
Kira bedelleri hakkın .. 
dakl kararname dün 

neşredildi 

'---------------------J 

Francala, yalnız bele
diyenin tayin ettiği 
fırınlarda çıkacak 
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Japonyanın . 
sulh tavassutu 

Milli Piyango 

1940 ydının k8r1 
2,620,312 liriidır 

. 
Japon teklifi 

tedkik 
ediliyor 

Berlinde nikbinlik olma· 
malda beraber teklifin 

:vaktinde yapıldıği 
kanaati var 

BU S.A.BABK.İ 

'l'ELGB.A.l'L.A.B 

ltalyanlardan 
200 esir 

daha ahndı 

ngiliz Harbiye 
Nazırı dün 
Mısıra geldi 

imparatorluk erkani har
biye reisi B. Eden'e 

refakat ediyor 

. Harbin bitmez olduğuna öyle 
11.lışmışız ki Türk • Bulgar beyan
tıamesı, bize, umumi bir sulh ta:. 
~assutu teklifinden daha fazla 
Jnılhe yarar görünüyor. Tür1' • 
:Suıgar beyannamesi imzalanır
ıten, Japonya, sulh için araya 
IPrmek teşebbüsünde bulunmuş
!tur. Fakat dünya ajansları ve 
tnatbuatı bu teşebbÜSe, Balkan 
hıldisesinden daha az yer ayırmış

Maliye Vekili beyanatta bulunarak: 
''Bu inkişafı halkın yüksek alaka 
ve teveccühüne borçluyuz.,, dedi 

B •t 1 t · Kahire 21 (AA.) - (B.B.C.) İngllbı 
Londrada Amerikanin eş 1 ayan ay- . Ha.riciye Nazın B. Eden, impıırator-

y eni ted_ birlerile bu teklif yaresı• d Ü ŞU• • ru· • ı d u· • luk erk6.nı harbiye relsi general Dili llıt beraber dün Mısıra gelmlş~ir. Bu. 

tır. · Ankara 20 (A.A.) - Maliye 
Vekili Fuad Ağralı Millt piyango -
idaresinin faaliyeti etrafında bize 
aşağıdaki beyanatta bulunmuıtur: 

arasında münasebet B. Edenin Mısıra. yaptığı üçüncü se
yahattir. 

1 Japonyanın sulh yolunda bir 
teşebbüste bulunduğunu şu kısa 
telgraftan öğreniyoruz: 

(<\Vaşington 19 - Hariciye ne· 
~reti, Japonyanın tavassut tekli
fini iyice tetkik etmeden evvel 
bu hususta mütalaa denneyan et· 
ll'leği reddetıniştir.n 

1 

Milli piyango idar~. 940 takvim 
yılına ait bilançosunu vermiştir. Mil· 
li piyangonun geçen yıl zarfındaki 
hasılatında ve .safi karında mühim 
bir inkişaf vardır. Avrupa harbinin 

~ en buh~anh devresıine t~sadüf etme
lf. sine ragmen devlet pıyangosunda 

görülen bu inkişafı halkımızın yük
sek alaka ve teveccühüne borçlu· 

' yuz. Nihayet halkımız bir piyango 
bileti alırken ayni zamanda bir va
tan lrizmeti yaptığına da kanidir. 
Çüınkü Milli piyangonun safi kan 
santimine kadar Millt Müdafaa Ve-

1 kaleti bütçesinin hava kısmına irad 
kaydolunmaktadır. 

Piyangoyu 3670 numaralı kanun
la hava kurumundan devralan Ma
liye Vekaleti bu işi azami tasarruf 

1 
ve randımanla !İdare etmeği gaye 
edinmiş ve bundan semereli netice· 
ler elde etmiştir. 

(Devamı 2 nci aabifede )" 

görülüyor 

Japon Hariciye Nazan B. Matauo.ka 

Bundan başka, Japonya Hari-
1 clye nazın, İngiltere Hariciye na-
1 

tnrına gönderdiği bir mektupta, ı 
Yalnız Uzak Şarkta değil, bütün 
Ciünyada tabii halin avdetine hiz
ttıet edecek bir şekil bulmak tek
lifini ileri sürmüştür. Aynı za
manda, yeni bir tabirle «sözcü» 
Öenilen, yani bir nazır namına 
matbuata söz söyleyen bir Japon 
nı.emuru da, Japonyanın Avru
pa harbinde ara bulmak istediği~ 
gazetecilere kapalı bir tarzda an
latmıştır. Demek oluyor ki Japon
ya hem Amerikaya, hem İngilte
reye tavassut teklifinde bulun
ınuştur. Hattd Amerikaya, bu tek- T k k k t• • Londra 20 (AA.) - Hariciye 
lifin tetkike değer teferruatını da e e m e 1 p 1 müsteşan B. Butler, dün akşam A-

vam kamarasında sorulan bir suale 
bildirmiştir. cevaben demiştir ki: cJapon Hari· 

Harbin şiddeti arasında sulh eıye ~azırmC1&-:ı hususa bir ınesaJ 

Sözierine pek ehemmtyet vetil:iril- Tek . tip . ekmegv i_n 9 - 1 o kuruş alınmıştır. Nazikane yazılmıt olıı.n 
.,

0
r. Fakat bu r.efer, hadise_,_ üz_ e. bÜ mesaj laylk olduğu ehemmiyetle 

.J • d t J ht · Jd• tedkik ediliyor.> 
rinde duruıacak derecede muhim- arasın a sa ı ması mu eme ır ispanyanın vaziyeti 
Ciir. Zira teklifi yapan Japonyadır. Madrit 20 (A.A.) - (Havas): 
Unutmamalı ki Japony~ b~taraf Dün akşamki Radyo gazetesin· edeceği yerlerde satışa arzoluna- Japonyanın muharipler arasında 
bir devlet değlldir. tlçlu ittıfa~ den: e<İaşe teşkilA.tı Ticaret ve caktır. mutavas~ıt ~olü oyn~~~ğa ve ?or
l\lm a. bağlıdır. Hatta, dun- p t 1 f'sleri kurulması liakkın- Tek ekmek fiati, belediye mec- mal vaz.?"etın avdeti ~ıçın teklıfler 

anyay . . tak· e ro O 1 · toplatnaga hazır oldugu hakkındald 
Yanın müstakbel yem nızam daki kararnamelerden. sonra, ko- llsi veya daim! encümen tarafın- haber Madrit mahfillerinde heye--
siminde llıtfen Asyayı Uzerine al· rdinasyon heyetinin yeni bir ktl· dan tespit olunacaktır. canla karşılanmııtır. ispanyanın 
rnış. buna karşılık bu ~ar?te, ;arnamesi da.ha tekemmül e~ Kararnamenin tatbikini bir ~~ğrafi v~~~eti ba.?ıın tekra..r t~i 
l\merikayı tehdit ederek Ingilte- bulunmaktadır BU yeni kararna- taraftan Ticaret VekA.leti müfet- ~ç~-.en 1~uhım 1 rolhıı_. 1~Y1n~agha mb?. 

k i · dl~ taraftan d saıttir. spanyo uıdlmcti ar m 
reye yardımdan alıkoyma vaz - me (tek ekmek tipi) kararname· tişleri 5er . a toprak genişlememesi için şimdiye kadar 
fesini yüklenmiştir. . sidir ve yarından '(bugünden) of.is ve bel~ıyeler kontrol ede- çalışmış. Fransız - Alman mütare-
. Dikkate değer nokta, Ingiltere- itibaren tatbike girecektir. An- ceklerdir. kes.ine tavassu~ etmiştir. . . 
hin yardımına koşan bir Amerl- kara İstanbul ve İzmir şehirle- Toprak ofis bilhassa, değir- y?- adındakf .lspanyol ga~~eaınm 
kaya ila h otası vermekle . , uraniarı alft.kad.ar eden nlerle ve belediyeler de fınn- Berlın ~uhab.ın Japon telı:lifı hak-
tn." nı arp n Ame- rınde ot da bü- me kın<Ia dıyor k1: cBu hususta Alman• 

. Uk~llef olan Japonya~ bu kararname, ayni zam~ larla meşgul olacaktır. yanın ne düşündüğünü bilmiyorum. 
~ika Ingiltereye var kuclretıle ya:- tün vatandaşlan da b~vasıta Buğdaydan mühim tasarruf- B. Hitler «mevcut meselelerin mü-
fünıa karar verdiği sırada bır !"kadar etmektedir. lar temin edecek olan bu karar- zakeresine başlamak. zamanı gelip 
13Ulh mektubu göndermesidir! a. a k t• 1 kararnamesi, enin tatbiki mcinlcketiıniz gelmediğini. yahut muharebe sah-
i Bu lh t kl'f" d neler var, Tek emke ıp dA""•linde ye- ~am 1ı bi 't "b di y nl nesinde bir hal tekli aramak için 

.. su e ı ın e . belediye hudutları lUll ıçin hayır r ecru e r. e (D '1 1 sahifect 
hen~~ bilinmiyor. .Amerika bu necek ekmeğin ne cins undan ya- tip ekmek, lezzet ve gıda bakı- . evamı ne e). 
teklı.fı beğenerek lngiltereye sulh ılacağını tespit etmektedir. Ec- mından şimdiki ekmekten hiç 
~~vsıyesınae bulunur mu? ~~- ~ebl maddesi çıktıktan sonra lOO de aşağı olmıyacaktır. Belki de 
, nı .değil. Ancak bu tekilim kilo buğöaydan 86 kilo un aııı:a- bir çoklarımızı daha çok alaka
~ınerıkaaa pek ciddi karşılanma- cak ve bu una yüzde 15 nisbetın· dar edecektir. 

Türkiye 
lngiltereden 
uzaklaşmadı 

dığı anlaşılıyor çünkü ilk çıkan d katılacaktır. ruancala · 
ses şu oldu: Ja~onya, h~la.. Çinle de ça~sblti toprak ofise veril· An.kara 20 (~eletonla) - Ha-
SUlh yapamadı d··nuayı kurtar· unun la her beledi· ber aldığıma göre, tek tip ekme-

v • u J ektedir Fıranca ' · ti 9 10 ,,.,,,.,,., d 
rnaga kalkışıyor! m ~ edeceği fınnlarda ğln fıa • D.':"" ""l arasın a 

Bu teklifin neticesi ne olursa ye~ ·ak~ belediyelerin ta~ oıması muhtemeldir. 

O~sun, ha.dise, kendiliğinden ma· yap:ı:a:C=-:.:..~~~~~~~7~:7:-::::---:-::----
Ege denizinde ;Alman 
tehdidinin ne demek 
olduğunu Türkiye 

pekala bilir 
nalıdır. Japonya, müttefiki Al· - ['1 • 'f. T k ·ıı lJ f • 
lnanyaya sormadan böyle bir ıe- Kira bede ıerı ve ı er aeye ı 
g:~?.üse girişemezdi. İtalyanın 
butun Afrikayı kaybettiği, Al
hıanyanın ne yapacağını şaşır· 
~§ gibi. göründüğü bir sırada 
Oıtaya çıkan bu tavassut. Japon· 
~~da, İngiliz kudret ve haşmeti· 
ti ın ~ak üzere olduğu f~-
8 ne ıştirft.k edilmediğinl gÖStertr. 
. , u da başlıbaşına bir işarettir. 

li yetinin Dün Batvekilin riyasetin- l..ond... 20 (A.A) _ Balkan 
Koordinasyon e • d• '-'e ı•çtüna etti• 1 1'-ı u vaziyeti ngiı.U; gazetelerinin dik.ka· 

karart ıneriyete gır . tiıii çekmekte devam ediyor: 
a.yrl Ankara 20 (A.;A.)' _ İcra Ve-. T~e:" gazeteşinin diplomatik 

kara 20 {Telefonla.) - Cl da mubarrm yazıyor: 
An r1n Jd.ra bedelleri baltklll killeri Hoyeti bugün saat 16 da Aınkaradan gelen komanterl~I'. 

n:=~~rdinasY'Oll heYe~1ff~=- BaşvekA.lette, B~ekll Doktor Bulgaıistanla yapılan anlapnaıya ha: 
~ran bugünkü Resınt~tir B~ ıca.- Refik Saydam'ın riyasetinde haf· kiki çehresini V'fl'mektedir . 
roıunaralt mertyete g~ ıca.veıena.me· talık toplantısını yapnmrtır Alman propagandaeı, Almanya· 

Necmeddin Sadak 
eye göre k.lı'a. ınu n --s ' · b" f k d v • ddi rarnam tırııan kJra. bedeller e ........ n1111mımım111111mımn111111111mm11nu111111•mm nın yenı ır za er azan ıgınt 1 a 

......__ !erinde kararıag9 takvim senesine alt da· es.as teşkil edecektir. ediyor ve anlaşmaya, Türkiyeyi İn· 
l--h~ı:::::::ı==:::==========-=- sa.1r şartlar 1~ yyed son kinı. muka.- Gayri menktJllerln asli heyetini tev- giltereden uzalda,tıran bir vasıta 
......._ I.~ k a ~ I er ı_ noterlikçe m~d:ki bedel ve şa.rtıa.rdan si edecek mahiyette vaki olan tadiller olarak tavsif eyliyor. Fakat aşikar 
~ _ veıenameler acaktıl'. dolayıslle gayri menkul kiralarının bir vakıa varsa o da Türkiyenin si-

tıı.zla oıaınıY eslnden evvelki ra.: artmasını mucip hallerde. t~dllat ko- yasetini hiçbir vechile değiştirme-
Suç, fakat ihtiyaç' 

'9 Sokakları k~ hem suç, benı 
.: ?'edeniyetaizlik; lakin öyle naçar 

~YeUer var ki ekseriya da ihtiyaç. 
\ren· 

l:v 1 serntlerde modem helalar, 
•det... Fakat eski aemtlerde de iki 

tın ba.. 1 
l'İt\i , ~tnda)Q cam~ abdesthane e-

nıçll\ hit let"tibe ıoJmuunah 1 

1939 takvim sen yrt safı mJ.syonlarınca. yeniden takdir oluna- . ld .. d T·· 1.:... • • • 

l 1 göre takdir olunan ~- n1 yr1 fi i dlar klra. olarak ka- mıt o ugu ur. ur.....,erun Blyaseti 
Y ç ere B 1 diye encüIIle e- cak ga sa ra ·ı ı· · Al h t 'radla.r mahalli e e t d hl· bul dilecektir Ancak binanın asli he- tamamı e rea ısttır. manyanın a • 
~ince tesbit edilecek birknlsb~u :ak- yetı!i tevsi v~ tebdil etmlyen dahili tı hareketi bu siyaaet üzerinde katl
Unde tezyid oıuna_!'llec~erlv~u nlsbet- veya harici kısıınlıinnd11: vakl olan ta- yen müessir olmaz. Egf! denizinde 
dirde Be~ediye e~~:~ Aza.rot bir ay havvüller, tamtF ve tezrtnler tadil sa- Alman tehdidinin ne demek oldu· 
ıeri bugunden 1 a ilan etmekle mü· yıfinıya.caktır~ Bel~ye ~.ulu llsak et- ğwıu· Türkiye pekala bfür. Boğazlar, 
zarfında tesbit ~: tırinek için noterlere m)lracaat eden ıiki taraftan tehlikeye dü!}er, hiri 
kellef olacaklar.~ . rinln bu suretle klriıseıer icar mllkavelenamelerlnln ar ten di" eri imalden. Türkiye, 

Belediye encu~~~er ancak bu ka- aynca ımzalı, pulsuz bir .suretlnl ne- g P (Dev!nı ./ ncl sahifede)' 
takdir ettikleri ~.... ledlti hUSUSlal'- oore tevdle mecburdurlar. . , 
ranıamenln tealhıı• ey 

Atina 21 (Radyo bu sabah saat do· 
kuzda.) - Düşmandan müstahkem 
mevziler zaptedilmlş aralarında zabit
ler de olmak üzere 200 den fazla eSir 
alınmış, otomatik sUahlıı.r ııe malzeme 
iğtinam edilmiştir, 

Harp ta.yyarelerlmlz, düşman askeri 
hedeflerini muvaffakıyetle bombardı
man etmişlerdir. Vuku bulan hava 
muharebelrinde beş düşman tayyaresi 
dÜŞÜl'Ülmüş tayyarelerimizden blrl. 
dost arazi dahilinde yere innıeğe mec
bur kalmış ise de mürettebatı kurtul
muştur. 

Atina 21 (A.A.) - <B.B.C.) Dün 
İtalyan tayyaı·elerl Preveze üzerinde 
bir akın yapmışlarsa. da hıısıırat ve 
telefat yoktur. 

Libyadaki 
ita/yan ordusu 

Mareşal Petain, T unua .. 
tan geçmesine müsaade 

talebeini reddetti 

Londra 21 (A.A.) - B. B. C. c 
Fransız sansürü di1n ilk defa olarak 
general F ranconun mare~al Pc
tainden B. Mussolir.i namına Libya· 

Atina 21 (A.A.) - (B.B.C.) Yunan daki İtalyan ordusuna, Tun us top• 
r:ınyosu dün akşam çarşamba günü raklarından geçmesini talep ettiğin-
şıddetll yağınurlann Arnavutluk cep- d b.h. k ı ı 1 
besinde Yunan taarruzuna mani oldu- en a ıs ~a a e er ra.zma arına 
ğunu fakat zııptedilen yerlerin dü _ gazetelere musaade elmıştır. 
mandan tamamUe temlzlend[ğlnl sö:- Gazeteler, mareşal Peta,n'in bu 
le~tir. talebi reddettiğini yazıyorlar. 
Italyanların ikisi çarşamba. ve birl 

dün sabah olmak üzere üç mukabil 
taarruzu kohylı.kla tardedllmiştlr, 
Düşman c.ğır zayiata uğramıştır. 

11 nci İtalyan ordusunun geçen haf
ta zarfında uğradığı zayiat fevkalade 
ağır olmuştur. . 

İngiltereden bol yiyecek 
VP. ınhhİ ~~.1.,.omo so\J.;. 
Atina 21 (A.A.) - (B.B.C.) Dün Yu

nan ga.zeteleriİngiltereden gelmiş olan 
yiyecek, sıhhi levazım ve her türlü eş. 
yanın uzun llstelerl.nl neşre~lerdlr. 
Hlndlstandan Yunnnistıına 2 milyon 
şişe kinin ile tetanos serumu ve diğer 
birçok serumlar gelmlştır. 

Avustralya 
Başvekilinin beyanatı 

J,ondra 21 (AA.) - (B.B.C.) Dün 
'&...--ol..- -., - O "'\..,._ A.•Mu\ı.A.Mıl.JUıt U~'J" "'"-..... 

B. Menjies ga.zetecııere demiştir ki: 
ııBritanya. topro~ına. tekrar geldi

ğimden dolayı bahtiyarım. Orta şarkta. 
kaldığ'ım on bir gün zarfında Avus
tralya kuvvetlerini teftiş ettim. Mane
viyattan mükemmeldir. Italyanlnra 
karşı harekatı nlelft.de temizleme ha.
rek.!l.tı teHikkl ediyorlar. Askerlerimiz, 
Almanlarla boy ölçii~eği nrzu edi-
yorlar .• ___ __,,__ __ _ Yugoslav 

Hariciye nazırı Amerika erk8nıharbi-
Gelecek hafta Bükreıe 

gidecek 

Belgrad 21 (A.A.) - B. B. C.: 
Yugoslav Hariciye Nazın B. Cincar 
Marcovitch ~ ugos1av - Macar dost
luk muahedesinin musaddak nüsha· 
larını teati . etmek için önümüzdeki 
hafta Budapeşteye gidecek ve ora
da iki gün kalacaktır. 

ye reisinin mütalaası 
Vaşinırton 21 (A.A.) - (8.B.C.) 

Amerika !\yan meclisi harbiye encü.
menı gizli bir !çtımaında Amerika er
kfı.nı harbiye reisi Marschall milli mü. 
dafa.a ve İngiltereye yardım meselele
ri hakkında ıstıma etmiştir. Zanne
dlldlğine göre Marschnl ingUterenln 
harbi kaza.nacağında.:n ve Amerikanın 
Inglltereye yardunından nlkblnlikltt 
bahsetmiş,_ pasifik Okyanusundaki vıı.
ziyetı vahim diye tiıvslf etmiştir. 

................................................................................ 

- - Kaba saba amma. cesur adam' 
- Lüks mağazaya mı davet etti? .. 
- Hayır, «Sizi dünyanın öbür ucuna kadar takip edeceğlmb 

dedi! ... ·. 



Sahife 2 ~l Şubat 1941 

D 
.. 
Un Geceki ve Bu. Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliğleri 

lngiliz 
paraşütçü 

kıtaları 

Amerika Tokyoya 
karsı ihtiyatkar 
davranmıyacak 

Somallde 
Cuva nehri 

geçi idi 

Selanik 
tahllye 

edilmedi 

.&Li De VELi 
-------------------------Öbür ayağında 

nesi var? 

AH - Radyodaki halk §arkı· Eritre, 
İtalyan 

;rrablusta 

Habetistan, 
Somalisi ve 
hava faaliyeti 

ı . .. JI d eoo R d L"- Jarı hakkında bir çok mÜnC'lr'\'er-Bunlarin esaıli talim ngiltere ile Ameril(a mega a oma ra yosu taraı:ın• !erimizin fikirlerini aldım, Veli ... 

-- görerek hazirlanaıklari Uzak Şarl<ta en fena: ltalyan esir ahndı dan verilen ııaı>e., Bunlar diyorlar ki: cHalk şarkı-
anlaııldi vaziyete liarıi koyma~a tekzib ediliyor aıdır diye bir beste ve güftenin 

v--h"ıre 20 (A.A.) - İnglllz hava. bazı~r bulunacaklar İn tlle kıymetli olması lazım gel-~ Kahire 20 (A.A.} r ~Ulz umumi eti.na 20 CA.' l - Hükümetln em- B l k d ~ 1·1 
kuvvetleri umumi karargahının teb- H"' k~ars/ı.hıniu tebliği BelAnlk s;tı halkının tahliyesine mez. un arın anca cger ı e-
ılıorı Lonc:lra 20 (AA.) - ucra ve ao--;Lsfnd ıu•-l rinl ayırd ederek bütün memle-

b aıyıı.n ııw.ı e, ""' anml91 :l.§landığı veya; tahliyeslni.Q emredll· 
Erltrede ve Habeşlstıında: Şark! çorak geniı bir ıaha ÜT.erbıcle para- Nevyork ~O (A..A.> _. Nevyork gu,e. düşm~ ınuka.b11 hüoumıanıi'i ia.rde-.. diC'l hakkında. Roma radyosu tarafın- kete vedünyaya dinletmeli ... 

