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Buraa, 18 (a.a.) - Yalovada bu
lunan Reisiciimhur ve Milli Şefi
ınlz fmıct İnönü 'De BursaWarm 
sarsılmaz s:ıygı ve sevgilerini arz 
ve kendilerinden Bursayı da ~
landirmelerini rica etmek Qzere 
?oliıniz Refllı: Koraltanın riJ'•sc
llnde Cümhurlyet Halk Partisi, be
lediye ve balkevl reislerinden mü -
rekkeb bir heyet Yalovııya gitmiş 
ft Reisicümhur taratmdan Jtabul 
edilmiştir. 

Mlill Şefimiz Bursa heyetine ll
Ufııtta bulunm~ ve Bursnlılara 
sovı:Derinin blldlrllmesinl emir bu
:Jlll'lllUŞlıırdn'. Relsicümhurumırı 

bu kabul esnasında mahsul vazi
yetinden, halkııı sıhhat ve nl!$ESin
cı.., de malfunat i3temi~ Ye mti
mı:ıib bir zamanda Bursoyı ve Bur
alıları &öre<eklerlni dd buyur -
llllJllardır. 

lfe7et Milll Şefin ııelAm ve sev
ıııerını Bursalılara hlldlrmiılerdir. 

a ifş 
j _Romadan bildirildiğine göre..::::"".. 

lngiltereden, Avrupa işlerin~h;; 
karışmaması, Almanyaya mü~!:~ 
temlekeleri ve bazı stratejil~~~;~; 
mahallerin.terki istenecekmi~f~~ 
İ~giltereye taarruz p;anı hakkında tahminl~~::Ji 

r. Fak&t 
bir nuf u-nır gelebi-Al.man proeaganda nazırı da 

siyligerek lngilferege taarruzdan •ket olur. 
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Bu ilkbahar sabalunda Francis 
lı[orgwı' m etrafını saran vaka
ar. bir yıldinm' luzile biri birini 
"ovaLıdı. Talih, genç adama, 

·ç haber ,. nnedcn, yeni La
in d ya mda oynıyacak bir 

i dı runda rol ı·enneğe hazır.. 
amyordu. 

BlIIlunla beraber Margan 
psanl.ırın ne tuzaklar kura • 
· ='i<ini heılüz mil<lrik değil
li- Bıtmck tıJı:cıımek bihnez 
ıir b'.ric; partısinden sonra 
!'1ı:ı gece geç yatmış ve yeni 
Ji.ın.uı~lı. Babasının hayatla 
en çok mühim i,ler idare et

lğı kütü1ılınne salonuna ge -
en J ' ;.nlıya kalıvaltızını ge-

U.., r. 
Ccn · adoı.m ılııha önce bnba

u ı d.ı ! . .zmet eıten emektar U· 

·ın:ı Ci..ı • . rek: 
:::_ •. p" : r, <1iye sordu, babam 
ı ;::un le rinde bıraz gobck bı

ış mıydı? 

c~ti gayri ihtiyari, deli -
,Jmı!l boyuna posuna kayan 

J.l, buyuk bir saygı ile: 
- Oh! hayır efenilim! de-

Pcdcrmiz ltiç yağ tutmamış
rdı. Da ~ inte bir vücud 
hafa cdcbı.culcr. Mcrhu

omu::lan ı;cniş, yapısı sağ
f · 1 .:.t endamı narındi. Evet 

nelim, gençlerin gıbtıı. edecclı:-
11 bir v =ud. 8ılutlerin.e çok 
ın:"m buyururlardı. Her sa

lı y· Uktan kalkar ~ 
nm Eü t !;eden ckzersizlerl 

'la.k rı!~t:ıd:ınydı. Kendi tA
rile bunu bır "ibadet,, sayar 

-dl, ef ndım. 
<;cııç Margıın: 

' - Sahi, dedi, babam göul 
• ins~ Orn 'İ idi. 

r · er ta!:Uık etti; 
"Evet cfondim! Omuzlan

ve g·; ~ , .. lilin g · "::me, ~ 
ı nnin ıri ve ~~lan: olusu: l 
~ r.ın U'- en f 

J:ı. \' c eiz, ona celanİŞsinlz · 
llm, vo daha da boyln 

l/lllJ!lllllUZ! 

ilyonlarca dourlık bir mi
a ' onıın ve baba.sının sağ

ÇEVİR.EN : N. AYKUT 

Uşak; kapıwn aralığında bir 
an durdu; bir genç efeodi sen
den dinlediklerinin sona erme· 
sini bck!eili. 

-" Du ihtiyar korsanın ne
siyle öğiinmeli sanki! 

Parker itiraz etti: 
-"Oh! Niçin efendim! Ken

dileri Jamaik valisi idi. Hal
kın saygısını kazanmış pek 
muhterem bir zat idiler. 

Delikanlı alay etti: 
-Bence ipe ~ekilmeyişi harika 

dır! Ailenin içinde biricilı: uyuz 
1 

k~i o kaldı. Fakat demek iste
diğim o değil. Rı••minj yakın . · 
dan tedkik ettim ve gor • 
dilm ki ihtiyarlayıp gitmiş a· 
ma d.pdiri kalmış. Allaha <;ok şü 
kür! Bi:ıe ne de muazam bir 
miras bıraktı ya! Hah ha.!. Biz 
Maganlar onun dillerde dolaşan 
definesini hiç bir zaman bu-1 
lup çıkaramadık neylenıin. Bize 
ontlan ancak sağlam bir viicucl 
mıras kaldı ki bellce dllnyarun 
bütün ınücevheratına bedeldir. 
Biyoloji derslerinde hocaları· 

mın kullaııdıkları t&lıire göre, 
bWl:ı "ırlun daim! Jr.arakteris • 
tiği,, diyorlar. İşte bi3e kalan 
miras ancak bu oldu. 

Delikanlı ~ •ısınaı: Par
ker derhal dışarı fırladı. 

1 
Ve Francıs Mıırgu yanda bı

raktığı Panama makalesine 
tekrar daldı. Makale P.nama ka 
nalının üç lıafta geçmeden sey
risefn.ıne aı;ılamıyacığını bildi
riyordu. 

Bu sırada telatcmım zili çaldı. 
Talih, bır aı1hııcek ağı ııilıi de
likanlıyı sarmağ& ~u. 

- "Allo! Ha.mm ~i -
ğim, müsterih olunuz! Bu an -
cak malıalli hafif bir arwıdan 
başka bir ııey değ1ldir. Tamjiko 
petrollerinin durumıı millıem -
m . Hic bir tehlllı:e mellıll.! 
deSildır. Aksiyonlanıım elden çı 
karmayuı. Sağlam il bıı.. Bir 
iki yıla varmaz det1et istik •

1 
razlanııdan da fada gelir ge- I 
tirecek.. (S- ft.T') 

-· 

R AK i K .'\ T 

eb~,.-~-
1 Ha~~t~-Kültür -* L ;;-_;a:=- ;;. 

seıediyede yapılan ~olis~e .... •• • JI on urma yuzun-
suııstıma er den bir genç 

Suiistimal suçluları derhal müddei
umumiye verildiler 

İstanbul belediyesi mürakabe 
heyeti Bakırköy ve Beyazıd tah 
sil şubelerinde yaptığı teftiş ve 
tcdkikler neticesinde iki mühiın 
ııiıstimal tesbit etnıeğe mu -

vaffak olinuştur. 

8uiistimallerdeıı birisi Bakır
köyüode diğeri Beyazıddıulır. 
Bakırköyündeki suiistiuıalden 
mesnl olarak Bakırköy belediye 
şubesi muhaselıecıııi Saim, Ba
lnrkoy muhasebe katibi Şükrü, 
vo muhasebe mutemedi Baha • 
dır. Bunlann üzerinde hiçbir 

evrakı müsbiteye nıüstenid ol -
maksızın red müzekkerelerinde 
1210 liralık ihtilas yapmakla 
itham olunmaktadır. 

Dığer taraftan Beyazıd be -
lediye tahsil §ubcsi tahsildarla
rından Osnıaıı da 4'19 liralık a- l 
.;ık vermiştir. 

4 ihtilas suçlusunun da der· 
hal belediyeden kayıdları ter -
kin olunmuş ve haklarındaki 
evrakla birlikte müddeiumumili
ğe teslim olunmuşlardır. 

Topkapı Sarayında. jBu akşam köprüden 
açılan yeni daire !tramvay geçmiyecek 
Topkapı miizel3iııde eski Tik'k . Bu :ıkş:ım saat 22 den itiba

işl<'me eserleri ile eski 'l'ürk ıcs ı ren Kara.köy köprü:;üoilıı Eminö 
s:ıml:ırının eserlerinden mü:ıek nü cihetindeki ayaı,;,.n yiik.scltil
keb iki daire merasimle açı - mesine başlanacağından tram- j 
nuştır. Bu münasebetle dün ,a- vay sefrrleri o saatten sabaha 1 

pılan açılış merasiminde Mı- kadar tatil olıınacaktır. Yarın! 
arif Vekili Hasan Ali Yüıel, sabah normal şekilde seferler de: 
ı;elırimizdeki mebuslar, tanın.l'.UŞ va.m edecektir. ' 
tarihçilerimlz lstanbul matbıat Ayakları haşlandı 
mümessilleri ve güzide bir La - Küçük Mustafapaşa Dinite-
vetli kütlesi hazır bulunmuşur. klıı rokağında oturan bir yaş -

Müzclor ida.nısi yeııi dai·eler larında Mahmud, annesi evde 
ıçin eodenın dairesinin aJtl· üst- yokken, devirdiği çaydanlıktan 
lü iki salonunu iyi bir sırette ayakları haşlanmış, derhal has. 
tanzim etmiştir. tahaneye kaldırılmıştır. 

Açılış merasiminden evvel !!'!!!!!!!!"!""'_ ~?.!-~!!"!!--'!'!!!!~!!!"!!!!""""!" 
Topkııpı mÜ3CSİ mildürli 'lUısin 
Oz bir hitabede bulıınıııJŞ ve 
yeni dairelenielıi cserlerll kıy
metinden bahsetnliftir. 

Bunu mUtee ki>ı Hıuın Ali 
YUeel daireler. bi%zat ~ ve 
dııvetUlere i:alıat verm;tir. 
:)ıırj:'~ ıö~uicı ası.ta 

k4ar biOQk kıymetli işlemeJ&
rl avi olan eserler Türk san
atmı bütün tekimıül ıuıf!ınlan
nı gotenıcek şekilde tertib edil
miş o~uğımdan davetliler bu 

ızas@ımış 

MUzelcr id:ırelli bu daireler - · 
den sonra eski Türk yazılan iiçn 
yeni bir paviyon açacakar. Bu 
yoldaki çalışmalar hayli ilerle -
ım.tir-

vuruldu 
-ıuıc-

Hini isminde on dokuz Y:l!i
larında bir genç dün Aksaı-ayda 
sütçü ve dondurmacı !ııtefonun 
dükkaruna gitmiş, çırak Reteb, 
kendisine bir dondwma vermiş. 
İkinci bir dondurma daha i.ste
mi.~. Receb de eski ta.bağının üs
tünde bir dondurm~ daha vcr- 1 
m!ş, Hadi: ı 

- Artık yemeyeceğim de -
miş ve ayrılmak istemiş. Fakat 
Receb: 

- Hadi! Bizim dtikkô.ıunıız ' 
tenıizliğile tD..runmıştır. Ben don
durmayı senin kirli t.:ı.bn~na 
koyudm. Bu dondurmayı alma
nız lazım. Biz artık dondurmayı 

1 
tekrar kavanoza bol!31ta.r:ı.k 
müşterilerimize veremeyiz. De - 1 
miş. 

Hadi yememekte, Receb geri 
almamakta israr edince ağız kav 
gası büyümüş ve Hiıdi dondur
ma tabağını aldığı gibi Recebin 
suratına serpmiş ve dükkandan 
ayrıimış. MÜ1}teliler, komşuları 
Recebi tutmu.~r hiıdise böyle 
kapanml'!: 

Receb, Hadinin eviru ogren
miş ve kapısına dayanmış dıı· 

yanmış! 

- Hadi biraz aş-..ğı in lıooab 
!aşalım! Demi~. Hldi annesinin I 
VA aılcsinin israrlanna rağmen: 

1 
- Bırakın, aqağıya ineyim. 

