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llıüttefiklerin tehditkar plan
~&rı.,dolayısile lüzur11 görülr1ıüş 
~ı Bazı Fıansız ve lngiliz gazetelerinde · 

~':!;·;~~.~:~::.::~ temel hücumlardan bahsedilmiş! 
1 ~:!?~!,!:~~~:~~~~; ITAL YADA S iViLLERiN SEFERBERLiGiNE 
~ 11~1tat esn ar görtışmUşlerdir. 

~~s.~::~~~~~~: DAiR BiR KANUN HAZIRLANDI 
l\o·~ır.oı ı 

ıt 'l'Pl'ıfst :'Rt .\X. EZ Roma, 3 (A.A.) - Diin nazır. ~ "1cara J. l. N'Dt: 
~z a'rt2ı·~t( A.A . . ) _ Komedi Jar meclisinde ittihaz edilmiş o
-~ :: l lan kararlar arasında milletin 
~iır Verilen eı; tarafından bu harp için organiu edilmesi işinin 

hın t(:znsw A.nclromaque pi. 
aıl' tır Isrn ı esnasında Reisi- çerçevesi dahilinde alınmış olan 

t(:ılg ~1.tııu et lnönü halkevi ti- tedbirleri tebarüz ettiren gazete· 
'atta'iden :erefiendirmi§ler ve ler, bilhassa umumi ve hususi ce-

bu.ıUn~ra artistlere ilti • miyetlerin ve kadınlarla 13 yaşını 
~ U!}lardır. geçmemiş olan sa.girler de dahil 

C eşredilen vesikalar davası 
-:~~riyet gazetesi neşriyat 
;.,~u 4 ay haps~ mahkUm oldu 

O lira para cezası ve Konyalıya 75 lira 
manevi zarar verecek 

!le~tl.rat nıüılürii \'C tbralıim Hakkı tionyalı ile n~klllcrl 
kararı dinlerlerken .•• 

(Yazm 4 üncüde) 

80Yneımueı Parlamentolar 
Birliği Konseyindeki 

,~ur~hhas arımız · döndüler 
r h'lletin mümess•lleri, mu

~lıl~~ f-ıaslarımızın şa h ıslarında 
Pe r ver T .. k . ,. 1 d • 

Q ~aft.1 ev u r 1yey1 s e . a m a "a r 
t'fıı11 vc1 Lıv· 

r l>tıto e \opıan •Çrenın Lugn-
~l lat birllğ~n beYtıelrnilel 

'l.1 ~ ıı.~tz S 
1 konse~indeki 

~ ~ ~ ~I ~ld eyhnn mebu~u 
ı:ıı ~l At. cnız ve Ela • ~ 

~ ll'ı:ı '-'lll'llet A z ~ 
'1 · ' 11 eıt8 l'kaç bu sn-

lltl\ı\.. Pl'eı!Uc gelmiş-
" :to ·~acı ,.,, 
'h'lltıı ..... ıdenı ~ '*--<ııır ı arı l!ÖJ'•l z bir mulınr

. ı l4 ~, E>ne it enıışur. 

•.;ı ~ '>'ll~~~1erın~r~an fa~la mil-
()~lll>hıı:ıı l>arllı.tn lirak ettıkle. 

e bu. der ı:ıntoıar Bir-
(1), harb ve ııe- General Naci Elıtcniz ve F&ZJl 

4 Gı.cfwe). ~--~ 

olmak üzere asker! mükellefiyete 
tabi olmıyan vatandaşların sivil 
seferberliklerine müteallik olan 
kanun layihasına i~ret etmekte. 
dirler. 

Gazeteler, modern harbin tam 
ve topyekun bir harp olduğunu 
ve sivil ve askeri faaliyetler ara
sında bir hattıfasıl çizmenin müm
kün olmadığını yazmakt.adırlar: 
"- Harp, cephede yapılır. Fa

kat düşmanın tayyarelerile bom· 
bardıman yapabileceği memleket 
dahilinde de birtakım müdafaa 
tertibatını istilzam eden faaliyet 
sarfı suretile bu harbe müzaheret 

etmek icabeder. Binaenaleyh 
harp halinde askert seferberliğin 

,a&vll aeferbeıliğo müter.ılik ol
ması icabeder." 

• Gazeteler, bundan batka deniz 
kuvvetlerine ve deniz topç~ kı. 
taatına tevdi edilmi§ olan tesisat 
ve faaliyetlerin inki~afını temine 

matuf olarak nazırlar meclisi ta· 
rafından ittihaz edilmiş ofan ted
birlerden de bahsetmektedirler: 
"Bazı Fransız ve İngiliz gazete
lerinde İtalyan sahillerine ecnebi 
donanmaları tarafından yapılma. 

sı muhtemel hücumlara ait ola
rak intişar etmiş olan tehditka. 
planlar dolayısile bu tedbirlerin 
ittihazı zaruri görülmektedir." 

Nihayet millet ordusunun ten. 
!\iki çerçevesi içerisine diğer bir 
tedbirin de ithal edilmesi icabe· 
':ler. 

Nazırlar meclisi tarafından it
tihaz edilmiş .olan bu tedbir, şe. 
hir ve köylerde evlerin etrafında· 
ki demir parmaklıkların yıkılıp 
hükumete satılması lüzumunu na
tık bulunmaktadır. 

(İtalyanın aldığı tedbirlere dair 
- •:t evvel alman telgraflar 
~ ncü sayf amrzdadır.) 

.ı. 

lfarbln bir aa en·ct neticclendirilmc~tnclcn bilhaı;sa se,·tn~ek olan 
kimselere bir mh.ıı.l: tilnli gelen bir İngiliz askeri tocoğu t.anıfnıdan 

ka~ılanryor 

Doktorları dolandıran 
hastalar varmış! 

Bunlar muayene edilip reçetelerini 
aldıktan sonra para verm i yorlarmış 
Doktorların lbuldlY!ğu çare: 

Çemberlayn kabine- 1 p A R A 

~!~~a;t~fkr~~~~ :~.~.~ .. ~.~~.'. .. ~.~~ P E ş i N 
aynlacak, diğer nazır- B ,· r genç Meşhur bir kadın doktoru diyor ki : 
lar arasında becayişler 

olacak "Maalesef on sene evvelsine nazaran bir kısım 
Londra, S (A. A.) - "Dally 

Mail" gazetesinin siyast muharri
rinin kanaatine göre Çemberlaynm 
pek yakında nazırlar arasında mil
hiın bir değişiklik yapılacağını i!A.n 
edecektir. Bu değişiklik bilhSMa 
harb kabinesinde yapılacaktır· 

k 1 Z 1 n hastalar ahlakan tercc!di etmiş vaziyette oldukla-
rından vizite parasını peşin almak ıztırarmda 

Milli müdafaa nazırları arasında 
şu şekilde bir değişiklik yapılacağı 
zannedilmektedir: 
Nazırlardan biri hükumetten ay

nJacak ve bir diğeri de başka bir 
vazifeye tayin edilecektir. 
Diğer cihetten harb kabinesine 

dahli olmıyan nazırlar ara11mda da 
becayişler yapılacaktır. 

sergüzeşti 
Bilhassa genç knlıınn , .e ka· 
dmlarm heyooruı ve zC\'kle 
okuyaca.klan edebi roman 

1 
Cumartesi günü 

... ~~~~~~::~ ..... ~.~~'.~.~~.~. 

Mektepli kızların saçları 
son moda bukleli olmayacak 

Talebelerin saçlarını bukle yapmağa 
olmıyacak şekilde 

kestirmeleri mecburiyeti konuldu 

müsait 

(Yazısı 2 ncide) 

kalıyoruz." 

Son zamanlarda şchr!mizde bazı 
doktorların hastalardan vizite Uc
retlerini muayeneden evvel almn
;:?ı usul haline koymaları ş:küyr ' 

ve dedikodulara yol açmıştır. 
Hnttii. g"cçrnlerdo sırf ffi '"' """" 

için Sofya kon~olosumuzun mekh -

bile Bulgaristandan getirilen bir 
ecnebi kadm hastanın, Kadıköyiin
do Doktor Mahmut Ata'nm mua
Y"nP.hancsindc böyle hcldİn yiiz'l 
görmeden evvel beş lira ···~ · tc Uc
rc ti istcnmC'si vüzünd!'n ....... ,,ayeno 

(Devamı 4 üncüde) 

Mektepten kaçan talebeler 
bu sabah adliyede yakalandı 

Müddeiumumi, muhakeme dinliyen bu talebele
re mekteplerine dönmelerini tavsiye etti 

latanbul Cumhuriyet 1.IUddclumu -
mlsl Hikmet Onat bu sabah adliye 
s11lonlarını ve koridorlarım teftiş et_ 
mlş, buralarda mekteplerinden ka • 
çarak dolaşan ve "Afrodit" den çı -
kan davalar gibi bazı muhnkemelerl 
dinleyen talebeleri görerek memurla. 

ra yakalatmı§tır. Talebelerden bir 
kısmı kaçmak istemişler ve bu yüz_ 
den koridorlarda bir kovalamaca ol
muştur. MUddeiumumt blzz:ı.t bazı ta 
!ebelere yaptıklarının doğru olmadı -
ğmı aöylJ.yerek derhal mekteplerine 
gitmelerini tavsiye etmiştir. 

Çember/aynin beklenen nutku: 
Harbi kısaltmak için Alman-
yayı iktısaden ezeceğiz! 

.{Y.az;ıaı 3 iinciife): 

.. 



-.311-
Birinci damdonör Madam Perşük kralın seya
hatte olduğunu haber verdiği zaman haremde 

bir kıyamettir koptu 
Her.biriniz elinize getirdiğim iki . ..,. ... _._ ... _...::.,.!llllJlm;ıı::qaı;.,.Z'.J 

gülümden birini alrrsmız. Gürültü 
yapmadan, fakat akinane dışarı. 
ya çıkarsınız· · 

Size rastlayanlar saat dokuzda 
polislere iki sütçü kızın geçtiğini 
içlerinden birinin yüzünü göreme· 
diklerini, ötekinin uzun boylu es· 
rner ve Trif4IU modasına göre gi
yinmiş olduğunu söyliyeceklerdir. 
Bu iki kişinin prenses Alinle ta • 
kip edilen meçhul kim~ olduğunu 
kimse tahmin edemiyecektir. 

Alin ellerini çırparak: • 
- Güzel düşünülmüş, dedi. Ne 

kadar iyisiniz siz. Arkadaşım mü. 
saade ederse sizi öpmek isterim. 

Parti grupunda 

Bazı Adliye işleri 
konuşuldu 

Adliye Vekili gelecek 
celsede cevap vereceğini 

bild irdi 
Ankara, 2 (A.A.) - C. H. 

Partisi B. M. Meclisi Grupu bu
gün ,,2.4.940,, saat 15 te Sey
han ınebu11u Hilmi Uran·ın ri
yasetinde toplandı: 

Celsenin açılınnsını mUtea. 
kip kUrsUye gelen Hariciye Ve. 
kili ŞUkrU 8araçoğlu 15 gUn
lilk dUnya siyasi hAclisclorJ i
çinde bizi uzaktan yaknıdan a
la.kadar edenleri lznh va teşrih 
etmek suretlle Grup Umumi 
Heyetini tenvir etmiştir. Bun. 
dan sonra"I\:nstamouu mebusu 
Abidin Binknyanrn arili cephe. 
den ihtlyaçlarımızr teşrih et
mek istediği hakkmdnkl t.ak

w 

1 
iki aylık ihracatımı~ geçen yı la 
nazaran 1,5 milyon lira fazla 

Geçen yıl ihracatımızın yüzde 58 ini çelaniş olan 
Almanya, bu yıl ancak yüzde 2 aldı 

Ankara. ! ( A.A.) - Ticare~ 
Vekaleti konjonktilr bülteninin 
mart nüshasındaki rakamlara 
nazaran 1940 senesinin ilk iki a
yındaki ihrac: tımıım. dUnya ti
caretinin az..ılmış olmasına rağ. 
men, ~eren senenin aynı devre· 
sindeki ihracat'tllızdan l .5 mil
yon lira daha yüksek olduğu anla
§tlmaktadır. 

olan Almanyanın 1940 ı::enesin
deki ihracatrmıza ancak yüzde 
2 nisbetinde i~tirnk etmiş olma
sına ra~cn kııydedil~, bu te. 
zayüt ihracatmm;ın ha.'"P kon
jonktürüne muvaffakıyetle inti
bak etmekte olduğunu göster. 
mel\tedir. 

Madam Perşiik Mirabel §iddetle: 
- Hayır, dedi, vaktimiz yok. 

, rJrJ okunarak nrnruailoyhln bu 

Şubat nihayetine kadar olan 
ihracatımız 193&-38 senelerin. 
de vasati 21.5 milyon lirayı bul
muş, 1939 senesinde bu miktar 
20,7 milyon lirava inmiş ve 1940 
senesinde ise 22.2 miyon liraya 
çıkarak memleket lehine ehem
miyetli bir inkişaf kaydetmişti. 

Alm:uıvanm 1910 senesinde 
piyasamıman alamadığı mal
lard:ın yüzde 40 ını İngiltere ve 
Fransa, yüzde 35 ini İtalya ve 
mütebaki vüzde 25 ini de Bal
kanlarla dlğer bitaraf devlet.le. 
re satmak kabil olmuştur. A~
ğıdaki cetvel muhtelif memle
ketlerin Türkiye i1"' ihracatın. 
daki b~elerin!n son senelerde 
ne şekilde deği§tiğini göster
mektedir: Mademki öyle lhım, çabuk gide

lim. 
Jigliyo: 
- Bir dakika. dedi. Nereye gi

deceksiniz? Trifeme mi? Bu gece 
nerede yatacaksınız? 

- Otelde-
- Gfizell Birkaç saat sonra izi· 

nizin anlaşılması için mi? 
- Husust evlere giraneyiz ve

ya park sıralarından birinde yata. 
mayu ya? 
• - Oyle bir şey söylemedim. Sa 
ray caddesinde ~dan ikinci so
kağa, sonra da solda ilk sokağa 
sapar, küçük bir meydanı geçersi
rüz... Bunlan aklınızda tutabile -
oek misiniz? 

- Evet, evet. 
- ••• Sonra Amandin so~ 

kadar hep sağı takip edersiniz. Bu 
sokakta 22 numaralı binanın ka ~ 
pısmı çalınız. 
Orası; 'Trifem çoa.ıklan kurtar 

ma yurdu" dur; çok sıla bir ter • 
biyeye ta.bi olduklarını Söyliyen 
erkek w kıı gayri r~idleri kabul 
eder. 

- Orada rahatta olacak mryız? 
- Tabii. Cemiyetin gayesi bu. 
Mirabel sordu: 
- Orada erkekler var mı? 
- Uç şube var; bir kızlar için. 

bir erkekler için, bir de muhtelit 
prbe.·. 

Bundan ba§ka size yatakhanede 
mi, yoksa ayn bir odada mı yat
nıak istediğinizi de 80rarlar. Bu 
yurdda 90k nazı1ctirler. 

- İsimlerimizi ve adresimizi 
~isterlerse? 

- Söylemezsiniz. Ailelerine r 
ade edilmek korkusı1e gençlerin 
ııereden ıeldiklerinl söylemek is • 
tememelerine alı~~ardır. O iyi 
ihtiyarları bilirim ben, kim oldu -
ğunU%U öğrenseler bile, sizi hiına.. 
ye etmek için ellerinden geleni ya· 
pacaklardrr. 

Haydı şimdi çabuk gidin. • 
Mirabel, delikanlının elini sık 

tı, Alin ise ona minnettarlıktan 
da başka m!nalar okunan uzun 
bir bakı§la baktı· 

Jigliyo yalnız kaldı. Saat ~z 
buçuğu çaldı. Delikanlı kendi ken
dine: 

- Geç kaldım, dedi, binaena-

leyh artık acele etmeğe değmez! 
Odayı muayene etti; müthi§ 

kanşlktt. 

