

s-Oylomedi mi? - diye sord!:. ,fi 
- Hayır, yalnız gitmedJı;u~' 

ledl \'e ayrıldık. Ben doğıU ;,ı 
fonıı ko~tum. Hayret etmlştlfll 

ru;.:~İıat ağır ağır cevap ~~ 
- llayrct edecek bir ,eY 

bunda.. .-
- Nlçln bana bo teahhurO Jf 

ber \'ermedin f Sana §imdi °"-' , 
dar sitem etsem haklı delil 
3im?. . .. J 

ft'erhat can sıkıntnıyla göl' 
~~dL f 

- it.cm edeook bir sebel' 
rtmlyorom. Jf 

- Daha ne olson?. Yold.., 
hrsm, gizlenirsin!. 

- Daha!. 
(Devam• 1)(Jf) 
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IARIHDEN YAPRAKLA~: iLiM l'ARiHii 
H1rka yoz değiştirir mi ? 

JJ==Oaono · paşavo 
ku ırta ıran 

Telsiz telgrafın icadın-· 
dan elli yıl geçti 

B ı ise metresinin başına geçerek bütün retmeni oldu. Bura.da her türlü 
R kil nin saati onu dikkatiyle ibreye bakıyor. lbre metten mahrum bir liboratuar-

blb_. Bf a ...... ,_ 1.ooJQe -1.-a.k vuruyor, mevsim sonba· 
ııı~"'UIJ!le keramet diye geçen r mevkii ele geçirmek bqka, reı4ren 'i/C~- ~.. '!iaau.1 ve bardır. Pari:l sokakları kuru titremiş ve tam hesap ettiği za da talebe okutmak Branliye çok 
~ Yl'el ~ halet w.r. Bu ba- o mevkie layık olmak yine bq- efeodieine de bir ~ Y•Ptnak yapraklarla dolu. Gökyüzü ka- viyeyi ~imıi§tir. Bu suretle ara. ağır gelmişti. Fakat bu acı ha 
de ..... nıara göre suya ~ kadır. Hallil Paea, .Ddnci defa~ iısttyoırdu. ôbtır Ç&VUI :Ja Halit ranlık. 0 vakit Karm manastırın· lannda. talebenin oynayıp koş- yat çok sürmedi. Ertesi sene Sor. 
'et lerip on.un tızerlııde bir kotra gal ettiği ea.d~t sandalyaama P&WJ8YI da peit tanmuy rdı, a. da bulunan Paris ikatolik ilniver- tuğu bir avlu bulunan iki bina· bon üniversitesi fizik ıa.boratu 
Oh..._ allrmek, dalgalan '*'1Ya llya.katini bu aefer de iebat ede. mtrlerinin t~ne bel ibağiamıı dan birisinde husule gelen bir e. arına tecrübe hazırlayıcısı ola· 
~n. ge • d ,_ __ ._ mllmklln medl, .ı..1eri •. n .. n-• ~llne bu'ft-. bulunuyortıardL sitesinin pencereleriden ölü gö. 1 kt 'k k 1 b' t 11 b ~ı k t · ed'Jd' ~ sa tle ind dlll zıp o.......- - ~ J'"' .. uT 6'"· ._ d 1 ''h d züne beıuıeyen ışıklar dökülüyor. e n IVI cımı, ır e e ag ı rn ayın ı ı. ~ a r e -et ~ine o :;ibilere göre 'kera- tırdı ve .. tekrar azlolundu. Saray, s~ray a anı~ uda estur!" Üniversitenin fizik salonunda ta bulunmadığı halde öteki binada Sen Lui lisesinde, Kolej dö Pa 
11111 ehli adamlar için zaman m.cv- ıimdi iti c1ddt tutuyordu. Becerik- tekerlemeaile t ~~ ... :dm!_Şlardı lebeler profeeörün izahatını din. bulunan galvanometrenin ibresi- rlste yardımcı öğretmen olarak 
~ l'Oktur. Onlar ae.bah kahva!tı- t.is veziri mutla.ka öldürtmek iaU.. ve ayin zamanına ..... "f>e igi için ni harekete getirmiştir. fizik dersleri aldı, zira Branli 
ili 

0
'13at<4•.ta a.lıriar, öğle yemeği. yordu. blltUn dervieleri bir arada bul. liyorlar. Branli ertesi gün bu keşfini zengin bir adam değildi . 

..... 'ı1llnda ye'I'le'l', altpm sofrasını Halil Paşa, azli haberim 8IDll' muşlardı. ÇaVUıŞ}s6m batı, ayin sa.. aö~tin vurdufunu işiten profe- ilim akademisine bir raporla bil· 1873 de pillerde sakin elektrik 
1M.... ÇÖilerinde 1rurarlal' ve gece boyunda aldı ve ;yine eaki çareye Icnuna girer girmez lbir hırkaya diriyor. tatbikatı Ur.erine bir tez vererek 
ı~~~.ua uııaı Yine Bağdatta kestirir- bqvurdu, kimseye haber verme- bürünerek ve iki ta.rafa .salla~ - On oldu, artık çıkabilirsi- Bu biıfca.ç satırlık rapor 15 doktor unvanını Jcamndı. Bun-
"tl' rak edeöl, erit!nı d:ı.ircsi:ııde zik. ...,; ... di. • te l den yola çıktı, sapa yollardan - yor. yıllık bir emeğin mahsulüdür. dan soradır ki katoli.k ünıversi · 
•·-~ abuı keramette ve kenımete tstanbula ""aldi, do:ıh.·t'& tJüüdar- re dalmış olan Haln Paşayı tanıdı, Otuz kadar talebe şimdiye ka.. Fakat netice ,.....,. mühim olmuş, si fizik profesörlüğüne getirildi. 
~ılık d :-ı.1: lerd tlak cı ~ &•.. hemen bir fşaret verdi, PA§a bu dar d ede '--~,·ets' d ~"' ~ • ~ "f-,~ en hı-ye e mu a daki tekkeye, Şeyhlnin yanma git- ersan ~~ ız uru· telsiz telgraf keşfedilmiştir. Ve ömrüniln sonuna kadar ,.,.._ 
.ı • . ~·" bulunur, ÇUnltU deniz- s b işaret UzeriM yilztlnii ekşnti, gö. yoru. Şimdi birdenbire canlanı- ... • .. -.:ıa çalTatı. 
"' .,__...__ 1 . ti. Fa.kat dediğimiz gibi aray u zUnU çarpıttı, ~ bir vaziyet ""' roJ,.~ ,_ 