Bakalım ne hesabı sorııcalunış. 
Demiş ve inmiş. ı 

Receb hazırladığı 17 santim 
boyundaki hanÇerini Hiidinin 
böğr;.ine saplıyarak kaçmı~tır. 
HMı hemen eşiğe yıkılıvermiş . 1 

- tdi ümidsiz bir halde ha&-
~ kaldınlmıııtır. Polis bi· 

raz sonra Reeebi yakalamış ve 
müddeiumumiliğe vermiştir. Sul 
tana.hmed sulh birinci ceza hiı.ki 
mi Recebin sorgusunu yaptı ve 
he .eyi itiraf ettiği i~in de tev
kif etti. 

Zamanında öJin_iyen ibttyaf; 
. . 

C ihan harbinin patla. 
mama.sı uğruna Ç&

koslovakyaıun Alman ihtiyac ve 
ya işlihasına sunulduğu giir:.lcr· 
de (Za.ınanında ölen üç ihtiyar) 
diye bir yazı ya.znııı;. ve Avııır 
turya - Macaristanın inhiUlliyle 
Mondoros mütareketıinden u 
evvel François - ~phe'le Jıe. 
şınci Mehmedin uzun ve fayda
sız ömürlerinin nihayet bulması
nı talihin kendilerine bir liitfn 
olarak tavsif ettikti!n soora, 
Çek devl linin kurulmasuıda 
en büyük hizmet ve !}el'ef hlıaı&
sıne sahih bulunan Masarylıi 
de büyük e~rini mahvolmuş 

gonned,,n bu dünyadan geçip ı 
gıttiği için (bahtiyar) diye an
mıştım. Rusya, Almanya ve A· ' 
vusutrya elindeki topraklarıııı. ' 
istirdad ederek büyük bir edv
let halinde Lehistanın lmnılm& -
smda ve bir müddet Y848Jll& -
sınd.a eıı büyük rolü oyııay211 
Pilsudsltl'uin üç dört yıl enoel. 

ölümünün kendisi için n-1 biri 
nimet tc:;kil etmi.~ olddağunıı 

ise, zavallı Lchliler Alıı:ıa:n 'Al' 

Rus darbel.:'ri altın.da yenı -
rildikleri vakit düşiinmitştöm . 
Vaktinde ve zamanında a!mı ba 
dört ihtiynrm b rt""ı:ı.da totan
tcr Fransa. demtinin ilk reiı!i 

Mare,a ! Petain ne elfm bir ha. 
yat yilkünü omuzlnrındıı. taşı 

yor. 1914 • 1918 h:ırlıinin bü
tiin öteki muzaffer mü.ştr)e;i 

mc-...:ı.rlarında ve bir ddaesi de 
malül yaşadığı inztt.sgilıında 

kendisini artık sakın loskan • 
mıısınl:ır ! 

den :ıoın Fııımaa:nın baııında 
bnhnıbıg. eııoadakİ lllllfttta • 
ki~ yar.zmş Ye umu. ıım.. 
rilnün bltçok safhasında '(hariıı 
poOObcı) şeklinde görilndllğ1l 

halde o tarlhten 90111'8. vataD. 
mi!ncisi payesine yükııelmi(ltl 

Fakat l'.ıe·Q'1!!11n ve mısıl akd
edilel:ıDeoeği Wnamen meçhul 
ııı-~ pek ağır bir 
ıniitar ek 'n f!lrtlıırını kabul e • 

denık - demokrasinin beşiği 0-

laa i'Jınıeıının yaralı vücuduna 
yabanıııl bir forma. giydiro • 
nırek - ne laıdar zaman muha
fııa edebileceği meçhul - bir 
meft:le geçen ınııreşnl, devlet 
adamı kabiliyetlerine ne kadar 
malik olanıo. oEvıı ve ~n üç 
ytl3IIlda ne kadar aziınkar ka
labilııı!ıı balumırsa bulıııısun, va 
tan lılmı.etl.eriııde kazanmış ol
duğu her §eyi yeni mcvkllnı.la 

lraJbetmek tehlikem içindedir. 
Keike birkaç ay evvel, Fransa 
heniiz safer rüyaları görür ve 
but slyııaileri harb Aticeı:inde 

Almanya. impara.torlu•?unu caki
den olduğu gibı s:ıyısı7. hukü -
mete ayınp knklnlaşl!rnıak pro
jııiewi kurarlarken, pek çok mü.ş
külttı ywıerek ita etiği M.adrid 
elç.ilijindıe ı,ııo. ve file, gü l 
ve V9br yil:lilm ma • 'i\biyc:tin 
laııarlHl aluıetıned<n ölmllş ol
aydı; dütnıaıı ayaklaril<' yakın 
da çiğneneceğini h b etme -
yen lılr Pari.sln ea<ldcler:ııdcn 

top arabuında geçcrcl' ru-kıı.dıuı 
hm. olan muzaffer ltl:rna.-ıdıı.n

lar yamnda uyumağa ı;ideblJaay 
dil 

·~ 
Naloid SlR.RI 

Fııın~anın pek şerefli asırla - •----------~ 
rını taşla.riyle anlatan bir esir Yarınkıi ~: 

Versayda yerleş!Jlek üzere ~ Yeni moaıııelP. vergi.'1! 1'11.oıınu 
vekilin deııl.et rf!lsliği uımıııl& hakkıNl• bı41 tenlrldler 
nıu iki üç h'J.fta ıç!rnle bilmem Yuan: Avıılrat, Dr. llcı;ad ı 
kaç ııelıir ve kasahn.da doiaşt:r Atabek 
rnn Petain. geçi'n harbda ka - . ---- -

zandığı (Verdtnkabramanı) un Mimari sub si 
vaıund.an daha lıüyilk bir payeyi ~ 

kim n~ iddia. ed('rse ctııin. ~t- talimatnam sin-
te ıstıyem('zdı ve ıat.emedi • 

Vakıa bir başka ihtiyar ll'ran ~de fabı'l~t y1!:'1pıldı 
sız, Fhıero, hayatının en şerefli O '"" 

• 

sahifesini 1871 ıııağHlblyetin- Halıt!r aldığ:ı:ııaa ı:-(ıı.-q M"ıı.a-

rif Vckfilcti L1!i~ ı:;a:ı l.lar A
k:ı.demisi Mimari eıı 

:rapı~na. tevarils etleıı gcnc ==========~:=::=z==:============<====================-======================================================================== 
tmıı geniş bir meşin koltuğa .,._mm H ; k a g e 
lild!l, bır asl:ın heybetne 
larmı uzattı; ı·e gazetesin 

Pamı.ma cshamlannın yeni _ 
<iil=ı-...ini hııber veren ma

:)1 cıl..-urnağa başladı. 

yerele: 

Yazan: 
Sebahattin Ali 

Yatıığın içinde dönerek güne-
.. "A<arganların soyımdan IJin yllziime vurmayamğı bir 

,a.ııa,ydıın bu lıayat beni er-l köşeye ltaçtnn. Fayduı&! Bir-
~anlatacaktı, dC'ğil. mi ka~ dakika sonra keakiıı bir ışık 

;kıır? ı beni olduğum yerde lıuluyor ve 
Plfe uordu. 1 yüzümü, erıeeıni yapı!Jkıızı bir 
Ç:ıbllk C()Vap ~mm ı tere boğuyordu, bu &ırada yat.-
•remlycn ihtlyar u.,:ık, ıuı- tığım otelin altnıdııki kahvaı.in 1 
~ sorulan bu s kafF - gramofonu da, uykuya devam 
tıı.. yerlnJen m~radı : yoluııda.ki son iredomi. kırdı. Be>
- " Ohl E\•et cfcnclim ! Yfi.- ğuk sesli bir haııeode avaz a -
Jıayır efendim! Bir dirhem vaz: 
fazla ne ekmk gôremıyo - · Gözlerine sürme !)ilk. 

ı.. ı Kına yak parmıığm&! 
lil<anlı: Djye bağın yordu. 
"Yurulıyorsun, derdi belti ' Kalktım, giyindim vıı be!rl b:ıı 
btmayonım, Fakut reha- ı küçllk ita.sabada alıkoyan serse
ahııtnn muhakkak. Sen ne rmg,, için için güldüm. 

m, Pıırt.:er? Bı=:ıda bir a1ıba1ı1 görmek 
- ''Şey, evet c.."!!ıdlıu ! Y1!1i ~ bir mlid.det edobiyatta:ıı baş
ır dendi!!!! Oç yıl önce ]a)l ka l!le\'!IU!arda konupıak ıçın 
~ çıktığu:ız ~ namı • l ye la çıkııutıtmı. Y aloYada olduk
ı tıp;cı oyle!Sinlz. ça rahat bir kamJ"OI!& ye-leş • 

.JıK~rgım. Uııt dada:ğm; ıııiş ve bir ııUrn tehlikdi Ye gü
ycn k-. ve sert bıyığını Ri kmnnlanlan llOlll'8 Orhan· 
> m, gilldft: gazi, "ruımı diğer Pazarköy"e 
'' O zıımanrlanberi işsizliği gı:h!ıi§tinı. Bıt lt1)çtilt Jmsatıaya. 
ek c;!arak se<;.nıiş :;ıbiyim inerken tıza.ktan gördüğ1.im 
tc:r! Imık giilü beni garlb bir cazibe 
, il.!ve etti: ilo kendine çekti. Hiç ecbeb yok-
- Parke!', be.lık a'lllll!I ı;ıb.- ka:ı otobiiali kaçırdım ve bura-
n. da kskhm. l4D~ kaide ve 
Peki efeııdim. mantıklanl tAbi olarak geçen ha 
Eir kaç olta ~ • yatımd.a bu güya mühim bir kah 
y~. ~ de btr 

1 
ram81Jhlrtı. 

rıın. ~ !lı;!k Fakat, menfa•tlerin, ince Jıe.. 
ıa be!! gtt!ı kam ~ı ııablunı emir lwhl olmaktan 

l:ıurada kapamp b kuıtnlmıtntn ve • lrlmıa eseni 
yal fıçımı:a canece • yçaremıeııiıı .etdJii ntıatıııı: 

Biztııı soyda g6rlilmdlllf ft ömrii mıııı ~ 
• mi! Slı;. Hau1'yi di. Dtıh~ tığı ıı:wtır. y>ohmıdaıı b1 

1ır:r mııım, Pllrlte: ! ... Ha • ılığım I'Zmlt &illline ~ ca.
S!r JkmYYi, bu ı!ıtlyıır nım slkıhnağa tMaıledı G6le 
rt kawı! pı 10!tı ~ MZlık 

tıt'~ CJr1tm ı. !ar, bdUiıldRr ·- ı. !tay • 
il ~lerl bir ~ ob- JJOlıhılıı. cmç iMl l!a a•ııtığnn 
:ım. sahil de bana ~ bir uaıı 

s 
zara ar.zetnıedı Her biiyült su 
kıyısı gı'bi bir nikdar kum, bir 
mıkdar çalı:ıl. .. rü2girm şid
detine göre dalgıuım.ıı manaıın: 
bir satıh! Yegint yenilik, bu 
suywı tuzsus oldııt11ılu bilmek
ten ibarotti. 

Tekrar yohı kaybetmekten 
korkarak acele kaıılbaya dön -
dünı. Ortalık Jtarınııt, bir kaç 
diikkdnda ııöntik petrol limba
lan ve kondıığuın otelin altında
ki kıraa.tharırde. liyası Y'ikııelip 
alçala.n bir liiktiıı yakılmıştl. 

