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$ılRılE§PERRE
A.illlrk.ıt lııt. ccmiv,itc .1l.ş.lDırtnı. ..r.y şriri

ı - yiik*ek ze!r,,h do§üı,-v. hizzat ışağı ı,-
nıf lıı ır, riyasi Erzıiıı-nı is'.ihlrır ıl, tmasi.c- .ağmcn

Shakcspeaı". ıscrlcriıı"lı kiinutın en ufalr sırsıntı,
|;ııını ;ıksct:i:.mis ,c bazı sniırda ihtilillcrin uzık
gürült.ile.ini dııyurmıys çri§mıştıı. Onıın. ünvın
ıt ıüt!.c]eriı hıkiki Lıymetltıi hı!kındılpcl va-

ııh diişiııcclcıi "ııdır :

gMıl, mü|L. ıütbc cc oegliicı lıötü yoliıı-
ıiun tldc edıloiş ve lııcf, ııhibinıı Lııııcı
iie. ııdccc ııtıı ıiıtoış dcğit ııidiı ? Nıııl ıoıı,
ıİ 

'ıİ]lİrı ç,pl*lı baçlııını öıtc, : 9. cıır.JOD,
ict rtııtı ı..cbuı ğlurlır t Ne lııJır lıymtl,
ırıler ehcııııoiyet kııııoı. ,., kııp,,ılılııdın 1c

ıtf ııLiglcıi ioplıaıı. n

(Veaediklı Tacir II9.)

Shıkçsprııc ı Mc,liıire'ia biir,ük biı Kırslın hi,

ıtıytıindc vapt,ğt *bi çoğıı ,aüı. sırıy ıııicti
.ınuı gıilünçlüLleri ve shlak.ırlıklerı ilı alay cdır,
Fıkıı o, dıhı iltıi gldcıclr. yallaşın "ı zamı-

nroızıia ,ııkıioış biı ııiıto]ııasiı,in harıbclııi üze,

ıiıdı bütiin dünvayı şimdilı,: kadır hiç bir kı"
hikimiyetinin nruLt.dir olmıdığı bir şckildc, hük,
lneii.n, v.ll, v. t.hlikcli bir lıuvvete kırşı hırc,
tııc qıçıı ; PARA,

'Altın l pıııllılıo, Lıyoıctli, lııoııı ıltıo l

O. oı lıu/ı, ıiyıbı hcyıı. çi?kini gürtl, Lötü,
yi ı7i, lıoılııgı c.ror, Drıürlıiı ııil yıpıı ...

... Kıhıo|ıı, düııya, ioııı,lııın v. aillĞtlG-
ıio aııııııle ilri iği doğ$rıD ıdl oroıpul,.. Yıp,
tılılııı ı1, otuıdoLl.rıı ce eı doğoolırı ilc yc[ı,
aiğ.rind.ü tcf.i!ı iınlıi,,ı oloıyat, feLıt hı
1ıttıtıi lıııoctlcıi ılcğişilı iLi Lııde1 görıclı,
htoıta taliliıi ııeıllııııı iıtihiıl cdcı,.. vt ıl
tıo bıbııı ıpt.l. ölim lııfıve bılıio o|uı" .

{ Aliao,lı Tiınoa IV, 3)

Vc iıu ıltııiar lıangi haksızlıklaıın, hangi ci.
nıltiierin nıahsulüCüı Eı,ıt oalır cinayctleılc
tızı:ııloışlır. ve biz buıadı ilL dcfa ıınıi nücı,
rlclclcriıe davct edıın bir ıcılt kırşılışııız i

L

Romoi'ı Rolload.

G..."...r _, 
\.ııılt,'e..l. |§.lt,riİ)i. 6lnoü,

nü" içyi,lotıl,!ncıı vıl d,,tiaıüaı tıılı.
Dtşl: E..fl.riDinbiitüoöylı ııııt bılıoııdın
coi it6,i iıiı h.rhil. ol.n biynL l.giliı 1ıiıi
dıı-|crıııı [ııııı v. tı}ı,ııı" lı!|.|ı.çoL ., -
li d.ri.l..in ıdımı oiıılıı bllı. mııılılııi,
oüııdılalctilc y.ni çaiı.. yıni ıoıyıl çıltı.
ıışlır:ı hıbaıciıi ol6urt{t. Bi. butıılı otı
gcçın yıl düoloııııııı,. t. in..ıl|*|n i.yb.t.
tiii ROMAlN ROL[-AND'ın ıııiylı ııııı (ıııı.
ttnı bu1.1ilmi. o!d![uDılı içi, ..ti.iro.llr :

"Alina'yı Lolıı, Lepılııı !ıııı ! Vç ,riı h,ı.
ııılıııı gııpcttilılcıi oıllıııoıır gııi ılmılılı,
hiç biılcy çıioı1 oloallıoı1,,

(Tiııon IV, 3)

Altın ıdılcli sıtın alırıiı. onu zçnginlııc yıl-
tıklının vc kıpııın iinünden gtçcn diltncileıe
ıı|dııın bir bctçi köptği hılinc sokır l

"Şu ıhoılı hıııııı lııfı tutın hi|ıiıt,c bılıl
Fılıal buolııı.l Gl. r..ıG]. vc ycıleıiıi dcti1.
tiııclı ıcıbı hıogiıi f,iliıı, hııgiıi bıtıııdıı?
Hiç biı lıöy !öp?İiD. biı dilcnciyc ıı|riııtılıcı
diklıt cttiı oi ?-.. FıLıt ıclil oahlü! büyü
cclı biı çobıu üöpcğioio öoüodcıı !ıçıı: içtc
burıdı otoıittltıio bii9üLlütlinü göıcbiliııiı 

;

ııcvlıi ııhibi löpGğG it.ıt cditiı l... Mıhtclıaı
dola,,lıııcıyı idio çttiııı ; çünkü pııçı pııçı
clbiıclct ıııııodı,.o LüçiL hıtılıı bilc göıt
çııpıı. Fılııt ıııoı lıcftıo ve lıüılı bcı lıötü.
tülğğE 8iıl.r... Güoıhı ıblilııızlılı ıltıodı ııı
aa., öğüğd. lııaunun iuçvılli oıııığı bilc lıı
,ılır, laLio pıçır.ıl., içiDd., iıı..D|, ııfıcılı l.iı
.ıı pırç..ı dç|çı gıçcı.,

(Kırcl Lcar IV, 6)
Yıglı gö6ckl,, ccbin Fılsta(fvı ,oır m.J,oıtn

gibi z.vked.n. ihlakıızlığtıı ıahla Lıl:cı (:.-Ienrı iV
ikiııci kısııt I1,2.) lıikiıı Sbıllow'uı ıilasctitdc
Lutıılıı asİcti ıırrhk.m.Din lıüküolcrınc göre, bn
rez altın en işc yıııyıcık inıanlır; ıı«cr|i},tcn
kuıtıııı. Fıkat |tınılırını doyurabıltccl üç }ıcş
Luıuş uğlunı bütüİ bir hıyıtı azıp içinıİc gcçir.
DtğG nccbırr otın zıvallılıı. bir oızrık içio irer
zıoın elvctişli bi, h.dcf tcşkil edcrtcı r Hıttı
inmcli, alil, hıstılıklııla hırıp olnuş vc cilatlc_
ıini kuıır biı h6Idc bile olsaları J<o|x9çg lır,.r.
nır, en feci 6lüolcre Scvk .diliıl., ; çü.,kü cılı.
dı biı çukuıu bcı hangi biı zcngin kadı; ıyi tiol.
durıbilir leı. ı (11

(Hcti IV, |. kısım IV. |)
(l) Bu pıtçı : (Rob.iı Rotl.ıd, vlLLiAıa sll^_

KF.SPEARE ; (ç.y. E, K.ıb.. - Oı Ziy" Oykuı) A."
9ıd Yıyıcc,i 1946 lıtıobul F. 50 i._}ıdi, titıPt.! !,ır.
E,rlı.. gu ıitıbı bütn. ol.ruc!!.rıolıı üıııııtlı lır.

" Gündılilıçi cıiılcr
dilcıioiı, ıiıi Leooıı
Lııııılııdıa bıllıı biı

l ıiıio ıuhtcıco ıfen.
,olu ilĞ aoreD i...İ.lt
|G, d.İitlcİdiİ.,

(Timon IV, 3)

3'fracü mgİodon:

bıı]dıılııdı ılmadı]ır ?.. Kiııin dcıtarını çıkarıp
ı6nnıını zaptttıııtiltr'/ Hıogi .vd. in3cn leş.,
ıindcı bışkı ıiytcalt buldı:iır ? Siz. h!kiksti
l,ali bildi.eiyoılır mı ? Yolıı kıtlık ne dcıntk
olduğut!ı biloiyo. ınu§unuz ?

Sin Bonloı
Köylüde vcıgilcıini ıdı tdcccl p.ıı yoksı.iz

Li , ç5rlO1.r'n ,htiyarlarısınız^ ıiz kc»di kcıcniz-
rlen tcdiyc diniz.

ihtiyarlaı,dan birkaçı
Biz, . biz nE vcrelim ? Bizim ocoiz ,ır ki ve.

..cağiz 7 cııltm|zt mı varelirı ?
si. Bortoı (ıaatlne bakanak lüluı.ıuzlukla)

Oniki dıltika kıloış ; va vctgi. yıhut ccza!.,
Nc diyccı[ıioiz ?