Geniş bir divanın üzerine temiz 
fakat buruşmuş bir örtü yayılmış
tı. Masanın ü.rerinde muzlar du -
ruyordu. Bir köşede, ihtimal Mi· 
rabel tarafından fena bir misal 
diye uzakla~tınlmı~ olan, bir ''Pol 
ve Virjini" heykeli duruyordu. 

Jigliyo bunu kaldırırken bir 
mektubun beyaz zarfını gördü. 
Adres "Majeste Kral Pozola" di. 
yordu. 
Mınldandr: 

- Ne? Dernek ona mektup 
yazmış. 

Zarf kapatılmamrştJ. Firarilerin 
sırdaşı ve suç ortat11 olmuş bulu • 
nan Jigliyo tereddüt etmeksizin 
mektubu açıp okudu, tekrar zarfa 
yerl~tirdi ve zarfı kapattıktan 

sonra cebine koydu· 
Kaçmak için en güzel çareyi a -

ra~tınrken gözü, orada asılı elbise
lere ilişti. 

Bunları bırakmak doğru değil • 
di. Tahkikat yapılırsa bunlar pren 
ses Alinle meçhul aşıkının elbise 
değiştirdiklerini açıkça bildirecek
ti 

lmha mı etmeli? 
Nasıl? 

Saklamalı mı? 
Nereye? 
Başkalarına mr giydirmeli? 
En mükemmel ~l.il buydu. Gün 

!erden Pantekotun cumartesisiydi. 
Büyük bir yortu olan ertesi günü 
iki köylü kız bu elbiselerle dolaş· 
maktan her halde çok memnun 
olacaklardı. Böylece takipçiler yan 
lı~ bir iz üzerine sevkedileceklerdi. 

Jigliyo divanın üzerindeki örtü· 
yü aldı \'C bununla elbifderi bolı. 
~ yaptı. Balkona çıktı ve kuvvetli 
bir yumrukla bohçayı kom~u bah
çenin duvarı üzerinden attı. 

Sonra bir direğe tutunarak bah· 
~ye indi ve drşarı çıktı. 

Tiyeret muhakkak küçük zeytin 
ormanında bekliyor olmalrydr· Fa· 
kat himayesindeki iki kızın dü -
§fuıcesile m~gul olan Jigliyo ken
disinde zavallı Tiycretle buluşmak 
arzusu duymadı. Bununla beraber 
kızcağızı saatlarca beyhude yere 
beklettiği için sonra pişman ola -
bilirdi. (Devamı var) 

• 

D!mım~u~n~~ 
r l.lll"iX 80,q_ G.!tNıN AkKA$/J"/~ 

Y"M4'4 <So~ UNE YC°?,.-.s~~. GoıbN ô8vR 
S'~Hı 4.. I N/>E 
8ıR .IJ/J~M ~f) 
IU/YORvM 

FJ:cN JJ /Jılt 

1939 senesi ilk iki avındaki ih. 
racatrmızm yüzde 5S ·ini çekmiş 

vadide serdettiği m U talealarla 
gene adil mevzu tlıorludekt 
Bitlis mebusu SUrerra örge
evrenin beyanatı dlnlcıımlı, •e 
kUrsUye gelen Adliye Vektıı 
Fethi Okyar tarafından bu 
mUtalealara gelecek celsede ce. 
vap -verlleceği bildirilmesi Uzo. 
rine U.lyasetço celseye nlbayot 
verilmiştir. 

İltr:ı<'.:ı.tunmn m.-,mlel•<'tlMe göre aynlıJı 
Şubat nlhayetltrl lttb:uile yüT.de nf!;petlcrt 

Bu sabah A vrupadan 
gelenler 

İtalya 
İngiltere ve Frann 
Balkanlar 
Amerika B. O. 
Almanya (Avusturya dahil) 
Diğer memleketleır 

Fran.IDı ve ngUU s&nayt müesae • 
aelerl mQmeııalllerinln alcmJ devam 
etmektedir. Bugünkü ekııpreale blr 
JJ'ranmz ve 1k1 lngUiz ıwıaytdm daha 
celm.l§lerdir. Bmılardan b&§ka. bu -
rada ne yapacakları benllz malOm ol· 
mıyan dört Alma.ıı tı adamı da bu • • 
S{lnkll Avrupa trenlorl.nln yolculan 
arasmdadır. 

Afrodit kitab ı 
Beraet karan temyiz 

mahkemesince 
tasdik edildi 

Bir Belıradlt otelc1llk mUtebasaw 
da bugünkü konva.nslyonc!lc gelmlı • 
Ut. 
Yugoe14vyalı otelci, bt.aııbul otel

lertnl tetkik etmek anusundadır. Bu
rada on M§ giln kal&caktır. Yugoı • 
laVJ8].ı Türklerden 17 kl~illk bir mu. 

~ k&til~i lAoı;ie.IWtlt· .w. H ili. 

Puntoa Rumlanndan 
200 kişilik bir kafile 

geldi 
Rwsyadan çıkarılan eski P!ıntos 

Rumlarmdan 200 kl§llik bir katue. 
Pireye gitmek üzere Sovyet bandı .. 
ralı Svanet:ya vapurllo dün limanımı· 
za gelmi§tlr. Buradan transit geçe· 
rek Yunanl8t&na gideceklerdir. 

Bunlardan ba.'k& Rusyadan aynl -
mak mecburiyetinde kalan ııekiz TUrk 
de aynı vapurla gctmt~ vo oehrtmtze 
çılmllolardır. 

Müddeiumumilik taratmdan mtll
tehcen teJAkld edilen ".A.trodJt'' kit&.. 
bmI tabı 'Ç'e ne~etUklertnden do'8şl 
mahkemeye verilen kitapçı ve mat • 
baacI lstanbul ıı.sllye birine! ceza 
mahkemesinde bera.et .karan almlf • 
lardı. F~at müddelumummk bu 
ka.ra.rt temyiz ettiğinden dosya tem
yiz mahkemesine gönderllmlı ve o -
rad& yapıl.an tetkikat neUcestnde, 
m&bkemenln verdiği benıet karan 
yerinde gOrWerek ta.sdik edllmlşt!r. 
Pi~an toplattmla.n kitaplar da 

yine mahkeme karan muclblnce 11.-ı. 

h1b1ne iade edilecektir. 

Diğer taraftan bu ber&et kara.n 
llzerlııe başlta bir kitapçı taratmd&n 
ptyaşıı.ya çıkarılan "A!rodit'' e~rl • 
nln daha kula bir tercUmesl de top
ıanmıo ve tetkike 'ba§lanmı§tI. MUd -
deiumumllik bu kitap hakkındaki ta_ 
klbatı da durdurmu,tur. 

Mektepli kızlarm saçları 
son moda bukleli olmayacak 

l'alebelerin saçlarını bukle yapmağa 
olmıyacak şekilde 

kestirmeleri mecburiyeti konuldu 
Ur. 

müsa it 

1936/38 1939 
1 ıo 
"{ 6 
2 3 

12 8 
54 58 
18 15 

100 100 

19~0 
80 
28 
1 1 
!l 
2 

20 

100 

* ~ ilk t&hail çatındakl 
çncukla.nıı t.esbitt 1ç1lı 28 nlanda b1r 
ta.ram. yaı-ılacaktır. Bu busu.at& ha.

arlıkla.ra başlanmıştır. Bu ameliye 
bir günde bitecektir. Umumt yekruıa 
&'Önt vilAyetın mektep fhtlyacı taay_ 
yün edeC6ktir. 

* Den.Uyollıı.n Koopcratlfiı:ıde ya
pıl.an yol.6uzluklarm me.UUerl yeııl l
dare he~-etince heyeU umumiye kara .. 
nıia teVrutan mUdd~luınumllfğe ie • 
rll~lerdl.r. Bunlu eski idare heye
U aza:ımdan ~ılandır. 

* 19 Mayıs ldman fenliklerine bu 
yıl 12 bln talebenin iştiraki dün ma
a.ri!te yapılan bir toplantıda tcablt e
dllmlşUr. 

* Fmdıklı • ~cı yokutu -
Taksim yolunun parke olarak 1.n§uı 
münakasaya çıkarılmıştır. 

* lzmlrde Alsancak lataııyonund& 
tect blr luı.za. olmuı, Seyyid köyün • 
den gelen tren yol &meleafnden Ka
ııımı Udye bölmek ıuretile öldtırmll§, 
diğer amele Şükrüyü ağır yaralam.ıe. 
tır. 

* Belediye t&Jı.alld&rlıft emumd.a 
lhUJu yapan S&dık AIUUll dUn Udn
cı allr oeu. ı:ıı.a.lıkemea!nde bir aene 

..on bir ay ve 10 gün hapee mahk1Un 
edilmioUr. 

• Memurlarm ünlversitede yapılan 
yabancı dil lmtihanla.n bit.nı.lf. Fra.n. 
ımıcadan 60, a.lmaııcadan ı:ı, lta.ıyıın

cadan 15, lngilizceden 11 ki:l olmak 
üzere 101 memur nıuva!lak olmuş -
lur. Neticeler Mııarlt Vckll.letı tara • Son zamanlarda cehrlmizdeld ba. 

:ıı kız mekteblerindeld Webelerln, 
Maarif VekAletinin memnuiyet ka
rarma aykırı olarak ~n modaya. 
uygun bir şekilde kıvn:mlt saç tu
valetleri yaptırmaktA oldukları na
zarı dikkati celbetm.Jştir. 

Rem bunun önüne geçmek, hem tmda.n bu memutlann dairelerine bll· 
de temizliği temin etmek makeadl- dtrlleoekttr. 
le saçla.mı, böyle krvnlmıığa ve 
bukle yapnıAğa. mtisn.it olmıyıı.cak 
tarzda kestirilmeel mecburiyeti ko
nulmuştur. Maamafih normal örgU 
ile iktifa ,.e tem'zliğe riayet eden, 
hususi bir saç tuvalet! ya.pmıyan 
uzun saçlılar bu tedbirden barlç 
bıra.lalmıı;tı:r. Belld de son moda 
tuvaletli saçlarm kulaktan aşağı 

Bu a.rada !stanbul kra li.sosindc... 
ki talebe a.raımıda da d~rslcrindPn 
ziyade böyle saç tuvaleUerUe uğ
raşanlara te.'ladüf cdllmiı3 \"0 bun
ların vakitlerinin mUhim blr kımıı
nı saçlarnu son moda kıvırtmak i
çin tah!is ettikleri anlaşılınl§t.ır. 

Maamafih mekteb !da.releri tara • 
fından derhal alman sıkı ve ~idde~ 
11 tedbirler kIZ talebelcl"Qf'!ki bu 
moda ealgmnu daha h~langıcmda 
ortadan kııldırmağa imkan vermiş-

* Zelzele ınınt.a.kaııında tetkikat 
yarmak üzere ünlvenJ.t.ede teıkil e -
clilcn iki heyetten biri Ordu vo Tokat 
tıavalllıine gitmt.,tlr. Profesör HAm!d 
Na.lain !da.resindeki diğer heyet de 
aym sekizinde ErztnC3ll mmtakamna. 
gidcccltUr. 

inmiyecek Mkilde kestirilmesi, * 9t0 yılı Niğde vilAyeUnde zlrnat 
ıa.de bir bale getirilmesi kız ta.le. ba.kımmdan çok verimll btr yıl olı.ı -
beyi birihlrine benzemek gayretlle c.&ktır. Sonbahar ve kış esı:ıasmda ha 
15a.ç kn.-nm:ı.k kUlfetlndE'n kurtar _ valann ekine müııalt gitmesi ve BOn 

mrş olduğundan tah!lil randmanla- ı günlerde yağan yağmurlar vU!yeU
rmm artacağı muhakkak glSrUlU- mlz zlnıaU ü.zerlnüe çok 1~1 tcstrler 
yor. yapmıştır. 

Yeşihrmak 
nehri taştı .v 

Bnzı köyleri .sular
1 
~ 

halk başka yere 
nakledildi _ . .w 

gınuri"'
Tokat, :? - Devanılı ya -;e~ 

karlar".Jl erimesi yUıüDdtP ~ 'f1Jf 
ter' J ın.nk nehri t~mqı. [)8tuue tı~ 

bal ve Pazar nahl~"'Cltırilllll tf'1 
köyleri a11 altuıd& kAlıııtŞUl'· ~ 
ba§ka köylere na.klodltnıiıtlt· 00 ıılf 
ve hayvan Z&;,.1atı olınaU11~ur· ı.~ 
bln dokar arazi sular altıJlda 
br. ti~ 

Kelk1t ırmağı da bu arad5 ıar .ı · 
NikNnn Keakinll köyUnO ~ ~u:ıı° • 
tmdıs. bırakmıştır. ).!erk~.~ 
nat. Nlksartn, BUyfH<, ~ ~f.1 
Hamldiye ve Erbaannı zıg Uf· 
rl sellerden haaarıt uğralJ11Ş 

---~------ev 'li ile 
Romen Başveki ıııOI 

Başvekilimiz ar~• 
telgraflar /?:. 

roıd&I' ~J 
Romanya rııecllsi tarlU bit 

dolıı zelzele mmıikasnıd& .? ~ 
köyü in§& ettl.rllmesl hsl<2ıanıı'..Jı 
ten karar münasebeme. 
Ba§'-·eldU Tata.resko ile - ..,,.# J' 4-
Doktor Reı!ik Saydam ~~ -
ttyetln bildirllmest ,... ~~ · 
tazacımm telgra!lar tcsU ~ ~ 4' 
bu telgraflar aynı zaın&ll tfJlıfl".# 
Romen dostıuğunım sağl8 ıY 
aıbhatlnl a.nlata.n bist1lY8tııl 
\•eslle te§kil eylemıour. 