önünden geı;tıtlııı bir aşçı dült
kfı:ıımın camekAnı iştilıamı ka -
pııın:ığa Jc!ft geldiği için kah
veye otunzp bir Çay ısmarladım 
ve bir milrtlar peynirle biraz l 
üzli.m getirttim. Bu sırada ken- • 
di k('ndime 1 

"Bende sahiden akıl yok" di
yordtım. "U••ld•o ert..:ı.iş kur
şun gibi puladığlııı gördüğüm 
bir su beni yolumdan :ılılwyu -
yor. Düşünmüyorum ki, o su, 
ancak uzaktan çok gilzeldir. O -
nunla yalandan temas etmek, 
bir sürü küçük, fakat yekftnu 
bü}iik münasebetsizliklere kat -
lıuımağa mecbur ohnak demek
tir. Yaşım otuzu geçti. Bu, ma
nasız heveslere oyuncak olma -
nın bir macera telikki edileceği 
yaş değildir. Küruk şeyelr için 
büyük fedakArlıklarda bulun • 
ınayı kabadayılık telakki ede
cek değilim ya?,, 

Gece il.crled1kçe canımın 

sıkıntısı daha. çok artıyordu. 1-
çimde, bir alış verişte aldatıl· 

ımv olmanın er.giııi vardı. Meı 
mcr maa••enn üzerinde, yıprs 

L 
den geçirdiğim sahifeleri bir ke- mek istemezdim. Benim bura • 
re daha karıştırdım. Uzak köşe- dan d!!b'il, kendilerinden olduğu· 
terden birinden J;iğıd oynayan mu bir bakışta anlamah idiler. O 
üç memura gôzle:iıni dikerek tele gidip tekrar çantamı ac;mnk 

1 
yüzlerinden karakterlerini oku· sıcak u isteyip tra.ş olmak, son
mağa ve hiçolın&2:Sl bu şekilde ra takınılan yıkayıp kurulaya
istifadcli bir iş yapı!lağa çalış · rak tekrar çantaya yerleştirmek 
tım. Fakat yaptığım işin onların bana o kadnr güç geldi ki, iste
ruhlannı okumak leğil, kendi meye istemeye bu dükkana yö
basit muha.yyelemiıı duydur - neldim. 
duğu şeyleri o şalııslıra yama- Berber: 
mak olduğunu pek ıabuk far· ''Buyurun" dedi ve fazla ilti-
kettim. Kalkıp odaına çıktım. fat etmeden bir çekmeceden 

Sabahleyin beni uyandıran peşkir çıkarnıağa, bir musluk· 
güneş, daha eve! Jütün odayı tan sıcak su almağa koyuldu. 
dola.şmış ve her kiifyi ayn ay- Önümdeki uzun mermer ma
n kızdırmışa \>CDZi:Ordı•. Der- s~nın üzerinde, sinek pisleme • 
hal yataktan atlıyıı.nk giyind~ , sıne mani olmak için l'udra ilcı 
çantamı kapattım <e sokaga 1 damgalanmış yaldızlı cerceveli 
fırladım. Ortalıkta., ı:.mruı za- büyük bir ayna vardı. Ay~anın 
rnan esen rüzgarın laldırdığı camı üzer inde ist dikleri ~ibi fa 

" tozlardan başka bir hareket aliyet g<;stermelerine mlis:ıade e 
yoktu. Yıkık bir r.a.ın.iıı nasılsa dilmeycn sinekler bu ynldızlı 
ayakta kalmış olan 'ıir mina · çerçeveye o nisbctte fazla kıy
resi, duvarlar üzcı'ndl çıkan mışlardı. Aynanırı önünde ve 'tla. 
bir yabani incir ağacyle ilamı aş sanın mermeri ÜZ<'rindc. ayni şc 
dolaştı. Bir eskici ~ünün üs- kilde sineklerin taarruzuna nğ· I 
tünde uyukluyor, Y2ı sokaklar- raı;ıı•, çoban kolonyası şi elcri 
dan birinde iki ,ocuk, pis ve üzcı lcrind~ Alman) a hnpıı.ı a
bir su yolunun önüı: topraktan toru pal.ıbıy1klı \'ilhc!m : ıc e
bendler yaparak Dynuyordu. 13.ike yüzlü kansının '. 'eri 
Kahvenin gramofonn la, zaval- b·•1 · • İP ı ıdra k tuian ci,;.nı-
lı bir kadının sesi' yorJ ı. r , rlarda, ır. ud sınck 

Çıkmam Allah en J in 1 ~ ı 1 , len kuo-t •, aıruş 

~ • 'leden 1 mlcr vardı. Dunlar, 
Diye yırtınıyorC:J . . Y c ~c t!:lenleri ve knnall,ırıyie 

c;eoek, otolıi.We ı ın ' bir 1 • ;:.n la ovassını, m .;;'lln m 
ha bir saatten fazlll,o t ._, }üziü ve ağır yürüyllı;ı.i uıya-
ve ben, ruhu <'l" ~ 
hadan ka{m 1

• 

k retçılerfıyle bir orrruın ltıli esim 
r • ve genenıı_ . T_'.ilro~isin kıh:ını I 

teslııu edişıru gösterıyorl rdı. 
· ır l ka.rşın1 cıkan bir 

.. .ı g.ı)lihtiyari eli 
! r :nd a d11ştırdı. E -lllJŞ b. - halda, o gönün gazete- ı 

ieri . t ıyordu. Sahahfmbcri is
Jai.edp vıı.pıırda, Yalovada. hat- gc' 
tl otı·biist.e eririp çevirerek ''z-

lı ıdim. stanbuldan 
ı, _ın zarif >tobüs yol

r .na bfkılıkla bin· 

mi y ı 

pey 

• DC'rbcr kır saçlı, hafif çrçek
bozuğu, seyrek bıyıkl:ı.rınuı ara
sından temiz diş.!eri görünen 
kırk, kırk beıı yaşlarında uzun 
boylu ve zayif bir adamdİ. U • 
zun boynunu ikide bird.0 sağu, 

sola büküyor. Daima birşeye 
hayret ediyormuş gıbi kaşlarını 
kallak tutuyordn. Bu yüzden al
nı hep buruııuk duruyor ve çeh
resi daima mühim meseleleri dü
ııünüp halleden bir devlet ada
mı ifadesi alıyordu. 

Önüne olurup yüzümü elle
rine tcrkcttim. 1ki avucunun bü· 
tün genişll;;ilc ya.ruıltla.rımı ova.
lamağa başlamıştı ki, dilkk!lnm 
kapısı önünde dokuz ya..'.llannda 
bir kız çocuğıı peyda oldu, 1 

Klpınııı eşiğine gelip sırtını 1 

duvara dayadı.ğuıı ve hiçbir şey 
söykmetlcn beklediğini pudralı 1 
aynada gormüştiiın. Sarı saçlı 1 

b~şını önüne eğmi•ti. yağında

ki nalınla:rın knyi0iiıden, biraz 1 

kirli, fakıt çok muntazam par
maklar çıkıyordu. ı 

Berber, masanın çckmekırin- 1 

d<'n birini n~.~mk ic;inden bir ınik 
dar para aklı ;•e ço~uğa vere -
rek: 

"A1 kızını, Feride, kardeşlerin 
nasıl? Validm iyi mi?" Dedi. 

Kız bütün bu suallere evet ma 
kamında b:u;ıııı s:ıllıyıı.rak cevab 
vudi ve heme-o uzaklaştı; ve 
}l('rbcr i," " d<'vam etti. 
D~ m rnk etmcğe ba.şlamış

tım. lWvda kendi kızı zanetti
ğinı bu i;ocuı'.;-un çekingen ve 
dıırJun hali bana gıırib geldi. 
Berberin Uı.vrı so:IDlll.°'a ceııaret 

vemıeıf 'i ç;n muhtelif :.rutihan
vernıcdıği ıgm r.:.; l ıt~!if ihtimal· 
!eri d!işil!ıc:-e.~ k . im bir neti
ceye v!Ll'.!ll~•~lyVl'dum.Evv& 
la. Her hıu.d kendi ı;ocutu, fa
kıı.t karıınnd!U4 ayrJmııı olııııak! 
Dedim. .. ııkrııbası olmıım 
iht mal ni hatır!ıı.dmı.. Nlhayet 
d~elı.teu vazgeçtim, 

( 8mıu yaruıa) 

namesinde ea'l:t!lı l 
rak bu tadllJ.tı rnıı 

Akademisıne U>ııll" .,t, Ur 
Muaddel talimatn<ı.~- wı - , 

1.arao mimari ııul:ıe&lı: in t.&lısil 

mO.ddeti tatbikat da cl2bil ol -
malt iiz,:>re 5 6ellP.V tbl~ edil -
mi3t;ir. Şııbeye ilse! olpnıltık im· 
tihanlannda muw.rraı.. olmuş 

gençler hıısust bir mü!lflbalıa 
imtihanına tilbı tutularak alıııa
caklardır. Ba kabul imtihanı 

resim, matematik 'e ed~bıyat 
derslerindeıı ya.pUacaktır lnıti
haolnr talırtrt olacakiIT. lrııti • 
han tarihleri, eylnIO.n ııan haf -
tasından evvel bıldirllect'ktir. 

.\fimarf rabesine h,....- tıellC alına

ı.ak yeni talebe profcsilrler mec 
!isi tarafından tesbit olııruı.cak· 
tır. Tedrlııat 15 birincltcurinde 
ba(ılıyacak ve mayıs sonunda 
nihayet bulacaktır. 'l'edris se
nesi >.al'fında 16 ıkinclki\nunda 
:tO giiıı lük bir ııöın tr tatili ve
rılecektir. Her talebe mecburi 
dcll!lcr<len ba,eka tahsil uevresi 
içiudc yazı, (;lekil ve ı c11k kom
pozisyonları, aka•lentik resim. 
hpY&eitraelığın esıaslan. mobi -
lılJ gibi aeçilıııc8i ihtiyari olan 
~'f'den ıkismi intihab ve 
bunlardJuı muvaffak olmak mec 
buriyctindedir. 

Mimari ıınbe6inin umumi ım
tihanlan her l!lelle 1 llaziranda 
~aak ve ayni ay zarlında 
nilu.yet bulacaktır. İmtihanlar 
t;ıJırirl ve şifahi olarak yapıla
caktır_ Dı:mal imtilıanl&rma 1 
iklncitqri:ıxle 'ba3' nıwakl.zr. Ta
lııbcgjn jmtibana gideceği hor 
dcrs:ln aenetilr dera adcdinln üq.. 
te birine dtw&m em-1 mocbu
riyeti vvdır. Sımf geçmclt için 
her denıtaı aııgari 5 mımara al
nıak IA-rnıdır, ahını, inpe t, 
mebant bOpıi, dahili f.eılyinat, 
raı:ıeıt wt n ıt>tt maVıma.t, mu
~ iıetooar.me. . t mal 
mıra ve poj&~ alınan 
rıotlıımı V881Lttı:l G lıuçM olma
lıdır. 
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Sayfa:. 

Politika va askerlik 

'====-a:mı:::mır::m:m:ıımııım::z:::::uammı111mı:ıız:::ıı:ı::!l-==a:ız.==ı:ı!llD•--ra=rz-=ı::z:::ıa::::ı:::mııı-.a:5 M es' u 1 i yeti eri 
H'terıan •ı •ııtereye b~. 1 e-ı• e _ .a ayan "enibirgazetenMirsah~· Zafrrlema.ğlübiyet hültiımeti,AvmpayaAlmaııy&• 1 r ~ ll ~ına çıkarken gazetceı- B..ıgünleİ·de İngiltereye ya- nm istediği veya beğendiği ~ 

----_;:;=- nin bu günlere aid mesuliyetle- pılacak bir Alman ta - zamı vcrmiyeceği:ııi bıı.lıarbe ~ Sulh S rt arın h " • t rinden bahsetmek, sanınm ki, arnızu ihtimalinden çok bahse- ı rişmiş ohnakla isbat etmiştiıı. 

İngi ere 
lacak ta 

yapı.· 

rruz 

1 Halk Fransa Ü~~umetıne mu a- yersiz olınnz. dildi. Hatta bunun için Alman -t Loni Hali!aksın geçen gİİll 
.. ' d d .., ·ı Gazeteci kimdir? Ekseriya lnnn yalnız mehtabın geçmesini Londrada "Polonya evi" nin .. (Baı taraf- 1 'I s.:ıy•ad~l nnıa • l k' ve,eceğini bil- vaat kararınn an mem un egı masası başından aynlmıyarak beklediklerini söyliyenler bile ol- çıl 'ında Eöylediği nııtuk, Çek 

lluma siyasi rua f 

11

erincle soy -el·tc' r 'cd' - - rık dünya h:i.disclerini tcsbit edip du. Fı'lh- '·"'a bu.,m"•n ortada te-
1 

Leiiyonerlcrini.ıı İııgiliz ordUSUQ le - "" • ~· · D ) Y ' bir ·.-.ıziyete i!ka. ey. ı;; nı a, J "-""' ~~ ' , ..._ __ ı,..:ıe gorl', lfüt r mill\er M mı d.; ror ki Ş~m. (Ajan~ ~ryan - "'' viirüttüğü hükümleri ve yaplı{;'l cavüz edilecek bir memleket kal dald hizmetleri, Çör~illn ,,,...,,. de 1 .ı. ı • , .. . sele komiser "Puaux,, nun v~ ge- en ·5yıemcktcdır. J • • diln ıemı rı namın~ rt"ı'tereye T,,..,bbu bırbır n o~luk- t 1 - J'I tenkidleri yaymak salillıiyetını madı.,"ına .,"'öre, Alnıanlar ar - sanın yeniden yaya. ı;e • 
so Jef .. olaı·ak J;; r t oh t.kE~ neral :MittW1au.cr Fransız - Al· Ifüviik bir kısmı er ııs e ' - cemı·,,etin nı·zamından alan, ve meııini temin için verdiği teınJ. -~ 1 ça :ar.:... ı:a har~l:eti t..ıı:anımun 'nl .. ~ış o-l"n ord" m•·h_afilinde ise, J tık ba.~pehlivanla karşı ka.rıııya 
"' "tir 'h man ve Fransıı - ~tıuyan mu- ,.. ~ ~ ' · clcd' ·- ~--~'-'-~- ı liıldc bed • . etı..~k ~· .r: Bu;:ızı ıs ) 't'C ı - btı cdnn1·ı memnuntyct daha b'· bôylece, e/1:6.rıımıımııye ıgı· ka.lnuşlardır. Ancak İngiltere nat _,_,,.,;uu.=.ıı ey n l: t" ı:ıtoın l tin l 1 tarekeleıi doln\,'1-.le muha:ıcm - - ' - t ·ı k-caı ,,.,_,_ olan f"·'-'-1 

