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22 bombardıman · 
tayyaresi düştü 1 

Londra, 18 (A. A.) - B. B. C. 
İngi!iz tayyareleri Almanyaya 

ve !;imıfıi Fransava fasılasız hü • 
cumlArına devam· ediyorlar. İngı 
ifa bombardıman tayyareleri. Al • 
manyada A vugsburgda mühim b:.r 
fabr.ikayı bombale.ma.k için gidip 
~ehnişlerd.ir. Bu aıkm hakkmdıı 
nenUz tafsillt verilmemiştir. 

Amerikan uçak gemilerinden ıklııl bir llmaodan yatarken 

Tokyo 
Ve 

Yokohama 
Amerikan 

tayga.releri 
tarafından 
hombaiandz 

Vlliyetıa tebliği 
El konan hububatın değir
menlere teslimi lazımdır 

1 tataıabul VIJAyetlndeıı tebllf olun. 
muştur: 

" ı - 2/17144 numaralı kararname i. 
le beyana tabi tutulan ve clkonan, 
•şhas elindeki buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, mısır, mahHlt ve )>unların un. 

1 lan UAn tarihinden itibaren 15 gün 
zartmda aşağıda yazılı mahallere be. 
dcllerl mukabilinde teslim olunacak. 
ur. 

A - Bir ve bir çuvaldan :fnzla mik. 
tardakl hububat ve unlar ofisin Ka • 
sımpaşa, Hasköy, Ayvansaray, Balat 
ve Tophanede mumha.nedeki değir. 

menlerine sahipleri tarafından teslim 
olunacaktır. 

B - Bir çuvaldan az miktardaki 
hububat ve unlar beyanname sahiple. 
ri tarafından nnhlye ekmek iaşe bUro. 

ıanna teslim olunarak mukabilinde 
makbuz alınacaktır. 

2 - Ellerindeki hububat ve unlan 
beyan etml§ olanlar ekmek kuponla.. 
n mukablllnde ve her bir gUnlllk ku
pon için Q§a~da yazılı miktarda. un 
ve hububatı mahsup ettırebileceklcrlD 
den bu mahsup mu:ımelesi için nahL 
yeleri• iaşe bUrolarmn. yukal'Ca. yazılı 
müddet zarfında müracaat etmeleri 
!Uzumu tebllğ olunur, 

S - Blr gUnlUk kuponlar mukabll!n 
de mahsup edilecek miktarlar gunlar 
dır: 

A - 111 kuponu mukabillnde 5lS8 
gram hububat veya 580 gram undur. 

B - Kuponu mukabilinde 220 gram 
hububat veya 110 gram undur. 

C- Kuponu mukabilinde 110 gram 
hububat veya. 105 gram undur. 

••Para ., davası bo_ş olarak dönmesi Çun• 
klng hükllmetinde umulandan taz. 
la kötü bir tesir yaptı. Bu <lönü· 
~u., Çanka;n;eJ< Çinı bakımından 
bü)'iik mi.nisı \"ardır. Çünkü çı.. 
nin müdafaası, ancak İnglltcre ve 
Amerikarun yardnnlan ile müm· 
kiindür. Halbuki Çine ~-apıla.n yar
dntılftr git.gide kapanma'l<tadrr. 
D&ba dört ay e\'\'Cl Çin Rangun.. 
dan günde otuz bin t.on Amerikan 
nıa17,eır.esl &hyor \'e Bimıanya ye• 
hı \"8ıSlta.sile Ç$n müdafaası besle
niyordu. Pakat .Jaııon akını o ka
dar sUratle garba doru gelişti ki, 
hlrman7& yolu artık tarihi blr ba
tından ibaret kaldı. Diğer ta.raf· 
tan Hindfstanm müttefiklerle bir
lcşmfmi~ olması İngiltere vo Ame
rikadan ziyade Çin Uzerindc t.eelr 
ba edcook mahiyettedir. Hlndlı• 
ı.. ··~yle aaJı4mıı olll&ydı 
i8o milyonluk Hindistan Çinln 
Yıı.nınoo filli bir ~mrette harekete 
ı;oçralcf<' ı •ı.lı~c:ı~dı • .Bilhassa Hin
flbbnda.Jd harp endilstrlsl ba§ka 
bl~ hızla çnlı:şacak, silihh .kuvvet
lerin miktan çoğalacaktı. Hiçbir 
ıer olmaşa Hindietan döpiıan 
hın·etJerinin bir kısmmı Ustti.ne 
gckmekle Çine yanlımda balan-
111'15 olacaktı. Halbot<I flmdl olan 
ı •y ~odur: 

İ.ngilı.z tayyareleri, dün de al 
tıncı gün olarak Şimali Frln.say:ı 
fa.sıla.sı11 taa.rruzlarma devam et • 
m~lerctir. BüyUk mikyasta ha.re • 
klt olmakta.dır. Düşman tayyare · 
!erinin muhıı.lefeti a.z olmuştur. t· 
ld dilşman tayyaresi imha edilmiıı 
tir. 

Fransaya !iünkU akın, pc~1 . 
be günü 500 İngiliz tayyaresin'n 

D 
. .., ~k. h Necip Fazıl ~ser benimdir 
ıger ı ı şe re diye müdafaada bulundu 

Hindistan mllıvere taraftar de
li.' .ı1:r . Faltat mihYer ktn"\·etleıinl 
i 'll etmeyi de İstememektedir. 
Lu nokta Amerika Te ingiltcre 
~- bir muvaffakıyet sayılabilir. 
liiıtuu ihtili.flara rağmen Hindis-
n nm mih,·ere taraftar olniaması, 

ı l dece bunun temin edUml~ olma· 

muştur. J 

Londra, 18 (A, A.) - B. B. C: 
A lmanyada on beş yaşından n• -

..... l>eTamı 1 nel •yfa4a j Bombalanan teJürJert söa&ettıa baırta 

Yeşilköy Tohum ıslah 
istasyonundan 

Bal koVanlarını çalan 
iki kişi adliyeye verildi 
Ye,tlköy tohum ıalah ı.tuyoounun 

bundan bir müddet evvel an kovanla. 
rmdan biri Ç&lmmı:o, balı almdıktan 

IOl11'& atılmı§tı. Bu bal luraıuan dlln 
gece yakayı eJe vermlflerdlr. 

Gece, Yeıllköyde, devriye geJletl bir 
polla memuru, iki adamın koltuklarm 
da hır bohça ile tohum ı.elah latuyo· 
nundan çıktıklarmı ve kO§arak uzak. 
la§tıklarmı görmtl§, buDlan yakala.. 

m11tır. İsimlerinin Ha.san ve Yahya 
olduğu anl&§ılan bal hırsızlarmm ko • 
varu bohçaya koyarak arılarm taar. 
nızuna mani olduktan sonra, clvarda· 
ki bir yerde parçalayarak ballan aL 
dıklan anl&§llml§tır. 

Suçlular bugün Adliyeye teslim edil 
mt§ler'dlr. Kovanıann ~r bir:inln kıy. 
ıneti iki yüz liradır. 

~;i;:~:i~1r:k~::.~: ~~:: Dünyanın en buyuk Şark cephesinde 
linc-0. onn Jlindistanm \'erdiği aon 

lonrar :lSll\ memnun e~tlJ'. denı•zaltısı --<>---
llafü, o bdar ld Knipsin döniilu Merkez keılmlade 
9o111.in <le hayret ve hiddet a- s k f s · 
~~::;;;;•rhükômetı aylard&nbe· ur u ovyetler 
ti IH~İ( bir protlnga.ııda ateşi a]. battı eı•r çolç tll\dadır, ıSenelerdenberi harpt.en 
ro~dan Çin halkı bu telkinlere 
~bilecek blı- durumdadır. Kı· Londrs, 18 (A.A.) - Hür 1l'rauız .. t · hk 
tJ~ııı cif' kongre ile s.ol~ı umumi karargt.hı t&ratmdan n .. redl- mu s a em 
btı bezginliği ~rttırmııtır. ~n bir tebll# §Öyle demektedlr: 4 

Seııe1er{1enbeıt devam eden ff• Avdeti çok geciken Fransız Surkuf mevkileri· . 
:::- ,.kınları vakıl Çinde Mlyük denizaltı gemi~I kaybolmu, aa.yılabt. 
Ç'. Z&fel' temin etmemlPe de, lir. ·ışgal ett•ııer lfti de mtimıin bir mücadele içi- l50 mürettebatı olan bu gemi dtın-
rı.c atmııtır. "'-. lapon •-tıı•-ı ::.... · , ~ · ~... "' - ..,.. yanın en bUyük denJzaltısıydı. Üzerin --:v---

daha hücum 
edildi 
-o-

Bu taarruzlar Japonlar 
arcuında ıi.ddetli infial 

uyandırdı 
--<>--

Bir Amerikan uçak 
gemi• ala atırll· 
dılı blldlrlllfor 

Loııdra, 18 (A. A.) - Tokyo 
bildiriyor: 

Japonya doğu kısmı mü<lafaast 
umumi ka.rargA.hı, Tokyo çevresi• 
nin muharebe baıµıd::ı.nberi ilk de
fa olarak c.uma.rtesl gUnU öğleden 
sonra havadan taa:rru.za uğrn.dığı. 
rıı bildirmektedir. Ko.rargıih teb
liği, şimdiye Jcada.r akıncılardan U
çUnün düı,,Urüldüğ'ünü ve uçakla • 
rm şebre birçok istikametlerden 
geldiklerinin li.ılindiğini ilave et• 
melktedi.r. 

1'okyo, 18 (A.A.) - Tokyo ve Yoko 
ha.manm dllgman hava kuvveUert ta. 
ra.tmdan bombalandığı resmen blldL 
rllmektedir, 

Sanfranalsko 18 (A.A.) - Tokyoya 
yapılan hava akını hakkında Japon 
radyosu §Öyle diyordu: 

DU§man bomba uçakları harbin ba· 
§ındanberi ilk defa olarak Tokyo Us. 
tünde görUnmtl§lerdlr. Akın cumarte. 
si günü öğleden az sonra yapılmı§ • 
tır. 

A.akerl binalarda hiçbir haaar ol • 
llr Devamı 2 ncl ıaaylada 

~----

Ruttıbeı· 
~ d~ en ite yarar yerlerini ter- de bir deniz tayyaresi ve 20 santimet. Almanlar ise çeıiıber içi~e 
~ t.niş, ok1ukça ç,et.ln bir arazi Ü- relik iki de topu vardı. 
1'.t1iıt<le yapmaya ~~bur olmuş. alınan So~et gruplarının . . 
'ili'. Japoayada Çankayşek aleyhi· yarma fetebbüılerinin akinı D tlN ,.e bugün yediğim ck-

rı~ Y'&pılan ~pagandalar da ol- Rangon bombalandı kaldığını bildiriyor mek, suya 'baiırllıp çıka. 
~~ ehemmiyetli bir mahiyet Yeni Delhl, 18 (A.A.) - BirleJlk rılmıf' bir sünger gibi sırsıklamdı, 
"letnıektodir. Japon propagan<la- Amerika hava kuvvetleri. umumi ka· 1 Moskova, 18 (~A.) - Reüter. Hamun1 ba.5 ve il}aret. pam1akla
'1la nazaran: ''Çankanek Çlnde rarg&.hmm blr ıebli11 ctöyle denmekte. ! Bir Sovyet teblıiği eki, me:rkez rımm ara.<;mda ezdiğim zaman 
~a.tlann son lstinatgilu; onla • 

1 
dir: ceplıesindeki Sovyet kuvvetlerinin yamyassı oluyor, pannaklanmın 

Y trıuhafm, onlann f<ıti'imarcı sj. DUn gece afır bpmbe. uçaklarmdan ~iddetli Alman mukavemetini aş. ucunda hafif bir l'Otubet brry:• 
/ 8etlcrinfn iletidir. "-!llY&Dm AA- mllrekkep bir :filo R\Ulgoıı Uzertne a. nın.l~ ve bUyii.k sayrla Alman aske- yordu, BC$belli ki bu ekmeğin 
C-:blarm malı olmasına mini olan kın yapml§tır. Doklar ve Uman teali. ri öldürmek suretlle birçok mils- suyu, elle faı~tetlileeek kadar ni· 

lrııwetJJ annr ÇankayııekUr.,, lerl. §iddetı~ bombalanmıştır. Hava tabkeır. noktalan işgal etti.klerlni z:ımi hnd<linden fazlaydı. Su fazla 
tlu telkin lap<>n istilasrnm yü. karşıkoyma bataryalarmm kuvvetli bl'i!inr.~kt~dir. olunra, ekmeğin tendbinl \'ilcuda 

~lif' $eç!rlbni' bir ma.<Jke olmakla ate§terine ratmen bombe. uçaklanmlZ J(nr.'lin cephesinde 35 Alınan ı:;etircn malzt•rnenin de niza.mi 
~~ber, mnvaffal<ryet- t~in ede- da ve mUrettebatmda hiçbir kayıp B!ökhav.zı ve 10 toprak tahkimatı hıulden eksik olduğuna ilphe .)Ok· 
r;

1 1 
bazı i!Clnat nokt.alarına da yoktur. tahrip edildiği ve Alman hatlnn lur. ı.·ırın, bö.)lCce, rutubetle dol-

!ll~ Urtu. BllhaMa sen~Jerdenberi gerilerlne iki millıtrnat depo&unun durduğu ekmekten ~ldığı rnalzc-
1ı~.:n_n v bu harbin yegane limit U!dlr. BilhMSa Rusyanm Japonya;- havaya uçUl'Ulduğu ayrıca bildiri!- meyle ayrwa ekmek yapı~·or \'e el 
lrı .. ·ı:Jtı olarak kalan Hindistan, ;\·a han kuvvetleriyle yapabilece- mektedir. nltmflan satıyor. Piyasada ve lo. 
14 1 ere \'e Amerika :vardnnı da ~ tahribatı yapnuyarak onunla Bertin, 18 (A.A.) - Alman başku. ltantalardn hiilii mı hala, karnesiz 
a:Pobayaı haline girdikten sonra boş g~lnmek anusu Çunking mu- mandanlıfının tebliğine göre prk cep tcılaıik edilen ekme1'ler, bize ye
r,)( n telkini daha çabuk movaf· bitlerini biraz daha bezgin bir ha• hesinin orta kesiınlnde dağınık bir hal dirllt>n ıslak süngerlerden iç edilerı 

O:labiUr. Je koymaktadır. Bttttbt bunları de bulunan dllşman kuvvetlerinin çem malzemeden yapılmı tu. 
ı,~11~klng htlkfımetı Amerikan, hlsc;e<Jen Çnnking iberinde Krrtp. beri yarma teoebbtaleri akim kalmış. Belediye ilJlh<'siz hu rutubet 
•~ ın z Y•rdnnmd:ın flili bir suret. sin eli hoş dönü5ü elbt'tte l..ondra trr. ·l hrrım:lığmm rarlunda. Çünkü r • 
ı11!tı •hrurn kaldığı gibi, Rus yar- \•e Vaşingtondan fazla müessir ol- Ormanıık bölgelerde de temizleme nncıların ekmek harmanlarını i3 i 

llldan da istifade edememek. muttur. -:: Devamı :a ncl aayfada yapam.:Mlıklannı anlamış ve bu-

Oro Puronun tercümesi ma ıkemeye verilecek 
Para piy~inin miıhn.rriri Necip Fazıl .Kısaküreık ta.mfmdan. neŞ• 

ren hakaret iddia.siyle Peyami Safa To.svirlcfkll.r eah.ibi Ziyat Ebüzzi• 
ya ve yazı mUdUril Cihat Baban aleyhine ~ılan davaya bu sabah 
da aslı.ye ikinci ceza mnhkemesinde devam olmıdu, 

Vaşlnto siyası 
·mahUllarl 

Mareşal 
Petenin 

Amerıkayı aldattı
ğına hata inanmıyor 

-<>---
Çünkü Mare,al daha bir ay 
evvel Lavali kabineye almı. 
yacağına Amerikaya teminat 

vermiıti 

Vaşin,ı:ton, 18 (A.A.} - Röy
ter: 
Mareşal Peten'ın bundan bir 

ay kadar evvel, Laval'in hatta 
ikinci derecede bir vazife ile olsa 
bile Vişi kabinesinde hiçbir mev. 
ki almasını katiyen kabul etrni· 
yeceği hususunda Birleşik Ame· 
rika hükümetinc teminat vermig 
olduğu şimdi if§a edilebilir. 