Dördüncü ihtiyan(gayı, iıadl bln t€hevyürlo)
Ah !. Siz kılltktan bclcr beli imişıiniz l Kıt-

lık bir oüllün vırını yoi cdcııc de ıizio gibi
yolluğa muııllıt oImız l Siı yoktın vır çıkır.

oıL isıiyoııunuz_ Kahl biı mcmlckcte i.tilA .dcı,
mahsulitını yağmı edcr ; Siz ıaahsulilı yagmı
olunmuş bir ocoıleLctc mistcvli olııyoııunuzlBizc
iine cdecılr ytrdc bizdcn iAne belliyorsunuz I

sir Bortol
Eyılctin borcu vat j tizdco tahıil olunacık pı

ıı onun lıizi içindir.

0çiincü ihtiyar
Sit i Eyatctio v!.ıdılıoı siz bizzıt cıp hırçlı.

ğı cdivoısunuz. Bizdtn ıldıgınız vcrgiqin *cfıhct-
tcn başkı hiç bir cıacl yolundı sar1olundugunu
göroüyoruz l Borcuııuzun on kshnı on lıcrre ver.
İlcğ. muktedirıiııiz. Bir {cdıkAılık, biı bİyüklük
cdip düyunı.ımuzıı t.lviy€ €t§.niz nt olur ? Dün.
yada bir güzcl oıo bıııLmış oluııunuz. Hılbuki
ıiz eyalctin boıcunu vcrmek şöyle dt,ısun. bir
yandan vinc igtikrızlır cdip o pırının dı nıcfın.
dan ziyıdaıini zcrk ,c ıefı yolunda hcdor cdi.
yor3!ınuz. Mıiyctiniıdtki zabitan ııımalııa gırkol.
ırıuşı a.ııyıntzın bcş ıııl megaİc ötcsindc ncfeıı_
tın .jakctı yerine pirinç çuvalı, «Lasvctı ycrinc
n. küüeh giydiğiııdcn hıbcıiniz yok ! Yıldıılı
sandaliyclcıde otuıuı. iptlıli kııyolılırdı yıtıt,
miizeyycn lıhlirıvınlırı binerıiniz. Yıkılmış dı-

mın altındı ytldız §ıyırık yıtın fıiriri, güntş ı-
tı»dı yanı yını otuıin biçır.yi. gıyrelındcı Lup-
leır bineo biziıı gibi tıbabı hımiycti düşünoczsi.
niz l. Şuradı biı lcıobcthınc yrptırryorJunu. ; ı|"
lüzuoo vır.? §cthıtleıc iıIihlcim yaotııııo,zı.

Ruıyı kırıkuşi kanıllarını ıçmı1, burı:ırııı
ılmak havııında uçuyor, bir gün gciiı ii h,şı::ı,ıı
lıonmuş olın hümayi dcvicti p.nçeiine ılıp rnahve.
dcr l Siz bunlıır aıii düşünoüyoısu nu z... Ah.5iıl
nc kadır bedbahi valen, nt kıdar ııaini nıillı.si.
oiz, hıbcıiniz vıı ııı ?
§ir Bortol (saılinı bıkarak ıütur3uzıukla)

On dakila kaloış: ya v.rgi yAhut cczı l Nı
diyeceksiniı ?

Zabltlendan biri ( kandi kandina)
lyi ti bu kıdır l6kırdı işitlidc gazıb6 ı,ilnı..

di l T.bjrtı anlışılmız ki... Hergün biı bışkı
hıldc lccelli cdeı.

Beşinca ihliyar (slı. Bo.ıaıc)
Sir, Şahıi tvvel bıılıınouşıuntız, halioıizi het.

kcıteı cwcl bi|aclisiniz. Bir ke.c bizio !övc gi.
diniz. Bizzat gidiniı dc Löylülcrin hıiini sayıtdi.
ıiz, bıLlntz. ıyıktı durnıyı accı| bu|ıcık bir
ıdım görür müıüoüz '1

Biı kulübcoin içeriıinc giriniı, o gtnç vılidc-

lbdrltal( llamit ıg [mpryalım
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(t](,lse" - B.rg.ı'dc' olen irjİ !kı/)

Ftu ç:!:ı.. J ı ,l, j,l .,.\,i,.lglnl, \-.ell. Hum-
ğ l,.,İ l-",,,,l,. |,,;i ..,ı Jlü,nJJ Frııı,.ı,ıır r,ı,-

.lıllt,İ ;çln üç !lıi:k]r,e ı.r hartktiin(lc çılıiİlı 1e

bıı ıığ.ı.or iilen 3ıİltki,]ar,jaİ.lır, aıl1 genc l(lı
lırikırıl1 Frrıc,z }ır3,1nrüüld ın a-İlrIe3 vü]dra.'ln
yrznüa,] :lı;k.]eden bn/l i)ııçxl9r! olüuYacık5lnı,

o
RLETTE Al-ı"l".Iı ııvılın biı iııı,

ııulıı,.,cmcl grupuıon iıtibıt ıjınlı-
ğ,nı yıpatlıco t9J3 Ocalı ayındı Gtı

tıoo tıııİıgdao şıL"l"oJı. Fıcıocı hapiıh,-
o..iod. bi. lııç ıy lııldıitı" ıooıı, neıilcı
Aılcttc'i Beılin'e göliııdiilcr ; ıoııı Sileı,
yı'dılıi Jıocı Lalııinc kıpıtıldı, lIıi yıl oıı,
la [ıldı. Rıı ilcılcyili lıııtıııoda Jıue"io boşıltılmaıı
iıcrinc ötcLi mıhpuı kıdınlıılı biıliktc, biı !ııı fııtıoı
ıı içind. ,üığtülGıcIı Raveoıbrücl lıımpııı gctiıildi,

Rıvcnıbrüclı'dı hcı gccc üç dtfı ıııgııyıyı lıolka
ıılı vıtı ıç yııı çıplalı gcçcn günlar zııfıodı Aılcttc
cittilıcc ıaii ağ|ocLt.ydı. l9l5 Şubetıodı dıhı lıoılıunç
Üi, ,.ji-io bütıüo ıüıdiiği tllıothauııo kırpını ıtıIdı.
Oııdı cn ıtıdigi arlrıdaşıoı lıaybotti. O cıı çc|ıiliıLcn
bütott bi, gĞc. .lrıştDI yığme ctoclı iıtiycn Lıdınlaılı
boEuçmu[ı ıoıuoiı lıılıııltı. Biı ıy ıooıı oıbl0olıı
ııııındılıi ığır hoıta|ıııo, Bcrgco,Bclıcn ölüm lııopııı
.iıOicc.{i ilio e d,1.1,,

Aılcttc Mautheuıen dc Lılebiliıdı. Fılııt Moooy a.

dııdıLi cıiı ııkndılını 1ıloız göıdcıoclı iıtcmcdi. Bg
lıııcai!ız ooı Leodııini Y.Ioıı bırıkoamııı için yılıııı
yo.dr. D.y...-rdı bcııbct gitti Bu gidı| pcL fcci oldu.
O,ı ıün ıüıcı yo|colulıtıo ıonı* yüı lıi;ilik lııfilcdet

"o..t 
b.1 ıltı lıdın kıloıştı. On gün ıüıcn yolcululı bo.

voıcı Arlcttc bahtı,ı ıılııdıllıııoa yırdıo ttmtL, onla,
ıı İuvçct vGİO.k içio clindcn gclcıi yıpoıç, İılıel bir

çofuou ölüodcı lıuıleııoımıçtı. Kıodiıi de ııL ııL bit-
Liılilıtco diçip bt yılmıştı.

Dıhı lıeu,pı gcliı gcloeı, lıüçülı Mouoy'yi lııybıt,
octı içlilıctinc "1,"a,. ai, a6dJct ıonıa l"gili,l.. a",_
gcn-Bctıcı'i olc 1cçirdiilcıi ııoıa ıocık, ıdıaı ıöylc-
ıcıildi. O |rıdıı hııta "c bitk;" bir duıuodıydı.
' AJı böy|ecc va;e7e.lıı liıtcıinc gııdıgi içiı ıiıcıı
üıııtta olduiuıu ıeuıyoıd,r. Fılıat ıc lııdıı yıııL lri
oou ı.t,lı bü.bütti,, Lıybettğ,oiıi ögıcouiç boluouyo,
ıoı. Şüphcıiı lıi o d,. Bcıgen 8elııo'io ıiılcıi ııaııode
7oL olı" biı ço'ı ıılııdış, gibi dahı yiıoıi ıltııındıylıco
tiıiiıtĞ6 git@ iltiİ. «Lcs Etoilesı No 42'dcn

HÖGREMDE

Öğle yakın.
H€p o küflO çonba kokusu.

Ah l naeıl iıliyor canım
meyvgleri, kütiin küiğr, olgun olgun,
balll meyYeıeri, yemy€şil otlanl
dalları klrllsn bE hçel€ rde,
dallarI elimi tıı.ma|ıyan bahç9lerd6.

İ{aall i§liyor canlm
patlamlş lomurcuklanı
parmaklarlmın arasında :

naaıl isliyoı, canım, şu.amdan,
boynnmun şuıasından
anzulu biı. 8rkeğin öpmesini,
belimdo iki mong€no kolları,
6lnllmda topraİ
bic yatak gibi yumuşak
Ye kabaran sular gibi içimi 3aran,
içimdan akan bir öz.
bir çiçek, bir ot, bir hayat öz0 ;

yo sonra blrden o s6vinç,
o, kim bilir hanOi cennatlon gelsn.
o, yor i yerinden oynatan,
köllofi adaleler gibl ktv|ran
aovinç;
içime dolan o haykıı.aslya sevinç...