• ~ nıa ı •. c 'e on- rar.. - t · 1'l miz müdhi'J kuvveti emsı Ye ile yapılack bir çernıs.ma bu - "-' arma =ıuaı ....,......,. c;:ı ı b tın nıhayete crdio°'ine dair olan riz.Jir ki bu mrmnunıye eız ı' "- •· 1 . bir 
< o.an u kk'. lır:..·Iıca şu 1

11
., ıı.z h_me yakl şacnk <l F'I hatta t<'Sis elmek iddiasile ken- günkü harbin kat'i netice:;iui 

1 

asla feragat etmedik enne cı: iht / " 1n b•.va•ıatJarı biitün ~'hrlc memle - de \ıirc:ok zabit \'C efrn ın 'ı ts-ı 
'"

1 

ı.a .<tır: ı:.a. ca Alnlıın cfu: 't ıı'arı - •, • u dini halk hizmetine vermiş bu- ta"in edccektiı-. Fransa tcs· delildir. 1 A ' ı lcetlcrıu' de eok "iddetli b_ir ger -ı tine gecip İngiliz makama na b .. 
1 

, , ,_ __ 
- - vrupa c;. v etleri ara • gıliz müdafaa tem c n;:üuza ' ., aızı lıi~ct cylcmckrilc sabit_ lunan kimse değil mi! Bu oy el liın olduktan sonra harb, arUk ,,... ........ taamızu Sind:ı.kı tnilıı:ıza!ı m eleler ve 

1 mu\';ı,f.,k .o: ... bıl - len takdirde glnliğin husu iline sclı~biyd \'er 1 olmakla beraber, onu sütunun· ı müzmin bir §ekil alm:ığa \'e sü- 'ı o halde Alman teklifini Yecı siyasi ve ,k li mıinaııe - Alman ~un ti r· bir ,.,.n -1 mi!Jtir. tır. elan ahp 'l~hir meydanlarından rüncemede kalmağa ba.5ladığın· şimdiden reddeilmiıı •• 
beller So tl L 'b ,,_. :llcmnuni,··ct:;izlik o im.dar kük ı b liriz. B '-k-''-' vyc er Bır: • .:;i ' 1, taJ' 

1 ırnn oı~., Sur:ye \'C u :lan c • .:arıurnu- }Jiri orta~ında halkın karş. ıs_ın_a dan Almanlar bwıa çabuk bir telakki ede i n '-" =· 
A\1 pa b" "k d ı "P Ge erııl lü ,-e büyill<llir ki ciddi i;;lişaş- f k ı · le "·~· b' harok--+ 

. u uyu "' t;;:?rin~, i. caktır. ıruy ı uaux., Ye n ko,·s.oydınız ileri ve gen ı ır- care bulm:ık mccbunyetinde - de ngil reye-... ır ~ .. llt"'

1

• d - b f ı l•ı· zuhunın''an bi1e l\orkulur. J • başlı ca.k Al-ı u~ e CC' _,ı ir : n!e t F.. t .nı~dan ".!.fitt
1

chau-,·r .. tar muan ev - ~ " leri değil, gazetesinde başlı]; o- dirler. Çünkü zat~n r,1Jlldiye ka- bir taarruz ya , ve 
• k 1n ı - ı k ' · b j Halk ar.ısınJal:i hc-ycc:ı.n, bil - · "·" .. bu, bir · ~e • g tere bu i re 't'e ihr n bo •azı \'elec Yn <>o :ın ço az ~ttar e- !anık kullandığı basit sözkrı, dar, takib ettikleri yıldu-ıın har· rnanların i......,asma gore !-arı '·n1nıı ,.. l 11 . lı"""'· Bevrut:ı Alınan ve !tal- ·ceı -'-tir =-•--• ·- '--' y:tc:ı •. l!?'. Bu h su - ek . t,• mü .hış 1 yanatt3n sonra :·ıç )e: en mı· ı ~ -J bile _ zanrnn olurdu - zabıta)1 binın icabı da budur: Harbi t:ı- ihraçla nelı CD"'-= • ,........., 

sa ıd p•' el kt ~ ıı ı; lı ı.: lak ı.. fe · yan n1urahhas!arının ı;tle~i -
1 

· ___ , p·'-"' 
'-'D o or ""cu:ı.c t Lı-ı ı::; b 1 ır. ı:::.mun ıçm yen u ·araı ·arı;ı....,ınca ,_ hnrclrntc getirmeğe ve din eyı· arnızlar kadar seri yapmak ve ihraç nereye V& """'"' ya ı.w.ıu· 

lD. •'~- ta , _ h ı · ne dn;r mu~ rrane deveran eden . '-----Jıır 'd-''--· nzuu ct..ılm;• ve H t· ı;lınd ye kadar Al!:· rııı el. - kilide sukutu aya e ugraınış- 1 ellerini aklından şilbhe ettirme- bitirmek! Yoksa nctıce, bütün lir? Bazı mute"""""" JU ı ..,.. • 
lerjn tcsTn~- 1 • ,. k F' n llC oa"ı'a'.ar üzerine, büsbUtün zi - .. .. Fr ahillcr:n;n •rnıne ~.ı·r o:mu:- - de l::.Li·;ı 'Jığim,z \ -ga~e va- tır. Bu arar ne ransanı · > , T - , ğc kafi gelirdi. zaferleri berbad etıneğe kfıfi sııia gore, a.wm: s ~ 
tur Bu pıa·na - A d 1 1 -,,,._ <l it ı l" bu 1 vodcı'n"mi:,-tir. !ngiltcrc:ıin, ur-, d k' 1 b lh O t ndcl Ab"·vı'lle --1 t. gor ' v~up1 ev sı_tal~rı dZ'!l • .alll ,.e tı·~~ re:;,. de '" ... nsız man ası a v ' " . ,,~ ~- Ancak, hakikat şu ur ı asr "'eleeek, Victor Hugonun de • i .assa s e e "" ~ 
.'!- eri iktıs:ı•U \e zirai ol.ıı· k uır. lunaıt. hiiklınctlcrin mcnr~.atle- 1 kiye ile mutabık olamk, Suri· gaZP.te>ci, eğer meıılekinin icab- di;ii gıbi, zafer yüzünden mai;- rasında bulunan kısmı, bir ilı-
u.c•e ıkı'ye ,_ ı • ,,_ Z ' '-- - de ılJ.ir ,.e ve Lübnand:ıl<i statükonun el t• h k ti h lı""- cok mti-:ıyrı...,a.tca.u1 .. ıraı AC"aba, ı t.ı:ırf',zu ansı - rıııe =' ıycn uygun ı; · J !arından b:ı~ka knygılara a a- lübiycte sürüklenılecektir. raç .are ·c azır h~ . n1~1?oketıcr ' • d . k ,._. cdi"ı'n'ı d~;.-12enıeın.C'Sİ!lo müsaade etmi- ı ' . t . j 'del' B t kdirde altı d"-- ı ugran - zın yapı!:ıcak Hlddctn bir cnız- Hali.. bu :ll'arı oc., "ım "' · •c· · bi dcğils~. Okyanus.ar o esın Sallı :;.ercfi saı tr. u a ""' nıı,ı·ac '•lar · t''-- · ttiklc · - -b tın d ... ! "ı·zı, 1 "~n0~"1· h1lckınd:ıki b~yanat bı.ra ı h al ta il kull mlac-'- ve "~ , ıs ı..,za. e rı zı- a t reb . i i ~ mi b::.)ıvn- \'C -la tasvi e c ıırın " c- J "' den gelme bir usııle uyara t c- ~ fakat !ngilterey~ taarrıız l ı gem er a :cuı., 
rai malısullcri, ımuı memleket c:ık vc Alm:l•wa bu !.. L rcbc.· meme.itte ve memleketi mübbcm 1 da cimidkr doı;unnuştur. yennl:ıııdırmayı öğretip dilşün-

0 
kad1r kolay birşcy bunlar iki mayn barajı arasın • 1

"rııı imal edecek!< i m:ııaulat ye '-ti d m t r'ia gc.ui ~==::_:_:;,;,:;;;,;,:;;,:;~;,;,:;,;:;,;,,;,~~=="'-=-=--==--~--=-=------ düımcğe, tercih etmekte ve j mi? Avrupa ~:ımpıyomı Alman - dan Dunkerge ve CalaJsye ko-

il mubndelc edecek! ir. ni u:v'«>dcc 
1 

• Gcrıye. de - Varna l;n!lanında 1\1. Ruzvclt "Bir kurdun bir adamı dalrunıı- yn, !ngi!tcreye teca\'ÜZ etu;;ı ~ı- ııulan n;,'ır toplar himayesinde 
2 

- Almanya es!. mu.km- ni .. ! nl, tccrıo, ı y ">ılmı§- olan : f 1 sı gazete haberi değildir, ad:ı- ı rada, karşısında, minderden ka· ihracı temin edecektir. Fakat l~kderini ı:;cı·i alaca'{ ,.~ n• a laJIY'lre kal r. l•' t, bombar (B•~ tar•fı 1 inci uy!adal CumhurreiSl:ğina nnn kuı·<lu ısırması gazete hahe· <:an pehli\'an bulmayacağını pc;_k bu kanaatimizcc, akla..ilk gelebi-
Stt jik ehemmıycti lut"' bazı dıman t ıyy:ır. ,n· 

1 
muttarid Ye jurnal de jcnevin makalesin - namzetliğini koydu ridii·., naz:ı.riyroine göre okuyu- fılit bildiği için ona göre tedbir- len çok basit bir hareket olur. noktaları elıne geçırcc'ı:t;., 1 az' li bır dl kullan!lnıası de Türkiy<•ye tııhs;s eılilen satır (Saf tarafı 1 inci sayfada) cusuna innııılmaz \'1kalar bil - lcrini almaktadır. Bunun için de

1 

İngilizlerin karşı tarafta uyu· 
gi tere ınUsteınıeJıe i. l ind.

