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Eşek anırtısı ve knrcağar mar<amı - Eşeklerin içtimai mev
kii-Ada eşeklerinin konseri-Kitara ve mandolin - Eııek 

lnstırması - Ahmet Rasim ne diyor? - Dünyada ne kadar, 
:ışek var? - "Bırak şu eşek herifi!'' - Haksız hitaplar -
Birkaç beyit - Efekler hakkında darbımeseller - Şekspir 

ismet Paıa Bıı 
eaıUtlslnln 
sergisini açtı 

ne diyor? - Ahmet Vefik paşa ve d~let idaresi - Çimen- Ankara, ıı (A.AJ - tamet Paaa 
der, kibar, elma'IOm, kabakuhtk, marsıvan, odur o!.. kız enstittıall ile kız meslek öğretmen 

---------•ıokulunun 19'1 - 1942 ders yılı ser. 

Vazan: Mllllr Slleyman Çapano"'?u 
gı.t dün sayın Bayan lnönU tarafın. 
dıın a~lmışur. Açılm:ı töreninde mil. 
lı müdafaa veklU general All Rız:ı 
Artunkal, maarif vcklll HlU!:ın Ali KAÇ yıtd1r se~ine ,.c l.cncll- ' lspıınyndır. hpan3ıı kıııısını.lıı:ı YUcel, Vekdlelıer erktını ve birçok 

sine h:ısret kalmıştık. Şlı sonra Hındlstand:ı eşek bolluğu davetHler bulunmuştur. 
hirde rastlamıyor, musik1ş"nıı~larır. vardır. Diğer bölgelerdeki eşekler, 
karcıı~ıır makamına benzettikleri pek öyle gôze bııtac.ık kadıır çok~ 
anırtısını işltmlyorıluk. Znmıın 7.:1• luk göstermiyor ... 
man şehirden dış:ırı çıktıkça sörJ· Simdi, raknnıların bu beliıgatirıı 
yor, lınyraıı hayron se~redirordıık. dcıı sonra, bıuı ulusların kuhilıyel 

Pakat çok şükür, birkaç aydır \"e knrııklt:rlerı lınkıncıa iııccleıııcler 
tnnbııl soknkl:ırındn r:ıstlamc:·:ı :rapar, ınUnasebcller keşfcılehiliriz. 

boşladık. Sebze\·atçılnr kiifel<'rini Ben urak bir tecrübe yaptım, i.ste-r
yükJemişlc!" mahalle aralarında d.,_ \ <;eniz. size de :ınlatayım: 
laşıyorl:ır. Küçük yemiş arnbn!Jr· ,, hpanyollorın pek gürültücü ve 
nı bunlar çekiyor. Anlaşılıyor ki knbnıbyı ol lukları levalüren şayi· 
harp, onlıı.rın da mevkilerini eleği • dlr. Eşeklerin orada bol oluşuna 
'.lirdi, şehirden tnrd.e<lilmişken, o.... göre, bu karakter üzerinde mfiessir 
'dc.11crlne miisaııde edildi ~:ıliba~. olduğunu kabul etmek ltızımdır. 

Ben eşekleri, bu kır filozoflannı Anupa kıtıısı, Avustrnlyadan son-

Celal Ar r an 1 .fi • 
tubl e a ıt ı 

Sanat mektepleri mezunları cemi • 
yeti sanayi mektebinde kırk senedir 
fasılasız munıllmllk eden ve binlerce 
ean!ltkdr, teknisyen yetlştlren mu~l. 
Um CeH\1 Arkun için dUn bir jUbilc 
tertip etmişlerdir. 
Toplantıda CcUı.ı Arkunun mezl. 

.vetıert tebarUz ettirilmiş ve 40 sene. 
dlr memlckeUmlze hizmeti geçen 
muaUtmln vasınan öğlllmU§tUr. Me. 
raslmden sonra davetlilere ç:ıy zlyn I ~ severim. Hele fırın küreklcı ine ra yeryüzünün en kfiçfik kıtası o'. 

tbenzeyen .kulaklarını, rutııb lli bu- duğu molCıııı(lur. Böyle olduğu h:ıl· retı verllmtştlr . 
: :runlarını okşamnya bayılırım. ' • de, dünya ustündekl eşeklerin dört- -----------
~urdan Adaya cıkınc:ı, ileride ki· le birinin orada yoşnmasınrfıı gizli Pozanu orma ıa
rlisenin yanındaki boş arsada beşi, bir m~na olsa gerek! 
onu birden duruyor. Onııl:ın BCI:"~ E~ck coklıığu göze çarpan mernle- rJnda yangın 

1 
!ken, mulı:ıkknk <hırın.·e>nım. Bıının. kellen.len birisi de Hındistundır. b dl ,, P 

Adanad:ın ıl rildlğlne gvre. o. 
larını okı;nm:ıd:ın, dunı"l:ırını sı". \'e bu cokluğun Hindlilerin kar:ılla 

. ı zantlnln Ç'ltlnlik ve Hıı.nıldlye orman 
1 rclmeden e\"e yollanmıyorum. Jla·· terleri iiıcrlnde yaptığı tesir gü- lıırında temmuzun 8 Un<le bir yangın 
balnr.ın, birbirlerine !';e>kuhıp, ci:- neş kadar rüşendlr. Tevekkl'll mil- çıkmış, derhal bl'yUyerek bugUne ka. 
vele.şme-Jerl, göz süzüşlerl, lıfr genç yonlorcn ve milyonlıırca Hindli dar söndllrU!ememlşUr. 
kızın se,·gillslyle cil\'cleşmesi v:: bir~nc yüz bin kişinin e iri olınu~ Karaisalı kaymakamı Pozantı na. 
göz süzüşü kadar tallı. Bazıların ·ı yor: • . t-Jye mUdUrU ve elvnr karakolları 
gözhebdklerinde de melal ışıkları Ilır "b~.ka l·ransız bilgim de şur. yangın yerine gltml:ııerdir, Seyh:ın 
yanıyor. l~imbilir, rı.e dertleri '" r lıı~: soyluyor: . . valJsinln dlrektlfl Uz?rlne civar kl!y. 
bunların? •. Belki de Aşk ateşi l ü- Eşeklerde, bu Se\•ımll, şob~ır r. • ı ler halkı bu bUyUk yangını s5ndUr. 
l"eklerini yakıyor, bel.ki de arpa leı~flıırda .. şu \'asılla~ pek barız hır mek için acl'erber edilmiştir. Her iki 
tıasrcli) •e kalpleri burkulup eziJ'. şekılde gorülmektedır: ormanda da tahribat mUblmdlr. 
;yor. 1 - Her ne olur.sn olsun diledi• 

Gcccyıırısı, sercnncll:ırını da din• sini yapabilmek encrfüi. 
li} orunı. Ritanı ,.e mandolinlerle. 2 - lnırt~ı, k:ıvsacı ve dayakla 
:reçine kokulu ~·amlnrın nllıncla ki\... uslaıımnz bir lnlıiııı snhihi oluşu. 
rak h.ı"nlıır cnlıp, şakrak sesleriy 3 - Tahammül ve sabretmek 
şnrk ılnr okııyon gene kızlnr konsc-- :ne7 iycller ine malik olu~u !,, 
lcrinl' nibıırel verip e\'lerlnc dör. Şinı<ji, düşünün bir kere, lı:iylt' 
dlıkten ~Qnra du{lnJdıırındnn sev- önemli vnsırıarı Ye hıı\}Clle:-i olan 
Rililerinİn Luse1crrn1n tadını vıı bir mahlılku lınkir görmek ı•ol(rıı 
hııızını nıulıııfnzn ("(!ip uyurlnrken, 
bu sefer eşeklerin konseri başlıyor. 
E\·velü, alt mahıılleden biri uzun 
uzun anırıyor, derken hlr bno;knsı 

Jıuno cevnp veriyor. Daha sonrıı 
y::ınıb::ışımı:ulaki sfıtcünün merkebi 
nhenge işlir:ık ediyor. S. sler, htr 
iondn deltll, nnırlılnr kalınlı, inreli 
nrııdn bn (f vazifesini gören de va.-. 
Bşek hııynnlnrın en iyilerinde~

öir. Ben onları ne k:ıdnr sever. 
ı.tem o k:.ıdnr da acırım. Hangi işe 
sürııeniz h:ışarı~lar: GÖ7lcrini lııı~
larsınız bostnn dolııplıırını c-evirir
lcr. Ne ceşlt )ii'- yüklescniz 
- boş, dolu küre, lı:ı~ ot, ı:ıübre, 
insan 'Yf! ıltıh taşırlıır. - De,·elerc 
kılavuzluk ederler. Öldilkten sonra 
·da işe yarnrlar: Etlerinden pnslıı
m:ı ve sucuk ynp:ınln.r bulunur. 

Üstadım Ahmet Rasimin dediği 
~ ~bt: "Arnlnrında şarlatanlık, lfllra. 
~bühtan yol.."'lur. Kadere tabi ve mı• 
~irler. Hele Hodpcsendlikten asla 
haberdar de#illerdlr. Siz, hic bir 
'pn !bir merkobln, bir köheylüna 
rtia«tpta nlcyhinde bulunduğunu 
,BÖl'diinftı: mü? veyahut işitiniz mi? 
Muhakbt ld hayır! 

"Çirteleri, anırımılnrı vnrsa rla 
liri müdafaa haklnn, diğeri de 

baklat'ıdır.,. Biraz inatçıdır· 
Bomın içJndlr ld "sudan geç· 

~r' derler. Fakat, bu da pek ye
l~ bir söz ~ildir, iş sfirmeslni 
[JiDment_ Ben onlann sudan sete··· 
~ <Ok g6rdilm. Hem öyle geçi• 
~rdı kl, yine Ahmet Rnsimin 
~ Blbl "behl: sibl ı,, 

Hde arkhıtlerlne diyecek )'Oktur: 
lr tehlib se2'Xlllcr mi, hemen kn--

1*tftl'lnı dllierfeı-. nu dikkati değme 
lmııtn gösteremez. 

Bn kır fllC%onıınnın 1arilıinl er. 
· ~ander kıınşlıran ulenıa olduğu 
t ;gibi, (fllpnryon) h:ıncıl:ınının en 
aıı:U ve nedb ahfadından biri oln· 
ret kııyrfeıden hayvanat mütehassı .. -
1;,,., dn vardır. Rnhınl"'li Sıılfıhatıin 

1;,Enh, "RillnT'J'On luınedanının nsil 
r evliıdı ('~eıt·,, ıliye başlayan bir 
nesir ynzmı~tı Ru yazı (Rübab) 
mecmuasında b3,s.·..,,~ır. 

1 J\ac yıl oldu pek hntırlıyJnııyo-
rum, hir Fransız Alimi, 'eryüzün

t'deki eşeklerin on iki milyonu :ı • 

1 tığını söylüyortlu. Frnnsız hilgin·-
1 nin uzun uzadı~ a yaplı~ı incelcmc-
Jerc ıtöre, hu on iki milyon c~el;in 
tıs •ilyonn A'fTUp:ı bölgesinıle ~:ı. 
frY<>mıuş! Fr:ıtundn nncak iic mi!· 
:ron rşek Yftrmı, 1 

Frnnsız fıliml 'diyordu J,i: "\vrıı

:mıda cşcğı en çok olan memleket 

mudur? 
Uunun icin: 
- Bırak şu eşek herifi! 
- Eşek gibi inaıcı! 

- Eşek gibi onırılorl 
Gıbi JAf!:ırı, tahkir mnk:ımınrin 

kullıınnıayı hlc doğru bulmuyorum. 
llck "e5ck herifi" sözünün 'tahkir 
tnbirlerı ıırasıncln kull:ınılmnsınn 
hic nklıın ermilor. H:ıtUi ins:ırım 
kail olmuyor. Çünkü, eşek, diinya 
ynr:ılıld ığı günlerden heri in,:uılar.;ı 
fııyrlnsı dokunmuş hır ıııuıı ukııır. 
fsa Peygaıııherln bir eş,.!( · olılııj:iuııu 
hcı>iıni.ı lıiliriz. "IIıırı Isa" terkihi 
edcbiyııtıınızıla hile yer almıştır. 
.Niikte yarnlıcısı r-.'nsrcttin Hocnnın 
hlkiıyclerlnln, fıkralarınııı onda sc· 
liizi eşekler iizerine değil midir? .. 
Bu flibarla, "Eşek herifi" sörlinü 
ce ur• kavgacı, enerji sahihi mfın:ı
sıııa olmayı ve kullanmnyı - Fran· 
ız iıliminin e eklerde keşrcıı iği 

hassalardan sonra - dolııı mu,·c, 
rık hulııyorıım. 

S:ılıin gibi, ıırslnn gibi, karini 
gibi :rırlıcı mııhlöklnr, ınellıcılili
yor lfohronınnlık, ~snret \'e cür'et 
liınsnli olarak gö~teriliyor d:ı, eşek 
.ı;tibi foyd:ılı m:ıhllıklıır nedC'n m:ık
duh ve hakir oluyor. işte lıun:ı :ı 1 • 

lııu ermiyor • 
Halbuki zavallı hnyvancık her işi~ 

miıl sörür, her zahmete kntlanır, 
fakat biz nankörüz, tahkir cderi1:. 
Çünkü insanız, nimet kftririylz. 

- Eşek tekkeye taş taşımakla 
derviş olmaz deriz. Yahut: 

Eşeklik dadr haktı,. herkese 
olma: nn!ip 

Mısramı okuruz. nirlni icvet
mek iste<li~lmiz zaman: 

1'11le eşek ki bdl<isındaki tcşdiriini11, 
Aleti limnrn berı:cr lôuuad dendaıu 

var. 
• 

e~ek rıiir :lbıi:iııt.r<lir teninle. 
f:~rklik if lilıar c11/er swinlcl 

"' llcd ada necabet 

Zerdu:: palan vıırsan 

mi t•crlr 
ılni/ornın, 

eşek oe11r 
eşektir! 

Beyitlerini okur, ~ö,•Jer, yrıznrız. 

Eşek h:ıkkında bir çe>k darbı nır· 
<>ellerimiz de vardır: 

• F. t•/jin u1111:u pınartrı başında 
sula111r. 

• I':şc(jf11 cam unnınca nfı oerer. 
.. Bşeklcn dnfjmn l:atır. 

''" fıonül lıi/ir, rıe lınlır'! 
* l\atua lml>a.Hm sorıııuşlar 

Regail? 
. 

gece:sı 

ı~tanbul l\t\iftllltlğll.ıı0°n: 

ııı Temmuz 942 Çıırş:ı.mba gUnl 
Receb ayının blrlne1 mils:ıdlf btınıı.ltU 
.PftA?SI per§cmbc gUnU akşamı (Cunı~ 
'gcceift) Leylcl Regnlb olduıt:J ll!'ın o. 
lunur. 

"dnı11m attır!" demiş! 

• Bsef,· J:üçülilılr nma, lılr l;ıılar 

dcııeııt' kılaıııı:lıık eder. 
* Allan i11en eşeğe biner. 
lnııilizleriıı bü) iık şniri Şekspir 

ele "her k:ıl,nhalln al'ında hir eşek 
yolar!., diyor. 

Asiyrıbı de\ leli bir h:ır d:ı dönc.lii· 
rilr! Mı'°'rııı da ıııc-,hur11ıır. Ahmet 
Vefik pnş:ı dn hu nıısr:ı:ı en si.izü 
ckicınişılr: "DıiıııHiriir nnııı , ('Şel.· 

ı;ı·~iııe ılcinı1iiriirl" 

Eı_;e/:te Jıir cok isimler ılı• l:ıknıP:

lnrtlır: "Çenıcıııler, lırn:ıAı k:ırıl'

<'Alı, lrnlı~kulıık. kılkU\'ntk. marsı· 
\'an, kıbrıs, kırcşı.-k, top:ılese1:, 

u~,ızcşek, elnınıcım, kibar, uzun kı . 

l:ıklı, odur o" Ribl. 
Eşek. edebi ·:ıtınııın do ı:tirmi,ıir. 

:\fiznh erlehlynlındn e .. p•· linf'ınli hir 
rıısıl leskil eder. ilen dese darn•ıı-ı 

içinde hir de (cşc-1< <ln\'n~ı) \'Orılır. 
Bıınlardon rln ~cler•ek yn1ımıln b:ıh
~edece~lm. 