Öğle olmuş. Kampana çalıyor l
ı,te yiyecsğiz buoün ?
Ha, sahi l Nohul,
ğİalınmlş, küllonmiş nohut,

Arlette Humbert - Larochc
Jaacr Hapishoneşi 7 Haziran Ig41

yi 96rüniz ki. mcmcdcki çocüğuna süt vcreccL
yeıde - ıçlığı t6ha6mül$iizlüğündtn cigtrparesi"
ııin dcrisini delmiş de kanııı emiyor. Bcri tarafta

kocısı yatmış, Lılkıp da mcn.tm.ye mecıli yok;
yardım içiıı biıı kolunu ı.ızatacak tı.sa açlıgındın
tlıni ısıııcık i... tl,, ıil. sahıbı Koca Kaıı : bıiı,
çcdcki çardağın allında rıh te3lim clmiş. c.naze,
in, kıldııacak ıdam yok. kızları hıkircıin naşı-
nı göz yışıylı yıkal; gelinleli biçaıenin vüzünü
lrendi kaıı ile boyamığa ı]ğraş,r.... {*) Kimi top-
rık ycr, hıva i!e doymak ,stcr, kimi 3inek avlar,
!ıırıncı yııonrtası ilc gidalınır, köyü bir matcm,
tıiı mosibet lıaplımış, Kulaklarınız ahüenindcn baş.
Lg biı scı duyoız. Cözlc.i"izc mezara tahavvül
ıtniş cvlerdın, ct3tl1 halınc giımiş vücutlardan
bışkı ılimtl görünmcz ; valideler haykırıı ; ço
ctIlır ığIır ; kııdışlır birbirine sırılmış, baba
rnılem tder l Bi. kur,ı ıkmek pa,çasını mezara
lıı,yrnuşlar. gorcn nakdi canııı verir ; ortaya bir
krrIıl lişcsi atılmış. biı kcmiğini koparmak için
bir t<ıç kişi Lan döLcr i Mezarlardı irlii kalma-
mış, ıırtlın gibi ycr kazarlar ; ıgızlar havıya a-

çıimış, bir vığour yığıcak olıa biı damlası ycre

i") M.rtan,h yiıİ"i İ,ımıtııı bor.m.L PotP.r..ı-
t..c. ad.t olduİU.. i-.d|,,

(K.rt Ha-iP'in Jlr. i

dişmeyccek ! Ortılığı bir sıcık dumın bürümiş,
güncş tutulmuş gibi görnnür. Oııdan geçip bir cvc
giriniz, ycni evlenmiş bir yiğit görürsünüz, açiık,
tan kanı buz tutmuş. soğuk tlini zcvccsinin aLnı,

na koymağa uğraşıyor, Koosırsuna ugrayınız,hc-
nüz kocayı varmış bir gcline tesadüf edersiniz ;

suıuzluktan ci3mi ateş kesilmiş, bararetli göğsiinü
zevcinin dudağına götürmeğe çabalar ! Kimi cvli,
dının ateşini gözinün yaşı ile siindiirme[< istcr.
Kimi validesinin göz yaşını kıtbinin atcşi ile ku,
rutmıya çalışır- Yağrırır ycrinc kızı yıldırımları
yağar, vıldırım gibi bcli tışları dökülür. mabet
kapısında büküImüş boyıınlar, duvar dibiıde kıv,
rılmış beller, güneş altında çatlamış dudaklaı. ot
yemeden şişmiş kerınlar. scmavala dönmüş gözlcr
ıoluk benizlcr, yoiunmuş saçlar, harcketttn kal,
mış vüıekler, kcşkil olmuş avuçlar. Ledcrler, be,
lilar. kazalar, kıyametlcr, velvcle[er, vlve5,Ialaı,
zırurctler. m,ızıyekalı., kabtigali her tarlavı hcr

şahsa, her kalbe isiili ıtmiş Bel6 belA üstüne kı.
der kcdcr üılünc gcliyor; kadtıin kızının zülmü
dch,in kahir ve kedcti cl vcırnivor da siz de mi

Löylüyü bövi. gadirlerIc dagdaı edıceksiniz? Bir
hırıbcyi yıkmıktan nc çıkaı ? Cenazeden can mı
ılınır? Açılmış yaraya hınçcr ıaplınır mı ? Ha
Lcsterc ateş verilir mi? Siz zarurctc isyın Dszarr

ile mi bakıyorsuııız.? Sizİarıc, iLti),acs itastsi.l;t
minası ,nı vcıiroısunuz ? N* ya; ıynısıınuı l' ire
,ılııy,,,sıın,ız'l Bizd.n ne alacıksınız Li. ne rt.
yorııınuz'/ _Bizt adliniz, jnsaJınız yoksa rö2inüz
de mi yok? Halimizi göıınüloı 

",u.uru, l' K.i,-
lüy. hükmünüz galebcniz varsı halrkınız dı n-
var? Ta,ihe mürdcaal etm;9or mıısunuz? 5iz ııc'-
saniyeıi hakkaniyeı mı zennediycrsııı,uz? Siz zıı]-
me. ihanttc adln siyanet mi rlırsiniz i' cıın s ziı
indinizde cani demek midiı ki herkesin !aıııı
döLmegi kanıı n ıa.I y o, s ı-ı n uz1'

lnsıl inrat l., Gaddaı adamlaı |

siP Borı6l
üY ine saallna bakarak lEtursuzlukla)
Btş dakika kalınış. Ya vcıgi yıhııt ctza !. .

Nc diycctlsiniz ?
Birinci ihtiyar (Başı d6nmüş gibi)

Ah l.. Kud. Kudrttim,.. mt|. . ırıc ,. ıııeijıt. .

mecalim ka]madı. lJç günden beri. b;ı, bir IoLüa
(bağıraıak] ah |.. ,,,eotk |.. yemekl. (ıcndcic,ltı.l
\,ıkı lır ı,

Sir Bonlel (a8korler€)
Şu hiçlckir lht,yarı ılınız gö!üıüoüz ağzın

dıLi dişleri cökünüz. biı taneıinilıırakmayınız k l
şimdiden ıonıa dı yiyıcck bııJuısa yil.emcı,n
(aıkcrlcrden birkaçı biıinci iİtiva.ı sölüıirler..

Abdilhak HAMİT.



+I|ıç+yg

!J (IDl'ilt) gıcinee hcpıı hiı/en ytıc lııpı-
' ' .,p topı"ğı öptüteı. VatRD topıığ!nı

lııvuşmaııı ıevinciyle göılcıiodon yaç-
laı boçanıyoıdu Atlsrı, ıiküılcıı, iki yeıı par-
oaLlıklı ıııo .ırgDıriıııoca tı\lıo tılılıo dolu
olyoluıııle ışte hıiııiııo beıı 7ınıoila bulunu.
yo,1n., Öbn, t4,,ft& ittp Lopıı birer ttıla, bi.
,.r de eı: Lırtk,uışlıııiı, ljtıçi taıitlıı çolı vc,
rirıli idi ; ııvltr dı, bir ret üıtriode biı Laç
oCaJı, ıçi lıılaı ıaJ«ıılı, dı1, ıııalı, çıtıır ba.

cıjı kutıı tJ]L] i.ıj.rdi. tiışııı o bacılatd*u du"
ııeı| türio.ri ı,,ı g,-ııel göruırir.lü. Buola.dro
.İrrımıü]ü hıç d;. Lıia7 oloa:nlştı. Kendileıi,
hic d.ğ,i,,c çoeuLJııı, onl,ııı içiırıle doEeu!ttt.
iııli olılıiı ıiolc,cıt haiııg ıic bığlı bulunduL.
laı: bı jıııçrl"ı. iıııri;otıırıı yüıüsti bıııkmalt
t)bette *cl,ı .irfi1,1i. t(tııdilç.iııdco ıoutı iç-
l.rıı..lı kirn öi;ir !t,§ir. otuıacıiıtı. Aııbılır
hıCııdı duğıu gıı.ırJayaıılı ıjeıleı[ıcır hepıiıin
L,.ş, gcııiı. b, tı! ttı-i]i,iıı lıcçiinıiş [ıaııı/eıı gij.
ıüıo,cı olu..;,.vı :;ıdaı oıılıır ıcyıcioilleııli.
Şıı,n, i6i.- ıiıletııa. ı.üi bit ha_.,it aç:lıyoıdu,
[ju,dı.u ı<ır,ıa yıh"ı,çı }ıir ri;lıe.l* aıın|ıI olg,
ıak yııltııaktıı lı,tıiet,ılı, i<eadi oitlctlcıi
nııı ııasınC,, çoğ,ııluı oioauır vcrdiği gurur,
lıı,. lıaşitııı . u!.a.:ı ,ltıi ,şıııtti]ıı Miiyoolııcı
iııınn. !oiitcııı ıçoı,ş. ouları beL,liyordu. Gidı
cek)ori ycıt h ! d.: r,gı,r(ı oit,"k gi.lecclı dt.
filditcr. Orıyı ..nıtl]*rı!ıı götüıectk. boıdao
böylc berabtı yaşayocalıi,ı.ı 7cııi iıtoıçcıilerinc
biitiio dunyıco tn.şhuı olaı güıı:l t(iti§ yctir,
tiıoe bilgılcıiııı öğ,etecetı, vtıItşecekleıi lıı,
ııbıyı bollulı v. ııidet gercctktilcr.