İtalyan Afrlkasmda, orduı:nuzun taar- ıütçü kıtalarınm yaptığı talimler telerl ve Ameı·lkaıı rodyolan, 8~a.- derek cuva nehrini muvaffakıyetle dan verilen haber katlyen yalandır. Yok a Arabın yalelli tarzında 
ruı:una müzaheret eden Ingillz hava hakkında fngiliz hava nezareti lstih· t>ura. müteaddit takviye kıtaatı g n• geçm~tir. l:Ju mıntakadaki hal'ekıtt iyi son gönlerin hava bombardımanların. §Cylerle alemin bqı:ıı şi 'rme-
kuvvetleri dün mühim askeri hedefle- barat büroan dün a,a~ıdakl tnalu· derHm.mıt, Japonya.ya karşı her tUrl(l bir tarzd~ :IQ~f etmettedlt. dan ve bilhassa,. güzel Aya.sotya kilise- meli; zevkini bozmamalı ... > 
re müteaddit hücumlar yapmıştır. Ha- t i tı• yatıştırıcı hattı hareketin terklııe işa.- bı>:....r eephelerde, vaziyette hlçbll' '"'nln tı~radıx.. hasardan derin bli'i 6f- H-,_,k t w t k" . 
V"'ı1ın f"nn olmnsına raıı--en, ne~sıe- ma 1 vcrm ~ r: ret eder bir mahiyette telakki etmek- l:i" 4 ' 6 15• 1ıL1U a en çogu pes en ıraru, 

... " o"' ... deitişikllk yoktur. ke duyan Selanlk halkının mütıadele ı d · ) deki motörlü. nakil vası~lan tecem- Kara ve hava orduları yüksek tedir. Umumiyetle ifade olunan dü- ıvır zıvır §O~ er, ne ersın. 
muiıne ve tamirhanelere ve keza kumanda heyeti ve l:iu arada genel çünceye göre, Amerika, 1htlyatka~ bir ~00 esir daha alindi ~~c~m~::;~~t~t~tı::mı~~ - Veli, Riza Tevfik'fo meş-
Des.slenln ~imal ve şarkındaki yollax: kurmay başkanı general Di11, ana· vaziyet nlrnıyacaktıi'. Uzak Şarkta Ja- Naırobl 20 <A.A.) - Resmen bildi· alınm.aııından başka bir şey temenni · hur hikayesini hatıriadım. Hani 
boyuncn giden nakliye kollarına kar- vatan kuvvetleri başkumandanı ge· ponyn.nın her iilrlü müStakbel genlf- rildlğine göre, Cenubi .Habeşistan~ etmemektedir. bir bostanın yanından geçtiği 

"§1 taarru~r yapılmıştır. Ta?11rhane- neral Brooke. bgiliz hava kuvvet- lemeGlne müsamaha. olunmıyacağının Mega'dakl İtalyan gamızonu, (:enubı İtalyan hava. kuvvetıe\_l SCUmikte sırada, kulak kabartmış. Değ-:r-
lcre tam ısabetler kaydedllmı~ ve ısa- I •. "d d h k l . Amerlka Blrleılk devletleri tarafından Afrlka)otalarına tesllm olrnu.vtQr. Ek- veya. sair yerlerde tcllş uyandırdılmı men gıcırtısı ile birlikte bir mani: 
betleıi müteakip büyük siyah duman ermı ı are e en ava uv.vet en sarih surette bildirilmesi tasvip edil- serisi Italyan olmak ilzer.e 600 esi zannediyor""' nldanıyo'"'ftr. TelA· uerl- B d 
ııutlınları yUkselrnistlr. Birçok araba başkumandanı hava marC§alı Bar- mektedlr. İngllterenln ve Amerlkn alınmı§ ve aralarında bırçok top ve ne hissedile'; kin gittik•çe&G derinl~ek. « i~ adyağın a mesti vşar, bir 
d. mitralyöz atcşiİıden sonrn alevler rot ve umumı müfett~ general Cort Birleşik devletıerıntn UzalC Şarkto. en mitralyöz de bulunmak üzere büyük te ve İtalyan olan her ıeye ~ al- ayagın a mesti var •.. > air me-
fclnde bımkılmıştır. Asmarnda, tayya- tal.imlerde hazır bulunmuşlardır. fena vııalyete ka.rşı koymağa. hıwrlan- miktarda harp malzemesi H:tınam !inmez bit tnrzda kökleşmektedlr. He-ı taklanmı~. Zira kafiyeler zem· 
re meyd:mmm binalarına ve hangar- Kıtaatı taşıyan tayyarelerin bu- malal'l Jfizumu ftzertnde ısrar ofun- edllm1ştlr. sap saati geldiği zaman fa§iznl, Be- gin ... cAcaba arkadan ne gele-
lara bombalar atılmıştır. Cenubi Afrl- )utlar arasından sessizce çıktıklari maktadır. Londm. 20 (A.A.) - NalroQl tebll- lAnlk'in geçlrdlğl imtıbn.nlann da. ıt.s- cek) Deıti var, hest:i var ... Par-
ka hava kuvvetlerine men.sup tayyn- . .. •• .• f h New-York Timee gazete.od, başmaka- ğinde ismi g~ıı Mega, Ha.befi,stan teyc dahil edlldl~lni görecektir. lak mazınunl r doğabilir.> Fa-
reler de bu mıntııkada düşman tayya- görulmuştur. Tayyareler, ena ~ ava ıes.ınd. Japonıara ıerek ticaret, gerek ıcenya hududundan es ıcııometre ka- kat bostandaki adam, aynı mıs· 
re meydanına cok muvatfakıyetii tn- ve çok fena ruyet şartlarına ragmen strateji bakımından Amerika Birle§lk dar §imalde mühim bir mevkidir, Muallimleri alakadar 
arruzlar yap~r ve Cr. 42 tipinde paraşütçülerin bırakılac<:.ğı noktayı devletleri için çok büyük ehemmiyeti raı tekrarlayıp durmuş. F:ilozof 

i In u s .. 9 t" ı olan Slngapuru almap teşebbüse eden bir tamim dayanamamış: •Öbür ayağında iki, Cant 33 t P de ç ve . ı ıp n- bulmuşlardır. Kıtalar, alçaktan uçan Tunanın tafmasİ nesi varh diye hav. kırmıs. •ar-
de uç tny~are tahrip etmişlerdir. Baş- tayyarderden birbiri ardındaın sü- kalkmamayı tavsiye etmek~dir. Ga- Ankara 20 (Telefonla) - Ders aa- . .,. 
l:a Cenubı Afrika tayyareleri de Yn- . . zete, Slngapunı. tecavüzkfi.r bir hare- Budapeşte 20 (A.A.) - Tuna- atıerJ, kanuni hadden a.z olan ısetet- kıcı bu sefer de ilaniha~e tuttur-
vello'dn kışlnl:ırn karşı çok şiddelU ~tle yeıe ınmı!lc~ ve baskın •~r~- kete başlandığı takdirde Japoııyaya. nın merkez mıntakasında vaziyet tnenlerln, fiilen ders verdlklerl saatler muş: •Öbür bl)'ağında nesi var, 
bir taarruzda bulunmuşlardır. tıle havadan hır ıhraç hareketının kafşı ekonomik zecrl tedbirler alınma- hfssolunur derecede ıelah' b\ılmu~ lle kanwıl hadleri arasında. kalan sa.- öbür ayağında nesi var .• .> Biraz 

Italyan Somallslnde: Tayyare t.eşck- nasıl yapılacağını göstermişlerdir. ınru tnvsiye etmektedir. • d b• tak d • J atler kadar mektepte bulunarak mü- daha gayret, halk musikisi diye 
h · t k d li N -Y k Herald Trlbune ~azetesl ıse e cenu ı mın a a u arın dürün rröstcreceıı.ı vazifelerde çal"'"'"-kullerlmlz Cuba ne rı mm a nsın a Bu ta "m esnasında nııkledilen kıta· ew or • x... hl"k • b" ükt·· K 1 b 6 ..,,..._ bunları da ortaya çıkaracag~ız. 

t Uznhe et Uzak Şarktaki buhranın har i Hin- lu~_,.anı te 1 esı . u~ · ur. . 0 os~a ğa mecbur tutulmalal'ı Maarif Ve-
ordumuzun aarruzuna m r at küçük bir müfrezeden jbaret ol- distnna yakla.,tırmaktn oldu~"U söy- ve Kfscoros ahalıslnın tahlıye eclıl· k&leti tarafından tamlmen alakadar- Aliveli ederek keşif taarruzınn yapmışlardır. ki b b 1.. hal" d d .,. "'"" ı 

Trnblusta: Dü~mnn tayyareleri, şa- ma a er~ e:, u~~m·ı : ın ~ ~- !emektedir. m'eleri muhtemeldir. lara blldlrllmJştir. al 
fc>kla beraber Btngazl üzerine blr akın ha kuvvetlı bır mufrezenın muessır 
yapllll§lardır. Helnkcl ııı tipinde bir bir şekilde karaya indirilebileceği M·ııı-ı p·ıyangO 
du~man tayyaresi hava dafl _toplan anlaşıhnıştır. Türk_ Bulgar Bulgaristandci lngiliz-Sovyet 
tarafından düşürülmüştür. CY~eden T ayyarelcr meydana çıktıkları 
sonra düşmanın Junkers 88 tipindeki ,_ d _ J '~ J l d k mu•• zakereler•ı (Baş tarafı 1 inci sahifede) tayyareleri yeni bir taarruz daha yap- ırn ar surat e ;ou ut ar e.r~~ın ~ ay• b le 
mışlardır. Bunlara Messerschmidt 110 bolurkem lcıtaat karaya ~ner ınmez eyannames Bir mikdar ihtiyat silah Milli piyang<>nun 940 takvim yı· 
tipinde avcılar refakat edlyordu. Bir paraşütlerini atatak tayin edilen l ld lına ait 12 a.yhk safi karı 2 milyon 
Junkers nvcııanmız tarafından hasa.- plan mucibince silahları iıletmeğe Sofya elçimiz Bulgar a tına çağırı 1 Avam kamarasında 620 bin 312 liradır. Eski piyango 
ra uğratılmıştır. ti'ç Inglliz Hurrlcan hazır bir halde muayyen bir nokta _ be sorulan suale hükumetin idaresinin frad kaydettirilen eon 
tayyaresi ileri kuvvetlerimizin hare- üzerine atılmışlardır. ajansına yanalla Sofya 20 (AA.) - (Havas) ı bir senelik safi karı 1,601,860 lira· 
katına müzaheret ederken düşmanın B t 1. d "f • ld ., bulundu Bulgaristan, on günlerde geçen ae· cevabı dır. Buna "öre Milli p;yango bir se-Messertthmldt 110 tayyarelerinden ~. a ım e ~u .. rezenın a ıgı .. e~- ., 
murekkep bir fılosunıı raslamı~tır. re gore pnraşutçuler mefruz kuçuk ne silah altı 1 alınmış olan efradın ne urfında l.018,452 liro fazla kiir 
Tayyarclerimlzden biri kurtulmuş ve 'bir fabrikaya hücum edeceklerdi. Sofya 20 (A.A.) - Bulgar ajan- yerini tutmak üzere bir miktar ihti· Londra 20 (AA.) - Dün Avam temin etmiştir. Safi kardaki bu ar-
dı er ikisi kayıptır. Şimdi teeyyüd et- Bu fabrikada yeni bir silahın imal sı bildidyorı Türk - Bulgar müşte- yatı silah altına çağırmıştır. kamarasında. işçi partisi azasından tış nisbeti yüzde 63 dür. 
"· - .._._... •~ı..ı•••-'-• -'"' ...... • ... • ··• • _ı...ı_ ı.. ..ı 1 ı · ·· B. Cock.s, lıı lli:ı. • Sovyct müzake- Bilet 8atışını yükseltmek ve safi 

dilen ve daAlmAnnustrtaalyyarelent·ıe yapı11;:n1 y~l;rie "<lli;mnn başkumandanlığı ;;betife. Türki;~~~· ... S;fy~ .. ·~ı~rft Za~ı CJ.I İuglli" ukuuıa. relen mesclesinı bahis mevzuu etmi klin çoğaltmak için aldığımız ted-
çarpışma v ya av nyyare d B ,_ B 1 . b. h 1 k 1 h . ı_ l . fh d l b' 1 
diğer iki Junkers daha dÜŞÜrtnÜşler erkanından bazılannL, yapılmakta :~K.Cr U gar ~Ja_nsının ır mu a• Sa Onuna OnU an Ve U miızaKere erın ne sa 8 a O • lf er meyanında ŞUnlatı zikredcbi· 
ve bu suretle dıişünılen düıımnn tay- olan gizli tecrübeleri takip ettikleri hınne aşağıdakı beyanatta bulun· bombalar duğunu biln.e.k istemiştir. Hariciye nrim: Milli bayram günlerine mnh· 
ynrelerlnln yekfuıunu üçe ~ıkarnuşlar- de farzedilmiştir. muştur: müsteşarı B. Butler, 21 kanunusa!l'li- sus olmak üzere üç tane fevkalnde 
dır F b k h b d l k Türkiye i>e Bulgaristan arasında Belgnd 20 (A.A.) - Zagrep de aynı mesele hakkında diğer bir piyango ihdas edilmiştir. Halka ve 
D"ııorer bu-tün h"-ketlerden .. ~,,, .. are- a rr •• u.".cra . j •• yer e oma - 1 eki k polisi tarafından neşredilen bir teb- l b ld ~ b b ·ı d .. d d 

6 ..... ....J,, l '-L b b il h f İmza anan d arasyon, iyi omşu sua e ceva en yapmış o ugu eya· ayı ere ogru an oğruya bilet 
altında bulunmakta ve 1·çinde 50 halinde yaşamaları. muka. dder olan k J I I I natı atır atmış ve aemiştir i: satmak ve ikramiye ödemek için 

lerlmlz salimen dônmuş-tür. 1 a Dera er no etç erın mu a azası . !iğde şöyle denilmektedirı Zagrep· h } ~ k 

" f J h b B Ik te i ngi iz okuma ea onuna konu an •Sovyet hükumeti, daha h~la bu Ankara, fstanbul ve İzmirde Milli Alman tebliği amele c;alı•maktadır. Tecrübe top· ve esas men aat erı .. ar ın •. a a •. n- b b '•il ·ı il' 16 k" . t ' -"f , _ _ı.l 
" 1 l d ~m. a T

1
" hekı.kg 1 l ılşı evK.9ıAO'CIOl • meselelere cevap vermemiştir.> rviyango büroları açılmı•, otomatik 

•? !ısının düşman tarafından jhti· ara yayı maaın an ıçtınap ıçın m~- mıştir. a ı at suçu arın "' se- B .. · B C k k:. 1 1 h )"f h. ı" d • 
&rlin 20 (A..A..) - Alman ordulan mla gizlendiği farzedilmi~tir, Pa- terek gayr~t~ bulunmalarını Jstil: nesi zarfında Zagyepte vukubulan' 1· unun ~zenn~... .k oİ s: gu et ·ureeker.le ~u te -!! şe ırbenkr e pıyabn-

başkumandanlığmın tebliği: .ışütçü kıtaya fabrikayı ve makine· zam. eden ikı .. meml~et. anunn~a~ı 11:) b d'" .. "k . el a ı 4k>nnu~ ur: c.vıuza ere erın, va - go c; ı mış ve 41roat a ası §U e 
t d ti b t h rU unal e)ndz~~l ıger .u.ç ıw .as.tteaıB e tile Baltık devletlerı" denen devletle- ve a1·anları "ıle po•ta merkezler"ı tn-Şimal denizinin cenup kısmında, b r :erini tahrip etmek ve askeri ıahsf- ı~num os ugun yem ır eza u - & ;, 

dil mi esu hod ufl airınHı gost~rmııuı. k un• rin tanınmaaı ile alakadar kısmı rafından memleketin en hücra kö-
r! hücum botu, kalııı .sise tnğmeo, yetlerl yakalamak üzere gelecek di4 r. ann e e er ırvatıstan ma am- h- ._,_ d B B 

1 
b" k l ·1· 1 · d b"I l O d b" 

eeman 10 bin tonilato hacın.inde iki ter paraşütçülere fntizaren hedefi 1 I hi el h l k iki euutın a . ut er, ırço ngı ız §e erın e ı et sah mıı:tır. n a ır 
Eilahlı İngiliz ticaret gmlsinl batınnış- sarmak ·f-_. ·ı · t" ç k he Bulgar hükUmetinin 84 a~~ _ ~ eıy n uhe oşnul ttulz u ,_ ' "tev ~ hukukçularınıcı fikrine göre, fili ve bilet yerine tam bilet ve tnm ikra-
' vazı caı ven mış ır. o • etlll.CIK ve m teme o ara& ıı:anunı h--'- k' t d k" f ı.. h · ı·· ·· "k · h lk • 
.ırSi. lAhJı .. rif .. _ 1 rt d.. yecaınlı olan bu talim bu tekilde hü- milyon levalık kredi rejimi clev.irmektir . ua.u hı anıma arasın a 1ıd a;ıun b~- mıye usu ulnu:ı l ~abmesı a )~~- pı• 

a •eıı• w.yyare e , un, Heb- •· k.. ld ... h l b• f f'l"''- l ' bir kadının men emen namevcut o ugunu ı- yangoya o an rag et ve a ilJ\.a ııu 
rtdes adalannm çimalinde ve İngllte- cumun m.um un ° ugunu ve av.a ta e 1 n 1 axta yara anan llyor mu} artım11ştır 
renin ""rk ve cenubu M .. M sahlli &""~- kuvvetleriJe kara orduıunun aıkı l~ So.._a 20 (A.A l D N B ajansı iki baca~ı lcesilrniştir. S h"·k"" . b S t · il · d d .. h. d .... 

...- ~ıu ...- bi Jj"'' ı · • · - • · a.1 • - • • • ovyet. u umetı u tanımayı a ı§ usu erın e ~ mu ım egı• 
lannda gemi kalllele.r.lw! hficum et- 1 gın n te9ırını gostermıştır. bildlrlyor: ar~u etmekte olduğundan, böyle kü- ıiklikler yapılmış ve ezcümle piyan. 
mişler ve dört ticaret. geıiı1s1ni o dere- Bulgar Maliye Nazın Mebu.snn mec- Amerı·ka donanması çük bir ıeyin iki memleket arasında go idaresi ile bayiler arasındaki 
ec hasara uITT"atnu.şlardır kl bunJarın Ka" x.;d tasarrufundan llsfne bir kanun projesi yererek Bul- '"" münasebetler tesisine engel ol~ bilet ıatı!'ına tavassut eden bn• ba-tamamlle kaybolduğu sanıJmaktadır. ıs• Pi r:l.raat bankası tarafından 84,200,00 .,. , v 

Harwlck açıi;'Illda bir rorpido muh· fıtlsna edilen daireler levalık blr mttı açilm.asıru taleb et- masına müsaade etmek doğru mu- yilikler ilga edilmiştir. Bu münase-
nl>lnde yangın çıkanlmı~ır. m]ftlr. Bu para Harbiye n Ziraat Ne- Büyük bir zırhli donan- dur~> betle bayi komisyonlarında ynpılan 

Muharebe tayyareleri, Merkezi in- Ankara 20 (Telefonla) - Xoordl- za.retlerlne nrllmeal karar]aftırılan maya iltihak ediyor B. Butler, bu ıuale qağıdaki ee· yüzde 2,46 nisbetindekıi tenz.ilattan 
lilterede tayyare meydanlanna, W1ırh- nuyon heyeUnln yeni bir taralı lle, husu.si kredilen taroılamata ta.hais vabı vermi§tirı •Mevcut ol.,. yalnız 2 t 0646 liralık bir kar husule gcf-
adaEtnda. limanlara. ve İskoçyada 1ab- Adliye VekAleu Ye Devlet Denlzyolla- edlle~~~~Ô ~ezkQr meblitdan '13 mll- • küçük meseleler deyildir. Ba21 bU- miştir. 
rlkalara muvaffakıyetli hilcwnlar :!ı~ ~=!:f:.:ı:tted~ ~~~l 000 000 1V8.1Il ~z1e ~e~retJne Vqmston 20 (A.A.) - Ameri· yük meaeleler ele vardır. Halen bu Milli piyangonun idare masraflara 
Japmışlardır. mf§leniIP. tine ?ertİecek~~ a. raa ezare- ka ~ahriye nezaret!, yeni 3' bin hua\19ta da aözlerime ba,ka bir ıey da . azalmıştır. Memur maaşlarında 

Dün gece, muharebe tayyareler!, tonılatoluk cWaslrlngton:> ıı$lısı· illve edemem.:.· edu kadroya nazaran senede 26851 
Londrada, Swansea'de, Plymouth'ta 're • nın 1' mayısta yani tayin edilen ta.• liralık bir tasarruf vardır. Fevkala .. 

Ch:ıtani'de doklan bombardıman et- '-ta/rvan • vunan HabeQı'standa rihd~n altı ay evvel servise girece- Mı.ll"ı korunma de piyangoların ihdasından dolayi ınlşlerdir. 14 'J l l y ğini bildirmiştir. ihtiyari lüzumlu görülen masraflara 
Akdenizde, Alman muharebe tayya- W h · hlı hlm ğ d 

releri, Blngnz1 limanında. demldi Dd k ff k ti as ıngton zır sının en mii ra men i are mnsarflarıoın satış ha· 
büyük ticaret gemisine tam 1aabetleı m6.tare esi muva a ıye er ve esaslı sllahı, 40 aamtimetre kut- kanunu 1 yaQında ıılatına olan niabeti yüzde 2, 18 • 
laydetm41erdlr. . runda dokuz toptur. Bu ıemi, 1936- 'I .kıml§ ve bu sebeple masraflard• 

Pek. az düşman tayyareaı, 1W20 §\1- 1938 progyamlannda tasıih edilen 7i1:.ıde 0,68 nishctind ... bir tenakuc 
liııt gecesi fşgnl &ltmdatı ~ Iİ.'"' Almanyanin böyle l)fp İngiliz tayyareleri zırhlıdan biridir. Wuhington1 1938 olmuştur. 
~lerdir. ·- .. -Lbüate bulunduX...• Moyaleyi de bombardİ· aenesl haziranında tezg&ha konmuş- ŞhnC:liye k'adar b'u lianU• Bütün bu neticeler, dünya vaziyç· 

Akdenizde beş dflşm.a.D a.voı tı.yya.re.. ~ !i" tu. Ayni sınıf tan North Carolina da na istinaden 110 tinin buhranlı bir devre!l'inde eld• 
fi dfiştirülmO§tüı\ tk:1.Alınan1&1Yan8l doğru değil man etti aıene 1938 aenesinin tetrlnfevvelin- edilmiştir. Bu vaziyf!t normal bir 
kayıpta. de tezgaha komnuştu. kararname çikti hale dönünce, Milli piyangonun da• • l bl • • hJln 2 Nalrobi 20 (A.A.) - İngilb ha.va ha mühim inkişaflar kaydedeceği 

/ta yan le ilı mulaabJr bı~~~;>ıt.:i;a Bn: ~= =eı~~ Afrika umumı karar- Siyamdan İngiliz kadı'n Radyo Gasetat, dün aqamkl neı- tabiidir. 