Vatington resmi mahfilleri, 
~ l)(wamı 2 ncl sayfllda 

hıırs11zlıöı 
Yauın: BiR MUHARRiR 

nnn de~-irmenlenle yapılmasını kn
rar altına almrı:tı. Bu haber bir. 
kaç gUn en-el "erildi, Olabllir l\l 
1l(•nii1. metıele incelenmektedir. 
Yakın zamanda halleclileccğin 

limit n~ temenni edelim. 
Fa'kat ~öz göre göre bu hile~ i 

yapan fırınlar, Milli Korunma Kn
ııununım sert. hUkUmlcriyle nlı;iıı 
k:ı~ılasmıyorlar! Belediyenin biı 
kontrolu ,·ar. Demek, bu kontrol 
t.İ:l.f" ıo;lak hamurlu <'kmek yedlr
t.liklPrini gör<lü; ekmek harman. 
!arının iyi yapıhnadığmı da anla
dı. O halde, ekmek harmanlıınm 
usule ve ni7.ama göre yaıımıyan 
rırınlar neden tilin edilmiyor, ne
c1 en ma l&cmeye 'erilrnlyorlar? 

Rutubet hırsızlannı adlarile, 
,.anlarile, fınnlarlle adalet huzu• 
nıncln görmek isteriz. Halkın mu· 
kaddcs bir m:ıhh·et slmı en tf'· 
melli ~dnsmı h~r glln c:nlnnl:ırın 
cezalandınldıklan günil bekliyc. 
ruz, 

Duruşmaya tam saat 10.30 da 
başlandı. Ta.rafla.rin hep.si de ha• 
ztrdı. Evvela Peyami Safa Söz aıa· 
rnk, g~ ce de, kendisinin 
"Para lntllirudir Necip Fazıl bunu 
duyınuş veya görmUıı de 6yle yaz.. 
nuştrr, Bunu !sp:ıt edeceğim.,, de
mediğin!, a n c a :ıı: iki e s e r 
arasında 16 bc.nzcyiıı bulunduğunu, 

bunlara ister !iklr, ister tcalr, ister 
ilham denilsin Necip Fazılm kendisine 
Oro Puroyu ya gönntl§ veya duy. 
muş da öyle yo.zmııı intibamı verd!ği. 
nl ve bu ·benzeyJ.slerin hiçbir zaman 
tesadüfen bir araya gclcmiyeccğlnl 

söyllyerek: 
- Mahkemeye parayı, Oro Puronun 

asımı ve Yaııar Çimen tarafından yapı 
ran tercUmcstn1 takdim ediyorum ve 
bcnzeyl§lerl birer birer, hattı!. cabaslle 

De\'anıı 2 ncl sayfacl& 

ı•rofesor Zi~a Oı•mal Akso,> 

Ağız ba
kımsızlığı 
Profesör Ziya Cemal EmlıtönU 

Halkev4nde bu mevmha tir •n· 
fcrnns vermiştir. Bu mUlılm kor.• 
feran.stan b:ıhsedcn yazıyı 2 nci 
eaYfamızda olruyımuz. 
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Mühim bir konferans : .l _... ua.,tanılı 1 ucl lı.2~.,3da Av u ııı" a ,'ya 
tabata b&§lıyoruın. dedi ve enelA ma- "' f apon1.ıu-_ 

Panay aoasına 
asker çıkardılar 

- - - ---- - kaıe.iılden, aonr& tercüaıeden. IO!lra bomba 
f 

da paradan i>enzecilllnt iddia .ıuıt 

B6breklerin azla yorulmas n kı~:0::::m:V~~·kasdcUr· tayyareıerı' 
d b k k 

• • mU olup olroıtdığmı meydana koymak 1 

ve vDcu On ça u ç6 mesınan 1 :~d:~:hn~:::~~~:~~ec~ır~:~! lapoa lılerial Tokyo, ıs (A.4.) - Bir .11pOD et. 
r lıeyeU bu sabah FUfplDlerdl Panay 

bir sebebi de ag--iZ bakımsızlıgv ıdır 2~ba!o=:~!e;:~:~:~~ aam~or~.1~1(!~>4ııa!·vekil :~~;~!~~~tıdck::n"::::·~f~ 
.... ~ ••• ..... noktaları Japonlarm elinde tıuıunmak 

nr, bir gazetede ı:atııtığlllı, bul'Mla Kurtlıı t&f&fmdan bugtlt; :lqn>dUen tadır. 

istanbul mekteplerinde yapllan bir tetkik neticesinde : 
60.000 çocuğun ağız vaziyeti pek vahim görüldü ! 

yıı.zmua bile Tasviri Efkllr ıUtunl& • tebllğ §ÖYie demektedir: Pnnny adruırnm ehemmiyeti Ş büyük 
nııda hakkını müdafaa cdcbllecettnt Avustralya ~mba ucakl.lrı .:enup hava alanına malik bulunması ve bu· 
UO.ve edcrelc CUUer dolusu btr edebi- Pasuıktekl Japon "·ıertne kar>.ı ta k 

u ..., ., rndan . ı .. ıı:ıtte Mamllaya uıaıı!ıı.b!I. 
yat muhakemesi, halbuki kaed Uc arruzıarına devam ederek cumo gU:ıO ıne11!dır. Arr.trlkalıların Manmanın ~ı. 
beni cezalandırmak ve lO bin Ura ko. Timor adn•mda Koeypan,,.a ••"'rflr ~n. .... .. ...,,. rasıo~ıı bu h:ıva aıanıarr::ı:1an istifade 
parmaktır. arruz etml ter \'t yüksek in.fitflk ve etmiş o'ıllıklan tahmin olunablllr. 

Dittl •ktelti prefMlrlerl.nden ~1• 
o-ı AlmoJ' tarafmclaa dün Emlıllinll 
JJ&lkm J&lonunda çok mUblm n fay. 
-11 bir kıınteru verlldl.Dt,terlo hı. 

mi& tutalmım ve beliren haatahk1arm 
..,..., •e zamamncla heklı:ne mııraeaat 
eM!erek te4aTt ' ~memml ~ 
ı. iJumUın ne korlnuıi) Alnktter baur 
JeAtlmı anlatan dei'erll profee3r Ziya 
aııa.t Almoy ilk• baflarken dedl kt: 

.._ t'JM Jdmda Anıertıra4& JloA. 

de •il• bozukluğu )'Nl ı.Jiıı.mnlıl< • 
lan •ize ııu perdede a.oh olarak gös
terlrl•en, Uüve edeyim ki, afız tçlnd<1 
bulunan mikroplar, htçbfr :}erle bolun 
maz ve tok tebllkclltllr. Veremi, difteri 
(kof pelaıı), n 4alıa bfl1)0k nrı halr. 
talıkları ağ~ tfrll7.atındaıı Ylilılll tllkii• 
rürtikten allrız. Tük'tlrtltü mua):enıı 

ederl'!lllı, her L'etlt mlkrop bulUrtU • 
nuz. ııo mikroplarla JDilcaıdtıle edebil. 
mek lçia, ajZJrnm t.emb: tutm.atr, tıu • 
ta dlfkrl tiıdal'l ettlrmeUdi1'. lyt eli· 
nlyebllmek l<;ln de !:lfneytcl uzuvların 
yani dJılerJmlziıı oıuntazıım, gürU!uıUT 
ve >·erli yerinde bulunma~ı IAzımdn • 
Böbreklert11 tozla yoru.lmaıııun ı·e 

vllcQ4wı "'buk .,ukmeıılııtn bir ıebebl 

Fansız kabinesi meselesi 

ur. Lüzumundan fam caboan b6b . 
reklcr yorulur, bU mrotle uı.vtrct a:ı: 

Y.arnanda yıpranır.,, 
Profetör ~lya CJemal Atuıoy M>ı.UnO 

blt1rtrken, bü,rtfü 13lonu dolduran din 
leylcller beyaz. pcrclede proJcl<Slyonla 
gkterllen fototra.fları merak n alAka 
ile taldp ediyorlardı, Profeııör, atız 

bakım111ın yıılnız dlflcfl beyazlatan 
maddeleri kullanmaktan Jbarct olma· 
dıtıııı ve ber yemekten 110nra r.nutlııka 
bir macunla <tctn. ll!lftada u·ı kere 
macun kullanıhrıoa dlğer !ll'fcrlerde tlf' 
beyaıo; sabunla ~ıl;ayıp temizlemek 
mümkün olduğunu slSyllyr.rrk ıı(iı:ünP 

nlbayrl Yenli , 

ISKENDER F. SERTELLi 

Peyami Sa.fa böylece iddia ettığl 16 yangın bombalarını tıavn aıarun3 sn 
bcnzeY!fl birer birer ortaya ltoyduktan ııvermtıt.erdlr. Alır çapta tıava kar. 
sonra da: ıı koyma bataryft1nrınm ate§1nc rağ 1 ark ce beııncre 

- GörUlllyor ki, dedi, btnzıJyl~ler men b?mb&lannm epsl hedef çevre 
her iki eserde de aynıdır. lklılnde de ts<ı.,tıırafı 1 nı·ı •l1ada 

slne dU§mtı:tUr Bomtıft uı:akıanmıı:ı 1 "IJ J ku söz, fikir, his birliği tamıımU~ ortaya tıar :.. ele' anı •c:.yoı. A man v· 
yakalamı.tta teşebbüs eden dUşman v-etlet:. c~ ıemtzıemr l:lıı rekAtma kar. 

ı:ıknınktadır. avcııan bava kuvvetl'!rlmlzin bede! 
"""•it U""rum kadar bazı ...... lık. • ıı kovmak ı.ellyen düşman gruplan. 
,.......,. .~ "· • Uzcr:lnden !.yrıldıklnrı sıra do şiddetle 

lar da vardır kl, Necip Fa.zııın bunu nın muka\·emeti:ıl ıurmış!nr ve ken. 
pUslcUrtUlmU~lerdlr. "il "" __, ı ı t yopmaet da pek tnbUdlr. Akıl takdir· "' erın" R!;ır u.yıet ven.ıtrtn ~ erct r. 

de gQbegUııdUz bir kuYumcu dUkkA • •1 1 t b ı ·"" • Dıı~nı.uı:n soo ~tını raf nıerxc.zde 
Dtnln aoyulm&ll glbl btr 4lrkat hldl • 1 a yan e ıg 1 yaptığı §lddetli t&arrUZltıı.r Kt'nt1talne 
sesi kar~ısmda kalırdık. ~Uyülc ~v!at vcrdlrllere~ pUskUrtW· 

Bu aynlıklan mıı.kalemlıı lklncl Ronı•. 18 (A.A.) - İtalyan umu. mU tUr. Bir il.iman motörlU tlimenl. 
kısmında da gösterdim. Para muher. mi karargılluıını 686 numaralı teblL nln efpbeeın :ın ıson t>t>ş günde 83 dUş. 
rtrl, ıı.lent bir slrkıı.tln faıH katmamak ği: rnnn !ankı uıhrip edilmişti?. 
lçfn udeco Oro Purodnn nkır aJm~. Slrenaikt.e keşif taallyotıerl ku:ııı fır ~n cqı!ıestnde taallyet auımııtır. 
tır. Bu tnUhıtldir, demlyo~m. takat tmatıuı yUı.Unden mabcıur btr•eabac!Jl Onega göJU ctvarmda §iddeLU muha. 
rtsrtıp veya duyup yazırıtftl?', kana& • yapılabtlml§Ur. Uçaklarımız dllfmatı ret>t.ııer devam edlyor. 

l t • w tfncleyim. Belki dt Yaşar Çimen tara. gerilerinde teııirll bombardıman bare· lf.. * ~ ey 1 n Ya U 1 Ve tından, Oro Puronun tercUmesl oynan keUeri yapml§lardır. Hava karşrkoy. Loodıa, 18 (A.A.J - Röyter: Bu 
_.. lJ&ltan.tı 1 ııc.t fla,)tadA mak üzere tehir tlyat'rosuna ver!Up ma bataryııları bir Har\kan uçatı dU.. sabahki Rus 't'esmı tebliği: 

mareoalın ~rkç& Bsrl~ik .Anıe· de. reddedndlkten aonra Ertuğrul ,urm~lerdlr. Ortaltdenlzde bir ıı.ı · OOn cepheııııı müteaddit keatmıcrin. 
rika hükllmetini aldatmı§ ve sa bu n M'lb..eln tarafından kendlalne anlatıl • §Urmlfşlerdir. Orta akdeolzde bir hal de taarruz! bareketlere devam edllmlf 
Fransa _ Birleşik Amerika dip- ınt§tır. batım11ıtır. ve mevztlertrnb tanzim edJlmt§tir. 

lomattk mfinuebetlerinfn kesile· Necip Faul g""'.en ceı.ed• : • lngı·ıı·z teblig"i :t.foskova. 18 (A. A.) - Bir 
bllm · ·ı.....:-.ı· ....ı.. k t ..... Sovyct tebli,111: ekl c;6yle demek .. -• 

«il lı.n•o&d.?le ~az ryme Perakende -·Rlr hukuk kitabı Ue bir nebatat Kabttt, ıs (A.A.) - Ortaşark tn. dir: oı \,.ç 

vermiş olduğuna hata inanama- kitabi araaında da bu kadar benuYll. ·u ı •. •b artesJ 
--ı..4.-d gı z umum ... arar; .. mm cum • Knllnin eepheebıde kmlorda. 
1114"".a. rr. ler olab!11r! demlftl. toto kendlılııe t bllği 

e Vaşington, güttüğü siyasette f •ıyatları tesbı•t verU~k tızere bir nebatat kitabı Uı eD ~ t lly U '-d t.•ak ı.ft kuvvetlen büyük mlJıı:tarda harp mihnr fehine bir tadil ut....h""- ev .. re aa e er ... en -:.- ıı. .... y. nıalzeme.!i ele ~ ve ayni 
-J""'t""·~· bir bukuk kltabı getlrdlın. Eğer kın. da değer bir harettet olmamıştır. DUn ç:ı.rp~şmıtda 600 Alınan öldn-n.._ 

takdirde Birleşik Amerika ile d·ıd· diıl iki kltabda 20 ben~;ylJ bulabtllr. kU hareketler hava §artlannm fenalı· r· .... -r 
i'ranaa. arumdııkı münafi!ebetlero e 1 1 se her cezaya razıyım... ğ yOıtl d lid d an 1 hfsa.r ur. 