1 
k ..... ... 'a.u - ı.. .... l 

~~nı omuzlayıp gezen en uıeeelede çok sinirliydi, abık Se.d aldı. J...,.r, 'Jr"-Al''""'eıer ~ı ıp apanı.. · Branlinin 'bütün ihayatı bu an. Branli her SP.ne derse 1..1a9 ar-
~ .;oktur, iş:dt>n v97. ~:!:'.: razamı nerede olursa o:ı.uıı bul- Çawşlaıın t>eşı her dervlıi ayn yo~ ,sıralaalr ~~1bi~ibiı:inin lattığnmz güne çok benttr. o ken babasının kendisine naslha
" --..ınca.ya kadar bır m.ıı.aWM> durmak ve bulımur bulunmaz da ayrı gözden g~ '\1'e' 80llt"& ar- ça.gıran t ~ -erı işıtili· bayatta hiçbir gün vazifesinden ti olan şu cümleleri tahtaya 
"' bt.•aya uÇ3lllarm §U motör- öldil.nnek azmindeydi. Bu sebeple kada.şlanna uöndtl: yor. nim adamı dıııdaklarında bir başka bir ~yle uğraşmamıştır. yazdırırdı: 
~Pervanesiz uçuşlarını sey. dört tarafa :ırayxılal' dafrtmrşlar. _ Halil Pa.ş:ı. yok. Şeyhin elini tebessüm bu başlayan, büyilyen En mühim keşfini yaptığı gün "Yorulduğuuz vakit sakm bun. 
ı.a; de görlllmcmiştir. Fa.kat dr, gözcüler koymUf}ıardl. Not.ekim l>ptıp dönelim. fi?Dra ur.aklaşan sesleri dinliyor, sevincinden haykımuş değildir. dan bahsetmeyiniz, hastaların, 
L. ler çoktur! as bir zaman içinde onun ÜskU- Biltlln dervişler, aramlan ada- limdi salonda yalıuzdır. Elini al- Kafasında yaşattığı fikri tahak- veremlilerin yorgunluktuı baJı· 

cı...-.ıace ke~ti en iyi tarif e- darda ve Şeyh Mahmut Efendi mm Aralarında bulunduğunu biıli. nına koyuyor, dudaklarındaki kuk ettiremediği zaman Urnit.siz· setmiye haklan vardır. Fakat 
~ OhA.ıcte ''keskı'n zeki" diyen A-ı-- dı tebessüm siliniyor, alnı buru.şu.. · · ıuıı~lam insanlar sabahtan aka,._ :~dı:r tekkesinde bulundufu da ...._ıı · yorla.rdı. Fakat lken.<lieinin t.anın. y öz1 i liğinden ağlamadığı gıbı.. . .. ......_ _. 
>it • Aynı haleti en iyi tez. Bu tekke, kapitU]ıf.syonlarm. ya. madığmı görerek ~tat' ve or ve g· er nde garip bir mAna Branli çok mütevazıdır. Büt~ ma kadr çhşırlar ve bundan şı°"' 
~''liyeıı de bir t>t'-ktati dem- ratu1ı. •"fA"""tlume ve konsolosluk bnnu aeyhln ----tine hami.et- ydanıyor. Kapıya doğru birkaç 1~-iversitelerde 'her dersanenın kayet etmezler,,, 

_.:. ı.._ • Pek ... ,,.,ı. old - Uz 6 •"""' ... ,.,. ., m.unwwc a un atıyor sonra .koridora ses. ..... 
111" "''d """";;v-our ugu ere kaleleri gibi taarruzu müşkül yer- mişlerdi. Bizzat~ ise Halil Pa- leniyor: merine profesörün ismini yaz.. 
~ ~ 1 

bilinmiyen derviş, bir köye lerdendi. Buna rağmen hllnilr, !tft.Ya, yamn saat 90llr&, şu eö~eri mak A.dettir. Halbuki Branli tam Otelsiz ve ıazinoauz Londra 
, 1')\iz 'Uzunca mUddet ibir tufeyli u~ bel çaVU§ gönderdi, tekkenin sl\ylfiyordu: · :-- Jandron Jandron, Buraya, 65 sene çalıştığı liboratuarın Londraya yeni gelen biı sey_ 

bit ~ geçirmek ister. Köyllller. aranıp ta.ranmaSD1I ve Halil Paşa, - Hrrka yUz de~ez ui- ~~k · liboratuarma eklAtörü ge. kapısının ~rine sadece "burada yah, pek mli§k.ül bir vaziyette 
• ~d.·~erle bir tebere dayarup ora.da ise hemen ksfasuun kesil- zim. Seni tarut.nuvan benim ha.tı. nnız. fizik tecrübeleri yapılır,, cümle- kabr: Bir oda bulmak ~in otcl-

11 ~~~dava besle~ isti- metliDi emrettJ. Bu çavuolann ba. rmıdır. Bununla bember daha sağ Jandron fizik deraanesinin sinden başka bir şey yazılmasına den otele dolaşır durur ve hep 
l'ııı .... -Y11i bçırmak için çare ... '" h-- Şeyh Mahmudun mliritle. lam bi k~- Olur ki yarın ~~ asiatuııdır. Biraz son· m"---.:ı- etmemistir. "yok' la karııııtl-n-..:-·ııı.r " M-dan va bir keramet .,., ,...... r "9C ara. ra oı.r V:ışma~ mak. inesiyle l>era.. ~ .,, "1' _.. • 
~~ , ...... ı.u.•t ko-y..ı-- uzak. rinden, he!!1 de Halil Papnnı lfit- hatmmızı saynuyenlarm eline dil- be :Edvar Branli çocukluğundan Vaktiyle Bukingam sarayı ile 
~ ,,..... uçu funu gönrüişlerdendi. Te<kkeye P. Şersin. r ıçenye gın.YOr. Hocasının beri çall§kan ve sessizdir. Sen Hayd Park arasında, biribirini 
~. :lı!ıtcmiye karar verir • ifaretiyle makineyi liıboratuarm Kentien lisesinde daima sınıf bi· takip eden otellerin birinde cim· 

'b. bir ıköte&ine, büyük haçla Mer· ı · 
ı... ~ı..+._. --ı- Beden Terbiyesi Umum Müdürlü~nden: vem Ana heykelinin arasma ko- rinciai olurdu. Babası aynı ı$e. di yeller esmektedir. "Pali.s,, ve "'" •d':: dervi.~, 1ri5s dinlçuwg •- ~ de edebiyat hocasıydı. "Viktorya,, otelleri, birer ~ 
~:.. • Köytüleriıı yaptıkları ı - Vn&yet. kua ve mUeaeeaeler gençlik kulOplertncı. bedelı urtıl)WI ~yor. - Br&Dli lise tahsilinden sonra hane .•• "R'ı-,, oteli kapılannı 