M!l ·ıir Si11cunınn C 4.J>.\l\'r>r.ı.u 

~ilndilğıinU bllnıi~·e, on•ın hnklhi 
flııygularıııı öj;r('nmiye lıü) ;ıl; lılr 
iineııı V<'riyorclum. At>aha orıul:ıra 
karşı şimdi, n:ı.sıl bir Ynziyet ta. 
kınıyordu, haynl ettiği eylertl~n 
hangi inin tahnldruk ettirebileec. 
ğlni umuyorthıf Naziler lktldıırı 
ele aldıktan onra artık ~ny.e edin. 
diı'ö ~ylerin bir mamı"ı kalm15 
mıydı':' 

Ba.na müphem \'e ihtiyatlı 0 1
• 

makla. beraber Jc,.nrli ıliislineeleri

ni ak.,etU~n bir llsnn'a CC\"llll 
,·erdi. Sözlerine bakılırsa, nn?l ol· 
madı~nıla, lıntti't memJck,.,ti iı;in 
~ok dahn. baska bir iynsi istika
mette yürümeyi temenni et tjğlnılc 
şiij)he yoktu. ı:aknt. in-.an Yt-lnız 
lıa~·:-t1 ı~e-:;lncl'? ~co .. mayıp, lınrc!ict.c 
~f(•ınek isterı;e, lıf'r Şe~i olıln~ı 

A'il>i kabul etmek lfnm1d!r, Znten 
hfulisat, kendiliğin<ien. insanın 1 , 
teı'liği ... ibl geli~irsc i~in n::ı kıy
meti kn'ır! Nnzl'eri lıer ihı tn.rn 
fın \şlediği Jıntalnnn mııh;;ulli O· 

larak tf'l51tki rcliyordn. Riitiin k"• 
bahatl onlara yül:lememclc li\7.ım
clı. Onl:ı.n:ı_ hütiln mnr.erctleri, ne
reden ~eldlltle•"ı 'n pd; fıırfonıla 
01 n•ıı•lıl<lıırı kin. nere~·ı: l!ittiklı·rf, 
nin hii\ iik tıir iinc-mi yol<tu, çiinkii 
lıııddlz:ıtında fl!,lrlerl rnktu. On!nr 
hi)r b'r kunet, aıletİi hiikroiinii 
i('m cılec-c'< fırtınnlr blr bU~·ilk hr. 
lııttan ha.;1-n hlr scy rl::fillcrtli, 
Uütün marifet hu fır1ına bulutu-

"Açhktan yaptım hakim bey, vallahi 
açh,<tan... Ne zaman nüfus 

kağrdını kaybettim ... ,~ 
- Adın? 
- Aron. 
- Soya.dm! 
- ı:: l'in:ızi. 

- Ananın ndı? 
- ~ın.wıo. 
- :Kru; )'D. ınd:ısın. 
-1~. 

- Sabılrn.n vıu mı? 

- l'rf.; .• 
- 1"içlıı mc,·lmfsun'? 
- n~:ıka iı:t~n. l:'ruıi mulıkfılll 

oldum. 
- Jlııni sab:Jc:ın yo1'tu'! 
- Var, 

dim, hnni •• 
nmn, baıika i~ten de 

- Hanisi mnnisj yok. "ııbılm, 
abıkadır, lmç ny cczn ) edin:> 

- 1,5 ny. 
- Ne isten dolayı? 
- .lilet. 
- Ne ynptm, surat mı ltestin, 

yoka .• 
- l'oook, :ıhlrm. 
-- Yani ç:ıldın. ifa! 
- f~,·et. 

- B:tl< imdi de yeni bir i' yar. 
mışsm. 

- ..... . 
-· Söyle!tr>or: Niçin ~·ıııe çnlılın? 
- Ne yapayım b~yim açlık, a~ 

kıı:nıı!it un. 
- Aç lrn.1ııten İn'-'anın ı;:almnc;;ı 

mı liı.zrm. Ual; d:ıha l ~ ~ ıışınd:ı 

çakı e,ibi clelJk::nlı m, ~nlı~snn:ı. 
- Nüfu-ı l;iığıclrmı knyl>ettim 

be~jm. Kimıo;e lŞe n.lmadı • 
- Çıkarsaydın. 
- Pnrarn yoklu, ki <;ıhrnyrm. 
-- ı;;,., elce ne ir: ynıııır<lın ·: 
- lğae satardnn. Ne \'akit nii' 

/us •ciığıdmır, ekme!< kurtımı kay
bettim. Klıns(' ban:ı. mnl ,·ermedi. 
fjil yuıulen fazla nçlığn ılnyana
ınıtdım. Çu nı:u.lmnzc!in dilkkfıQııın 
~·ittim ve uç göm1c;.I< karıtır.ı lmç 
ıım. 

- DUktciınındn kimse yok mı•~. 
du 1 

- Çırak nırdr. 

- Ne <lcflin diil•lciın:ı ı:;irıl'ğin 
wman? 

- Hu 1c~'Pfctlc n•U~tcri yilli 
ıl:fülillnn ~rllir mi? \"nrnşça yir
ılim, uç g-iım1elt ltc?>t1r.1, lmr,arltrn 
f;ırnk ~·ordn. Aynğıııı ltnyılı, dÜJ· 
rtiın, ~·ruc:ılıu1ılur. 

- Bu hıN>ızlı~ı ynptığın 7.ıırnan, 
jilet hırsıztıj"."tmn mub:ı.l<cmesl boş 
lamnmış mıydı':' 

- Yo!' o dı.:.ha sonrnılır':' 
- \'na•1·1 , •leıııel< <;eni 

bıral<ınıı ; lıemrn bir 
d:ıl.a ~·nııiın ha"! ... 

serlıest 

hırsızlı!\ 

- 50 kuruş mu fıı1ln. 
- Oyle. msdmazeUn çırağı ha. 

na söyledl 
- Peki otur yerine. 
lhrsıldan da.\·acı olan genç bir 

• kaflmıh. L\ınıı Almalej. 
Ulun boylu, esmer, uü:ıgün \"il• 

cuthı s;i.izel bir Jrn.ıhmh. Sultırnha
ınamıncla gömlel•çilik yaı.ıyordu. 

Nereden b'ncliğl kcstlrilcmb·l!n 
il•i, be:J<i de üç tane t:ıhtakurusu 
!-lrtmıla dolaşıp dnruyorclu. Hfıki· 
nıin lıitnbı üzerine: 

- Diilcinda be-n yoktum. Çırak 
görmii~ çalnı lien. Ama, ne zaman 
ben gömleklf'ri nidan. Ne kin da
'acı olnymı bu !;Ucilkt.en cled 1. 

-- \'a.z mı t;Cl;lyorsun davan
dan~ 

- E,·et. Ya7.1lrtrr. 
- Ora.<;rnı mahkeme düşünür. 

Sen <lavanılan vazgeçsen de müd · 
delumumilik rnzgeçmez. 

Uma, herhalde milHvetinin t<'
siriyle olacak Arona n<'•Y•ı• <lava
"m:l:ı.n \·azı~eçmekle her ~e)"İJJ hl" 
trC'eğine kl\ninli, ld derin bir 
lınvrete ılüşmüfjtÜ • 

x~ticed~ mahkmee, diikkiinclalci 
çıra!• Dn,·hljn şahit o!arıı!c nıahkr. 
ıııeye celhine karnr ,·ererek mu
halleme) İ ba..5ka bir gline bıraktı. 

NIHA1' ŞAZt 

Ödemişte 
bir cinayet 
Bir mah!ar ken
disini yaralıyanı 

ö!dilr4ft 
1zmlrdcn blldırlldlğlne gore, Öde r 

mişln kışla köyU muhtarı Mehmet 
Kıııç, gece vakti Ahmed in ta r<a.sına 
hayvanlarını sokmak istemi§, Ahme. 
dın o~lu İbrahim mUmanaat cdlnce 
kavga etml~tir. 

Neticede lbrahlm tabanca Ue Muh. 
tarı ağır surette yaralamı:ı. Muhtar 
da lbrahlml öldUrmu,tnr. Bu arada 
babası Ahmed! de a~ır surette yara. 
tnmıştır. 

Taş occu ında ıacıa 
--o-

l ki amele haya altında 
kala»ak e%ildi 

_ •••• İzm!rdcn haber vcrlıdlğlnc göre, 
- Pelci s~nj nlç~n tc\ kif etmr. !{ızriı:uıııı mev!tllnd~ tıış ocakların • 

ıliler:' da b!r facia olmu,, Uşııktı Ab:lu 1l!ıh 

- İlm:ıı:to rn!lfcıtilf)r. "bğlu Mehmet, lOO tonluk hlr kaya.. 
Hiı"i"Tl çn'ınnıı ~ilm'cltl('rc r·- nm sarsıldığını görcrc~t bıZ•rınııŞ ve 

rnt fakdİ&' cdc:ı elıliYUkUf rllllOl"U arka1'.\ Jl:trını llt:ız ctm"k istemiştir. 
1111 oltuflt•: l"akat İzmirli Ahmet \'C Mhmct a. 

- [sak. Uç ~iir.1lcJ;e 12 Jjrn ri ı dındnkl a:-:.adaşlan kaç!l'Il ımış ka.. 
,rot lıirm: .ı.or. Ne cllvecPl<'iirı? \"anın attın:la feci bir şekilde ozllmlş. 

_ itlrp.::m \:lr, )JıJ ~öm'e:ılcr lerdır. Melım"t ağır yaralı olarak 
llört llrn ,foğil, 3 5 ı r:ulır. kurtıırıl:nı,, diğer iki kişi ölmUştUr. 

;; xwwwuı.,,-.ı=: • ;;:e:™ w::ıa:t 1 rnuuc•A ==z 

Kendisini bo ıaz. 
byan kırlangıç 

GAYET dinç, o~ll, taUı dilli 
bir tanıdığım vardı. Bu tam. 

dık gene ya,ıyor: daJın doğrusu m. 
memı,ur; çüııkU insanlar vardır ki 
dlmeml~lerdlr, lilkln ya.,amıyorl&r. 

l'apmak sa.dece ellerin kolların ha. 
rekct etmesi, gözlerin görm1.'5l, lm. 
lakların iı1ltmesl değildir. Arzulan. 
mıza lıizmet edıınılycn ellerl.D, gıiz.el 

manzaralar ve gtlz<'l yU.zler görml. 
yen gözlerin, tatlı sesler dlnlemlycn 
kulakların blze yUk olm:ıktan lr.ıeka 
ne rolleri \-ardır? 

O bir fel!lkct geçirdi: bUtDn pa.ra. 
ııını ve maluu kaybetti. Parasız bıı. 

gUnkü dünyada ne yapılabtlıyort E. 
j;"er paranın blllnmedlğl bi'r dünyada 
ol"AJdı onan yoklu~uıı:ı da duymryıı. 
cal<tı. Ü!itelik ayaklıırı da tutmuyor; 
dörı duvar ortasında, birkaç k&Jerll 
~·üz arasında, ayni mahdut man:ıura 
kor ı:ıınıla. bu.nalarak ya ıyor. llatı. 

ralara fınb bağlı değil kl onlarla 
haz duysun. 1şkcmbcll ha)"\"anlıır, bir 
~ok §Cyl~ yedikten sonra bir kena.r. 
da otururlar; o yiyecekleri nğttlanna 
gııtlrcrck çiğnerler: zevk dııynrlar: 

h:ıtırnlııra kıymet ,·eren ln!!lllnlar da 
bu haY'-aolara be.nz.emezln mi T 

O klMiar çok ı;ey gören, o kadı:ı.?" 

tatlı yıllar yaşryıın bir adam bunla. 
rın bepslnılcn mahrum kıılırııa elinde 
~ı•lnrr. llmlt lcalrr. t)mJt do kalmamış. 
oıa, ne yapmıılı? ()mlt.8~zllk kötü şry. 
dir derler; U'ıkln fenalığı da var; 
sllrlindürür; bf>klemoııin ntll§t.Pn tönı. 
lrğlnl :>ıume kadar bize tn,ıtır"· 

Bu adanı ümit e-t.nıedlğl lı:ln 61. 
mek Jstıyor; ölUmU arıyO'l'. Acaoo 
bulacak mıT Yoksa cnnına kıyac:ık 

mı! Bunu bilmem, lfıkln kıyanlar 
vnr. Bu harp IçJndl' bile mcsc~ FUl. 
pinde hemen mU\·atfak olaınıyıın .ıa. 
pon lrnm:uıdanı Uınıt lzHkt-On dobyı 
ınlihur etmedi mlT 

Bu hb han•ıııılıırda blle \'llr. Vak. 
tile l'uı;o:;ta~·alı bir munlllın, kır . 
langıçlıı.rıo ım:ıık ın•ı:ııleltetl~re göç 

ım.nınnında kanadı kırık bir kırlıLU 
gıç buldu; bütün kış be.t11INll. llatuırda 
Jurlnngıçla.r doullncc ULvııllıyı h.th. 
çede bir masa UstWııı koydu: kırla. 

gıçlıır onun ba,ının üstlinde dolıı:ıa 
rak bcr:ıber uçmak için tağırdılur: 
o uçamıyordu. UmıtslLlll' ı;!iı<tll; ııh· 
rt pençesini kaldırdı; boğaz.mı ona 
uznttı: deştJ: kanlar aktı: ~oılerln. 

de sMi ve göklere, m :ıraterc h11&rct 
çeken bir ıstırııblıı öldil. 

Bununla beraber 3iğltllk her fe!A. 
kete k ııırşı metin oımal•tır. 

Kadircan ~AF LI 

izmirde eşek eti 
satanlar yaka1andı 

-o-
Birinin evinde de ihtiyar 

bir eşek ele geçirileli 
İzmlrden bildirildiğine nazaran. 1z. 

mirde sokak aralarınj-ı h.ı.lka gtz.ıL 

ce C§ek eti satnn Uç kl§I yakalanmış, 
45 kilo eşek etinden başka evlerlndc 
ltcsllerck eti satılmak Uze'"c Çarşıdan 
aat1n alınclığı ıınlıışılan ihtiyar bir 
eşek de ele geçirilmiştir. 