Bu mlihlm batJangıçtan acnra mff. att blltün Jne!!elderin tekrar in. reyamt Safa bunu mllt.eaklp gUlllf. 
1 

n en ma u sa · aya n Merkez cephe_,i kesimlerinde bf. 
lltlA giren kıymetli hatip, cllAlflylclJere oelenmesine rnecburiy~t görüle· Dün, bölge iaşe müdürü Münı meler arumda Necip Far.ılın tlntıne etmbttr, tltl gU.nderıbert çölde 1Jcak 1 rinde har~ket vapan kuvvetleri -

tada Mı' dl' kldnd, .. ,, fırg&st ha\f. 
IGllda ilk nıeeı1yatı yapm~tı. Hal1ıakl 
'1'DJ'tderde yall1 d&rt bin mene öaoe me.. 
.eti. Ei1**4e n 8tnllflllllerde ağı:ı: lıe
kmlma aft lıi1' çok. IJ*ılal fakat 
.aslı • ~ ~ ve.l.kal&r 
Tardrr. ZW411- lıılııııleree 1" Unoe a. 
ftz. lıelcımnw • .... etırdıttel'dtr. 
Btz ki, 'lıtlt\bı dan,.,. ft.lr:Ule atız 

bakımmın tayc!alaf'mı gU!Jtermlt tanıt.. 
mı, cıldutunıuz tıa1&.-, lftısijD ba lUna 
\.·e ihtimamı maa1eeef unntm•JJ Jııule. 
mıyonız. Bugün Avnıpada uğı:ı: 1-kı.. 
mma eskisinden çok daha faı:I• elMmL 
mı~·et verllmekte ve hemen lleıtlıfı9 blr 
~ok tıa..talddann ağıza 111~ .atı. 
memesinden ileri l'eldiğlne lnaıımak
ta4ır. :Eski insıın J(aıat&rmd& yapı1aa 

letktklıılrde ~ .-dV çtrOk dlt)on 
raatıanı111U11 d& ~ki, eakt lDIJaa.o 
lar, ıı.~ıı: balmnma bagQnkibadea !:ok 
'1alaa ta1Ja dikkat ye itina ec1"""41.., 

wo • l rA-l. .. A 1 t _sam rUzglrlan esmektedir. '""İZ' tıınk'--la -... c-"e'".le .. e--'- At-tırtısbet .... !dal& .... -..ew: oeguu ma.re§a e ~ıwıa-n ana - taz Rek'in riyaseti altmda '~ btr ne'M.tat ve btr hukuk kitaln bn'ak. ••. ~ ı.; ... r• .. ı-.::.a. 
Jl; ,,_ 19lH yılm4a İstanbul diş he. ımştır. . zeytin yağaların huzuriyle bir tı. Nec1p :ıruıl: T k b m•a11a ... 4'1 manlcır tarafmdan müdafaa cdf • 
~ldmlerf b,,.....,..,, t11•1'1ddakt nıek. Lorıdra, 18 (A. A.) - Yeni toplantı yapıl.mi§, Ticaret Vehıl· - Ayıu kltaplıı.rı ben de getirdim. O JO O iı1 11U11 ] len bi,. meskfln mahalli tekrar ~· 
tşp !;«ıuklanam ... brfmı11111ıunn J.,:ı.vn.l kabine6inin dlin aJc.eam ~· letince kabul edilen fiyatlara Lllzumu yok, diye &111erek ayafa kalk ~ naeınrafı 1 nd şayfadıı gnl etm~lerı'lir. DU!IJ?lan bu köy 
t~k ettUer. _..,el, altnnı Mndea lrJl edilnıiılj bulunacağı talımin o- 1stanbUl<'a, toptan satı§ için tı Ye Peyamlnln tddtalanna kar~ şun. mamı.,tır. Mektepler ve haetanelerdc etrafındcı. ,.e sokaklar içinde 300 
ıar.ıa ~.oeapn aıu ,....,.ett pek .,._ lunmaktadır. Muamafih bu husus.. kiloda 13,5 kuruş zam edilme.li tnrı söyledi : buar oımu§tur. Bu tıı.arruz halk ara. r!en fazla 3Ubay ve er tele!nt veı· 
Nm ıtıııWtı. a. toe0kl&ı'm c1lllert talfi son hnber Yeni hllkfımete es- k6bul edilıııiaf - Bent heyecandan heyecana dO:U. ıındn §iddctıı blr infiali mucip olmu:ı. ml~tfr. Dokuz dUıµnan ınltrolylm\ 
*8Jc '" Jt..wıldı'" .. yilı.dea - ki parlimento tı.zalarmdan baZI1a. • 1,5 asidli ~ra ekstra zeytin· ren ve aklıultm sahibi bir n.dnmı ~ıl· tur. Tokyo mahnllelcrlne birçok bom. ··e iki havM topu tahrip cd.Jmj .... 
lıel;velert •J'lf ,,.. ~ 110lpa. rmm sirmesl ihtirııelıi bulunduğu• yağlan (114.5), 2.5 asidli ekıtra. dırtabllecek oııı..n bu aözl~rı mizacı • balar dU mli§tUr. _u_r_. -----~------
clıl. ~tra ..... ltaJrg 'f1 "" kil.... na dair bu sa.balı erken ~tl<n'li<' yağlar (110,5), '3,5 aasldU bi_rinci ımn !cvkln<kı bir tııh•Pıı:oUllıt d.la1e • .Pllfman uc.akları Japon avcıları !. 
'ftieat1arda Mr ecık ,.....hldar tm1tt Vişi ajanamm bi\dınUğinden ibıı· ,.e 4,5 asldli ikinci nevi fyj ko- aım. çt.'l çok koıay birer av oımu;ılardır. 8!rm8D)'8 
ctmftt!. ~~t Jaı.lmaktadır. Ajans, kabine - kulu zeytnyağlar {106,5) ve Dinleilliı'r,'taka~ ıfadec~ eevırp " re. Hnlkı:n kı:frunmade muallim oıınw ~ \'eni 1 hl, 18 (A. A.) _ 'B~ .. -" "' 

Bu vakıalar da göıterlr ki, dlılut nin tc--,..ddr.ül edince ha.riel siyaset (102,5) Jraruşt.an, u.arni yUzcic cegtm lçtn dinledim. İddlalarmın hep. ıayeslnde lı•yıplar ıılıbcten u olınu • ırı:ınya euma tebliği bilhassa §Ô~· 
JıatUı.aınuan öoee korutn:\k \"O t.e., lıa1Ckmda 1iir J:ılJdiriJt ~pacağmm yarun ecnebi maddeli Lampo liııe, teker teker cevap yc{reclğm: tur. le dC.'mektedlr: 
nda ftltmak gersttr. Dl ırr ııaata1u tahmin olunduğunu ilAve etmekte malı (l00,5), beş asidli ve yüzde - ~en celsede iddln mal<nmı hn- Tokyo, 18 (A.A.} -·Japonya doğu İrt'evadi cephesinde dtişmanm 
4dJt&n soara tetta\1-l mü kl\ldür. \'o şöyie demektedir: bir ecnebi maddeli sua maiı karetııı açık olduB'ı.ınu ileri eUrerek muuataa umuIDt karargD.ııı tıildi.-iyor: S?.ğ kanad:nuza. vaptığı şiddetii 
&anamı da ı.ber Ytse)lm ld, atız,. Vaşington hUkilmct.inin kendi (9S,S), yüzde 8 asldli sa.bunluk mazııunıarm teczlyealrıl 1stedl. Ben de Şlmdl>·c luıdar .ıı.ırnaıı mıılOmata h.1.!kr ytizilnden ~vvcUerfmiz Ma.. 

ı.r, mtl<roplana nepttrıttmuı ı~n ook clçi~e rniitavere etmek istemeli yağlar (96), Rafine yağlar aynı fikirde ot.saydım. cezalarını ala. göre, 'Tokyo ve Yokohamaya karşı guve §imaline <:ekllrnlşlerd.r. Ya. 
J91Mltttr. :r_,. artıkları dlııertmı .. tahil olma.kta beraber aın.fra.l Lea· (ll3,5), Prina yağı da (78,51 cekJıırdr. Fakat ben kendilerine, Myıe yapılan havcı akınında 9 dUşman bom nnngyo petrol laha.ları !!e yaramr-

..; ır:la k~ 1apqır n temldenme. hy'nin hUkflmeti tarafmdan da.vet kuruş toptan fiyatla: ve kilo ile bir ,eytn mevcut olamıyacatr !l:fn ııı. bn tıçağr dil;:Uraım011tUr. 'MubtcUt lsU. yoca.k hruc getirilmiştir. 
cUlrcıe on.aa ekflr, dl9lerl çürtıtmel• edüiti vaziyete ~uıi bir eafha vero lstanbulda satılacaktır. Bakkal· bat ht.klarınm verilmesini l!tcdlm. ln. l:amctıc~en gelen dU§man uçakları Çungldng, 18 lA. A.) _ Çin 
kşlar. Ba suretle bu ne\i •knnan mittir. lar bu ya,gı kilo ile alıp litre ile san haldt da baka.rot edoblllr. J•'akat 12,30 a doıtnı Japon topraklan tlı.e c.uma akşı>.m tebliği: 
•ial&r mlluop ~ .. ma döner. Bil. lngihz tayyarelertntn sata.calcları için yüzde 10 klrla· ben ude hakaret edenin defi!, iftira rinde uçmu§tar ve derhıı.I av uçaktan Doğu Blrmanya.da Sıılveen ırma 
..... coonklarda bakumıdık 7 ur.1n. rmı bu farktan alacaklardır. Ya.., edenin de anla~ılnı!r.ru tııtcdlm, zı. ''e ha.va lta.reıl<oyma atcflle ısnıenmif. ğı toyunda ta.a.rruz hareketıcn ya• 
den çUrUreu dJ§ler, yemek ~ltneyeme.. hücumlar~ ni bu fiyatlar aynen bakkalların ra !<.:imde Y~ar çımenln tırcumeııinın terdir. Bu akmtarıa yapılan tıaeıır e. p:ın Japonlar al'loır kayıplara uğ • 
mek lllrtinden ÇOmkta bir çok bbye. litre ile yapacağı perakende sa· e.sertmdeıı alntmı§ parçalardan mUrek hemınıyetırlzdlr. ramakta.dır. sı:a.m huclud boyun. 
'fi hattalıklıt.nn yttz gHstemseelne ve. ~ Battarafl 

1 
net •yfa4a tıi'lar için de ka.bul CdilmişUr. kep olOultuna dair bir fUphe \'ardı. Tokyo, !K tA.A.) - euı;Un Tokyo· da Narennl eyaletine giren Japon 

111Je olur. Hu ı,tc ctcVlete "·e nDelere ıµğı ve on iki yaştıdan yukarı er• Aynca bakkallara zayiat farkı Fakat tercUınentn doğru olduğunu da. hava tehlike toareU '1 s:ınt ı•ırmllş ancUlerl, eyıılet merkezi olan Lol-
lMlısen \Rl'ifdcr vardır. ~ize bır r.anlı kek Ve kız çocuklarmm mecburi, olarak teneke bedeli kabul edil· gördllm. Bılfihtre bunu tevsik ile mil· ve !!nl\t l8 d!I bltmlftir. k:?t'in 20 kilometre adar ceDU • 
vaka uıata11nı. · nıu~ tıcııtu bir ı:pcııl• daimi eöndtlnne t:Jcrinde kulla • ......:~: z . v 

1 
taıeamı mackemeye bildireceğim. Londrıı., 18 (A.A.) - Londra askeri !:>andn bir n1>ktaya va.rmışlarea da 