0 

AJ. iliı kuV\•ctli bir filo= hakkın- lan:la şöyle deniyor: B. wilkicde dcmokrasilc-re her dirmek, şaşılacak fikirler Yer -1 en muvafık çare, hem ken:lini, • madıkl:ınnı \'e biliUda bn ıı:un-
tnanya ve İt.:ılyaya rr · m - dan grli -bilccrgini Ye dc'li>le- "Tüıkiye, kenJ.i nıcnfaaUerini türlü maddi yardım taraftan ol- mc.k hususunda kendini huduc-

1 
hem milleti, hem dünya nez •

1 

takayı milhim surette takviye kiır davranacakUr. lta!rn Tn- 1 ru h8illrııy~linı bu fi om. ı cim- silahla müdafaaya hazırlanmış - duğu mallım. bulunmaktatlır. De su;: bir hilrriyete _ sah_ib. fal"ZE't-I dinde tebrie etmek için derhal ettiklı:rini Almanla.r bizden da
buna gazetesi, ltalyanın ~:ııt- d n a uıabile<.C''ıııi khn töyli - tır. Büyük devletlere istina<l e- mokrat partis!ni'n progra.mınd:ı· mektcılir. Halbukı hunıyct en bir sulh taarruzuna geçnıelttır. ha iyi bilirler. ~r011 Hitl re bildirecek olan y hl r. dC!'Ck ooyümek istiyceek Bul - ki "dcmokra~iyi taarruza kan;ı a" kendi ölçüsünde mesu!iycti 1 Haber verildiğine göre, Alman - Umumi bir taarruz 

ont Ciyanonuıı Fi islinirı İta!- fü._'llın 1ı 'l ., ; içbır lcknısi- garistamn bir hareketine Türk takviye etmeliyiz" fıkra:;ı miit- istilzam eder; hele şu buhranlı l ya, İngilizlere ültimatom malıi- B unun için Almanlar, ya Yaıı mandası nltına V<"l" • ni Yi!n =:ıetıniyor B ı suretle lcr m;lsaade etmiyecckür. llc:r tefikler tarafdarı ~up için yeni devirll'rde. !mdi, yabancı ajans yelinde bir teklif yapacak ve 1n.,<Yiliıı adal:ınnın heyeti İ.atıy~ yazmakt: ır. şır.:dık vazi)('tk pek a~ yeri ol- ne taraftan gelirı;e gelsin Ka· bir zafer tc;;kil c:tmck-tcdir. Zira lar, radyolar, ga:retelcr, istihbar iki ~eyi iıotiyecektir; umumiyeıııne ırax,,ı uımnnl bir 
Bu §3rtlar İngiltere ta atın- du:;n h:ı.IJ., bıı m etrafın- radcn.z ve Çanakkale boğazları- umumi olan "demokrasi" ifad ı müessese ve ıneurları gece \'e ı _ Umumi ha.rbdeıı evvel- taıırnıza geçecekler vcyahnd ~n kabul olunmadı~ı ta 'ii-de da r ve mas:ıllar tıı..<mii I n:ı dogru yapılaeak en küçük nin kullanılması bu cilmlenin ciinuüz demcksızin, bıkıp usan· ki kolonilerin iadai. bunun doj;'llracıığı za}iatı hesab 
ansa ve Norveç salıillcrin e yersi=. Bazı n hafif vapur -1 bir rattket Tilrklcrin silahlı Amerikan müdafaalarının t:ıkd ~aksızın renk reıı.k, çeşld çP ,'~,t 

2 
_ Avrupruun yerud<ın truv.i edCTek, şlmdllik daha başka lalış;.ı edilıniş ol.ı.'l 600000 ki- ı · k b ,, •- ıy:c Jilo f uk:ı.Ycmcti ile k:ıışılaµcıık - vc ı kadar tngııtcreye yardım bi'"im biçım, boy boy havadış, mı için el birli~.,·; ve iş bir • stratejik hareketler yapacalı • ~ilik Alm.nn kuvvetlcriuin '- _ ar n mu ~· - • " tın başında 

m tıll sınd n balı ıyorl r. Bu tır . ., şeklinde de tefsirine irnkruı var· neşrediyorl:ır. Bunların memba li~i yapmak. !ardır. Bu hareke -~i~t.ereye derhal salduacakları ı vap rl:ırın sü ali 0 kad r yük-, J! ılg:ır orduları e&
1
;i lıcı)mnııuı- dır. ve makı!adları nelerdir? Bu a- Yoksa, Almnn radyosunun şilphesiz ki en önce, ~diye hı 

1

rilınektl'dır. ~k ol kını~ kı d ~iz toplan· ilanı Eerliııde Pıı bir !;dillde noosewltin rakibi tcııli calı~malar ne için ve ldmin r.iiyledib'İ gibi 1ngiltereye k:ırşı kadar harbe hiç iştirak etıne-
l giltel'Cl) hlir!DD pro;- i nın tcsırıne pek az m:ıru.~ kala- K:u'511 dı Va.ıington, 18 (A. A.) - Rou için~ Tcvsiktcn vnzgc<;tik, bu k:ırabulutlar halinde tayyare hü ıtıi.~ olan İtaly:ınlan kullanmıık 
)Clcrmont - Fcrraııd. 18 (a. calL rmış. Sofya, 19 (Hususi :.fuhabiri- ter! 1 haYadisi tasnife bile gazeteci- cumları yapılacak ve 

0 
zaman ve İtalyan kuvvetleri sayesinde 

a. - Pigaro gazctes· d~. Al- Di< r b:ı.zılan ise denizaltı mizden telefonla) - Alman baş Ayan iiz:ıııından Burkenin de· nin, biliriz ki, içinde bulıın- taş üstünde tnş kalmıyııcak Akdeniıi teıulzlemek gelir Bu ~nya ta.rafından lngiltereııın 1 g u'leri tarafından rouıoıkel kurnandanhğıoın regmi daveti mokrat partisinden müzahereti- duğıı şartlar göz önilne getiri- tır. bakımdan Libya hududundan ıstılisı teıieblıllsüne 1ı :::I?tli:?i edilen denizaltı maynlcrinin üzerine ,·anında erkünıharb mi- ni çektiği ve cumhuriye~i n:ını- Ence, ne ,·akti ne imkanı var· ı İD'l;ilizlerin azmi Mmra ve Süvey.,e müteveccihen 
bir ?llaltnlc<le Maun·ce N~ı b"~- • f ·ı Al at••~ - l k b' h ket - zi-~e 1 v~ _., mevcudiye " en b:ılısedıyor - ralayı Popo ı e man ...,..- zed v;ilkieye miizaheret edecegi dır. l ngilizlerin böylı> bir tek- yapı· ca ır are ~n ,~ 
e bir leQebb!isün 

8İs mevr.ınıın- !ar. Y"!iıne hakikat şudur ki, mil •• eı-i Brııkman bulunduğu hakkındaki beyanatı, demokrat Faka , gazeteci • salahiyeti~- lifi nasıl karşıhyacak - vıırid görülınek-tedir. Bu tak-dıııı evvelki haftalar zarfında dücllo celin ,.c kanlı ol caktır. halde Almanyaya giden Bulg:ır partisi dahilinde baı.ı ihtilaflar ri "ibi mesuliyetlerini de müd - lan şundiden malümdur. Filh:ıki dirde İspanyollarda Cebelilttıın-~;= 1 =cdeceğlnı, burun 

1 

Ji'ransn ,.llp:ı n da oruuları eski bıı!)rumandanı me\'cud olduğunu göstermekte - rik
0 

Türk gazı:tecisini kasdedi - ka tngntere şimdiye kadar hıc- ka saldırtılacak ve Akdenizde fn h 
1 

et içın esıw olan -0 re e.ı;: ; 
1 ~eneral Jekof Berlin ıstasyonun .. vorıını haber verir ve yı.ı:ı ya- bır ,·akit kok ı; meselelerinin gıl.zlerı istinad noktaııınndan a ilstilnl"""nii tıımam k 1 " ··-'"il mr. · b 

1

--'· • k"nlan ~!'!'!~~~...,~u~---..;;;:~,::.; 1 L<'ndra, t~ (A.A.) - Deniz J Alır.• orduları rnüm=ı e Rooscvelt idareı;inı bircok de- zarkcn ahvale vakıf kariindcn hallinden knçnıq d ğildir. Hattii. mahrum ıraAUWA ım a 

Biz Niçin 
Böyleyiz? 

tı·ca-t n _., ın teblı i: ·li~er resmi ı;.ah.siyetlcr tarafın- fa tcııkid etmiş olan B. Iluı ke, önce dcrdlerine deva arıyan, an- bı=t Hit!ı-r bile daha harb baş- aran:ıcakbr. 
.. '""' k'ld - ak F·'·-t bütün bunlar hc.;ab • B;rı ik kral yet !ınıanlarm - t'an lok parlak bir şc ı e ıs - wilkieye yazdığı bir mektup ta, Jıyaııı.-ıdığı hadiseleri anlam J:ınrndan evvel, koloni meselesı- ....... 

d~ki Fransız Lcııret g mile i, tikbal edilmiştir. bir reisicumhurun üçüncü bir istiyen muta\·assıt kaıiinin di- niıı bir lıarb mevzu4 olmad.ğı- dır! E\'<ieki hes:ı.bın çarşıya uy-
• ı · Bııl"0ar ı;encrali, General From de,·re iein intihabına t<mıamiyle mai> ve sinir mukavemetini dik nı söylemişti. Avrupauın yPni· ınadığı da eski bir atalar ı;ö müd faa nızamn:ıınc en mucı · ı ' " ı 

hince tn~i:ız hilktımcti taı-afın ile diğer yüksek rütbeli Alınanla mıılıalif oldduğunu \'e bu sebc b· kate almağa lilzllm görmeksizin <len tanzimine gelince, ln<,'İliZ züdiir. {l!ıaı tarafı 1 i"<' ~yrada) dan ~ü "d•re c<luni:;;1.iı-. nıı mi~afiri olmu~ ve garb celı- den wilkieııin muvaffakıyeti i- haber verip y:vJ yazacak olurı.:ı _ • kt b• S• 
.. ~ı~v~ emıuia dolu 1 bır nj. Gül.belsin Nutku hesine hareket ctmi~tir. Orada Çin çalışo.cağmı bildirmiş ve bir vazifc<ini kötü yapmış, belki Vali busabah y alova- ( Polıs ma a 1 m 
hn• """'IYCmeyiz. Bu,;, •iın i~in, B rlin. 1D (ll~u. İ) _ Garb !l.,man ordulan başkumandanı çok demokratların kendisini ta- gazetesin.in. baskı sayısını nr: • dan ~eldi zunl'erl abideye ÇO• 
b' r şeydc:ıı evvel, bır rJılak ve cebhesmde 1 rb cd ıı:;_tcrler- ile gf üşecc!;lımlır. kib edeceğinden emin oldugunı> tırmış. lakın m~mlekete f7.~da Blr müddetlenberi Yalovada renk koydU,8r ıı:~ Şeref Dlcııelesidir_ Bu, kar- den , k grupunı.m B rl gel - Yal OV kaplıca- ilave etmiştir. yerme zarar getınnış olur: .Be- b1,;un.an Yali ve Belediye I:eisi Bllg' sa.at ıı de polis mek· n _klı ~rer ve lıayı;ı. ·y ı-artla- mesi do~ vı bugün yap :an Re.isieuml.ur ru ,-ia.lHi şinci kol milletlerin kcndı ıçle- doktor Liıtfi Kırdar dün hah -' un lan !er 'Çnıde herk~' · 1 .J • t• ı "'. '•nızetli rindedir.,, sözünü yabana atına- . . , . \' 

1
. ,,_ tcbinden mezun ° genç. ' Yllrd ' '"'e ıyı & çıncrek bir rl'Sm.i :-çiıld ı:vv 1 söyle-ı arınu3 SUfS ıma ·•-· l _ hl d;; . şehrımıze ge.ıru~tır. a ı ve .ot:- diploma almaları dolayısıyle llı' Wıııızda vüc:-ıue gelire<'l'f:l- diğı bır ~ tnkt Alınan propa·, Chicago, (A.A.) - B. Roo- m:ılı. ştidhalların buşa ış~ntihı,.alı \le lcrliye R.ei><i doğruc:ı. Cemıhpa- Taksinı abidesine bir çclcnk koy ız e~-:,,.., ve""'-'--,- ı .... V"•ıJ 1 ı t d > ~·it denıokrat paı·tisıu' ı'n reı·- propa<>an a arın «la ·~ .. ->. k . .. ...,J~• o ..... ...,, ,_._.. ~ d G ·ı bel" ınüttc (Baı tarafı ine .. y • • SC\~ • " .. . .- ' ~· hastahanesine gı""'"" oıu- !ardır Polis me'-'etbindcn ırıe.ı iyetın , . ı:a.u a r..ızırı 0

' .. - sı'cunıhur muavini namzcdliği ayarlandıg·., bulanık hava ı\;ınue - . ,- . ille! ••••s dok muıı · '"" .. '"- ı.met. ınden bü- fiklerin .ıbı .. kı: ınd.ın, ı.ıı_tlcrin 'ı müdlirlük zamanımda liyakat • nun \'azıye ını m ı- -

1 

l97 ·yet ınu• 
•"" vatand••Iıın- . t 1 1 ı'cı'n r,·yu·~u· ziraat nazın B. wala .· bılmiyerek ne fenalıklar yapıla- t 1 '~lennı'şür Valı' ''e mezun o an ve emm ffıık et · ..,, .... '' ıstifa1e ı:eı·i gi>r." Iü rcal .t polıtıkasın- 1 sizliği. yüzünden ış en çı mrı • or ara gv.~ . <l" ın · .. kurslarında muva az~~rın,.ck., ıkuıı~~z. 1 t b ziııı c;ıı., \C H.Ueıin bu görü;.iiz.~ ta- mı.·tı. Bunun üzerine kaplıcada. e~ lehinde izhar etnıi,tir. bılir! .. .. • d 1 k Eekdıyc Reisi bugünJcn illba- ·o~rn ~ "en~ Dolm2bahç en 

""' saydı ..,_,_ b ı ld " h kla da ga b Bu b;ıyuk vebal en nası ur- . . b 
1 

• " ~ • 
llokta1ar 0.....,. u hakkuk ettiren kalıraır.:ın A -, israfl.ır yapı ıgı a n - Yenı" me us ? ren ,,,,,.mal ınesaısıoe aşıya - Ayaqıaşa yolile Takııım ıi.bıde-
h tehlikeye d · "'.'Be Y k- man orduın; _an bahse. t.mh vel raza miistenid ihbarlarda bu - tuhıalı · caklır - 1m· ı fıb drnln et· 
:;_are bir kaya gibi ~· ca- . 'k' Bir care biliyonım: Milli mü- · • A ~ıne gc ış er ve • ' -
a•z, dövüş • o•duya t t'kkür etmıştı". luıunu~tıır. Bunun iizcrıııe ı ı na mzetlerı" cadclc ,zihniyetine kendini yeni-jÇay fıatları~dak~ kar raftoda vaziyet almı~l~_rdır -
en . . ocegız. nıl ketin fa u mü~ kib Gölıbels gun- \'ckak·t tarafından mufcttişlcr d . ~ I, Dün toplamın fıyııt ınurıılrabc Mezunlar namına abıdeye bU' h

n $On bır t.aş parı:ruıını t:yni 1ıın mı"ıylnmı'.'i Yasttı~ilc teftişler yapılınışU. f .. en \ennef t. t l d k"r k k ul b ı:ıilte-
d .. ıın:ınıa r •jdafaa e-1 Ben ,.. ilıbaı-ı yapan memur din. " •' • ' •Yccan ve · ~ ' Ank."ı·a, 19 (Tele onla) - O- Zıı·a t'u'rlc' •. n d'u'şu"nm·'k, vatan komı:voru ça_y sa ı~_ arın a 

0
• cclcıı ·_on. muş \'C_ w:u _ ~>cegız. 