AV UPA NIN jTr1 iiiJıinıııinııiıiıiıimAffl ~!;.'?5:~;;:::~ ~:~~;:~:.=::~:~ 
~~~ıfü][~~ııınıı~~!J!!Ell~ • M UA MM ASJ ~::··.:~"~~::··~.:.:~:"~,;_ ~~: 

kınla~ma t.ernin edecek o te ltı!Atı 
'l'azan: 65 Çevtrenı · ' lmnn~ya ~a.1ı~mr;tı. Ru işin hem 

'J u· L R OM Eh L U T F / A y f:ıydah bir e-ıer ,;ıcııtta ıteUmıek, 

11un e)Tını idare etme~<, Alınıın 
, .e A\TUpa ~uıı ınclnn geçerken, 
t:ımir kabul elmiyccelc tnhrlhnt 
'uktıa g<'t irm('o;iııe meyllnn ,·erme
mek, lıııttfi, n.e Jmdnr lmk:iıı ız 
gibi A"Öriiıılifse ı;cörünsiin, ona far. 
l<ında olmadan faydn!ı bir iş glir
diıret>llmCl>le) tll. Her -:ey bu kör 
kun·eti i!:eriılen Ye ılı~arıılan ida
re edecek n!;ıli~lizlii insrın 'nrın 

gö!it.ere<'.e'idcrl fernset ,.e ınehnre
tc b:ığlıyc1ı. 

1'ahii Ahctz h\itun hu dU.lirıceel
rlnl, bana !iizc nnlatt ığıın st'ldl<lc 
bu kadar aı;ıks;n. meydana Yunnt•• 
:rordu. Onları lwm, alaylı rlhulell'
rin, ir.·alı k~ ·imc!crln altında giz
li~·or, fat<nt giiliişleri. manalı tc. 
be sUmlerl-ı:le her f>e~i ifade etmiş 
oluyol'(ltı. • n-.mle bir sene e\'\ el 
tDepPche .rle ToulouSt1) intisnr c. 
<len b:r seri mnlialecle huna benzer 
fiMrler ort:ıya ntmıstım. )le. clü: 
"Alnııınyı' ne is1i~·or:'0 sualine 
N'vap 'ermire ç:ılı~ırl,cn cliyor
rlt•m ld: "Almanynnm ne istedl~i 
tlcğiI, ne ist'yecei,"1 bV.i alü.kadar 

eder. Onu bazı ~yleri iıstıe.ıulye ve 
cliğer bazr ~Jleri istememeye 
M!\"ketme"ı< az ı_:ok bizim elimizde. 
<lir. "Onun icin AheMn "-Öyledl~ 
l<'riııi Jca~arnak sözler telü.1,J,i ede. 
m•wlim. •. 

Jğinı..,er de1ilumh ~Ü!ii';!iyle !ıana 
demek i-,fiyordu ki: "Siı \'e ben 
l•emlimlzi aynı gayeye \"akfetmlş 
insanlarıı: Sulbü kurtarmıyn; onu 
en r;ok t.ehlil<eye dii ti.i~il yerler
de, mc-.el:l Fransa He .A iman ya lll" 

ra•ında, idame ettinneğe. Şimdi 
yolnmuznn üstiinde aynr mania 
veya aynı muamma. Ue kıırşılu ı
~·oruz: NaıJ fenomeni. Sl:r. dışarr. 
da .. mız; hen içeride ••• Aynı \'n<ll
<le, mü~tercken ~alı maÇ( için an· 
lnsmamıl lazım... nanı\ gikeuehl-
1İrs1niz. •• ,, Romnnmıııı, gizil kon•. 
b:ne7.oıılar sayesinde, <IUnyıı.nın 
her t:ırafrnıla sulh lehimle çaıı,. 
mak lstıyoo ''iyi niyetli hıOj:oıılar., 
mı lym:ı e~erek: "Onfardan birinin 
heııim mevldimde olduğunu rarze~ 
(ljni1:, dedi. O v.aman \'n·liyetiıni 
takdir e(lec.ekslnlz.,, ~ 

ht>ın de kendfoine eheromlyetllce 
bir me,·k1 teminine bnşlangıç leş. 
kil etmek ~ibi ıkl heclefl \"ardı. 

Diğer taraftım rejimin en nU
fuzlu ~ahsiy.et.lerfndeo blrln:n 1t~. 
mnflını kazanmak suretiyle mcrl<e
:ıi bir te,ır icra cd,.bilmek lnıliiin· 
larmı ara.,trnnl~tr Bu usulün be
nim "ha;·ııti ~ol,tala.r tiıerin<le 
faaliyet,, pren!ıib'ne uygıınhığu 

derhal naza.n dikk:ıtimi celbetti. 
Abetzin ltlmadmı kazanarak mah
remi~etlne cl:ıhil olduğu adam 
I·'on Ribentroptu. 

( O zamanlar Rlbentrnımn !tl!9 

nUz rP.mıi b'r ''atLlfesl vokto. Sa
cleoe Ribentrop • Büronun tıefiylll. 
Bu biiro dış siya"et Uzerinc!e bir 
ne' 1 tethik Ve tec:-libe labı;rntu• 
\arından ibaretti. Fakat Rlbmt~ 
rop da:ıa o 7amanlarda IJüyül< bir 
nlifnza ~ııhlp bulunuyor \'e nsıl e· 
melinin Vi!hf!lmtrn'iseye (Alman 
hıırir'yesinln ba.ma) g~meh o. 
rltıl\"ıtnu .Y:tkm mc ni arlmcln.~ların 
d:ın gizleıtıi.l ordc.ı,) 
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hakkı tank uı 
Saııldıgl 'IC: V&lut Jclatb&UJ 

ABONE ŞAR'l'IARl 
1'9.rkiye Ecnebi 

Mısırda Şark cepbeılade Mazotte 
(Ba.,ıarafı 1 inekle) ~ tarafı 1 nclde) 

Muhatabınızın alakasu 
suallerle kamçllayınız 

H.00 K..r. 2'1.00 K..r. 
'l.60 .. u.oo • 

leıiııl himaye etmi§tır. Avcı bom - Fransız adası Voronez mınlaıkasıııda Almanlar, 
ba.rdJ:ma.n,.ta.ria.releri dll§manm lni!f Rus mevzilerinde gedikler aç.masa 
yerlerine, top mevzilerine ve toplan . .' lngiliz kuvıJetleri tarafından mU"Vaffak olmuşlardır. Fakat Mos· Muvaffakiyette, insanların birbirlerinden hoşlan. 
ma mahallerine hUcuvı etmişlerdir. . kova, clerinJilır.ine nfremediklerinl, malarının ahenkli bulunmalanmn pek büyu .. k tesiri var. 

&.00 • 8.0(J • 
1.150 • 1.00 • 

VI 1 1 .. (AA. El"' isgal edildi ~ " '• "' • > - Muırrda ı>Je. ~ nehri geçen Almanlara topçunun dır. Bir insanı kendinize bag"'lamanın yolları da S"'""_...,_ 
meyndA taar-H" g ,. +--'llz ku DiA""O • Soa~ 12 (A.A.) - Ma. -----

"' • ....,_ e,..an .u.lii' v. ...., mühim kayıplar "erdirdiğini bildi- d 8 l d b · · al k S l k k Tetleri s kilometre Uerliyerek bir §1.. da.ga.skar. . rr • un ar an ırı,, au sorma tır. ua sorma ~o te. 
d"! 11 •ft• ı .... ı .. ı Röyter a.ıansmrn lıusu81 muh1.biri nyor. airlidir. Bir insana alakadar oltluin• bir nal sordunuz men 1 er s.....,yonunu e e •lf""r'"m ~- Mosko,·adan gelen bir halıı::ıe o-

ıerdlr. İngilizler cephenin cenup kııı. bildiriyor: mu, onu kaba~• içinden cıkıp sizinle konu•maırı mani. 
"'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I göre Don nehrinin şark kıyısında o- ., 
-;: mında bir miktar Uerliyerek millve_ Mozamb!:{ boğazındaki Mazotte bir Alman piyade fırkasiyle 10') ini ortadan kaldırmıs bulunuraunuz. Bu sekilde hareket 

1 

rln sağ cenahını tehdit etmebe bı:uıı Fransız adasmm Britanya. kuvvetleri k h b b • ... 
-'•·•·••· • ••·• • ....,.... 

6 ~ .. A 1 d ; .. gall d bıı....ı,- b. tank Ye esas kuvvetten ayrılmıştır. efme , mu ata mıza ır ögretmen mevkii vermektir. 
t l lamışlardı. Mihver ı..-uvvetlert dün bir .... Ta ın an .,,, o erece 6 .,ı ır _ _ • u - -6 1» _.. 1 ta d tatbik '"on 1 t k ·ı Almanlar yardım gondermese çal • Bu ise, onun hosuna gider. Fakat muhatabını"'a bı·r dı"n.. . un~ --• - . taarruzla burada. n~iliı:'.eri çekilme. n: a e "' u muş .ur i 83.hl •. .. 
" te•....ı- postası bile olduıı.u gibi ele ~ıyorlar. Hava bom .• baroımanına ,::ıı~ 1 leyici mevkii verirseniz omı siiratle _ı..._r-nı .. Onun :,.;n 
<! B it:' ••'IJ{!" ğe mecbur etmişler ve durumlarını ~ 6 Alın 1 k 1 1 ••'"' ... - ...... 
f. u IJ-U '- ... _ Komaud . n k \•enenı an ar sıper azıyor ar. k a· . . al 1...-l k-J • • ıslah eylemişlerdir. ge.çmış...... o yanı m ,tere 

1 

· . en ısı nze su sormaya OcqJ ayıncaya ıuıar 1nz ona 

.. 
~ TOBRUKA AKIN a.'-ı kuvvetler, B-'tanya ba.h-'ye M.oskova • Rosto_ r dc:mır~olu Kn·n· • ı r· • ~ " • • ı k d eh M sual sorunuz. Onun sa.al ıPOTmaya baıJlamaaile madaki. _._,•••••••••••••••Y••• Londra, U (A.A.) - Tobruğa cu_ 1ri1Mıendaz birlikleri ve doğu Afrika e°1:ıro~ a a l dıt altındadır. • u. 

~·ark cephesinde 
durum 

k l . ta-~~ınd 1 b kı dafılerın durumu fenadır. Alnını·. I alaka sağlamlcumıs olur. ma gecesi ağır bir hUcum ya.pılmI~ as er erı .-..... an yapı an as • _ . "-t mUk ııııw l larRoS<>~'un ıO 1.:ıkmtetre ccnubun• ıııı. ______ ... _____________________ .. 
tı:r. Limana, limandakt gemilere ta.. nm suı.. ve emme 6 ~ ııaycs n. . . . . ı· 
arnız edilmlq, birçok ya.n,,.uılar rıka.. de her turlll bozunculuk hareketl rı ela bır şchn zap~tmışlerdır · 

1\lman orduları baışkumandanhğı 

tımırından ıark cephesindeki harekAt 
hakkında dün huııust bir tebliğ neş. 

rcduroJştir. Bunda şöyle deniyor: 
Ha va kuvvetlerinin de esaslı bir 

yarJım gören Alman ve müttefik kı. 
taları Don nehr1nln bat.ısında. ce. 
rcy•n eden taarruz hareltMı: esnaıım 
c.a, 23 haziran He 10 temmuz tarihleri 

~ .. ~ e • !\alinin mınta-kasında Alman hü• 
nlmıştır. Yangınlardan biri §lddetll nin önüne geçilmiştir. 

, cumları devam ediyor. 
bir patlama.dan sonra. olmuştu,r. B!.r 

1 
SOVYET TEBI,MI 

gemiye bombalar isabet etml§, birçok ngı·ı,·z Londra, 12 (Radgo 8,15) patlamalar olmuştur. Yangmlarn a. 
levlert 120 kilometre me,afeden gö. Moskovada gece yarı~;ı neşretlilen 
rUlm~tUr. taqljareleri ' Sovye ttebliği: 

ot)ş'OROLEN MİHVER Yoronez: mınlakasında, merkezde 
TAYYARELERt İsveç topraklan ·K1ııtemirovkada, cenu.pta Lisiçank. 

112' h •> A İ "'• ta muharebeler dev~ etmi:şlir. 
s:r:y~::· ~a~ı ·~~m:r!~kaç •= fl j d f IllR RUS HASTAHANE GEMiSi 

. o zer n e uç Ular B.4TIRlLMıs 
şimal Afnka kıyıl~rı açığında. Alman, Stokholm 12 (/\ A ) +-. ..,. 

ar S.•nda .-n.._.. .. ., ........... ·uertnt' "Zici ' • · - ı.ııv~,. ge. 1 oııdra 1? (A .. ) Sov"et a----;ıu~ ... ~ ... ·~ kuvvetıerlııi t"Qıyan önemli bir Ywı.. J ' - ..... - ·' -.,. nelkurmayının bit· de!llcciııe göre dlin · b' R h · 
bir ~nkıltle y~erd!r. 7 temmuzda kera U""k teııkiline rastlamıqıar ve JallM ır us astaha.ne gemisinın 
\: 

,.... * y on kadar İngiliz ta.yyaresı 1sveçln Al 'k h 
·oronl'jln zaptmd&D sonra kıtalanm:cz sayıca. üııtiinlUğtine bakmadan sa. • ınıın pı e ombardıman tayyarr. 

batt sahili ü:ı:erinde ucmu,tur. ~ • J · f 
ııı ccnubınıda :m J{ilometre bir cep vasa. gı·rı ...... t~terdlr. Yunlters U"&kla. en tara ;ndan batırıldığını, san• 

h * ~u- " ke. Britanya ta.yya.releri de Scanl& d ll · 
e boyunca. Don nehrine varmı§lar ve rı bir,.ok ,..ift moto"rlll av U"akla-"ID· . a ara binen yaraiıJara ıııitralycı 

"' "' y ..... eyaleti ve Karlskorna takıma.dalan 
neht·:.n öbilr kıyısında birçok köp himayesinde bulunuyordu. En az 12 ateşi açıldığını bilcl.i:rınektedir. 

Uzerinden geç.ın.iştir, İsveç kal'ştkoy. • · l 
l'iı ba~lan ktırmu<jlard!l'. Alman U"alh tahrip edilm'm ve,,,._ .... ıanı., son güııler zarfında Bu• 

" o• 19 .,- ma toplarının ateş açmur Uzerine k 46 ' 
bon nehrinılekl bu cephe ile ev- ciddi sunıtte hasara u.oı.ratılmıqttr. ı tJ ·ta bın ton hacminde 5 Al • 

"' " İngiliz uça.Jdarı uzaklaşmtştır, 
Vece Alman kuvvetleri taratın • 1ng1Uz uçakları hiçbir ka.yıp verme. maıı gemisinin balırılclığını bildiri .. 
Clan t-::hdit edilen ve şimdi 300 ki• m!.§lerdlr. •. t!l'G • • ı · • yor. 
lonıetre geride kalan Ha.rkof ve U~&k filotill&st şe1'i. bizzat kendi - ısveç gemı erı Vişi, 12 (.t.A.) - Don nehrini 
I-:ursk şchirleıi a.rasmdaki bölgede ~inin bir Yunkersi denize dtişUrd.üğtl. S geçen Alman kuvvetleri Voroncz'in 
artık kayda değer dü.,.cıman kuvveti nti a6ylemiş ve şöyle deml§Ur: ovyet denizaitı,arı şarkında ileri hareketine deV':lm 

ka!rnaml§tır. şu ana kadar alman Hiçbir pilotumuzun yaraıanmama. tarafından forpı'llenmı'ş f. ediyorlar. 
h berlere göre b".ı muharebelerde ııı hayret edilecek bir hAdisedir. Ben ROSTOFA KARŞI TAARRl'Z 
uıi. manın 88.689 esil' alınmıştır. kendi gözlerimle ba~ka bir Alınan :St.akholnı, 1.2 (A.A.) - Son gün • Stokholm, 12 (a. &,) - Ofi: Al. 
t. yrıca 1007 ztthlı tank ve 16is8 nçağmm da denize dUştüğünU gör . ıerde 1.sveç kara sularında vuku bulan manlarm. Roetofa karşı taarruzu fi 
top'a 28.ytaIZ d!ğ·er harp malzeme düın. Yaln.rı iki Yunkers 52 nin ta.h. torpilleme hldlseseleı·iııden Sovyet len başlamış sa.yılmak.tadır 
s: iğtinam veya tahri!) edilmiştir. rip edilditln1 söylememize ra~men deni.z.a.ltılarnun mew oln1adığ1 hak. MOSKOVANIN 1TtRAF1 
Esirlerin ft gan.metlerin sayı~ıı motörleri tutuşmuş en az Uç dU§m&n landa, Sovyet iııtibbara.t aja.n.smm Mosko11a, 12 (a. a.) - 11 gtbı 
ciuI'Jl"..a.ksrzm artıyor. Orelin şimal uçağı ve ciddi ııurette hasara uğ'ra... ne§rettıği demeç uzertne İsveç harici_ denbe.ri .Almanlar 320 kikımctrelik 
ve şimal•batısrudaki düşma.n hü • mış ~k.a daha. sekiz mihver uça#?. ye naZtrlığı tarafından dün ak~am cephe ıüııerinde taa.l"!'lm!aı-da bulun 