~ .. , atlknnetıe dinle'!' ve ııorar: mllkelletlerini çalıftırmak üzere af&tıdakl prUar daire81Dde'T• mDlabaka Şimdi profesör aon emirlerini parlak bir bakalorya imtihanı kapamış. (vindsor), (U!ucaster) 
ib .... ltıJı......_ ~aa:ı bir ikeamıet İl5tiY01'9U- imUbanlle 60 etı.tmek namzedi almacakt.Jr. 'vermektedir: verdi. Ondan sonra yüksek mu- ile (Mazestik) otelleri de kapaiı. 
~ litıl.'. ~. Söyleyin de göetere - Bu namzetler 1942 temmuz veya atuatos ayında Ankarada'yatılı Te aı. - Siz, burada kalınız, ben allim mektebine girmiye hazır- Geıiy~, (GraavenorJ oteli ile 
c1ır ~ tı ay devreli bir kursa t&bl tutulacaklardır. lCarşı'ki binadaki yatakhaneye lanmıya !başladı, Fakat Sen Ken· (Strandı kalıyor. Bunlarda da 
ı-.I ~ k'llıyaeı töYJe l:ılr etnfme. ıı - Aranılan vıuııf ve p.rtıar: gidiyorum. ~imi görür gör tien Useai mezunları, iblrinci de bir yatak bulmanın iı:rudınt yo;c. 

~~ ~ metre kadar umktaıd A) Memurin kanununda blr memur için tesbit edilmi§\bul\ı.nan oartıa- mez makineyi hareket ettirir, e- oll&lar yüksek muallim mektebi.. Hele, yemek ocakları, çdctan 
I> ....... eıı ~~ götıterir: rı haiz olmak. ./ le'ktrik aerarcsi istihsal edersi· nin müsallakalarında. kazanda,.. ~. 
"~ ._ »•lıMkl; :J'U"'"ın B>. 35 yagım •pn•mlf aıutunmak. nis. mazıar Branli de kazanama ı. Rejant Stret caddel tamlmı. 
b:: C), Aııkerlik vazıteıdnl y&pmlf olmak. --- Bqmda aJyalı tak.kesi, yanın- Tekrar' liseye döndü ve kendisini yacak halde: Bn kadar mafaza 
le~. ita:.:. !i::'zciee~~ D) En az ortamektep ve)'& muadlll mekteptelrmesmı veya ıost 11bn· da llbora.tuarm. ilıtlya.r bademe- edebiyatçı yapmak istiyen paba· kapalı duruyor. Lordlarla müı· 
'"'llt. ..~ dan sonra erba§ okulundan çıkmıf~unmak. ıi olduğu halde U8tat yatak oda. amm lbiltün ısrarlarına. ragmen ra~lerin buluştuklan DJe§ıhur ıo· 
y .. :J~ mühArek, buyur ıu.ra. E> NUmunealne 1'6N bir taaıaııtıtname• wrmeıı. sına gidi~. Bu ocSada bir gal· Paristeki Napolyon lisesınin fen kantalar, (Kafe dö Pari), (F'nms 

11 
... ~k! G) Kllaabaka Jmtuwıı ()'&lmz Jimnutlk ve &Uetilmdeıı ameıı olarak vanome~ raptellnıi§ bir sürU tubeeine giro, Ve ancak buradan kati), ile Sawya) '.kahvehanele-
~~ lamıl<Wnaymca deni§ yaptırııacakt.Jr. ve ka.rmakanşdc elektrik telleri çıktıktan sonra muallim melcte. ri perdelerini tndinniş. 

t ~:ur \'e tam ağacın dibine hır. m - Talip o1anlaı' vU&79t merkUleriDde valllerehkaza ve nahlye mer. vardır. Yatakhane yan karanlık- bine alına.bildi, Taymis .Jcenarmda. yeni açıl 
~:l'ayaıo, köy'lülere §u sözü kezlerinde kaymakamlara Lltld& ile mtıracaat edeceklerdir. br Branli - §imdi,e ki.dar adr Branli yalnız üç senede yük- ~ lokantalar, eski ihtişamın 
,.n~, K&lraoaat samanı nUaay.t' haZtran 1M2 sQııtı akfamı tıttml§ olacaktır. nı' vermediğimiz alim, o vakte sek muallim mektebini bitirdi. O gölgesi: Yemekler pek az ve gar_ 

, "it' .o gelmeme blZ gideril. Der- IV - Verilec:ek Ucnt ve murat: &dar pek de meıf;fhur olıruyan tarihe kadar ihiçıbir talebe buna aonlar da altmışlık ihtiyarlarla 
..- l)l~ bir, ea.rtı da alçak gönüllü A> 3W ııa.yıtı teadUI kanununa' göre ay1ııc ocret lle beraber kunta Branli'dir - odada fazla ııdc muvaffak olamamıştır. Branll on beş yaşında çocuklardan mi-

t~Qf bulunduklan müddet zarfında ,unde 160 kuru§u geçmemek OM~ barciıih yakmaya lilzum görmüyor. Hal- mektepten birincilikle ve profe· rekkep •.. 
e0 ~ .,~ ~etin temsili ve tecSS- Yevmtyeıer1, • J.etmek istediği meaeleyi aydın· sör agreje olarak ~ıktI. O mek. Evet, L<>ndrada, (Marfayr) 