Yakıt ril1~ ~t~ 
Aamı Us. Gördeste "1 t ~.ı::

yolA.n ha.kkmda t~ tr"~ 
mUtehMAısla.ruı ka.ıu:~~~ıe~ 
başka bir yere nakline ~~ 
terd!klerine dair olan eP 11" 
mevzuba.hs ederek GÖ~ııJ" ~~ 
mücadelede yandıktan di ~~11tı" 
dmısız kaldığını ve keti il JY ~· 
dağılmaktan kurtuldUğılll"' ~· 
yor ve kasabanın ~l ıııı' t O' 
met konağı ta.rafm& ~~~~' 
da plAnm ve di!!lplinfl~ "' ,eır,, 
lunduğunu kaydediyor~ (;6td ,pt 
saha.anım imarı sırasın etH' tJ' 
bu vazlyetinin de h~ ~ 
taleaaı çok yerlnde oıs.c-0 

rll% ettiriyor • 

Cumhuriyet ~ ~ 
Yunus Na.dl, •<J3og ~uıcJl ,;=I 

açılıp kapa.nmaz1ar,. ~0~ 
kales·nde, ablukanın ,çsııı'tıtrW 
te5mili iı;in boğazlarıJl c{aJd lı'-:A' 
kabul ettiğimiz yolu~ııı' ırr
rln tekzlb edil~ ol ·or: tfJ'_ 
ba.hs ederek şöyle dl} Jk&t'ı~,., 

''Şarki Akdeniıle sa :Sil ııs ,,t tı" 
niyet sa.haları:mu:dır. ~~· 
teveccüh edebilecek a.JJııS g6t ~ı)JI"' 
zl t1üratlc harb b ıı bU 6D'
ı1ebcblerdlr. l§te l-atn etiJlde ~ıiıt' 
dedir ki Boğazlar UZ etJlle 
ğimiz veçlılle tasa.~ 0ıut,.. 
mlz devri hulul et.JniŞ 

Yeni Sabah tı~ 
llUseyln C~d y~bi ~~ 

makalesinde, Ci.hal1 ~ "6 ~ 
vukua gelen derin eb' bl ol ' 
tahavvüller do!a.}15U~-be~ot: 
tabirinin manasını ~)·1• ~!>' 
duğunu kaydederek bıJirlte~ ,ı!~ 

''Şu halde, bunu bit fe ~ olf, 
nmı, milletini se~er 1 bl~ .~ı 
tllo siz, ben, o, n:: ııudll~ ~! 
biliriz? Barb b~ tçltl sııi • .,ıı~. 
da.n uzakta olduğtl ıcıJJ!1JŞ .r"' ..J' 
bugün uzak. ya.kIXl edileıs ll ~ 1"'
BugUn uza.]cta ı8Jlll r btret tıl" I" 
radaki milletler bJre ııc~ 
ça parça ezildikten 
lecektir .• , 

i 
] 



Bay 

il 
Çemberlagnin beklenen nutku: 
arbi kısaltmak için Alman-

Mazhar Osman'a 
açık mektup 

Yazan : ORHAN SEYFi ORHON 
•• 

Yayı iktısaden ezeceğiz ! U STAD, 
Siz ki bizim için yalnız hi

zlk bir tablb değll, kıymetli bir 
edlbsln.lz de. Akıl n iz'annnız gibi 
edebb·at ,.e lisanonızı koroma), 
da arlık sizden bekliyorum. Metı
lekda..,lanmızdan Neyzen Te\'fik 
M"nak&nnız kaç defa himayenize 
mazhar oldu. Şllri yakalaymı der· 
ken şuurunu elden kaçıran o bet. 
bahtı, büsbiitün mU\-azeneıd bozuk 
bir halde bizden aldınız; bir nzln 
bozukluğu yapmıyacak bir mllkem
mellyt-tte iade ettiniz. Lutfununn 
içimizden yalnız birine münhasır 
olması UIİİ\'\·ücenabmıza yakışmaz. 
Daha nice nice genç meslekclafla
nmız \'ar ki hakikaten hazakatlnl
ze, himayetlnlze muhtaçtırlar. 
Eier "&e8" lerinl size duyura
mamışla~ bir "Se8" mecmauı 
alıp mütalea \'C muayeneden gfl(l
riolz. Göreceblniz ki hutahğm 
bütün 'iri.zı tamdır. İçlerinde me
lankoliye dalanlar. mallhulyaya 
müptela olanlar. tehe\'\iir halinde 
bulunanlar ,·ar. Tc,hlslnizl kolay. 
laştırmak için birkaç misal alıyo
rum. Tabii bu şiirlerde ancak akıl
lıların kan olan \'ezln, kafiye, lt'l
kll, mana, his, hayal gibi ~yler 
m<wzubahs değil. Bütün bunlan 
bir tarafa bırakıyorum. Ehliyebılz 
bir hen•sklr için yapılması belki 
de mümkün olan bu türlü kusUJ'la. 
n siz de elbet mllıwnahalı bir göz. 
le görUnıUnüz. Ben yalnız hastalı
ğın irizmı gÖ8tettn parçalan ala
cağını, Yoku ula bu gençleri n. 
zlnslz, ka.fly<'filz, manasız yazıyor
lar, iki sözü bir araya getiremiyor
lar, Usan \'e imli hat.alan yapıyor
lar dlve muahaze edecek değilim. 

Çünkü deli saçmumm da pek -. 
mimi bir tarafı \'ardır. 

İ!ite bir tane daha. Bakınız, ken
di kendini ,.e kendi hastalığım ne 
~üzcl anlatıyor; ismi kadeh; bir 
ııarça.'imı alıyorum : 

~ Balkanıard~ sul~u bu· 
~s:~r,:.h~="~,: !andırmak ıstemıyoruz 
'l~ktı;~tır. Müzakerat iki Çemberlayn Türkiye ile yapılan ittifakın gaye
~ &dltye nazın Lazar ainin bilakis mıntakamızda sulbü muha faza oldu-

{tıııt.i ~Yakında Budapeıte _ ğunu tebarüz ettirdi. 
":_~ ~ektedir S trıı.~~-~Yn~lmilel )ıu-
' ~· -'GC& bir kon!e • 

Ve Yatın ?<{,,,., Urlar dolayuılle 
·ıOrk p "> l •Yaı ' enıll\'azıya ve 

~. ı~Uerinde vukua ge -
-.q tılıııllttur l.ıil.nuı olUmUnU 

>oıa Clo~ Zarar ve ziyan bir 

'~ t&hının edllmekte -
Cta.r F 

'- eı.ıı klttuk on Şpe mUrette • 
~ .J~ 16 beıtncı kafile, 
~ llderıımııur. Bun _ 

'ı.__ tır kacıar San Juanda 
""'~ . 
~~IXloııt Prenaının U -

kı-.bettı; lCraı dUıı.yaya gelmesi 
ı;ııı l&Qıllını laratından llln e. 
, lıtıı. rııe..,.,;; tıeticeılnde tak 
'~ lerbeıt bırakıl· 

'it it 'l'ınıea 
~.?"- lCo Cazeteıı Koata
~ koa &d&larmm Pa. 
' ~Udataaımı · takviye ..,,h. rtka tarafından kl-

' ~· latuı alınacağını 
cııaı 

lrı~t t'-k haıtalığmdan 
'-~'&'it~ Vreılne giren Ruz -

' lııÜ "'inde lıtlrahat e-
t...~ leıı 

"'.~ ~r~lert erkt.nı harbiye 

\ ~liJc l' ~ Mlllnoda 

~~ltı merkezinde 
~ ~~. 
ı.~ ~ latu edUınl§ olan 

' ~ -.ı:.~r hava aeferle. 
~ ~tır. 

·~eyı dUıı. akııam harbl
kabuı etmıııtlr. 

Londra. 3 - Avam kamara.'\ı 
paııkalya tatilinden ııonra dün ilk 
defa toplanmış ve Başvek'l Çcm
berlayn alkışlar arasında kürsüye 
gelerek merakla beklenen nutku
nu ııöylem~tir. Baı1vekil evveli 28 
Martta Londrada toplanan yüksek 
harb şüra.sı hakkında izahat ver
miş ve ezcümle şöyle demiştir: 

"- Yüksek harb şiınuıı, ııon iç
timaındanberi, Mkeri vaziyetin al
dığı inkişafları tetkik etmiş ve 
müttefiklerin müstakbel hattı ha
rP.keti hakkında mlitraddid ve mü
him kararlar vermiştir. 

Bu müzakerelerin teferrüatmı 
ifp etmek münasib olmaz . ., 

BtTARAFLARIX \' AZl\'l.'Tl 

Çemberlayn yüksek şiıra içtimaı 
ııonunda neşredilen "Fran11ız - İn
giliz müşterek beyannamesi., nden 
bahsettikten sonra sözlerine şöyle 
devam etmiıtir: 

"- Vaziyetin, müttefiklerin gö• 
zil önünde canlanan levhaaı şuydu: 

Bitarafta.ra. vecibeleri bah -
sinde. kendi telakki tarzını ka. 
bul ettirmek isteyen ve arzula
rıııa mutavaat etmedikleri tak
dinfo onları en fena akıbetlerle 
tehdit ~el'\. A.1mıiııva. bu su -
retle. orta.va.. Oiri hakikf mana
sile. diğeri Almanların verdiii 
mana ile iki ceı>heli bir bitaraf
lık meselesi almış oluyor. Şim. 
di bitaraflarla bizim bu mPsele
vi halletmemiz lazımdır. Mütte
fikler siyasetlerini, bitaraflaıın 
h,ukııkuna harfiyen riayet esası 
na göre tanzim etmiş olmaları
na mukabil, Almanya, siyaseti
ne uvgun geldiği zaman. bita. 
rafların mülkiyetini tahripte, 
bitaraf devletler tebaasını bo 
ğazlamakta tereddüt etmemiş -
tir. Almanva. bitaraf memleket. 
leri istila ile tehdit etmekte de 
hiG tereddüt duvmamıştır. Bu 
tehdidi ika ederken maksadı 
tecavüze uğramış bir komşu 
memlekete yardımda bulunmala
nna. hulasa kendi menfaatleri
ni korumalarına mani olmak. 
tı. 

Eğer bu harbe bir nihayet 
vermek ve nihayet verirken de 
müşterek manevi ve maddi me. 
denivetimizi kabil olduğu kadar 
az sırsmak istiyorsak, Alman
yayı. taarnız siyasetinin idame
si ic:in en fazla muhtaç olduğu 
madcle'erden mahrum etmekli -
ğimiz lazımdır. Bu itibarla müt
tefikler iktıı:ıadi harbi, kudret 
leriqin aı>..ami haddine kadar 
ı:iddrtlı-ndinneye karar vermiş. 
lerdir." 

Çemberlayn, müttefiklerin muh
telif memleketlerle yaptıkları ve 
yapmak üzere oldukları ticaret an
laşmalarını saydıktan sonra nut
kuna devam ederek demiştir ki: 

- Fransız abluka nazırı B. Bon 
nct'nin de hafta sonunda gelme. 
sine intizar ediyoruz. Harp za. 
manına mahsus olarak akdettiği. 
miz bütün anlaşmalar, Almanya. 
nın harp faaliyetine devamı için 
el7.em olan yağlarının ihracını 

tahdide matuf hükümleri de muh. 
tevi bulunmaktadır. 

BiR SiLAH DAHA 

Elimizde diğer bir silah daha 
vardır ki o da, mubayaat silahı. 
dır. Alm:myanın komşularından 
ihraç edebilecekleri bütün mahsu. 
1Atı ve bütün mallan Uttn al. 
makhğımı.z imklnı, e1bette mev. 
zubahis olmaz. Fakat, maden 
cevherleri ve yağlar gibi, müna. 
ıip gördüğümüz maddeleri satın 
Almaya çalışıyoruz. Bu suretle 
Almanyaya tahsis edilebilecek o. 
lan miktarı, gitgide azaltıyoruz. 
Bir misal: Norveç balıkçılan ta. 
rafından tutulan veya tutulacak 
olan ihracata mahsus bütün balık 
yağlarını satın almak üzere Nor. 
veçle olan anlaşmalarımızı itmam 
ettik. Tafsilat ve\'lnemekliğim da. 
ha iyi olur. 

Keza, müttefiklerin, Avrupa 
cenubu şarkisinde, pek çok ma. 
den cevheri satın aldıklarını da 
söylemekle iktifa edeceğim. 

İngilterenin Almanyaya kom. 
şu olan müteaddit bitaraf memle. 
ketlerle yaptığı ticaret, elbette 
arttırılabilir. Bunu, bitarafların 
ve bizim mütekabil menafiimiz 
bakımından tasarlayorum. Fakat 
bu memleketler de idrak etmeli. 
dir ki, imparatorluğumuz eyalet. 
!erinden istihsal ettiğimiz madde. 
]eri kendi emirlerine amade kıla. 
bilmekliğimiz için ancak ileride, 
Almanya ile olan ticaretlerini tah. 
dit edeceklerine dair garantiler 
vermeleriyle kabil olur." 

BALKANLARDA VAZIYET 

Bununla beraber, bitaraflarrn 
hukukuna karşı besledi~imiz 
hürmet ve uğradıkları müşkü
lat dolavısile kendi haklarında 
duvduı{Ümuz muhabbet gözleri
mizi dum~rılandırmamalı ve bi. 
taraflar, Almanvaya C'Ok fazla 
C'ÖrnPrt"e varnım ettikleri tak
dirde. bu vardımın. Almfln si -
va.setine daha evvel kurban o. 
\anların u!h'adıklan vahim aki
bete onları da sürüklevebilece-
~foi bize unutturmamalıdır. (Sü Çemberlayn İngiliz donanması-
rekli alkışlar) nın denizlere hikiın olduğunu, Al-

~~ ...... ... eu MELEK'te-. ı Ş,. ~ :_::.~ ::;~ ,,,, AKŞAM · '\ 

'~ .:.:.."::.:'· Lorett~ Young 

4 l k A r-AQ R 1 Don ~meche 
~-::~r Henri Fonda 

Gibi S bOytik yıldız tarafından 

nf'll9 bir BUtttfe ibda f'dllf'n 

ŞEREF YOLU 
Seven bir erkf'tln ytikmellıl - 8e Vllf'n kadmm fedaklrhtı - Fran
sızca llÖZIU qk ve vazife hlslf'tl nl m llkellllDf'I bir tekilde ıöe&e· 
ren büyük film. DiKKAT: Bu filmde LORETl'A YOUNG•11n 

Uç kız kardfıtl de rol almıtlardır. ll&veteta: METRO .ıURNAL 
EN SON DVNYA HABERLERİ. 

K''!!'BYerlerbı1r.l evvelden aldlnlu&. TeLl~ _, • • 

man vapurlarmm İskandinavya su
larından geçmelerine müsaade e
dilmiyeceğini. Almanların uuk 
şark sularından istüade edemiye
ceklerini ve buna meydan verilml
yeceğini söyliyerek sözU Balkanla
ra getirmiştir: 
''-Pek yakında, Avrupa cenubu 

şarklsindr, vaziyetin inkişafı ihti
malinden ba.hsedildi. 

Hatta Alman propagandacıları, 
hedefimizin, Balkanlar ıulhunu 
bulandırmak olduğunu iddia et. 
tiler. 

Bu iddia tabiatiyle yanlıştır. 
Kaldı ki, Türkiye ile yapılan an. 
!aşmaların. Avrupa cenubu şar. 
kisinde, sulhu muhafaza ve em. 
niyet ve selameti temin hususun. 
da çok faal tesir icra ettiğine ka. 
naatimiz vardır. 

Avrupa cenubu şarkisi vaziye 
tinin icabı olan, ıiyast ve iktısadi 
mahiyette pek çok meseleler tet. 
kik ve kendileriyle istişare etmek 
üzere, lngilterenin Ankara büyük 
elçisi ile, Atina, Belgrat, Bükreş, 
Sofya ve Budapeşte elçilerinin 
Londraya davetleri kararlaştml. 
mııtır. Kısa bir :nezuniyetle ge. 
lecek olan Roma elçimiz Sir Per. 
ey Lorrain'in burada bulunmasın. 
dan istifade ede~ğiz. 

Hem müttefiklerimizin davası, 
hem bu mıntakada sulhun ve em. 
niyetin muhafazası bakımından 
feyizli neticeler verecek olan bu 
tetcbbüsün. avam kamarasınca 
tasvip edildiğine eminim." 

Japonya 
kuşkul~ndı ! 

Alman - ltalyan - Sovyet 
ittifakını aleyhinde 

görüyor 

Tokyo, 2 (A.A.) - Hoşl Şim. 
bun gazetesi yazıyor: 

Üç taraflı bir Alman - ltal. 
yan - Sovyet ittifakı takdirin. 
de Sovyetler Birliği hiç şUp.. 
hesiz derhal Avrupadakl emni
yetine dayanarak Uzak Doğu
daki siyasetini takfiye edecek. 
tir. Bu takdirde böyle bir itti. 
tak Uzak Doğuda Japonyanın 
aleyhine olacaktır. 

PARISE GELEN 
DİPLOMATLAR 

Po.rls, 2 (A.A.) - üc Japon 
diplomatı şimdi Parlste bulun
maktadır. Bunların maHimat 
teatisi için Parise geldikleri 
zannedl Iıııe k tedir. J aponyan ın 
DrUksel sefiri Krlyama, dUn 
akşam gelmiştir. Japonya ha
riciye nezaretinin eski nakili 
keIAnıı Kaval, hafta sonunda 
Paristen Londraya gidecektir. 

Bu diplomatlardan UçUncU
sU bu akşam Londraya hare. 
ket edecek olan Londra sefa. 
retl kA.tlplerlnden Şutinl Kase
dir. Bunların gayri resrul su
rette görUştUklerl öğrenilmiş. 
ti.·. 