Roıaa '6 (A.A,) _ İt:alJU ordulan ı*tan araaıncla bir miltareke akdi Caıubl J..frika ha.n. kuvvetleri, ııa- ve Çocuklarının tahliyesi rlyatının b~langıcında, Mllil Konm- Bugün piyangoda görülen tekl-
pıumı kara.rglhmın 158 numaralı !çıln AJmaınyanın Atlnada t91ebbU- beolata.nda. ve İtalyan SomalJslnde Cu- Bana-kok 20 (A.A.) - '.'fayland- ma kanunmıun tatblk1ne başla.nalıdan millCi artırmağa yarayacak tedbir~ 
tebllği: .a ha!dunc:lakl ıayla}an tqid ed•r ra. nehrl mıntakasında faaliyette bu- dald lngiliz makamlannm, İngiliz bert bir sene ge~tiğlnt, httkftmete mü- rin araıtırılmaıına ve tatbik edif-

Yunan cephulnde hUIUll mah119tt hiçblı malGmat mevcut de-Aildb. lunm'tlftur. . tebaasına. İngiliz ltadınlarının ve hlm. eallbfyetler .,eren bu kanuna ıs- mnlne bundan aonra ela devam 
Jıa1z hlçblr hareket olmaım.ttuı. ~}yan mahfilleri bU İtalyan • Yu- 18 ıubatta b°'!1bardıman ta.yyarele- çocuklarının Taylancl'dan tahliyetd Una.den, flmdiye kadar 110 kararname olunacaktn. 

limall A!rllcada. Kutra nlıaJarında- nan bantmı bnkbııı: tellltlci etmek· ~~"::a~ü,::~mb1ıı:a:~r~ iç~ tertibat alınmasının pyaru u• oıttıtını 1'aret ederek, bu ka.rarname- ~------------.... 
'1 menilerlmize yalrla.p•• tetebbU.· tecMrler bonıha'rdunanlanııa. tabl tutmuştull. z~ olduğunu bildirdiği burada te• lerln mlihlmlerln1 fÖyle ıa;vınıştı.rt 
lilnje bulunmuş olan motörlil blı dil'- _,.,__:_,_,,111111111,.1,,.,,11 ... .,,,.,.,,..., •• , ... _ Birçok yükaek lnfllil.k ve yangın bom- yıd edilmektedir. ti'latlettn tesbıtı. thtlktrla mtlcade-
aıan koluna karp ıilra.tle btr mukabil balan atılmlf ve hedefierln hepsine Tayland hükGmetinin b'u hususta· 
taarruz yapılmı§ ve dil.,uıan olduq& oa.pt& bombalar isabet etmiştir. tam 1'8.betıer olm.uştuıı. Ya.vello'da. sert kt tebliği, bunun enternasyonal va. lt, 2onguldat maden havmsında. Oo-
Jnilhfm zn.yiat vermek suretlle rlu.t Şark.1 Afrlkada AşaAl Ouba.'da. düt- ateşli kllçült toplarla. ve mitralyözlerle zlyet dolayıaile alın,.,.,,.. bir :ihtiyat ıetu 1.ş mükellefiyeti, mıın mahsullerin 
etmeğe Jcbar ed.llmiştlr. man, nehl'ln 8tcidln1 zorlamak toln hftcumıa..nınıza. muka..bele edilmiştir tedb · · ld . ......,, ııntlerln1 milst&ka.r tutmak için plya-
Tıı.yyarelerimb, c:lü.§man ha.va ü.sle- Pcfdetu hücumlarda bulunmuştur. Dl- Batb fUola.J' Mega. tlzerinde, Mo· ı~! o u~unu ve ;yalnız TayJan-

flnl bombardıman etnıi§tJıı. Alman ha.. Rer mıntakala.rdakl. ha.rektı.t ~vzil yale'de n Gallb'de taa.rhızi keşifler da mu~haeır bulunmadıiını lcay~et- .saya müdahale, petrol ve tlear&i ofil-
ta. kuvvetlerine mensup tayyareler, ma.hlyettedir. Tayya.relerlmiz, Nyth- ya.PIJll§tll'. Moyaıe civannda düşman mektedır. lerl te9klli . ., Ve yarın <bug{ln) intlşu 
düşmanın motö.rlü vesaıtı ile batarya.- nee'nln fimallnde dÜfman kıtaat ve sığınakları bombaıan .. mtır. F edecek olan tek ekmek t1p1 hakkındaki 
~A-- vA-•tıne taarruz t 1• 1 dl ·--. ransı'z • Alman ~uı nıevzUerinl bombardıman et- _..... e m~er r. Habet vatanperverleri· kararname ... Bu kanunun müsbet ne-
ml§Ier ve mitraJyöz a.teştne t.utm1111ar- Döşman tayyareleri, Eritredekl mer- münasebetleri tıcelr vennekto olduğu muhakkaktır. 
dır. Bu ~.aretdt. tıesırll neticeler n~- kezlerimisden blrlne karşı aJonlar nin muvaffakıyetl Berlin 20 CA.A > _Bir husus! mu- Otnt bu kanuna. dayanarak ıı:uruıan 
Dllştir. Duşmanın IS avcı ta.yayresl dü- yapnıışlard.ır Tayyare defi ba~ryala.- Kahire 20 (A.A.) - Verilen malCı· ha.bir bildJrJyorı ·Harlclye Nezaretlnln 

1 
~ldlA.tııun d aff kJy tl 

türülmli§f,Ul'. Alma.nıaruı diğer ta.na- rmuz bir İngilliı ta.)'11.l'eSinl dtl§ürm~- ~ta göre Habet vatanperverleri Ha- IÖzcüsil Fransız Alman milnuebet ate ""'il a. muv a e e 
tolerf, Ak.denizde dti§man gemilerine *· Bombardıman tayyarelerimJzln be§1.standa' bulıman İngiliz aalterl he· lerinln 'tmrtı.Iıtlı ·itimada. batlı oldu: yilrttyecettne emin ola.bllfrtnı. 
ılko halinde hUcum etmlşlerdir. 8 bin b1r1n1n taarruzuna. uı?nYan dJler blr yetını.n ıa.nzım ettıl1 pl!n mucibince tunu blldlrmf§ı ıMatlOp Fransa, aa.- Bugün Cdfu?> bl.r yaşına. giren Milll 

nluk 1kl npurla. daha ~tlf tonajda diıfnwı tayyaresi, Cenubi Sudanda OoJJam &yaletınde birçok it.aıyan a.- ıtp Almıwya.ııın Ulınadııu P&ııpm.&A- Korunma kanununu kutla.r, le hti-
dlğer bazı vapurlara. buyük ve orta alevler 1~1ınde 1ere dUtnıtı.,ıilJı. kerJ mevk1ler1Di SfPI etJDlflerdli. 4U'ı 4• mtştl.t'. Umeki feJ» ıtllJ ln\f6r.ılu. ıw.er~ 

•• demeli? 
Refik Halid'in bir yazısında, 

bir tertip hata ı olarak, csando
vJç> tilbiri geçiyor. Bu kelime
nin te1affuzunu, garp lG.gatlan 
csan - du - İç> olarak tesbit edi
yor. Demek, cd> den son <o> 
yok, Bi;cjm telaffuzumuza en uy
gun ıekil csandviç> dir. 

&ndoviç> 

dememeli; 
oandviç> 

demeli! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA [ D A D .. R L ] ,,........ ıı-ş E DiR .. ERi ...... .., ... p .... ~ 
lstanbulun latif bir. , _______________________________________ ;, 

kısmı: Sur 'di§i "" Tarif edilemeyen 
ramlıcada 1 Vaıı· toptancı 'Gümrükierdeki esrarengiz madde: 

Doatlanmdan birinin Sur d11ında, 'r'~ 
Floryaya giden asfall üxerinde evi l 'ap n l 1

' ç·· ' 
var. Kendisini ziyarete gittim. 0te k 1 1 •• •• t •• ~~ 0 ma LQTl Op • 
""eçA:d·.yr::=::ıb~!~' ~:!~ asap ar a goruş u " M Mektepteyken b·ır (ız' ik h"""a-·z .. Bir L'eyet' otelin 1ı .1erlı" allar Pazarlan· ~0 
cık lca1mak - ıarabm ve Lalınıa n y-ar?1: Çocuklar kendisine «Tarifçi> 
eSkimesi kabilinden - göriifü de arsasını seçti tarafından ucu% mısma koymuşlardı. Hocamız me-
ktyrnetlendiriyor. Ndelôm Tevkif- Et fiatleri hakkında tedkikler satılacak seli talebeden birini bldmrı 
hanede yirmi altı gün Y8.$aı1Uftmı da Qamlıca.da Belediye ta.ra.!mdan blP --: &na lnattiftlilan tarif etl... 
Bizanslllann ~e ve saraylarını ıu otel ya.ptınlacaRt yazı].nUŞt.ı. Mllll Em- l J d •ı • derdı. Bu tarifin kendi not ettirdiil 
koSkoea tstanbulda niçin o mevkii• '"k mildfli'ıüğilııden ayrılan hlr heyet yapl fflQSlRQ aeVQffl e l tyor GUmrüklerde bekletilen blr milyon gıni kelimesi kelimesine JdMI 

"' • .;..,-1"k oluna.- Ura tutanndak1 Japon malları d1ln- -.;.:ı.a.-... -•~-..- ~ • llıO 
kurdılldarmı ancak o zaman anla· dün otelbı arsasını ve ~~UJU.. den itibaren gümrüklerden çekilme- ....,...uuma uunası ua .-uı. Eter bir 
1n1Ştim; burası «tehrimizin en güzel cak sa.hayı ge~t~~ıa~~; Kasaplık hayvan fiatıertnln Fiat mUra.kabe bürosu tarafın- Re ba.şla.n.nuştır. Bu malla.nn mallyet P~ .şaı••cak olursanız küplere 
lanlfıı& aır şÜpbelİz. t:Bana havale ra.dali metrükOtelblryerlnln MJlll Emlak g1ttl.kçe ~lr-~ldiX'J.n1, bU '"'""en dan tespit edilen kAr n!Sbeti Qze- fiatl çok ucuz olduğundan, bu UCUZ· binerd.:;,. . 
edil fazla teksif edilecektir. J~ 6 J,_.,,. luğnn h.a.lk& da a.ksettlrilmesl lsten- - s.:.ı-endim yer yüsijnde tarif 

se umnuıı en oraya müdürlüğünden az bir ücıetle ve ko- kasaplann et satşnda güçlükle rinde ufak bir tadll!t yapan fta.t mıt. Japon ınallaruun Yeril Mallar edilnıiyecek hiç bn..ey •-1-'L---. Ne 
eder, lcendim de i>ir ıkıyıcığmda }a }ıkla satın aJmmASl Ital>ll Olacaktit· _ , - 'I ~ \Hnur 
~turmanuı yoluna 1>akarmD demiı- ~eledi~ otelinin ne tarzda ya.pılA- karşılaş.tıklannı yazmıştık. Top- mürakabe kom.ısyonu dün fiat Pazarlan mllessesatı mlldtirlntn em- diye faşınyonunus? .•• Elimi.de 
tim.· Sonradan Pro.t plinmda Sul· cağı henüz t.esbit edilmem:ı,tır. Bu tancı kasapları belediyeye çağı- llstesinl kabul ve tasdik etınt.ştlr. rln• verilmesi. kararlaşnıştır. 'binlerce kelime varkea n~ tarif 
tan:üuneClle Ayasofya arasına la.yık otelln hem otel, bemt1.:fd: =e= ran istanbul Veli ve Belediye Komisyon, semtlere göre flat J'a.ı>on mallan gümrükten çekildik- edem.iyecekmi$sin.iz. 
o a ~ eh . et kıymet vwn. kullanılmMmda it il. • .• =~~ ~~~d=:~a~~~:U~= .. ~ ~e fizik hocamın bu 
d' (f° ~ ~eTarihi bir böl- Çamlıca otelinde her neV11sttrahat es- Reisl dün bunlarla uzun bir ger tesbitinden :ııarfmaz.ar etmi§, ıar pazarlarda ehven tiatıe satılacak. aozl~ aik aik babrlıyon.un. Gu~ 
«~ 01';:::_.' Elbet ~~a maımı ve babı bulunacaktır. rüşmede bunlunmuştur. kunduralara maliyetlerine göre hariçte Japon malı satılmıyaca.lctır. telerm yazchğma baloltha hata 
muvafık. Kahve geliyor Kasaplar, fiat yüksekliğinin klr nisbetl koymuştur. Azamı se- Yünlü, pamuklu, ipekli kuma.şiardan «çÖp> denilen ,ey tarif edUeme-

Ban de o vakitteıiberi hata dütü· h rta İstanbul piyasası.na ~ı- sebeplerin1 Valiye izah et~, be- kiz liraya. mal olan kunduralarda !baret olan Japon lrumaşlannın satı~ ıru. ... 
nün.an: ~ ~~~ .. ~~ tohuma ~n dö~ yüz çuval kahve tama- lediyenin a.Ima.sı l!zım. gelen ted- yüzde yirmi beş, hamt on 1k1 ~=:u~~~~ batta dan itibaren baş- • •Bir maddenin tarif edi.lemernesi 
~~ sürüler surunup pçerse. men tevzi edllmLştlt. Bağdada. kadar btrlerl anlatmışlardır. Toptancı liraya mal olan lrunduralarda ıçm onun anlqılmaz. esramegiz bir 
Yİİnlermı toplar ve satarsam. para• get1rllen on bin çuval kahveden ınaa.- .. Sayfiye yerlerinde kira· şey oobnası icabeder. 
lile nerede ev yaptırayım 1 da elli be~ i>in çuval bir bhve partisi kasapların söylediklerine göre et ~de otuz beş, maliyet fiati on 1 ki . Meğer bizim ~yle üstünkörü bir 

Ve zihnen lber tarafı arqhnnm. de 1.iilerlkadıı.n yola çıkanlm:ıştır. satışında mütavasıntların rolü iki lirayı aşan kunduralarda yüs- ar geçen sene nın eda iJe eskimiş tenekelerin içine at-
1stanbul hakkında bizim şair Yu· İthal edllıeeek kiıhvelerln malty&t büyüktür. Kasaplık hayvanlar de ellf kA.r nlSbeti kabul edilmiş- ayni olacak bğuruz çöpler ne kadar esrarengiz 

ısuf Ziya gayet iyi bir,ey ıöylemqW:: fla.tıerl e~e n~1~:~ ~: ke.:tllip kasap dükklnlanna tevzi tir. Ismarlama kunduralard.a bu Kira bedellertnln yükselt11memes1ne ınaddelermif... Şimdi sabahlan ev-
«Tahiat buraya, ~aııı?-"an deresı. ~~ :~ t:b~i Ticaret VekAle- edilinceye kadar bir çok ellerden k9.r nisbetine aynca yüzde ytrm1 dair verllen katar nzcrtne İstanbul Be- lerin önünde duran çöp tenekeleri 
ne, boğazından korlezme. ~dar h~ tJnden ısteml.ştir. Kahveler §lmdlye geçmekte her elde fiate bir mik- zam yapılabilecektir. :1ra~::e~~~a~u e~~~i 'benim gözlerime bir tiirlü anJB4ı?a-
türlü coğrafi hususiyetlerını Vennıt• ka.da.r toptan k.llosu 130,5 kuruşa. satı- ' takdirde derhal müracaatın nazan mayan, karmakanşık ve ğaır bir ki-
Y lllmz bir yanaraağdan bizi mah· lırdı. Bu !latln yeni kahvelerde 140 dar zam yapılmaktadır. Eti ka- Kunduralan, komisyonun tes- itibara alınması allkadarlara. blldi- tap gibi görünüyor. 
nnn bır'-·-,, kurtı§& çıkması muhtemeldir. saplara dağıtan ikinci el toptan- pit etmiş olduğu esas haricinde rıı-ıDtir H t~~ d d -ı~'- b' 

ouu~. ı.J..U..L9 • a ...ı on an a mug W\ ır ,ey ... 
~k~etg~ inşası b~k~ından J•• Lokantacıların zam cılar, kilo başına beş kuruştan satanlar takib edilerek cezaya Belediye, sayfiye yerlerindeki b1nıı..- Öyle ya, bir $eyi tarif ebnek ic;in 

narCla.g etegı pek elverı11li oiı_nadı~ fazla k!r istemedikleri takdirde çarpılacaktır. larda. da. tiat yilksekllğ\ne meydan evvela onu anlamak lazımdır. Siz 
dan bu da talihimiz demekta. Haki- talebi reddedildi t . . vermlyecektir. Bu seneki fl.atıer 1940 el"' b' fels k. b b. 
le t J 1bah • kif ·a· lı ı k ;ta hiplerl Bele- etin her tarafta narh fla t üze- K'.unduralann malıyet fiatleri- senesindeki fiatlerin ayn.it olacaktır mes a ır efe ıta mı, ır fel· 

aten stanbu~ u ~yar 1 !1": .ıı!!~~~ca~t ae~m: tla.tıere zam rtnden satılması kabil olacaktır. ni tespit işinde hangi esas gözeti- Klı'a.cı19.l'dan, ev kiralarken 1940 sene~ aefe bahsini okur anlarsınız. Eğer 
Custo~.u n~ ~':;t;yor:~bil:: ;-'p"ıımasını ısteml§lerdl!· Lokantacı- İkinci derecedeki kasaplık hay- leceği bilinmediğinden tatbikatta .s1ndekl kontratın ev sahiblnden ta- okuduğunuz bahisleri biri soracak 

:~!:: !j'~ İstersen ~cada ıann talebi Belediye ~~d :erı van tüccarları da belediyeye ça.- müşkül!ta rastlanacaktır Kun- ~P ~:e~Z:!11°d.aı:!° :r:fa.~ı:ı ~::ar;:!a~~:::ıer yaparsmız. 
bir ~in yuvası yap, kurul otur... mtidürülğü tarafından D ene e- ğınl tı V 11 l l d bir · lstiyenler, en yakın polla b.raltoluna .. • . ""'u : l 
lst _ Arnavutköyde yan gelip ne sevkedllmiş, :Da1m1 encmen loka.n- mış r. a • on ar a a duracılar kooperatifi, her kundu- ihbar edilecekUr. Bu hususta Emniyet Lakin bır de gelin de stanbulun 
pe:·;:den aknihyı seyrettikçe sa- tawa.rın taıeb1nl reddetmı.ştır. konuşma yapacaktır, ranın içine malzemestnın cins ve direktörlüğüne !Azım gelen dlrektıt çöplerini tarif ediniz bakalım ... 
kalını riizgara savurmUŞSun vehmine Kundura fiatleri fiatını gösteren bir etiket yapış- verllecektti'. Demek ,imdi İstanbw çöp(.üleri 
lcapıl... · ıktisad Vekili Kundura !iatlerlnde yapılacak tınlmasını lleri sürm~ de ko- K iki tekerlekli ve tek atlı, çifte ka-

Beınim çoculduium Gönepe ta· tedk:tkata o .. mu .. rcu••nu••n katıı• paldı arabalann içi:nd~ bir takun raflarında geçtiği için kır, çayır, ka.r nisbetlnln semtlere göre tes- misyon bu hususta tarif edilemiyecek ,eyleri götürü· 
tarla tarzındaki düslükleri pek seve- Cumartesi ~§ami pit edildiğin\ dün yazmıştık. geçmemiştir. yorlar! ••• 
rim. Oenisi. dağlan ve diğer aiizel· Ank d·· k Kumbaracıyokuıu cina- Simdi bu sabrlan yazarken dü· 
tikleri bir oprak ~ :=· araya onece . KÜÇÜK HABERLER l Muallimler haftada 24 yeti muhakemesine tünüyonnn. Birisi geljp kapını:un 
da ternat• eyi~ •P•~ z • · önüne teneke teneke çöp dökse 
Bir garp müellifi, ekilm1t tarlatan :tsta.nbulda. tedklkler yapmakta. olan _ . saatten fazla ders yeniden baılandı kendisine· 
reıik renk seccadelere, bunun üze- ........ ,_4 Vekill B !l'.'.!'n-·n Çakır dl\- * Gumrük hıı..mallarınd3:0 All, Safer l ki · 

, _ _. _:ı_ k"•-'ül • d -=~-.ıı Jik .us.ı,,,_ .: n~uu. ' u.u. ve diğer Ali islmlerinde ÜÇ klşl, bir a amtyaca ar ......_ V.l- L •• - w•--'-'" "" · 
rwue 5~~an o,.. ~ e K~e ö~leden evvel Sumer Bank merkez b\- ul.<1 süllrtk şışesını Olger oır şışeye M.aarı! Vek!Hetinden ıstanbul Maa.~ .beyogmııcıa. :o;.umııaracı yokuşunda. nic;.in çöp döküYoraun? •. diyerniye-
ekme"1JU çıkarmak ıçm dua eden nasında. meşgul olm~. Ada.na ve İz. boşaltma.ktalar iken dökmil§ler ve her rlt müdürlüğüne gelen btr tamlmde kömürcülük eden 'Hiiseyln, geee lren- ceksiniz. Çünkü çöpü döken adam: 
.za.btdçi.lelcqlere benzetm.İf. Bütün mirden gelen pamuk ipliği tabı:ıratör- üçü de muhtelif yerlerinden yaralan- husu.sl ve resmi mekteplerde haftada dlslne ml.safir gelen Abdullah ve Emin 
to oğrahta eşkili için.de, düzlükler, lerln1 k.a.bul etmiştir. Vekll, oğleden mışlardır. 24 saatten :fazla ders okutan muallim- lslmlerlnde 1kl helllfehrtsı. tara.tından - Nasd? Ben mi c:öp döküyo-

pb"...:!ı,. • et menbıu olsa gerek- sonra. yenl Valide hanındaki Ett Bank Jerln faila der.s saatlerinin kendilerin- öldüriilmüştll. Blrincl akırceza. mahke- nan? •• Ha.il .. Döktüğüm çöp de-
en uyua nım . . . istanbül şubeSl müdürlüğüne uğra.- * 'Finllndlyay& verilecek me~ şe- den alınarak derslert az olan mııal- mesinde yapılan mu ha.keme sonunda 1 iiI !.. Sen çöp ne demektir biliyor 
tir. İhtimal bu tabiat şe~ on~ mış, btlr.lda kömürcfilert kabul ede- kadetnanıeler1n1n blr kere de Flnlln- llmlere verll~esl blldlrilml§tlt. Diln Abdullah yirm1 bir sen .sektz ay ha.p- musun? •. Tarif et bakalım çöpü ... 
için severim. Bu kadar derinlqmege rek, kendllef1:ilden iizaba.t a'lmı§tır. diya konsolOSlu~a tasd!k: etfüllmesl öğleden sonra. Maarlt müdürlüğtllıde sa m&hküm edllnılş Emin beraet et-ı d b" .. l' 

ıbacet? Pratik tarafları aa yok Bundan sonra Etl Bankın muhtelif lstenmiştlr. Konsolosluğun bu talebin- ,yapılan .\llr toplantıda. dersi 2i .saa.t- tniştL ' ~ ~ • ır cevap verse ne ıoy I• 
ne es-1~ insanı yormamalan.·• Servi3 oenert Vekllln yanma. ~. den alakadarlar haberoar edilmlştlr. ten fazla olan muallimlerin blr ı.tsıe.i Temyiz mahkemesi bu karan boZ- yebilırsmız? .. 
mu: lv'!-.~ ~_, . 1· bulunmaları... şubelerine alt işler etrafında. Vekile * Şehrim1zde bulıınruı Hap.lshaneler çıkarılarak, fa.zla. aersler diğer mual- muştur. Temyiz, Emlnln de bu ~n Hikmet Feridun F..s 
Bahçeciliğe t:ııVerlŞ 1 izahat ve~lerdlr. umum .ınndür mua.v1n1 B. Saklp, dün Umlere dağıtılmIŞtır. Haftada 24 ga. dolayı teczıyeslnl ve Abdulla.lun ceza- uınnmııuııınunıımııuıınıımttnınm"""'""'"'""""'11• 

Anadolu Mannara yakasının p~· Bir mubarrirlmlzl kabul eden ve- !stanbul hapishanesinde 'te!ttşlerde atten fazla ders okutanlara. bug{lnden sının daha fazla.laştınlmasuıı iste- Hava kurumuna 
lamasındaki bqlu:a sebep land bıçı- tedkikl r1 etrafında. şunlan söyle- b~unm~t\U'. B. Saldp, bugün de üs- itibaren tebllgat yapılacaktır. meEmlnktedir• 

0
· zaman beraet •·Ara.rmı mü-

• d lın d h erilerimiz ıo. kil, e küda.r hapLsha.neslnl gezecek, mütea- ~ teberrüler 
mm e o ası ır. emş • • • mtştlr: klben Ankara.ya avdet ederek haplsha- teald.p tahl1ye edlllp köyüne gltml~ V9 
do3tu, deniz sa1ınhsıydı, otomobilini _ Bura.da.ki tedltlklerl:m.1 lkmal et- nelerin vazlyetl hakkında. raı><>runu Rektör Ankaraya gitti ora.da ölmüştür. Abdullah dün tekrar 
araba vapurile geçirmekti balamya· W:ten sonra. cumartesi g\1nü ak4am.ı verecektir. ttnlvei'slte rektörll B. Cemli Bllsel ağırceZ'a. mahkemesi huzuruna. çıkanl
ralı:, Erenköyleri, Kmltopraklan Anka.raya ööncceğim. Pamuk ipll~1n *Altı ~ıannda Nesibe isminde bir ti'niversiteye alt muııtell11şler ve ta.- mış ve t.emYtz mahkemesinin bozma 
doldurnnıtlarda. Bir kısma da. son Sümer Bank teşkilA.tı taratın~~- kıZ çatalca.da. blJ:ı yerde kömür topla.- lebe blrllğ"l teşklli etra.tında. izahat ka:~. 0=~~':~masını mliteaklp 
ta.Jnanda «Aman. ayaiun Rumeli z1 ve satış işleri etrafında. e üm~ ~ bu topladığ'ı köm.ürlert evde yak- vermek iiZ'ere Anka.raya. gitmtştiaı. buna uyulu,.. uyul.ma .... ""l h""'''"'"'"~ 

. Dü-'"'· 1 ... 0 r Muhtellf mmtnkılların m • ld··"'-- da k'. Ur "' ........., ............ uır. Jtakasmda olsmıb dem1Ş. znm .şı...., · ağı tımışbk. Mümes- makta 0 .........,.. 8ll'8. • om leı1n ne diyeceği olduğunu Abdullahtan sor-
11.aınma hula bula Mecidiye köyünü sUıe4 b~ lA:ım gelen dlrektlf arasında. bulunan bil' kurşun pe.tlıy&- iki makara sabcısı m~. Abdullah, temyiz mahkeme.sinin 
bulm öt nI hep anzalı zira·· smcre u d1r ra.k mcağ'.za. Jsn.bet ebn.lştlr. Kız bu- ne lstedljttnl anlam~ olacak kl: 

lif· eya ar : • verilmekte · raya. cerra.hpaşa hastanesine getıril- hkô Id 
Halbuki ,u bahsettİğ'İm Sur har~ Burada Eti Bank işleri ile de Jştlgal m~ de dün ölmüştür. Adliye dokto- ma m o u - UyulSuiıl dem~. 