tıL~ en gtizel tarifi budur. B) Kazaların bOJselerlnden Ankaraya kadar yol mur&flan ve 7olda Latınıya, ıaekiaınm lflğı kati ge- tepten ayrıldığına müteesaüür, var, (Kit kat) var, Bunlar, bU' 
lıı~ 4*ci cleviı:lerde keramete geçecek &1lnler tçln harcırah yevmtyeler1. l~ir. imtiıhanların bittiği ,gün ıkendi- gUnün lbüyük müesseeeleri •. Bil. 
~.... ı.:~"" adamların böyle v - Kura emwımda çallfma için riJUeoek etblae ve ayakkabı umum Branli Galvancımetreye ş5yle aini tebrik eden ari<adaşlanna: tün kibar milşteriler buraya sı-: .... ~ h~ i'Dlllt olunmak mtıdUrUlkçe verilecek bir bakıyor; sonra pencereye gi· "Öğrenmeğe başladığımı öğren· fınmış. Halk, bunlara karşı dol· 
~den elleri ayakları lSpUtUr. VI - Fazla tat.Ütt lOln vll&yeUerde beden terbl)'Ml bCS1p ıı.,unlıkla- derCk başiyle fizik lA'boratua- dilim gUn tahsilden ayrılmak gun, ama hissini iZhar etmiyor, 
)'\~ye~ nruhtınU okunu- rme. kazaıarda ve nahlyelerde kaza kaymakamlıkltırma mOraoaat JAzımdır. nnda kalmış olan Jandrona bir ne kadar acı,, demiştir. Bu mü~lerde telefoncular, 
~ ~ bir t.aJam. entrlkaeı- <BlM-5128) işaret veriyor, Sonra galvano- Branll Burj lieesine fizik öğ. terci.imanlar, daktilolar, hatta 
~e ~ h&Ucm 111 lıa.tıl itikadından §Oförler şık mı şr'k. Hattı, bura. 
~ ~t ehli tamlmış adamla· ------------\da askerl üniformalı kadınlar da 
.S. ~.:ı-- muhtelif •ekliler- Akaamın al .. ..,, b' km var. Bunlar, burada vakit geçi-
\..~ \.Wl.IJ. ı< ır-a• _ aca karanlığı, Lapa dan b'"9"a ır şey çı ıyor. ren kibarların doetlan. 
U~ eder~rdi. lapa yagan aulu kar, henüz ya· Zabit: (Kit Kat) otel ve gazinosu· 
~ ~ tarihmde fi1An Şeyhin kılan havacazı fenerlerinin etra· - Ne? diye soruyor. nun >tyJe -n müsa.merelm olu_ 

s_eYllbek memuriyetlere ~mda tenbel tenJ:>el dönüyor ve iona, gülümsemiye çalışarak yor kf, birl';aç nazır, bu hali tak_ 
' ~ ~pek genişUr. Yi- ınce, yumuşak ibır ta.baka halin ağzını çarpıtıyor, ~azını taz· bih etmişl·erse de, Alem, yine o 
~ ta~~l'le malik.Aneler de damları, atların sırtını, in: yik ediyor ve kısık birininlcıtsb;s llem; çtinkü Londra, (hürriyet) 
~ ,._. • ha.r.üıeıtt dtımıilş kimse· aanların omuz ve şapkalamıt ör yik ediliyor ve kısık lbir sesle: . S ~ kibnedlr. Fakat kc- tilyor. Arabacı lona ~v E R - Beninwe. bayım, gey,. , Bu fe_h_r_

1
··-·---------~ ~11 Nı- adamm gö}gesl al- hayalet gi:bi ibembeyaz, Canlı bi; K A D hafta oğlum öldü, diyor. btanbul ..Uye 9 uncu llukull bi. 

~ ı..._ltlnıden kurtulms:kla be- vücudun eğilebileceği kadar eğil· - Hım! •• Necjen ~ldU? klmlltfodeD: 
~ ~ ~ da bizzat ken. miş, ihiç kımıldamadan. arabacı tona, biitün vücudıyle yolcusu.. 9'ıt200 
d .. '\>~ l'arııetine hamlolunan tek yerinde oturuyor, Üzenne büyük Yazan: A. ÇEHOV na dönerek: Davacı: Abdurrahman. 
~ tı.ı. ~ve lıiklyesi de cid bir kar yığını düşse o~ da -Kimbilir! diyor, Tifodan ga.. Davalı: lo'atma Betlktaf Şenllkdeli 
~~tır karlan silkip atmıya belki lü_ RQfadan ,euiren: SERVET LVNEL liba Hutahanede üç gün yat· SUAhhane sokak No. 20, 

§~oqq Bttlt.n :Ahmet devrinde zum görmiyecek •• . Atı da ke~di- tı v~· öldü •.• Tanrının emri, Karar: Davacı Abdurratıman taı 
lıt ~ Halil Paşadan . 'bi beıd>ey&Z ve !hareitetsiz... . 'l'ltri~r ve kar ya.pıfllllŞ kir- dan git! Karanltklardan bir ses: rmdan açııan mUddaleyha Fatman 

~0ııız. Bu zat, kumanda ~uı ıhareketsizliği, vüeudunun lliv- pıldtırinın arasından kukuletalı zabit kızıyor: - Sağa çek, iblis! diye bağırı lkametga.hının meçh!iliyetıne blnacı 
a~"C Oldufu ordumın ağır bir rı· aı>killeri ve ayak •. tarının 'birer bir •~ti görttyor, - Sen, araıba kullanmasını yor. Gözlerin mi çıktı, kart kö. ııyabmda tcra Kılman bofanm& dR 
lt-~ ~ Uzerine azle. cJ$eğe 'benz.eyışıyle yakından Zabıt, tekrar edi:yor: bilmiYorsun! Sağ tarafı takibet! pek? Gözünü aç! vasrnm cart muhakemesi netlcealnd 
~~ e Şama, vali yapılmıııtt. b' ;;.....+.. yapılmll oyunca.le - Viborjakiy'e! Uyuyor mu· Kupa ara.basının eeylsi küfre. Zabit: taraflar arasındaki ıtddetu geçlmıız 

~ ~l'et:ıt tahta ~danış olan ıle 86
G'lt .... n GalLba derin eun, be adlm? Vb>~kiy'e! diyor, yolu geçerken atm ~u- - Sür atını. sür ... diyor. Bl likde mU1daleyha kabahatli oldugı 

atlan andırıyor... Pullugun-· tona ~•-=- aı;.. uzunu ça • .....:ı.-. hıd· ~ı.· k b h 1t L '-J babumdan kendine düşilnc.elere dalmış... . • -.UAleri topluyor, bu na om rpan ,..,....,,., !il""Aılde gidecek olursa. · sa a n ve kocasınqı izzeti nefıinl ren 
\ "~ lbu ada.mı öldürtmek dan alıfbğı boz renklı manz:- davranıg banlc.etinden atın aır detle ba.ktor ve kolundan karları kadar erişemeyiz, Haydi, sür! elde eôecek aözler sarfı ne tahkl 
1' ~. L...... U... Halil Paşa, işi sez- rad~n ayrılarak bu korkunç ışı · tmda ve kendi mıuzlanndaki silkiyor, ona, iğnelere oturm'!lı Arabacı, yine boynunu uzatı .•• ugı ~e uzun zamandanberl birllğ 
1\ S -uaa aitmi)'erek 1ataııJ:ıu. lar, velvele, çatırdı ve ~ karlar yere serpiliyor Zabit gibi durmadawn kınuld~n~r, dır- yor, yerinden kalkıyor ve ağıı rkcd p semti meçhOlo gittiği dinle 
'ıl~ deVJ'in keramEt sahiple. insanlar diyarına atılan bır mah kısala biniyor. Arab&Cİ dud~ sekleriyle saga sola dü~yor ve bir hareketle kamçısını §aklatı nen şahitlerin §ıı.hadetlnden anıagıl 
~ U en 'birinci mevkiı işgal lflk dtlfiinmeden yapamaz... larmı '!8-Platıyor, boynunu kuğu kendisinin nerede ôldugunu ve yor. Sonra birkaç defa dönüp ma.sma mcblll kanunu medeninin 134 