cumlan püskürtüldüğü srrada tah• nm bulunduğunu bizzat mli§ahede :neşredilen bir tebliğde şöyle denli • maktadirla.r. 
?'ip eciilen 390 tank bu rakamlara ettim . 1)1.ektedir. Almanleır mısanca ve melzeruece 
dahil de.;ötcl!.r. Dnştnanm takibine <JEPBE NASIL TEŞEK'Ktn. l!lTl'l1 "Ada Gort.bon :tııveç npurunun ağrr kaytblıa..ra. u,~a.m.ış iseler de 
durmakstzm deva.ın edllmektedir. vı,ı, 12 (A.A.) - Roımel kuvvet1lo t.orplllenmesinde ve Ga.le.on 1.sveç ka~ ço.k büytik olmuştur. 
Alınan hava kuvvetelri gündliz rı, şimdi ElAlemeyn • Elkatara çöl vapuruna kar§r yapılan torpilleme BİRLEŞEN KUVVETI,ER 

dlkasya sahillerindeki Ve Azak yolunun kontrolünU ellerine almı~ r· teşebbüsUnde ı<:uHanılan todpU111rin• Vişi 12 (a... O..) - Sovyet Rusya. 
do:nirindeki llınan tesislerini bom• buıunmaktadırıa.r. · üzerinde R~ imaı~tmdan oldu:unu da pel'Şem~ günü Roesos ı:ıehrini 
ba]amı;,lar ve çekilen dilşman kol Mihver kuvveUer!nln yaptıkları ta gösteren i_şareUer bUluııduğu incele. işgaJ eden Alman kuvvetleri ileri 
larile nehir~tin geçit noktalarına arruz neticesind<ı cephe düz ve m\14. me netice•e tesbit odilmlı,ıtir. Bu hareketleri:ıe dcva.m ederek 80 ki. 
Ve mil.na.kale hatlarına hücum et • takim bir şekil aJ.nır~tır. hal ve diğer bazı 1ıalle'!' lsveç tara.t. lometr~ cenubda bulunan Ka.nte. 
ır>işlerdlr. Dil.c;:ms.n son günlerde AVUSTRALYALILAR GENE sızJığmm Sovyet deni1.altııa.n taratın ıniro\'ka.yı i§gal etmişlerdir. 
;;~ır kayıplara uğradıiYı cihetle O· MISmDA dan ihlAl edildiğini isbat etmekt&<llr. Şimali g;rrbi Vt<: cenubu garbiden 
ı·rJin şima.Undeki hücumlarda az Londra, 12 (A.A.J - AvuatraJya. Sovyet istihbarat ajansının demecln.. gelen zırhlı .AllllGll kuvvetleri Yo-
kuvvct kulhnabilmistir. Bu hü • ba,veklli Kurtln orta~arkta bulunan den şu anl3.§ılıyor ki Moskovarıı..--ı. :tonejiıı. 120 kilometre şarkında bu 
cum1ar p!i!<tkilrtülmü~tiir. Alman Avuııtralyalıla.rm general Oh!nlekin resmi mahfillert, bir veya mUt~d. lunan Orkyde tıirl~şmeğe muva!. 
arcı hücumları muvaffakıyetli ne• emri aıtmd& harp ettiklerini bildir - dit Sovyet denizaıtıııı.nnm tara.fsız. fak obnu918.rdrr'l\ 

ticcler vermiştir. miştir. Bu askerler .;ö1 harbine a.lı§. Irk kaidrlerine ke.rşı ya.ptxklan teca SOVH3T KUVVE~LERI TEl/UKF:a 
P..e~nün batı cenubundaki bölge mı~lardır. vuzden haberJJ değuıerdir. Bu MdL VAZiYETE GiRDi 

'c kuşattlm!Ş olan düşman kuv • aeleri aydmla.tm.ak ve ilerde tekr&r. Sovyct hududu, 12 (A.A.) - Cc-
Vet l::rlnin hırpela.rurıasına daha şid çok se.va.şlarda 7:!. t.op talmp elml§. lanma.larına. mıı.ni oıınak üzere dlplo. nurı cephesin d.eoki vaziyet Donec; ve 
'efJe devam edilmektedir. Bunla lerdir. matik görüşmeler Yapılmaktadır. le. Don nehirleri arasmdııki iki rnuva. 
rın mukavemet kı.ırlretleri kını • MISIRDA VAZtl'"ET: veç vapurJannın kol'unma.sı için a • zt hAtta halen hareket ynpan Sov-
''ı<;:tu. Münferit düşman gurupla· Orta.şark lngiliz tebliğin~n anla.. ıınmakta elan askcrı tedbirler tak. ~·et orduları icln buhranlı bir man .. 
·ıırn yapt•ih ,..,kn te" bl>u'sl n· ~k... · dilmiştir r.ara arzelmektedir. .,,..,, ,... " .,.e e "" '' şıldığına göre Mısırda cuma gUnü .,,,ye e · · 

te uğratTmı'itrr. Volkof cephe • sUktlnet 1ngllız kıt.alannın ta.arruzile İsveç §imdiye kadar 400000 Alm:ın kaynaklarından alınan hr. 
inrlı- z:rrhlT tar,Jı:laı:rn yardrmivl: bozulmuştu:-. 'rcbllğ aynen şöyledir: •1A l k be herfore snre, Alman ordu,.uyla mü!• 

\ nılan Sovyet hiicumlRn kT"men Kıtalarımız, 10 Lemmuz aaba.hı şa. \:onı ato u vapur kay tmi~ fefikleri Jelansk'a hır!rır DC'tn mııc• 
"ö~iis göğilse çarp1şma]ar netir.e . Lonılr&, ıs (A.A.) - Lıveç radyo. rasmı inmeğe muvaffak olmu,ıar 
'nde akim knhııtıjtır. Milnfer:t kuv :::e 1:':~z c:r;~ş~~~ ~·lem:~~c~ sunun bildlrdiğiıı.e gôreı lsveı; bu dır. 'Ru durum, Oskol ile ı\iılar, 

\'eUcr ka.rşr hUcum Tnr e~nasında Elalemeyn'den itıbnren <leınıryolu bo harpte kııyb<:ttigl tlcaret vapurları - Darkov ve Kalit;nı nehirleri yukarı 
ta"fı'\• edilm'şt· B J k:ı.t nın dörtte iiçUnU şimdiden y·erlne mecrnl - i ık k I • e 1 Jr. u tare a es- yunca. batı utikaınctınde 8 kilo~t. n :ı •• ıtr:ısını ıı s ·uımı~ ·ıı mış 

tıasında 19 düşman tankı mubare· re kadar mahdut bir ılerleyiş yap • koyacaktır. İsveç §lllldiye ke.d:ır olan bıiitiin so~yct kuv.ctlcrini (.'.Ok 
be dJFJ edibırltstir. 01IŞlardır. .00.000 tonilA.toluk vapur kayootmi;:ı. tehlikeli bir Y!lziycte diişünm.•'•[f',. 

Moskove. radyosunun bildirdiğine Bir miktar .ısir alınını§ ve d~ma.. tir, 1sveç deniz tezgA.hl&l"rnd& inşa dir. 
edilmekte olan \'e yabancı memleket. S t b tl -ı d' n ri ghre Kurıık cephesinde nehir hattı na başka kayıplar ve hasar verdlıiL 'O\')'e a arı mu ema •!·e 1 • 

boyunca çok şiddetli bir tank ve tay~ mlştir. lerden eatm alınan va.purıa.rıa bera • ğuya doğru geri b~makta ''e Al· 
Y-ıre muha.rebesl olmaktadır. Bura.da Cenup kesiminde kuvvetlerimiz do- ber tııveç ticaret filosuna 300.000 man hava ku~etlerinin y::ıptıkları 
nııharebeye binden fazla tank gir. ğu .1.sUkameilnde ilcrliyen d~man tonilAtoluk yenl vapur 1ıtlhak etmig keşiflere görıe, Sovyet hatları geri· 
nı kıcdtr. Bir Alman tank bfrllkl kuvvetlerine ıı.ucum etml§ler ''e ınU.. ;bulunacaktır. ~inde hiçbir takyi)·e kılaınnın ~·ü. 
0 tr gıinde ~ tank kaybetmif!tir. On tea.ddit düşman tankınt tahrip eyle. rüyüşte olduğu görünmemektedir. 
~ş gün evvel Kursta. başlıyan taar. ml§lerdir. Av tayyarelerimiz Elale • Sulh şayı·aıarı Bu yollarda yalnız sivH milltcl'i 
tuz bugll.n cephenin <l20 kilometre meyn çevresindeki dUııman topçu mev halkln fe$kiJ eltlği ar.ıın kafileler 
"6nı u k d t kt dlr M 1 tır • d 943 mü-1.ede edilmektedir. '" ş yere cvam e me · e . os. zllerlne toplu hUcuıxı ar yapmt§ • Amerikan or uıu yazın- ~. .. .. 
lıovada durum c;ok vahim olarak gö. Bomba. tayyarclerinden mUrekkep . ~arkof cenup do~sundald bulun 
tı.ıımekt .. ve mllle\in şimdiye kadar ve himaye altmda ııerllyeıı bUyük 1 da cehennem saçan bir l "~sımde Soryct ırerı hareketi bu i~ .. 
l:!rtılm,.miş nlsbette fcdakArlıklar dilşman bava te~killerlne 1'83tlanıl • makine ~laca~. _ tikamette yapılmaktadır. Don nel·e 

3-apmaya hazır bulunduğu kabul e. m~ ve en aşağı 8 av uçağı dü§Ortll;' ('Radyo gazetl'Sl) İn.gıhz ?'adyo. rine ula5an Rus kuvvetleri nehri 
ektedir. Rusça Prnvda ga.~test mUş ve birçoğu da hasara uğratı11Jllf eu bu~nld m.ac:ırca neşriYattnda geçmenin mümkiin olmadığını ,ıö-

<liyor ki: ın. Eldeba çevresinde dtl§man tana Nevy;rk ra.dyoısunun HitlcPi:n,:aülh rünce Doneç'e doğru kıvrıhnakt:ı 
A1manlarm çılgınca. yaptıkları ta. re. tnlş meyda.nlanna lıtar§t yapda.n istediğine da.it' verdiği habıerd-en ve Voroşilovgrad • Ro!';t hattına 
·n :1Jn hakikt ı.retıc'ol, lklnct bir cep. hücumlarda en aoağı Lkl c!U§mım tay bah'i.9le şöyle ~tir: erişmeifo çalışmaktadır. 

lıc; aı;ılnıaıımda.n endişe etmeleriydi, yuesl yerde tahrip edllmlftlr. ''HiUeria. jstedıiği sufıh ınuvak- Oskel ite Don arasmdaki Ru~ların 
~unun içindir kl ikinci cephenin bir lta.ıyan tebliği de şu haberleri ver. kat b:iır sulhtÜ?'. Bitler İngiltere ve sıkışık vaziyeti tarif edllemiyecek 
l>aktkat olarak vUcude gelmesinden mektedir: Amerika ile sulh yaptığı takdirde k3'dar güçtür. Bu Arada Alman ordu. 
evveı az zamanda 'olr muvaffaldyete Elalemeyn bölgesinde muharebele. bütün kuvve.tile Rusynya Yllkle- !arının Stalingrad i~likametinde 
lişmekte acele ediyorlar. Zafere u • rin fiddeti artnnırtır. Oephenln mer. necek -yahut RW'!Ya ile bi.r suUı sür•ırtıe Don nehri do#usunda ileri 

lll§mak 1~ insan ve malzeme bakı. kez kuimlnde dllşma.nm flddetll htL '~ptJkt.an son.!'3 ~tere ve Anıe. hareketlerine de'\'am ettikleri söy .. 
l:tı.ından her §eye aa.hlp buıunuyonız,,. cunııan çok kanlı ·bir muha.nıbedell· · ı:nraya karşt Jıatbedecekt.ir!' Ienmeketdir. 
Yapacağımız oeY dll§mandan nef. sonra pUekıırtUlmll§tUr. Ce?ıub Jresl Nev,York .radyosu. demiştir ki: Simdi savaşta Yeni bir Rus sil.Ahı 

ret etmeslllt öğrenmektir. Dllşmana mln.de mihver kuvvetleri btr bukm ".Amer.lı'kannı. etinden siliı.hı bt-.; daha peyda olmuştur. Bu, bir Rü:r• 
Itıı.rşı derin n ezici bir kin duygusu hareketiyle dllfDlanı ehem~ w- · · a&I ancak J.tii.tte.filtlerin ~n- gar siperiyle tecıhiı edilmiş çok 
bıı harbi kazana.caktır, rete geri oekilmete mecbur etmlflerp mferi.kamnınasmda.n sonra olaca.ır" ıruzknim iki çelik levhadan mürek• 
Diğer taraftan Sovyet ek tebliği dlr. Mihver hıı.va kuvvetlen kar& ha. 'tır. ~'rilu:ı oırdı..JSU 1943 ya.mı. iep keskin bir za-viye şeklinde ~~ 

"'~dflml§ttr. Bunda Voronejin do • rekA.tmı geni§ ölçUdtı deııtekiemi§ler. da Alma.nye. için ölüm ve cehen. mi haşma benıeyen bicimde ve 
'Jsunda hareket eden Rus birlikle • dır. r. • nem ~a.n bi'1' makine haline gele. dü~an tanklannın alış tesirlerini 

~ ?1i.n .Almanlara ağrr zayiat Terdir. Hllclun ~klan dil§lnanm gerileri- cekti:r... azaltabilen . 40 tonluk :reni bir 
t:·g-ı b!ldirllmektedlr. 6000 Alman öL ne sald.trarıı.k malzeme depolarına, Londra ~'t«t şunlfll"l ilave et t11n\:tır. 
~urUlmU§', 47 sahra. topu, 77 kamyon motôrlO. Ta.ısıta. k&mlarmı bomba ve mişt;:ıt: "Sulh Wn Almanla.rm baş Ce]'.)'henin cli§er kesimJerUıde 
"t\ bu'kaca bit çok harp malzemesi mitralyöz ateşine tutarak yangmlar Tarm.d:ın Hitı.leri v-e onun adamları Sovyet kaynaklarıDdan bikHri•di. 
i&tinam edUml§tir. Tank birlikleri bir ~ıkanı:u~lardırt rıı atmaları lazımdır." ğine göre, Kalinin COAJ:ıesinin mırh. 

üsküdardaki 
kahveci parasına 

tama edilerek 
Saltıkab Altdallab 
Yılmaz taralındaa 

öldtirllmlş ı 
Birkaç gün evvel ÜskU.da.rda. bir 

soygunculuk hadisesi olmuş 1Jısa.ni • 
yede oturan ve Yenlçeşmede 85 nu • 
maralı kahvenin sahibi 63 ya~larmda 
Kemal Akgün başına demir paı:ça.sL 
le vurularak -öldürüldükten sonra 150 
lira. pa.raııı alınmıştı. 

Mllddeiumumilikçe yapılan tahki • 
kat dUn öğleden sonra neticelen • 
mlştir. 

Zan altına. a.lma.nla.rda.n ııabıka.ıı 

Abdullak Yılma.zın bu cinayeti L'le. 
digi ve ihtiyar kahveciyi parasmı al
mak tçin öldtlrtdUğü anlaşılmL,ttr. 

.Abdulla!ı Yumaz, yapılan sorguııu. 
DU muteaJ\ıp tevkif edilmi§tir. 

l _ç yağı satmıyan kcuapl.ar 
takip ediliyor 

Verilen fiyat iclıı.re etmiyor iddia. 
sile baza ke.:ıapıarm mahltlt yağ ya. 
pan imalltha.nelcle içya.ğı verdikleri' 
yazllml§tı. Bölge i~e mlldUrlllğ\l bu 
hususta koordinasyon karan olduğu 

ir,in mezbahada. içyağı satmıyan k&.. 
saplar hakkında taibata girişi~ • 
Ur. 

-<>-
Dumlupınar Y unaniatana 

gitmeye hazırlanıyor 
Kızılay tarafından Yunanlatalıa 

gönderilen yardım eşyasını Pireye 
götürecek Dumlupınar vapurunun ö. 
ntimtlzdeki perşembe günU hareket 
etmesi kuvvetle muhtemeldir. YUk.. 

ıenecek eşyanın bir kısmı için llsana 
gelmıştir. Diğer eşya. için de lisans 
emri beklenmektedir. Vapur bu se • 
ferde iki bin ton gıda maddesi götU. 
recektir. 

--o--
Eminönü halkevinin tertip 

ettiği yeni festival 
Emınönl.ı halkevlnin tertip etmi~ 

olluğu mUlt oyunlar festivali H a. 
ğustosta başhyacak•Il'. Festival 22 