-.entt, - bizim Osman Cemalin ettim. Alfıkadar memurlardan banka.- nmun .gösterdiR'i lüzum üzerine kızın Koço ve Aleko islmlrlnde 1k1 maka.- Rel.!, suçlunun bu cevabı kat'§lSln-
aentti _ geniş bahçeli ev sahibi ol· ya aıt hUsusat etrafında Jza.ha.t al- cesedi morga nakl~tl.r. ra. satıcı:n, makara :flatlerinde lhtı.- da., tekrar etmiş: 
--L • 

1 
__ ,_, __ .. --'-•- 1·"r yap•· ... 'an 1ddlA ... ıe --11ye lklncl - Temyiz, cezayı arttmnız, diyor ... 

W.:- istiyenler. ço wuarue, çoc~- dım.• r1n1 *On altı yaşlannda Şakir ve Refik :za. mabkemeSl.ne ~erlliriİşır, dtln İdam istiyor. 
rile sükôn içinde • yqayacakl~ ıçııı Pamuk ipllği satı§ ve te:e ~ar utmıerlnde 1ki genç, Küçük:pazarda. bl.r muhakemeleri blt1:nİ9"tlr. Mahkeme, Deylnce, Abdullah, uykudan uyanır 

Esnaf teşekkülleri to.rn!ındnn Türk 
Hava Kurumuna yapılan tcberril tın 
yekftnu gittikçe kabarıyor. Esnaf tc
şekkfillerinin mümessiller! dün !fava. 
Kurumu b1nasında, Türk Hava Kuru
mu İstanbul şubesi miidilrünün ya
nında bir toplantı yapmı~I:ırdır. Top
lantıda her teşekkülün ne miktar yar
dımda buluna.blleceğt konuşulmuştur. 

Hava Kurumuna keresetecllerin yar
dımı on bin, kunduracıların otuz bin, 
balıkçıların 1kl yüz elll bln, kahvecl
lerln 3 bin, fınncılann üç bin, ekmek 
yapıcılann bin beş yüz, sütçülerin bln 
ve arabacıların bin lirayı bulacaktır. 

he bq dinlendirici b°' yer ... İtı Ga· ?Jı.Zlm maksadile bir ild. y~ ııa.caktlr. mağazadan kundura çalarlarken ya- her 1k1s1n1 de yinnl beşer llra. para ce- elbi: 
latada. Sirkecide olan 6erbes meslek ısta.nblılda ~~/1~~ıeJ sanayi kalanmışla.l', dün Adllyeye teslim edl- zasına. ve dükkAnlarının bir hafta ta- - O halde sız blllrs1nl.zl de~tır. Bir araba devrildi ara· 
sahibi zat. hele kü~ük bir spor ara· Toplantıda 1 isi vllAyetlerden gelen lerek 1k1ncl sulh ceza. h!klml taraım- pa.nma.sına karal) ve~. Mahkeme, katll1n bir vekil tutup ' •• •• 
-Lası ~a olu ( tomobil tahdidah tedklk h_~yet re hrmuzdeld llpllk tab- dan sorgulannı mütea.k1p tevkit edil- Beyoğlunda. eıvata.cılık ve telcUlk temyiz karan hakkında. ıMdafaa.tta bacı altında kalarak oldu 
'-k nca 0 d tu fabrlkatorlerle şe ...... - 1 ~1erdlr bulunabilmesi iMn muhakcm"Y1 talllı: 
IW' Yıl sürmez a) ka11ı yaka a o • rikatörleri mümessilleri bulunaca.,....,,.. * ŞotÖr Ömrin idares1ndekl otobi.\s yapan Leon lsmlnde bin bu eşya fllk- etmlştlr. '>"' " Ha.iliı isminde btr nrabacı dün sa.. 
rantara kıyas]a pek rahat eder. Bu· To lantıya. hazırlık mak.sadlle V.~ Sultanahmedden geçmekte olan v~ lertnde lhtlilr yaptı!P. suçlle muha- babın alaca karanlığında Zlncltllkuyu 
ralar1 bağlık. bahçelik o1duktan ına· •·Al tPSanay1 tedkik heyet.l reisi dun Nlşanta.şınds. oturan Mustafa San keme ed.llmek üzere asllye 1k1nol ceza Romanyada bulunan civa.nnda Yanının mandırasından süt 
llCI Ioktur ,,... e tı mü mahkemesine verilmiştir. güğümlcrlnl arnbasına yükliycrek Şlş-

a emsalsiz derecede ucuz .. Yerli Mallo.r Pazarları müessesa - adında birine çarparak yaralanmasına muhabirimiz şehrimize Jiye doğru gelmekte iken küçük bir 
el_•... Denizi t•ıldatan. surların uze- dürlüğünde nıeşgul oım~tur. sebep olnı~. Ya.ralı, hasta.neye kal- hendek kenarında araba devr11ml3. 
ruıc çarpan cidden iJıtipınlı gUl'UP ........................................ dınlmış, şofor yakalanmıştır. Ellerinde buğday, arpa, geldi Halis, beygirlerıe arabanın altında ka-
lllanzaı-aJarı ol •• Fatih on:lula· . Bekt&P tekkesi... * Mecldlyeköyde camı yanında. bu- J f d b l nl Romanya.da. bulunan muhabirimiz lıp ezilerek can vermiştir. 
rının b uyor. tarib'i Mevlevihane, ekmek ni- ıuna.n ve ic;lnde :müteaddit tabut ve yu a , çav ar U una ar B. Şakir Çeçen evvelki atşam Roman-
-.er atıralarile kayna.tan Hüliaa: Diken tobwnu.. • teneşirler ola.n küçük bir baraka ev- Ellerinde bu~day •ll'T\a yula.f "&"· ya. vapurlle "ehrlmize geı-•..+ır. B!r- HAdiseye muttali olan mahnlll jan-
., ··• · Bakal yun pıyasası " ökmll..+iı. Bu lnhld d '" • .... ., • • .., ·• ~ ~· darması, Halisin cesedini muhatau 

E·'-U . d yetindeyim... • un. aflard velki gun ç "'l~~. am o- dar bulundura.nla.rın <beyanname..,.. ta.- kaç gün evvel gelen ajans :telgra.:fla.n t hklk ta müddelumu 
da .>K ~· bahusus eakiJer • arasın ~ da ~allah yiilaelne, o tar .. • ~e.: 4lmdl tabut ve ~eşl.rler a.çık- !ıl tutıılduklannı yazmıştık.. B'u"nıaz. Romanya.da. bazı Türk gazetecilerlnln altına almış, a a • 

t.rikat menst.JPları.. bD' nıevkö .. .. bah eli bir ev yapbrmak uz~ ta gözükmektedil'ler. Koy halkı, ali!.- - .. . tevkif edildiklerini bildiriyordu. Fillıa- mlllk el koymuştur. 
fa.Yed ınesJcen ittihaz ettilerse ora· büJ:iik il Adet& bir çiflik. •• Cümle- kadıul ma.kamdan Mecldiyeköylillert onümüzdekl dört gün zartmda beyan- k1ka. muhab1.rlm1z ve diğer bazı Türk Hallsln araba üstlinde uykuya dal-
dan ..ta korkmayan .Su bahset• reyunf bu manzara.dan kurtarma.sını rica na.melerlnl Mıntaka. Ticaret mftdUrUl- tebaası birkaç gün sorguya çekllm11- ~ğı ve :facianın bu sırada vuku& gel-
tiiün bavalinin akl~ garantisi de: ten buyurursunuz... (Va • Nii) etmektedirler. ğüne verme~e !Jnecbur tutuım. tardır. !erse de 80nra. serbes bll"ak:ı rd.ır. dlitt tahmin ediliyor. 

B.IJd. a azmasından ba4la~ Bay Amca.ya göre ••• 

Hbekli devtirlorbı\ ••• cHiç lüzum yokkq. ~ :voi ... Ve yıkalım fU kahve ocaklan· ı ... Bu hücum t:iryakıilerin canım B. A - cHayvan1an koruma ku-
.ı - Bay N a· N di yazılarından\ ... c:Şalvar~l go d'yo hAIA atımı- i&iri;fonq.l,, •• a. ~oı.!!J - 1111._ ta~oaiıı_ğe ~ulUlltU'!>.d••• ıdiıp bir kaç fincan kahve daha nımn>n8an bir aferin kaz:andınrl ••• 
'O. • a ır a • L' k"' Ü Ade~u no 1 . ... "' • • L ' ba~L- ı... N .. b ırındc kah tı bay Amca. .. 1..JU ot lÇlllllCK.tezl ~ f"'lr ife 7.arar mı - e munıue et:> ... 

veye ça yor yonu: da... dersin) .• _ • B. :A'.. - fçmiyıellm dedifi neııne 
- ~örtte ~ arpa ela ... 
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ANKARA RADYOSU Gördi1klerim, duyduklarım 
Zl tubat cıum.& 6tıe ve akşam 

~~;:#.~~5 Halebin umumi bahçelerinde 
INCi AVCILARI 

dJw1ng• kuarteti, 18,30 Meydan faslı, Bir 
1

lumu (Kuveyk) deresinin aa-
19,30 Ajans haberleri, 10,45 Muhtelif imda bir kısmı eolunda Halel:>e 
..ıtst okuYUcular, 20,15 Radyo gazete- b ' . • • · 

llOyiik darbe wurdu 
• 

lvrup~ . ~ lnçj avcıl!tma 
,.,,... .... ~- ..... 

Köpek balıldarile dolu olan Basra körfezinde iL 20 45 Tem.sll 21 30 Kon u.şma. (İkti- ara a ile üç çeyrek, hır eaat mesa· 
a.t ~ti), 21,4S aaion orkestra& 22,SO 6ede müteaddid ı>ahçeler eı.ralan· 
Aja.:na Te borsa haberleri, 22,45 'eaıon mıştı. Sağdakilerin, yani Bağdad 

inci nasıl avlanır ? orkestrası. 23 Dans mtlz1Rf (Pl.) yolu bplangıcındaki Şeyh Bekir a• 
ıı pbat cum:utesi l!labahı viyesi tarafındakilerin en meşhuru 

inci avı eon .. nelor urfmda tok 
lnkigaf eden bir .-ııattı. Anupa 
harbi bu eanata )>Uyük. bU darbe 
vurmuş, inci avı hemen hemen dUJır 
muştur. 

Kadınların ıerdea:ılarını eWıleyen 
ıüzel ve parlak bıcilor, Basra k.arfe
zinin dibmden, bin bir ölüm tehli
kesine ıöğüs gerilerek çıhnlmakta
C:lır. Bu t11klikeli itle meııul olan 
inci avcıları, bir hamlede, di§leri 
aruında kendilerini o denizlerde 
kaynaşan ve eüril halinde dolqan 
köpek bahklarına ka111 mlidafaa 
için ke&k.in bir hançer tutarak de~ 
nirin dibine dalıyorlar ve l:inelerin
Cle kıymetli inci tanelerini ıakbyan 
Jatridyeleri çıkarıyorlar. 

İnci, kadınların en eski zinetle
rinden biridir. Musevilerin Mukad
clea kitabı olan Tevratta bile indler· 
elen bahsedilmektedir. 

Bundan bin ıene kadar evvel Çin 
tacirleri, inci eatın almak içbı Hin
Cistanın garp aahille"Iine geliyorlar· 
clı. O zaman incileri ihtiva eden 
btridyeler, Hindistan1Q cenubunda 
Seylan adası ve Madras ıahillerinde 
avlanırdı. Fakat zamanla, Hindistan 
eahillerindeki istirdyeler inci yapa
maz olmuştur. Bu kısırlığın aebe,bi 
bir türlü anla§ılamamıştır. Şimdi in
ci avcılığı Baııra körfezi eahiller.ine 
inhisar etmiştir. Yeryüzünde, de• 
nizin dibinden çıkanlaaı incilerin 
yüzde sekseni, Basta körfezi sahille· 
rinden çıkarılmaktadır. 

Maamafih Avustralyanın ıirnali 
garbi ıahillerinde, filipin adaları 
civarında, V enezüelll, Panama ve 
aşağı Kaliforniya sahillerinden ele 
inci çıkarılıyor. 

İnciler, umumiyet itibarile beyaz 
renktedir. Fakat PaJ11arna ve KaH· 
forniya aahilletinde avlanan inciler, 
ya siyah ve yahut gri renktedir. 

lnC'i nasıl oluyor~ İnci Hrt ve 
paralk bir cisimdir. Bu, ı.trldyelerin 
içinde, tufeyli bir teharrilg notice
fi,Qde hasıl oluyor. Maamafi.h ıuni 
pır ıurelte ıncı ye09urmex. oe .ıı:a.u.u-

dir. Bu ıunt inciler, istridyenin ka
buğu içine ve mid~-e sedefli bir 
cisim k(ll}'tnak ıuretilc yeti§tirilfyor. 
Bu ıedefli cismin etrafına, iatridye· 
nin kendisini bu ciamin ağırlığından 
kurtarmak için yaptığı ifrazat inci· 
nin husulüne sebep oluyor? 

İnci l'l'lcılım ve bir istridyeden inci çıkanlıyor 

( Cengiye) , aoınra ( Çalik) ; ıolda· 
ı Program, 8,03 Ajans haberler!, 8,18 Jcil · d (K ~ıh k' ) 

Hafif program (Pl.) u 5 Ev kadını. er:~.. e ermu u a • 
Buyuk memurlar, paralı halk, !!!ti•••••••••••••• bilhassa hristiyanlar cuma ve pazar~ 

MEVLÜDA DAVET Iarı ailece bu bahçelere ıellıler, se
tirdikleri veya orada pi§irdikleri ye
mekleri yerler, çalıp ıöyleı>ip eğler 
nirler, ek.seriya da ahbaplara ı;iye.· 
fet çekerlerdi. 

Kemal Film Müeeesesi, Ke
malettin Seıden'in hahra.11nı ta

ziz vo takdis jçin yannki Cu· 
martesi &iinü ...at 14,40 da 
Tqvı.ik.iye Camünde MevlO.du 

l ıerif okutulacaktır. Kendisini 
seven dostlarımız ve arzu eden 
din kardeşlerimiz davetlidir. 

iRTiHAL 

Cengiye' nin yedi aekiz odalı bir 
kö~kü, ortasında Beyazıddakine ya~ • 
kın, fakat dört kö§e bir ha.vuz vardı. 
Ağzına kadar çamur gibi au, eıcak 
basmağa ba§ladı mı herkee 'içıinde: 
İhtiyarı, tazesi, çocuğu: illetlisi, ki1· 
letlisi, eağlamı ... 

Bu bahçeleri bazan h~arat takı
Merhum topçu ferik Ali Refik pa.§& mı, yani (haşaş) lar kl\pı kapamaca 

zevcesi, Anadolu Sigorta. Şirketi mec- kapatır, içeriden (Hacı Hamdo 
llsi idare relsi general Şefik.'tn :ıta.ym- Babünneyreb ıahibülhançerl) na
valldesi ve Nazı;m Osk:ay'ın valldesi raları kopar, kimse oraya yanaşa· 
bayan Emine M~kM vefat etmişt1r. mazdı. (BabünınC(YI'eb Halepte bu 
Cenazesi 22 şubat cumartesi günü. O~- güruhun oturduğu mahallenin adı). 
le vaktJ Oöztepedekl k11şkünden ka.1- Dcdiv. Ce · b h · d Ü 
dınlacaktır. Merhumeye rahmet dller, . ~~ ngı!e a ~ın e • • 
a.llesi efradına. taziyet beyan edem van fengı Keçecı zade izzet Fuad Eski Halepden bir köşe (Ortada 

· paşanın bir ıergÜzeşti vardır: 1 Emeviye camiinin minaresi) 
Yazı geçirmek jçjn köşkü tutup .. 

Teşekkür ta§lnıyor. Asıl meramı 1877 Rusya - Sıtti, _şabuk alt_ı~ şıkar, kazıyıp 
ha:ııbine dair (Kaçırılmış fırsatlar) ahva (yanı kahve) ıçınde yutalım! 

MüptelA olduğu hastalıktan kurtu- Alt iri · v D e&erini Franısız dilile haznlamak. ın panze rmış megerse. er· 
lamlyarak rahmeti rahıruına. ~en hal 1 b babamız bay Haliıt Serdarın tedftn Yıldızdan alakadar makama ~f- sarı ira ıçağın tersile kazınıp. 
merasimine gerek biz1.at iştirak, ge- reli bir telgraf geliyor: aade kahveye konup ikişer üçer yu-
rekse bilvasıta. bu büyük acı ve ka.ybı- (izzet pa§anın ıehir haricinde bir dum içildi. Dakikasında bulantılar· 
mızı teskine çalışmak lOtfunda bulu- mahalle kapanaTak nezdinde evrakı dan, buruntulardan, sancılardan 
nan bütün dost ve &krabaya gCSster- muzırra bulundurduğu, erbabı fıc. eser yok ve lakin gözler de karartı. 

Maamafih birçok mücevherleı dllderi aamiml duygularından dolayı sadla teşriki meMi etmesinin muh· vücudlerde fena bir kesiklik. Pan· 
gibi, ıon zamanlarda hakiki inci, muhterem gazeteleri del~let1le teşek- tem ı ld gV ' ti'hb k 1 d B' hA zehir geciktiği için zehir tesire mi • . ·ı d k kü'ru" bir b blllrlz e o u u ıs ar ı ın ı. ır a• sunı mcı er yüzün en ıymel'inden orç d b l d "' · iseye meydan verilmeden, mecvut aş a ı ne r 
düşmüştür. Merhumun oğulları ferikandan iki kişi de refakate alı- Hep birlikte, bitap ve tüvan fay-

Suni inciler, bu tenezzülde haki- Hüseyin Serter Nedim Kaleci narak ve ziyaret §C'kli verilerek der• tona dolup, kelle götürür gibi dört 
ki inciyi takip ebnişlerdir. Bundan hal ikametgahına gidilip vaziye.tin nala şehre yolu tuttuk: doğru vali 
on beş ıene evvel 100 bin franga tedkik.i ve •üphe""l dai ahval zuhu· konağına. Tesadüfen Raif pa~a da 
sahlan au t b' • · d 1 k b 22 Şubat Cumarteai günü akuu·n "' ~· ·· h 1 d v n ır ıncı ger anı , u- ,.-.- 1 runda taharriyatı l&zimenin icra.sile o gun ~st~ ~.n ıgı i~in Y •. atağ.rnd_ ay-
gün ancak i1ci bin franga satılıyor. Şehzadebaşı · ) mıq Hal g (S k f U neticenin serian iş arı... 7· ı orunce ız o te;•. yıye 

Bidayette, hakiki incilerin pazar 

1 

TUR AN Tiyatrosunda Bu bapta, hazretin Balkan harbin- ne kadar oldu?) diye soruyor. 
yeri, Hindistanda iken şimdi, Lon· 1 den b&his, yı'ne fransızca olarak ıyaz- Hercüm_ erç arasında iki, iki bu· 
d P · kl · · Büyük Müsamere raya ve anse na etm1ştır. dığı kitabın [ l ] mukaddem esin· çuk saatı bulmuş. Merhum: 

İnci ticareti, bütün dünyada iki San' atkar NA Şi T ve deki cafcaflı ağzını dinliyelim: - Maazallah zehirleneydiniz şiın-
milyar frank tutuyor. Yalnız Fran- 1 _ı,, k d f lAk k dd d' Padste yıeti~tiğinden, Fransızlara aıye a ar e a et mu a. er ı. 
sad~. b:ir Jnilvar hankiık inci alış-- HALİDE PİŞJdN birlikte merbutiyet ve dostlug~ undan ve bu Heps.i vehim, korku!. .. Gibi temin.· 
verı§l yapılmıştı. ı 1910 senesind~ müteşebbis ve , K.UDRE f HEL V ASJ ' kabil tafsilattan ıonra Fransanm' eTle helecanlan yatı~tırdı. 
cüretk&r bir Fransız taciri, Basra j L~bnan ~e Suriyedelci emeJJerine ................... :~:·· ... : ............. .. 
körfezi sahilinde, Ünganın kar~ı- Vodvil 3 Perde hizmet edıyor diye oturduğu Cengi· Yukarıda dedıgım gıbı, bahçeler• 

d b 1 K 
1 

Yeni varyete numaraları ye ıatosunun Abdülhamid tarafın- de ahbaplara ziyafetler çekilirdi. 
sı_n a u unan orsanlar sahiline D f d Em I 

Telefon ·. 2212 7 dan abloka ettirildi<>i. karısı ve bir . e ter ar in A i efendi [ 2] ha· 
!'{lbniş ve orada cehennemi bir ıı· " 

İnci nasıl avlanır? , 
İnciler, bundan yirmi asır evvelki 

mul mucibince avlanmaktadır. Bu· 
ra körfezi aahillerinde avlama usu· 
lü değişmemiştir. Yalnız Amerlka
da vo Avustra]yada inci avcılannı 
köpek balıklarının hücumundan ko
rumak için denizin dibi~ kazıya
rak istridyeleri çrkarmak ıuretile 
78pılmaktadır. 

cak altında liç ay kalmıştır. Oranın lil••••••lll•imiılll•••ıııi iki sadık u.şağiyle pencerelere, kapı- ı remi~i? (Kermülbuk' ~) da \. e.~diğl 
şeyhi, Fransız tacirine pek IUtufkar Tepeba~ı dram kısmı 11111111111111 lara (barncade) ler yaparak tü- V'e hızım de bulundugumuz mukel· 

d 20 30 d 
fekleri, tabancalan doldurup mevzi lef ziyafet iyice hatırımdadır. 

avranmış, o zamana kadar Bah- gece saat · a ı D H 
reyn adasında ve yahut Bombay MEŞALELER ı ıııı ııı ıı aldıklan; eon nefese kadar dayan· avet i er kapıdan karşılanır, te,. 