getlr4Ue.r. Çok zayıftı. l\.u .. 11 inde :uı. rıılma!:ı.n kararl:ı§t.ırılmrştır. ku~wr.f'l:ytıvinyagcı ar aynca 3 Peyami Safa beni bir edebiyat ıuç. ınahtlllcri.nde, Yokohıımo ve l'okyoya Çinli' er tarafrrıdan pUıkUrtUlmü§• 
man uman sebebelı: a~tcr gö•!llli~(lr 1 l.ondrcı, 18 ( A.A.) - Rur hav: rn'n.qsl 1 dre ~Tiyia farVkık~al iste. lusu, kendl81nl de hakaret wclu.u di. karıı yapılan akına iştirak eden uçak. !er Vt" muharebe nıe'-'da.nında bir 
""• .... ..__. ......._ .- "'"•ında va. Sfmall Fra .. •ado.kı il erse e caret t d etfy;e "e g"·teriyor. ı ın Japon ı ,o; d h ı t " .. _ ..._ ver- ..._ıeamtı bir .,..., ... '> ..., ıl J ""' ar ya, su arı nçıbın a .are te h:ı.ylf ölU btrakmJflıl'drr. 
$o.k laelılmler bu noldııM!a ted&'1J~ ;;ı. ııs'kerl hedeflere yapılan gündiiz fyapk t11abutlemas netiee!inde bu Evvela. ben ömtüindc ilk defa m~. te bulunan Amerikan uçak gemll~r.n SJttang cepb•inde, Tap•nu•m 
ı1~ıtcr •• hatc. cocıı1ta bir MD• kıı· \'C ı;ccc hava akmlarma Polon. ~ . ..ed.ilmemlştlr. kemeye çıkıyorum, Halbuki kendlal 'f den geldlklıri unumaktadır. Aynı l:I kilomett'e ka4ar şinla.I ba"t~· 
'1aı' da tmçro r ..,1oaılanaa gön. yalı tayyareciler de i§tjrak etmiş· !Jilrnmy~ 1 11attfları evvelce defa mahkemeden karar alnırştrr. mahfiller, Amerlkanm bu hnrekeU ya. da Taunonanyi'de hu· gUn 5iddet.. 
dermftler. uıo &ıı• t• NJına oocu. 1 ler. beş dU.4Jlruln uçağı dü§timıU.:. Jt?-enQU bu1'fi 0 ;uğun.dan bu va- 10 bin lira kopannaıt ıneseleı!· pabllmek kablllyeUnde ı btlyUk ucak h ç:ırpışmalar devam etmektedı't'. 
tun cUelerlıd......,... eı.traelı ıe1me. J ler v~ ke~ileri de iki uçak kay. ~ıyb~te -~ ~onulmasfy· ııe gelince, avuJtatnn, haberim ol· g-e-mlsi bulunduğ\ınu da kaydetmekte. Çinliler ı.ırarla dayanm~lar, ~e 
Jldf. lllıllıuld ~ ~ lllltz. ı betm.işlerdir. e ır deı 0 caktır. Yal ınadan bunu istidama kaydetmiş .. dlrler. Bu akm ıtmdlye kadar Tokyo· ~iddetlnl arttıran muharebeler ~ar 
ııalQ t ı ı ı•sa.r ,_;,. ~elit•~ ntt1ln, ıs (A.A.) - Askert blr".tcay. ruz piyasanın ihtiyacı nisbeUn- tir. Fa.kat, faraza kuun bu pata ya yapılan ilk ban taarru111dur. Ma. ııanıba gllnü bO.tUn gün hızla silr. 
:rtaı tedl.W ettik: ate, ele ke91ldl yf· n'll<tan i5ğrenWyor: de yağ (*anla.caktır. Y1 almıa.m, tek kuruşunu harcet • amatlb Japonya de.Jet merkezinde mUttUr. Ja.ponlarm gUndllı: çarpJJ-
:ııbe ... 'l'B - ._ Se1ın. ~nu~ 1ngııteıe doğu kıyısı üzerinde keait Sabunlara toptan fiyat için ıniycceği.m. Bu takdirde bu bir reçen ll martta bava tehlike if&l'eU malarmda lOOO ~iV ve yaralı kay. 
~ .._, sılilltk" ·~ ~., rnuhtuıJ : :ıçuıu yapan Alman avq yçakları mah&IU fiyatlara tam kokulu bacalet olur. verUınif bulunuyordu. Bu tebllke 1f&.. bcttnrıerı tahmin edillYQr, .-. 
-a:"ei ~ t•ı·<ı:-~' \'Ult tehll. 1 kıymeUl malOmattr. f1.eledne d6nmU, mallarda. klloda 8,5 kurue zam Peyami Safa. geçen celsede in. retinln hakiki Mbebl Japon uç&klan. Tokyo, 18 (AA.) _ 1mı-ratoılulı ~· 
~~~. ı..""Vt:wa.'?!n ·.t.cndunıtn bir ka~ l lcrdlr. 17 ntmn nk,amı btrk&ç İDlflla ediJecekttr. Bu şekilde çıplak la· t:ihaldir dediği ha.ide, timdi rnulı • nuı taıulnılf oımuı cı.ıu. Yokoh&ma. umumı kararı&lu bUdlrt1or'ı l~ 
~·ıb~~, u• hlll'ln lıe:ıtli "ılıanıann. bomba ucatı Almanya cenubuna bir bunun ldlıeau t.optan olarak la· tcŞcm lir rUcu ile bemeytş dedim, de.ıı takriben ıooo mU uaakt& Kark1la Blrmaiıya oepbealnde 10 marttan it 
ılım~ ceralıatıorl cın"!e ııe \'&~iye. ııkın yıı.pmı~lardır. Slvll halk araamda tanbWda 74,5 kunıştur. Peraken .. diyor. BenzerUkler hamımıtn fieaı- -,e Vake adalarına kaqı·Amerlka ba· nisan 19'1 tarDıl.De Qdaı, dlfmalı, 
~ dt:~erf a fl• di&lerl dlblııdıı huıule l:Pcnıer ve yarnlanıınıar olmu~tur. hı· deci bakkallara ötedenberi ma_ men~urundan eUsWmtlş ve ortara ""' kuvvetıerlnln yaptıklan fiddeUl 120 uçak. u taok. iT top, m -.. 
ı;elrn bnr.ı cerııbutıerl de • tedaı'lılz glliz h.va kuvvetleri lT ııJan gtlnU lfun ola.tı fire farkiyle beraber çıltmlştır. Trı*J at da k~ 4'e • bom~. yon ve &uımlt b&rOok bafka baıp ..ı.. 
bırakmal<ta ıızıın müddr.t ommlt o. tcıpyekQn 22 bomba. tayyaresi kaybeL ~e 10 kdr l1addi verilmekte· kirge de kô§Or gibi... ' a....-u akılı. Amarika parlbııo. &emut lca~betmlfUr. 8undD ...-.., 
lurıunuz:.. Oli§tlr • dir. Filden bir Jal, Çekirgeden bir.. ıo.u. harbiye enc:Gmcnl retal lıl. A.lld.. dllfman. 4.1100 an ft 7aNll .. IOO 
.Prof•~Ur :t.i•·• Oenıal "'··-y ...... Londra, 18 (A.A.) - '500 den fazla S f yıı.k k~ bayvıirı]a.rr ıeMıer. ,..,. lılaym Amerika 'bomb8l&ruun bir eaır nrm~. " - .,.,., ı u•· ı ... an ranaisko üzerinde ~ ı..._, •l\eıık ftlellde bir •olıılıei WJ'• teaello. nı- ..... tayyare. taratm\UOn yapılan ~<'.ıt "'1.1.Ju&r aynjdfır. de-ı.... u amuı. 80GJ"& 'n>kJoya dll§eoeklerl C-kla,ı, 11 (A,A.) - ~ 

d r'ttlm 1.,1,. ,.,.._. 0 ._ klHI brlo. taarruzlar unaamda Hamburg oid· uçan tayyareler mi?,. .. , s dMf ~ ge~ten yakın. tyi haber ..ıu ma!ıtlllerl o6Y1• delııaek 
ıcrtn atlMf• huRtle sett .. ıtt h .... hk· detle bonıbalanmqtır. Baudan .,._ka Baenoe Ayrea, 18 <A.A.) - Nev. Necip Fazıl bundan sonra. bir mlld. dul..,. etmlf bllhinmaktadtr. tedlr: 
brlt10 da lirneldır verdi: Fransada Avgusl)urg. Seııt öıner, Ka. yorktan ~len bk haber Sanfraıııtıko. det daha söz aöylemlf ve P•JUlll a.. ·~ bombataymrıı.. t.tınU Kal"• ffmlıltntı.kt petrol damarla· 

l' OlUb le, Rueıı, Şerburg da. bomba~ıman e· da hava tehlike iJareU veı11dlflnl v• fanm iddiasını cerbederek fnUhaUe klüpler Bll1etfk Aat...nıannı btı'çolc nnm t&hriblılıden llOftfa Btrman~•-
_,.- ane llutaneallMle bir ,·ak• dllmı..tir. ö mevzuub•'"- l .._, -:ı ..a...A ku 

tl!MI b:!MedeJ1DJ: Bfrl&dıun gibtcleotuz 'fıl' g rülen u~klann dllımana alt olma· ....., o amıyacao .... ve kandi. ~e.-..e ru1mut ve buralarda Ja. kl tncWs "ÇS# Jnınetlerüdn lem_ 
h k yıp firnal Amerika uçakları olduıt.•. ılne Peyami Salaııı:n haydutca kuyum ,_ dMtet merlNlıletıllombalJyacak Dlıı: dllerbıe •·-·••olacak t&rı4a .......... 

• , ırk kl're ithal olurmoı. Hekim. Amerikada ıuni kauc:uk i!\W d ....,_ ..__ 
ıcr btılıiln •nıtrr...-... rafmeıı bQ. nwı anla§tlmuı Uzerinc onbeı daldh cu Ukklıımm baprdı#I btnmlık la·\ ~aft pUotuaa '"'1lalek o.re de~ ns11~. ÇlnWer 

istihıali meıeleıi eonra nlhayetlendlğinl blldlrmf'kte • nat etmedl~nl eöylemeatnı ra~ P-. ~-•11ttr. ve ı--u.t..r nıahl& 'Al ___ .. _ .. , 
ll'ın M?•'ni bulamamıflar, lllr kere ."' .... - _ __,,_ 
G dl~lııri mua.vene fıdlldı diyerek ı.ı. Se.york, 18 (A.A.j - Gudyer Kom dir. bu işi (cinırözler) gibi yapbfun zan. ~. ıa (A.A.) - BUgQft ..trt lG petrol dalıaal1uml aa~ t.feb.. 

"-d 1 1 1 La f - ned!yor. Hay1r! Ben çaJınadtm, eMr~ de Ja- .. ...a.u kr'"- ...... ._ .. _ "'·va ..,,_ l"I• "'"""- - -... ... _ .... _ 
7t• ıtom erildi. Atuıır muayene edlncıe pan re s yııc lld bir buçuk veya iki r-v- """1J .. - ............... ..,.. ..... • .. ·-· •• ... ._ -~ 
r • :ı. h?r ıırote-t 3uziinden ağzında brl. sene zırfırıda Sentetik ko.uçuk tabrl. Macar genelkurmay ba~kanı benimdir. demiştir.. tehlll• ~tl verlldlft ... an blldJrf• meta karar 9'Nlfltrdlr ....... ..-.ı 
~ı:ı dc.411ğı lnhrı, ve bu ımretle kanını kn?annın Blrle:llc ~mcrtkada tanı raıı Venediğe gitti Ndlc~de mahkeme, oro Puronu.a liyor. DU§man bava lcuneUert Nago. 9m&rS4nmD ta!art1ılDdea -.11gt. 
t..."ılr •.:ı--ı:ıı gürdU.1', derhal brltl ~ılta. clıınıuıla çah!Jacaklaı·ını ve o zamıın Roma, lK (A.A.) - Macar genel. noterden tcrcilmeılnin rnahke.ıneye ·ya Kobe üzerinde uı:mutlardır. Uz kuvvetıeıt Magvedea ~ aıo. 
ı I• .ıttı! .. nfıı tedn,.l81ne batlııdık. h. sivil hn.lkm sentetik kauçuktan yııp.I kurmay ba~ksnı general Sıombathelyl tevdii için l:!r.ümUzdckl çarıamba rU • Londn., ıs (A.A..) - 0..kadan bil. lunu~. 9U kuvvetler, taN Jdtbtr 
ı ıl hı~;:k ı;ibl lcesildl. nu ::ibl \aka. mı§ otomobil 111.stlklerl Jcu\lnnabllecck . Veneol'k'c glLa:c"t üzere dUn ıı.kının nüne talik edilmiştir. dtri1lyor: roUdataa gktermeyen onlarda tUbnı. 
ı • 'ını bıı. ağı bir l•uyunırıılıık ık. lerlnl dUıı söyıemış:ır. !"!omadan 8''~ 'mı9tır. M J . h b • k Japony•dolu k~imlldafaa umu. maktan hiçbir fayda gO~ter. 

r ·r .in•• indlrllnıt olıtn hını dlplom•. 1 a: rıtte aa te en%cn arne.. mi kaf'&l'gMn tıpan UÇ&klarmıa cu • dir. 
~.ı: dln:llcriıı ~aptığı kutlı protezler :-__________ .._ __ ,_ ___ ,,. ___ =-:wı-ıı=ıaı-""ar=--"!! /erı &attın !!ebe/ıe yaka/antlı mart.il( g9DG af1edeıı aonra Nogoya tyt babir alan mUpblUer, ~ 
• ıı~~uı:dcn sayı JZ h&dlselue raııııarır4 1 Mndrlt. ıs ı.\.A.) - se·ıllladll, !!lh, ve K~ te.arrUz etttk.ıertnt n bom· ve Ç1J1 kuvntıerlnln daha f1matd• 
... • 1 .ırı"" 1 . <I Satılık mi.illtü olanlar, poıta kutusu latanbul 672 ye te ber.ı:n karcelern .. bir ıty4h borea balar atıtrklarmı bUdh•nıe .... -dlr. k"ndll"rinl ı.e-..:ı. •d"""kle..ı-• _ .... 
· ·hız. ' .... r rrı ;: oo~ le beknnaızJık· 1 .. ~ " '" ~ "' """' ,.,.,. •• .,_ 
ınn hu uJe ~ellr. Ağuda ilerlemiş kan 1 mektupla müracaat etıin/e;·. Telefon Z376.1 1<urmııt olan 31 ktıl yak•laıııtu§tır. 1'oks-o. 11 (A,ı\.) - Şimdiye kadar radald upelerde Qm l1e Hlndl.8tan a • 
.. •·rlı r t.izerlıult &daca JJlenemedlfl Bunlar .:rıuhnkeıne!I memlel:f'tln teytt ecll).O'lı~·en bir rivayete g6re. bu. ruındakl muvaaa\ayı terntn ve m• 
l\'in, hııllta'h •roUo iıHlp Fder. Bun. ı .._ __________________________ ..,: zrırıırrna <;ILh§tı.n klm!eler rttıı nueulf rün Japony~ dofu Jujftı ohrarmda bir htıtaıa maksadfle Mnndalayı mUda. 

1 mahkem•ce S(irtll~ektır. ( Amtrlkan ucak 1!0 mls? ~ttnlmı,tır. raaya c;alı~caklarınt eanmaktadırtı:r. 

' 



..... 

Mahkeme 
Salonlarında 

!Bü Vdiluı ~aşSaşa 
-- -• - - smr ,_ -

ihtiyarlık ve 
sevimlilik Karısına na/ aka 

fJermegen koca ihtiyarlık bir lcıt rü:gôrına benzn, tabi

"'' 6a Jilllerintlen •el• lırtı11111Un oltın. 
do nanl aolar.a, ağaç yapraklannı nasıl 