ağustosa. kadar devam ed~cektlr. El. 
de edilecek hasılat evin, sosya.1 yar. 
dun koluna tahs.s edilecektir . 

Festivaller Taksim beledıye bah • 
çesi parkotel BllyUkderede Boya.z 
Park Bebek bahçesi Suadiye Saray 
bumu Yürüka.ll gazinolannda w 
Fener stadyomunda verilecektir. 

---<>----· 

Malta berinde 
(Başta.rafı 1 ncide) 

M..'llta, 12 (a. a.) - .İnıgiliz ha.. 
va kuvveHeri dünkü cumartesi gü. 
nU, düı,rnarun ya!)tığı iki gü!ldüz a 
k1nmda. bir İtalyan avcıst Be bir Al 
mnn avCJsı ve bir bomba uçağı tah 
rib etırıi!'3 ve h3.<Jara uğratmtş1ar
dır. 

Bir temmuzdan beri tahrib edi
len <lüşma.ll uçaltla.rmm sayısı şim
di 87 ye yükselr.ı:işiir. Dün gündüz 
yapılan düşman alunlarındım son
ra gece hiç bir b;tva taarruzu olma 
dan skin g~c:.miı;tir. 

tem kesimleri üzerinde şiddelll 

çarpışmalar devam ermekle Ye A'• 
mantar bıır:ıda tank ,.e piyadelerle 
durmadan taarruzlar yaprnakladı!', 

Öle yandan Kunk şimal doğusun• 
da, aynı haherlere ~öre, Almıtnlar 
müdafaada tutunmaktadırlar • 

Cenup cephesinde umumi bir 
gerileme zorunda kalan Sovyet ha,. 
komutanlığının bütün ümitlerini 
şimalde Jukov ordusuna bai\ladı~ı 
görülmekte ve Rus ko.mutanlığının 
aynı zamanda Kafkasya:\, miidııfa:ı 

fcin Stıılinin Rostof ile Volgıı Mıısın.. 
da yaptırdı~ı kemer tahkimat haltı. 
na dayanmak Uite<lisi sanılınaJ,ır. 

dtr. 

Yeni Gine1e Japea 
ta,yareıerlnln 

blcamu 
-0--

Dört Japon tayyauaf 
düşürüldü 

LoGdra, Lı (A.A.) - Port lı[QNL 
biye dtın 19 Japou uça.ğı ta.arrm ._ 
m~tır. Bombalar hedeflerden M.,,.a 
d~ü~tllr. 3 bomba. ve bir &Y uçatr 
tahrip edllmi~tir. İki mflttefik 1IN'C 
kayıptır. 

Londra, 12 (A.A.) - Bir~ ~ 

mcrlka bahriye nazırlığı, ~ Ko. 
resbin!n mlldafaa.sma. Amerilı;a.lıJıa:m 
d.,, 1ıJtirak ettikleriııi ifp. etlınffUr,. 

----0-

Polonyada bir Almen 
subayı öldürüldü 

Lond:ra 12 (a. a.) - P~ 
nm Lublliı şehriıııde Alm8ıı ~ 
muhafız crk.8.nmdan Goverd, -.m.i. 
fesi başmda öldürülmüştür. 

----0-

İngilterede peynir tayını 
yükaeliyor 

Londn; JZ Ca. a.) - Haftabk 
peynir tayini 26 temmtttdan itiba. 
ren Uri misline ~rltarrlaca.ktır. Ve 
227 gram olacöktır. Şlındi haf1*la 
340 grıam rteyni.r almakta olan cığrr 
ıişçilerle et yemezler bunun iki 
mililıli ola.ral'~ 454 gram alacaklar. 
c:ır 

Antlgon temsuıerı 
(Baştara.fı 1 ocide) 

_madt gelirin pcl; o kadar temin c
ı ,dilmediği de tutulan hesaplar.dan 
anla,ıhnıştır. Bize vcnlcn maliMuat:ı 
nazaran 35 kişilik trupun bütün 
masrafları çıkarıldıl.:tan sonra Emi. 
nönü Halkevi sosy:ıl yardım kolu
na, net dört yiiı lira kalmıştır. Bu, 
lıu.su~ ssn'at truplarının k~zanda .. 
rı hakkında bir fikir vermek ~akı. 
mından d:ı fü:erinde durulacak l>ir
neticedir. Kaldı ki, devlet tiyatro
su, sadece içıtimai yardım maıkaa • 
ıdiyle bu seyahati ihtiyar ebnts. 
A ntigon'un biJotJeri ise tems~ 
15 gün evvel tamamiyle set•"~ 
tır, V.ckfiletin yeniden. iki lem9ile 
müsaade vennesini bb: <te•~i 
ederiz. 

Dıl kurultaymm kuruluş 
yıl dönümü 

Ankara, ıı (A.A) - Tü.rlt 41lrb. 
rumtı genel Mkretel'liğinden: 

BugUn TUrk dil kurumunun oae. 
cu kurultı§ yı.ı. dönllm(ldür. 

Ttlrkltiğü tarihln en korkunç bir 
tehllkeslnden kurtararak, çökmllş w 
bltmi§ bir imparatoıiukt.e.n dinç w 
tue ulual btr dmh'llriyet ~ 
bUyllk .At&tnrk, bu yeni Vllrlr~& ileri 
lna.nlar aşılamak 70lundaki mra dn· 
rimler aramı.da dil i§IM buglbı kat. 
sal elini yeniden koyınuftn. 

O gtbıdenbe.rt on yıldlr büy6k 'l'llrk 
Jrurıtarıewnın açtığı ve Mim ş.ıtmtz 
sevgili cümbtımıiaimit hmet İıtönll' -
nün de eplz bir canlandın§la yih'Q.t. 

tUğtl yol il.zerinde Ç&1J§&tl Törk dil 
~mu bu yıldönUmU dol&.yui.J'le, 
Atatürkün yüce ruhuna rahmetler 
diler, İnllnQnUıı yüksek varlrğı: tsnUn
de sonsuz aaygı ve sevgilerle eğilir 

ve aa.ynı TUrk ulusuna ve yurdumu. 
zun btttlln dil aeverlerin& candan ytt.. 
rekten lrutıamalannt BUDar. 

Bu onuncu )'lldönUm.U. dol&yı:tdyle 
gtt.nUmilzden alfabe devrimine .kadar 
yapılm.J§ dil yaymlarile çalt§tD& lSr • 
neklerinl bir augi hal111de yurttqla.
nn göztı önüne koymayı dtışQDmil.' 
idl On dört ytlltk yazı ve dil ~lerL 
mlzl bir ara~a toplay~k ol&n bu 
sergi ıo AğuıRoe 19t2 de MrdftncU 
Tt1rk dil ımruttayile bir1tkt.e ~ • 
calrlfT'. 

RAŞiD RIZA 
~YA"l'JIOSU .llaMde fftkln ...... 

S.4.ÇLA-RJ'RDAN UTAN 
Vodvil - 4 - Perde 

l'azan: Mahnt!ıt Yl"l'ıırl 
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12 TE.Ml\-f\J ı'~ ı 54Z H A. B E R - c\keyrı.m oostasJ 
' -1 r ro 111an1 n AVRUPADA: u ANALAR GONU BAYRAMI " 

yüzüncü yılı AMERiKADA: "BABALAR BAYRAMI" 
'19 Haziran 1842 de Deha. gaze ·------------ r Aarz küresinin, iki tarafındaki memlektlere, 

r.m'' !:~~:s;:~~r~~:s~:1 ~~; Vaktüe b;zde de biiyii.'1. rağbet görm~ olan Pariıs esrarı d og'-' rUSU, böyle, birbirine arka, 
retmh•tl Bo romanın son tcfriırası 

1 

nasıl doğru? Asi bir evlat, miiırril bir ayyQ§, serseri bir 
J5 İkincit,eşrin 1843 ele çıktı. 1G • 1 kk · ı k 
:~n!~am~e; !~1~z~~~~~~~;: doktor, yaman bir denizci, lwrhunc bir ihtilalci olan çevıren te e 1 er ya ışır 
lıjr muvaffakıyet kazandı. ı -~ ·, bir muharrir: Oienaü. Yazan: M. Rasim OZGEN 
Nazırdan dnvarcıya, kaprcıdan •-----------------------------· clü~e kaclır herkes bu romanı o 

ı..uyordo.. G:ızete<le tefrfüanm çı!·. 1 ra~ma.yı moda. h~Un~- getirmişti~. baWdıkla.r, meydancılar, sefaret 
madığı günler hem mulıarrirln e • ı İ?~e bo sırada Ö.ıensuye yazacaı,rı haneler, kibar muhit hepsi bu e • 
~ine hem g:ızet.e mfülüri\ne protes ~;n.i bir ro~ı br.rsızfar ve yanke 9ef"de vardır. Kitabı okurken sa -
to m~ktoplan yağmur gibi yağı • 1 ~u:iler muhiti ar~ı.c;mda. g~çen ~·a • raydan hapisane~e. k~t her yere 
~·ordu. I!er sa.bsh h'!rkcs f'lör clö j kalarda? SC('m~sıni U>~lıf ettıler. ~reriı, her. ~it m~tnl'l görii51i 
.\larinin öğretmenin ''eyabot prens ı Muharrır ewela. bu tekilfe itir:1-2: ruz. Fakat ın&mlar olduğa gibi, 
Ilodolfun aldbetinl merakla. beldi. etti, fakat •mnra _:ırkıı.~şı Gubo ile 1 nıuhitler hakikate uygun olarak 
~ordu. Parist.cki okuma sa!oulıırı I.on~şarak ~eniz alenıını terk<:di~ r.nls.tılmı~tır. 
ha•l•m bu romana ,, 0 .. ·+-rdi::.ı r ~ Lu aleme gırmc.k ksrarmı verdı, E~r meziyetsiz de.:;n;wır bazı 

... ~~ r;• aa .• .._ 1 k i . l b' #;""""" • 
tet yüzünden okuma fiyatlarını ~e ~omanına vccııt<a wP ama çı? parça s.rı ıze Dostoyevsidniu ro,, 
hir ırJ:-.li yühselttilcr. llir tek ga. 1 ıırısin dara{'ık sol~t.:ın.~ma glrdı. manla.rınt hatJTlatrr. Fakat birçok 
zete nü~ha~ı Giden ele dolaşıyor, Bu an~ ltibrcn _ÖJensn Parlı,ı es.o sayfalarda a.kbı.,eHm illa9 eder ve 
hiç olmaı.sa 20 elden A~iyorcltt. raruu ~ ıçin gebe kalmış ma?tık ~ır 9ahr yllıılır. Sonra e• 
l\tuharri.r birdenbire meşhur bir :l. tır denebılır. sen~ üs~.0~ soo dereee köHidür. 
dam olmuştu. B~:ııjje ~itlip Öjen Bugün Paris esra.rmm nıc,•zuu ÖJt!Jl$Ullün bu muva.ffakıyeti çok 
~ti il~ ~hriişil_ror Lamartin muhar. unutulmuş olttbillr. Onun için bu ci~vam e~~lştir. Öjensü bu mu 
rire tebril\ me'litupları y:un-or, pa. menuu krıac.a h:ıtırlatahm: hı~ tet~lı: ederken s~yallst na • 
paz'nr kilisede J>aris es;o:m alcı Rodoll İrla.ndalı maceraperest ıanycJerıoe fazla bağlandı. Cçü114 

hinde ,.a'.l.7.lar yapıyor \'e romanı bir k~dmla kontes Sara ne seviş • cü Napolyon hü:ıümeü_ni tasdik 
oku~·ao!an dinsizlikle itham edi • mis, bo sevgiden bir kız ÇO<'ttğu etmedi! siyasi kanaatler. yü7.ilmlen 
:\·ordu. doğmuştur. Kadın ~rcfl için N!' l'efyedıldf, Sa.nada menfi i'kr.n 
• ilk gimlcrde ~ent BU\" eserin 11.? • tehlike olıın bu çocukçağızı hiı·iısi. öJdü_. m~ oradadır. 
Jıinde bulıınmus sonra alevhine nin ya.nmd!ı brakara.k ortadan kay ÔJensü a lcel'ap, zeki bir insıın 
ıWnmü~tü. B:ıI;:ı.I{ ÖJemıiinÜn Lu betmey1 lhtiyatb bir tedbir bul ~r. Yazdann~~ ~aletini anlattığı 
c.serden ıuı,.ancllğı pamyı kıskam maştur. Sara fi.şıkı ile e,·?cnnıeh ınsıınfa.n hakiki bır sevgi ile sev • 
yor ,.c bunu aç•kdan açı~ıı :ır~~r. iımldind.-m \-:'tl:g-eçmemiştir. 16 :w. nıi45tl. Halktan lınluıe<lerken yazılı. 
öuc:l:ırma o;öylü~ordu. ne sonra onu Pnrlstc tekrar bul • f1 şu cümle~. meşhurdur: "Her 
Es~rfo laymeti ne ohırsı\ oJ'!un do. llei'&~ Rodolilm ıozmın öldii. şey o~a titl'~ _dıyor, ,ümit et, de 

bu şldc1stli aJaka ;yüzüncti sefü?'>in. ğiine inanmışlardır. Rodorı 16 Yıl yen bır ~s bıle yo'k • bu yliZ<lt:n 
ıle bo r<>m'.tıulao bah'Of'tmlye de maksatsız p;nyesiz gezip durmuş • 1~18 lhtl all'1i h.'lzırlaya.nlardan b',. 

tur. Fnkı.t son <ıenelerde insa.nlığa oldu. ğer. Ştmısıııı hemen ilfıve ed2l'm rı 
1 

.. 
ki, Pariıs csr:ın tilrk'=eye de çev • )ardını meralmın tuto1muş ve dllş , F.deb y~t baknn~dan Öjensu 
r~lmİ'5 biı~ol; ırazeteler<le tefrika. ki.inleri kurfarmak lçiıı semt~ mu \.kto~ H~gonlmun Sefıllerl Y1lZma~m 
rınim!"i, arnp hnrflerivle birkaç eli! lıttinc girmiştir. Roman bn~lark~ da muessır o • u, muclur, olmamış 
fa tabe<litmı...tir. B'n~enu.leyh bu • Rodlofıı amele Iuyafetin<fa Paris ınıdrr. meselesı t-etkiJ<e değer. Bu 

( \. •o1•al<larınd.n, «ezer Ve iyililc yapı:.r "U }" hem eYet hem bayır na\'" ••ün m .. mı ... ıtetı'mizd" ıJ""'nsu"v''I \'e " • " "' :ı. v • "' ""' .. Paris E ra~rmı taım-'~nla;m ,.~ 'ha.t kcn buluruz. Bu gezişlerde çamur bı \'erilebilir. Zira H.ügo ıssı den 
ıu sr, enlerin sayı~ı az ıleğfülir. içinde bir ~I kız kesfederler. Kı itibaren sefalet !30lınde bir ro • 

Öj:?nsü bir ee&rahır oğludur. zı berl<es Flör de Mari ismi He t.a. mao ya11mayı düşUnilyordu. Bo • 
J\.Pnıiisi de dokto:rdu. Fakat kr.lJ. nınıa.kt:ıdrr. Rodolf kızla alakadar o~n ilk parçasını yazmış ve blr ta 
ldt hast:meo;lne bab:ı..,mın zoriyl.~ olur, onu o sefalet muhitinrlt>n ku~ bıye de okumuştu. Fa.l<at buna rağ 
p.lrmiı;t!. Tıb nıcseğ'ine ı:ok az ala· tarır, tanı<lık1annm birine cskı r.ııe-n 1842. de ba.sd.:ı.n P~rl.CJ Esrarı 
ı,a 1 ,·:ırdı. o 5ehirde tlol.ışmayı. bir kürek oı!l.hkfımu olan bir oğret llligonun ı!k ~asarladıı;ı mevzuu 
arbclas arj\le şarap içmf'yj kol n•ene emniyet eder. Hadi&eler bir lleğ·~tJnnesine ve Scfillerı son 
lı:ıcalt t;es'p k:ı.n ıı::önniıe t(>rl'ilt e birini kovalar, suikastl~r, kaçırma şeklınde yıı.zmasma sebep olmuş • 
ıli~·orı1ıı. Dirı:ol{ borca ~irdi, bah:?. \akalan snyfnJa.n do!durur, nihl\ • tur denebilir. 
ı-ı h:ı:ç·arım ödemedi, ~eoç dolı;to. ı;et neden sonra R-Odolf Mıırl Flö- A~cksandr Düma Pet', Pa.rf~ yer 
rıı h:ı::•t' attı. Merhamet c'lcn bıı ;ün kendi kuı olcluğunu anlar. Kon li~erı ve Pol Fe\•alt IAndra e1rarı 
h.t"ı Pari'!ite k:ılma.nt:llr to:.ırti)·le tes Sar:ı ö1Um halinde yaralandığı l!.!mli l"()ma.nlannda Öjen1ünün bu 
horç'nrını öc~ ii ve d<>lHtau'ıyı ~ün uzun zama.ıı<lanb.cri ıırka~ma l<ıfnhınm doğnulan do~ruyıı tesiri 

(l ·u·-:t·u·;;.·0· bır· nrc·nsle evlen·r. 'f'för 11.'tmc] .. k lnıı~ı d Tı.lon den:z hao;tancs:nc nr;:rdı. ::o ... ı · • '1.· ... a ~ar ır. 
Genç dol:tor Tulonılıı kalmadı. dli l\fari d'! bir manastmla hayatı "JPnııUnün te~fri Frnnsadıın tn,.. 

,\ııfü aıla'ımn~ :ı.itti, orn<lnn ~·el .. na son ver·lr. mrs cl .... n.ebilir. Tole<11t.oy ve Dost-0 