Basra körfezinde inciler fU su
retle avlanıyor. İçinde yirmi Arap 
dalgıç tayfa bulunan kayıklar de
mze açılmaktadır. Ka;yıklar, incili 
ı.tridyelerin bulımduğu abaya gel· 
eliği zaman, dalgıçlar, çırılçıplak ao· 
yunarak denize dalıyorlar. Üzerlo
rlnde silah olarak yalnız dişleri ara· 
anda tuttuklar. kesJcin hançe.r var
clır. Bu dalgıçlar, 2 • 3 dakika de
nizin dibinde kalıyorlar. Bu müd· 
det zarfında, !istridyeleri denizden 
kopararak bir •epetin içine koymak· 
ta ve kendileri derhal ıepetle be
raber, gayet iyi yüzıerek denizin 
91lthına çıkmaktadırlar. 

Dalgıçlar, g'Üaıeı babncaya kadar, 
,,u dalma ameliyesini tekrar edjp 
duru(Yorlar. Ôylo dalgıçlar vardır 
ki, bu tehliken aanatlannda ııünde 
,1 O • 15 ıar.t ~alışıyorlar. 

Dalgıçlar, denizin dihinde iken 
k8pek balıklan tarahndan parça.lan
mualar bile, ömiirleri uzun .Unnez. 
Bunlar, ekseriyetle teverrilm et· 
mekte ve genç ynılannda ölmekk
~ler. Bu dalgıçlar, Bura klSrfezin
;te oturan bazı ıeyhlerin emrinde 
eırir gibi çalııııyodar. Hayatlarının 
maruz huluınduğu mlitblı telılikelu• 
~en k.azançlan, pek azdır. Bun· 
lıt.r. ancalt 8lmiyece.k kadar bir para 

eabilfyorlar. Çık.anlan kıymetH 
rden elde edilen muazzam 

ar, onluı istihdam eden ıeyhle
illiı ceplerine girer. 

Baera k8rfezlnde inci avlama 
penlmi, mayıstan eylıll ıonuna ka· 
lar silrer. İnci ticareti. aaıc.ak 1890 
krihioden sonra nizama konulmuı· 
eır. 

İnciye rağbet 
Eskiden beri ıark milletleri ve 

Çinliler, aon zamanltlrda da Avıu
palılar inciye :ıı:inet olarak bfl(yllk 
'bir kıymet veriyorlar. Çlnde Man
darin denilen zengin sınıfın düğme
leri inciler :ile ıüslenfyor. Avnıpa 
kuyumcuları, Çinden birçok nadide 
inciler ıatın almışlardır. Amerikada 

Bir masa üzerinde dizilerle inciler 

bıc)ıye rağbet, aon zamanlarda bir 
salgın ıekl:inf almıttır. 

Amerikanın en zengin kad.ınla
nndan biri Barbara Hutton, Gürcü 
prenslerinden Mdivani ile 19 33 ıe
nesinde evlendiği zaman Paritıten 

düğiln günü boynuna takmak için 
20 milyon değerinde çok kıymetli 
bdr inci gerdanlığı ıatın almı§h. 

Basra körfezinden çıkarılmış olan 
ve 47 kırat aitrlığmda bulunan tek 
bir inci, Pariste beş milyon franga 
aatılmıştı. 

Mcşhuı Fran&ız aiyaaisi Thienin 
hemJ.iresi madam Donne' a hediye 
olarak verHmiı olan bir 'inci gerdan
bk, 1 9 2 3 eenesinde Paris müze 
idaresi tarahndan 12, 900, 000 fran

h 
· d k 1 mağa karar verdikleri. {Kaçırılmış j rifat sırasile. mevkil'!rine oturtulur, 

~e rın e i mutavassıtlar vasıtasile stiklal caddesi kah 1 1 b v fırsattlar) müsveddelerinin mahvol- ve er, s1gara ar, şer eller dağ1-
sattıg1 incilerden bir kısmını Fran- komedj kısmı ıınlnllııl maktan çoktan kurtulduğu, zira lırken incesaz ahenkte. Halebin en 
sıza aabnıştır. gece su 20, 30 da i 1 k d İR Fraınsisken papazlarının cübbeleri namı a ın çalgıcısı E.ssaminin ta-

Korsan sahili K ALIK ODALAR altınd.a PaTiS'i boylamış olduğu. kımı. 
Bura körfezinde Korsaınlar sahili Beyazıt, Laleli, Aksarny, Şehre- Günlerce devam eden mukavemeti 1 Sazendelerin başında asaba!ı kı· 

denilen ycx, şimdi Suudiye hüku-ımini ve Topkapıyıı. otobüs temin ~ze~ine Hünkann yelkenleri ıuıya sa, püskülü ~anda f~; ~ırtı~da i~ekU 
metinin nüfuz ve idaresi altındadır. olunmuştur. ındirerek ta~kte? ~azg~~iş~, _bunun ! kumaştan dort peşlı ~nt~n; _behndo 
Evvelce, !İsmen lngiliz nüfuzu vo --------------- da (paşalar §lmdı gırebılıirsınız ve kuşak. Takımbaşı Essamı kesık saçlı, 
hakimiyeti altında bulunuyordu. Fa- Lisan müteha:o;sısı Prof. AnJel misafirimsiniz. Her tarafı yoklayın) esmer, yusyuvarlak, 4') - 45 likdi. 
kat hi<" bir zaman bu ce_hen?em g_i~i F R A N S f Z C A deyişi. . . Sedefli ufak tefi öyle bir kurum ve 
çorll ve aıcak yere hıç bır İngılız . .. .. . .. .. .... ...... ... ... .. . .. . ... .. ..... azametle çalış ki ... 
ayak ba.smamıştı. Çünkü burası Dershanesi: Bahçekapı Selamet l Cengiye civarındaki ismi aklım· Kemanisi meşhur A yya, {yani 

han. EvlAdınızın fransızcası za- ı A ) · b dünyanın en sıcak yeridir. Fakat dan. çıkan bah'"e de me•hurlardandı. yşe ıse eyaz, kara kaş. kara 
yı!sa bize gönderiniz. Uygun bir I " " Bahreyın adasındaki İngiliz vaBsi, 0 ücretle, az zamanda. takVlye ederiz Buraya d air de bir macera naklede- göz o da kırklık. Bir de udisi Fattum 

cehennem gibi yerde bir Fransız bu· yim: (yani Fatma) ile bir darbukacısı, 
lunduğunu haber alınca onu, nezdi- * Kadıköy Askerlik Şubesinden: Vali Köse Raif paşanıın haremi, bir tefçisi daha var ve parsaya kal· 
ne davet ebniş. liç ay süren müza- Askerliğine karar verllnı~ 936 do~- küçük kın V'e küçük oğlu jle bera- kıp ortalığı zırl zırt dolaşarak her· 
kereden ıonra bir anlaşmaya vanl· lu ve bu doğumlularla muamele gören ber, oradaki köşke yazlığa çıkmıştı. ,kesi taci~ etmek zinhar yok. 
mı~tır. Bu anlaşma mucibince, Fran· kısa hlzmetll tam ebllyetnamelller Oğlunun lalası Yani, iki Rum hiz· J Halebm o zamanki ~arkılarını ve 
sız taciri, inci mübayaatını, artık HB.zırlık kıta.Janna. sevkedllece~den, metçi, ahçı, arabacı ela yanında; bir curcunalı türkülerini sayayım: 
Bahrcıy adalarında yapmağa razı ~ glbileı1n dunımla.n . incelenmek ele kahya kadını mevkiindeki Ha-1 (Entel mümenna), (Elgeda es· 

olmuştur. Harp patlayıncaya kadar §Ub~;e~:;:c:tı:~~:ınh~~e~~ lehli, kız kurusu Münire hanım. mer ya ~a~.ibi), . (Ya Zeyno._ Z er 
Fransız inci taciri, her sene tayyar>e la.rında kanunt muamele yapıl cağı (Halepte kız kurusu mu ararsın, no), (Bın~uşşelebı), (Ya J.ıınon.i 
ile Bahreyn adalarına gidiyordu. llA.n olunur. a tüm.en tümen. Sebebi, kocaya var• yazalemunı) • (Arasiyye), ( Düm 

ı••••••••••••••••••İ••llllıillllılıliiiiıiiİllliiılim••lllllllımlıiiiİll•••••••• ... manın güçlüğü; bunun ıebebi de yazaman). [Bu, Mısırda bilmem 
mal dı§an çıkmMın diye akrabadan ' hangi Hidive çıkarılmış bir marşken 

ga eatılmııbr. 

YILDIZLARIN EN ATEŞiNi JENNV .JJU~O 
Size bu alqam ŞA n., s. d (Eaki 
Gala sec:eaiDe ffft ınemasın a EKLER) 

E.erlerinin en ıııet'•li n komlii olan 

NAN ET (SOKAK 
ÇiÇEGi) 

filmini tak.d1m edecek, prla eöy)lyecek, mi zıeıvk l.çbıde ~akacalr.br. 

~---------Numaralı 7erleriıdz4 lneedeıa tedarik eclbm..----------
NECAT ALI. •• LEYLA MURAD ••• 

M111r eıioemacılık alem.intn ~ ean'atkln 
Sehhar balatlı Dilber YıJdıs ... 

OMMO GOLSOM'den aonraı 

EMiNE RIZIK 
«ASKIN GÖZ YASLARI> Rlmlınhı cHilmb af 86lcıyman Necib Mo.,ııereken teınmı ettikleri 

Doktorun Aşkı TUrkce sözlU ve 
sanklı filminde 

Aile yuv:alannı bir kurt gibi k.mnlrtın... Jçdmat JVaM ıı.~terliyeıı mnhhn bir mevzu. Ailo arasında 
mUnaıakuı bltmiyen •t bir d&va ~1 UNVANl ... ASAl..ETII AŞKlN ... AŞKLA VAZlFENl 

MÜCADELESıl Horkes tarafmdaıı merakla aeyrodilecekb!r pbeser. 

gaıyrisinin reddedilmesi. Aile de ev· Halebe kadar yayılmış. Me,·cut va• 
l~ecek erkek yoksa tazecik hapı li kim ise Hidivin isminin yerin• 
yuttu). onuınki konurdu]. 

Tanıdıklarına karşı pek lutuf- Alafranga tertip uzun ıofraya 
kar olan hanımefendi bir gün öğle yine alameratibihim oturup, ahenk 
yemeğine bizi davet etti; bakla kın dinleye dinleye mükemmel bir taam 
çifte beygirli faytonunu da yollamış. edildi. Akşama kadar eğlenti v• 
Annemle beraber gittik. sohbetten sonra ezan sularında da• 

Uza.tmaya]ım, sofraya oturuldu. ğılındı. 
T erbiyelı.i köfte nefis mi nefis. Lok· Sermet Muhtar Al04 

malar veri§tirildiği ıırada hanım· 
efendi: [1] (Paroles du vaincu) Paıil 

- Bunda bir burulduk var. Ahçı R . Chapelot et Ce. 
liınontuzu mu koydu 11.caba) deyip [2] Denizyollan idareei esbak 
durur4ten: müdürii bay Sadeddinin pederi •• 

- Yoba pjgtıiği teıncere kalaysız ı r~~~enci do~~r bay Suphi N~etill 
olma.sml ... demez mi) buyük pederıdir. 

Hemen tencere getirildi. Dibi ==============1 
Açık teşekkür kıpkırmızı. Esasen sinirli olan ha· 

tuncağız eoğuk teTler döküı;ror: 
E h eh' ı dik ı Bir müddet evvel tramvayda düşb 

- yva • z ır en ... düyğüm 457,5 liramı bulup teslim eW 
Herkeste el ayak bırakmış, bu- m1ş olan İstanbul, Elektrik, Tramva1 

lantılar, burunlular, sancılar başla- 'Ve Tünel işletmeleri umum mtldürlft
mıştı. Doktor t! nerede, yetişmesi ğünün dürüst ve müstakim memurlarl 
saatlere vabeste. Habire boğaza 1 meyanında bulunan 1102 numaralı bi· 
parmak ul. sanki hulkumlar tıkaç- ! !etçiye ve ~sta3bul belediyesine bağlı 
lı. Yoğurt bulmak iç-in ıvakın köy- bu kıymetli muessesenin beni buldur
lere koşturulan adam gelmez oğlu mak hususunda' göst~r~~ lğl yüksek ala· 
el ' kaya alenen teşe!{kllru vlcdan borcu 

g mez. . . -bilirim. 
- Ecelımız bu yüzden mi Ya- Galn.t:ı Yenic:ıml ımıhallc vr soJı: 

.... ,., rabbi? diye kıvranılırken ekdi '.\1ü-1 67 1\o. da ınti te:ıhhit Dlkıı n c. bl 
nire hanım haykırdı: /1ırn1 ıı. T A K S i M sinemasında 



SÖZOl &ELiŞi 
Ağır bir meslek 

KUS BAKl$lı 

Amerika da 
evlenme buhranı! 

A wapaıda laadm, .._. lllnlercıe ımctn lbatma ~ Amıpa :tıtua bir tok buhran· 
...... edip .&maib JGluDU tufmH•M mini oJmallftl p• Jlr içinde prpınubD AJDertbda 

Fransızca -Rumca -Ermenice 
öğreten manzum IOgatler 

... barlllD IJlllldldadm 1ıld tl:Je bJcletmek leab ..... Zaten da btr bubnmn bq atsaterd1lt 
,.. ..... MHID ........ artisti obnaya blDMme .......... baber 'Nl'fHJOI'. Bu buhran men- Miden Uwı lllreDm* ı.tqenllr, .... dJb .... .,, ....... 

......... - IJle pllr Jd 1'u it, IBMte ....._ 1ı1r fUUJ-* me buhranıdır. Ameı1kada 8Dll bu mü.atla JU1]mıf llW!IUJll lap.t.. • laamta .,..,._ tllll .,..... :.=a .._dua d1nle7ellm: .....__. .. -=-'" ._,~-c, L~-....::. .... ~z __........ _ __._ 1 ___ , ._._.._ lerl aberlerler '" bu IQ9de ıeıc tik Bta• tertip ..._ ._. .,,...... 8ttlJana ıtttı ehlen ına111 
~- T- .alCIUllllUl. 19&- __..... .-- &j!ar .-ı.uuwa ft auus.ıer uuucu• 1ilc&t ~ cotumut- PÇlntr• Tabfe nn'laclen anı ıa4 ~ d 

tlrHl tlrltl ...,._.. btlamn•k rfbl insani - deleee rahat- bire ınJmıı, bu ualJf endffe 'f!· ı.rcıı. zemane ~·de ba tam S7lecllm • Od da 1tn ...._ ....._ ..... akla Pi imdi e~:; 
...... ___. ...... bir ..ur ....... btr "'•' _,__._ ,...,....... u.n 61Nnm* ~ • ımıa1 oare ~ •en.r. _,. .. ..._ HyraJll 

• ,_en •• ..,- .._.. ~ • .nıı;;a qaa auuaa• ....,~·· addedlllıdl. Xtlttıphaııelerlmı.de he- ı.ttrecllp ellll k....U alkte ar Naa * • 9alilk dll1terba bani ml-
fmm flllm ..,.nderken belki IMbtmm; fakat ......,. ar- Amerlb bd!vaç acentelertnln ntbı buıJmam11o JUm& mtlteaddlt ......... ........ _..._ -·---- _. - .,_.. 1fı ıııı..- llt'mın .. tlstJlibdn kolay, hele sevkli Wr it oJmadıp an'8m•k lllDt m- mıellk tongrestnde ortaya tonu- mamum ıeıau.r Yardır. amn171 a.11rene ._ .._ .._sc;ı ..._ ........ tümt 

~·_. mlmdeld --'-eUednde .__.. ec1ell ,,......._ ... _ Jııümalr lan nkamlar evlenme buhranının LIAn ölreımü tıııere J'Ul]mıf bu • ldta'1 •bJ'a .. ta ._ ••da• 
-~· ,._.., -..... • .... --- 16'atler1n baaılmıf en eeıcs.t cŞahldl. Bir rlDll almaldlr ....,. - ••••••••••••••••••••• 
Uftdlr. Şimdi bmılaıdan bbtne balııJoıllDl: Po&opaf 1*I bcbn, ftddetfnl açıkça ptermektedir. mııteildlr. Farl.11 tellmeleıin ttırtoe- ilana ppmattaa .,_.... wıx il• Malla•1'1ıt .rrmı ~~···~~;~ .. ;~~. 
lllrl erkek dünyanm taDMblı iki ıtmel artisti 1llr IUde& ınllMla Ame~ evlenmelerin çol1ı bu lerlnl 6treten bu ıaıat 1511 de teUf Bu da dllerl libl Alllah SlllıUıt -·- l'el inniia _:... _ _,_ _ _. '* ..,,...._ --•· en.t •-• tasll ,..1,. •-- edllmlft1r. Ve muhtelif ıuthlerde hep ,_ -- Keaall • ._. •eıtnat • h6brada olaa 
.UDlllÇU,1U.I"• Bunlar, llılrlblrlnl M'Vell - ~- .._, &eenı.c&er Tail 8 ,.!'..._..• ~· t:af bH'DUJ olarak t&Nd'Jmlftlr ..,v&, Bendleıin aralarmda: 
kollan baf1anarak k..UmeJr lsere ,ere -tdlmt at bJ1111A telerlnı A.merltanm her tarafmda L11&n ötretmet 1lzere JUı1Jnıt · lt- IWDel lalre tahwlllne Alettalıldk ld W,lecllr Hbeb oldu'

1
"• 

ltemtyorlar. Bafbqa ~' 1U4e&lerindm alderl malda~ fUbelert ftl"dır. Bunun tçfn bun- cat.ıeıin en methuru. b1a en Cok 'br.- a.mı ....._ ldla elu aiptell b• trlife. 
-~-- d•tm" -n.1 fakat belll 1t RnJar t11Jaayyflllta d•~ lann Yel'dfklerl ntaznJar tama- lllmıf tltap olan cTulıfel Vehbb ff talwmda h'UIJll ı&TllJtler: Kımenlee 1fbı manzum olmadığın--•-,,- - _..,, &·- ile taklit cNuhbel Vehbb dlr. cTulıfea farSlt, lertMıU irfanı DWf et ol...._ dan bunda .,.ınıs lamJnı zlkredece-
atider dellJ, brpclan re)Wrtbı verdlll !pretleri clDdm men tttmada llyıt telAkld edfllr. cNuhbea de arUl tellmelerl Cllretmek Olma me,I eehl ile Alemde mest ltm. cllaeı 1ı11J Zade Ahmet Muhtar. 
edip onJan1an mAna pJranna:ya t•bpn mdlfell stisJerdir. Gbel Acenteler her sene bir kongre tızere J'Ul}ımftır. Bu lQca.t.lertn mtıeı. tanında umumi t&TIQ'eler veı l bul ın d>6n llbde ermenlce okumamn 
.a.ı-.1...1e bir -'--ti,_...._. nasd dnam ettlıeceldednl kestire- -parlar b1r aenellk faaliyetleri ~-~buldcstınbtlladf _.!,!~~bh ll09 da ıtlrkçe beJ1tler Din edDIJor. Rumca UUltb IMUı ~ barlç, Y&lnız 1821 de .,.........,n•- waw ...-..,. __.,_._ ,,- • .ı.aw.o a ve at ·--· t&llmeler hareteU oıa:at lı&ıakblı ~ Tefat edllı •lleft DlAyb nın •Tuhtel 
lllelDSten pim mtltblt 1* llkmtı okunuyor. Dadaklan •-aaawp baklanda görüşürler ve tzdivacı cTuhfea nln ilk tab'ı 1'188 de cMtl- okunmu:ı da oldukça blq. MGelllft llWl.IUJllll 1-.ıt ermenlyan . adh 
Kadmm •tr ell sevılJlllnln ~lan ananda, füat talıW•nmıt arttırmak lf;ln ne gibi yent tedbir- hendllhane Matbaası. nda, cNuhbea (Zari) lalmll bir 1U o1uM. Sıtabm IDa bir ... rtnı blllyorum. o da böyle 
_.... •--·, ... _._. eli ne _ ... ,..x. ... _.,ftltu+ Mr halde ortada. "- almak 1Azım _,..,x-1.,.4 müza nJntl 1805 de ct>'sttıdar matbau1ı1 nda bqmda cVebbU Zarb otnnan bir mi- baflıJor: 
...... ... .. ,,_. vM:MU ,,-..---&uaa ,_--..... JCA a-AU&".u • yapılml§tır. htlr, IOIUIDd& da fU tarih n.r: 'l'ann'Ja (Anu) (IDrlstos) didiler 
BeDd de brpdan •u el için lpret edl)'orlar. kere edeıier. Şimdiye kadar yapı- Yine bu maksat.la JUl)mJf " oı- Ba mWd l'lllDIJt- .... .,_.. ebll )ae)'&ambere 

Perdede lleylrdlere ...ıet gnd ıeranen lla bal haklk•tte, lan kongrelerde evlenme ntsbetl- dutça mebzulen buı1m11 bir eaer da- kemal laha deler <TakaYIU') hem muteber 
_ _..._.._ --ph .a•kllr•._• --tan, IOa...'lr tlller dlkta:ren bir ntn her sene bir mıltdar arttı"" ha Tardır tl oıınm da adı c8lb'b&2 aemütaru ._ela•• an lbtfe ,.._ ... (berabere) 
.. wewcn:ı u1o&&• u----- J-r- a- ıı;• mbyana dır tııc tab'ı 1801 ele JaPIJ· • ...._ -• ) ellaa lmclır (abcbt) ustaya 
ltkencedlr. Bakim anhJan ımanıann llnıema penlelln4e slril· görülmekte td1. Son lld sene zar- Dllftlr. Beft ahtert (Zari) aoka& kddaia t. (Yadbet) denir 
nen uftlhlan .,ncleırbn onlara .,,,...ma.,.., ~ m- fmda evlenenler birdenbire çolal- dCamuaa Te dltlrhanı Katla mtl&er- .._ tutlllal IEudq (ab .. r) olda be Cmar) derler 
~m•=• •-L&- __ mı? Şevket Rado mı•, Adeta rekor +-....c1 edecek de- clmi cAsım efendb de ba ftdl)'l bor llallnmel Vehbi ftrlp n.tb ...... Lllul __ mactere 
~--~- WUUMU nu - ""'JA& 16rmemlf, arabl tellmeleırt lltretmek llı'lt• .. ~ett bu kadar kolaJ 

.,.11111111111111111111111111111111111111111iı1111111111n .... 11111nı_.ew receyt balm\l§tu. Altı aydanberi O.re cTuhfel Aıama adlı blr eaer t.e- Mannm rımıca ıtıa.Uerln cTahfe- = bu -.rlerden acaba kaç Jrlfl 

1
. artış durm111, son aylar zarfında Ht etmlftır. Baert ııt defa olarü tw Ulllta adlı ollıı ~tlncGltl • 16- ftmlt. 

t~ 
1 11138 de cBulata matbaumda tab'· • ~ dt9ldanade l'eftb idin- Bu ~lan, bizim Japtıtımız &Uıl 

A 0 ~ ~t~~ a birdenbire azalma baş ptemıiş- ed1Imlft1r. Alım efecdlnbı Tdatı t&· dat1 Dluelllft emtnl 1114d1 em ~ l&f.ermelt 1~ 
4 0 0 ()O ttr. rth1 1819 dur. ı'mncl. Glretmet tota 4111t1 ......., tıldrtl 111altl bakımından cla 

~ .._!~,:;::::;:=:.:;::..-...-.---.-.ıııiiiııııoı-• izdivaç acenteleri birıtttnm rel- cDtlrrl Zade 8Weynwı etendb ı.- eatrt olıdalR bir ..... -. tl&ttt lllr Mklt fl.Jdalı olabilir. 