ellmntletlir. Eğer faaliyet yıllannJa iten. 
tlimai muhitimize aeoılirmi§•ek, Qfk, sev. 
gi ıelkat ııyandırmqıak bw o mmanlar

tla '""""" olanlar o zaman'ki göde aö
riirler, görünütümiiH tlefil ruhumuza ba. 
karlar. 

Karısı u Madam ki vermiyor, o halde 
hapse girsin de aklı başına gelsin,, dedi 

tl61t..,ıe i11H11lar tla uzun •enelerin omuz;. 

lanncı 7ilrledifi yii/ıriln altrnJa ailirler, 
gençliklerinin p./lilini kaybet/erin, la. 
lıoı ~rlıin •öriiniip •örünmemeleri kentli 

.... 11111 lıtr kadM&, alalıUdiiiae 
lltınan. uza llo1lu ,.. •lfab ipek 
~Andablr ~taÖll 
k-...u ~ 7eaidoa dUMltlşor ve 
bıı ..,... sf*Overen kM kat pr. 
d•aanu böJtık lıılr ııırurla. ....... ue 
kı'1JWda, ieloll, Mlişe Olma lllabke..._... ...... ~: 

-Aile 0.-.1 ..,. .....,...... 
~ dlt•elort llllett IAlete cıa. 
•-. ,_... setti. Yuma pltver. ve 
~ ....... Hkfı'UI mola Olmaa 

""...,. ucü ~ "79-
"llada bir çocuk gibi kalıyordu. 
ıru.,- llildm, evraktu ... llU 

ı.um.ra11 ta...O.n silldeD PGlnll ve 
~ Oeıuam lalivt)'eUPl ıeeblt etti. 

O.... bina el& kektmeydJ. llüke. 
~ Jle7bett Ue MAOttıa tataklaf. 
~ O-.,.& ~ilkle albayet ı•etur. 
~il oldot1Jnu, Slrkedde hamalhk ıap. 
tıtaı ııöyledl, 
-s.uaıı.a.T 

1 - aa,ır. 
- NIMıJ la&Jır. Yanmdakl kana de. 

(1l m1: 
- ÖÖö yle 191 eeee vllylm. Aaa ma 
~ tlllU t:enylL Ma im make. 
il»eUylz. Oooo ondan e\1J defUlm, de 
... de Getlllm. dedlın. 

- ·~ eeae41r tn•Jl&Jnla! 
-o o on .•• 
- Z eee elemek JO aeae 90ara ı.o. 
~ JatlyorMUUlZ .. 

- Be be bat ıet.emJyonam ula bu 
~ lıD lllU)'or. 

- Nlçla. •. 
- Ben ne bileyim ııttı ... ba ba bıı 

'-tka birhdnl bulnıuo ıaUba. .. 
- Ber ne ıse, aıll davaya cetellm, 

°'-o. Bak, mahke:aa. lıanq !'J"da 
1• Ura utaka kesm.lf, halbuki ıten bir 
'' vermlpln, Uç ay da vermemlplll,. 
~lcia vermlşorsua T 

- Na u auıJ vereyl,m efendlm, 
' a ucak beD doyablllyonun. "ı ti ...._..it aerede : 

- AJda - Un kazaaıyonaa T 
- GD stı stı sttncJe e e eUI kurUtr 

' " ...... k1lnlf... • 
- Vennl7ecıekmlaln yl8lf 
-ve ve veremlyeeeltm-

- Ama haPIC ıtrenia 90ara o.. 

" OimaD bo)'IUUW bükti: 
- l'fe Ne Ne ş•JDD efeacUm. 81 

.. ... blllnlalz .• 
ll&kJm bwıdan 90nra, clavae& A~ 
~MadL 

- Jie dlyeceklia bak. u kaalnyo. 
"'-. ancak kendimi ~indiriyorum. 
~~ nremiYecellmo cUJor • 

4Jwe, lunmdan ~ID lltllaD 

ı.tr -- açıp upedlk&aa ... ~ :::.:e:k Olmaıı& lulımla 
- Ne dl~, decll. mademki ve. 

"-'1or. kert ıtnta f7le ile. 
- Ne lçerl•I .• 
~ .. Tul 3' laapte stnla• dl1eCek · 

- t;e hapee sırene eea1a ellae ne 
t~k'! 
bı ..... Uıç, hl~ anıa, doıtunuo da ellae 

t ley ı~ını,,·f'eek. 
- 8a da ne demek! 

' aa bu aürnın llfma bakm&71 ~ 
u.._ ~ beJ', 1'a mtltlılf yalaaelm. 
~ .. ,.,..... kuaaıyor ama. 
_ . ._... toeta .nacıe, a\'QCUllda blrak· 

::::.:- QOüe. 1ıMa nafab ftrmeeial 
1or, 

' l'aa, o....a ne denin lııa lfeJ' .• 
-.;- l'a ya ya yala elfyl07or efen. 
~ ~ 8e be bebe bf'n, hiçbir kadmla 
it tı. be bttaber )'&f&mıyorum, Aut 
~ ile ke k~ kendlsl-. 
'llaaıtm ellykı <>emanı 11uıturduktan 

...., tekrar Ayıeye dlSndU: 
tt;:_ l>emeıc, paıayı vermeue bapM 
-. dlyonuat 

- ........... de ülı ............... 
...., ~ı lllfla &7"1ıyorwanmı tt1ll4L 

~..;::in ...... ... .. ......... .............. 
"at ... ıt ._.., U• dellldl de tlmtl 

-ta oldu. 

._' ... ~ ldHllettl. O fdb, ... ':.-*-... r .......... dalaa ~"-""* baluar kanıtlrdı. Heop iti 
.... ~1arla4ır. 
, "7le8110-..at 

-.._ :.e • mD mllnuebet bakim bey, 
..._ .. lreke kelldlel ... 

.... 1um .. , 

::: :- ,. ,... ... , k• ise ise ile., 
"•ıc 'q, f!r ne lııe bırak timdi k...nslDL 

l'ln Y• nafakamı venin, yabut 

hapse girsLıı eliyor. İlt.enea una bır 
ınebU, mödje& veJ"efW de PMa.YI Ne .... 

- Ve ve ve veremem. 
- Ama bapae ıtrecekıln. 

HAVACILIK BAHİSLERİ 
-· -- _:- --

- Ne ne ne yapaluu •.. 
Bunun tızerlne b&kJm lcabmı dU , 

§ilndU ve Oamaıu a ıtın müddetle lla. 
pis cezaem• IP&hldkm etti. 

- Karar kabili temytrAlr, Olmaa 
befenmedlme t.emylz ederalll. 

- Balla lıetll•ttlne efencllm ... 
Ane l•t.edlttnJ yaptll1htma met • o 

lılt MvbaqtL IWdad ~ ...-. 
ııalaıta MIAmladı ft .......... arka. 
mulaa cbtan gıldl. O- Jetlıınkı 

Ruzgaıru<§.l lb!IÇan 
tayyareDeır 

- Koş tlmcıt. o ~ ..... doaaa. ... 
JAm söyle. Hapee l'lrdiffıİ zaman • 
yapMakmaı ..... ,,M 

Omtaa dudaldarau ~ M9dl 
ve bllytlk bir zorluk aufederek aacıalc 
iki dakika M>nra mütadf lıU ldtfllr .._ 
VQl'dlL Fa.kal 8-ıdl8lne lıu ııhlerl 11'1"8 
t.ehd lıU &illlfle elf7Jedlkten soıan 

Ane, o ....... vtkıadanda blo de a· 
~ llllr oevDdlkJe çoktan ıaer. 
cllV'enlerl Jnmı,, gltmf!ttl. 

Kanatlarını çırparak, yahut dÖn
d~rerek bir tayyare gidebilir mi? 

ADUYE MVILUN&t 

Ballllı lallaım 
awtaa lm1a girdi 
Va.kıt retıldmJzin muharrlrltrin 

den ve güdde eıdıl:terimizde~ 
Hakkı Suha. G«lgiıı'in evine, bir 
~gece evvel hıraızlar girmiş
tir. Hırsızlar, üstadın Betiklai· 
ta Şair Nedim caddesindeki ııc 
nmna.ralı evi.ne evde kimse ol_ 
ma.yışmdan istifade ederek gir
<liklerine göre evin vaziyetini bil· 
dikleri ani~. 

Bu sa.ba.ht bu bu8usta kendiain.. 
den nıalfunat rica ettiğimız ikin· 
el tube mlldUrO Turgut, bime fWl" 
lan söylemiotlr: · 

- Yaptığmuz tahkikatta hır. 
sızlarm gece evde kimse yokken 
ioeri girerek bet yüz lira kıyme
tmde ellise ve gamaşır çalıp taç. 
tJklan anlaşılrmı§tır. Jz Ulıerinde 
yiz. yakında bu cür'etkar 1ıınQ. 
lann yakalanacağına fÜphe edil 
'l2lft'l)etidir. 

Bir ltalyan petrol ıemiıi 
batınldı 

Londra, 18 (.AA.) - İq111z am1.. 
ramııutn tebli#ine ı6re bir bıt11z 
denizaltısı Akdentzde blly11k blr ttaı
yan petrol vapurunu 1kl torpWe hatır. 
rnıotır. 

Soıı hattalar içinde gelen Al. 
man ~ ve mecmua.lan, ta,· 
yarecill.k salıa.m~lald mllhlm b~ 
ketiften balı8ediyo.rlardı, Onlars 
naaran, Almanya.da ~<:.l 
§ehrinde bulun&n bir profe.sO. 
uçak kanadlarmın kutlar gilı 
sallıanarak hareket cttirllebilec( 
ğine dair bir nazariye kurmu~ 
mUteaddtt teeroboler ya.pa.ra
müıiıbet neticeler de almış. 
~ tuuDkal ıiee, havacılıkt 

mUtUm dlfJotlıllder doğun.bf: 
cek olMt bU ha!ıer etrafm<ia 
beledi,e maltine ve sanayı şube~ 
ınüılOırıO daktor mühendis B.'ı 
Ert:afral Dlııed ile konqturn 
Krymetli tayyare mühendisimı 
zin ~ediklerinl yazıyorum: 

"-Uçak kanatJannın ..kue uç. 
şu~ hareket ettirilme; 
babis mnaııu oı~. iki §ekil ar 
şbnow.Jr: 

- Kam.tlarm ~ye uygun 
bir tuıbm1a ve UZUh bir Ulttlvane 
biçiminde İllfUI: bunlann kendi ol.ursa, bazı tee.rodinamik sobcp 
mih~ etrafında döııdürnl· lerdeıı ötürii, tayyare harekete 
Dlıeli. ve dolayısiyle yükselmeğe baş. 

2 - Kanatlarm, şimdi oldulu Iar. Uçağın snr·at ve irtifa ai· 
gti, geniş ve yan yani protın~ ma.k keyfiyeti, üstüvan~lcre veı i· 
dirilmiş bir yüz halinde bulunma- leoek devir hraiyle mebsutcn ar_ 
sr; bu sahhlarm, kuelara bemcr t.an veya eksilir. Bunu, Alman· 
bir tanda mdlrilip kaldırılmak lann 1914 - 1918 haııbi sonunda. 
surettyle hareket ettirllıDesi, yaptıkları ve Graf Lükner'iıı 

Birinci oeld1 fl'Yle olabilir: idaresinde Amerika.ya kadar yol_ 
Uçak gÖ'Ydmlnb:ı ağ ve eol ta· ladıklan gemiye benzetebiliriz, 

ratıannda, flmdDcl kanatlann bu. O gemideki muharrik üstU\'ani 
hmduju yerlerde, gövde ile aıü~ l:xı.canm c,>k büyük olarak inaası 
naaip bir kutur ve mmılukta Ud 7.aruretinden; aynı zamanda üs· 

------------ ı üstiivane J8.1)1hr. Bwılar. g6vde tüvane bacava verilebilen dcvrani 
Dolum içine yerletUrtJıen Jd1çQk birer hmn da azlığın.dan ckılayı bu 

Kıymew ııahiit1e ve verem mQtıe. mot.6rle t&b.rik edilirler. s.hifi tecrübeden mii~bet bir sonuç n
bauw arkad&frmaı doktor 4'llD 80z mevzuu motörlerin b\JyUk olması lınamarntşu , Zira, geminin yol 
rnentıı bir otlu dUDyaya plıDlf, adı timin defildir w sarfiyatları da j a!L5ı az olmuştu. 
"Haıoır .. konmqtur. YaYru:ra ,.. o derece u blr hadde bulunacak. Kanaatimce, tayyarcleJ'dc üc 
ömürler diler &DUQtı, babumı tellrik t"ır. Bu ~üvaneler, kendi mih· I aynı netice alma.cak, bıı fuıtüva.. 
ederi&. verleri etr&fmda döndürülecek neler fazla bir htzla döndürüle· 

Mukaddes Uçurum 
·•· Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Anaf'el kotta: 
- Neden atlJYonun, fabJUf • 

oldall h&Jle -.....ıe,sa1 .. Yolma 11o -
culla ~ lçla Wllle mi arıyor. 

IUDT -ika yerilldeD lırtadl: 
- Allalt ~rme.aıı.. bir dalla be!' 

• D&DIUllRlıull )'QsQae IJelm!NMP 
yemin ettim. Slda de Uk yapl09PD 
11: Vedat uyanır u,..._.. oaa bemell 
evden kofnaaktır., Aıalıyor maewı, 

amıe T OllU derlaal ilandan kotaoak
euual itte o lcaclar •• 

llMika odum iOlll4e deU ıtlııl -aa 
IOla ~ .. ._...,..,,.,ak • 
lanDı 911nJ'ora. 

.... 1cu ......... ..........,. ....,. 
...... o ,._ kadar lmllu 1'a den!« 
lldddetU •e .... lıU Mide 11-a, ... 

- 8- mDtldt .. , lııüran _,. • 
... ıs....! 

Diyerek kendlılnl teeeWye oaltt , 
IDak ı.tec11, ll'akai Şahika çabuk cla.v. 
raadı ve aaneelnla 81sUDU k•U. Kof 
nandan mektuba ~ıkararak: 

- Al, bunu oku anne.. o saman 
claılmddl .. ne rezil ve aamıueuz bir 
adam oldatuno anlanın! dedi. 
~mlt ........ M ....... 

h okudu. 

Olmdukfa rtllktea ruıe ıtr11or ve 
dlU dolaaıyorda. 

- im Me'"'•t, ba da ldmT 
- ilim olaealtT "IOVllQD" 417or. 

o.ı. ~ a, auıe: Böyle 
lllflat.dann ,...._ PiM lllr erkeJI 
..., daJdb .... e'f'lle taıanamz. ben .,. ... ......... 

- Bakkm .ar ...... bo mektup 
Vfldada ıelmllee-
...... 1Ullll'UldalJIU eıkanlc batır 

du 
~ BlrN &aoe ..._den ~mı. 

... ! O....,,_ oelıladeD ~· 
lla,..U om lleYUU .. ndea cleledlDb ..,.,... ..... 
............. meldüq alarak. 

alt katla f/af lemıkte olan kocıMalm 
)'._ ..... 

-8edal Bel.. lııaluıus 111 .reaaletr :. 
Dıwat '9Jln celıladea neler GllD • 

yor il 
Sedat mektubu aldı: 
-Nedir. bQ ıtırtWü a c-.umT Bu 

ıabeb &unMlmna oşaamaclaa btiyle 
bir JilrilltellUD mlıı• var mıT Za. 