rlılLten soınl .\ 'm:ıny:ı yoJiyle \ u. Paris &.rn.n 10 veya n katlı ,.e""klcle Patis eRrannm ltılerinj 
1 :ınisbn:ı ~rçt•, N':H'arin muh:ıre- bir romandır. Burada tepeden tır. bulmak lcalıildir. llattl Öjen'lii 01. 

Le .. imb buhın~u sonra tekrar :\far. nni:;:ı kadar bütün c.emivet görU • masaydı Zo'a olmazdı cleyer.Jer de 
tirı;•;c arlnsına döndü, yull bir im:. ltir. Katiller ve hırsızlar llemi, \·ar. 
hı enendl, 1830 da bnbnc;ının om. 
ıııünıl~n sonm bi.iylik bir sen-etin 
t-.a ına kon:ırnk telmır Parlse gel 
eli. 

(Diiııkü nuslıadan devam) 

Müstantik elini sollarlı: 
- Öf, rica etlerim susunuz! Bul"" 

numıı kibrılini sokuyor! Areleci 
:.d.ınılnı·ıl ı lıi ~· ho~ınıımrm ! Kibrıt 
:ırıync:ıl;ınıza ynlnğı gözden gedr. 
sen iz deha iyi crlcrsiniz. 

Birkaç !ene'denneri, Avnıpanı !l 
birçok memle'ketlerinde "Aıplm· .. 
günü bayramı~, diye, yeni bir bayt 
r:ı.m günü moda olmaya ba,şhldı. Bu 
ıhı, tab.iatiyle siyast bir icabın 

meydana attığı bir prop:ıgan dad •r-ı 
Her mcmle'ket, niifuc; siyasetine e
hemmiyet verdiği için, çor.uk yet!~, 

t l.ıi,ı, süslü 
jestlerine! 

cüm~clerine, 

* • * 

ı.uclı.ıre'ıi 

1 ı'N 

Evet.. "Annlarglinü bayr:ımı", iç· 
ı ·ınai yardım teşkilatları, knd ·ı 

muavenet birlikleri kuvvetli ofa:.l 
~crlcr<le, fakir, muhtaç analara, ıı·. 

ı:ız ynrouna ve.o;ile otohilir; ' '" ıl 
hu fa3liyet, hu neş.riyat, analığı,; 

lirmcık, nüfusunu aftlırrn:ık istlyo •. 
giiı;lüğünü, bir ç-0k seıfalet manzara~ TTa?buki, yeni hayat şartlan, r·i,I 

zellilk ve eIDence derdi, ka.<Iınlar• tarını ·da tetMr eder. nö~ lece, , ... 
çocuk do~urrnaktan m::ıkfaştırı: ~. lenmiyen lnzlar:ı. çocttk d:ığumıa•· ~ 

, k:ı.dınlara, bir ibret dersi verir ve 
Aimenya, İtalya gihi totaliter 'de•·~ onlan kanaallcrinrlc, kııvvclkı.: ı ·• 
Ictler, cezri, fak!l.'1: lahit teıd.'.birle( rir. 
yani kadını aile içine iacL(" etmekl~ Sinema, dans, süs devrinde, böy· 
tn:?seleyi hııJlederlerkcn, demokra.sl1 le şeylerle. knılınları çocuk doğur• 
lcr, gö7.lıoyayıuuık çarelere i>a~ . .. ~ maya teş.vik e!me'kt.en bir ııeUc~ 
yorlar. 1 cıkac~ğma, l)u gibi şeyleri, orta:rn 

"Anagtinü l:iayraımı", şüp-'ites·~ ntıı.rrınrın ıfa innnrlıklarına çok şa. 
çocuk ytetjş!lrmiş kadml:ırın ~a. ı hit ister. 
mıdır. O Riin, konfcrrınshır, nutuk:- Hele, bin bir sefalet yaratan 
lar söyleniyor, temsiller veriliyor, böyle deh5et1f harp senelerinde t 
CCX'Ultlu kadınlara hedi~ler d~ilı- BAB,1LAR BAYRAMI 
lıyor. 

•:'ı,. Evlenmfy(>'Tl k'nlal' ve ('Oct":· 
suz kadınlıır. çocuklu k"a'dınlara kar. 
~ı E(Österilen sayın -ve nl~kaya Imr~~ 
nirler, bu şerefi kazanmak için, on· 
lar da evlenirler, çocuk doğururlar, 
·' .:!niyor. Böylece, se:rııenin bir r·~ · 
n;inde, dernek dfüiiin yapılıyor, 

Dize öyle geli~·or kf: nu bayramı 
ılı da, en ı:ok ~lenenler, bek1r 
kızlar, çoru'ksuz k::ırlınlardır; çün
kü ne etcklcrlnc yapışacak, ne de 
cijlcnmekten ın.~neılecek kü~k co
cuklan vardır. Belki, göğüslerine, 
madalya denilen süs takmo.dıldarına 

Birleşik deYlellcr Amerikası, bu 
işle de gnraıı.eıt rekorunu k.rmıştır. 

Onlar, "Analargünü bayramı,. di. 
Ye birşey ortaya 'koymayı lrntırları, 
na !bile ~etirınemişlerrlir. Neye ge· 
li~inler? Gıırabet, bunun neresin· 
dedir? 

Onlar, garip şeylere loymct v~ 
ehcmmiy('t verrli1;leri için, bu işte 

ayrılmışlar, "Analargünü bayramı" 
icat etmişlerdir. 

Yine gariptir ki, bu "Babalar 
bayramı" nı bir siyasi zihniyet, bir 
erkek dema~ojisi değil, bir kadın 
icadetmiştir. nu kndının ismi: Mrs 

hediye al:ımaclıli:lnrına lıira11 üziilü~ 1ohn Bruce Doclds'dur. 
ler, ama "Analar~ünü bayramı" , "• 
rdine ("tti'klerl dan~lar, geyrettikl~ 
ri eğlenceler içinde bu kücücü'~ 

mahrumiyeti çabuk unuturlar. 

Mrs John Bruce Dodds meşhur 
bir kadın, tarihi bir sjma •da değil· 
dir. Kendisi, Vaşington eyaleti a. 
halisinden ,orta halli bir aile ka. 
dınıdır ve çok çocuk yetiştirmiştir. 

"Analıır bnyrnmı" nidan istifa<I~ 

(',!enlerin başında da. hiç şüphesiz. 
analardan ziyade c11kek aeımııgok· 

Böyle~·ken, bu kadın, niçin kendi 
fedakarlığını istismara kalkışmamış 
da, "baba" ya kıymet vermiştir. 

lardır. Bunlar. bu Yesirleı'len Jstifa4 Işte bu cihet anloşılmaktndır. Talı• 
de ederek, fraldannı, silindir şaı;• mine başvurmak icnbederse, onun 
kalar:nı giyerler, kürsikre çıkarlar, kocasından çok menun oldultu, <:"" 
bin bir ks1le~ "Çoculi sahibi an ~, cul' yetiştirmektle kendisine çok yar--
lar, ne mukaddes malıllıklar<lır. p.... rlım etmelerinin minneti altında 
günün Ş<'rerı onhnndır!., ldiye bar bulunduğu nellceslne varılabilir. 

har nağınrlnr. Ve ikide birde ol· ~rrs .Tohn Bnı~ Dorlds, 1924 S<'• 
kıslar 'kon:-r. /ı.l'-ı~. r:ılrnt l·'·n ? 1 nesinde. "J'lahaJar ba~Tamt" fikrini 
Hic şiirıhesl1.,. 1ehiynt "ft"ıın h ·- ı ort.ıya :ııtığı 111111an. C:oolidge, cüm.. 

'f:ın ne zaman v:ızrıeçecek'ilniz'~ ·
tnlea yüriitmcl-fo.n"e t.nJ:ılil lr;in 
"kanlı oflar<lan hir pıırça alsanı7 
daha iyi olnrılu ! 

Yerin muayenesinden ve planın 
çizilmesinden sonra istintak heye. 
ti, zabıt tutmak ve knhveltı etm· '; 

(\""ll!IÜ o ta"ihte 27 yn5mda<lır, 
Jı .. .,·!!1 yao:ır, '-'117.1 :nwıı.rih. .Cir 
111 iddct sonra !'ilik ,.c P:oı( isimli 
illi l.i!:ılıını b:ıı;;tırıh. Bir ele tiyat,. 
•o p;j e!ii y:ızc1ı, fnlmt biitlın bun. 
J:ın z--~·:ı ve her şey ~·:ıpnMiir 
lıir ıul:ırnın c ~l'!ncC!li lrnhilin<lnn 
hır is ~ibi ~nın~"'rıiu. Hfüayeler de 
• ·11~1. Denl:ı:ıl.,.n \ol: ba!!!-leılcn bu 
l:lldyc1~r ,.e roman·ar ya\·:ı5 ~·a 

'""' rc:ıh:ırrir etrııfıııf!J lıir atfı im 
"'nmimlı. Fakat o bu nliı!.a ile 
ır"~'iUI o•mn~·or vnı;nııısıntla \'e ya 
.. """ •nıla rt:;\'":11 edi ·ordu. 

Yııt:ığ: göıtlcn r.eçiren Dü'kovski~·, 
hemen neti reyi ı ı·ıclirrll: . ~ 

- Ke knn h 1;ec;i. ne ılc herı .. ·1 • 

gi hn~kn h!r leke vıır... Yıılıık T'"I 
iitiirii yırtılmış de~il, Yastık kı... 

lıfınclJ diş izleri ''ar. Battaniyeye 
lıir:ı J:o1·n Ye lcnl"'ini am~ırnn hir ı 

mayi rlökiıhnüş, .. Yala~m genel dı'• 

isveç kibriti 
• ilzcre kfı.hyrının orhc;m:ı Yolla"•,, 

K:ıhvallı esnac:mcfa konuşmaya ba~. 
lnıiılar. 

Cubiknv, .;ı.,, hasln·nrnk: 
- Saaf, ıınrn vesaireye cfokunul· 

rnnmış. decti. r:·· ~ ··<>fin hırsızlıa 
ka-ıtiyle Yapılmadı~ı gün gibi n5i. 
kAr. 

f:irn'ln l>irind" d"!' •ıvı lın111 J.;a • 
.... .,, Ye kllf&-;J birılen hos:ı lılı. Pa. 
.,..,·en avrıldı l•c:ı< i~ini tnmam?n 
ır 1 -hı.· .. t-ı ,erdi. Se:ıt l'in tin be 
i.e"li:;.i "<\ rtiir" romanı im deuc. 
ılr. 'ıııılııı:.~ır. 

~·al!":iı ~ ıiı.limlrn p:ır::ı k:ızıın&C'ak 
lı·ı c ""'l'nre t.c;:ı.rnr P"riı.;e diill•lü 
,.,. r:ırs.,ıır r• mıtnl:\rıııı yazdı. 

•ı ıra 'ine al mı\'a oo.~!:ımı tı. 18.fO 
ıla fl1"f!"iir1irı "smi it01n!t \'e J\ • 
lnlt'-~ın-·ıı· Hüma Jl~r, :ırl1arı i'c be 
r1 lnr l"r"-:··~n•n rn me<:l11rr ronıan 
,.,.,, ol:ırnı. ı:ıııiı: ·orrln. F:ı!ı:af "I'!!. 
rls E<:1~:ı ı" çıkınea Ö,:nn<;Ü ismi bu 
ilii l.Ji.ı~ i.!; bmi umıtturdıı. 

·· ınıu hurnrln bir mPr!ırlele olrluifo • 
"'' «Ö~lel'iyor \'t• hu hiiT;mü verdir!• 
\'or, 

_ :'.\[iir.,,1,,1,. o'ı •u:<nnll siz söyl~· 

nıl•,Jcn el~ biliyorum! Size nıiicıırlc_ 

leyi sorn n ) ok. Miirnrlcleyi nrıya .. 
r:ı;:!ınıza.,. 

- iımenin bir ı eki hurnd:ı, dl. 
ı ıevıf:ı nılıı vok. 

- nnnrl:ın ne c·"nr? 
- nu, onu çizmelerini çıkarır .. 

lirn hnğdıık'nrını ishal e<ler. Ölıü"' 
. ·• ıııcyi rıl;rınıırı va Yrıldl lıulanın· 

mışlı ki... 
- Yine h:ı~ln•1 • ' •• Hem ıie on ı 

h<ığdı.ıklannı nereden biliyorsunu ·· '! 
- Ya-;tıkta di5 izkri var. Jfo~ 

':k dchselll ı"'"":muş ve lrnr • 
!' '. n!" l: S'f.-1 nı r-,· \~il. P.üOr.U'? 1 ıJıı,Jnn 2,5 rırşın iitc•ve nlılmış. 

- nos vere çene çnlıyor, pevezc~ 
r.u rom:ın ı:.:,rirıin. Ojeı? .. iiniin hisi mi buyurun bnhçeye İ.ıidclim.' 

• ıizarınm, hl\11 hal erin m,ıh-.ıdü • Burarl.ı orlıılı~ı karıştırmııklansrı 
dur ıı:ı ıo l'r:'lno.aor;mın sos\"ı J!..,Ue~ h:-ıhı:c~·i ·~nt.tlcn !{cçirseniz daha iyi 
m;\'I' ~1:-.,laılıi;l nrmı•ulır. S0 n Si • <·rler~inız ... Rnrar1ııki işleri kendim 
ıwın mn~ldtipleri Fran..,·~cl:l nrıtele- ıl<'\·upııbilirım. 
rı'n h-ıy:ıtmı l~·i\;o~tirmcl• irin barı Rnhçnc ı;ıkan istinlrık heyeti, 
ı~l:ılmt , nnılmn<:ı ı::mmımrla ısrar ilk önce ollnrın tetkikine J,o) ııldu. 
• •tme!it~ıli;lcr .. \nra'c hfiyle bir te fl,•ncl'rc öLcsinrle1'i otlar basılmış' r. 
Mılcfüdiin rem\veti kurtnrnbi!erc • 0111,1rın lmn knnrı .. rnrlakl kml ~ )• 
;. ni \':tln11: ir'lmaivatı·ılıır ılc~l r.ıkfiıfanı cf:ı erilmişli. DükoYsklv, 
nlebiyaleılıır ~la iılıliıt efme1'tedir. r•ılanın chllnrınrla lıirk:ıç l·tne · ı 
fiir \'Ukıt f.'rnR"3:' 1 ~aran Un.,jJ;Jo • r ), rJa) V!' hir mırra pamuk ht1Jr •• 
ııcdi ınern•.ı gibi bu nllarcla ıla \·ı nıı"·ıffok ı ' ıln. {'q chll:ırıl:ı rlı 
"'"'"'!llİ-;tlil• mt'ral;ı klbrır. -.alonla konr ltır:,.,.rt ,·iin nn.,,.j hııldn. 
nn l;onuı;m:ı mewmıdur. Gnzete .. Diilrnv~kiy, f'. rkm·'::ı hitnhen: 
Jrr bum uucla ,·azıbılıı ılohıchır. 1 - Son y:ır'""lı'lı elbise ne rer'. 
Halk ~iı1•in \e 'ğreuı: 5eylerle uğ. teyeli? diye sordu. > • 

Zabıta hikayesi 
' Yazan: A. ÇEHOV .., 

Rusçadan çeviren: SERVET LUNEL , 
- Sarı, keten 
- Aıa. Şu lıa.lde maktulün üze-

ri• •n liiciverl en,ı.,c vıııidı. 
Kızıl ynpra'k' fidıınından kesilen 

hr!\ı:ıÇ dal, hiiY[lı'{ bir itinayla k~· 
r,ıd:ı s::ırılmışh. T"ıı arada polis n· 
miri Artsihaşev .. Svislakovskiy fit> 
doktor Tülükov da gelrliler. Pn•·_, 
:inı iri ,orad:ıkil E'rlr ~elômlaştıktıı'l 

srınr:ı derhal mernl<ım tntmin cimi• 
ye koynlrlu: tızuı1 hoy111, son derece 
:ı:ayıf, çukur göılü, tı7.Un h11nınlu 
, c siYri çeneli bir annm nl:ın rlok. 
tor. hiç kimseye seliım -çernıeclı.:n 
rn lıic bir şey snrnı:ı-dan af.\nc l,ı·. 
ı:;j;iinc oturdu ve söylendi: 

_ Sırpl:ır yine nyaTdanmış! 1''J 
io;!iyorl:ır. l'~l,,mıvorııın! Ah. J\y•• 
furya, Avııo::turya ! Dttnlnr hep se
o in i')l"r:ıı! 

Pencerenin dış taraftan yapıhn 
mua~·enesi nıühim hiçbir şey ve·
mrdl: fakat ol',..,.m ve pencere ya. 
kınınılaki rirl:ınl:ırın muayenesi çok 
miihim ipuçları verdi. l\lcse!A Drı. 
kovsldy, pcncerr. öniinrJen başlı .. 
yarak h:ıhçenin içlerine doiiru b1r 
k:1c l,ulaç uzayıp giden sLralı bir 
çizgi görıı.1iyc muYllffak oJdu. Bu 
ç·ııd. hııiJ'H't'C1 "1·i ır,·tnk al'!ııc;lar 
dnn birinin altınrla biıyük, kahve
l'<'nı::i bir leke hrıliıııfe bitiyor<h. 
Ayrı ı :ırt:ıetn dibiıı<lr. :nıt:ıı;: orlııs• ... 
ıl hıılırn~n çiımcnin ikinci tc' :~ 
bulunmuştu, ı· 

Dükovsldy, le.keleri gazden geçi. 
rirkt>n: 

- Bu eski bir kan lekeııl, dedi. 
Doktor, ''kan" söıiinil duyunca 

:1 .:.-'.nden kolktı ve göz ucuyla le1 '• 
• l' ,,.,kil: 

- Evet, kan, diye mırıldandı. 
Çubikov, Dükovskiy'e ic;1ibzayla 

l>:-:.~ra1<: 

- Kan mevc'J1 olrluğuna l{Öı.:? 
mnklnl boğnlrn1•o; ı•cğildirl dedJ. 

- Yatrık orln~ındıı rınn hogrlulıır, 
burada dn, dirilmesinden korkar;ık 
1 rskin bir ~ " le vurdular. Ağacın 
:ılhnd:ıki hiiyük lekr mnkluJün bu .. 
n1<la oldul<cn 11·"'" l•ir, müddet yn•· 
tığını i"bat eniyor. Tfoılller onu bn. 
raya l<oyorak bahçeden nasıl ve 
ne suretle çıkaracaklarını dü5iir.a 
müş olnbilirler. 

- Peki, :vn c-iıme? 
- nn çi11ne ,onu uykuya yaıınııt, 

ü::ere çlrnıeelrlni rıkardıih bir sı• 