1 il B Wolrun kongrede verdill mlnde bir za.tın da c01Uıerr!za adlı '" 10!D COllftt Tla1ldt ..uıtıw. leba Jııfisb t Gerteiı Tayyarede kumarhane maı~-ta ""'- 1 dlterıertnden be1tı btru daha otu- e 
'-DUA av .... IOJl aene er zar- natıı b1r eaerl Tardır t1 lllO de •Tat- v d · ı 1 h 

Amerikada San Framilko eebri Komilel' ~ Mr tanaNDiıı b- tında evlenmek tçfn müracaat 1 v1mhanel Amirea de tq basması ola- O vı ere b 1 t 
polia ~ .... arlı bir meeel8'i ..,. maılaan• laaliDe konc:laima. lıir tok eden 15 ima mukabil bir erkek rat netredllmifUr. 1 a r a an 
4m1abnaia muvaffak olmuftur· s. ........ ha tanare n. uvalana- varken altı aydanberi 20 kıza bir Arabl tellmelerl ölretmek için Ja-

b bird bir ok ta· rak. polil tıaralmclan ıa..1ma kor- lılınış ve 1909 da baaılnuı cLdgat.t • b • 
aamanla~ u ~ ük • ..ı!J _ k olmadan kumar OJB&Clıklanm erkek düpnektedtr. Bu suretle Yusufa adlı bir Mt'r daha mevcuttur. garıp ır macera 
amnuı taculer. buy aenpu er • UM& _1___ z ...1-1- kumarda arada.,.,._._ ..t-.t ,._ derecestn- Deterıı mm adamlanmnıdan cAhmet 
.arensiz aurotte 8lüyor ye bu alüm- haber __....... en.-.- '.......,.... 'u. •&U ~ Remzb de bu tarzda 16ptlerln hl· 
41en aonra bu adamların bet parala- ~ok bGJGk paralar lrq1*1iyor " de bir fart vardır. Bundan başka tlmesl olan ve farlst tellmelert ölre-
nnın kalmaclıi+ anlaphy~rdu. bUDUD ~ ıa:toyo= 100 evvelce müracaat eden erkek, ten t.Tuhtel Remzlıı alnı 1925 te bu- Dostunu muhafaza etm k ı-ı •bt• 

Polia bu itte mGbim hir .... oldu- Polll bmlllll sin l • L- münastb bir kız bulunca derhal tırmıştır. e 'i'-D 1 Iyar 
iunu anlamlf ••derhal tahWlrata bin dolar ko~ .,.. bir "10 unu .uu• Eskilerce manzum 16gat.ıe Usan öt· bı•r F J 1 .. J 
hatlumtt+r. Fakat ..,Juca elren ı.K kead'±' taJJU87• kaubal evlendtif halde ştmdl müracaat renmenln çok makbul bir tan oldutu- raDSIZ 8 ey enen l'eDÇ Ve . guze 
tahkikat hiç bir netice •ermemfttlr. el'dımlfdr. Haftda babra oyna- edenler, tstedikleri evsafı haiz kız nun en büyüt dellll bu usuUln fran- L hJ• .,_ d • di Ja d 
Maamafih zabıta flmüdaizliie kapıl- ken 100 bin dolan bybıebnlt, fakat bulduktan halde uzun uzun dü- sızca, rumca ve ennnıceye de tatb1· e I K8 ID tim at YJp Uruyor 
ma~ıı, en muktaclir ~larma bu uacla mGtlde hile ,..pıldıimı an• f(lnüyorlarmış. kine kal~ılmasıdır. Parilte ıon sünler zarfında tok , 
tahkıkata denm etmek emrim'""'° lum,tar. Komı.., tanaN 7ere la.er Ko bu•••"• ._._. ..... da ev- cMlftahul lisana a.dlı olan fran.mca prip bir vaka cere,an etmiftirı ~· J 
mittir. ..._ cl..taal 'lka.wı.t.,.. iN b- ngre ~ .DA&P™A& manzum l(lgatln mtıell1fl 1882 de m civanncla Nana.n'de Wr .... 

Bu aarada polil komilerl..W.. -.Jaaa.,.ı ltlll.Jerl t..wf ...._ ftlA buınm vaziyetlerln1 dQfün- 1stanbulda vefat eden terctlme oduı JQrduncla 7&bp blma B. '--' 
LL! ar ---1.mJ kalchaMlnn4tdr * mut ft alman ücretin arttınıma- lldnct mnterclml •Balla Yuuf efendb - ~- ~ --1. L•- - ~-- L.1- -. 
111n ear P-'" • • dlr. l:aerln mubddJmedııden, J'Ulh· -a ,.,,... UU" - _. pasar • .-

llD& tarar ft11Di§ttr. Şimdiye Jm. fllll izah eden, blr - be7tt otQa· al 7'U'clclaa pkuak P...ıte .-.:-

Roma istasyonunda ayı avll dar memnek tçın mtıracaat eden hm: ka lrir llOb.kta bflllll1& .-. " 
lm1ardan 15 erkeklerden 10 dolar 8onradan b1ild• tranmea l'ftllf tok sbel im bdua ....... K.-

--- .ı_ Ufta -. ,.k)a...ı-i ,_. waıil .... abnmatt& tdt Knn- kızlardan Paml talbn m .W• IHlıtat Paul•a lııir mOddet clilElMle ...... . 
Roma etMJonuuu. ıegea ~· _... Anda oldukça maarif .,.. tan eonn. yanma JaklafllUI '" .. 

Wr a)'l avı :yapılmlfbr. Bir ha,...aat lamılbr· ahnan tlcrett bir mlaU arttıraraJc Ohta elhri IAsatl misdad auali aormuıhm 
L-• • • -·~ 60 kafee ı..L...ll• mub· Bir memm IMılta • 111111 ~ - dolara _,,. __ _..r Erkeklerin Olda her fenne de bir ltafka licat "-liba L .. _ ~-Jr.Jı 
-.ıçe91n IUCl •• IYllU flıkat Jt.e _...mnltdr. tlV ~ .... ,_ • ldalabata itin Wr Alet .- ~ paranız 7oa .... 0 11111-.-. 

telif hayvanlar naklediliıken bir aJ1 iDii. ~ tıahucalarlle tıeretme ancak bet dolar zam ya- 8a liptln ohaap saptı lcln au) 
ltaçmıı. iltuyonda aıaiı ,.ukan ı-. Banu a..dn• aldlıı ...... mechar pılmıibr. Bundan bqta tanıttır- Sebkolap bbbı enana Hth - Evet. 
iMi• batlanııp. kr"1I ,-hl..Jr Uet ederek .,.,. ma 1fl tzdtvaçla netlcelenlrae kıs Humedlp ba liptJ •lllatuan - Para kazanmak iller mlalnld. 
imin derhal aw.kete P9hn1e. ..._ .............. Kala ezber De hatırda ,.ı - lat.rim. fakat 'buna lmklsa ;::::.;:::.==::;.:==:.:::;;.;.;;;;;;.;;;. _________ acenteye, kocasına verecett dıra- Mutaddlme:rı burada tueret met- :yoktur. 

hom8D11l ytızde bef1 derecesinde ne S*llm: - Vardır, bem de pek kot..,. 
&WPtc& btr para tesviye edecektir. Allab-Dleu, rikler-cleu. J'V·ttet~ - Acaba ne yapmah) 
J•• eommencer- p - B • 1 1 li Amerikada evlenmeler neden Daim-touJoun bakl-etenıel, lnfblL - enım e ev enme 1 ••• 

ua.Jıyor? Kongrede bu nokta da ' blinttba Paul bu aözler üzerine ,..km..,. 
tedldk ed1lm1f harb tehllk ll beytile bafb7an kın bakarUn pnç kadını 

ve es e Veda etmek-adJea, hem •laer-•erme - Haydi selin bir kahvac:le otu-
ukerllk mecburiyetinin kabulü- ıelim ralnn, ıize . dütündülderim1 uılata
ntın bqhca lmll olduğu anlaşıl- Adlea-bıfzı Budacla kaluul, tin-en- yunl ... demit n yqh adamla hlr· 
Dll§tır. Bu noktalarda Avrupalı- Beytlle biten bu orijinal eaer 184:-C: ~te. civardaki bir lı:ahv~an?• ırir
Jarla Amerlkalılann düşüncesi her lt1 metni havi olmak tızere cCe- nuıtır. Kadının burada ılk aCSzU fU 
aı'asında dikkate p.yan bir fark rldel Havadb matbaasıa tarafından olmuıtur : Valmm ~ Lela1l 
ft1"dır Barb Avrupada !zd1-,.la- ta.ş basması olarak neıredllmlf ve çok - Fransızsınız. dei:I mi) 1 Edh• Koamieb 

• •-.r rağbet görmtlfttır. Fakat Halis Yusuf - Evet. 
nn artmasına ıtebeb Olm.Uftur. e~endlyt taklit edenler olmamıştır. Güzel kadın bundan aonra anlat- Paul bir Dd hafta Nanterre' de • 
Battl bir çok kimseler cepheye Çünkü eserin hltımeslnd lfaret edll- mağa baılamıftlr: ld llayab Pf&mlft fakat yavaı ya-

dlği veçhlle: b b k _,_ b gitmeden evvel evleniyorlar. Ame- Mahal iken 16 tin , - Polonyalıyım, ismim Eetber ftf u ayab ço can •~ıc1 ulrha-
rtkada tae vaziyet tamamen aksi- Anı teabll için ~ lh:~ ":;~ Kouznietz'dir. Çok zengin delilim. ia bqlal1llftlr. Vaktü bali yerinde. 
dlr. Henüz harp hali mevcud de- Demet timse bir daha böyle bir ihtı- fakat seçjnecek kadar param Tar- senç. tiizel bir kar~ı .varken ond~a 

.. _ __.,_A,• keki :ı mama cesaret edememl§. dar. Burada ıenç bir Franaızla aevi· uzak yapmak nndıaıne çok agd' 
IUJten AuacuAcuı er: er ev.1en- . ı · .: B u · b' -Rumca öğretmek tızere tlç 16gat pyoruz. Bu Fraıwz benimle evle- se m11.,,r. unun zerıne ar aua 

~ta • & g de clwm'ba mekten çektnmeğe b&.§lamıflar- yazılmıttır. Bunlann ilki cTuhteı Ru- nemiyor, çünkü evliclir. Hük6met aceze yurdundan çıkmq. karı anm 
Utlll ppaa r-=.. dır. mb adlıdır 18'13 te Yusufya.n hanm- timdi Polonyalaları hudud harkine oturduiu Palikao aokaiındaki apar· " _... • 

1 
da basıJmıftır. Mutaddlmeslnde: cMa- yahut Pariaten uzak yerlen aevlı:em: tunana sihniı ve fU aözleri ıöyl ... 

Oniveraitenba e&m.e:r tatillad• melame a. ,...... anıtr.ınaan -- GUnUn Ansiklopediai 1 :ım~:ı~ ~lblroı:n olu~sa tah- yor. Beni de Parilten çıkarmak ı.- mlıtir: 
Wfade eden muhtelif fakUkels• ~· 11C1B-.lucbr. - • tımuddur, mademki ~~~ ı:;: temeleri muhtemeldir. Sevc:tiiim - A~e 1'1!dundaki bayat b~ 

2SO WtiJik 'bir talebe pupa Ba •retle 1-biri QGlllıllk aeftW s• m.allt1 OsmaniJede kesretle mütedavil gençten a.ynlmak iııtemiyorum. Bu- na cok ... , plıyor. Brn de burada c:°P ilan ldar.W dyaret ..mı., tadan Uninrdelll• B. N.ı Demtı- ıngapur olan el.sineden maduddur. Bu lisanın nu temin edecek yqlne care bir oturaceima. 
~eri ıarmflt. Jtencın-ln• tar -&.. bat pilot B. B..t 1aooa7a. ~ tahllllne hevestir olacak rıevatın da- Franaızla evlenmemdir. Bir Franm- Kadın, hiç beklemediği bu müra.• 
---•~L L- ..,ferleri halrJwl.. -.-.__. __ .~ _ __. .. diri B 'AL" Vsak il* Tlb1an mftne99beıUle hl Ttlcudil melhuz bulundutuıidan zın kamı olunanı 'hm de FraMIS caat brpaanc:la :rerinden aıçramttı 
....-;uıa. ft naV~ • ft ır-&• -- mu • ,...,. 8lnppaMm llml POlıor. llaanı mezt6run mtlrettep ohtutu lil- tabiiyetine sireceiünden kimae beni · • 
.. babat verilmiftir· . Deaüraim dullala le Baknk&:r m ..... k .. , nW Diler bir adı da llnppoı olan bu aatteıı zebanzed ve mefhur olanlannı Pariaten ç&aramaz. Siu bunun için p ?1;:z'·:· .tmqtır. 

Bu arada r•çler, Nan B. "-- T -''"• tetelllr etmılk.- flbrl 1ıılr .._par, dl1e te1lttus ttlrtçede mutabWerlle bir tuhfede lzdivac teklif ecli7orvm. E•lene- au ı netini ozmamıı: 
tanue fabrikuuıda 'lllrit mllb•l-i . .o-1~ ~ ~..ıı--•- cem'" numolunarü ttltaphaııel Ta- lim Siz sen• oturduiunuz :rerde - Öyleyse bopnmzl ... ceubını 
6Jeri · :....:ı.. • tuefmdan :rer tcıuın.... ~ 11111 oenutnmda, tmıd1 adını tana naçizane bir yadllir oJmaJc be· · · · 'b d ..1:%.J- vermiftir 

Ye ~n tlfı1aıı 9danJll een1dnl fU'tWnde bu- re ba tere taıb ft temlll olundu.. yahp kalkaraanız, en e aevuqpıu- . 
iuiwı 8lngapur 8t.talU lettlementa clenl111or. le birlikte yqanm. Buna mukabil Bu cevap kw düıiinct!l)'e aevket· 

y eclikuled bir doktor Don eömlekle mahkeme- dmım tnafuıl mtı.temıeteıerlnln mer- Bentls mllelllfJııl te..blt edemed111m aize maktuan bir para ve ber ay bir mit, iıiha:ret Paul'ün de gelip bw 
e • ' e .-tiri)en suçlu bzkllr. '8&000 ntltua ftl'du'. tehir t... 81el': cee ~arçlıiı vereceiiın. Kabul mU} a~ar.bmanda oturmasını kabul et--

hakkında takibat "Y' nJh- mahtemMI huzura· d6rt kılma &J'l'11mıftıırı A'fl'upablar Ban Buda olda •• dJW• <Teol) lhtayar Paul, senç ve siizel Lehli mlflir. Fakat bu defa kadının doıtu 
yapılacak ~ıtaya :retten IU~U ft 9W"1 ~~ 9'•h&J1Nıl, vı,Jebar be~ =ordemedlr <Anıelol> kadına bakarak içini çekmit, bir iki bqka bir yerde bir oda tutarak k~ 

~dan bir tıddet enel yedlkUle- ~. don ıamıet bulunazı Kad1r lf.. ma Liman ObmUllm blttbı cUTeleıine Camartesl <Sa;_to) dar ltlt dak~a . düıündükten aonra cevap dınla burada görüımeie baılamııtır. 
• !bırahorda 1!ıuran Katına llllllnde mlndt bırt ~· lmrf1 ma'..mı bir~. Acık ıı- Banlan reı bir dnlee aber it vermııtir: Bundan aonra üçüncU perde açıl· 
"1 clotuz Jqlarında bir JcJzın &tlmtl Nadir blr h&Dd& oturup lıçlcl ıçmlf, mandır. Bib'tlk bir trt.nalt t.lcaretl beytlle bitiyor. Vezinleri gösteren be- - Kabul! mııtar : Genç Franaızın karw. koca.-
f::etı ır6İ'Ölm11t n ceaedl Balıtlıdat1 aarbOI olup nlra atarken pol1s ve b*· Tardır. BQ.y1lk miktarda kauçuk n ta- yltlerin 1klncl mmalan hep birer tav- Bu cevap üzerine Paul 'bir ha- smın Lehli kadınla mUnaıebetbııl 
llatı lllezarblmdan ~arat morıa çiler tarafından JakaJanmlf, tarato- lay ihracatı ıapılır. alyeden !baret: mama giderek temizlenmiı. aaçını haber alm"ış ve bir hukın yaptır• 
.. edllınlf, Japılan ot.opslde t4- ıa ıöttırlllmilştllr. Nadir, bmada: . FaDAtiln, faDitün. fallitin fallit aakalıaıı keetinniş, ertesi sabah temiz mııtır. Bu baskından ıonra bof&A" 
~fe~lr =neticesinde - V. memur~ ~ı:t:i~rıe : Manıaada Kızılay baloıu Sen ele itren ita lisanı lı:açma rel e1 bir kat elbise etın alm,ş ve kısa b ir ma davası açtığı gibi kocasını, ..W 

Jıu hld1ae ~d · yapılan tahtı- ~~~lm-n Manisa (Akpm) - Maniaa Kı- İklncl rum ldg ~eıvcinn merasimden sonra e,.-Jcnmişlerdir. bir faaliyetini hükumete haber •• 
'at ııetlcelenmJf ve :u tilrtaJ amell- e sa Nadire blr &J hapl.s eesuı :ıala! ~al.oau Halvevi .. ~onlarında basılmıştır. ~:ı ~bl'nı! m~~~~ Genç kadın koc~sına kararlaşmıı r"rek, tevkif de ettinnittirl . 
~ Yedltule clvannda oturan blr Bülm, de su~unun don, ıömletlt nnll1llftir. Balo çok nq~lı ve ~u· eserine izafeten •Manzum.el Vehbi o~an paradan ve ~lk aylık cep harç- Şimdi enç ve g"'zel Lehla kadın 

Jı run Y&ptığı tesblt edllml§ttr = Ottlrtllmilf oımuuu lfle- nffakıyetll olmUftUr. Mıllt k.oetüm dlr. Manzum olan mukaddimede ese- hgından başka hır de altın saat he- ihtiyar kocn ile b'rlıkte otur kta 
~'\~oktor hakkında tanzim olunan d1l1 çtaltabl'Dt mab1yettnde i6rmll mu.abek .. mda M. Öie bbincl. r1ıı 1azılıfı ıu bq!Uerll 1zah tdll- djye etmiştir. Paul b ndan aonra ve mi.ıtemad'yen a la)'1p du mak· 
bibi~ vetahtıkatı evrakı aorru bWm- " ~ llbl e1;mlfUr. E..a Diri iklııaci ıelmiftir. methdlr: ıene Nanterre • e 1,~ ı..W. 
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f ORDULARI DURDURAN KADIN 
o gi!ntl pek erkenden uyanm»lardı., - Ne iyi oldu d& gel<lll<I .. dedi. Lı g şa m pı yon u Beş 1 ktaş, 1 sta n bu 1 Tefrika No. 48 ' Yazan: İSKENDER F.SERTELLI 

Kocası yatakta tembel tembel esner- Mesud bll'a. barda~ yıı.niadJktan 

ken Mebrüro kalktı. Pencereyi açtı. sonra: hl I' ti • ı k 1 · Diyordu. ı b1r ordusu oldu~nu söyledl liıı.lbukJ Dışarıda. gayet güzel, güne~U bir ba.- - Paranın gözü kör olsun! ... dedi, mu e 1 1 e arşı ~şıyor IDıMa, zabiti birU sonra btr başka önllmüzden on beş ylrml bin k4! 1e04 
har günü başlıyordu. Geno kadın ci- yoksa makul fakat iyi yaşamasını çok (1 misafirle kon~urken Saide, Blzım.s- tı. 
ğerlerinl taze, temiz hava. lle doldur- 1yl blUrJz amma ... Ne çaret... ıı asilzadeye sorduı Hızır bey Saidenln sözlerinden bil 
mak için derin derin nefes aldı. Sonra. Yemeli bitirince biranın n~esııe bi- - - Eskiden impa.ra.torun askerleri bu ma.na. çık.a.ramaih: 
i>aşını yatağa. çevirdi, kocasına: rer de ka.llve getirttiler. Sonra. uzun I k l kadar çok değil nilydl? - Sen gôzlerl:ha inanmıyorsan, her

1 - Mesud, dccll, bugün bir yere glt- iskemlelere yan geldller. Blrer. al;~ara. 2 martta yapl aca . 0 an bu mÜS8• - Hayır, Ben bu askeri Dk defa bu- keal de kenctin gibi m1 sanıyomını 
ııek ... Hava. o kadar güzel ki ... Sonm yaktılar. Çok uzakta im~ g1bl ııönınen gün iörtiyorum. Ne zaman topla.nm11? Ben.lm gözümün önünden ıeçen a(t 

sen de mezunsun. Bu bizim için iyi blr şehrin slloetine dıtldılar. Onla~ bura.- bakaya muhtelı•t takım kuvvetli Ne zam.a.n giyd1rilm1ff B1r tllr11l anlı- kert ı,imd.1 bana. lnkA.r mı ettlreceks!nl 
fırsat da rahat rahat b~Iarını dinlerlerken yamadım, _Şakayı bırüın da bu meselerl 
M~~d yattığı yerden ellerini tavana. şu esnada orada, şehird.ıt binlarce in• - Kralın eskiden ne :U.dal ukert kurcalayın! Bence kral Manoel, padi• 

doğru uzatarak gerindi ve: san çalışıyor, didiniyordu. Mesud bir bı•r kadro ile çıkacak va.rdı? şaha bile ne güzel bir göz dağı verdi 
- Iyi bir fikir ... dedi, evet b1r yere aralık. - ~ gördünüz ya. tık önce he.as& Padişah da sizin gibi buna kandı. Ya.. 

gidelim ... Fakat nereye?... - Gazinonun radyosu son derece bOlüklerl geçti. Ondan aonr& da lk1 ta- rın öbürgün BizansWarla bir 1htUU 
- Şöyle kırlara ... Şehirden uzakla- eski blıleY galtb:ı. ... Sesi ne kadar tu· Uır maçlannin evvelce tehfr e1:U- klüplerin son kadrolan lialdCbda bur sur muhafızı vardı. Onlar da aeç- çıkarsa, imparatorun yirm1 bm k.lillUC 

ra ... Ne zamandanberi senln~e nzunca haf. .. Sonra ne çok parazit var ... de- lıl 1 tı. Faka• baksanm wa, hAll askerin muntazam bir ordu.su vardıl.'. diye kor ... 
t ğ k Iyi b1r kır di len aon iki ovnınu önümüzdeki pazar merak ara esas ı bir kanaat v~ .., " b\r gezinti yap ı ımıı: yo ... ·. .. . .1 -· ardı arka.!ı gelm1yor... kacak ve Blzans'lılare. bl.rşey yapa.mı• 

havası alırsak slnlrlerlml.z de dUzelir. Iştlhalı b1r yemekten, 1çtlklert ya- gunü Fenorbahçe .tadında yapıla- ceğinden büyük bir alllı:a a8recelf _ Biz, 1mı>aratoıımUZ'U1' nelerle yacak. Bu resmi geçldln mana.el ben• 
Mesud kararını venn1ş blr adam nmşar ı,lşa biradan sonra. tızerlerlne cak. v• bu •uretle bet aydanberi. de- tahınin edilmektedir, meşgul olduğunun, ordusunu nasıl ce bunu temin etmekten başka blrşel 

tavrlle birdenbire yatağından fırladı: öyle tatlı bir rehavet ge1m1Şti ki, ne- vam. eden ıke.rşılaşmalar nilıayet 2 martta şampiyon takım ilo t ... kuvvetlend1rd1~1n farkında olma- değildir. 
- Haydi öyle ise ... dedi heme:ı ha.- rede l$e bu güzel manzara karşısın<\"' bulmUJ olacaktır. Lig maçlarını mil- tanbul muhteliti aruında ...... pılmuı mışsınızl Hızı.r bey denize bakıyordu. 

rekete geçelim ... Genç kadın gülerek uyuyacaklardı. Llk1n bu esnada gaz - t ak' b 1 • d illt k" ~- orta Ya§lı ve gevez• bir a.da.m ola.n Göbe~lnl hoplatarak güldü: 
bun:ı itiraz etti: nocunun garsona. IJÖYl• ba.ğtrdığun e ıp .. ~aması ı:ap e en m t' tekarrür eden karııla§llla Şeref •ta- Bizanslı a,silzad~ gözlel'l döndO.ı - Haydi canını, bu~ başka.lan bU. 