t\ı... ~~darlı Mahmut F.fendi l~a ve atı, çddanberi yerle' kuŞU gibi U-.tı)'Qr, :Jerbıden bi- niçin burada bulunduğunu anlı. yolcusuna bakıyor, fakat ötckı Uncü maddesi mucibince davacı Ab 
~~e girdi: "Ben eeyhin rinden kmnldamadan duruyor. raz kalkıyor ve lüzumundan zı· yamıvorrnuş gibi büyümüş göz gözlerini kapamış ve galiba din durrahmanm mUddaleyha Fatmadar. 
~ .. ~-a biriyim, valilftt iste- tar Öğleden evvel handan çık· yade al~bk saikiyle kııbacr lerle -etrafına bakmıyor. lemek istemiyor. Onu Viborğ~- boganmD.llna ve müddaleyhanm bil 
~)ip bir htıcreye kapandı. ttltİan halde henüz siftah bile et· Dl şaklatıyor, Atcağız da boynu_ Zabit latife ederek: kiyde indirdikten sonra kıza acne mUddeUe yeniden evlcnememeeı. 
"'-' ll:reındi, sadri.zamlıktan meuıişlerdi. Fakat işte akşam nu uzatıyor, değneğe benaiyeıı - N~ alçak insanlar! diyor. meyhanenin önüne çekiyor, o. ne ve nafaka hakkında tetkikat ıcra· 

ttıı.Ctçen Ha!l.l Paşayı hi- karanlığı tehrin üzerine çökü· aya.klannı eğriltiyor ve karar. Seninle çarpışmak, yah_u! atın turduğu yerde iki büklüm oluyor ama mahal olmadığına ve maarif 
Ötliınden kurtardı. yor. Fenerlerin solgun ış~lar! · sızlık içinde yüriimeğe başlıyor ayakları altında ikalmak ıçın fır· ve yine ,kımıldamadan duruyor •. muhakemenin mUddaleyhaya aldiye. 

~ ~e:un dOnya devletlerın- yerlerini canlı !boyalara terkedı. tona, daha ilk adımlarda ,et: sat kolluyorlar. Onlar, sözbirliği Sulu kar. yine onu ve atını be tine dair ıadır oı:ın 6.li 9•2 tarihli ı 
'~ ~ lik debdebeeiııden el yor, ve ıdcak gürWıtüsil;git gide rafında kayna.şan karanlık kit· etmişler... yaza boğuyor. Böylece bir, iki lAmr müddeti divanhaneye talik edil h"r"!hn korktıcnı ile idi. Şey . .. iddetini arttırıyor!' }eden ylikSelen seslerle karşıla. ha.klona, başını çevirerek zabite saat geçiyor... rrıi§ olduğundan kanuni ınUddet için. 
~ '""e o ~hlikeyi •"'"tur. v l b • nnınr· ıyor ve dudaklarını kımılda.. de müddaleyha t~myl.al dava eyteme-• ...,. ona ir eeBlD" •J- • _;,.ı; rsun öküz' t <Sonu yarıh) 
~ Y'ine myuet entrika- _ ~ V~y'e. Hey, - Nereye li...,..yo • · ıyor ••. Galiba bir eey aöylemek dtğt takdirde ı~bu utmı iktisabı lra. 
,._ ~u ... uzun bir ufrqma. aıba , ,L..liği' • :...:tj leyt&D nereye götürUyor? Sağ- istiyor, fakat 'bofazmdan hınltı. tlyet eyliyeceği tebliğ makamına ka. 

ı~~~~~~ru~ui,,:u=~~~·~~==n:ı~~~;yo~r~.-~-~~~-~----------------------------------~~~~~~~~~<™ro ·~ eadrbam oldu. 



·88· 
- l'abancı bir misafir değil Te-

muçln. 

H A D E R - Al<~ Posta:st 

~k~T!:.~~ =M~.ı 
Ruhi Mehmet paşa mahallesinde 
çeşme! cedit soka~ında dört odalı 
be§ numaralı hane satılıktır. Ta
llp1erin Mirahorda kireççi Salt'e 
mUracaatıarı. Elektrik, ve kuyu_ 
su vardır. Denize nazırdır. 

1 
'lr . • . • '-!!\ 

f 16 MAYIS - 1942 -... -

~ .. . v .. 

'.l'eaaoçia o gim gazinodan eve ge. ı 

llı'keıı. bu konu,maıım üzerinde yap. 
tığı teıdrden bJr tlirlü kendinl sıyıra. 
mryordu. 

Bu kadar kuvvetli rivayet de gii6· 

t~riyordu ki. Japonyadan btr ıizU 
memur gelm~tl. 

Bektay ka~la.nnı kaldırdı: 
- Bu adama fazla yüz Yerdin, Kul' 

bay! korkarun kJ, o lltifa.tma. lA.yık 

bir adam değlldlr. 
ile sabah, öğle ve akşam 

Temoçln bu muammayı çözmefe 
ça llŞIJ'keu, evde ihtiyar uşakla. kar • 
:;ılaştı. 

Çinll kız birdenbire şaplad.ı: 
- Ne dlyon;w:ı, Bektay amca'! O, 

çok namuslu bir moğol asilzadesldlr. 
- Canını .• bırak şu Moğolları. Ben 

de bir MoğoJ değil miyim? 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçal~Yuıız. 
· ·· ~s.,..~··~ . .- ·. ı -- · ı· ··, ... · · . •• 

Tem~in yeni odauııa ıirer girmez 
U$&k yaoma geldi: 

- Size bir oey ııormak lattyonım, 
ıı.ııüza4em.. 'müsaade eder misiniz 'l 

- Hay bay .. konuımağa. vaktim 
var .. aöyle bakalım. 

Upk yav~a 11<>rdu: 
- Bhtm Bektay amcayı öldilr&o 

ceklermil} .. dışa.rda berkettin ağzında 
böyle bir rivayet va.r. Aca.be bu bL 
z1m Bektay mıdır'l Yoke3. Japonlar 
1-§ka bir Bektay mı arıyorlar T Siz 
7.ekl bir Jnsanınnu:.. dJ§arda. da çok 
do~ıyorsunıız. Böyle bir ~y duy • 
dunuz mu T Duydua07.8& 111.tfen be.na 
doyduld&rınır.r ıtöyler mlslıılz? 