rada ötdfırdiiklrri hu~ımmdaki fik
rimi daha zi:rad~ teyit etmektedir . 
Çizmesinin birini ç1karmı5tı, öteki· 
ni de, yani bııraıiakini, ancak yan 
:·~rı~'ll çıknrabilmi<ıti. Vnn çıkarıl. 

·nı~ hıılıınRn ri7:mr ııarsıntı ve sl'r' 

'kut t'~n:ıcınrl-ı f.,.~ ı;ı;~inrien çıktı .• 
Cubikov. tslihfaOa giiliimsiyere':: 
- Ru intikal sür'atle ne denile. 

hllirr Meli. IT:ıbire söyliiyor, hah'· 
re ~ı.ımurllnyor ! Miitalealıırınırln 

lüzVJıılu liizıımsuz ortaya atılmak • 

DiH<flvc:Tdy: 

- Fnili ·ac nrir für kimseair, 
diye işarc-1 etil. 

- Buna neden hükmediyorsu
nuz? 

- Elimde fsveç ldlıriti var. Ru. 
raclaki ki>yliiler bunun kullanı'? 

tanını bilmez,Jcr. Ru kihrilleri yal. 
nız derebeyleri knll::ınırlar, o da 
pek azlan. Söz gelmişken şunu da 

söylıyeyim ki öldüren bir kişi dc
ğihli, bu işi en :ız üç kişi yapmış.. 
tır. tk.isi ıutmu.ş, iiçiincii'iil de ho~ 
nıustı.ır. J{I) aurov, ~üçlü kuvvelli 
bir adnmdı, katillerin bunu hilm". 
leri icabeder. 

- Uyku halinrlE"ki hir tıd:ımın 
ku ''veli ne işe yarar? 

- K:ı!iller on:ı çb~meTerini ı-ı 
1,:ırırken hücum t"lmişler. Çiımel~ 
rini çık:ırmakta olduğuna göre tıY"· 
mııyordu ıiemck. 

- Uydurmnlarınızı bir tarafı 
bırakıp yemeğinizi yeseniz daha il'i 
olur! 

Rnhçivan Ycfrern, semaveri ma~1-
Y:ı J:oyarken: 

- Renim ıınla(h:oıım:ı göre, bry -
fendi, dedi, kö!U işi N'ikoJn<;ka'dıın 

lıaska hiç kimse yapmamı;:lır. 
Psckov: 
- Olahilir, dedi. 
- Bu Nikolaşka da 'kim' 

{Devamı var 2 ... 

hurreisi bulunuyordu. Bu zatın ne 
çocuğu, ne de "baba" lık hı•kkınıh 
bir fikri yokılu. Öyleyken, kadın 111 

orl-ıya sürdüğü fikri, pek h~ bul" 
du, beğendi ve ıas\·ip etli. Onun 
tasvibiyle re~mı bir mahiyet alan 
"Babalar bayramı", her sene, hazi
ranın ilk on gününde tcsit c<lilmi7;c 
başladı. 

Birleşik .d.evleıtler Amerikası kı.,., 
ları, delikanlıl:ırı, 1924 senesinden 
l..ıeri, haziranın ilk on ~ünü içind~, 
''h:ıba" !arına hOOl}'e vermeyi bir 
vazire edindiler. 

Ne dersiniz? Bu isle "Babalnr 
bayramı" meV2uunnn 'bi; kurnaılığı 
düşünülemez mi? 

Öyle ya .. Öyle htrsız evlôUa-r var
dır ki, meydana çıiktıkt.an sonrn, 
baba ona tanıınnzlnr, kendileri ze\'1' 
ve safa içinrlc '·akit ~içrirlerken, 
ihtiyar nnalarmın, nabalarının :ıç 

ve sefil yaşa.dıldıırını hatırlarına hi· 
le ge4irmezler. HattA, öyleleri de 
vardır ki, onlardan tiksinirler. 

Amerikalı kadın, lıu gibileri, hic 
olma-ısa, senede birkaç gün yol l 
selirmcyi, onları birer hediye ver
miye mecbur etmeyi düşünmüş c. 
labilirler. 

Kız, erk.ek .. Evli, bckAr evli\tların 
b:ılınlara verdikleri hediyeler, biraz 
parayla birlikle hoyunbağı, terlik, 
frenk gömleği gibi şeyler .. 

Bu "Babalar bayramı" ndan da, 
yine fabrikacılar, tüccarlar gibi iş 

adnmlariylc aç.ıkgöz gazeteciler ı~. 

ti Cade ediyorlar. Fabrikalar, gömle1-, 
boyunbağt, terlik yetiştiriyorlar, 

tüccarlar satıp kAr ediyorlar Gn7.c
ll•ciİer de, hikayeler, fıkrala~, hele 
çeşit çeşit karikatür~ oyduraraK 
para kazanıyornlr. 

Avn1pad.a "Analargünü bayramı", 
Amerikada "Balr.ı.lar bısramı" •• ı, 

den kle.şiyor. 
Fakat, her memleketin, o ke<lar 

ço-k dini, siyasi, iç:timai ve iktı'.'la:c:tt 
bayramJan var ki .. Bunlar, bu gi• 
dişle artadururlana, günde, bitloç 
bayram yapmak k8'bedecek ve düna 
ya düğün, dernek içinde geçecek. 
Hiç de fena delil. 

Şanghay polialerinin en 
korkunç sil~hı beyaz bir 

iptir 
Bir düdük sesi. Kaldırım üzerin. 

deki -yolcular endişe ile b~lannı 
kaldınYorlar ve koşma~ başhyor
Jar. 

Geç kaldıfar. Bir düdük, bir dü
dük daha. Herkes köşe başlarına 
beyaz bir ipin gerildiğini görüyor. 
Bu ipin yanma f(elince yüriiyenler 
duruyor. İpin üzerinden loola~·c::ı 
adım atıla.bilir, fakat hiç kim~c 
buna cesaret edemez. 

Bu Mdise Ş:ınghayda sık sık gc_ 
çen bir vokadır. Shil bir vataıillaş• 
l:ın ayırt eıdiJmeıkiçin )colunda he. 
yaz bir şerit ve elinde bir sopa 
tutan adam da yardımcı polistir. 
Şanghayda bir cinayet [şlendiml 

şüpheli mahallerdeki bütün köşe 

bnşlarınn beyaz bir ip gerilir. Re~ 
kes bu ipin önüncie aurmaya mcc. 
burdur. Polis yanında duran in• 
ıınnların birer birer hüvh·etin! tel· 
kik erler. Bıı iş c;oatleree .:-ürer. f n. 
san balan ednden bin-aı.- adım ö· 
tede güneş altında bekler durur. 

Şanghayda yasayanlar için en 
korkunç silah Japon işgrıfindenbcri 
bıı bC'yaz ip olmustur. 

$angh:ıyda polis vakalar1 ~ık sık 
olur. Şelıir e.c;ki km:mopolit mnnz • 
rasını ılci:!işlirmenıi!jlir, f:ılwt ho) ' 
umunıivelle nğırln~mıştır. lngiliz , 
ler, Amerikalıl:ır. ıtoland.ılılar seh• 
rln bir kısınıııda seıiJe.;tçe geım k 
hakkını haizrlirlrr. GaıC'lelcri eskısi 
gibi çıkıyor. Bu gnıclllrrde Domci, 
D.N.B, Röytcr, Trnnso!ıean, II.ıuıs 
ve Stcfrıni ajan~larının telı::raflariy'c 
çıkıyor. Fakat bu haberlerin Japoıı 
s:ınsiiründ cn gr.çt ilti ıolıiidir. 

Sokaklarda ıırtık oıomobiHer ~ok. 
tur. Benzin hulunmaı bir nınlah o1· 
mu~tur. Otobüsler çok g:ıyrimnnl 1. 
znm islirnr ,.e nakliyata kiıfi ı::cJ· 

miyor. Elle çekilen puspus orrıb ı 
J:ırı körlesr memleketinde r.:.ı.lişJI• 
olan şaşıların -,·erini almışlır. Bu. 
g;ln Şıınghııyıla 20.000 puspus 'ar. 
Her puspmun 3 çekicisi me,·cul111r. 
Bunlar nöbetle çalışırlar. \"e gün· 

ı!e 5 yen kazanırlar, Sanghald 
tın-yat yi)zde elli yükselmiştir. Dışa. 
nıfan gelen eşyn buTnnmııı olmu'i
Itır. Amerikan Ctf!rıralarının fbnl 
60 nıislinc cıkmıştır. 



6 

-121-
Tema9kı giıldü: I rom.. benim arkamda ko.akoca bir 

- Bir daha gelişte teşkilat yapar, tn~lltcre devleti var. 
namuslu memurlar kullann· ve belki Temuçln güldü: 
muvaffak olursunuz. Fakat, şimdi - Benim de arkamda faJ'aZ& kos. 
değil. 

- Ölünceye kadar bura.da mı ka.. 
lacağrz s:ı.ıuyorsun? 

- Evet .. Tlyen • Fonun bizi eee . 
best bıraknınsınıı. lınkAn yoktur. 

- Niçin? Belki affeder. 
- Suçumuz yok ld .. Af, ancak euç. 

Julara karşı kulla.nılır bir fa7Jlet &L 

li.ludır. 

- O halde lsyan ederlz.. burasmı 
yakar, yıkarız. 

- Duvarlarıor yıkuıağa ka.lkJıtır • 
sak, enkaz nltmda kaim~. Yakmak 
i!ltcr!!ek, ilk ÖDOO blı; ya.na.rız. 

- Hiç btr 11Uıl'etle .kaçm&k ümidi 
yok de.mele? 

- Ben ufak bir knrtulU§ yolu gör. 
mUyorWD. 

- Ne mütıılt blr cehenneme dli§. 
müşllz.u ben ömrümde. böyle gaddar 
bir ka.dm görmedim. O '"kadar sever 
görundl1 ki .. 

- Ald:uu:nağa mecbur oldunuz, de. 
ıu mi! 

- ŞüplMıeiz. Ben de nihayet bir in. 

aaıum. 

- t,ıe hep o insanlık duygularına 
kapdarak düştük bu tuzaklara. 

- Pekalı'i. Şimdi ne yapalnn '! He. 
le bir ke•e şu sefillerin de reyini a. 
la.lıın. Sen ne dersin T 

- Beın o tecrübeyi bur&yo. geldi. 
ğ1m gündeoberl yn.pıyorum. Fa.kat, 
hiç klınsc eUnl değil, kıbnı bile kL 

pırdatmıyor. f: 
Tomıson birden ayağa kalktı: 
- Bf>n belki muvaffak olıınım. 

Helc bir kere deney_ellm. Bara.da 
mitılrlnler gibi yııtms.k benim ı,ıme 

gelmez. 

- Muvaffak olacağınızı bilsem, 
ben de size yardım ederdim. 

- Haydi, kıYk öyleee sen. de be. 
nimle beraber ... 

Tomson bir §eyi~ 15ijyledi •• 
Bağırıp ça~rdı. 

Esirler tngllizc:.e bllmedllderl lçln, 
bu Söz1ertlcn bir şey anI:ıya.ma.dıla.r. 

A§ıklardan biri lngillroe bildiği haL 
de yertnden bile kımıldamadı. 

Temaçln: 
- Jkn sizin söyledlklerinlzi onlara• 

kendi dillerlle anlat.ayan. 

Diyerek. biraz yaklaştı: ı 
- Ey fclAkot arkada§larım ! Bn 

adam lngilteırenhı meşhur bir poliA 
luı.Iiycsi imi'}. Sizleri, bükftmetl na. • 
mıım tnıra.dım lmrtam:ıağa. çatışa.ca.. 

ğını. &izi hürriyete, dünyaya kavuş. 
tura.cağrn söyli\yor. Ve si:ıden yar • 
dım istiyor! 

Deyince, esirler hep tf.rden yatlık. 
• ları yrrden ooşlarını ka.ldı!ara.k, bo. 

ğuk ve lrnrkunç seslı>ltlle bağrı,tılıır: 
- Hayır. Biz, hiç kimsen.in yardı. 

mma muhiaı:. değiliz. Biı; a.oca.k Ti • 
yen • Jo'odan iltifat ve sevgi bekllyo. 
nız. O l:lze hcr@n mırla .}Üı;üıili, 

gösteriyor, bizden iltifatını esirg~L 

yor. Vann bizi hayalimizde yaşıyan 
cennete ile kavu.'jtu.ra.oa.l{!tr. Bundan 
emllılz. Ona ka,rııı ba'i kaldırma.yı sa. 
dıı küstahlık <kğll, bit gilıuııı sayıırıı;. 

Tcmuçin, f'.81rle.rln bir ağızdan ver. 
diğl e.evabı Tormo1m ıı.nııı.ttı: 

- lıtte. giirdünüz mli, mJ.'iter! Bu 
ada.mlıırla il görülmaz demiştim alzeı. 
Onhr bUUl Tlyen • Fodun iltifat ve 
sevgi dileniyorlar. Hal.ts1annı, hür. 
riy&tle:lnl düşlinmUyorlar. 
\ Tomson esirlerin vc~·diğl cernp kor. 
şı!ltnda buz g~l donup kalmıııtı. 

l\lah7:ooe goldf41'1}U< ~den böy!e bir 
Um!ta.ldij!;f' dl\Ş("r~nl ummuyor, bö. 
Ujn e irlerden yardı...'11 göreceğlnl aa.. 
nıyClrdu. ~ 

Vere oturdu. 

Teımıçlııe clönd U: 
- Şlmdı ne :raıı:ı~u? 
- l>fMllm 'j':';.. burada ölmoğe mah 

kfimuı; .. 
Benim böyle l*r yerde ölıooğe 

ulyetim .) ok. 
- Ölüm mahlcfımlıırmın lildr ve nL 
yetlerine kıymet veril mi~ en bir yrr-. 
dC.)İZ. 

- Tly,eıı _ Fodwı affımızı ve bi\r. 
rlye1tmlu lstatii.'1rl\Slt otur! 

- Boo bvmı ppamn:n. neıııı siz 
muvaf.ı:ak oluraumız! 

"' - Dedim ya .. nı'n burada bir gün 
dab:ı 1.altr~am ... 

•rem'.lçin, yP.nl miııaflrJn sfüünil 
kOlltıi: 

- Bir şey olnısmmız! Ben de illi 
geld*1tn gUn.lerdc &Jzlıı gibi sinirli 
ve mÜrtarlp1inı. Şimdi stınlrl••rim ya. 
tiötı ve 16'tmı.bla doot oldum.. kard~ 
oldum. 

- Bn kıırd~llk, yıWııt bu d\JsUıık 
bana pek acı ~eliyor. ~ öyle her • 

koca. bir Çin. veyahut .Japon.Ya olı.a. .. 
bundan ne çıkar?İngllterenin veya la 
ponyawn blztm bura.ru a.tılılığmıu • 
dan haberdar olmadığuııı. inanmak J.A,. 
zımdır. Eğer sihirli bir makineye m&_ 

liksenlz, hemen İnglltcreye vı:ıya bu. 
radakl tnglllz h:omutanına. bildlrlniı; .• 
gelslnler, ve ııılzl bu mahzenden ~ı 
karsınlar. 

Tomson d~ünccU görUnUyordu. 
- Rica ederim, benimle alay et • 

meyin! Çok tehlikeli bir darum fçln. 
de bulunduğumuzu hatırlıyalım ve 
Tlyen • Foya mil,tNek bir mektup 
yıı7.alun. 

- Ben bo işi yapamam, mlater! 
- Neden? AUedllmek, hürriyeoo 

kavıışmak niyetinde değil niliıin 'l 
- Hürriyet isterim ama. bu yol • 

()an değlL 
- Şarkın meşhur bir darbımeselini 

hatırhyalnn: Denize dUşen, yılana 

sarılır. Blı; de ancak ondan şefaat 

bekllyebillriz. 
- Jlııyır .• hayır •. ben o kahpeden 

bir şey beklemiyorum. Hele siz bir 
.keıre dene)1n baka.Jım. Belki kurtulur. 
sunu:r. boradan. 

Blra.:r. öteden sakallan uzamış 

gene bit' adam mınldıuıdı: 

- Neler konuııtuğıınazu bllmiyo • 
nmı ama, taJımlo ederim ki, buradan 
kurtnJmak için çareler anyorsunuz! 
Biraz &Mra Tlyen • Fo kapıdan gill 
,.orunu gömrdiği za.ma.n ona. yalva. 
nnız .. dı.:rbal si:1.I aftedel'.. boradan -...-. J-defolnp gidersiniz! Hatta ıstıersen~ 
bura.dıı.o uzaklnş:n:ı.ıırz için bi.., de TL 
yen • Foya yalvaralım. 
Temucın bu sö:dcrl Tomsonn ter • 

cüme etti: 
- Esirler bizden şlkA.yet ediyor • 

lar. 
- Onlar g~~ten <# hüviyetlerini, 

mulıakemelerlui kaybet;ııişler. Ken • 
dllcrıne.suınnanıak~elden gelmez. Fa. 

~ 
kat, fırsat düş41rııe, onlardan önce 
biz kendimize acıyalım. 

l"ENOEREDEN BlF G'ONEŞ 

DOGUYOR 

Mahzenin kapmnda. ayak M!Al•ri 
dnyuldıı. 

Demir ka.pınm orla'lmdakl deliğln 
sllrroesı ·açtldı. 

E81rler hep birden yerlere lcapa.n • 