- Dur evvelA bir program yapabm ... lşlttil~r: m~ m~ab~alan ~e Ankara ve z- dında oynanacak v'• maç hudatı- _ Kabll değ'U ... KabU de~ll Bizans- mlyor, görmüyor da sen m1 görüyor~ 
Öyle bir yere gitmeliyiz kl orada. öğle - Ista.vrl. .. Radyo~yu çevir ... Plyan- nı.ırde hglerın henuz devam etmesi nın yüzdo elliai Beıiktaı k.lübilne ta olup bitenlerden bl.zlm ha.berlınlz amı.? Padişahın gözü hep!mlzinklnden 
yemeği yiyebilelim ... Evde biraZ" soğuk go numaralarını söyllyecekler ... Va.- yüzünden ancak martın sonuna verilecek diğer yüzde elli.si ds bi- olmaz nu hiç? İmparator bu kad:ı.r açıktır. O ~inl bllir. 
e~ var. İki üç tane de ~murta haşla- kit geçti. Şimdi Avrupa; utasyonlan doğru yapılacağı anlaşılmaktadır. rinci kümenin dıiğer dok.uz klübtl askeri ne Ue besliyccek? Mevcud mlk- - Fa.kat, bazen büyüklerin duyma. 
rım. Bunları paket yapıp J':ı.nunıza dinliyecek sıradır? Millt kilme müsabakaları başla- arasında mUtesaviyen taksim ed!- tara. bir bölük bile lift.ve edemez. dığı, görınediıtt şeyleri kUçÜk.ler daha 
alırız. Yalnız bu gezintln!n bl.z~ pa- İstavrl radyoyu çevirdi. L~ pl- yıncaya kadar aradaki bir aylık fa- _Niçin? ... İmparator her iflnl size iyi duyar ve görür. Benim de babana 
halıyn mal olmaması şart ... İşin en yango numaralarının okunması çok- aıJ n bo eceyi dü üncesile lecektlr. söylemeğe mecbur mudur? bir kabile rei.n idi Kabile efradı için.-
ucuz tarafına bakmalıyız... tan b~IamLŞtı. O anda radyoda bir .. ~ ş geç g 1 Bu karşılaıımadan evvel ıampl· _ Böyle blr mecburiyet yoktur anı- de olup biten ı.,ıerin hepsinden haber. 

h~ d b can ve yürekten tasdlk ses: uzuten futbol meraklılarını memnun n. De A-- , __ A dı 
~·-esu unu b k k b' h d' yonluğu kazanan Peşiktaı,,lılara ma ... Bu para ve el'Uk meseleıidir. - wo.c O.l.ö.UliAZ • 

etti: - 15000 lira kazanan numarayı tek- ıra aca ır ava ıs verecegız. ,_ --"'---' d1m ,,.., bir bo··ını. bU .. ıı•ve ed1lecek ol- _ Becerlk.sizm1ş d& ondan ... 
di d dı 2 ). · B ik .nn'lpiyonluk ~upaa mer~e To- J~ ua. "' ı:ı - TabU TablL. Zaten ay s:muna rar e yorum... e . martta ıg _oampıyonu eş taı ,,_... sa onun glyinnıesl. ve iaşeşl ı>e.raya - Hayır. Babam çok becerikli bJı 

kadar k:ı.ç paramız knldı ki... Müm- Mesud hemen doğruldu. Şimdi genç ile İstanbul muhtelit takımı arasın- rilecektir. I.:.iglerl M9 mağlup olma- taallük eder. Kralın haztnes\ boştur. adamdı. Lft.kln bu işlerde be<:1!rlklınıı: 
kün oldıt~'1.l kadar hesaplı hareket et- kan kocanın üzerinde biraz evvelki da bir milsabaka yapılacaktır. Bun- dan nihayetlendiren .iyail beyazlı- Bunlan temln etmek içln, kralın blz- ne işe yarar? •• Etrnfta.kllertn dedlko.• 
meliyi,ı . uyuşukluktan eser kalmamıştı. Erkek dan ayn olarak"da diğer haftaların ların İstanbul muhtelitinin kuvvetli den para J.stikra.11 etmesi lAzımdı. Bu dularını duymak için, onların ara.sına 

- 'J!tersen bu gezintiden de vaz ge~ cebinden bir piyango bileti çıkardı. b l . • b ta 1 kadrosu karşısında alacağı netice askerin la.şesine Anadolu erzak am- girmek, kulak mlsaf1r1 olmak 10.zım• 
çeUm... Bu biletin numarası u99954• ttı. Rad- kf? l g~mebesb' l~ın h aş t ~e en merakla beklenecek bir epor ha.eli- barlan bile yetme-z a gözüm! dır. Ben de böyle yaparfum ... Ba.b!llllı 

- Yok, yok ... Kırk yıld& bir ... Rem yodald ses: üp enmlz lr ml~ uıus arıı- Saldenln fÜpbelert arb:ruftl, Blrfey görmüyor ... Söylenenleri duymuyor. 
ne z:ımandanbel'I şöyle nd:ım akıllı blr - 15000 Ura kazanan numara. 1JU-- lnımalar yapmak uzero anla§mak- sesi®. Bqiktqm ke.rııaına çık.an- d~ünemiyor, hlleyi keşfedemiyordu. haber verirdim. 
hava almadık... dur. Doksan dokuz bln, dokuı yüz tadırlar. lacak İstanbul muhtelitiınln kadrow Fakat, askerin bu uzun geçl.Jlnde her- - Ra!lyeUk ye.pa.rdın desen e!. .. 

Genç adam böyle söyllyerek tra:, ol- elll... Millt kümeye hazırlık mahiyetin- futbol ajanlığı. tarafından tesblt edl- halde bir hlle vardır, diyordu. - Buna. ha!iyeUk demezler. Kab!Je. 
m:ık içln yü:r.tinil sabunl:ımağa başla- Kan koca .sonsuz bir heyecan 1çl.nde ds yapılacak olan bu karşılaımaiar lerek yakında ilan edilecektir. ••• riJn ve babamın selAmetJ namına bu• 
mıştı. MebrUre de hava gazının üze- \diler. Radyodaki sesin okudUğu nu- Askerin geçJd resm1 bittikten sonra, nu yapardım. Babam da ona. göre tecı. 
rinde yumurtaları haşladı. Bunların mara kendi biletlerinin numarasına balkond:ı.n kalktllıı.r. birler a.lırclı. Ş1mdl de ayrıl vnzıyettc .. 
kabuki:ı.rıru soydu. Bir küçük kAğıda tıpa tıp uyuyordu. Fakat .. doksan do- Ankarada bir hakeme Bu haftaki maçlarin Kral Manoel, Padlp.ha.: ytz. Pacli§ah, etrafında olup bJtenied 
tuz. ~iber koydu. Et sövüşünü de ayn kuz bin, dokuz yüz ellb dedikten son- "ld" _ Biraz istirahat buyurmanızı rica görmüyor... Söyliyenler1 duymuyor. 
bir kağ1da sardı. Sonra. b·.ınıarın .?ep- ra. radyoda. deh"etu bir parazit olmıış- 3 ay ceza verı ı programı ederim. Bunları bl.z görece~l.z ... Biz dl!yaca~ 
sini p~et etti. Eıut:~k koymağa luzum tu. cEllbden sonraki söylenUen ra- Geçen ay Ankarada Gençler Bir- İstanbul futbol ajanlığındanı Diyerek, kendlsi balkondan çelill- Ve görüp duyduklnnnuzı kenclliıını 
görmemişti. Çunku soka~an taze kamı iyice anlaınamışlardı. li{:i ilo Ankaragücü klüpleri arasın- Fenerbahçe stadı: Saat 14 Fener- mi§; Çelebl Mehmed da oturdufu dai- söyliyeceğiz. Söylemezsek. hem kendi-
francala almağa karar vernuştl. . h. _ı. ls b l ha.k Ş ey ge-1dtl sine, hem de memlekete karşı hlyanet 

Genç kadın bundan sonra. giyindi. ~caba num.arala~ı okuyan zat 99954 da. yapılan ıild maçında bazı aa:ı.- bahçe - tan u spor em ı aıi r e \'"'--'-"il etmiş oluruz. 
Kocası çoktan hazırlanmıştı. Paket m_u ;ı.eml.ştl? Eğer öyle ise 15000 ıırıı:~k seler olrnuıt ve bölge ceza lı:cıyeti bu Tezcan, aaat 16 Galatasaray - Bey· ~~ir::~~oro:~yetten ç'ok. _Sen budalanın birlsln, Saldet 
erkegın elinde evden çıktılar. -b~:VUkd ikrakmtilye obnlrüannhblletine 1du.şin- mmele hakkında tahkikat açmıı,,tı. oğlu.spor hakemı Tank Özerengin. memnundu. Askerin ge,.ı..ı 1aUn sür- Eğer padişah senin böyle şeyler dU.· 

t b .. b!ndil Ş muş eme · Me re eyecan ç - H b ld v .. ahk''- tın Ş ef dı S l O B vl ,,_ Und"M•~ü d d n-Vapur. tren ve o o use er. e- de· a er a ıgımıza gore t JAa ı er ata ı aat eyog u- milş ve çok muvaUa.kıyetll olmu.JtU. o u&..._. uyarsa, yanın a. bir gu.u 
hlıdeıı epeyce uzakta, fevkalade man- · . ınihayetlencütıen ceza heyeti, bu spor - Vefa (B) hakemı Nihad Manoel, bu hilenin Türkler ta.rafın- bile tutmaz. 
Earası olan küçük bir say!iye köyüne - Be.n ~ittim 99954 dedi ... Parazit . • . Dorken. da k f dll bll tını tahmin etmi - Tutmaz da ne yap:ır? 
gelmlşlerdl. İlerideki tepede bir kır vardı amma en sonda. 4 dediğini ıyıce maçta hakemlik otorıtesmi kulJ~- 14 Da· yo~du~~kere o ~ar mahirane l)tr şe: - Saraydan uuıklaştınr ... O zaman 
gazinosu vardı. Hafta ortasında, ale· duydum. mıyarak ba~ oyuncula~~ sertlik vu~:a~~~k:~t Bülend lillde geç~1 k.1 ... Balkondaki davet- bir esir gibi, Yenlçerl oca~ına. dii.şer. 
l~de bir günde bulundukları için et- - Bana. 99956 gibi geld1. yapmasına musamaha etl!.igı vo oyu- iller arasında., yalnız Türkler değtl, dl- orada bulaşık yıkarsın! 
rafta bliyük bir tenhalık göze çarpı- - Hayır. katiyen 99~4... En nihayet nun nahoı bir ~ekil aimasına sebep Turanlı, aant 16 Feriköy - Günct • ~er misafirler de bu aakerin çokluiu- Saide bu sözlerden çok müteessir 
yordu. Hele kır gazinosunda khnseclk- 4 dediği muhakkak._ yani b1z1m bile- olduğu ,k.aydile Ankara hakemlerin· Şişli hakemı Selami Aıkal. na Jnanm.uJlar ve: oldu: 
ler yoktu. Denl:ı::i tepeden gören blr tin numarası... den ea'lci FenerbahçeH Ömer (Be- NOTı Spor muharriri. arkadaıla- _Kral cidden yaman adammış! Bu - Pad.lşah, e.slrllkten azad ettl~l vt 
ma.s:xyıt )le-rtegtner. Ne-içceeklerlni 1t0~- <Pll.l•rııcı.kla~h. o -me.nla.r pt- lq) ı Uç ay mUddetlo tecziye etmİJ- nn davetiyelerini almalc Uzer• böl- kadar askeri el altından ve kimseye hürriyete kavuşturdu~ blr insanı tek-
mağa gelen gnrso11a: yango eski usulde yanı bilet numara- tir go spor aervisine müracaatları rica sezdirmeden toplamış da haberlm!Z" bl- rar elki vaz.lydlne dii§ürlir mü? 

- Evvela. bize bir 1!d tane boş ta- ları teker teker çekiliyordu; heyecan- · olunur. le olmamış... - Senin glbl her şeye bumunu sok.-
bak, bıçak, çatal getlrl~. dediler. dan duracak halde değillerdi. Şimdi İ anbul Erkek kt 

1 
• 

1 
Diyerek, kralı tebrik etın1şlerdl. mak L"teyen bir insan yalnııı eski ıs.-

Yolda francala He beraber ka§aı piyangonun 15000 liralık ikramiyesi- st, • me :P en vo ey- Türkiye kır koşulari Askerin geç~inden ~üpheye dfiien ziyetıne değil, onclan daha korkunç ve 
peyniri biraz da. meyva alınJ4lardt. nin Jrnndilerine dil§üp diişmediğlnl bol lıg heyeti baıkanJıgmdaau Cu- bir kişi vardı: Saide. o da, yanında tehlikell vaziyetlere d& dilşebllir. 
Garson boş tabakları get!.rmek lçln öğrenmek için ne yapacaklarını bllıni- ma günü Eminönü halkevi salonun- birinciliği oturan Bizanslı asilzadenin sözlerin- Saide hiddet.lendi: 
uzaklaştığı zaman Mebrlir~ biraz 1le1 yorlardı. Biletleri be~te bi.rdl. Yanı dayapılacak maçlar: Ticaret L - Türkiye kır ko~uları birinciliğıinln den şüphelenınlŞU. _Artık çok ileri gıtttnlz, Hızır beyi 
ridekl bir ıığııcıı. mıhlanmış olan tarı- 3000 l1rrı.11lacaklardı. Mesud hemen Hayriye L saat 14,30 da hakem mart içinde lzmirde yapılması atl~ ••• Ben, yaşınıza hürmet ederek sükO.t 
feye gfü: attı, sonra kocasına döndü: garsonu çağırdı: Ahmet, İstiklal - Vefa. aaat 1 S de tizm federasyonuncll tekarrür etmi§ Saide ile Hızır beyin ediyordum. Fakıı.t, siz beni adeta. ço-

- Kahve içeriz değU ml? ... Evvel! - Burada tele!on va.r mı? ded.L hakem Ahmet ve keyfiyet alakalı bölgelere teblii k cuk yerin& koydunuz ... Benim tecıil .. 
yemeğimizi yerlz. Ondan .sonra dıı. Garson cevap verdi: C .... D-. ~ı halk • edilmi•tir. Federasyon müsabakanın avgası beın sizden çoktur. Bütün ömrüm de-
kahYeler gelir - Hayır ... Gazinoda. telefon yok... uma gunu .uc,.og u ev& sa- "' o akşam padlşah kral ile beraber nlz boylarında geçti. Sizln gibi b!r yaı 

Lfı.kin ba gü~~l manzaralı yerde Me- Amma köye inerseniz orada. var.. lonunda yapılacak maçlar: San' at ' y~pılacağı .aahıı.yı tıedlcik etti:ınekte. 7emek yiyordu. Çelebi Mehmedln mıı.- mevsimini denizde, kışı d:ı İstanbul da 
audun hovard:ıhğı tutmuştu. Karısı- Bulundukları yerle köyün a.1'831 epey O .• Haydarpa§a L. eaat 14,30 da dir. Bu müsabakalara 30 bolge ta· iyetı de a.yn ayn odalarda yemek yi- sıcak Yatakta. geçirmedim. Ben, yarın 
na.: uzaktı. Fakat onlan öyl~ bir merak hakem Turgut, Boğaziçi - Galata- kmıinın iştirak edeceği tahmin edil- yorla.rdı. Balde, Bizansa. geldlRl gün- ne olaacğını bugünden sezmeğe alış.. 

- Oldu, olacak, dedl, bir §1fe bira s:ı.~tı kl yola koyuldular. Bekleme- saray L aut 1' do hakem Osman. mektedir. denberl Hızır beyle düşüp kalkıyordu. rnış bJ.r in.snnım. Siz ıstediğinW soy. 
retirteUm... ğ& hiç tahammüllert yoktu. Hatt! san- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 111 Padi§ah, Tuğcu Ahmed beyi ordu 11& leylnlz. .. İstedlğlnlz gibl düşününüzt 
Kadın, kocasının arzusuna 1tlraz et- kJ plyango kaçıyormuş glbl koşuyor- Edlmeye göndermişti Fakat, beni de 1.stedlğim gibi görmek-

med!. B nun üt.erine boş tabaklaı lardı. Yolda netes nefese: Doksan dokuz bin dokuz yUz elU? ... gazeteciler: Sa.ide o akşam Hım beyle konuşur- ten ve düşünmekten menetmeyi.11izl 
elinde gelen garsona yüksek perdeden _ 3000 11.ra. htç de fena para değU~ Elll alt.ı öyle m1 efendim? Elll altı - Kazanan numara.lan yazıyor!~ ken, o günkü geçid resminde gördüRü Çünkft, bu görüşlerde nid:ı.n:ıcak b~n 
çlkan seslerle emrettiler: Havadan sooo llral... ntye konuşuyor· hıı.? ... Mesudun yüzit sapsan olmU§tu. dlye bağırıyorlardı. Blr aralık Mesu- intizamdan bahsetti: değlllm, slzslnlzl 

- Bir ş~e bira!... lardı. Telefonu kapattı. Mebrtlre ona blrşey d1ln gözüne bir gazetecinin a.çık: ola.- - Kralın ordusu çok kuvvetll, deRll - Ne diyorsun? Ben, i:bıüşlerin1da 
Blrkaç dakika sonra kır gazlnosu- Nihayet köye geldiler. Mesud ecza..- sormadı. Çünkü kazanan blletin 99954 rak tuttuğu gazetenin üzerinde büyftk ml? aldanıyor mıyım? 

nun tahta masası Ustünde güzelce bir nedekl telefonu açtı. Piyango idare- olmadığın duymuştu. puntolarla. ya.zılmıf bir rakam llilt1 Hızır bey derhal bu ıöztı. ta.sdlk et· Saide soğukkıınlıiığını muhııfnza 
sofra hazırlamışlardı. 'Meyvalar, soğuk aını buldu. Heyecandan t1treyen sesi- Omuzlar düşük sokağa çıktılar Btr Bu rakam kendi blltlerinin numarası tl: ederek: 
~t, k~ar peyniri, lop yumurtalar ta- leı daha. oturduktan gazinoya. dönmek Ls- 1dJ 99954 ... ve bu numaralı bilet en - Evet. Çok kuvvetli ... Çok mtlkem- _ Evet dedi. aldanıyorsunuz ! nat-
b:ıklara. konulmuş, taze francala. dilim - Lıltren 15000 lirayı kaza.nan nu- temlyorlardı. Hazır köye de gelınlş- büyü.k ikramiyeyi ye.nl OO,OOO llrayı mel... Ben blzanSlılıuın bu kadar bil- tA., büyük efcndinlz başta olmak ilze
d!lim kesllm1şt1. İnce bardaklar için- mara hangisidir. Size bu hususta. ma- lerdl. Buradan trenle Haydarpaşaya kazanIIll.§tL 99956 15000 Ura, 99954 be yük va muntazam bir orduya malik ol- re hepiniz aldanıyor~unuzı Kralın 
de köpüklü biralar duruyordu. Garson lümat gelmlştlr zannederlm. Çünkü dönmeğe karar verdiler. Yolda Mebril- «600000• Ural. .. Yani be§te bir hesablle duğunu zannetmezdim. ufacık hilesini keşfedem."dlnlzl Bir dı 
onl:ıra. bir ceınlle olsun diye radyoyu dakikası dakikasına. sl.za netlcelert bll- re: ı2,ooo lira alaeaklardı. Sa.1de. Hızır beyin fiklr ve kanaatini bana. aptal dlyorsunuz!Bu vaziyet kar. 
da. açmıştı. Btı güneşll gtinde, şu gü- dlrirler. 15000 lirayı hangi bilet ka- - Ben sana blletJ kendi tallhl.ne al- ~~n :U~~~~fu~ Şı~: ~:~:~a:~~ öğrendikten sonra- glllmeR"e b~ladı: oısında. acaba hanglm!z nptnlız, ha.n.ı 
zel m.ıınzara. ve şu miitevazi faka~ işti- zandı... ma. benim tallhlmo al... Dememiş ıniy- 1• 1 irm'.. - Ben bu ordudan §Upheleniyorum, gimlz uzağı görmüyoruz? Bunu yarm 
ha. çekici sofra karşısında. kendllerinl Mebrüre sabırsızlıktan bayılacakmış dlm? diye sızlandı. Başka blrşey ko- casmın .. o una. g "'l: Hızır beyi değilse öbürgün hepiniz anlıyacak~ 
ııf r.atlar mesud, ha.yatı ne kadar trı.t- gibi gözlerlni kocasının yüzüne dik- nuşmadılar. U:aydarpaşaya. geldlklerl - Ben esana kendi tallhlni tecrübe - Ne gibi? ... Gözümüzün Onünde:l nızl 
h, dünyayı ne derece yaşanmağa değer rnL5tl. Onun slmasındaki hatlardan zaman vapuru hazır buldular. Bindi- et demimlş miydim ... İyt kl bileti ken- geçen bir ordunun nesinden oUphele- Münakaşanın daha fazla büyümesJ.. 
buluyorlardı. meseleyi anlamak istiyordu. Mesud bir ler. Sanki ceplerinden 3000 Ura düşür- dl talhlne almışsın ... Zaten dünyanın nJyorsun? ne meydan vermek istemeyen Sa1d6 

Mebrüm uzaklarda. gün~ln altındıı an bekledl. Sonra: m-U,, gibi idller. Talih kuşuna. bu dere- en talihll adamı olmasan benim gibf - O sırad yanımda. oturan Bizans derhal. Hızır bey! yalnız bırakara.lr 
.falnıı dumanı farkedtıen bir vapura - Allo ... dedi. Evet 15000 lirayı so- ce ya,klaştıktan sonra. onu ele geçire- bir kadınla evleneb!llr mlydin? asllzadelerlnden bir1 boş boğa.zlık ya- odasına dönmWjtü. 
gb::lerlni dikerrk: ruyorum efendim. Nasıl? ... Ne dediniz? memekf ... Köprüye geldikleri zaman Illkm.et Feridun Es parken, kralın ancak iki bin klşllllt (Arkası var) 

Tefrika No. 80 

Kadının Zaferi 
l\tüellifi: P. de Coulevahı Tercüme eden: (Vl. Nil) 

~~-~--~--~--~ 
- Doğru... - aedi. - Bütün 

o yalanlar hazırlamııksttın ahım· 
Clan çıktı. İnsan hidcl-etlettince neler 
yapabiliyor, hayrettir,,. Bu.nlann 
,ebebi hep, hep, hep ... 

- Haydi açık aöylıeyin... cHep 
lu,.kançlık 

- Hep kıskançlık ... Evet ... 
Sonr~ mektuptak.l iddiaları ha, 

ıtılayıp yine allak bullak olarakı 

- Ve 'şte... O lmıasız mektu~ 
bu yazan yalan ıöylememiı... Sizi 
prenses Mnrino'nun evinde bul
dum ... İhtimal her gün oraya gidi
~orsunuz. 

- So;ı zamanlarda aılt sık gitti
ğimi itiraf ederim ... Canım sıkılıyor· 
du .. . Üzülüyordum... Biraz müzik 
dinlemek arzusuınu duyuyordum ... 
MLizik sinirlerimi yahşlırır. 