HuJuttı t€.ı!ın ılma ili tıoırılanıp ilıi
mcolelıetjı oearırıIarr ıııııo{e lıigıtlıı imza
lındı|ıtao aotı]ı (ııı..rı, h"yrıol"ıı vc aııbalı.
ıiyle beıağer. iııt6 ıçık vıgooiaıı biııdiıip tııı,
lt cvvcli A , şeh,,dĞ lışıdılıı, oııdın da,

büyülı blı vıpıı,iıı, E;e kıyıııodılıi B . " . Le.
ııbıııoa göndcıdilt."

Kaıa7ı çılıtıklırı ııoao hafı adana!ı|lı
bozouştu, I)eo,ıden eıcn ıoğııiı biı ıüıgAı,ycr.
ltııle ıüıüıen dölıülaüş yıpıılıleıı ıc toıleıı
hıvciandıııyoı. dıiiırde ı.ltanın ıırı aapıalılı-
ıı iopıııyoı, hcpıiui bııbiıine lrııtıyoı, ıooıı
topunu bi,<ic.ı ığıçi,ııo, tclgııf diıcklcıinio,
tvierıo, b,ıcal"ı,o oı"ı,nd"o, tı uıelılııdı gö,
rirıııo dığlaıa d,rg ,ı ı,suruyordu, Göçocı|eıi
lıırııianıa! ;c,r i.ril,r,ğ !ıdaı inıniç olın lııy-
nıı;cım. bc.;e dıyı bılL,ıı vı iıeı«benın ilcıi
gtlt nlctıı,it ı i'.i k:şı.,ruı,ltı6lcri;ıin yakglgırnı
Lıl.ıırm,1 ..,nııı,.. ,l. 1t lı ı elleı yle şıpkaleıı.
ıı,.ılıaiuııl:{, 1,p"ış_,,2ıl bııtı lu tı çıbuk
çaıulı : " lioş gtld,ıiz. hiış gclriiniı l, di
yo,1ı,dı.

VdFuıdı.. çıi ıı ııkt.ltı keodileıioe çe|ıi
dizcn ıe,mı:ge çüi,l,} or, i<".lınlaı at|ırlırıoa aı-
İıİltro!, çoc!ıılli. gırıtı"ı,nio ikıde biı ıavrul-
oır tchıilrt.s, 8ortcr,D tatklĞriDĞ tutunuyor,roD-
ıı hcpıi gartp grtı9 b,rt,ıılcrin+ ıolıulurqı,
" ,- Hol huıdı;k Loş |ulCuk !. J yoılaıdı-

Göçoeı le. in a-pn,tlsb bıışalınaıı tımıoı
oldo!t,^. ,.rn,, [. rr İ, *1.1l yı,,lıdıiı; aıkadaş
lıııodsıı iLi İd,D kb,,i , t,.f. ç,,.tı ve "Aılı
ırlıJallaıım,,ı i" {iy.; l.ı r ,ı"ıhı ıattadı, bir c,
lillt, kalkıiı 7alr*ıııı ı. o p tııı clıllr çaplıııııı
beıtııaıulı. oıitıa, ,ı, ,1,,,jk -t,ı| niı{ü!oDu çoğalt
lıkıcııuı, ttpıı"e §ı,,ıcı ı"taı u ştftetli vc ıı-
caL lıığııoı r,tğ,,,, (,.,,r:,r riıgiıla ıçıimak
üıcıt ıııııı y ]Lhı:,.ı ü,ı.2 d"hı i,rı tuttu} L.D
dilcriııt gcq rrılfrıııı i-{ı 1a,;"k \ı,lıır ıeytioliL
vcıil..-ı,;,,,. {,üıi., şu ,, ,,, ıı! t"ptlt.i !8p/|y6ı

ceadet kudret sol,ofr
yıbıni ıcylinlilılcıio açılınııılı içiı şimdiye lıa-
dır oılıııo çılışLan tiicıini bcklcdigini ıöyle.
di vc yı!ııu zımeoda cvlırioin vı: ;ıtiııbctlcri.
ııio temin cdileccğiıi, hcnüı cıııiı biı hoıırlılı
yapıltroıdılı için 1imdilik . kııa bi, zıı.ııın için
- çıdıılaıde otOrıceLlaııDt biidiıdi.

Rüıgir kıymaLıoııu ıöılcıiıin çoİuhu ı,"

çoıuyor, göçtocoltriB Luiıı}laııu8 "ıadu iıiı
ııeytiılik,. "aşı,, "çaciıı, [ılin eltıı: çjrrpıyo..
açılı bağııdan babıcderlıen göğari,.r]n! rıc'rıi,
örtct şu ıduınlııın karşııınd* !3ıkınlıklııı du,
ha ç<.ık ırı(ıy<ıı, ıoğoL ıiizg;irıı aitıı.l,r hıpni
üçüyoı, ııkelaııodaLi öıtültıe dah; ııkı ıııı
nıyoı, birbiılcriıe de[ıa çok ıo{rulıytı.la.Jı,

KıyoıLaoın notlıu bıttiktco ıonıa bclcdi.
yt bışkııoı. oulııa, çodııIaıe lııdır lıeodilcriy-
te bcrıbcr geloeleıiıi ıöyledi. [-larre-ılıı io
şuldu, eıkclıltı üvaodiıelcıini cIloıioe aldı,|ıa-
dıolar ce çoçııLlar aııbı|aıe. .şrğinrıııın 6ı.
ıını oturiu, kdfite hep biıdcrı haıclıet tttı,
Dtniıdtı doğıu deli deli cıeı ıüıgiı arı!ıle"
ıı§ Ilıctrtri]Dı, biı iuiltı hılinde, !arabıoııı içi
şe lııdaı ulaçtııdı, bu .t. bütü" solaü!ııdı,
gittilç. çoğdlaD biı ıcl gibi, evleriu Cutıılırı
oı yıiayılraL, ıçılı peı,ccıe ce |.apılırdıin icer
ltıt do!sraL. ılıtı. alı tı.

aoc

Göçoenlerin gelcccği lııytnolıaolığı ıucalı
bir }ıitı çvvçl babcı vcıiloilti. Kıyoalıao dı
bclediyc bışkaniylc bcııbır, çılıçmı1 çabala-
oı1 ııdccc yctccelı Ladar çıdıı bolıbilmilti,
Dıhı nc yıpıbilirdi ? Memlckıttcn çıtıaıılao
ıııolıLlırdeo kcloı cvlcı vııdı ıoa, onlıırı
lıepııını, çcıçtvcıini, hattidıoının lıiııoidini,
odılaııoıo dölcoe tahtılaııoı hılk çolıtan ıl.
oıç, lıuliautııltı. Oıtıde kelı Lılı hct tetıfı
dılil dclılı döıdcı duvıı lıılmıştı. Buolııın tı.
oir cdilcrck telııar otuıulabiIiı halc gctiıilme-
ıi hco ıaııııı, h"m dc pıııyı balıııdı. Kıy.
malam vııiyeti olduğu gibi Eı.ıL.rc yaı6tı,
8eo.1 bütç.dcn bu iş için öı.ı ı.hıi.et göodc-
ıilocıioi iıtcoiç, kcıdiıi, 1iodililı, gclcıleıc
yalnıı biıcı çıdır, biıtı dc gcmici fcncıi vcıı.
bilııişti

|llcmlcIıctc, böylc, ışağı yulııı biı ıııhel.
lc dolJutıcak lııdıı inıının gclaıeıi çııçıda pı.
ıııdı iiatIıııo bitdcıbirc yülııclocıine ıcbep
olııultu. Eınai bundıo rı.oıuı iıc de hılk
boşnot lıılmnoıçtı. Ucuı ucuz ılnığa ılışılaa
tti, ıcbıcyi. yeıııiçi ilıi niıliıc ıloıIı hiç dc
çcLili, ş.y dct ild i,

oao

Göçmenlcıi yeılcştirock içio, lıayma l.-e-

mıo yazıııodıa tam on bcç gön ıonra, mcıLtz.
dıı B... yc bcş kişililı biı G6çmcn Ycrleştir-
ne komisgo^a göndeıildi, Komiıyon lıeıtbı-
ya geldili ı!ftııı .Lio ıyı dı giıuıiş bulunu.