Japonlar ricat ediyor 
Çin Kareşa.Iı Çan Kay Çek, Ja. 

pon kuvvetıerlnln bUtUn cephelerde 
gerilcdiğinl ve ufradığı zaylatm 230 
bln kiti olduğunu ııöylemııtır. 

Gelİşigüzel bir manzume seçiyo
rum. Serle\·bası ıu: 

ALDI DA BİR YAGMUR 

Zanned~rlm ki sade '° t1erlevba 
hemen dlkkatlnld celbedecektlr. 
Klmbllir. teda\inlz altında bulunan. 
lardan kaç defa bu türlü bafhyan 
manzumeler almıfflmızchr! Fakat, 
Mele etmlyellnl Ust.ad, bir teP1ı1 
batası olmum ! Okuyalım ı 

Yu 
Hasad 
Hesapsız kitapsız açık ııaçıktar ' 
Fücceten bir yld ! 

Hele ıu ''fütteten blr yld !'' hiç 
ıüphe bırakmıyor, deill mi! Fakat 
yine acele etmlyellın, denm ede
lim: 

Bire on 
Bire milyon ki.r; 
Geriledi sıfıra kadar! 
Aldı gidiyor başını; 
Seyredin dostlarım, 
Değirmenin tqını. 

Kifi mi dJyeceblnlz! Hayır, 
hükmünüzü nnne)in, biraz daha 
müsaade edin; itte bir haf kası: 

AKVARYOM 

Yosunlu diplerde balık ne arar! 
Balık o balık mıdır? 
Deniz o deniz midir, 
Denizi hapsetmek, 
Balığı kaba sokmak, 
Elimizde midir? 
Okyanus kavanou sığar mı? 
Balık, başı bağlı kuzu mu? 
Tuzsuz deniz, 
Kıpkırmızı balık olur mu 1 
Acıyorum balığa, 
Cam duvarlar içinde, 
Yaralı lapanyol boğalan gibi 
Dört yana saldınşma, 
Sabır kesesi patladığı, 
Suda sırt üstü yattığı gün mü 

kurtulacak? 
Balık ağlamaz mı ki? 
.. ve su içinde gözyaşı görünür mil? 

Blllnlniz ki hakikaten akıllı bir 
adam, mahau bile yapsa yine 
böyle tutamam saçmalıyamaz. 

ı:ı:ı ı l ı"ı l ı il 11 1 il' 1 1 

Dostu düşmanı yadırgatmadan 
Peteklcşen insanlığı getirlr bana 
Bu kadeh bir katar mr 
Dudaklarımda yapar aktarmasını? 
Masamda dertleşir eski yeni 

ahbablar 
Ve kafamın damlarında sallanır 
Sallmn salknn insanlar. 

Şunu da ila,·e <"deyim. vJnnı 
unutmayın ki, bu ıllr, bu r;ençle
rln müttefikan dehasmı kabul et
tlklerl zatındır: 

EKMEK VE YILDIZLAR 

Ekmek dizimde 
Yıldızlar uzakta, tA uzakta 
Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak. 
Öyle dalmışmı ki sormayın, 
Bazan ıaşırıp, ekmek yerine 
Yıldız yiyorum. 

Fakat, bu ılmdl alacainn mhal, 
ötekilere benzemiyor. Okuyunca 
&iz de tasdik edecekslnlz: 

DUA 
RabbicUğUm, 
Şerefinle mUtena.sip 
Bir kan akıtamadmı. 
Tek horozum bile yok 
Namına harcıyacak. 
Bana en bilyilk lfıt!un olan 
Şu kelleden 
Kırk tel saç 
Kurban ediyorum sana. 
Emin ol ki adına; 
Çarık ağızlı devler, 
KUtUk enseli mandalar 
Çidem gibi bakireler 
Ve bilmem daha neler ... 

Buna en ku\'\·etll milAekldnlnhi 
n~nnelit1lnlz. Tehlikeli görünüyor. 
Bir tane \·ezJnHıdmlen *1Jm. E~ 
ki bir Atlnanmdır._ ·~ .~JJd .a1ff.. 
de yabuaeı gelmlyecek: 

AKIL 
Koca akıl bilmece aalmcafmda. 

tocuk; 
Bir ufacık fıçıcık, içi dolu turıucuk. 

Hepııl bu kadar. Klmblllr bu za
,·allryı hangi hın bu hale koydur 
Son blr misal ile bitlre)im: 

SİD HARTA 

Niya grad hi. 
K08koca bir ağ~ görilyonım 
Ufacık bir tohumda 
O ne ağaç ne tohum 

Om mani padme hum (3 kere} 
Sid harta buddha 
Ben bir meyvaymı 
Ağacım alem 
Ne ağ~ var ne meyva 
Ben bir denizde eriyorum 

Om mani padme hum (3 kere) 

Arbk zerre kadar tüphenb kal· 
madı değil mi, doktorcuğum! İtte 
bir kısnn genç !f&frler bu haldedir 
\'C çok teessüf olunUJ' ki sayılan 

da hiç az değil. Jlatti KÜJlden gü
ne artıyor. Onlan kimin kııkırhp 
böyle tlledcn çıkardığmı anlat
mak isterdim! Bu zavalhlan bu 
balo soktuktan sonra Dalld tır. 
naklannı yiye yiye arkalarından 
güldüğünll söylemek isterdim, Fa
kat ben burada sözlerime biç şah
siyat kanşhnnak niyetinde değl. 
Um. Yalnız nsikaları toplayıp ar
zettim. Her gün bu taılsizler etra. 
fa ııaldınp durmaktadır. IJ8&1lımı
zr, edebiyahmızı. hatta haysiyet 
ve ltlbanmızı ellerinden kurtar
mak için \icdanen bo~lu olduğu. 
nus nzifeyi yapm, daha ne bekll
yonunuz. ttstad ! 

Orhan Seyfi ORHON 

En büyük bir ·· • lnkıl&bau. •• En y'" .11ek bir tar.ilet tlmuUnl tekrar alk1tlamata hazırhunıuz. 
iki hafta enel memleketin f:'lllÇ münevverlerini... MUstald.el ilimlerini 

A 

· LALE've Koşturan 
Lui Pastörün Hayatı 

fllmlnl 
Bir fok mekteplerin ve l'Öl'llM'k lınatıbt·· .unıyan kıylllf'W halkımızın l&)'IMZ mllrlM'-tlan 

DAN ITtBABEN sa.terecıetlml&I mUJc1"1erlz. ..... 
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MERiKA HARiCiY oktortarı dol~ ~ Alman cep zırhlıları 

Doyçland ve .Amiral ii • • .. .. .. dıran haS!~!ıl 1
"' 

Şer ~~ b~tırıldı !11' ? ~:~~i~1:S:inbt SOVYET ElÇıSıYLE GORUŞTU ~~~~~·d~~~~i t~ 
Şı~aldenız~n~~ muttefı~ler hır ~iman 1 pj ı;asanın yakmdan l Na_~' r sıy~si rr~.n~seb~tın g~çlük~e , ~:k~!:~;r;~:; 1

' ''" 

tahtelbahırını datıa lahrıp ellıle~ ! kontrölüne başlandı . duzelebılecegını sefıre soyle dı 1 ~~~:"Ei.'. :z;r.~; 
Paris, 3 - Garp cephesinde Alman denızaltısından sag ka- Son günl~r<le et fiyatlannrn . \'a~nı!ton, 3 ( ..._\ • • \ . ) - . Sovyc t ı Ma.tna ileyb, bu nı c.<>el cni11 son • "- BahsettJğini:ıı. ecınıııııtı~ 

dün bilhassa Ren üzerinde Yuka· lanlarm anlattiklanna göre. de. birdenbire yüksel:nesi a likadar sefiı:i Ounıanı:ıky , Amerika harici- görüşme csnasm.dn konuşulnnı~. mn müracaati~eott nıa.l by. 
ti Alsasta kar§ılxklı atx~lar olmuş- nizaltmm yakınına düşen ilk bcm· larrn nazarı dikkatini ce1bc trr.İ!i ye nazırı H u!! i1 r bir mal görü~- ancak hiçbir karar ittihaz edilme- tur. Fakat umu:niy:Ue t 1!1 ~t~ 
tur. Vojların garbinde topçu atrş. ba esas panoyu yerinden oynata- ve piyasada bilha so:ıa gıda m adde- m ü!'! , l' bu giirü~mPnin ı-cbPbleri- miş olduğunu i1:lxe etmi::;~ir. muayene ctmcdC'll ucrr ~ 
lan şiddetli geçmiş_tir. rak gemiye l;ıir kaç ton deni~ su- i leri ÜZ'mnde görüle ı yükselme ııi izrılı <ttmckte;ı irnlinfl P\"10miş- Ü . . i g· i do«rudur ifı· Cı }'~ 
TAYYARELERiN FAALtYETl yunun gir.nesine sebep olmu~tur. temayül ve hare'\ı: "'ı ,,r· \•azivctin r. · 1\1 14 .\Kı\TA YE& Eı;N' · B 0 

• ın". be.ıl de :ıı k~'t'ıı 
Hatlar üzerı"ndc Fransız ve Al la b · l · . · .~•: - 1 

.t ı 11 
• •• J;llEHMi Yt:T' un.u ~ a ız dJı > ~ ~ man r u panoyu tamıre ça 1

• c1dd1 surette tetkık~nı ve _csa~Jr . l\lumaı~cyh .. sadcc~ Ame_n~ ha- . doktor arkad~larJJJlcil.ll.İ'il..,. ~ı llj 
Alman tayyareleri arasında bir ~rrkcn tekne ya.kxoında ikinci bir kararlar al:nmasınr ıcap et tırmış- 1 rıciye ııezaretı nezdınd0 lrn;:bır te- 1 :rı.;e,·york, 3 (A. A.) - Cordell mecbur oluyoı:la.I'· ~ e ;;dili; !t,..,4tı 
muharebe olmu~. üç Alman tay- bomba patlamış, denizaltx su sat· ı tir. 

1 
şebbüs yrıpılmamı~ oldu~hınu söy- j Hull ile SovyeUcr Birliği sefiri sıın hastalar rnuıı:rell ııtıl ~~ı. ı 

y~esi. dü§ürülmüştür. Fransrz hına frrlaıruştır. Almanlar suyun Bunun için dü n mınt~ka tica. lemi:]! ir. Ouman$ky anrsmdu yapilan müla- çetelerı yeriidiJrlen •. s::rısr. /i aııı, 
avcı tayyarcl~rindc:n biri üssüne yüzüne çıkarak teslim olrna~a ret birliginde vali ve belediye Hull. ma t.bnat mürnrssıJ.lelline 1 kat, Vruşmgtoo.un ı:liplomat~k malı- ve rmeden çekilip gı~~iı?·· (~il\~, 
tlönmemistir. mecbur kalnuşla.rdır. re~.si_ Lıit~i Kırdann reisliğinde ~eyanatla bulun~ak .. B:. Ounı~nsky f fcllednde . ~laka ile .~~rşılannnştır· fara karşı n~. y~p~bilb~ı? ~~ttiı 

. Meç. Üzerinde de Ü~ İngiliz ALMAN DENIZAL TILARI muhım bır toplantı ya:_)d:nıştır. ıle yapmış oldugu goruşmewn A- Na.Z!rla sefır, bu mülakat hakkın- İşimizi gücuınuzu ı# ~ l:c 
avcr tayyt1.resi Almanlann dokuz AZALDI Mmtaka ticaret müdürü Avni. merika ile Sovyet Rusya ar.asın- da h 'çbir şey söylemek istememek- dolandmnağa kalk!§~ , 1 
tayyared('n mürekkep bir filosu· Diğer taraftan öğrenildiğine mıntaka ikt1sat mi1dürü Haluk, daki münasebe qerin heyeti mec - teyscle r <l e iyi haber alan mahfe!- le mi uğraşalrın ? .. \ t! ıl'1'· 'l!t. O 
nu "dağıtmı5tır. göre batan Aman ta:htelbalıideı+ b~lediye iktısat m.üd~rü Saffet, mu.a:,r hakkında. ce:e~an etmiş ol- lcroe zanııNilldiğinc göre H.u~l, him bir kısmml bun!B . . ıın%] 

İngiliz bombardanan tayyare- nin tedricen çoğaldrğı ve Alman- Tıcaret borsası komıserı Mahmut. dugunu be' yan_ etmıştır. . . ~~.o~k~va zay_ıf meml~ketıı:_~. ıçın hasrcdelim? e\~e~~1 •: ~Otı 
lerinin dün Şimal denizinde bir yanın bunrann yerini doldurmak 1 hayvan borsası komiseri Kadri Hu!I, ~e:ı-kan tayyaı-cl~n. ıı: l!ıılı bır telıl~k~~- teşkil. et~ ve Maalesef on .seoctsJııı1'1 ~ ~ 
Alman karakol gemisine taarı--!.z için tahtelbahir inşasmda güçlük ve ticaret odasmı·.1 bir mümessili. tayyare ~a~ıne ya_ı:ı~·a~k .ıptidaı 1 So,·yetler Bırlıgı askerı nıahıyet. zaran bir ~mı ~aS·~ette ~ p tc4~ 
ettikleri İngiliz hava nezareti ta- çektiği gün geçtikçe daha sarih nin hazır buJnn,1uğ;.ı bu toplan- ma~<leleı-ı.n ıhract ı~ze~~ck~ ına. .- te ~lan ;şyay~ Al~anyaya sev~et- tereddi ebniş ,a.zıinJ pt!i' l ~er d 
rafından bildirilmektedir . • bir şekilde anla!lıfmaktzdır. tıda bilhassa et fiyatlarının ani te- n:vı ıın?:=:rgonun Fınlandiy ;ı d.a sı- ınege ugraştıgr muddetç~ V:~.ı.ng- nndan vizite p~ etııl~ ~ ~ ~ ı 

Bir Alman tayyaresi bu çarpış- CEP ZIRHLILARI HASfıRA reffüü sebepleri ~özden geçirilmiş nl ahaliy l bombardıman :tm1ş. o- tonla ~oskova ~.as~dakt m~n:ısc- mak usulünü t;n.tbik g.)'et if 'b~ 
madan hasara uğramr§tır. UCRADI MI?' ve alakadarlardan alına~ izahat lan SovyetlP rcw karşı .. tatb~ ~dıle- b~tle~ _ıslalıı gu~ükle. k~bil ola. nnda kaldık· Bu. dae~afefll? ~l u 
Dönüşte bir İngiliz tayyaresi.. ile et nuntakalarmd:ın <Tetirilc.n ı gelmekte olduı,"'llllu soylemışt.ır. bılcccgını sefire soylemı~t.ir. hakknnxzdır. Bına tiJl~Y_J ~ıı~ 

· k ld w •• ··ı ·· t~ Lorulra, 2 (A.A.) - Sir Ha- .. - k"tıııa ... P"-~ ı~tııı_ nın ne. san o ugu goru muş ur. malılmat ve istatistikfer tetkik mahal olmadıgt "' l-1flı:>' • ~ 
nı.rd Kelly'niu Ottavada verdi- tıJW~ıiJtl iki Alman tayyaresi, dün öğle· olunmuştur. 1 

1 
.- .