. \-alh dellkanb 11J81UDCa "ne •)·1111~ 
aile •• " cllferek blzlİDle alay edeeek· 
şalılaua .....a: _...._._..,.. ......... 

bdO nezaketi. KlZID blSaıUr böaıür 

ıığlıyor, Bu namusruz herifin cebin • 
dM 'ıkan şu mektup onun bUtUn fQ • 
yuını meydana koyuyor. Uzun lftfın 
kısası: ŞahUm "ya bcJl gldeccğlın bu 
evden, yahut o .. " diyor. Haydi oku 
tJa hlilanUuU ver.! 

, Sedat glJzlOğUııU taktı ve mektubu 
okıidu: 

- Şahikanın bakkı var. Arlık Ve. 
cla4a evimizde yer yoktur, 

bU GtJN SONRA ... 

Vcdııdı evden kovm IJl&r,ıit. 
Zaten böyle bir adanıa ba,ka tttrın 

ne 7Jipılablllrcll 'l 
Dü.ııya bu .. biri ölUrkcn, diğeri dıı. 

ğar. 

Bir ev yıkılırken, cUJerl yapılır, 
Biri •il&rken, öteki güler • 

İki sün sonra •. 
Pazar aıı.Jaı. _ 
Ana kız kötktin baJJçeslnde otunı 

yorlardı, Babaları henUı. yatatmdan 
~•kmanuttı. 

Sedat kızının tallsl&llğlnCIM çok 
ruUtecsslrdi. Bllhasıııı son lılldlııeden .. 

\'edadı yol:ı ı;eUnnl'lk için çot• uğ. 
r~mı,. Buna mu\-aftak olamam111tı. 

Şablka yoldan gc~en birini ı;!lrdü: 
- Anne., Ekrem gell.>or •. 
- Ne ınilnuebet! 
- Ne münasebeti \ 'ar mı acnnını ! 

Onu biz davet etınlıtık, Geçen hann 
.._ lıu ıauar sllaü seleoellal ll1le. 
mS,tl. 

miyeceği jçin uçakların sür'ati 
h' fazla olarnryacaktu. Fakat, 
u miktar, ancak tatbik sonun_ 

• J. tayin edilebilir. 
\ynı zamanda ş.u noktayı &. 
şünmek 18.zınırJır: 
Şimdikı uça:darda rnotör biı 

mıa yaptığı takdirde, kanatla· 
ın profil satıhlanndan do!ayı, 
c ak bulunduğu yüksekllğe göre, 
.ızunca bir mesafeyi süzülerek 
~abılır. Böylece pilot, mecburi 
ni.ş ::rapmağa uygun bir yer bı;_ 
a.bilir. Halbuki. üstüvani kanat· 
ı bir uçakta, bunları tahrik e. 
en motördc bir arıza olursa, 

ırofilli kanatların yokluğundan 
·turU. değil uzun, hatta kışa bır 
lCSaf enin of!hi ~ılması mümkün 
lmaz, U~k, havada. bulunduğu 

rden bir odun parçası gibi y~ 
"\düşer, 

İkinci şekle gelince: 
Uçak kanatlarına, kuş hareket_ 

!eri verdirmenin tatbik kabiliye
ti bulurum.dığını. esas bakımın_ 
dan. kimse iddia edemez. Ancak 
bugün mevcut nazariyelere göre, 
kanatları bu şekilde hareket et· 
tirobilmek i~in çok büyUı. tahrik 
kuvvetlerine ihtiyaç vardır. Ay. 
rıca, i\anatların her bir kısmına 
a vn ayn hareket verebilecek ter
tibat yapmak gerektir. MalCım 
ya, kuşlar kanatlarını yclnız 
yukarıya ve a.şağıya doğru hare. 
ket ettinncz1er. M~a. hazan 
doğrudan doğruya yukarıya ve 
ya aşağıya sallarlar, Bazan da 
kanatlarının ön tarafmı yukı.ırı
ya, arka tarafını aşağıya inuı 
rfp kaldırırlar. Yahut da kanat· 
lannm uç ve arka klSunlarınde. 
ki tii ·teri oynatJrlar. 

Halbuki madeni bir kütle olan 
uçak kanatlarına bu şekilde ha. 
reketler vcrdirebilmek çok mili1· 

- Un.. Nt:cl!inın I:ıl için kcau~ııcaıc. 
tık, değil ıol '? 

- Oylo ya, Bari o kızın )'U\'IMIJDI 

kurmağıı. ı;alrplJm. Zavallı NeclAcık •. 
benden daha bablbız bir luzdır. 

Ekrem ımrmakhkh kapıyı a~h ve 
u2aktaıı g\Uerck ı;eslendl: 

- Efendim, ühah ~erıner b:ı.)TOL 
!>Un ... 

Şahi.kanın a.nneııi: 

- Buyurun Ekrem bey •. 
Diyerek nyağn kalktı. 
Şahika bir czlonkta otunıtordu . 

Ne kadar ce:ı.U gWüı;lerle l<an,:ılıısa dn 
ı-:krcm bu gı!ll«; \'C ,ı~Uzel kadının kede. 
rlnl se7mekte gecikmedL 

- Neden durgunsunu.I'., Şahika ha. 
nım ': VrAat kalkmadı mı tılll!? bakı. 
ııı:ı; bM ta Jıııtanbuldan gellyonını. O 
ııaırı uyuyorsa çok aJıp ... 

ŞahilQı ce,·ap vermedi ,.e hııııoı i.ı· 

nü.ne lğdi. 
Ekrem teorblyell bir genttl. Şahika . 

nın ıuuaeıılllin t>llnl öptükten ıoorıra . 
bir eandalyeye oturdu. 

- Bava bu~ ne kadar güzel. De
niz ne kadar saki.od!. 
şahikanın nnneııı ceı;ap verdi: 
- Bizim e\imb.den başka her yer 

sakin,.. Vf' dalgıtsız. 

- :r\e oldu hanundendi ': Allah a,. 
kına ~abuk sö~ ll'yln .• pek merak cdl. 
yorum. 

- Meornka değmez. Siz eski arkll· 
da~mızuı kötü huylarını bb:dl'n iyi bl. 
UrılalL Soa metres bdlwlAden aonrıı, 
Şahika ne barııttılar .. :ıradan bir haftn 

SAYFA-3 

Fıkra 

Kumcq me•elesi 
Bir &aıucbk )'Ullk kum8f almı.ş, 

*9rz1Jıaaeye götürm&§. Şimdi de <>1-
lıbealnla blçtmelzl•k ve darlığından 
elkAye\ ediyor: - liabahal temnde. 
dt"Cllk, kumaııtan çalmış. 

-Hıo zannetmem, dl7e cevap 
verdi, elblaeyt gözümün &ıijpde biç. 
ti, 

Biz de keodlslno !fO lıkrayı naklet. 
tik: 

Devtet rlcallnden biri, tersllerto 
kuma, -•fortama Adetinden beU. 
derlerken: 

- Ne haddi ~-ar ki, demiş, bir ter. 
zı benim ghümün CSn8act. kulJla!tan 
~~lsm': • 

- F...tencllm, böyle buyurmayınız. 
Bir terr.I t.anryorux, ll&ln g-lbi blyUk 
sk .Uyllyenlcrin bir ~tunu atlattı. 

- İyi! getirin o terr.iyl yanıma! 
Teni g9111', luıacUslae vMDen bir 

laamatı lılçmete tı.tıar. Fakat Mr 
t.araftan da sWUao fıkralar anla&ır, 
şakla.b&nlıklar ederek bahla sablblnl 
katıltırmı,. Tabii bu arada da kuoıq 
taıı ııerralar 1'fJınrmı,, Vakta ki ku • 
nmt blçllmf~, kuma, salll'bl: 

- Canan, !:'U senin fıkralardan Mr 
tane dalla li)'le Allah a,Jrma ! deyin. 
ce. tcrr.J dayanamamııı: 
, - Vallahi, demlı:ı, sh blllnlnlz. 
Bir tane daha söylerim ama elblee 
aoara çok dar olur. NA8&EidK 

Salı/ık kulu~ka makinui 
Gazla ısıtılır, Arneriltao marka 150 

yumurtalık yeni b1r kuluc:ka makine•i 
sat.ılıktır. Görmek iBtlyenJrriı:ı Kasılll.. 
paıa C&milkebtr aokak ll numarada 
~unduracı Halit Sürmene müracaat• 
ıan, 

ZAYl - Nntua clizdanım ile terhin 
tezkeremi zayi ettim, Ycnhinl çıkara. 
cağmdan eskisinin hUkmU yoktur. 

Sl7 dofumlu Mehmet l';aıı of. 
lu Ali .Rua Anlar 

küldür, Onun için daha yeni na
zariyelerin Jrnrulmasmı, yanı az 
bir kuwetlc daha btiyük külle. 
lcr ın lıar.;ket ettirilebilmesi im· 
kiı.nlarmm b~lunmafunI bcklc
IJ?Zk l~undır. Beşer elinden lıiç 
b~r §e):m kurtulamıyacağı dil. 
aunccaıne saplanırsa.k, ancak ;:,u 
takdirde, bu emelin de tahakkuk 
edebileceğine inanabiliriz 

t\ı.Myet h~ıza l:ı~ dec .f'l 
gelebilir. 1nsaıı1arr9 Jcollara :birer 
k~nat takarak kuşlar gibi uçura.· 
bılmek. Fakat, beşeriyetin bu en 
büylık arzusunun kolay kolay 

meydana getirilerniyeceğine ka.. 
nıım • 

Neden? 
Zira, bir insanı uçurabilecek 

bUyilk)Okteıd lrenatJan qağı yu. 
~an sallayabilmelc için liznn o
ıan kuvvet, Ademoğullarında 
yoktur Kuşlar, uçucu birer mah 
IU.k olduklan ıçin, onlar yalnÜ 
kanatlarını sallamakla kalmaz
lar. Gih ciğerlerine hava doldu
ntr, gtiı ciğerlerinden tıava salı 
verirler. Böylece, vücutlarını d~ 
uçma hareketi için ~ah§tınrlar. 
Hnlbuki. insanlann böVle bir 

§leyi yapmaları, fizıyolojik 
0

bakın1-
dan imk~nazıdır. M~r kf. insan 
lruvetine ilave olunab;leook 
munzam kuvvetler buluneun ! 

:Bu da yeni bir ~e bağltdır. 
Df.mek oluyor ki, insa.nı ''kUf 

ınieali' uçurmak ta butun için 
mUmkün deffi,Jdir .•. 

SABiH ALAÇAM 

bile ge!)mcdcn, bu &efn de MelAhat ı.. 
mlnde blr 11ırtıntıya tııtu1ıuu, .. kadmı 
kapımıza kadar getirmek ktbıtatıhtm. 
da bulundu ... 

- Vay alçak vayı llQbra f U• 

- Sonrası maltım. Şahika da onu 
evden koğdu. l<"akat, bu eonUDCU ve e. 
bedi bir ayrılış ola.cak. Çok namua -
suz, bayııtyet•I~ bir erkekmı, doPıt. 
su. 

Ekremlo yüzU kıpkırmı~ oldu: 
- \ ullalıi ı;öyllyecek söz lıolamıyo. 

nım, h:uıuneleııdl l Sizler gibi 1110, 
nn:ılk, terblyrll ,.c bll!la ım nııl!i rn:ı. 

hakAr lılr alle3 I rencide etmek, Dot. 
ıı.ısu \'edadın hıı koılnr ıılı;ıık 'e te
re!alz bir insan -0ldujunu bilmiyor. 
dum. :f.aten o hn;.:ı.tııun blr~ok eatbatn 
nı benden saklardı. Bazı münaeebatel:ı 
hallerlnl a-ördüğüın "Jlın:ı.ıı ç.,k ocı 
'jUıler söyledlğinıl bUdlil için ... 

- Neye ,>arar Ek.reuı lw.y'.' Kıum 
genç yqında bfıdbabt oldu, Hu herif 
nll~mızır. ,uellle, hayıslyeUJe oyna41, 

Bu sırada yanındaki kö,kün peocı•. 
resinden P\~14mn ııesl duyulclo: 

- ı:ıa1ııkıı, lcnllct ın mı! 
- Bfon çok oldu kalkzıh, !'leclkı • 

ğım! Haydi gel de ssbah !:&Hnt blrJO;. 
tt lçeJlm. 

- S.•ıı gcl!M':l.'!C bize •. 
- Hayır .. hayır .. ıJeD gel. 

Ekremln bit'Gcnt>::e l~l ltôpJtıc!L o 
Nl'lCl4yr tn'lıyor":-ı. Sr.•ı;;,,~ -w. a . 
:-onıe hazin bir musiki .ıat?·'""J ~ 
dokflNaıı,tu ( !D~•·a.o;ı ,;11.r) 

• 
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Hündüstana 
bör ~akoş 

3 '" mı1yoa 1n...., yanı blltüa tan halkun blrblriDdeD .....,..,... , ,.. ndbt ve dolmMt nıDyonu 
uıiayada oturaıılann altıda farklı SOi) Salda aJll"lllıtıu'. llbL. mii9Utmen4n'. 

hiri. Ba rakam Hindistaıun uüfu • ıl~tan~. ehemmiyetli IAl.Ntte ya • Hind iklimi beJU iDMDlarm k,._ 
smıa g&Jterir. Har:t.alarda Z4 arz ytlmı, ıld din vardır. Sayısı do~ la~ kolay alıpbileeelderl bir Udim 
ve 28 tul daire~ genli bir sahayı milyona yald•'ea tı1iinlar ve ille teilldir. Aynapalılar bllhw& 71' 
kapll)'.M ba Uf&ua buealcaız maıı. ğl" tapan Anbniatler. Balar et 7"'" mı Hlad :i"Jl)imindcn çok tikAYetoİ 
leket deği§an 1klhn1 ile, mamarala mozl.er. Gandl han~ hqhca ma 01chlldan için yazlan §lnıale qeki • 
riylıe, bayva.!llan ve ncbatlariyle !ıallfıdlr, Hlnd~tandald m~lbw\. ll!Wr, ıim~ Şimlll ,ehri Hindts 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevrali~ K1Cıkllk ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 

hllldki bir garibeler dj--'no Şi Jar ktn-vetl( bir blrDk t~ıuı eder. t _. . ..._. • B _.., h 3 -•..u..o· • • ilik · anm .. ,, .. .,....,. savuu. a ..... a a. 

i CABINDA GUNDE 3KAŞE ALINAB i Li R 

malinde dondUl"UI soğuklarla kB. •ı:r. Bagtlnlenle imni 5ık g~n va ı.erin fakat y~~orht oldağa 
varan sacaklar yanyana bağ4af 1 Cınna JDilslilmU blrftlfnha reWdir. için bir klaon Avrupalılar ela daha Eufervne teltlilleri: vaztyettDlD bosllklutu yUatlDdeD ça1llJ 

lmnnuttar. Orta taranan bir ce - Hind din!n.ht 3 nıil}on müada ttm.le geçerek Keşmltt giderler. EN SON DAK.KA m&k l8t1J9D blr geaç, herbaqi bir 
bıenaeml andmr, eeoapta battıüs okluğuna söylenek dinJn Hindis • • e yqınd& bir la.lan& yakJfUl ev. 1 mn-de if aramaktadır. Beeiktaf 