,oİdu.
Ha vılaı ıdeoalııl|ı ıoğuouştu. Çıdıılııın

[rapııı ne !ıı:lar ııLı lıapnnıııı |ıagaoıın, dışa-
,tı|n .oğoğtı yine içcıi7e Lıdaı işliyorJu. ln
ıaıloııı ıoluğu ilc oıuıııe biıaı ıııuır g,bi olıı
hıva, gündüıün inıaolıı dışırıya çılıtıiıtan ıoo
ra. çıdır btzioio m.riaıcl.ıi!dcD yigüş yav4
ııııp gidiyor şe oDuE yGıi|ıc, baıau yeğoıırılt
bııan lıuıu biı ıüzgir, Lıpıaıı Lcr açılışındı
iç*tiye çiddctlc doluyot, bütün Löşe buca[ı
Lüplıyoİdu, O ıa.r.ıo beş ıltı inııoın yeoidtu
biı ıınya toplr.!p aolu@ıaı, çadııın Lıvıııoı

cigcılcıiylc ıııtmııı icıp tJiy<ııdıı. [{tit gccı,
lcri, ıabıha Ledıı y,ağın lıııalı ile çıdıt!ııru
beıi nemieoiyor, ipieıi geıilıyo., göçot.:leıio
toprılı üıeıioç ıeıili döşelılcıi. ıııtlıtııdııi ö,.
tü[eıi. boLçelııındıti yeıiek çımaqir)ııi.,,ıtaı.
lıeo ayıklaıındıo çıiaıdıkiırı çoraplaıı. ;ı. j,.
ları ıiııi iıit ,rerBıc .ııtubet eıiyoıdu Çoı,ıiLi,ı.
rııt çoğu, lııdınleııo da tıit kııü:: öl,ıürtıeğG
b*şlamıştı Sabahlııı bcıııtn hıııiıı ı:n oııl.ıaIlı_
ıı taş gibi katılışılor, ht|c çoğuoı.n iıclirt çi,i
detl! ağrıiı, giıiyordu. Ar{bırltııııic ce-]ıl,ıı
getiıd:lılcıi lıabı hıııılaı, :ıit!otın;; ı:"ıti_ı hı,,-
oo 5i,ıı önleı,ııh.iıılc.di sord. oıit., !.. ıını
vgolıııo iiıtiıığ öıtııeL ıçit }ut,,ıDm,?.,j.'
Cc;çelten, hufıaulsıırr dayumo d!h, |.öti i11,

Oolıı ıçin h.ç lıi: ytr h.ız,ıiroın",.ıış f,r,..
leıi ı*lıah; kada; ırçıLtı, rrııut,etin i|İn.i, }:a:
ıı-ıı demtk, hepıioin ölcıtı, ıieaı,kti j|şuu
öuieııelı içiıı göcıntoler eiiııjı.dolıi lı*ııvlı:ı
biıbiıiue ti<lcyip üıiiı öıtüiü. ;,tılırı da ırt-
ba!aıl* çevrili 9eıicr, bı. iık,m aöıdt ıtıtlıı .

ya;ıoışlıırıiı ıEa bn ?cluteıdi, Arııııa },ı,. iilıüı
vcr. b!, ffiüı ıştııhlııı hağlı tıuluoiuğu ıtıdt
ö|ü olarık buluyııır*;dı.

ooo

Kooiıyoo ıllı iki güu duıumıı iıcelcııtkIt
vılrit gaçiıJi ; 8öçjıtDl.rc gcriiecek zeytinl;l
leıi, mcıılırı dolaştı ; gidcn ııınJıkiaı.dır, }ı
len baııp biaglırıo taıniıi ile ycıidcıı yupılı
ceklııın mlıııa(iaıını, h€ııp ctti ; bütüı iıun-
lııdın ıooıı kıyoılııın vĞ btlĞdiy. bıllııuiy
lc vıpılıı ııımi biı topiıotıde lroııiıy<ıo bış
Lını, tılııdalla.ı ıdına. iikıiai ıölicd; :

- McıLtzdtn bu iş için öıci hit ptıı, ıe
ıil.rniırccLtir ; 8öçğt.§lci:ı1 anctlı ycıindı_, cl
de edilcceIı çaıe!cılc yeılcltiıilmtsi lilıııııdrı,

Bu hülrüm üıeıioc, ıncılıeıdco taLıiıı!. vc-
ıiliıdi, vcıilocıdi diye uıun uııdıya oüııiıı-
şa cdildi, ıoıunda lııyoolıao keıtiııp attı .

-- Bütçcode bu iş için ıyııi,nış tcx biı
Luruç yoktuı. Buçlıı fıııldılıi biı pırarı ba-
ııyı bııcadığıo tıldi7de heüi o feıla ait
lııou bizmetleıi yiıüıtü bıralıılnıı, oluı, h.D!
dc bco bir faı|ıı tabıiııtını iıirııiı o|ııaL bı|,
Lı lıiı ilc hırcıdıfıo içiıı kaııuocı aoıooluo-
lı.ıuo. Bu"un ,epıl.bilEe.ı için. ııeılıcıdt- ıc.
ıileccL bir lıarııiı, tıhıiıatıo fıııldıı fııııı gc"
çiriloeıi lizıındıı lti. bu d" cıı aşığı biı lıı1
ıydı tıoaolıoabilccciı biı rru.!İııelĞd,..

Komiıyon başlıeoı, bu htlıiı ıçıLiımı ııı
şıııoda diyccclı ı6ıü oioıdığıuı, \aoıin öıı]odt
ıkır tolırı.r duracığrnı ıöylttiı, vakıt it ı.peı
ileılemi1 buluııduğo için öbür çı.cictıı atteıı
güo lıoouçuloaııoı Lira, ytyüli, topıııtıı,ı lıı-
padı, Kooiıyon 1cıcline btlı:diye bınıı,tıdı hı.
zıılanıo ırlışam ıiyıfetiıc git6ci( içiğ, bt].di-
ye baçkınınıo daveti üıeıiıc. hep iıiıdııı lıı,
ııılantıcğı Loyuldulaı. Komiıvon. burtdı çı
lıçtığı ııüJ dctçe, bclcdi7ınin rıiııii,i ıa_rıiıri. iıJ.

e9c

8clediyc bioaıı ilıi lııtlı id,. 0ıt !ıttı.k<ıp
lııtı ııioııundı. büyülı biı aıııı Iıuıuimulto.
Komiıvou üyeleıiylc, Layoıiaıoda, başr.,ıav.
ct, yeİg,ç, huLüoet doktoıu, PottJ olüddİü,
otıul ııüdüıi gibi itçeıin ilcri geltı ıneıuı!t
ıı. bjı de üıtü biı kaç ıtytiuydğı tüıcaıı ı,rıa
iı:tt dıı,etiı idiIcr Hcpıi oı beş lıiçi i<adıı edi
yoıdı,.

is,,,u İ.....i.l.,d.



ı

3'fncii sagJıdın:

Öııl ıct|eoemi ııcçrctoeyi fıyda.
lı bı,lduıı n diyor. Fılıat buna
ıalo,cn Daıwin mıiıtccilcıio. pa.
p..l!rıın roğ haddinc vırn kiı vc
q eiıc!iııioe hedcf o[oaLtıo kca.
dini jıuıtırıınedı. Daıwin'in yu.
!ıar:ılt bahıcttiğioix üç cıcıi, na.
ıatiyeıinin bütün cıaılarını Iıagıı.
.vıo ballıca tıcrleıidiı. BüyüLlü
Liçiilrlıi dıha hiı lol cıtıltı yaıdı.

Dıt ı,ı iu ıazuıiycıiıiı Luvvcti,
i]eıijiii gc dclilleri o !,cdaı açık.
İlr Li ıımıntn bütüD il.ri bilgiu.
|eıı oıı dtıhıl bcoiırııcorilltı ve
ı."iiriıfaa ctnıillcrdir, Fıkat :oete -

fiıiİi vc eıLi ilio gclentlleıini yı.
kıo lıu ilcıi ,!!(ııtiçie, vc biıııt
il}aı wi;;, ıniiı|cc;lerin vc pıpaı|ı-
ıj. !mio.ıı hücomlırııı uğıadı,
bı: hücüar[ır Ls.şt.ığdı o, biı za,
n,yoia, pipıö olmık içio ilihiyat
i,ıüıttıinc giıdiğiıi hatırlıyııılı,
"5oıra{uıı lıiliıı oeuıuplaıınıo bı.
tı ıaıı: Lviuııııulcaııo" ıai:lırdılr-
i,,ııı düşündülı.,. lıcndioın dc biı
..ı o,j||4t pıptı|ı§ı niyct ettığıeıi
L utıılıoıılı baıa giiüoç gcliyoı,.
deFre]ıtĞn lıendioi alaoıyoıdu,

Dıış,iı, lEE2 Nııe uıuın I9,rıda
öldi. Bni,ak biigin tıSiatlc o ka.
jıı bağdaşııış, ()ıuo i.aııııııaııua
o lııdır ılıçııışlı Li ıon ıöıü şıı
atdü " Öliad€tr biç lıoıkoıı9o"

lI

,}nr rşin ıızşı a]enıin gclişm,
it oıolaı;sı lı:şf,toıiş, ııııgü,ıLü te
Lj ı;ül ilmiaiı: drtuı)uöıi oiııultur.
i;t.w,o-e 3+l:ıccyc ka dıı ı büıün
lo, "ıtı" v,ı ırhai ıı*g,lcri ı\l1ah ta.
ı,.{ın,,lıro ı,ııalı.,o,ş dtğiş.,c, .e}
.., l.iairıri olurur,lu. Durv,.io bo
3öıılü yılıtı. hı 1vaolırın, ıelı"t-
ltıın. tarihl bircı gaıiık cl{ulılaıı
gı, lirritteE oıiirtLLcbe ıloğıu dur-
Ea.i.:, rcğiEtikl.rlrıi ıcdtdlioez
.tıl {ılit|4: ).')e'_ (ti., onl. !Öl.
,.jıı ş.*ı.:e.In ııhuru dı, cılıiıc
!!n voi. oluşıı g,b; " Allah,o
1.949iıeı t. mıhtcd,ei laıliye.
t;,r ü .jcrj d.ğ,l. tlt 5iı v. ta.
ııl:i oıı iııiıilttıı ıı,ıuıi neticeıidıı.
lj"ıırıiı'deır ö,ıcr ,lc uzui dlcrnJe
t,.kiuıül fılıı i»e tırıflar olanlur,
hıiti teiıioül oıiıuıı 7cıi kurtrrlıı
ıırdı,: Lırtııck gı)i. Fıııar Daı-
rıin uıçi ilemi 2ıo.{ın E4trryĞll€.
ıı: dayıoaıa! Ğt., fLc,| idccledi,
ilıoi bır tcLimüi nüıOııre.i kuıdu.
8«gün Dıııriı,ı ğBzErıye.ioi kıbu l
.tğıtr...L hiç iııı huLıli iiio ada.
-l ,oktuı dcıiltbiıır. [J"yvao vc
ıcbıt foıillcıı, cılıi uıvıyctıeıiu
lıhı cılıi uıviyct{crden büoytcc
iıhı bııit olduulııını, ,aoi uıgi
ilc odt gclişoocoıo bsııt ;clııldco
ılahe oürckkcp şGLlc doğıu bır
ıeyiı tılrıp ctt ğıoi açıiçı 96ıtc.
ıiyoı. Dııwiı bu gclıçacli Var-

Iık uğraıdo mücadclc ilı iııb
.diroİ.