1 
"-Alman • :.cıkıı Y paçn- nilmilzdeki pazar günü münhal menfaat/er-ini bilmek, kendimi- ni bctmi l<'sbıt etmı~tır Ver. - alı;b lstıklfıl marşlle mensıme t b"'tün' i:ını-· bıı t •· rr.u"h m mulıarcbe lcndık. l\:ıı1•lıcanın mü lürlük za k · -- toptan oa b • t "a"" m--·-

1

-- tıı-
" tnıU e bu lı"yü_ı, " • A na•.ımıl~ki hesabları tc<lkik o-, olan dört mebuslu içın döı l zı sevmek ve k saca, K~ı;wli:ın len karara ı>Ore çayın ' - a . .ırunu; ır. ""' .,, =wu.ı.< 

Ve ll.JII ka"an v-' k' ~ ... , da'.ıa \ar( r Bu <la !ng. lrı<'ninl "iliiyctimizde Jmımi seçim ynm- d-"'ı'gım" ;.' mılli idcoloJ'iye lıiz- · tış fıyatlarında yü3C• 12 kfır rafından hep b_ir at:'lZ!:laıı soy· 1 
... r ı . ..,, .__ , : .. Jıı ve ilıb:ırın yalan olduğu • "" ~ d d rcf arıl"'tza hır Uk· - iı:;:-ıl.c .r. Bu ı: .ılı r<U<.-uc"' 1nu lacaktır. Dalliliyc vekal ti bu met etme!< hJrriyet ve istlkl'Ji- k:ıbııl edil!!1i~tir. Perakcn ~ sa· lenmiş ve aynı =. a • rim; •• '"-- "' Ve k:ı.lbie- ••ıf- oldu.;un • t •J .. ru'c Al - tahakkuk c • .ı. ?ilüdüriyetimin ·• d - b 111 bet d ·· '-- k çckiı~··"· 

- ....., ı,- '~ . ' b ~ u ·~ ınak~ad!a mezkür vııayr·tıer c n1ızin zamanı olan o 2ih - tı ı • mn muayyc-n ır . - ı •ıne .,..yra =--'""' 
tir. Bu ~.,.,1• 

1

:cıtı , • ge! 
1 

ma vanın bı..t · ı rıuıları ..:Jr - r. ııay •ı 'o kaplıcanın biitiln ' ··arar' ştınlmamıştır. Buna d:ı İstiklal marı,ından onra ek 
""' · ·• c b 1 - d'kkatle hazırlıf;a gecmelçri için t bıı;;at- ni"Üi tınııtmamağa mü evak- n 

boylu ölç'ılp hı ' ' uzun r:: a, c ı c:ık ve l!:llforin :i tc- 1 sa alı ve na zcmcsı 1 
ta bı.'.ır.mu;,~ur. Aym.a c. H. kıftır. ·ctıcb perakende salısların h:ır· te"dcn mezun olan bir geıı~ bil· 

dir. Eğer biz, ·'l~ /ehi. id ~ c ktı Ancıık bu • z- fl>"llırı devrılunmuştur. Partit t~ uı .. tı .ı.. l.cyfi - Na,••ı.lıi RAYD.IR "11'1.'I nevııle tıibi olm:ısıdır tün me~ınlar naml:'a t.r hıl~-baıılark 1 t•nb I .. le ı: m zaf r !ıvrup" I~ csk ın - - '- - - ----t- "etten haberdar c,Jilnıiştır Parti ""..,._,...,.._,...,...,.,, ,. ~ v ~ • ' Urulf ah su·· mer yr.a b de b.u n_muş, bunu aiıt kıb ta o . ya A t.ahakk 'rn oldugu a işaret e - , A · 1 · • rr 
1 

~ 
n gaıııiJere, sok'1.kln ,. ..ı , - jGn <;: k l< l bir vr•·,pn ııaınze<ll'rı~ yarın ilin cd >r·ck - ına e ç1mn I h k m,!'asıme n luı.yet \' r 1mı • 

IJan• ecnebi ackn• . 

1 

.ı- kıır• J,!, c kt,•. .[ ın!:t r. · tı·r. •.t·u·nJıal mcbu~lı:k bulunan Dun sabahki koııvın:ıiyoncl arkadaş arı a,' 1!'1• 1'.r l'llRirndc polis müdii . Mu-~ ttne bak General Fraııco, bunun içın "' b t 1 ·· 
tak ona göre Lr k rnr \' l~n- ispanya Geber • r cmlekct eflcürı umumiyesinin i \'ilJ.~_Jer şunlardır. AMkarn \'C ill' .chrimızc gdcn At ıa !'!ı:i - da taki a a uzum zaffer Akalın da ha:..r bulun. 0

Loıaydık buıı:Uı:ık'u· ~"~-r, .,,,, ld'"' - Sey'.ıan St-ırd, Ni'!Je. miz Eni Akoygcn hük'
1

• l~ •• •• d" nm~ur. k - ...... , • • ., Af · k ., takvıve edilmesi mzımgc ıgını ~ n ru m o ı 
iye \'ÜCUd lı>ı 1 

·-·n .. ı Dü r- rıg~ 1 Ve rı C CJ - • Ce Se'·hnn m~bus!uifıtr.~., •·osteıi- izabt VCrm(' < IÇin bugiinlcr le ·:1 Ö
0

<IJeden sonra saat 16 da po-
wuu..,.,.., • ve lsp y•~·n vatiC"'Ullll - , ~ • ' 19 (Tclctonla) 

'

16 

şe/,iL alı.r alsın b 'ııı .. ya f k "stı• Or ~u lecek nnmzcd Türkiye is banka· Ankaraya gidecektir. " 11 a 1 i > mektebinde ikinci b.r me-ııııyan prenatp'm.iz İw·'ur ç~·, op ra 1 belüttan'! mandasını al'l1nk ol- Si umnm müdildril Salahıt<iin Tnımrny rlrktri '· tiim·I mü- ı:üt.ı .ı .ug .ı ve krem d fabn- r.. m y•pılacak ve tal b;!erin 
lrü -,r.-~ . '"ı· Madr'd •g (a a") - D..NB. duğnnu ve İspanyanın Afrika- b 1 • - <lılu"• whili istifa ııtti ı,a:· n ı:::ıtn alınmasın tamı- dı· ~•-n ,.n_., cektir. • o .... , .... 9o=<e alııııvaıı r,ım~ 1 • 1 • · d ·ııı bir Çam, Ankara me us ıı.;una gbs- d d 

1 

c.. ~w ..,cu 
,_ 'll°"'"fl'•'· •-'·'-n .. ,, ... m"';:- bi!d-Ti'-')f' da. ger:ışemesının e mı b •-tanbı" '-lcdı'vesi clektrik, n mu me' lerin en o ayı ,u. 
""' v--"" ''°"""·- ...-. ,..,_ ' 1 d ğun be t terilecck naınzcd Ankara eledi- u u "" J ~Iiıc: Bi:r., açık ve cesur ha- Saint • Fcrdin:ınd büyük s:ı- 1 vazife bulun u u yan e - ye meclisi fızıısuıdan Avukat Ek trlll!'\':ıy \'C tünel i!;lctmclcri m.t mer Bank ı:.ıbık umum ·- lurıi İ'eketıeruııızı·n f.nvdaın-nı daha l lib ranınır Uadridde general miştir. _,,, dur'' \'e''ilı' \'C :ıyui daircnııı mü· !l.'urul! ı 'ı r.~ad s~ r \'e bazı 

J ~. eral Fraııl:o dahili harbiıı rem Ergun, diğer ikı naı::ız.-,,den . 
1 

,._,_ bUgllndmı toplaznağıı lı:ışlaw• I»r Mya ver~ ' m be- Gen biriı;i ooki mebaslardan ressam dür mua\ini olan Tayfor dün/ c:;;..'ti i ... re ınce isi ıual.rı u:ın-
Dlll\l görnıeklo iftihar ediyoı.!~·ı Lle, general bir nutnk vererek büyük miieadcleleıiııi hatırlata.- Şeırket W' diğeri Niğde parti sıhhi sebeblerc binaen ısUfa et-1 kınaJ. amme davam .ıcılınası İ-

N. A. KtJf'tJK, yapıJ:ıcak blll' . vaaifeıun Js- rak blitiin !spanyollan ' bir j ba~b,ı d lll'ır ~\'fıı_ryi~dir. miştir. çin Ank.ıra milC:cdiurn. lı ~ ~ "' Panyanyol ımpanıtorluğıınun Jı.bir! e da~ etmi;Jtir 

vak nilira.:ıat ilzcrine ıçılan 

t 'ıkı nt neticesinde. ortada lıı· 
ki -ıtı icab ettirecek ve mıç tet
kı iccek lıir hareket göriilme
dı 'ı h'lbcr verilmektedir. 
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Altın Zincir 
.[SPOR Alatlll"ka vt alaf'l"llnga 

M.Okemmol 

Upt.on sı. ı ··- Altın 
Zincir ( .-t tarlhl) 
Alımwcasaı.dım pedı-cn: 
E. '.l'. EUçiıL İstaıııbul, 

Nilnuıne llsth r 1, 11).10 
sahife 235. 12$ kurtl§. 

peare (Şabpir) e dbnyanın en 
hayrete ııa,yıııı dili verilmişti. 
Hayatın her tilrlt1 fınıat.ında al
tın gibi, kor gibi parlak, muh
teı)em sözler d~yordu. Yazdı
ğı her Şeyi elirin bflyüsile nur
!~ Bu mevhibe onun 

Bıı,,"1inkü Amerikanın ve ede- saadeti idi fakat a.yni zaman
btynt diıny""1lllll en dlkk.?.te 00- da bir tehlike idi. Çünkü onu 
ter ~i:,-eUcrindeıı. biri olan tefekkllr ııuuretinden alıkoyu
Upton Slııcla.ir "Uptoı:ı Si.ak - yordu. Bu bC1yük şairin üade 
lef' w in, şimdiye kadar, tilr][çede ettiği tudrlt!rin b.a.kiJd değeri 
hiçbir eseri basrhxıamıvtı. Oku- nedir? Ba tı:ıdı lecin bir çoğa 
yucııla.r Oil (petrol) muha.rir- bayağı, bir çoğu zevksiz, 
riı:ı.ı huıüz tanımıyorlardı. Bu- birçoğu da ı:ıunanmın ve sınıtı-
12un i~-i"dir ki. bu kıymetli mu- nın yoırtıı!munı~ apriyorik hü -
lıarririn son derece orijin.ııl bir kümlerinden ibarettir. 
..,.a.t tar ılı i olan Altın Zincirim B:l.)>-ron Mm. kendi zamanının, 
çcvimıeUe r ütercinı eiıemrnı- hem bttti!n lllUllaDlann edebi • 
yet!> bir boı;luk doldlft"lllU3 oı.ıu. I yatında birinci lord olarak kıv 

Altın Zincir'de inııan tarihi-! lacaktır. 

nin alııılar..nd:ı <'ehıı. glln.eşi per Taesıs lı:ral dediği ünlü ıni

lıyaı. ölıncz artıııtleri hakkında zahm :Mark Twain ( Mark 
çc>k derin ve karakteri>:tik mii- Tvin) in ~ trajik iki
taloalar buluyonu:. llgı am.._ bir ~e tahlil 

:Muhıırrin göre: Bütün sa- eden Amerikalı muharririn eah 
ray şa.ırlcrinin en bftyiJl!l ve bil- aen yıılmıdan tanıdığı Cak 
tfü'ı &araY muharrirlerinin en London (Cek Loııdaıı,) için ver
vc.karlıı;ı olan Goclhe "Göte,, diği hilldim de şudur: "Hikayc
:ı.amn"lnt!' ari>rtokrat ideallerine cileriınirin ltralı ve ııemaınızdıı 
teı·c:l -ı olmuştur. göriilmiiş en parlak yıldızdır. 