tlvuua ratıp boğul'u ikHmı hüküm tanda ne kadar mihlm bir yeri Gl. ~hllde otannnl< mecburiyetinde aat ve meziyeti tapyan klmıı.uis be. valdeçefme aktarlar .okak ~o.18 llu. 
ıtlrer. dağa anb.ı;ılmaktadrr. olan Avrupehlal'98 yadannı demiz kAr 80 lira maqlı memur blr bay Küçük ilanlar Kuponu zattflr Yorulmaa mllracaaL 

....._ .. ,_ .. __ m dr.Wn-n ba :ı.ı:-: · llzeıinde -- konaklarında ,_..,_ • KubteıU orta okUJlarda ~·-.. -~ ""--- .- ".,._ ,..~., aynı vuıflan tafIYaD a.sll aileden ya. ...., •• .._ 
ve ıu.nanlan memleket için son. Hlnclit'ltanın nüfusundan 211 mil. rlrler. ılle mütenulp blr bayanla evlenmek (B ku~ ekleaettlı 1~ Uk yapauf, busull birçok ıaıebe yetif. 
au bir servet Jm.ynağulır. ------------------------- Lltemektedlr. (ClddJ 11 )reı:xWne mt1. it anma ve it verme UlloJan ı:n 8oD t1rmlo bir bay; ehven Gere~ alman.. 

Harp bagtln Hladlstanm 81111J'la. N racaat Dakikada panan Mtredllecektlı. ş.- ca n rtyu.tye deni vermek Lltemek· 

~:.~\:ı'!k::•:::;;.:r·lç~:e': afia Vekaletinden . Boy ı.eo. kilo 14. yq M, kara 1enme &ekUfl ,ıaderea okuyucalarm ~"ı!1~cı:,lrtrp) re;:~·~ ,..u mtı1uz kalmak nzere .ı111 lldnl9leıl. ,,__ --
rak ,._. bir yer olma!tar. Bu iti- Euiltmeye konulan lf: k&§lI, kar& göz!U, bufday renginde, nJ hildlrmelerl lbml.) mu:tmda okuyan blr guc, Dıf s' •n 
lıarla Hiıadiataıu olaıyucularımaa ı - Malatya ao l§leri betlncl fUbe mt1dllr1Ufll mmtakan dahlltnde §1. dllrtlat, karakter ııahlbl, maç meraklı· ukere almmaaı dolayllllle 'IJIGl'M1•J-a 
taıntmaşı faydalı balayoraz. malen Toruna çayı, ıarkan OrdOzo dereel, ceıı.uben Derme kanalı, garben IJI, Unlveraltenln tiı> fakWteııine devam J. mecburiyetindedir. HuaMI bir 111 ,._ 

Son IMlDelenJe Ulndistandan bll Beylttdereal arunıda kalan takriben 2GOOO hektar pnlflll1ndek! araslnln eden bir genç; t;ahaOlnl ikmal edlnce. ., anyania1 pablllr. Doktor yanında Oll ...... 11 --
...... ~bl taraflarmdan ve o.lrencı ,ebekeaine mUatenit teniye mOnhan.IU h&rltuı ile bu ovaya akan ye kadar :tçg1lveyat katmak, bU&lııre • 36 yqmda, Ukmektep mezunu bir clh eder. Beflkt.at ortababoıt Çllıltıl ot. 
metbur gepdhıdcn behsctnı~ bir derelerden idarece lllzum &'lJrttlenlerlııiD terllvart harltalannm alınman iti ayrı blr yere çıkmak f&rllle, y&file bay: reeml veya hu.lal bir mlleaııeeede lu eolrak No. 21 K&ma Ol'....- 11111L 
moda olm111tv. Bu taraflana garip muhammen ketlt bedeli vahldl t\yat euaı UMrlnden 80000 liradır mUtenaalp, temlz bir aile kızı Ue e.. od&Cıllk gtbl bir il aramaktadır. Ktı!ll racaat. 
Mr töhreti vardır, Barakrda YalJI. 2 - Ekalltme f.IUK2 tarthlne rutıayan pa&arteal günU aaat ııS te An.. ıemnek ıstemektedir. (Çarkıfelek) gts.tereblllr. <l.K. 2') remzine mira. • Ortaolıul mesana, r1JU11911 larY. 
Jall int11Ul1ar d6vUpneden durmaz. 1 karada • iflerl reiallğt binan lotnde toplanan n ekslltme koml8yontı oda- remıılne muracaat • m caat. • vetıl yum gtlsıll w ,..... _..,. 
İmanlar burada yerl~tiklert gün. 'rnld& kapa!t zart uınıtlle yapılacaktır. • Uııeyi iyi derece ile ikmal etmlf kan, ctddl bir PDO ,.,..._, tlou'et. 
denheri birlıirl Uo boğazlapıuı;lnr • ı a - t.tekl'ler eı<alıtm~ prtn&Dleal, mukavele proJel!, bayındırlık ı.:Jeri • H y&fmda, Uae t&h.lllll, temi.9 gt. t.lr genç; reamt veya huauat blr mO • hane ve buna benser ıa.mıl mfıw111. 
dır. Ragb banda ya..,ıyaa Patan- genei p.rtnameıl, umuml w lflerl fenni tartnamealle bU9Ull ve 'teDftl p.rt. yiDen, Kel"8Ulde bClyQk bir manifatura ..-.ede il aramaktadır. (Açıkb:ıva) lerde aylık Tef& tleretle Q9bpe• tL 
lar, A.frldaer! Verlrler, Mah~tlar ı nameleri ve projeleri • lira mukabilinde m iflert rel.llllfnden alabUlrıer. tlcaretllanealnlD ahibl bu1un&n be. • rem&lne mtıracaat. temektedfr. (CofJND AJraUll) .._ı. 
Shn·adller, Bıtt.nller, muharip in ' - Eksiltmeye gtrebnmek için tateklflerln(l52~)Uralık muvakkat temi tıumın lltanbuldakl tlcart lfkrln1 • Daktilo Dilen bir bayana llatiyac; ne müracaat. 
ea.nlana t.oranlandır. Burada 10 nat wımeıd ve ekalltmenin 7&11ılacatı gttnden en as Qç gön evvel ellerinde takip eden blr bay; 20 Ut. ııo yqlann vardır. Ehven bir Ocret verilecektir. • Saatçllik n ~mi. 
ya~ma gelen her çocuğun eline Mr bulunan ,,. en az ~ hektarlık bir aruinln Takeometrellk h&rttuau ma da bir bayanla evlenmek Lltemeldıedtr. BeJOthmda mahkeme karfı8mda 27 kemmeı sana~ bir bar. •...aa. 
ttlfck verilir, Çooak ba sl.11hı ka.'~ vattakiyetıe yapmıo oldufuna dair "fdlka ile birlikte bir dilekçe u. Na& (M KeraiDll) remz1ne m8racaat. 278 numaralı yuıhanede Nazmiye mtıra. doğru, zeki, ırım.-m bir ooaaıv Gl'obl-
laıunakta tereddüt etmez. EnerJı veWetme mUracaat ederek bu 1fe mablua olmak O.re .....nıa almaları,,. eaaL tırmak ve yetlfUrmek s.t.mü\edlr. 
•h'bi tefler lnı sıcak ve &tefli tıan hu vealkayı ibraz etmeleri ıarttır. Bu mOddet içinde V98lka talebinde bulan • 32 yqmda, blr dmet nnal mu. • l'ranslz Uaesl maumı blr genç ıo..ıa Yilflarmda ı.teklt o1aa ooeakJa • 
lı insanlara emrederler •• Burada a. mmyan.ıar ekslltmey, ı,Urak edemealer. ......tnde ıyi blr me"fkl ve maaı •. kız 1f aramaktadır. şı,ıı t.kele aokak rm fU adreee mtınoaatlan. Beflktaf 
fil' •yılaıı 11eylcr keıulı51De ,.apı- 15 - t.teklilerln teklif mektuplanaı Udnd maddede yamlı 8&&ttıen bir hlbl, ılAD bilen blr genç, clddl blr yu. No. ıa te be.yan GOnaellye mtıracaat. Hutrnn cad. No. 158 Saatcl" kQam· 
lan hakareün ~ünü ~ak, onu 8&&t enelbw kadar .u lflert nUllltM makbuz mukabilinde ~elen JA. va kUrm&k ı.temektdr. (N.T.) rem· • • 18 yqmd&, orta okul muuna her cu Sadık ôzkar. 
unutmak veya affet.mekUr. mndır. Postada olan gecikmeler kabul edllma. (llaal-f181) stne mtıracaat. 279 lft JapabDen daktilo kuUanan, allm • tdart iflerde lllU.. olu bir 

tn!(iltere. Hindistan ordaaanun 
gönWJI Mkerlerlnl baradaa t.op .. --... - - ------... --------------------------..------------... bay; lf aramaktadır, (IDrbr) rem. ıtne mUracaat. :":E:u:rar:: Hıkaye Petya Kozı'rko· v ve Şu"·reka" s ı. Yuan:Averçcnko te~d~~:;:~~::-:.:: 
MkerJerlu Hındistan ordıuıaada tıul\181 mueuue .. rde, psetıelarde .,. 
haJuıunuı memleketıe salhu ve Mi tıcareth&nelerde OtıedeD 80DN H dell 
ktnu temin ederdi. Ba !Mll'etle Ef. Rtwçadan çeviren: S~rvet Lwl nem ~ var p.nnedi~NUDml Bir ay daha l!lizi evimde tutacai\ - Beşyüz kutu. 2t e kadar ı, aramaktadır. ~ 
--\!'itana gldflll wohm ve Ba..-r Artik "Cl>Gr gün iade edilır.ek Yorga.nml7.& göre ayağınm uza· ve beeliyeceğim, çiln.Jdl rahmetli - Olur. Yarın depoya geli 3~) remzine mnracaaL 
~nin emnlye~ tmıla ecıU;, tartiJ!e,. para tedarik etmek tm, efendi.n! !'Cer parayı ken· annenJzi tanıyordum, bir a.y niz. • ı.ıantıaı ttoant llMl'0 1a .ta ıa. 
.-.,. mu1ilnde la&edas:tan cUQliUderi \tb ,bnnu• ~ ~~ -... da ~ tep1ara • .Petya, W. yüıs kutuyu eve gö· ttm .on mutmda okuya11 lıılı' .-.. bet 
. mı...ı...ı Hlndlst.anm •imall-... t unutmafa ~l&-:!Jk. Ben, para bUmıyorum, delfı defolup gidin f~Btı~ benim eon ve türdü, karyolanın altına soktu nangt bir mtıeaaeaede lf aramaktaaır. n:;.,.. sadeee böyle dqhka:;:_ Vakti'yie, tfer şexl aftU.St edin mt! ~nıirılıdiiiJJıbrıtüiiÜ! Ha? firt ~ · · a. • "' "" kendiSi delı:aryola.ya yattı, ve o Oa'k&io bilir. (Oçok) re~7t~ 

delen ibar~t delildir, Bu ~ inkdAptan evvel, bu çok güç v~ Ne? Hiç bir §eY anlaımyonım. Şunu da Iİöylemek lbım ki nun için en tatlı bir hayat baglr.. · caat. 
eteklerine doğra .-;1 ovalar..,. ~ ustal1k istiyen bir san'attı. Of, ne pis vaziyet! Petya, boiu boşuna yatmıyOrdu: dı, Gece gündü%, bu akıllı Petya. • hkmektep mesunu. ltalJaca ft 

aır. Ba ovalarda 8~ tılldbıa.. Bir ahbap. dlfer bir ahbaöm Halbuki timdi bizde, tam m&· Gece ve gündüz bir proje tuar kar_YO!ada. yatıyor ve altmdak1 rranaızca bilen, ukerWde Ug1aıl obDJ.. 
ven ~lfq.iler otunırlar. Düa prp yanma sokulur ve kızarıp boza: nasiyfe altın Oir devir b&flamıe· lamakta.ydı. Şimdi ev sah ihesin.- tsvı.çre sülünün t•mırengiz \"C yan bir genç ı, aramaktadır. 01,;o. 
fanfta çorak topraklar vaıdrr, rvak, Y"'1' yanma içine girmcğe tır, . tam lit aylık mesken ve yiyecek harikul8.de bir şekilde, yavaş . \15) remzine mOracaat. 
Bun.da ya ryan imanlar &dtt. dL ha.zır bir halde yavaş, ölgılln bir - Ne? Yedi bin mi fstiyorsu· vadeden ultimatomunu duyunca fa.'kat knt'i olarak kıymetlendiği· • 23 yqmda. llkmelrt.ep mmaznı, 
nialn lstedlij tekilde ya1mz ibadet. sesle mırıldamrdı: nuz! Bu ne biçim hesap, yed! genç bir tay gibi §8.hlandı, ve ni hisSediyordu. Yeni iktı98.tçrla! 11.san bilen bir genç it aramalctadıt. 
le O~Ul Jtare'°ılctım mahltJdar - Bana iki hafta müddetle bin ne dıemek'f g:2Jin keyfiniz kafa&mda biJhlrlap.n karan tat tarafından h~!lÜZ tetkik edilmj I İf var mı?) remzine mllracaat. 
dır. elli nibte vemıez mi.sini'Z? için onbin\iii ba!<İllla. bolldura. bik etmek tiz.ere Nahimov Cadde· yen ka:barnıa ve gel!şmc hissesi. • Lıse mezunu. ctddt "çallfkall 

BüUilı ba mmtabnm idare mer. Hurr cevap sermayedar ltiru mam! Ya. ontıinlifi bOtOn olarak sbıe koştu. Ve tam ibft ay sonra Petya, olr seaç. tahailile mllteDUip ııtr 11 a. 
ileri Peşaverdlr. Burul t.m bir eder; aJ.m, yahut defolun. Nahimov caddeiısi de Neva karyolaıdan indi, kahveye gitti ramakt.aİıır. uı:.Y. Şar) remsllM mo. 
lnanmovasta tehridlr, daha doita - İyisi mi ben lıbJe elli hafta - Teşek!.1lrler ederim ... tııa· cadM.si gibi bir yerdir: Burada ve bir masaya oturarak ydcsek racaat. 
t.ahlrtyle bir kaledir. AJqua ....... müddetle iki ruble vereyim! derdi nmu: ki gelecek hafta ben... günde iki OıÇ defa dolaşmıyan bir bir scsic . • lngUizceden zayıf not aıan on. 
lıiı çOklaoe Peta•erfn kapdan b Bazan, beklenmedik bir şaşırt· dertıal.. . insan Wavvur ediltme.z - EeE- yUz kutu silt vaı dedi okw ve ıt.ae talebelerine (Laurence • 