Hayvınlaıdı gĞ tıcbsll.rdı aıL
ıılı tcıadifi de[işoıcleı olduğı
oeydıodıdıı. Dırwiı iıbıt ctti lıi,
o ar l ı k uğ ı an da mü cade l edc lay da.
lı olın dığişııclıı birlclip kuııot-
lenmclıte ve biıilıcn bu dcğiçmc.
lcı veraıct yoluyla ııcılc geçcıclı
yeui hayvan yc oebıt nc.ill.riıiu
doğoaıııa yol sçEıLtedır. Börlc-
cc mcıçelcıi bir olao uıvi ştkillcı
yÜı oilıoılırco yıl dcvıoı cdcn
hiı ge lişoc ıc7ıinio mahıullcıidiı-
Icı. Bugüolıü uıviyct çclıillcıioi
biı aocak taıibi göı öıüıdc tut.
a!lı ruretilc anlıyabiliıiı.

Dııwin tc|ıioıül styıioio ıc
bcplcıioi. ınobeı.iL kuccctlcıioi
dc nıcydına lıoydu, vc cınlı tı.
biıtıo gclilocıiode eıaı olın iç
tcıatlaıa vaıdı. İııi dcğişmc ıcy.
ıiDdc doğiıt ycği şcLilIcılc .ıLi
1ckilleı aıeııoda ve ncvilcılc on.
laıı çcvıtlcyen uzvi muhit ıııııo.
deLi teıatlıı veılılı ugıundı nü.
cadelc çclılini alıyoı. Bu tcııtlır
aırcAk ııuayye6 bayıt çııtlaıını
ur8,üu olaD rieğiloıc ıayeıiude ou-
hıte h6kiıı oloalı imLinıoı clde
edco uzviyetiu tabii iıtıfaya ugıa.
maıiılc çözü|üyo, ; csLi ııevil.ı.
derı reoı neviler doğuyor, Muhic.
l:f hayat şııtI*ıını uyaD ycıi Ec-
vilcı Lııı huıuıiyctleı 9e alaoıet
lcıle ıi,biıleıindcı ıy]ılıyo., ıt re.
bu|ılılaıınr muhafaıı etoeLlc bc.
ısber §iıbiıleıiodeu uıılılagıyoılar_
Uıviye tlc ıio tabii mcnıuocıi bu
ta ıihi akıabelığıo Eühtel,f d.lece.
lerini rkıtttiıir..

BU ıuret|e Darıuinİsm 'uıvi |c_
İi:nüıüı e ıaı lilrtörinü 6.yd!Dı
lıorııak uı.ıiçet nevilcıioin çcşit
ve lr&İat şnıtlaıına uyğuıı oloıla
İllıılı rcbcPierlni iığh ctE c Ltcdir.

lıl
lJııw.o caulı tabiıtın fııılıııı

b . ^"*,ı-, .--rı|. ı.ıi.tt[cıı Eıiiıti
lıebc ıogru daiıııi biı gclıçoe bı.
lıoac oldı6,,o u 8ö.tertn Dızoıive.
.,.t mctalı.iLc, idcalııme. ye di-
oe öidüıiıci bir dııbe vtr<iu. Bu
daıbcdt_ıı ayoi 2rı]JondA iordDlu
!6inetıır oıcıi.tzı olduğu ve diin
yıııııı uncıit ioııo ıçin yaıotıldığı
yolundıkı ( aıtropoıaotıi! ) dınl
t.liLLi d. hıııcsiııı ulmıştı. Çün
lü bıızit inıaoıu da ınt|vo6ls.cı
iıi ıiıeo bıı gclılmania aabıulü
oiduğu iıbat ediiıyordu.

|Jı wıı cınlr tıoiatc mıddcnio
haıti,etı lıaouoleıı,!! göı. gcl]reE,
..ı.ı Eaddı olsD bıİ vdlttk gID,i
bılıaı. Bugüo biı çoL ıoti dııwı.
oı.t'lc, dĞ 8cl|rrD.yü lııbul ediyoı.

lıı 1 iılııt hcpıi dc ıııviyctia tc,
LioülEnt, hıolcıini tcıahüılcıin
iç tcııtlaıııdın ılıo meddi biı ıc.
yit olııak dcğil, bir "ııhu lıülli 

"tıııfındaı idaıc odilcn cııaıcogiı
biı ıcyiı olııaL batııı[ır, Bır tc.
liklıileı tclılmül ıcyıiıi iloi vc
elılı yıLıo biı ıuıcttc iııh etıck.
tcı uıaLtıılıı.

Dııwin oııclcy e oadcicci biı
ccphcdcn yınaçoılıtıdıı. Cınlı
vıılıiılırı tclı i oğlündc iııi dcğit.
ınc, vıılık uğrundA Eücedelc, ta-
bii ııtıfı ve ilh. gibi aıılllcı mıd-
di ıoilleıdiı.

Daıwiı uıviyctte olgunlulı oe.
r.lcriDi dc tııı biı oııddeci gibi
çöıdü ; idealiıt tclcoIojiyi tcocllc.
ıindcn çölıcıtti. Uıviyctlcıdclıi oy-
gunlul, düıcn vc Layıt şııtları-
Dr uyma ocıel..i çok eıkıdcobeıi
İiloıoflçıı rclgul edcgcloiçtiı.Bu-
nı Kınl, Cuvicll gibi biyük lıa.
fılaı bile ccvap botaoıoışlat,tc-
lcolojiL biı iıah yoluoı ııpmışlar.
dı. Dıt»,in E..e|Gyc biı maddtci
gibi yanaçtı i uvgıınlolı dcyince
öoccdeı lıurulmuş outlalı bir a
bcolı titğil, ıııvi vaılılıleıın bıyat
çeıllııına niıbi biı uygtrıtlrıüunu
ınladığıoıııı bclittti!tco ıoııe bu
uygın hıııuıiyetltriu tebii seyiıleı
ııyeıiodc lııouul olartk doğduk.
leııoı, bunleıın uıviyetlc yaşıt ot.
mayıp ıaoıola dcğilco, gciilco
taıihi huıuıiyctlcı oldıığunu iıbat
clti, Bu ıoııtle tebiet iloinin eo
oühioı acıclclcıiodco biıi dahu
lıtıın olaıak çöıü loüç oIuyoıdu.

Iv
Dıtwiı'de, ıeıariycıioio öıü-

De, aa&8tna doLunmryan bııı nolı-
ıaniaı, bilhaııa bu nızaıiycniı ın.
ıana vc inıcı ceıniyctiDo tatb;Lin-
de baıı yıolışlur raüçahcde ctaı+k
ııiolıügdür:

l -- Darwin, hıyvaoiıtııı cn
ıcüıelıLtbi, cn gclilmili olduğun u
isbtt ettigi ıoıaıırn Dayva» ileoi».
deo ayıı biı mıhlük olınadığıoı,
digcı hayvanlıı|a ]niao aruıru.ltı
biı hıllıa, biı lı.1 ııcvcut oldugu.
nu ıeddcdilocı ıloi delillc.ic iıbat
.dcıcL bütün dini tclilılıileıi köL-
teğ beltAisdı ; İalııt bu koouriı
öı biyoıojıL cr{ rt dn ayı|lsmırdığı
içio inıtnın doğurunu t6m gt doğ
ru olaıak çöıcEcdi. Sooıadan iı.
but cdiıdi lıi, ınıaıın hayvaolaı
ilcoioden ıyııluııııadı ca biyıilı
ıold i, al.tı lıollanoaıı oyEeEıl-
tıı. İ1 alcti inıınıı bcdcocc dtğiş-
mcaiİıG! oDu ÖtGLi hajrveolardao
.rıı| c D to lıcılıin huıuıiyctleıio,
cllcrinıı vc dioağıo ln, dcgiçmcıi-
nc yol ıçtı. 8rı ıuıctlc ioıuoıo ıç

tioıl biı vıılılı claıılı, gcliçoeıin.
dc ıııl ıoiü oynıyao. cografi ou.
hit. dı| herat şııllaıı değil, orari.
di iıtihıal ıcyri oldo.