1''rn..'W'1lll::ı en biiytik komedi o, bize lstldad ve kafaca en 
uı'.Jhgn-ıri olan Y.oMre (Mol - mükemmel annağaaı getirıncy. 
yer) kıymetli pmınından bir· tj 09 , 

Futbolda tarakkt için 
YEMEK, TATU 

Pwtetatar kttabı 

Y-: Fahriye NEDİM 

Teknik bilgilerle birlikte atletik kabili. 
yetlarin arttırılması lazımdır. 

mır ..... JUun olan bu t1bb, 
bine ,._ yemek, tatlı., pastalar 
plş!nnestnı kolay """'tte lal'lt 
eder. 

Flatı: 100, cl!dllal 1!5 lcuTvf. 

&•ttı Yeri: 

~1ılli küme mıır,l~rı b~l(·li eı>cY o
luyoı·. Temmuzun ıll':. haansı11daı1berl 

iudbolciili:rimi.z i.st.r halte...:..J lcr. Maç 
heyecanı ..- antrcnnı<tn Urun~ 

den 5-7.acle ej'tcniyorlar. 
o., ay mQtem:ıdlycn fudboı oyaa

mAk ,.. her hafta bir ınaç çıbz • 
mak medıurlyctınden kurtulduktan 
•onra fudbolcülE"rimlı J>f"k tab1t ola
nı!< bu Jetlnha ti h n ttiı da ha fo2lıı>. 

smı hak .tznlitirh:r. 
Ancak sporcur:ı.u lstirahnti yan ,._ 

lıp yatmak olmndıjı için bu -ıcta 
ü.7..t-rinde btru durmak lstiyorus. 

1 langJ spor fUbesJn<it' &lursa olsun 
faaliyeti birden~ k"'mek vOı:ud· 
dE aksfiıtm..ı busu le getirir. Fakat 
tudboldllertmh:, itendllerlnln ele lU

rnf cltlkl«i llbl b.il şk• spor fl2belo
rinde ~ arltadaolaruım ~ 
tını ıııs-cz Ye rojbn pek de ti
clınş eı.r-ı.r. Bu itibarla ooiar b
olyald bir hareketle maçlar bl.

her - -. de bıraıaı,,. ... -
lwmıK1ıMllrlar. 

l'ıtdboldlmllı:Qn ı.tlnha\ d"""""'1:d 
M-t1t 'dmenı..r vr pJ.Aj apor.brı U. 
ııC<:irmMI Ulzmnu (Wo..rinde ionıria 

durmak ~um. Benim bola • 

••\rnck Wtod1'lm- !udbolcillerln, 
tııW -.,.. lrtitode ederek bul 
tObımları:m tıllerıcell M00..,larla 

'"1lll - ~ .. cıtm.ıeddlr. 

Uı.ım ve tok lı:ı,.rıetll paslara far İsfpnlwıj İn1alllb ldt...OOvf 

Yerdlerlo yeti.şemeWl;iai_ böylece a-ı fi~?~&iillıı;:ıa:ı:ıa~:ızıili1C:!J:C:1 
yagımızn kadıır ıelml; tırsaııann Eli Çabuk SUnnefçi 
beb~ olduğunu az mı ,Ordlik? 

..,.Kabine: BeyoM)ll tn:lllı Se.laretba-
Şunu Wlmcliyi2 ki tadbo!.de i<a - nesi karım No. 47 Gtlnct apartman. 

Z'-D:ll~k lc'Tn yalnız blr tango kadar ENJ~KSIYON &ANTRALf 
lhenl:lt O)'\lJ1 çıkıı.rınalt kifi cleitlldlT. Ev: Erenk6y. Tııldan: 51...73 

Bugün Uc l<lDelik muloi olan bir Cocuklanm a6anet etllrmek btl-
ı:mç, tudbol hf1&1ııl a -na nıi- Yenlerin brtl.ııruı:ı almok O.zere MU.
men ,atletik bb~ .. ,-esinde, feıı bir hafta eVV<ll ın<hıo.ca.~tları 
en ıµk &yUnlar çılaıranlr. tudbolcU- bllh.... rica olunur. 
lerlmlzden daha çok nın<hman ver- =;;;:==;:==;:=::§;:======== 
meku.:ıır. Tahsil Emval kanunu 

Fudbol lr.t e!or ı.tııı- bir oPOr- tatbikatı 
dur. Bu itibari& - maiyetler• Yazan: Halda TATHAN 
ihti:ıı•cı 'Oardır. A&W ldmanlano.ı Bu kanana o>d bütııa m~Hat 

""yredco bdrlDd - lı!rçalt fUd - ı.ııetmeı.:ı.ıı. ~. ~ v ... 
bolcünOn lbıdeclndm ~ ld - lahsUi omqJ kamımma 
lııdbol.c!ilcrimix 'i'Gctıd ha- aiıl blUlln W>Jllltiııi lhöva etmolt
rek<>tleri, çevlkl1lı:, W .,.nnıın- W:dir. u.-ı - ,..,.ı: 1lnlvemt& 
lanııa blgtııedlDır. itle lıu talil tilaı-t. 

devresinde ıı:t'esw:e8 llAııllk -- r-"""'.:----------. 
ıa Yll=dlamı --. ..._ ım - lktiaadT YllrOyQş 
Drlarlana m 1lpberle «' ekleri t;e.. 
mkki çok bQ;yilk b Hır. vecm- lı.oopeıcltt ""'1<alld.e 

DlsJ'ıası. csnı'stır. lçtnde en de.. 
Atletik ~ m.amnım 

bulttnao ba7.ı eski ftadbolciller bmıla Prti lldrtt:fnlw AWZlD koopera-
nn lllzumamlnilumı iddia ederlerdi. ttı hakkındıo çot eııtcırsmı. ctüd

lorl nrdlr. Hor on bea &ilnde 
Dqll.ıı ludboldo m-.ırat olmalı: bir mtısu - ba ,.........ıı•nm 

ldn lad""" ,Ut atıaalı: ,,. ctft talıt 1 
-- • km"ll - alıcıoesi 

onamanın Wi p) l'nl W. bet liı:tıdlr' • 
~ ille ... ojabc,ylartDe .ı.ı. Adres; 1oWıbul. .. _ -
741Dhş 1ddialarm Jcad tnlar, 

• 

19 n:mroz 1940 

ÇQğunu maskaralılılar ft balet Eser lıakknıda basit bir fik1r 
güfteleri yazmakla geçirmek zo vereli.imek melnııı~ yulı:anld 
run<i4 kaldı. Bununla beraber birkaç ~ b:yd...»ttik
e&nlı ve cesur propagıı.ııdası öl- ten l!Onr& Uınıame htıkkındııki 

medi. O bugün de Fransız dra.- fikrimizi de lı:ıaca a!Syleınek 

Flldbal ... Soc lılr ııponlıJr; -
~ele hemoo
o •tat ıttr tnıee ~. BllBa 

ıootmm -= ook - -.ıt bir ,.tııııı. <l)'Ull e>ltar= ıa-. 

TUnllt - (Jllıııl) -- 1411 - Poata tutusu: 8:16 

~ ~~..=:;-------Bir komprime hayat karşılığıdır 
bir ~= da atlA!lllı: ~ t.maıJ Balılb • En ..ı..pt wmnda - en b1iJiik :pardımcıdır • 

muun şerefine yaşıy<>l" ve biz:lın isteriz. 
ld«i:ı~.:r.t isbat ediyor: H:ı.kild Her !l8)Jdcın Öftce fllllU bilcli
bı. yilk sanat ıuıcak ve ancak ru relim ki artılr "tamnıal,, , "slyıı
IULl., tamah ve riyııyı yer yti -ı 83.1., ve Mire gfbi kellmel.erln. 
ı;!lnd kaldırmak icin hemcinsi- yeri hlm•ınıp. Sun't lliıan 

ııe yar<lını eden inııanlar t.uarın ccreyıızıı, bir tecri!he w buh -
cUıı yıı.nı.tılabllir. r-ııı devnm pçlrlp ımmmiyetle 

lar keqı....ı. oot dda ~ 
ub'Adıt-

Zarlt - - cı:ranlarile gb' .... 

;:.:::-ı!' ::=: ı:;:: Avrupa edebiyatı xaıan. ~ ıe-t .. -:=ı.-:=:ı.:.- edici mahiyeti ve 

"ııarfdmot mecbad,.,ıtııde bl:mı - ve bı"z - 1 ... ~. butdaJı - ~ loompı:bımmim"'1clerimi.ti her 

lll ~ 6nbol -- -
eden OJ11DCUlarmıWn çctunda -

)'altm. 7erde }JldabfJ!rs:iniz. 
BtJ.."'Ün mun.ttak ala. ftp!bo'!A ay-

tahllb-cıU ..,bazı.dır. tşte bu ~ 

ıslmd1Y9 - bizden çat daha kıl-
ta e.ıdbol ~ fwkımlara ,._. _ 

::ab::= ~ ~~ "61RPTEI TERCÜMELER 11 

lıuhmmuı prU:ır. 

ınl$zdlr. Orlıaa Rl'lıt2it 

Bir hakiki demokraai peygıım terkoofhml bulwıQ701'. 
OOri olmak verelini ~ Zo- lklnd Gdetı yapsJan bir te - #:m:•••ammz:mııı:ııım=ıııırzı;111111-1m•---~ 
~ it{ndc yn;;adığı d1lnya halt- vinnenin pC:rllıduiie bçmılma
kı.nd3 hakikati eilylcı:oo.lt, orıu aı pek bıllyllk bir itina !stiyen 
oldıı.,IJu g'bi, zenginleri ve fakir ufak telek Uslkıer w :y>ın]ışlar • 
kıri ile, hiç acıyıp lmrkmaksızınl ilzerinde fuia titizlik ederek 
utanıp iğrenç Mdıseleri gizle • mUwrcfmin caaretlni. lı:ırmak 

ınekıuzm tBGVlr etmeyı vazife da ins•Cprlrk olacak. Bıından 
bu.yuıuu. Zola'nın romuıların- başka' g/\zffmflw çarpan bir not
da kahramanlar yoktur. Onun taki hataya da 1pret etmek is
ka.hramanı ağzına kadar dolu teriz. :ı.mterdm, bu notta, Lon
şehlrleriınizdc sinekler gibi uçu-1 don 'un "Uçurum Halkı,, a.dında
pıı. i>o'Juşan, ıstıralı çe.kcu, j ki rom•mndan lıalı-1.erkeıı: 
mahvol= ve içlerinde kaderleri "Demir~ namfle tanfımdan 

Saflık Ja,_ıizıi takdir edea Bayanlara !det mman!a:rmda 
seve - kullnnacıığı mllı:ropııwı, ufak, yumnpk ve llhhf en 
birinci mahrem tuvalet bezlarldlr. En ince elblaMer altmda. 

bile lıııılli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 

bL ıwn•ndı Avnıpa Te 

t1yanhk. 

islAm maden iye ti 1 

1 ...!!.T!~~i!!' ~ l 
, 'fil tıez Dmeler, Orta ııama.ıı ı 
' ve 16 ma asrda Dik 

l REM"zi Kitabevi 1 
1 600 Btlyilk ııahife: 200 kuruş 

Sonnncu ft ikinci cilt te bJl,. bakkmda hiçl;Jr anlayuı şulesi l tercüme ecf!lmil cılup basılmak- Her ec•nede, kadın bezbedeıtnde ve tuvalet ııı$zaılaı:ıada. 
lsn:u in tadı cttyor Halbuki btın.l aalm9lrtad1r. 

par yan so.ıı ııttrü.südUr. r . ., . annl&:ıııı=:ı:::.mııaı=s-ıc:::ıııı:at balunur. ı=::ı:cı:o::ımıııım:ı11mcm::mDJ-.ım11m:--mmı:ıım:mım:ı!I 
Ylnnl ""'"nda "-'~ dolu bır' ayn ayn birer roınaıı oldukları ... 