Temoçln dütUnmoden cevap verdi: 
- Bayır, Ben dolaştığım yerlerde 

~Je bi.r şey duymadım. Bu, uydur~ 
ma bir haber ol- gerektir. Hem la~ 
ponlal' böyle ~r ,ey yapacaklarsa. bl.. 
le aradıkları Bektaym baklld hövl. 
yed Bu.a olae&fmd& ıüphe yoktur. 
llaibalıı1 bizim Bektay amea Mongol. 

ıalJ detil mi'! • 
U§&k, blrç.ok sırlar bilen ve fakat 

•kla.ma.ğa ruecblır kalan blr adam 
gibi ecıdl,ell görünüyordu, 

- ŞeJ' .. evet. Dedltlnb doğrudur. 
Biz.im Bekt&7 amca bir Motol taciri· 
dlr ama.. .ıaponl&rm amdığı adamın 
o olmNmdan korkuyorum. 

- Bu meeele eeni neden korkutu. 
yor bu kadarT .. 

Ufak önUne bakarak mınldandı: 
- Nuıkine giden efendim bana o. 

nu emanet etU de. "Ben dönünceye 
~r Bekt&yı m,uhafau et!,, dedL 

- Bekl:Ay amca çocuk değil ya .. 
anin vesayet ve hlm8.yene lhttyaaa 

var mıT 
- SU onu tanıme.ıosmız, aellzademl 

O ba:mn bir çocuk gibl düşllntir. Ba· 
'&&il da bir tllowf gibi. konuşur. lçkl
Jo tau d~ nma.sa.ydr. kendls\nl 
~ d!ıl!ı§tınmeıdlm. Taan J&lt.er 

• Q o -..... 
Jlll!ıMn ama, eter o bir kazaya u 6 u.r-
cak olmwa, rlendJm ~ beni malı.. 

veder. , 
- Japonlar faraza ona öldllrUrler. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Muhammen 
- Hanlya bana her gelişinde Mo. 

ğollann asalet ve mertllkJerlndcn 
bahsedcrdln .• ne oldu şimdi o sözler 1 

- Evet.. bahsederdim a.ma, şimdi 
Dosya No. Nevi Bedel Teminat 

Moğollardan korkuyorum.· 
- Halbuki ben onu otelden evime 

al dun .. 
- Ne dedin'! Babe.nm bana ema • 

net ettiği evine böyle yabancı ve şUp 
beli udıı.ınlan oa~ıl alıyorsun'! ? 

- ÇUnki.i onunla. C\.lenmeğe karar 
verdi DL 

Bektay elini başına rn.rdu: 
- Şimdi neredeyse ıı.klımı oyu.ata. 

cağım. Bn adama herkes şüpheli gö
zü:yle bakıyor. Hatta. "Kıztl kelebek,, 

bile ..• 
Kurbay gözlerini ~arak sordu: 
- Vay.. 0I{ıztl kelebek,, onu tanı. 

yor mıı'l 
- Tannnııt olmalı ki, dün gece ba

na sordu. 
- Ne dedi? 

1114-51217-1 MecidiycköyUnde 1 pafta. ı ada. 7 parsel 
No. lı 750 metre murabbaı arsanın ta.-

2 

3 

5 

6 

7 

mamı. 

Mccidiyeköyünde 1 pa;(ta 1 ada 9 parsel 
No. ıı 1148 metre murabbaı arsanın ta. 
maıru. 

Mecidiyeköyünde 1 pafta. 1 ada 10 parsel 
No. 11 920 metre murabba.I arsanın ta. 

mamr. 
Mecidlyeköyünde 1 pafta 1 ada 11 parsel 
No. ıı 1270 metre murabbaı arsanın ta. 

mamı. 

Mecldlyeköyünde 1 pafta. ı ada 12 parsel 
No. lı 1046 metre murabbaı arsanın, ta· 

mamı. 

Mecidlyeköyünde 1 pafta. ı ada. 4 parsel 
No. l1 1572 ınetrıe murabbaı arsanın ta_ 

mamr. 
Mecidlycköyünde 1 pafta 2 
No. ıı 6H metre murabbaı 

ada 3 parsel 
arsanın ta. 

_ "Sen, Teınuçln adlı birini tanır mamı. 

D11Bm ?,, dedi. Ben de: "çok i)i tanı. 8 Mecidiyeköyilnde 1 pafta 2 ada 5 parsel 
nm.,. dedlm. TJyen • l"o kahk&hnlar_ No. ıı 800 metre murabbaı arsanın ta-

la güldll. mamı. 
- NJı;ln aordoğunu bilmlyornın ~ 10 Mecidiyeköyilnde l pafta 4 ada 10 parsel 

ma, neden güldüğünü sormadın mı? No. lt 1166 metre mura.bbaI arsanın ta.-
- Sormama. meydan kalmadı: "0 mamı. 

da benim eslrlPriındendlr !., dedl. 12 MecidiyeköyUnde 1 pafta 4 ada 13 parsel 
Kurbay fena. halde hiddetlendi: No. 11 537 metre murabbaı ıırsanm ta. 
_ Halbuki 'l'emuçln bana. '!'iyen • mamr. 

Foyu tanmıadığmı yeminle söyledL 18 Mecidiycköy'\inde 2 pafta. 8 ada. 7 parsel 
- Yalan yere yemin ettiği l~ln, No.lı 344 metre murabbaı arsanın ta. 

,tındl daha tehlikeli bir insan vaziye. mamı. 
ttne dUştU. Korkarım ki ben ondan.. 19 MecldlyekoyUnde 2 pafta. 8 ada 8 parsel 

- Adam ıııen do. TJyen - Fonun e- No, ıı 1284 ımetre murabbaı arsarun ta-
slrlerlnden korkulur mu 'l Fakat ben mamı. 
bun& tnanauuyorum, 20 MecidiyeköyUnde 2 pafta 8 ada. 9 parsel 

375 

574 

460 

635 

732.20 

343,20 

.(50.80 

560 

1166 

644.40 

1032 

1234 

- Ben yalan 8Öyliyemem. No. ıı 392 metre murabbaı arsanm ta. 
- Scına yalan aöylediğlnl iddia et. ma.mı. 235,20 

mlyonım. Fakat Tıyen • Fonun doğru 21 Mecldlycl<öyünde 2 pafta 10 ada. 6 parsel 

29 

35 

48 

155 

29 

42 

88 

49 

78 

93 

18 

eöyledliine inanamam. Bu ka.dm blr No.lı 423 ı:netre mura.bb&.ı ana.um ta. 
giln senin de başın[ yakacaktır, Bek- mamr, 111,28 9 

tay amca! Yukarda yazılı gayrimenkuller 1.6.942 pazartesi günü saat H de mil. 
- Şimdi sen onu bir tarafa bırak, ll unllk müdUrlliğünde müteşekkil komisyonda ayrı ayrı ve aç;k arttlrma 

va.vrum! Bu ıüpheli dellkanlı eve ge- ile satxıacaktır. İsteklilerin temlnıı.tlannt ihale günü öğleye kadar matsan. 
İıne. ben de otele glderım. drğma yatırmaları ve ntıfu.s hUviyet varal<alarile birlikte mezk\ir gUn ve 

- Çddırdm ınr 114.~n, Bekta.Y amca.'l saatte komisyonda bulunmaları. Fazla izahat için mezkQr müdUrlUğoe mu. 