1 
, , l\faama.fih buna de~;,..~ ı. '-tı 

<len sonra Ş~mar denizinde. iki ~ir~ir s~~~~! e:;~~~~~~'In:cı Toplantıdan sonra vali tetki· Elle ·rı'ndekı . şeker erı hı dırmıyen hastalara bak~Y:ue ~ i1hc; 
islmll iki Almau zırhlısının !ıı- o ı t..ıı: vapur kafilesıne taarruz etnuştir. kat neticesL.'li gazetecilere anlata- bablarmım tavsıY ıuııJI! "' ~h ' 

On bomba atılmış ve fakat hiç rak bugünkü et frvatlarmın gecen ü.cref.siz muayene .. ~ıı f it. ı... 
ı ... :_,_: h d f . __ ,__ • · giliz bahriyesi La rafından talı- J • rd .; 1,:q ( 
uın.::u. e e e ı:..u.oc:t etmemıştır. senenin aynı aylarına nazaran 1 •• 1 • f d 1 · ı \ a rr. . . ıllu&Y~~ ~ 
Alman tayyareleri topçu ateşile rip edildiffe;ine yeya ciddi su- yuz·· de 20 yu··kselmis. tulundug~u- uccar arı.n 1 a e erı a ınıyor _Ancak bı.rhe~o ol~~.J ~-." 

k ··ı k f'l 1 1 rette hasara uğratıldığına dair -~ b aaır 'llU püs ürtu müş ve a ı e er yo - nu bwıun başlıca sebebi olarak sı. resw.ı. ır • .rı~ "..J ~ d 
l d tmi. 1 d" olan beyanatı resmen tcıyid • • b' roskll"' ... e r • 
arına evaın e şer ır. İsta.nbula kasaplık hayvan gön- re r. esmı ı.r .... ıı~f"'" , ~t 

D ! · · K S 1 H li edilmemiştir. Bu.nunla bcra- B t•· 1 t d ft l • l dığı u k ı..-.ı- a w ".i ün ngılız ralr y t ve e - . deren mıntakalarda bu sene kı"-tn 'azı uccar ar mun azam e er erı o ma ~e .. rere ~l.J<..'\J..Oo - v :... ~~v·J ,' h , 

1 ..... ı ... ~ b bet: Villhermshafene yapılan ta· ~ t - - :rs..- JY lf' ı 0 

~ and üzerdine ya~ ... sdon as.. arruz esnasında Amiral Şor'in fazla oluşu. görüldüğünü söyle- için sorulan suallere mukni cevaplar veremediler grd:ıs emhe~~~m· })Öf~~< ~ •. ht 
Ain esnasm a temayüz e en tay· mi"- ve demic•ir ki: sa ece e ' ... ec;>' 'ııJ 

ağır hasaı·a uğramış b11lunma.- -s -r l ı · ·· ek ,,... 1 
yarecilere nişanlannı takmıştır. .._Elde olmayan Sl:bepkrden do· Ş.:ker fiya.tlarmtı zam yaprlmaın ı Zabıtanın ellne verilen hesaplar arw~. l!J. gorm !ıt ~ • 

İki defa olarak nişan alanlann sı Heligoland civarında bir in- g~an bu fiyat tcreffüünün l::~r ihti.. tizt!Tine ilı.tıWi.r yoluna. sapan ve elle- adi bakkal kağıtları Uzarıne yazıllp degılım.,. ..,~etr ~: 
. . d h b giliz tahtelbahiri tarafından k d .A d f a,... ' ailelen de merasun e a.zır u- kar mahiyeti arzetmediğini gör· rinde mevcut olan stok mallan lıil - bozulan ra a.mJ.ar ır. ynr za.rua.n a Komedi r::.. rtı .~ b~ 

l nab·ım· le d'r to.ı:pilleneli geminin de Don;- · · · dirmı·yen cckcr tucirlerı· i;ıl.nln tah:1'ik b··-'ar.ın ,-anuıcla rumca, crmcnicc, ;ı • ı ' u 1 ış r 1 • ·h • 1. k tli dük' ve vazı.yetin inkı,.afma ınti· " """" " t be_LI .. ~ .n :,_,. ıı 
Nı LERDE land olması ı tıma ı uvve - -ı c ı • :!"' , DE Z zarı muvafık bulduk. Ancak cc Te tevsllrt. hakkında. lktıırat Ve~ yalıudlce mubtel!! izahlar 'örülmiiş- A J ......- ~r! ~ ..:ıı, 

Loadra, 3 - Bir Alman talı.tel- dirMOTTEFiKLERlN BiR l fiyatlarını yakından takip etmek- kiUeti tara.!mdan ısta.nbul vilayetıne tur. ılııkara, 2 (A_· fııı.~st j6 ~ ~~er 
bahiri daha tahrip edilmiştir. HAFTALIK ZA YlATl teyiz. Bu toplantılara devam e. verilen emir li:t<!rine şehrimiz zabıta- :Bu vaziyet, yani haklarmcia tah _ b~lu.nan komedi ·ııU sıs'.#tf' ~)~ 

Bu denizaltI, müttefiklerin harp decek ve üzerinde durulması la· Sl sıkt bir faaliyete geçmiştir. ki,1,;at icra olunan mt\ea363elerin ci<l. nısan perşenbe .~ r;e er~~ ~ ~ 
gemileri tarafından himaye cdi.. Ge!f~n hafta i~nde Almanlarrn zımgelen havayiçi zaruriye fiyat- Muhlell.f şeJ...-er tacil'lPrtnden m li - dt bir kayda müstenit bulunnıa.yı.ıp AJ:dromak ese.t'l~~ed~ '"" ~ ( 
len bit- ticaret kafilesine pek faaliyeti neticesinde yalnız bir Iarmı tetkik edeceğiz. _ rckkep kalabalık bir grup peyderpey hesapları ortnya .o.tm::ı..lan tahkika.tr Sa.ınsaereme.n~ ~ jjll~,..(IJ e;;r;1 \. t(q 
cür'etkarane bir surette yalda§a' sarnıçlı İngiliz vapuru ile üç bita.. Kahve, çay ve diğer bazı mad- mUdtiriyete ı;:ağtrılat"a.k fiyatlara zam guı;:ıe:ıtlrmiştir. layara'4' gelirinı. : tıı.1'6'·#e. ~· ,'1' ~ 
rak bir ticaret vapurunu batırma· raf vapur batmıştıı-. 'Bunların deler de bY meyandadır. Şimdi y.ıprldığı vakıt ellerinde stok maim Mezkftr "eker tı:.cirleıind.ın ikisi.ııi.n ~ara merkezı:r: r"~'~ ~ ""Jd 
~ ff k J B ·· t ilA~ 13901 dir Bu • " g" karar v·e--ıc::le ' tı ga muva a o muştı1r. unun u- mecmu on a. .. osu · bu maddeler üzerinde alakadar hakikaten meYcut bulunup bulunma vaziyeti şüphcıt görtilıntii;l'ti.lr. Çi.l.nkil, ı:: ...... : )fi ~· ~il. 
zerine üç !ngiHz ve bir Fransız rakam_ harbin ilk haftasındanberi makamlar tetkikler yapmaktadır. dığt araşlmlmağu. ba~la-nmıştır. bu mUesscs.elerin ,şat_ı.-, miktaq,.hı.ı.lc, b~ ~el I1?reketı 1" ~~ .... .ıtf • :"tık ı 
dSti'8yeii6'deniialtıya hücum et- kaydedilen en ufak rakamdır. Havayici zaruriye fiyatlarının B<tzt tacirler, muntazam defter tut kuı<la. §elı:~r şlrl<etl.nin verdiği rapor· yilk hır alaka. ve ~..etı ~ ı 1 1 

rııiştir. Atılan bombalar dalış es· Geçen hafta zarfından . bir Al· normalden yukar-1 çtkmasma m~dıklan iÇin, sorulan su!lllerc İnuk_ ı::ı. ia~irıerfri" ct:ôıarfııa.k'km~a. ·~.er· :: ::~;:andırnuş~~·4 ~: itP ~ f ~.,~ 
nasında denizaltıya isabet etmiş man vapuru. da Şimal denizinde meydan verilı:niyecektir." ni cevaplar verememişlerdir. dikleri ral.:a.rula.r biı-ibirl.ııe ' tevıı.fult y~ sa.atıl ak; ..;leet~ ~ ~. ı 
ve gemi deniz yilzüne çıkmıştır. müttefikler tarafından yakalan- "'aptlan tah.kl'·-t esna.smdıı top • -"·' vın e sa. ac .'. \'cı"'_,,e, 1 '.-'lll 

b B 
• h _._ ""' etmeaıis, keyfiyetin t<!ııbil ve taY ... w• Pe b ....tintl Ar... .ı.. , 

Denizaltının kumandam müstes- mış ve mürette at vapura ateş a OŞ . rşem a t'!-· tııı" :ı 
na 0•- - 1- &ere mürettebatınr bir ver-mic::tir. Bu vapur 4007 tonluk 1 r s r tnncr §eker tacirJcri.nl.n tamamen iQin mesele şeker şirketine blJdh:il ... veke il.in edile1' ı9 ..ii,11. . ~~~\ 

ilD<lJI> -~ kont.roistiZ bir l}ekilde hareket ettik· mi u ·· bet .• ...,a ı;· ı>.. 
~er almıştır. "Mimihcını"dur. d ş r. munase le c ..... '. r ı .'~/ 
"'""' ... "7 karakolda o•• t u Ierl görülmU~tUr. Bir ta.nesinin durumu iae tllJllamen ye tehir e.dilm.iııtir. tolt) , ·,,~ı~tt 

''V k t Alman hududunda 

a 1 '' Sovyetler 
Gazetesi istihkam yapıyorlar 

·" •• •• t ı· k"t Bükreş, 2 (A.A.) - Havas u Ç uncu er 1 p 1 ap muhabirinin Cernauti<len bildir-

k l diğine göre, So~tler, Almanya-
UpO n arının nın karşxsmda tahkim edilmiş hat 

• boyunca, betonarme istilıkamlar 

neşrıne başladı in~aına faaliyetle devam etmek· 
tedir. 

Hudut mmtakası ahalisi, bu 
mıntakadaki köykrini terketmek 
mecburiyetinde kalmış ve Alman 
- Sovyet hududundan takriben 
yli% kilometre kadar geriye götü.. 
rülınüştür. 

lllrincl ı·e ildncl le.ı:tlp kitap 1.-ı.ıpon
Jamım. gö.rdüğll ta.b.milıden çok !azla 
ııallbet üzerine \'akrt gautesl, ııa3·m 
oku.)ııculan l!;'in Uçüncö ı·o re,-k:ılade 

bir ldb.p ııerl«i b:.uır~ ,.~ ku

}tOllla.nnı Ufttl ba.,lıunı,tır. 
Bil terlJlle 1kl bin sayfalık ~ bü· 

) ük roman lmmdmnftu:r ki layme1terl 
fıakkmcla bir fikir edlnımık lçlo ) ·al· 
ıa:ıı: leinılertnı. öğ.reım:ıek ktbıyet ede
cektir. 

'Bunlar, m<.:şbıır Fransız ını.ılınrrlrl 

:_\11,el Zevakouun en seçkin csorlcri 
ola.n~ 

Pardayanın oğlu, Par· 
'dayanın kızı, K~rad 
man kız, Markiz f

1 "j 

Pompadur, Cücenin aş· 
kı romank -.. dır. 

Taf.a.\tmr \'alut gnıetf'&lııdtı l.Ju.la· 
.rabnur. ' 

Pek nadir zu!~ur eden 
hu fırsattan herhalde is
tifade ediniz. 

Pamuk iphğı 
Pamuk t'iyatlarlle beraber yülaıe

lcn pamuk lpllğl fi;ratlıı.rt üzerinde 
Ankara.da yapı:lan tetkikat nctic:elen_ 
m~Ur. SUn1er Bank fa.brlkalarllc Ye
dikule !abrUcısmm ve Adana fn.bri -

kalarmm ayrı ayrt kalitelerde tıu -
lımdukları gözönUUde tutnıa.rak bu 
!arklara g·&-e hepsi için nyrr &l"Tl 

ına.liyet fiyatları teabit olıınmll§tur. 

Bu flyıı.tlarda. mua.yyeı:ı. ve azaml bir 
k!l.r nlsbeti kabul olunmuştur. Tasdi~ 
ka. nrzolwı:ın bu fiyatlar pamuk ipli
ği satışında. esas ola.cali: Ye pamuk 
fiyaUan tahavvill!ttna gö.re deA'i§tl -
rilecektlr. 

Bono sahtekarları 
yakatandı 

Millıa.dil bonol.armı taklid ederek 

Fen şehitlerimiz anıldı yaptxkla.rx kllşelcrı.ı saı:ı.teıeriot basan 
ve Zira.at Ba.nk&Bırun muhtelif §Ube -

Haydarpnşııdaki baytar latblkal lerinden binlerce lira çeken §ebeke _ 
okıılunda Ti.irk fen şehitleri için bir nin mahiyeti nihayet lıu sabah utan.. 
ihtifal yapılınıııtrr. lbtlfa.lde şehri . bul polisi tarafından meyd:ma ~ka _ 
mizdeki generallerle doktor ve vele. rılm!§iır. Yapılan tahkilrn.Ua. zan al
rlnerlerlmlz bulunmuı ruam htısUı.bğı tında buJunan SU!:llllar bu sabah iti_ 

Ue uğraştığı esnada ölen \'eterl.ııer rafta bulunmu§lar ve bonoları !mat 
hlnbaşt Ahmetıe yüzbaşı Hüdai, Pa. ettikleri yeTl ve kli.1elerl.n nerede 
11ıtte Pa.at.5r EnatiUl.sünde a)o--nı bas- saklı bulunduğunu IÖylemişlerdir. 

taııkl4 mtı.cıa.dele esnasmda ölen yüz- Bunun Uzerine derhal buralara me.. 
bql Kam.al Oımdl, Alı.met" Bilda.1- murlar göıı4er0m1.' ft ~ 19_ 
n1D ve kimyager Osman Nurinln ha_ pı1ma.sı blldlı1Iın!şt.lr. 

y&tlan anl&tılmışbr. Müteakiben fen Gazctemlz çıkrnr.aya kadar hcnllz 
,flıitıerbda ıuartarr ziyaret "dil • ı truıarrlyııt bitmediği içrn poı..ı. fazla 
mt,ttr. f t."tfı;ll:H v .. rmeR:tr.n ~ekinmr11t1r. 

TahkUcat.ıınıza. nazaran, eski ver - n p "'~ 
şUpheyi. mucip otacalt mahi.yettedlr. p ""me •· ~ıı.. 

Dlln ak,.am Pangaltıd:ı bir ölüm ği cibayet şeklinlıı cl.cğ!§mesl, yani •ar .... ~ e~ı. ''°' .. t!. y üç tanesi üzerinde de durulmaktadır. ' 
h~disesl olmn;tur. ltazallç vergisi içl.n muntazam defter "S \;_. , 

Eaki belediye memurlarından 60 tutmak mecburlyetlntn kaltlrrıl.arak Bt1t1lard.a.n başka. da.lı.a yi.rıni l8Jlc bırllQI kOtı iJI'" l~ 1 
ya.alarmda. Abdulla.l.ı RIImi Narar bu veqiye gayti.safi U-adlarm ma.trah topt.mı.cı §Ckeı- ta.cl.ri isUcva.p altında ,J• 1 ~ ~~d 
lsnılnde blrtsl c;ok sarbo§ bir ha.Ide otm.asr Uzerine toptanc.1 şeker tacir. du: ve Dıuameleleri. tetkik edılmcktc- ( gaş t'~? ~ b::ıı 
Şl§li _ Tllnel trarm·ayma. bl.nmiş, ba- leri, rnüesscselcrinl.n muamclA.tmı d.ir. Keyfiyethı. iki üç güne lı;ada.r ta- ya.hat güçlükleri -~~ri j~ 'f. 'ıı.tin 
ğm:p çağY.nna:!a ve öteldne berikine tavzih edecek hiç bir defter göste - mamen tanzzuh edeccğ·i anlaşılmak~ 1 ~ ~ıillet mümessı _ \·O ~ ~ ı'•r, 
sat&şmağıı. başlamıştır. rememl§lerdir. tadır. m~tir. 1 ~İ) o~I. '1 ~() 

Du vaziyet üzerine tramvay dur- Kons~ydcn ev•::ı;ı~·e t~~ ~t~ 
durularak Rllmi polise teslim edil - N d , 1 ık 1 d tarihlennde ruzıı ~di ~ll ~~tf ~ 
mitı, memurlar d4. kendisini Pangalt1 eşre 1 en ve J a ar ' avası l!.Iİ, hukuki ve ilt~l~t'J ~ti 
merkezine götUrmUşlerdir. P'a.kat bu 1 a..it komiteler tepi r&~r0 ~ k~ 
sırada aa.ı-b.ot birdenbire üzerine tın hazırladıkJa.rf, dO ~ıı?-; ~ ~a 
fenalık gelcrel• dUşt\p ölnıUştu.r. Ce· Cum.hur.iyel gazetesindo Konya4 1 beblere göre kendisi lehinde tak- vo müzakere iç~~ .,t1fl'~~ lı!ı.11 ~t 
setli mu.ayenıı eden adtıyr doktoru Ir !br:.ı.him Hak.kıya dair bazı vesi- diri tahfif sebebinin ka.bulü muva- koruıey i~tim81J. ıs.ti ~U) f "htı 
fazla sarho9lul<tım öldtlğUnü tcS- ka.lar neşredilmesi üzerine açılan fıkr muaddelet olduğundan ayui ka Konsey ka.t'&r .s.fılt t' .. ôecr ~ ' 
bil eto:ıJ;ıtir. da.va. bu sa.balı ~tmcı asl.(re ceza. nu.nun 59 uncu maddesine göre ha.- hat vermeği mU\ ~ dOtıilt~.d' ~· ~ 

italyada seferberlik 
kanununda ta ü ılat 

Rom:ı., 2 (A.A.) - İtalyan 
kabinesi bugün Musolininin riya
setinde toplanarak dahili siyasete 
müteallik kararlar ittihaz etmi§ ... 
tir. 