,_,. """" ======================== ~ - - - - 8;fY' 
idc:ı1!st iken hüniy.:-t ~irlerin- _m:ıı_nm-"d=ur=.======== Türk İmtiyaz-~~ 
deıı dola}, silrgilnc gönderilen -Yakalanan muhtelis Kanunu Medenisinde Necip Ali KtlçtlKA 
Pufkiıı'ln, erı nihayet, idealist- Mardin lııh.U!arlar mnhase~ • .. o • Umum neşriyatı !danı eden 
1ljfl ülındş. bir 88.J'&y uşağl ol-, cisi Hayri geçen ~ temmuz- M 1 R A S 1 N H U K M L E R J Yazı ~ mlldllrll: 
111111 batta Polonyarun gaspını da 2697 Ura zimmetine geçire- Cemal Baldıı SEIXK 

btle medhetmişti. Klly!ü kontu rek ortadan kaybolmuatur. Bir TATBiKATI 
L. Tolstoy iee şimalin en hey - scnedenberi bir tllrlii elde edile- ve A1ıoııa tutta.n 
betli dovldir. Saralı ve mistik n;o miş ve w bıılunaına.mıştır. ':l'tirkiye icin: 
--nnrı DastayeVB'·"- ı· L !..t:ınbıll ..ıh bA!dmlerind411 cı...t Erkul'un bu kQ>metli ~: Pra- B•~ aylık 90 .... __ 
•~- "',y ge mce, · :;.nbul polisi dün Hayrı·yı· ya- u --- ·~-. tık hukukta &lQmdeıı 80llI'8. tereluAhı. muh;ı'87g1 lciD. kP"UJW> lcab eden O 
0 da. sürgünden IE- uyanış mU- vrnniştir. Sultan .Ahmed birin tedbırlorin na&ll aıınması iktiza .yı.,;ıt;ni tcrelteain usalil bmirini, mü- çaylık .250 " 
oadcleei.si olarak değil, yüzünü k: l.uıu.ş ve müddeiumumiliğe hür!enmeslnl, reddi mirasın .-ıilerini. defter tutmamn uıı.ı oldu4u me- Altı aylık ·- 4'75 " 
b>m &Ül'Üp kendisini döven eıli wrroiştir. Sultanahmed birinci ra.si.ınln ııamı 7BP1lac•i!Jnı, resmi ~ ~!dl ff tarzım-. - dos- Senelik --· 000 ,, 
........ Bit için gn•~·'""'-- ·~M•n -'·~··· - tutulmaaı JOn~ ve btmun en ~ ..., oerl Tabancı m-'-'-..... cr !,in: ~.-·- .........,.... ıra~ reza hilcimi 110rguıımıu yaptı ,__ ""'""""""' 
propagandacısı olarak dönmüş ve tevkif etti. Hayri bugün jan- ,ekliru ftl ı-ı hulwld lhtlmallesi ihtiva <::rleınektedlr. Altı ayhk ·-- 850 kııro3 
"" Rwıyıuun selimeti papazla - darına muhafıızasıııda Mardi.ııe Piyata: - .... ,tur. Bir senelik -· 1600 " 
nn ettnde olduğunu bildirmiştir. gönderilmietlr. Yolsuslııklanıun 

Bütön devirlerin en bliyillt hesabını Mardin ağır ceza mah
şairlerinden biri olan Shaka- kemesınde ~. 

B.L\ŞLANGIÇ 
Bir soı:ıbahar akşamıydı. Sönmek üzere olan günun 

Neııredeıı: Jsfenlwıl ~ eaMesl Ne 155 

INKILAP KiTABEVi 
... Comal ve Hamdi 0Gr90Ylar 

Matbaaaında bU11mıftır. 

.- . • .. ·.;ı.~ •. - ., .~ ~· .. ·-. 

ÇAPAMARKA MDSTAHZARA Ti 
M. NURi QAPA ICuruı.,. tarihi: 191~ 

1. OENÇLIK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
lfliıl yUkaek bir kremde 
•nınan bu meziyetlerin 

hepe.ini a!.ze 

Kren1 Pertev 
Temin edebilir. 

1 - KREMPERTEV 
Bir ltıvalet müstahzon
clır. tnce bir !tına ve 
yapılı§ın<l<lki hususiyet 
itibal'ilc yüzdeki çizgi ve 

burı.ıfuklukların teıek • 
ldllGne m~ni olur. Deri-
1İ genç ve gergin tutoı:. 

2 - KREM PERTEV: 
Bir güzellik vası to.sıdı.r. 

GeniGlcn1iş me:::arnatı sı

~k cilddekl pür
tük ve kabarcıkları gi
derir. en ve lekeleri iza
le eder. Teni mat ve şef
faf bir hale ı:etirir. 

3 - KREM PERTEV: 
Bir clld devasıdır. Deri 
guddelerinin ltrazotıru 

düzeltir. Sivilco ve sl-
':"'S::::;;:=O?~~ yalı noktaların tczolıü

: rüne mAni olur. Cild a
dalellini bcsliyerek kU\'-

EVJ~!?ı{iJ v
1
eU

0
_en_d_in-·r ••• ----, 

Kuru clldlcr için 
Y•ölı ve yağh cildler 
lçUı ya(iıız husuıt tüp 

ve vazoları 
vardır. 

kitabarırun soğuk sahifeleri araııında. çürütmek .. bu aza
ba nasıl dayanılır?. Ben seni uzun. çok uzun yıllar bcl<li
yehilirim. Fakat yalnız senin için yaş.varak ..• 

.ı.fukta kaynaşan son kızıllıkları koruluğun ağaçla.rına 
y.:n malI vuruyor, ııararmıe vsxıerıler üzerinde dolaşınlarm 
~ ra. gölgelerini heyiiJAlaştıra:rak uzatıyordu. 
' O Ne bir kahkaha. ve ne de - vardı. Yahın, uzakta. 
:ık mahalleler a.ra.aındJl haykıran yoğurdcunım moooton a
":! vazı, bu yorgun •kpmı bir matem havasilıı ııanyor, ra
, ıl 1ı.ı ~ ve hllzliıı doldtırank uayıp gidiyordu. 

f AZAN • • 

Kız ayni iararla tekrar etti: 
- Pek ı sonra ne yaparııın ? • 

K E 1 M E N A o 1 R - Sonra mı? .. R Solui;'ll andıran garib bir ses cıuyarak sustular ve 

Paı Koruluğu iti lıırıma ayıran geniş yolun nihayetinde, 
n. ağRclann blttiği noktada bir adam görlindll. Gayet ağır 
Pek' dımla.rla., adeta bir lıuta llttiya.tile ilerliyor, etrafı dalgın 
Bir ve fütursuz seyrediyordu. 

yl<: Akşamın sessızlıği ve eolgun dekoru ıçinde kendini 
r.ıxn. yaı.:ıyalnız hissediyordu ki; arada ııırada duruyor, elinde
n ""~ kı kalın bastonla yolun kıyılarını dolduran pzellere hafif 
~lS· darbele» BJlvurarak eğ)eoiyordu. • 

Y Şurada burada., .pç!•rm altında otu.ranlua lıakına.-
daıı ge<,"fL Bir lıöğftrtlen kttmbetinin arkaeındakl tfimseğe 
çıkanılı, lı:ohmda.ki pardes6yl1 yere attı ve JllU'aJ'lDli ot

n lıır ılZl'riıı• ut•·nlu. 

Kır• ftŞJ«r••>Ja lrııdıu- nrdı. Sarlan ~ yüzü 
yt••l!•m ~ı,.lloıdy .. r: .....,,& lıatlarla lı:apU ıoo.iş alnuıda 

bıi, •ll< '"'"*' ~ ehWann dl~ndllrildi ifadesi 
okunuyordu. 

A.rkumı bir çiııar ıö?desine dayadı 1119 nmkftıra 
daldı ... 

DPriıı siyah g6derindıe, tecrübclwle olgunlaşmış cid-

1 etra!1arına bakındıla~. Fakat kimseyi göremediler. 
dt ve ağır başlı tıır bakış, hayatı mjllıiı w+!oiyen milbhem 1 - Öyle yoruluyorum ki! .. dedi. Biraz sfilı:(lttan sonra kız tekrar kon~: 
bir ıllll farkohmuywdu. Ve, daha canlı ll§.ve etti: - Lıseye devam etsek çok iyi olurdu .. ben okuyaca-

Çıok geçmeden. ayni yoldan iki genç göründiller. Bi- - Amma., artık ka.ranını verdim ğıııı_ Babam böy1e istiyor .. 
ri oıı dllrt yaşlannd& kadar, ufak yapılı, lı:umral bir mek- Kızın gilzel gözlerinde bir alev parlamıştı. Merak ve - Sema. niçin anlamalc istemiyorsun? Senin sevgin· 
tebli kız, diğeri on altıdan fazla göı;termiyen esmer, za- heyecandan c~an bir feryadla: le öyle kolum kanadım kırık ki, adeta bir alil gibiyim .. 
yıf bir erkek çocuğu idi. - Ne karan? Nasıl karar• dıyc sordu çalışamıyorum .. Ah, seni neden bu kadar çok seviyorum 

Hiç kouuşmadan yanyana yürüyorlar, gizli bir köşe öteki bruımı önüne eğmiş, avucundaki küc;iik par- Yarabbi?!. 
arar gibi dikkat ve tecessüsle etrafa balı:nuyorlardı. ma.klarla oynıyarak mırıldanıyordu: .. . •. Kız hafifçe kızardı. Gözleri dolarak: 

Böyı b" "~det Uerlediler ~a-~-. t, bö"" ti küm- - Bu derslere daha fazla tahammül edeınıyecegım.. - Salah! dedi. Seni anlıyorum .. Fakat, yanlış yol e ır muu ' ~e gur en Bu . tih !ar b '"ead 1 . . • 
betinin önünde dardul&r. Burada, biltftn gözlerden uzak; ıın an . ' u m~ e ~-· ruçın · · .. . .. bıttnğımu zannediyorum .• Ben de seni seviyorum, hem 
yapraklar, otlar 'l'e dikeıılerle çe~ ldiçük bir sel çu- Omuz sılkerek bızar bır tavırla yu~u buruşturdu: öyle çok Reviyorum ki, riiyalanm bile seninle doluyor .. U-
kuru vardı. - İstikbal yapmak.. evet, herhalde ıyı bır ııey .. Fa- kin, çalışm:ık da istemiyorum.. O ~ka şey .. 13.zım olan 

Kız ilerledi.. Çukmıı dolduran gazelleri elile muayene kat benim ~ .. Yok:: tahammülüm yok .. S~ni bu kadar bir şey!. Neden kuvvetini bu kadar kaybediyorsun?. Bi-
eıttı. Ve erkeğe dl!nerek. severken, gonlumu, gozlenmi ve k~~ senm ~~:aı~_e, . ribiriınizı daima seveceğimize ve ölünciye kadar biribiri-

- Gel ı dedi öyle yumuşak lı:i!". eeıı!n aşkuıla doldururken bu mad~ didinme beııı öld_uru- miz için yaşıyacağımıza yem.in etmedik mi?. Gönlün rahat 
:Melı:teb çantalanııı bl:rer ta.rafa f:ıdatt:ıla.r ve yanyana F- Hayır Sema, artık vugeçecegım.. çalışamıyacagun.. olduktan seıııra niçin böyle şiklyet ediyor, tahammülsüz 

oturdular. Kız ha.yret i!linde dinliyordu. Çekinerek: kalıyorsun?. 
Kıs nr.eeli. .-kek meyus görünllyo«iu. Bir müddet - Amma, dedi; sonra ne yaparsın? Daha kiiçüğüz.. Erkek esefle başını ııaJ.ladı. Gözleri uzaklara, ufkun 

~ konnıınuıdım yıılDız bekışt.ıl>I!. Sonra erkek, usulca Erkek Viddetle omuz silkti: son kızıllıklarına kadar uzandı: 
kızın lrtlçill!: elini avucuna aldı. - Sen.cleree taşırunaz bir yük altında ezilerek bek- - Anlıyaınıyorrun .. ruhumu anlıyamıyonrun? diye 

A~ar gibi tttrek ve pürUzJü bir ~ blnbir çiçekli hayalle boğulan gözlerimi mekteb inledi. [Sonu var} 