' 

ee, 11eJ1 buna kartı ne yapabillrtı.ın'r 
- ~te ben de bunu anlamak, ona 

göre· tedbir almak iatiyordum ya. 
O burada bl.r misafirdir. ~lbukl ııen l ra.caat. (5568) 
baba dostusun! Bir ailenın baba. dos. ___ _:__..:...---------·---------------

- Meııelı\ ne gibi tedbirler alabl 

lirsin'! 
- Onu alt kattaki demir kapılı 

• odada saklarım.. efendim Nanklnden 
dönünceye kadıı.r dı,arıya çıkarmam. 

- Bektay amca. öy)e kaleee gire -
cek blr adama benzeomiyor. Bann kıı.
hna Bektay öy!e bir bodrumda blr 

' aaa.t bile yatmaz. 

(Devanu var) an as 
t.u, 0 evin b1r dJreğt sayılır. 1 lI" t hihi ·• 

Gazetemizin 14,5.942 tarihli ntınb.asmda. intl~ar eden tst. Defterda.rlığt 
M!ll1 EmlA.k müdürlüğiinc ait "gayrimenkul satışı,. hakkındaki rnı.nın sa· 
ı.ış gllnU 18.5.942 yerine 13.5.942 yazılm~tır. Tashilıen ilAn olunur. 

Uşak gtilmeğe 'bat1adı: 
- Ben onn altı ay bile uyutmaıımı 

billrlm, asllzadem ! ı, ora.ya kalsın. 
Sb:' eğer onun lc;ln bir tebUke görü. 
J'"01'1Nlnl2:, bana mahrem olarak aöyle. 
ytn. Ben oon bu gece uyutup matıze-

' ne götilrllr ve orada. - efendim gelin. 
' eeye kadar .m uJıafaza ederim • 

Temuçln ka!11annı kaldırara.k oe -
vap verdi: 

- Bayır •• bayır .. Bektay amca 

lçln ben ufak bir tehllke bile ııezm.L 
yorum. Eminim kJ, Japon cellMmm 
aradığı. adam başka bil'lsıdir • 

- Şu halde genlş bir nefes alına
ma müııaade ediniz. Size çok yalvıı.
rınm, uıtır.&dem ! Eğer dqarda. ona 
alt bir dedikodu duyars:ınız, beni : 
vaktinde haberdar edinl'L Artık bun· ı 

dan sonra bir çatı altında yatacaksL 1 
ruz. ()da]annız karşı kar,ıy&dır .. tki-
nJz de blzlm mlsaflrtmslnlz. 

- Fakat ben oonn gibi eadeco mi. 
uflr değlllm. E\.-lnlzln yakında da.- 1 

madı olacağım. 

-Buııa herkesten ziyade ben se_ 1 
vlnlyorom. ÇtlnkU, efendimin kızını 1 
ı11temekte ı1rar edenlerin burunlıı.n 
Jarılacak. Ben de onla.ra cevap ver • 
mekten, dert anlatmaktıın, yalan ma. 
zeretler söylemekten kurtulacağını. 

BEK TA TIN çt-m.t KIZLA GİZLİ 
BlB KONUŞMASI 

Bekt.ay o nklflUl"l eve gelir gelmez 
r,lnll lm:m ;1·anına gitti. Bektay ht'nüı: 
'l'emuçinln C'Veı geldi~den 'liO kendi 
oda81 karııııırndakl ı>d&ya. ;yerleştlğ\n· 1 
dm hııberdıır değildi. İki glindür bcr 
tarafta Japon eell.:i.dmm i7Jnl arıyor 
\le ada.mlanna da. onu aratıyordu. 

Kurt.v o ıı.ltş&m s\Mlenm~tl.. ye_ 
meğı T~uçlnle ' beraber ylyecektJ. 
Bektay am("Jl.yı çok heyecanlı görün-

• p.~ırdı: 
- JlıllaaC- -, Bektay a.mcaT 

Brı ilk~ lıldmle yemek yiyecek mL 

•n, ':' 
- !ti e o~ Gene m.lsaftrln mi var T 

BORSA 
15.5.Mı MUAMELESİ 

oLndra ı Sterlin 
Nevyork 100 dolar 
Cenevre 100 Frank 
Ma.drit 100 Pezeta. 

5.22 
130.70 
30.365 
12.89 

Stokholm 100 1sveç kr. 31.16 
ESHAM VE TAHVlLAT 

Evvelki,BUglln 
İkramiyeli %5, 938 21.85 21.65 
İkr. Ergani %15, 933 23.10 -.-

% 7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24.90-.
% 7 1/2,083 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T,borcu ll'.S 23.30 -.-
Sivar.~rzurum 1 19.85 
Sivas _ Erzurum 2-7 19.80 20.-
% 5. 938 Haz.tah, 27.ıso-.-
%7, 1941 D.Y. 1 20.05 20.-
% 7, 1941 D. yolu 2 19.158 - .-
Anadolu D.Y. Tah 3 51.50 -.-
Anadolu D. yolu %60 30.25 -.-
Ana.dolu D. yolu 12 51.25 51.50 
Anadolu D. Y. MUm. 49.150 51.-
Merkez bankası ıso.--.-
t~ bankası nama 
İş bankası hamiline 
1ş bankası Müessis 
tzmlr Esnaf _ Ahali B. 
İmar Bankası blsso 
Aslan çimento 

160.--.-

Astan çimento müessis 
Şark değirmenleri 

İttihat değirmen. 

T. k~mUr maden. 
% 6 T. bonoları 
Türk U . Tiyatro 
İ!lt, Umum Sigorta 
Şirketlhayrlya 

Şlrkelihayrtye temettO 
Rıhtım tahvili 
lst. Su tahvili 
tst. Su bissıo. 