Kabine. harp zamanında mille
tin seferberliği hakkmdaki kanu· 
nu tadile karar vermiştir. 

Kadınlar ve 13 yaşından yuka
rı çocuklar da dahil olmak üzere 
askerlikten muaf bütün vatandaş· 
lann seferber edilmesi. karar al
tına almllllştır. 

Nazırlar meclisi bütün demir 
parmaklıkların sökülüp toplattı
rılmasına kacar vermiştir. Yalnız 
artistik kıymeti haiz olan, yahut 
Papalığa, diplomatik veya ecnebi 
rnc.mleketlere ait bulun.arılar bu 
kararın haricindedir. 

Emniyet Müdürü döndü 
Ankarada bulunan İstanbul Emni • 

yet MlldUrü Muzaffer Akalın bu sa
bah şehrimize dönmUşttır 

Bir aile zehirlendi 
Kuletlibinde Kulekapı a.partmalllll

da 10 nunıa.rada. oturan A vram, ka_ 
traı Bnc. annesi Cevahir ve çocuğu 
Kmıl.t.oıd ~ ~tldıla - -
?ıirlenml!Jlet", Sen Jorj hastanesine 
ka ldtrılmxşlıı rdrr. 

Yedl1ı:lert maddelu- muayeıı:e edlle
<"~Ji;tlr. 

• t 

mııbkomosindc neticdenmi.~ ve ka- pi.s cez.a.suun 4 aya. ve ağır para Bu akşam ~k~~ell;ıııı)~ ~ ~li_ 
ral" bildirilmiştir. ceza.sının 66 lira 60 kuruşa tenzili- Kon3eye işüra.;ıeti r ;'/ ~:~1 

Cumhuriyet gazetesi n.~riyat ne ve yine Hikmet Münifın Matbu- !etlerin mu.ınes..~e~t~i~ J ~ 
müdürü Hikmet Mü:ıı:if ve avukat- at Kanununun. 4.8 inci maddesile çok ee..mp:.ı.ti göS ~-e~ ~I, 't 
lan ile müdahil Konyalı lbra.him tahmil edilen mecburiyetlere riıı- kefimizin tı~Y'8°'1hef ıı~10etııti /. · 'ı 
Hakkı mahkemede bulunmu~lar. yet etmediği a.nlaşıldlğrndan a.yrı- kenuneliyetiıli, eni ~ \" 'il~ 

dır. Okunan kuarda hidise tahs ca 25 lira ağır para. ceza.aile teczl- dan dünya ıned n1Aı;. ııae~ \ 'ı 
lil ve teşrih edilerek şu neticeye resine ve hundan evvel hükmedil- smdaki yü~~·etb'1fSıl ,.tP':?,r' \~~ ' 
varılmaktadır: rııiş olan müeıccel mahkfımiyetleri. )"<ılwıda~i fa t~&:ıı.atııı" c"1: 

"Maznun Hikmet M.ün.üin hare- nin de aynen infazına ve tararla- memnwu3·etlG JJil eti 1• ~ 
keti Ceza Kanununun 482 inci rm mali vaziyetine ve fiilin hususi- Şa.Jı.smuzd:ı. .Til~~ilf1 ~~~~ 
maddesinin son fıkrasına. temas yetine göre maznundan 75 lira birçok se..-gı. 6' ııı ~ \,tl 
ettigvi içinı 6 ay hapse konullllMI· m:ınevi zarar alınarak müşte-kiye tardır.,, A ,,.~ cıı? ''k 

Fazıl Ahxnat. ~ .. ıwıc ~ ' ~ .. ~ na ve 100 lira ağır para eezaaile verilmesine, mahkeme maısrafları- ..-"" .. " ,,ı , b rimizin sualle,....- .. er · a, tec'"'-·esinc, ruıeak maznunun cü.r- nm Hikmet Münife tahmiline ka- 4 <!" ı \ ı 
~..., . t• ,, .. ., f ~~ 

me mevzu teşkil eden vesaiki n~- bili temyiz olmak ü:ı;ere karnr v-e- m.ı.ş ır: ·de• b,. ·oW.-.fft tı. 
rcderken tesin· altında kal.dx<Tr se- rilm· t· • " - Konse) · !ii!İ 1'.r ~~ 111 ' 

... ış u-... lamcntoiar ~dıı. b1 fiil~ ~~t~ 

Bir terzi kadın 
yanarak öldü 

toplıuunast b . ırııttJ ·er~ ~ ~d~ 
45 -5 5 yaşındakiler ~rı;;:r d~~-p~~~ 

1 de faaliyete gs eııe JcOııf bit r.~~ ~ 
İngilterede nakliyat dola.yısiyle bll ~ itllditi1C ,.ıef~tı(I ' 
kolları için askere dl hususunda. ş]3iılııetı sJlııtr 

almıyor yapılmaınışt.rr. ıı.ı.Jl. ioP
1 /J ~ t 

Çatalcanın Ha.raççr köyiinde terzi.. raıısın ne :z,'\ll IJJ.lııft °ı'.f 
lik r<len Abdullah kJZ.I K.l.Il.lllen.ln il· Londra. 3 (A.A.) - Harbiye lfun dcğildil'· szır 11ıı\~;J Q\ 
tilyc koyduğu ateşlerden elbiıreleri nezareti, nakliye kollarında istih~ Koll.9cYdc l:ı ~ııı. etJ11~ ) 
tntuşmuş, zavallx etraftan yetişilin .. dam edilecek olan 45 ili 55 yaşm· lcrin mursJl.~e~ ~t '-tt 
ceye kadar alevler içinde kale.tak. vü. daki kimselexin askere alınması bir an e~~:..ı#· ~ J ~~ 
cudunun her ta.rafı ya.ımıxşt:ır.. KlZ .. işinin başlamı§ olduğunu bildir- menni eCIJSi"' xıı:ı. Jpl ~ .. \~ 
ca.ğı_zm acı feryadlarma yeUşen köy· mektedir. Askere alınanlar. her yakında oın:ıaB &t tıd ın ~.Hı 
balkı onu ıcuı olan elbisenin içl.nd& yerde istihdam edilebilecekler ise yor ~aıı>~ııı ır~ 'i4ı 
bir kömür yığmı ııektinde bulm.U§lar de bilhassa iiı.gilterede ve Şimali !Wya. ve~ bıı,.ıtJt·~ 
ve derhal 'bir otonıobUe koya.ra.k Ha.- İrlandada hizmet görmeleri ~ok konseyde ll1 A .. ~d .scı. ~I ~ ; 

muhtem .. ldi... m"""'ıeketıer '":.:-~1ııı-..we ~ ~""~ seki hasta.nesine göndermlşlerdir. ... • ....... _..ı ... U-::...ı.P"". r.. ~\ 
J crıey adası ahalisinden yirmi mnukerelıcı.ı... rU'!.....-ıııı ~ '/ ~ 

ııı.aıat mvQ bıa 1ılr ldddet aın. Dl U yıpnfaki in!anlann ka-ııt Ieceğlııı ~firilşııı~ 0jlti ;# ~ 
r11 8tmn,tftr. Atmye doırtom Samı muameYeteri dün başlamıştır. Btin ınescleleıi r,ı d• tJ.t' ~ ' 'ı.. · 
Haşim bu sabah hastaneye giderek dan maksat bilahare bunlarm se- barettir- J3~nt,.,.-. ~ 
cesedl muayene et:ı:n.IJ w i'am!llına • ferber edilerek İngiliz ordusıma dıktan sonrs 
!!!ine f.7.in vı>rmtf!tlr. ldtıiU edilmeleridir. c~.-· 

• ... • - - · ._ ~ :.,(.. • - ~ : .... ~ , !:ı.... !.:. 
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.~~l" - 131 -
İ U~~d tuhaf bir safhaya giriyordu. Sev
lıl~affal u 