Dora: 
- Siniri. .. Sinirmişl ... - dedi. -

Bir erkeğe Pinir değil, a<iale yakışır. 
- Yok' ~ııın... Öyleyse can-

b'azla evlenseydlniı .• , Madem size 
adalı lazırnmıı ..• 

- Hayır, o kadarım da istemiyo• 
nıın ... Arzum ıadece daha 11.;ı; uabt 
olmanız, böyle garip fanteıilero kıi
pılmamanı:z:dır •.• 

- Hatta ho~unuzıı. gitmek içiu 
bile olu ahvali ruhiyemi deiiııtire
miyorwn •.• No yapayımr... Arap 
ah kadana haline gelemez... Henı 
sonra tuna inanın ki ı:sayet adaleler 
bUyük ıeyler yapmak jçiu }anınsa, 
sinirler de güzel şeyler meydana ge
tirjp bunları hissetmek için elz~m
dir. 

Kont, kamına yaklaştı. Kollarını 
onun boynuna doladı. Batını kendi
sine do{.'l'u çekti. 

- Hıı.ydl haydi... Mia cara .. , 
(= Güzelim, aı:izem> fantezileri· 
me kızmayınız... Emin olun, yap
tıklarım tamıı.mile masumane §ey• 

!erdir. lki aenedenberi evliyiz ... Sizi 
bir diisünceyle, bir arzuyla olsun al
datmadım ... Biz, berabe~ çok mo-

sud olabiliriz ... Yalnız saadetimizi seyahati hakkında bana birşey eöy- - dedi. şarkı yahut melodidir; bunu kestiıi-
miskinano arzularla, adi kıskançlık- lemecliniz ... Şa;yed bu akşam anne- yordu. Erkek izdivacından sonra 
)arla bozmayınız... Çocukken bile me bizimle beraber geleceğinizi h.a- Amerikalı kadınla evlennılt bir onu eski9:1 gibi kendine' doet b~ 
sözüme inananlar aldanmamııt olur~ her verirseniz pek ıevineceğinl ea- İtalyan erkeği, ilk. zamanlar, bir duğu için pek memnun olmu~tu. Ka-
lardı ... Bana itimad gösteriniz... nmm... nevi manevt yorgunluk hisseder. dın böyle olmak gayes.ile bir nevi 

Artık Dora Carroll olmayan Dora - Siz de sevinirsiniz, değil mff Ataleti, zevcesinin aakson faaliyeti fedakarlığa katlanmıştı. Erkek bu.-
Sanı· Ar.na, kocasının ellerini tut- - Ben de 1 ile kamçılanmıtbr, nu anlayamadı. Zira erkek artı.il 
tu. Dudaklarına götürdü, öptil, - Çocuğun seyahate dayanabilo- sevmezse kadının hala sevmekte ve 
öptü... ceğinıi aanır m111nız) Erkeğin aerserl ve kara.rıız düşün- ızhrap çekmekte olduğuna akıl el"" 

cesi, karısının mihbet düDilnilf tarzı- diremez. 
Sonra, kocasının kolları arasındaın - Muhakka:lt ... EmWnı... mn aeYkile mütemadiyen doğru yo-

çıktı. Onun gözlerine baktı. - Rica ederim, yavrumuz adaleli la gelir. Uk.in yeni •yen.l boyun- Doıo.na. Vittoda'nm takındığı ta .. 
- Prenses Marina'nın ilk. şevgi-· olısun <liye onu azaba eokmayınız, durukların altmda kendinl hissettik· vır üzerine. Leio, onu Ziyattıtte d• 

!ilerinizden bir olduğu doğru mu} öldürmeyiniz. ç.e wyan edecoği tutar. Irk ve teTbiyo vam etıniıtl. Evvela bazı yakın dost--
Bu yakıcı suali sormaktan kencl.ini - Korkmayın... Bütifo mesull· farklarından hasıl olma gerginlikler, larile birlikt& mahçubane wonunA 

alamıımıotı~ yet bana ııid. Asabımı. dokunur. Ecnebi kadının sokulmuştu. Sonra, gittikçe artan 
Kont şu Amerikalı tabirini usta- - Öyleyse, ne zaman arzu ed~ yeknasak sesi musikiye alıkın kula- bir zevkle llCl'bee ıerbes devam et--

lıkla kullandı: seniz gideriz. ğını tahrit eder. Fakat neticede bil· miııti. Burada. kendini klüpten d~ 
- Hayraın olduğum ilk kadındı. - Demek vadccliyomınuz. tün bunlara alııır. Yahut da kendini hoş bir muhitte hissediyordu. Doğ.-

Ve ıimd.i, ıu menhus mektubu unut- - Söz veıiyorum. tecrideder. Ancak iı!ıno gelenlere nau nefsini tenkit edecek hiı leJ". 
mağa gayret ediniz... Zira onunla Kont, odasına giyinmek üzere çe- kulak asar. Kansını hareketinde ser• r-oktu. Zira prenses kenW.1 için ano-
halcti ruhiyenizin altiist olduğunu kilince, uşağını çağırmak için zili be• bırakır. Böylece de saadr:tc ka· cak bir eski dosttu. Dora'nm gen9" 
göstereTek onu size gönderen ıahsı basmadan evvel, cebıinden mahud vuşur. liğini ve nC§eaini aeV'.iyordu. Onııq 
pek sevindirirsiniz. mektubu çıkardı. Yeniden muayene Lclo'yu Donna Vittoria'nın ya· yarattığı ev muhitinden de hoılanı .. 

Lelo, böyle aöyledikten sonra, etti. runa koştınan amil, bir silk.On ve yordu. Bu mo~~ yuva latif, r~haı 
gözlerini duvar saatine çevirdi. Bunu yazanı keşfetmiş gibf, yll· ahenk ihtiyacıydı. Bu yüksek eosyıe- ve sıhhat §t.raıtıne u!gun~u. .B~tUa 

- Yedi buçuk olmuş... Haydi zünden hafif bir kırmızılık, deris.\n- te kadını ule anlaştıklan pek çok hayatını burada geçırmeği dilşunU.. 
giyinelim. d-en hafif bir Örpertt geç.ti. cihetler vardı. Ahenktar sesi ve ha- yordu, 

Dora, Avrupaya gcldiğindenberi Dudaklarını ısırdı. reketleri, asil tavırları kontu teshir MaamaMh bu imazuız mcltup1-
böyle anlardan ıiıtifado edecıek de- K~ğıdı, yazı masaeının bir g8zl1- ediyordu. Ne zaman susmak, yahut hayli ş~rdL Evet, bu son zamanda 
recede kadmlaşmııtt. ne fırlata.rakı konuşmak lazım ııeldiğin.1 pilirdJ. her gün değilse bile ııık sık Doaına 

- Ha .•• Şey ••• Lelo ... _.ı\,meri.ka - Şu kadınları -'" kadınlar\ Haleti ruhiyes.ine uygl.liil olan haııO Vittoria'ya ııi,tmi;ti (Arku& var) 
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Yıldız 
BUGUN OIKTI 

' Biricik Sinema Mecmııesa 
Yıldız'm 55 inci aayısı dol

sun münderecatla bu~ çıkta. -

. 11 Şubat 1Ml 

Tercih edilmesindeki Sebep 

GRIPIN ...... 
Bütün ağrılara, 

hastalık ba$1an
gıçlanna karşı 

ve h iç zararsız 

Kansızlık; 
nakdhetini 

Hlıstalık 
uzatır! ... 

en kuvvetli 
mUsekkindir. 

GRiPiN 
DE$ YEN twn kuvvet surubu ise kanı t azeliyerek has• 
tahk zehirlerini yok eder. v O c u d u yeniden h • Y • t • 
kavufturur. 

YILDIZ'm ba IQllllMiaı 
Hollivud'un büyük a11kan • 

Sin~manın en me.' ut kazı • 
Korkunç adam: Eric von Stto
heim - Joan Bennett qktan 
bıkmıı - Bu kadın benimdir • 
Hikaye: Reklam • Filin Hika
yesi: Mektup• Joan Blondell • 
Yem bir Film: Doktor'-.n kan
sı • Roman, Resimli adresli 
artist hayatları, Dert ortağı. 
Tablo ve Haberler ... 

Nede, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklannda baş, dit mafsal 
romatmna, Asap ve adale ağnlannda lüzumunda günde 3 adet 
almır. Takltlednden •Jamnm, Te her 7erde pullu kutulan 
ısrarla lsteyenb. 

Hestahktan erken kurtulmak için DE$YEN kan kuvvet 
turu bu. 
Hastahklere mukavemete hazırlanmak iç in DEŞYEN"ın 
kan kuvvet furubu • • • 

HE'I •CZANEDE 9ULUNUll IEÇETESIZ 

'l'tlrklJ'• O••harlJ'etl 

ZiRAAT a·ANKASI 
Kuruluş tarlhl: ı8aa. - Sermayeaı: 100,000.000 Ttlrt UruL Şube ve 

ajana adedl: 215 
................ ~ ......... ·=· alaln' 

Para •lrllstlrenlere 11;800 Un 11mm11Je -www•ıı..rı;-. 

ZJtaat Bankasında •umt>arab Ye lhbanız tuarrut hesaplannda en 
az 50 llr.ıoıı bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ne &f&lıdatı pllııa 
ıröre ikramiye dağıtılacaktır: 

C adet 1.000 llJ'Bbk 4.• Ura 

' . 500 • ··- · ' • 250 • ı.111 • '° • 100 • ,,... • 

100 Adet Si Urahk ı.• Ura 
l!t . ti . t,811 • 
180 • IO • l,!OI • 

DiKKAT: Hesaplaruıdaltl paralar blr ıene lCinde 50 liradan llf&lı 
dü~m•veı.ıere ikramiye cµttııtı takdirde 1' 20 fulallle verllecetur. 

Kur'Jar senede C defa 1 eylAI, 1 •btnelklna.n, 1 mart ft 
1 hadımı tarpıaertnde pldJecıelıtlr. 

BAYA.NUR, ()ABl'llft'I 'M 8bıia BVllB&lll ÇKDQ,g 

Nevrol Cemal 

I stanbul Levazım 
amirliği •atın alma 
komisyonu ilanları 

H• yerde 15 Kurıaftur. 

Çocuk anaları ---·• 
Babalari! 

cYavıuma ne hediye verecetım.• 
diye artık düşilnmeytnlz. İtte 
emnıvetle se~eb1lecetınlz güzel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Y:ızan: Faili Sabri Duran 
50 lnınlf ----

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik 30 Kr. 

Tevzt yeri: AKŞAM matbaası 
14,000 adet demir dört köşe halka. ve Tel. 20881 

18,000 adet 3,5 aantünllk tek dll11 to- Yiiscle il tensillt kapeaa 
11:a nıtlteab\IMI aant 'ft heaJnna pa.- 8a lınlplıma lıı9lılp ..._.... mell-
zarlıkla ekalltmeye konmuştur. İhalesi J tubunuzıa gOndertrsenlz kltaJJ 
26/ 2/ 941 çarşamba günü saat 15 de , tıatıertnden vtızde 20 tenzllAta 

ukuk ilmini Yaym 
Kurumundan: 

Beynelmilel töhrett hak. Parll tfnlversltesl profesörlerinden 
GASTON JEZE'in 

idare Hukukunun Umumi Prensipleri 
Adlı ve 2545 sahife tutan beş cildllk eseri 

Siyasal Bllrller Okula Profesörlerinden İBRAllİM !Lt ERBERK 
tarafından dlllmze çevrllm.lf ve Kurumumuza hediye edllmlftlr. Ku
rumumuza gene bet clld olarak neşredilmek üzere eaerln tab'ına ba-ş
lanmıştır. Bu clldlerln dört bin sahife tutacatı tahmin edllmektedlr. 
Bef clld şimdiden abone taydolunanlara on üç llra;ya verilecek ve her 
clldln n~de abonelere posta parası kuruma atd olmak üzere yalnız 
clld parası tediyell olarak gönderllecektJr. Clldlerln perakende fiatlan 
formuma göre delJ.tecelc ve blzzarure abone bedelinden yüksek ola
caktır. Abone olacaklann ataltdakl kuponu doldurarak Şubat 1941 
sonuna kadar göndemıelerl llzımdır. 

Kapoa: 

Bakak ilmini Yayma Kurumana 
Matbua 

Posta kutusu 44, Ankara 
idare hukukunun umuml prenalbleri adlı eaerln tamamına ilan 

edilen §artlar dahilinde abone kaydedllmekllğlmi r ica eder~m. 
Adres ve soyadı : • • • • • • • • • • imza 
Meslek ve. vazife: •••••••••• 

1 

hak ıazanırsınız. Sipariş bede-
Tophanede Lv. amlrllğl satınalma ko- ıını 0 suretle hesap ederek 
misyonunda yapılacaktır. Tahmln be- ~bnderlnlzl .. . ..... .. • 

deli 2250 lira Uk teminatı 168 lira. 75 ~--•••••••••il' •••llllll••••••••••••••••••••ml 
Adres: •••••••••• 

kunıttur. Nümunelerl komisyonda gö- ZAYi - Beyotlu Ortaokulundan Devlet limanları iıletme umum müdürlüğünden: 
rülür. Taliplerin belU vakitte komts- aldıtun 718 numara ve 27/ 12/ 1940 ta- İfletme ihtiyacı için muktezi nümuneslne göre dört bin adet Eret ll 
yona gelmeleri. (912) (1295) rlhll tasdiknamemi zayt ettim. Yeni- tipi kömür çevalyesl açık eksiltmeye konuım1:11tur. Muhammen 9edell 

••• atnl çıkaracatundan eskisinin hük- cl920• lira ve muvakkat teminatı cl•tb liradır. ihalesi 10/S'/ Hl ~~~e 
Kilo adet - • M ı·astıayan Pazartesi günü saat lli de Galata rıhtımındaki umum mudurluk 

mu yoktur. Z13 Celil Türer binaaında toplanacak aatınalma komLsy'onunda yapılacaktır. Nümune ve 2560 333 Sığır derlal. 
2H 34 At derisi. 
12 2 Katır derisi. 

prtnameal her gün amü ge9(!n koınl.lyonda görülebilir. (1290) 

.. ....... Doktor ........ -----------------------------------------------Ç l P R UT Z2 35 Satır bqı. ,--
2808 484 

Cildiye ve Zührevlye Mt1tehaa1Laı 
Beyotlu Yeril Mallar Pazarı tar
IWllda Posta aokalı k6f81lnde 
Me.vnıenet il rtımanı. Tel: 43353 

Yukarıda clna ve mlktan yazıb de
rilerden san vakete ;yaptırılacaktır. 
Pazarlıkla eltalltmeal 28/ 2/ 941 çar
fa!llba günü ae.at 15,30 da Tophanede-------------
Lv. lmlrlltl aatnıalma koınlsyonunda .... IHSAN SAMI ••• 
yapılacaktır. Derllu Bahariyede Lv. Dr. IYOLOJİ 
Gayri mam.UI anbannda görülür. ts- BAK TER 
teklllerln temlnatıarlle belli aaatte l.ABORA nJARI 
komisyona gelmeleri. (913-1296) Umumi tan tablllltı, frenit 

ISTANBUL 
noktal na.zarından <Wasserınan 
e Kahn teamülleri> kan türey 
vatı sayıiınuı. Tifo ve aı 
haltahklan teth1a1. idrar, ce-

KAUÇUK ve KABLO rahat. balgam, taıu.rat ve au 
t.ahlllltı 1lltra mlkroakopl, hu-

F ABRIKASI sus! af1}ar lstlhzarl, kanda üre, 
Trük & __ !_ c:..L.-&!-~... •• şeker, klorür, Kollesterln mlk-

.nDUllllll ...--- tarlannm taJlnl. 

Selimiye Tümen Sabn Alma Komisyonundan: 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı tçl.n evsaf dahilinde c150• ton arpa ile 

elOO• ton saman 25/ 2/ 941 salı günü saat 11 de Sellmlyedet.ı tümen satınal
ma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şeraiti her gün meztftr komisyonda görüleblllr. 
S - Tekarrür edecek fl7at üzerinden % 15 teminat alınacaktır. (1285) 

Maliye Vekaletinden : 
Almanca ve Fransızcaya hakklle vakıf Ye türkçesi kuvvetli bir müter

cim aranmaktadır. 300 Ura olan ka4ro ücreti kazanan talibin llyaltat dere
cealne ııöre birden veya tedricen verllecekt.ir. Yübek tahalll olanlar ıercih 
olunacaktır. Talip olanlann imtihan için müabit evraklle birlikte 5 Mart 
"1 tari,blne Q.da.t Iat.a.ııbulda lııl.ırlU'e Tefti§ Heyetinde Mallye miifettifll-
tJne müracaatJan. (1316) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi il&nlan 

den 20 damla alınca sinlrlerl yat14ır, derhal ferahlarlar. Bnnlzde İdare Mediıince Hmedarlar ge- Dlvanyolu No. 113. Tel: 20981 
_________ __ buı_un_d_urun __ uz_. __________ nel Heyetinin 21 Mart 1941 Cuma Muhammen bedeli (11625) lira olan muhtelif cins ve eb'atta 1060 adet 

günü eaat 1 S de adi olarak toplan- 40/ 1412 Yün Dattanlye (3/ 3/ 19U) pazartesi günü saat (15) on bette Haydarpafada 

1 
Erkek Da\ tilo Alınacaktır ması kararlaıtınlmıı olduğundan, b&anbal ulJye mahkemesi 9 unca ha- Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf u.sulll~ satın alma-

k ı 60 _ ..1 kak bildmlltlnden: Ortaköyde Dere- caktır. 
Zonguldakta takdiri kıymet mlmeullııltnde çahpnat Ye imtihanda ~ mu ~v~ en~enin • ncı. ~aq- boyunda 37 No. da mut.ım Şevki Bah- Bu 1şe girmek isteyenlerin (871) lira (88) ~uk muvakkat teınlnatı 

göeterecetıeri muvaffakıyete IÖN 80 - ııo Ura maq yerUmelc üzere dört deaı mucıbince haue sahıplennan o çeci tarafından Ortaköyde Orta bayır kanunun tayin ettltı vealkalarla tekliflerini muhtevi zarfiarını aynı giln saat 
erkek daktilo alınacaktır. Harcırah 'ff lbatelerl mezt6r mflnwudl11kı;e t.e- gün saat 1 S de Şirketin Fındıklıda sokalında 39 No. da kanal Havva aley- C14> on dörde kadar komisyon relsllllne vermeleri lizımdır. 
mln edilecektir. Taliplerin 24 Şubat Hl puanea llntl aat onda Gala.tada Tramvay caddesinde 137 • 139 hine açllllf oldutu bofanma davasının Bu ife alt prtnameler komisyondan parasız olarak dalltılmaktadır. 
Yeni Yolcu Salonunun 3 üncti katında numaralı Şirket merkezine tqrifleri yapılmaJı:ta olan muhatemealnde: M. <111'1) 

Ereğli Kömürleri lıletmeai İhrald79 ve toplanbdan bir hafta önce eli~ aleyhin ikanıetglhı meçhul oldulun- .. _..,_ b*ln ed1 .nı.-> llra _,__ 
11 

•-- ,,.. __ .. 
· • • · deki biue ı · · Ş"rk Mer dan dava &rzuhall ve davetiye mahke- Muhammen bedeli 8700 (._...., 1 ı- --- tNU --ve Kok Servıııne rm. . •enet ennı 1 

et.. • me dlvanbaneaıne talik ve tazet& ne yatı &/3/1H1 çarwamba günü saat 15 de kapalı sarf uaalil lle Aııkara'da 
nılracaa.tıa imtihanda hazır bulunmalan llln olunur. 0318) k~e tndı ~le,.erelt mukabihnde de lllnat. icra ed1ld1l1 halde ıeimedl- idare biDuında satın alınacaktır . . 

ı _ NOfu teztereal. hieee senetlerinin adet ve numarala- tınden muııatemenln l!Yabeaı icrasına Bu ite girmek isteyenlerin 852,50 (Alta Jb eUl 1tl llıa e1ll kuruf l llra-
2 - Hı.met bon.servlalert. nnı ıöater.ir 'b1Mr duhuliye kartı al- karar verilmlf ve muhakeme gönit de ııt munllat teminat lle kanunun taJbı ettıll yeenreıan ft tetıınertııı ar-

. ınalan rica olwaur. 3/3/41ıaat10 taııt edJJd1tln.den l118b nı g0n saat 14 e tadar tomtayon relalllln• ftlmlerl ı•mndır. 
ı --.L __ , Vil" • d • CORU•''- .,~EK t al.ER karan makamına kalın olmak bere Şartnameler paraaaz olaralc Anbra.'da MaJseme clalrfllnden, Hayctarpa. • ._..... ayetin en • ~MrA. 'il "llln olunur ta'da Teaellüm ve sevk lleflltındeıı cialıtııacattır. (1118) 

Milli korunma kanunu hlkiimlerlne mtlatenlden tanzim edllip 108 nu- 1 - idare Meclisi ve Murakıp ·-~-·--------..:.:~~~=:.~=:-:ilmmİİılli;İİİİİİİİ~İİll~••••Iİİİİİ. 
maralı tararla yeniden tatilt mevJcllne tonulmut olan 'll, 8t ft 91 numa- raporlarının okunmuL K R • s T A L s 1 d 
ralı kararlar mucibince zahire tlcaretlle ulratm&J&n mDltahalllerden gayri 2 - 1940 yılı bilanço ve kar ve Jaks'ım ı a onun a 
bilumum hat1t1 ve htikml ıplnsJann ellerinde bulunan bulda:r, çavdar, zarar heaaplannın tudit '" idare · ' 
arpa ve Julafı her madde için 81?1 ayn olmalt beN, beJU>DNM aahlblnln M«liai ile murakıbın ibruile Ur B"ır Tarih Canlanıyor ... adı, soyadi, t1car1 unyaru adresi. malın. nevi, evsafı, m!tdan. malın bulun- hissesinin ta · . . 
dutu yer beyannamenin: tamim tarihi ve imzayı lhtlYa eden birer beyan- . ~na zaman ve tevZ1 O MUH• •• ....................... • - L- -...1 _ , _ _ 
name ile' azami dört gun zarfında vlllyete blldlrmelerl llln olunur. c 1293) ıuretı haldtında karar verilmesi. atad Besteklr ....., ~ • • an·m .,,._ı.-w -

3 - idare MecU.ı azalanndan K E R E M 11 e A s L l Beykoz Askeri Sabn A ima Komisyonundan : ~ç~e birinin çakanlarak !~nid~ aza 
l - Ataltda cins ve mltdan yazılı motörlü vasıtalara ifletme m.alze- mtıhabı ve İdare Meclaaı azalarına 

meaı 215/2/Hl günü saat 14 de Beytozda aaterl aatınalma komisyonunca verilecek hakkı huzurun teebiti. 
aıünatasan konmuştur. 4 - 1941 yılı için Murakıp tayini 

2 - Tetarrür eden fiat üzerinden % 15 temtna:t alınacaktır. ve ücretinin teabiti. 
S - Evsaf Ye telait her . gün mezkür komla7onda ıörfilebWr. (1313) s _ idare Meclia azalarile Mü-

Kllo · 1 • Şi--'- il h •· ı- ti" et Vakum 2000 euıı enn ~et e er tur u car 
Valvalln 900 muamelelerinde bulunabilmelerine 
Gres 800 izin verilmeei. ou I08 

30 kitilik mu&Um Revi, yana ..q.mda itilMırea 
her aktam s.ı....misde sörec:eluini&. 

Memleketin Kıymetli Okuyucusu 

Bayan M u L L A ve arkadaşlan 
Aynca: 15 klfllik muhtetem aas heyeti. Her Pazar saat 18 dan 18,30 a 
tadar B'UY1>K RBVO' ve SAZ HBYBTİ ile BtlYOK MATİNB. n&tlarda 

zam ottur. Masalannızı enelden ka tmız. Tel: 40009. 