2 - 
(oı"r,n doluçu oıeıcltıi.

oi ıonırıa lııdaı vııdıra madığı
içiıdir lıi, Dııwın. ioıın cemi;ıc.
tinin hıyvenlıı ilcoiodcn btşlıı
biı 1ty. y.6, biı lcyfı9çt 6|1,1,,,ı,
oB, bu ctlrt!peate biroloj,i. değil,
tcodinc haı ıoıyıl !ıir lıanuoiyct
büküo ıüıdüliın,ı d. eDl,ra Eıdı;
tol»iİ ıslifa oaıırjyeıiııi inııı co,
oiyttinc dt teçuıil etıntlt iıtedi.
Dcırrıiu'in bıı {tıoayülü ıı stı ıyol
darvıni sm» i+»tn bug,iılıü ıoüı,
ttci ccıeycıa rol iç@ı| buluıru.
Jroı. Elu ccı.yt(üıı tarıftııia rı n ı
göıc [tuıvctIilcr trıyıfiarı, ileıi ııi|.
letleı geıi milletltri eımtktt, bo.
y uodııı ıık üültıDd" tut,o§Lta finLlı.
dıııar. Çünkü ııariık uğrunıia mii-
cadelede muztf Icı olı,ıuşltıdıı, Bu
naıaıiye aucıİ rory.il !Dürsüritrı r,
Iığı. ıuyıİ o;lIctit,ı i eıınciı !çiıı ı ,n.

peryaliıt bııılıitti hılılı vO -ııiğı(ı
g6ıteıock iıli,;tıle:iu i1 ıc t[;t,
ıir; il,ıole hi. Lır i,giıi tolı(ur"
laıau tsıihiıiu mııh;; rıiı, Lı,ıvcti
biyoloji)ı l.ıiı h ıyst a ıjcı.lşlcı, vc
ıst ılıi d.lilCiı. !Jeşcı c:rııyctiuiu
lı e udinc hgı dtğilğıi l,roııDl,rı|
çar ki ıııviıct ale.tiııio tıi1o:ujiL
Lauu giı rııdaü f: rlılı,iiı^

_t -- l)ıtıt,i» t*biette ııçıanıı-
yı lıabul etaıiıı;ıclı 1ıı|ış bıı ioı
mil ileıi ıüıouç falrei bitüı ııış.
trımala,ı ono itıJi frır c ü iüylc
ttııJa düqiırmiiştüı. Cüniıli bu ıı,;.
ıaı!Jşo,n cD pa,iaı miı.ııiııııı:i |,ıı-
ınt kto Jjsi veını,ştiz.

S-ıtd ığııaıı iıu ,,o',:ıaulır l).r.
u,:tl'ııı ieh a ıın ı ı,+ ta,.ııil,;miclde
iılııiip y*p,n ıı§ reı if triı,ı rr ır,ht,"
nu incıten.k ı, ı tiy. ılı ic,1' ı,.
P ıı .ııiı naıaıi;.riDjı. dağ.ri|,,.8o
iıııkilı.ltio ,:ı ha;iiL irı t.ı,.ı,,ıo
,.ı:ıu },ı, lı,ı:( ı" ııt ııılı çt ı İıı
ıan ,ııgJn l i,,ıi, p,.ı g io,,i, . ı,||.
dc değişmt tczab,ı,Ierı»ı ,ı{. ,ı,rırı.
ıalı. sa'ııi ısfı/a 7oiıışlı i,eıı, e[ı.
ii bayv.ı çe r,t bıı'ı ıinı.eıı .,ıı ı.
d. geıııışn., t,rıı;ır ..rr.L l L6.
miie bız,ıei e.i,yoı, F,,, oiı1. l)ır_
\ılü'in lcLamii; !,aza iycri1,1]t .l..
ğıriıi ca lıu]rt'|ııı; *"ılatıı ı ye.

Tti:iimi!i ı:,;ı"ıiçcıi Dır *ıniı ıı
de lıcud:nı :uir;ıilı, tıu, Lir ıaier
Luıandı Ç,:niü o ,ııt. a,"sı ,, dti.

ğüoılü aıcıeicleıini çöztrlıcır tciııı.
oıül ıeştı"," kanvoluluİu,.u bü
tün açıLlığı ila oıcyd: oa ko}lıı.
Daıç,ın öleti slt.ntf ddıt ,ti .,,.tu.
Bu mnditt ıarfınria ilio bıı coi
yeoi ırııteı ycileı birıLtırti. İ.,nıı
gelışııtı, Dnıw ı|i.oı'I ley: el D(l-
le lıalaıcdı, oou gelıştirdi, dıı,».
ltçtiıdi ve tııntı,olıdı. l3ıgüu D.ıı,
wıniıa, ıadcce Dır*,io'ı u şıhı.ylc
bığlı olan ilmi faalı-;rtin vcıiaı|c-
ıilc hudutlıodıııioıyor, uooını ıet-
lc uışi iıleoın ilmi tciişııl ;.aıı.
ıiy..i dı7. labul cJıliyoı.ğ Zaliha YAKUPLU.
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Tercüme
'}4-36 ıncı §a),]la.l },ir ari,l1l yıyln]anfnış ıılın (Tcı-

aiıllltl aCrgiiilIin 'bıı ö7fl §.yüsl Yalnül ll]nn/üİr siir l-'r-
clilfle].. ne ve baİl iinlİ galp ,irar!aİlll1,1 şi;r hii(klİ-
düt!il y,.lülarİ[a ıy,llml§tlr l.rer§it'l.. |,,ıılaııt,.n bışliı
liilkie(e İnıİ.xtrü terciim.rin tar:iı:nF eit c. iki İıaknl€

Erki ıl13i. şiitin,].İ hışl.y]p, Yıl|liı| Liiin, Çin,
Jıpcı;, lspı:ıyol, t-.İs, l,rı,ili,, Amelikıı, Fınısıı, Al_
nııır vc Rı;ı e,ıtbiyıtlırııa ı'i tlİ.l!n inz t :i:]-rltn ),e1-

n,,ş kİdİ, şii, ç.ı,rilTüisti, Bunliı ..ı§,.id. orLın Ve]i
Kını\'ın Orııı ilayyiıİ'ı!a !tü İuLıi. frı,l{oıs v,l]o.-_

r1.o As,!.ntş'.rln t,}alii(i,. TatioPİi!e Grıli.r 0cü Çi,ı |şi,
(:hrrlts (_r.,siian Ç,:oznırnt: Mclll! c.vdc1 Aİüiar'tn
L.jl:ilrn Hıthes)(le:ı Ben de. Edgı, )'1)clüliiiü Anı]ıbel
|,.(. s l!ıı|ıil(io Eyiiıı,ığIıl'ııın llı)n§jid'daı, Mtrr]ı! Tı.s1,

Il]1,I LIilrr1|' ito K"r";l.,.,, J. §,ı;ı ıuıtllr .lfı: Mi!l,jnl i"
ti!. -l ill:rı! t. ApJl,j]ilıe'.ltn Lİırızi5iı; Yılnı Nabi

N]rIi'ı. Lrİıi:line']t.]n G,jl; cıt]lit slt!ü Tırııcı'ıın Gc,
rr.l .i.: N/l,,.i',leıı l aııtazyl iercillıtleri t]ilh]]riı b!İa,
lIl1.1l. ü-)koi!clı iırllrlxa hlİ 

'iklr 
vFlnreı( ]çiüı -]ı]nlırılı

|ı:rzılarını j*rıhaş t dıy<,rtız-

!'.ık^t Alnla,ı ve Rus e(le'oi)il]A lrıdi ı yapıtiın ier,
(li,teleriD çoiıl ue yarıIü li 7ai{liı] heit l)(lnlal ıii5|n,|n
s.iihııt,in Bltıı üi!)rl!§ln! i.§tYhrıldr, ı§l]iıİtİ,n değtri
İ2]ükl!)dir eül ır7ak lıir 

'il,üir 
\trnlo k tn hilc ın},lo nlı"

MARlzlBıLL
Biıyük caddesinde Koıonya'ntn
Bir 9ider biP oelindi akşam Yakti.
Hefksse cömoıt, şirin, cana yakın i
Bitince kaIdıcım oldsr iç6ı'dl
Basık mgyhanalende yorgun argın-

(uru lahtıiarda yalmlya 162l,
Alyanak kumral biı oğlan yüıllnd.n;
Ein yahudi,sırmtaak kokar ağzı,
Çin dönüçiı Şınohay kerhanesindan
Çlkal. ıp gelinmigti kızcığızı.

Çı]k oö..müçlüğüm vaı. böyletsr.inİ,
omuzlarına ağıı. gelir kader ;

Kapapa|2, ı.üzgdıda yapnak miaali ;

Odatori kı.ık llmbalara benzen ;

l(alblsni iş|er kapllarl gibi

Cqilloamc Apolliıoirc: S Egaüoğla - N.
Cuınolı (Teıcüme, N.34 - 36|

s!!llauD. ApoıliDai.€ (ta8o-r9la)1 A3ll
Po:oııya'lldlr. Aİmanya'ds uzun moddet do

ı.rtıkt.n .onr. P.rı.'tc ,a.ıaçtl. Yant şlır,

'aıııt, tİtlrtro hrickGtıarrnc kralltı. Eirlncl
clhsh Hlrbi'na krtlıdl, hrrb|n tonuıtda la-
prnyoı n.ı'calndcn öldo. Frınia vc Aürupı'
d, agrttnraln ah btıyok şrlrıcr'ndan iırrl-
mıktldl7.

Ben de
Bah da Amerikayı överim.
Ben en eıınır karda9iniz.
Misatirler o9ldiği 2aman
Mutİağa dehıiyorlaP yemokt9 boni
Amı ben buna gül0yor um,
Karnıml doyufuyorum gİizelce
EüyOyop kuvvotlaniyoüum.

Yaıın
Masanın başlna ğsçip otu!,acağlıx
Misılinler geIdiği zanıa n

Klm3o cesı.Ot odip de

"Hadi ssn mutlakta ye-
Diyemiyocek.

Biı hoş oörüvenecoklğe yanlrrlnda beni
Ulanacaklar da...
Ben de Amerika'y|m.