1
det aaklamağa, ona hakim olma· 

{ 0 rnu§tum, lakin artık o bana ııa. 
~ kim oluyordu. 
... ısr?o.f _ 

~İ!ıa XXxrv 1 çıkabilmemiz için elimiri ~abuk 
\ ~ i'ct hareke .. tutmamız t~mdı. • 
~ t'tıt bizi .. t &untlmüz gel· Demir zinclri.ni ç6zdilğil.m vakit 

~~~ bir ~ru" ada&mca ' bU~1lk bir gUrilltU ile denize kayıp 
~ lın gUdü• t Y kaltnaınl§tı. gitti. Hemen kıça lto§a1'8.k dümeni 
~~· ~:irckicri y~rinc alabanda etllın. Yelkenlerinin ilk 
~ı, ı. \'apt:ı.1.:,.. Yclkenlen ta.. kabarışıyla Ghost birdenbire ca.n-

~ki ~. •tnın he . ~ 
, : ~ • 1\ hiç biri psı sa~· !anıverdi. Bu sırada flok da yava.§ 
~ 'c 11 görC('.ck} g.lizcJ değıl· yavaş çekiliyordu. Flok dolunca 
~~t~nıara bak~~ni biliyor· Ghostun baı;ı !lavruldu; dUmenl bir 
'tıı ~P: hissediyor~~~. ~e~~ a.z iskele &la.banda ederek gemi~i 
~ ()llla:ı be ç düzeltmem icab etti. 

t;ıııt h. n Y<ıptun ! Kendi Flolru sağa, l'IOla aktaracak oto-
•ı ~ordu. ~rn 1 diye bağırmak ma.tik bir tertibat ya.pmıştnn; o • 
~ı:ıı ~~ b~ değil mi, Mod llUD içln Môd'un orada be]cllyerek 
ı.ı~~ tere" :rbiri:nizin dil§iln· floku aktarma.sına artık lllzum 

~ ~e, ~ llıllan oluyorduk. Bu yoktu. 
'b~: Yıtra Yellreni çekilir- Maamafih ben dilmeni tam ala-
~ llfli.ı bir ba.ııda ettiğim va.kit o ha.ı& !loku 

~!arın h:cr~ .liamfri, de- çekmekle meşguldll. Endişeli bir 
i>Sinı sen elinle an y~yorduk. Çünkll Ghoot bir taş 

ıı.'tı..- il ;;_,, .'ll'ttr"· ti dah atanı erdeki kwruııı.la do6 , .. bü-
~~ ~. ~ 9ardı, diye cc- tun hızıyla koşuyordu; Wdn ben 
~~-:et daha Yardıın eden iki orsa alabanda f!dP.r etmE-z mut.iA

~Uk el" vardı. Sakın bu ne rilzgô.ra doğru d~ndU. Birdenbl-
%J~.'. ta.bin de babanın re yelkenler yapra.klandı: cama-

'f '\ t il, baıı.nı dan iplerin!.u bezleri d(h•on ee~I 
, tztıC:tı • • &alladı ve mua- havayı doldurdu. Kula4nn bu sose 

L ~ IÇtn cU • , 
·ı il tllctj artı cruu uzattı. 
\ ~tı!a~ k temizlememe 

'· Onıar imkan kal-
' ' ı cUcriınin i~inc 
~ baıc1c u 

it •. r 1 ~r v 
1 '11. ctcf lllukarnık 1enin 

t~. atı olacak, 
,, '·r U "'rd t criıli 
\; ~ hUtUn ~fi~çe çckmemiı 
>ı:~ Pccc~ tnirnc rağmen 

~~· 
'titiYordu ı tuhaf bir saf • 
t~ t 'alc~ Sevgimi uzun 

' ~14°'l!f h, ona hik' 1 •o alt ımo. 
'c "'-· - <>lı:nu tum l!kin \'ti '"Cllla hl . • 
~ tol'.aaıı bUt" kı~ oluyordu. 

· llcti un Lradcme ra;;... 
~-dt. ~ k 6 
.'Qrd:ı, diliztu ~ onu~turmu~ 

ta licıe l>Oylct:neğe baı-
~ 'ttct \·c dudaklarım büyük 
~ 11. &adak 

~.ı. c~ti (1 atıc çalışan 
.\l'ttk Plllck . • 

lsb... ben de dıçı~n ~~ı~ı-
b;1c, beni c ı gıbıy _ 

ne kadar auaanuşt: ! Sonra yelken
ler ybıe kabardı ve Ghost rilzgln 
a.k.st istika.metten alarak orMla • 
mağa başladı. 

Mod da lş~I blttrmı.,, yanmıa gel 
mietl· Başmda, ~~ uvurdu
ğu aa.ç!arm:n tepıeeine oturttuğu 

ufak blr kask.et vardı. Yanaldan 
biraz evvelki yc..::-gw:ılufu,nun tesf. 
rlle ktza.nnıştı. Heyı;eandan blrn.z 
daha büyilyen gözleri pa.nl panl 

yanıyordu. Burun dcliltlerl, deni • 
mı tuzunu taşıyan sert havanın 

verdiği cevvaliyetle adet.A. ihtizaz 

ediyordu. !ri kahverengi gözleri 
Urkek b!r geyik gibi bakıyordu. 

Onlarda.. o B.na kadar görmediğim 
yan vah!;f, keskin bir baki§ vardı· 
Ghoet olanca bmyla kaya duvar
larına doğru koşarak cfak koyu 
kapatan dar boğazdan geçerken o
nun dudakları ha.iüçe ayrıldı ve 
o, bir an nefes almadı. 

(Deva.mı var) 

-. H A B E R - Ak~am Posta!! 
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Kahverengi kimonosu bütün ·vücudunu kaplıyoı·· 
du. Gal'ip bir cazibesi vardı, bütün hareketlerin· 

de eski Japon ana nesi görülüyordu. 
Yuvarlak, ay yüzlü, u}1k üni • ı ri döndü: 

formalı, şiŞll13.n Ç-'.><:uk hakikaten - "Bay ır. egJva lutfen tcş 
go:..ten ı:-..mı.,tı. O ls..'ıiga~·ı kııno - ı rif buyurmanız: d ... a edıyor 1" de 
no fabrikatörü Ta!:eumaya götür- c!i. 
mü5 o da defwle:ini tetkik ede • 1 Chiba'nıo son oturduğu bu eve 
rek n:~tarem Bar Ch.iba'nın son hhiga girmezden evvel potinlc
adresını bulmuştu. Chlba son za- rioi Çlkardı .. 
m:ınlarda Kanda mahallesinde 1chitari Hasegava misafirinden 
Bay Hasegava'nm evinde oturmuş bir baş daha büyükdü. Kahve ren 
tu. Yani, kimono fabrikatörünün gi kimoncsu bütün vücudunu kap 
defterlerine göre 3 martta olacak. hyordu. Onun garib bir cazibesi 
tı. Halbuki martın yedisinde sar- vardı, bütün hareketlerinde eakj 
raf Gamanava Tamonoi maha1Je. Japonya'nın ananesi görünüyor. 
sinde Chibamn kesik başını bul - du. Kırk yaşmdan da daha ya~h 
mu,tu. değildi. 

Rişka çiçeklerle dolu bir b:ıh;e. Gözlerini kapay<?n yüksek al 
nin önünde c!mınuştu· Bu bahç- nını taşıyan bn~ı omuzlarının üs· 
nin içinde de se\·irnli bir ev gözü. ttinde mağrurane dimdik duru· 
küyordu. Bahçe sokaktan bir met- yordu. Adamın bütün vücudu, ha 
re ka:far rüksckteydi. Sade ve tah zırlanmış bir kayıtsızlık gösteri
tad~n basa.rnaklar evin etrafını yordu, tshiga üzerindeki Avrupa 
saran bir taraçaya çıkıyorlardı modası el!:ıisc&i içinde pek komik 
lshiga her tarafı tecessüs ederek görünC:tiğünil zan ediyordu. 
yava~ ya\·a~ r.ahçeden geçti · Bu. Görünmez e:Ier tardından bu 
rada her~y sakin ve yerinde gö- iki adamın etraf:n::laki d.ıvarlar 
rünüyordu. Yollar gayet mahirane kapanmışdJ. Ev sahibi tahiga'ya 
taş ıc,·halarla dö~nmiş. bahçenin oturmasını rica etti: 
sanu.'1da iki sehi ağacı. bir kapı _ "Ben, Ryutaro Chiba namın 
t~kil cdiyo:;du. Ortadaki havuzda da Llı-lsi ha!tkında sizden malU
biiyük sarı balıkla; suyun üstün. mat atmaya geldim! Bu adamı, 
de hava a'.ıyorlar ve yem anyor- Bay Hasegava, t:ınzyor , musu. 
!ardı. 

Bahçenin arka tarafında bir 
çay kö~kü eöze çarpıyordu. 

Tabiat:n bfüün güzellikleri ara. 
aında da r.essiz sedasız bina C:uru· 
yordu. Şimdi evin cephesindeki 
kanatlardan birisi aürillliyordu. 
Evin duvarları açılıyor ve misa. 
firi kabule hazırlanıyordu. Şimdi 
kapıdan ya;lı bir kadın görünmüş 

dü. B~ bir hizmetçi idi: 
- ' 'Bay Hasegave evde mi?" 

Bu suali işidcn ihtiyar kadın tek· 
rar evin içinde kaybolmu~tu. 

Kadının arkasından gcçdiği dıvar

lar açık kalıyor ve böylece evin 
bir ucundan diğer ucu güzelce 
görünüyordu. Odaların hepsi süt 
gibi beyaz hasırlarla dö§enmişti 

ve evin arkasından yC§il selviler 
görünüyordu. 
Hizmet~i bir müddet sonra ge· 

nuz?'' 
1shiga'nm bu suali üzerine 

Hasegava'nın yü::üncle hiç bir 
fevkaledelik görünmc:ni1l~L 

- .. Tabii tanıyorum. O benim 
evimde ikamet etoişdi r' 

- "Şimdi artık burada ikamet 
etmiyor mu?" 

..:_ "Hayır, zannımca o §imdi 

aeyahata çıkdı I" 
- "Şu halde avdet edecek de· 

mek?" 
- ''Zanederim I'' 
- .. Bay Chiba'nın ~imai !.>u-

lunduğu mahalli biliyor musu 
nuz?'' 

Bu sual ü~erine Bay lchitaro 
Haacgava birkaç aani} e sükut et· 
ti, lshiga'yı soğuk: soğuk gözden 
geçirdi ve taaccüble kan§tk bir 

çehre ile: 
(Dcvımu nr) 

fi 

Hem atıcı, · hem tutucu 
Nakleden: Burlhlan ~lU,~ÇA~ 

Geçmiş gün, tarlhlnl iyi hatır
l~·amıyorur;:ı. Fakat n:Utareke 1 
çı.nde olduğu mulınkkak.~ Bir gün 
lt.alyo.o kahvcc{ode oturu~ordum. 
O pnıan bura.'1 eırtistler yuyss:ıy
dt.. Adetim olmadığı hal:ie bir ara 
etrnfnndakJ masalarda konuşulan 
şeylere kulak kabarttım. Arkamda 
dik, paldır küldür bir ses bozuk bir 
fransızcayla dilnyanm en yutulnu
yacak palavralarını atıyordu: 

- O zaman mı? O zaman ben 
A.mcırikada fil avlamakla vakit ge

Amerikadald fillerden balıaediyor, 
- Spora olan alaka ve muhab

lletini:z.l anlı) or, ve takdir edlyo. 
rwn, mıı.dam. Fakat Amerikada fil 
oktur. Filler valnız Afrika ile 

Asyada bulunurlar. 
- A, eahl bakın, biz bunu u· 

nutmuştuk. 

O halde nasıl oluyor da blze A· 
merikada Ud fil öldilrdllğünll söy
IUyor? 

- Anlamıyor musunus ki muh
terem madam, zat.J muhterem düpe 
dllz yalan uyduruyor? 

* Bizim babayiğit sözUn buramnd& 
DönUp baktım. Hani bazı inıwı· ylne aynl teraneyle atıldı: 

ı;irlyordum. 

lar n.rclır. Onlar bakkmda daha - Bayım, beni tılz mi yala.neı 
ilk göril.sUtilnUzde hilkmilnUzU ve. çıknracaksmız? 
rir, ağzryta kuş tutl!a kendJslne ı- - Ne zannettin ya ... 
sma.nııynca.ğmızı anlarsmIZ; işte o - Fakat QOk oluyorsunuz.... 
makuleden biri. KUstah mı kUstah. - Hiddet buyurmayın. TelJş. 

KnT'§rsmda da. ben bir söyle:o.'iın nız Amerlkada fil bulunduğunu bı
slz b'n anlayın, lkl cennet mahsu- pata yardım etmez. 
lü mahlUk oturmu;ilar, bu dell saç- Kadınlar kıkır kikrr gtllmeye 
malarmı kemali dikkatle hayran ba§ladılnr. Blzimkl alı al, moru.mor 
havran dJnUyorlardL Aman yarab- haykrrdı: 
h~ ne gilzel, ne cana yakm 6eY- - Ne İ.'$tedlğinizi kendln!z de 
lerdi: bunlardan biri.'li gözilm ı!>l· herhalda a~ olacalısmız? 
rır gibi olmuştu. Evet, oydu. Bir - Ne b.ıyurdunıız! Emredin. 
bo\'arda dostumla barda oara ye- - Ne mJ buyurdum? DUellof.,. 
dlğimtz bir gün yannnrzda oturup - TUrldyedeyiz,_ Burada dUel .. 
blzl, beni def.il ama, soyup ııoğana lo yoktur. Dö~ vardır. İstu8e

nl2: buyurunuz? 
çeviren mahl\lk... - Burada düello yuak ola.bl-

Kat'!lılarmdald herif sıkılma.yı 
falan kalc!ırmı~tt. Artık hoyuna a~ Ur, fa.kat bu TUrkler için .•• 
tıp tutmakla mefguldU: Ben Türk değll'm, İtalyanım.... 

- Ha. her şeyden evvel Amerf- - Fakat ben TUrkUm ... 
ka fillerinin bilhassa y1rtıcıliklan - Ne yapalım Ttlrkseniz .•• Ma-
ile meşhur olduğunu söy1eme!l~im. dem.ki beni tahkir ettiniz istediği

mi yapmak mecburlyetindesinlz. 
Bl~~~i;k bende ya. Nene IAznn Bir an dilşUnd"lm. Reddetmeyi 
senin otur oturdui!tın yerde; ne doğrusunu söyUyeylm onuruma 

~ yed'remedim. 
ıUye gider. elin herlflne eata,ırsm • _ Peki dedim Verin kartını• 
Sa.brnn tllkcndl, Uşen.meden kalk. ••• · 
tmı, yanlarma gittim. Zarl! oldu- 1 ı:t.B zi bI ~lU gib' ··---
ğunu tahmin ettlifun bir reverans- en r 1 ı:ı<UAl~-
la kadmlan ısel!mladiktan sonra Cüzdanını alelAcele karıştırarak 
aralıırma girdlğlm için azür dile - rol .oynıyan uydurma bir aktllr 
dJm. Aşlna.lığnn olan iltifat · etti. jestile kartını uza.ttı. Aldım, ken.-

Bi lm b b · ·ıtin l..... ""'k dl.sini sellmladı:m ve yanl&rmdaD z a. a.yıg yanr.,"':lma .,,v - aynlclım. • 
tüm. Bl~:ı.re afalladı. Hele benim: A 1 ... _ d ~.. ed1 · dl " yn w.w ama 0 6 , ...,u ya y -

- Yalan sövlüvorsunuz ve sv- f,1m halttan kendim de memnun 
ze baııılamam ile bUsbUtUn abdal • 1 "'ld' B _, •AR9' __ , k ~-'-

k < egı un, eU! ......... .r~ar or ... -
laıtı. Maalıaza b~ sonra en- bf d l d -· -• l 1 F rı· ı •- '-d ,_.. ri d dı r a am o ma Isu.,u """"= er er1, a-
ın ..... oar~ 1• ... e n en eıçra · kat bfr düello. Kendim~ ISlııem zara 
Dumanlı gozlennln içinde ~lm§ek- n k y 1 •·•-•- _ _. __ •ın-. 
ı .. ., 1 .. - "rdil yo ... a yan JlllAı4l au<MJJ u ı.ıro 
er ~t..''!mı :;u m: ee .•. TUrk kanUllu beni bir cani 
kaİd Y~anmıı çıkaracak siz mJ olarak tanıyacak ve kodesi boy}&. 

mHız · b·'·- b bA•'•• eaele tacak ... Fakat verdl!Hm sözde dur. 
- a -1D, u ~ m ··• mak IAmn. Uzun söziln klsası o 

Ben madamlara okudu~nuz kurt gün bir hayli koştum, durdum. 
..,,,."'atmıian bsheedlyordnm. doktor bulacağım, şahit tedarik e. 
Tanışrklığmı olmrya.n k{ldm mil- deceğim diye tş yalnrz bunlarla d& 

't!leJ?1ı>mlzc karıştı: · 
_ Fakat bh:e kurtlardan değil bitmiyor kl. DUello gerait1n1 ka • 

' • rarl~tırmak var gu var, bu var • ,~~ acı Vardı ona acvkcden 
. ~n °~dan · VUcudumu 
ıiıı·'d? . ona doğru bil

---------------------------------------------- Bunlardan başka işin uıl firaklı 

e ı>ıb bır .. 
7t dıı ,. iydinı.ruzgarın tahtı 
hıtıt' ~aten bil Bunu o da 

&
"ttiııı il; bu memesine im· , na ra~ 

'llıçta Gntcn yavaşça 
\.~t •ra§:ndan çekerken . a~ . rıcı b' 
.~ b ~c lt ır nazar fır-

=------ •••••• o••••• •••••• •••••• ......... 1 . ' . . . . . . •••••• •••••• • • • ••••• ••••• : . : •••• : : ••• ~ 
·---------------------------.------····-······· 

tarafı blr de vasiyetname kaleme 
atmak var ki ... Eh, ne olur ne ol
mu. 

Erteal gtlnQ buldu~ phUler 
bana gelip haber verdiler: 

- Her gey hazır ••• Ya.rm u.bah 
eaat yedide Bentlerin arkaamda. 
Tabancayla. 

- Özür rilln dilemedi m1 ! ~ it llğr cndini alamadı. 
: de Çekti aıznadan aonra 

~'~ Ilı. Scnra Mod'a 
tı 1lf 

~ i ilcıJc le 
~~ ~rt lla

0
Yda dünyada o 

' ncıya ~Yu:, dedim, 
' 11..1 adar kayalara 

Milli Kümenin 
ikinci haftası 

izmirde ılkbahar atvanşlan başladı 

Bu pazar yapılan ko-
şular heyecanlı oldu 

- Ne milnuebet... Çok cesur 
ve merd bir adam, ne dedikM U,. 
bul etti. 

Yediye çeyrek kala. a1nemalarda 
gördUğQmUz dilello hldtaeterinde 
olduğu gibi doktor ve şahitlerlmle 
birlikte tayin edil ... n yerde hul1' 
bulundum. On dakika sonra da 
hasmrmm araba.'1 uzaktan s<SlcUıt 
etti. Durdu. Arabanın kannıı açı • 

''7c. 
1i ~il' l.&t tıe 
\ ~~:~lntıYlpacakam? . 