14.15 
5.30 
5.30.-.-

28.50-.-
ıs.--.-

94.--.-
69.50.-.-

Borsa harici altın liyatı 

DlinkU 
Reşadiye 34.25 
Külçe attın gramı 4.70 

TURKiYE iŞ BANKASI 
K ücük T ~ c::arruf 

Hesaolan 
UtU ·~RA.MfYE PLA.Nl 

KEŞllllı;i..Elt: ı Şııb&l. 4 

ıt.ayua, • 'ğDl'toa, t lklD 
elqrtn tarlhJerhıde 

,.,ııa. 

ID-l:.ı HOvı..Mi t' l!a.J:!.Jil 

ı adet 21)()(ı Liralı.le • 2000.- Llnı 

8 • 1000 • - ııooo- • 
ı • rMI • - ıııoo-

a • 60C • - ıooo- • 
10 • 200 .. - Ui()G.- • 

&O • lUO • - ıooo.- • 
00 • ~ • - ı500- • 

290 • 
200 • 

~ 

lO 
• 
• 

- :KIOO.- • 
- 2000- • 

lstanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden: 
• Beyoğlu kazası halle birlikleri intihabı 17.5.942 pazar günü yapılaC"" 

ğından a§ağldaki listede her mahalle halkınm içtima yeri ve saati gaat'' 
rilmlştır. Birliklere dahil olmayanlarm iaşe maddelerinden istifadesi mtıııl' 
kUn olamayaca~dan alA.kadarlann mezkl:ır gün ve saa.tte toplantıya. geı. 
meıeri ehemmJyetle rica olunur. / 

TAKSİM NABtYESlNlN BALK BİBLİKLEB.t lNTIJIABI 

E11kJıtehlr 

Yenişehir 

Kocatepe Yeni~ehlrıie Vangellsta KiUseamde daiİillnıiekl meırt.eP"-
Ha.cı Ahmet 
Bostan 
Bttıbill 

Harbiye 
İnönü 

Yeni§ehlr Partl Blna!IJjllda 

Şehit Muhtar 
Gümüşsuyu 
Cihangir 
Kil.tip Çelebi 

I 

Taksimde Da.ğcılık kulübUnde ·, 
' 

Takslnı Parti Ocak Bioaaında 

KASIMPAŞA NAHiYESİNİN HALK DA01'nIA B1RLt:KLEBIN1N 
tN'ttHAI> GÜNLERİ VE YERLERİ 

Bedrettin 
Çatma. Mescit 
Camlikebi.r 
SUnıri 

Yahya. KAhya Mahalleri "Parti nalıl;re blnasuıda,, 17.IS.9!2 ~ 
öğleden evvel 

Kllçük Piya.le 
Kaptan PJyale 
Kadı Mehmet Mahıı.Ueri "Kaptan Plyııle OcağmdA,, 1'7.IS.!>U 

Hacı Hüs~v 

Mahallesı 

Şo.ltkubı \ 
Evliya Çelel>i 
Asmalmıesclt 

öğleden sonra 
Mahallesi "Hacı Hüsrev., Ocağında. 
öğleden sonra 

, MEKEB N. MD. 

tntlhabrıı yapılacağı. yer 

Beyoğlu 85 inal ilk 
mektep ., 

Tom tom 

Kuloğlu 

.. 
Beyoğlu Parti blııasmda ., 

FJrozağ.a. 

Kamer hatun 
Kalyoncu kulluğu 
Hüseytnağa. 

Çukur 

On Udncl ilk mektep 

Katolik mektebinde 
Bllseyinağa Parti oca

ğında 

.. 
.. 
• 

" 

" 
" 

17.5.942 TARtıttNDE YAPILACAK MAHALLE BtRLlKLEBt 
tSTlHABI SAAT ~ ~ GÖSTERlB OEDV.ELDİB 

Maha.llesı 

Meşrutiyet mahallesi 
Şlıtll .. 
CUmburlyet ,, 
H. Gazi ,, . 
Bozkurt 
PangaJtı 

Ferlköy 
Dua tepe 
Paşa. 

MccJdiyeköyü 

" .. 
" 
" ,, 
" 

intihap yeri 

Şişli hafüevtnde , 
43 ncü okul 

4~ •• " 
Halkevlnde 
49 ocu okulda 
Panga1tı llsesl 
17 ncı okul 
49 nen okul 
17 ncf okul 
42 ncl okul 

Sa.aÖ 
__./ 
11 cıe 
ıı .. 
15 " u .. 
u fi 

15 " 
15 ,, 
ı.ıs ,. 
u ,, 
ıı ,, 

GALATA NAHİYESt-DAOITMA BİRLİKLERİ tNTtllAP G'VN"C 
SAAT VE MAHALLERİ / - - . 

intihap yerl 
) tJ 
/ OUn~ 

ı• ~ıerkez ocağı binasında 11 pa.zar J0•11 Kemanı.o, 

Hacı Mimi Karaba; M. Yazlık 11 ,, JO-
tiyatro yeri •I 

JO•' YazıC'1 S. 2 ncl Karme 11 " Bereketzade 

Arap cami 
Yeni cami 
Ömer Avni 
Kılrçali 

l\lüel·yetzad& 
Pllrtelliş 

Emekyenıez 

. ', 

. okulu 
Çeşme meydanı aemt 
ocağı 

ıs ncli oı.uı binasında 
Cihangir S'7 uci okul 
binasında 

l'I .. 

l'1 .. 
17 .. 

Ermeni ll!ICSl binasında 11 .. 
C1.ha.nglr 32 net okul 17 ., 
binası 

Şişhane 2 nci Karme 17 ,, 
okulunda 

-· ~ . ~ • ·' ....... - .,, J • ,, l ':ı. • 

ıo-ı• 

ıo.11 
ıo.ı• 

ıo-•• 
ıo-1 1 

ıo.ı• 

"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyat111dan bazıları 

Oerkf' - lı:endl 'layııtmı J'8f)&r - BtkAyeter - BJSKIB 
SHl:iJ JUJN) 

!ent Seviyorum - Roman - SURDAN BURÇAK 
ıo Dent.e Gar.etecl.111 - Nl'.Bll. 4.LTUG 
ııeaıı. Meb'UMO ı&n . uvıı - OAKKJ rAJUK us 
Kendi lı:eodlne 1000 kellmıe t.le ~tretlcl - Fra.nımaa ldtabıı 
Kendı ırendlnı 1000 kelime Ue ıtreıtol - A.lm&nca ır:ltam 
Kf'ndı ıu•ncUn.- 1000 lteilm« 'lf !Sğtt.tlcl - fnr111Ztt ldtabo 