Laagslon Hııghes: Melih CıvıIcl ,4ıılag
(Tcrci,ıc, No. 34 - 36,1

LAN(;jl(jN H('(;ll!-s: zl , , 1,1l ı,:,liL:r, in,
]İi.]lü llL: t§.ti 1!ı26 (i;t 11.J l!i!nft|ü!:

Karartma
t(apılar tutulmuş nğylarsin
Neylensin igerdo kaimışız
Yoılar kesİlmiş
Şehin y€nilmiş neyl9rgın
Açlıktlr başl6mtş
Eld6 silğh kalmam|ş noylel'sin
Neylersin kaı,ınlık da bastırmış
§evişmozsin da neyjofsin,

Paul Eluard- Saöalıor}in Egiboğiı
(tcrctıme. No. 31 , 36)

,rAtJL F:l_UA:lıi il.i,.,il Il':1lı|,l: -1|!iii 1],l]!,c i,]:

t..lı iı"|].ln.!r,l §^rrr (,iic.":e,
.tnlj.le) hı.ieı6 ı.ı::i:ı ısıtİrir!l:rnte'i") 1],lli_

Iral,I aılt,iIecll.,,!tdtndi, !İt!iırllt.l ]§l"|,iDdl

(u(lr,v:,)e1 tılt!ei!'oi tiı]!,1Ir!c.]!.

Bira:; da güIelim
Dil çorbası
. . ).l it'trlt nir !|l o1.1l,, .|l|1 {'l ll;J.l ,, 'z rk ,:'ıl:
Fl*1.;,,,.,ı, hl.,r:|l p.tIı.,.l1.1, |-.ü,|,|" r, l,,l )i"",,cı

lçtct;ıt ült!tıiıl|ıCıiiıı Ljtİi](' üilülİ1l,ı,İ ıl ılığıı iaıia,
ucoz gt(i]!ıılek d,]rıtilüde, lı(,Il uclr iıııı, d' h':'l,i",'i
glca ',ulıı,,.,,,, y!lxnıı jtlı.i|ü,ü ],litiı 'l t{il],r t (l i9i pPı

ucuıa m;i] o d,lğl1 s:)tlc Olt l,, ıı1,1ı";lt hı ],:(lı]",i,

),o]uİ_ ı ],l lr!usl r: :lıi §,||i,iJ iifi:il ";ır'-j. -lıı:lr :i)l
ı.üı(ll ı!,ı J,tı:ıtili - j§iıtiEiıl lihi - ;:,ii ft||,i,il: ı,ti-

yt]; :iı l(,ü(]r]F lej,r kezx. l,iıl. ]ç,if l,),ü: ıllılti,J,d, lli,
ıa!.ı dJ:Iıiİsıni7; h(!'a, ]lii\ı'lll l,ii, ,,:'j,t]o'ıJi', :ıl,"
]oji ilav{ tl!ikte §onla lı,!JDl ,.tri - -;,!'rı,l' ,lc"r-,(,
?PVt. (il . 

t e . i ş 
T t t l t r .J i 

, ' - 'lj,| |,|, ! lj,J j.",! ar,",İ,
ül. İxynıtnlfilniz. K'rinı]nl lliii:r İt,i'- lir lx] 1,li, ,j'1:

(liği iz kaiIa. sr( lnldl.|r 9]:ı:r ıi:1 ni,,l;!lr,],! tL,li,-"r,

ı,! ç.rrbil1,1x İli_,i rcİir o1,1lt([l /..li)?iJ!,:",,:r; |ı;|",ı,
tlc. ı](k:ıdı- iıı,ti,ılieı. ı:,]-i :ı]iiil l3:_i:tltrl |i! 

'.ıİt*ln |.atcr,siilı !c tı|rl:: n !.l,,l|,tt:,,l 'l,, "J ,,,)"l ,(,ı,
n,iş :sc!ef 1ı,, :ju ]i(!di ıım,|"ı ,r'.c "':i çt:.ı!\ı" ilı ll,ü '

beslen ıç, ııeıı:rtıle: vı:ııı.: l

lonazio silone

ri qjq,._sı.ıır v€ TEN(T DtRcis i

ıru.rb{fu ıaelçı2ınr/fu,fMa/
Harman Yangını

(ı.i.. ıhlit Aİt.! ")
ALİt. Ayt.lıi" lııtıbıoı " hiLiycleı. ıdı

oı ççııniı; .iı oıı irtğı bili7c Litıbı
ıliyin, iıtc,, uıuı yıllıı ıüıco biı Auı

lolı gcıiıindco 'ıcportıgcnl ar diyiı... Yıııı
lcıdiıi ııııt iıldiııı Jöıotmcdilini ıöylüyoı ;

ıtı bu Litıptı loplııııı yııılardıa brıılııın
dı hiLiyı çılidloi", baıılııııdı dı 'ıcpoıiıgc,
çc$ıtioiı cn güıcİ öııtlıleıı ıııııtı lııtıloığı
dtfcı o lıdıı çok öroeLicı ııı li, ioııo, bcl
Li ııoıt id<liaıını }o,;iıoıiyeo yıııno bu diı
çüıoülünüa ıetitcıi ııyıbi|cccÇioiı üılup ih
cıllcıinc tclnilı ıııllatııı cıı(lcoiyoı, Hılil
ı\ctc|.iı ııl, lıöylü ollo cc bütüo ocılcl Lı
y.ıt,Dı k6y çcvıciııitde gtçiıoiç gcoç biı yı
ıııdır, Öıiı, büyülı yıııılııdılıi ccvbcılcıdcıı
ilriıioi : ııoıtçıyı cr. gcıck|i ooıunlııı lııçıı-
oıyaı biı oülıhcılc Lıbiliİ.ti, vc ioııu ııı{
lı,ını cı gilüaç ycıleriudco yrlıılıyan biı ııı
ııh ıcıişiıi boiuyoıuı, Bunlıtdıı ılıbı ıı oü.
liııı olıaıyııı, ıb.lı.rrrGıi ölçü iic hırcıoı : ıt
lüıooıındıo {ıılo iıııl, oc dc buletıklığn vc
ııyıllıfı gütüıectlı lıodaı bııiılilı göıtctot
dcır kullıımı mclolıtıiııi, 6iı lıciiııc ilç ıınıt
yıııtoıııoJı L;t€Ltıiüi çG dili ıo tiuııı yc ıa.
hıt biı iiıdcyc clvc.işli 1ılıılde Lullıooa o.
dcLcıioi kııınııık ıçiı, ııııt Lıyıtıoıo bıı ili
dcıtmıltriıdtı ıonıı gıyıctlcı ıöatcrirı. Gd6-
biyatıoııı çok |tvlcı lıııııiıııı.

Kitıptı l3 hilıiya toplıoııış. iflııoıo yıı
gııır, r Sııı cclcp,, " Kını ıuııyıı topıılıo.
lıöy ığılaııoın, lıöyliiyü Iıcıdilcıinc cut|ıç vc
tıit hılc düşüımalı için bılıuıdulılııı çtlitli
cıtıilrıtııı ıqlıtıroı.

ıToprılı bııııti, dıba çolı biı (ııpoıtıge-
iıı. Buııda biıe. rtop.alr iıııuou, üıcıiodc
1ııtıçıldığı ıııılııdı, topıtlıııı, Iıöylüoüo bu lıı.
lışırıiıı ve lııouo rıilıııdılıi dölEncclcıi oıL
l.d i lııclıteJ i,-

Hılıt Aylekio'i,ı Litıbıode, ırıl.tı|t. ,t
vıırlıir .Jc lıooılııdı iııııılık yok. Buolıı tl
botte lıi. şeı*, içiı, lıüçüoıeıoıiycetL rcııiytt
leıdi,- O, t,ıştr i|*.r.t tttiçio lııııuıiaı iıcııtı
dc du,ıup .ıo]ıtı5t oj8uDl.ı|tıııı. lröyii ıçindtu
göıüp aılı7au ec ,luyao bıı hıtri7cci , ıooıtı,
cı oloıoıo iilı 1ıc{ııi L.ııııuhı|iı i ıc böylecc
Tüılr ıooınııdı ycp vc,,ı biı çığıı ıçaı.

flğq!ovelt
2'ncl s9yrad.n

Rr,,seve!t şah§i}etiııiıı ktıdr,ılı politiltacılıktaki
mıharetı v. lıaIkın t,eıteğilc brlki n ıencltıdı hış.
kaniığa gt!ebilccek bışka bir şaiısıı yapamıvacı-

ğını yapıtııştlı. arna lerlleıiı Ludrtli"den çok dı-
ha ıQ.ı baıan cemiy.t nıza:ıı şı.ıllııı,. onu gi:iik,
çc aııan ıavizt.,jg btlııomıı,a giilüımiiı. nıillclin
ücla bltın. çv. giytcelr ue yiyccak lımin tımık
iüt,ıarii a'an,la de,n,ıkıısiyi gtlçckleştıınıık gayc

ıine hiç yalcınlaştır maınışLır,

Nı tluısa ,,ılsun. h',anklin D. Rooıtvtlt'in öl§,
ıaü dtmokıasi d;vası il:iı biı lıayıptıı ; onıın,bu-
çün hay;,ll,ı ı!l6ı§tıı| i!tcrdik.

Ekrnek we Şarap
Fışiıı t.ro,u .Ilı!d. i.Iiy.n

n.tüıd. iioit.iı bit

25O kn. - Batı

ıCofonı»leıiı, Cııup italy.ı,'nıa çoı.L top.
lnyıt nücıdılııi y.?.r ı,rııi.,!n dğ.l.nı.

Yayını - P, l(. l8, Şişli
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