t tı~ ~ ıe gitsin. Ben o 
~:~c,ıı . tı de b 
q~ ""'lın. S<; UC:urgadı 

Galatasaray-Fener izmire, Vefa -
Beşikt :ış Ankar aya gidiyorlar 

~)ti •cıı floı:a. ben dürnc.. 

'S~i ~bu lclcildc Çekersin. 
~ S tice bi hareket et· 

t h.~tıa:ttı. l?ıo~~ok defalar 
ı.-'I, dıtı ta'- .ıyice bucur-

l. "llt\ o g 11:dırde M • 
ıı"- tdcb·u"Yct lüzu 1 od un 
.'it do~ cceğin nı u yelke-
~lt '1 Olduıc den emindim. 

'-it· Cqc}'di~ekuvvctU bir 

I~ ' de bUa ıu her ne 
~ tq lrıza dışarı 

Milli kllme mlisa.ba.kalarmm ı. 
kinci hafta kar§ılaşmaları için bu 
hafta Beşiktaş - Vefa Ankaraya, 
Galata.saray - Fenerbah~e takımla
n:mrz da tzmire gideceklerdir. Ga-
lat.asanr.y • Fenerbahçe ta.kODları 
mUşterek olarak yapacakları se
yahat için cuma gtinti Bandırma 
tarlklle lzmire hareket edecekler. 
dir. 

Ankarada maç yapacak olan ta-

K u:. mektepleri t'r) .. tıbuı ve 
OlörUlhakatı Atletizm mü-
~ ka~a nakil sabakalarına 
~ ' 1Yetinden: Bugün başlanıyor 
~ ... ~ -Xdı rı •• <tı.)""-t ... tı Takatnı Kız mekteblerl araamdakl vo. 
~.' """ ~ llııı.,.. 'IU'abı leybol müsabakaları nihayetlendi-

~ ')t ltı~lı bt--~e IO· ğindcn ko~u ve atış hareketlerine 
r.. .. • ...... ~""' ....... nıa l 
'/ " ~ lll;ıi ll&kıetnıqtır, bugUn başlanacaktır. Müsabakalar ' lı'' 1133 saat 115 te başlıyacaktır. Kız mck-

ıc:rıaol(~:a Yılı ;;;: teblerl atletizm hareketleri için 
)~ <1aı:ı aldı· Uç gnıpa ayr1lmı§lardır. İkinc: 
l~ Yit~~ grupa ayrılan nıektcbkr bugUn a· 
~ GIQ(O .._ bl yapa.caldar, tlçthıcO crupa ayn. 

Jan1ar da Jrotu ~. 

kmılanmızdan Beşiktaş bu akşam. 
Vefa taknnı da perşembe akşamı 
A.nkaraya gidecektir. Be§lktaşlılar 
bu seyahat için kafile rel.!i olanr.k 
Haydan ıseçmlşlerdlr. Ankaraya 
milsabakadan birkaç gUn evvel va
ran Beşiktaşlılar T"Cre-"mbe gtlnfi 
orad~ hafü bir antrerunan yapa
cak! rdır. 

Güreşçilerimiz bu ny 
aonunda Mısıra gidiyor 
GUreı !edenuıyonumuz Mısır 

g'Jreş federasyonund:ı.n gllref;çlle
rimizl Mısıra davet edP.n bir mP.k
tub almış ve bu da\'etl knbul et
miştir. Ta.kmırm:rz Nisan ısonunda 
Kahirede bulunacaktır. GilreşÇilerl· 
mlz B:ılkan oyunlarmdanberl ld • 
man üzerinde olduklarından Mısır
da herhalde iyl blr netice alacak
tan tahmin edilmektedir. 

Ceza talimatnaınesi 
Evvelce proje halinde hazırla -

nan spor ccz:ı talimatnamesi, İs· 
tanbula üa gönJerilmişttr. lstan. 
bul bölgesi ajanları talimatnameyi 
gözden geçirerek mUtalealarmı bir 
rapor halinde uuıum m~dUrlüğe 
blldlrec:eklerdlr. 

tzmır, (Hususi) - İzmir at ya
nşlarma geçen pazar Buca koşu 
sa.hasında kesif bir halk kütlesi ö
ıUnde başlanmıştrr. 

GilnUn ilk k~su Qç yaşmdakl 
yarmıkan İngiliz erkek ve dişi tay
lara mahsustu. Mesafesi 800 met
re olan bu koşuya yedi hayvan lş
tl!'3k ctm!ş, İsmail Ak!oytın (Al
b'lr) t blıinci, F8'\-=1 Lfltfi Karaos· 
ınanoğlunun (Mehlika) eı lklncl 
gelır iştir. 

İkinci k°'u Uç yaşında ve hiç ko
şu kazarımamuş t"af kan İngiliz er. 
l:ek ve dişi taylara mahsul!ltu. Me
!'l:tfeel 1400 metre olan bu koııuya 
yalnız Fevzi J ... fltfi Karaosmanoğlu
nun (Tals) f ~tırak etml~tlr. 

ÜçUncU koşu dört ve daha yu
karı va.ştaki yerli yanrokan ln'!illz 
at ve kısraklarma mahsustu. Me-

Milli küme maçları için 
bazı yeni kararlar 

aafeat 1800 metre olan bu koşuya lırken şıı.hltlerlm onun şahJtlerlnln 
5 hayvan lştirak etmiştir. Birinci bulunduğu tarafa yUrüdtiler. Meaa
Fevzl L(it!i Karaosmanoğlunun re tavtnf. •• Ve tabanca tevzii me
(Nlrvana) m, lkincl M. Vaganofun ı ı ras m ... 
(Fnı Fnı) su gelmiştir. Hiç düello etmediğiniz için bll· 

DördfincU koşu dört ve daha yu- mezsln!z; o güne kadar ben de bU.. 
kan yaştaki yerli hal!skan tngtl'z mczdlm, takat öğrendim. insan 
at ve kı!'raklarma mahsustu. Me- bu son dakikada kendisinde baamt· 
saf~i 1600 metre olan bu ko,uvll run suratma dikkatle bakmak lçfn 
4 at l5tirak etmiş, Kara~manoğ- mukavemet gatUrınlyen blr lhU • 
tunun (Yatağan) ı. birinci, Halim yaç hissediyor, klmbllfr neden T 
Aysm. (Ş!nka) sı ikinci gelmiştir. Askerce hazrr ol vaziyeti aldım. 
Beş ncl ko"u dört ve daha yuka· SllAhımı kaldrrdnn Nişan almak 

n ya.stakl saf kan a.rab at ve kt.!1- Uzereyken garib bir ~y glizüme 
raklarma mahsustu. Mesat'e!I 1000 1 Ul.ştl ·Bu da ne :,.-a ... Şahltlerimden 
metre olan bu koşu va 4 at iştirak birine seslendim. 
etmiş, Rifat Bayealm (Bora) sı _ Bana baka~ mmmız Bu, tar
birinci, Selim tnakm (YUkı!el) 1 f. l\lnnda duran 0 adamın kencHsl mi· 
kinci gelmişlerdir. dlr! 

Macar futbol şampiyonu 

Kispest'in 
Gelmesi katileşti 

Bundan evvel Macarl8tan futbol 

- KPndlsf midir de ne demek T 
- Hruımım hu mudur diyorum. 

dUn kendisi ile dUello şeraiti hik
kmda görll'!tUittlnil% adam bu mu f 

Mllll KUme maçtan lstanbuJ or- p.mplyonu Klspeet'in 13 ve ı 4 nt
ganiza.<Jyon komitesi, mahallf maç- san tarihlerinde şehrimize gelerek 
lar hakkmda bazı ka!"llrlar ''~rmiş- lkl maç yapacağını yamııştık. Katt 
tir. Bundan sonra har klilb bir olarak öğrendiğim'ze göre Macar 
maçını kendi s:ıha.srnda, diğer ma- 1 şampiyonu bu tarihlerde şehrimiz
çı da rakib kllib s:ı.hasmda yapa- de bulunarak Galatasaray, Fener
caktır. Vefa klübilniln sahası ol- bahçe ve ağlebl Uıtimal bu iki 
madığından, bir maçını rakib k!Ub 

1
1 klUb muhtelit! ile karşdaşacaktrr. 

ııahumda, diğerini de TaluWn atad.- Beşlkta.,la da bir maç yapması ilı-
yomunda yapacaktır. t1mal dalıillııdedir. 

- ttldalinlzı kaybetmeyiniz, me 
tin olunuz dostum. B~a kim ola
blllr. Verdlğtnlz adresle gtdJp ten
d'sinf hulduk. 

- Ya, garfb şey, Ae-..... ben mt 
yanıhvorum, Benim bnc!!~ onun 
saçtan açık sarıydı, bununkllense 
aı:lı>tl\ 0 t•·aha vakm kumral. .. 
. Biz bövtE' konnqnrkf'n öbllr ta

raftan hammrnm sesi vtlkse!dl: 
- Dur dur. Hay ATiah mftllta

hakkmı versin, bu ka.rşmıda1d a. 
( LGtfm aa1'a1ı pftriniz) 



3.4.940 Ça?'şamb.."l 

12.30 Program ve memleket saat 
yan, 12.3:i: Ajans \·e Meteoroloji ha-

1.;crlcrl, 12.50 : MUzlk : Muhtelif ş.arkı. 
ı r (Pi.) 13.30/ 14.00: M Uzlk: KUçU'k 
O•kcstra. 18.00: Program ve memle
ltct t aat aynrı, ıs.mı: .MU;::ik: Fasıl 

heycU, 18.M: Serbcıı t saat, 19.10: 
Mcmlcl;et saat ayan, Ajans ve Me. 
teorolojl haberleri, l 9.30 Konuşma 

( Dış politika htıdisclerl) . 19.f5: MlL 
zik: Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla. 
Ke::ıal N. Seyhun, İzzettin Ökte, ı -
Okuyan: Muzaffer tıkar; Me!haraı 

Sağruı.l<, Azize Tözcm, 20.30: Temsil : 

Anlayana Saz!.... Yazan : \'ahi Oz. 
21.00 Serbest saat, 21.10: Konu~ma 

21.SO: MUzik: Rlyasetıcumhur ban. 
dosu 2 ... 15: Memleket saat ayan, 
Ajana haberleri: Ziraat. Esham -
TahvUa.t, Kambiyo - Nukut Borsası, 
(Fiyatı. 22.35 MUzlk: Cazband (Pl.) 
23.25/ 23.30 : Yarınlu program ve kıı... 

panı~. 

dam dn kim oluyor ... Yahu, bu za
tı bPn daha ömrUmde ilk defa gö
ı Uyorum. 

Bu hale şahlt1erlmin bayağı can
ları sıkıldı : 

- 1yl nma dün k<'ndisiyle gö
rü;itüğUmliz ndam siz değil miydi
niz, dediler. Düelloya razı olduğu
nuzu söyliyen siz değil miydiniz! 

- Vakıa öylo ama ben siz.in 
henı duc.:oya davet edem adam ta
rafmdnn gönderildiğinizi zannet
miştim. Bu 7.at ... Bu zata gelince 
durun yahu gö;~Um ısınyor gibi o
nu... Tanıyacağun. Tanıdnn gitti. 
Vay dostum vay nn..cıılsm, iyisin ya 
i~allah? 

- Eh, hep bildiğin gibi. Sen ne 
fil emdesin '! .. 

Bu bir hayli zamandanberi gör
medifim FrnnSiz mektebinde be -
ta.ber okuduğumuz çocukluk arka
da.5nndı. Bir lta.lynndı. İlave et
tim: 

- Her şeyden evvel sualime 
cevab ver ... Şu kart vizit 5enin 
nıi? 

- E vet... Bunu ben açık san 
saçlı blr gence vermiştim ... 

- Deme.. Hani şu :insanı ifrit 
eden pnlavrıı.crya mı? 

- Ta kendJ:ııl. Bana da ne yalan 
ata beğenirsin! Karrsmı çok kıs. 
kamyonnuş da bir gün onu A.pğı 
ile yakalamak için yağmur bo~ 
suna tutuna tutuna bir binaya. tır~ 
m amrlr:en tA sekizinci kattan a.şa-
ğ'r dü.,mtl§ .. . 

- Th .. . 
- Ayağı incinmiş... erze ve-

kilin bir ya.kasma yapıştım ki... 
- D ur, dahası var... Ondan 

sonra Amerlkara. gitmiş de fil 
tl.VClltğnın. ibaşlamL'j ... 

- Ne söylüyor sun? Vay köpoğ
lu earlatan vay ... 
Konuşma.ı:ruz hayli uzadı. Tatlı 

tatlı dertleşerek beraberce şehre 
aöndük. Yemeği ayni masada ye
öik. Sonra. da şöyle bir gezinti 
,y&.ptlk. 

• • • 
Doğru yolun yarısında dostum 

t~la. kolumu dUrttü : 
- Ne var? 
,- !şto o ... 
-Kim? .. 

- Benim kıskanç koca, senin de 
fil :ıvcısr ..• G<Srpıliyor mu!un ca -
.nmı önlimüzdo bir kadınla bera -
bcr gidiyor .. 

.Admılamnızı sıklaştırarak yan -
larma yaklaştık. Benim koca. fil 
avc?SI neler nnlatryordu biliyor mu. 
sun uz: 

' - Dilcllo mu, canım efendim, 
onun lfi:kırdısr ını olur ? Bence bi
:risile düeUo etmek burun silmek
.ten daha kolnydır. Fakat ne çare 
ki, TO.rklyede ilk düello f'den adam 
~crcfinl kazanamadan. Hep o in -
sa.nt tahkire yPltcnen sahte kaba
aaytlar yüzünden! ... !{eratalar bir 
tavuk gibi korkak. Tasavvur edin 
::ı:na.dam. eon Uç gün zarfında iki 
kişiyi düelloya davet ettim, hiçbi
:risl gelmedi. Korkak keratalar ... 
Hah, hah, hah.... Zavallı ben on
lara inandım da §ahitlerini gön • 
dercceklcr diye sabahtan akşam -
Inra. kadar evden dman <'ıkmadnn. 
Düello ... M .. dam. dliello benim için 
bir ihtiyaçtır. Heyecan .. Macera ... 
TiltUn içen bir nda.'11 nasıl nikotin 
düşkünü olurr:ı ben de heyecan 
tirya!:islyim. 'fuhnf değil mi? Ta
savvur ediniz evvelki sene lıokoç
~da Niyagamyı ~'Üzerek f;'eçer -
kcn.,, 

1klm!z de gayriihtiyari maka
ralan kqyverdik. DönUp baktı mr, 
nlla.hl orasnn pPk hatırhyamr.ro
nım. T alnrz ht biçarcyle daha faz
la nıeutıf olmnnrn lüzumsuzluğunu 
anladık. O yolunll gitli, biz de goz
me lzo devam ettik. 
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Sabah, öğle 
ve akşamları 

sonra gün-
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Diş macunu ile f ırçnlayznzz 
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1; -•a Dr. KEMAL OZSAN 
Vurddaşlarımızın Nazarı Dikkatine~ 
Muhtemel hava taarruzlarına karşı (korunma 
kanunu) nun kabul ettiği şekilde hazırlanan 

PASiF KO U 
ECZA SA 

MA 
DIK,,ları 

Bi 

Can laboratuarı tarafından hazırlanarak 
piyasaya çıkarılmıştır. 

Resmi, husus! bUtUn mUeııııe.satla ev, apartmıan, mekteb, mahalle, 
köy, ka.saba, nahiye ve kazalarda sağltk korunma. bakımından birer san
dık bulunmaaı behemehal lft.zmıdır. Bu ııandıklann hacim ve flatı, aUc 
nU!usunıı. göro değiştiğinden bir kartla IAboratuarımızıı aile nüfusunuzu 
bildirdiğiniz takdirde derhal katolog gönderilecek ve fiat hakkında rna. 
lOmat verilece}ttir. Sandıkların Uzerlnde (CAN) markasını araymı:r.. 

Umumi Deposu: CAN LABORATUARI 
lstanbul, Bahc:ekapı, ı, Bankası e.rkıuımda. No. ~. Telefon: 21939 
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Urolog Operatör Beyoğlu lı· 
tiklal caddesi 380 numaralı 
Ohanyan apartmanı Bursa 
Pım•n ;;"tli. Tel : 4.1.2.35 

, ............. ! .......... ! 

ı -~ ~~, 

'

'il Dr. NECAETTiN 

1 

. ATASAGUN 11 

Sabahlan 8,30 ıı. kadar. Ak· 

r
amları 17 den sonra LAieli Tay_ j 
·arc Ap. Daire 2; No. 17 de 

hastalaruu kabul eder. 1 

~elef~289:>3 
8 

__ .I 

f aksirn • falımhane Pala~ No. • 
Paıardan maada her aon 

~aat t:> ctr n sonra. re ıetorı 1111 ·ı -l
r Çocuk Heklml __ ,

1 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

l ---· 

1940 Küçük Cari 
Hesaplar 

ikramiye . Planı 
ı adet 200-0 lira. ,.. 2CJO-O.-ltra 
3 .. 1000 .. - 3000.- .. 
6 .. :'iOO .. .,. 3000.- .. 

12 250 
" - 3000.- .. 

fO 100 "" 4000.- .. 
75 w N ... &750.-. 

210 25 .. .. 52~.- .. 

Keıideler : 1 Şubııt . 1 Ma. 
yıs, 1 Ağustos, 1 tkinciteşl'İn ........- ~ 

t_a_r_ih_ı_cr_i_n_d_e _y_a_p_ıı_ır_. __ ~~~-~~~~-~--~ 
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Ankara Caddesinin en işlek ye~~ 
[{ira lık dükkt19ı 

nıLJ .. ,8cB 
Vakit Matbaası ıdaresine 

.. ·- . ' . . . \ "" 

Clnı< l l\Uktarı 

:Raln mantarı 10.000.000 Adet 
Galon ., IS25.000 ., •• 
Şarap ., 3.000.000 ., " ~ 

ıı;ıarıarı 
I - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda ı:ı:ı t1 

teli! cw mantar paZ.'.lrlıltla natm alınacaktır. ·ıı.ı:ıll 6';r ~ 
II - Pazarlık l!l - IV- 9!0 cuma günU hlznlarındıı..:lluıı~) ~· 

bata,şta Levazım ve !.!Ubayaat Şubeslndcld Alım l{otllfs) rs~ •~e ı 
III - şartnameler herglln aözU gcı;P.n §Ubedcn P

3 ~l'tle .. M 
· ve ııw 

IV - tstt'klllerln paznrlık için tayin oıunnn ı;tın e p•r-Ş 
decekleri miktar ve fiyat Uzerlnu"n ylizdc 7,5 ~uvcnın 
mezkOr komiııyona mUracaatıarı. ( 2593 ı 
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Kitap_ kısmını gerıı tıı 
tanzim edip açTTl 1~. 

baıa 
Kitap, mecmua, gazete . e.Jıt· 
Tabiler namına cliz~İ i~Ierı -----·'-