dıtar: 

- t'lf,e, bir gün~ doğuyor. 
Ttyen • Foy& (gUn6')e tapııu gibi 

tapıyorlardı. 

- O, (güneş) ten bir parçadır. 
Dly~lardı. 

Temuçin, Tomsonıı seslendJ: 
- Haydi, hazır olun! Tiyen _ Fo 

gellyor. 
- Yani güne, doğuyor, değil mi T 
- Evet Burada.ki budalalara göre 

bir güneş. Bana. göre fena. bir kahpe, 
- Aman dostum, o kadar ileri 

gltme ! Belki sen de ... 
Temuçin, hıgtllı; mabkOmunun ne 

demek Ist.edi~lal anladı: 
- Ha.yır. Ben ondan yardım, mil. 

riivvet görmı>k LStemem. Beni bura. 
dan tabllyo ederse, giderken kendlsl. 
ne t~ekkür bile etmlyecf'ğlm. 
Kapının dellğLnden yüx yaştmmda 

bir ıı.cuzenln çehre.ıı görllndü. 
Tomson ı.ıa.~ladı: 
Tonıson ş:ı,aladı: 

- Acaba l>l'n ınl yanlı., göröyo • 
ram?! Bu ne çirkin sur&t .. 

Temııçin kapıya ka<}ttn b:ıloıuyor . 
du .. 

Bir fj('y gôrmedi~I Jçlıı: 

- İşto. .. f'ntın haklkı çehrC$lni gö. 
rliyorsunn7:! 

Di•e tıoııııtrflAndT • 

Tom on: 

- Şlmdl neredeycıe çıldrraeağım, 

ck'dt, bu onun çehresi değil. Ben onu 
dtlııı ge<'e locada g(irdüm.. aklım ha. 
~rmdaydı .. Bal'başa oturduk, lçtlle .. 
eğkndik. Şlmcli kapıda gl.-ü.ııen bir 
acuzenhı çehresidir. 

Temuçin gözünün ucuyla kapıya 

baktı. 

nıı sırada çehre değl~tl. 
Temuçln, Tiyen • Poyu gördü, 
Fai<:ıt, bn ~lıre tekrar yerlnl es. 

ki acuzeye vermi~tl. 
TolllMn başını çevirdıği 7Anııı.ıı l'".1. 

ki lmrlmnç çehre ile lmr,;ıla5tı. 

-Şa ılaf'a!< ~y. Ben a<'UZe ı;-örU. 

yorum .. "en, güneşten bir parçıı ~ö 
rü~ ı sun! 

Es1rler hl'p birden dl:>'. !;.Ökerek yn.L 
vardılıır: 

-Ey Tnnrılardan mır ~·e kuvvet 
nlaıı gi\7el Tlym • Fo! Bl:ı hAll sıma 

ket!lfl ı,oll\v l•ohy dMt olıı.mıyan b\r ka\.•l'<mak hlil,\"a!!ile tnır:ıda mlifrvek. 
ndıımım. l'IUl'Adt\kt hayııta çıır~"tmk kllane bcl.liyoru7- Blı.l ne zaman 
·ı~ amam. 8~11 ldmsC<ien kMl{muyo _ kendlnc QCkecelaıln ! Daha oUeml:ı 
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At yarışları KUPO_NLU}~VADELi · M~VDUAT 

VARLf61NlZT TfMiBilJE~ ve spor 
Merakhları tatmin hususunda her 
fedakarhğa katlanan istanbul At 
yarışları organizasyon heyetinden 

merakhların bir ricası ... 
At yarışlan memleketimizde 1 ralolaıı 8-10 iialdkalık bir zaman 

gün geÇtikç-e artan bir rağbete binlerce kişinin bilet oynamru.ma 
mazhar oluyor. En kısa zamanda 
en haıııretli (meraklı) meydana 
getiren bu sporun ayDT hızı muhn. 
faza ederek, birkaç sene sonra pek 
şömu11ü olacağını kestirmek zor 
,d~ğildir. 

Da.ha. birkaç sene gibi kıs& bir 
zaman öne-e at ve at yarışlarına. 

tamamiyle big-ane olan kimsel~n 
bugün at~ıhW.. dörl elle sa.nldıtd~ 
rmı ve bu memJaı. Jrendilerini tam 
mana.siyle kaphrdıkJamu görüyo
l'U'Z, Uzun boylu isim sa.ymağa 

lüzum yok; ya.rı5 programlarına 

bir göz ~direcek olursanız, om· 
da yeni y•'ni at sahipleri ı;örürsü. 
nüz; Bu da, at merakının ne ka-
dar ileri ~ittiğini gösteren bir 
misaldir. 5üp1ıe yok Jd bo şclcil 
cesaretli t-Oşebüslerin çoğa.iması, 
ve at ~ahipliğinfn birle~ kişi yeri
ne bi~k kişilere na.cıip olıruısl <lıı 
yanşlarm lı~yeen.nı üzerinde rol 
oyna.yor. Ve işte bütün bu birbirl~ 
ne zincirli hareketler, yarışlan 
herkes için c;6't alakalı bir şekle 
sokuluyor. 

Yarı5 sahası her me\'Stm yeni 
yeni at sahipleri kazanırken, her 
mevsimde, bu spora, binlerce me
raklı 1'8.Zandrnyor. 

İst:ınbnl at yarı.,larınm ilk haf
tası, şüphe yok ki, geçen seneki 
ilk lıaftndnn daha hareketli, daha 
güzel cereyan etti. Ve yine Sliphe 
yok ki gelecek senenin ilk Iuı.ttası 
bu sen-ckinilen daim güzel ve ha
reketli cereyan edecek. 

Fakat ah bir ipodrom f •• 
Biliyonız; bugünkü şartlar al• 

tmcfa bir ipodrom:ı ka.vu~TDa\< im
kansızdır. F:ıkat yine biliyoruz k;, 
şehıiml7Jn iman me\7.llubahis ~ 
llD'ken, stodyom gibl ipodrom da 
miibrem ihtiyaçlar a.rasmda yer 
almaktadn'. Alilkadarlar d& zaten 
ilk fırsatta bunlara kavuşcğunrzı 
bize müjdeliyorlr. 

\' eliefendi çayırına bu ~ene ~ 
düzen verilmesini, hele tıre.ne gj.. 
den yolun toz bulutundan ni~beten 
kurtulma.-, obuasını at yanşı me. 
nldılan ıl!Ükranfa lm;rşdadılar. 

Şimdi ufa~ tefek, yaı.ılınağa bi
le layık olınıyan :seyler1 hir kena
ra bcralra.r.ı.k, üzerinde en çok du
rulan bir noktaya temas etmel' 
isteri7. 

Bazı kimselerde şöyle bir dü. 
~ünce varocr! 

"At yanşl::ı.roım ner~i 8por~ 

dur? Spor bile o~a au(ak atın ii
zerindcki cokey için mevzoubabi<ı 
olabilir. Diğer binlerce halk seyir 
den başka. ne ı, ~öriirIPr?,, 

Muhal&alc ki bu yanlı!} bir du. 
ı;üncedir. 

Buna. şöyle bir cevap verebiliriz: 
"l<'utbolun, atletizmin, yüzme

nin, tenisin, oynayandan başka 
se~ ircMne de faydası olına<lığmt 
mr 7..ann~iyorsunuz?,, 
Unutmayalım ki, spor evvela b'r 

heyecan ,·asrt.asıdır. 
Katbim:ızin şiddetle çll.J'pmasr, 

hPyecana kapıb:l!amt7, zaman za-
eman bi<;lerimize bakim olmağa u~· 
rııcımamrı:, beJJd ac;;alıımı7.ln mey. 
dan \·erece~i ban halleri önlctlU'
ınir., benliğimizin bir spor imtiha· 
r.ı (!eçİrmc'>i değil midir? 

t~t"' hiifln lımıbra <>r:ır ısf\lıala· 
rın • tes:ı~"f eflen Bf'n hlr !;"1' 
futbol ;na.d.ırr.ıcb 0,\ iHiCblfall f 'f• 

Ja yomlruı, bir rok at yanc:fanncla 
coke~·<lrn fazb ter döken seyirri
Jer biPrim. 

Rele at :ranslannda. hayvandan 
ıınla.mak \"e bu anlayı!jmı imtilıan 

dmek fam bir SJlordur. 
iste simdi en mühim noktaya 

ı:;elcli'k. 
nidclü at varı<;farmda - tıı. 

hir, Haile etti~i ~ibi umumidir, 
~·ani Ankarıı. ı ... t:ınhn 1 ''e İzmir ,.e 
mem'eketin bütün yn.rı!'l yapıl"n 

ycrlrrl - e-ret, hiıd,.ld at y:mşla· 
rm<l:• "C''İrrHerin atları ~örebi'. 
mel0 rj ve y?lnı:r. J<;mE" rlci'{il, atın 

o z:tlinl.ü h:ll:ııe '!İİ»c d:: oyun o, .• 
nayııbi'meleri için bıraln!an za 
mnn az lrr. A tfann paıloka ::?:elme· 
'>İYlc G lh'lya c:ıl•mac:;ı ar!ı.sm<la b•. 

dolınuılı mı? Yah-ı:ı.rıru. ga.nn: bize 
lnn ~et ver .. f'.eııaret ver- sabır ve 
tahamm•ıl ver Çektiğimiz 1$t.-ablan 
blLe duyurma! 

(Devamı var) 

meydan btra.knuyor. 
Halbuki at yarışlannda asıl spor 

da yuka.roJa söylediğlmiz gibi at• 
Jan görmek ve görüş vaziyetine 
göre oyna.ya.bilmektir. 

İstanbul bu cibe~. Anlmra.yıı 
nlsbetle daha cömerttir. Fakat 
bilmeyiz bu i~ i~ ciimertllk diye
cek kadar ileri gitmek d°''Tll mu· 
dur? Çiiokii atların padoka yanş 
&aatlnden biç değilse 20 dakika 
önce çıkması herhalde kıskanıla. 
cak şey olmasa gerektir . 

Meraklıları tatmin hususunda 
her fedakarlığa katlanan İstanbul 
at yarışbrı organiza.ııyon heyeti .. 
nln bu nokta üzerinde de duraca
ğını ümit ediyoruz. 

SACİT TOGRUL 0GET 

Alman T eniscileri
nin müsabakaları 

Şehrimizde bulunan Alman tenis. 
çilen ikinci müsabakalarını dUn saat 

16 da bölgenin Takalmdeki kortıarnı. 
da yapmı§lardır. 

Müsabakalar s~kln bir meraklı 

kütlesi tarafından alAka Ue takip e. 
dilml!!tir. 
Alınan neticeler Duniardır: 
Egerst - Fehmi kar§llqma.ııı: 
8-6, 6-S, 6-2, 6-2 Egerst galip. 
Koch - Ni§llll kar§ıl&§mast: 
6-0, 6-1, 6-0 Kocb galip. 
Hasan - Fehmi c;lftl ile Semih -

Benjamen çitti karıulaşması: 
6-8, 6-2, 6-2 Hasan_ Fehmi c;lt 

ti g:ıllp. 
Koch - Egerat c;lttf ııe Suat -

Kris çl!tl. kat'§ıla~: 
6-2, 6-2 Koch • EgerSt çlftt ga.. 

llp. 
:i\füsabakala.ra bugün se.at 16 de 

devam edilecektir. 

i 11 n ' Türk sanca.tını MmU İzmir Ll-ı ı 
manma. muka.yyet Silmer isimli va. ı 

puron 19il ıeneAi Haziran aymdR 
Port.Sait seferinde geçlrdlğ'l otnr. 

ma hAdlse9inden mOtevenıt mrar _ 
dan dola.yı yapılacak dispeç için 

ts~bul Aaliye birinci Ticaret malı 
kemeııl kararlyle, biz Ha.yrettln 

Karaanlan, İhya Görgün ve Tftccar 
dan Mehmet Kara!Iuı.ııcı dlııpewı 

tayin edilmiş oldnğuınıu:dan işbu 

ıia.dısede a!Akalı ola.nlarm bn ho. 

susa müte&.Hlk veslkalarou lı&mllen 
ve 1 O Ağustos 19.t:? tarihine kadar 

lstanbulda Ba.lıçekapıda Atabek 
hanında blrlnel katında 87~S8 no. 
maralı ya.z1haneye mftracaattan IU. 
zuınn U&n alunur. 

Fenal Slnaetçı 
Narl işsiz 

KUçük cerrahi: Aşı enjeks!yon• 
lar, pansman ve hııc'Ullat yapar. 

Ad!'e't: Aksaray Polis merkezi 
kar~r<;mda Xo. 1·2 Tel: 20937 den 
is~yiniz._ 

1 .. 
-- . 

f.fE~ · AVIN BIRINDE ·PAQANIN. r.A1zı :'vEQIUQ 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

lstanbul Belediyesinden: 
Temizlik işlori için amele alınmaktadır. Bu amelelere kesl.ntlsiz olarak 

24 Ura aylık ve herglln bede.va yemek verilmektedir. Bunda.il başka sene. 
de iki kat elhi.'!e ile iki çift ayakkabı da verilmektedir. 

Talip olanların kaymakamlıklara müra.ce.atıarı ua.n olunur .. (69:51) 

İzmir - Kızılcullu köy enstitüsü satınalma 
komisyonu baskanhğından: -·~ 

Cin.si Miktarı Muhammen Tutan İlk teminat. 
kilosu fiye.tr Ura. kuruş -.Ura kllru§ 

Koyun eti 12500 120 15000.00 11215.00 
Dana eti 20000 &'5 11000.00 1275.oo 
Sadeyağı (Utfa) 12000 194 23280.00 1736.00 
Zeytinyağı (1,5 asit) 6000 101 6060.00 454.oo 
Toz şeker 7200 94.5 6804.00 510.0o 
Pirinç 12000 53.5 6420.00 4.81.so 
Kuru fasulye (horoz) 24000 'l:l 6450.00 486.00 
Patates 36000 23 s2so.oo ı 621.oo 
Ekmek adet 8415000 10.5 36225.00 '1:116.87 

I.z.ı:nir . KJzılçullu köy enstltUsUnUn 1942 • 1943 ma.1! yılı yiyecek tnad. 
deleri cins ve miktarı yuk&rda yazılı olup bunlar 2490 sayılı ka&t:.nun hU. 
kümlerine tı:ıvflkan kapalı zarf usuille eksiltmeye çıka.rııınıştır. İhale 
U temmuz 942 çarşamba günU saat 15 te mektepler muııasebeclllğtnae 
tetekkUl eden komisyonda yapılacaktır, İsteklilerin belli gUn ve saatten 
evvel teminatlarını adı g{'c:er. muhasebec!llk veznesine maltbUZ mukabtun.. 
de teslim etınelerl ve şartnamesini mubasebecllik dalrsinde görebilecek. 
leri nan olunur. (6967} 

~ ......................... ;1111 ....... z ... P.Nll .. 

Tlrklye Cambarıvet• 

ZiRAA T BANKASI 
&mulut ıarthl: 1888. - &ennayeıd: 1000,000.000 ,l'Orl& Uraa, 

~' Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her neoi banka maameleleil . 
. •p-

C4J'a&t Ba.nkııamda ırumtıaralı t-e llıbarsa tasarruf besapıa.nnaa tlll &a 
ıiO ııram tıulunaolarıı 96Dede 4 deta çekilecek ıru:r-a De ~ 

• • • • • • ... 
plAna göre lkramıye dağrt.ılae&ktır. 

500 • ı.ooo • ı:ıo • .e • 
5~ • ı.ooo • ıu " " 
ıl50 • ı.ooo • ıecı • u • 
ıocı • •.000 • 

&,80t • 

t.80CI • 
l,JOCI • 

OIKKM': Besaplarmdaıo paralar bir ıene tçiııde :50 l1radan ~~ 
:Ulşn:ıiyenıere lkramlYe çllt:ığı takdJrde % zo razıaıdy!e verlleeekUt. 

Kef\deler: ll Mart.. 11 B11Zinuı. U Eylül u BırtnclkAmm tartııle 
ı1nde yapıln'. 

rn~ır AN~lUJl Am~Ôll(~N 
· Amerikan Kız Koleji • Robert Kolej =E=R=.,.=E= .. = =l(= l=S:::H==:=l 

1( 1 Z 1( 1SM1 ! Anta!,Utk6y.~I. 36.160. Bebek. Tel. 36 ... 3 !_ ~ ~..... _ . _ 

KA YiT GÜNLERİ Yaz tatili zarfında pazartesi ve persembe günleri 
saat 9 do.n 12 ye kadar, 10 eylUlden şonra hergün. 

Bu yıl, erkek kıemı (Robert Kolej) e girmek 

MÖSABAKA İMTİHANI İLE OLACAK 
MiHa'baka imtihanı tarihleri: Ağustos 3 ve 4 _ eyliil 1 ve 2 

lmtilaao şartlan Kolej !da.resinden yazı ile istenilebilir. 

:1 ERSi.EBE 24 EYLCL PERŞEMBE SABAHI BAŞLANACAKTIR 
Kız kıımında yeni leyli talebe için yer yoktur. n 

~ ...................................... mıı ............ l'W. 
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