peaır. ma hareket.ine baş vuranlar da - Peki, · peki, 'boş ~lerle Ve itte Petya, NabimÖv cad Satry'(J.,.,. m. Faucett) programJarma son. U7.P' 
Şimdi de biraz lfladist.um -.. olurdu, vaktimi J~vbetmevin... dlBblin. bu h&.9!8.la.rma dayana; Etraftan çekirğe giJ;. üşüştü oir fiyatla ı.ngulzce denı nrtımeırı.-

b taranumı dolqalan. ile.eli Nefes neıfeee birine yaklqJI" - Vaftahi, babamdan para a· rak muamw muadelesinı kur· ter: fü. lmtthlna oıgun tıtt ,.ldlde -. 
Mllor qaletiu geçe-lim.. BıuMı lar ve sorarlardı: Jır almaz.. . muştu: Bıçakçı ve kefeli mani - Ka~a? zar)atııır. (Everyday JCnglllll) raımıııı 
IUndistan yanmadasmm ea gttse1 - Babana. eenıde delildi bir - Beni raha.t blrakaca.k m~ı- fatura mafuaamın vitrini önün· - Kaça al:rsmız? rnllracaat. 
,_. •Jlbr. Avrupa medeniyeti yirmibeşJik var mı? nız, brra.kmryacak mmrnz?... de. brom lrorlrulup dayanarak - Dörder~! • ı 7 yaııarmda. ortamektebla ,. • 
bir asmlaaberl baıaya yerleıtmlt. Muhatabı pşırarak: KonUIPJ&Cak 1-Jka mıeVzu bala- durdll. ve~ bqladı... -· A~lışaıa alm! dialıie kadar olcumUf bir rene 1c0: 
tir. Altı bacak milyon nüfusa olaa - Hayır ••. diye mmldanırdı. madrn·z mı? Tam üç dakika sonra •. ilk tanı- --1.kşere! ıerhangi blr mtıeaae .,.,_ bQrOd' 
!Olor eyaletinde blriai ünivenlte, Fakat deliksizi var. - İnanJD.'2 sizin bu iyiiiğinlzi dJk geçti,.. · · l'c.ki rloaya ve yazı iflertnde Q&JlflDall tat•· 
41 ı yibek okaJ ve Sö7 si lfee el - Eh, ne yapalım, hepsi bir. asla... - AfJmaaiy lvanovtçl Ne za· l\.t}a. iki bm:uk mıi~ onu atı:ı 'llektedtr. Daktilo bl1memektedlt· 
mak kere 7000 okul vardır. Yal. ver, varsın delfksiz olaun! - Hay, Allah kahretsin! Beni mandır ~ittik... Aziz i}; katblı ev sa.hibes.ne .J~R li · Genç kız N) remztne mnnu:aaL 

- bil eyalette Hlndlstanda mau Ve bü&tı'büUn Ş8Ş1!'8.D adamın raıhat brralanaman kl~ı geri doatum! Bir ricam var, bana on ı·•>tcum. "~rdi, Nahım ,v cadde· • ıs yqında orta okUI mezunu bit 
mumele&I gönnlyeaı Parya çoeak. etinden yirntibeşliği kaparak 1111"° alır ve 'D8l'Çalanm! bin veriniz. CUiıdaru'mı evde u· sine gitti, aynı yerde durdu ve genç, alleatn11 bakmak mecburtyetındl 
lan da mekteplrre ~nnek halda ra kadem buarlardı. Bazaıı, ta· _ Uldn •.• Bu derece bl1yilk nutm111UD, halbuki mum almak ourç aid ğı adamları JiNr birer kaldığı ıçın, reamı veya tıUftlll bll 
hl haizdir. Bu mekteplerde her mamen iknltsi!'& vaık'alar da o· bir Uituf ... Beni böyle bir za· lhımdı. durdurmağa ~adı: mUes.ffaede çaIIJmak tatemektedit· 
:Je)'den evvel Bbulliye büttba iman lurdu: manda kurtardınız... - Hay, b&Y ••• Buyurun! Ne iş - Afanasiy vanoviç! Şükür • Çaıışkan K) remztne mtırac:aat.. 
lama birtbbtne mllsavi olduğa uı. - Elindeki şey ne?.. Yeni· Bunun eski, nuh zamanından yapıyorsunuz?... p;örilgtüğümUze. Haylı y.aman· ftlütelerrik: 
latıhr. yüz rublelik mi? Bitiyor musu· kalına borçlulardan olduğu ilk - Şöyle ba.zı şeyler. Teşekkür drr sizinle karşılaş8.A"11nmışhm SATILIK ARSAi.AB 

nuz. karım bunları. henüz ~rme· bakı6ta anlaşılıyor. ~rlm. IÇ&rtılaştığmırzda veri Si~ borcum vardı. Bııyunın. • OakUd&rda Dotanmlar JOkat' 
BarMıı bir mlbNceUktlr. M.Uın. di 'rerfn d k d · e ....ıttQrU Bu ı · ı..: -' .~ alır nm - Ne ehem::niyeti var, efen 

bl H . dl. . İ . V ' e en 181D nv p şın acetn~ uısavuı, • OllflDda, bozacmrn yanmdakl ara ıı• 
ce r ın ıdır. Baş\·ektli, raalı ~ . '17'-..:km K k ~ U b·ı kı--.. •AY Ne ......... ·.-.ı -• ~ Ratlı"tsız olmaaa de~er 
bl Hl .... 5""""ereyml .. , nAn·. ayın... or ve Jl;.;._.n ı e , .., .. --.... - cuernmı,<>\o& var, ıı::J.en· ™ '"' ,.. ,.. Kadıköyünde çarıaı trlDde Sö-un-

r mtls mandır. uu kltlblndea iri i rlnm' tk· Eğe ~-- 1 k"' • d'mı H~ k ı Sif•:;.ı.. izd m'"· ·~..01.ı..:•- ederim. E, ne ia ya • " ~.. ,,...., L•- 1 iki mayın cannn, ger ve . ı r -ı.en~ en pe.ranm ye u· · • ..........- a m. -.ıı 3 erı ... '"'il" U\u.ı- '.:I me çıkmaz sokaktaki w evlik art' 
l'i 11111" kato lk, nrisl bir Brehmea .. .. k t tı~-..ııa &.: yah t ·k· b. bor '--ket allabtan · p~o-· ... ·-"· .1:- uç gun sonra arşı aş ,. ..... ız.u ••• nu uın u ı ı •nse ç ve· .,,.;:•"' . ·~ ............... sablJktır. ı.uyenıertn Haber r···teııl 
...... Doktoru A\.-wıtralyab bir Ya • rt • d 1 y t o..t.-.. a;ı.yt bazı ...,.....1 Al ksan -
h ıB •·---"' 1 ışte hiç bir Rm•ne ayanma· ren, bunu dunna.ğa bile Uzum .anm eaa sonra ... ., .. ,C141m - ~ e, ı:;rç.yıer. e batmUrettJbl lhaana mllracaatıan. 

a ve ..--uan bir nglllzdlr. mast itibariyle oldukça latif bir görmeden ya.par ve ı~fp gider. cebindeki para 70 bini, d&t sa· dır Abra.ımv'iç! Bir daıc;kn • Tarabyada .......,_ nazır muteO' 
Bu mlhraeelilhı resmi dili lngf. vak S'- k tk' bin ·? ~- at sonra d 600 ...... · bul Me

0

rhaba •.. Si-- borum vardı. uva-''--.....:tı•- • a: ._ara ~? ı mı ı;:ııgu· a uın1 muştu. "" bir mahalde ~ dönUm mlktanod' 
...-ur. Aı.li Jb.na.Wa adı verilen · ·· adi aklık • ..Jr Bu .:1-~~ '--- 1..1.. f ti - Bırakın can..-. Teşckküı 

rtp bl ' -b 1 - Niçın mutem yen yere ya! Sen ver, bende uf ,._ . ıı vıuu, can51'rı.ı.ct uır ş , ....... toprağı zıraate aon derece 0 ....., ... , s. 
~ r ~ ~ le konatar. lleJr. b k ? x.ı.....; . ..: 00· ---'· ..ıı- fakat n"" ,;..ı;.'--ek · i o· ~-'-.Bunlar da para mı? He ... -
t J ı d lnglılz • a ıyorsunuz. ~ra ~ ,z, e:-·u~ ""'. .-.... ya, '<'fi'Q.J.Uı ıç n, ıı:uı:::u•11 ~inde batı ve meyva .-..lan o1" 
op er n e ce olmtulor • .n.ü H ., G'~ b'- euı·ın- n ,_, ~ nun •- -~~ ..ı...ı:.:..+· . rdu· he,. Para dem-n h"trrı 1-Jır. --

t"ph 1 rl d-L .... _ _. __ ,~-ıı - a . -·~ ır ti\ a zaran JO... . .-.e.lıwa.uul ~' 'i'ırıyo . """""" ... .ıu.ı ve çiftliğe elvert••• blr - .. ~ 
u ane e n cai _.......,...u J'.i:..ue Se · ~- G•ı.. ..ıı-JUt d ..ı-v:..- " .. il - Ne de ol .. a ,.. ,,_ ..,_.. - d ... d . yonun. . nya, para.ve verır, .;:J<:Uya, G.11 mum ~ll e UV!ôiUlU gwa • taH-•-rın G&Jatada Ha--· ._ __ .... 
uuae&nı .,,. it e baeılmıştn. Hin - rdn- n- mil' . .. _A_ ...... t• ı Z\-l&- t ak . . NamtlSlu Petya··, ..!.•:u-- kadar ...,,........ .,,_ _..... 
.1:-..--da taz - DUşli wıu.;r. • güler, sanki sigarayı arkadi§ı mun~ ıy e ı.w.wn a m 1çın -.ııı-a- cıa 77 numarada Vahan Ha ...... t•a •°' 
•Q•LIUI en ımın am hastaneler _ Ben mi? Ha.yır, Fakat belki de~il de kendlsi almış... paraya ihtiyacı olduğunu sö~lü· bıçaklı ve kefeli •mafa.za.sımn racaaUan. Teletoıı: u 186 ·r-v• hakikaten asri elektrik teslso.tı bir~i düşürmü§tür. Şimdi anlatatia'ğan işi he: yor, gah kendi8ine "ile yüz bıne önünde durdu, ertesi gUn de ka· 
yaJruz bur:ıda bulunur, Hlndlstaıun Ah, eskiden ne ka.d:ır gt1ç borç hangi bir gtlnde yapabillr ve bu çok zarif blr yuzük t~klif ettikte· lan bir milyonla ~t ve 11igan> 4ldınnaı 
ilemll' fabrlkalan da ba eyalette • nara. verirlerdi. . suretle bütün hayatını kazanmıt rint'' ve a1ma.k için on tr.nl ye· ı\ldi, bunları lraryolanm altma 
ıttr. KAiıt, cam, por>elen, dinamo Eski vaka nüvislerin ıfade'k-rt· olur tişmediğini Deri sQrUyordu. soktu, kendsi karyolaya yattı. Atat* ıwwwlıdwl ,_.. .... " 
tar, kimya fabrikalan, sabun vo n~ göre bu iş "büyllk bir aabır l'etYıı Komirov adında, haya· S<min kısa~ı. akşamın altmna Eğer siz, sevgili. okuyucu, Na ,Q1IOUJanmı... ............. pJllfl 
ipek fabrikaları bu topraklan ha•. ,, . rdi bl kad Pe , ı.:....a...-. - "a· h'-,..• cad..a-=- e dol••-....... nek-- Mlal 'ı · ••• <;; ve metanet ~te • tın ııillesinl yemiş, cebi delik r ar tya nm rast auıır;• •'<' ,.. .......,... ,,_mu ._uDG&&U" -· • .......-
tanbaşa doldurur. Kezalik bir de Borç fstiven, bu basit ameM. ~~. fakir odasında karyolaya ra istediği tamdrklarm saym yU: ki Sivastopolda otunıyorsanıı ıan lltarle) •rstm ........_ 
' illin akadmıloıi "'ardır. yatı, apan..ıfsiıt emel.yatma yatr uzanmış, kulafmı duvara dayr zll bulmu§tu ki bu en basit he· bnndan kaçınm.anıza imkln yok adar" ...a 1' ._ - .,,,,,, 

Hlndlstanı bagtin lda~ eden yormu..~ gibi. titriverek, kekeli° yarak e9- sa.h!besinin .. tltlfatla.rr sapla bfr milyon eder! tur, mana dolu bir mağaza ve ıan. "'1 
pnmip "Dhamıs"drr. Bu k<'llme verek ve aıJrç,,rek yapardı. nı" dinlivordu: Petya, kazancmı saydı. !at'ı kDCaman vitrininde altm harf <A..ndduı) <Pembe stll> m 1 

den anla;ılan mlna ['1orlor: fn5a11. Bor~ veren. biivilk bir kQstl'hlık - Btınun ne biçim ad:ım ot· ve ferah bir nefes aldı ve kahve· le'rle yazılnuıt '5Yle bir yazı gö (E. Ural) tZen1n) fl'.9.) (~ 
1ar doğtr,larmda miisıwl delfldir • ve jc:iti 'me!l1:i11 h'r J~11bı!li1ik1" dufunu şevtan blle anlıvamaz! ye koştu. recelminiz: \M.U.N.) <1,2,'4) tl'I.) (Clddl 1 

ter. B:ı.7.ıl:ın ~rcntdir. bazılan ,; • btr stırü bı td1ll::C!\ mıal1~ l!K'lr&r Bsşkaları insan gibi: U~ryur. Meşgul bir muava tereddüt· "Petr Kozrrkov ve Şftl'ekl.E1 (K.N. lıleJıt.apJ (8.8.) <R.U), ,J 
ref•iz. Fak:ıt ha Jn.aan•ar istedlk ve a)'?lT ,.amancfa hç biri~ yara· çalJl§rP ~batıyor, t icaret yapı- silz admılarla ~la..,qtr: Manifatura. ttltiln ve mamulatı tH.K.) <C.lıl .) <A.L) (B.Y. ~ 
lf'!I gibi yaşamak Vf' lsted!dert l- tmVan nasihat'er verem bed. JOI', ayda m~lar kazanıyor" - Kuta !'fttl ftl' 11111 Toptan satıa... Bahar) (.u1aD) (ilmekli) ,,, 
ıJetlerc- uymak hürriyetin" maUk. ba.ht ricacrvı keT>Ue ederdi. Jar, halbuld bu!.. Bildikleri de - Ne kadar l!nn ! ~ (Anlaplrm) <Ciddi) <l Şeall"' 
tfrlf'r. 1'a prensip mndlstancla bir. _ Ha? Ne? Evet! B<"ı!'Ç ~ti· var .•. tst.erı!e ne yapmaz!.. Ama - Kac;a ! S. LtJNBL 1 Sezen :::&) (Na dide 71} <~,..ı 
birinden farklı U dinin bulanma vors11n11:r.. Yrlk&ı. hf-nim darnha va r! Bana baksanıza . siz! - Tonb.n kutus11 iki btn (N.A.) <KMUpJaaııel(Aradıtım ~ 
ımdall _... ... Bil u clla llillcJ!- lııiııiıiıımiııııiıiiııiıiiıiilllııiımiiıiiııl...ıİlllll-ııiıiiiiıiiıiııııiıimllliiııiiiıiiiillııiiııiıaıiıımiiıııiııillıiılllliıl----------maıl!i!l-'_... ____ 1111!11 ___ .,.._...,lll!!ll!!l•--ll!lll' <Anddal) 


